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بینی در آیی، میست. به خودت که میکند. بازیچه شدن زندگی، ناگهانیگاه دنیا، انسان را بازیچه می

داری؛ اما دیگر خواستی. سرناسازگاری بر میدانی. وارد راهی شدی که نمیچ نمیجایی هستی که هی

و مجبوری تا اتمام راه، با عقلت  راه برگشتی نیست. راهت را با مشورت از عقل و منطقت شروع کردی

جاست که آرزوی کند. در آنتر میات را شکنندهتر و بغضمشورت کنی. راهی که وجودت را تلخ

.توانی انجام دهیکار را هم نمیشود؛ اما اینمرگ، شب و روزت می  
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 »به نام خالق عشق  «

 

  :مقدمه

 

  .راه و رسم عاشقی را، باید از منطق یاد گرفت

  .منطقی بودن هم، باید از عاشقی یاد گرفت

  .عاشق باش تا عاقل شوی

  .عاقل باش تا عاشق شوی

 .اندعشق و منطق، منطق و عشق، هر دو بدونِ هم، هیچ

ام، ها قلب زخم خوردههمینشوم. با   عاشق هادانم که، شاید با همینام؛ اما نمیها بزرگ شدهبا همین

 .ها بمیرمترمیم شود و با همین

 

 

  :شروع

 

کرد. آرامشی که همیشه تو  سفیدش آرامش رو به من تزریق می ِنگاهی به ساعت مچیم انداختم، رنگ

رنگش روی هشت ایستاده بود، نفس عمیقی ی کوچیک سیاهالعاده هست. عقربهاین رنگ خارق

 . ... ن درد بود، دردی کهکشیدم. هر ثانیه برای م

 .ی مزخرفم فکر نکنمعصبی سری به طرفین تکون دادم، تا حداقل این چندساعت رو به اون گذشته

درِ کیف سفیدم رو باز کردم و مشغول گشتن شدم. به قول غزل، توی کیف من شتر با بارش گم میشه 

و پیدا کردم، تویِ دستم فشردمش و و واقعاً، اآلن باید بگم حرفش درسته! باآلخره کلید فلزی سرد ر

 .به درِ خونه نزدیک شدم؛ توی قفل در چرخوندمش

 !!کنن که چرا اآلن اومدم. تعجب نکننحتماً تعجب می
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های بوتهایی آهسته وارد خونه شدم. نیمبا صدای تیک در، از فکر کردن دست برداشتم و با قدم

بدون اینکه پالتوم رو از تنم در بیارم، از اون راهرویِ  کرمی رنگم رو، از پاهای ظریفم بیرون کشیدم و

 .سه متری گذشتم

؟ از صبحِ خروس خون خواست منفجر بشه، سرم منفجر نشه، چی منفجر بشهسرم به طرز فجیعی می

 .نشین بودمکار بود و کار. واقعاً اگه به کارم عالقه نداشتم؛ اآلن خونه

 مهند؟ -

ای زدم؛ واقعاً چه انتظاری از . پوزخندِ دیگهاشتم؛ حداقل من رو بشناسهمن؟! پوزخندی زدم، انتظار د

 .خودم داشتم! یه انتظار فانتزی؛ البته انتظار نبود، یه حدس بود

 .درکاصالً هر چی که بود، بره به

 .ها بود رفتمبدون اینکه اعالم حضوری کنم، به سمتِ چپ خونه که اتاق

 .ش تقصیرِ خودمه! خودم باید قبول کنمم، همهها ناراحت باشمن نباید از اون

 .هم کوبیدم. سریع خودم رو به تختِ گرم و نرمم رسوندم کالفه واردِ اتاقم شدم و در رو محکم به

نه، با این حال نمیشه کار کرد. شایدم میشه کار کرد، آره خوب هم میشه. با سرگرم کردنِ خودت و 

 .شه، میونده و کلی چیزِ دیگه، پرغرق کردنِ خودت تویِ کلی ایمیل

واقعاً چی شده؟! ساکت شدم و مشغول مرور اتفاقات شدم. وارد شدنم به خونه، صدا کردنِ مامان و 

 .عصبانی شدنِ من

معنیه. اصالً معنی هم بی معنیه! خیلیمن حق ندارم عصبی شم! حق با مامانه. عصبی شدنِ من بی

 .دهنمی

وقت چرا اآلن هام نبود؟ اونرو نداشتم؟ مگه این هم یکی از حدسمگه چی شده؟ مگه همین انتظا

هم اشتباهه. یک نفس عمیق کشیدم و با ولع، عطرِ گلِ یاس رو  ناراحت میشم؟ کارم اشتباهه. خیلی

 .هام کردم. عطری که همیشه، توی اتاق من پیداش بودوارد ریه
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اراده ساکت شده بودم. احساسم در زل زدم. بی با صدای در، دست از بوییدن عطر اتاقم برداشتم و به

