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  برگرفتھ از وبالگ غوغای قلم                           

  
  

قسمت اول
  

سایھ بون ماشینو اوردم پایین و عینک آفتابیمو رو صورتم جابھ جا کردم کھ کمتر آفتاب تو چشمم بخوره، ولی بازم 
صدای ضبط ماشینو بلندتر کردم و سعی کردم حواسمو بدم بھ . نبود و ھمچنان نور چشمامو اذیت می کرد کارساز

بھ خط کشی سفید رنگ و ممتد کف جاده نگاه ! جاده و اینقدر با نور خورشید کل کل نکنم و اونم ھی رومو کم کنھ
  .جمع کردمی کردم و تو خیاالت خودم غرق بودم کھ یھو صدای بلند بیتا حواسمو 

. یواشتر!! چرا اینقدر گاز می دی بابا! چھ خبرتھ مھتاب؟-
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  :پامو کمی از رو گاز برداشتم، برگشتم نگاش کردم و با بی حوصلگی گفتم 
  !خوش می گذره؟؟؟ چھ عجب بانو بیدار شدن و یھ تفقدی بھ این راننده اشون کردن... ساعت خواب-

  :با چشمای خوابالود خندید و جواب داد
حوصلھ ات سر رفت؟؟.. اصال نفھمیدم کی خوابم برد... ببخشید-
اگر قراره اینجوری . ھنوز راه نیفتاده دوتاییتون گرفتین خوابیدن!! خوبھ دیگھ! اینقدر خوش می گذره! نھ-

  .من حوصلھ ندارم این راه طوالنی رو ھمشو تنھایی رانندگی کنم! باشھ بگو از ھمین االن برگردیما
:ف صندلی عقب و یھ نگاه بھ نازی کھ ھنوز خواب بود انداخت و گفتبیتا برگشت طر

             .خوب یھ لحظھ خوابمون برد دیگھ... چقدر غر می زنی... خوب حاال توام-
:از پشت عینک آفتابی چپ چپ نگاش کردم و گفتم

جسدتونم چسبیده بھ دیوار تو خاکی ھستین، پاشدین دیدین... گفتھ باشم! دو ساعتھ خوابیدین!! یھ لحظھ؟-
!گلھ نکنینا
  :خندید و گفت

  .مثل آدم رانندگی کن حوصلھ ی در افتادن با عزرائیلو ندارما،. غلط کردی-
.من خیلی وقتھ از آدمیت انصراف دادم عزیزم-
!!قول می دم دیگھ نخوابم. خیلی خوب بابا! کی حال داره با تو کل کل کنھ-
!حاال بھتر شد.. آھان-

  :با خودش گفتزیر لب و 
  .وگرنھ با این غرولند و زورگوییت دختره رو بیچاره می کردی! خدا رحم کرد تو پسر نشدی-

یھ پوزخند چندش "... من عاشق ھمین زورگوییاتم" ناخواداگاه یھ صدایی تو ذھنم تکرار شد  با این حرفش
  .آور اومد رو لبم و سعی کردم فکرشو از ذھنم تف کنم بیرون

  مھتاب؟-
ھوم؟-
!کجایی؟ با تواما-
چیھ؟-
می گم کی از مشھد خارج شدیم؟-
...خیلی وقتھ، دیگھ نزدیک تربت حیدریھ ایم-
چتھ تو؟!! بس کھ گاز می دی... ای کھ خدا خفت کنھ-

  :با بداخالقی گفتم
         !بیدار باشی انگار فقط می خوای اعصاب منو خورد کنی. بیتا ھمون بخوابی بھتره-

ِ   چند لحظھ با تعجب و د لخوری نگام کرد و بعدم روشو کرد اونور، فھمیدم دوباره از بداخالق شدن
اون لحظھ دیدم اصال حسش نیست باھاش کل کل کنم بھ خاطر ھمینم ترجیح دادم !. ناگھانی من جاخورده

.چیزی نگم
  

ا آھنگی کھ نیم ساعتی می شد کھ ھیچ کدوممون حرفی نمی زدیم و منم تو حال و ھوای خودم بودم و زیر لب ب
ھر از گاھیم یھ نیم نگاه بھ بیتا می نداختم کھ بغ کرده بود و دست بھ . تو ماشین پخش می شد زمزمھ می کردم

نمی دونم چھ مرضی بود کھ یھو قاطی می کردم و اولین نفر دم دستمو باید حالشو می گرفتم . سینھ نشستھ بود
ام بود و می شناخت منو، کمتر از دستم ناراحت می شد حاال باز بیتا دوست چندسالھ ! تا خودم سرحال بیام

                                ! بقیھ کھ فکر می کردن تعادل روانی ندارم! خیر سرش
  :برای اینکھ از دلش در بیارم گفتم

!حاال چرا قھرکردی؟ شوخیم سرت نمی شھ ھا-
شوخی کجا ! کنی منو کھ نمی تونیحاال ھرکیو بتونی خر !! خاک بر سر خودت و شوخیای خرکیت کنن-

                                   ..بود؟ تو مرض پاچھ گیری و حال گیری داری
:خندیدیم و گفتم

!چاکریم-
  :باز گفتم. جوابمو نداد و بازم روشو کرد اونور

  !البد با سھیل ھم ھمینجوری برخورد می کردی دیگھ! توام نازت زیاده ھا-
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می دونستم چقدر عصبی می شھ ازین حرف ولی با بی خیالی شونھ ھامو . نگام کرد با عصبانیت برگشت و
  :باال انداختم و گفتم

  !حقیقت تلخھ دیگھ-
!کسی از تو نخواست حقیقتو بازگو کنی-
  .حاال فعال پاکت سیگار منو از تو داشبورد بده-
نھ کھ خیلی خوشم میاد از سیگار کشیدنت پاکتشم بھت تعارف کنم؟؟-

با دست چپم فرمونو نگھ داشتم و دوال . آیینھ ی جلو نگاه کردم و دیدم پشتم ھیچ ماشینی نیست و جاده امنھتو 
بیتا ھم با اخم و ھمونطور دست بھ سینھ نشستھ بود و جلو رو نگاه می . شدم طرف داشبورد و درشو باز کردم

اون . دوال شدم و با یھ دست تو داشبوردو گشتمسرمو اوردم باال و یھ نگاه دیگھ بھ جاده انداختم و دوباره . کرد
تھ پاکت سیگارمو دیدم و یھ کم بیشتر دوال شدم کھ پاکتو بردارم کھ یھو یھ لحظھ فرمون تو دست چپم منحرف 
شد و یھ کم از الین سمت راست بھ طرف چپ منحرف شدم کھ ھمون موقع یھ پرادوی مشکی از پشت سر با 

!مون گذشت و بعدشم صدای جیغ بیتا بلند شدیھ بوق وحشتناک از  بیخ گوش
ازینکھ اتفاقی نیفتاده بود یھ نفس راحت کشیدم و پاکتو برداشتم و در داشبوردو بستم و پشت فرمون صاف 

یھ سیگار دراوردم و پاکتو انداختم رو کنسول . بیتا ھنوز داشت نفس نفس می زد و رنگش پریده بود. نشستم
  :ار ھیچ اتفاقی نیفتاده گفتمجلوی ماشین و جوری کھ انگ

                                       چتھ ھوار می کشی؟! زھر مار-
  :با غیض و ترس زیاد گفت

!!تو اصال حالیت شد چیکار کردی؟ داشتی بھ کشتن می دادیمون دیوونھ-
!اینم تنبیھ ات. خودت گوش نکردی..من کھ گفتم پاکتمو بده-
چقدر خری آخھ؟؟! ھمھ چی شوخی می کنیبا .. مھتاب تو آدم نمی شی-
...من کھ گفتم از آدمیت انصراف دادم-
!برو بابا توام-
!!البتھ اگر سختتھ خودم برش می دارما. حاال فعال فندکمو از تو کیفم بده بعد نطق کن-

و برای اینکھ باز خودم دست بھ کار نشم دوال شد کیفمو از ر. خواست یھ چیزی بگھ کھ انگار پشیمون شد
عین پیرزنا یھ ریز غر . صندلی عقب ماشین برداشت و از توش فندکمو پیدا کرد و با حرص کوبید کف دستم

  .می زد
ماشین بھ اون گندگی اگر گوشھ ی سپرش می گرفت بھمون با اون سرعتی کھ داشت حداقل ده دور می -

  ...!چرخیدیم و آخرشم می چسبیدیم بیخ دیوار
  .م انداختم رو کنسول و بعدم دودشو از بین لبام دادم بیرونسیگارمو روشن کردم و فندکو ھ

  !آدمم اینقدر جون دوست میشھ؟؟ فوقش می مردی دیگھ! خیلی لوسی تو بیتا-
من تازه ازون قفس آزاد شدم و فعال ھم بدجوری خیال زندگی کردن دارم، . بذار ھمینجا تکلیفتو روشن کنم-

!ھ کشتن بدیم بگو ھمینجا پیاده بشمااگر می خوای ب. ھیچ جوریم نمی خوام بمیرم
  :با خنده گفتم

  .خوب بابا،اینقدر سلیطھ بازی در نیار-
تو دود سیگاری کھ از بینی و گلوم خارج می شد برای خودم طرح می . دیگھ جوابی نداد و منم ساکت شدم

با خودم فکر . رو لبمکشیدم و بھ اتفاقات گذشتھ فکر می کردم و مثل ھمیشھ از یاداوریشون یھ پوزخند میومد 
می کردم ای کاش حداقل یھ احساس حسرت داشتم، ولی این حس مزخرف و گندی کھ تھ وجودم مونده بود 

  ....مدام میومد باال و ذھن و فکرمو متعفن می کرد
قبل . سیگارم بھ تھش رسیده بود کھ آخرین کامو ازش گرفتم و یھ کم شیشھ رو دادم پایین و انداختمش بیرون

  :ازینکھ چیزی بگم بیتا پرسید
  االنم آدماس نعنایی میل دارین دیگھ، درستھ؟-

  :با خنده گفتم
  !درستو خوب بلدیا-

  :گفتم. از تو کیفم بستھ ی آدمسو برداشت و یکی انداخت کف دستم و یھ دونھ ام خودش انداخت باال
  .اون پفکی کھ خریدیم کوش راستی؟ بده بخوریمش-
.وسایل گذاشتشون تو صندوق عقبدادیش دست نازی اونم با -
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                            !دستش درد نکنھ-
  .تو آیینھ بھ نازی نگاه کردم کھ ھمچنان رو صندلی عقب خواب بود و عین مرده ھا ولو شده بود 

با اون ھواری کھ تو کشیدی مرده ھا ھم ! مطمئنی این نازیتون شیره ای نیست؟ نکنھ اور دوز کرده باشھ؟-
  .اما این ھمچنان خوابھ! اب پریدناز خو

  :بیتا برگشت نگاش کرد و گفت
!ازین ھرچی بگی بر میاد.... چھ می دونم واال-
مارو بگو کھ این خواھر تورو ھم با خودمون اوردیم کھ سھ نفر باشیم تو ماشین و حوصلھ امون کمتر سر -

!اینکھ از خرس قطبیم بدتره بابا! بره تو راه
دارم و خرس قطبیم نیستم چقدر باھام حرف می زنی؟؟ معلوم نیست فکرت کجاھا سیر حاال مثال من کھ بی-

.می کنھ 
فقط مرض داشتم کھ وقتی رانندگی می کنم ھمھ بیدار باشن، وگرنھ من تو افکارم می رفتم و ! راست می گفت

  .با تصورات خودم و فکرایی کھ تو ذھنم بود حال می کردم
!فقط کرمتھ کھ ما بیدار باشیم ولی باید ساکت بشینیم! م حتی نمی دیمی بینی؟؟ جواب آدم! بفرما -

قبل ازینکھ حرفی بزنم  حواسم بھ چند مترجلوتر جمع شد کھ ماشینا تو صف وایساده بودن و انگار ایست 
.بازرسی بود

  . بیتا از روی صندلی جلو دوال شده بود عقب و داشت نازی رو تکون می داد 
  ..ایست بازرسیھ. سرش کن، خودتم مثل آدم بشین سرجات کمربندتم ببند بیتا روسری نازی رو-

بیتا ھم کاری رو کھ . آروم آروم سرعتمو کم کردم و رفتم طرف یکی از الین ھا و پشت آخرین ماشین وایسادم
نازی . ھی حرف می زد و نگران بود کھ چی رو دارن بازرسی می کنن. گفتم کرد و صاف نشست سر جاش

.کش و قوس میومد و در حال بیدار شدن بودھم داشت 
  .ھراز چندگاھی یھ کم گاز می دادم و می رفتم جلوتر و در عین حال ھم با بیتا و نازی حرف می زدم 

چندتا ماشین مونده بود نوبت بھ ما برسھ کھ دیدم دارن گواھینامھ و کارت ماشینو چک می کنن و بعضی از 
. وشو می گشتنماشینارو ھم می گن بزنن کنار و ت

یھ کمی گاز دادم و رفتم جلوتر و شیشھ ی ماشینو دادم . ماشین جلویی ما ھم کارش تموم شد و نوبت ما شد
  :یھ افسر میانسال و ریشو بود کھ بدون اینکھ نگام کنھ با بداخالقی و لھجھ ی غلیظ مشھدی گفت. پایین

  ...کارت ماشین و گواھینامھ-
  :ند موذی گفتمبا یھ لبخ! یھو مرضم زد باال

  !وقتتون بھ خیر.. سالم جناب سروان-
.کارت ماشین لطفا... علیک سالم-
.خستھ نباشید جناب سروان-

  :یھ ابرومو دادم باال و با ھمون لبخند گفتم. یھو سرشو اورد باال و با غیض نگام کرد
!الساعھ...چشم-

از دستم کشید . دراوردم و دادم دستش کیفمو از رو پای بیتا برداشتم و گواھینامھ و کارت ماشینو از توش
نمی . بیرون و اول رفت جلوی ماشین شماره پالکو چک کرد و بعدم یھ نگاه بھ من و عکس گواھینامھ کرد

با ھمون لبخندم کھ بھ تحریک کنندگی معروف بود  با کلی ! دونم چرا مرض گرفتھ بودم کھ سربھ سرش بذارم
  :عشوه تو صدام گفتم

  بھ نظرتون؟شبیھ خودم نیست -
  :فوری گفت! انگار یھو جوش اورد

  .برو جلوتر بزن کنار، صندوق عقبتم باز کن-
بیتا با حرص صداشو آروم از بین . خیلی ریلکس گاز دادم و رفتم جلوتر و صندوق عقبو زدم و منتظر موندم

  :دندونای قفل شده اش داد بیرون و گفت
  بھت گیر بدن احمق؟ چرا الکی یھ کاری می کنی! مھتاب تو روانی ھستی-
! بذار یھ کم گیر بدن بعد خیط شن تفریح کنیم! خوبھ بابا-

قبل ازینکھ در صندوق عقبو . افسره خودش اومد طرف صندوق عقب و توشو گشت و چیز خاصی پیدا نکرد
  :ببنده سرمو کردم بیرون و گفتم

  ؟ببخشید جناب سروان می شھ لطفا اون بستھ ی پفکو ھم از عقب ماشین بدین-
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ودمم گفتم کمھ کمش برای توھین بھ ! یھو بیتا از کنار بازوم آنچنان وشگونی گرفت کھ حس کردم کبود شدم
ولی افسره کھ انگار بدجور خیط شده بود و چیز خاصی پیدا ! مامور دولت حین انجام وظیفھ بازداشتم می کنن

شت و در صندوق عقبم محکم بست و نکرده بود بدون اینکھ بھ روی خودش بیاره بستھ ی پفک گنده رو بردا
  .اومد طرف پنجره ی راننده

  جناب سروان پیاده شیم توی ماشینم بگردین؟-
  :پفکو گرفت طرفم و گفت

  .الزم نیست... خیر-
!بھ ھرحال ما ھمھ جوره حاضر بھ ھمکاری با پلیس ھستیم-

  :سرشو کرد تو ماشین و بھ بیتا و نازی اشاره کرد و رو بھ من پرسید
  چھ نسبتی با شما دارن؟خانمھا -
!البتھ با اجازه ی شما... این خانم دوست من ھستن و ایشونم خواھرشون-
مقصدتون کجاس؟-
..می ریم طرف جنوب-
برای کار؟-
...بیشتر برای تفریح-

حاال دیگھ ازون خشونت و عصبانیتش خبری نبود و چشماش داشت . کم کم داشت لحن صحبتش عوض می شد
  .برق می زد

  ریحی؟؟چھ نوع تف-
  :با لحن معنی داری گفتم 
  ...!ما اھل ھمھ جور تفریحی ھستیم قربان-

:چشماشو تنگ کرد و با یھ لبخند چندش آور پرسید
اولین جایی کھ توقف می کنید کجاس ؟ خونھ دارین؟؟ -

حرفای یھ لحظھ از توی آیینھ چشمم بھ نازی کھ پشت سرم نشستھ بود افتاد کھ چھ جوری ماتش برده بود و از 
بھ خاطر ھمین دیگھ ! می تونستم حدس بزنم بیتا صد درجھ وحشتناک تر از نازی شده! من وحشت کرده بود

  :کشش ندادم و با ھمون لبخند گفتم
  !می ریم منزل حاج حیدری تو تربت حیدریھ، البتھ با اجازه ی شما -

بھ تمام ! لبخندش بھ کل محو شداخماشو کشید تو ھم و مالیمت و ! با شیندن حرفم انگار یھو رنگش پرید
  :محکم کوبید بھ بدنھ ی ماشین و گفت. سلوالی بدنم فشار اوردم کھ نزنم زیر خنده

  ...حرکت کن خانم-
  ..روزتون بھ خیر جناب سروان-

چند دقیقھ . پامو گذاشتم رو گاز و الستیکای ماشین با جیغ از رو زمین کنده شدن و خودمم یھو ترکیدم از خنده
بعد از چند ! ی خندیدم و از فحشھا و بد وبیراه ھایی کھ بیتا ھوار می کرد رو سرم ککم نمی گزیدای فقط م

  :دقیقھ کھ آروم شدم و نفسم اومد سرجاش گفتم
  !جنبھ ی ھیچ تفریح و ھیجانی رو نداری! چتھ بابا تو-

  :بیتا با داد گفت
  ؟اون اراجیف چی بود سر ھم می کردی؟! داشتی سکتمون می دادی احمق-

  :بعدم ادای منو دراورد و لب و دھنش و کج کرد و گفت
اگر ھمینجوری شوخی شوخی و از ! ای خاک بر سرت کنن!" ما ھمھ جوره اھل تفریحیم جناب سروان"-

روی اراجیف تو بھمون گیر می دادن و بھ جرم اغفال مامور دولت دستگیرمون می کردن چھ غلطی می 
  خواستی بکنی؟
  :گفتمباز زدم زیر خنده و 

ندیدی چطور آب از لب و لوچھ اش راه افتاده بود؟ -
اینجوری خودشونو مشتاق نشون می دن کھ تو پا بدی بعدم بھ جرم جندگی ! بدبخت اینا کلکشونھ-

.دستگیرت کنن
  ندیدی اسم حاج حیدری رو اوردم چھ جوری خودشو خراب کرد؟؟. ھیچ کاری نمی تونست بکنھ-

  :نازی از پشت گفت
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  اج حیدری کیھ؟ تو از کجا میشناسیش؟حاال این ح-
.ولی قراره باھاش آشنا شیم بھ زودی! یھ بنده خدا-
چیکاره اس؟-
...دیگھ فضولی نکنین تا بھ موقعش-

  :بستھ ی پفکو انداختم عقب رو پای نازی و گفتم بازش کنھ و رو بھ بیتا گفتم
اینجوری کھ تو رفتار می کنی بدتر  چیھ تا دوتا پلیس می بینی خودتو خیس می کنی؟؟. توام اینقدر نترس-

  نکنھ فکر کردی رو پیشونیت نوشتھ چیکار می خوای بکنی؟؟! باعث شک می شی
  :با عصبانیت گفت

  .ازون حرومزاده ھرچی بگی بر میاد! تو سھیلو نمی شناسی-
  :شونھ ھامو انداختم باال و گفتم

  ... ھرجور میلتھ -
  .و افکار خودم و دیگھ حرفی نزدمدرجھ ی کولر ماشینو زیاد کردم و رفتم ت  
  

کتایون-----------پایان قسمت اول

  
  
  

  قسمت دوم
  

.. نمی دونم.. شایدم یھ بازی دیگھ... شاید ھم یھ پایان نامعلوم... یھ شروع بی پایان.... دوباره شروع شده بود 
و باز ھم مثل ... دونستم فقط حس می کردم کھ دوباره داره شروع میشھ و باز ھم مثل ھمیشھ آخرش رو نمی

  ...ھمیشھ مجبور بودم تا آخرش برم
بازی زندگی برای من . بازیی کھ خیلی وقت بود شروع کرده بودم و چاره ی دیگھ ای جز ادامھ دادنش نداشتم

بعضی .. ھر کسی نظری داره. اما جالبیش این بود کھ ھیچ وقت نفھمیدم کھ بازنده ام یا برنده.. بازی جدیدی نبود
اما خودم ھنوز .. بعضی ھا ھم میگند کھ من ھمیشھ باختم و خودم خبر ندارم. ا فکر میکنند کھ من یھ برنده امھ

اصال مگھ فرقی ھم میکنھ؟ مگھ قراره اتفاق خاصی ھم بیافتھ؟ زندگی کھ یھ .. نمی دونم کھ برنده ام یا بازنده
پس چھ .. مھ پوست کلفتیم کلی جلوش کوتاه اومدممن ھم کھ با ھ... بازی ھمیشھ تکرار بی مزه بوده و می مونھ

  .. فرقی می کرد؟ مثل ھمیشھ مجبور بودم بھ این بازی مسخره تن بدم
این بار ھم مثل ھمیشھ . ھمیشھ در حال رفتن بودم.. چون سرنوشت من رفتن بود.. مجبور بودم دوباره برم

برام . و با بی تفاوتی ھمھ چیز رو قبول می کردمشونھ ھام رو باال می انداختم و سیگار برگم رو روشن میکردم 
کاری . ھمین کھ می دونستم مثل ھمیشھ از پسش بر میام برام کافی بود. فرقی نمی کرد کھ کی باشھ یا چی باشھ

فقط مھم این . برد و باخت ھم نداشت. این دیگھ برام یھ مسالھ ی عادی بود. نبود کھ قبول کنم و از پسش بر نیام
  !ھمین. وم بشھبود کھ تم

بازیی کھ باید برنده و بازنده خودش .. ولی انگار این بار سرنوشت بازی متفاوتی رو برام در نظر گرفتھ بود
منم دوباره . باید یکی این وسطھ برنده می شد.. انگار اینبار قرار نبود چاره ی دیگھ ای باشھ... رو می شناخت

  .پس گویا مجبور بودم کھ برنده بشم. می رسوندمششروع کرده بودم و مثل ھمیشھ باید بھ پایان 
  

روز. مثل ھمیشھ سیگارم رو روشن کردم و دستی توی موھای صاف و بلندم کشیدم و بھ مسیر خیره شدم
. پس دوباره باید تا آخرش میرفتم. قبلش باز ھم با بی تفاوتی شونھ ھام رو باال انداختھ بودم و قبول کرده بودم

آیینھ ... اما باید می رفتیم... گرچھ روز گرمی بود و مسیر تکراری ھم دست بھ دست گرما، بی حوصلھ ام میکرد
دوباره بھ . آفتاب تندی سرتاسر جاده رو پوشونده بود. مروبرو رو دوباره تنظیم کردم کھ بھتر بتونم عقب رو ببین

ھمیشھ جاده رو . جاده، با ِسحر ھمیشگی خودش من رو بھ مھمانی ھوسناکـش دعوت می کرد. مسیر خیره شدم
جاری و غیر قابل پیش . دوست داشتم، چون نمی تونستم آخرش رو ببینم، شاید یھ جوری مثل زندگی می موند

ھر روز مسافران زیادی رو از خودش عبور می داد، بعضی ھا رو نگھ می ... یشھ تکرارتنھا و ھم... بینی
داشت، بعضی ھا رو ھم بھ پایان میرسوند؛ اما من ھمیشھ دوست داشتم صفحھ آخر این کتاب رو بخونم، حوصلھ 
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طراف صفحات وسط رو نداشتم، برای ھمین ھم می خواستم زودتر بھ آخرش برسم، مثل ھمیشھ توجھی بھ ا
مثل ھمیشھ جنون . نداشتم و فقط یھ چیز رو می دیدم، اون ھم شوقِ  رسیدنِ  بھ پایانی بود کھ ازش خبر نداشتم

دوباره از آئینھ ... رفتن و گذشتن.. گذر از جاده تمام وجودم رو گرفتھ بود و بھ چیزی توجھ نمی کردم جز رفتن
  :ه بود و صدای شھاب بود کھ من رو بھ خودم آوردبھ عقب نگاه کردم ، اما انگار نگاھم زیاد طول کشید

  .....!!!بــپـــــــــا ماشینو... داریـــــــوش-
دستم رو گذاشتم رو بوق و پام رو از روی گاز برداشتم و بھ سختی تونستم ماشین رو بھ منتھا الیھ سمت چپ 

سمت چپ منحرف شد و واقعا شانس یھ مزدای قرمز جلوم بود کھ یھ دفعھ بھ . بکشم تا از تصادف جلوگیری کنم
  .آورد کھ تونستم از کنارش بگذرم

.نزدیک بود پرس بشنا-
.آره، نزدیک بود -
.حیف شد. پسر عجب صحنھ ای رو از دست دادیم-
.آره ، حیف شد-
.انگار منتظر بود تو نزدیک بشی بپیچھ جلوت-
.آره ، منتظر بود-
.چھ آدمھایی پیدا میشندا-
.آره ، پیدا میشند-
!ھواییچھ -
!آره ، چھ ھوایی-

شھاب دستش رو گذاشت زیر چونھ شو خودشو یھ وری کرد و فکر کنم یھ دقیقھ ای ھمینطور داشت نگاھم می 
!!کرد بلکھ من از رو برم

میگم یھ موقع بھ خودت زحمت ندی یھ چیزی از خودت بگی ھا، فقط از استعدادھای نھفتھ من سو استفاده -
.کن

:با بیخیالی و بدون اینکھ نگاھش کنم شونھ ھامو انداختم باال و گفتم! نمنم کھ پر رو تر از او
.کم چرت و پرت بگو شھاب، می دونی کھ من موقع رانندگی ھمھ حواسم بھ جاده ست-
شاید ھم سر پدر محترمتون رو ... ارث عمھ بزرگوارتون رو ھم از بنده طلبکارید دیگھ.. بلھ، در جریانم-

...ا این سرعت داری میریگذاشتید عقب ماشین کھ ب
.این رو گفت و سرش رو برگردوند و خودش رو مثال با سی دی ھای توی کیف مشغول کرد 

:با خنده گفتم!! یھ نگاھی بھش انداختم و با انگشتم یھ دونھ بھ شوخی زدم تو پھلوش کھ دو متر از جاش پرید
بد میشد یھ صحنھ اکشن مفتی می دیدیم؟ نیست خودت ھم خیلی بدت میومد؟... دوباره داری گیر میدی ھا-

:در حالیکھ پھلوش رو گرفتھ بود با طعنھ بھم گفت
.ای پست فطرت-
جای فک زدن اون سی دی قرمزه رو از تو کیف من بردار جای این سی دی خواب آور خودت  .چاکریم-

.بذار کھ بد جوری حوصلھ مو داره سر می بره
  :لحن متفکرانھ ای بھم گفتدر حالیکھ داشت سی دی رو میذاشت با 

  میگم داریوش این فرشھای کریمی قیمتش زیادی خوب نبود؟-
ھمون لیاقتت اینھ کھ پاشایی بکنھ . مگھ قدر می دونند. حاال بیا و خوبی کن و جنس مفتی بھ مردم بفروش -

.تو پاچت
  :شھاب کھ مثل ھمیشھ از شوخی ھای من اونم در مورد کار، لجش گرفتھ بود با حرص گفت

  .شد یھ بار تو وقتی صحبت کاره جدی باشی؟ ھمھ چیز کھ شوخی نیست-
. زندگی ھمھ ش یھ شوخیھ. جدی نگیر بابا-
" اونم یھ شوخی بی مزه"و آروم و طوری کھ شھاب نشنوه زیر لب گفتم  
.خب حاال دوباره فیلسوف نشو برای من، جوابم رو مثل بچھ آدم بده جای این مسخره بازی ھا-

  : و الی موھام کردم و دوباره فرمون رو گرفتم و با دست راست زدم روی شونھ شھاب و گفتمدست چپم ر
میدونی جریان چی بود اصال ؟ -

  :و با تمسخر ادامھ دادم
  !آقـای جدی  -
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  :شھاب با کنجکاوی پرسید
چی بود مثال؟ -
  :و در جواب طعنھ من با طعنھ گفت 
  !!!آقــای متفکر  -
.ای فروش نداشتکریمی چاره دیگھ ای بر-
چطور؟ چیزی ھست کھ من نمی دونم؟-
.اونم این رو کھ کریمی یھ بدھی سنگین باال آورده بود و داشتن مینداختندش زندان... آره-

  :شھاب با تعجب زیاد گفت
کریمی؟ بدھی؟ -
  :و با پوزخندی ادامھ داد 
  ...نمکی.. با مزه... ھا ھا ھا .. شوخی جالبی بود کلی خندیدیم -
.. خرس گنده خجالتم نمیکشھ با این ھیکل گنده ش .. خودت رو مسخره کن -
  ...چیھ حسودیت میشھ؟ کلی خرجش کردم الکی کھ اینجوری نشده... حاال تو ھم گیر بده بھ ھیکل من-

باز ھم با یھ کلمھ تونستھ بودم بھ طور کامل مسیر ذھنش رو عوض کنم، ... ھمھ چیزش مثل بچھ ھا می موند
وقتھا بھ خاطر سادگیش دلم بھ حالش میسوخت، گاھی وقتھا ھم از سادگیش می ترسیدم، سادگی زیاد، ھم گاھی 

ھمین نکتھ . خطرناکھ ھم مشکوک؛ اما ھر چی کھ بود شریک خوبی بود و تو شراکت ھیچ وقت زیرآبی نمیرفت
ز صفر شروع کرده بودیم و ھر ھر دوتاییمون ا.. مثبتش باعث شده بود کھ بتونیم سھ سال با ھم دیگھ کار کنیم

  .در کل توی تجارت مکمل ھمدیگھ بودیم.. دومون ھم اھل خطر و ریسک بودیم
  

حاال نگفتی این کریمی مارمولک چطوری رفتھ زیر بار قرض؟-
  !!! شھاب دوباره بدون دمپایی پرید توی افکارم

...بھ ھمین سادگی.. .منم پاشایی رو دور زدم.. یھ ھمین سادگی.. کار پاشایی بود، دورش زد-
... بابا تو دیگھ کی ھستی-

  :بعد طوری کھ انگار تازه متوجھ شد چی گفتم، خنده رو لباش ماسید و شمرده و آروم پرسید
تو پاشایی رو دور زدی؟ -
خوب پیش میاد دیگھ-

  :و با لبخند معنی داری ادامھ دادم
قرار بود کھ پاشایی ، کریمی رو بندازه . شیمبھ ھر حال گاھی وقتھا الزمھ ضعف آدمھا رو بھ رخشون بک  -

تو ھچل و بعدش ھم ھمھ جنساشو یھ جا ازش بخره و حذفش کنھ ، قسمت اول رو با ارتباطاتی کھ داشت خیلی 
. راحت انجام داد، اما قبل خرید جنساش من رفتم و با یھ پیشنھاد یک کم بھتر و پول نقد ، کار رو تموم کردم

.بھ ھمین سادگی
چ میفھمی چھ کار کردی؟ از کی تا حاال خودتو ھم قد پاشایی فرض کردی کھ باھاش در افتادی؟ تو ھی-

تا زمین نزندمون ولکنمون نمی !! میدونی اگھ برگردیم چھ بالیی سرمون میاره؟ اونم اون کینھ شتری
..شھ

دبی تقریبا دیگھ  دفتر. قرار نیست بر گردیم، کارھا رو انجام دادم ؛ طبق برنامھ خودمون عمل میکنیم -
.آماده شده

  :شھاب کھ انگار شوکھ شده بود گفت
  پس چرا بھ من چیزی نگفتی؟-
..گفتم تو راه بھت می گم دیگھ-

شھاب ده دقیقھ ای ساکت شد و رفتھ بود تو فکر، کامال مشخص بود کھ یھ چیزی ذھنش رو مشغول کرده، بعد 
  ....اما چی؟ نمی دونستم. ستھ گل بھ آب دادهاین مدت خیلی راحت میتونستم بفھمم کھ باز دوباره د

  :یھ مشت زدم بھ بازوھای گندش و با شوخی گفتم
  کجا رفتی دوباره؟.. بیا بیرون... ھوی-
.منم کھ کار بھ کارت ندارم خودت شروع می کنی! ببین خودت می خاریا-
...حتما باز یھ گندی زدی کھ اینطوری ساکت شدی. سکوت تو بی دلیل نیست-
.آدم چیز فھم، دو ساعتھ دارم فکر می کنم چطوری بھت بگمقربون -
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زود تند سریع اعتراف کن چھ دستھ گلی بھ آب . من اگھ تورو نشناسم کھ بھ درد الی جرز می خورم. -
.دادی

  :شھاب کمی با حرف توی دھنش بازی کرد و بعد با تردید گفت
  .دیروز پیش مظاھری بودم-

. مام بدنم خشک شد و حس کردم کھ انگار چند دقیقھ ای خون بھ مغزم نرسیدبا شنیدن اسم مظاھری انگار یھو ت
. مثل این بود کھ یھو یھ صاعقھ خورده باشھ بھ مغزم و قدرت حرف زدن و تکون خوردن رو ھم ازم گرفتھ باشھ

بھ سختی سعی . احساس می کردم کھ تمام رگھای سرم یھ دفعھ گرفت و دونھ دونشون رو میتونستم حس کنم
ردم بھ خودم مسلط بشم و دوباره حواسم رو بھ رانندگی معطوف کنم، شانس آورده بودم کھ ماشینی جلوم نبود ک

چشمھام رو جند بار محکم بستم و باز کردم و سعی کردم کھ دوباره جاده رو . وگرنھ قدرت کنترلش رو نداشتم
با غیض بھ شھاب . گذشت محکم بیرونش دادم نفس عمیقی کشیدم و بعد ثانیھ ھایی کھ از نظر من چند دقیقھ. ببینم

کھ از تغییر حالت ناگھانی من نگران شده بود نگاه کردم و خیلی آروم و با حرص و عصبانیت، لبھام رو از ھم 
:باز کردم و از میون دندونھام گفتم

تو چکار کردی؟! شھاب-
.چاره ی دیگھ ای نداشتم-
؟ھیچ میفھمی داری چکار میکنی. تو دیوونھ ای -
زندگی اونجوری کھ تو فکر میکنی نیست، بعضی وقتھا مجبوری بھ دلخواھش .. منطقی باش.. داریوش-

.راه بری کھ زمین نزندت
چرا این کار رو کردی؟... احمق -
مجبوریم، می فھمی؟ مجبوریم؛ امیدوارم ھنوز یادت نرفتھ باشھ کھ حسابمون رو با اون مرتیکھ صاف -

پس بھتره کھ منطقی باشی و . ھیچ وقت ھم نمی تونیم حریفش بشیم. نداریمما چاره ی دیگھ ای . نکردیم
.کمک کنی کھ این آخری ھم بھ خیر بگذره و برای ھمیشھ از شرش خالص بشیم

آخھ احمق جون چرا االن داری این رو بھ من میگی؟ نمی تونستی زودتر بھم بگی قضیھ رو؟ حاال کھ من -
رفتن باید این گند رو بزنی؟ آخھ تو فکر کردی با اون کاری کھ با ھمھ چیز رو آماده کرده بودم برای 

پاشایی کردم دیگھ می تونیم دوباره برگردیم بھ اون خراب شده؟
تقصیر من چیھ؟ من چھ می دونستم تو چکار کردی؟ خوب مظاھری من روھم توی فشار قرار داد، -

ن میکرد، اونوقت نقشھ ھای جنابعالی میدونی اگھ قبول نمی کردم چی میشد؟ می رفت ممنوع الخروجمو
بعدشم تو فکر کردی کھ می تونیم از دست اون ھیوال فرار کنیم؟ اونم کجا ؟ . بھ ھیچ دردیمون نمیخورد

فکر کردی اون می ذاشت ما اونجا نفس بکشیم؟ نھ عزیز . تو دبی کھ ده برار قدرت اینجا رو داره! دبی
واردش شدیم و االن ھم کھ دیگھ برگ آخر تو دستمونھ نباید من، این بازی بوده کھ ھر دومون دونستھ 

.بذاریم یھ دفعھ بازنده بشیم
...دستی توی موھام کشیدم و با عصبانیت محکم کوبیدم روی فرمون

.. پست فطرت-
:شھاب لبخند پیروزمندانھ ای زد و با لحن مالیم تری گفت

..رفیق خودمی دیگھ... می دونستم قبول می کنی-
نخوام رفیق احمقی مثل تو داشتھ باشم کی رو باید ببینم؟من اگھ -
سخت نگیر، میدونم کھ ناراحتی، فکر نکن من ھم خیلی از این وضعیت خوشحالم، منم دوست ندارم کھ -

من و تو از قلھ گذشتیم ، نباید حاال کھ بھ . ادامھ بدیم اما برای خودمون ھم کھ شده مجبور بودم قبول کنم
.بزنیمدامنھ رسیدیم جا 

تمام قدرت ما ھم توی . آخھ دیوانھ جان، ما نمی تونیم برگردیم بھ اون شھر، می فھمی؟ نمی تونیم برگردیم-
ھمون شھر بود، جای دیگھ ای قدرت نداریم، آخھ چطور می خوای دوباره برگردی اونجا؟ پاشایی ولمون 

برای ھمیشھ نابودمون کنھ، من  نمی کنھ، اون منتظره کھ برگردیم و کوچک ترین آتویی ازمون بگیره و
.بفھم این رو. و تو کھ از کریمی سرشناس تر نیستیم

کاریھ کھ شده، قضیھ پاشایی ھم تقصیر خودت بود، بھ جون من غر نزن الکی، حاال ھم تا برگشت یھ -
.بیخود ذھنت رو درگیر نکن. باالخره یھ راھی پیدا میشھ. فکری بھ حال اون میکنیم

:میزی رو بھ شھاب کردم و گفتمبا حالت تھدید آ
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ھر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط خیلی جدی بھت میگم از من نخواه کھ ایندفعھ ھم بیافتم جلو، از اول 

قربون آدم چیز فھم، تو فقط مثل ھمین االن کھ گاز میدی برو و قول بده کھ باھام مخالفت نکنی، منم قول 
.قضیھ رو تموم کنم، شر این مرتیکھ ھم از سرمون کم می شھ

  .بدون اینکھ جوابش رو بدم با حرص بیشتری پدال گاز رو فشار دادم و با حالت جنون آمیزی بھ راه ادامھ دادم
اخمھام رو در ھم کشیده بودم و بدون توجھ بھ ھیچ چیزی فقط با سرعتی کھ 

عصبانی تر از اونی بودم کھ بخوام بھ تیکھ ھای گھگاه شھاب محلی بذارم یا بھ بوق ھای مکرری کھ ماشین ھای 
غرق در افکار خودم بودم و بھ این فکر می کردم کھ باز ھم مجبورم بر خالف میلم 
از ھم باید، احساسم رو زیر پا بذارم و دریچھ قلبم و وجدانم رو ببندم و خودم رو بھ دست سرنوشت 
تنھا چیزی کھ توی این چند روزه بھ من امید می داد و من رو از کابوس ھای در بیداریم قدری رھا می 

. ی بھ تموم شدنش نمی تونستم داشتھ باشم
  ...مظاھری رو خوب میشناختم، اون وقتی چیزی رو شروع میکرد دیگھ ول کن نبود

و سرعت رو  با صدای شھاب بھ خودم اومدم و پامو از روی پدال گاز بر داشتم و سرم رو بھ صندلی چسبوندم
نمی خواستم بھ . قدری چشم ھام رو بستم، نمی خواستم چیزی ببینم

ین چھ حسی بود توی وجودم؟ این تالطم 
و دلشوره ھای ھمیشگی و افکار مخرب چی بود کھ اینقدر باعث آزارم می شد؟؟ چرا من نمی تونستم مثل بقیھ 

و زیاد یھ اعتماد بھ نفس یھ ذھن آزاد و سر بدون فکر داشتھ باشم؟ ھمیشھ این حس برتری و غرور مزخرف
... ھم منمبار ھمھ ی بدی ھای دنیا رو دوش منھ و حالل ھمھ ی مشکالت

...! چقدر مسخره و احمقانھ! واقعا کھ..
کنم  کی می خوام دست ازین افکار بچھ گانھ و این احساس برتری مزخرف بردارم؟؟ گاھی با خودم فکر می

ھمھ ی اتفاقاتی کھ برام افتاده حقم بوده تا شاید سرم بھ سنگ بخوره و بفھمم خیلی از چیزا 
ھمیشھ سوار بر زیبایی و فریبندگی ظاھریم و با تکیھ بھ پشتوانھ ی مالی 

چقدر افکار بچھ گانھ و ... کھ می خوام برسم
ھمیشھ از جلب کردن ھمھ ی نگاھا بھ طرفم لذت برده بودم و فکر می کردم ھمونجا برام آخر 

ناخوداگاه یاد ... آخر دنیایی کھ تو دستای منھ و می تونم برای ھمھ ی اتفاقاتش تصمیم بگیرم
ھنوزم با یادواری اینکھ ... دانشگاه و اولین روزاش

چھ جوری ھر درس و امتحانشو با کلی عشوه و کرشمھ پیش استاد و وعده ھای زیر میزی پاس می کردم 
حاال دو ترم قبل رو اصال نفھمیده بودم چھ جوری گذشتھ و 

مثل ھمیشھ با وارد شدن بھ کالس ھمھ ی سرا برگشت بھ طرفم و بینشون چھره ھای آشنارو می دیدم و لبخند 
تا برسم بھ ردیف صندلیا با ھمھ ی دخترای کالس سالم و احوالپرسی کرده بودم و جواب  متلکای  

روز تمام  3-2بعد از ... داده بودم و صدای خنده ی ھمھ از کل کل بین من و یھ عده ھوا بود
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ھر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط خیلی جدی بھت میگم از من نخواه کھ ایندفعھ ھم بیافتم جلو، از اول 
.تا آخرش خودتی

قربون آدم چیز فھم، تو فقط مثل ھمین االن کھ گاز میدی برو و قول بده کھ باھام مخالفت نکنی، منم قول 
قضیھ رو تموم کنم، شر این مرتیکھ ھم از سرمون کم می شھمی دم کھ برای ھمیشھ این 

بدون اینکھ جوابش رو بدم با حرص بیشتری پدال گاز رو فشار دادم و با حالت جنون آمیزی بھ راه ادامھ دادم
اخمھام رو در ھم کشیده بودم و بدون توجھ بھ ھیچ چیزی فقط با سرعتی کھ . وضعیت امیدوار کننده ای برام نبود

  .ھر لحظھ ھم بیشتر می شد بھ مسیر ادامھ می دادم
عصبانی تر از اونی بودم کھ بخوام بھ تیکھ ھای گھگاه شھاب محلی بذارم یا بھ بوق ھای مکرری کھ ماشین ھای 

غرق در افکار خودم بودم و بھ این فکر می کردم کھ باز ھم مجبورم بر خالف میلم . کنارم میزدند توجھی کنم
از ھم باید، احساسم رو زیر پا بذارم و دریچھ قلبم و وجدانم رو ببندم و خودم رو بھ دست سرنوشت 
تنھا چیزی کھ توی این چند روزه بھ من امید می داد و من رو از کابوس ھای در بیداریم قدری رھا می 

ی بھ تموم شدنش نمی تونستم داشتھ باشمکرد ، فکر اتمام این قضیھ بود کھ حاال با کاری کھ شھاب کرده بود امید
مظاھری رو خوب میشناختم، اون وقتی چیزی رو شروع میکرد دیگھ ول کن نبود

  . ایست بازرسی جلومونھ، بھمون گیر می دنا.. داریوش؛ آروم تر بابا
با صدای شھاب بھ خودم اومدم و پامو از روی پدال گاز بر داشتم و سرم رو بھ صندلی چسبوندم

قدری چشم ھام رو بستم، نمی خواستم چیزی ببینم. کم کردم و در ردیف ماشین ھا قرار گرفتم
  .....خستھ.... خستھ بودم. 

  حامی------------

  

ین چھ حسی بود توی وجودم؟ این تالطم ا..." بھ خط ممتد وسط جاده زل زده بودم و تو افکار خودم غرق بودم
و دلشوره ھای ھمیشگی و افکار مخرب چی بود کھ اینقدر باعث آزارم می شد؟؟ چرا من نمی تونستم مثل بقیھ 

یھ ذھن آزاد و سر بدون فکر داشتھ باشم؟ ھمیشھ این حس برتری و غرور مزخرف
بار ھمھ ی بدی ھای دنیا رو دوش منھ و حالل ھمھ ی مشکالت کاذب بھم داده بود و فکر می کردم

..این منم کھ می تونم دنیارو تغییر بدم و ھمھ رو بھ تسخیر خودم در بیارم
کی می خوام دست ازین افکار بچھ گانھ و این احساس برتری مزخرف بردارم؟؟ گاھی با خودم فکر می

ھمھ ی اتفاقاتی کھ برام افتاده حقم بوده تا شاید سرم بھ سنگ بخوره و بفھمم خیلی از چیزا ... شاید حقم بوده
ھمیشھ سوار بر زیبایی و فریبندگی ظاھریم و با تکیھ بھ پشتوانھ ی مالی ... تغییرشون از دست من خارجھ

کھ می خوام برسمخانوادگی فکر می کردم دنیا تو دستامھ و می تونم بھ ھرچی 
ھمیشھ از جلب کردن ھمھ ی نگاھا بھ طرفم لذت برده بودم و فکر می کردم ھمونجا برام آخر ... 

آخر دنیایی کھ تو دستای منھ و می تونم برای ھمھ ی اتفاقاتش تصمیم بگیرم
دانشگاه و اولین روزاش 3شروع ترم ... افتاده بودم اونروزھای بی خیالی و خوشی

چھ جوری ھر درس و امتحانشو با کلی عشوه و کرشمھ پیش استاد و وعده ھای زیر میزی پاس می کردم 
دو ترم قبل رو اصال نفھمیده بودم چھ جوری گذشتھ و ! حیف اسم دانشجو کھ رو من بود... خندم می گیره

  ...در آستانھ ی شروع سال دوم تحصیلم بودم

مثل ھمیشھ با وارد شدن بھ کالس ھمھ ی سرا برگشت بھ طرفم و بینشون چھره ھای آشنارو می دیدم و لبخند 
تا برسم بھ ردیف صندلیا با ھمھ ی دخترای کالس سالم و احوالپرسی کرده بودم و جواب  متلکای  

داده بودم و صدای خنده ی ھمھ از کل کل بین من و یھ عده ھوا بود
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ھر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط خیلی جدی بھت میگم از من نخواه کھ ایندفعھ ھم بیافتم جلو، از اول -
تا آخرش خودتی

قربون آدم چیز فھم، تو فقط مثل ھمین االن کھ گاز میدی برو و قول بده کھ باھام مخالفت نکنی، منم قول -
می دم کھ برای ھمیشھ این 

بدون اینکھ جوابش رو بدم با حرص بیشتری پدال گاز رو فشار دادم و با حالت جنون آمیزی بھ راه ادامھ دادم
وضعیت امیدوار کننده ای برام نبود

ھر لحظھ ھم بیشتر می شد بھ مسیر ادامھ می دادم
عصبانی تر از اونی بودم کھ بخوام بھ تیکھ ھای گھگاه شھاب محلی بذارم یا بھ بوق ھای مکرری کھ ماشین ھای 

کنارم میزدند توجھی کنم
از ھم باید، احساسم رو زیر پا بذارم و دریچھ قلبم و وجدانم رو ببندم و خودم رو بھ دست سرنوشت رفتار کنم و ب

تنھا چیزی کھ توی این چند روزه بھ من امید می داد و من رو از کابوس ھای در بیداریم قدری رھا می . بسپارم
کرد ، فکر اتمام این قضیھ بود کھ حاال با کاری کھ شھاب کرده بود امید

مظاھری رو خوب میشناختم، اون وقتی چیزی رو شروع میکرد دیگھ ول کن نبود
داریوش؛ آروم تر بابا-

با صدای شھاب بھ خودم اومدم و پامو از روی پدال گاز بر داشتم و سرم رو بھ صندلی چسبوندم
کم کردم و در ردیف ماشین ھا قرار گرفتم

. چیزی توجھ کنم
  
  

------------پایان قسمت دوم

  
  قسمت سوم

  
بھ خط ممتد وسط جاده زل زده بودم و تو افکار خودم غرق بودم

و دلشوره ھای ھمیشگی و افکار مخرب چی بود کھ اینقدر باعث آزارم می شد؟؟ چرا من نمی تونستم مثل بقیھ 
یھ ذھن آزاد و سر بدون فکر داشتھ باشم؟ ھمیشھ این حس برتری و غرور مزخرف

کاذب بھم داده بود و فکر می کردم
این منم کھ می تونم دنیارو تغییر بدم و ھمھ رو بھ تسخیر خودم در بیارم

کی می خوام دست ازین افکار بچھ گانھ و این احساس برتری مزخرف بردارم؟؟ گاھی با خودم فکر می
شاید حقم بوده

تغییرشون از دست من خارجھ
خانوادگی فکر می کردم دنیا تو دستامھ و می تونم بھ ھرچی 

... خامی داشتم
آخر دنیایی کھ تو دستای منھ و می تونم برای ھمھ ی اتفاقاتش تصمیم بگیرم...دنیاس

اونروزھای بی خیالی و خوشی
چھ جوری ھر درس و امتحانشو با کلی عشوه و کرشمھ پیش استاد و وعده ھای زیر میزی پاس می کردم 

خندم می گیره
در آستانھ ی شروع سال دوم تحصیلم بودم

.  

.  

.  
  

مثل ھمیشھ با وارد شدن بھ کالس ھمھ ی سرا برگشت بھ طرفم و بینشون چھره ھای آشنارو می دیدم و لبخند 
تا برسم بھ ردیف صندلیا با ھمھ ی دخترای کالس سالم و احوالپرسی کرده بودم و جواب  متلکای  .... می زدم

داده بودم و صدای خنده ی ھمھ از کل کل بین من و یھ عده ھوا بودپسرارو ھم 
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بی غم بودم و ... ھمکالسی ھای جدیدو شناسایی کرده بودم و دایره ی دوستام بازھم بزرگتر شده بود
  ...سرخوش

نمی دونم ... ین بار دیدمشاواسط ھفتھ ی اول بود و اولین جلسھ ی کالس حل تمرین شیمی تجزیھ کھ برای اول 
یکی از دانشجوھای سال آخر بود و ...چی تو نگاھش بود کھ از ھمون اول حس کردم با بقیھ فرق داره برام

از ھمون لحظھ ای کھ وارد کالس شد نگاھم روش ثابت مونده بود و برای چند ... استاد کالس حل تمرین ما
متوسط، موھای لخت، صورت خوش فرم و صاف، یھ نگاه نافذ  قد... دقیقھ از  ھیایوی اطرافم فارغ شده بودم

              ...و جدی با یک شوخ طبعی کنایھ آمیز کھ پس زمینھ ی  بیشتر حرفاش بود
نمی فھمیدم چمھ و ... انگار مسخ شده بودم... بچھ ھا ازش اشکاالتشونو می پرسیدن و من ھمچنان محوش بودم

شھ خودم با نگاه گیرام ھمھ رو میخکوب می کردم حاال تو قفس این نگاه گیر منی کھ ھمی... چرا اینجوری شدم
افتاده بودم و صاحب این چشمھای مشکی و نافذ ھم ھراز چندگاه یک نگاه گذرا و بی تفاوت بھم می انداخت و 

اه کھ ھیچی از حرفای دیگرانو نمی شنیدم و حتی متوجھ نشده بودم صاحب این نگ... بھ حرفاش ادامھ می داد
این تشبیھ واقعا ... آره! نگاه سوزنی... مثل سوزن تو چشمھام داشت فرو می رفت خودشو چی معرفی کرده

آقای ! خودم ھمون لحظھ خندم گرفت ازین لقب!! شایدم اسمش واقعا آقای سوزنی بود...برازنده اش بود
          ...یادم باشھ حتما برای بچھ ھا تعریف کنم و یھ کم بھش بخندیم!! سوزنی

ھنوز تو افکار خودم بودم کھ نمی دونم چرا یھ لحظھ برگشت طرفم و انگار از دیدن قیافھ ی من کھ کامال 
  :با اخم گفت... رو لبامھ عصبانی شدمعلوم بود تو ھپروتم و لبخند

...شما-
لبخندمو از رو فوری ...از تو حال و ھوای خودم اومدم بیرون و برگشتم تو کالس...یھ لحظھ از جا پریدم

چند نفر از ردیفھای جلو برگشتھ بودن و داشتن نگام می کردن و من باز رفتم تو ... صورتم جمع کردم
  :با طلبکاری گفتم... جلد ھمیشگی خودم

من؟-
...شما... بلھ-

:با حالت استفھام آمیزی نگاش کردم کھ ادامھ داد
...کنیداگر مطالب براتون مفید نیست می تونید کالسو ترک -

کی جرات داشت با من اینجوری حرف بزنھ؟؟ ... ابرومو دادم باال و با یھ لبخند تمسخر آمیز نگاش کردم
  :با ھمون لبخندم از جا بلند شدم و خیلی آروم و شمرده شمرده گفتم

...مطالبی کھ داره مطرح می شھ اصال برای من مفید نیست... بلھ-
...پس بفرمایید بیرون-

یھ نگاه بھ بھروز، یکی از ... الس برگشتھ بودن سمت من و منتظر عکس العملم بودنھمھ از جلوی ک
... ھمکالسیام کھ خیلی وقت بود تالش می کرد بھش توجھ نشون بدم انداختم و اونم خوب منظورمو فھمید

 ھنوز از در... کیفمو برداشتم و خیلی آروم و لبخند بر لب از جام بلند شدم و رفتم سمت در خروجی
نیومده بودم بیرون کھ صدای جابھ جا شدن صندلی ھای دیگھ بلند شد و بھروز و دار و دستھ اش و دنبال 

بھ خاطر ... اونا ھم دو سھ تا از دوستای دیگھ ی خودم بھ نشونھ ی اعتراض از کالس اومدن بیرون
                    !چقدر پررو بودم!!! توھینی کھ بھ من شده بود مثال

  ...!ستمھنوزم ھ 
خصوصا دیدن قیافھ ی مات و مبھوت آقای ... خودمم خنده ام گرفتھ بود از وضعیتی کھ درست کردم

این من بودم کھ ھیچ کس حق نداشت اھانتی ... آره... کھ اصال انتظار ھمچین اتفاقی رو نداشت(!) سوزنی
  ... "ھبھم بکنھ و ھمین منو سوار بر ابرھا می کرد و حس می کردم دنیا زیر پاھام

.  

.  

.  
بیتا بود کھ یھو صدای ضبطو تا آخر بلند کرده بود و .... با صدای بلند آھنگ تو ماشین از جام پریدم

  :با حرص صدای آھنگو کم کردم و گفتم... خودشم داشت بلند بلند باھاش می خوند
مرض داری؟-
...نھ بھ اندازه ی تو-
!!!من یھ ساعتھ بھ تو کاری ندارم! عجب خریھ ھا-
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حوصلھ ام سر رفت ! معلوم نیست داری فکر چھ غلطی رو می کنی کھ اینجوری ساکتی! ین دیگھھم-
  ..بابا

واقعا چرا بھ این چیزا فکر می کردم؟؟؟ این افکار کھ اینقدر برام آزاردھنده و متعفن ... راست می گفت
...بودن نمی دونم چرا ھر چند وقت یھ بار ھجور می آوردن سمتم

...جوری رفتم تو فکرھیچی بابا، ھمین-
...جای فکر کردن حواست بھ جاده باشھ! تو تا مارو بھ کشتن ندی رضایت نمی دی-

  :باز بیتا با غر گفت. پاکت سیگارو فندکمو از رو داشبودر برداشتم و دوباره یھ سیگار آتیش زدم
...بسھ بابا خفھ امون کردی اینقدر سیگار کشیدی-

شدیدا بھ سرفھ افتاد و خودمم زدم . ھو تو صورتش فوت کردم بیرونبرگشتم طرفش و دودِ  تو گلومو ی
  .بین سرفھ ھاش ھی جیغ می کشید و بد وبیراه می گفت. زیر خنده

.مھتاب جدا کھ سادیسم داری-
.تا تو باشی دیگھ از سیگار کشیدن من ایراد نگیری-
!لیاقت نداری آدم بھ فکر سالمتیت باشھ-

م کھ ھدفون تو گوشش بود و برای خودش یھ مجلھ ورق می زد و اصال محل از تو آیینھ بھ نازی نگاه کرد
  !!سگم بھ ما دوتا نمی ذاشت

!چی می شد توام مثل این خواھرت سرت بھ کار خودت باشھ و اینقدر رو مخ نری؟... می گم بیتا-
تو اصال آدمی کھ مخ داشتھ باشی؟؟-
...!عزیزم من کھ ھمیشھ می گم از آدمیت انصراف دادم-

  :بیتا با یھ حالت مسخره گفت
!اونوقت چرا؟؟ شازده خانم آدمارو در شان خودشون نمی دونن؟-

  :یھ کام عمیق از سیگارم گرفتم و با حسرت گفتم
...حیف اسم آدم برای خیلی از آدما-
!تو یکی دیگھ برای من کالس روشنفکری نذار کھ می زنم تو سرتا! خوبھ توروخدا-

  :با خنده گفتم
!!بیچاره سیھل... زن داریاتوام دست ب-
آره؟؟ می گم تو کھ اینقدر دلت می سوزه براش برو زنش بشو اینجوری ھم دست از سر من بر می داره -

.ھم یھ فداکاریم در حق من کردی
چند دقیقھ ای بود کھ وارد تربت حیدریھ .بدون اینکھ جوابشو بدم حواسمو جمع خیابونای دور و برم کردم

  :گفتم. تو خیابونا دنبال بلوار گلھا می گشتم شده بودیم و داشتم
.جای حرف زدن بگرد یھ کاغذ کوچیک از تو کیف من در بیار یھ آدرس روش نوشتھ، اونو بخون برام-

  :ھمونجور کھ داشت تو کیف منو می گشت بھ حرفاشم ادامھ داد
!!ی کنھ برای منھی سھیل سیھل م! اینجور موقع ھا کھ حرف مفت می زنی راحت می تونم خفت کنم -
.حاال اول آدرسو بخون بعد اقدام بھ قتل من کن-
!آخھ االن خوب انگیزه ی قتلتو دارم، حیفھ این انگیزه تلف بشھ-
!بابا آدرسو بخون-
..بلوار گلھا-
بعدش؟... خوب االن توشیم-
حاال اینجا کجاس؟. 10کوچھ ی سوم، پالک ... خیابان شھید -
...ج حیدریحا. ھمونی کھ قراره کمکمون کنھ-
از کجا پیداش کردی مارمولک؟-
                      .جای حرف زدن اسم خیابونارو ببین. از آشناھای باباس-

                               ...سرعتمو کم کردم و با بیتا دو طرف خیابونو نگاه می کردیم
...اوناھاش، ردش کردی -

  .ھم سفارشات الزمو بھ بچھ ھا می کردم تا تھ بلوار رفتم و دور زدم و در عین حال
.نازی یھ دقیقھ اون ھدفونو از تو گوشت در بیار بھ حرفای من گوش کن، توام حواست بھ من باشھ بیتا-

  ...ناری با اکراه گوشیارو در اورد و جتفتشون زل زدن بھ من
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برای یارو تعریف کن و  بیتا توام جریانو خیلی جزیی... ھیچ کدومتون تا اونجایی کھ می شھ حرف نزنین-
ریخت و قیافھ اتونم درست کنین و موھاتونو . آدم مطمئنیھ ولی احتیاط بد نیست. زیادیم مشخصات نده

.بذارین تو، ممکنھ رو این چیزا حساس باشھ
ز از سر کوچھ ھم تمام بچھ ھا دنبال ماشین راه افتاده بودن و بیشتر پنجره ھا با... دیگھ رسیده بودیم تھ خیابون

  :بیتا لب و لوچھ اشو کج کرده بود و غر می زد! شده بودن و ھمھ با کنجکاوی نگامون می کردن
!ھمھ از پنجره ھا آویزون شدن. وای اینا چرا اینجوری نگامون می کنن؟ بین توروخدا-
...10ایناھاش، اینم پالک ! البد سھ تا دختر تو یھ ماشین تنھا براشون عجیبھ.. چھ می دونم-

دیگھ بچھ ھا و زنایی کھ سراشون از در و . شینو کنار دیوار پارک کردم و سھ تاییمون پیاده شدیمآروم ما
زود رفتیم طرف دری کھ از ! پنجره ھا بیرون اومده بود داشتن با نگاه و پچ پچھاشون سوراخمون می کردن

ھ در و دیوار کردم و دستمو یھ نگاه دیگھ ب. درای دیگھ ی کوچھ نسبتا بزرگتر و نو تر بود و وایسادیم جلوش
صدای زنگ کھ شبیھ صوت بلبلی بود بلند شد و چند لحظھ بعدشم صدای یھ خانم کھ بلند می .گذاشتم رو زنگ

  :یھ نگاه بھ نازی و بیتا کھ عین بچھ ھا پشت من قایم شده بودن انداختم و بھ ھمون بلندی گفتم". کیھ؟"گفت 
منزل حاج حیدری؟-

با تعجب زل زده بود ... و یھ خانم نسبتا جوون با چادر گلدار جلومون ظاھر شد ھمون موقع در باز شد
  :بھمون کھ یھ لبخند زدم و گفتم

منزل حاج آقا حیدری؟... سالم-
  :با لھجھ ی زیاد گفت

بفرمایید؟. علیک سالم-
خودشون تشریف دارن؟-
!شما؟؟... نھ خیر، رفتن مسجد برای نماز-
.شھد اومدیمما از آشناھاشون ھستیم، از م-

  :تا اینو گفتم خانمھ یھ پشت چشمی نازک کرد و گفت
ً!از آشناھای حاج آقای ما؟-

  :فوری گفتم
.قرار بود بھ ما یھ کمکی بکنن. البتھ پدر من از آشناھای ایشون ھستن-
.خب حاال کھ نیستن-

  :خیلی عادی و بی خیال گفتم
پس می شھ  ما بیایم تو منتظر شیم تا برگردن؟ -

  :ه نگامون کرد و در حالی کھ معلوم بود از پررویی من خوشش نیومده خودشو کشید عقب و گفتبا اکرا
...بفرمایید-

  .دست بیتارو کشیدم و با خودم بردمش تو و اونم پشت سرش نازی رو کشید و اورد تو
یھ طشت بزرگ پر . یھ حیاط بزرگ و پر دارو درخت بود با یھ باغچھ ی کوچیک کنار یکی از دیوارا 

پشت پنجره ھای اتاق ھم یھ دختر جوون . از لباسم وسط حیاط بود و یھ شلنگ بازم کنارش افتاده بود
بھ اشاره ی  !انگار یھ وصلھ ی ناجور بودیم وسط اون حیاط. وایساده بود و با تعجب نگامون می کرد

معلوم بود اتاق پذیراییشونھ و خیلی . خانمھ از پلھ ھا رفتیم باال و کشفشامونو دراوردیم و وارد خونھ شدیم
حتی مبل و صندلی ھم نداشت و دور تا دور اتاق پشتی ھای قرمز چیده بودن و . ھم ساده تزیین شده بود

            .جلوی پشتی ھا ھم پتوھای کوچیک سفید انداختھ بودن
خانمھ کھ ھنوز مشکوک نگامون می کرد تعارف سر زبونی کرد کھ بشینیم و خودش رفت بیرون از 

بیتا ھم مدام غر می زد و وول می . نشستیم روی پتوھای کوچیک و بدون حرف ھمو نگاه می کردیم. اتاق
  ...خورد و جابھ جا می شد

!چتھ تو؟؟ چرا مثل آدم نمی شینی سر جات؟-
!عادت ندارم رو زمین بشینم ...سختمھ بابا-

  :قبل ازینکھ دوباره چیزی بگم نازی یھ نگاه  انداخت بھش و با کنایھ گفت
دو دقیقھ ھم نمی تونی دندون رو جیگر بذاری؟ خوبھ بھ خاطر ! بس کھ تو زندگیت ھمھ لوست کردن-

!سرکار خانم اینجاییما
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بیتا ھم اخم کرد و با ھمون حالت جوابشو ! اولین بار بود می دیدم نازی با بیتا اینجوری حرف می زنھ
  ...داد

...من خودم. تو الزم نکرده بھ من درس زندگی بدی-
  :فوری پریدم وسط حرفشون و گفتم

...زشتھ خونھ ی مردم! بسھ بابا... ھیس-
زیر " بفرمایید"ھمون موقع خانم  صاحب خونھ دوباره وارد شد و یھ سینی شربت گذاشت جلومون و یھ 

  ...و رفت بیرون لبی گفت
دوال شدم و یھ لیوان شربت برداشتم و . بیتا و نازی ھم ساکت شده بودن و ھرکدوم روشون یھ ور بود

آروم با قاشق ھمش می زدم و شھد تھ لیوانو می ... شربت سکنجبین بود... شروع کردم بھ ھم زدنش
چشمم بھ ... لیوان خوشم میومدھمیشھ از صدای برخورد قاشق با ...آوردم باال و با آب قاطی می کردم

بازم فکر مزخرفش ... اه. دستبندم افتاد و ناخواداگاه یادش افتادم کھ چقدر شربت سکنجبین دوست داشت
  ..."باید بتونم...باالخره باید درش بیارم..." ازین دستبند متنفر بودم. اومد سراغم

شمم بھش نیفتھ و لیوان شربتو یھ نفس سر با نفرت آستینمو کشیدم پایین و دستبندو دادم زیرش کھ باز چ
  .کشیدم

گویی یھ آقا کھ داشت بھ اتاق نزدیک می " یا اهللا"ھمون موقع صدای زنگ در اومد و متعاقبش صدای 
  ...شد
  

کتایون------------پایان قسمت سوم
  
  

  
  قسمت چھارم

  
انگار افکار من ھم ھمراه با این . دنبالشونردیف کند و آھستھ ی ماشین ھا یکی یکی جلو می رفت و من ھم بھ 

روزھایی کھ خودم با دست .صف بھ حرکت در اومده بود، حرکت بھ روزھایی کھ یادآور خوبی برای من نبود
خودم پلھای پشت سرم رو خراب کردم و دنیای دیگھ ای رو برای خودم ساختم کھ ھیچ ربطی بھ اونور پل 

ت فعلی من رو می خورند ، ولی من ھنوز ھم ھمون روزھای قبل گذشتن نداشت ؛ گرچھ خیلی ھا حسرت موقعی
  .از پل رو دوست دارم و از اینطرفش خوشم نمیاد

.  

.  

.  
برای ما کھ تازه کار بودیم و سابقھ . تازه درسم تموم شده بود و با چند نفر از دوستام یھ شرکت راه انداختھ بودیم

این رقابت بی رحمانھ باعث شد کھ یکی . اقتصادی کار ساده ای نبود ی چندانی نداشتیم رقابت در بازار بی رحم
از بچھ ھا ھمون اول کار جا بزنھ و از جمعمون جدا بشھ ، آخھ کار ساده ای نبود کھ بشھ با سرمایھ ی خیلی کم 

کھ توی بازاری وارد شد کھ غول ھای اقتصادی در اختیارش داشتند، ولی بقیھ مون موندیم چون دوست داشتیم 
اگر این کار رو انجام نمی دادیم مجبور بودیم با یھ حقوق ناچیز و بدون . چاره ی دیگھ ای ھم نبود. ادامھ بدیم

اما ! تضمینی برای آینده برای دیگران کار کنیم، تازه اگر خوش شانس بودیم و ھمون رو ھم پیدا می کردیم
و با دست خودمون می تونستیم بسازیم و ھر حداقل خوبی شرکتمون این بود کھ مال خودمون بود و آینده ش

کسی چھ می دونست، شاید یھ روزی ما ھم یھ . زحمتی کھ براش می کشیدیم سودش بھ خودمون بر میگشت
گروه خوبی بودیم، ھمھ با ھم یکدل بودند و ھمھ با ھم دوست، بھ خاطر کار از خودمون . شرکت معتبر می شدیم

از تمام انگیزه و نیروی خودمون استفاده می کردیم کھ بتونیم بھ اھدافمون . می گذشتیم و ھیچکس کوتاھی نمیکرد
وضعیت امیدوار کننده ای بود، درستھ کھ پول زیادی در نمی آوردیم ولی در عوض داشتیم برای . برسیم

خودمون اعتباری کسب می کردیم و کم کم خودمون رو مطرح می کردیم، اما از اونجایی کھ زندگی ھیچ وقت 
. حمل دیدن جلو رفتن من رو نداشت، این بار ھم کوتاھی نکرد و روی زشت خودش رو دوباره بھم نشون دادت

درصد اضافھ شد، تولید  35نرخ گمرک برای جنس ھای مورد نیاز ما بھ بھانھ ی حمایت از تولید کننده ی داخلی 
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لیدات کم  رو ھم صادر می کرد، موادی ھم کھ  پاسخگوی تامین مواد مورد نیاز نبود وھمون تو(!) کننده داخلی
ھم کھ صادر نمی شد و توی بازار بود کیفیت مطلوبی نداشت و قابل استفاده نبود؛  از طرفی کسانی کھ از قدرت 
زیادی برخوردار بودند جنس مورد نیازشون رو بھ راحتی از طریق قاچاق وارد می کردند و کماکان با ھمون 

  .مھ میدادند، این شد کھ یکـدفعھ کار ما زیر و رو شد و بھ شدت زمین خوردیمقیمت قبل بھ کار خودشون ادا
این اتفاق برای ما کھ تازه کارمون رو شروع کرده بودیم و آروم آروم داشتیم پا میگرفتیم یھ ضربھ مھلک بود کھ 

م مثل دیگران قاچاق می دو راه بیشتر برامون باقی نمونده بود، یا باید ما ھ. توان بلدند شدن رو از ھممون گرفت
کردیم کھ توان و روابطش رو نداشتیم، یا باید اجناسمون رو با ھمون قیمت قبلی و با سود خیلی خیلی کم وارد 

البتھ راه سومی ھم بود کھ بھ ذھن ھمھ رسیده بود و شاید در بیانش . بازار می کردیم کھ اصال بھ صرفھ نبود 
  . شرکتی کھ با ھزار امید پا گرفتھ بود و حاال دیگھ امیدی برای بقا نداشت ..کمی تامل کرده بودیم؛ انحالل شرکت

ھیچ کدوم فکرش رو نمی . روزی کھ تصمیم بھ فروش ساختمان شرکت گرفتیم، تلخ ترین روز زندگیمون بود
  ... کردیم کھ آخر کارمون بھ اینجا ختم بشھ، اما شده بود

ھیچ کدوم از بچھ ھا . شرکت رو نشون مشتری ھای احتمالی بدم تنھا توی شرکت نشستھ بودم و منتظر بودم تا
حوصلھ ی این کار رو نداشتند، کار دیگھ ای ھم کھ توی شرکت باقی نمونده بود؛ برای ھمین اون روز فقط من 

یھ . اما فقط یکیشون اومد. چند نفری تماس گرفتند و قرار بازدید رو با یکی دو نفرشون گذاشتم. توی شرکت بودم
. رد چاق قد کوتاه کھ وسط سرش خالی بود و ریش نامنظمی داشت و روی پیشونیش ھم جای قاشق داغ شده بودم

توی ھمون نگاه اول فکر کردم کھ باید آدم مذھبی باشھ و با توجھ بھ کت و شلوار گرون قیمتش و بنز کوپھ ای 
، حدس زدم کھ از آدمھای با نفوذ دولتی کھ زیر پاش بود و دو نفری کھ ھمراھش بودند و حالت محافظ رو داشتند

. البتھ فقط یھ حدس بود اما معموال کسانی کھ تا حاال با این مشخصات دیده بودم ھمھ از رجال دولتی بودند. باشھ
  .در ھر صورت برای من فرقی نمیکرد کھ کی و چھ کاره ست، ھمین کھ پول داشت برام کافی بود

اون دو تا محافظ . تولید و دستگاه ھا، بھ دفتر برگشتیم و مشغول صحبت شدیمبعد از نشون دادن اتاق ھا و سالن 
  :دو تا چای ریختم و  تعارفش کردم. ھم رفتند توی ماشین و ما رو تنھا گذاشنتد

  ...متاسفانھ امکانات ما برای پذیرایی کمھ-
  :و استکان چای رو جلوش گذاشتم و ادامھ دادم 
  .راستی اسمتون رو نفرمودید  -

  :ای رو از روی میز برداشت و سینشو صاف کرد و با غرور خاصی گفتچ
  ..بنده مظاھری ھستم-
  :یھ قلپ از چای رو خورد و با صدای خشکش ادامھ داد 
تعجب می کنم چطور در یک ھمیچین جای کوچکی شما داشتید کار می کردید، شرکت ھای رقیب شما از  -

  .امکانات پیشرفتھ تری برخوردار ھستند
از طرفیم از حرفی کھ زده بود حرصم . کردم خودم رو کنترل کنم  کھ از لحن صحبت کردنش خندم نگیره سعی 

  : با غرور طعنھ آمیزی جواب دادم. در اومده بود و خیلی دوست داشتم کھ حالشو بگیرم
تند از پس ھمون شرکت ھای رقیب کھ می فرمائید اگھ میخواستند از راه قانونی کار کنند ھیچ وقت نمیتونس -

  .ھمین ساختمون کوچک ما بر بیاند، اما گویا ھر کسی قانون شکن تره این روزا موفق تره
اما خیلی زود خودش رو کنترل . کامال می شد تعجب و چشمھای گرد شده اش رو از جواب تند من متوجھ شد

  : کرد و سعی کرد بحث رو عوض کنھ
  خوب نفرمودید چھ قیمتی مد نظرتون ھست؟ -
  .و عینکش رو زد بھ چشمش و با قیافھ متفکرانھ ای منتظر جواب من شد 

  : بھ صندلیم تکیھ دادم و با لبخند ھمیشگیم گفتم 
عرف بازار مشخصھ، ما ھم اگھ مجبور نبودیم ھیچ وقت نمی فروختیم ،البتھ من تنھا نیستم شریک دارم ، برای  -

  .روشم ھمین دست من نیست کھ بتونم بھ  قیمت دیگھ ای بف
  : سرش رو داد عقب و یھ ابروش رو داد باال و در حالی کھ از زیر عینکش نگاھم میکرد گفت

  ...بھ توافق میرسیم انشاا. حاال بھ ھر حال با ھم کنار می آییم، ھم شما فروشنده ای ھم من خریدار-
دفعھ ی اولی نبود کھ با ھمچین آدمی برخورد می کردم اما نمی دونم چرا حرف زدن این یھ نفر اینقدر من رو  

پس ناچار با تمام توانم خندمو جمع کردم و . قلقلک می داد کھ یھ چیزی بھش بپرونم، اما مشتری بود و نمی شد
ساعدم رو گذاشتم روی میز . بھش بر بخوره سعی کردم تمام کلماتم رو مزه مزه کنم کھ یھ موقعی چیزی نگم 

  : و خودم ھم بھ جلو ترخم شدم  و با خنده گفتم 
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حاج آقا از کماالتتون معلومھ کھ حتما ھوای ما جوون ھا رو دارید دیگھ، پس خیالم راحتھ، اگر مورد پسند   -
  .قرار بگیره حتما رومون رو زمین نمی اندازید

  : لو و خشکش خنده ی کمرنگی ظاھر شد و با ھمون خشکی قبل گفتبرای اولین بار توی قیافھ اخما
  ... انشاا -
  : و  ضمن اینکھ از جاش بلند می شد ادامھ داد 
  راستی شما نمی خواھید کمی در رابطھ با کاری کھ تا االن انجام می دادید بفرمایید؟  -

  : از پشت میزم بلند شدم و گفتم 
ھتون توضیح دادم، دستگاه ھامون رو ھم کھ دیدید، چیز دیگھ ای مد خوب راجع بھ کار کھ توی سالن ب -

  نظرتونھ؟
البتھ اگھ . شاید برای اداره آینده ی اینجا بھ درد بخوره. منظورم بھ سیستم مدیریتی ھست کھ اینجا دارید-

  .فضولی نباشھ
.ھ داریمبھ ھیچ وجھ، اختیار دارید؛ پس بریم اتاق کنفرانس اونجا یھ چارت مخصوص این مسال-
.و با ھم بھ سمت اون اتاق رفتیم و حدود یک ربعی رو راجع بھ قسمت ھای مختلف بھش توضیح دادم 

  : بعد از تموم شدن حرفھام مظاھری عینکش رو برداشت و با نگاه تحسین آمیزی بھم نگاه کرد و گفت
م، اما جسارتا می تونم احسنت، واقعا بابت این نظم و ترتیبی کھ در کارتون داشتید بھتون تبریک میگ-

  "بپرسم چرا خودتان ادامھ نمی دھید؟
بعد . از تھ دلم آھی کشیدم و نگاھم رو روی میز دوختم و با ناراحتی مسالھ ی گرون شدن گمرک رو بھش گفتم

  : حرفھام دستی توی ریش جو گندمیش کشید و سرش رو تکون داد و گفت 
. ھم اجازه بدھید کھ روی قیمت و شرایط اینجا بیشتر فکر کنمواقعا متاسفم بابت این مسائل، البتھ بھ من -

  . شب با شما تماس میگیرم... انشاا
. مظاھری رو تا در خرجی ھمراھی کردم و خودم برگشتم توی شرکت و از پشت شیشھ بھ ماشینش نگاه کردم

دنش خندیدم و پیش بعد از اینکھ مطمئن شدم مظاھری حرکت کرد روی مبل افتادم و ده دقیقھ ای بھ حرف ز
کاش اون روزا ھمونطور . چھ دل خوشی داشتم، ھیچ چیزی رو جدی نمی گرفتم. خودم مسخره ش می کردم

  ...باقی می موند
  

بعد از ظھر و بعد از اینکھ کس دیگھ ای برای دیدن شرکت مراجعھ نکرد زنگ زدم بھ بقیھ و ماجرا رو 
کھ از طرف اونھا وکیلم کھ قضیھ رو تموم کنم و از وکالتنامھ ای کھ بچھ ھا بھم گفتند . باھاشون در میون گذاشتم 

  .بھم دادند استفاده کنم
شب توی اتاقم نشستھ بودم و داشتم با موسیقی مالیمی کھ گذاشتھ بودم از زندگی لذت می بردم کھ صدای تلفن  

مثل ... دستم رفت سمت گردنم ناخواداگاه. من رو از ھوا آورد روی زمین؛ اول فکر کردم عشقمھ کھ تلفن کرده
ھمیشھ با لمس پالکی کھ بھم داده بود این احساس بھم دست می داد کھ کنارمھ، برای ھمین دوست داشتم موقعی 

  : تلفن رو برداشتم و با مالیمت گفتم . کھ باھاش حرف می زنم اون پالک رو ھم لمس کنم
  جانم؟-
سریع دست و . ود مظاھری برای انتقال سند تماس بگیرهاما صدای خشک پشت تلفن بھ یادم آورد کھ قرار ب 

  .پامو جمع کردم و دو سھ تا سرفھ ی الکی کردم و مثل خودش جدی و رسمی صحبت کردم
صحبتمون با تعارفات معمول شروع شد و ھر چی صبر کردم دیدم انگار قصد نداره بره سر اصل مطلب، برای 

  :ھمین گفتم
  تمون ما مورد پسند شما قرار گرفت یا نھ؟ بذاریم قرار محضر رو ؟خوب، جناب مظاھری باالخره ساخ-

مظاھری قدری مکث کرد و بعد با ھمون حالت کتابی ولی با لحنی کھ کمتر توی صدای خشکش شنیده بودم 
  :گفت
راستش من برای شما پیشنھاد دیگری داشتم، شرکت شما برای من خیلی کوچک است، من آنجا را برای -

خواستم کھ با این فضای محدود نمی توان آن کار را انجام داد، اما خوب، از طرفی از کار دیگری می 
جسارت و توان شما در کار خوشم آمده و برای ھمین می خواھم بھ شما پیشنھاد شراکت بدھم ، خواستم 

  .بگویم اگر مایل باشید من حاضرم سھم شرکای شما را بخرم و با شما در آنجا ھمکاری داشتھ باشم
  : با تردید پرسیدم

  ھمکاری؟ در چھ زمینھ ای؟-
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  : محکم و با اطمینان گفت
شما راجع بھ زیاد شدن گمرک . اما این بار با شرایطی متفاوت. ھمین کاری کھ تا االن انجام می دادید-

نم، مواد اولیھ گفتید، اما با ارتباطاتی کھ دارم می توانم این مواد را با ھمان قیمت سابق بھ دست شما برسا
البتھ . شما ھم در عوض کارتان را با جدیت انجام دھید و ھمانطور کھ گفتید رقبای دیگر را کنار بزنید

در . باید مسئولیت ریسک این کار را نیز بپذیرید، در سود با ھم شریکیم، اما اگر ضرر کردیم بھ پای شما
ده کنم و این اطمینان را بھتان عوض من ھم قول می دھم کھ از تمام امکاناتم برای کمک بھ شما استفا

  ."میدھم کھ اگر با جدیت کار کنید سر یک سال نشده بھ جایی برسید کھ دیگران حسرتش را بخورند
کمی سکوت کردم ، ظاھر قضیھ زیاده از حد ایده آل بود ، با حرفی ھم کھ در مورد سود و ضرر گفتھ بود 

بھ ھمھ چیز ھست، برای ھمین می تونستم بھ حرفش  مطمئنم کرده بود کھ از سرمایھ ش نگـذشتھ و حواسش
من از کار خودم مطمئن بودم و تنھا مشکی کھ داشتم ھمون مواد . از طرفی برای من کھ فرقی نداشت. اعتماد کنم
اما بقیھ چی؟ اونھا ھم در شکل گیری این شرکت نقش داشتند ولی حاال من باید تنھایی این راه ....  اما. اولیھ بود

  : برزخ بدی بود ، باید فکر می کردم، سکوت رو شکوندم و گفتم . امھ میدادم و اونھا محروم میشدندرو اد
  .خوب چرا فقط با من شراکت کنید؟ فکر نمی کنم حضور بقیھ ھم مشکلی ایجاد کنھ-

  : مظاھری خنده ای کرد و گفت
زیاد تر شود دردسر ھم  پسر جان، من از جسارت و توان تو خوشم آمده، در ثانی ھر چھ تعداد شرکا-

  .من کھ پولم را از سر راه پیدا نکرده ام . سود ھم کمتر. بیشتر می شود
  : نمی دونستم چی باید بگم، پس بقیھ چی؟ با تردید گفتم . کمی مکث کردم 

  .جناب مظاھری، اگھ اجازه بدید من کمی روی پیشنھاد شما فکر کنم-
  : مظاھری با خنده گفت 

. رد آقا، یا شما می خواھید این کار را بکنید یا نھ، من ھم فرصت صبر کردن ندارمفکر کردن دیگر ندا-
اگر مایل بودید فردا ساعت ده صبح بھ دفتر ثبت اسنادی کھ گفتھ ام بیایید تا کار را تمام کنیم و بعد از آن 

  ....بھ خیرشب . در ارتباط با چگونگی ھمکاری صحبت کنیم، اگر ھم نھ کھ دیگر حرفی باقی نمی ماند
  .و گوشی رو قطع کرد و من رو در برزخی کھ برام ساختھ شده بود گرفتار کرد 

از نظر اخالقی درست نبود کھ من دوستانم رو دور بزنم ، باالخره با ھمدیگھ شروع کرده بودیم و با ھم تصمیم 
اما حرف . ا رو بی نصیب بذارمگرفتھ بودیم کھ تموم کنیم، جالب نبود حاال کھ من موقعیتی برام پیش اومده اون ھ

  . مظاھری فقط می خواست با من شراکت کنھ، نھ با بقیھ. مظاھری چیز دیگھ ای بود 
من ھیچ وقت موقعیت مالی مناسبی نداشتم و ھمین سرمایھ ی . طرف دیگھ ی قضیھ ، وضعیت زندگی خودم بود

ا این وضعیت ساختھ بودم و اصراری ھمیشھ ب. کم برای شرکت رو ھم با ھزار زور و زحمت جمع کرده بودم
وضعیت مالی خوبی . عشقم ھم بود. ولی دیگھ اون موقع تنھا نبودم. برای پولدار شدن اونم بھ ھر قیمتی نداشتم

. برای ھمین می خواستم کھ بھش برسم. ھم کھ داشت باعث شده بود کھ ھمیشھ بین خودم و اون یھ فاصلھ ببینم
دیگھ برای پول یھ لباس مارک دار یا یھ تیکھ طال کھ براش ھدیھ میخرم نگران  میخواستم اینقدر بزرگ بشم کھ

اما من دوست نداشتم کھ جلوش کم بیارم ، نمی . البتھ اون ھیچ وقت این چیز ھا رو از من نمی خواست . نباشم
درستھ . بخرمتونستم وقتی کھ ارزون ترین لباس خودش صد ھزار تومن بود براش یھ لباس ده ھزار تومنی ھدیھ 

اما حاال موقعیتی پیش اومده بود کھ می تونستم . کھ اون از من نمی خواست، اما من دوست نداشتم براش کم بذارم
  .ازش استفاده کنم و بھ اون باالھایی برسم کھ ھمیشھ برام آرزو بوده

  ...یھ شب پر از تناقض رو گذروندم ، یھ شب پر از فکر، پر از سوال ، پر از تردید
  

اما دیگھ بریده بودم، دیگھ نمی تونستم . صبح کھ بیدار شدم ھنوز ھم تردید داشتم کھ کاری کھ می کنم درستھ یا نھ
و " طمع. "بشینم و جلو رفتن دیگران رو ببینم، میخواستم از کوتاه ترین راه ممکن بھ باالترین جاھا برسم

  . بھ من غلبھ کرده بود" خودبینی"
ھمھ از پولی کھ نصیبشون . تر از اونی کھ فکرش رو می کردند بھ مظاھری فروختمسھم بچھ ھا رو خیلی بیش

جریان شراکتم با مظاھری رو بھ ھیچ . شده بود خوشحال بودند، اما من شرم داشتم کھ بھ چشمھاشون نگاه کنم
نار و خودم کدومشون نگفتم، یعنی روم نمی شد بھشون بگم حاال کھ مشکل مواد اولیھ حل شده شما رو گذاشتم ک

شاید یھ روزی خودشون می فھمیدند شاید ھم ھیچ وقت نمیفھمیدند، نمی . تنھایی دارم ازش استفاده می کنم
  ....دونستم، فقط این رو میدونستم کھ من چیزی نمیتونم بھشون بگم

.  



                   قلم یوبالگ غوغاغوغای قلم ، سرای اھل قلم                                                 
wwww.sarayeghalam.blogspot.com

18

.  

.  
  ...مدارکتون لطفا-
کارت ماشین و گواھی نامھ . با شنیدن صدای مامور پشت شیشھ چشمھام رو باز کردم و ابروھام رو دادم باال 

و کارت بیمھ رو کھ ھمھ شون یھ جا بود رو دادم بھش و نگاھم رو بھ سمت شھاب برگردوندم کھ داشت 
  . ردوندم بھ سمت مامورهیھ چشمک و پشت سرش یھ لبخند بھش زدم و سرم رو برگ. پرسشگرانھ نگام می کرد

  کارتون چیھ؟ مقصدتون کجاست؟-
...شرکت نقش آرا. تاجر فرش ھستیم ، می ریم جنوب-
: با کمی مکث ادامھ دادم-
دنبال کسی می گردید؟ 

ماموره کھ مشخص بود اسم شرکتو شناختھ بعد از اینکھ مدارکمون رو چک کرد کارت رو با احترام بھم 
  : برگردوند و گفت 

  .ردی گزارش شده ، داریم بررسی می کنیم، ببخشید کھ نمی تونم بیشتر از این توضیح بدمیھ مو -
  : کارت ھا رو پس گرفتم و با لبخند نگاھش کردم و گفتم

  . با اجازه . درک می کنم، موفق باشید  -
ئینھ نگاھی بھ از توی آ. با اشاره ی ماموره سربازی کھ جلوی ماشین بود کنار رفت و بھ مسیرمون ادامھ دادیم

بدون اینکھ . سنگینی نگاه شھاب رو ھنوز ھم احساس می کردم. عقبم کردم و یواش یواش سرعت رو زیاد کردم
  :نگاھش کنم بھش گفتم

  چتھ باز کلید کردی رو من؟ - 
  داریوش مثل بچھ ی آدم میگی چھ مرگتھ یا نھ؟-
.من چیزیم نیستش، فقط یک کم خستھ ام، ھمین-
.سر من رو کاله نذار. ھ سال دیگھ تورو خوب میشناسمداریوش بعد این س-
حاال مھریھ ات چقدر ھستش؟.. جدی؟ پس دیگھ باید بگیرمت-
زھر مار، ھمیشھ وقتی دارم باھات جدی حرف می زنم لودگی و مسخره بازی در بیار، فقط خدا نکنھ -

.نھ بھ حرفتخودت یھ موقع جدی حرف بزنی ، دھن مھن آدم رو پیوند میدی اگھ کسی گوش نک
.جای غر زدن این سی دی رو عوض کن خوابم گرفت. خوب دیگھ، اینم یھ نوعشھ، سخت نگیر زیاد-
.حاال خوبھ خودت گفتی این رو بذارما، فقط گیر الکی بده بھ آدم کھ بحث رو بپیچونی-
.نـــــــھ، خـــوبــھ، تازگی ھا با ھوش شدی، میفھمی دارم می پیچونمت-
چاره دیگھ ای ھم مگھ ھستش؟. روز با تو بگرده ھمین می شھ دیگھدیگھ ھر کی دو -
شھاب جان میشھ یھ خواھشی ازت بکنم؟-
باز دوباره چی بھ اون فکر مسمومت رسیده؟-
میشھ تا خود تربت بگیری یھ چرت بخوابی کھ اینقدر رو اعصاب منم رژه نری؟ -
.یھ دفعھ بگو خفھ شو دیگھ-
.مودبانھ گفتم بھت برنخوره... شو لطفا خفھ... اگھ اینطوری راحتی، آره-
_مردشور خودت و ادبتو با ھم ببرند-
  و سرش رو چسبوند بھ صندلی و چشمھاش رو بست و ادامھ داد  

.ھمون بھتر بخوابم. حیف من کھ وقتم رو با دیوونھ ای مثل تو حروم کنم-
ظھر بود و وقت نھار و منم . تربت برسیم پوزخندی زدم  پدال گاز رو تا جایی کھ می شد فشار دادم تا سریعتر بھ

نیم ساعت بعد بھ تربت رسیدیم و جلوی اولین . طبق معمول وقتی گشنھ م میشد دیگھ دین و ایمون نداشتم
چقدر راحت خوابش می برد، بر خالف من کھ شب ھا ھم . یھ نگاه بھ شھاب کردم. رستورانی کھ دیدم نگھ داشتم 

از این بی خیالیش . فرار می کردم کھ بتونم چند دقیقھ ای چشمھام رو ببندم بھ زور از دست فکر و خیاالتم
  .حرصم گرفت و با سقلمھ بھ پھلوش زدم و از خواب پروندمش

.ای بمیری تو کھ یھ بار نشد مثل آدمیزاد رفتار کنی-
کشید باز کش و قوسی بھ بدنش داد و چشماھش رو باز کرد و اطرافش رو نگاه کرد، در حالیکھ خمیازه می 

  :گفت
  "رسیدیم حاال؟-
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اگھ زحمت بکشید و چشمھاتون رو باز کنید می بینید کھ راننده تون شما رو بھ سالمت رسونده جلوی -
_رستوران

  :و با پوزخند گفتم 
ھر وقت رضایت دادی و پیاده شدی در رو ھم قفل . خجالت بکش خرس گنده ، مثل بچھ ھای دو سالھ میمونھ -

.کن
. جای غریبی نبود، چند بار دیگھ ھم اینجا اومده بودم. ختم رو سینھ شو خودم داخل رستوران شدمریموت رو اندا

با دیدن چھره  ی . لب حوضی کھ بود نشستم . یھ راست رفتم بھ حیاط پشت رستوران تا دست صورتم رو بشورم
. دش درد بزرگتری می شددردی کھ نمیشد ازش دم زد، چون خو. خودم توی آب حوض دوباره یاد دردھام افتادم

  ....شیر رو باز کردم و پیچ و تاب موجھا تصویرم رو محو کرد
  

  پایان قسمت چھارم
حامی

  

  قسمت پنجم
  :آروم گفتم. خودمونو جمع و جور کردیم، زود از جامون پاشدیم و بھ خط وایسادیم و زل زدیم بھ در اتاق

!خونشاالن یارو فکر می کنھ پریای بھشتی حملھ کردن بھ -
                                        :بیتا با خنده گفت

  !یھ کم خودتو تحویل بگیر -
فوری خنده امو . رو گفت و اومد تو پذیرایی" یااهللا"تا اومدم جوابشو بدم در اتاق باز شد و حاج حیدری آخرین 

  :قورت دادم و گفتم
                                          ...سالم حاج آقا-

با  از منم بچھ ھا با صدایی کھ ھنوز تھ خنده توش مشخص بود سالم کردن و حاج حیدری ھم بعد 
:جوابمونو داد لبخند و سر بھ زیر

                   ...بفرمایید بشینید.. بفرمایید خانما، شرمنده نکیند... سالم علیکم-
کھ نشست ما سھ تا ھم دوباره نشستم سر جامون من با دستم بھش اشاره کردم کھ یعنی اول شما و وقتی 

صورت گرد و سفید داشت . سالش باشھ 62- 63از ظاھر و رفتارش می خورد حدود . و زل زدیم بھش
پیشونیش پر از چین و . و موھای کم پشت حنایی رنگ کھ ھمھ رو بھ سمت عقب شونھ کرده بود

نیش تند تند می چکیدن و می رفتن پایین البھ چروکای افقی بود و قطره ھای درشت عرقم از باالی پیشو
یھ کت شلوار قھوه ای خیلی شیک و تر و تمیز تنش بود و یقھ ی . الی ابروھای پرپشتش گم می شدن

تو دستش ھم یھ تسبیح دونھ درشت سبز رو می چرخوند و . پیرھن سفیدشم تا بیخ دکمھ اشو بستھ بود
بعد از چند لحظھ کھ ھمھ امون سکوت کرده . و تند تند ھی نفسشو می داد بیرون  باھاش بازی می کرد

:بودیم و مشغول ارزیابی ھم بودیم اون شروع کرد
...خوب خیلی خوش اومدین-
.ممنون حاج آقا، ببخشید مزاحم شما ھم شدیم سر ظھری-
شم بتونم کمکی بکنم  خوشحال می. خواھش می کنم، این حرفا چیھ، در این خونھ بھ روی ھمھ بازه-

.بھتون
  :یھ لبخند زدم و بھ شوخی گفتم

.ماھم خیلی خوشحال می شیم اگر شما بتونید کمکمون کنید-
.خوب حاج خانم گفن گویا از مشھد تشریف میارید. کھ خیره... انشاا-
زمین  شما با پدرم پارسال اون. من مھتاب رضوی ھستم و این دوتا خانم ھم از دوستانم. بلھ ھمینطوره-

.نزدیک حرمو معالمھ کردید
  :تا اینو گفتم لبخندش بیشتر از قبل شد و فوری گفت
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                ...عجب معالمھ ی خوبی ھم بود شکر خدا. خاطرم ھست... بلھ! بـــــلـــــھ -
:بعدم صداشو بلند کرد و بھ طرف در اتاق گفت

حاج خانم پس این میوه و شیرینی چی شد؟-
.زحمتشون ندین-
خوب . خواھش می کنم، ھرکی با آقای رضوی آشنا باشھ عزیز ما ھم ھست، شما کھ دیگھ دخترشونین-

؟...حال پدر کھ خوبھ الحمد ا
...بلھ خوبن، خیلیم سالم رسوندن بھ شما -
.ھر امری دارید بفرمایید. خوب من در خدمتم. سالمت باشن-

یھ نگاه بھ بیتا انداختم کھ چشماش بھ  .د بھمونبعدم کمی سرشو اورد باال و با یھ لبخند پت و پھن زل ز
ازونجایی کھ ھیچ وقت حوصلھ ی طفره رفتن و تعارفای الکی رو نداشتم . دھن من بود ببینھ چی می گم

  .و تا ھمینجاشم حس می کردم زیادی کشش دادم بدون ھیچ مقدمھ ای رفتم سر اصل مطلب
.جنوب خیلی آشنا دارید راستش حاج آقا، پدرم بھ من گفتن کھ شما توی مرز-

ھمون موقع در اتاق باز شد و خانم حیدری . ز رو لبش پرید و با تعجب و پرسش نگام کردیھو لبخند ا
اومد تو و یھ ظرف پر از میوه با چندتا پیش دستی و کاردو گذاشت جلومون و دوباره از اتاق رفت 

  :بود گفتحاجی کھ انگار تو این فاصلھ خودشو جمع و جور کرده . بیرون
خدایی نکرده مشکلی برای پدرتون توی مرز پیش اومده؟-
یعنی پدرم می خواستن خودشون باھاتون تماس بگیرن . نھ خیر، این موضوع ھیچ ربطی بھ ایشون نداره-

  ...و موضوع رو مطرح کنن ولی ما دیدیم بھتره خودمون خدمتتون برسیم
  :یھ نفس عمیق کشیدم و گفتم

...راستش این دوست من-
  :اشاره بھ بیتا کردم و ادامھ دادم

...یعنی ھمسرش ممنوع الخروجش کرده. ممنوع الخروجھ...-
بیتا آروم سرجاش وول می خورد و معلوم بود خیلی معذبھ و خودمم یھ کم ھول کرده بودم کھ نکنھ این 

ی تسبیحو حاج حیدری چشماشو تنگ کرد و ھمونطور کھ دونھ ھا! یارو کال این کاره نباشھ و خیط شیم
  :می انداخت پایین گفت

خوب؟؟-
  :آب دھنمو قورت دادم و گفتم

خوب راستش دوست من باید از کشور تا چند وقت دیگھ خارج بشھ ولی شوھرش مخالف بوده و بھ -
.ھمین خاطرم ممنوع االخروجش کرده

برای چھ کاری دوستتون می خواد خارج بشھ بھ امید خدا؟-
.برای زندگی-
این خانم شوھرش اینجاس بعد برای زندگی تنھایی می خواد بره خارج؟! چھ؟ برای زندگی؟ یعنی-

  :بیتا یھ کم سرجاش جابھ جا شد و گفت
چندسالیم می شھ کھ دنبال کارای اقامت من و . راستش حاج آقا مادر من خارج از ایران زندگی می کنھ-

ی خروج نمی ھمسر من بھم اجازهاالنم یھ مدتی می شھ کھ کارامون درست شده ولی حاال .. خواھرمھ
.ده

!اینکھ چیز عجیبی نیست. ولی خب ھمسر شما حق داره کھ بخواد زنش پیش خودش باشھ... صحیح-
نھ بھ خاطر این . من خیلی وقتھ کھ می خوام ازش طالق بگیرم. حاج آقا آخھ شما کھ نمی دونین-

حاال ھم کھ بھ آخرش رسیدیم و .. ی بودما از اول ازدواجمون کار اشتباھ. موضوعِ  اقامت و این حرفا
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رفتھ ممنوع الخروجمم کرده .. فھمیدیم کار اشتباھی بوده ولی بازم اون کوتاه نمیاد و منو طالق نمی ده
! فقط برای اینکھ منو آزار بده

کجا می خوای پاشی راه بیفتی بری . خب دختر جان بمون سر خونھ و زندگی خودت تو مملکتت! عجب-
؟آخھ مملکت غریب

  :قبل ازینکھ بیتا جواب بده من پریدم وسط حرفاشون و گفتم
االنم زیاد نمی خوایم وقت شمارو با توضیحات . حاج آقا شرایط زندگی دوست من کمی پیچیده اس-

فقط می شھ بھ ما لطف کنید و اگر واقعا کاری از دستتون بر میاد انجام بدین؟ . اضافھ بگیریم
                                    :یدبا شک پرس

  شما چھ کمکی از من می خواید؟  -
                      :سعی کردم صدام عادی باشھ و خیلی معمولی گفتم

...یا مثال کمک کنید بیتا از مرز رد بشھ -
بھ من میاد اھل رد کردن آدما از مرز باشم ؟؟؟...! الالھ الی ا-

  :با تردید گفتم 
...اآخھ پدر من می گفتن شم-

  :با اخم گفت
  آقای رضوی گفتن حاج حیدری آدما رو قاچاقی از مرز رد می کنھ؟ -
  ...پدر من فقط گفتن شما نفوذتون خیلی زیاده اونقدر کھ حتی تونستین پسرتونو. نھ، نھ سوتفاھم نشھ -

  :پرید وسط حرفم و انگار جوری کھ با خودش داره حرف می زنھ گفت
.ھنوزم کھ ھنوزه دارم چوب حماقتاشو می خورم. ن زندگی نذاشتھاعلم کھ این پسر برای م...ا-

  :با تعجب بھ بیتا یھ نگاھی انداختم و خواستم حرفی بزنم کھ خود حاج حیدری باز گفت
  .از دل خوش خودم یا خودش نبود کھ مجبور شدم ردش کنم. پسر ناخلف من شرایطش فرق می کرد-

  :روم گفتمتازه یاد بعضی از حرفای بابا افتادم و آ
  ...یعنی راستش پدر من گفتن کھ شما بھ خاطر یھ سری شرایط خاص مجبور بھ این کار شدید.. بلھ-
.شرایطش خاص بود. درستھ-

  :ادامھ دادبا تندی یھ کم سرشو تکون داد و با تسبیحش بازی کرد و 
. ھ بھ یھ جایی برسھکلی زحمتشو کشیدم و ھیچی براش کم نذاشتم ک. این پسرو من با خون دل بزرگ کردم -

مدام از استانداری ! چھ می دونم استعدادای درخشان و ازین مزخرفات... ھمھ می گفتن نخبھ اس، تیزھوشھ
تو کنکور جزو نفرات اول شد و آخر . مشھد و آموزش پرورش براش تقدیرنامھ میومد و تشویقش می کردن

فکر می کردم . وقع ھم بدبختی من شروع شداز ھمون م. سرم بھترین رشتھ و دانشگاه تو تھران قبول شد
از ھمون اول رفت و شد . چھ می دونستم می خواد بالی جونمون بشھ! مرد شده! خیر سرش بزرگ شده

ھی می گفتم . جزو این گروھک ھای سیاسی و دانشجویان مبارز و زندگی مارو بھ ھم ریخت با حماقتاش
  .لی کلھ خراب تر ازین حرفا بودامروز فردا از سرش می افتھ این مسخره بازیا و

دلم ! سھ تاییمون با دھن باز بھ حرفاش گوش می کردیم و باورمون نمی شد داره از پسرش اینجوری می گھ
حرفای مفتش بدم ولی بدبختانھ دستمون تو پوست گردوش بود و نمی  است یھ جواب درست حسابی بھمی خو

  !رو دور قصھ گویی فعال ھم کھ افتاده بود! شد مخالفتی باھاش کرد
  ...بفرمایید میوه-

           :با اخم و جوری کھ زودتر حرفاشو تموم کنھ و بھ کارمون برسھ گفتم
  .می فرمودید.. ممنون -
تای مسخره خالصھ کھ داشت دیگھ آبرو و حیثیت منو می برد، آخر سرم تو یکی از ھمین تظاھرا... بلھ-

باید می فھمید . حتی نرفتم تھران مالقاتش. منم ھیچ کاری بھ کارش نداشتم .اشون گرفتنشون شکر خدا
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یھ چند روزیم اون تو موند و یھ کمم گوشمالیش دادن و بعدم ازش تعھد گرفتن کھ دیگھ . حماقت کرده
  .ازین غطالی زیادی نکنھ و فرستادنش بیرون

حماقتای پسرش افسوس می  خودش و از بھ خیال ھمچین خونسرد تعریف می کرد و میوه پوست می کند
  ! خورد کھ دلم می خواست موھای سرشو بکنم

حاال تازه . ...زندگی مارو ھم بھم ریخت پسره ی بی فکر و تمام مقام و موقعیت منم بھ خطر انداخت-
جزو اون باال باالییا نبود و بھ ھمین خاطرم فقط بھ گرفتن اختیارات من ازم اکفتا کردن بھ خاطر این 

منم دیگھ اسمشو نمی . ناخلف وگرنھ اگر یھ پست و مقام باالتری داشت کھ دیگھ منم پام گیر بود اوالد
منتھا این حاج خانم ما بدجوری دیگھ دلش شور پسرشو . اوردم و بھ ھمھ ھم گفتھ بودم دیگھ پسری ندارم

من . می رفتھرچی می گفتم این پسر دیگھ آدم بشو نیست و شده مایھ ی ننگمون بھ گوشش ن. می زد
کھ دیگھ ازش قطع امید کرده بودم ولی مادرش نگران بود کھ نکنھ دوباره بره سمت این کارا و دیگھ 

اینقدرم التماس من کرد کھ راضی بشم و پسره رو رد کنم بره   !اینبار ببرنش جایی کھ عرب نی انداخت
  !دیھ جایی کھ دیگھ ھوس این غلطا بھ سرش نزنھ تا آخر سر مارو راضی کر

انگار نھ انگار کھ داشت از دستگیری پسرش حرف می . یھ قاچ سیب گذاشت دھنش و شروع کرد بھ جوییدن
می  چپ چپ نگاش! از دست دادن مقام و موقعیت خودش انگار خیلی مھمتر از گیر افتادن پسرش بود! زد

  :کردم و نمی دونستم چی جوابشو بدم کھ خود بیتا یھو پرید وسط و گفت
باور کنین اگر تا چند روز دیگھ از ایران . خواھش می کنم اگر می تونین بھ منم کمک کنینحاال حاج -

توروخدا یا یھ . نتونم خارج بشم تمام زحمات چند سالھ ی مادرم بھ ھدر می ره سر لجبازی شوھر احمقم
.کاری کنین من از ممنوع الخروجی در بیام یا اگر تو مرز آشنا دارین کمک کنین رد شم

  :ین قاچ سیبم خورد و قورت داد و گفتآخر
برای رد شدن از مرزم تو . ھیچ کاری اونجا نمی تونم برات بکنم. تو گذرنامھ کھ اصال حرفشو نزن-

فکر کردی کار ساده ای دختر جان؟؟ اونم برای یھ زن تنھا؟
مرز ردم می باور کنین من خودم چند نفری رو پیدا کردم کھ پول می گرفتن و می گفتن خیلی راحت از -

کنن ولی آخھ آدم چھ جوری بھشون اعتماد کنھ؟ ولی شما از آشناھای پدر مھتاب ھستین و حداقل بھتون 
.اطمینان دارم

مثل اینکھ اصال متوجھ نشدین من گفتم خیلی ! خانم عزیز من کھ برای شما قصھ تعریف نکردم! عجب-
  .از اختیارات سابقمو از دست دادم

ھرچند خیلی حرفای حاج حیدری تو ذوقم زده بود ولی . م انداخت کھ نتونستم چیزی نگمبیتا یھ نگاه ملتمس بھ
  :بھ خاطر بیتا سعی کردم بھ روی خودم نیارم و با لحن چاپلوسانھ ای گفتم

بعدم درستھ . حاج آقا پدر من گفتن تو تمام مرزای جنوب اگر یھ نفر کاری از دستش بر بیاد خود شمایید-
.ختیاراتتونو گرفتن ولی مطمئنا آشنا زیاد دارید کھ اونا بتونن کمک ما بکننکھ بھ طور ظاھری ا

  :با لبخند گفت! انگار کلکم گرفت و حرفی کھ گذاشتم تو دھنش درست از آب درومد
  ..ولی... لطف زیاد دارن و ھنوز مارو فراموش نکردن دوستان و آشنایان.. خوب بلھ-
.مثل دخترتون، اگر می تونید کمکش کنیدبیتا ھم . دیگھ ولی و اما نیارید دیگھ-

  :یھ نگاه بلند باال بھ بیتا انداخت و گفت
  !قدر ھمچین خانمھایی رو نمی دونن واقعا بعضی از آقایون. خانم با کماالتی ھم ھستند... ماشاا.. بلھ-

 برای اینکھ یادش بیارم با کی طرفھ! حس می کردم کم کم نگاه و لحن حرف زدنش داره عوض می شھ
                                    :فوری گفتم

  پس حاج آقا من زنگ بزنم بھ پدرم خوش خبری بدم کھ شما کمکمون می کنین دیگھ؟ -
  :با اوردن اسم پدرم خودشو جمع و جور کرد و گفت

  .خوب بلدید معاملھ رو جوش بدید! شما ھم دختر آقای رضوی ھستید دیگھ... ماشاا-
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  :فوری از تو کیفم دست چکمو رو دراوردم و گفتم. ھ فھمیدم احتماال مشکلش پولھبا شنیدن اسم معالم
  ...برای اینکھ خیالتونم راحت باشھ از حساب مشترک خودم و بابا. باالخره من ھم یھ چیزایی یاد گرفتم-

                  :با اینکھ چشماش داشت برق می زد فوری پرید وسط حرفم و گفت
  .ناراحت می شم اگر حرفی از پول بزنید. نم رضویاین حرفا چیھ خا -
  !!!..شما ھم دارید بھ ما لطف می کنید. باالخره اینم یھ جور معالمھ اس دیگھ. نھ حاج آقا-
حاال شما اینجا نشریف داشتھ باشید تا من برم بیرون یھ زنگی بھ یکی از آشناھا بزنم االن بر می گردم -

.خدمتتون
.بفرمایید-

                          :رفت بیرون بیتا گفتتا از اتاق 
  خودم پول ھمرامھ، چرا تو می خوای حساب کنی؟ -
  !گفتم از حساب بابا باشھ مطمئن تره دیگھ بامبول در نمیاره و دوباره شروع کنھ قصھ تعریف کردن-
.دستت درد نکنھ، پس تو چکشو بنویس بعدا باھات حساب می کنم-

  :ساکت نشستھ بود گفتیھو نازی کھ تمام مدت 
نجور کھ ای! می گم بیتا می خوای امشبو پیش حاج آقا بخواب دیگھ مجانی مجانی ردت می کنھ از مرز-

  .معلومھ خوب چشش گرفتھ ات
!خفھ-
باز شروع کردین خروس جنگیا؟! ھیس-

  .ھمون موقع حاج حیدری برگشت تو اتاق و با یھ لبخند گنده نشست جلومون
آشناھا کھ خیلیم مطمئنھ تماس گرفتم، گفت مشکلی نیست، فقط باید حدود ھفت  با یکی از. خب خانما-

  . روز دیگھ بندر عباس باشید
خنده ام گرفتھ بود کھ با دیدن پول چھ زود تغییر موضع داد و یھو تمام اختیارات از دست رفتھ اشو بھ دست 

                                  :بیتا ھم فوری گفت!!! اورد
  پس دیگھ آدمش مطمئنھ؟. ای دست شما درد نکنھ حاج آقا، خدا خیرتون بدهو -
  .آدم مطمئنیھ. خیالتون جمع باشھ، حسابیم سفارش شمارو کردم ھواتونو داشتھ باشن-

                                    :با حرص گفتم
  سم؟حاال لطفا بفرمایید چقدر بنوی! دستتون درد نکنھ کھ اینقدر محبت دارین -

  ..من حاال خودم بعدا با پدرتون صحبت می کنم-
.لطفا بفرمایید. منم وکیل ایشون بدونید شما. فرق نداره حاج آقا-

یھ کم دیگھ ناز کرد و تعارفات الکی کرد تا باالخره مبلغی گفت کھ ازون چیزی کھ انتظار داشتیمم بیشتر 
  . اونم از رو ناچاری موافقت کرد و باالخره چکو نوشتم یھ نگاه بھ بیتا انداختم تا ببینم موافقھ یا نھ کھ! بود

آدرس و شماره تماس و اسم کسی ھم کھ باید می رفتیم پیشش بھمون داد و با کلی اصرار برای نھار ھم 
باالخره بعد از یکی دو تا  نگھمون داشت و تموم مدتم از چشم چرونی و زل زدن بھ بیتا دست بر نداشت

  !سرمون برداره و دل از بیتا بکنھ ساعت رضایت داد دست از
  

بیتا ھم دست کمی از من ! از در کھ اومدیم بیرون دیگھ تو مرز انفجار بودم بس کھ حرص خورده بودم
  .داشت و فقط نازی بود کھ عین ھمیشھ بی خیال و راحت آدامسشو می جویید و کاری بھ کار ماھا نداشت

احافظی کردیم و دنده عقب گرفتم و از تو کوچھ با سرعت سوار ماشین شدیم و با حاج حیدری و خانمش خد
  . رفتم بیرون

  :یھ نفس عمیق کشیدم و بھ بیتا  گفتم

دیگھ خیالت راحت شد خانم فرنگی؟... خب اینم از این -
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  :خندید و گفت
با اینکھ پول زیاد گرفت خاک بر سر و حسابی نقره داغمون کرد و اینقدرم ھیزی کرد کھ دلم می -

. حداقل دیگھ مطمئنم کھ کارم انجام می شھ! چشماشو از کاسھ در بیارم ولی بازم می ارزیدخواست 
!چقدر خوبھ ھمھ چی بھ ھمین راحتی ھمیشھ انجام بشھ ھا

  :قبل ازینکھ من جوابشو بدم نازی از پشت سر با طعنھ گفت
ھ ھمھ چی رو ھمیش! عزیزم نھ کھ تو خیلیم تو زندگیت برای بھ دست اوردن چیزی زحمت کشیدی-

.دیگھ ھمینقدر راحت بھش رسیدی
  :بیتا برگشت طرفش و گفت

ھم ازین مملکت می رم ھم از . فعال کھ می بینی دارم بھ بزرگترین خواستھ امم می رسم! تا چشت در آد-
.دست اون سھیل آشغال راحت می شم

!بیتا جونم تو لیاقت سھیلو نداشتی-
ظاھرش کھ خیلی جدی اولش فکر کردم داره شوخی می کنھ اما  ...با تعجب از آینھ بھ نازی نگاه کردم

بیتا کھ سرخوش تر ازونی بود کھ جوابشو بده ولی نمی دونم چرا من از حرفا و عکس  ! و پر کینھ بود
  :العمالی نازی رفتھ بودم تو فکر کھ یھو بیتا گفت

!این ھمون ماشینھ اس کھ داشت می زد بھمون انگار... ئھ مھتاب-
جلوی یھ رستوران پارک شده بود و کسیم .. آیینھ ی جلو یھ لحظھ گذری بھ ماشینھ نگاه انداختماز تو 

خونھ . بدون اینکھ جواب بیتا رو بدم عینک آفتابیمو زدم بھ چشمم و صدای آھنگو بلند کردم. توش نبود
 3بود ساعت رفتھ بودیم دم خونھ اش و حاال شده  11ساعت . ی حاج حیدری کلی وقت تلف کرده بودیم

با خودم فکر کردم چقدر خوبھ کھ تو زندیگم با آدمای دو رو و . کھ داشتیم از شھر خارج می شدیم
  .مزخرفی مثل این حاج حیدری خیلی کم سر و کار دارم

  
...پامو گذاشتم رو گاز و تابلوھای خروجی شھرو نگاه کردم و روندم طرف گناباد 

کتایون-----------پایان قسمت پنجم

  
  

قسمت ششم
  

حالم کھ بھتر شد برگشتم داخل رستوران و مستقیم رفتم طرف میزی کھ شھاب پشت بھ من نشستھ بود، یھ وری 
روی صندلی لم داده بود و سرش رو کمی خم کرده بود و داشت زیر چشمی میز روبرو کھ دو تا دختر پشتش 

دونم چرا یھ دفعھ سادیسمم عود کرد و ھوس کردم یھ دونھ محکم بزنم پس نمی. نشستھ بودند رو نگاه می کرد
شھاب ھم . گردنش ، اما گویا یک کم زیادی محکم زده بودم و صداش باعث شد کھ سر ھمھ بچرخھ بھ طرف ما

کلی جلوی . کھ مثل برق گرفتھ ھا سریع برگشت سمت من و گارد گرفت ، ولی با دیدن من یھ دفعھ یخ زد
خیلی بی تفاوت و ریلکس روی صندلی روبرویی . رفت کھ فحشم نده و فقط زیر لب غرغر می کردخودشو گ

کام عمیقی از سیگارم . نشستم و پاکت سیگارم رو در آوردم و یکی  روشن کردم و جعبھ شو انداختم رو میز
. غول دید زدن دخترا بودگرفتم و چشمھام رو تنگ کردم و با لبخند موذیانھ ای بھ شھاب نگاه کردم کھ دوباره مش

  دود سیگار رو دادم بیرون و با کنایھ بھش گفتم 
  .می بینم کھ باالخره چشمات باز شد-
  : وبا ابروم بھ اون دو تا دختر اشاره کردم و خیلی سرد ادامھ دادم 
  !ھمچین تیکھ ای ھم نیستند ، تازگی ھا بد سلیقھ شدی -

  : با چشم غره بھم نگاه کرد  گفت
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  .د ناحسابی انتظار داری اینجا بھتر از این گیر بیاد؟ البتھ اگھ ھمینش ھم با شیرین کاری جنابعالی نپرهآخھ مر  -
اوه، یادم نبود پرنسس رویایی شما با دیدن حرکات خشن روح لطیفشون بھ رنجش میاد و بھ پیشنھاد -

کھ بری طرفشون، بھ چھ  آخھ کم عقل ، بر فرض ھم..... عاشقانھ و شرافتمندانھ شما پاسخ منفی می دند
  دردت میخورند؟ تو اینجا جا و مکان داری آخھ؟

بــَــھ، دست شما درد نکنھ، مثل اینکھ من رو نشناختی، بھ جای اینکھ تمرکز من رو بھ ھم بزنی بشین و -
  .نگاه کن ببین چطوری ھم اینارو جور می کنم ، ھم جاش رو درست می کنم

مون گذاشت و رفت، بشقابم رو جلو کشیدم و قاشق اول رو گذاشتم تو ھمون موقع گارسون غذا رو روی میز
:دھنم و رو بھ شھاب گفتم

اگھ بخوایم اینطوری پیش بریم . شھاب ، جونِ ھر کی دوست داری بی خیال ، دیره بابا، باید زودتر بریم-
.رسیمو بھ خاطر جنابعالی توی ھر شھر معطل بشیم کھ تا دو سال دیگھ ھم بھ کارمون نمی 

می خواستی دیشب اون مسخره بازی . حاال ھی غر بزنا ، اگھ گذاشتی کارمو بکنم، بعدشم تا چشمت در آد-
.رو در نیاری کھ من رو از خونھ بکشی بیرون

  .در حالیکھ دوباره اخمھاش رو بھم کشیده بود شروع کرد بھ غرغر کردن با خودش
وده برنامھ داریم بعد ھرھر بھم می خنده میگھ سر کاری مسخره ی بی مزه بھ من می گھ بیا خونمون با س  -

. نھ از سوده خبری شد نھ گذاشتی بھ برنامھ خودم برسم! بود
تقصیر خود ھوسبازتھ، ھزار تا دختر ھم کھ کنارت باشند تا یھ دونھ جدید ببینی دوست داری بری -

.برو خودتو آدم کن جای اینکھ بھ من غر بزنی. سراغش
.ر شد عوض دیشب تا امروز این دو تا رو نزنم زمین از جام تکون نمی خورمحاال کھ اینطو-
یعنی چی؟ اگھ از جات تکون نخوری می خوای ھمینجا ترتیبشونو بدی؟-
. من کھ می دونم دوباره می خوای بری رو اعصاب من ، اما کور خوندی ،ایندفعھ رو موفق نمی شی-
رفتی یھ استفاده ی کوچولویی از اون مغزت بکنی، تازگی ھا نھ بابا، واقعا دیگھ مطمئن شدم کھ تصمیم گ-

.خوب متوجھ می شی ِکی میخوام اذیتت کنم
...عوض دستت درد نکنھ ست دیگھ؟ منو بگو دارم مورد جور می کنم اونوقت تو-
.ھمھ ش نوش جون خودت. قربون دستت، من احتیاجی بھ موارد تو ندارم-
لیاقت نداری -
  :و در حالیکھ از پشت میز بلند می شد و غذاش رو بر می داشت، بدون اینکھ نگاھم کنھ گفت 
.دو سھ ساعت دیگھ جلوی ھمین رستوران منتظرم باش -
.من حوصلھ ندارم اینجا بشینم. جایی ھم می خوای بری خودت برو. قبل رفتنت اول سوئیچ رو بده ببینم-

سمت میز دخترھا رفت و نمی دونم چی بھشون گفت کھ ھر دوشون شھاب سوئیچ رو گذاشت جلوی من و بھ 
پوزخندی زدم و زیر لب با خودم گفتم . زدند زیر خنده و صندلی کنارشون رو براش کشیدند بیرون تا بشینھ

. و سرم رو برگردوندمو و مشغول غذا خوردنم شدم" حرومزاده تو این یھ کار تکھ"
سھ ساعت دیگھ ."اس داده بود.ام.شھاب بود کھ اس. زنگ موبایلم رو شنیدمتقریبا ده دقیقھ بعد بود کھ صدای 

شھاب با لبخند . برگشتم طرفش و با تعجب نگاھش کردم" ھمینجا منتظرم باش، کوری چشمت بلندشون کردم 
بھش با اشاره گفتم . پیروزمندانھ ای نگاھم می کرد و ھر کی نمی دونست فکر میکرد اورست رو فتح کرده

اونوقت یکی .دیرتر از سھ و نیم اینجا باشی تنھایی رفتم"و سرم رو برگردوندم و براش جواب نوشتم " تبدبخ"
باقی غذام رو تموم کردم و بھ صندلیم تکیھ دادم و یھ سیگار دیگھ . و براش ارسال کردم" باید خودتو بلند کنھ

حاال کھ شھابم رفتھ دنبال حال خودش من گفتم . شب قبل کم خوابیده بودم و برای ھمین خستھ بودم. روشن کردم
برگھ . از روی صندلی پا شدم و بھ سمت صندوق رفتم تا پول غذا رو حساب کنم. ھم  برم حداقل یک کم بخوابم

یھ ابروم رو دادم باال و از صندوق دار . صورتحساب رو کھ گرفتم تعجب کردم ، چون بیشتر از معمول شده بود
  :پرسیدم

  تباه ندادید؟حساب من رو اش  -
  .نخیر، دوست خودتون گفت کھ میز اونھا رو ھم شما حساب می کنید-
کدوم دوستم؟-
.ھمونی کھ اول با ھم سر یھ میز نشستھ بودید دیگھ-
  .من اگھ دوستی مثل اون داشتم در جا خودم رو می کشتم-
یعنی دوستتون نیست؟ اما با ھم بودید کھ؟-
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. مھم نیست-
  . و پول رو گذاشتم جلوش 
!"دردسر برای اون واژه مناسب تریھ تا دوست"ا خودم گفتم ب

صندلی رو خوابوندم و چشمھام رو بستم و سعی کردم کھ کمی . از رستوران اومدم بیرون و سوار ماشین شدم
گذشتھ ی لعنتی . بخوابم، اما افکار قدیمی مثل ھمیشھ بھ سمتم ھجوم آوردند و دوست نداشتند کھ راحتم بذارند

...بود کھ رنگ آسایش رو ازم گرفتھ بود و با ھجوم بی دریغ خاطراتش ، یاد آور لغزشھام می شد خیلی وقت
.  
.  
.  

کمتر از یک ھفتھ بعد از . یھ ھفتھ بعد از فروش سھم بچھ ھا بھ مظاھری ، عمال فصل جدیدی از کار شروع  شد
چیزی کھ . رو دوباره  شروع کردنداستخدام پرسنل جدید ، مواد اولیھ بھ شرکت رسید و دستگاه ھا کارشون 

مظاھری ھم دلیلش رو . برای من خیلی جالب بود قیمت تموم شده مواد بود کھ حتی از قبل ھم کمتر شده بود
خیلی زود محصوالت رو دوباره روانھ . شروع خیلی خوبی بود. ھزینھ کم حمل و نقل و نداشتن گمرک گفت
بھ قدری غرق کار شده بودم . فروشمون و سودمون خیلی بیشتر شد بازار کردیم و بھ خاطر قیمت پایین ترمون،

خیلی زود . و از وضعیت موجود راضی بودم کھ دیگھ بھ ھیچ چیزی جز سرعت گرفتن در کار فکر نمی کردم
اما االن با ھمون ساعت کار و . داشتم بھ جایی می رسیدم کھ قبال با کار چند برابرش ھم نتونستھ بودم برسم

  .ژی ، بھ درآمد خیلی بیشتری رسیده بودمھمون انر
یک ماھی رو بھ ھمین صورت بھ کارمون ادامھ دادیم تا اینکھ یھ روز مظاھری بھ جای اینکھ محافظ ھاش رو 

بعد از دیدن دستگاه ھا و بررسی وضعیت کار توی دفترم اومد و . بفرستھ، خودش سرزده  بھ شرکت اومد 
یک کم حرف ھای متفرقھ زدیم، اما بھ نظرم رسید کھ اومدن سر زده اش مثل ھمیشھ اول . مشغول صحبت شدیم

خواد بگھ و منتظر فرصتھ، برای ھمین خودم این فرصت رو در گفتم شاید چیزی می. تونستھ بی دلیل باشھنمی
: اختیارش قرار دادم و گفتم 

  م؟جناب مظاھری چیز خاصی شده کھ امروز ما سعادت دیدار شما رو پیدا کردی -
مظاھری کمی روی مبل جابجا شد و عینکش رو بھ چشمش زد و با قیافھ ی متفرکی کھ ژستی بود کھ معموال 

  : موقع حرفھای جدی بھ خودش می گرفت، گفت 
  نھ؟. آقای سبحانی شما من رو توی مدت این خوب شناختی-
البتھ بعدھا فھمیدم کھ . دیگھ مثل سابق خیلی کتابی و غلیظ حرف نمی زد، برای ھمین کمتر باعث خنده میشد 

  :سرم رو تکون دادم و با تایید گفتم.  فقط با غریبھ ھا اونطوری صحبت میکنھ، با آشناھا اونطور نبود
  .خوب بلھ، البتھ در حوزه ی فعالیت کاری با شما خوب آشنا شدم-
  .کاری اینجا رو ھم قبل از شراکت با من و بعد از شراکت با من دیدیشرایط -
.بعد از حضور شما اینجا متحول شده. خوب این ھم درستھ-
االن ھم برای این شرکت و شما فکرھای . پس می دونی کھ من توی کار ھمیشھ بھ اوج فکر می کنم-

.بزرگتری دارم
خیلی خوبھ، اما می تونم بپرسم چھ فکری؟ خوب البتھ اینکھ آدم دائما کارش رو گسترش بده-
ببینید آقای سبحانی، درستھ کھ محصوالت ما جای خودش رو در این مدت کم در بازار باز کرده، اما این -

سرمایھ ی کمی رو اینجا نگذاشتم کھ حاال بھ ھمین . برای من کافی نیست، من بھ فکر درآمد بیشتری ھستم
.درآمد قانع بشم

ھنتونھ؟چیز خاصی توی ذ-
من در این مدت تمام رفتارھای کاری شما رو زیر نظر داشتم و دیدم . البتھ کھ ھست، وگرنھ اینجا نبودم-

توانایی ھای شما قابل ستایش است و برای ھمین . کھ در انتخاب ھمکار برای خودم دچار اشتباه نشدم
عھده ی ھمھ اینھا بر نمیام؛ من میخواھم کھ کارھای بزرگی را با ھم شروع کنیم، چون من بھ تنھایی از 

.روی شما حساب ویژه ای باز کردم
.من فقط وظیفھ م رو انجام دادم. البتھ این نظر لطف شماست-
شما . اختیار دارید ، این روزھا کمتر می شود جوان ھایی مثل شما را پیدا کرد، خودت رو دست کم نگیر-

و البتھ تنھا . کھ بھ خوبی از آنھا استفاده کنیدھمھ ی مشخصات یک تاجر موفق را دارید فقط بھ شرطی 
.چیزی کھ من رو کمی نگران می کنھ دیدن جسارت شما در پذیرش خطره
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مطمئن باشید کھ بیشتر از . آقای مظاھری من چیزی ندارم کھ بخوام برای از دست دادنش نگران باشم-
.اون چیزی کھ فکرش رو بکنید ریسک پذیر ھستم

.اما در عمل مشخص می شھ. ھ خیلی عالی می شوداگر ھمینطور باشد ک-
.در عمل ھم می بینید-
پس چطور است کھ ھمین االن شروع کنیم؟-
.ھر چھ زودتر بھتر-
پس لطفا متن این قرارداد رو خوب بخون، تمام بندھا رو بھ دقت بخون کھ خدای نکرده اشتباھی نکنی، -

.من ھم می روم یک سری بھ اتاق ھای دیگر بزنم
نگاھی بھ بندھای قرارداد کردم کھ . ی کاغذ قرارداد رو گذاشت جلوی من و خودش از اتاق خارج شدمظاھر

برام جالب بود کھ مظاھری توی اون قسمت ھم فعالیت       . مربوط می شد بھ واردات یھ سری قطعات یدکی
م مربوط می شد بھ پرداخت کھ یھ بند ھ. با کنجکاوی تمام بندھا رو خوندم و بھ نظرم فوق العاده رسید. می کرد

از ھمھ چیز قرار داد خوشم . با خودم گفتم این پولھا کھ برای مظاھری چیزی نیستش. مبلغش ھم صد میلیون بود
فقط نمی دونستم قرار بود کھ نقش من این وسط چی . اومده و بود و دوست داشتم کھ ھرچھ سریعتر واردش بشم

قرار بود طرف خریدار قرار داد من . دفتر و جواب این سوالم رو داد باشھ؟ نیم ساعت بعد مظاھری برگشت بھ
یعنی با چھ اعتباری میخواست این قرار داد رو بده دست من؟ . یک کم برام عجیب بود. یعنی وارد کننده. باشم

پس خودش چی؟
رت مستقیم ببین آقای سبحانی، من بھ خاطر حساسیتی کھ در کارم دارم نمی توانم در قرار دادھا بھ صو-

برای ھمین احتیاج بھ کسانی مثل شما دارم کھ بتوانم بھشون اعتماد کنم و سرمایھ م رو بسپارم . جلو بروم
برای این ھم کھ خیالم راحت باشھ شما چک رو از جانب خودتان بکشید کھ بھ من لطمھ ای . دستشون

این ھمون پذیرش . گیرمدر عوضش ھم از شما سفتھ می . من ھم حساب شما رو پر می کنم. نخوره
اما . حاال اگر فکر می کنید کھ توانایی قبول این ریسک را ندارید بحثش جداست. ریسکی بود کھ گفتم

  .میلیون سود داره 20قبول این ریسک ھم برای شما حداقل 
سر موقعیت عجیبی بود، از یھ طرف بحث صد میلیون پول بود کھ من نداشتم و اگھ مشکلی پیش میومد توی درد

حرفی ھم کھ مظاھری در . بدجوری وسوسھ شده بودم. میلیون سود بود 20از طرف دیگھ ھم صحبت . می افتادم
برای . مورد عدم تواناییم زده بود بدجور برام سنگین بود و می خواستم بھش ثابت کنم کھ از پس کار بر میام

  :تکیھ دادم و گفتمھمین خیلی زود بھ خودم مسلط شدم و با اعتماد بھ نفس بھ صندلیم 
شما بسپاریدش دست من و خیالتون راحت . قبولھ، ھمچین چیز خارق العاده ای نیست کھ از پسش بر نیام-

  .باشھ
  .پس بفرمایید امضا کنید. من ھمیشھ خیالم از بابت شما راحتھ-

ول رو بھ حسابم قرار شد بعد از اینکھ پ. قرار داد رو امضا کردم و یھ چک صد میلیونی ھم کشیدم و بھش دادم
البتھ . کمتر از یک ھفتھ کل کار انجام شد کھ برای خودم ھم عجیب بود. واریز کرد سفتھ ھا رو ھم تحویل بدم

جنس ھا رو وارد کردیم و توی . مظاھری گفت کھ از قبل ھماھنگی ھا انجام شده بوده و چیزی باقی نمونده بود
خیلی . میلیونی کھ بھم قولش رو داده بود پس داد 20راه بازار پخش کردیم و مظاھری ھم سفتھ ھا رو بھ ھم

دیگھ سر . اون ھم بھ این مقدار. تا اون روز ھیچ وقت نتونستھ بودم بھ این راحتی پول در بیارم. خوشحال بودم
مزه ی اون پول بدجوری بھم چسبیده بود و دوست . خریدم  206ھمون روز از ذوقم رفتم و یھ . از پا نمیشناختم

بارھا و بارھا مستقیم و غیر مستقیم . م کھ سریع تر راه تجارت رو یاد بگیرم تا بیشتر از این بتونم در بیارمداشت
بھ مظاھری اشاره کردم کھ اگھ دوباره ھمچین قراردادی بود بھم بگھ؛ اما ھر بار یک جوری از سرش بازم 

و " باید موقعیتش پیش بیاد" ؛ "دیگھ شایدیکی دو ماه "؛ "بھ وقتش.. انشاا"؛ "چقدر عجولی پسر جان. "میکرد
دیگھ درآمد شرکت کھ . اما من صبرم کم شده بود و می خواستم با سرعت بیشتری حرکت کنم. امثال این حرفھا

.قبال برام یھ معجزه بود، تبدیل بھ پول خورد شده بود و توجھی بھش نمی کردم
توی . رم شده بود رویای پول آسون و کم زحمتیک ماه رو بدون انگیزه توی شرکت کار کردم و تمام فک

دیگھ از ادامھ ی کار . رویاھام خودم رو یھ تاجر می دیدم کھ اموال زیادی داره و ھیچ نگرانی از آینده نداره 
توی این شرایط خستھ شده بودم و می خواستم کھ ھر طور شده و بھ ھر قیمتی کھ شده زودتر خودم رو بھ اوج 

منم یکی از اون پولدارایی بشم کھ ھمیشھ با دیدن ماشینھای آخرین مدل و خونھ ھای  می خواستم. برسونم
. می خواستم اوج بگیرم و بھ آسمون برم. دیگھ دوست نداشتم رو زمین باشم. بزرگشون حسرت می خوردم
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اید دست بھ کار دیگھ ب. می خواستم با تمام سرعتم بدوم. دیگھ طاقت قدم قدم رفتن رو نداشتم. صبرم تموم شده بود
  .می شدم

  
مظاھری اول از . سوئیچ ماشین رو بر داشتم و از شرکت زدم بیرون و یھ راست رفتم سمت دفتر مظاھری 

من رو . آخھ من ھیچ وقت بی خبر بھ دفترش نمی رفتم. دیدنم جا خورد و فکر کرد کھ اتفاقی توی شرکت افتاده
  : بھ داخل اتاقش راھنمایی کرد و پرسید

  .کھ خیره... خیلی کم شما رو اینجا زیارت می کردیم، انشاا  -
  :لبخنری زدم و گفتم

  .خیر و شّر ش رو نمی دونم، ولی راستش اومدم اینجا کھ ازتون درخواستی کنم  -
  .در خدمت ھستم. بفرمائید-
می کار یکنواخت اون شرکت دیگھ انگیزه ای رو در من ایجاد ن. آقای مظاھری راستش دیگھ خستھ شدم-

  می خواستم ببینم امکانش ھست کھ کار جدیدی رو با ھم شروع کنیم؟. کنھ
من بارھا گفتم . پسر جان، عجلھ از خصوصیات جوانیھ، اما باید مواظب باشی کھ این عجلھ کار دستت نده-

خطر پذیری در کار اصلی ترین . کھ ازتوان شما در کار راضی ھستم، اما یک نکتھ ای رو قبال ھم گفتم 
اما با این عجلھ ای کھ شما دارید خود من ھم نگران این مورد در شما . دیھ کھ باعث  پیشرفت می شھمور
.شدم

آقای مظاھری آخھ من دیگھ باید چھ کار کنم کھ ببینید اھل ریسک و خطرم؟ دیگھ بیشتر از اینکھ وقتی -
کل دارائیم صد میلیون نمیشھ، دویست میلیون چک و سفتھ دادم بھتون؟

این دو تا با ھم مرد رو نابود . کھ من رو نگران می کنھ، شما جسور ھستید، اما عجول ھم ھستید ھمینھ-
.می کنھ

االن ھم فقط می خوام کھ . آقای مظاھری من قبال ھم بھتون گفتم، من چیزی برای از دست دادن ندارم-
. ھیچ چیز دیگھ ای ھم این وسطھ برام اھمیت نداره. زودتر این مسیر رو طی کنم

  : مظاھری ژست متفکرش رو دوباره تکرار کرد و بعد چند دقیقھ سکوت گفت 
یک کار بزرگی ھست کھ اگھ بتونی از پسش بر بیای فکر کنم مناسب . بگذار ببینم چھ کار می تونم بکنم -

.اما باید بھ من ھم فرصت بدی کھ فکر کنم و از جانب شما مطمئن بشم. باشھ
. ھر چی زودتر می خواستم ببینم کھ چھ کاریھ. انگار دنیا رو بھم ھدیھ داده بودند با شنیدن اسم یک کار بزرگ

با خوشحالی . چشمھام رو ببندم و برم. دیگھ طاقتم رو کامال از دست داده بودم و فقط می خواستم تختھ گاز برم
  : و ھیجانی کھ نمی تونستم قایمش کنم رو بھ مظاھری گفتم 

بر میام، امکان نداره کھ نتونم انجامش بدم، بابت اطمینان شما ھم حاضرم ھر  مطمئن باشید کھ از پسش  -
  .ضمانتی کھ خواستید بھتون بدم

  .گفتم کھ ، کمی صبر کن خبرش رو بھت می دم. باز کھ عجلھ کردی پسر جان-
ھ فاصلھ ی رویاھایی کھ حاال دیگ. با خوشحالی از دفتر مظاھری اومدم بیرون و دوباره رویاھام رو مرور کردم

رویایی کھ قبل از این فقط در عالم خواب بود، اما حاال اونھا رو در بیداری . زیادی برای رسیدن بھش نمی دیدم
...می دیدم

.  