ها، عجیب بود، یه حسی شبیه به عصبی بودن؛ اما در همون حال آروم بودن. حسی که میان این

هام هیچ تأثیری روی شد؛ البته حسنامفهوم بود و من هیچ چیزی از این احساس پیچیده حالیم نمی

وقت دوست نداشتم احساسی عمل خودم بود و هیچ حرف زدنم، تصمیماتم و... نداشت. احساسم برای

کنن. حس، احساس، برای خودته! خیلی از های دور و اطراف، احساسی عمل میکنم؛ اما متأسفانه آدم

 .ای که اول اسمش رو، عشق گذاشته بودن پاشیدهخاطر احساس الکیها، بههمین ازدواج

 :ی قوی و رسا گفتماز دریای پر تالطم افکارم بیرون اومدم و با صدای

 بله؟ -

کشه و این یعنی که ناراحته. شخصیتِ متوجه شدم که پشت در، با پاهاش اشکال نامفهومی می

 .حساسی داشت و کامالً احساساتی بود؛ اما مهربون هم بود

عزیزم، به خدا هیچ نفهمیدم تویی یا مهند، آخه تو دیر میومدی فکر کردم مهنده! به خدا  -

 !ببخشسوءتفاهم بود 

که تونستم هم طاقت بیارم. عزیزم بود؛ با اینکه شنیدم نتونستم طاقت بیارم، نمیش رو صدای آشفته

تونست جلوی چیزی رو بگیره؛ اما توی خیلی چیزها کمکم کرده. اون نباید معذرت خواهی نمی

ی این قضیه، گرفتم. توکرد، این سوءتفاهم کامالً عادی بود؛ اگه من هم جاش بودم اشتباه میمی

 :معناست. صدام رو صاف کردم و گفتمعذرخواهیش کامالً بی

 !مامان، بیا داخل -

 .ی در شدم و منتظر موندم که مامان به داخل بیادمتوجه چرخش دستگیره

 .و هم نکردم، انداختمکوچول دقتیک ٰ  با ورودش نگاهی به صورتی که تو این چهارماه حتی

کنه؟ لعنت به لرزید. مامان من! چرا داره گریه میش میبود و چونهچشمایِ سیاهش پر از اشک شده 

من، لعنت به منی که اشکش رو در آوردم! در آوردن اشکِ یه مادر، از نظر من اشتباه بود؛ شاید هم 

 !گناه
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 .«مادر»گن: ؛ به همچین کسانی می، کسیه که برات زحمت بکشه، مادری که جونش رو فدات کنهمادر

کشن. هرچقدرم بد باشن، بازم باید احترامش رو من این بود، اون ها خیلی برامون زحمت می یعقیده

 !ای نکردم؟ لعنت به مننگه داریم. واقعاً من چرا این چهارماه بهش توجه

خواستم که احساسات بد و منفیم به اون منتقل بشه. روی تخت، کنارِ با آرامش بهش نگاه کردم، نمی

کنه و بعدش، ونستم دقیق داره اون چشمای عسلیم رو نگاه میدم نگاه کرد. میرهمن نشست و به چه

های خوره به مژهدونستم بعدش، نگاهش میی خیسم. میهای برجستهخوره به گونهنگاهش گره می

فرمی رو که به دندون گرفته متوسطی که هیچ ریمیلی بهشون نزدم و بعد ل*بِ باریک؛ اما خوش

خاطر اینکه تو معرض آفتاب نبوده ده به پوست صورتم که، بهستم بعد، نگاهش رو سُر میدونبودم. می

کنه دور بودن ازش بهم ساخته؛ اما در اشتباهه. دونستم که، اآلن فکر میسفید تر شده. خوب می

 !وقتسخت در اشتباهه! من فقط با دور بودن از بابا خوبم؛ اما مامان؟ هیچ

 :و به صورتش نگاه کردم. با لحن منطقی گفتم لبخندی به روش پاشیدم

مامان جان، من باید از شما معذرت بخوام نبودم! چهارماه نبودم. یکِ شب میومدم خونه، شش صبح  -

جا تو این مسئله مقصر منم. رفتم سرِ کار. من رو ببخشید! من باید از شما معذرت بخوام. اینمی

 .معناستعذرخواهی شما، کامالً بی

 .زنمصداش می« شما»کرد؛ اما من با خودم درگیر بودم، که چرا هنوز قت به حرفام گوش میبا د

 .نفسی بیرون داد و من رو نگاه کرد

  . ...حرفت درسته دخترم؛ اما من -

 :دستی کردم و گفتمگفت سریع پیش« اما»دادم؛ اما وقتی با دقت به حرفاش گوش می

ها هم ست. اگه ریشه قوی بود، شاخهشکنند؛ ولی مقصر ریشهها میمامان از ریشه ببین، شاخه -