.  

.  
چشمھام رو بھ سختی از ھم باز کردم و دیدم کھ اسم شھاب رو . با صدای زنگ موبایلم  از خواب بیدار شدم

  : دادمیھ فحش بھش دادم و جواب . صفحھ ست
  چھ مرگتھ مزاحم می شی؟ کدوم قبرستونی موندی کھ ھنوز نیومدی؟  -

.اگھ چشمھای خواب آلودتون رو باز کنید می بینید کھ سر قبر جنابعالی تشریف دارم -
  .و بعد قطع کرد 

 از حالت دراز کش روی صندلی پا شدم و نشستم کھ با تعجب شھاب رو دیدم روبروی ماشین ایستاده و داره ھر
. یھ نگاھی بھ ساعتم کردم و دیدم کھ ساعت چھاره، اصال نفھمیده بودم چطور اینھمھ خوابیده بودم. ھر می خنده

  .با اخم ریموت رو زدم و در رو برای شھاب باز کردم
  .بھ بھ ، صبح بھ خیر، گل پسر باالخره رضایت داد از خواب بیدار بشھ-
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  نقدر معطل کردی؟شھاب کم چرت و پرت بگو حوصلھ ندارما، چرا ای-
نیست خیلی بھ شما بد گذشت؟ دو ساعتھ دارم میزنم بھ شیشھ بلکھ از خواب بیدار بشی، اما انگار نھ انگار-
  : و با لحن موذیانھ ای ادامھ داد 
ببینم شیطون، نکنھ معتاد شدی و ما خبر نداریم؟ خوب حاال ھر چی میزنی بیار با ھم بزنیم دیگھ، مگھ چی  -

میشھ خسیس؟
ھاب خفھ میشی یا نھ؟ رفتی حال و حولت رو کردی حاال زبون باز کردی برای من؟ش-
....ھمون بھتر تورو نبردم با خودم. جات خالی نمیدونی چھ حالیم داد-

خمیازه ای کشیدم و بھ بدنم کش و قوسی دادم و بدون توجھ بھ حرفھای پشت سر ھم شھاب ماشین رو روشن 
راه زیادی . دیر شده بود و باید سریعتر از قبل می رفتیم. جلوی رستوران راه افتادمکردم و دنده عقب گرفتم و از 

...تا گناباد مونده بود و نباید بیشتر از این معطل می کردیم
  
  
  

حامی--------------پایان قسمت ششم
  

  
  قسمت ھفتم

دستاشو تو ھوا بیتا ھی . آخرین پک رو بھ سیگار زدم و تھشو توی جا سیگاری ماشین خاموش کردم
  .تکون می داد تا دودی کھ تو ماشین پیچیده بودو پراکنده کنھ و ھی الکی سرفھ می کرد

  !اوف کھ خفھ امون کردی تو با این سیگار کشیدنت-
برگشتم سمتش و بدون اینکھ حرفی بزنم نیشمو باز کردم و یھ لبخند مضحک تحویلش دادم و دوباره رومو 

  . برگردوندم
  داری سیگار می کشی؟تو چند سالھ -
!موقع زایمانِ  مامانم، من قبل ازینکھ خودم بیام بیرون اول تھ سیگارمو فرستادم بیرون  -

  :خندید و گفت
  !گمشو توام-
!باور کن-
!باشھ بابا-
.سالی می شھ می کشم 4- 3یھ .. خب حاال قھر نکن-
حاال چی شد سر پیری بھ معرکھ گیری افتادی؟-

  :خندیدم و گفتم
  !پیرم پس تو کھ فسیلی بچھ پررواگھ من -
  !اونوقت بھ من می گھ فسیل!! حاال خوبھ خودت بزرگتریا-
!تو مغزت فسیلھ عزیزم-
حاال باالخره چی شد سیگاری شدی بابا؟-
!گیر دادیا-
.خوب من باالخره باید بدونم با چھ خری دوستم-
ھمی با چھ خری دوستی؟بعد سھ سال تازه یادت افتاده بف! بیتا تو سرعت عملت واقعا کھ محشره-

  :نازی کھ تاحاال سرش با مجلھ ھاش گرم بود پقی زد زیر خنده و از صندلی عقب گفت
  !این ھمیشھ کلی تاخیر فاز داره-

  :بیتا برگشت طرفش و گفت
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               حاال شما کھ تاخیر فاز نداری و خیلی زرنگی چھ گلی بھ سرت زدی مثال؟-
  :نازی با بی تفاوتی جواب داد

بھ زندگی ھمھ ی اطرافیانت گند زدی ھمیشھ . ل بھ سرم نزده باشم حداقل بھ زندگی بقیھ ھم گند نزدمگ-
  .ھر کاری دلت خواستھ کردی آخرشم بقیھ باید گند کاریاتو ماست مالی کنن

  :بیتا کھ معلوم بود قاطی کرده با حرص گفت
  !می خندم پررو تر می شھ از کی توی عنتر برای من شدی کارشناس مسائل زندگی؟؟ ھی تو روش-

  !دیدم اگر دخالت نکنم کارشون بھ گیس و گیس کشی می افتھ
  بی خیال دیگھ بابا، چتونھ؟! شما دوتا ھم خوب سگ و گربھ اینا-

  :بیتا گفت
  .ارث باباشو از من می خواد. آخھ تاحاال ھرچی گفتھ جوابشو ندادم فکر کرده خبریھ-

  :نازی با ھمون لحن خونسردش جواب داد
آره معلومھ کھ ارث بابامو می خوام، برای اینکھ ھمھ اشو تو باال کشیدی، ھر چی چیز خوب تو زندگی -

ماھا بوده تو ھمیشھ مالک مطلقش تو بودی، حداقل کاشکی درست از چیزایی کھ داشتی استفاده می 
  .کردی

  :بیتا باز داد زد
  .می زنم تو دھنتا، خیلی داری حرف مفت می زنی-

نازی از صندلی عقب دوال شد طرف من . فاشون گوش می کردم و نمی دونستم چی باید بگمبا تعجب بھ حر
  :و گفت

مھتاب جون تو کھ دیگھ ھمھ چی زندگی مارو می دونی، خدایی قضاوت کن ببین من راست می گم یا -
  .نھ

!نازی جان چیو راست می گی؟ من اصال نمی فھمم مشکل شما دوتا چیھ کھ بخوام قضاوت کنم-
  :ا با ھمون حرصش گفتبیت
از ھمون بچگیش بچھ ی حسودی بود، من نمی فھمم چھ ھیزم تری بھ این ! ھیچی مشکل این حسادتھ-

  .فروختم کھ این اینقدر با من پدر کشتگی داره
  :نازی کھ از تو آیینھ می دیدم چطوری از چشماش خشم و کینھ می باره گفت

ھمیشھ ھرکاری دلت . اشتھ باشم؟ ھمیشھ حق منو خوردیچرا ند... آره اصال من با تو پدر کشتگی دارم-
اینقدر خودخواھی کھ ھمیشھ فقط خودتو در نظر . خواستھ کردی بدون اینکھ بھ حق منم توجھی بکنی

مھتاب جون، نمی دونی چقدر بھ جون مامانم اون سر دنیا نق زد و ھی گفت زودتر باید کار منو . گرفتی
امان بیچاره مجبور شد بره یھ ازدواج سوری بکنھ کھ  زودتر کار درست کنی و ببری پیش خودت کھ م

حاال ھم کھ می بینی وضعمونو، راه افتاده . اقامتش درست بشھ و اونوقت بتونھ برای این خانم اقدام بکنھ
اون موقعی کھ فکر عشق و عاشقیش با سھیل بود می . بھ آدما التماس می کنھ کھ از مرز ردش کنن

از ایران نمی رم، می گفت عشقمو پیدا کردم و می خوام ھمینجا بمونم، ولی ھمچین کھ گفت بمیرم دیگھ 
  ..سھیل دلشو زد

  :بیتا با حالت عصبی جیغ زد
  .خیلی داری دری وری می گی. نازی خفھ شو-

تمام این مدت سعی می کردم حالت یھ شنونده رو داشتھ باشم و وسط حرفای خانوادگیشون دخالت نکنم، اما 
  :آروم ولی محکم گفتم. قاطی کرده بودن جفتشون

یا ھمین االن تمومش می کنین یا می زنم کنار از ماشین پیاده شین اونوقت . بسھ دیگھ، سرسام گرفتم -
  ...ھر چقدر می خواین ھوار بکشین و گوشت ھمو بجویین
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با قیافھ ی  بیتا ھم. نازی دوباره تکیھ داد سرجاش و مجلھ اشو گرفت جلوی صورتش و دیگھ حرفی نزد
  .برافروختھ دست بھ سینھ نشست و زل زد بھ جاده

  !ببین از سوابق سیگار کشی من بھ کجا رسیدینا-
  :بعد از چند لحظھ وقتی دیدم ھیچ کدومشون ھیچی نمی گن آروم گفتم

  بیتا؟-
ھوم؟-
چتھ؟-
.ھیچی-
!آره ھیچی، فقط یھ خورده گھ مرغی ھستی-
.مھتاب شوخی نکن حوصلھ ندارما-
سالتھ چرا مثل بچھ ھا رفتار می کنی؟ 25بکش دختر، دیگھ خجالت -
.حاال توام ھی برو رو اعصاب من و سن و سالمو بھ رخم بکش-
.خوب چرا؟ مگھ چی شده؟ بابا ازین بحثا بین ھمھ ی خواھر برادرا ھست-
.نھ آخھ زر مفت می زنھ، ھمیشھ می خواد منو با این حرفا حرص بده-

زی انداختم، سرشو تکیھ داده بود بھ صندلی و چشماشم بستھ بود و ھدفوناشم تو از تو آینھ یھ نگاه بھ نا
  .گوشش بود داشت آھنگ گوش می داد

  !حاال یھ چیزی بگو بشنوه باز پاشھ جوابتو بده باز بیفتین بھ جون ھم. ھیس-
!بشنوه، بھ یھ ورم-
کدوم ورت؟-
!ھر دو ورم-

  :خندیدم و گفتم
  .ھر دو ورتو قربون-

  :ر خنده و گفتخودشم زد زی
  .زھرمار-
.سھیلم خوب تیکھ ایو از دست داده ھا -
                                 .اینقدر اسم این عوضی رو جلوی من نیار. کوفت بگیری-

                            :ادای حاج حیدری رو دراوردم و گفتم
کدوم عوضی رو می فرمایید دخترم؟ آقا سھیل؟؟؟...استغفرا -

  :خودشم باھام می خندید و ھی می گفت. م بلند زدم زیر خندهبعد
  چی کارت کنم؟. کرم داری دیگھ! مرگ-

  :دستمو درزا کردم و خواستم پاکت سیگارمو بردارم کھ بیتا فروی از رو داشبورد قاپش زد و گفت
!مھتاب بھ جون خودت خفھ ات می کنم اگھ باز بخوای دود بدی تو حلقمون-
.دونھ رو می کشم فقط، می چسبھ جون بیتا ھمین یھ-
.عمرا بدم بھت. برو بینم، ھمین نیم ساعت پیش یھ دونھ کشیدی-
.حاال من زورگوام یا تو؟ بابا حوصلھ ام سر رفتھ، بده یھ دونھ بکشم-
!خودم باھات حرف می زنم حوصلھ ات سر نره عزیزم-

  :برگشتم چپ چپ نگاش کردم و گفتم
  .حاال دارم برات، وایسا-
.دستم برسھ بھ اونی کھ تورو سیگاری کرده ترورش می کنماگر -
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اون آشغال "انگشتامو دور فرمون سفت فشار دادم و با خودم گفتم . با این حرفش یھ لحظھ قلبم تیر کشید
  "خودش خودشو ترور کرد

  کدوم آشغال؟-
  :با بی تفاوتی گفتم! انگار یھ خورده بلند بلند فکر کرده بودم و بیتا شینده بود

  !مونی کھ سیگاریم کردھ-
کی بود؟-
!یھ دوست ناباب-
آره؟ یعنی از خودتم ناباب تر بود؟-
!نھ دیگھ بھ اون اندازه-

  :خندید و گفت
  !حتما خودتم ترورش کردی. آره می دونم ھیچ کس از تو ناباب تر نیست. آھان-
.نھ، خودش خودشو نابود کرد-

  :با تعجب گفت
  جدی؟ یعنی مرده؟-

  :کردم و با مکث گفتم برگشتم یھ نگاھی بھش
  .مرده... آره-
منم می شناسمش؟! مشکوک می زنیا-
.نھ، فکر نکنم-
کــِــی باھاش دوست بودی کھ من نمی شناسمش؟-
.سال و نیم پیش بود 3حدود -
اسمش چی بود؟-
.مال گذشتھ ھاس... بی خیال-
  .ھر جور راحتی-

  .ندارم و دیگھ چیزی نگفتدیگھ جوابشو ندادم و اونم انگار فھمید حوصلھ ی حرف زدن 
  

خورشید کم کم داشت . یک ساعتی می شد کھ داشتم تو سکوت رانندگی می کردم و بیتا و نازی ھم خواب بودن
تا . بیتا رو صدا زدم و از خواب بیدارش کردم. غروب می کرد و ھوا تاریک می شد و جاده ترسناک تر

  :ابھ فوری گفتچشماشو باز کرد و عقبو نگاه کرد و دید نازی ھم خو
  ای وای باز ما خوابمون برد تو تنھایی رانندگی کردی؟-

  :یھ لبخند زدم بھش و گفتم
  ...عیب نداره-

                      :پاشد سر جاش صاف نشست و روسریشو رو سرش درست کرد و گفت
  خوابیدیم؟ آره؟ آفتاب از کدوم طرف درومده کھ شما اینقدر خوش اخالق شدین و غر نمی زنین کھ ما -
  .فعال کھ اگر چشماتو باز کنی می بینی داره غروب می کنھ-
.ئھ؟ من ھی می گم چرا تو خواب دلم داره ضعف می ره ھا نگو وقت شامھ-

. رو ردم کردیم و وارد شھر شدیم" بھ شھر شھید پرور گناباد خوش آمدید"بعد از چند دقیقھ تابلوی ورودی 
  :رو بھ بیتا کردم و گفتم

گناباد، من یھ مسافرخونھ ی آشنا می شناسم کھ برای شب اونجا باشیم، ولی اول برای شام باید  خوب اینم-
بریم یھ رستوران، جایی رو می شناسی بریم ھمونجا؟

.بابا چسقل شھره، صدتا رستوران کھ نداره، اولین رستورانی کھ دیدیم می ریم توش دیگھ-
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  :ردم و گفتپامو از رو گاز برداشتم و یھ کم سرعتمو کم ک
  !لیاقت نداری آدم ازت نظر خواھی کنی-

  . یھ شکلک برام در اورد و روشو کرد اونور
دیگھ پاھام بی حس شده بود از . دقیقھ بعد جلوی یھ رستوران بزرگ نگھ داشتم و زود از ماشین پریدم پایین 7-8

ا پاھام باز شھ و از حالت کرختی یھ کم تو پیاده روی جلوی رستوران قدم زدم ت. چند ساعت رانندگی پشت سر ھم
بیتا ھم از ماشین . ھرکسی ھم رد می شد ھمچین سرتا پامو نگاه می کرد انگار کھ یھ موجود فضاییم.  در بیاد

  :رفتم طرفش و گفتم. پیاده شده بود ولی نمی یومد
  بیا دیگھ، چیکار می کنی؟ -
  .نازی خوابھ ھرچیم صداش می کنم بیدار نمی شھ -

                                     :و ماشینو انداختم و گفتمیھ نگاه ت
  .خوب ولش کن، بیا بریم غذارو سفارش می دیدم بعد میاریم براش -

از در ماشین ھمھ ی رھگذرا و مغازه دارا دوباره با نگاھشون . درو بستم و راه افتادیم طرف رستوران
وارد رستورانم کھ شدیم بھ خاطر خلوتیش ھمھ ی سرا کھ بیشترشونم مرد . سوراخمون کردن تا دم رستوران

ھم کھ پشت من قایم شده بود تند تند مثل ھمیشھ بی تفاوت بھ نگاه بقیھ رفتم تھ سالن و بیتا . بودن برگشت طرفمون
  . پشت آخرین میز منتھاالیھ سمت چپ سالن نشستم و بیتا ھم در حال غرغر کردن نشست رو بھ روم. دنبالم میومد

  .اه چقدر نگاه می کنن-
!خوب تو نگاشون نکن-
!نمی شھ کھ بابا، ھمچین زل می زنن کھ نگاھشون تا استخون آدم می ره-

دیوارا تا نصفھ آیینھ کاری و گچ بری بود . بیتا یھ نگاه بھ دور و بر رستوران انداختم بدون توجھ بھ حرفای
چندتا پنکھ سقفی بزرگ مشغول کار کردن بودن و بدتر . و عین ھمون نقش ھا ھم توی سقف کار شده بود

یھ . شتنتمام میزا آھنی بودن و صندلیا ھم روکش گلدار سبز و قرمز چرک دا. باعث می شدن ھوا دم کنھ
اونور . یخچال بزرگ کنار سالن بود کھ توش پر از کباب ھای بھ سیخ کشیده و شیشھ ھای نوشابھ بود 

یخچال ھم یھ آقای سبیل کلفت کھ معلوم بود صندوق دار و صاحب رستورانھ نشستھ بود و باال سرشم یھ قاب 
با دستم مگس ھای . کرده بودنخاک گرفتھ و عکس قدیمی کھ انگار مال صاحب قبلی رستوان بود آویزون 

تو ھوارو زدم کنار و بھ بیتا کھ لب و لوچھ اشو جمع کرده بود و داشت در و دیوار رستورانو نگاه می کرد 
  :با خنده گفتم

  !زده رو دست شاندیز خودمون از شیکی و تمیزی-
.ببین کجا ورداشتی اوردیمون! تقصیر توئھ دیگھ-
.ب باید گشنھ بخوابیاز سرتم زیاده، اینجا غذا نخوری ش-

 3. سالھ کھ یھ روپوش سفید پر از لک تنش بود اومد طرفمون کھ سفارش بگیره 15-14ھمون موقع یھ پسر 
تا غذا سفارش دادیم و اونم یھ لنگ قرمز کثیف تر از روپوششو از جیبش در اورد و میزو مثال تمیز کرد و 

  .دیدن قیافھ اش مدام خنده ام می گرفتبیتا کھ دیگھ نزدیک بود باال بیاره و منم از . رفت
  .بد نیست گاھی یھ کمم میکروب وارد بدنت بشھ! اینقدر سوسول نباش بابا-
  .حاال ببین! یھ کم میکروب؟؟؟ امشب ھمھ امون می ریم بیمارستان-

رفت طرف یخچال و چند تا سیخ از کبابای آماده رو از . چشمم افتاد بھ پسری کھ ازمون سفارش گرفتھ بود
برای اینکھ حواس بیتا رو پرت ! وش دراورد، ھمون موقع ھم دو تا مگس از یخچال پرواز کردن بیرونت

  :کنم گفتم
                             حاال اگھ تو تا بیست روز دیگھ نتونی از ایران خارج شی چی می شھ؟-

  .نم اونورتا بیست روز دیگھ ھرجور شده خودمو باید برسو. ویزام باطل می شھ! ھیچی -
نمی شھ تمدیدش کرد؟ -
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می دونی مامان من چقدر دوندگی کرده و ھر روز رفتھ اداره ی مھاجرت و ھر بار یھ مدرکی برده تا -
اونا باالخره رضایت دادن ویزا صادر کنن؟ اگر از زمان ویزام بگذره و من وارد کشورشون نشم دیگھ 

.معلوم نیست کار اقامتم بھ کی بیفتھ
یھ قلپ از شیشھ ی نوشابھ . میزمون دوتا نوشابھ و ماست گذاشت و دوباره رفت دنبال کارش پسره اومد رو
  :خوردم و گفتم

ما داریم تالشمونو می کنیم، ولی بھ ھرحال یھ درصدی رو ھم بذار کھ موفق نشیم و تو نتونی بھ موقع -
  .از االن آماده ی ھر اتفاقی باش. خارج شی

.سیتوام کھ ھمھ اش آیھ ی یأ.. اه-
...می خوام ذھنتو آماده کنم-
.جای این حرفا یھ کم انرژی مثبت بفرست-
حاال ببینم اگر تو نتونی خارج شی نازی تنھا می ره؟-
اول کھ می گفت من دلم نمی خواد از ایران برم، حاالم می . خلھ دختره. اینم از بیخ عربھ! چھ می دونم-

ھمیشھ بر عکس من بوده . ی مونم و بعد بر می گردمگھ میام و فقط کارت اقامتمو می گیرم و چندروز م
.کارا و خواستھ ھاش

راستی جریان حرفاتون ظھری تو ماشین چی بود؟ چرا اینقدر شاکیھ از دستت؟؟-
  :کاسھ ی مالمینی ماست موسیرو کشید جلو و با نوک قاشق یھ کم ماست گذاشت دھنش و گفت

  .لخور بوداز بچگی از من بدش میومد و د... چھ می دونم -
  چرا اونوقت؟-
ھمیشھ بچھ ھای کوچیک عزیزترن و بچھ ھای بزرگتر بھشون . خونھ ی ما ھمھ چی برعکس بود-

حسودی می کنن، ولی تو خونھ ی ما ھمیشھ بیشتر توجھا رو من بوده و ھمھ نازی رو بچھ حساب می 
مش با من حرف می زد بعد ازینکھ بابامم فوت کرد بدتر شد، مامان ھ. کردن و کمتر محلش می ذاشتن

و درد و دل می کرد و حواسش بھ من بود، یعنی من و مامان ھمیشھ باھم بودیم و نازی تنھایی یا با 
.وقتیم مامان از ایران رفت بیشتر من و نازی از ھم دور شدیم. دوستاش

  .دستمو زده بودم زیر چونھ ام و با نی تو نوشابھ بازی می کردم
  اراحتی نازی بھ خاطر این دالیل بچھ گانس؟ یعنی ھمھ ی این کینھ و ن-

                                       :یھ آه کشید و گفت
  .دلیل اصلیش سھیلھ...نھ -

                         :با تعجب و چشمای گرد شده نگاش کردم کھ دوباره گفت
اشتیم، اما اختالفمون ھیچ وقت راستش ھمیشھ بھ خاطر این مسائل و حسادت ھا از بچگی با ھم دعوا د -

  ...جدی نبود و در حد دعواھای ھمھ ی خواھر برادرا بود، اما از وقتی
ھمون موقع پیشخدمت با یھ سینی بزرگ اومد طرف میز و بشقابارو گذاشت جلومون و یھ بستھ غذای بستھ 

تند مشغول آب کردن کره  بشقاب غذارو کشیدم جلو و تند. بندی شده ھم کھ مال نازی بود داد بھمون و رفت
اولین لقمھ رو قورت . یھ نگاه بھ بیتا کردم کھ انگار اشتھاشو از دست داده بود و تو فکر بود. الی برنج شدم

                                     :دادم پایین و گفتم
  .خوب اگر دوست داری برام تعریف کن جریانو -

                               :چپ چپ نگام کرد و گفت
آرزو بھ دلم موند یھ بار زورم کنی بگی فالن جریانو باید برام ! خفھ شی توام با این رعایت دموکراسیت -

  "!اگر دوست داری"ھمیشھ می گی. تعریف کنی
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                                  :خندیدم و گفتم
ھر آدمی تو گذشتھ اش یھ چیزایی بوده باالخره . خوب آخھ می گم شاید خوشت نیاد راجع بھش حرف بزنی -

  .کھ شاید دوست نداشتھ باشھ درموردشون حرف بزنھ
  .آره، عین تو کھ خیلی چیزا از گذشتھ اتو بھ من نمی گی-

                            :یھ قاشق دیگھ گذاشتم دھنم و گفتم
  .....سریعیاال ببینم، زود تند . حاال فعال قرار شد تو تعریف کنی برام -
 

کتایون-----------ایان قسمت ھفتمپ
  

قسمت ھشتم
  

الستیک ھای ماشین زوزه کشان شروع بھ حرکت کردند و بھ سمت جاده اصلی رفتم تا خیلی دیروقت بھ گناباد 
آفتاب قدرت چند ساعت پیش خودش رو از دست داده بود و در عوض مایل تر بھ جاده می تابید و پرتو . نرسیم 

چشم ھام رو تنگ کرده بودم و سعی می کردم کھ جلوی تابش آفتاب رو با . دید رو کمی سخت کرده بود طالئیش
اما چیز زیادی نگذشت کھ طبق معمول دست از لجبازی با طبیعت برداشتم ، باالخره ھرچی بود . مژه ھام بگیرم

تم عینک آفتابیم رو از روی فرمون رو با دست چپم کنترل کردم و با اون یکی دس! زورش از من بیشتر بود
  " looser" نفسم رو با فشار دادم بیرون و با خنده بھ خودم گفتم . داشبورد برداشتم و بھ چشمم زدم

  با کی بودی؟-
.بھ شما مربوط نمی شھ عزیزم، فکر خودمھ-
!بی ادب-
.خوب اگھ راحتی ، بھ تو چھ کھ با کدوم خری بودم... شرمنده توھین شد... اوه ببخشید-
.وب االن یک کم بھتر شد، ھمینطوری ادامھ بدی بھ زودی با ادب می شیخ-
ِا ؟ حتما استاد ادب اینجا ھم توئی؟-
قبول نمی کنم، تازه اگرم قبول کنم شش ماه زودتر وقت نمی دم، " ادب جو"خوب البتھ من خیلی وقتھ کھ -

.زندگیم از رفاقت می کشمچکار کنم کھ ھر چی می کشم تو . اما حاال چون توئی قبولت کردم دیگھ
مگھ توی دنیای پر دوز و کلک امروز کھ حرف اول و آخر رو پول و درجھ ... چھ واژه مسخره ای" رفاقت"ھھ 

" مزخرفھ" ی آدمھا می زنھ، رفاقت ھم معنایی می تونھ داشتھ باشھ؟ 
  چی مزخرفھ؟ -
با تو نیستم کھ دارم با خودم فکر می ... ای بابا تو ھم گیر دادی بھ من ببینی چی می گم زود دست بگیریا-

  .کنم
خوب من از کجا بفھمم کی داری فکر . این چھ طرز فکر کردنھ آخھ؟ ھمیشھ بلند بلند داری فکر می کنی-

می کنی، کی داری حرف میزنی؟
..اینم بذار بھ حساب یھ سوغاتی-
سوغاتی؟ چرا چرند میگی؟-
..خودم ازش اومدم بیرون؛ نمی دونم سوغاتی از سفر بھ شھری کھ ازش رونده شدم، شایدم-
داریوش مثل اینکھ حالت خوب نیستا، می خوای من جات بشینم تو یک کم استراحت کن، یھ ذره داری -

.ملنگ می زنی
...تو بشین سر جات الزم نکرده جای من بشینی-
م بھت ؟نخیر، مثل اینکھ این دوباره سگ شد ، می خوای داری رانندگی میکنی خودم پاچمو بکنم بد-
....شھاب جان-
خفھ شم دیگھ؟-
...ایندفعھ میخواستم بگم الل شو... نھ-
می شناسمت دیگھ، آدم بدسفرتر از تو ، خودتی، .. تو تا این سفرو کوفتمون نکنی دست بردار نیستی-

.ھمون خفھ شم بھتره
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-As you wish
بھ حرفش گوش نکردم دیگھ، حاال تو ھم ھی پز .. ھی بابام گفت جای الواتی برم دو کلوم سواد یاد بگیرما-

... اون دو کالس اکابرت رو بھم بده
.شھاب تو چرا اینقدر روت زیاده؟ من این حرفھا رو بھ دیوار بزنم می ریزه پایین-
ثل تو کھ نباید ناراحت بشھ، از قدیم گفتند من کھ دیوار نیستم، شھابم، بعدم آدم از دست خل و چلی م-

.حرجی بھ دیوونھ نیست
حداقل منم از شر . ببینم تو نمی خوای بخوابی؟ باالخره ھر چی باشھ کلی فعالیت کردی خستھ ای دیگھ-

.فک زدنای تو خالص می شم
!!! تره ھا آخ کھ گفتی، بھ جون تو اینقدر خوش گذشت کھ نمی دونی، البتھ نھ بھ خاطر او دو تا دخ-

.، بھ خاطر اینکھ حداقل دو ساعتی رو از غر زدنای تو دور بودم!!!!نھ
بدون اینکھ جوابش رو بدم خندیدم و سرم رو تکون دادم،  صدای ضبط رو کمتر کردم و پام رو بیشتر روی پدال 

می خوابوند و شھاب ھم کش و قوسی بھ ھیکل گنده ش داد و خمیازه ای کشید و صندلیش رو ک. گاز فشار دادم
.فکر کنم دیگھ بھ بداخالقی ھای من عادت کرده بود. چشماش رو بست

نگاھم بھ دنیا و آدمھاش خیلی منفی بود، اما شھاب تا حاال بدی در حق من نکرده بود، ھمیشھ برام یھ دوست 
کرده بود، ایراد از بوده، یھ رفیق کھ ھمیشھ سعی کرده بود باھام باشھ، بارھا و بارھا ھم رفاقتش رو بھم ثابت 

عیب . ایراد از من بود کھ دوست نداشتم کسی رو بھ حریم خودم راه بدم. اون نبود، مثل ھمیشھ ایراد از من بود
اما خوب ، شھاب فرق می کرد، ھر چقدر .من بود کھ تنھایی رو ھمیشھ بھ بودن در کنار دیگران ترجیح می دادم

بر خالف ھیکل بزرگش دل کوچکی داشت و . روی خودش نمی آوردھم کھ بدخلقی و بد عنقی می کردم اون بھ 
نھ تنھا کینھ، کھ حتی عشق ھم توی قلبش جا نمی گرفت و ھمیشھ سعی می کرد . ھیچ چیزی توش جا نمی گرفت

متاسفانھ مشکلش این بود کھ مغزش ھم مثل دلش کوچک بود . کھ طعم ھر کسی کھ دم دستش می رسید رو بچشھ
، انگار ھر چی بیشتر عضلھ ھاش رو گنده کرده بود، از اون طرف مغزش رو بیشتر آب و چیزی توش نبود

من ھم بر خالف بقیھ . ھر چی کھ بود تونستھ بود با من و بدخلقی ھام کنار بیاد. این مدلی بود دیگھ. کرده بود
دردی کھ شاید . درد بودیم شاید دلیلش این بود کھ ھر دو یھ جوری ھم.  بھش اجازه داده بودم کھ تنھا دوستم باشھ

ھمیشھ با . ھر دوی ما بھ یک نوعی و با انگیزه ای دچارش شده بودیم، اما نتیجھ ش برای ھر جفتمون یکی بود
یاد روزھایی کھ ساده از دست دادم و ساده تر نابودش . دیدن شھاب یاد جوونی از دست رفتھ ی خودم می افتادم

  .روز بزرگ اولین قرارداد تجاری من. ی دیدمیاد روزی کھ خودم رو در اوج م. کردم
.  
.  
.  

از دفتر مظاھری کھ بیرون اومدم سوار ماشینم شدم و یکراست رفتم توی شرکت و مشغول جمع و جور کردن 
می خواستم زودتر اون ھا رو بسپارم دست یھ نفر دیگھ تا خودم بتونم با خیال راحت تری بھ . اسناد شرکت شدم

موبایل و سوئیچم رو توی کیفم گذاشتم و پرتش کردم روی مبل اتاقم و . مظاھری گفتھ بود برسمکار جدیدی کھ 
خودم رفتم توی کتابخونھ و خودم رو میون اسناد غرق کردم تا زودتر سر و سامونی بھشون بدم کھ موقع 

ھ در آوردم و ھمھ رو قراردادھا و فاکتور ھا رو دونھ دونھ از کتابخون. تحویلش بھ جانشینم دچار مشکلی نشم
این کارو بھ کارمندم ھم می تونستم بدم کھ انجام بده، اما می خواستم خودم این کار رو . روی میز پخش کردم

  .بکنم کھ خیالم راحت باشھ مشکلی توش وجود نداره
  

ده نمی دونم چقدر طول کشیده بود، ولی از بس سرم رو روی فاکتورھا خم کرده بودم گردنم بھ شدت خشک ش
. از روی صندلی پاشدم و دستھام رو بردم باال و کمی کشیدم کھ یھ دفعھ چشمم بھ ساعت افتاد. بود و درد می کرد

ھوا ھم  دیگھ . خودم ھم تعجب کرده بودم، اینقدر مشغول اسناد شده بودم کھ اصال گذر زمانو نفھمیده بودم
ابروھامو در ھم کشیدم و اسناد رو کھ . تھ بودندتاریک شده بود و فکر کنم خیلی وقت بود کھ کارمندھا ھم رف

حاال دیگھ ھمھ شون مرتب و کامل شده بود رو از روی میز برداشتم و سر جای خودشون گذاشتم، حاال دیگھ 
  . خیالم راحت بود کھ می تونم با تمام قدرت فکری و زمان کافی بھ استقبال کار جدید برم

ل ولو شدم اما احساس کردم کھ یھ چیزی زیرمھ و نمیذاره راحت دراز بھ اتاق خودم رفتم و با خستگی روی مب
کیف رو بھ . دستم رو بردم زیر کمرم و تازه متوجھ شدم کھ کیف بھ اون بزرگی رو ندیدم و روش نشستم. بکشم

ن اینقدر خستھ بودم کھ دیگھ حوصلھ رفت. زور از زیرم در آوردم و گذاشتمش کنار دستم و روی مبل دراز کشیدم
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گفتم زنگ بزنم . بھ شدت ھم گشنھ م بود. بھ خونھ رو نداشتم برای ھمین گفتم شب رو توی خود شرکت بخوابم
نگاھی بھ تلفن روی میز کردم اما اصال حسشو نداشتم کھ دوباره از جام . حداقل یھ چیزی برای شام سفارش بدم

وردم بیرون کھ زنگ بزنم بھ رستوران توی کوچھ بلند شم، کیفم رو از کنار دستم برداشتم و موبایلم رو از توش آ
دونھ  1تا میس کال و  23قفل صفحھ کلید رو کھ باز کردم با منظره عجیبی مواجھ شدم، . و سفارش غذا بدم

با . اس ، خیلی برام عجیب بود کھ کی بوده کھ اینقدر کارش مھمھ ، اما جواب این سوالم خیلی طول نکشید.ام.اس
تازه یادم افتاد کھ روز قبلش . م انگار یھ دفعھ تمام دنیا برم زشت شد و خورد توی سرمدیدن اسم قشنگ عشق

. اما اینقدر غرق کارم شده بودم کھ بھ کل یادم رفتھ بود. قرار گذاشتھ بودیم کھ امروز رو بھ تولد دوستش بریم
بدتر از این نمی . نھ و نیم بود نگاھی بھ ساعت کردم،. محکم زدم روی پیشونیم و چندتا فحش آبدار بھ خودم دادم

این اواخر دیگھ خیلی کمتر بھش توجھ می . حتما خیلی ھم از دستم ناراحت شده بود. خیلی دیر شده بود. شد
اس رو خوندم و .ام.اس. یعنی اینقدر غرق کارم شده بودم کھ دیگھ کمتر زمانی برای امور شخصیم داشتم. کردم

ع شمارش رو گرفتم کھ بتونم یھ بھانھ ای برای تاخیرم جور کنم و یھ سری. دیدم کھ بدجوری اوضاع خرابھ
گرچھ خودم ھم می دونستم کھ دیگھ اون ساعت ، ساعت . طوری خودم رو برسونم و با ھم بھ مھمونی بریم
بعد از چند بار باالخره تونستم شماره شو بگیرم اما ھر چی . مھمونی رفتن نبود و توھین بھ میزبانمون می شد

دوباره و دوباره ھم گرفتم ولی این بار دیگھ نھ تنھا تماس قطع شد، گوشیش . ر کردم جوابی نداد و قطع شدصب
فھمیدم کھ بھ شدت . چند بار دیگھ ھم گرفتم اما فایده ای نداشت و گوشیش خاموش بود. رو ھم خاموش کرده بود

دم و چند تا بھانھ آوردم و گفتم کھ فردا اس نوشتم و ازش عذرخواھی کر.ام.یھ اس. از دستم دلخور و ناراحتھ
البتھ خودم ھم مطمئن نبودم کھ جواب بده یا نھ، اما خوب باالخره باید یھ . شب میرم دنبالش تا از دلش در بیارم

وقتی کھ پیام رو براش فرستادم با حرص کوبیدم تو مبل و بدون اینکھ غذا سفارش بدم . کاری می کردم دیگھ
  .تھام رو دیگھ از دست داده بودم و اونقدر ناراحت بودم کھ دیگھ گشنگی یادم نمی اومداش. گرفتم خوابیدم

مدام افکار . شب رو اصال خوب نخوابیده بودم و دائما کابوس می دیدم. صبح با حال خراب از خواب بیدار شدم 
احساس خطر و . اشتمیھ نگرانی بدی توی وجودم افتاده بود و حس خوبی ند. پریشون از جلوی چشمم رد می شد

با خودم فکر کردم شاید دلیلش بھ خاطر از دست رفتنِ  تولد دیشب . دلشوره می کردم، اما نمی دونستم دلیلش چیھ
معده م بدجوری می سوخت، تازه یادم افتاد کھ نزدیک . از جام بلند شدم و رفتم آبی بھ سر و صورتم زدم. باشھ

لباسم رو مرتب . یخچال آبدارخونھ و یھ چیزی برداشتم و خوردمرفتم سر . یھ روزی ھست کھ چیزی نخوردم
پشت میزم نشستم و سعی کردم . کردم و کمی بھ خودم رسیدم تا وقتی کارمندا میاند من رو توی اون حال نبینند

اس .ام.اس. زود کارھام رو انجام بدم کھ برای شب دیگھ کاری نداشتھ باشم و بتونم حتما سری بھ عشقم بزنم
دو تا . حاال وقتی ببینمش از دلش در میارم"با خودم گفتم . بم دلیور شده بود ، ولی ھنوز جوابی نداده بوددیش

قربون صدقھ ش کھ برم دوباره میشھ مثل سابق، حاال فوقش دو تا غر ھم بزنھ، خوب حق ھم داره کھ بزنھ، منم 
  ."د دوباره عین سابق میشھحرفھاش رو قبول می کنم و ھمھ چیز بھ خیر می گذره و چند روز بع

اون . با این حرفھا بھ خودم دلداری می دادم و سعی می کردم کھ ذھن خودم رو دوباره روی کار متمرکز کنم
وسایلم رو جمع کردم و از شرکت . روز خیلی زودتر از اونی کھ فکرش رو بکنم گذشت و خیلی زود غروب شد

داشتم و یھ دستھ گل خیلی قشنگ خریدم، یھ دستھ گل پر از  جلوی اولین گلفروشی کھ رسیدم نگھ. خارج شدم 
دستھ گل رو گذاشتم روی صندلی کنار و توی آئینھ بھ خودم . گلھای رز کھ نشونی از داستان عاشقیمون داشت

ماشین رو روشن کردم و روی دنده . نگاه کردم و کمی بھ سر و کلھ ی خودم دست کشیدم کھ مثال مرتب بشم
سریع " آخ جون، خودش زنگ زد"با خودم گفتم . تم حرکت کنم کھ دیدم گوشیم داره زنگ می زنھگذاشتم و خواس

دنده رو خالص کردم و با دستپاچگی جیب ھام و کیفم رو زیر و رو کردم ولی خبری از گوشیم نبود، با حالت 
دیدم یھ چیزی پشتش عصبی بھ اینور و اونور نگاه می کردم ولی فایده ای نداشت، محکم زدم روی فرمون کھ 

تکون خورد و با تعجب دیدم توی ھمھ این چند ثانیھ ای کھ برای من چند دقیقھ شده بود، گوشیم جلوی چشمم بوده 
اینقدر ھول بودم کھ حتی صفحھ ش رو . سریع برداشتمش و قبل از اینکھ قطع بشھ جواب دادم. و من نمیدیدمش

خشک اونطرف خط دوباره بھم یادآوری کرد کھ کسی غیر از  اما صدای. ھم نگاه نکرده بودم کھ ببینم کیھ
با بی حوصلگی جواب سالمش رو دادم کھ اون ھم متوجھ لحن خستھ صدام . مظاھری نیست کھ شمارمو گرفتھ

بھم گفت کھ . اما حرفی کھ زد بھ کل خستگی رو از صدام خارج کرد و دوباره ھیجان رو جایگزینش کرد. شد
با . ش چون طرف دیگھ ی قرارداد ھم اونجاست و ھمون موقع قرارداد رو ببندیمھمون موقع برم خونھ 

خوشحالی گوشی رو قطع کردم و دوباره ماشین رو توی دنده گذاشتم و اومدم حرکت کنم کھ دوباره یادم افتاد 
از . بدی بود دوراھی. یھ دفعھ تمام ھیجانم از بین رفت و جاش رو بھ دلشوره داد. امشب قرار بود پیش عشقم برم

یھ طرف بھ خاطر بدقولی دیشب اگر امشب ھم نمی رفتم دیگھ معلوم نبود با چھ رویی می تونم بھ چشمھاش نگاه 
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کنم، اونم برای قراری کھ خودم گذاشتھ بودم تا برم عذر خواھی کنم و از دلش در بیارم، از یھ طرف دیگھ ھم 
بدجوری گرفتار . ه بود و اصال دوست نداشتم از دستش بدمفرصتی بود کھ سالھا دنبالش بودم و حاال نصیبم شد

با کالفگی تمام سرم رو گذاشتم روی فرمون . اصال نمی دونستم کھ کار درست کدومھ و باید چکار کنم. شده بودم
. گوشیم رو برداشتم و شمارشو گرفتم، اما باز ھم جوابی نداد. و سعی کردم دقایقی فکر کنم کھ چکاری باید بکنم

القش رو خوب می شناختم، تو این جور مواقع خودش رو قایم می کرد اما اگھ از نزدیک من رو می دید نمی اخ
گوشیم رو پرت کردم کنار . تونست جلوم مقاومت کنھ، ولی واقعا بھم برخورده بود کھ چرا جوابم رو نمی ده

با خودم . ونھ مظاھری حرکت کردمدستھ گل و ماشین رو برای بار سوم توی دنده گذاشتم و با سرعت بھ سمت خ
  " . ھیچ وقت برای قرار گذاشتن دیر نیست، اما ھمچین قراردادی فقط یھ بار ممکنھ توی عمرم بیاد سراغم" گفتم 

قبال فقط تا دم در . دفعھ اولی بود کھ می خواستم توی خونھ ش برم. نیم ساعت بعد جلوی خونھ مظاھری بودم
ن دیده بودمش اما دیوار ھای بلندش خیلی اجازه نمی داد کھ بشھ درست و حسابی خونھ ش اومده بودم و از بیرو

ماشین رو ھمونجا پارک کردم و دستھ گل رو از . ارزیابیش کرد ولی بھ نظر می رسید کھ ملک بزرگی باشھ
ر زنگ رو زدم و بعد چند ثانیھ بدون ھیچ پرسشی د. روی صندلی برداشتم و بھ سمت در ورودی بزرگش رفتم

خونھ یا بھتره بگم . وارد حیاط شدم و در رو پشت سرم بستم ، با منظره فوق العاده زیبایی مواجھ شدم. باز شد
روبروم یھ باغ تقریبا بزرگی بود کھ . ویالی مظاھری خیلی بزرگتر از اون چیزی کھ فکرش رو می کردم بود

روی سنگ فرش راھرو ماننِد . یکی رو دیداز پشت درختھای انبوھش می شد ساختمون سھ طبقھ و فوق العاده ش
باغ حرکت می کردم و بھ دور و برم کھ با درختھای زیاد و شاخھ ھای بھ ھم پیوستھ ش مثل یھ داالن پر از گل  
و برگ شده بود نگاه می کردم ، صدای شر شر جوی آبی کھ دو طرف سنگ فرش بود بھ ھمراه بوی خوب 

باالخره بعداز  تقریبا . کندن و گذشتن از اون راه بلند رو سخت می کرد گلھای بی شماری کھ کنارش بود ، دل
دو دقیقھ بھ ساختمون بزرگی رسیدم کھ با چراغھای زیاد اطرافش نورباران شده بود و مجسمھ ھای کنار 

ھ آروم آروم از پلھ ھای مرمری باال رفتم و بھ در ورودی شیش. ساختمون، نمای خیلی قشنگی رو بھش داده بودن
با راھنمایی مستخدم وارد ساختمون شدم و توی نگاه اول . ای رسیدم کھ یھ مستخدم کنارش انتظارم رو می کشید

سالن بسیار بزرگ روبروم با فرشھای طرح دار دست بافت قشنگی مفروش شده .یاد موزه ھای باستانی افتادم
فھای سفالی توی گوشھ کنار سالن و پرده کوزه ھا و چند تا مجسمھ کھ بھ نظر قدیمی ھم می رسید با ظر. بود 

نگاھم بھ کنار . ھای بلند و گرون قیمت و لوسترھای بزرگ و روشن ، نمای فوق العاده ای رو ایجاد کرده بودند
سالن و مبلمان لوکسی افتاد کھ کنارش یھ میز بزرگ ھم قرار داشت و سھ نفر پشتش نشستھ بودند و بھ من نگاه  

ھ خودم اومدم و فھمیدم کھ ھمینجوری وسط سالن ایستادم و دارم بھ اطرافم نگاه می کنم یھ دفعھ ب. می کردند
سریع بھ خودم مسلط شدم و لبخند مصنوعی . بدون اینکھ متوجھ مظاھری و اون دو نفر دیگھ پشت میز شده باشم

  . رو بھ لبم آوردم و بھ سمت اونھا حرکت کردم
این دو نفر رو تا . ن دست دادم و روی صندلی کنار مظاھری نشستمگل رو روی میز گذاشتم و تک تک باھاشو 

سالھ بود کھ  50یکیشون کھ روبروی من نشستھ بود و دائم لبخند بھ لب داشت یھ مرد تقریبا . حاال ندیده بودم
موھاش ریختھ بود و فقط کنارای سرش کمی مو داشت و تھ ریش کمرنگی ھم روی صورتش بود و لباس 

اون یکی کھ سر میز نشستھ بود و طوری با اخم بھم نگاه می کرد کھ انگار ارث باباش رو . ه بودمعمولی پوشید
کت و شلوار شیکی . ازم طلب داره، قیافش بھ ایرانی ھا نمیخورد و بیشتر بھ نظر می رسید کھ ھندی باشھ

روی میز بود و ھی پوشیده بود و کراوات ھمرنگی ھم بستھ بود و یھ دستش روی صندلی و دست دیگھ ش ھم 
. چند ثانیھ یھ بار زیر لب غر می زد، اما فارسی رو راحت صحبت می کرد و لھجھ ش ھم خیلی ناجور نبود

مظاھری اشاره ای بھم کرد کھ یعنی   . نگاھم رو بھ سمت مظاھری برگردوندم و با انتظار بھش نگاه کردم
منم از دیگران عذر خواھی کردم و بلند شدم دنبالش . دو خودش ھم از پشت صندلی بلند شد و راه افتا" پاشو بیا"

روی . مضاھری اونظرف سالن روی یھ مبل راحتی نشت و با دست مبل روبرویی رو نشون داد. راه افتادم
  :ھمون مبل نشستم و گفتم

  خوب آقای مظاھری، االن باید چکار کنیم؟ -
  : ون حال گفتمظاھری دستش رو برد توی ریشش و صورتش رو خاروند و در ھم

  .آقای سبحانی، متاسفانھ قضیھ اونطوری کھ من می خواستم پیش نرفت؛ مسالھ در حال لغو شدنھ  -
خیلی از این حرفش شوکھ شدم، ھم شوکھ ھم عصبی؛ اگھ کنسل شده بود پس چرا من رو کشونده بود اینجا کھ 

  :ی گفتمدوباره بدقولی کنم؟ با حالت عصبی و در عین حال درمونده  و ناامید
  یعنی چی کنسل شده؟ پس چرا بھ من گفتید بیام اینجا؟ اصال چرا کنسل؟ مگھ چی شده؟   -

  .بھ خودت مسلط باش جوان، گفتم در حال لغو شدن، نھ اینکھ لغو شده-
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  .می شھ بیشتر توضیح بدید من متوجھ نمی شم-
برای ھمین خواستم کھ . عمل بشم بینید آقای سبحانی، من قبال ھم گفتھ م کھ نمیتونم بھ طور مستقیم وارد-

این معاملھ معاملھ ی . اما مسالھ تامین اعتباره. شما رو وارد این کار کنم کھ بھتون اعتماد ھم دارم
من . کوچکی نیست و  خوشبختانھ یا متاسفانھ مبلغ و حجم معاملھ خیلی بیشتر از قبل شده ، یعنی ده میلیارد

ھمون آقایی کھ دیید . برای ھمین احتیاج بھ شریک دارم. قد ندارم در حال حاضر اونقدری کھ الزمھ پول ن
. اما ایشون کھ مثل من شما رو نمی شنایھ کھ بتونھ بھتون اعتماد داشتھ باشھ. روبروی شما نشستھ بود

برای ھمین ایشون گفتند کھ فقط در صورتی وارد این معاملھ می شوند کھ بتونیم امنیت سرمایھ گذاری 
.مین کنیمایشون رو تا

یعنی باید چکار کنیم؟-
یعنی اینکھ ما ضمانتنامھ ای بھ ایشون می دیم کھ از بابت مبلغی کھ پرداخت می کنند خیالشان راحت -

البتھ کار فروش ھم با خود ایشون ھست چون . از اونطرف ھم جنس ھا را تحویل می گیرند . باشد
و البتھ . ک ھمچین محمولھ ی بزرگی رو بفروشندآشناھای زیادی دارند کھ می تونند کمتر از یک ھفتھ ی

اما حیف کھ فکر نمی کنم .... سھم شما بھ تنھایی سیصد میلیون می شود. سود بیشتری ھم عاید ما می شود
.شما قبول کنید

.تا اینجای کار کھ مسالھ ای نبود کھ قبول نکنم. برای چی قبول نکنم؟ من مشکلی ندارم-
ضمانت ده میلیاردی رو برای ایشون پرداخت کنید و چک ده میلیاردی ھم  یعنی شما قبول می کنید کھ-

برای خرید محمولھ پرداخت کنید؟
ضمانت نامھ ھم مشکلی . چک رو کھ قبال صحبت کردیم و خودتون زحمت پر کردن حساب رو می کشید-

بعدشم . تش بترسمنداره ، چون من از خودم مطمئنم و می دونم کھ کار خالفی نمی خوام بکنم کھ از ضمان
. پس چیزی حل نشده ای باقی نمی مونھ این وسط. کھ کار تموم شد پس می گیرم دیگھ

پس بریم برای امضای قرارداد کھ اصال وقت . خوب پس خیالم راحت شد، فکر کردم شاید قبول نکنید-
راستی دستھ چکت رو کھ آوردی؟.. نیست

.چکم ھم ھمراھمھ. خیالتون راحت ھمھ چیز مرتبھ-
_ شریک جدید_بعد از امضا قرارداد دو تا چک ده میلیاردی کشیدم و یکی رو بھ ھندیھ و یکی رو ھم بھ مشفقی

دادم و سر شام ھم قرار شد کھ دو روز دیگھ مشفقی جنس ھا رو تحویل بگیره و خبرش رو ھم بھ مظاھری بده و  
از اینکھ کارھا . ھ نظرم نمی رسیدھمھ چیز مرتب بود و ھیچ چیز عجیبی ب.یک ھفتھ بعد ھم چک پاس بشھ

. اینقدر خوب و راحت جلو رفتھ بود بھ خودم می بالیدم و از خوشحالی توی پوست خودم نبودم
کیفم رو روی صندلی کناری گذاشتم کھ تازه . آخر شب ویالی مظاھری رو ترک کردم و سوار ماشینم شدم 

با شک مسیج رو . روش رو نگاه کردم و دیدم کھ مسیج دارم. چشمم بھ موبایلم افتاد کھ ھمونجا جا گذاشتھ بودمش
دوست نداشتم راجع بھ . دوباره کالفھ شدم". برات متاسفم"خوندم و واقعا شوکھ شدم ؛ فقط یھ چیزی نوشتھ بود 

. من فکر بدی بکنھ، اما مسائلی کھ پیش اومده بود خیلی ناگھانی بود و نمی تونستم جلوشونو بگیرم و کنترل کنم
وقتی سیصد میلیون رو توی دستم ببینھ حتما قبول می کنھ کھ ھر کاری کردم بھ خاطر اون بوده و "خودم گفتم  با

  ."من رو می بخشھ، بھتره فعال چند روزی راحتش بذارم کھ حالش دوباره سر جاش بیاد
وقتی تقلبی نباشند و از روز بعد تمام کارم  شده بود رسیدگی بھ مسائل ترخیص کاال و چک کردن جنس ھا کھ یھ 

جنس ھا سری سری بھ دست مشفقی می رسید و اون ھم روانھ ی بازر می . انجام کارھای گمرکیشون و غیره
  .کرد و چکشون رو بھ مظاھری می داد تا بھ موقعش پول رو بھ حساب من بریزند

ردیم و بھ قول معروف کار ترخیص کامل اجناس کھ تموم شد من ھم بھ ھمراه مشفقی برگھ ی تحویل رو امضا ک
ھمراه مشفقی . کار رو تحویل گرفتیم و قرار شد کھ دو روز بعد ھم چک رو بھ شریک ایرانیش بده تا پاسش کنھ 

رفتیم پیش مظاھری و جریان رو بھش گفتم و اون ھم کلی ازم تعریف کرد و بعدش ھم یک میلیون بھ عنوان 
ده میلیاردش کھ برای . و سیصد میلیون بھ حسابم واریز می کنھ خستھ نباشید بھم داد و گفت کھ فردا ده میلیارد

خیلی زود بھ پول زیادی . دیگھ از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. چک بود و باقیش ھم دستمزد من بود
  .رسیده بودم و توی فکر داشتم پیشاپیش نقشھ ی معاملھ بعدی رو می کشیدم

رویاھام در یک قدمیم بودند و فقط . و بھ سیاھی شب خیره شده بودمشب ھمون روز توی تختم دراز کشیده بودم 
دیگھ زمان بدبختی ھای من ھم تموم شده بود و حاال می . باید دستم رو دراز می کردم کھ توی چنگ بگیرمشون

  ...رو لبھ ی تختم نشستم و از پنجره بھ شب بی انتھا چشم دوختم!! تونستم مثل آقاھا زندگی کنم
.  
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.  

.  
نگاھم رو از تاریکی جاده گرفتم و بھ شھاب نگاه کردم، یک ساعتی می شد کھ بینمون سکوت برقرار بود، من 
کھ توی دنیای بی حصار خودم غرق شده بودم و شھاب ھم  روی صندلیش دراز کشیده بود و بدون صدا بیرون 

غروب دلگیر دیگھ رو سپری  خورشید یھ. شاید اون ھم داشت بھ زندگی خودش فکر می کرد.رو نگاه می کرد
ھوا خنکتر شده بود ، برای ھمین کولر ماشین رو خاموش کردم و شیشھ ھا . می کرد و جاده، خلوت و ساکت بود

رو کمی دادم پایین، صدای برخورد باد با ماشین و حرکت سریع چرخ ھا در سکوت بی پایان جاده غرق شده 
ضبط رو خاموش کردم تا صدای این سمفونی زیبای طبیعی . دبود و دلگیری غروب رو بیشتر از قبل کرده بو

  : با خاموش شدن ضبط شھاب روش رو بھ سمت من بر گردوند و بی حوصلھ گفت . رو از دست ندم 
  خیلی مونده بھ گناباد؟  -

  . دقیق نمیدونم. فکر کنم نیم ساعت دیگھ برسیم-
شاید اون ھم چیزی توی دلش .تھ ھمینطوری بمونھبرام عجیب بود کھ اینقدر ساکت شده، گفتم بذار اگھ راح 

تاریکی رو دوست داشتم، اما فقط برای دیدن، . طبق عادت ھمیشھ ام ، چراغ توی ماشین رو روشن کردم. ھست 
دوباره چشم دوختم بھ جاده کھ حاال با غروب خورشید کامال تاریک و تنھا . نھ اینکھ خودم ھم توی تاریکی باشم

....شده بود

  
  حامی-----------ایان قسمت ھشتمپ

  
  قسمت نھم

ھمونطور کھ تند تند غذامو می خوردم زیر چشمی بھ بیتا نگاه می کردم کھ با غذاش بازی می کرد و انگار 
  :لقمھ ی تو دھنمو قورت دادم و دستمو جلوی صورتش تکون دادم گفتم. بوداشتھاش کور شده

  کجایی؟؟؟ ! الو -
                                       :یھ نگام کرد و گفت

  .تو فکرم -
  !حاال بھ چی فکر می کنی؟ قرار شد یھ چیزی برای من تعریف کنیا! اینو کھ دارم می بینم-

  :بعد از چند لحظھ گفت. یھ قاشق از غذاش گذاشت دھنش و با بی میلی شروع کرد بھ جوییدن
  .یھ شارالتانو داشتھ باشھ می دونی، خیلی سختھ کھ آدم تو چشم خواھرش حکم -

                               :با تعجب گفتم
  چرا نازی باید ھمچین نظری در مورد تو داشتھ باشھ؟ -
  . اون فکر می کنھ من سھیلو فریب دادم. بھ خاطر سھیل-
حاال واقعا فریب دادی؟-
...یعنی نمی دونم... نھ-
یعنی چی کھ نمی دونم؟ ! بیتا؟؟؟ نکنھ جدی جدی فریبش دادی؟-
تو کھ سھیلو می شناسی اون آدمی نیست کھ فریب بخوره ولی خب ما وقتی آشنا شدیم فکر می ... نھ-

اما سھیل خیلی زود عوض شد و من تازه ! کردم خیلی باھم تفاھم داریم و عاشق ھمیم خیر سرمون
ست می گھ، من اون موقعھا انگار چشمم کور شده بود و نمی فھمیدمنازی را. فھمیدم چھ غلطی کردم

دارم چیکار می کنم، ھمھ بھ من ھشدار می دادن کھ سھیل مرد زندگی نیست ولی من خر، گوش نمی 
سھیل آدم خیلی خاصیھ کھ سر کردن باھاش کار ھرکسی نیست، می دونم منم مقصر بودم و تو . کردم

حوصلھ ندارم خودمو بھ در و . خودم اعتراف می کنم کھ آدم ضعیفیم رابطمون کم گذاشتم، ولی من
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این وسط کسی ھم کھ بیشتر از ھمھ از ! دیوار بزنم تا یھ رابطھ رو حفظ کنم، اونم با یھ کسی مثل سھیل
قرار ازدواج گذاشتیم ازین رو بھ اون رو  اصال از وقتی فھمید من و سھیل. دست من عصبانیھ نازیھ

یچ وقت ھیچ حرفی نزد، اون مغرور تر ازین حرفاس کھ حتی بخواد حرف دلشو بزنھ ولی شد، البتھ ھ
ھیچ وقت . االن کھ فکر می کنم تازه می فھمم اون موقع ھا منظورش از ھمھ ی اون رفتارا چی بوده

یر مثل آدم نیومد حرفشو بزنھ، من احمقم نمی فھمیدم دارم چی کار می کنم، وقتی فھمیدم کھ دیگھ خیلی د
...شده بود

:یھ قلپ از نوشابھ ام خوردم و پرسیدم! سعی می کردم حرفای عجیب بیتا رو با غذام ھضم کنم 
چیو فھمیدی؟-

  :نگام کرد و با تاسف گفت
.اینکھ با ازدواج با سھیل، نازی دشمن خونیم شده-

               :بھ قیافھ ی متعجب من نگاه کرد و ادامھ داد
  و سھیل چھ جوری آشنا شدیم؟ اصال تو می دونی من -
  .خودت یھ بار گفتی تو کوه ھمو دیدین-
می دونی مھتاب، اینکھ می گن گاھی . آره، ولی من ھیچ وقت بھ تو نگفتم کھ مسبب آشنایی ما نازی بود-

منم سرنوشت . وقتا یھ حرکت یا اتفاق خیلی ساده می تونھ زندگی آدمو زیر و رو کنھ واقعا راستھ
.صبح جمعھ عوض شدزندگیم یھ روز 

                      :لبخند زدم و گفتم
  .توام فیلسوف شدیا -

  :آروم گفت. بود چشماش راه کشیده بود و بھ یھ جایی خیره مونده... انگار حرف منو نشنید
از وقتی پدرم فوت کرد تو خونھ ی ما من و مامانم ھمیشھ با ھم این طرف خط بودیم و ... می دونی کھ -

یھ مرز نامرئی بین ما بھ وجود اومده بود کھ ھر روز دورترمون می کرد و . تنھایی اون طرف خطنازی 
ھر . این وسط ھم نازی تنھاییاشو با دوستا و رفقای زیادش پر می کرد. البتھ ما ھم بھش عادت کرده بودیم

مامان ھمیشھ می من و . روز ھم با یھ عده اشون یھ برنامھ ای داشت و جمعھ ھا ھم روز کوھشون بود
اینو کامال از شوق و ذوقی کھ ھمیشھ پنج . دونستیم جمعھ ھا و افراد اکیپی کھ باھاشونھ خیلی براش خاصن

من و مامان . شنبھ ھا داشت و از سرخوشی کھ بعد اومدن از کوه توش بھ وضوح می دیدیم حس می کردیم
  ...باھاشون خوش باشھ و از تنھایی در بیاد خوشحال بودیم کھ سرش گرمھ و اونم چیزا و کسایی رو داره کھ

سال پیش بود کھ بدجوری بی خوابی بھ سرم زده بود و حالمم زیاد خوش  5یھ پنج شنبھ شب اواخر بھار  

صبح نازی از خواب  4تا نزدیکای صبح خودمو با فیلم و کتاب و راه رفتن مشغول کردم کھ حدودای ... نبود
درست چند دقیقھ قبل از رفتنش وقتی کھ دید بر خالف ھمیشھ اون موقع ... شدبیدار شد و آماده ی کوه رفتن 

اول حوصلھ نداشتم، ... صبح من بیدار و کالفھ ام خیلی عادی بھم پیشنھاد داد اگر دوست دارم باھاشون برم
سابقھ  اصال ھمچین چیزی...ولی وقتی دیدم تو خونھ ھم کاری ندارم تند تند حاضر شدم و دنبالش راه افتادم

  !بھ ھمین سادگی. منِ  تنبلو چھ بھ کوه رفتن؟ ولی اونروز ھمینجوری الکی راه افتادم دنبال نازی! نداشت
چند تا از ... قرارشون تو میدون نزدیک خونھ بود و وقتی ما رسیدیم بیشتر اکیپشون از قبل منتظر بودن  

کھ سرتا پا مشکی پوشیده بود و موھای آخرین نفر . دوستاشو می شناختم و بقیھ رو ھم بھم معرفی کرد
پرپشت فر و قد بلند داشت و یھ کولھ پشتی بزرگ با کلی خرت و پرت بھ پشتش آویزون بود کمی دور تر از 

داشتم با بقیھ احوالپرسی می کردم کھ نازی با یھ حالت ... بقیھ وایساده بود و داشت با موبایل حرف می زد
اون لحظھ اصال ". اونم سرگروھمون سھیلھ"ی رو نشونم داد و گفت خاصی اون پسر سیاه پوش مو فرفر

من و نازی بھ عنوان دو تا خواھر خیلی دور از ...نفھمیدم نازی حتی موفع بردن اسم سھیل صداش می لرزه
من فقط خودمو یادمھ کھ وقتی سھیل تلفنش تموم شد و اومد . حتی رو حالتای ھمم شناختی نداشتیم.. ھم بودیم
بعدشم یھ سالم و احوالپرسی معمولی با من کرد و بھ .  ا کامال مجذوب ھیبت و جذبھ اش شده بودمطرف م
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تا از پسرا و دخترا جلوتر رفتن و منم با یکی از دوستای نازی پشت  3-2نازی با . بقیھ گفت راه بی افتن
می زد یا یھ تذکری می سرشون می رفتیم و سھیلم کھ عقب تر از ھمھ امون بود گاھی از پشت سر یھ حرفی 

. داد، اما بیشتر اوقات با بچھ ھا شوخی می کرد و سر بھ سر دخترا می ذاشت یا بھ پسرا تیکھ مینداخت
ھربار کھ یھ حرفی می زد نازی بر می گشت با لبخند نگاش می کرد، اول فکر می کردم حواسش بھ منھ و 

نگاھش سمت سھلیھ، سھیلم تو دخترا بیشتر سر بھ  بر می گرده ببینھ من در چھ حالم، اما بعد فھمیدم مسیر
ولی من احمق ھیچ کدوم ازینا رو ندیدم، یعنی می دیدم ولی سر نازی می ذاشت و با اون بگو بخند می کرد

نمی فھمیدم، ھمھ رو بھ حساب یھ رابطھ ی دوستانھ و گروھی می ذاشتم، چون نازی با ھمھ ی پسرا می 
  .سرش می ذاشتن گفت و می خندید و ھمھ سر بھ

یھ جا راه . دیگھ یک ساعتی بود کھ داشتیم می رفتیم باال و منم کھ عادت نداشتم حسابی از نفس افتاده بودم
نازی و دوستاش کھ مثل قبل جلو جلو . باریکتر شد و سھیل از عقب گفت از ھم جدا شیم و دوتا دوتا راه بریم

بود آرومتر می رفتیم و حرف می زدیم کھ دختره یھ لحظھ می رفتن، منم با یکی از دخترا کھ تازه کار تر 
جای خیلی ناجوری نبود، دره ای ھم کنارمون نبود ولی یھو خیلی ترسید و از روی کولی . پاش لیز خورد

بازی یھ جیغ بلند کشید کھ سھیل از عقب سریع خودشو رسوند بھ ما و دختره ھم زرتی خودشو پرت کرد تو 
ھم کھ جا خورده بود رو ھوا گرفتھ اش و سرجاش وایسوندش، اون وسطم انگار  سھیل بیچاره! بغل اون

بعد از چند دقیقھ کھ حال دختره جا اومد دوباره راه . انگشت سھیل موند زیر تن دختره و یھ کم ضرب دید
! یھ جورایی مجذوب قدرت و سرعت عملش شده بودم. افتادیم و من تمام مدت بھ حرکت سھیل فکر می کردم

افکارمم بھ قدر یھ دختر جوونی کھ ... جوونی بود دیگھ! نگار با اون حرکتش شده بود قھرمان رویاھای منا
  ...تو سرش ھزارتا رویا از شاھزاده ی پرقدرت آرزوھاش داره، ساده بود و زود تحت تاثیر قرار می گرفتم

                            :نگاھشو برگردوند طرفم و گفت
  دم؟خستھ ات کر -

                           :دستمو گذاشتم رو دستش و گفتم
  .ولی اگر خودت اذیت می شی می خوای ادامھ نده.. نھ اصال، خیلیم جالبھ -
  ... خیلی وقتھ بھ خاطرات قدیمی سر نزده بودم... نھ، دوست دارم-
.خوب پس بگو کھ داره بھ جاھای ھیجان انگیزش می رسھ-

          :یھ پوزخند زد و گفت. دیگھ شش دانگ حواسم بھ بیتا بودغذام تموم شده بود و 
  !آره، واقعا ھیجان انگیزه -
  خوب، بقیھ اش؟-
تابلوئھ کھ از ھمون موقع عاشق سھیل شدم، نھ؟... ھیچی دیگھ-
آره، ولی نازی چی؟ خود سھیل چھ جوری برخورد کرد؟ اون نازی رو دوست نداشت؟-
اگر من اونشب بی ! زندگی آدم با یھ اتفاق چسکی رقم می خوره گاھی تمام سرنوشت... می گم کھ-

خوابی بھ سرم نمی زد، اگر نازی مثل ھمیشھ نسبت بھ من بی تفاوت بود و بھم پیشنھاد رفتن کوه رو 
نمی داد، اگر اون دختر پاش پیچ نمی خورد و سھیل موقع گرفتنش انگشتش ضرب نمی دید االن منم 

                                ...اینجا نبودم
یھ ساعت دیگھ ھم رفتیم کھ دیگھ . بعد از اینکھ حال دختره جا اومد دوباره راه افتادیم بھ سمت باال 

نازی و دوستاش قبل از ما رسیده . وقتی من واقعا جونم داشت باال میومد رسیدیم بھ یکی از ایستگاه ھا
وقتیم بقیھ می خواستن . ز خستگی از حال رفتممن تا رسیدم فقط ولو شدم و ا. بودن و منتظر بودن

درست . دوباره راه بیفتن گفتم دیگھ باھاشون نمی رم باال و ھمونجا منتظرشون می مونم تا برگردن
موقعی کھ داشتن راه می افتادن سھیل خواست دوباره کولھ پشتیشو از رو زمین برداره کھ انگار بھ 

انگشتشو کھ اورد باال حتی ورمم نکرده بود، ولی خودش . ھمون انگشتش فشار اومد و دادش رفت ھوا
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باورت می شھ؟؟ سرگروه داشت می ! می گفت خیلی درد می کنھ و نمی تونھ دیگھ باھاشون بره باال
! گفت دیگھ نمی تونھ باھاشون بره باال اونم فقط بھ خاطر انگشتی کھ حتی بادم نکرده بود

                                  :خندیدم و گفتم
  حاال واقعا انگشتش ھیچی نشده بود یا االن تو از لجت داری اینو می گی؟! عجب سرگروھی -
ولی برای کسی مثل اون کھ ورزشکار بود و قدرت بدنی خوبی داشت اون ! یھ کم ضرب دیده بود بابا-

ود کھ بیشتر یھ معلوم ب! ضرب دیدگی چیز خاصی نبود، بعدم با پاش می خواست راه بره نھ با انگشتش
  ...بھانھ اس

  !!خب عاشق شده بوده می خواستھ پیشت بمونھ دیگھ -
                                            :بیتا ھم خندید و گفت

من احمقم ھیچ . ولی نازی ھیچ وقت نفھمید کھ استارت اول آشنایی من و سھیلو خود سھیل زد. دقیقا... آره -
  ...رابطھ امون نفھمیدم نازی چقدر عاشق سھیل بودوقت تا قبل از جدی شدن 

  پس اونروز تو کوه موند پیشت؟-
کامال معلوم بود چقدر از رفتار سھیل جا خوردن و اینکھ . آره، موند و بقیھ در کمال تعجب رفتن باال-

اال و البتھ بھشون گفت فقط یھ ایستگاه دیگھ برن ب. گفتھ باھاشون باال نمی ره براشون چقدر عجیب بوده
االن کھ فکر می کنم یادم می افتھ نازی از . زودم برگردن پایین و ما ھمونجا منتظرشون می مونیم

سھیلم . ھمون لحظھ نگاه ھای پر از کینھ و حسادتش بھ من شروع شد ولی خوب کاری نمی تونست بکنھ
نشستھ بودیم از ھمون لحظھ ی اول کھ اونا رفتن شروع کرد بھ حرف زدن و توی دو سھ ساعتی کھ 

منم جذبش شدم . بعدشم کھ دیگھ خیلی ساده اس... پیش ھم کلی از من و زندگی شخصیم اطالعات گرفت
دیگھ منم شده بودم پای ثابت کوه رفتنشون و نازی ھم بد تر از قبل بھ ! و کم کم فکر کردم عاشقشم

ی مقدمھ تو جمع رابطھ ی تا اینکھ یھ روز خود سھیل خیلی ب... خاطر این موضوع چشم دیدنمو نداشت
مارو علنی اعالم کرد و بعد یھ مدت کوتاه ھم اومد خواستگاری من و من خرم از ھول حلیم با مخ رفتم 

...تو دیگِ  حماقت و بعدشم کھ دیگھ خودت می دونی
                                     :با تعجب گفتم

ودشم عالقھ ای بھ نازی نداشتھ، اگر داشت کھ خیلی قبل ولی این چھ ربطی بھ تو داره بیتا؟ خوب سھیل خ -
  !تر ازینکھ تو بری تو گروھشون بھ نازی ابراز عالقھ می کرد

                                       :یھ آه کشید و گفت
یلھ اون فکر می کنھ من تو ھمون بار اول فھمیدم کھ نازی عاشق سھ. نازی اینو نمی فھمھ.. درد منم ھمینھ -

و خواستم باھاش لج بازی کنم و خودم قاپ پسر مورد عالقھ اشو دزدیدم و حاالم کھ زھرمو ریختم بھش و 
  می بینی توروخدا؟ ! دیگھ کارم تموم شده، می خوام از سھیل طالق بگیرم

  .باید باھاش حرف بزنی و بھش بفھمونی! یعنی چی؟ اینکھ نمی شھ-
فکر می کنی کم حرف زدم؟؟ ولی اون گوشش بدھکار ... شتھحرف بزنم؟؟ کار ما دیگھ ازین حرفا گذ-

حتی اون اوایل یھ بار خود سھیل سر بستھ بھش گفت کھ ھمیشھ نازی رو بھ عنوان یھ دوست ... نیست
. ساده و ھم گروھی می دیده و ھیچ احساس خاصی نسبت بھش نداشتھ ولی نازی ھیچ وقت قبول نکرد

... زم کھ ھنوزه اون احساسات منفیش نسبت بھ من توش موندهحسادت و کینھ کورش کرده بود و ھنو
جوری باھام رفتار می کنھ کھ انگار من شوھر قانونیشو ! انگار من دشمن خونیشم. اینم از وضع االنمون
اول . این حالتشام وقتی بدتر شد کھ فھمید من می خوام از سھیل طالق بگیرم... از چنگش دراوردم

تی فھمید سھیل منو ھنوز دوست داره و طالقم نمی ده درجھ ی دشمنیش با من خوشحال شده بود ولی وق
حتی دیگھ از سھیلم متنفره، اینو کامال حس می کنم وگرنھ االن براش بھترین ...از قبلم وحشتناک تر شد

فرصت بود کھ بره بھ سمت سھیل، من حتی خودم بھش پیشنھاد دادم، اما می دونی چی بھم گفت؟ گفت 
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االنم ... این کینھ و حسادت بدجوری مونده تو وجودش!" کھ تو تفش کردی من نمی رم طرفشچیزیو "
...کھ می بینی، انگار اومده کھ خورد شدن و بدبختی منو ببینھ بلکھ یھ کم کیف کنھ و دلش خنک بشھ

ج حیدری حرفا و کل کل ھاشون، رفتارش تو خونھ ی حا. تازه داشت رفتارای نازی برام معنی پیدا می کرد
.و طرز و نوع نگاھش بھ بیتا، ھمیشھ برام ھمھ اشون عجیب بود و حاال فھمیده بودم دلیلشون چیھ

                                       :یھ نفس عمیق کشیدم و گفتم
خدا بھ دادت برسھ پس با این حسی کھ نازی ! ھمیشھ می گن قوی ترین حس زنا حسادتشونھ ھا... عجب -

  .هبھت دار
  .خودمم گاھی ازش می ترسم...آره-
می گم بیتا، حاال جدی نمی خوای تو رابطھ ات با سھیل یھ تجدید نظری بکنی؟؟ شاید یھ بار دیگھ اگھ بھ -

...خودتون فرصت بدی بد نباشھ ھا
                              :چپ چپ نگام کرد و گفت

بعدم . دیگھ ھیچ فرصتی باقی نمونده کھ بھش بدم .من بمیرمم بر نمی گردم طرف سھیل... چرت نگو ھا -
  .ھرجور شده می خوام زودتر ازین خراب شده بزنم بیرون

تو با این روحیھ ی ناسازگاری کھ داری خارج از ایرانم وضعت . یھ چیزی بھت می گم ولی ناراحت نشو -
.خیلی با اینجا فرق نمی کنھ

مسیر نگاھشو کھ دنبال کردم دیدم نازی از . در رستوران خواست جوابمو بده کھ یھو ساکت شد و زل زد بھ
             :برگشتم طرف بیتا کھ گفت. ماشین پیاده شده و داره میاد تو

  .جواب این حرف چرتت باشھ بعدا تا حسابتو برسم -
  !!خدا بھ دادم برسھ! واویال -

  :رومو کردم برگردوندم طرفش و گفتم. ھمون موقع نازی ھم رسید بھ ما
!ساعت خواب! صبح شما بھ خیر...بھ بھ نازی خانم-

  :صندلی روبھ روی منو کشید و نشست پشت میز
  خوش مزه بود؟؟؟ نمی گین من از گشنگی تو خواب تلف می شم؟-
.چقدر خوابت سنگینھ دختر! فیلو از رو بردی... بابا بیتا کلی صدات کرد، ولی تو ماشاا-
.ھر وقت خستھ ام خوابم عمیق می شھ-
                 :تا ھمینجور کھ داشت بستھ ی غذای نازی رو براش باز می کرد گفتبی
  !آره، بس کھ بھ جون من غر زده بود و باھام دعوا کرده بود خستھ بوده -

                            :بعدم غذا رو گذاشت جلوی نازی و گفت
  !حاال بازم بگو بیتا بده.... بیا کوفت کن -

ن اینکھ نگاش کنھ و جوابشو بده با بداخالقی ظرف غذارو از جلوی بیتا کشید طرف خودش و نازی ھم بدو
                             :گفتم. مشغول خوردن شد

  .اخماتو وا کن بابا! چھ قیافھ ایم گرفتھ....اوه توام چقدر کینھ ای ھستیا نازی -
نم چرا یھ لحظھ از نگاھش ترسیدم ولی اون خیلی نمی دو... سرشو باال کرد و چند لحظھ تو چشمام زل زد

اومدم یھ چیز دیگھ بگم کھ دیدم بیتا داره با چشم و . معمولی سرشو انداخت پایین و دوباره مشغول غذاش شد
  :بی خیال حرف زدن شدم و از جام پاشدم و گفتم. ابرو اشاره می کنھ سر بھ سرش نذارم

  ...رون یھ سیگار بکشمتا نازی غذاشو می خوره منم می رم بی -
  .رستورانو دادم و از در رفتم بیرون بعدشم رفتم طرف صندوق و پول

  
در . مغازه ھا دیگھ بستھ بودن و خیابونم خلوت تر شده بود و تک و توک ھرازگاھی یھ ماشینی رد می شد 

دم ناخوداگاه دودشو اولین پوکو کھ ز. ماشین خودمو باز کردم و نشستم لبھ ی صندلی و یھ سیگار آتیش کردم
تو . از بینیم با فشار دادم بیرون و مثل ھمیشھ تمام مجرای تنفسیم یھو از باال تا پایین سوخت و بھ سرفھ افتادم

انگار مرض داشتم کاریو کھ درست بلد نیستم . چشمام از شدت سرفھ و سوزش، اشک جمع شد و نفسم گرفت
این مدل سیگار کشیدن بیشتر چس دود "بھم می خندید و می گفت  ناخواداگاه یادش افتادم کھ ھمیشھ! انجام بدم
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با ... چقدر راحت باورش کرده بودم... با یادواریش نفرت تو وجودم موج زد!" مردونھ سیگار بکش!! کردنھ
  ...ولی حاال ... وجود ھمھ ی غرور و غدی زیادم، روح و ذھنم چقدر اون موقع ھا پاک بود

ولی ... انگار با یادواری گذشتھ خودمو محاکمھ می کردم... تو گذشتھ غرق کنم ھوس کرده بودم باز خودمو
کاشکی می شد برای یھ بارم کھ شده بتونم ... ھیچ وقت تو دادگاه ذھن و وجدانم نمی تونستم مقصرو پیدا کنم

... ی کردمباید تکلیف خودمو با این افکار مخرب و آزاردھنده معلوم م... این بازی رو با خودم تموم کنم
سال با یادواری لحظھ بھ لحظھ اش زجر می کشیدم و با این فکر کھ شاید مقصر من بودم  3ھنوزم بعد از 

  ...االن وقتش نبود... ولی نھ... شاید...باید یھ بار برای ھمیشھ تمومش می کردم... خودمو شکنجھ می دادم
قبل از اینکھ . د سیگار نبود، پاک کردمدستمو اوردم باال و اشک تو چشممو کھ ھمھ اش ھم بھ خاطر دو

تھ سیگارمو انداختم رو " ھمھ جا باید خودشو نشون بده... لعنتی." دستمو بیارم پایین نگاھم بھ دستبندم افتاد
  ...زمین و با دست راستم دستبندو تو مچ چپم دادم باال و آستین مانتومو محکم کشیدم روش

  بریم؟-
اینقدر تو فکر بودم کھ اصال متوجھ نشده . ند قدمیم وایساده و داره نگام می کنھسرمو اورد باال دیدم بیتا تو چ

  :بھ دستم کھ ھنوز رو آستین مانتوم بود یھ نگاه انداخت و گفت. بودم کی اومده بود
  خود درگیری داری؟ -
  باز تو رفتی تو کوک من؟-
دستبندت بدلھ مھتاب؟؟؟-

  :با تعجب گفتم
  چطور؟؟-
!رضویِ  بزرگ دستبند بدل دستش نمی کنھقاعدتا دختر آقای -
خل شدی بیتا؟ چی می گی؟؟-
می گی و از مچت ھولش می " اه"ھمیشھ ھم با حرص یھ ! خیلی وقتا دیدم با این دستبنده درگیری داری-

!!گفتم شاید بدلھ دستتو می خوره! دی باال
           :بیارم گفتمبدون اینکھ بھ روی خودم . می فھمیدم داره بھ شوخی و طعنھ حرف می زنھ

  ..نھ اتفاقا، بدل نیست، پالتینھ -
  .کھ اینطور! آھان-

                 :خیلی ساده گفتم. نمی دونم چرا حس کردم باید یھ توضیح اضافھ بدم
  ...دستمو نمی خوره، روحمو می خوره -
  خوب چرا درش نمیاری اگر اذیتت می کنھ؟ -

                          :حرفو عوض کردم و گفتمبدون اینکھ جواب سوالشو بدم مسیر 
  نازی کو؟ -
..رفت دستشویی، میاد االن-

                   :رومو کردم اونور و آروم گفتم. می فھمیدم ھنوز منتظره جوابشھ
بیتا جان، از دست من ناراحت نشو، باور کن ھروقت حس و حالشو داشتم ھمھ چی رو خودم برات تعریف  -

  ...می کنم
                  :برگشتم نگاش کردم و اونم یھ لبخند مھربون بھم زد و گفت

ھرجور راحتی، من فقط حس می کنم بعضی چیزا زیادی سنگینی می کنن تو دلت، بھ خاطر ھمین می گم  -
  ...اگر بریزیشون بیرون خودتم سبک تر می شی

  ...یھ وقتی تو ھمین چند روز... شاید...آره، تو درست می گی-
  .نازی ھم اومد و بدون حرف دیگھ ای ھمھ سوار شدیم و راه افتادیم. سرشو تکون داد و دیگھ ھیچی نگفت

  
پیاده شدیم و ساکامونو از . بعد از چند دقیقھ جلوی مسافرخونھ ای کھ تقریبا دیگھ شبیھ خرابھ بود پارک کردم

رای قدیمی پدرم بود و تا منو دید و شناخت صاحب مسافرخونھ یکی از کارگ. صندوق عقب برداشتیم و رفتیم تو
کلی تحویلمون گرفت و شروع کرد بھ احوالپرسی خودم و کل خانواده و منم دونھ دونھ با خنده جواب سواالشو 

بعد از اینکھ رضایت داد و ساکت شد بھش گفتم یھ اتاق سھ تختھ می خوایم و اونم گفت بھترین اتاق .... می دادم
با شاگردش ساکامونو زدن زیر بغلشون و از پلھ ھا رفتن باال و بعد .. برامون آماده می کنھ مسافرخونھ رو االن
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ازش تشکر کردم و بھ ! از نیم ساعت باالخره صدامون کردن کھ ما ھم بریم باال و بھ اتاقمون جلوس کنیم
  .شاگردش انعام دادم و اونا ھم رفتن دنبال کارشون

خیلی کثیف و بھ ھم ریختھ بود بدون ھیچ تزئین و وسیلھ ی قشنگی و تازه بازم  اتاق ھمونجوری کھ انتظار داشتم 
رنگ دیوارا آبی کمرنگ بود کھ از کثیفی دیگھ بھ ! باید خدارو شکر می کردیم چون بھترین اتاق مسافر خونھ بود

ی توری سوراخ یھ چھار دیواری بود با یھ پنجره ی کوچیک رو بھ روی در اتاق کھ یھ پرده . سرمھ ای می زد
سھ تا تخت فنری با تشک ھای زھوار در رفتھ ھم وسط اتاق بودن و یھ بوی نم . سوراخ ھم بھش آویزون بود 

         :بھ بچھ ھا یھ نگاھی انداختم و گفتم. خیلی بدم می زد زیر دماغمون
  !بفرمایید تو، اتاق خودتونھ -

از قیافھ اش معلوم بود اتاق از چیزیم کھ سعی کرده بوده  بیتا کھ طبق معمول لب و دھنشو کج و کولھ کرده بود و
  !تصور کنھ ناجورتره

  چقدر کثیفھ، نمی شد یھ جای بھتر بریم؟-
                            :ھلش دادم تو اتاق و گفتم

ستاره ی بھ این خوبی، تازه پرزیدنت رومشو ھم بھت دادن، بازم غر  5اوردمت ھتل ! بی خودی غر نزن -
  زنی؟می 

  .نازی زد زیر خنده و رفت طرف یکی از تختای کنار دیوار ساکشو انداخت روش و خودشم نشست رو تخت
  !این غر نزنھ اموراتاش نمی گذره-

  : رو بھ بیتا گفتم. خودمم رفتم طرف تختی کھ نزدیک پنجره بود و نشستم روش
کی عمرا اتاق بدن، اینجام چون آشنا بود تا دختر تنھا اونم تو یھ شھر بھ این کوچی 3تو کھ می دونی، بھ  -

روش نشد مخالفت بکنھ، بعدم اینجوری اگر یھ وقت سھیل خانتون ردتو بگیره و بیاد دنبالت امکان نداره 
  .پیدات کنھ

تند تند یھ مالفھ کشیدم رو تخت و . با این حرفِ  من، اون دوتا ھم دیگھ ساکت شدن و قائلھ ختم بھ خیر شد
اونا ھم کاراشونو کردن و بعد از چند دقیقھ چراغو خاموش کردن و ..م و افتادم تو جاملباسامو عوض کرد

  ...بعد از یھ روز پر سر و صدا و شلوغ، غرق شدن تو این سکوت برام لذت بخش بود. گرفتن خوابیدن
  

ی یومد نیم ساعتی بود کھ طاق باز خوابیده بودم و چشمامو رو ھم فشار می دادم ولی یک ذره ام خواب نم
یاد حرفاش در مورد .  بھ داستان زندگی بیتا فکر می کردم و گاھیم از دستش حرص می خوردم. توشون

نکنھ نازی . "یھو یھ چیزی تو ذھنم جرقھ زد... آشناییش با سھیل و خراب تر شدن رابطھ اش با نازی افتادم
دیم و بیتا می خواد از مرز زد بشھ باالخره یھ جا زھرشو بریزه و درست موقعی کھ ھمھ ی کارارو انجام دا

از جام پاشدم و دوال شدم سمت تخت بیتا تا باھاش حرف بزنم کھ دیدم خوابھ خوابھ و " بھ سھیل خبر بده؟؟
تصمیم گرفتم تو اولین فرصت این جریانو با بیتا در میون بذارم تا یھ وقت نازی کار . خر و پفش ھواس

ز اول جریانو برای من تعریف می کرد و می گفت کھ خواھرش چھ اصال دختره ی احمق اگر ا. "دستش نده
ولی حاال کاریھ کھ ... جوری باھاش دشمنی داره بھ ھیچ وجھ پیشنھاد نمی ذاشتم نازیم باھامون این سفرو بیاد

  ".شده، فقط باید حواسمونو بیشتر جمع کنیم
ذھنم دیگھ از نازی و بیتا و . دم سر جاماین فکرارو کردم و با خودم بھ تفاھم رسیدم و دوباره دراز کشی  

چقدر احساس . سھیل و رابطھ ھاشون و گذشتھ اشون جدا شده بود و بھ جاش رفتھ بود سمت  افکار خودم
ھدفمو تو زندگیم انگار گم کرده بودم و خودمم دیگھ نمی دونستم تو این دنیا . تھی بودن و تنھایی می کردم

عین یھ برگی کھ از شاخھ اش جدا شده و مدام تو باد اینور اونور می ره . دنبال چیم و کجای زندگی وایسادم
یاد روزایی افتادم کھ پر بودم از شور و زندگی و امید و ھدف و فکر . دیگھ ھیچ حس تعلق و مبدایی نداشتم

  "....اون"و یاد ...یاد آقای سوزنی استاد حل تمرین کالس شیمی... یاد دانشگاه و دوستام افتادم... بھ آینده
  

  کتایون-----------پایان قسمت نھم
  

  
  قسمت دھم
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رو  .وارد شھر شدیم و جلوی اولین مغازه ای کھ دیدم نگھ داشتم. اوایل شب بود کھ باالخره بھ گناباد رسیدیم
  :کردم بھ شھاب و زدم رو شکمش و گفتم

تو . حاال من اگھ خستھ باشم حق دارم ، اینھمھ رانندگی کردم !پاشو دیگھ بابا، خستھ نباشی اینقدر میکپی-
  چی؟

!بابا تو ھم اگھ جای من با دو تا جیگر کشتی میگرفتی خستھ می شدی دیگھ-
حاال شام چی کوفت می کنی؟ بریم رستوران؟. مرده شورتو ببرند کھ فقط ھمین یھ کار رو بلدی-
.الی نیست، می ریماما اگھ تو می گی خی. من کھ حال رستوران ندارم-
.میرم از ھمین مغازه یھ چیزی می گیرم پس. نھ بابا منم حالشو ندارم -

یک کم برای شام خرید کردم و . از ماشین پیاده شدم و رفتم بھ طرف مغازه ی تقریبا کوچکی کھ مثال سوپر بود
آدرسش رو گرفتم و . ه بودتنھا ھتل تقریبا درست و حسابی شھر یھ ھتل دو ستار. آدرس یھ ھتل رو ازش پرسیدم

  . دوباره سوار ماشین شدم و راه افتادیم
  .شھاب چشماتو باز کن ببین خیابون شوریده کجاست-
چی میدن توش؟-
می خوای؟.. ھتل می دن-
.آخ کھ من مرده ی یھ تخت نرم و گرم و راحت و یھ اتاق با امکانات کامل ھستم-
.از بقیھ بھتره، ولی توقع نداشتھ باش ھتل قصر باشھ طلبت ، اینجا فقط یھ ھتل دو سھ تاره  داره کھ-
. حاال اگھ یھ ذره ھم پایین تر بود قبولھ-
.... روتو برم-

ھمینطور کھ داشتم اطراف خیابون رو نگاه می کردم چشمم بھ یھ مسافرخونھ قدیمی و داغون افتاد کھ یھ پیرمرد 
کرمم گرفتھ بود کھ یھ ذره سر بھ سر شھاب . وندجلوش بود و داشت روی یھ مزدای قرمز رو با پارچھ می پوش

:بذارم، با آرنجم زدم بھ بازوشو و گفتم
...پیاده شو بریم. آھا، اینم ھمون ھتلھ کھ می گفتم-
.و برای اینکھ طبیعی تر جلوه کنھ یھ ذره سرعتم رو کم کردم 
.این خراب شده برو بابا، این بود ھتل سھ ستااره ای کھ می گفتی؟ من عمرا پامو بذارم تو-
تازه مگھ تو از اون پیرمرده چیت بیشتره؟. بشین سر جات خودتو لوس نکن، از سرتم زیاده-
کدوم پیرمرده؟-
.بابا ھمون کھ جلوی ھتلھ دیگھ-
ھتل؟ تو بھ این مسافرخونھ در حال تخریب میگی ھتل؟-
.دیگھ از این پیرمرده کھ بیشتر نیستی... حاال ھر چی-
رو ماشینش پارچھ  میکشھ؟ کدوم ؟ ھمون کھ داره-
حاال تو می خوای ناز کنی؟! آره دیگھ، ببین چھ ماشینی ھم داره ولی بازم اومده اینجًا-
راستم می گی ھا، این با این مزدایی کھ داره چرا اومده اینجا؟ البتھ بھ قیافھ درب و داغونش ھم نمیاد کھ -

.ھمچین ماشینی داشتھ باشھ ھا
شھاب ھم . دگی شھاب خنده م گرفتھ بود پامو رو گاز فشار دادم و بھ گشتن ادامھ دادمدر حالی کھ بھ شدت از سا

کھ از خنده من فھمیده بود اوضاع از چھ قراره و دوباره طبق معمول رفتھ سرکار باز شروع کرد بھ غرغر 
  :رو کردم بھش و گفتم. کردن و نق زدن

  لکھ خیابونھ رو پیدا کنیم؟نمی خوای بھ جای غر زدن یھ ذره بیرون رو نگاه کنی ب-
نھ نمی خوام، می ترسم مزاحم سوژه پیدا کردن شما بشم، تو سوژه برای سرکار گذاشتن من پیدا کن، -

.بعدش بگو کھ من برگردم نگاه کنم و برم سر کار
.حاال یھ ذره گذاشتمت سر کارا، بی جنبھ-
.دیوانھ ی مریض-
.خیابون شوریدهآھا،  اینم از !.................... چاکریم-

ھتل چندان بزرگ و شیکی نبود، حتی می تونم بگم . جلوی ھتل نگھ داشتم و از ماشین پیاده شدیم و رفتیم تو
  . اما خوب بد ھم نبود. خیلی ھم تمیز نبود

می گم داریوش جا قحطی بود منو آوردی ! این ھتل پاسارگاد کھ می گفتند ھمینھ؟ حاال ما گفتیم چی ھستش-
  اینجا؟
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باید می رفتی تو ھمون مسافرخونھ خرابھ تا حالت جا . ب کم غر بزن، مثل این دختر بچھ ھا می مونھشھا-
!می اومد

. شھاب کھ ھمون اول رفت روی تخت ولو شد و خودش رو زد بھ خواب. اتاق رو تحویل گرفتیم و رفتیم توش
تا صندلی یھ گوشھ اتاق بود و سرویس  دو تا تخت قابل تحمل و یھ میز و دو. منم یھ نگاھی بھ دور و برم کردم

چیزایی رو کھ خریده بودم گذاشتم رو میز و حولمو از توی ساک برداشتم و . بھداشتی ھم یھ گوشھ ی دیگھ
می دونستم کھ شکمش قویھ و چیزیش نمی شھ ، برای ھمین محکم زدم تو شکمش و . رفتم طرف تخت شھاب 

  :گفتم 
  .ش می گیرم غذا رو آماده کن، فقط یاد گرفتھ بخوره و بخوابھبھ جای خوابیدن پاشو تا من دو  -

  :شھاب پیچ و تابی بھ خودش داد و از روی تخت پا شد و غرغرکنون گفت 
  خوبھ منم یکی از ھمینا بھ تو بزنم ببینی چھ مزه ای داره؟  -
  .تو ھم باید تشکر کنی. من بزرگترم، ھر چقدر کھ دلم بخواد می زنم!!! تو غلط می کنی-
.ضد حال.... برو دوشتو بگیر بابا-

وسایلمو از توی ساکم برداشتم و لباسھای تنم رو ھم ھمون بیرون در آوردم و در حمام رو باز کردم و رفتم 
ولی باز برای رفع خستگی از ھر چیز دیگھ ای . حموم و دستشوئیش یھ جا بود و نسبتا ھم کوچک بود. توش

بی حرکت زیر دوش ایستادم و . و آب داغ با بخار زیاد ازش بیرون اومد شیر آب گرم رو باز کردم. بھتر بود
چشمھام . بخار ھمھ ی فضا رو گرفتھ بود. گذاشتم کھ قطرات گرم آب خستگی رو بھ تدریج از بدنم خارج کنن

  .رو بستم و توی اون فضای غلیظ غرق شدم
.  
.  
.  

رویای . باز کردم و بھ بخار آب جوش خیره شدم چند دقیقھ ای می شد کھ زیر دوش ایستاده بودم، چشمھام رو
رویای زندگیی رو می دیدم کھ می تونستم برای . سیصد میلیونی رو می دیدم کھ امروز بھ حسابم واریز می شد

با کلی انرژی نشستم پشت . از زیر دوش بیرون اومدم و خودم رو خشک کردم و لباسم رو پوشیدم. خودم بسازم
با سرعت از خیابون ھا می گذشتم و می . ھم گذاشتم و ھمراھش شروع کردم بھ خوندن ماشینم و یھ آھنگ تند

با خودم می گفتم . تصمیم گرفتھ بودم بھ مظاھری پیشنھاد فروش اونجارو بدم. خواستم کھ زودتر برسم بھ شرکت
فتھ ای می شد کھ بھ دو ھ. کاری کھ بشھ پول بیشتری رو ازش در آورد. شاید بتونیم با ھم کارھای بیشتری کنیم 

جلوی در کھ رسیدم ھر چی بوق زدم دیدم کسی نمیاد در رو باز . شرکت نرفتھ بودم و سراغی ھم نگرفتھ بودم
اول یھ سری بھ سالن . از ماشین پیاده شدم و با کلید خودم در رو باز کردم و ماشین رو داخل پارکینگ بردم. کنھ

با تعجب بھ . ست و دستگاه ھا خاموشھ و کسی ھم پشتشون نیستتولید زدم اما دیدم کھ اونجا ھم خبری نی
خیلی عصبانی شدم و تعجب ھم کرده بودم کھ چرا ھیچ کس . ساختمون اداری رفتم کھ دیدم اونجا ھم کسی نیست

تلفن رو برداشتم و . ھمھ ش دو ھفتھ نبودم و االن کھ اومده بودم می دیدم کال کار تعطیل شده. سر کارش نیست
خیلی تعجب ". آقای مشفقی گفتھ کھ کار فعال تعطیلھ" گفت. ئول دفترم زنگ زدم و جریان رو ازش پرسیدمبھ مس
سریع شماره ی مشفقی رو گرفتم اما یھ . اون فقط قرار بود کھ توی قرارداد شریک باشھ نھ توی شرکت. کردم

رو گرفتم اما اون ھم تلفنش شماره ی مظاھری ... کالفھ شدم. خانومی برداشت و گفت کھ خطش واگذار شده
از شرکت اومدم بیرون و یھ راست رفتم دفتر مظاھری اما . خاموش بود و توی دفترش ھم کسی جواب نمی داد

اصال نمی فھمیدم چھ اتفاقاتی داره می . کالفھ و سر در گم شده بودم. ھر چی زنگ زدم کسی نبود کھ جواب بده
یھ ساعت . اما ھر چی زنگ زدم کسی جواب نداد. ونجا پیداش کنمرفتم دم خونھ ی مظاھری تا بلکھ ا. افتھ

نمی . استرس زیادی بھم وارد شده بود. وایساده بودم و مدام زنگ می زدم اما ھیچ کس جوابی بھم نمی داد
دوباره سوار ماشین شدم و رفتم بھ بانکم کھ ببینم وضعیت . دونستم چرا اون روز یھ دفعھ ھمھ غیبشون زده

اتفاقات چند ساعت پیش خبر خوبی . جلوی بانک کھ رسیدم واقعا قدم برداشتن برام سخت بود. وریھحسابم چط
با ھر قدمی کھ . برام نبود و می ترسیدم کھ اخبار داخل بانک بھ مراتب بدتر از کل روز و یا حتی کل عمرم باشھ

دم در رفتم ولی دوباره برگشتم ، چند بار تا . بیشتر بھ سمت بانک نزدیک می شدم بیشتر احساس خطر می کردم
باالخره بعد از کلی کلنجار در . انگار بھ زور می خواستند منو ببرند توی بانک اما داشتم مقاومت می کردم

بھ سمت اتاق رئیس رفتم و از در . بانک رو باز کردم و با نگرانی و استرس تمام بھ اطرافم نگاه کردم
نمی دونستم کھ چھ چیزی ممکنھ . رات سالم کردن رو ھم نداشتمحتی ج. مخصوصش گذشتم و جلوش ایستادم
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رئیس بانک با دیدن من متعجب شد و با حالت . فقط با خودم دعا می کردم کھ خبر بدی برام نداشتھ باشھ. بشنوم
  :عینکش رو از روی چشمش برداشت و بھ صندلیش تکیھ داد و آروم و شمرده گفت . سوالی نگاھم کرد

  ی؟ شما برای امروز چک کشیده بودید؟آقای سبحان  -
ترسم از چیزی کھ فکرش رو می کردم بیشتر شد ، اما حیف کھ یک کم دیر بھ فکر ترس افتاده بودم و زمانی کھ 

بدون اینکھ جوابی بدم با استرس و . داشتم اون چک رو امضا می کردم فکری راجع بھ ترسیدن نمی کردم
  :انگار متوجھ جواب من شده بود با یھ لحن تعجب آمیزی گفت رئیس بانک کھ. نگرانی  نگاھش کردم 

شما روی چھ حسابی ھمچین چکی کشیدی؟ اونم وقتی کھ ھیچ وقت توی حسابت بیشتر از یھ میلیون پول   -
  می دونی توی چھ دردسری افتادی؟. نداشتی

یز نشده، اما نمی دونم چرا می کامال می شد فھمید کھ ھیچ پولی بھ حسابم وار. دیگھ احتیاج بھ ھیچ حرفی نبود
با صدایی کھ از تھ چاه در میومد و لرزش رو بھ . خواستم این کلمھ رو بشنوم ، شاید ھنوز ھم باور نکرده بودم

  :خوبی می شد ازش حس کرد ، پرسیدم 
  یعنی ھیچ پولی بھ حساب من واریز نشده؟  -

فکر کنم قضیھ دیگھ . بھ حساب من واریز نشده بود ھیچ مبلغی. جواب ھمونی بود کھ بھ فکر خودم ھم رسیده بود
ھزارتا فکر بھ ذھنم . بدون اینکھ چیز دیگھ ای بگم از بانک زدم بیرون و سوار ماشینم شدم. روشن شده بود

جایی ھم . نمی تونستم فرار کنم، ھر جا می رفتم پیدام می کردند. رسیده بود، اما ھیچ کدومشون اجرایی نبودند
  .مگھ من با جیب خالی کجا می تونستم قایم بشم. منداشتم کھ بر

تازه فھمیده بودم بھ . حقیقت با تمام زشتی خودش مثل پتک خورده بود توی سرم و بدجوری شکھ ام کرده بود 
جز یھ میلیونی کھ تھ حساب باقی مونده بود و ماشینی کھ زیر پام بود ھیچ چیز دیگھ ای نداشتم، اما خودم رو 

تازه فھمیدم کھ رویاھام چقدر تو خالی و پوک بودند، مثل حباب و حاال این حباب ! ی کردممیلیونر فرض م
دیر یا زود پیدام می کردند و . ترکیده بود و من رو توی فضای بی انتھای حقیقت سرگردون و نا توان کرده بود

زم ، دوباره رفتم طرف خونھ تصمیم گرفتم آخرین تیرم رو ھم بندا. می اومدند سراغم اما زمانش رو نمی دونستم
. جلوی خونھ مظاھری ایستادم و از ماشین پیاده شدم. ی مظاھری تا شاید بھ زور ھم کھ شده بتونم پیداش کنم

خیلی تعجب کردم اما از . دستم رو گذاشتم روی زنگ و پشت سر ھم فشار دادم اما ایندفعھ خیلی زود در باز شد
از راه سنگرفش . در رو باز کردم و وارد محوطھ ی باغ شدم. دا شدیھ طرف ھم کورسوی امیدی تو قلبم پی

یھ چوب . شروع کردم بھ در زدن اما کسی جواب نمی داد. گذشتم و بھ ساختمون رسیدم ولی دیدم کھ در بستھ س
اما تا این کار رو کردم یھ دفعھ صدای آژیر خطر تمام . ھمون جاھا پیدا کردم و باھاش زدم شیشھ رو شکوندم

حوطھ رو گرفت و پشت سرش چند تا سگ بزرگ رو دیدم کھ با سرعت از داخل ساختمون داشتند میومدند بھ م
اما غافل از این . سریع بھ سمت سکوھای کنار پلھ ھا دویدم و ازشون رفتم باال کھ نتونند گازم بگیرند. طرف من

ون دو تا سگ ھم پایین سکو بودند و دائم ا! بودم کھ دیگھ ھیچ راه فراری ندارم و خودم رو اونجا گیر انداختم
اما قضیھ بھ ھمونجا ختم نشد و کمتر از یک ربع . سعی می کردند بپرند و من رو بگیرند و مدام پارس می کردند

  . صدای آژیر پلیس ھم شنیده شد و توی باغ ریختند و من رو دستگیر کردند
م اما می دونستم کھ سرنوشت بدتری انتظارم رو می بھ جرم ورود غیر قانونی و سعی در دزدی دستگیر شده بود

. اگھ تا قبل از اون بھ فکر فرار بودم اما اونموقع دیگھ توی دست پلیس بودم و دیگھ ھیچ راه فراری نداشتم. کشھ
اما کمتر از یھ ھفتھ شکایت . پرونده م تشکیل شد و با شکایت مظاھری راھی دادگاه شدم و برام حبس بریده شد

توی دادگاه ھر چی . چک بی محل اون ھم بھ مبلغ ده میلیارد . انتظارش رو می کشیدم ھم سراغم اومد دومی کھ
چون مدرکی . سعی کردم ثابت کنم کھ مشفقی پوالرو برداشتھ و در رفتھ و اینھا ھمھ ش نقشھ بوده موفق نشدم

ھم کھ اصال معلوم نبود کجا غیبش زده اون . ھمھ چیز بھ نام من بود و توی قرارداد خبری از مشفقی نبود. نداشتم
بود، برگ تحویل کاال رو ھم کھ خودم امضا کرده بودم و دیگھ ادعایی نمی تونستم برای نگرفتن جنس داشتھ 

نتیجھ دادگاه قابل پیش بینی بود، من ھیچ مدرکی برای دفاع از خودم نداشتم و بازنده شدم، بھ ھمین سادگی . باشم
برای کسی کھ پول نداره جور کردن یک میلیون ھم کار سختیھ چھ . مبلغ کمی نبود. دمکل زندگیم رو باختھ بو

حدود یھ ماھی زندانی . خیلی راحت روونھ ی زندان شدم تا بقیھ عمرم رو توی زندان بپوسم. برسھ بھ ده میلیارد
ول نداشتم، اما در عوض ھمھ درستھ کھ پ. یاد روزھای قبل از زندانم افتاده بودم. بودم و از زندگیم سیر شده بودم

چیز داشتم، آزادی، دوستان خوب و از ھمھ مھمتر کسی کھ دوسش داشتم اما بھ ھمین سادگی اون رو ھم از 
من لیاقت زندگی خوب و سالمی کھ بھم ھدیھ شده بود رو نداشتم و حاال توی گردابی قرار گرفتھ . دست داده بودم

  .بودم کھ ھیچ راھی برای نجات ازش نبود
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ھیچ راھی وجود نداشت کھ بتونم برای . تقریبا دیگھ از اینکھ دوباره بتونم رنگ آزادی رو ببینم نا امید شده بودم 
دیگھ خودم ھم تسلیم شده بودم و روزھای بی پایان و خستھ کننده و عذاب آور . تسویھ ی ده میلیارد کاری بکنم

ر زندان، چون آخری نداشت، بھ آخر خودم فکر می کردم نھ آخ. زندان رو دونھ دونھ می شمردم تا بھ آخر برسم
  ..زندانی کھ زندانباش خودم بودم و زندانیش آزادیم. و رھایی از زندان زندگی

اگھ اون . حالم از دیدنش بھ ھم می خورد. بعد از یک ماه مظاھری بھ مالقاتم اومد. اما قضیھ ھمین جا تموم نشد
مظاھری . اما دستم بستھ بود و توان این کار رو نداشتم. خفھ ش می کردمشیشھ ھای محافظ نبودند قطعا در جا 

بھم گفت کھ اگھ ده میلیارد سفتھ براش پر کنم اون ھم . بھم پیشنھادی داد کھ با انجامش دوباره بتونم آزاد بشم
ن سفتھ ھا بعدش ھم مجبورم برای پس گرفت. رضایت من رو از شاکی می گیره و می ذاره کھ دوباره بیام بیرون

  .براش کار کنم، اون ھم ھر کاری کھ خودش بھم بگھ و من حق اعتراضی ندارم
پس دیگھ چھ فرقی می کرد کھ زندانی زندان باشم . من کھ دیگھ زندگیم رو باختھ بودم. چاره ی دیگھ ای نداشتم

کاری کنم و یھ بار دیگھ  ولی باز ھوای خارج از زندان بھتر بود، شاید حداقل می تونستم یھ. یا زندانی مظاھری
سفتھ ھا رو . شانسم رو امتحان کنم، با اینکھ اصال چشم دیدنش رو نداشتم شرطش رو پذیرفتم و بھش تن دادم

  . سفید پر کردم و اون ھم رضایت شاکی رو برام گرفت و من ھم آزاد شدم
مظاھری . ھ کاری ازم می خوادھمون روز اول آزادی با ماشین و راننده ی مظاھری بھ دفترش رفتم تا ببینم چ

ھمون موقع بھم توضیح داد کھ تمام اون معاملھ .توی دفترش نشستھ بود و چند تا قلچماق ھم دور و برش بودند 
حتی این رو گفت کھ ھیچ وقت آدم دولتی نبوده و .ھا الکی بوده و در حقیقت اون افراد ھم آدمھای خودش بودند

از شنیدن این . ولت برش نداره و بھ من راجع بھ این مورد ھم دروغ گفتھ بوده حتی اندازه ی یھ کارمند ھم توی د
حرف و بعد از اون دیدن چھره خندون مشفقی کھ از در وارد شد تازه فھمیدم کھ چھ کاله بزرگی سرم رفتھ، از 

حال پرتم  بعدم بی. عصبانیت بھ طرف مظاھری حملھ کردم اما آدمھاش منو گرفتند و تا جا داشتم کتکم زدند
  :مظاھری اومد باالسرم و با لحن تھدید آمیزی گفت . کردند گوشھ ی اتاق

ھر . از این بھ بعد تو ھم آدم منی، اونقدر باید برای من کار کنی تا دونھ دونھ سفتھ ھاتو بتونی پس بگیری-
و دوباره بر وقتی ھم کھ ببینم می خواد دھنت باز بشھ و حرفی بزنی در جا سفتھ ھات رو می ذارم اجرا 

  .می گردی بھ ھمون سلولی کھ توش بودی و ایندفعھ تا آخر عمرت اونجا می مونی تا بمیری
  

تمام این بازی ھا و نقشھ ھا برای این بود کھ یھ آدم ساده و کلھ شق . ظاھرا قضیھ دیگھ کامال مشخص شده بود
مجبور بودم برای پس گرفتن سفتھ ھام . نداشتمچاره ی دیگھ ای . رو بھ دام بندازند و بعد ھم ازش استفاده کنند

  ...و ناچار حرفش رو قبول کردم. براش کار کنم تا بھ مرور اون ھا رو پس بگیرم
مظاھری ھمون روز من رو بھ یھ شرکت صادر کننده فرش فرستاد و من رو بھ عنوان مدیر اونجا معرفی کرد  

  .و ھمونجا مشغول بھ کار شدم
. ھ کارم شده بود رسیدگی بھ امور شرکت، اما اموری کھ کامال مشخص بود سوری ھستندازون روز بھ بعد دیگ 

چند وقت یھ بار فرش می اومد و منم مسئول صادر کردنشون بودم ، اما می دونستم کھ اون من رو برای کار 
بود کھ خودم این سرنوشتی . کاری کھ بعدھا بھم گفت و من دیگھ راھی برای برگشت نداشتم. دیگھ ای می خواد

برای خودم رقم زده بودم و چاره ای جز قبولش نداشتم و مجبور بودم با قبول اون کار تمام زندگیم رو بھ باد 
  ....بدم

.  

.  

.  
. تنم رو خشک کردم و از حموم بیرون اومدم و لباس ھام رو پوشیدم. شیر آب رو بستم و حولھ امو برداشتم

حولمو روی لبھ تخت پھن کردم . م با سرعت تمام مشغول خوردنش بودشھاب غذا رو آماده کرده بود و خودش ھ
  :نگاھی بھ شھاب کردم و گفتم. و رفتم پشت میز نشستم 

  چیزی ھم باقی گذاشتی برا من؟ -
  !اون کیسھ رو باز کن ھمھ شو کوفت کن حالشو ببر. آره بابا، من کھ چیزی نخوردم-

شھاب ھم دیگھ . ه بود در آوردم و مشغول خوردنش شدمکیسھ رو باز کردم و ساندویچی رو کھ درست کرد
. غذاش رو تموم کرده بود و داشت با نوشابھ ش ور می رفت

  :با تردید بھ شھاب نگاه کردم و گفتم. مشغول خوردن غذام بودم کھ در اتاق بھ صدا در اومد
  تو چیزی سفارش دادی؟-
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.تماال دو تا دختر فرستادند برامونشاید ھتلشون خدمات ھم داره، اح. نھ، چیزی الزم ندارم -
.وقت نشناس.... زھر مار، االن وقت شوخیھ آخھ؟-

انگار اضطراب تازه داشت میومد . شھاب یھ ذره خودش رو جمع و جور کرد و تازه متوجھ نگرانی من شد
  :سراغش ، با تردید بھم نگاه کرد و گفت

.ھ قبلی کھ بی ھوا اومدند و اون دو تا رو بردندمیگم داریوش، نکنھ آدمای مظاھری باشند، مثل دفع     -
.ما کھ ایندفعھ تنھاییم-

  : با تردید بھ شھاب نگاه کردم و گفتم
.....شھاب نکنھ تو  -
. نھ بھ خدا، ھمون یھ بار بس بود برام-

صدای در دوباره فضا رو پر کرد، باالخره باید یکی جواب می داد ، از پشت میز پاشدم و آروم بھ سمت در 
نگاھی بھ شھاب کردم و دستم رو روی . رفتم شھاب ھم رفت سراغ کیفش و دستش رو توی کیف آماده گذاشت 

ا در آورده بودند کھ باالخره جواب برای بار سوم در رو بھ صد. دستگیره در گذاشتم و خودم ھم کنار در ایستادم
  : دادم
  کیھ؟ -
  .مستخدم ھتل قربان، ملحفھ ھاتون رو آوردم-

اما پشت در غیر از مستخدم ھتل . نگاھی بھ شھاب کردم و با سر باھاش ھماھنگ کردم و در رو آروم باز کردم
شھاب ھم با . از دیدن قیافھ ی متعجب مستخدم ھتل و نگاه پرسشگری کھ داشت خندم گرفت. کس دیگھ ای نبود

ملحفھ ھا رو از مستخدم . نشستاشاره سر من دستش رو از توی کیفش بیرون آورد و رفت دوباره پشت میز 
گرفتم و انعامی بھش دادم کھ قیافھ متعجب و بھت زده ش رو برگردوند و حاال از شدت ذوق قیافش خنده دار شده 

ملحفھ ھا رو پرت کردم روشون و . سرم رو با خنده تکون دادم و با پاھام در رو بستم و بھ سمت تختھا رفتم. بود
نگاھی بھ شھاب کردم و ھر دومون لبخند تاسف باری زیم و در سکوت . امو بخورمدوباره پشت میز نشستم تا غذ

  . فرو رفتیم
ھمیشھ باید با بدبینی کامل بھ ھمھ چیز نگاه می کردیم و باید . مختص اون روز نبود. برنامھ ی ھمیشھ امون بود

بود کھ دیگھ حتی بھ سایھ ی اینقدر موارد غیر مترقبھ برامون اتفاق افتاده . حواسمون بھ ھمھ چیز می بود
  ...چھ می شد کرد. زندگی ما ھم اینجوری بود دیگھ. خودمون ھم نمی تونستیم اعتماد کنیم

  
  
  

حامی-----------پایان قسمت دھم

  
  قسمت یازدھم

صداشو از دور می شنیدم کھ داره فریاد می زنھ و کمک می خواد اما نمی دونستم بھ کدوم طرف باید 
... ی کھ می رفتم صداش از جھت مخالف میومد و بلند تر التماس می کرد برم پیششھر طرف.. برم

دور خودم می چرخیدم و اسمشو فریاد می ... خودمم جیغ می زدم و با گریھ می دویدم اینور اونور
دیگھ داشتم از حال می رفتم کھ ... نمی فھمیدم کدوم راه درستھ و از چھ طرف بھش می رسم... زدم

ھرچی می رفتم نزدیکتر صداشو واضح تر می شنیدم و ضجھ ... یھ صخره ی خیلی بلند افتادچشمم بھ 
باالخره رسیدم باالی صخره و دیدم از لبھ ی پرتگاه آویزونھ و ھمینجور داره ... ھای خودمم بلند می شد

یدم چیکار اینقدر جیغ زده بودم کھ صدام گرفتھ بود، تمام تنم می لرزید و نمی فھم... فریاد می کشھ
دوال شدم "... دستمو بگیر مھتاب، وگرنھ پرت می شم.. "صداش مدام تو گوشم زنگ می زد... کنم

با ھمھ ی توانم می کشیدمش ...با تمام قدرتم دستاشو گرفتم و کشیدمش باال... طرفش، دستام می لرزید
سھ و دارم می کشمش باورم نمی شد زورم می ر... طرف خودم و اونم زور می زد تا خودشو نجات بده

درست تو آخرین لحظھ ... ولی...تونستم از لبھ ی پرتگاه بکشمش کنار.... ولی باالخره کشیدمش... باال
خیلی راحت ھلم داد و من ....و یھو پرتم کرد پایین... کھ کامل خودشو کشیده بود باال دست منو گرفت و
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سرم می شنیدم و با صورت ازون ارتفاع صدای خنده ی وحشتناکشو از پشت ... اصال نفھمیدم چی شد
حس می کردم تمام پوست و گوشتم داره از بدنم جدا می شھ و بھ سمت .... بھ طرف پایین پرت می شدم

بیشتر از چند متر با زمین فاصلھ .... جیغ می کشیدم و تو ھوا دست و پا می زدم... باال می ره
صدای جیغم تو گوشم ... منتظر لھ شدنم بودم ... مدستامو گرفتم جلوی صورتم و چشمامو بست...نداشتم

لبام می لرزید و . نفس نفس می زدم و صورتم خیس عرق بود.... کھ یھو از خواب پریدم... می پیچید
ھنوز گرگ و میش بود ھوا. با ترس بھ دور و برم نگاه کردم، یادم نمی اومد کجام. گلوم خشک شده بود

بعد از چند لحظھ کھ چشمام بھ تاریکی عادت کرد . تشخیص بدمو نمی تونستم فضای دور و برمو 
تازه . تونستم بیتا و نازی رو ببنیم کھ رو تختاشون خواب بودن و صدای آروم نفس کشیدنشون می یومد

سرم . صبح بود 5:30. گوشی موبایلمو از باال سرم برداشتم و ساعتو نگاه کردم... یادم افتاد کجام
یعنی چھ معنی می ... "بھ خوابی کھ دیده بودم فکر می کردم. وابمم پریده بودحسابی درد می کرد و خ

تونست داشتھ باشھ؟؟ اصال این خواب تعبیریم داره ؟ چرا اون باید منو ازون پرتگاه بندازه پایین؟ من کھ 
از توش از جام پاشدم و تو تاریکی و با نور گوشیم کیفمو پیدا کردم و . عصبی شده بودم..." نجاتش دادم

ھوای ملس . آروم رفتم کنار پنجره و پرده اشو زدم کنار و بازش کردم. پاکت سیگار و فندکمو در اوردم
چندتا کام عمیق از سیگارم گرفتم و دودشو محکم . دم صبح کھ خورد تو صورتم یھ کم حالم جا اومد

ح ھوس سیگار کشیدن تاحاال نصف شب و دم صب! این دیگھ نوبرشھ"با خودم فکر کردم . دادم بیرون
  ..."گندت بزنن کھ ھرچی عادت گند بود بھ منم منتقل کردی!! نکرده بودم کھ اینم میسر شد

از دیشب افکار قدیمی مدام ھجوم می اوردن طرفم .. آرنجمو تکیھ دادم بھ لبھ ی پنجره و رفتم تو فکر 
می تونستم ندیده اشون بگیرم و و من ھی با سماجت سعی در پس زدنشون داشتم، ولی اینبار مثل اینکھ ن

خوب حاال کھ اونا اینقدر سمج بودن بھتر بود منم خودمو بسپرم بھ دستشون و . افکارمو منحرف کنم
... دوباره یاد دانشگاه و حال ھوای شیطنت ھای جوونی افتادم... ببینم تا کجا می خوان با خودشون ببرنم

  ...ھمون جلسھ ی اول ازش زھر چشم گرفتھ بودم و یاد آقای سوزنی کھ از... یاد دوستای قدیمی
.  
.  
.  

بعد از اولین کالس حل تمرین شیمی تجزیھ و با اون توھینی کھ بھ استاد حل تمرین کرده بودم یھ کم 
منی کھ ھمیشھ از . برای خودمم عجیب بود کھ چرا از کاری کھ کرده بودم پشیمونم. عذاب وجدان داشتم

لذت می شدم حاال ازینکھ یھ برد نصیبم شده بود زیاد راضی نبودم و  احساس قدرت و پیروزی پر از
مدام با خودم فکر می کردم نباید وقتی طرف بھم گفت اگر مطالب برام . ھی خودمو محاکمھ می کردم

مفید نیست می تونم از کالس برم، اینقدر زود بھم بر می خورد و از کالس می زدم بیرون، حاال خودم 
رون بھ جھنم، برای چی بھ بقیھ اشاره کردم کھ اونا ھم دنبالم بیان و جو کالسو بھ ھم از کالس زدم بی

بریزن؟ ھرچند کھ تمام این فکرا فقط تو ذھن خودم بود و در ظاھر خودمو خیلیم راضی ازین کارم 
  ...نشون می دادم

می کنھ سر جلسھ ی دوم کالس حل تمرین تا حدی اضطراب داشتم و نمی دونستم چھ جوری برخورد 
ولی اون خیلی معمولی وارد کالس شد و بدون ھیچ حرف اضافھ ای رفت پای تختھ و مشغول . کالس

اما چیزی کھ خیلی خوب می تونستم تو رفتارش ببینم پرھیزش از . جواب دادن بھ سواالی بچھ ھا شد
بر می گردوند و حتی دو سھ باری کھ نگاھش بھ من افتاد سریع روشو . نگاه کردن و توجھ بھ من بود

البتھ منم پرروتر از اون بودم و تمام مدت کالس دست . سعی می کرد علنا بی توجھیشو بھ من نشون بده
بھ سینھ بھش زل زده بودم و بدون اینکھ کوچکترین چیزی رو کاغذای جلوم بنویسم تمام حرکاتشو زیر 

خاک بر "با خودم فکر می کردم تمام مدت ھم . نظر گرفتھ بودم و می فھمیدم ھمینم عصبیش می کرد
دستی دستی و بی خودی طرفو با خودت لج کردی حاال اگر یھ وقت تو امتحانا کمکیم ! سرت مھتاب
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ولی خودمم می دونستم اینا بیشتر بھانھ اس و درد من یھ جای " ازش خواستی عمرا بھت کمک بکنھ
انگار از ھمون ... چیز دیگھ ای بود مشکل من آینده نگریم برای نمره گرفتن نبود، درد من. دیگھ اس

لحظھ ی اول بد جوری جذب اون چشمای عمیق و پر رمز و رازش شده بودم و حاالم داشت کار دستم 
جلسھ ی سوم و چھارم ھم گذشت و من مثل دفعھ ھای قبل ھمچنان تمام مدت ...می داد این مجذوب شدن

و حاال ... اونم از نگاه من فرار می کرد  کالسو دست بھ سینھ بھش زل می زدم و نگاھش می کردم و
خودم خوب می دونستم کھ دیگھ برای در اوردن لج اون نیست کھ اینجوری بھش زل می زنم، بھ خاطر 

اون موقع ھا ھم خیلی رک پیش . ھمیشھ با خودم صادق بودم و بدون رو دربایستی... دل خودم بود
سعی کردم بھ این فکر نکنم کھ شاید عاشقش ھم شده  خودم اعتراف کردم کھ ازش خوشم اومده، و البتھ

  !اونم بھ ھمین راحتی و مسخرگی! باشم
  

اواسط ترم بود کھ روی برد اعالنات تاریخ امتحانات میان ترمو زدن و وقتی با بچھ ھا تاریخ امتحان 
تعطیلی تو ھفتھ ی آینده سھ روز ... شیمی تجزیھ رو دیدیم یھ ضد حال اساسی بھ ھمھ امون زده شد

مشکل ما ھم . پشت سرھم بود و امتحان شیمی رو ھم دقیقا بعد از اون سھ روز تعطیلی گذاشتھ بودن
روزه ی ترکیھ ثبت نام کرده بودیم و حاال با این  3اینجا بود کھ با بچھ ھا از چند وقت قبل تو تور 

صی و سختمون بود و شیمی تجزیھ ھم جزو دروس تخص. برنامھ ی امتحانات مجبور بودیم کنسلش کنیم
ھمون روز با بچھ ھا دور ھم جمع شدیم کھ تصمیم بگیریم چی کار . نمی شد بی خیال امتحانش بشیم

بیشترمون لوس بودیم و عزیزکرده ھای مامان باباھامون و بزرگترین مشکل زندگیمونم بھ ھم .. کنیم
و قرار شد من کھ  یھ نسبت  اما اون مشکلم خیلی راحت حل کردیم! خوردن تور مسافرتی ترکیھ امون

فامیلی دور با استاد اصلی کالس شیمی تجزیھ دارم با یھ نفر دیگھ بریم پیشش و ازش بخوایم تاریخ 
فوری با مرجان از جامون پاشدیم و رفتیم سراغ انجام ... فکر خوبی بود. امتحانو کمی عقب بندازه

ی خواستیم برای عقب انداختن تاریخ امتحان تا برسیم بھ دفتر استاد حرفا و چاخانایی کھ م. عملیات
پشت در اتاق بھ محض اینکھ خواستم در بزنم خود . تحویلش بدیمو باھم چک کردیم و بھ توافق رسیدیم

یکی از خوش اخالق ترین استادای . فھمیدم عجلھ داره و می خواد بره جایی. استاد درو باز کرد رومون
مثل ھمیشھ با لبخند جواب سالممونو داد و از منم حال . د داشتدانشگاه بود و ھمیشھ با ھمھ بگو بخن

  :جوابشو دادم و فوری پرسیدم. خانواده امو پرسید
  مثل اینکھ داشتید تشریف می بردید استاد؟-
شماھا کاری داشتین؟. آره، باید برم جایی-
.راستش می خواستیم راجع بھ تاریخ امتحان میان ترم باھاتون صحبت کنیم-

                                    :بھ ساعتش کرد و گفتیھ نگاه 
  ..خانما من االن دیرم شده، ولی می تونین راجع بھ زمان امتحانتون با استاد حل تمرینتون صحبت کنین -

اصال رو اسمش حساس شده بودم و ھرجا ھر حرفی ازش بود زود ! تا گفت استاد حل تمرین گوشام تیز شد
  :دوباره حواسم جمع حرفای استاد شد کھ داشت می گفت. ا ببینم جریان چیھخودمو می رسوندم ت

  .تمام برنامھ ی امتحانیِ  کالسای منو ایشون تنظیم کردن، بیاین برین تو با خودش صحبت کنین -
      :کھ یھو استاد سرشو کرد تو اتاق و گفت" بریم تو؟؟. "یھ لحظھ متوجھ منظورش نشدم

  ...چی کار دارن امیر جان ببین خانما -
  :بعدم یھ چشمک تابلو بھش زد و گفت

...کارشونو راه بنداز-
                               :و از تو اتاقم صدای اونو شنیدم کھ با خنده گفت

  ..چشم استاد -
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. سرجام خشکم زده بود و نمی تونستم تکون بخورم. و بعدم استاد سریع باھامون خداحافظی کرد و رفت
تظارشو نداشتم کھ تو اون موقعیت استاد حل تمرینو ببینم و بدتر ازون مجبور باشم باھاش حرف ھم اصال ان

منی کھ از اول ترم فقط  جلسھ ی اول کالس یھ جملھ اونم سر لج و لجبازی باھاش حرف زده بودم و ! بزنم
این فکرا در عرض دو  تمام جلسات بعدیم عین مجسمھ فقط بھش زل زده بودم حاال باید بھش چی می گفتم؟؟

        :سھ ثانیھ از مغزم گذشت کھ مرجان با حرص دستمو کشید و آروم گفت
  ...بیا دیگھ مھتاب -

بھ محض اینکھ پامو تو چارچوب در گذاشتم ضربان قلبم رفت باال و ھیجان . و بعدم  خودش وارد اتاق شد
ن دختر بچھ ھا شده، ولی نمی دونستم از خودم حرصم گرفتھ بود کھ احساساتم عی. ھمھ ی وجودمو گرفت

سرمو بھ . صدای سالم کردن دوستمو می شنیدم ولی خودم ھنوز نمی تونستم جم بخورم. باید چی کار کنم
                                              :زور بلند کردم و گفتم

  ...سالم -
آروم ولی محکم جواب سالم . شتھ غیر از منمعلوم بود اونم جا خورده از دیدن من و انتظار ھرکسی رو دا

دوباره اخم ھمیشگی و برق چشماش برگشت بھ صورتش . جفتمونو داد و خیلی ھم زود بھ خودش مسلط شد
دست بھ سینھ پشت میزش وایساده بود . و ھمون حالتی رو بھ خودش گرفت کھ از اولم منو اسیرش کرده بود

مرجان کھ دید من عین چوب خشک وایسادم سرجام و . منتظر بودو با گردن خم شده مارو نگاه می کرد و 
ھیچی از حرفاشو نمی شنیدم و . صدا ازم در نمیاد خودش شروع کرد بھ حرف زدن راجع بھ تاریخ امتحان

پس "... امیر"تازه یادم افتاده بود استاد بھش گفت بود . فقط صدای ضربان قلبم بود کھ می پیچید تو سرم
آقای "از اول تو ذھن من اسمش . نمی دونم چرا ھیچ وقت اسمشو از بچھ ھا نپرسیده بودم .اسمش امیر بود

ازین فکر یھ لبخند اومد رو لبم کھ ھمون موقع برگشت طرف ...شده بود و ھمینم مونده بود روش" سوزنی
یا با خودش  یا زل می زنھ بھ آدم! این دیگھ چھ دیونھ ایھ"حتما پیش خودش گفت . من و با تعجب نگام کرد

           :ھمون موقع صدای مرجانو شنیدم کھ با حرص داشت می گفت!!" می خنده
  ..بلھ، من و خانم رضوی بھ نمایندگی از بقیھ ی بچھ ھا اومدیم -

                :با یھ حالت گنگی کھ معنیشو نفھمیدم جواب داد... ھنوز نگاھش رو من بود
  خانم رضوی؟ -

ھرکس دیگھ ای . نمی فھمیدم چھ مرگم شده. شده بود و زبونم گیر کرده بود الی دندونامنگام تو چشماش قفل 
ولی این یکی عین مار ھیپنوتیزمم ! جلوم وایساده بود تاحاال تاریخ امتحان پایان ترمم براش تغییر داده بودم

  :و دھنم و گفتمزبونمو بھ زور چرخوندم ت. می فھمیدم مرجانم ماتش برده بھ این حالت من. کرده بود
  بلھ؟ -

  :فوری گفت. با این جواب من انگار جفتمون از خواب پریدیم
  پس چرا شما صحبتی نمی کنید؟-

                         :گفتم. آب دھنمو قورت دادم و سعی کردم صدام نلرزه
  .خانم عسگری کھ ھمھ ی حرفارو زدن -

  :چند لحظھ مکث کرد و بعد خیلی شمرده گفت
دوستتون قانع کننده نبود برای عوض کردن تاریخ امتحان، من گفتم شاید شما دالیل بھتری  خوب دالیل-

  .داشتھ باشید
با لحنی کھ لحن ھمیشگیم بود و !" البد می خواد التماسش کنم کھ تاریخ امتحانو برامون عوض کنھ! لعنتی"

                             :سعی می کردم بی تفاوتیم توش آشکار باشھ جواب دادم
  .خیر، دالیل منم ھمونایی بودن کھ خانم عسگری گفتن -

                                                    :یھ لبخند مغرور زد و گفت
  .خوب، پس من متاسفانھ نمی تونم کمکی بکنم -
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                                            :فوری گفتم
  .باشھ، مسالھ ای نیست -

  . پشتمو کردم کھ از اتاق بیام بیرون کھ صدای مرجان بلند شد
  ...ولی آخھ-

                                       :فوری برگشتم طرفشو با چشم غره گفتم
  .نمی تونن عوض کنن دیگھ خانم عسگری، بھتره بیشتر ازین مزاحمشون نشیم -

  .داشتم می رفتم بیرون کھ صداش دوباره بلند شد از اتاق. با این حرفم مرجانم با عصبانیت اومد طرفم
  خانم عسگری؟-

من بدون اینکھ عکس العملی نشون بدم بھ راھم ادامھ دادم و از در خارج شدم ولی مرجان سرشو کرد تو اتاق و 
                                                   :با دلخوری گفت

  بفرمایید؟ -
                                             :صداشو شنیدم کھ گفت

می خواستم بھتون پیشنھاد بدم اگر تو شیمی مشکلی داشتید حتما از خانم رضوی کمک بگیرید، اینطور کھ  -
  !معلومھ ایشون واقعا تو این درس تبحر دارن

   
پسره ی احمق منو داشت ! اگر جلوی روم بود مطمئنا خفھ اش می کردم! سرجام خشکم زد از تعجب و عصابنیت

مسخره می کرد اونم فقط بھ خاطر اینکھ تو جلسھ ی اول برای در اوردن لجش گفتھ بودم سطح کالس برای من 
  " حقتھ مھتاب خر! "ببین چھ جوری تالفی کرد!! پایینھ

فوری . دوستمم بدون اینکھ جوابشو بده با حرص در اتاقو بست و اومد طرفم. در نمی یومدکارد می زدن خونم 
  :گفت

  می شھ بگی چھ مرگت شده بود؟؟؟ چرا ھیچی نگفتی؟؟  -
                                             :با عصبانیت گفتم

ی ارزه، اونوقت برای من ادا اصول میاد نکنھ انتظار داشتی التماس این عوضی رو بکنم؟ سرتاپاش دو زار نم -
  !و دلیل قانع کننده می خواد

  .تند تند راه می رفتم و مرجانم پشت سرم می دویید
!حاال سرتاپاش دوزار بی ارزه یا نیارزه فعال کارمون افتاده بود بھش و توام ریدی تو ھمھ چی-
  .ھمچین کسی رو نکنم من حاضرم مسافرت نرم، امتحانمم بی افتم ولی التماس. برو بابا-
!بس کھ گند اخالق و غدی-
.ھمینم کھ ھستم-

ھنوز داشتم حرص می خوردم و باید تنھا می موندم . اینو گفتم و راھمو جدا کردم و از ساختمون زدم بیرون
اینجور مواقع بھترین دوا برام . بی خیال کالسای اونروز شدم و از دانشگاه زدم بیرون. تا یھ کم آروم شم

چند دقیقھ نگذشتھ بود کھ سیل زنگ و اس ام اس از دوستام روونھ شد . گی و ویراژ دادن تو خیابونا بودرانند
با حرص موبایلمو ! می دونستم مرجان ھمھ چیو براشون تعریف کرده و حاالم البد ازم شاکین. طرف گوشیم

فکر کنم و یھ تصمیم دلم می خواست فقط . حوصلھ ی ھیچ کسو نداشتم. خاموش کردم و انداختمش کنار
  ....درست حسابی بگیرم

دیگھ ھوا داشت تاریک می شد و می دونستم . چند ساعتی خیابونا رو باال پایین کردم و برای خودم ول گشتم
ھنوز نھ دلم آروم شده بود نھ . اون شبم مھمون داریم و اگر دیر برم خونھ مامانم پدرمو در میاره از غر زدن

خونھ ھم کھ رسیدم تمام مدتی کھ با یھ لبخند گشاد رو بھ روی مھمونا . پیدا کرده بودم راه حلی برای درد دلم
حتی شب موقع خواب وقتی پدرم صدام زد . نشستھ بودم فکرم جاھای دیگھ سیر می کرد و حواسم پرت بود
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ده و دیگھ و برای مسافرتی کھ قرار بود با دوستام بریم بھم چند تا تراول داد بھش گفتم مسافرت کنسل ش
  .قرار نیست بریم

فقط می دونستم این چیزی کھ تو دلمھ حرص و عصبانیت نیست، یھ چیزیھ بین دلشوره . نمی دونستم چم شده
خودمم نمی فھمیدم اونروز صبح و تو اتاق استاد دانشگاه وقتی رو بھ روش وایساده . و اضطراب و ھیجان

... تم، ولی ھرچی کھ بود حس می کردم برام جالب و تازه اسبودم چھ اتفاقی افتاده برام کھ اینطور بھم ریخ
یھ حس نوئھ کھ با ھمھ ی احساسات گذشتھ فرق داره و منم مثل ھمیشھ بی پروا و بدون ترس رفتم 

  ...سراغش
.  
.  
.  