بعدش هم یه  دیدم، این قضیه نمیوفتاد.محکم بودن. مامان، اگه من چهارماه صورت شما رو نمی

 .خواداشتباه گرفتن ساده، این همه معذرت خواهی نمی

 تو زندگی خورده بود، هایی که خاطر شکستاز روی تخت بلند شدم و نگاهی به صورتش انداختم. به
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 .دادپیرتر از سنش نشون می

 .هام نقش بست. از اتاقم بیرون رفتم و مادرم رو رها کردماراده لبخند تلخی رویِ ل*ببی

دونم، حرکات و رفتارم دست خودم نیست. شویی و یه مشت آب به صورتم زدم. نمیرفتم توی دست

شویی بیرون اومدم و کدوم دست من نیست. از دستلبخندهای تلخم، چشمای اشکیم و یاد اون، هیچ

کرد. لبخندی زد، بهم نگاه میهایی که نگرانی، توش موج میصورت نگران مامان رو دیدم. با چشم

 .که نگران نشه زدم و وارد اتاقم شدمبرای این

که فقط بلدم  ره. مشکل از اون نیست، مشکل از منه! از منیهنوز که هنوزه، یادش از مغزم بیرون نمی

 . ...براش تو سکوت گریه کنم و اون

ارادست و دلی که رفته هم های سوزناکم بیارادست. اشکلبخندهای تلخم بی»گن: راسته که می

گیریم که کی رو دوست داشته باشیم؛ دلمون یهویی میره و وقتی به ارادست. ما، تصمیم نمیبی

عشق غرقیم. یه روزایی همه چیز عالی بود؛ شاید الکی فهمیم، تو دریایی از اون خودمون میایم می

 «.ها سوزناک نبودبود، شاید باز هم اشک بود؛ اما اشک

 سایه، نمیای غذا بخوری؟ -

کنن، کسایی هستن که که خیلی اشک ریختم، زار زدم؛ باز هم کسایی هستن که بهم کمک میبا این

 .ریزنخاطر من به هم میشون رو بهزندگی

رو با یک تاپ و شلوار راحتیِ آبی رنگ، عوض کردم و وارد آشپزخونه شدم. روی صندلی لباسم 

 !دونمای رنگ نشستم و به صندلی خالی کنارم نگاه کردم؛ یعنی هنوز نیومده؟ نمیقهوه

 مامان؟ -

 :چید گفتطور که غذاها رو، روی میز میهمون

 بله عزیزم؟ -

 :لبخند گرمی زدم و آروم گفتم
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 ا نیست؟باب -

ی زیادی خواست چیزی بگه که، صدای چرخش کلید توی خونه پیچید. در خونه تا آشپزخونه فاصله

 .شهنداشت و من به خوبی شنیدم که یکی وارد خونه می

داد شد و این نشون میهاش بیشتر میهاش گوش کردم، هر لحظه صدای قدمساکت شدم و به قدم

شکست. آروم نشسته بودم و هامون سکوت رو میتنها صدای نفسکه اون، داره به آشپزخونه میاد. 

 هم کشیدن نفس ٰ  دادم. حتیخوردم و نه دستام رو تکون میکردم، نه غذایی میهیچ حرکتی نمی

 و بودم دیده آدم قدراون. بود بینیپیش قابل حرکاتش اما داشتم؛ اضطراب یکم. بود شده سخت برام

دگی رو چشیده زن گرم و سرد! چیه آدم یک بعدیِ حرکات فهمیدم،می که بودم کشیده درد قدراون

گذر بودن و من های زندگیم همه رهدادن نداشتم. فقط خودم بودم، آدمبودم و چیزی برای از دست

وقت احساستم رو ها یک مدت عادت کرده بودن از این جاده بگذرن. هیچفقط، یه جاده بودم که اون

 .کردم نکشتم، فقط منطقی فکر

با ورودش مامان که روی صندلی نشسته بود، نفسش حبس شد؛ اما من آروم بودم چون حرکاتش، 

حرفاش و... همه رو از بر بودم. با دیدن من جا خورد؛ اما من چیزی رو به روم نیاوردم. چشمای 

 رفته یادش هم کشیدن نفس ٰ  ش توی همون حالت مونده بود؛ حتیسیاهش درشت شده بود و قیافه

داشت! دیگه اضطرابی نداشتم؛ شاید هم از اول  شاید دونم؛نمی داشت؟ تعجب قدراین من دیدن. بود

 .نداشتم و اون یه حس سردرگمی بود

قدر مهم هستم که، قید دونستم اینتفاوتی داد و وارد آشپزخونه شد. نمیکم تعجب جاش رو به بیکم

 . ...تعویض لباس و استراحت کردن رو بزنه! من که یه

روی صندلی کنار من نشست و یه دور آنالیزم کرد. نگاهم به مامان سُر خورد که، نگرانی ازش 