باورم نمی شد ھوا اینقدر روشن شده باشھ و آفتاب کامال . یھ لحظھ حواسم جمع منظره ی رو بھ روم شد
ھمھ ی این افکار مثل یھ صاعقھ از جلوی چشمم گذشتھ بودن، ولی انگار مدت زیادی بود کھ . شھدرومده با

یھ کش وقوسی بھ خودم دادم و تھ سیگارای . ھمونجور لب پنجره وایساده بودم و تو افکار خودم غرق بودم
. اه می افتادیمصبح شده بود و دیگھ باید کم کم ر 7ساعت . جلوی پنجره رو جمع کردم و ریختمشون دور

بیتا کم کم شروع کرد بھ تکون خوردن و غلت زدن تو جاش ولی . بچھ ھارو بلند صدا زدم کھ بیدار بشن
نازی طبق معمول عین مرده افتاده بود سرجاش و انگار نھ انگار کھ دارم حنجره امو باال سرش پاره می 

  !کنم
                                           :تا بیتا چشماشو باز کرد گفتم

  بلند نمی شین صبحونھ اتون رو در رختخواب میل کنین؟... صبحت بھ خیر عزیزم -
                                  :تو جاش نیم خیز شد و با خمیازه گفت

  رفتی صبحونھ خریدی؟ -
  .آره، من مال خودمو خوردم شماھام پاشین بخورین-

                             :دید خبری نیست گفت یھ کم بھ دور و بر نگاه کرد و وقتی
  .مرض داری مھتاب؟ اینجا کھ چیزی نیست -

                          :پاکت سیگارمو نشونش دادم و گفتم
  پس این چیھ؟ -

                                  :بالششو پرت کرد طرفم و گفت
  !می میری بدبخت تو شکم خالیم سیگار می کشی؟ می افتی! گمشو -

  !یک حالی می ده جون بیتا-
سیگار کشیدن؟-
!مردن از سیگار کشیدن! نھ-
  .تو آدم بشو نیستی-

                                :خندیدم و گفتم
  !من کھ ھیمشھ می گم از آدمیت انصراف دادم -

  .یھ بیالخ حوالھ ام کرد و دوباره ولو شد تو جاش
بیدار کن بریم یھ جا یھ صبحونھ ای بخوریم ھم یھ چرخی تو شھر بزنیم و پاشو بابا، این نازی رو ھم -

  .بعدم راه بیافتیم
  .بھ زور از جاش پاشد و رفت سر وقت نازی
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اول . از دیروز صبح کھ از مشھد راه افتاده بودیم حمام نرفتھ بودم و شدیدا ھوس یھ دوش آب گرم کرده بودم
تا حمام مشترک تو راھروھا داره  3- 2تی فھمیدم مسافرخونھ تصمیم گرفتم برم یھ دوش بگیرم ولی وق

بعد از نیم ساعت بیتا و نازی ھم حاضر شده بودن و نازی زودتر رفت پایین کھ یھ کم پیاده . منصرف شدم
  .روی کنھ

. فتادمقبل ازینکھ از پلھ ھا بریم پایین یھو یاد فکر دیشبم ا. من و بیتا ھم وسایلمونو جمع کردیم و رفتیم بیرون
                                     :بیتا رو صدا کردم و گفتم

  .یھ دقیقھ وایسا کارت دارم -
چیھ؟-

  :بھ حرفی کھ می خواستم بزنم یھ بار دیگھ فکر کردم و بعد گفتم
می خواستم بگم یھ وقت نمی ترسی نازی کار دستت بده؟-

                                     :با تعجب نگام کرد و گفت
  چطور؟ -
  !می گم مثال یھ وقت سر لج و لجبازی و ھمون کینھ ی شتریش از تو، بھ سھیل خبر نده بیاد سروقتمون-

  :خندید و گفت
بعدم اون دیگھ از خود سھیلم متنفره، ! بابا حاال درستھ من گفتم ازم کینھ داره، ولی دیگھ نگفتم جیمزبانده-

...د با من تالفی بکنھ پای سھیلو نمی کشھ وسطاگر بخوا
واال من کھ سر از کار شما دو تا خواھر در نیوردم، ولی ھمین کھ اینجوری می گی یعنی مطمئنی -

.بی خیال، بریم...دیگھ

با کلی زور . از پلھ ھا رفتیم پایین و بیتا ھم رفت بیرون و منم رفتم کلید اتاقو بھ صاحب مسافرخونھ پس بدم
وقتیم رفتم تو کوچھ دنبالم اومد و گفت رو ماشین . خواھش و التماس باالخره قبلو کرد پول اتاقو ازم بگیرهو 

  :بیتا  تا شنید خندید و گفت. یھ پارچھ کشیده بوده کھ یھ وقت کسی خط نندازه روش
خیلی ماشین رنگ قرمزش مثل صاحبش  خوب کاری کردین پدرجان کھ پارچھ کشیدین رو ماشین، این -

  !تابلوئھ
                   :پیرمرد بیچاره ھم بدون اینکھ منظور بیتا رو بفھمھ خندید و گفت

  .این ماشین فقط برازنده ی خانم مھندسھ -
                                       :با لبخند و چشم غره بھ بیتا گفتم

  ...لطف دارید شما -
  ...کردیم و باالخره سوار ماشین شدیم و راه افتادیم بازم ازش تشکر کردیم، باھاش خداحافظی

   
  
  

کتایون------------پایان قسمت یازدھم
  

  قسمت دوازدھم
  
  

اضطراب چند دقیقھ پیش و روز سختی کھ داشتیم و . بعد از اومدن و رفتن خدمتکار جو یک کم سنگین شده بود
احساس . د کھ ھم من و ھم شھاب بی حوصلھ بشیمکار نیمھ کاره ای کھ برامون باقی مونده بود باعث شده بو
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اما خوب . کردم کھ شھاب ھم یک کم تو خودش رفتھ، درستھ کھ گاھی وقت ھا از پر حرفی ھاش خستھ می شدم
  .وقتی ھم کھ کم حرف می شد یھ جوری حال من ھم گرفتھ می شد

  : م سعی کردم جو رو عوض کنم و شھاب رو بھ حرف بیارم، با لحن آرومی پرسید 
دو تا دخترای تو رستورانو کجا بردی؟ مگھ تو اونجا آشنا داشتی؟ راستی نگفتی اون   -
مگھ توی بداخالق گذاشتی من حرف بزنم؟-
بی خیال دیگھ ، تو کھ منو می شناسی، وقتی سر حال نیستم حوصلھ ی خودمم ندارم، چھ برسھ بھ توی -

.تعریف کن بلکھ ما ھم یھ چیزایی یاد گرفتیمحاال عوض اینکھ مثل دخترا ناز کنی . خرس گنده رو
.از اولشم خودشون چراغ زدند. ھیچی بابا، خودشون جا و مکان داشتند-
!مخ تورو زدند اناوعوضی پس چرا اینھمھ برای من خالی بستی گفتی مخشونو زدی؟ پس بگو -
!ھم بکنھ خدا قسمت شما... انشاا. حاال چھ فرقی می کنھ، مھم نفس عمل بود کھ انجام شد-
! مرده شور خودت و اون دعاھاتو باھم ببرن-
.متشکرم اخوی-
!ھر کی ندونھ فکر می کنھ چھ آدم مومن و با خداییھ. اخوی و زھر مار-
نیست تو خیلی ھستی؟-
!حداقل مثل تو ھم با دیدن ھر دختری دنبالش راه نمی افتم-
.عرضشو نداری-
.عرضھ ی تورو ھم دیدیم-
. تیپم میان سراغم دیگھخوب چکار کنم؟ بچھ خوش-
لوازم جانبی ھمراھت بود یا نھ؟! حاال ببینم بچھ خوشتیپ-
!آره بابا ، من ھمیشھ کاندوم ھمراھمھ، آدم عاقل ھمیشھ باید آماده باشھ-
!گندت بزنن با اون عقل نخودیت کھ فقط توی این موارد کار می کنھ-
.باز بھتر از اینھ کھ کال کار نکنھ-
این قسمتش احتیاج بھ شفاف سازی داره، اصال ببینم مگھ تو عقل ھم داری؟یھ دقیقھ صبر کن، -
.آخ گفتی، آخھ اگھ عقل داشتم کھ با توی دیونھ ھمکار نمی شدم-

شوخی ھای من باعث شد کھ جو عوض بشھ و . با خنده سرم رو تکون دادم و دوباره مشغول خوردن غذام شدم
مثل ھمیشھ ھیچ چیزی تو . ره شروع کنھ بھ لودگی و مسخره بازیشھاب ھم یک کم از خودش بیاد بیرون و دوبا

بھ خودم ! حاال این وسط من مونده بودم کھ چطوری دھن شھاب کھ دوباره باز شده بودو ببندم. دلش جا نمی شد
  " خوب چی می شد می ذاشتی مثل بچھ ی آدم ساکت و بی صدا بشینھ، حتما باید از دلش در می آوردی؟" گفتم 
  گفتی؟چیزی -

زودی بحث رو . وگرنھ دوباره برنامھ داشتیم. فکر کنم شانس آوردم کھ ایندفعھ درست متوجھ حرفم نشده بود
عوض کردم و سعی کردم حاال کھ شارژ  شده حداقل دو تا حرف درست و حسابی از زبونش بکشم بیرون؛ توی 

کھ از گذشتھ ش برام بگھ ، ولی من ھیچ این سھ سالی کھ باھاش آشنا شده بودم بارھا و بارھا سعی کرده بود 
اما نمی دونم چی شده بود کھ یھ دفعھ عالقھ مند شده بودم راجع بھ گذشتھ ش . وقت حوصلھ ی شنیدن نداشتم

شایدم دلیلش این بود کھ می خواستم بھتر بشناسمش، شناختی کھ تا اونموقع ازش داشتم برای . بیشتر بدونم
ھمیشھ راجع بھ . برای کار تو دوبی احساس می کردم بیشتر از قبل باید بشناسمشکارمون کافی بود، اما حاال و 

خودش یھ چیزھای پراکنده ای می گفت اما ھیچوقت دقت نکرده بودم و بدون اینکھ بشنوم چی گفتھ الکی سرم 
م بشنوم و اما اونموقع شاید برای اولین بار تصمیم گرفتم کھ صداش رو ھ. رو تکون می دادم و تائید می کردم

  :اول حرفمو کمی مزه مزه کردم و بعد گفتم. فقط سرم رو تکون ندم
  .راستی تو ھیچ وقت نگفتی چی شد کھ سر و کارت بھ مظاھری افتاد-
مگھ تو گفتی؟-
.. خوب من اگھ نگم ایرادی نداره، اما تو باید بگی-
زوریھ؟-
دلیل دو ساعت مغز سر آدمو می بره ھا، نیست تو خیلی از مخ کار گرفتن بدت میاد؟ ھمیشھ با دلیل و بی -

اما یھ دفعھ ھم کھ اومدم آدم حسابش کنم خودم ازش بخوام رو اعصابم رژه بره داره ناز می کنھ، ببین 
!خودت لیاقتشو نداری آدم حسابت کنم

.اگھ معیارت از آدمیت خودت ھستی کھ من ترجیح می دم ھیچوقت آدم نباشم-
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ھ؟دلتم بخواد بدبخت، مگھ من چم-
  .ھیچی، کافیھ سر حال نباشی ، مثل سگ پاچھ میگیری-
  :بھ صندلی تکیھ دادم و با خنده گفتم . از زیر میز با لقد محکم کوبوندم توی پای شھابو صدای دادش رفت ھوا 
  .عالوه بر گاز گرفتن جفتکم می زنم، حرفیھ؟ تو فقط وظیفھ ت اینھ کھ کتکتو بخوری-
خاک تو سر من کھ با این ھیکلم جلوی تو کم . تی بشھ باھات در افتادنھ بابا حرفی نیست، آدم کھ نیس-

.میارم
.ھمھ چیز کھ بھ ھیکل نیستش عزیز جان، یھ مواقعی باید جای عضالت، عقلت کار کنھ-
تو با عقلت دعوا می کنی؟-
. میشیدچار سوء ھاضمھ . تو ھم زیاد بھ خودت فشار نیار حرفھای منو بفھمی. من اصوال دعوا نمی کنم-

تعریف کن ببینم ، تو و اون بابای دم کلفتت کجا، مظاھری و کار کردن برای اون . حاال بحثو نپیچون
کجا؟

.تو حوصلھ ی قصھ ھای طوالنی رو نداری. بی خیال بابا-
.تعریف کن... حاال اینبار ھوس کردم داشتھ باشم-
!پس مثل اینکھ امشب قصد خوابیدن نداری-
.ھست، اما وقت بیداری زود تموم میشھ ھمیشھ وقت برای خوابیدن-
خوب حاال یعنی از اولش بگم؟-

شھاب باقی نوشابشو یھ نفس سر کشید و رفت لب تختش . بدون اینکھ چیزی بگم با سر اشاره ی مثبت کردم
  : نشست و حرفھاش رو شروع کرد 

...بابام رو کھ خودت می شناسی-
.آره، کیھ کھ نشناسھ-
از وقتی کھ یادم میاد ھمیشھ یا توی سفر بود ... یھ آدم با نفوذ و با قدرت. نشناسھ بھ قول تو کیھ کھ... آره-

ھمیشھ برای . گاھی وقت ھا می شد کھ چند ھفتھ توی سفر بود و نمی دیدمش. یا توی جلسھ و سر کار
و اینکھ بتونم باھاش حرف بزنم باید اول با منشی دفترش ھماھنگ می کردم، اونم اگھ توی جلسھ نبود 

ھمیشھ از غیبت پدرم توی خونھ رنج می بردم اما . من تنھا بچھ ی اون خانواده بودم. کار خاصی نداشت
باز دلخوشیم بھ مادرم بود کھ کنارمھ، ولی اون ھم از وقتی کھ من وارد دبستان شدم دیگھ کمتر پیشم بود 

ھیچ وقت از نظر مادی  .و بیشتر بھ دوره ھای دوستانھ ش و خرید و کارھای شخصی دیگھ ش می رسید
...چیزی کم نداشتم، اما چیزی کھ جاش توی زندگیم خالی بود ، خانواده م بود

شھاب ھم خمیازه ای کشید و روی . دستمامو پاک کردم و از پشت میز بلند شدم و رفتم رو تخت خودم نشستم
:تختش دراز کشید و ادامھ داد

یھ جوری حسرت دلمو می گرفت، دم در مدرسھ پدر وقتی کھ زنگ مدرسھ می خورد و تعطیل می شدیم -
ھمیش فکر می کردم با دیدن پدر مادرشون . یا مادر بچھ ھای دیگھ منتظرشون بودند کھ ببرندشون خونھ

اما من باید سوار ماشین راننده مون می شدم و تا خود خونھ ھم . خیلی حس امنیت بھشون دست می ده
حرفی نمی زدم، باالخره اون رانندمون بود دیگھ، نھ پدرم، نھ توی ماشین خفھ خون می گرفتم و ھیچ 

می دونستم خونھ نیست و طبق معمول . خونھ کھ می رسیدم ھمیشھ اول مامانم رو صدا می کردم. مادرم 
یا با دوستاشھ یا مشغول خرید؛ اما با خودم می گفتم شاید امروز باشھ و بتونم خیر سرم مثال نمره ی 

ھمیشھ دوست داشتم ببینم مامانم چطوری غذای . اما حیف کھ ھیچ وقت نبود. ن بدمدیکتھ مو بھش نشو
مورد عالقھ م رو درست می کنھ، اما ھمیشھ این خدمتکارمون بود کھ غذا درست می کرد و منم معموال 

....چاره ای جز خوردنش نداشتم
  : بھ شوخی گفتم 

  برای ھمین اینقدر کوچولو موندی؟  -
  :خی کرد و گفت شھاب خنده ی تل

  ..کاش کوچولو می موندم-
:دستشو گذاشت رو پیشونیش و ادامھ داد 
حسرتِ  دیده نشدن، حسرت مورد توجھ نبودن، . دوره ی دبستان و راھنمایی من با حسرت طی شد -

ھیچ وقت نمی . اصال نمی دونستم کھ بود و نبودم برای اونھا فرقی می کرد یا نھ. حسرت مھم نبودن
ینکش رو بھ دونستم پدرم بھ پسرش کھ شاگرد اولھ افتخار می کنھ یا نھ، فقط می دیدیم کھ آخر ھر سال ع
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چشمش می زد و با دقت کارنامھ م رو نگاه می کرد تا مطمئن بشھ کھ پسر یکی یھ دونھ ش توی درسی 
کمتر از بیست نگرفتھ باشھ و از دستورات اکیدش سرپیچی نکرده باشھ، بعدش ھم بدون اینکھ حتی یھ 

روشن می کرد و با دقت آفرین خشک و خالی بھم بگھ کارنامھ رو رو مینداخت روی میز و تلوزیون رو 
غرق اخبار می شد، انگار نھ انگار کھ چند قدم اینطرف ترش چشمھای یھ بچھ منتظر شنیدن تشویق 

  ...پدرشھ و ھمیشھ ھم این حسرت بھ دلش موند
شھاب کھ متوجھ صدای فندکم شد سرش و رو . بستھ ی سیگارم رو از کنار دستم برداشتم و یھ دونھ روشن کردم

چون ورزش می کرد معموال سیگار نمی کشید ، اما حاال . شاره کرد کھ پاکت رو براش بندازمبرگردوند و ا
یھ دونھ سیگار از توی جعبھ در آورد و . بستھ رو ھمراه فندک پرت کردم رو تختش. حالش رو درک می کردم

  :بھ شوخی گفتم . روشن کرد و با سرفھ ی کوچیکی دودش رو داد بیرون
  ؟آخھ مجبوری بکشی  -

  :شھاب ھمونطور کھ بھ سقف خیره شده بود و سعی می کرد دودو از حلقش بده بیرون گفت 
  .آدم ممکنھ خیلی چیزا رو دوست نداشتھ باشھ، اما چاره ای جز کشیدنشون نداره-
  :کام دیگھ ای از سیگارش کشید و ادامھ داد 
ر یھ دفعھ و یھ شبھ باید بزرگ   فضاش خیلی متفاوت بود، انگا. دبیرستان برای من دوره ی دیگھ ای بود-

ھر کسی ھم یھ طوری سعی می کرد خودش رو . اونجا ھمھ خودشونو آدم بزرگ می دونستن. می شدی
یکی از دوست دختر خیالیش می گفت، یکی از سفرھای نرفتھ ش، یکی بھ . برای بقیھ بزرگ جلوه بده

خودش رو جلوی بقیھ بزرگ نشون زور نداشتھ ش می نازید و خالصھ ھرکسی سعی می کرد یھ طوری 
بعضی ھا ھم کھ خودشون رو با کتاب ھاشون خفھ می کردند و از ھمون اول . حاال یا واقعی یا خیالی. بده

. برای رشتھ ی دانشگاھشون نقشھ می کشیدن
اون سال ھا پدرم داشت زمینھ ی حضورش  توی انتخابات مجلس رو جور می کرد و دیگھ اینقدر مشغول       

از یھ طرف نبود پدرم توی خونھ و از یھ طرف دیگھ . ود کھ حتی ھمون چند دقیقھ ھم نمی تونستیم ببینیمشب
ھم حس سرکشی نوجوونی و استقالل طلبی ذاتی خودم باعث شده بود کھ من ھم یواش یواش توی موج جدیدی 

ت تمام جاھای خالی زندگیم رو دلم می خواس. از زندگیم قرار بگیرم کھ دیگھ مثل قبل تنھا و پر حسرت نباشم
دیگھ از اینکھ با ماشین راننده بھ . پر کنم، دلم می خواست برای خودم باشم و زندگی خودم رو تجربھ کنم

مدرسھ برم و برگردم خستھ شده بودم، می خواستم توی خیابون ھا قدم بزنم و بھ قول خودم مستقل باشم و 
تا دائم از کارھام ایراد بگیره یا از ترسش جرات نکنم دست از پا پدرم ھم کھ دیگھ نبود . محتاج کسی نباشم

خطا کنم، اون ساعت ھایی ھم کھ توی خونھ بود یا مرتب با تلفن صحبت می کرد یا توی اتاق کارش بود و 
یھ دفعھ از یھ قفس بستھ وارد یھ دنیای بی حصاری شده بودم کھ من رو . داشت بھ کارھاش رسیدگی می کرد

دوستای زیادی توی دبیرستان پیدا کرده بودم و حاال کارھای . ھر چھ بیشتر بھ درون خودش می کشیدبا قدرت 
طرز لباس پوشیدنم ، مدل موھام و حتی نوع حرف زدنم ھم عوض شده . جدیدی رو ازشون یاد گرفتھ بودم

ھم بھ کارم داشتھ کسی ھم کاری بھ کارم نداشت، یعنی دیگھ اصال من رو نمی دیدند کھ بخوان کاری . بود
. اینطوری شد کھ من ھم میدون رو برای خودم باز  دیدم و توی چھار سال دبیرستان بھ کلی عوض شدم. باشن

منی کھ قبل از اون ھمیشھ بھترین نمرات رو داشتم حاال دیگھ ساده ترین درس ھا رو ھم بھ زور تقلب پاس 
منم دیگھ برای خودم زندگی می کردم و . ام اھمیت بدهمی کردم و البتھ کسی ھم نبود کھ دیگھ حتی بھ نمره ھ

خوشی ھایی کھ تازه طعمشون رو چشیده بودم و دنیایی . سعی می کردم کھ جای حسرت رو بھ خوشی ھا بدم
انتخابات و مشغلھ ھای پدرم برای من شده بود یھ فرصت طالیی برای فھمیدن . کھ تازه پیدا کرده بودم

....زندگی
  :م تو ھم بود و دستم رو زده بودم زیر چونم و با ریشم ورمی رفتم ، پرسیدمدر حالیکھ اخما

حاال باالخره بابات ھمون سال رفت مجلس؟-
نھ، اتفاقا اون سال این اتفاق نیفتاد و توی انتخابات اصال نتونست رای بیاره و برای ھمینم خیلی ضرر -

! مسخره بود! گرنھ بھتر می تونستم تبلیغ کنمکرد و جالب این بود کھ می گفت من پایبند خانوده م شدم و
در ھر صورت بھانھ ی خوبی دستش بود کھ تا . فکر کنم حتی اسمش رو ھم فراموش کرده بود...! خانوده

دوره بعدی دیگھ شب ھا ھم زیاد نیاد خونھ، مادرم ھم کھ اھمیتی نمی داد، شاید ھم عادت کرده بود، اما 
دوران دبیرستانم رو با پولی کھ ھمیشھ . دی رو جلوی خودم نمی دیدم این وسط من بودم کھ دیگھ ھیچ س

توی جیبم بود و امکاناتی کھ داشتم فقط پی عشق و حال خودم بودم و تمام زندگیم شده بود ماشین بازی و 
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انگار شھاب دیگھ ای . دیگھ از اون شھاب ساده و تنھا خبری نبود. اتو زدن دخترا و پارتی و اینجور چیزا
.آدمی کھ دیگھ تنھا نبود و دوست نداشت کھ غم داشتھ باشھ و حسرت بکشھ. ولد شده بودمت

دانشگاه چی؟ -
. قبول نشدم، یعنی اینقدر رتبھ م بد شد کھ حتی انتخاب رشتھ ھم نکردم. برای خودم کھ اصال مھم نبود -

البتھ ھمون چند دقیقھ ای کھ ھمین مسالھ ھم باعث شد کھ بھونھ دست بابام بیاد و دائم بھم سرکوفت بزنھ، 
. اما منم دیگھ ساکت نبودم و بھ راحتی جوابش رو می دادم. ممکن بود در طول روز ھمدیگھ رو ببینیم

یکی دو سالی رو ھمینطوری بیکار گذروندم و زیر بار ھیچ حرفی . دیگھ حتی اون ھم جلو دار من نبود
ر کنھ و تا لنگ ظھر می گرفتم می خوابیدم و از دیگھ درسی ھم نداشتم کھ بخواد صبحم رو پ. نمی رفتم

.... اونطرف تا نصفھ شب با دوستام بیرون بودم و خوش می گذروندم
  : با تعجب پرسیدم

  یعنی باباتم می ذاشت ھمینطوری ادامھ بدی؟-
فقط ھمین کھ مزاحمش . اون اوایل کاری بھ کارم نداشت ، یعنی براش اھمیتی نداشت کھ چکار می کنم-

اما ھمین طور نموند، تازه داشتم از بیست و یک سالگیم لذت می بردم کھ یھ روز . راش کافی بودنشم ب
    پدرم کھ دیده بود ھیچ طوری زیر بار.   چند تا مامور دژبان اومدن در خونھ و منو با خودشون برد

ود کھ من رو نمی رم و نھ کار می کنم و نھ درس می خونم ، بھ یکی از دوستای درجھ دارش سپرده ب
ببرن سربازی، البتھ مسلما بھ خاطر من این کار رو نکرده بود، بھ خاطر خودش این کار رو کرده بود، 
چون انتخابات جدیدی تو راه بود و دوست نداشت حاال کھ اینقدر برای این دوره زحمت کشیده، پسر بھ 

حاال نمی دونم .  پدرش بشھ قول خودش نا خلـفـش این دوره رو خراب کنھ و باعث خراب شدن وجھ ی
بھ خاطر سربازی رفتن من بود یا یاد گرفتن فوت و فن سیاست، اون سال باالخره بابام تونست توی 

از اطراف می شنیدم کھ دیگھ ماھی یھ بار ھم خونھ نمیاد و مادرم ھم گذاشتھ رفتھ . انتخابات رای بیاره 
انگار من یھ موجود اضافھ بودم کھ پرتش کرده . دھیچ کس بھ من فکر نکرده بو. خیلی جالب بود. خارج

....بودن توی پادگان کھ یھ دوسالی رو از دستش راحت باشن
  :با ناراحتی گفتم 

  یعنی حتی مادرت ھم خبری ازت نمی گرفت؟  -
 نفسی عمیقی کشید و خنده تلخ رو لباش تبدیل شد بھ خشم  و. لبخند تلخی زد و سرش رو بھ عالمت نفی تکون داد

:با سردی ادامھ داد. کینھ ای کھ ھمیشھ از پشت خطوط صورتش معلوم بود
. توی دو سال سربازی کینھ تمام وجودم رو گرفتھ بود و بھ تنھا چیزی کھ فکر می کردم گرفتن انتقام بود-

انتقام از کسی کھ خودش بزرگترین مشکل زندگی من بود و طوری رفتار می کرد کھ انگار من باعث 
با خودم نقشھ کشیده بودم  بعد از سربازیم دیگھ پام رو توی اون خونھ نذارم، خونھ . اون شدمشکست ھای 

سربازیم کھ تموم شد تصمیم گرفتم رو پای خودم . ای کھ احتماال ھیچ کسی انتظارم رو درش نمی کشید
نداشتم کھ  اما تخصصی. وایسم و بھ پدرم ثابت کنم کھ از اون خیلی بھترم و ھیچ احتیاجی بھش ندارم

از . برای ھمین مجبور بودم با اینکھ دوست نداشتم اما ھر کاری کھ می شد بکنم . بتونم ازش استفاده کنم
توی اون مدت ھر وقتی کھ کم می آوردم می . بازاریابی و فروشندگی گرفتھ تا رانندگی و تحصیلداری

اونجایی کھ دلشون برام می سوخت رفتم سراغ فامیالی مادریم و سر کیسھ شون می کردم، اونھا ھم از 
بھم کمک می کردن، البتھ ھیچ وقت کمکشون از حد مالی فراتر نرفت و ھیچ کدومشون من رو توی 

دیگھ داشتم . کی دوست داشت برای خودش دردسر درست کنھ... طبیعی ھم بود. خودشون راه نمی دادن
ھمین تا یھ جایی مشغول می شدم اینقدر من اھل کار کردن و سختی کشیدن نبودم ، برای . کم می آوردم

تقریبا دیگھ از ھمھ جا رونده شده بودم و بھ شدتم . بھانھ می آوردم کھ سر ماه نشده بیرونم می کردن
دیگھ سنم ھم کم نبود . نتونستھ بودم زندگیم رو خودم بسازم و بدجوری سرم بھ سنگ خورده بود. افسرده

سال خیلی ھم  23البتھ بھتره بگم کھ ھمتش رو نداشتم وگرنھ  .و فرصت دوباره شروع کردن رو نداشتم
. از ھمھ جا رونده شده بودم، نھ زندگی خوبی داشتم و نھ آینده ای.برای دوباره شروع کردن زیاد نبود

حداقل اگھ دو تا چیز ھم بارم می کرد .  دیگھ تصمیم گرفتھ بودم سرم رو بندازم پایین و برم پیش پدرم
اما خواستم یھ بار دیگھ ھم شانسم رو امتحان کنم، برای . ود کھ باز ھم در بھ دری بکشمبھتر از این ب

از این آگھی ھا زیاد دیده " جوان فعال با درآمد عالی: "آخرین بار نگاھی بھ نیازمندی ھای روزنامھ کردم
...حتما می دونی کجا بود. بودم ولی گفتم این یکی رو ھم امتحان کنم

آرای خودمون؟ھمین شرکت نقش -
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من رو خیلی راحت قبول کرد و بعد از شنیدن داستان زندگیم کلی ھم . آره، نقش آرا ، شرکت مظاھری  -
می گفت اگھ گوش بھ حرف باشم و . وعده ھای زیادی بھم داد. بھم بھا داد و قول داد کھ زندگیم رو بسازه

قول داده بود کھ طوری . و دارندکار رو جدی بگیرم من رو بھ جایی می رسونھ کھ دیگران حسرتش ر
راه کار و پول درآوردن رو یادم بده کھ یھ روزی با افتخار جلوی بابام قد علم کنم و تمام دارایی ھاش رو 

بستھ ھای مختلف می داد دستم کھ اینطرف و اونطرف ببرم و می گفت کھ بھ کس . بھ تمسخر بگیرم 
فقط یھ ماه از کارم گذشتھ بود کھ یھ پراید برام خرید . شون بدهدیگھ ای اعتماد نداره کھ بتونھ اینھا رو دست

یھ خونھ کوچک ھم برام اجاره . تا راحت تر بتونم بھ کارا برسم و بعد ساعت کار ھم زیر پای خودم بود
زندگی می کردم و " آقا ھا" دیگھ داشتم مثل. شرایطم با قبل خیلی فرق کرده بود. کرد کھ راحت باشم 

چند وقت یھ بار ھم یھ سری کاغذ و مدرک رو بھم می داد کھ بھ عنوان شاھد امضا کنم و . تمھمھ چیز داش
اما من برای اینکھ تیریپ معرفت بذارم نخونده امضا می . بھم تاکید می کرد کھ حتما با دقت بخونمشون

ذھایی رو کھ تا اینکھ یھ روز یکی از اون کاغ. کردم و می گفتم کھ بھش اعتماد دارم و از این حرفھا
امضا کرده بودمو نشونم داد و گفت طبق این کاغذ تو یھ قرارداد یک میلیاردی با من بستی کھ باید بھش 

اول خیلی ترسیدم و تعجب کردم اما بھم گفت کھ ترسی نداره و اگھ گوش بھ حرف باشم اتفاقا . عمل کنی
م من رو فرستاد توی بخش بعدش ھ. من رو خیلی سریع تر بھ جاھایی کھ دوست دارم می رسونھ

!!!یعنی خود نکبتت! صادرات کھ مسئولش یھ بداخالقِ  سگ ھاری بود کھ ھی می خواست پاچھ بگیره
  :بالش رو از زیر سرم برداشتم و محکم پرت کردم طرفش و با خنده گفتم

  ...نکبت تویی با اون قیافت  -
. از کاراش خندم گرفتھ بود. و یھ بالش دیگھ برداشتم پرت کنم کھ اونم از جاش پاشد و پتوش رو گرفت جلوش

اصال تعادل عصبی نداشت، یھ لحظھ دپرس می شد و تا یھ ذره باھاش شوخی می کردی دوباره می زد بھ سیم 
  . آخر

و سرش و در حالیکھ برمی گشتم سمت رفتم طرف تختش و بالشم رو از دستش کشیدم بیرون و یھ دونھ زدم ت
  :تخت خودم گفتم

  یعنی تو از کاری کھ برای مظاھری می کنی راضی ھستی؟  -
  :شھاب پتوش رو مرتب کرد و دوباره دراز کشید و گفت

اول کھ نمی دونستم کارش چیھ ناراحت نبودم، اما بعدش دیگھ نھ، منم مثل تو دل خوشی از این کار و از  -
  .بھ ھر حال از ھیچی بھتره... اما خوب مظاھری ندارم،

نگاھی . آھی کشیدم و سرم رو بھ نشونھ ی تاسف تکون دادم، می دونستم کھ اونم مثل من چاره ی دیگھ ای نداره
تازه فھمیدم چرا اینقدر . ساعت دو و نیم بود و ما ھنوز داشتیم حرف می زدیم. بھ ساعتم کردم و چشمام گرد شد

نگاھی بھ . از صبح کلی توی جاده رونده بودم و حاال ھم شھاب داشت حرف می زد .احساس خستگی می کنم
باالخره کلی فعالیت . شھاب کردم  و دیدم انگار اونم وضعش از من بدتره و تو خواب و بیداری داره سیر میکنھ

ش کردم و بھ شھاب پاشدم چراغو خامو! بایدم خستھ باشھ!  کرده بوده و برای دوتا دختره مایھ گذاشتھ بود دیگھ
  : گفتم

  .اینقدر حرف زدی کھ یادمون رفت باید بخوابیم، حاال فردا اگھ خواب موندیم تقصیره توئھ  -
  :شھاب پتوش رو رو سرش کشید و با صدای خواب آلودش گفت 

  .بھ من چھ، خودت گفتی بگو  -
اره از جلوی چشمھام رد می شدن و بدون اینکھ جوابی بدم روی تختم ولو شدم ، حرفھای شھاب مثل یھ فیلم دوب

. اون ھم قربانی شده بود، قربانی دیده نشدن و فراموش شدن. سرگذشت غم انگیزی داشت. بھشون فکر می کردم
   "قصھ ی ھمیشھ تکرار تلخی ھا.... زندگی: " چشمھام رو بستم و با خودم زیر لب زمزه کردم 

....نفھمیدم کھ کی خواب بھ سراغم اومدو 

حامی------------ان قسمت دوازدھمپای
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  قسمت سیزدھم
  

. از صبح یکی دو جای تاریخی کھ مال دوره ی ھخامنشیان بود رفتھ بودیم و یھ چرخیم تو خود شھر زده بودیم
  .گناباد شھر تاریخی کوچیکی بود و برای گشتن و وقت گذروندن جاھای زیادی داشت

  . بریم یکی از باغای اطراف شھر نھار بخوریم و بعدشم راه بی افتیمدیگھ نزدیکای ظھر بود کھ تصمیم گرفتیم  
  :نازی پرسید . پشت دیوار گلی و کوتاه باغ کنار ماشینای دیگھ پارک کردم و با بچھ ھا پیاده شدیم

  اینجا دیگھ کجاس؟-
!بچرهواال منم نمی دونم، فقط گفتن یھ جای سرسبز و خوش آب و ھواس، منم بیتارو اوردم یھ کم -

                    :نازی پقی زد زیر خنده و بیتا ھم برگشت چپ چپ نگام کرد و گفت
  باز تو رم کردی؟ -

                                   :برگشتم بھ نازی گفتم
  !با توئھ ھا -

                                         :اونم با خنده گفت
  !کردنو با شما بود مھتاب جونرم ! نھ من فقط جفتک می ندازم -

                                      :خودمم زدم زیر خنده گفتم
عین سگ ... تو کھ جفتک می ندازی، من کھ رم می کنم، بیتا ھم کھ ماشاا! عجب باغ وحشی ھستیم ما سھ تا -

  !!پاچھ می گیره
ی رفتیم طرف در وردوی باغ ھی بارِ  ھم می با بیتا دوباره افتاده بودیم رو دور کل کل و ھمونجور کھ م

  . کردیم و نازیم می خندید بھمون
باغ یھ در بزرگ و چوبی قدیمی داشت کھ دوتا لنگھ اش بھ طرف داخل باز شده بودن و رو ھرکدوم از لنگھ 

  .معلوم بود جای خیلی قدیمی باید باشھ. ھای درم یھ دونھ کلون آھنی زنگ زده و کھنھ آویزون بود
تھ . ارد باغ شدیم و از یھ راه باریک و سنگفرش گذشتیم و رسیدیم بھ یھ محوطھ ی بزرگتر و مربع شکلو 

وسط . باغ یھ ساختمون قدیمی با درای مشبک و شیشھ ھای رنگی بود کھ می گفتن یھ موزه ی کوچکیھ
شستھ بودن زیرش و دورشم دار و درخت و چند تا آالچیق کھ مردم نمحوطھ ھم یھ استخر بزرگ بود و دورتا

با بچھ ھا رفتیم اول توی ساختمون یھ گشتی زدیم و بعدم اومدیم بیرون . حالت یھ قھوه خونھ ی سنتی داشت
  :بیتا ھمونجور کھ ولو شده بود رو نیمکتش و خودشو باد می زد گفت. نشستیم زیر یکی از آالچیقا

  و می گردونی مھتاب خانم؟حاال چی شده تو اینقدر مھربون شدی و ھی از صبح داری مار -
         :شالمو از دور سرم باز کردم و دنبالھ ھاشو تکون دادم تا یھ کم خنک شم و گفتم

  حاال بده اوردمتون گردش علمی تفریحی دوتا جای تاریخیم ببینین بھ معلوماتتون اضافھ شھ؟ -
رد بشم یا نھ، این منو اورده  من نگرانم کھ حاال چی می شھ و باالخره می تونم از مرز! برو بابا توام-

  .بیا زودتر راه بی افتیم توروخدا!موزه ببینم
بیتا جان آخھ تو چرا اینقدر خری؟؟؟ خوبھ حاج حیدری ھمین دیروز جلوی خودت گفت کھ حدود یھ ھفتھ -

این راھم خیلی کھ بخواد طول بکشھ و من خودمو بکشم و آروم برم دو روز . دیگھ باید بندرعباس باشیم
روز اونجا عالف باشیم، بھ جاش تو ھر شھر یھ کم  5بھ جای اینکھ بریم و ! ول می کشھ تا برسیمط

بده توفیق اجباری نصیبت شده؟. بیشتر می مونیم و برای خودمون ول می چرخیم
:بیتا کھ معلوم بود عصبی شده و نگرانیش زده باال با بی حوصلگی گفت

.تصمیماتو خودتون می گیرد، ببخشید تو کارتون دخالت کردم حواسم نبود شما ھمھ ی! بلھ خانم رئیس-
!آفرین، حاال یھ دقیقھ صداتو بُبر تا من از صدای محیط لذت ببرم-

         :یھو از جلوش یھ نمک دونو برداشت، سرجاش نیم خیز شد و نشونھ رفت طرفم  و گفت
  بزنمش تو سرت؟! خیلی روت زیاد شده ھا مھتاب -

                           :ی صورتم و با خنده گفتمدستمو گرفتم جلو
  !!اونوقت بھ من می گھ رم کردی! ببین توروخدا -

                                        :نشست سرجاش و گفت
  من اعصاب ندارم، تو و نازی ھم ھی برین رو ! آخھ ھی ھیچی بھت نمی گم ھی سر بھ سر من می ذاری -

  !اعصابم
  :ی عین فشنگ از جاش پرید و با حرص گفتیھو ناز
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اصال من چیکار بھ تو دارم؟ خوبھ ما بھ خاطر تو لطف کردیم بھت و داریم ! عجب رویی داری تو-
  !ھمراھیت می کنیما

                                 :بیتا ھم روشو کرد اونور و گفت
  !!می خوام صد سال ھمراھیم نکنین -

                        :نشھ و بھ ھم نپرن بھ شوخی گفتم برای اینکھ باز دعواشون
  !آدم نیست کھ. پاشو نازی جان، پاشو من و تو بریم دوتا پسر تور کنیم اینم بشینھ اینجا قنبرک بزنھ -

" بلھ"تا گفتم . تا خواستم دست نازی رو بگیرم و از جامون بلند شیم یھ کم بیتا رو اذیت کنیم موبایلم زنگ خورد
گوشی رو از گوشم دور گرفتھ بودم و رومم کرده بودم اونور ولی بازم ! ی جیغ مامانم رفت ھوا ازونورصدا

می گفت . حسابی عصبانی بود و معلوم بود نگرانھ! صدای جیغ و داد مامانم بھ صورت واضح از تو گوشی میومد
حرف بزنھ و ھمش می گفتھ در دسترس  از دیروز تاحاال کھ راه افتادیم ھزار بار زنگ زده ولی نتونستھ باھامون

وسط حرفاش ھی . منم کھ دیشب بھ کل یادم رفتھ بود باھاشون تماس بگیرم و ھمین نگران ترشون کرده بود. نیستیم
تند تند عذرخواھی می کردم و می خواستم براش توضیح بدم کھ یادم رفتھ زنگ بزنم و ھیچ اتفاقی نیافتاده ولی نمی 

                :یھ کم کھ آرومتر شد فوری گفتم. شو می زدذاشت و فقط حرف خود
  ! مامان جان، تو کھ خودت می دونی، خطھا مشکل داره، حتما آنتن نداده دیگھ، بابا بھ من چھ -

  !دوباره جیغش رفت ھوا
تا دختر تنھا این ھمھ راه تو  3بی خودی بھانھ نیار، چرا تو خودت یھ زنگ نزدی؟؟ ھرچی گفتیم بھتون -

  !جاده خطرناکھ برن، بھ خرجتون نرفت، حاال کھ رفتین حداقل دیگھ آدمو جون بھ لب نکنین
.ببخشید! چشم، حق با شماس-
مامانِ  بیتا ھم دیشب دوبار زنگ زد و نگران بود ببینھ چی کار کردین باالخره، می خواست ببینھ کار  -

دنیا ھم کھ نمی تونست شماره ھاتونو  ازون سر. بیتا چی شد و طرف موافقت کرد برای رد کردنش یا نھ
!بگیره، منم کھ ازتون خبر نداشتم، گفتیم حتما مردین خیالمونو راحت کردین

                                        :با خنده گفتم
  !یھ روز نبودیم فکر کردن مردیم حلوامونم پختن!!! واقعا عجب مادرایی داریم ما -
بھ بیتا ھم بگو بھ مامانش یھ زنگ بزنھ، خودتم یھ زنگ بزن بھ . ی بی فکر بی خودی مزه نریز، دختره-

  .بابات کھ دیگھ نزدیک بود از نگرانی سکتھ کنھ از دستت
.چشم، قولم می دم ساعتی یھ بار خدمتتون زنگ بزنم گزارش بدم ازین بھ بعد-

:با عصبانیت گفت
!!!جبران کنیم... ازحمت می کشید، لطف می کنید،منت می ذارید سر ما، ایشا-

                                             :خندیدم و گفتم
  !اینقدر بداخالق نباش مامامی جان! می گم بابا طالقت بده ھا -

از بچگیم باھام ھمینطور بود و ھیچ وقت نمی تونست دختر یکی یھ دونھ . معلوم بود خودشم خنده اش گرفتھ
  :کھ روم زیاد نشھ گفتجوری ! اشو خیلی دعوا کنھ

زود بھ بابات ! ورپریده، ھمینم مونده بود تو تھدیدم کنی و بخوای پنبھ ی منو پیش بابات بزنی! زھر مار-
  .یھ زنگ بزن می خواد صدای خودتو بشنوه

چشم، امر دیگھ؟-
.خیلی مواظب باشین، شبا ھم یھ جای امن و درست حسابی بخوابین-
.چشم-
!یشھ سر نَبرتندم رانندگی نکن، مثل ھم-
...می گم می خوای. اونم چشم-
!خداحافظ... بسھ دیگھ، اینقدر حرف نزن، کار و زندگی دارم-

  :بیتا فوری با خنده گفت. گوشی رو اوردم پایین و یھ نفس راحت کشیدم. تا خواستم جوابشو بدم دیدم قطع کرده
  !ب می بری و جلوش جفت می کنیحال می کنما کھ تو با این ھارت و پورتت اینجوری از مامانت حسا -
                                     :براش یھ شکلک دراوردم و گفتم  
  .یھ زنگم بھ مامانت بزن، انگار کارت داره! حاال جفت کردن خودت جلوی مامانت مونده. کم حرف بزن -

خودمم شماره ی . شد گوشیشو برداشت و با کارت تلفن راه دوری کھ از قبل داشت مشغول شماره گرفتن
اونم خیلی نگران شده بود اما مثل ھمیشھ در . بابامو گرفتم و باھاش کلی حرف زدم تا خیالش کمی راحت شد
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یھ کم دیگھ باھاش حرف زدم و بھش ! کمال آرامش و مھربونی باھام حرف زد و مثل مامانم داد و بیداد نکرد
  . دمقول دادم مراقب ھمھ چی باشم و بعدم خداحافظی کر

ھمیشھ . بعد از حرف زدن با پدرم یھ لبخند اومده بود رو لبم و مثل ھمیشھ پر از حسای خوب شده بودم
تنھا بچھ اشون بودم و از بچگی نذاشتھ بودن آب تو . بزرگترین حامیم تو زندگیم اون بود و بعد از اونم مادرم

ھمین مسافرت با بیتا و نازی ھم جزو . ندلم تکون بخوره و ھمیشھ ھم سعی کرده بودن بھ آه دلم رفتار کن
چیزایی بود کھ می دونستم خیلی ازش راضی نیستن اما بھ خاطر من قبول کرده بودن و منم کھ ھمیشھ سرم 

  ... درد می کرد برای ھیجان و ماجراجویی باالخره راضیشون کرده بودم
. لفنش با مامانش تموم شد و قطع کرددستمو زده بودم زیر چونھ ام و مشغول ھمین فکرا بودم کھ بیتا ھم ت

  :پرسیدم
  چی شد؟ اتفاقی افتاده؟ -

                                      :نفسشو داد بیرون و گفت
نھ، فقط یھ کم نگران شده بود و کلیم داشت سفارش می کرد کھ ھرطور شده زودتر خارج شم کھ یھ وقت  -

  .ویزام باطل نشھ
                                    وز دیگھ ھم صبر کنیم؟ر 6- 5بھش گفتی باید یھ -

  .اونم ھمینجور نگرانھ کھ نکنھ اتفاقی بی افتھ... آره -
.نگران نباش. چیزی نمی شھ... ایشاا-
بھ توی تحفھ ھم کلی سالم رسوند و گفت بازم ازت تشکر کنم کھ باھام اومدی، می خواست باھات حرف -

.بزنھ، دیگھ کارتم تموم شد
می خواستی بھشون بگی دخترشون داره حسابی از خجالتم در میاد و ھی راه بھ راه ازم . سالمت باشن-

!تشکر می کنھ
  :روشو کرد اونور و گفت

!ھمینم از سرت زیاده-
اگر کوچیک تر بودم ! بیتا می گم خوبھ من یھ سال ھم ازت بزگرترم و اینجوری احتراممو نگھ می داریا-

!!کردی  البد ھمینجا خاکم می
                                    :زد زیر خنده و گفت

  .نھ جیگر، فعال احتیاجت دارم باید زنده باشی -
                                 :بھ دور و بر نگاه انداختم و گفتم

  راستی نازی کو؟؟ این یھو چرا غیب می شھ؟ -
                            :بیتا ھم حواسش جمع شد و گفت

  .فکر کنم رفت یھ کم قدم بزنھ. نمی دونم، من و تو کھ داشتیم با تلفن حرف می زدیم پاشد رفت -
آھان، راستی قرار شد ما پاشیم بریم دوتا پسر تور کنیم و جنابعالی روھم تنھا بذاریم کھ یھ وقت لگد نزنیم -

  !بھ اعصاب ضعیف شما
  :خندید و با مھربونی گفت

.جا بشین ور دل من، نمی خواد جایی بریحاال شما ھمین -
چشمامو " نمی ذارم از پیشم جم بخوری، جات ھمینجاس، پیش خودم. "ناخواداگاه یھ صدایی تو ذھنم تکرار شد

. بستھ ی سیگارمو دراوردم و یھ نخ روشن کردم. رو ھم فشار دادم و سعی کردم فکرشو از ذھنم بیرون کنم
بیتا دستشو تو . و از پشت دود سیگار منظره ی رو بھ رومو نگاه می کردمبدون حرف زل زده بودم بھ جلوم 

                                   :ھوا جلوی صورتم تکون داد و گفت
  !این سیگار کشیدنتو حاال یھ جوری تحمل می کنم، ولی این یھو ساکت شدن و تو فکر رفتنتو نمی تونم -

دستشو زده بود زیر چونھ اش و . خیره شده بودم برگردوندم سمتشنگاھمو بھ زور از منظره ای کھ بھش 
                             :زیر لب گفتم. انگار منتظر بود

  ھوم؟ -
  ..بگو-
چیو؟-
.ھمونی کھ تو فکرتھ-
چی تو فکرمھ؟-
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!منم دقیقا ھمینو می خوام بدونم-
چیو می خوای بدونی؟-
.تو ھیچ وقت از گذشتھ ات ھیچی بھ من نمی گی. رو بگوھمھ ی چیزایی کھ تو فکرتھ . اذیت نکن مھتاب-
.آخھ از گذشتھ متنفرم-
..عوضش من عاشق گذشتھ امم-

  :ناخواداگاه گفتم
  ...منم اون گذشتھ ھا عاشق بودم-

                                 :آروم و با کمی تعجب گفت
  واقعا؟ حاال اون آدم خوش شانس کی بود؟ -

                                   :و ھوا کرمم گرفت و گفتم یھ لحظھ وسط اون حال
  !یھ پسره -

                                       :زد زیر خنده و با حرص گفت
ھمچین حس گرفتھ بود کھ گفتم االن ھمھ چیو برام !! تو حس رفتنتم مثل آدمیزاد نمی مونھ!! زھر مار -

  !تعریف می کنھ ھا
                :یھ کام عمیق از سیگارم گرفتم و خیلی بی مقدمھ گفتم بھش لبخند زدم،

  ..استاد حل تمرینمون بود -
خودمم . با حالتی کھ شوکھ شده بود و معلوم بود اصال انتظار نداشتھ بھ ھمین راحتی بھش بگم زل زده بود بھم

  :ق گفتبا لحن مشتا. حس می کردم با ھمین یھ جملھ دوباره پرتاب شدم بھ گذشتھ
  خوب؟؟؟ -

                                    :آروم ادامھ دادم
سال دوم دانشگاه . دانشجوی فوق لیسانس مھندسی شیمی بود و خیلیم زرنگ و درسخون .اسمش امیر بود -

اوایل فکر می کردم فقط بھ خاطر درس خون بودنشھ . بودم کھ استاد حل تمرین کالس شیمی تجزیھ امون شد
عنوان استاد حل تمرین انتخابش کردن، اما بعدا فھمیدم وضع مالیشم زیاد خوب نبود و بھ خاطر ھمین  کھ بھ

حتی بھ خاطر پروژه ی دفاعیھ اش کھ می گفتن یھ تحقیق خیلی . دانشگاه اینجوری می خواستھ کمکش کنھ
  ...عالیھ یکی از استادا باھاش ھمکاری می کرد و بھش پول می دادن

                            :یتا انداختم و ادامھ دادمیھ نگاه بھ ب
  ..ولی... منظورم از ھمھ ی این حرفا اینھ کھ خیلی پسر زرنگ و باھوشی بود و پشتکارشم خیلی زیاد بود -

                                         :سرشو تکون داد و گفت
  خوب، بعدش؟ -

                                           :لبخند زدم و گفتم
  !!!از جلسھ ی اولی کھ وارد کالس شد عاشقش شدم! ھیچی -

                                                     :بیتا چشماش گرد شد و گفت
  !راست می گی؟؟ تو؟؟ عاشق شدی اونم با یھ نگاه؟ من کھ باورم نمی شھ -
  !خودم شک می کنم کھ این من بودم؟ یعنی ھنوزم گاھی بھ! خودمم باورم نمی شد-
!آره، تو با این اخالق گندت و غدیت واقعا ھم آدم باورش نمی شھ عاشق بشی اونم این مدلی-
!حاال توام این وسط ھی تیکھ بنداز-
.بقیھ اشو تعریف کن بابا -
نم بھ خاطر از ھمون جلسھ ی اول سر یھ رو کم کنی با بچھ ھای دیگھ پاشدیم از کالسش زدیم بیرون و او-

اوایل نمی فھمیدم چمھ و چرا ھروقت می بینمش یھ . کل کلی کھ باھاش کردم باھام افتاد رو دنده ی لج
طوری می شم، ولی یھ بار کھ کامال بھ طور اتفاقی خارج از محیط کالس روبھ روش قرار گرفتم و 

!مجبور شدم چند کلمھ باھاش حرف بزنم، فھمیدم حسابی دلم کار دستم داده
                                            :بیتا با ھیجان گفت

  اون چی؟ اونم ازت خوشش میومد؟ -
اوایل کھ نمی فھمیدم، فقط فکر می کردم باھام بھ خاطر ھمون کل کل جلسھ ی اول لجھ، ولی بعدا اونم -

  ...خودشو لو داد
  :رو لبم ادامھ دادمھمونطور کھ از یادواری خاطرات اونروزا یھ لبخند اومده بود 
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از چندروز قبل از امتحان میان ترم بھ خاطر برنامھ ی مسافرتی کھ با بچھ ھای دیگھ داشتیم سعی کرده ...-
ولی ھمین امیر خانِ  استادِ  حل تمرین کھ تاریخ امتحانای گروه مارو . بودیم تاریخ امتحانو عوض کنیم

منم کھ ! واستم، باھامون لج کرد و تاریخو تغییر ندادتنظیم کرده بود، دقیقا چون من رفتم پیشش و ازش خ
مثال دوستام منو ! موقع دیدنش زبونم بند اومده بود و نتونستھ بودم درست حسابی باھاش حرف بزنم

فرستاده بودن کھ مخ استادو بزنم برای تغییر تاریخ، استادم منو پاس داد بھ امیر، جلوی امیرم کھ من 
دون ھیچ حرف خاصی بعد از چند دقیقھ از اتاقش زدم بیرون و خالصھ گند زدم زبونم بند اومده بود و ب

چون من با استاد کالس آشنا بودم و ! دوستامم وقتی فھمیدن ھمھ ازم شاکی شدن. بھ برنامھ ی بچھ ھا
مطمئن بودن می تونم تاریخ امتحانو تغییر بدم، ولی دیگھ ھیچ کدوممون فکر نمی کردیم کارمون بھ استاد 

حتی حالشو ! منم کھ اون روزا اصال حال خودمم نمی فھمیدم، چھ برسھ بھ بقیھ رو! ل تمرین بی افتھح
نداشتم کھ دوباره برم پیش استاد کالس و از خودش بخوام تاریخو برامون عوض کنھ و کال بی خیال 

                      ...ماجرا شدم چون می ترسیدم دوباره با امیر رو بھ رو شم
روزِ  تمام قید ھمھ رو زدم و بست نشستم خونھ و تمام اون چند روز تا امتحانو تو حال و ھوای  چند 

حتی درست یادم نمیاد برای امتحان بھ اون مھمی و سختی چطوری . خودم بودم و با کسی کاری نداشتم
! تنھا چیزی کھ تو ذھنم می موند و حواسم بھشون بود چشمای امیر بود! درس خوندم

                                                           :وسط حرفم و گفت پرید
  !من باورم نمی شھ تو از چشمای یھ پسر اینطوری حرف بزنی -
نمی تونی تصور کنی چھ برق . خب چشمھا و نگاه اون با ھمھ فرق داشت! توام کھ ھیچی باورت نمی شھ-

ه تاریک و ترسناک بود کھ فکر می کردی حتی می تونی عین یھ چا... مشکی مشکی...و گیرایی داشت
  !بیفتی توش

                                                :بیتا با خنده گفت
  توام افتادی توش؟ -
  !!اونم چھ جور! آره-
یعنی از چشمای سبز و سگدارِ  خود ورپریدتم بدتر بود دیگھ؟؟؟-
!زور می زنم کھ نوع نگاھشو برات ترسیم کنم خره دارم کلی! من قشنگی چشماشو منظورم نیست-

                                                :بعدم با خنده اضافھ کردم
  .بس کھ نگاھش نفوذ داشت و مثل سوزن تیز بود! پیش خودم و بچھ ھا اسمشو گذاشتھ بودم آقای سوزنی -
  عاشقت شده؟ حاال باالخره از کجا فھمیدی کھ این آقای سوزنی ھم-
ھیچی درس نخونده ... گفتم کھ. اولین اتفاق سر ھمون امتحان میان ترم افتاد. بعد از کلی اتفاقات جالب-

بعدم من کال زیاد اھل درس خوندن . بودم، ھمش فکر و خیالم پیش اون بود و بھ کل از زندگی افتاده بودم
ھمیشھ یھ جورایی تو نمره دادن بھم کمک کرده نبودم، نصف استادای دانشگاه ھم از آشناھای بابا بودن و 

این یکی استادم کھ از آشناھامون بود، اما بازم نمی دونم چرا اضطراب ! ھمینم تنبل ترم کرده بود ,بودن
.داشتم، بھ ھرحال درس سختیم بود و نمی شد بھ ھمین راحتی پاسش کرد

                      :نگاه بھ قیافھ ی مشتاق بیتا کردم و با بدجنسی گفتم
  .ادامھ ی داستان در برنامھ ی بعد -

                                       :زد رو دستم و گفت
  !مرض نریز مھتاب، جون بھ سرم کردی -
خوب آخھ وقتی می بینم اینجوری با ھیجان داری گوش می دی خندم می گیره از حس و حال تعریف -

!کردن در میام
.جدا کھ ھیچیت بھ آدمیزاد نمی ره! دت انگار از آدمیت انصراف دادیاتو واقعا بھ قول خو-

                                      :با حسرت گفتم
  .توام اگر بدیِ  بعضی از آدما رو می دیدی از آدم بودن خودت پشیمون می شدی -

                                                :چند لحظھ بینمون سکوت برقرار شد و دوباره گفتم
یکیش خود استادمون بود کھ بعد از چند دقیقھ ی اول و جواب دادن بھ سواالی . روز امتحان سھ تا مراقب داشتیم  -

تا سوال  5امتحانمونم . بچھ ھا رفت، موندن دو نفر دیگھ کھ یکیش یھ دختر سال باالیی و یکی دیگھ ھم امیر بود
ھمون یھ ذره ای ھم کھ . د ولی من ھمونارم نمی تونستم درست جسابی جواب بدمبیشتر نداشت و نسبتا ساده بو

بدون نگرانی رو صندلیم لم داده بودم و داشتم . برامم اصال مھم نبود! خونده بودم و بلدم بودم با دیدن امیر پریده بود
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م و با این حسی کھ اومده نمی دونستم باید چیکار کن. ورقھ امو خط خطی می کردم و فکرمم ھزار جای دیگھ بود
اصال . تو ھمین فکرا بودم کھ اعالم کردن فقط ده دقیقھ مونده بھ آخر امتحان. سراغم چھ جوری باید برخورد کنم

بدون اینکھ بھ دور و بر نگاه کنم خواستم کیفمو بردادم و از جام پاشم کھ ! نفھمیده بودم زمان چھ جوری گذشتھ
نمی دونم چطوری اینقدر مطمئن بودم . یھو انگار میخکوب شدم سر جام. کردمسنگینی نگاھشو از روبھ رو حس 

خودمو جمع و جور کردم . اونھ کھ داره نگام می کنھ، فقط یھ حس بود و ھمین نمی ذاشت حتی بتونم سرمو بلند کنم
ا اون وضع و رو صندلیم درست نشستم و منتظر شدم وقت تموم شھ تا خودشون بیان برگھ ھا رو جمع کنن چون ب

                   !مطمئن بودم اگر بخوام از جلوش رد شم حتما با مخ می خورم زمین
بدون اینکھ ببینم یا . ھمچین کھ اومدم رو صندلی جابھ جا بشم و بھ خودم مسلط شم احساس کردم داره میاد طرفم 

قلبمم داشت از . ه میاد طرف منحتی صدای پاھاشو بشنوم حس می کردم از جلوی سالن و بین ردیف صندلیا دار
داشتم با خودم کلنجار می رفتم و ! اون موقع اصال انگار ھمھ جای بدنم نبض پیدا کرده بود! حلقم می زد بیرون

اصال نمی . اون لحظھ بھ کل مغزم از کار وایساده بود. نفسمو بھ زور می دادم بیرون کھ فھمیدم باال سرم ایستاده
  ... ایطی ھستم و اون چرا اومده باال سر منفھمیدم کجام و در چھ شر

                                  :یھ نگاه بھ بیتا کردم و با خنده گفتم
  !اگر گفتی چیکارم داشت؟ -

  :با یھ لحن مشتاق و مھیج گفت
  !می خواست از جلسھ ی امتحان بندازتت بیرون-

                                                               :زدم زیر خنده و گفتم
تو یھ چشم بھ ھم زدن ورقھ امو از زیر دستم کشید بیرون و از بین برگھ ھایی ! نھ خیر! ای خاک بر سرت -

اینقدر سریع اتفاق افتاد کھ اصال نفھمیدم ! کھ دستش بود یھ ورقھ ی دیگھ رو گذاشت جلوم و راھشو کشید رفت
من کھ دیگھ منگ شده بودم و حتی یادم رفتھ . ساد و اینبار اونم زل زد بھمدوباره رفت جلوی سالن وای. چی شد

اون لحظھ ھیچی برام مھم نبود جز نگاه کردن و ! بود بھ ورقھ ای کھ گذاشتھ جلوی دستم نگاه کنم ببینم چیھ
. خیره موندن بھش، ولی اون چند لحظھ ھم خیلی سریع گذشت و اون یکی مراقب گفت وقت امتحان تمومھ

امیر شروع کرد تند تند ورقھ ھای بقیھ رو جمع کردن و منم ! تازه با صدای اون جفتمون بھ خودمون اومدیم
اول فکر کردم اشتباه می بینم، ورقھ رو پشت و رو کردم و ! تازه یادم افتاد بھ برگھ ی زیر دستم نگاه کنم

" مھتاب رضوی"نی کھ باالش نوشتھ بود یھ ورقھ ی امتحا! دوباره یھ نگاه انداختم بھش ولی انگار درست بود
  !تا سوالشم حل شده بود 5و شماره ی دانشجوییمم کنارش بود و ھر 

                                                                  :یھو بیتا با صدای بلند گفت
  !جدی می گی؟؟؟ چقدر باحال -

  :جواب دادم. گرفتھ بودخودمم از یادواری ھیجان اون لحظھ ھا خنده ام 
خودشم سریع اومد ورقھ امو گرفت و بین . باورم نمی شد ھمچین کاری کرده باشھ! آره، واقعا جالب بود-

  .   برگھ ھای دیگھ گذاشت و از کالس رفت بیرون
خوب؟؟؟-

                                :ظھره، از جام پاشدم و گفتم 1یھ نگاه بھ ساعتم کردم دیدم نزدیک 
  .پاشو ببینم. انگار قصھ ی حسین کرد دارم براش تعریف می کنم!! ھی می گھ خب! خب و زھر مار -
  .بقیھ اشو بگو. مھتاب اذیت نکن دیگھ! ئھ-
حاال بعدا، پاشو یھ نگاه بنداز ببین نازی کجاس، بعدم یھ چیزی بخوریم دیگھ راه بی افتیم تا شب نشده، -

!یشبی بخوابیاوگرنھ امشبم باید تو پرزیدنت روم د
از زیر آالچیق اومدیم بیرون و بھ دور اطراف یھ . با نارضایتی از جاش پاشد و خودشو کش و قوس داد

  ...نگاھی انداختیم کھ نازی رو پیدا کنیم
  
  
کتایون ------------پایان قسمت سیزدھم      
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  قسمت چھاردھم
  

لرزش محسوسی رو . احساس بدی رو برام بھ وجود آورده بودآفتاب بھ تندی تو چشمھای بستھ م نفوذ می کرد و 
ھنوز احساس خستگی می کردم و می . روی پلک ھام احساس می کردم، اما اصال دلم نمی خواست بازشون کنم

پلکھام رو بیشتر بھ ھم فشردم و غلتی زدم و سرم رو بھ جھت مخالف آفتاب چرخوندم و . خواستم بیشتر بخوابم
پلکھام داره دوباره سنگین می شھ، انگار دو تا دست روی چشمھام رو گرفتھ بود و نمی ذاشت احساس کردم کھ 

این بار آفتاب پشت سرم رو حسابی داغ . کھ بازشون کنم و دائم می خواستم بیشتر بخوابم؛ اما مگھ می شد خوابید
یھ لحظھ احساس کردم کھ دیگھ  برای فرار از گرمای آفتاب غلت دیگھ ای زدم اما. کرده بود و کالفھ شده بودم

در حالیکھ یھ دفعھ از خواب پریده بودم نیم ! تخت تموم شده و زیرم خالیھ و از روی تخت محکم افتادم رو زمین
خیز شدم و پتومو با حرص زدم کنار و الی چشمھام رو بھ سختی باز کردم کھ آفتاب دوباره چشمھام رو اذیت 