 شه اون که بیشتر باید بابا رو بشناسه، پس چرا نگرانه؟بارید. باورم نمیمی

 کم احساس کرد که وقتی نگاه سنگین بابا رو دیدم سرم رو باال آوردم و به صورتش خیره شدم. کم
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 :چیزی بگه، برای همین گفت باید

 !جالبه، چه عجب ما شما رو تو خونه دیدیم -

تونستم به عنوان پدر قبولش کنم؛ شاید دونم چرا؛ ولی هیچ نمیتفاوت بهش خیره شدم. نمیبی

از بابا، به مشامم نرسیده بود.  وقت بوی پدریتونستم به عنوان مادر قبول کنم؛ اما هیچمامان رو می

 صداش «بابا» هم، مردممی اگه ٰ  اگرنه؛ حتیکردم وصداش می« بابا»طر دِینی که بود خافقط به

ه باعث شده بود، نسبت هم و همه کردنش، نگاه باال از بودنش، متکبر هاش،فروشی فخر. کردمنمی

داد از ته دلم وقت قلبم رضایت نمیتونستم. هیچتفاوت باشم. احترامش واجب بود؛ اما نمیبهش بی

 :اراده کلمات رو به ز*بون آوردمخاطر جبران بود. بیهام فقط بهاین بابا گفتن« بابا»گم: ب

ها که جالبه، چه عجب رگ پدریتون رو دیدیم! چی شد؟ تازه یادتون اومد یه دختر دارید، چرا اول -

ن؟ نه، من ؟ حاال، یادتون اومد پدر خوندمی«بی پدر و مادر»گفتین من رو از پرورشگاه آوردین، می

گیرم؛ اما جایی که من رو ی جدا برای خودم میتونم قبول کنم. ببخشید؛ ولی اگه شده، خونهنمی

 !تونم برم؛ پس دم از پدری نزنینمونم! حاال، دستم تو جیب خودمه خوب میآشغال حساب کنن نمی

دادم؛ اما رو انجام نمیکردم اون کار دونستن. هر وقت تهدید میها که نمیتونستم برم؛ اما اوننمی

ی پرورشگاهی خواستن هم بشناسن. چرا یک بچهای نسبت به من نداشتن. نمیها شناخت کافیاون

که من شبیه الله بودم؛ سرپرستیم رو گرفتند؛ وگرنه من کی خاطر اینرو بشناسن؟ فقط و فقط به

کنه، من اآلن پیش صدق می کار! البته این برای چندسالباشم سرپرستیم رو بگیرن؟ یک عالف بی

جا رسونده! از وقتی که اومده بودم گن بابا من رو به اینهستم! هیچ هم قبول ندارم که می آدم مهمی

 . ...هاشون رو دیدم. مامان، حداقل بیشتر برام زحمت کشیده بود؛ اما بابامحلیبه این خونه فقط، بی

ی بهت ای رنگ بلند شدم و نگاهی به چهرهوهپوزخندی کنج لبم جا خوش کرد. از روی صندلی قه

 .ی اون دو کردمزده

 .جا سنگین بود، خیلی سنگین! سریع وارد اتاقم شدم و در رو محکم کوبیدمفضای اون

 نداشتن؟ یا شاید از اون فقیرا بودن که  وجدان نداشتن، دل کین؟ مادر و پدر دونمنمی ٰ  من حتی
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خوام حرفایی که این خوام برای آخرین بار ببینمشون! میمی تونستن خرج و مخارجم رو بدن؟نمی

کنم و وقت پیداشون نمی؛ اما من هیچمدت تو خودم نگه داشته بودم رو بگم و خالی شم همه

 .شموقت خالی نمیهیچ

 .روی تخت دراز کشیدم، هیچ حالِ کار کردن نداشتم

موندم، تا تو همون پرورشگاه درِ پیت می ، ای کاشای کنن سرپرستم هستنتوجههر چقدرم بهم بی

 !میومدم تو این جهنم

خواد و سایه ای که پا روی ای که دلش مرگ میای که دلش پره، سایهشدم! سایهای کاش، سایه نمی

 .تونم هم سایه نشم؛ چون سایه تمام زندگیم شدهذاره؛ اما نمیدلش می

*** 

ها هستن که ها. همینها، دیزاینها، طراحینقشه روی صندلی نشستم و مشغول کشیدن نقشه شدم.