ھ ی تختم نگاه کردم و یھ دونھ با حرص زدم بھ پایھ ش، اما برخورد دست ِسّر سرم و رو برگردوندم و بھ لب. کرد
با . و تازه بیدار شده ی من با لبھ ی چوبی و سفت تخت، دونھ دونھ استخونھام رو سوزوند و دادم رفت ھوا

حرص از جام پا شدم و پتوم رو از روی زمین برداشتم و پرتش کردم روی تخت و خودمم نشستم لبش کھ 
احساس کردم یھ چیزی زیر پام داره می لرزه و صدا می ده،  سرم رو خم کردم و زیر پام رو نگاه کردم و دیدم 

با عصبانیت ! کھ بلھ، موبایلمھ کھ داره زنگ می خوره، آخھ چرا اول صبحی باید این ھمھ بال یھ جا بیاد سرم
گوشی رو قطع کردم و . شماره اشتباه بود موبایل رو برداششتم و جواب دادم و حرصم بیشتر از قبل شد، چون

انگار امروزم از اون روزایی بود کھ زندگی از در . ھمینطوری بھ صفحھ ش نگاه کردم و بعد پوزخندی زدم
  ...شوخی باھام وارد شده بود و دوست داشت سر بھ سرم بذاره

مھام رو بستم و سعی کردم کھ سرمو تکون دادم و موبایلم رو انداختم رو تشک و خودمم ولو شدم کنارش و چش
اما یھ لحظھ مثل برق گرفتھ ھا چشمھام رو باز کردم و اول سعی کردم کمی فکر کنم کھ چیزی . دوباره بخوابم

کھ دیده بودم درستھ یا نھ، برای اینکھ مطمئن بشم موبایلم رو برداشتم و صفحھ شو دوباره با دقت نگاه کردم، 
پس بگو چرا آفتاب . اصال نمی فھمیدم کھ چطور اینقدر خوابیده بودم!! شھظھر با 12باورم نمی شد کھ ساعت 

ھمھ چیز تو اتاق بھ ھم . یھ دفعھ از جام پریدم و بھ دور و برم نگاه کردم! اینقدر گرم و غیر قابل تحمل شده بود
ار اتاق افتاده روی میز کھ ھنوز تھ مونده ھای غذای شب قبل بود و ساکھامون ھم کھ ھمینطوری کن. ریختھ بود

تعحبم از این . بود و کف اتاق ھم کھ پر بود از تھ سیگار و روی اون یکی تخت ھم شھاب مثل جنازه افتاده بود
انگار عالوه بر ھیکلش، خوابشم مثل ! بود کھ چطور با اینھمھ سر و صدایی کھ کرده بودم از خواب بیدار نشده

از روی تختم بلند شدم و . طرف دیگھ ھم خیلی دیر شده بوداز یھ طرف حرصم گرفتھ بود و از یھ ! خرس بود
رفتم باالسر شھاب و تمام حرصمو با لگدی کھ بھ پشتش زدم خالی کردم و بدون اینکھ منتظر دیدن عکس 

البتھ فرصت دوش گرفتن دیگھ نبود و فقط رفتھ بودم کھ یھ آبی بھ . العملش باشم حولمو برداشتم و پریدم تو حمام
  . تم بزنم و یک کم با موھای بلندم ور برم کھ از اون حالت جنگلی در بیاد و دوباره صاف بشھدست و صور

خیلی سریع کارم رو تموم کردم و از حمام اومدم بیرون و یھ راست رفتم سراغ ساکم کھ لباس ھام رو عوض 
ری ھضم کنھ کھ کنم، شھابم مثل آدم ھای منگ لب تختش نشستھ بود و سعی می کرد کھ برای خودش یھ جو

برگشتم طرفشو با صدای داد مانندی ! جطوری از خواب بیدار شده و چرا یھ دفعھ ھمچین فشاری بھش اومده
  :بھش گفتم

زود باش آماده شو وگرنھ مجبوری بقیھ راه ... بلند شو بابا لنگھ ظھر شده، دیر شد ، حاال شب میمونیم تو جاده  -
  . رو پیاده بیای

دکمھ ھای سر آستینم رو . ی تخت پاشد و تلو تلو خوران رفت طرف سرویس و چپید توش شھاب بھ زور از لبھ
  :بستم و ساک خودم رو برداشتم و رفتم دم در دستشویی و چند بار بھ در زدم و گفتم

من می رم پایین پول اتاقو حساب کنم و ماشینو روشن کنم، اگھ تا پنج دقیقھ دیگھ پایین بودی کھ ھیچ، وگرنھ   -
  .ی ذارم می رم و مجبوری بقیھ راھو با اتوبوس بیایم

کار مسئول ھتل . این رو گفتم و از اتاق خارج شدم و بھ سرعت پلھ ھا رو طی کردم و رفتم قسمت پذیرش ھتل
کھ تموم شد و شناسنامھ ھا رو پس داد ، رفتم سمت ماشین و ساک رو پرت کردم روی صندلی عقب و خودم ھم 

اینطوری کھ من ھولش کردم حداقل دیگھ " با خودم گفتم . منتظر شدم کھ شھاب ھم بیادپشت فرمون نشستم و 
آخھ واقعا فرصت ھم نداشتیم و اگھ دیر تر از این می شد دیگھ شب توی جاده می !" یک ربعھ آماده می شھ

ند صد میلیونی موندیم و بدتر از اون از زمان بندی مون ھم عقب می موندیم و این توی کار ما بھ معنی ضرر چ
تا اومدن شھاب کیف سی دی ھا رو در آوردم و یک کم باھاشون ور رفتم تا یھ آھنگ مناسب پیدا کنم، . بود
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ھم از قیافھ ی . ھمینطور مشغول گشتن توشون بودم کھ دیدم در ماشین باز شد و شھاب نفس نفس زنون سوار شد
با ! و سریع حاضر شدنش داشتم شاخ در می آوردمآشفتھ ش خنده م گرفتھ بود و ھم از این ھمھ سرعت عمل 

در حالیکھ بھ شدت سعی می کردم جلوی ! " مرسی جذبھ، می دونستم ھمیشھ ھمینکارو می کردم" خودم گفت 
  :خندمو بگیرم گفتم

  ؟ حاال چرا اینقدر خوش تیپ شدی تو یھ دفعھ؟!بھ بھ ، گل پسر، چقدر زود حاضر شدی-
تی رفتی فکر کردم دوباره سیمات قاطی کرده و جدی جدی داری می زھر مار، اونطوری کھ تو گذاش-

!ری و منم باید دنبال ماشین بدوام، خوب چکار می کردم؟ باید سریع حاضر می شدم دیگھ
ھمین دیگھ ، زبون خوش کھ سرت نمیشھ کھ بشھ باھات منطقی حرف زد، باید از ابزار کمک آموزشی -

!برات استفاده کرد
.آموزشتو ببرند ، ھیچ کدوم از کارات بھ آدمیزاد نبرده مرده شور خودت و-
.بعدشم حداقل مثل توی خرس نیستم کھ توپم نمی تونھ بیدارت کنھ... تا آدمیزاد رو چی معنی کنی-
نمی دونم چرا یھ دفعھ پشتم درد گرفتھ، انگار توپ خورده باشھ ... داریوش؟... آخ راستی گفتی توپ-

یافتادم؟بھش، من دیشب از روی تخت ن
خودم رو زدم بھ اون راه و جلوی خنده ھای ریزم رو گرفتم و سعی کردم کھ بھ خودم مسلط بشم کھ قضیھ ی لگد 

  :شونھ ھامو انداختم باال و با بی تفاوتی تمام گفتم!!! زدنم بھش تو خواب لو  نره
  .نمی دونم، شایدم افتادی  -
  .روشن کردم و راه افتادیم و بدون اینکھ دیگھ بحث رو ادامھ بدم  ماشین رو 

  :ھنوز خیلی از ھتل دور نشده بودیم کھ یھ دفعھ شھاب با ھیجان گفت
  .داریوش، داریوش، نگھ دار، جون شھاب نگھ دار-
چتھ؟ چی شده؟ چیزی جا گذاشتی؟-
.حاال تو جلو اون مغازه ھھ نگھ دار تا بھت بگم چی شده-

بھ آرومی جلوی مغازه ای کھ بھ ظاھرش می خورد ساندویچی دنده رو با نوک انگشتھام کم کردم و ماشین رو 
  :دست چپم رو گذاشتم رو فرمون و یھ وری شدم سمت شھاب و طلبکارانھ پرسیدم. باشھ نگھ داشتم 

  خوب؟ باز چھ دستھ گلی بھ آب دادی؟-
.ھیچی بابا، فقط گشنمھ، گفتم نگھ داری اینجا یھ چیزی بخوریم-
.ھ بھ جز اون بھ چیز دیگھ ای فکر نمی کنیای کارد بخوره بھ اون شکمت ک-
تو گشنھ ت نیست؟ االن چیزی نخوریم تا شب تو جاده می خوای چھ . خوب چیھ مگھ؟ مثل اینکھ ظھره ھا-

کار کنی؟
شھاب واقعا نمی فھمی کھ دیر شده و اگھ بیشتر از این معطل بشیم بھ بار نمی رسیم؟-
.من می فھمم، شکمم نمی فھمھ-
.، برو ساندویچ سرد بگیر کھ معطل نشیم، توی ماشین می خوریمخیلی خوب بابا-
.قربون ھر چی آدم با معرفت-
.برو خودتو لوس نکن-

شھاب خیلی سریع از ماشین پیاده شد و رفت توی ساندویچی و منم از فرصت استفاده کردم و باالخره یھ سی دی 
پنج دقیقھ بعد شھاب با . سیستم کھ حوصلھ م سر نرهبھ درد بخور از بین چرندیات شھاب پیدا کردم و گذاشتم تو 

یھ کیسھ گنده کھ پر از چیپس و ساندویچ و نوشابھ و این چیزا بود در ماشین رو باز کرد و نشست روی صندلی 
سرم رو ! داشت چیپس و نوشابھ می خورد و نیشش تا پشت سرش باز شده بود. و کیسھ رو ھم گرفت تو بغلش

شھاب . دوباره راه افتادم و بھ سمت خارج شھر روندم. زدم و گذاشتم کھ با خودش حال کنھتکون دادم و لبخندی 
  !ھم کھ شکمش یھ ذره سیر شده بود دوباره نطقش باز شده بود و یھ ریز سرمو می خورد

  :عینک آفتابیمو روی چشمم جابھ جا کردم و صدای ضبط رو کمی کم کردم و خطاب بھ شھاب گفتم
  ھ دلشون گرفتھ شد یا نھ؟خوب؟ حضرت آقا ت-
.ھمچین یھ ذره قابل تحمل تر شد، حاال نھار رو کھ بخورم بھتر می شھ.. ای-
چی گرفتی حاال؟-
.تا ساندویچ کالباس، خودت گفتی سرد بگیر دیگھ 5-
تا ؟ چھ خبره بابا؟ 5-
.یم یا نھدو تا برا تو سھ تا ھم برای من دیگھ، حاال کو تا برسیم بھ فردوس، تازه وقت کنیم بمون-
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شب باید تو بشینی . ھمینجوریش ھم خیلی دیر شده. فکر نمی کنم وقت موندن تو فردوسو داشتھ باشیم-
.پشت فرمون کھ یھ سره بریم

.باشھ، خیالی نیست-
راستی یھ زنگ بزن بندر ببین جنسا در چھ حالھ؟ رسیدن یا نھ؟-

  : خوشحالی خاموشش کرد و گفتشھاب موبایلش رو برداشت و دو سھ دقیقھ ای حرف زد و بعد با 
  .پس ما خیلی ھم دیر نمی رسیم. ایول، کامیون ھم دیشب نتونستھ حرکت کنھ و معطل شده-
آخھ اینم خوشحالی داره احمق جون؟ یھ ذره بھ فکر کار باش، اگھ فرشھا دیر برسند و نتونیم بھ موقع بار -

می فھمی اینا رو؟. لنج ھا بکنیمشون کلی ضرر میکنیم
این رو کھ می فھمم ، اما چیزی کھ نمیفھمم اینھ کھ آخھ کدوم احمقی رو دیدی فرش رو با لنج صادر کنھ؟ -
. آھا، نیست تو ھم دلیلش رو اصال نمیدونی-
.اما خداییش کار مسخره ایھ-
دیگھ اینکھ کی دوست داره مالش رو چکار . تو بھ لفت و لیس خودت برس. چھ کار بھ این کاراش داری-

.ھ من و تو مربوط نمی شھکنھ ب
اما انصافا بعد این بار خوب پولی گیرمون . ھر کاری دوست دارن بکنن، اصال بھ من چھ. اون کھ بلھ-

بیچاره مظاھری فکرشم نمی کرد کھ یھ روز برای خودش شاخ بشیم و از کاری کھ خودش . میادا
!مجبورمون کرد بریم توش اینقدر پول در بیاریم

ستھ کھ اون زرنگھ، اما مطمئنا اینقدر کاراش ایراد دار ھستش کھ بشھ توش روزنھ پیدا باالخره دیگھ، در-
. کرد

خدائیش دمت ! جناب داریوش خان ھم کھ متخصص روزنھ پیدا کردن و درز گیری و این حرفا دیگھ-
. خوشم اومد از کاری کھ باھاش کردی. گرم

خرمون زدی و حاالم دوباره باید با بدبختی پا رو منم خوشم اومد از این گندی کھ تو بھ این برنامھ ی آ-
.وجدانمون بذاریم

ھم من بیشتر . ایندقعھ دیگھ آخرین باره. حاال ھم بی خیال. گفتم کھ چاره ای نبود. حاال باز تو گیر بده ھا-
ما کھ اینھمھ براش کار کردیم و پا رو وجدان گذاشتیم، این آخری ھم . سفتھ ھام صاف می شھ ھم تو

!روش
.من کھ می دونم.. این تازه اولشھ. تو تا جون منو نگیری ول کن نیستی. نخیر، اشتباه نکن، آخریش نیست-
.قول میدم بعدش دیگھ حواسم باشھ بدون اجازه ی تو آبم نخورم.. بی خیال بابا-
ھ کجا اون شرکتی کھ گفتی می خواد با ما شریک بشھ کارش ب.... میگم شھاب.. حاال بگذریم از این حرفھا-

رسید؟ فرشھاشون رو دیدی؟
. اتفاقا بدک ھم نبود، اما بدیش این بود کھ یھ ذره دندون گرد بودن.. آره-
حاال پیشنھادشون چقدر بود؟-
-65
. ولشون کن بابا. بگو برند ماھی گیری، تجارت بھ اونا نیومده، خیال کردن با ھالو طرفن... زرشک-

یھ . کارمون رو ھمونجا ادامھ می دیم. تر خودمون تو دبیمیریم دف. ھمون کاری رو کھ گفتم می کنیم
.نمایندگی ھم اینجا برای خودمون می ذاریم

.موافقم. آره-
اما دیدم شھاب یھ ذره داره بھ . تازه شھر رو رد کرده بودیم ، دنده رو عوض کردم و سرعت رو کمی بیشتر

  :با تعجب نگاھش کردم و گفتم. خودش می پیچھ
  چیزیت شده؟-
.ده، گالب بھ روتون باید برم دستشوییشرمن-
دستشویی؟ مگھ صبح نرفتی؟-
اینقدر ھولم کردی کھ نذاشتی با خیال راحت بھ کارم برسم کھ، بعدشم فکر کنم نوشابھ ھھ کار خودشو -

!کرده
جلوتر چند تا ماشین کنار یھ جای باغ مانندی پارک . سرم رو تکون دادم و دنبال یھ جایی گشتم کھ بزنم کنار

قبل از اینکھ ماشین کامل بایستھ شھاب . سرعتم رو کم کردم و کمی دورتر از ماشین ھا نگھ داشتم. کرده بودن
از . در رو باز کرد و با عجلھ از ماشین پرید پایین و بدو بدو رفت و پشت دیوار ھای کاھگلی و درختھا گم شد
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دستم رو . کاراش بھ سنش نمی خورد. تعادل مثل بچھ ھا کم طاقت بود و البتھ بدون. کاراش خندم گرفتھ بود
از ماشین پیاده شدم تا کمی از ھوای خوب " . اینم شانس منھ دیگھ" گذاشتم رو فرمون ماشین و با خودم گفتم

اما حیفم اومد کھ اون ھوای خوب رو با . پاکت سیگارم رو از جیبم در آوردم کھ یھ دونھ بکشم. محیط استفاده کنم
سیگار خاموش رو گذاشتم گوشھ ی لبم و ھمینطوری باھاش بازی کردم کھ ھوسش . راب کنمدود سیگار خودم خ
بھ ماشین تکیھ داده بودم و داشتم از منظره  و ھوا لذت می بردم و از طرفی ھم منتظر بودم . ھم از سرم بی افتھ

اما تا منو دید پقی زد . ا بشھیھ پنج دقیقھ ای طول کشید تا سر و کلھ ی شھاب پید. کھ شھاب بیاد و راه بی افتیم
زیر خنده و در حالیکھ نمی تونست خنده ش رو کنترل کنھ دلش رو با دستاش گرفتھ بود و روی صندلی ماشین 

یھ . در ماشین رو باز کردم و پشت فرمون نشستم و راه افتادم". این باز دوباره خل شد"با خودم گفتم . ولو شد
.! مو بھ سمتش کردم، صورتش از بس خندیده بود سرخ سرخ شده بودذره کھ خنده ھای شھاب کمتر شد رو

  :دوباره نگاھم رو بھ سمت جاده برگردوندم و پرسیدم
  چیھ؟ باز چھ دستھ گلی بھ آب دادی؟-

دیگھ داشت حوصلھ م از این ھمھ خنده ھاش سر . شھاب قبل از این کھ شروع بھ تعریف کنھ دوباره زد زیر خنده
  : زم تو شکمش و گفتم با دست محکم. می رفت

  تعریف می کنی یا نھ؟-
خوب بابا، چرا می زنی؟ االن می گم دیگھ-
  :و کمی سعی کرد بھ خودش مسلط بشھ و ادامھ داد 
دیگھ حوصلھ ی گشتن برای دستشویی رو ھم نداشتم برای . از ماشین کھ پیاده شدم دیگھ داشتم می ترکیدم  -

خالصھ . دار و درخت پیدا کردم کھ بھ نظر می رسید خیلی دید ندارهھمین رفتم پشت اون دیواره و یھ سری 
ھمینطوری مشغول بودم کھ یھو احساس کردم کھ یھ چیزی . رفتم اونجا و مشغول خدمات بھ فضای سبز شدم

داره روم سنگینی می کنھ ، نا خودآگاه سرم رو بر گردوندم و دیدم کھ یھ دختر جیگر چند متر اونطرف تر 
!!ایساده و دست بھ سینھ داره منو نگاه می کنھپشت سرم و

بھ بھ ، پس تماشاچی ھم داشتی؟-
راستش یھ ذره ھول شدم و با خودم گفتم چیز بز تو این شانس لعنتی و سرم رو ! آره، اونم چھ جیگری-

اما احساس کردم کھ . برگردوندم، دیگھ ھم کاریش نمی تونستم بکنم و مجبور بودم تا آخرش صبر کنم
دوباره برگشتم نگاه کردم دیدم ھمونطوری دست بھ سینھ وایساده ! ه ھنوز ھمونطوری اونجا وایسادهدختر

چیھ ؟ نگاه "اعصابم خورد شد و با صدای بلند گفتم. و یھ ابروش رو داده باال و ھی داره نگام می کنھ
... "برو سانس بعد بیا... داره؟ نمایش تعطیلھ

حاال اون چی گفت؟ !این چھ طرز حرف زدنھ؟... پر رو-
حاال نیست اون کوچولو خیلی ھم دیدن "در کمال خونسردی گفت! ھیچی ، اونم انگار از من پر رو تر بود-

.اینو گفت و برگشت و رفت" حراجشم کردی براش بلیط می فروشی؟! داره
:زدم زیر خنده و گفتم

!بھ بھ پس باالخره یکی پیدا شد از تودریده تر و بی آبرو تر باشھ-
اونم انگشت !" اگھ دوست داری صبر کن بزرگشم میدیم خدمتتون" اما من کھ کم نیاوردم، منم بھش گفتم-

.فاکینگشو نشونم داد و ازم دور شد
پس برای ھمین بود کھ اینقدر ریسھ رفتھ بودی از خنده؟ من اگھ می دونستم از انگشت وسط و بیالخ و -

یشھ صبح تا شب از این عالمات خوشگل خوشگل این حرفھا اینقدر خوشت میاد و باعث شادیت م
!!تقدیمتون می کردم

.زھر مار، حاال تو ھم دست بگیر برای منا-
خیلی دقیق . اما خداییش از دختره خوشم اومدا. دست بگیرم؟ حاال کھ فعال دیگران دست گرفتن برات-

!!!آورده معلومھ اینکاره بوده کھ با یھ نگاه تا تھتو در! تونستھ سایزتو تشخیص بده
آره؟ سایز منو تشخیص داده؟ شک داری می خوای بھ تو ھم ثابت کنم؟-
!دیگھ اون نصفھ بند انگشت چی ھست کھ بخوای ثابتشم بکنی. برو بابا-
.اصال تقصیر من بود کھ برات تعریف کردم. داریوش خیلی بی جنبھ ای ھا-
کنم کھ دیگھ تو این جور مواقع  یھ دکتر خوب می شناسم بھت معرفیش می. حاال تو زیاد غصھ نخور-

!شرمنده ی ملت نشی و مجبور نشی نمایشو تعطیل کنی
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تقریبا . شھاب خودشم از تیکھ ھایی کھ بارش می کردم خنده ش گرفتھ بود و دیگھ خودشم پا بھ پای من می یومد
شھاب ! ون شده بودیھ ساعتی شده بود کھ ھر دو تاییمون داشتیم با ھم کل کل می کردیم و دیگھ حسابی گرسنم

نھار رو ھمونطوری در . ساندویچشو باز کرد و مشغول خوردنش شد و یھ دونھ ھم برای من باز کردم و داد بھم
اگھ بھ موقع و صبح زود . حال حرکت خوردیم تا یک کم دیر کردمون رو جبران کنیم و زودتر بھ مقصد برسیم

ال کھ ظھر راه افتاده بودیم دیگھ حتی وقت موندن توی راه افتاده بودیم ظھر بھ فردوس می رسیدیم، اما حا
بعد از خوردن ساندویچھا بھ شھاب گفتم کھ بخوابھ تا . فردوس رو ھم نداشتیم و باید بھ راھمون ادامھ می دادیم

  . شب سر حال باشھ و بتونھ پشت فرمون بشینھ
ی خواست شب وقتی خوابیدم شھاب ضبط رو خاموش کردم تا راحت بتونھ بخوابھ و بیدار نشھ، اصال دلم نم

  ! ماشین رو چپ کنھ و وقتی کھ بیدار می شم ببینم یھ راست سر از جھنم در اوردم
با یادآوری کاری کھ صبح باھاش کرده . شھابم خیلی زود خوابش برد و فکر کنم کھ خواب صبحش رو ادامھ داد 

قدر سر بھ سرش می ذاشتم عذاب وجدان می بعضی وقت ھا خودمم از اینکھ این. بودم دوباره  خنده م گرفت
درستھ کھ خیلی خودش رو آخر خالف نشون می داد و . اما سادگی بی حدش ھم برام واقعا عجیب بود. گرفتم

فکر می کرد کھ خیلی زرنگھ، اما من کھ دوستش بودم دیگھ توی این سھ سال کامال فھمیده بودم کھ سادگی 
ام جالب بود و از یھ طرف دیگھ ھم می ترسیدم کھ سادگی و نداشتن از یھ طرف بر. زیادی در وجودش ھست

دوباره نگاھم رو بھ جاده خیره کردم و سعی کردم کھ فکرم رو با مسائل .  تعادلش یھ روزی کار دستمون بده
  . دیگھ پر کنم

....جاده، ھنوز ادامھ داشت
  
  

حامی--------------پایان قسمت چھاردھم
  

  
قسمت پانزدھم

  
ھمونجور کھ داشتیم قدم می زدیم بھ سمت رستوارن باغ و بھ اطراف ھم نگاه می نداختیم برای پیدا کردن 

                                         :نازی بھ بیتا گفتم
  .یھ زنگ بزن بھ موبایلش بگو بیاد تو این رستورانھ -
  نمی بینی ھمش می خواد بھ من بپره؟. من زنگ نمی زنم بھش-
حاال باز اون بچھ تره، تو کھ دیگھ ! ھی قھر می کنن! وای کھ شما دو تا ھم کشتین منو نی نی کوچولوھا-

!ماشاال خرس گنده ای یھ کم رعایت کن
                                 :م با لجبازی گفتبیتا ھ. موبایلمو دراوردم و شماره ی نازی رو گرفتم

  !این از مامان بزرگ منم بیشتر حالیشھ سالھ می گی بچھ؟ 23تو بھ دختر  -
                     :بدون اینکھ جواب بیتا رو بدم گفتم. بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت

  نازی؟ کجایی؟.. الو -
                                         :بعد از چند ثانیھ کھ انگار نفسش گرفتھ بود بھ زور گفت

  ...دارم میام -
                               :رس گفتمبا ت

                                        خوبی؟ چی شده؟؟؟ -
                         :صداش دوباره چند لحظھ قطع شد و اینبار با غش غش خنده گفت

  .االن میام پیشتون! آره بابا، ازین بھتر نمی شم -
                                           :بیتا با تعجب گفت. بعدم قطع کرد

  چی شد؟ -
!البد یکی داشت قلقلکش می داد!! غش کرده بود از خنده! چھ می دونم-
احتماال یھ جوک برای خودش تعریف کرده کھ تاحاال نشنیده ! نھ بابا، این کھ عقل درست حسابی نداره-

!بوده
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و بدو اومد طرفمون و خودشو انداخت رو من و دوباره داشتم بھ حرف بیتا می خندیدم کھ یھو از پشت نازی بد
  :بھ زور خودمو سرجام نگھ داشتم کھ نخورم زمین و بیتا ھم بلند گفت! غش کرد از خنده

  باز کیو گذاشتی سرکار اینقده شنگول شدی؟ چرا ھمچین می کنی؟؟!! چتھ تو-
د و از خنده ی شدیدش منم خنده ام گرفتھ با تعجب بھ نازی نگاه می کردم کھ دوال مونده بود و داشت می خندی

                                               :گفتم! بود
  !چیھ بابا؟ بگو ما ھم بخندیم -

                                                       :بھ زور گفت
  !!خالی جاتون! باحال ترین صحنھ ی زندگیتونو از دست دادین! آخھ نمی دونین کھ -

                                                     :دستشو کشیدم و گفتم
  !حاال بیا بریم بشینیم تو این رستورانھ بعد این باحال ترین صحنھ ی زندگی رو برای ماھم تعریف کن -

                      :ھمونجور کھ دنبال من میومد و ھنوز خنده تو صداش بود گفت
مھتاب جون نمی دونی، رفتھ بودم پشت اون دیوار تھ باغ یھ کم قدم بزنم یھو دیدم یھ نره غول پشتش وای  -

  !!!بھمھ و ھمھ ی دم و دستگاشو ریختھ بیرون داره می شاشھ
                                                  :پقی زدم زیر خنده و بیتا ھم با عصبانیت گفت

  !؟؟؟ درست حرف بزن دخترز حرف زدنھای چھ طر -
                                 :با خنده گفتم! ھیچ کدوممون محل بیتا نذاشتیم

  !خوب؟ پس مثل اینکھ واقعا یھ صحنھ ی مھیج از دست دادم -
  !منم وایسادم زل زدم بھش ببینم چیکار می کنھ. نمی دونی چقدر باحال بود! آرررره-

                                          :بیتا باز با حرص گفت
  !واقعا کھ خجالت داره -

  :گفتم
  !!بگو نازی جون! بذار ببینم چی می گھ. برو بابا توام-

                              :نازی ھم کھ دوباره ھر و کرش شروع شده بود گفت
تی دید زل زدم بھش رنگش یھ لحظھ برگشت وق. با اینکھ پشتش بود ولی انگار فھمید دارم نگاش می کنم -

  !پرید
                                                  :با خنده گفتم

  !!بچھ ی مردمو شاش بند کردی رفت -
ما دوتا ھم ھرھرکنون . نشست پشت یھ میز و رسیده بودیم بھ در رستوران و بیتا ھم تند تند جلوتر از ما رفت

  .رو صندلیا نشستیم دنبالش و رفتیم
  حاال چیزی نگفت؟؟-
حاال اون خودکارت "منم گفتم !!" برو سانس بعد بیا! نمایش تعطیھ"بچھ پر رو برگشتھ می گھ ! چرا بابا -

  !!!"خیلیم دیدن نداره کھ حراجش کردی
                                          :با صدای بلند زدم زیر خنده و گفتم

  !اعتماد بھ نفسش بھ کل از دست رفت !!!دگی سیرش کردی  کھبدبختو ھم شاش بند کردی ھم از زن -
ی می کرد سع از لجش ولی بیتا روشو کرده بود اونور و. نازی ھم ولو شده بود رو میز و با من می خندید 

                               :باز گفتم !اصال بھ روی خودش نیاره
  حاال واقعا سایزش خودکار بود نازی جان؟؟؟ -
  !!البتھ از نازکیا !یھ چیزی بین شلنگ کولر و خودکار بیک! یا-

                               :دوباره زدیم زیر خنده کھ بیتا با حرص گفت
خیر سرت تو بزرگتر مایی، یھ کم حیا ! مھتاب از تو بعیده! واقعا کھ جفتتون بی آبرویین!! خجالت بکشین -

  !کن
                                                               :فوری گفتم

  !تکیلف سایز شوشول این آقاھھ رو مشخص کنم بیتا جون اول بذار  -
  .ایندفعھ دیگھ خود بیتا ھم نتونست جلوی خودشو بگیره و زد زیر خنده

  !!بی حیای پررو! زھرمار-
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نسوزه کھ صحنھ رو از دست  خوب نازی جان، نگفتی، حاال اندازه اش واقعا مالی نبود؟؟ یعنی دلمون-
دادیم؟

دیگھ  نباید خیلی کم باشھ(!) با اون ھیکل گنده ای کھ اون داشت سایز چیزشم! بد چیزی نبود! چرا بابا-
!قاعدتا

  :دوباره زد زیر خنده و ادامھ داد
  !حاال تازه آخرش گفت اگر صبر کنم گنده ترشم داره برام-
شماره اشو کھ گرفتی عزیزم؟! شنعجب موجودات سخاوت مندی پیدا می ! بھ بھ-

                                                          :با ھمون خنده اش گفت
  .نھ بابا، یھ فاک حوالھ اش کردم رامو کشیدم اومدم -
  !توام کھ مثل این خواھرت بی عرضھ ای عزیزم! ای بابا-

  :پرید وسط حرفمونبیتا ھمونجور کھ بھ خودش فشار می اورد نخنده باز 
  !مھتاب، بسھ دیگھ، خجالت بکش-
، یکی دیگھ وایساده دید زده، اونوقت یکی دیگھ فالنشو حراج کرده و عطر و گالب پاشیده بھ طبیعت بابا-

من خجالتشو بکشم؟؟
!واقعا کھ-

من و نازی ھم سعی کردیم بیشتر ازین لجشو در نیاریم و ساکت . روشو کرد اونور و دیگھ چیزی نگفت
  !بشنیم، ولی ھروقت نگاھمون بھ ھم می افتاد ریز ریز می خندیدیم

  
سوار ماشین شدیم و بھ طرف جاده ی فردوس . یھ ساعت نھارمونم خوردیم و از در باغ اومدیم بیروناز بعد 

با اون نھاری کھ خورده بودیم شکمامون حسابی پر شده بود و توی آقتاب بعد از ظھر کویری ھمھ . راه افتادیم
  .مون ولو شده بودیم و خوابمون گرفتھ بودا

شیشھ ھا رو دادم باال، کولرو روشن کردم و دریچھ ی بادو تنظیم کردم رو بھ روی صورتم کھ خواب از سرم 
بیتا ھم چشماش بستھ بود و ھرازگاھی یھ  ،نازی کھ طبق معمول برای خودش عقب ماشین ولو شده بود. بپره

                         :سکوت نازی از عقب دوال شد و گفتبعد از چند لحظھ  .حرفی می زد
  .مھتاب جون با اجازه ات من یھ دونھ از سیگاراتو بردارم -
  فقط مگھ تو سیگاری بودی؟... بردار-
..ولی از قدیم ھرازگاھی یھ دونھ دود می کنم بھ یاد بعضی از رفقا! سیگاری کھ نھ-

  :تکون داد و زیر لب گفتیھ نیم نگاه بھ بیتا انداختم کھ سرشو 
  !این سیگار کشیدنم مد شده دیگھ-

تکیھ داد عقب و یھ کم شیشھ رو داد . خوشبختانھ اینبار نازی انگار اصال حال نداشت چیزی بگھ وجوابشو نداد
  .پایین و مشغول دود کردن سیگارش شد

  :بعد از چند لحظھ، صدای بیتا دوباره حواسمو جمع کرد
  مھتاب؟-
بلھ؟-
ه باید تو یھ خراب شده ای مثل دیشب بخوابیم؟شب دوبار-
!نھ عزیزم، می ریم ویالی اختصاصی بابای من-
.لوس نشو، جدی دارم می گم-
!خوب منم جدی دارم می گم-

                                           :چشماش باز شد و سرشو از رو صندلی برداشت و گفت
  باز تو داری منو می ذاری سر کار؟ -
  دروغم چیھ؟. بھ جون تو نھ-
یعنی راست می گی؟؟؟ -
!بلھ-
. داشتم دق می کردم از فکر اینکھ دوباره امشبم باید تو مسافرخونھ بخوابیم! خدا جد و آباد باباتو بیامرزه-

!قربونت برم کھ اینقده خوبی
!ما اینیم دیگھ-
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این بابای تو، توی ھمھ ی شھرا یھ خونھ خریده؟. خیالم راحت شد -
                                                      :خنده گفتمبا 

  !البتھ بھ جز گناباد کھ مجبور شدی تو مسافرخونھ اش بخوابی -
  .جدا کھ بابای باحالی داره-
!چاکریم-

                                           :دوباره تکیھ داد سرجاش و چشماشو بست و گفت
  !گذرهباش تا اموراتت ب -

ھ چشمامو بستھ بود و دود یھ نگاه بھ نازی انداختم کاز تو آیینھ . با خنده سرمو تکون دادم و ھیچی نگفتم
خیلی کم تو حرفای من و بیتا . شخصیت عجیب و پیچیده ای داشت. سیگارو داشت از بین لباش می داد بیرون

یھ جورایی از . ات اظھار نظر می کردخیلی منطقی و بدور از احساس شرکت می کرد و در مورد ھمھ چی ھم
مرموز بود و حالتا و  خیلیم !سنش بزرگتر بود و ھرکس نمی دونست فکر می کرد اونھ کھ از بیتا بزرگتره

  !بھ خاطر ھمینم بھ بیتا حق می دادم گاھی اینقدر از دستش حرص بخوره. رفتاراش گاھی غافلگیرم می کرد
  .از سرم بیرون کنمیھ خمیازه کشیدم و سعی کردم فکرشو  

شیشھ امو . یھ سیگار آتیش زدم و مشغول شدمخودمم تا دیدم بیتا انگار خوابش برده از فرصت استفاده کردم و 
مثل . کمی دادم پایین و خواستم خاکستر سیگارمو بریزم بیرون کھ دوباره نگاھم بھ دستبندم تو مچ چپم افتاد

ی دونستم چیھ، فقط می دونستم ھربار با دیدنش اتفاق می افتھ این حتی نم. ھربار یھو یھ چیزی تھ دلم خالی شد
حتی اینم نمی دونستم کھ چرا با دیدن این دستبنتد یاد روزای قشنگ و خاطره انگیز گذشتھ می افتادم، . حالت

  ...این دستبند نفرت انگیز چھ ربطی بھ اون روزا داشت؟ خودمم نمی دونستم
.  
.  
.  

یھ . کذایی دیگھ فھمیده بودم یھ رابطھ ی نامرئی بین من و آقای سوزنی معروف پیدا شدهبعد از اون امتحان 
  ...مدت طول کشید تا کشف کنم این رابطھ از چھ نوعیھ و جنسش چیھ، ولی باالخره کشفش کردم

  
ای با اون یکی مراقب برگھ ھ داشتن. دم بیرون و منتظرش وایسادماونروز بعد از امتحان زود از سالن دوی

بعد از چند دقیقھ کھ کارشون تموم شد پوشھ بھ دست . بچھ ھارو دستھ بندی می کردن و می ذاشتنشون تو پوشھ
یھ سری تکون داد و بھ سرعت رفت بھ طرف راھرویی کھ بھ حیاط . اومد بیرون و تا منو دید بھش سالم کردم

حل شده رو می اورد سر جلسھ بھم می نھ بھ اونکھ ورقھ ی ! نمی فھمیدم چرا ھمچین می کنھ. منتھی می شد
                           :با حرص دنبالش رفتم و بلند گفتم! داد نھ بھ این کم محلیش

  بھت یاد ندادن باید جواب سالمو بدی؟ -
  :یھ لحظھ وایساد و متعاقبش منم سرجام وایسادم، برگشت مستقیم نگام کرد و گفت! انگار خیلی جا خورد

  ...علیک سالم -
  :دوباره و با حرص بیشتر دنبالش راه افتادم و  گفتم! و باز راھشو کشید رفت

  !اینم انگار بھت یاد ندادن کھ وقتی یھ نفر داره باھات حرف می زنھ راھتو نکشی بری-
ھمونطور کھ پشتش بھم بود و داشت تند تند می ! چند نفری از کنارمون رد شدن و با تعجب نگامون کردن

                                          :گفت رفت طرف حیاط
  !بھ توام انگار یاد ندادن بھ بزرگترت احترام بذاری و درست باھاش صحبت کنی -
  .بھ من یاد دادن بزرگتره کھ احترام خودشو نگھ می داره-
!بھ منم یاد دادن بعضی از کوچیکترا خیلی روشون زیاده، کال احترام سرشون نمی شھاتفاقا -
                                               :حرص گفتم با
  !خودت احترام سرت نمی شھ، درست حرف بزن -

جلوتر از من بود و منم پشت  اون یکی دو قدم .دیگھ رسیده بودیم بھ حیاط و تند تند از پلھ ھا می رفتیم پایین
و از دوستای خودمم کسی سر راھمون  شانس اوردم حیاط خلوت بود! تقریبا داشتم دنباش می دویدم .سرش

  :قبل ازینکھ حرف دیگھ ای بزنھ دوباره گفتم! نبود وگرنھ از فرداش ھزار جور متلک بارم می کردن
  برای چی اون برگھ ی حل شده رو سر جلسھ دادی بھم؟ -
  !فکر کردم اومدی بھ خاطرش تشکر کنی-
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!برای چیزی کھ ندونم دلیلش چی بوده تشکر نمی کنم-
در شیشھ ای و بزرگ ساختمونو . بھ ساختمون اداری اون سمت حیاط کھ دفترای استادا ھم ھمونجا بود یمرسید

اشاره کرد کھ یعنی وارد  سرش بھ من کھ بھ فاصلھ ی چند قدم پشت سرش وایساده بودمبا . باز کرد و ایستاد
  !شانھ بھ این حرفا و رفتار نھ بھ این در باز کردنش!! نمی دونستم بخندم از دستش یا عصبانی بشم! شم

  :گفت بی مقدمھ .رفتم تو و خودشم پشت سرم اومد و اینبار کنار ھم راه افتادیم
منم گفتم یھ حالی بدم بھت، یھ ثوابی کرده ! ھیچی بارت نیست اختصاصی از اولشم معلوم بود تو شیمی-

  !باشم
                                                 :با عصبانیت گفتم! یھو آمپرم چسبید

تو فکر کردی کی ھستی؟؟ من چیزی بارم نیست؟؟ بیچاره می دونی اگر من بخوام می تونم یھ کاری کنم  -
  ازین دانشگاه بندازنت بیرون؟؟

                                        :خندید و گفت
  !بکن کاروخدا عمرت بده، اگر می تونی حتما این -

از پلھ ھای دو طبقھ رفتیم باال و رسیدیم جلوی در دفتر استاد ! بچھ پررو رو می خواستم سرشو بکوبم بھ دیوار
                                            :با حرص گفتم. استاد شیمیمون ھمایونی

م برای چی اونکارو کردی سر جواب منو ندادی، می گ. من وقت ندارم کل دانشگاھو دنبالت راه بی افتم -
  جلسھ؟

دست بھ سینھ تو . پوشھ ی ورقھ ھارو انداخت رو میز و خودشم رفت نشست پشتش. در و باز کرد و رفت تو
از بین برگھ ھای روی میز یھ ورقھ در اورد و مشغول . جوابمو بده مچارچوب در وایساده بودم و منتظر بود

  . نوشتن یھ چیزی روش شد
  جواب نمی دی؟ چرا! با تواما-

شک ندارم ھرکس دیگھ ای بود درجا می ! بدون اینکھ حرفی بزنھ فقط سرشو تکون داد کھ یعنی می شنوم
روشو کرد بھم و . رو یھ امضا کرد و گذاشت الی پوشھ ی ورقھ ھاای برگھ یھ پایین ! رفتم خفھ اش می کردم

  :گفت
  چی گفتی؟ -

                                             :با عصبانیت گفتم
  می گم برای چی اومدی اون برگھ ی حل شده رو دادی بھم؟ -
  !شھ می خواستم ببینم وقتی صفر می گیری قیافھ ات چھ شکلی می-

اونم خیلی خونسرد یھ لیوان یھ بار مصرف برداشت و از تو فالسک کنار میز برای . اولش منظورشو نفھمیدم
                :یھ قند انداخت تو دھنش و بھ لیوانش اشاره کرد گفت. یی ریختخودش چا

  می خوری؟ -
                                         :بدون اینکھ جوابشو بدم با شک گفتم

                                                     منظورت چی بود؟ -
                                                  :یھ قلپ خورد و گفت

  از چی؟؟؟ -
  ...از ھمینکھ گفتی صفر بگیرم-
خوب حاال از کجا می دونی جواب سواالی حل شده تو اون برگھ درست بوده؟؟ یھ وقت می بینی حواسم -

و بعدم ھمونو داده  تو ورقھ ی شیمی نوشتھ باشم اصال جواب سواالی امتحان فیزیکوپرت شده باشھ و 
کردی؟! تو کھ جوابارو چک نکردی !مثال بھ تو باشم

تو یھ لحظھ بھ . می دونستم منتظر عکس العمل منھ کھ سرش جیغ و داد کنم! گوشام داغ شده بود از عصبانیت
  :با لبخند گفتمدر عین حال کھ داشتم از حرص منفجر می شدم خودم مسلط شدم و 

یرم چھ صفر زیاد فرقی نداره زیاد دارم، چھ بیست بگ می دونی کھ، من تو این دانشگاه آشنا. مھم نیست -
  !برام

                    :ولی بازم کم نیورد و گفت! معلوم بود خورده تو حالش ازینکھ عصبانی نشدم
  !حاال زیاد خون خودتو کثیف نکن، کاریھ کھ شده -

  :گفتمبا یھ لحن بی تفاوت با ھمون لبخند رو لبم 
  !بھ تخم دوست پسرم-
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ھمونقدر کھ !! خودمم نفھمیدم این حرف چطوری از دھنم پرید ..!.چشماش گرد شد و چایی پرید تو گلوشیھو 
مو بکشم ھخواستم را! اصال نمی فھمیدم چرا ھمچین حرفی زدم! اون جا خورده بود خودمم شوکھ شده بودم

ه بود رو فھ دوال شددیگھ از شدت سر .ترس و لرز برگشتم تو اتاقبا ! برم کھ صدای سرفھ ھاش ترسوندم
دویدم باال سرش و دستمو بردم باال و با ھمھ ی قدرتی کھ داشتم چندتا محکم کوبیدم پشتش کھ خودش  !میز

ولی بعد از چند ! اینقدر محکم زدم کھ دست خودمم درد گرفت! دستشو اورد باال و ھی اشاره کرد کھ یعنی بسھ
. برداشتم و توش از پارچ رو میز آب ریختم و دادم دستش یھ لیوان. لحظھ حالش جا اومد و سرفھ اش قطع شد

نمی . لیوانو از دستم گرفت و بدون اینکھ ازش بخوره گذاشتش رو میز و دوباره چندتا سرفھ ی آروم کرد
                                          :آروم گفتم. دونستم باید چی بگم بھش

  خوبی؟ -
                                                    :با اخم گفت

  دوست پسرتم ھمینجوری کتک می زنی؟ -
                                                     :خنده ام گرفت و گفتم

  !چون زبونت دوباره راه افتاد! خب پس معلومھ حالت خوبھ -
                                               :روشو کرد اونور و گفت

حوالھ بدی بیشتر حواستو جمع کن کھ طرفت از  (!)این دفعھ اگھ خواستی بعضی چیزارو بھ بعضی جاھا -
  !شدت تعجب خفھ نشھ

یھ نگاه دیگھ بھش انداختم و خواستم جوابشو بدم کھ رفتم تو شکم . از پشتش اومدم کنار و رفتم طرف در اتاق
امیر فوری از پشت میز بلند ! ھھمایونی باال کھ دیدم استاددم فوری خودمو کشیدم عقب و سرمو بر! یھ نفر دیگھ

                                                     :شد و سالم کرد و منم با خجالت گفتم
  . سالم استاد -

                                      :خندید و گفت
  من بھ این گندگی رو نمی بینی دختر؟. علیک سالم -
  .ببخشید، حواسم نبود-

استاد روشو کرد بھم و . رفت طرف امیر و باھاش دست داد و اونم پوشھ ی برگھ ھای امتحانی رو داد بھش
  :گفت

  خب مھتاب خانم، امتحان چطور بود؟ -
خودمو زدم بھ ناراحتی ! یھ نگاه بھ امیر انداختم و یاد حرفش افتادم کھ گفتھ بود جواب سواال رو اشتباه نوشتھ

                                           :گفتم و
  .نمی دونم استاد، امیدوارم خیلی خراب نکرده باشم  -
  ..راستی پس چرا تاریخ امتحانو عوض نکردین؟ من کھ موافقت کرده بودم-

             :با حرص بھ امیر نگاه انداختم و با دستم بھش اشاره کردم و رو بھ استاد گفتم
شما خودتون کھ اونروز کار داشتین تشریف بردین، ایشونم اصال بھ حرفای ما گوش ! بپرسین از ایشون -

  !نکردن برای عوض کردن تاریخ
                                        :یھ اخم کوچیک کرد و رو بھ امیر گفت

  جدی؟ چرا؟ -
                           :اونم سعی کرد خنده ی بدجنسشو فوری پنھون کنھ و گفت

آخھ استاد خودتون کھ می دونین، برنامھ ھا خیلی فشرده بود، برای عوض کردن تاریخ این یھ امتحان باید  -
  !کل برنامھ رو بھم می ریختم، بعدم دالیلشون زیاد قانع کننده نبود

نی ھم برگشت استاد ھمایو!" حاال یک دلیل قانع کننده ای بھت نشون بدم کھ حظ کنی مرتیکھ"تو دلم گفتم 
                                         :طرف من و گفت

  .وقتی می گھ نمی شھ حتما نمی شده مھتاب جان. این امیر آقا کارش خیلی درستھ -
                        :با کنایھ ھمونطور کھ بھ امیر چپ چپ نگاه می کردم گفتم

  ...!حتما ھمینطوره! بلھ خوب -
                                            :و گفتاستادم خندید 

  .باھات یھ کاری داشتم. خوب شد دیدمت... راستی !حاال ایشاال امتحان بعدی -
  .رفت سراغ کشوی میزش و یھ سری پرونده و کاغذ از توش در اورد و اومد طرفم
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بکشن، خودشون اطالع  مھتاب جان، این مدارکو قرار بود من برسونم دست پدرت کھ برام زحمتشونو-
بده بھشون تاخودم زنگ بزنم اینارو  تو فقط لطف کن .دارن، قرار شده یھ محبتی بکنن کار منو انجام بدن

  .دم براشونب بیشتر توضیح 
                                  :گفتمای  لحن صمیمانھ مدارکو گرفتم و با

  .انجام بدنچشم استاد، بابا خیلیم خوشحال می شن کارتونو  -
  .آقای رضوی ھمیشھ بھ من لطف داشتن-
.پس با اجازه اتون من برم دیگھ. این حرفا چیھ.می کنم خواھش-

  .داشتم می رفتم طرف در کھ دوباره صدام زد
  بلھ استاد؟-

                                          :گفت یھ چشمک زد و با ھمون لحن شوخ ھمیشگیش
  ...ان نباشراجع بھ امتحانتم نگر -

  :با پیروزی یھ نگاه بھ امیر اندختم کھ سرپا وایساده بود و داشت بھ حرفامون گوش می داد، جواب دادم
  .ممنون استاد، خدا نگھدار -
  

ھم ازینکھ روی امیرو کم کرده بودم خوشحال بودم و ھم یھ . از اتاق کھ اومدم بیرون یھ حس دوگانھ داشتم
خصوصا بعد از اون جوابی کھ بھش داده بودم و بھ قول خودش . ناراحتم می کردچیزی تو نگاھش بود کھ 

یھ جورایی انگار ناراحت و  .نگاھش تغییر کرده بود حوالھ داده بودم (!)بعضی چیزا رو بھ بعضی جاھا
دادم  با خودم احتمال می دادم بھ خاطر جواب تند و بی ادبانھ ای کھ. غمگین شده بود، ولی نمی فھمیدم از چی

  : تعریف کردم ماجرا رو کلی خندید و گفت وقتی برای مرجان. ش برخورده باشھبھ
  !خوب حالشو گرفتی-
!ولی بیچاره بدجوری شوکھ شد، نزدیک بود خفھ بشھ-
!عیب نداره، حقشھ، تا اون باشھ دیگھ برای عوض کردن تاریخ امتحان برای ما تاقچھ باال نذاره-

                                                              :بعدم با خنده گفتھ بود
ماجرا رو حوالھ دادی بھ چیزش؟؟؟ کھ تو ، این وسط تاب حاال دوست پسرت کجا بودمی گم مھ  -

کال ھیچ  .چند وقتی بود کھ با دوست پسر قبلیم بھم زده بودم و دیگھ حال ھیچ پسری رو نداشتم! راست می گفت
  :با خنده گفتھ بودم .جدی نبودم و فقط محض وقت گذرونی با یکی می موندموقت تو رابطھ ھام 

فکر کنم برای حوالھ کردن بھ تخمشم کھ شده باید جواب یکی ازین پسرای دور و برمو بدم و یھ مدت دوباره  -
!باھاشون دوست شم

خاص پیدا کرده بودم نسبت  اما تھ دلم یھ حس. سر اون جریان کلی خندیده بودیم و سر بھ سر ھم گذاشتھ بودیم
برخوردامون اصال زیاد نبود و طوالنی ترینشم ھمون روز صبح اتفاق افتاده بود ولی  دبا اینکھ تعدا. بھ امیر

  ....یھ دلشوره و ھیجان تھ دلم بود کھ مدام فکرمو بھ خودش مشغول می کرد
یھ امضا مونده کھ باید فردا می رفتم از استاد اونشب مدارکو بھ بابا دادم و اونم کاراشونو انجام داد و فقط گفت 

ناخواداگاه خوشحال بودم کھ یھ بھانھ ی جدید برای دوباره رفتن بھ اتاق استاد و متعاقبش . ھمایونی می گرفتم
  !دیدن امیر دستم اومده

ھنوز  اول صبح بود و. فردا صبحش با وسواسی بیشتر از ھمیشھ آرایش کردم و لباس پوشیدم و رفتم دانشگاه
یھ نفس عمیق . رفتم طرف ساختمون اداری و پلھ ھارو تند تند باال رفتم و رسیدم پشت در اتاق. محوطھ خلوت

درو باز کردم و رفتم تو کھ دیدم ". بفرمایید"کشیدم و آروم در زدم و متعاقبشم صدای امیر از تو اتاق اومد کھ 
انگار  .قطور ھم جلوش بازن و مشغول نوشتنھطبق معمول پشت میزش نشستھ و یھ عالمھ ورقھ و کتابای 

ھمون موقع سرشو باال کرد و تا منو دید مثل دفعھ ی قبل  .بیشتر وقتشو تو دانشگاه و توی این اتاق می گذروند
  !جا خورد

  ..سالم-
                                           :با تعجب گفت

  ...سالم -
  :گفتم امان بزرگابا لحن م. اکت شد و زل زد بھمو بعد س

  !؟پسر جون اینم یادت ندادن" امری داشتید؟"اینجور موقع ھا می پرسن  -
  !حتما اومدی از من خواھش کنی یھ کاری کنم نمره ی امتحانت صفر نشھ دیگھ -
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                                           :دھنمو کج کردم و گفتم
  !چھ برسھ بھ تو!! ممن بھ خود استادم التماس نمی کن! صد سال -

  :سرشو انداخت پایین و بدون اینکھ جوابمو بده گفت
                                                 نفرمودین امرتون چیھ؟-

  ..با استاد کار داشتم -
.دیگھ کم کم باید پیداشون بشھ-
.باشھ، پس من ھمینجا منتظرشون می مونم-

تمام اون چند دقیقھ . ھ سرشو باال کنھ مشغول کارش شد و دیگھ محلم نذاشتاونم بدون اینک. اینو گفتم و نشستم
حس می کردم دلم برای اون نگاه نافذ و . رو زل زده بودم بھش و ناخواداگاه منتظر بودم سرشو بیاره باال

 ولی اون سرش پایین بود و تند تند رو ورقھ ھای جلوش می نوشت و مدام ھم نوشتھ ھاشو. جذابش تنگ شده
حس می کردم کمی ھولھ و شاید از کتابای جلوشو جابھ جا می کرد و ھی ورقشون می زد، . خط می زد

و ھمین منو بھ این فکر انداخت کھ  ولی حتی یک لحظھ ھم سرشو باال نکردحضور من دچار اضظراب شده 
  ...حتما اشتباه می کنم

تشکر ازم، برگھ ھارو امضا کرد و دوباره پسم  بھ فاصلھ ی چند دقیقھ استاد ھمایونی ھم اومد و بعد از کلی 
  . داد تا ببرمشون برای پدرم

دلم می خواست بیشتر می شد با امیر حرف بزنم یا حتی نگاھش کنم، ولی . از اتاق کھ اومدم بیرون دمغ بودم
احوالپرسی اون تمام مدت سرشو اندختھ بود پایین و حتی با استادم کھ تازه رسیده بود درست حسابی سالم و 

  .نکرده بود
  

سعی می کردم احساساتمو از ھم تفکیک کنم و ... آروم آروم راه افتادم طرف کالس و با خودم فکر می کردم
  یعنی واقعا بھش عالقھ پیدا کرده بودم؟؟؟... دقیقا تشخیصشون بدم

.  

.  

.  
اصال نفھمیده بودم این ! ھکوچ و دارم می پیچم تو تو فردوسیم بھ خودم کھ اومدم دیدم سر کوچھ ی ویالمون

رفتم تھ ! شانس اورده بودم تصادف نکرده بودیم. ھمھ راھو چھ جوری اومدم وتو چھ شرایطی رانندگی کردم
بعد از چند لحظھ در حیاط باز شد و مش . کوچھ و جلوی در چند تا بوق زدم تا سرایدارمون بیاد درو باز کنھ

و حیاط رفتم تو . بھ باز کردن اون یکی لنگھ ی در و فرمون دادنسرایدار پیرمون تند و فرز شروع کرد  کریم
دیگھ غروب شده بود و ھوا ھم خنک ولی باد عصرگاھیم نمی . ماشینو خاموش کردم و پیاده شدم جلوی پلھ ھا

  ...تونست حالمو جا بیاره
 کھ از خواب بچھ ھارو صدا زدم. کریمم دوید سمت ماشین و مشغول خوش امد گویی و احوالپرسی شدمش  

  .پاشن و پیاده شن و بعدم بھ مش کریم معرفیشون کردم
دلم می خواست فقط یھ دوش بگیرم و بی افتم . ساکمو از عقب ماشین برداشتم و با خستگی از پلھ ھا رفتم باال 

  ....تخت بخوابم
  

  
کتایون-----------پایان قسمت پانزدھم

  
  

  قسمت شانزدھم
  

ھوا یھ ذره گرم شده بود و داشتم کالفھ می . آفتاب بعدازظھر کمتر چشمھام رو اذیت کنھسایبون رو دادم پایین کھ 
با انگشتم جھتش رو بھ سمتم . درجھ ی کولر رو زیاد تر کردم و از گوشھ ی چشمم نگاھی بھش انداختم. شدم

ت ھمیشگی جاده غرب. نمی دونم چرا اینقدر عرق کرده بودم. صورتم برگردوندم و دوباره خیره شدم بھ جاده
  ....بریدن و دل نبستن... رفتن و گذشتن. دوباره بر من مسلط شده بود و رفتن رو بھ یادم می آورد
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فقط باید ازش گذشت و رھاش . بھ ھیچ کجای جاده نمی شد اعتماد کرد. بھ ھیچ کجای جاده نمی شد دل بست 
دن انتخاب کرد، چون دیر یا زود باید ترکش نمی شد جایی از اون رو برای مون. کرد، رھا کرد و تنھاش گذاشت

  ....خاصیت جاده ھمینھ، نموندن و دل بریدن. کنی
سیگاری رو کھ ظھر روشن نکرده توی جیبم گذاشتھ بودم رو در آوردم و دوباره بدون اینکھ روشنش کنم  

. ھره ی خودم انداختمآیینھ ی جلو رو کمی بھ سمت خودم برگردوندم و نگاه کوتاھی بھ چ. گذاشتمش گوشھ ی لبم
اینم سوغاتی زندگی . موھای بلند و پریشون کھ بھ امتداد ریشم وصل می شد و چھرمو عین جنگلیا کرده بود

  ....جدید این چند سالھ ام بود
از فرصت استفاده کردم و . لبخند تلخی زدم و سیگار رو روی لبم جابجا کردم و دوباره آیینھ رو درست کردم 

جاده باز ھم تنھا بود، مثل من؛ مثل من از وقتی کھ دیگھ نتونستم زیبای     . رو نگاه کردمباز ھم پشت سر 
  ...جاودانھ ی خودم رو ببینم

  ...ھنوز ھم صداش تو گوشم می پیچید" باز تو سیگار در آوردی؟"
خاموش رو سیگار . افکار مشوش باز ھم بھ سمت ذھن خستھ م ھجوم آوردند و تمام گوشھ و کنارش رو گرفتند
ھمیشھ بھم گیر می . از گوشھ ی لبم بر داشتم و بین انگشتھام گرفتم و با ھمون دستم ھم فرمون رو کنترل کردم

من کھ " با لبخند می گفتم . منم زمانی کھ باھاش بودم ھمیشھ ھمین کار رو می کردم. داد کھ چرا سیگار می کشم
اونوقت سیگار خاموش رو دستم می گرفتم یا گوشھ ی " نمنخواستم بکشم کھ، ھمینجوری دارم باھاش بازی می ک

وقتی ھم کھ خستھ می شدم دوباره برش می گردوندم سرجاش، ھر وقت ھم کھ از ھم جدا می شدیم . لبم می ذاشتم
  ...و خداحافظی می کردیم درش می آوردم و باالخره روشنش می کردم

کم روشنش کردم، دیگھ چھ فرقی می کرد، حاال یا یھ میخ بھ سیگارو دوباره گذاشتم گوشھ ی لبم و این بار با فند 
کام عمیقی از . تابوتم می زدم، یا کلش رو می ساختم، برای من کھ روحم مرده بود نابودی جسمم اھمیتی نداشت

  ...سیگارم گرفتم و دودش رو نگھ داشتم، انگار نمی خواستم نفس دیگھ ای بکشم
بکشم، یاال یھ نخم بھ من بده ببینم، اصال از این بھ بعد ھر وقت تو بکشی منم حاال کھ اینطور شد منم می خوام " 

ھیچ وقت نمی شد کھ با ھم باشیم و سر بھ . یعنی کار ھر دوتامون بود. ھمیشھ باھام لجبازی می کرد." می کشم
ر از اونی کھ ھست البتھ من بیشتر، ذاتم ھمین بود، ھیچ وقت نمی تونستم ھیچ چیزی رو بیشت. سر ھمدیگھ نذاریم

بعضی وقت ھا فکر می کردم شاید تمام رابطمون یھ شوخیھ، یھ شوخی کھ بزرگتر از تصور من . جدی بگیرم
یھ شوخی کھ ھمیشھ از تموم شدنش می ترسیدم و شاید ھم بھ خاطر ھمین بود کھ ھمیشھ سعی می کردم . بود

زش فرار کنم، تنگ تر میشد و من رو گرفتار تر اما این کمندی بود کھ ھر چی سعی می کردم ا. ازش فرار کنم
  .می کرد

کام دیگھ ای از سیگارم گرفتم، اما انگار حتی حوصلھ ی سیگار کشیدن ھم نداشتم، شیشھ ماشین رو کمی دادم 
باز ھم یاد روزھای خوب و . حوصلھ ی خودم رو ھم نداشتم. پایین و سیگار نصفھ مونده رو پرت کردم بیرون

  ...و باز ھم تنھایی ............. ق آتشین و سوزاننده مباز ھم یاد عش
وزش باد . شیشھ رو تا آخر دادم پایین و آرنجم رو بھ لبھ ی در تکیھ دادم و سرم رو کمی متمایل کردم بھ بیرون

باد کولر کھ . روی صورتم و میون موھای بلندم حس سبکی رو بھم می داد، شایدم کمی از داغیم کم تر می کرد
نستھ بود ، شاید ھوای آزاد می تونست کمی حرارتم رو کمتر کنھ، گرچھ گرمای من از ھوا نبود و از درون نتو

خنجری کھ دیگھ برای من . بود، از داغی خاطراتی کھ بی وقفھ بھ ذھنم ھجوم می آوردند و بھم خنجر می زدن
ھ با سختی روح من در آمیختھ بود برندگی نداشت، خنجری کھ اونقدر زده بود کھ دیگھ تیزی نداشت، خنجری ک

دردی کھ درد نبود، مصیبت . و حاال جزئی از وجودم شده بود و درد رو قسمت جدا نشدنی زندگیم کرده بود
  ....تنھایی و  فراموش شدن بود

  ...این جملھ رو با لبخند قشنگش بھم می گفت" برای من انتھایی وجود نداره... ھیچ وقت نگو تا"
" نمی دونم اگھ تورو از دست بدم باید چکار کنم" می ترسیدم ، بعضی وقت ھا بھش می گفتم  ھمیشھ از جدایی

از این حرفم ناراحت می شد، دوست نداشت راجع بھش صحبت کنیم ، اما ترسش برای من بود، عادت کرده 
احساسم رو ھم پیشکش اما این بار عالوه بر دل ، تمام . بودم کھ دل نبندم چون از دست دادن برام عادت شده بود

کرده بودم، از ھمینم می ترسیدم، شایدم ھمین ترس بود کھ کار دستم داد، شاید ھمین ترس بود کھ من رو بھ    
مشکل من این بود کھ جایی نباید می ترسیدم، ترسیدم و جایی کھ باید احتیاط می کردم، . بی پروایی رسوند

  ...چشمھام رو بستم
انگار دوست داشتم فرار کنم، فکر می کردم . از فشار دادم و سرعت رو زیاد تر کردمپام رو بیشتر روی پدال گ

  .ھر چی سرعتم رو بیشتر کنم از خاطراتم بیشتر دور می شم، اما نمی دونستم کھ سرعت اونھا از من بیشتره
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می . دشیطنت توی تک تک کلماتش موج می ز" چرا تند عزیزم؟ عجلھ داری زودتر از دست من راحت بشی؟"
  ....دونست چی بگھ کھ من رو تسلیم خودش بکنھ

با اینکھ عاشق سرعت بود اما انگار دوست نداشت لحظات قشنگمون کھ با ھمیم زود تموم بشن، اما عجلھ ھمیشھ 
با من بود، سرعت چیزی بود کھ نمی تونستم ازش بگذرم، حتی توی عاشقی ھم دوست داشتم جلو بیافتم، غافل از 

گرچھ اون زمان انتھایی رو براش نمی دیدم؛ اما این جبر روزگار بود . بھ انتھاش نزدیک می شماینکھ زودتر 
شاید ھم بھ خاطر . چھ دوست داشتم، چھ دوست نداشتم. کھ بھ ھر حال من رو بھ سمت سرنوشتم روونھ می کرد

  ....عاشق شدم.... باختم و ھمین بود کھ اوایل نمی خواستم دلبستھ بشم، گرچھ این بار ھم باختم، باختم و پاک
  

یاد آوری اینھمھ خاطره برام غیر قابل تحمل بود، این جاده ی لعنتی ھم کھ تموم بشو . دیگھ داشتم دیوونھ می شدم
پس کی می خواست تموم بشھ؟ چرا اینقدر طول می کشید؟ چرا . نبود، ھر چی می رفتی باز ھم ادامھ داشت

زمانی کھ دوست داشتم بیشتر توش بمونم اینقدر زود تموم می شد؟ چرا  اینقدر طوالنی شده بود؟ پس چرا اون
  ھمیشھ کار دنیا بر عکسھ؟ 

ھر وقت ناراحت بود " وای چقدر بد، اصال باورم نمی شھ اینقدر زود تموم شد؛ اصال نفھمیدم کی رسیدیم"
  ... ابروھای نازکِ  نازش رو در ھم می کشید و با گالیھ ی دوست داشتنی حرف می زد

از چند . ه بودناما ھمون چند سفر ھم تبدیل بھ قشنگ ترین خاطرات عمر من شد. چند تا سفر بیشتر با ھم نرفتیم
توی طول سفر ھم . روز قبل از رفتن ھر دو بی صبرانھ لحظھ شماری می کردیم و منتظر ساعت حرکت بودیم

نمی دونم چرا ھر " بھ شوخی بھش می گفتم . بیشتر از اینکھ بھ اطرافمون توجھ کنیم بھ ھمدیگھ توجھ می کردیم
لبخند معصومانھ ای می زد و " م چرا ھمھ جا شکل توئھجا می ریم یھ شکلھ و ھیچ فرقی با ھم ندارن، نمی دون

گونھ ھای سفیدش سرخ می شدن، فقط نمی دونم دلیلش از خجالت بود یا داغی بوسھ ی من ؛ و این لبھای من بود 
  ...کھ تر می شد ، نمی دونم از گرمای لبھاش بود یا از اشک من

  
ام رو باز و بستھ کردم و سعی کردم کھ روی جاده شوری اشکھام رو روی لبم احساس می کردم، چند بار پلکھ

تمرکز کنم ، با دست چپم پالکم رو از گردنم در آوردم و بوسیدمش و بین لبھام گرفتم، ھنوز ھم وجودش رو کنار 
خودم حس می کردم، ھنوز ھم لحظھ لحظھ ھام رو با یادش سپری می کردم و ھنوز ھم چیزی بھ جز یھ پالک 

تمام  خاطراتم و لحظھ ھای شیرین گذشتم توی ھمون یھ . د کھ برام باقی مونده بود، نداشتمکھ تنھا یادگاری بو
باز ھم سعی . تیکھ خالصھ می شد و ھمین ھم بود کھ قلبم رو سخت می فشرد و تنفس رو برام سخت می کرد
شدنم رو ببینم،  کردم جلوی اشکھای خودم رو بگیرم، شاید با خودم ھم تعارف داشتم و نمی خواستم کھ شکستھ

سرم رو محکم تکون دادم و چشمھام رو بھ . نمی خواستم تنھاییم رو باور کنم و نمی خواستم با موقعیت کنار بیام
چند قطره اشک باقی مونده از روی چشمھام بھ روی گونم غلطید، با پشت دستم صورتم . زور از ھم باز کردم

رده بودم کھ ازش جلو بزنم ، ولی باز ھم باختھ بودم و مثل رو پاک کردم و بھ جاده چشم دوختم، خیلی سعی ک
شاید ھمون قفس . سرعتم رو کم کردم و شیشھ رو دادم باال، دیگھ تحمل ھوای آزاد رو نداشتم. ھمیشھ تسلیم شدم

  ...آھنی برام بھتر بود
  

اشیم اما انگار حواسم فکرشم نمی کردم کھ اینقدر زود رسیده ب. کمی از غروب گذشتھ بود کھ بھ فردوس رسیدیم
. با رسیدن بھ شھر انگار عذاب و شکنجھ ی روحی چند ساعتھ من ھم تموم شده بود. نبوده و خیلی تند رفتھ بودم

آرامش عجیبی توی شھر بود ، شایدم من اینطور . سرعت ماشین رو کم کردم و با سرعت شصت وارد شھر شدم
کمی . ھ از جنب و جوش شھر ھای بزرگ توش خبری نبوداما چیزی کھ مشخص بود این بود ک. فکر می کردم

نفس عمیقی . سرعت رو کمتر کردم و ماشین رو بھ آرومی روبروش نگھ داشتم. کھ جلو رفتم یھ رستوران دیدم
مثل اینکھ بعد از چند سال یا چند قرن یھ فشاری از روی دوشم برداشتھ . کشیدم و با تمام وجودم بیرون دادمش 

  .چند می دونستم کھ موقتھ و این برنامھ ی ھمیشھ تکرار من بودشده باشھ، ھر 
آرامش . چند دقیقھ ای رو بھ ھمون حالت گذروندم . دست ھام رو گذاشتم روی فرمون و سرم رو بھش تکیھ دادم 

عجیبی بھم دست داده بود کھ حاضر نبودم اون را با تمام دنیا عوضش کنم، خودم ھم دلیلش رو نمی دونستم، 
بھ خاطر این بود کھ قسمتی از خاطراتم رو مرور کرده بودم و مثل ھمیشھ با فکر کردن بھشون حداقل کمی  شاید

نمی دونستم کھ این عذاب تا کی باید ادامھ پیدا کنھ و تا کی باید این بار عظیم غم و تنھایی رو با . سبک می شدم 
ن بودم و یک دنیا خاطره ی آزار دھنده کھ تنھایی کھ فقط در ظاھر بود و در باطن م. خودم بھ دوش بکشم

  .ھیچوقت تنھام نمی ذاشتن
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نگاھی بھ . کش و قوسی بھ بدنم دادم و کمربندم رو باز کردم. نفس عمیق دیگھ ای کشیدم و بھ صندلیم تکیھ دادم
رگ ای کاش ھمھ ی درد ھای دنیا بھ اندازه ی بی دردی بز. چقدر راحت بود. شھاب کردم کھ ھنوزم خواب بود

با اینکھ زندگی خوبی نداشت اما حداقلش این بود . گاھی وقت ھا بھش حسودیم می شد، چقدر راحت بود. بودن
شاید بزرگترین . کھ خودش ھم توی بھ وجود اومدن این زندگی مقصر بود و االن ھم خیلی احساس بدی نداشت

ی نداره و از کاری کھ می کنھ خیلی مشکلش یادآوری بچگیھاش بود، اما حداقل می دونستم کھ االن احساس بد
شھاب دوست داشت ھمیشھ یھ آدم حسابی باشھ کھ بتونھ . ناراحت نیست، چون نگاھش با من خیلی فرق می کرد

جلوی پدرش در بیاد، چیزی ھم کھ توی این کار ناراحتش می کرد ھمین بود کھ ھنوز جلوی پدرش حرفی برای 
مطمئن باشم کھ اگھ وضع مالیش بھتر بشھ یا اوضاع طوری پیش بره کھ وگرنھ تقریبا می تونستم . گفتن نداشت

اینم دنیای اون بود دیگھ، کوچیک و . بتونھ جلوی پدرش بایستھ، مطمئنا ھیچ نارضایتی براش باقی نمی موند
  ....ساده، ھمین سادگیش ھم بود کھ گاھی دردسر ساز می شد

   
چشمھاش رو بھ زور از ھم باز کرد و با تعجب . بیدارش کردمبا دستم چند بار آروم تکونش دادم و از خواب 

  :گفتم. از نگاھش خندم گرفت. نگاھم کرد
  چیھ؟ ھنوز خوابی؟-
.آره، فکر کنم خواب باشم-
خل شدی؟-
راستشو بگو چیزی شده؟ ..! نھ متعجب شدم، این اولین باریھ کھ داری مثل آدم بیدارم می کنی-
..اشکالی داره؟ اگھ اشکال داره . کنم نھ خره، یھ بار خواستم آدم حسابت-
!و حرفم رو ادامھ ندادم و در عوض با مشت کوبوندم رو شکمش 

یھ آخ بلند گفت و یھ ذره غرغر کرد و خواست دوباره کل کل کنھ کھ دیدم اصال حوصلشو ندارم، برای ھمین ھم 
  :دستم و بردم باال گفتم

  بیدار میشھ ھی حرف میزنھ، پا میشی یا یکی دیگھ بزنم؟ بستھ دیگھ ، یا گرفتھ خوابیده یا وقتی ھم کھ-
.پا شدم دیگھ. خیلی خوب بابا، این دوباره سگ شد-
لیاقت نداری ، وگرنھ ایندفعھ من مثل آدم باھات برخورد کردم، مشکل از توئھ کھ این رفتارا روت جواب -

! نمی ده
درو باز کردم و پیاده شدم و شھاب ھم . باالشھاب بدون اینکھ چیزی بگھ روی صندلی نشست و پشتیش رو داد 

با ھم وارد رستوران شدیم و پشت اولین میز خالی کھ . از اونطرف کتش رو از توی ماشین برداشت و پیاده شد
  :شھاب ھمینطوری داشت اطراف رو برنداز می کرد و یھ سره حرف می زد. دیدیم نشستیم

بدم نیستا، حداقل صندلیاش یھ ذره راحت تر از قبلیاست، می گم داریوش مثل اینکھ این رستورانھ ھمچین -
در و دیوارشم ای ھمچین بگی نگی تمیز و مرتبھ، از اون آئینھ کاریای مسخره و زشت ھم دیگھ خبری 

  . حداقل آدم اینجا غذا خوردن بھ دلش می شینھ. نیست
تو رو چھ ! ھای ماده ش ھستینیست برای تو فرقی ھم می کنھ؟ تورو تو طویلھ ھم ببرن بازم بھ فکر اسب-

بھ این غلطا آخھ؟
!رفتم معتاد شدم بدون بھ خاطر چی بوده ھا. حاال ھی بزن تو ذوق من-
آخھ خالفی ھم ھست کھ تو امتحانش نکرده ! بچمون سرخورده شد. دلم بھ حالت سوخت.. آخی، طفلکی-

باشی؟ حاال می خوای برای من معتاد بشی؟
تو اول اون سیگار کشیدنت رو ترک کن کھ ھی ! قطار بھ من می گھ معتادنگاه کن توروخدا این دودکش -

.دود بھ خورد من ندی، بعدش بھم تیکھ بنداز
اونیکھ تمام وجود من بود نتونست این عادت رو از سرم بندازه ، اونوقت تو می خوای منو ترکم بدی؟-
خموت نمی یاد، تو و این حرفا؟ ولمون نگو بابا بھ اون قیافھ ی ا! بھ بھ ، داریوش خان رمانتیک می شود-

!کن توروخدا
زھر مار، مسخره، حاال چی کوفت می کنی؟-
مگھ بھ جز کوبیده انتخاب دیگھ ای ھم تو این رستورانھا ھست؟-
من نمی دونم، فقط ھر چی می خوری حواست باشھ اینقدر نخوری کھ سنگین بشی خوابت بگیره  درست -

!یا، من حال و حوصلھ ی در افتادن با حوری ھای بھشتی رو ندارمارانندگی نکنی بفرستیمون اون دن
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حتما، سفارش دادم برات، البتھ یھ دو سھ متر اونورتره، جاشم یھ ذره گرمھ، اسمشم یک کم فرق می کنھ، -
!بھش می گند جھنم، اونجا یھ دو سھ تا برات آماده گذاشتن بری برشون داری

!من بدون تو جایی نمی رمبا ھم می ریم گنده بک، می دونی کھ -
من ھم یھ وری بھ صندلیم تکیھ دادم واطراف رو بر . شھاب شکلکی در آورد و سرش رو با منوی غذا گرم کرد

حداقلش بھ نظر می رسید کھ تازه . انداز کردم، شھاب راست می گفت، نسبت بھ جاھای قبلی ھمچین بد ھم نبود
ھا تقریبا تمیز و مرتب بودند و چند تا قاب جنگل و کوه و منظره  در و دیوار. تر ساختھ یا بازسازی شده باشھ

نگاھی بھ جمعیت کم . روشون نصب شده بود و میزھا ھم تقریبا نو بودن و رومیزی ھای پارچھ ای مرتبی داشتن
پر  یھ خانواده ی تقریبا. چند تا پسر دور یھ میز بودن و صدای شوخی و خنده اشون ھوا بود. داخل سالن انداختم

اونطرف تر ھم یھ زن و مرد . جمعیت ھم طرف دیگھ ی سالن بودن و چند تا پیرمرد و پیرزن ھم قاطیشون بودن
جوون پشت یھ میز بودن کھ یھ دختر بچھ ھم ھی کنار میزشون اینطرف اون طرف می رفت و معلوم بود کھ 

نا خود آگاه نگاھم بھ . ھنش کنھبچشونھ و مامانش ھی با ھزار زور و زحمت سعی می کرد کھ یھ قاشق غذا د
سمت شھاب برگشت و دیدم کھ اون ھم داره با حسرت خاصی اون صحنھ رو تماشا می کنھ، الزم نبود چیزی 

نگاھم رو چرخوندم بھ تھ سالن . بگھ تا بفھمم بھ چی داره فکر می کنھ، ترجیح دادم راحتش بذارم و حرفی نزنم
با یھ نگاه گذری فھمیدم کھ جای . اده و مرغ و اینجور چیز ھا توش بودکھ یھ یخچال پر از انواع کباب ھای آم

با دستم بھ پیشخدمتی کھ پشت یکی از میزھا نشستھ بود و زل زده بود بھ یکی . نگھداریشون تمیز و مرتب ھست
دار میز صندوق. از دخترھای توی سالن اشاره کردم، اما اونقدر محو چشم چرونی شده بود کھ اصال متوجھ نشد

نگاھی بھش کردم و با . کھ می خورد صاحب رستوران باشھ دقیقا در دو متری جایی بود کھ ما نشستھ بودیم
  :لبخند کنایھ آمیزی گفتم

  مثل اینکھ پیشخدمتتون تو یھ دنیای دیگھ ست، کسی قرار نیست مارو تحویل بگیره؟ -
کارگرشو صدا زد و جلوی ھمھ دو تا حرف صاحب رستوران ھم کھ یھ آدم پا بھ سن گذاشتھ ای بود با خشم 

دیدم کھ . سفارش غذا رو دادیم و منتظر موندیم کھ آماده بشھ. درشت ھم بارش کرد و فرستادش طرف میز ما
شھاب ھنوز ھم داره زیر چشمی بھ اون بچھ و پدر و مادرش نگاه می کنھ، فکر کردم بھتره کھ کمی از اون حال 

  :با شوخی بھش گفتم. این بره تو فکردرش بیارم و نذارم بیشتر از 
شھاب جان؟ می گم نمی خوای اینجا دستشوییت رو بری؟ می ترسم باز دوباره وسط راه یادت بی افتھ کھ -

  !باید بری و خالصھ تا خود بندر ھمھ ی ملت از سایزت با خبر بشن و کال بی آبرو بشی
  :د و دوباره رفت تو مود شوخی  و گفتشھاب کھ یھ دفعھ از شوخی من جا خورده بود ، بھ خودش اوم

  !داریوش یھ کاری نکن ھمین جا بکشم پایین سایزشو نشون ھمھ بدما-
فقط یادت نره قبلش پول بلیطشو بگیری، در ضمن منم مسئولیت مسخره . خوب نشون بده، بھ من چھ -

می خوای بکش . یکردنای ملت و عالمتای خوشگلی کھ حوالت می کنند رو فبول نمی کنما، حاال خود دان
.پایین، می خوای بکش باال

بکشم باال؟ چی رو بکشم باال؟-
...زیپتو دیگھ ضایع، بازه-

  :بعد رو بھ من گفت. شھاب یھ دفعھ ھول شد و سریع سرش رو خم کرد و زیپشش رو نگاه کرد 
  بی مزه، خیلی خوشت میاد سر کار بذاری؟ کجاش بازه؟-
.تو بھ خودت شک داری بھ من چھ-
میاد اذیت کنی دیگھ؟خوشت -
آخھ بدبخت تو کھ تا بھت می گم زیپت بازه ھزار تا رنگ عوض می کنی، می خوای پاشی جلوی اینھمھ -

آدم بکشی پایین نمایش بدی؟
مرده شورتو ببرند کھ ھیچ جوره نمی شھ باھات کل کل کرد، ھمیشھ یھ کاری می کنی آدم رو بذاری ال -

!منگنھ
. چ ربطی ھم بھ کل کل ندارهنھ جون شھاب، خودت بگو، ھی-
.آره نشون می دم-
خدا خیرت بده ، پس یھ ذره زودتر نشون بده کھ اون پیرزن اونوریھ از وقتی یھ دفعھ دستت رو بردی رو -

!زیپت بدجوری داره با اشتیاق و انتظار نگات می کنھ
دیگھ نتونستم جلوی خنده م رو با این حرف من شھاب یھ دفعھ سرش رو برگردوند بھ سمتی کھ گفتم کھ ایندفعھ 

  :شھاب با عصبانیت بھم نگاه کرد و گفت. بگیرم و طوری خندیدم کھ فکر کنم ھمھ سالن متوجھ شدن
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  .زھر مار، خیلی خوشت میاد ملت رو بذاری سرکار؟ تو مریضی بھ خدا-
  :در حالیکھ بھ شدت سعی می کردم میون خنده ھام دو کلمھ حرف ھم بزنم گفتم

ی دونستم بھ پیرزن ھا ھم نظر داری و اینطوری یھ دفعھ براشون بال بال میزنی، وگرنھ شھاب جون نم-
  .خودم زودتر یھ دونھ خوبشو برات ردیف می کردم

.مریض. ھر ھر ، تو ھم کھ فقط بشین برای من دست بگیر-
رو خوردم و چپ  خنده م. ھمون موقع پیشخدمت ھم غذاھا رو آورد و فکر کنم از خنده ما ھم خنده ش گرفتھ بود

  :چپ نگاھش کردم و طوری کھ صاحب رستورانھ ھم بشنوه گفتم
  .ھرھر، چیز خنده داری اینجاست کھ نیشتو باز کردی؟ تو برو بھ ھمون دختر بازیت برس-

پیشخدمتھ ھم کھ بدجوری خورده بود توی ذوقش دست و پاش رو جمع کرد و میز رو برامون چید و در حالیکھ 
  . اه خشمناک صاحب رستوران فرار کنھ سریع دور شدسعی می کرد از نگ

  :شھاب نگاه سردی بھم کرد و گفت
حاال حتما الزم بود حال این بنده خدا رو ھم بگیری؟ مگھ چھ بدی بھ تو کرده؟ حاال چون یھ ذره دیر -

  جواب حضرت آقا رو داده باید اینطوریش کنی؟
من برعکس تو فکر می کنم آدما توی ھر جایگاھی کھ آره، باید یاد بگیره کھ چطوری رفتار کنھ، اتفافا -

باشند فرقی نمی کنھ، فقط باید حد خودشون رو بشناسند و سعی کنند کھ نسبت بھ اون جایگاھشون رفتار 
.متناسب داشتھ باشند

یعنی یھ پیشخدمت یا کارگر ساده حق دختر بازی نداره؟ فرق اون با تو چیھ؟-
اون وقتی کھ بھ عنوان پیشخدمت اینجاست و داره حقوق می گیره . شچرا ، حق داره، اما در جای خود-

نباید کاری کنھ کھ مھمون ھای صاحب کارش احساس معذب بودن کنن و بھشون بد بگذره، چون کارش 
اینھ و باید بھ ھمھ مشتری ھا احترام بذاره، اگھ اینطوری رفتار کنھ حق کسی رو کھ برای تفریح یا 

ومده رو ضایع کرده و آسایشش رو با نگاه ھاش از بین می بره، خودت دوست خوردن شام بھ اینجا ا
داری موقع غذا خوردن یکی بیاد مزاحمت بشھ؟

چھ ربطی داره بھ سوال من؟ من می گم یعنی این بدبخت ھمچین حقی نداره؟-
ا ھست کھ تو خودت توی محیط کار ھمیشھ حواست بھ کارگر. مسالھ ھمینھ دیگھ، حق داره، اما اینجا نھ-

بھ خاطر این کھ اونجا جای دختر بازی  نیست . دست از پا خطا نکن خصوصا جلوی مشتریای خانممون
حاال اگھ ھمین کارگر خارج از ساعت کارش و بیرون محیط کارش . و کارگر ما ھم جایگاھش رو نداره

.یگران باشھخواست ھر غلطی بکنھ بھ خودش مربوط می شھ، گرچھ ھمونشم باید با رعایت حقوق د
. ول کن بابا، تو باز دوباره زدی تو خط فلسفھ بافی، منم کھ حوصلھ ی این حرفا رو ندارم-
.عقلت نمیرسھ گنده بک-
.عقل تو یھ نفر برای جفتمون کافیھ، تو فکر کن، منم عمل می کنم اما ایندفعھ رو با اراجیفت موافقم-
.وکت جا کنمچھ عجب باالخره من تونستم یھ چیزی رو تو اون مخ پ-

. نگاھی بھ شھاب کردم. ھمین موقع پیشخدمت با اخم و قیافھ ی ترشیده بقیھ سرویس میز رو ھم آورد چید و رفت
  :شھاب ھم با حالت مسخره ای چنگالش رو آورد باال و گفت

  !حقشھ-
ردن با از وقتی کھ غذا خو. شھاب ھم شیرجھ زد روی بشقابش. سرم رو تکون دادم و مشغول خوردن غذام شدم

اینم از معایب داشتن رفقای پر . اشتھای شھاب رو دیده بودم اشتھای خودم ھم بیشتر شده بود و بیشتر می خوردم
  : بعد از تموم شدن غذا شھاب از پشت میز بلند شد و با خنده گفت ! خور بود دیگھ

  .من برم نمایش-
سیگارم . م و بھ محیط باز پشت رستوران رسیدملبخندی زدم و خودم ھم از جام بلند شدم و دنبال شھاب راه افتاد

آسمون صاف . رو روشن کردم و کام عمیقی ازش گرفتم و سرمو روبھ باال گرفتم و دودش رو بھ آسمون رسوندم
.....و پرستاره ی کویر پشت دود سیگارم محو شد

  
حامی--------------پایان قسمت شانزدھم
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  قسمت ھفدھم

  
رفتم تو اتاقی کھ ھمیشھ وقتی میومدیم مال من بود و وسایلمو . ھمھ جا مرتب و تمیزه وارد خونھ کھ شدم دیدم

دلم می . دیگھ داشتم خفھ می شدم. شال و مانتومو از تنم کندم و یھ نفس راحت کشیدم .انداختم کنار دیوار
یختھ بود باز کلیپس موھامو کھ زیر روسری بھ ھم ر. خواست ھمونجور با لباس بدوام برم زیر دوش آب یخ

بیتا و نازی ھم داشتن . موبایلمو برداشتم و رفتم از اتاق بیرون. کردم، موھامو بردم باال و دوباره بستمشون
                                        :گفتم. کفشاشونو در می اوردن و میومدن تو

  .ھمین جوری بیاین تو. اگر راحتین نمی خواد کفشاتونو در بیارین -
                                             :تا نگام کرد و گفتبی
  اه تو چطوری می تونی بعد از این ھمھ مدت بازم کفشو تو پات نگھ داری؟ -

ھمونجور کھ وایساده بودم سعی می کردم بھ یکی از دوستام اس . بعدم صندالشو شوت کرد کنار در و اومد تو
                                                         :گفتم. ام اس بدم

اون یکی اتاقم نازی برداره کھ باز پیش ھم نمونین . بیتا وسایلتو بذار تو اون اتاقی کھ خرت و پرتای منھ -
  ! بپرین بھ جون ھم

                                          :نازی فوری گفت
  !خدا عمرت بده منو از دست این نجات دادی -

ھمون . بیتا ھم بھ یھ چشم غره کفایت کرد خوشبختانھ و باز جنگشون نگرفت و بدون حرف رفتن طرف اتاقا
                         :بلند گفتم. گویان اومد باال..." یاا"موقع مش کریم از تو حیاط 

  !بیا تو مش کریم، لباس تنمونھ -
  :افتاد تند پشتشو کرد و بلند گفتگفت و اومد تو و تا چشمش بھ من ... دوباره یھ یاا

  !خانم جان شما کھ لباس تنتون نیست، چرا بھ من می گین بیام تو آخھ...! استغفرا -
  :با خنده گفتم! یھ تاپ نازک بندی تنم بود با یھ شلوار جین تنگ. بھ لباسام نگاه کردم 
  . بیا تو بابا! مش کریم پس اینا چیھ تنم؟ لباسھ دیگھ -

  :د و ھمونجور کھ سرشو پایین نگھ داشتھ بود تا نگاھش بھ من نیفتھ گفتروشو برگردون
  .معصیت داره خانم جان! من ھر بار کھ شما میای اینجا باھاتون مکافات دارم -
  !معصیت مال کسیھ کھ ھیزی می کنھ! بابا تو کھ نگاه نمی کنی بخوای گناه کنی-
تم برم تو آشپزخونھ این شلنگ گازو براتون فقط می خواس! من کھ حریف زبون شما نمی شم.. ماشاا-

.وصل کنم
                                                :خودمو کشیدم کنار و گفتم

  .بیا برو، دستت درد نکنھ -
                                                                        :بلند گفتم. ھر کاری می کردم اس ام اسھ نمی رفت

                                                 مش کریم اینجا موبایل آنتن نمی ده؟ -
واال من کھ سر ازین چیزا در نمیارم، ولی اون ھفتھ کھ پسرم اینجا بود ھروقت می خواست با این تلفنش  -

  .نھ می رفت تو حیاطحرف بز
  راستی پسرت خوبھ؟ حال نوه ات چطوره؟ ھنوز بیمارستانھ؟؟-

  .ھمونجور کھ صدای تق و توق میومد از تو آشپزخونھ و معلوم بود داره گازو جابھ جا می کنھ جوابمم می داد
.بلھ خانم جان، ھنوز ھمون طوره بچھ ی زبون بستھ-
.خوب بشھ زودتر... من ھمیشھ براش دعا می کنم، ایشاا-

                                                  :ھمون موقع بیتا از اتاق اومد بیرون و پرسید
                                                          بچھ ی کی مریضھ؟ -
                                            .کلیھ اش مشکل داره. نوه ی مش کریم -
  .طفلک... خیآ -
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سرش ھنوز پایین بود و داشت دستشو با یھ تیکھ پارچھ پاک می . مش کریمم از تو آشپزخونھ اومد بیرون 
                                           :بیتا گفت. کرد

  .خدا شفاش بده مش کریم... ایشاا -
          :بلند گفت سرشو باال کرد جواب بیتا رو بده کھ باز فوری سرشو انداخت پایین و

  ! اکبر.. ا -
                     :بیتا با تعجب و پرسش بھ من نگاه کرد کھ زدم زیر خنده و گفتم

  !من و تو االن از نظر مش کریم لختیم و نگاه کردن بھمون معصیت داره! ھیچی بابا -
  :گفتم. ا یھ شلوار کتون نازک پاشاونم یھ رکابی تنش بود ب. بیتا ھم یھ نگاه بھ سرتاپاش کرد و زد زیر خنده

  تموم شد مش کریم؟ -
  .بلھ، غذا ھم براتون آماده کردم، االن می رم میارم-
.می رفتیم بیرون یھ چیزی می خوردیم. چرا زحمت کشیدی-
. آقا بھ من گفتھ بودن شما میاین منم براتون یھ غذای مختصری آماده کردم-
!ت می ریم کنار کھ کمتر معصیت کنیما ھم االن از جلوی چشم. دستت درد نکنھ-

  .با دلخوری سرشو تکون داد و رفت طرف در ھال
  .راستی دستتم درد نکنھ، خونھ خیلی تر و تمیز شده-
این فرشا پاکھ، مادر پدرتون رو این فرشا نماز می . شما ھم کفشاتو در بیار مھتاب خانم. خواھش می کنم-

.خونن
!چشم در میارم-

رفتم طرف تلفن و شماره ی خونھ امون تو . فتاد ھنوز بھ مامان بابا خبر ندادم کھ رسیدیماینو کھ گفت یادم ا
  .بیتا ھم ولو شد رو یکی از مبال و پاھاشو گذاشت رو میز و تلویزیونو روشن کرد. مشھدو گرفتم

زار جور طبق معمول ھ. بعد از چند تا زنگ مامانم گوشی رو برداشت و بھش گفتم کھ رسیدیم و نگران نباشھ
بعدشم گوشی رو داد بھ پدرم و با اونم . سفارش کرد و نکات ایمنی رو یادم اورد تا رضایت داد خداحافظی کنھ

ھمون موقع نازیم با یھ تی شرت و . داشتم باھاشون خداحافظی می کردم کھ در ھالو زدن .یھ کم حرف زدم
تا نازی رو . مش کریم بود قابلمھ بھ دست . ھشلوارک از تو اتاق اومد بیرون و بھش اشاره کردم درو باز کن

من و بیتا ھم غش کرده ! نازیم از ترس پرید عقب! دید دادش رفت ھوا و نزدیک بود قابلمھ از دستش بیفتھ
با ! کارد می زدی خون پیرمرد در نمیومد. زود گوشی رو قطع کردم و پاشدم رفتم جلوی در. بودیم از خنده

                                                    :خنده گفتم
  !وای شرمنده مش کریم، حواسم نبود نازیم لباس تنش نیست -

  .روشو کرده بود اونور و قابلمھ ی غذارو گرفتھ بود طرفمون
  !خودتون کم بودین دوستاتونم کھ بدتر از خودتونن.. مھتاب خانم ماشاا-
! بابا مش کریم اینقدر سخت نگیر-
.یا خانم جانبترسین ازون دن-

                                                  :خندیدم و گفتم
                                                      نمیای تو با ما غذا بخوری؟. چشم، شما ھم اینقدر حرص نخور - 
  . نھ خیر، من خوردم، نوش جان -
.خوب بخوابی. دستت درد نکنھ. باشھ-
.ھم اگر نصف شبی کاری داشتین صدام کنینشما   -
  .چشم-
.با اجازه-

نازی ھنوز با تعجب وایساده بود سر جاش و بیتا ھم می . رفت طرف سویتش تھ حیاط و منم درو بستم و رفتم تو
  .خندید
  !عجب باحالھ این-
!آره، مصیبتی دارم باھاش ھروقت میام اینجا-
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                                           :فتنازی ھم کھ فھمیده بود جریان چیھ با خنده گ
مثل اینکھ " کپی ه حاج حیدریھ منتھا اون ضمن استغفراهللا گفتناش سرتا پاتو اسکن می کرد این یکی جدا -

  !مومنھ
                                                  :فوری گفتم

  !پشت سر مردم حرف نزنین معصیت داره...! استغفرا -
از تو . رفتم قابلمھ رو گذاشتم تو آشپزخونھ و بھ بچھ ھا گفتم می رم دوش بگیرم. سھ تاییمون زدیم زیر خنده 

روز بود دوش نگرفتھ بودم و احساس می کردم کپک  2. ساکم حولھ و لباس زیر برداشتم و رفت تو حموم
قطره ھای آب داغ کھ با فشار زیاد  اولین. زود لباسامو کندم و انداختم گوشھ ی حموم و پریدم زیر دوش! زدم

می ریختن رو سر و صورتم انگار ھرچی خستگی و فکر و خیال بودو از روح و جسمم می شستن و می 
با خودم فکر می کردم کاشکی می شد بدی ھا و کثیفیای دنیارو ھم بھ ھمین راحتی شست و پاک . بردن پایین

  ..کرد
حولھ امو . کلھ ام تند تند موھامو شامپو زدم و تنمم شستم و دوشو بستم برای اینکھ افکار مسخره دوباره نیان تو

درو باز کردم و یھ سرک تو ھال کشیدم، کھ کسی . از پشت در برداشتم و دورم پیچیدم و خودمو خشک کردم
رش اتاق رو بھ رویی د. رفتم تو اتاق و لباس خوابمو پوشیدم و حولھ رو بستم دور موھام و رفتم بیرون. نبود

بستھ بود و معلوم بود نازی توشھ و صدای آروم حرف زدنش با تلفن و بوی دود  سیگارش از زیر در 
یاد خودم افتادم کھ یھ روزایی منم ھمینجوری منتظر فرصت بودم تا یھ جای دنجو گیر بیارم و بچپم  .می یومد

لحظھ ضربان قلبم با شنیدن یھ کلمھ داشتم از جلوی در اتاق رد می شدم کھ تو یھ ! توش و پای تلفن فک بزنم
صدای نازی بود کھ از تو اتاق میومد و منم با شنیدن اسم " یھ حرفو چند بار باید بھ تو گفت؟.! امیر. "رفت باال

ھنوزم انگار دلم براش می تپید و حتی با شیندن .. نمی دونم این چھ حسی بود. امیر سر جام میخکوب کرد
یعنی ممکنھ نازی در .."یھ فکر مسخره اومد تو ذھنم.... ضربان قلبم باال می رفتاسمش از زبون یھ نفر دیگھ 

ازین فکر یھ پوزخند اومد رو لبم و سرمو تکون دادم ؛ دفعھ اول نبود کھ  !"حال حرف زدن با امیرِ  من باشھ؟
در رفتم کنار؛  و زودتر از پشت . با شنیدن این اسم از زبون یھ دختر دیگھ این افکار بچگانھ میومد بھ سرم

تا منو دید خندید و . بیتا غذارو گرم کرده بود و داشت بشقاب و لیوانا رو می چید رو میز. رفتم تو آشپزخونھ
  :گفت

  این چیھ پوشیدی؟! اینو نگاش کن -
                                           :الکی اخم کردم و گفتم

  !مگھ چشھ؟؟ بھ این خوشگلی - 
  !کافیھ با این بری جلوی مش کریم تا سکتھ کنھ بیچاره! ھ کم زیادی پوشیده اسآره، فقط ی-

                                                          :صندلی رو کشیدم جلو و نشستم پشت میز و با خنده گفتم 
  !!البتھ اینا مال زمان تاھلھ! پوشیده تر ازین دیگھ لباس خواب ندارم -

                                                         :ش برق زد و گفتفوری چشما
  پس باالخره تو و امیرم بلھ؟؟؟. از ظھر تاحاال ھمینجور فکرم مشغول حرفاتھ! آره؟؟ ای ناکس -
  !بلــــــــــــــھ-
حاال یعنی جدی با ھم ازدواج کردین؟-
.... ازدواج کجا بود توام! نھ بابا-
!لی بدجنسی کھ این اتفاقاتو تاحاال بھ من نگفتھ بودیمھتاب تو خی-
!من خودمم خیلی وقتا این اتفاقاتو یادم می ره! توقعاتی داریا-

  .غذارو کشید تو دیس و اورد گذاشت رو میز و خودشم نشست
  .حاال بقیھ اشو تعریف کن ببینم-

ف در آشپزخونھ و نازی رو صدا رومو برگردوندم طر. غذا لوبیا پلو بود و از بوش حسابی مست شده بودم
  .اونم گفت فعال کار داره و بعدا میاد. کردم بیاد غذا بخوره

  !وقتی داره پای تلفن حرف می زنھ از دنیا بی خبره. اونو ولش کن-
حاال با کی حرف می زنھ؟-
!البد دوست پسرش! چھ می دونم-
!مرحبا بھ این خانواده ی روشن فکر-
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                                             :ریخت و گفتیھ  کفگیر از غذا برای خودش 
  !جای این ھمھ حرف مفت داستانو تعریف کن -
  !انگار جدی جدی خیال کردی دارم برات قصھ می گما-
.منظورم ھمون خاطرات گذشتھ اس بابا-
.حاال غذاتو بخور بعد-

و بعدم پاشدیم جمع و جور کردیم و جفتمون تو سکوت غذا خوردیم . برای خودمم غذا کشیدم و مشغول شدم
                                                                :بھ بیتا گفتم.  رفتیم تو اتاق خواب

                                          تو نمی خوای دوش بگیری؟ -
  .حاال االن حالشو ندارم، باشھ فردا -

                              :تم و انداختم رو زمین و گفتماز تو کمد بالش و پتو برداش
  .تو بخواب رو تخت -
  !من اینجوری معذبم شازده خانم رو زمین بخوابن. نھ بابا-

                                                  :بالشمو انداختم زمین و گفتم
  .بگیر بخواب ببینم. خودتو لوس نکن -

جفتمون ساکت . بیتا ھم چراغ اتاقو خاموش کرد و رفت خودشو انداخت رو تخت. و زمینخودمم ولو شدم ر
.دراز کشیده بودیم و تو تاریکی بھ سقف اتاق زل زده بودم کھ حس کردم دلم می خواد حرف بزنم

بیتا؟-
چیھ؟ -
  تو احساست نسبت بھ خاطرات بد گذشتھ ات چیھ؟ -
...احساس تنفر و بعدم حسرت-
...خوش بھ حالت-
چرا اونوقت؟-
نھ مثل من کھ حتی خودمم . ھمینکھ حداقل یھ حسی بھ گذشتھ داری و تکلیفت باھاش روشنھ خیلی خوبھ-

یعنی بھ جورایی بین عشق و نفرت و تعھد گیر ... نمی دونم حسم نسبت بھ گذشتھ ام و اتفاقات زندگیم چیھ
...کردم

گو، بعد من خودم بھت می گم چھ حسی داشتھ برام ب. تو کھ ھنوز کامل تعریف نکردی جریان گذشتھ رو-
!باشی بھتره

. باید از اولش گوش کنی تا بھ آخر برسی! برات تعریف می کنم بھ شرطی کھ ھی آخرشو نپرسی-
!کشتی مارو. باشھ بابا-

  :یھ نفس عمیق کشیدم و گفتم. طاق باز خوابیدم و آرنجمو گذاشتم رو پیشونیم
انگار منتظر فرصت .. یعنی می دونی. ھ طور خیلی اتفاقی بھ ھم نزدیک شدیمبعد از اون امتحان میان ترم ب -

این فرصتم . از قبل گرفتار ھم شده بودیم و منتظر بودیم با کوچکترین فرصتی بیشتر بھ ھم نزدیک شیم! بودیم
می کرد  امیر برای پایان نامھ ی فوقش داشت روی پروژه ای کار! استاد ھمایونی استاد شیمیمون داد دستمون

بعدا فھمیدم رابطھ اشونم . کھ استاد ھمایونی استاد راھنماش بود و بھ خاطر ھمینم بیشتر اوقات تو دفتر اون بود
  . خیلی خوب بود باھم و استاد مثل پسرش می دونستھ امیرو

تھ بود براش تو ھمون گیر و دارِ  بعد از امتحان، استاد ھمایونی کھ از آشناھای خانوادگی ما بود از بابا خواس
یعنی اول مدارکو بھ من داد کھ برای بابا ! یھ کار حقوقی رو انجام بده و این وسط منم شده بودم نامھ رسونشون

 5-4ببرم و بعدم بابا پسشون فرستاد برای گرفتن امضا و دوباره من برشون گردوندم برای تکمیل و خالصھ 
! ده بود کھ متعاقبش امیر خان رو ھم زیارت می کردمروز پشت سر ھم رفت و آمد من بھ دفتر استاد زیاد ش

انگار مرض ! البتھ ھمون موقعم کلی جفتمون برای ھم قیافھ و ژست می گرفتیم و بھ ھم کم محلی می کردیم
آخھ بھم گفتھ بود برگھ ی حل شده ای . تازه من بیشتر تو ژست بودم چون از دستش کلیم عصبانی بودم! داشتیم

می گفت می خواستم ببینم صفر کھ می ! ن داده بود بھم کامال جواب سواالش غلط بودهرو کھ برای امتحا
  !گیری چھ شکلی می شھ
                                    :بیتا با تعجب گفت

  جدی؟؟ حاال صفر شدی؟ -
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گفتم برام مھم  البتھ من کھ کم نیوردم و سر ھمینم کلی باھاش کل کل کردم و! اینم از ِکـــرمش بود! نھ بابا-
ھرچند استادم بھم گفتھ بود نگران نمره ام نباشم . نیست اما واقعا مھم بود چون درسمون درس مھمی بود

خصوصا بھ خاطر کمکی کھ بابا بھش کرده بود ولی بازم حالم گرفتھ بود تا اینکھ چند روز بعد کھ نمره 
بعدم کھ برگھ امو گرفتم دیدم از پنج تا  !ھارو روی برد زدن دیدم نمره ی من جزو باالترین نمره ھاس

!سوال چھار تاش درست حل شده و فقط یکیش یھ جواب الکی پلکی نوشتھ بود
!البد سر ھمینم بیشتر عاشقش شدی؟ -
تو اون . ولی قبل از گرفتن نمره ی اون امتحانم اتفاقات دیگھ ای افتاد! از قبل کھ عاشقش کھ شده بودم-

امور بین استاد ھمایونی و بابام، جفتمون ازینکھ ھر روز بھ اون بھانھ ھمو می روزایی کھ من شده بودم م
روز سوم کھ رفتم دوباره دفترشون دیدم کلی تغییر کرده و یھ پیرھن و شلوار خیلی . بینیم ذوق می کردیم

رده بعدا فھمیدم بھ خاطر اینکھ می دونستھ من قراره برم پیششون اینقدر شیک و پیک ک. شیکم تنش بود
صورتش ھیچ وقت ریش و سبیل نداشت ولی اونروز ھمچین شیش تیغھ کرده بود کھ برق افتاده !  بوده
  !بود

                                              :بیتا زد زیر خنده و گفت
  !عشقھ دیگھ -

                               :با لبخندی کھ از یاداواری گذشتھ اومده بود رو لبم گفتم
معلوم بود زیادم وضع مالیش آنچنان . کال پسر جذابی بود ولی معموال خیلی بھ سر و وضعش نمی رسید -

. خوب نیست کھ بخواد خیلی برای تیپ و ظاھرش خرج کنھ ولی اون روزا حسابی بھ خودش می رسید
اونروزم یھ نیم ساعتی تو دفتر استاد معطل شدم تا فرمای جدیدو پر کرد و تو تمام مدتم ما دوتا یا یواشکی بھم 

  ! زل می زدیم یا برای ھم چشم و ابرو میومدیم
. اد ھمایونی رو انجام داد و قرار شد من فردا مدارکو ببرم بھ استاد تحویل بدماونشب بابا ھمھ ی کارای است

بھ . منتھا فردای اون روز، سھ شنبھ بود کھ با خود امیر کالس حل تمرین داشتیم و من می شد کھ ببینمش
اشم برای خاطر ھمین زرنگی کردم و سھ شنبھ مدارکو نگھ داشتم کھ باز برای چھارشنبھ یھ بھانھ ای داشتھ ب

  !رفتن بھ دفتر استاد
                                      :بیتا باز خنده اش گرفت و گفت

  !عجب جونوری ھستی تو دیگھ -
                                 :یھ آه کشیدم و گفتم

  !بھ قول خودت عشقھ دیگھ -
  !واقعا برام جالبھ توی غد بداخالق این مدلی عاشق شده بودی-
ھمھ ی آدما قابلیت عاشق شدنو دارن، منتھا بعضیا این قابلیتو جدی ... قی ربطی بھ این چیزا نداره کھعاش-

می گیرن و حتی اگر با کوچکترین نشونھ ای حس کنن این اتفاق داره تو وجودشون رخ می ده کلی بھش 
..  انکارش کننپر و بال می دن و ازش استقبال می کنن، بعضیا ھم سرکوبش می کنن و سعی می کنن 

. شاید ھمینطور باشھ کھ می گی.. آره-
                              :بعد از چند لحظھ کھ انگار تو فکر رفتھ بود دوباره گفت

خوب بقیھ اش؟ -
کالس حل تمرین اون ھفتھ ام مثل جلسات قبل گذشت منتھا با این تفاوت کھ دیگھ فقط من ... ھیچی دیگھ-

زدم و اونم بیشتر اوقات خیره می شد بھ من و حتی یکی دو تا مسالھ رو ھم تا  نبودم کھ بھش زل می
منتھا ! حتی بچھ ھا ھم فھمیده بودن استاد حل تمرین حواسش پرتھ و یھ چیزیشھ! وسطاش اشتباه حل کرد

 کالس اونروزم تموم شد و بازم حرفی بین ما! یک در میلیونم احتمال نمی دادن حواسش پرتِ  کی یا چیھ
... اما من خودم خوب می دونستم کھ دیگھ تو دلم چھ خبره. زده نشد و ھرچی بود نگاھامون بود

دلم . فردا صبح طبق معمول روزای گذشتھ ساعتی کھ می رفتم دفتر استاد، رفتم دانشگاه برای تحویل دادن مدارک
گردونم برای بابا و بعد دوباره  می خواست استاد دوباره یھ اشکالی تو مدارک پیدا کنھ و من مجبور شم برشون

داشتم با ھمین فکرا می رفتم تو ساختمون کھ یھو ! ببرمشون پیش استاد ھمایونی و بھ ھمین بھانھ بازم امیرو ببینم
از رو ناچاری دیگھ ! دیدم استاد ھمایونی داره از رو بھ رو میاد و تاھم خواستم خودمو یھ جوری قایم کنم دید منو

سالم علیک کردم ولی بازم ھی خدا خدا می کردم حواسش بھ مدارک نباشھ یا بگھ االن عجلھ  وایسادم و باھاش
تازه گفت با بابا ھم صحبت ! دارم و بعدا بیارشون دفترم کھ اونم خیلی با حوصلھ و سر صبر سراغ مدارکو گرفت

با دلخوری مدارکو . ھ شده بودکلی حالم گرفت! کرده و می دونھ کارشون تموم شده و دیروز منتظر بوده براش ببرم
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بھش دادم و اونم ھمھ اشونو چک کرد و کلی خوشحال شد و گفت دیگھ ھیچ مشکلی ندارن و حاال خودش زنگ می 
اینقدر خورده بود تو حالم کھ نمی ! منم حس می کردم یھ سطل آب یخ ریختن رو سرم. زنھ از بابا تشکر می کنھ

انھ ای برای رفتن بھ دفترش و دیدن امیر باقی نمونده بود و ازون بھ بعد چون دیگھ بھ. دونستم باید چیکار کنم
چون داشت رو پایان نامھ . دوباره فقط ھفتھ ای یھ بار اونم سھ شنبھ ھا سر کالس حل تمرین می تونستم امیرو ببینم

رقھ ھای امتحانیمونو اش کار می کرد خیلیم کم تو محوطھ ی خود دانشگاه می دیدمش تا اینکھ چند روز بعد استاد و
  ...داد و دیدم نمره ام خیلی خوب شده

                                           :بیتا فوری گفت
                                      !اینم شد بھترین بھانھ برای دوباره دیدن جناب امیر خان -

                                                 :لبخند زدم و گفتم
دیگھ . باورت نمی شھ چقدر دلم براش تنگ شده بود تو ھمون چند روزی کھ بعد از کالس ندیده بودمش.... آره -

  !ھمھ ی دوستامم فھمیده بودن یھ خبراییھ بس کھ من مدام تو خودم بودم و فکر و حواسم جای دیگھ بود
. کردم تا باالخره یکیشونو انتخاب کردم و پوشیدمفردای اونروز صبح زود پاشدم و صد جور مانتو و مقنعھ عوض 

آرایش مالیمم کردم و خودمم با عطر خفھ کردم و کلھ ی ! بدجوری دلم می خواست بیشتر از ھمیشھ دلبری کنم
ولی تصمیم گرفتھ بودم تا اونجایی کھ می ! حس می کردم دارم می رم خواستگاریش. سحر رفتم طرف دانشگاه

طبق معمول می خواستم . و تموم کنم و اگر نتونستم دیگھ دنبالھ اشو نگیرم و بی خیالش شمتونم اونروز ھمھ چی ر
  .... بھ ھرچی کھ دوست دارم سریع برسم و حوصلھ ی صبر کردنم نداشتم

برای اینکھ . از ھولم اینقدر زود رفتھ بودم کھ وقتی رسیدم، تو محوطھ و ساختمونای دانشگاه پرنده پر نمی زد
برگشتم پایین و رفتم گوشھ . اول رفتم دم دفترش و در زدم و وقتی جواب نداد فھمیدم اونم ھنوز نیومدهمطمئن شم 

داشتم از اضطراب و . ی حیاط نشستم و زل زدم بھ ساختمون اداری تا ببینم کی باالخره میاد بھ طرف ساختمون
  ....ددلھره دیگھ خفھ می شدم ولی خیلی طول نکشید کھ دیدم از دور داره میا

  .یھ خمیازه کشیدم و برگشتم بھ بیتا نگاه کردم کھ دستشو زده بود زیر سرش و تو تاریکی داشت نگام می کرد
                                            :با خوابالودگی گفت

  خوب؟ -
.بقھ اش برای فردا.. من خوابم میاد-
.باشھ، شب بھ خیر-

خنده ام گرفتھ بود کھ برای اولین بار چھ سریع حرف منو قبول کرده  .سرشو گذاشت رو بالش و گرفت خوابید
پتو رو کشیدم رو سرم و . انگار خیلی حرف زده بودم و اونم حسابی خستھ شده بود! بود و غر نزده بود

  ....چشمامو بستم و گذاشتم خواب و دنیای بی خبری منو ھم بھ آرامش برسونھ
  
  
  

کتایون-----------پایان قسمت ھفدھم

  
  قسمت ھجدھم

  
سیگار دیگھ ای روشن کردم ، شماره ی . موبایلمو از جیبم در آوردم و بھ ماشین تکیھ دادم تا شھاب برگرده

مسئول ترانزیت رو گرفتم تا ببینم جریان متوقف شدن صبح بار بھ کجا کشید، قرار بود تا شب مشکلش رو حل 
طبق . ا زنگ باالخره گوشیشو جواب دادبعد از چند ت. کنند و شبونھ راه بی افتند کھ از برنامھ عقب نمونیم

معمول ھمیشھ اول یکم صغرا کبرا چید و ھر با ربط و بی ربطی رو برای من ردیف کرد و آخرش ھم گفت کھ 
یھ خبرای بدی رسیده و مشغول تحقیق ھستند کھ جریان چیھ و برای ھمین ھم کامیون ھا رو توی راَور متوقف 

ما چند نفر گفتھ بودن کھ یھ نفر راجع بھ بار ما گزارش داده، گرچھ خیلی دقیق معلوم نبود کھ جریان چیھ ا. کردند
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درستھ کھ بار ما فرش بود و چیزی توش پیدا نمی شد اما حتی . نبود اما باید جانب احتیاط رو رعایت می کردیم
  .شک کردن بھش ھم می تونست برنامھ ھامون رو خراب کنھ و حساسیت روش ایجاد بشھ

دست چپم رو توی جیب شلوارم کردم و با کلیدم ور می . گوشی رو قطع کردم و از ماشین جدا شدم  با کالفگی 
اصال سر در         . رفتم و مدام قدم می زدم ، ھمیشھ وقتی کھ عصبی می شدم نا خودآگاه ھمین کار رو می کردم

کرده باشھ، قضیھ یک کم پیچیده بود و  نمی آوردم کھ بعد اینھمھ وقت چرا باید یھ بار فرش اینھمھ حساسیت ایجاد
بھ نظر می رسید کھ اراده ی دیگھ ای پشت پرده ی این ماجرا باشھ و قضیھ ی دیگھ ای در حال شکل گیری 

سعی می کردم فکرم رو متمرکز کنم کھ یھ وقت اشتباھی انجام ندیم کھ توی این دفعھ آخری کار رو خراب . باشھ
کارمند ترانزیت کار درستی کرده . یدم کھ جریان چیھ و چھ اتفاقی داره می افتھھر طور شده باید می فھم. کنھ

توی اینطور مواقع اگھ بھ چشم میومدیم با اینکھ چیزی ازمون پیدا نمی . بود کھ کامیون ھا رو متوقف کرده بود
و با برطرف شدن اما اگھ اصال دیده نمی شدیم وتوی یھ موقعیت مناسب . کردن، اما حساسیت رو ایجاد می کرد

مشکل کار رو ادامھ می دایم حداقلش این بود کھ دیگھ اون حساسیت قبلی روی بارمون وجود نداشت یا حداقل 
نھ اینکھ با یھ حریفی کھ نمی شناختیم و نمی دونستیم . اگر می دونستیم جریان چیھ آمادگی مقابلھ با اون رو داشتیم

  ....چی ھست بخواھیم دست و پنجھ نرم کنیم
موبایلم رو از جیبم در آوردم و این بار شماره ی یکی از کارمندام رو گرفتم تا اون ھم جداگانھ تحقیق کنھ کھ 

بعد از این کھ . شک خودم بیشتر بھ پاشایی بود. ببینھ جریان از چھ قراره و چرا ھمچین چیزی پیش اومده
رو از دور بیرون کردم و بار رو برای فرشھای کریمی رو از دستش در آورده بودم و با زرنگی خودم اون 

خودمون بستم ، گفتم شاید اون ھم خواستھ رکبی رو کھ خورده رو تالفی کنھ، برای ھمین گفتم کھ اول از اون 
با . مشغول صحبت باھاش بودم کھ صدای شھاب رو ھم از پشت سرم شنیدم. شروع کنھ و تھ قضیھ رو در بیاره

ون بشینھ و خودم ھم بعد چند ثانیھ کھ حرفم تموم شد بھ سمت دیگھ رفتم و دست بھش اشاره کردم کھ پشت فرم
  .در رو باز کردم و ولو شدم رو صندلی و در رو ھم محکم بستم

  :شھاب با تعجب بھم نگاه کرد و گفت
  چھ خبره؟ چیزی شده کھ اینقدر بھ ھم ریختی؟-
.خبریمھنوز نمی دونم، اما حسم میگھ یھ چیزی داره میشھ و ما ازش بی -
مثال چی؟-
االن زنگ زدم بھ مسئول ترانزیت،-
احمدی؟-
.آره ، احمدی ؛ جریان صبح رو ازش پرسیدم کھ ببینم بھ کجا رسید-
خوب، چی شد؟-
انگار یھ نفر یھ گزارشی راجع بھ . از فرعیا زدن تو راور و بار رو توی انبار اونجا متوقف کردن-

.کامیون ھای ما داده
.چیزی تو اون کامیون ھا نداریمما کھ . خوب داده باشھ-
چاره ی دیگھ ای جز متوقف . االن آره، اما قضیھ مشکوکھ، اگھ تابلو بشند دیگھ نمی شھ کار رو ادامھ داد-

حداقل اگھ بدونیم . بچھ ھا رو فرستادم برن تحقیق کنند ببینن اصل قضیھ از چھ قراره. کردنشون نبوده
اما اگھ ندونیم اصل . سناریوی خومون رو بنویسیم و اجرا کنیمماجرا از کجا آب خورده ما ھم می تونیم 

البتھ این ھم .ماجرا چیھ ممکنھ یھ سوتی کوچولو وسط کار کل تالش ھای سھ سالمون رو یھ دفعھ ھدر بده
.بھ لطف گندیھ کھ جنابعالی زدی

.حاال باز گیر بده ھا-
چیزی نداشتیم کھ بخواھیم کامیونا رو چرا گیر ندم؟ اگھ تو نرفتھ بودی پیش مظاھری االن ترسی از -

.متوقف کنیم
.چھ ربطی بھ من داره؟ االنم می تونی متوقف نکنی-
متوقف نکردن برای زمانی بودش کھ مطمئن بودیم تا آخرش ھمینجوری میریم جلو و چیز خاصی ھم -

.ماما با دستھ گل تو االن مجبوریم احتیاط کنیم کھ تابلو نشی. قرار نیست اتفاق بیافتھ
آخھ مگھ دست من بود؟ می دونی کھ اون مظاھری عوضی ھر وقت دلش بخواد سفتھ ھامون رو می ذاره -

. اجرا
ھمھ ش یھ میلیارد مونده کھ اونم یھ ماھھ براش جور می . آخھ مگھ من چقدر سفتھ دیگھ پیش اون دارم-

.تو بگو فکر خودت ھستی کھ ھنوز سفتھ ھات رو پس نگرفتی. کردم دیگھ
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نداری کھ بتونم جلوش وایسم؟ انتظار-
من از اولشم گفتم مفتی براش کار نکن و خورد خورد فکر پس گرفتن سفتھ ھا . اونم از بی عرضگیتھ-

. خودت گوش نکردی. باش
جای غر زدن بگو برنامھ چیھ؟. تو ھم اینقدر نزن تو سر من . حاال کاریھ کھ شده دیگھ-
االنم قبل از اینکھ بریم بھ جاده برو باک رو پر . ن توقف بریمھیچی، برنامھ اینھ کھ تا خود راور رو بدو-

کارای کویر معلوم . اگر ھم من خواب بودم خودت یادت نره نزدیکای دیھوک دوباره باک رو پر کنی. کن
تا نای بند رو تو برون ، اونجا یھ توقف کوتاه می کنیم و خرت و پرت می خریم . ھمیشھ باید آماده بود. نیست
راستی ، از ھمین مغازه . خیلی ھم تند نرو ، اعتباری بھ جاده نیست .اونجا بھ بعد رو ھم من می شینمو از 

.روبرویی ھم یھ چیزایی بخر تو راه شاید الزم شد
شھاب از ماشین پیاده شد و یک کم خرید کرد و بعد ھم بھ طرف پمپ بنزین حرکت کرد و بعد پر کردن ماشین 

جاده و منطقھ کویری تر از قبل شده بود و بھ ھمون نسبت ھم خطرناک . خروجی رفتباالخره بھ سمت جاده ی 
اینقدر این جاده رو رفتھ بودیم کھ دیگھ روز و شبش . تر ، اما چاره ای نبود، برای ما خطر مفھومی نداشت

ه ، گرچھ شھاب یھ موسیقی مالیم گذاشت کھ یھ سر و صدایی بر پا و باشھ و خوابش نگیر. برامون مھم نبود
اما بر عکس اون من خیلی رانندگی کرده . اونقدر خوابیده بود کھ فکر کنم تا دو روز دیگھ نمی تونست بخوابھ

برای ھمین سعی کردم حداقل . استرس و فکر مسائل پیش اومده ھم کھ رھام نمی کرد. بودم و حسابی خستھ بودم
ی استراحت کنم، توی اون ساعت شب و وسط کویر تا صبح روز بعد افکار مشوش رو از ذھنم بیرون کنم و کم

  . کاری از دستم بر نمیومد، پس بھتر بود کھ حداقل کمی بخوابم
برای ھمین در حین حرکت کمی صندلی رو دادم عقب و از شکاف بھ وجود . روی صندلی جلو راحت نبودم

کویر شبھای . باشھ و راحت باشماومده رفتم روی صندلی عقب و صندلی خودم رو دوباره دادم جلو تا جام باز 
از توی ساک عقب ماشین یھ دونھ کاپشن در آوردم و روی . سردی داره و اون شب ھم از این قاعده مستثنا نبود

شھاب می . صندلی راحت عقب دراز کشیدم و کاپشن رو روی تن و سرم کشیدم کھ نور چراغ ھم اذیتم نکنھ
چشم بندم رو ھم بھ چشمم زدم . بگیره گفتم کھ روشن بمونھ بھترهخواست خاموشش کنھ اما چون ترسیدم خوابش 

  . تا راحت بتونم بخوابم
خیلی دلم می خواست بخوابم، اما صدای . صدای موسیقی مالیم کالیدرمن فضای دلپذیری رو ایجاد کرده بود

کھ با اینھمھ  موسیقی و آرامش لحظھ ای کھ دوباره وجودم رو فرا گرفتھ بود من رو یاد روزھایی انداخت
  .گرفتاری و استرس و درگیری غریبھ بودم

داستان شیرینی کھ . اما از کجا شروع شده بود، روایت قصھ ای کھ از عشقی بزرگ و پرشکوه حکایت داشت
واقعا از کجا آغاز . برایم بھ ارمغان آورده  بود" او"قدیمی تر از اقیانوس ھا بود و حقیقت ساده ی عشقی بود کھ 

  شده بود؟
  ...،  و دقایق دلپذیر عاشقی ... ،  ساعات خوبِ  خوشی ... روزھای قشنگ جوانی 

.  

.  

.  
حس . حسی کھ تا اون زمان باھاش غریبھ بودم. چند وقتی بود کھ یھ حس غریبی رو در وجودم احساس می کردم

دیگھ ای برام آشنا حسی بود کھ با اینکھ تجربھ ش نکرده بودم، از ھر حس . حس عجیبی بود. گنگ و مبھمی بود
حسی کھ گویا با تولد من متولد شده بود و در گذر عمرم اون رو بھ دست فراموشی سپرده بودم ؛ اما حاال . تر بود

حسی کھ بھ قلب . دوباره پیداش کرده بودم احساس می کردم کھ ذره ذره ی وجودم تشنھ ی لمس و درک کردنشھ
  .نی داد و زندگی سرد من رو با حرارت خودش، گرما بخشیدخستھ و یکنواخت من ، شور و شیدایی بی پایا

، حسی قشنگ از پایانِ  گشتن ھای بی ... ، حسی قشنگ از پایان سردرگمی ... حسی قشنگ از پایان بالتکلیفی  
  ؛... پایان 

  ، ... حس بھ تکیھ گاه رسیدن برای بھ پرواز درآوردن احساس 
  ،... اس حس پیدا شدن در صد پیچ و خم کوچھ ی احس

حس پیدا کردن بعد از جستجو، پیدا کردن نیمھ ای کھ گویا از ازل ازش جدا افتاده بودم و جای خالیش رو ھمیشھ 
  .احساس می کردم، اما باالخره پیداش کرده بودم
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شاید این فقط یھ سو تفاھم بود کھ برام پیش . بعضی وقتھا با خودم فکر می کردم کھ شاید دارم اشتباه می کنم
شاید حتی خودمم . شاید این یھ احساس یھ طرفھ بود کھ حتی خودم ھم داشتم درش اشتباه می کردم. مده بوداو

  . اسیر یھ ھوس و ھیجان زودگذر شده بودم
  . اما اگھ دوسش نداشتم پس چرا با بقیھ برام فرق می کرد

  . چرا بدون اینکھ ببینمش و یا صدایی ازش بشنوم حضورش رو احساس می کردم
  . چرا می ترسیدم اسیر چشمھاش بشم. ا جرات نگاه کردن توی چشمھاش رو نداشتمچر

  .چرا وقتی بھ چشمھاش نگاه می کردم نمی تونستم خودم رو از کمند نگاھش رھا کنم

  
  . اگھ دوستم نداشت پس چرا نگاھش آتیشم می زد

  . ھ بھانھ نداشتچرا برای بودن با من احتیاجی ب. چرا حرف ھای نیش دارم رو تحمل می کرد
  .چرا از نگاه من فرار می کرد

  
ھیچ وقت نشده بود کھ در کنار دختری باشم و استرس داشتھ باشم، اما حتی از کنارش ھم کھ رد می شدم قلبم با 

  . تپش ھای تند و محکمش گواھی بھ حضورش می داد
اما وقتی پیشم بود سعی می  ھیچ وقت حوصلھ ی حرف زدن ھای طوالنی مدت و سر بھ سر گذاشتن رو نداشتم،

کردم چیزی بگم کھ بیشتر اون رو مجبور بھ حرف زدن کنھ ؛ طنین صداش قشنگترین ملودی دنیا رو توی ذھنم 
  .بھ وجود میاورد

وقتی بھ دشت سبز نگاھش خیره می شدم، احساس می کردم کھ با یھ طناب ؛ طناب کھ نھ، شاید زنجیر، شایدم ھم 
انگار از قرن ھا . نگاھش و چشمھای جادوییش برام آشنا بود. ون بھ ھم متصل شده  بودمحکم تر از اون؛ نگاھم

انگار از سال ھا قبل راز پشت این نگاه رو خونده بودم و حاال بعد از انتظاری . قبل این چشم ھا رو دیده بودم
  .طوالنی بھ صاحب اون نگاه رسیده بودم

ھ ھیجان زودگذر، این یھ حس فراموش شدنی و فانی نبود، این خود ، این نھ ھوس بود و نھ ی............. نھ 
این ھمون حس قشنگ و گم شده ی من بود، ھمون حس فراموش شده ی زندگی من ؛ این حس ، . خودش بود

  .بود"  عاشقی"حس یگانھ ی 
  .کم کم بھ دیدنش دلبستھ بودم. کم کم بھش عادت کرده بودم

از ھر دری حرف می زدیم ولی فکر . ار غرق لحن قشنگ صداش می شدموقتی با ھم حرف می زدیم بی اختی 
کنم اون ھم مثل من نمی فھمید کھ چی میگھ ، فقط یھ چیزی می گفتیم کھ سکوت نکرده باشیم و این رشتھ ادامھ 

  . پیدا می کرد ، بدون اینکھ بدونیم صحبتمون از کجا شروع شده بود و حاال کجا بودیم
اما خوب باید اعتراف کنم کھ . این دیگھ برامون عادی شده بود. فھامون دعوامون ھم میشدگاه و بی گاه وسط حر

سعی می کردم چیزی بگم کھ حرصش رو در بیارم و یا مجبور بھ دفاع . یھ قسمت عمده ش تقصیر خودم بود
د ھمین شای. ھمیشھ ھم ساده و بی پروا حرف می زد. وقتی باھام بحث می کرد خیلی بامزه می شد. کنمش

  .ویژگیش ھم بود کھ دوست داشتم باھاش بحث کنم
وقتی می خندید قشنگترین چھره ی دنیا رو پیدا . گھگاه توی صحبتامون موضوع بھ خنده و شوخی کشیده می شد

سرحال و شاداب بود ، سر . دندونھای مرواریدگونش  نمایان می شد و شیطنتی در نگاھش برق می زد . می کرد
  .ی ، ھمین ھم بود کھ برای حضورش لحظھ شماری می کردمزنده و پر انرژ

ھمیشھ راحت بود ، گاھی کھ حواسش نبود و یا ظاھرا و بھ عمد خودش رو مشغول نشون می داد، فرصت خوبی 
زیر چشمی نگاھش می کردم و از زیبایی منحصر بھ فردش غرق . برای من بود کھ محو چھره ی جذابش بشم

ابروھای ظریف و کشیده اش کھ دور چشمای زیباشو قاب گرفتھ . ظریفی داشت صورت جذاب و. شعف می شدم
بود و لبھای ھوس انگیزش در کنار گونھ ی خوش فرمش ترکیب قشنگی رو ایجاد کرده بود و چھره اشو بھ 

  ...کمال رسونده بود
ی کرد و در بعضی وقتھا کھ ھمینطور مشغول نگاه کردنش بودم بدون ھوا با نگاھش نگاھم رو دستگیر م

  . عوضش لبخند قشنگ و شیطنت آمیزی تحویلم می داد
گاھی بی اختیار بھ ھم چشم می دوختیم، بدون اینکھ ھیچ کدوممون کوتاه بیایم و این بازی رو اونقدر ادامھ      

  .می دادیم تا ببینیم باالخره کی می بازه 
  .خیلی دوست داشتم از بین ببرمش اما نمی شددیواری کھ . اما ھمیشھ یھ دیوار نامرئی بین ما وجود داشت
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ھر روز صبح کھ از خواب بیدار می شدم . اون ھم شده بود دلخوشی من. بعد مدت ھا یھ دلخوشی پیدا کرده بودم 
با خودم نقشھ می کشیدم کھ امروز چی بگم و چطور رفتار کنم . تمام امیدم بھ این بود کھ امروز ھم می بینمش 

ی توی راه کلی با خودم فکر می کردم کھ چھ بحثی رو پیش بکش کھ توش کم بیاره و بھانھ حت. کھ خوشش بیاد
  . ای برای بحث و شوخی کردن باھاش پیدا کنم

تمرکزم رو روی کارم بھ طور کامل . طی روز تمام حواسم بھ این بود کھ باالخره کی میاد و کی می تونم ببینمش
روی نیمکت ھای پارکی کھ می دونستم ھر روز . دنیا شده بود دیدن اون از دست داده بودم و تنھا دلخوشیم توی

ھمیشھ قبل از اینکھ خودش رو ببینم وجودش رو حس می کردم و . از اونجا رد میشھ منتظر مینشستم تا ببینمش
.قلبم فرو می ریخت

  
. بھ حالت عصبی قدم می زدمدائما بھ ساعتم نگاه می کردم و یا . اگھ یھ روز دیرتر می اومد کلی کالفھ می شدم

اما وقتی میومد و     . اگر ھم می نشستم سر کارم اصال ازش سر در نمیاوردم و نمی تونستم روش متمرکز بشم
می دیدمش انگار تمام انتظار ھای من ھم توی دنیا تموم می شدند و بھ آرامشی می رسیدم کھ بھ ھیچ قیمتی نمی 

الکی یھ . روز نمی دیدمش کھ دیگھ اصال حوصلھ ی خودم رو ھم نداشتماگر ھم کھ یھ . خواستم از دست بدمش
چیزی جلوم باز می کردم و بھش نگاه می کردم و خودم رو مشغول نشون می دادم، اما تمام فکرم جای دیگھ ای 

  . بود و فقط ثانیھ ھای لعنتی رو می شمردم کھ زودتر تموم بشند و اون روز ھم بھ شب برسھ
واب تمام  فکرم از یادش پر می شد و امیدم این بود کھ زودتر صبح بشھ تا شاید دوباره شانس شب ھا قبل از خ

  .دیدنش رو بھ دست بیارم
شک نداشتم کھ دوسش دارم، شک نداشتم کھ عاشقش شدم، شک نداشتم کھ حضورش برام عادت و نبودش برام 

شاید ھم بھ خاطر . اید بھ خاطر غرورم بودشایدم می ترسیدم، ش. اما با خودم روراست نبودم. عذاب شده بود
ترس از خراب شدن کاخی کھ توی رویاھای خودم ساختھ بودم، شاید می ترسیدم کھ این کاخ قشنگِ  رویایی کھ 

  .ساختھ بودم از بین بره و حتی فکرش رو ھم از دست بدم
وری پیشرفت کھ دیگھ من ھم رابطمون ط. اما اتفاقاتی کھ افتاد خیال من رو از بابت این موضوع راحت کرد

و این بھترین بھانھ ای بود کھ تمام احتیاط ھا رو کنار بذارم و راه . مطمئن شده بودم کھ اون ھم بھ من عالقھ داره
نگاھی کھ دنیا رو بھ چشمم عوض کرده بود و منظره ی . جدیدی رو در پیش بگیرم، راھی جدید و نگاھی جدید

تمام مناظر سرد و بی روح و تکراریِ  گذشتھ جای خودش رو بھ سبزی بی . قشنگی رو از زندگی برام ساخت
زندگی برای من از دریچھ ی چشم محبوبم معنی پیدا کرده بود و . انتھایی داده بود کھ توی تمام مناظر می دیدم
ام وجودم تصویر دنیا رو در آیینھ ی زالل چشمھاش می دیدم و تم. قشنگی نگاھم از زیبایی نگاھش آغاز شده بود

  .....رو وقف سحر لبخند افسون گرش می کردم
.  
.  
.  