چیز رو کنن و برای مدتی همهمن رو، از زندگی واقعیم، دردام، زجرام و خاطرات تلخم جدا می

ی سفید رنگ ی در سرم رو بلند کردم و به در چشم دوختم. دستگیرهکنم. با صدای تقهفراموش می

ایش لوم شد؛ مثلِ همیشه آرایشش محو و مانتوی سورمهدر چرخید و بعد چهره و اندام نازنین مع

رنگ هم پوشیده بود. دختر  ی سیاه با شلوار جین آبیای، مقنعهکامالً پوشیده، بود. یک کتونی سورمه

ای با من داشت. ابروهای دونم چه پدرکشتگیی خودش بود؛ اما من نمینازی بود و اسمش برازنده

داد. این به معنای اینِ که، اون عصبانیه! کوچولوش رو به هم فشار می هایظریفش در هم بود و ل*ب

 .ش به خون نشسته بودایهای ظریفش رو مشت کرده بود و چشمای قهوهدست

 :تفاوت، نگاهی بهش انداختم و گفتمبی

 !بله؟ -

شد می زدم، چون حرف زدن باعثبود. توی محیط کار، کم حرف می« چه مرگته» همین بله به معنای 

 .که حواسم پرت بشه

که تازه به خودش اومده بود؛ چون مشت دستش شل شد و در آخر باز شد. چشماش هم به مثل این

 شد داد؛ اما با نگاه تیز بین من، میهاش رو به هم فشار نمیحالت معمولی برگشت و دیگه ل*ب
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 های خیسش رو دید. یعنی گریه کرده؟مژه

 .تو... وقت ناهاره -

خواست یه چیزِ دیگه بگه؛ اما چرا حرفش رو خورد و گفت وقت ناهاره! چی ریع رفت. اول میو س

 .شده؟ ای بابا

چسبه! اولویت خیال ناهار شدم و مشغول کشیدن نقشه شدم. ناهار با این همه نگرانی و... بهم نمیبی

 .من کارمه

ای، با اون مربع شکل قهوه دیواری اتاق کارم نگاه کردم. ساعتای کشیدم و به ساعتخمیازه

وایساده بود،  6ی دیگه، روی بود و عقربه 7ی کوچیک روی ای رنگش زیبا بود. عقربههای قهوهعقربه

 .ساعت زودتر کارم رو تموم کردم، سرعتم خوب شدهست. نیمدقیقه 7:30که یعنی 

عد از یه دور چک کردن م رو برداشتم. بکاربنی رنگم رو درست کردم و کیف آبی دخترونهشال آبی

 .کم آماده میشدن تا برناتاق، بیرون اومدم و به سمت در خروجی شرکت، راه افتادم. بقیه هم کم

 .رو باز کردم SMS گوشیم که به گوشم رسید، سریع از کیف آبی رنگم برداشتمش و SMS صدای

 . ...سایه؟ تو -

رو کامل بخونم. ابروهام رو توی هم  SMS مبا خوردنم به یکی، گوشیم روی زمین افتاد و من نتونست

 .کشیدم و سرم رو باال گرفتم. چشمای سیاه اون هم به خون نشسته بود

ی دعوا نداشتم، برای همین خم شدم و گوشیم رو برداشتم. با بلند شدنم دیدم که حاال حال و حوصله

نزدیک بود از سرم بیوفته رو ای باال انداختم و شالم که تقریبا چشماش رنگ تعجب گرفته بود. شونه

کردم؛ اما باز چیزی نگفتم و از کنارش رد شدم. کی حال و درست کردم. نگاه سنگینش رو حس می

 ی دعوا داره؟حوصله

خوندم گوشیم رو توی کیفم انداختم و به سمت پارکینگ رو می SMS بدون اینکه یادم بمونه داشتم

 .رفتم

 .به سمت خونه حرکت کردماستارت زدم و با روشن شدن ماشین، 
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 .م! سایه، از وقتی سایه شده فرق کردهمشکل اینه که من سایه

میره. چراغ قرمز بود و من ترمز رسه که سایه هم، میپوزخندی کنج لبم جا خوش کرد. یک روز می

 .کردم

 .کردمش انگشت شماری می، یادمه توی پرورشگاه، همه60

 .های بدبختیم تموم بشهکه، روز، انگشت شماری برای این59

 !وقت تموم نمیشه، اما هیچ58

 .، چون خدا بهم شانس نداده57

 !زنمله می، و من برای فرصت دوباره له56

 .فهمم چه گناهی کردم، واقعاً نمی55

 ، خدا؟ چه گناهی کردم؟54

 طوری شد؟، چون پدر و مادرم ولم کردن این53

 ی بدتم؟، یا چون من بنده52

 .نباید از تو دلگیر شد، البته 51

 !کنی، چون تو اون باالیی و فقط ما رو تماشا می50

 .گم، میدونم دارم کفر می49

 !، اما این هم میدونم، همیشه مُهر پرورشگاهی رو پیشونیمه48

 !، کاریه که شده47

 شه تغییر داد، میشه؟، نمی46

 !، هر ثانیه، درده45

 .، برای من، دردی باالتر از این نیست44

 .هاش قرمز بود رو برداشتمام که گوشه، عینک آفتابی43

 .ام عوض شد، تصمیم42

 !تفاوتن پس اونا هم برای ن مهم نیستنها که نسبت به من بی، اون41

 .، سایه میمونه، سایه40
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 .شم، عوض نمی39

 !میرهبار سایه نمی، این38

 !تره، چون قوی37

 !شهبزرگتر میها ، هر ثانیه، سایه با درد36

 !، درد کشیدن برام عادی شده35

 .ی یک قرن بگذره، عادیه، هر ثانیه، به اندازه34

 !، خدا بد تا کنه، عادیه33

 .، مُردن عادیه32

 .، صدای زنگ موبایلم شبیه ناقوس مرگ بود32

 .، دستم رو به سمت کیفم دراز کردم31

 .، درش رو باز کردم30

 .، از توی کیف، برداشتمش29

 .، با دیدن اسمش، پوزخندی کنج لبم ظاهر شد28

 .ی سبز رنگ رو، لمس کرد و به سمت گوشم بردم، دکمه27

 خبری نگیری ازم؟ -

 .گذشتنها میثانیه

 .ثانیه، لبخندی زدم 25

 .کار داشتم -

 :صدای جیغ مانندش توی گوشم پیچید

 چه کاری؟ هان؟ -

 !ثانیه 20

 .جیغ نزن -

 :زدبلند تر از قبل فریاد 
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 .کشمتبـ... سایه؟ به خدا می -

 .خواست اسم قبلیم رو بگهمتوجه شدم که می

 :ثانیه شد. پوزخند صدا داری زدم و گفتم 10

 !اسم قبلم رو بگو، راحت باش -

 .ثانیه 3

 .کشیدصدای پر از جیغش مته به روح و روانم می

 !هـایخوااِ سایه، کتک می -

پام رو، روی پدال گاز فشار دادم و به معنای واقعی پرواز کردم. ی یک سریع با رسیدن به شماره

بود و این برای بقیه ترسناک بود؛ البته برای من عادی بود. من  150ها باالتر از سرعتم توی خیابون

 .ای دستش بدمخواستم بهونهجوره نمیرسیدم، هیچعجله داشتم و باید زودتر می

 :کردم گفتم جا میطور که دنده رو جابهینگوشی رو روی اسپیکر گذاشتم و هم

 !.غزل جان! ببخشید باید قطع کنم، خداحافظ -

 .دادمریخت و تعادلم رو از دست میهاش اعصابم رو بهم میو سریع قطعش کردم. صدای جیغ

 .که به خونه نزدیک شدم کم سرعتم کم شد؛ چونکم

 .وارد پارکینگ شدم و ماشین رو پارک کردم

ی دوازده رو زدم و ی طبقهچندتا پرونده و نقشه رو برداشتم و سوار آسانسور شدم. دکمه کیفم و

 .منتظر شدم تا برسم

 .زدصدای آهنگ توی آسانسور، تمرکز آدم رو برای فکر کردن بهم می

رفت از م سر میکار بودم یا که، حوصلهی آسانسور خیره شدم. هر وقت بیپوفی کشیدم و به آینه

شد و تر میکردم رنگش روشنکردم. هر چی بیشتر بهشون دقت مینه چشمام رو نگاه میتوی آی

کرد به انگیز بود. خواستم که به چشمام نگاه کنم؛ اما صدای نازک زنی که اعالم میبرای من شگفت

 .ی دوازدهم رسیدم، مانع شدطبقه
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 .از آسانسور خارج شدم و با کلیدم در خونه رو باز کردم

*** 

که این نقشه تموم شد، کش و قوسی ی اتاقم نشسته بودم و مشغول نقشه کشیدن بودم. بعد از اینتو

به خودم دادم و از اتاقم بیرون رفتم. بیرون رفتنم با دیدن بابا مساوی شد، خودم رو جمع و جور 

 .کردم. اخماش توی هم بود و چشماش به خون نشسته بود

 :که صداش رو شنیدمتفاوت از کنارش رد بشم خواستم بی

 کجا؟ -

کم تصاویری که من رو به مردمک چشماش نگاه کردم. این احترام حالیش نمیشه!انسانیت نداره؟ کم

گرفت، جلوی چشمام جون گرفت؛ هنوز هم کمربندشو یادمه، هنوز هم یادمه که به به باد کتک می

بگم؟ « بابا»تونم به همچین آدمی  خوردم، اشکام رو یادمه. من چطور مینبودن کتک می« الله»جرمه 

 .کردم؛ اما تمام سعیم رو می کردم تا اشک نریزمهای اشک توی چشمام رو به خوبی حس میحلقه