با . تکون شدید ماشین باعث شد کھ سرم رو از زیر کاپشن بیرون بیارم و بی اختیارو با سرعت  از جام بلند شم
  :استرس بھ شھاب نگاه کردم و پرسیدم 

  چی شد؟-
نستم بھ موقع سرعت رو کنم، بھ آخ ببخشید توروخدا، یھ دست انداز بزرگ بود کھ دیر دیدمش و نتو-

از خواب پریدی؟. خاطر اون بود
  :نفسی بھ راحتی کشیدم و دستم رو بردم توی موھامو گفتم

  . نھ، خوابم نبرده بود-
.اگھ ناراحتی بذار ضبط رو خاموش کنم، اینطوری اذیت میشی-

من ھم اعتراضی .بدون اینکھ چیزی بگم دراز کشیدم و شھاب ھم ضبط و چراغ توی ماشینو با ھم خاموش کرد
  . نکردم، چون بھ نظر نمی رسید کھ شھاب بعد از اونھمھ خواب خستھ باشھ

ستاره ھای پر . ساعدم رو روی پیشونیم گذاشتم و از شیشھ ی ماشین بھ آسمون پر ستاره ی کویر چشم دوختم
آھی کشیدم . ار جشن قشنگی رو در بی انتھای آسمان بر پا کرده بودن و زیبایی شب رو چند برابر می کردنشم

بچھ . لبخندی روی لبام اومد. ھمون موقع یھ شھاب از جلوی چشمم رد شد. و با حسرت بھ آسمون نگاه می کردم
پوزخندی زدم و بھ . حتما برآورده می شھ. کھ بودم از مادرم شنیده بودم کھ ھر وقت یھ شھاب دیدی یھ آرزو بکن

و توی ذھنم آرزویی " کار من از آروز گذشتھ، من معجزه می خوام"با خودم گفتم . دل ساده ی بچگی ھام خندیدم



                   قلم یوبالگ غوغاغوغای قلم ، سرای اھل قلم                                                 
wwww.sarayeghalam.blogspot.com

96

تمام آرزوم این بود کھ حتی برای یھ لحظھ ھم کھ شده بتونم . اومد کھ با تمام وجودم دوست داشتم برآورده بشھ
م ملکھ ی شھر ویرانھ ی قلبم رو بھ این دیار منتظر برگردونم تا حتی اگھ شده برای لحظاتی بتون. دوباره ببینمش

چشمھام رو بستم  و قطرات اشکم پھنای صورتم رو . ببینھ کھ در نبودش این سر بی سامان بھ چھ روزی افتاده
  . طی کردند

  ....."معجزه برای قصھ ھا بود، نھ واقعیت " 
  

حامی-------------پایان قسمت ھجدھم
  

قسمت نوزدھم

اصال عادت بھ رو زمین خوابیدن نداشتم و تنم حسابی . با خستگی از جام پاشدم و بدنمو کش و قوس دادم
  .داشتم گردنمو می مالیدم کھ بیتا اومد تو اتاق. خشک شده بود

...سال  خانم، صبح شما بھ خیر! بھ بھ-
                                               :با بی حالی خمیازه ای کشیدم و گفتم

  !سحر خیز شدی..سالم -
. بابا کلھ ی سحر این خروسای ھمسایھ بغلی شروع کردن بھ خوندن منم از خواب پریدم دیگھ خوابم نبرد-

  حسابی بد خواب شدم، حاال تو خوب خوابیدی؟
  :و گفتماز جام پاشدم و مالفھ امو تا کردم با بالشم انداختم رو تخت 

  .من اصال خوب نخوابیدم، ھمھ ی جونمم درد می کنھ-
!تقصیر خودتھ دیگھ، ھی بھت می گم بیا رو تخت بخواب الکی پطرس بازی در میاری-

                                          :دوباره خمیازه کشیدم و گفتم
  !حاال چھ فرقی داره؟ اونجوریم تو تنت خشک می شد -

فھمیدم مش کریمھ و حتما یھ . ی در حیاط اومد کھ بستھ شد و پشت بندشم صدای در ھال اومدھمون موقع صدا
پاشدم برم طرف در کھ یادم افتاد لباس خوابم ھنوز تنمھ و اگر مش کریم منو توش ببینھ دیگھ  .کاری داره

یھ . تم درو باز کردمشالمو از سر جالباسی برداشتم و یھ کم خودمو باھاش پوشوندم و رف! درجا سکتھ می کنھ
قابلمھ دستش بود با یھ نون سنگک بزرگ و سرشم انداختھ بود پایین کھ احیانا دوباره با صحنھ ی بی ناموسی 

  :با خنده گفتم! روبھ رو نشھ
این چیھ؟. سالم مش کریم، صبحت بھ خیر-
  .دبفرمایی. براتون رفتم کلھ پاچھ و نون تازه گرفتم .صبح شما ھم بھ خیر خانم جان -

                                  :با تعجب گفتم
  کلھ پاچھ؟؟؟ برای ما؟؟ -
  شما دوست ندارین مگھ؟. برای خودمم گرفتم...بلھ-

  :دلم نیومد ناراحتش کنم، گفتم
  .چرا، دوست داریم دستت درد نکنھ-

حالمو بد می کرد گرفتم و درو با یھ دستم شالمو دورم نگھ داشتھ بودم و با اون یکی قابلمھ ی کوچیکو کھ بوش 
  .شالمو انداختم کنار و قابلمھ رو دو دستی دور تر از خودم نگھ داشتم و با نون رفتم طرف آشپزخونھ. بستم

  !بیتا پاشو بیا ببین مش کریم برای صبحونھ امون چی چی گرفتھ-
                              :پشت سرم اومد تو آشپزخونھ و یھو گفت

  کلھ پاچھ اس؟آخ جون  -
                                  :لب و لوچھ امو کشیدم تو ھم با چندش گفتم

  تو دوست داری مگھ؟؟؟ -
مگھ تو دوست نداری؟! قیافھ اتو چرا ھمچین می کنی حالم بد شد-
  !اصال -
!خوب تو حالیت نمی شھ چیو باید دوست داشتھ باشی-

خنده ام گرفتھ بود . میز و مشغول تیکھ کردن نون سنگک شد فوریم رفت قاشق و بشقاب اورد و نشست پشت
  !کھ این بیتای سوسول چطوری برای کلھ پاچھ ذوق می کنھ
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رفتم یھ آبی بھ سر و صورتم زدم و یھ . کتری رو برداشتم و توش آب ریختم و گذاشتم رو گاز جوش بیاد 
  .  آشپزخونھدست لباس راحتی پوشیدم و با جعبھ ی سیگار و فندکم برگشتم تو 

  !آرومتر بخور االن خفھ می شی! چتھ بابا-
                                    :با دھن پر گفت

  .دستش درد نکنھ! خیلی خوشمزه اس -
  .من و نازیم ھستیم! حاال ھمھ ی نونو تموم نکن-

بیتا . ستم پشت میزکره و پنیرو دراوردم و چایی رو دم کردم و نش. رفتم سر یخچال و توش یھ نگاھی انداختم
  .ھم تقریبا تموم کرده بود و با شکم پر ولو شده بود رو صندلی

تو کلھ پاچھ خور بودی و من نمی دونستم؟! نترکی! نگاش کن-
ھروقت می رفتیم کوه تا دو دست خودش نمی خورد ! این سھیل کور شده منو کلھ پاچھ خور کرد. آره بابا -

!نبود و یھ دستم تو حلق من نمی کرد ول کن
خوبھ، یھ چند سال دیگھ ھم باھاش می موندی ھمچین ازین نازنازی بودن و سوسولی مینداختت کھ شبا -

!کف خیابونم می خوابیدی
!حاال توام سر صبحی ھی اسم اون عوضی رو بیار حال منو بگیرا-

غر و نق بیتا بلند بدون اینکھ جوابشو بدم از تو جعبھ ام یھ نخ سیگار برداشتم و روشن کردم کھ باز صدای 
  .شد
  !مھتاب حال منو بھ ھم می زنی وقتی با شکم خالی و کلھ ی سحر سیگار می کشی-

                                    :دودشو دادم بیرون و گفتم
  شد تو یھ بار غر نزنی؟ -
  !می افتی می میری. احمق برای خودت می گم-
!!نماتفاقا می خوام اگر بشھ ترکش ک! آره می دونم-
ھم ما رو از خفھ شدگی نجات می دی ھم ! جدی؟ توروخدا پس تو ھمین سفر بھ فکر ترک کردن بیافت-

!برای خودت بھتره
یھ قلپ از . پاشدم دو تا لیوان چایی ریختم و اوردم سر میز! خنده ام گرفتھ بود کھ چھ راحت گول می خوره

                    :فتمگ. چاییم خوردم و دوباره سیگارمو برداشتم و مشغول شدم
  چی شد دیشب یھو بنزینت تموم شد غش کردی؟ -
!تا صبحم حرفات تو سرم بود و خواب تو و امیرو می دیدم. نمی دونم چرا اینقدر خستھ بودم... آره-
!خواب منو وقتی ببینی مثل اینھ کھ رویا می بینی، ولی اگر امیرو دیدی حتما کابوس بوده-

                                       :تچپ چپ نگام کرد و گف
  !تو بھ عشقتم رحم نمی کنی؟ من فکر می کردم فقط بھ من یھ سره متلک می گی -
!من بین ھیچ کس فرق نمی ذارم، برای من ھمھ یکسانن! نھ عزیزم-
!خاک بر سر این رعایت مساواتت کنن-

                                     :یھ پوک محکم زدم و گفتم
  !چاکریم -

باالخره دیدش . دیشب اینقدر خوابم میومد کھ نفھمیدم آخراش چی شد. جای چاکر بودن بقیھ اشو تعریف کن -
  اونروز یا نھ؟

                                        :سیگارمو تو نعلبکی جلوم خاموش کردم و گفتم
  ...ای تقریبا -
  اون چھ برخوردی کرد؟-

                                 :گفتمبا بی حوصلگی 
تا دیدم داره وارد محوطھ می شھ پاشدم رفتم جلوی ساختمون اداری وایسادم و جوری وانمود کردم کھ انگار  -

اونم بس کھ ھمیشھ تو خودش بود تازه چند قدم مونده بود بھم برسھ ! ھمین االن رسیدم و اتفاقی دارم می بینمش
  ....!جفتمون عین جن زده ھا وایساده بودیم و ھمو نگاه می کردیم! خشکش زد منو دید و یھو سر جاش

  :بیتا با لحن کشداری گفت. یھ تیکھ نون سنگک برداشتم و روش پنیر مالیدم و گذاشتم دھنم
  !خـــــــــوب؟ کشتی منو تا دوتا جملھ تعریف کنی -
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                                         :با دھن پر جواب دادم
بعدشم یھ کم باھم حرف ...باالخره بعد از کلی تتھ پتھ سالم کردم بھش و اونم آروم جوابمو داد.. ھیچی بابا -

!زدیم و آخر سرم دوست شدیم و تموم شد رفت پی کارش دیگھ
آخرش چی شد بابا؟ چرا پس . این چھ طرز تعریف کردنھ؟ چرا سانسور می کنی؟؟ درست تعریف کن! ئھ-

یر نیستی؟االن با ام
انگار خودمم بھ اون روزای . نمی فھمیدم گاھی یھو چم می شھ. نمی دونم چرا یھ دفعھ عصبی شده بودم

با لحنی کھ می فھمیدم حسرت و شایدم نفرت توش موج می زد با ! سرخوشیِ  گذشتھ ی خودم حسودیم می شد
                                        :بی خیالی گفتم

  !مرد چون آخرش -
  .چشمای بیتا از تعجب گرد شد و دھنش باز موند

  آخرش مرد؟؟ چی می گی تو؟؟ یعنی فوت کرد؟-
                                        :از جام پاشدم و یھ نفس عمیق کشیدم و گفتم

  .ھا باشمدلم می خواد یھ کم تن.ولش کن بیتا، فعال حوصلھ ی تعریف کردن بقیھ اشو ندارم، باشھ برای بعد -
  . با اینکھ می فھمیدم چقدر کنجکاو شده ولی ھیچی نگفت و منم از آشپزخونھ زدم بیرون و رفتم تو حیاط

صدای آواز خوندن زیر لب مش کریم و گوینده ی رادیو . آفتاب وسط روز کویر حسابی تو حیاط پھن شده بود
دم در ھال نشستم و خودمو سپردم دست ھمونجا رو پلھ ھای .. کھ داشت اخبار می گفت از تو اتاقش میومد

برای اون احساسات پاک و . چقدر دلم تنگ شده بود برای اون روزای بی خیالی و عاشقی گذشتھ. افکارم
برای خودم کھ خیلی وقت بود گم شده بودم و برای . برای اون حرفا و اتفاقات شیرین. ھیجانات مخملی

بھ دستبندم توی مچ چپم نگاه کردم . و نبودشو نمی تونستم باور کنمامیر کھ ھنوزم قسمتی از وجودم بود ...امیر
روزھای گذشتھ ی زندگی منم بھ ھمین . کھ چھ جوری نور آفتاب توش منعکس می شد و می درخشید
یاد اون روز صبح زود وسط حیاط دانشگاه  .درخشندگی و شفافی بودن و حاال فقط خاطراتشون برام مونده بود

تشکری کھ ھمھ اش بھانھ . بودم امیر بیاد و ازش بھ خاطر نمره ای کھ گرفتھ بودم تشکر کنم افتادم کھ منتظر
صبحی کھ یکی از دل انگیزترین روزھای زندگیمو رقم زد و مزه ی . ای بود برای دیدنش اون روز صبح

  ...شیرینش ھنوزم برای دلپذیر بود
.  
.  
.  

  :ونستم زبونمو بچرخونم تو دھنم و بگمچند لحظھ ای بھش خیره مونده بودم تا باالخره ت 
  ..سالم -

با . انگار با صدای من یھو بھ خودش اومد و جوابمو داد ولی ھنوز خیره مونده بود بھم و سرجاش وایساده بود
  :با گنگی و برخالف ھمیشھ، خیلی رسمی گفتم. یھ حالت خاصی نگام می کرد کھ برام تازگی داشت

  خوبین؟ -
  :زوری لبخند زدم و گفتم. ه مونده بود با سر جواب مثبت داد و بازم زل زد بھمھمونجور کھ بھم خیر

  چیزی شده؟ -
                               :چند لحظھ ساکت موند و بعد خیلی بی ھوا گفت

  ...فکر کردم دارم خواب می بینم -
                                              :با تعجب و استرس گفتم...یھو قلبم سرعت تپشش ده برابر شد

  !چطور؟؟ -
با لحن آروم و بھ تبعیت از . ھمونطور خیره خیره نگام می کرد و من حس می کردم زیر نگاھش در حال آب شدنم

                                                  :من خیلی رسمی گفت
  ..اد ھمایونی میاین دفترفکر می کردم چند روز پیش برای تحویل دادن مدارک است -

وای خدای من یعنی اونم ! "اینبار قلبم از شدت ھیجان و شوکی کھ بھش وارد شده بود نزدیک بود وایسھ
منتظر من بوده؟؟ یعنی دلش می خواستھ برم دفتر؟ باید بھش می گفتم کھ استاد ھمایونی منو تو راھرو دیده و 

دلم می خواست بھش بگم کھ ". ای نداشتم برای اینکھ برم دفترشمدارکو ازم گرفتھ بھ خاطر ھمین دیگھ بھونھ 
تمام وجودم حرف دلمو . خودمم چقدر حالم گرفتھ شده ازین اتفاق و تو این چند روز ھمش تو فکرش بودم

فریاد می زد و من با جسمی لرزون و قلبی کھ ھر لحظھ فکر می کردم از سینھ ام در حال بیرون زدنھ توی 
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              :با تردید گفتم. لوت و ساکت ایستاده بودم و نگاش می کردماون محوطھ ی خ
  ...راستش -

نمی تونستم رک و راحت ازش بپرسم یعنی توام . نمی تونستم بقیھ ی حرفمو بزنم. زبونم چسبید بھ سقف دھنم
ودی؟ ولی انگار می خواستی منو ببینی؟ یعنی توام عین من دلت تنگ شده بود و تمام این چند روز تو فکرم ب

فقط نگاھم می . انگار فقط اون بود کھ می فھمید تو دلم داره چی می گذره... خودش حرف دل و نگاھمو خوند
کرد و من فارغ از ھمھ ی عالمِ  دور و برم توی اون نگاه تاریک و سنگینش دلم می خواست یھ نشونھ ای از 

م وجودم گوش شده بود و منتظر کوچکترین آواھا از تما" پس چرا چیزی نمی گی لعنتی؟؟؟ . "خودم پیدا کنم
انگار می فھمید . طرفش بودم تا روھوا بقاپمشون، ولی اون خونسرد و محکم ایستاده بود و فقط نگام می کرد

  :وقتی دید چیزی نمی گم سرشو انداخت پایین و گفت. چقدر دارم تالش می کنم حرفی بزنم ولی موفق نمی شم
  خوای بریم تو دفتر؟اگھ راحت تری می  -

ھیچ کس دیگھ جز ما . بعدم بدون اینکھ منتظر جواب من بشھ در ساختمونو باز کرد و رفت تو و منم دنبالش
. توی ساختمون نبود و تنھا صدایی کھ میومد صدای قدمای محکم اون و صدای پاشنھ ھای کفش من بود

درو باز کرد و نگھ . ستاد ھمایونی منتظر وایسادمدنبالش از پلھ ھا تا طبقھ ی دوم رفتم باال و جلوی دفتر ا
بھم اشاره کرد بشینم رو صندلی و خودشم پشت بھ من دستاشو . داشت تا من داخل شم و بعدم خودش اومد تو

نمی دونم چرا اینقدر بھم استرس وارد شده بود و . بھ میزی کھ جلوش بود تکیھ داد و بھ ھمون سمت دوال شد
ست خودم عصبانی بودم کھ نمی تونستم حرف دلمو بزنم و از دست اون عصبانی تر کھ از د. عصبی شده بودم

          :وقتی دید ھنوزم ساکتم آروم گفت. ھیچ کمکی بھم نمی کرد برای حرف زدن
  شما چیزی می خواستید بھ من بگید خانم رضوی؟ -
حرف زدنش عوش شده؟ موقع کل کل اه چرا با من اینقدر رسمی حرف می زنھ؟؟ چرا اینقدر حالتاش و لحن "

نکنھ اصال دارم اشتباه می کنم و ھیچ عالقھ ای بھ من نداره؟ نکنھ احساس ! کردن کھ ھمیشھ صمیمی تر بود
ھمھ ی این فکرا میومد تو سرم ولی " من یک طرفھ اس و با حرفام بدتر خودمو کوچیک و حقیر کنم جلوش؟ 

ھمیشھ عادت داشتم . ا اینجا اومده بودم و باید بقیھ اشم می رفتممن ت. بازم نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم
باید می تونستم بھ خواستھ ی دلم عمل کنم . پسرا بھ طرفم بیان و قدم اولو اونا بردارن، ولی اینبار فرق می کرد

                    :تا اومدم دھن باز کنم دوباره با تحکم گفت. و بھ خودم ثابت کنم کھ می تونم
  پس چرا حرف نمی زنی؟ -

ھنوز پشتش بھم بود و . از شدت فشاری کھ بھم اومده بود بغض کرده بودم و پشت پلکم اشک جمع شده بود
                    :با اشک و صدای لرزون گفتم. نمی تونستم حالت نگاه و صورتشو تشخیص بدم

  ..اومدم.. اومدم کھ... من  -
اشتیاق، انتظار، عصبانیت، . تو چشماش حالتی بود کھ نمی فھمیدمشون. د بھمیھو برگشت طرفم و دوباره خیره ش

صدام تو گلوم گیر کرده بود و زبونم تو . ھمھ اشون باھم تو نگاھش بود و بدتر منو سردرگم می کرد... کالفگی
  .دھنم نمی چرخید

                                               :یھو با صدای محکم گفت
  ...تابمھ -

تاحاال شنیدن . انگار قلبم از تو قفسھ ی سینھ ام جدا شد و افتاد کف دستم. یھ لحظھ حس کردم بند دلم پاره شد
  . نفسم تند شده بود و تنم یخ کرده بود. اسمم از زبون کسی اینجوری ھیجان زده ام نکرده بود

  ؟چی می خواستی بگی؟؟ این رفتار یعنی چی..با توام.. جواب بده دختر-
حس می کردم صدام دیگھ طاقت موندن تو قفس حنجره امو نداره و ... دیگھ نتونستم جلوی خودمو بگیرم

با تمام فشاری کھ این مدت روم بود و با بغضی کھ داشت گلومو پاره می کرد .. ھرجور شده باید رھاش کنم
                          :چشمامو بستم و باالخره صدامو دادم بیرون و خودمو راحت کردم

  ...عاشق توی لعنتی دیونھ شدم... من احمق خر.. یعنی من -
چند لحظھ یھ سکوت خال مانند تو اتاق حکمفرما شد و بعدش صدای ھق ھق گریھ ی خودم بود کھ تو سرم و 

ولی  بھ نفس نفس افتاده بودم! خودمم نمی فھمیدم چرا بھ گریھ افتادم و اونم با این شدت. سکوت اتاق می پیچید
بدون اینکھ سرمو باال . حس می کردم یھ بار سنگین از رو شونھ ام برداشتھ شده و حاال دیگھ خیالم راحت شده

دیگھ ھیچی برام مھم نبود و فقط می خواستم . کنم صدای در اتاقو شنیدم کھ باز شد و انگار امیر رفت بیرون
  ....خودمو خالی کنم و اشکامو بریزم بیرون
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سرمو انداختھ بودم . می شد کھ تنھایی تو اتاق تو حال خودم بودم و کم کم داشتم آروم می شدمچند دقیقھ ای 
پایین و دیگھ آروم و بدون صدا اشک می ریختم کھ حس کردم امیر برگشت تو اتاق و بدون ھیچ حرفی اومد 

ی وجودمو گرفتھ بود، دوباره ھیجان ھمھ . باال سرم وایساد ولی جرات نداشتم سرمو باال ببرم و نگاھش کنم
صدای نفساش با بوی ادکلنش قاطی شده . نمی دونستم چی کار می خواد بکنھ کھ یھو زانو زد و نشست جلوم

سنگینی نگاھشو رو خودم حس می کردم و عین مسخ شده ھا سرجام . بود و بیشتر از خود بی خودم می کرد
تشو اورد پایین و آروم با نوک انگشتش یھ قطره وقتی دید ھیچ عکس العملی نشون نمی دم دس. خشکم زده بود

دستاش اینقدر گرم بود کھ ھمون تماس نوک انگشتاشم با صورتم داغم . ی اشک رو از روی گونھ ام برداشت
  :دستمو خیلی آروم و با احتیاط گرفت تو دستش و با صدای گرفتھ گفت. کرد

  ...ورم نمی شھمن با... تو، اینجا، با این حرفا... می ترسم خواب باشم-
حس کردم دیگھ نمی تونم تحمل کنم و . حاال نوبت اون بود کھ حرف اصلیشو نزنھ و منو تو سکوتش زجر بده

از جام پاشدم و خواستم از جلوش رد شم کھ سریع دستمو گرفت و سرجام نگھم . باید ازونجا بزنم بیرون
  .داشت

  .حرفای منم بشنوی باید...کجا می خوای بری؟ منم حرف دارم... وایسا دختر-
                       :بدون اینکھ نگاش کنم آب بینیمو کشیدم باال و خیلی آروم گفتم

  ...وقت زیادی داشتی کھ حرف بزنی، خودت نخواستی چیزی بگی -
انگشتای مشت شدمو باز کرد . پشتم بھش بود و اونم دستمو بھ طرف خودش کشیده بود عقب و نگھ داشتھ بود

  .ف دستمو نوازش کردو آروم ک
اگر از ھمون روز اول کھ دیدمت میومدم بھت می گفتم خانم رضوی من عاشقت شدم چیکار می کردی؟ -

تو با اون خانواده ی اسم و رسم دار و دوستای رنگ و وارنگ و پسرای دور و برت، حتی تو خوابمم 
  ...نم باورم نمی شھ کھ تو اینجاییمن اال...من... نمی دیدم کھ بخوای بھ من فکر کنی، چھ برسھ بھ اینکھ

  
صدای گرمش و حرفای شیرینشو با گوشم نمی شنیدم، کلمھ بھ کلمھ اش سر می خورد تو دلم و قلبمو گرمتر 

  .. می کرد
ھیچ وقتم تاحاال تو زندگیم اینقدر ناباورانھ ... من تاحاال تو زندگیم ھیچ چیزو اینقدر از خدا نخواستھ بودم....  -

چطوری باور کنم کھ بزرگترین آرزوی زندگیم .... کھ خدا بھ خاطر دعاھام بھم بخشیده خیره نشدم بھ پاداشی
  االن جلوی روم وایساده و داره بھ حرفام گوش می ده؟

صداش لحظھ بھ لحظھ دلنشین تر می شد و حرفاش لحظھ بھ لحظھ بیشتر قلبمو زنده تر و پر عشق تر می 
بھ تنھا چیزی کھ فکر می کردم ھمین بود . آرزو داشتم از زبونش شنیده بودمباالخره اون چیزی رو کھ ...کرد

  ...و سعی می کردم خودمو تو خلسھ ی حرفای شیرینش غرق کنم
  .دستمو کشید طرف خودشو وادارم کرد برگردم

  این بزرگترین آرزوی زندگی من نمی خواد برگرده طرفم و بذاره بازم از دیدن صورتش لذت ببرم؟-
  :با صدایی کھ از بغضش دورگھ شده بود خیلی آروم گفت. طرفش و نگاھش کردمبرگشتم 

  می شھ مھتابِ  شبای بی ستاره ی من شی؟-
من خیلی وقت بود کھ مھتاب شب چشماش شده . چشمای مشکیش براق و خیس شده بود و بیشتر دلمو می لرزوند 

  ...بودم و خودش خبر نداشت
                                   :گفتمبا تمام احساسم نگاش کردم و آروم 

  ...من از خدامھ -
. خنده ای کھ حس می کردم واقعی ترینھ و با ھمون لبخندش تموم عشقای دنیا سرازیر شد بھ قلبم...بھم خندید

                          :بدون ھیج حرفی دستمو برد باال و آروم بوسیدش و گفت
  ...ممنونم بانوی من -

  ...می کردم دیگھ ھیچ چیزی تو دنیا نمی خوام جز عشقش و من حس
  

نمی دونم چھ مدت بھم خیره شده بودیم و با نگاھمون مشغول گشت وگذار تو خطوط چھره ی ھم بودیم کھ یھو 
یھ . امیر حسابی ھول شده بود و با دستپاچگی جیباشو می گشت. با صدای زنگ موبایلش جفتمون از جا پریدیم

                                :اتاق انداختم و با خنده گفتم نگاه دور و بر
  !جیباتو نگرد، مثل اینکھ تو کیفتھ -
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  .با منگی نگام کرد و بعدم پرید سمت کیفش و موبایلشو تو آخرین لحظھ از توش در اورد و فوری جواب داد
  ...بلھ؟ سالم استاد-
-....
...بلھ، بلھ-
-....
. جدی می گید؟ خیلی ممنون-
-...
.چشم، چشم حتما ھمین االن راه می افتم-
-...
.قربان شما، فعال خداحافظ-

                                                   :بھش لبخند زدم و گفتم. گوشی رو قطع کرد و دوباره برگشت طرفم
  جایی باید بری؟ -

                                                :با ناراحتی سرشو تکون داد و گفت
شرمنده مھتاب جان، حدود یھ ماھھ کھ دنبال گرفتنِ  اجازه ی بازدید از یھ کارخونھ ی محصوالت شیمیایی  -

ھستم برای تموم کردن پروژه ی پایان نامھ ام کھ بھم اجازه اشو نمی دادن، دیگھ نا امید شده بودم کھ استاد 
حاال مثل اینکھ امروز رفتھ اونجا و باھاشون صحبت . شونھمایونی گفت کمکم می کنھ برای گرفتن مجوز از

  ...کرده و باالخره قبول کردن، االنم زنگ زد گفت سریع خودمو برسونم اونجا تا باز پشیمون نشدن
  .عیبی نداره، برو بھ کارت برس کھ خیلی واجبھ-

  :یھ چشمک زدم و ادامھ دادم
  .حاال حاالھا وقت داریم برای دیدن ھم-

                                      :و زمزمھ وار گفتاومد طرفم 
  ...ھنوزم باورم نمی شھ -

                                   :خندیدم و گفتم
  ...منم ھمینطور، ولی بھتره باور کنیم -

چند لحظھ ی اول جا خوردم ولی بعد سعی . یھو خیلی بی ھوا کشیدم تو بغلش و محکم بھ خودش فشارم داد
اینقدر بودن تو آغوشش برام سکر آور . ردم تا می تونم خودمو بھش بچسبونم و از گرمای وجودش لذت ببرمک

و لذت بخش بود کھ دلم می خواست تا ابد ھمونجا بمونم و نذارم ھیچ جا بره، ولی نمی خواستم از ھمون روز 
طنیم خودمو کمی ازش جدا کردم و علی رغم میل با. و ساعت اول با ورودم بھ زندگیش براش مشکل ایجاد کنم

                                  :با لبخند گفتم
  .بھتره دیگھ بری تا دیرت نشده -

                                :چند لحظھ نگام کرد و گفت
  می شھ امشب ببینمت؟ -
                                :با دلخوری گفتم 
  ...امشب تولد دوست پسرشھ، ازم قول گرفتھ حتما برم مھمونیشون، ولی اگرمرجانو کھ می شناسی؟  -

                                       :یھو پرید وسط حرفم و با خوشحالی گفت
  !تولد سعید؟ -

                                      :با تعجب گفتم
  تو از کجا می دونی؟! آره -

                                        :خندید و گفت
خوب شد ! مگھ تو نمی دونستی؟ من خودم اونجا صاحب مجلسم! بابا سعید رفیق گرمابھ و گلستان منھ ھا -

  !اصال یادم نبود امشب اونجا دعوتم! گفتیا
                                :با ھمون لبخند و نگاه عمیقش ادامھ داد

  !ذاری برای آدم کھ ھوش و حواس نمی -
                                :با خنده گفتم

  ...اینجوری بھتره -
  پس شب میای خونھ ی سعید دیگھ؟ -
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                             :با ذوق گفتم
  .حاال دیگھ با کمال میل میام جشنشون! معلومھ -

            :دستشو اورد باال و آروم چونھ امو نوازش کرد و با مھربونی گفت
  .پس شب می بینمت عزیزکم -

    :بھش لبخند زدم کھ یھ اخم بامزه کرد و دوباره گفت... با ھر حرفش دلم بیشتر می لرزید
  !فقط خیلی خوشگل نکنیا -

                                    :خندیدم و گفتم
  .چشم -
  .حاال دیگھ برو سر کالست-

  .خرین بار نگاش کردم و رفتم طرف درخودمو کامل ازش جدا کردم و برای آ
  ...پس فعال تا شب-
.مراقب خودت باش خانمی-

  :یھ نفس عمیق کشیدم و گفتم. حس می کردم دیگھ وجودم گنجایش اون ھمھ لذت و خوشی رو نداره
  . چشم، توام ھمینطور -

دارم و می تونم دنیارو از تمام راه تا کالسو حس می کردم دارم رو ابرا قدم بر می . و از در دفتر رفتم بیرون
از ھیچ کدوم از کالسای اونروز ھیچی نفھمیدم و بعد از آخرین درس جلوی چشمای . حسھای خوبم سیراب کنم

تعجب زده ی دوستام از رفتارای عجیبم بھ مرجان خبر دادم کھ شب حتما می رم مھمونیشون و با سرخوشی 
لباسامو تو ذھنم ریختم بیرون و زیر و رو کردم تا ببینم چھ تا برسم خونھ ھمھ ی کمد . از دانشگاه زدم بیرون

دلم می خواست . لباسی بپوشم و وقتیم رسیدم تا عصر ھزارجور مدل موھامو تغییر دادم و با قیافھ ام ور رفتم
اولین قرار رسمیمون مصادف شده بود با یھ مھمونی . اونشب از ھمیشھ بھتر و زیباتر تو چشم امیر بیام

  ...و من می خواستم این اولین قرارو تو ذھنش تا برای ھمیشھ جاودانھ کنمدوستانھ 
  

آسمون صاف و مھتابی بود و زیبایی اون شبو تکمیل می . از در ماشین کھ پیاده شدم یھ نگاه بھ آسمون انداختم
بیشتر تا  چند لحظھ. سوار آسانسور کھ شدم سبد گلو تو دستم جابھ جا کردم و یھ نفس عمیق کشدم. کرد برام

  .دیدار معشوق نمونده بود و من از ھمیشھ بیقرار تر بودم
باھاشون . در آسانسور کھ باز شد مرجان و سعید جلوی در خونھ منتظرم وایساده بودن و بھم خوشامد گفتن

ھنوز مھمونای . رفتم تو و گلو دادم دست سعید و مانتو و روسریمو در اوردم و با مرجان رفتم سمت پذیرایی
ادی نیومده بودن و فقط یکی دوتا دختر رو صندلیا نشستھ بودن و چند تا پسرم پشتشون بھ ما بود و مشغول زی

خودش بود، حتی اگر ... آره... صحبت بودن کھ از تو جمعشون یھو یکیشون برگشت طرف من و نگام کرد
بود کھ با اون چشمای خودش ... نمی دیدمشم از ضربان قلبم و گرم شدن تنم می تونستم حضورشو حس کنم

نافذش توی اون صورت نمکی و پرجذبھ اش با موھای کوتاه و مرتب و صورت اصالح شده اش توی اون 
  ...کت شلوار دودی و پیرھن مشکیش جذاب تر از ھمیشھ مقابلم ایستاده بود و داشت بھم لبخند می زد

.  

.  

.  
  مھتاب؟؟؟-

حس می کردم تمام تنم . ل و ھوای اون شب کشیدم بیرونصدای بیتا از تو خونھ منو بھ خودم اورد و از حا
یھ " آخھ کدوم احمقی تو ظل آفتاب سر ظھر کویر می شینھ و خاطراتشو مرور می کنھ؟. "سوختھ و کباب شدم

  !"فقط خود احمقت"پوزخند زدم و بھ خودم جواب دادم 
  ...مھتاب بیا-

از جام پاشدم و بلند ! ز چھ دستھ گلی بھ آب دادهمعلوم نبود با. صدای نگران بیتا دوباره حواسمو جمع کرد
  :گفتم

  ...اومدم -
....و از پلھ ھا رفتم باال و برگشتم تو خونھ
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کتایون--------------پایان قسمت نوزدھم

  
  قسمت بیستم

  
ھوا خنک شده بود و کمی احساس . چشمھام رو آروم باز کردم و اولین چیزی کھ دیدم روشنایی اول صبح بود

گرمای زیر کاپشن و . خودم رو جمع و جور تر کردم و کاپشن رو محکمتر دورخودم فشردم. سرما می کردم
خودم رو بیشتر توی صندلی جمع کردم، . کرختی اول صبح باعث شده بود کھ دلم نیاد از روی صندلی بلند شم

عجیب و غریب دیده بودم ، یا  تمام شب رو خواب ھای . دلم می خواست باز ھم بخوابم ، حتی برای پنج دقیقھ 
چشمھام رو بستم و سعی کردم کھ . در کل شب عجیبی بود. توی جاده معلق بودم یا خوابھای پریشون می دیدم

اما بوی عجیبی کھ توی ماشین پیچیده بود یواش یواش داشت خواب رو از سرم میپروند و در . باز ھم بخوابم
اغ و تازه ی محلی می اومد کھ تمام فضای ماشین رو پر کرده بوی نون د. عوض اشتھام رو تحریک می کرد

آروم الی چشمھام رو باز کردم و ھمونطوری کھ ھنوز دراز کشیده بودم . بود و من تازه داشتم متوجھش می شدم
یھ دفعھ احساس گرسنگی . دنبال نشونی از بوی اشتھا آور نون تازه گشتم و ردش رو روی صندلی جلو پیدا کردم

با اینکھ گلوم خشک بود اما نمی . ست داد و از جام بلند شدم و یھ تیکھ از نون رو کندم و گذاشتم دھنمبھم د
  .ھمون موقع در ماشین ھم باز شد و دیدم کھ شھاب با یھ فالسک وارد شد . تونستم جلوی شکمم رو بگیرم

  بیدار شدی؟ . بھ بھ ، آقا داریوش-
  :پر گفتمبا سر بھ فالسک اشاره کردم و با دھن  

  .بھ بھ ، شھاب خان؛ می بینم کھ حسابی حال دادی-
.حداقل صبر می کردی چشات باز بشھ بعدش حملھ کنی! شکمو-
.بوی این نون تازه ھمچین بود کھ اصال نذاشت دیگھ بخوابم. جون شھاب اصال راه نداشت-
.بیا بابا این چایی رو بگیر خفھ نشی حاال-

تازه متوجھ پنیری شدم . خوشبختانھ خیلی داغ نبود و حواسم ھم بود کھ نسوزمچایی رو گرفتم و یھ قلپ خوردم ، 
یھ تیکھ دیگھ نون برداشتم و پنیر رو گذاشتم الش و ھمزمان ھم از شھاب کھ اون . کھ توی کیسھ و کنار نون بود

  :ھم مشغول خوردن صبحونھ ش شده بود ، پرسیدم
  راستی شھاب، االن کجاییم؟-
.نای بند-
سیدیم؟کی ر! ئھ؟-
.یھ نیم ساعتی می شھ-
پس چرا بیدارم نکردی؟ -
.گفتم اول بساط صبحونھ رو ردیف کنم، بعدش بیدارت کنم-
.اما دستت درد نکنھ، حسابی مجذوب این حرکتت شدم، یادم باشھ حتما تو عروسیت جبران کنم-
.من کھ زن بگیر نیستم، یھ جا دیگھ جبران کن-
می گیردت؟حاال کی اومد زنھ تو بشھ زودی جو -
.افتخار نمی دم-
!افتخارم بھ تو نمی ده-
.می بینم کھ چشمات باز شد و دوباره تیکھ ھات شروع شد-
.نھ دیگھ، بھ خاطر این حرکتت تا یھ ساعت باھات کاری ندارم-
آره؟ اگھ می دونستم اینطوری میشھ دھنت رو بست یھ ساعت یھ بار یھ کوفتی بھ خوردت می دادم حداقل -

.بشیبی خیال من 
. تو اگھ عقلت بھ این چیزا می رسید کھ وضعت بھتر از این بود-

  :و بدون اینکھ منتظر جواب شھاب بمونم ادامھ دادم
  راستی بھ این پسره مسئول ترانزیت، احمدی، زنگ نزدی؟-
.نھ ھنوز، کلھ ی سحره، شاید خواب باشھ، بذار یھ ساعت دیگھ زنگ می زنم-
.کامیون ھا رو بپرسی، سرگردون نشیم تو شھرباشھ، فقط یادت نره آدرس محل -
.حواسم ھست، خیالت راحت-
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  :شھاب آخرین لقمھ رو ھم گذاشت دھنش و بھ من اشاره کرد و گفت
  .داریوش بیا تو این قھوه خونھ یھ آبی بھ سر و صورتت بزن-
.باشھ، تو برو منم االن میام-

تازه بھ بیرون توجھم . ین جلوش پارک شده بودشھاب از ماشین پیاده شد و رفت طرف قھوه خونھ ای کھ ماش
این رو از خنکی ھوا و . ھوا تقریبا روشن بود اما معلوم بود کھ صبح خیلی زوده. جلب شد و اینکھ کجا ھستیم

خیابون تقریبا خلوت بود و گاه بھ گاه می شد یھ عابر رو . سایھ روشن دیوار ھای قدیمی و خیابون می شد فھمید
تر جلو تر از ماشین ھم یھ نونوایی بود کھ احتماال نون محلی داشت و کنارش ھم یھ بقالی کوچک چند م. توش دید

کاپشنم رو از روی دوشم برداشتم و پوشیدمش و . ماشین ھم دقیقا جلوی یھ قھوه خونھ قدیمی پارک شده بود. بود
نشستھ بو و داشت با چرتکھ ش یھ  یھ پیرمرد خنده رو پشت میز. از ماشین پیاده شدم و بھ سمت قھوه خونھ رفتم

  .بھش سالمی کردم و اون ھم با خوشرویی بھم خوش آمد گفت. چیزایی رو حساب می کرد
دو نفری ھم پشت .چند نفر یھ گوشھ نشستھ بودن و داشتن چای می خوردن و با حرارت با ھم صحبت می کردن

یمی و صندلی ھای کھنھ رد شدم و بھ یھ در از بین میزھای قد. یکی دیگھ از میزھا داشتن صبحونھ می خوردن
بعد از اینکھ کارم تموم شد اومدم بھ پیرمرد صاحب قھوه . بود(!) چوبی رسیدم کھ احتماال سرویس بھداشتی

  :خونھ یھ چیزی بھ عنوان انعام بدم کھ دیدم اخماشو تو ھم کشید و با لھجھ جالب خودش گفت
  .من از مھمان پول نمی گیرم-

  :خواستم اصرار کنم کھ شھاب از پشت سر اومد پیشم و گفت  
  . اصرار نکن داریوش، حاجی پول چایی رو ھم ازم نگرفت-

ازش تشکر . این رفتارھا رو دیگھ فقط توی شھرھای کوچیک می شد دید. خیلی از اخالق و منشش خوشم اومد
  :شھاب گفت. مرفتم طرف راننده و سوار شد. کردم و بھ ھمراه شھاب رفتیم بیرون

  .اگھ احساس می کنی ھنوز خستھ ای یا خوابت میاد بذار من بشینم-
راستی بنزین زدی؟.تا اینجاش ھم دستت درد نکنھ. خودم می شینم! نھ بابا، توپ توپم-
.تازه بیشتر از اونم داریم. تا خود راور رو جواب می ده. آره ، باک پره-
.خیلھ خوب، پس سوار شو بریم-

خیلی عجلھ ای برای تند رفتن نداشتم، البتھ خیلی ھم حال تند رفتن . شد و باالخره حرکت کردیم شھاب ھم سوار
  . برای خودم ھم عجیب بود اما انگار دیگھ خیلی تمایلی برای زودتر رسیدن نداشتم. رو نداشتم

  
روندم و دیگھ  چند ساعتی می شد کھ از نای بند خارج شده بودیم و من ھم داشتم نرم نرم بھ سمت راور می

  :رومو کردم بھ شھاب و گفتم. تقریبا نزدیک  شده بودیم
.فکر کنم دیگھ وقتشھ، یھ زنگ بزن بھ احمدی بین تکلیف ما چیھ و کجا باید بریم-

  .شھاب شماره ی احمدی رو گرفت و یک کم باھاش صحبت کرد و گوشی رو قطع کرد
  خوب؟ کجا باید بریم؟-
.گفت تا شب ھمونجا باشیم خودش میاد دنبالمون. فعال بریم اونجا آدرس یھ خونھ رو بھمون داد کھ-
.با این ماشین توی روز نباید رفت جایی کھ کامیون ھا رو قایم کردن. باشھ، اتفاقا بھتر-

از یھ مرغ فروشی چند کیلو جوجھ خریدیم و یھ راست رفتیم بھ آدرسی کھ . نیم ساعت بعد بھ شھر رسیدیم 
روبروی پل نگھ داشتم و . خونھ ی شمالی توی یکی از خیابون ھای تقریبا اصلی شھر بود یھ . احمدی داده بود

از ظاھرش معلوم بود کھ خونھ . شھاب در آھنی سفید و زنگ زده ی پارکینگ رو باز کرد و ماشین رو بردم تو
د تا شاخھ ھم دور ماشین رو توی پارکینگ کوچیکی کھ با آالچیق پوشونده شده بود و چن. ی چندان بزرگی نیست

با اینکھ حیاط کوچیکی داشت اما چند تا درختی کھ توی حیاط بود قشنگی و . و برش رو گرفتھ بود پارک کردم
  . طراوت خاصی رو بھ محیطش بخشیده بود

ھمیشھ قبل از حرکت بھ سمت جنوب . وسایل رو از ماشین در آوردم و بھ سمت در شیشھ ای ساختمون رفتم 
ری خونھ ی اضطراری رو برامون تعیین می کردن و کلیدش رو ھم شھاب تحویل می گرفت کھ کارمند ھا یھ س

شھاب با کلیدش در ساختمون رو باز کرد . این ھم یکی از ھمون خونھ ھا بود. اگھ موردی پیش اومد بریم اونجا
ی وسط ھال و ساک کفشھامون رو کنار جاکفشی دم در درآوردیم و من یھ سره رفتم سمت مبل ھا. و وارد شدبم

شھاب ھم جوجھ ھا رو برد بھ آشپزخونھ . ھارو یھ طرفی پرت کردم و خودم ھم روی یکی از مبل ھا ولو شدم
کال ھر چیزی کھ مربوط بھ شکم می شد رو خوب از . دستپختش خیلی خوب بود. تا برای نھار درستشون کنھ

  .پسش بر می اومد
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معماری خونھ مشخص بود کھ حداقل برای بیست . موقعیتمون شدم قدری بھ اطرافم نگاه کردم و مشغول بررسی
ستون ھای بزرگ و دیوار ھای زخیم و رنگ و روغن قدیمی کھ معلوم بود سالھاست دستی .یا سی سال پیشھ

بھش کشیده نشده و گچبری ھای قدیمی سقف کھ تقریبا تیره ھم شده بودن، نشون می داد کھ این خونھ خیلی وقتھ 
از جام بلند شدم و . بستھ ی سیگارم رو از جیبم در آوردم و یھ دونھ روشن کردم . خودش رھا شدهکھ بھ حال 

کال خونھ ی بزرگی نبود و اتاق ھاش ھم بھ ھمون نسبت کوچیک بودن و کال دو تا . مشغول وارسی اتاق ھا شدم
. فقط یھ تخت و یھ میز توش بود متر بیشتر نمی شد و 6اتاق اول تقریبا . اتاق و یھ آشپزخونھ ھم بیشتر نداشت

این یکی بزرگ تر بود و یھ کمد . در رو باز کردم و واردش شدم. درش رو بستم و رفتم بھ سمت اتاق دوم
پنجره رو باز کردم و . دیواری و یھ تخت چوبی قدیمی داشت و پنجره ی بزرگش ھم رو بھ حیاط باز می شد

. یھ درخت بود و منظره ی حیاط از اون زاویھ دیدنی شده بودروبروی پنجره . روی لبھ ی سنگی پھنش نشستم
ھمیشھ از . کام عمیق دیگھ ای از سیگارم گرفتم و بھ منظره ی زیبا و سبزی درخت ھای روبروم خیره شدم

نمی دونستم چرا این روزھا اینقدر یاد . اما سبز تیره برای من مفھوم دیگھ ای داشت. رنگ سبز خوشم می اومد
  یعنی اون ھم بھ من فکر می کرد؟. می افتادم کھ ملکھ ی تمام خاطراتم شده بودباغ سبزی 

  .افکار و خاطرات قدیمی کم کم توی ذھنم می نشستند و من رو ھمراه خودشون می بردند
  "...اولین ھا"مثل . یھ چیز ھایی توی زندگی آدم ھست کھ ھیچ وقت نمیشھ فراموششون کرد

اولین عشق و از ھمھ .....  اولین شیطنت، ...... ین روز مدرسھ، اولین معلم  اولین بازی، اولین دوست، اول
  "اولین قرار: "ھیجان انگیز تر 

خصوصا کھ عشقم برام جاودانھ . من ھم مثل خیلی ھای دیگھ اولین قرارم رو ھیچ وقت نمی تونستم فراموش کنم
ن لحظھ برای اولین ھمراھی رسمی و شاید اولین ھیجان انگیز تری. ھیجان انگیز ترین روز زندگیم. اش کرده بود

  ....ھمیشھ یادآوریش برام خوشایند بود و ازش لذت می بردم". دوست دارم"حرفھای عاشقانھ وشاید اولین 
.  
.  
.  

خیلی عصبی بودم و . یک ساعتی از شروع مھمونی گذشتھ بود و من ھم دائما بھ اطراف سر کشی می کردم
حداقل با راه رفتن      . اما طاقت یھ گوشھ نشستن رو نداشتم. اینقدر دارم راه میرم خودمم نمی دونستم کھ چرا

دائما بھ ساعتم نگاه می کردم و ناراحت بودم کھ . می تونستم بھ خودم مسلط تر باشم و قدری از استرسم کم کنم
با ھر صدای زنگی . مونده بودالبتھ اون دیر نکرده بود، من عجلھ داشتم و طاقتی برام باقی ن. چرا ھنوز نیومده

کھ میومد می رفتم سمت در کھ ببینم خودشھ یا نھ ، اما ھر بار نا امید برمی گشتم و باز ھم عصبی تر از قبل 
مھمونی یکی از دوستان صمیمیم بود و دلم . الکی راه می رفتم و مثال چک می کردم کھ چیزی کم و کسر نباشھ

ع ھنوز عده ی زیادی نیومده بودن و رفتارھای من یھ کم عجیب و غریب اما اونموق. می خواست بھش کمک کنم
باالخره کیانوش و علی کھ بیشتر از بقیھ بھ من نزدیک بودن متوجھ حالت ھای غیر طبیعی . نشون داده می شد

با . من شدن و اومدن پیشم کھ مثال یھ طوری سرم رو گرم کنن و احتماال بفھمن کھ چرا من اینقدر پریشونم
حداقل دیگھ مثل . ھمدیگھ بھ یھ گوشھ ی سالن رفتیم و مشغول صحبت شدیم و من ھم کمی بھ خودم مسلط شدم

  . قبل زیاد راه نمی رفتم و اینطوری باعث نگاه ھای متعجب دیگران کھ اذیتم می کرد نمی شدم
علی ھم ھمراھیش . گرم صحبت بودیم و کیانوش ھم با شوخی ھاش داشت کمی حال و ھوام رو عوض می کرد

. ھر دو از دوستای با معرفت و خوب دانشگاھم بودن. می کرد و من ھم یواش یواش داشتم ھمراھشون می شدم
ت داره می تپھ، استرس تمام بحثمون سر موضوع تولد سعید باال گرفتھ بود کھ یھ دفعھ احساس کردم قلبم بھ شد

سنگینی نگاھی رو پشت سرم احساس کردم کھ بدون . وجودم رو گرفت و عرق سردی روی پیشونیم نشست
خیلی دلم می خواست برگردم و با تمام . اینکھ ببینم صاحب اون نگاه کی بود، می تونستم چھر ه ش رو مجسم کنم

ت خودش می کشید غرق بشم، اما استرس و دلھره ی زیادی وجودم در امواج پر تالطمی کھ داشت من رو بھ سم
انگار تک تک عضالتم خشک شده بود و پاھام دیگھ قدرت نگھ . کھ داشتم قدرت ھر حرکتی رو ازم گرفتھ بود

ھم ھیجان زده بودم و ھم نگران، نگران از اینکھ برگردم و ببینم کھ باز ھم در رویام و تا . داشتنم رو ھم نداشتن
تم رو بھش برسونم رویای خوشم تموم می شھ و ھیجان زده بھ این خاطر کھ این بار احساس می کردم میام دس

  ... رویای من بھ حقیقت تبدیل شده و شبھای من دیگھ تاریک نیستند
چند بار . باالخره تمام قدرتم رو جمع کردم و آروم و با تردید برگشتم، یھ لحظھ از چیزی کھ می دیدم شوکھ شدم

خواب . ام رو باز و بستھ کردم کھ ببینم چیزی کھ می بینم راستھ یا نھ، اما انگار جدی جدی خودش بودچشم ھ
  . این مھتاب شبھای تار من بود کھ با لبخند دلربا و شیرین خودش بھ سمت من میومد... مھتاب بود. نبود
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خشید و زندگی من رو مملو از مھتاب بود کھ پوست سفیدش توی لباس حریر آستین حلقھ ای سبز رنگش ، می در
  . روشنی وجودش کرده بود

دنبالھ ی لباسش توی ھوا تکون می خورد و موجی رو در قلب من بھ . باورش سخت بود، اما انگار حقیقت داشت
دیگھ وقتی اون رو می دیدم چھ احتیاجی بھ ھوا . وجود می آورد کھ راه نفس کشیدن رو ھم برام دشوار می کرد

  .... داشتم
قدم ھام . مھتاب ھمونجا ایستاد و فقط نگاھم می کرد. ودم رو از جمع دوستانم جدا کردم و آروم رفتم بھ سمتشخ

بھ . رو شمرده تر کردم و با ھر قدمی کھ بر می داشتم انگار یھ فاصلھ ی چند فرسخی رو از بینمون کم می کردم
مھتاب یھ قدم جلو اومد و . روبروش ایستادم چند قدمیش رسیده بودم کھ قدم ھای من ھم کند تر شد و تقریبا

اینقدر حضورش برام عزیز و دست ... ھمزمان با اون من ھم بھ جلو رفتم و بی اختیار در آغوشم کشیدمش
  ... نیافتنی بود کھ شاید می خواستم مطمئن بشم کھ خواب نیست و واقعیتھ، رویا نیست و عین حقیقتھ

  :مزمھ وار گفتمسرم رو بردم کنار اللھ ی گوشش و ز
  .فکر کنم یھ پری اومده بھ خوابم-

  :خنده ی ریز و قشنگی کرد و دستش رو گذاشت رو شونم و گفت
  .نھ تو خوابی، نھ من. بذار باورش کنیم-

احساس کردم کھ مھتاب ھم از اینکھ توی . سرم رو بلند کردم و تازه متوجھ موقعیتی کھ ایستاده بودیم شدم
نگاھی بھ سعید کردم کھ کنار مرجان ایستاده بود و با . مش کمی خجالت کشیدهھمچین جمعی در آغوش کشید

سعید کھ خوب من رو می شناخت و از عالقھ ام بھ مھتاب خبر داشت، اما . خنده داشتن بھ ما نگاه می کردند
ذب سعیدم کھ انگار فھمیده بود من و مھتاب بدجوری مع. تعجب رو می شد از نگاه ھاج و واج مرجان خوند

شدیم زود رفت طرف ارکستر و بھشون اشاره کرد و بعد از چند لحظھ صدای یھ آھنگ شاد تو فضا پیچید و 
روی دو . منم دست مھتاب رو گرفتم و با ھم رفتیم کنار سالن ایستادیم تا کمتر توی دید باشیم. ھمھ ریختن وسط

:تا صندلی نشستیم و روم رو کردم بھ طرفش و گفتم
  .راحت تر باشیفکر کنم اینجا -

  :خنده ی قشنگی کرد و با شیطنت گفت
  .خیلی بدجنسی-
چرا؟-
.بدجنسی دیگھ، کلی خجالت کشیدم-
حاال خوبھ . تقصیر خودتھ کھ اینقدر خوشگل شدی. خوب بھ من چھ، می خواستم ببینم واقعی ھستی یا نھ-

!گفتم زیاد خوشگل نکنیا
.نیست تو کم بھ خودت رسیدی؟ دلم ضعف رفت تا دیدمت-
...قطره در برابر دریا جلوه ای نداره خانم عزیز-
!فکر می کردم فقط چشمات نفوذ دارن، حرفات از چشمات کھ بدترن آقا پسر-
... اونی کھ آدم رو آب می کنھ نگاه توئھ، نھ حرفھای من-

شد توی  زالل عشق رو می. نگاھی کھ انگار سالھا بود کھ با ھم آشناست . و دوباره نگاھمون بھ ھم گره خورد
....نگاھی کھ نمی خواست بھ پایان برسھ.نگاھی بی انتھا. نگاھمون جستجو کرد و درش غرق شد

بچھ ھا ھمھ جفت شدند و بھ وسط . ھمون موقع چراغ ھا خاموش شدن و صدای تانگوی مالیمی فضا رو پر کرد
نگاھش منتظر بود و من از  .مھتاب سرش رو بھ سمت سالن برگردوند و دوباره بھ من نگاه کرد. سالن اومدند

  :انگشتھام رو بھ سمتش گرفتم و گفتم. اون بی طاقت تر
  افتخار می دید بانوی من؟-

مھتاب خنده ی قشنگی کرد و انگشتھای کشیده ی دست ھای ظریفش رو توی دستم گذاشت و بدون اینکھ چیزی 
دستم رو انداختم پشت . جا ایستادیمیھ جای خلوت برای خودمون پیدا کریدم و ھمون. بگھ ھمراه بامن بلند شد

مھتاب سرش رو روی سینھ م گذاشتھ بود و بدون اینکھ . کمرش و ھمراه با آھنگ شروع بھ رقصیدن کردیم 
سرم رو نزدیک . چیزی بگھ فقط توی بغلم آروم و مالیم ھمراه با من می رقصید و خودشو حرکت می داد

  :گوشش کردم و با بیرون دادن نفسم گفتم
  ..خواستنی بودی، خواستنی تر ھم شدی-

شاید برای اولین بار بود کھ اونشب بھ . سرش رو آورد باال و بدون ھیچ حرفی با چشمھای قشنگش بھم نگاه کرد
خط چشم سبزی کشیده بود کھ قشنگ ترین ھارمونی دنیا رو . آرایشش خیلی مالیم بود. صورتش دقیق می شدم
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موھای فندقی خوشرنگش رو خیلی ساده باالی سرش جمع کرده بود و . ه بود با چشمھای سبز تیره ش ایجاد کرد
و لبھای خوش حالت برجستھ ش با رژ لب براق کمرنگی کھ زده . چند تارش رو ھم دور صورتش ریختھ بود 

چند لحظھ ای نگاھم بھ لبھاش خیره موند، مھتاب ھم متوجھ نگاه داغ من شد و . بود ھوس انگیز تر شده بودن
برای چند لحظھ ای انگار زمان برامون بی حرکت شده بود و بی . اه خودش ھم بھ لبھای من دوختھ شده بودنگ

خوب می تونستم حرارتش رو حس کنم و گرمی نفس ھای داغش . اختیار داشت لبھامون بھ ھم نزدیک می شد
کردم کھ بی اختیار داشت جاذبھ ای رو بین لبھامون حس می . گرمای عشق و اشتیاق من رو ھم بیشتر می کرد

نھ من اختیار خودم رو داشتم و نھ اون، تنھا چیزی کھ بین ما حاکم بود عشق و . ما رو بھ ھم متصل می کرد
دیگھ لبھام بھ لبھاش رسیده بود و پوست ظریف لبھای داغ و پر حرارتش رو مماس ... احساسمون بود و بس

اندازه ی چند سال طول کشید در ھمین حالت بودیم کھ یھ  چند لحظھ ای کھ بھ. لبھای خودم احساس می کردم
لحظھ نگاھم بھ چشمھاش افتاد و اون ھم ھمینطور و انگار نا خودآگاه شرمی ھردوی مارو فراگرفت کھ بی 

. مھتاب سرش رو انداخت پایین و من ھم از کار خودمون خنده م گرفت. اختیار سرھامون رو از ھم دور کردیم
ھمون ...اون ھم خنده ش گرفتھ بود. انگشتم گرفتم و سرش رو آوردم باال و چشمکی بھش زدمچونھ شو با نوک 

موقع آھنگ ھم تموم شد و ارکستر دوباره آھنگھای شش و ھشت رو شروع کرد و سعید ھم برق ھا رو روشن 
و دیگھ سالن  تعداد نفرا ت ھم بیشتر شده بود. کرد و صدای بچھ ھا بھ ھمراه ارکستر خونھ رو روی ھوا برد

جدا کھ بی ھمتا و زیبا . من و مھتاب از ھم کمی فاصھ گرفتیم و با آھنگ اول مشغول رقصیدن شدیم. خلوت نبود
بدن خوش فرمش توی لباس تنگ و بلندی کھ پوشیده بود خودنمایی  . بود و خیلی ھم قشنگ و موزون  می رقصید

  ....خودم بیشترمی کرد و اشتیاق من رو ھم برای حل کردنش تو وجودم 
دستش رو گرفتم و بھ . بعد از آھنگ اول احساس کردم کھ مھتاب ھم مثل من دیگھ خیلی مایل بھ رقصیدن نیست

گوشھ ای از سالن رفتیم تا روی مبل ھا بشینیم وخودم ھم وسایل میوه و شیرینی رو برای خودمون گذاشتم روی 
  :مھتاب خندید و گفت. میز
  .وروخدایھ کم تعارف داشتھ باش ت-
.تعارف چرا؟ خودم صاحب مجلسم اینجا، تازه قبل از اینک بیای از بقیھ ھم پذیرایی می کردم-
بھ بھ ، پس از این کارا ھم بلدی؟-
.موقتھ. زیاد جدی نگیر-

مرجان کھ انگار ھنوز ھم توی تعجب بود . ھمون موقع سعید و مرجان ھم بھ سمت ما اومدن و کنارمون نشستن
آزار از این جھت کھ . نگاه ھاش ھم آزارم می داد و ھم خوشحالم می کرد. بھ ما نگاه می کرد و داشت با تردید

حس می کردم من رو خیلی دورتر از مھتاب می بینھ و خوشحال از این جھت کھ با فرشتھ ای بودم کھ کسی 
  . بودن ما رو با ھم باور نمی کرد

سعید . روع کردن بھ پچ پچ کردن و ریز ریز خندیدنسعید نشست کنار من و مرجان ھم پیش مھتاب نشست و ش
  :دستش رو گذاشت رو شونھ ام و بھ مھتاب اشاره کرد و با چشمک و خنده  گفت

!نگفتھ بودی کلک-
.خودمم نمی دونستم، یھویی شد-
...تو لیاقتش رو داری. خوشحالم، یعنی خیلی خوشحالم-

دوستان خودم رو در مواقعی کھ بھشون احتیاج داشتم  ھمیشھ. با سر ازش تشکر کردم و دوباره غرق خوشی شدم
ھمون موقع مھتاب دستش رو گذاشت رو .می تونستم بشناسم و سعید ھم واقعا خودش رو خوب نشون داده بود

  :شونم و گفت 
  چی می گید با خودتون پچ پچ می کنید؟-
!حاال خوبھ شما خانوما امون نمی دیدا، اونوقت بھ ما گیر میدی؟-

نگاھی کھ انگار میلیون ھا احساس و .فتم و دوباره بی اختیار محو نگاه جذاب و گیرای مھتاب شدماین رو گ
نمی دونم چقدر بھ ھم زل زده بودیم کھ یھ دفعھ یھ بشقاب میوه . حرف رو با خودش بھ قلب من منتقل می کرد

سعید . بھ ما می خندیدن خوری رو جلوی چشم دیدم ، سعید بشقاب رو آورده بود جلومون و با مرجان داشتن
  :ھمونطوری کھ می خندید گفت

  .بسھ بابا، تموم کردید ھمدیگھ رو-
  :مرجان ھم مھتاب رو بغل کرد و بھ من گفت

  . بی خودی برای دوست من نقشھ نکشا، حاال حاالھا الزمش داریم-
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این ما نبودیم . فرار کنیماز کارھا و حرکاتشون خندمون گرفت، اما دست خودمون نبود ، نمی تونستیم از نگاه ھم 
  ...کھ با ھم حرف می زدیم، این چشمھامون بود کھ بین ما خاطره ساز شده بود

نھ من می خواستم فرصت بودن . تا آخر شب دیگھ وقتی نبود کھ یھ لحظھ از ھم جدا بشیم و دائما پیش ھم بودیم
ن و می داد و ھر کدوم ھم کھ می اومدن با مھتاب رو از دست بدم و نھ اون تمایلی بھ رفتن پیش دوستانش نشو

پیشمون ، کمی باھاشون حرف می زد، اما دوباره نزدیک من می شد و صحبتشون ھم خود بھ خود تموم می شد 
  ..و اونھا ھم دوباره بھ جمع خودشون بر می گشتن

.  
ھ شاید جشن اون مھمونی ، قشنگ ترین و دلنشین ترین مھمونی بود کھ در تمام عمرم توش بودم، جشنی ک

ما ھم اون شب عشقمون رو جشن گرفتھ بودیم و از بودن با ھم . عاشقی و دلباختگی ما ھم می تونست باشھ
  ...سرشار شادی بودیم

آخر شب بچھ ھا دونھ دونھ خداحافظی کردن و رفتن و من ھم چون دوست صمیمی سعید بودم صبر کردم کھ دیر 
  .و اونم تا دیروقت موند و بھمون کمک کردمھتاب ھم مخالفتی نکرد . تر از بقیھ برم

بعد از اینکھ بیشتر کارا رو انجام دادیم مھتاب ھم رفت و مانتوشو پوشید و آماده شد و بعدم از سعید و مرجان 
  . خداحافظی کردیم و رفتیم بیرون

  :جلوی در ساختمون مھتاب ازم پرسید
  ماشین داری؟-
! ماشینم کجا بود خانوم رضوی! نھ-
.بابا، حاال چرا می زنی، ھمینطوری پرسیدمباشھ -
.گفتم شاید از اینکھ ماشین ندارم ناراحت باشی-
.بذار خیالت رو راحت کنم، پول داشتن یا نداشتن تو برای من اھمیتی نداره، برای من مھم خودتی-
باید باور کنم؟ نکنھ خوابم؟. مثل رویا می مونھ-
بگیرم ازخواب بپری؟ ای بابا، تو چقدر شکاکی، می خوای یھ گازت-

با اینکھ از یھ . منم ھمراه مھتاب زدم زیر خنده ، از سادگی کالمش و از بی آالیشیش خیلی خوشم اومده بود
خانواده ی فوق العاده مرفھ بود، ولی با این حال اھمیتی بھ وضعیت نھ چندان جالب مالی من نمی داد و این برام 

  . قابل ستایش بود
جدیدشو باز کرد و منم با خنده دنبالش رفتم و سوار  206از ھمون فاصلھ با ریموتش در با کلی ادا و اصول 

خیلی سخت . بعد از رسیدن بھ دم در خونھ ی من ، ھیچ کدوممون دلمون نمی اومد از ھم خداحافظی کنیم. شدم
احساس . مونده بودبود کھ بخوام ازش جدا بشم حتی برای چند ساعت کھ تا صبح و دیدار مجددمون توی دانشگاه 

می کردم کھ بعد از کلی عذاب بھ دستش آوردم و حاال دیگھ نمی خوام حتی برای دقایقی از دست بدمش اما انگار 
  ...چاره ای نبود

  :اومدم در ماشین رو باز کنم کھ یھو با مکث گفت. با ھم دست دادیم و خداحافظی کردیم
  .، مواظب خودت باش.........امیرجان-

انگار تمام دنیا رو با ھمون کالم قشنگ و دوست داشتنیش بھم ھدیھ داده . شنیدن اسمم از دھنش پاره شد بند دلم با
اسمی کھ با گفتن اون برام معنی دوباره ای پیدا کرده بود . تا حاال اسمم این قدر قشنگ بھ نظرم نرسیده بود. بودن

اینقدر مست . ای نمی خواستم اون اسم رو بشنومو انگار بھ غیر از آوای ماورایی مھتاب، با ھیچ صدای دیگھ 
شده بودم کھ بی اختیار بھ طرفش برگشتم و دستم رو دور بدنش  انداختم و لبھای داغش رو میون لبھای تشنھ 

مھتاب اولش کمی جا خورد اما کمتر از . خودم کشیدم و از شھد شیرین و آتشین لبھاش، روحم رو سیراب کردم
  .... ھاش رو روی شونھ ھام رھا کرد و با لبھای نرم و ظریفش پذیرای مھمانش شدثانیھ ای اون ھم دست 

فکر کنم چند دقیقھ ای لبھای ھم رو در میون گرفتھ بودیم و انگار دلمون نمیومد کھ اون ضیافت جادویی رو بھ 
ثل ھر چیز دیگھ اما اون بوسھ ھم م. آخر برسونیم و دلمون می خواست کھ اون لحظھ ھا رو بھ ابدیت وصل کنیم

آروم لبھامون رو از ھم جدا کردیم و توی چشمھای . ای توی این دنیا پایانی داشت و پایان اون ھم باید می رسید
  ... شیفتھ ی ھم نگاه کردیم

صورتم رو نزدیک . قطره اشکی گوشھ ی چشمھای مھتاب جمع شده بود و لبخندی ھم روی لبھاش نقش بستھ بود
. ھاش رو بوسیدم و بعد ھم بوسھ کوچکی بر روی لبھای زیباش بھ یادگار گذاشتمصورتش کردم و اول چشم

  :خواستم چیزی بگم اما انگشتش رو روی لبھام گذاشت و آروم گفت
  ...چیزی نگو، بذار خودش بره جلو -
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ھمون دستش رو میون دستھام گرفتم و انگشت کشیده و خوش فرمش رو بوسیدم و بدون اینک چیزی بگم از 
کنار ماشینش ایستادم تا حرکت کنھ و من ھم برم توی خونھ، باز ھم نگاھمون در ھم قفل شده . ن پیاده شدمماشی

بھ سختی نگاھمو ازش گرفتم . بود و مھتاب انگار منتظر طلسمی بود تا این قفل رو باز کنھ و بھ راھش ادامھ بده
  ...رعت از جلوی چشمام محو شدو اونم بعد از چند لحظھ باالخره ماشینو گذاشت تو دنده و با س

.  

.  

.  
چشمھام رو بستم و قطره اشکی از روی . پنجره رو بستم و سرم رو بھ دیوار تکیھ دادم. احساس سرما می کردم

  .گونھ ھام سر خورد و بھ روی لبھام غلطید
  ...لبھایی کھ ھنوز ھم غرق در ابدیت یک بوسھ بود و ھنوز ھم می سوخت

  
  

حامی-----------------پایان قسمت بیستم
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