 :دار شده بود گفتمخاطر بغض، خشبا صدایی که به

 .حیاط -

 .و بدون توجه به اون، کتونی سفید رنگم رو پوشیدم و از خونه بیرون رفتم

 .خاطر به یاد آوردن اون خاطرات سست شده بود سوار آسانسور شدمهایی که بهبا قدم

 .ها رو یادمهبه خوبی، اون ضرب و شتم

 .کار رو یادمهبه خوبی، دنیای ستم

 .موندمای کاش توی همون پرورشگاه می

از آسانسور بیرون اومدم و وارد حیاط شدم. نه گلی بود و نه چمنی؛ اما همین فضای بیرون من رو 

 .کردمی آروم

هام خورد. مانتوی آبی رنگی که برای شرکت کردم که چشمم به لباسطوری حیاط رو نگاه میهمین

کار شدم! در این کاریم زدم، خیلی فراموشچه لبخندی برای فراموشپوشیده بودم، هنوز تنم بود. نیم

ه بودم. بیخیال هام رو عوض کنم. شلوار جین تیره رنگم هم، عوض نکردحد که یادم رفته لباس

که یه روز شمردم به امید اینها رو میهام شدم و به آسمون خیره شدم. بچه که بودم، ستارهلباس
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 .های من که، هیچ تموم نمیشهوقت تموم نشد. درست مثلِ بدبختیشه؛ اما هیچشمردنشون تموم می

 :نگاهی پر حرص به آسمون کردم و زیر ل*ب زمزمه کردم

 !حقم نبود -

سر و ته، کلی معنا داشت. همین صدای پر از بغضم، پر از التماس بود. همین ی بین دو کلمههمی

هایی که اشکام رو پاک های اشک بود. همین دستکرد، پر از حلقههایی که به آسمون نگاه میچشم

 .زد، اون آدم قبل نبودای که داشت هق میکرد، پر از لرزش بود و همین سایهمی

ای، ایستاد و من برای م به سمتم هجوم آورد. قلبم برای لحظهبه ماه، تمام خاطرات گذشتهبا نگاهم 

ای مُردم. مهتا، تموم جونم عزیزم کسی که مثلِ خواهرم بود رو به یاد آوردم. لبخند تلخی لحظه

 :ی ماه کردم و زمزمه کردمحواله

 !کنم، حقمون نبوداصالح می -

کنن! کسی که ها مُردن؛ اما هنوز زندگی میترین زن زندگیم، خیلیبه قول خاله پروانه، مهربون

که چشمات میره، حتما نباید توی قبر باشه. مردن؛ یعنی این که امیدت رو از دست بدی، یعنی اینمی

 .گنها مُرده میجور آدمچیزی برای از دست دادن نداری؛ به اینرو ببندی و بفهمی هیچ

 .زنهیاد مهتا، آهی کشیدم، چقدر نبودشون توی ذوق می به یاد خاله پروانه، به

وقت به حرف عقلم گوش کرد. ای کاش هیچتابی میکوبید، بیم میی س*ی*نهقلبم محکم، به قفسه

 .دهکردم؛ اما دیگه شده! تا آخر این راه فقط حرف، حرف عقلِ، عقلی که آدم رو به کشتن مینمی

ای که برای من حکم قفس رو داشت! ی به خونه برگشتم. خونهنگاهم رو از آسمون گرفتم و عصب

جا برم؟! ای کاش جراتش رو شه من از اینشد. یعنی چی میقفسی که با بودن یکی مثلِ بابا، ناامن می

 .داشتم و میرفتم؛ ای کاش شبیه الله نبودم

خدا همیشه با من پدر  ام دراز کشیدم و آرزو کردم این آخرین خوابم باشه؛ اماروی تخت گرم و نرم

 !تر از هر موقع بودمکشتگی داشت و صبح بیدار شدم. جمعه بود و من عصبی

 .ها برای من حکم مرگ رو داشت، مرگی که به دنبالش بودمجمعه

 .عصبی غلتی زدم و به سقف سفید رنگ اتاقم خیره شدم

 به یاد آوردن مهتا؛ مثل برق  رو به یاد آورد، با« مهتا»کم چشمام گرم خواب شد؛ اما مغزم اسم کم



www.taakroman.ir  

 

  

 
18 

 

رمان منطق دلبستگي     

   Golnazکاربر انجمن تک رمان  

 

   

 .ها روی تخت سفید رنگم نشستمگرفته

بودم و این؛ یعنی ای کشیدم و از روی تخت بلند شدم. اتاقم مرتب شده بود، من مرتبش نکردهخمیازه

 .این که مامان مرتبش کرده

اراده هم بهش مدیونم. بیگرفت باز های بابا رو نمیکه جلوی کتکم نیست با اینکه مامان واقعیبا این

 .ای رنگم پرواز کردملبخندی زدم و به سمت کمد قهوه

یه مانتو و شلوار مشکی رنگ به همراه شال مشکی برداشتم و پوشیدمشون. مدل خاصی نداشتن و 

 .خیلی ساده بودن؛ اما شیک هم بودن

م. کیف سیاهم رو برداشتم موهایی که تا کمرم بودند رو دم اسبی بستم و شالم رو، روی موهام انداخت

که خطایی ازم سر نزنه، اعصاب بودم و برای اینها بیو بدون هیچ آرایشی از اتاقم بیرون رفتم. جمعه

 .کردمبا کسی صحبت نمی

ها کجا دونستن جمعهها خوب میکفش پاشنه بلند سیاهم رو پوشیدم و از خونه بیرون رفتم. اون

 .گفتنرم، برای همین چیزی نمیمی

 .سوار ماشینم شدم و به سمت جای همیشگی حرکت کردم

شد جایی که مهتا بود. جایی که بدون هیچ حرفی، به حرفام گوش می هام شکسته میجایی که بغض

گفت. هر حرصی که گفتم و اون چیزی نمیهام میپرسید. جایی که من از دلتنگیکرد و سؤالی نمی

 .حکم فشارش دادمداشتم رو سر پدال گاز، خالی کردم و م

 .کردمزندگیم همین بود، بدون حرف حرصم رو سر پدال گاز خالی می

کشیدم ها الیی میدادم، از بین ماشینکردم و توی خیابون ها ویراژ میوقتی عصبی بودم رانندگی می

 .دادمشد، نمیو اهمیتی به ناسزاهایی که به سمتم پرتاب می

ای ر پدال گاز رو فشار می دادم. برای دیدنش عجله داشتم، عجلهبار محکم تاخمام توی هم بود، این

 .که برام خوشایند بود
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ای که از شوق و ذوق دیدنش بود، حسی ناب بود. حسی که توی توصیف کردنش عاجز عجله

کرد قلبت هم به تپش میوفتاد؛ اما یه لحظه فقط برای یه که سردرگمت میشدی؛ حسی که با اینمی

رفتم حق مهتای من نبود. حق مهتای پاک و مهربون نبود. من جایی که میکردم چون اونلحظه، بغض 

 . ...گناه کردم، من جای اون باید

ای که همیشه سریع خودم رو جمع و جور کردم مهتا دوست نداشت ناراحتیم رو ببینه. ناراحتی

 .ریزمهای زندگی، توی خودم میخاطر آدمدارمش؛ اما به

 .دادیدم، به جایی که بوی مرگ و زندگی رو میباآلخره رس

 .هایی که گرچه سست بودن؛ اما شوق داشتن به سمتش رفتملبخند تلخی زدم و با قدم

م کرد. همیشه، هر جمعه وقتی رسیدم و اون قبر رو دیدم بغض بدی توی گلوم پیچید، بغضی که خفه

 .ناراحت بشه ریختم تا مباداکردم؛ اما اشک نمیوقتی میومدم بغض می

 .«مهتا نامروا»نگاهی به اسمی که روی سنگ قبر بود انداختم: 

ی بغضم یک آه سوزناک شد. آهی که هزاران معنی داشت؛ اما معنی اصلیش رو خود مهتا بهتر نتیجه

 .دونستمی

 :کردم بغضی توش نباشه گفتمکنار سنگ قبر نشستم و با صدایی که سعی می

شی؛ اما دیگه دووم دونم ناراحت میمی که شی؟ با اینمهتا؟ خواهرم؟ جات خوبه؟ دل تنگم نمی -

شش سال گذشته دووم نمیارم. دیگه طاقتم طاق شده. دیگه موندم توی دوراهی. به که نمیارم. بااین

کردنش زنه. یه بغض سنگین توی گلومه که خفه زندگی قبلم برگشتم؛ اما جای خالیت تو ذوق می

سخته. یه اشک با حجم زیاد، توی چشمم حلقه زده و نریختنش سخته. آخه انصافه؟ من... من باید 

بستم. منی که خانواده نداشتم، منی که مثل خوابیدم! من باید چشمام رو میجای تو، توی این قبر می

انواده داره، عشق تفاوتی. آخه انصافه؟ چرا باید یکی که خهام، منی که خودمو میزنم به بیمـست

جور بمونم. بسه وقت یک انگل توی اجتماع بمونه؟ آه، مهتا! بدون تو من چهداره، زندگی داره بره اون

شم. همون هرچقدر نقش بازی کردم؛ هرچقدر از مغزم کمک خواستم، پیش تو همون آدم قبل می
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 . کسی که سایه نشده بود

هام خیسه! نفهمیدم که با این کارم ناراحتش کردم، گونهنفهمیدم! گذر زمان رو نفهمیدم. نفهمیدم که 

ی دلم رو براش باز کردم، نفهمیدم چقدر گفتم و وقتی به خودم اومدم دیدم هوا نفهمیدم چطور سفره

 که ای کردم، با اینش کنم خداحافظیکردم خفهشه. با بغضی که سعی میکم تاریک میکم

ی دیگه فظی کردم و رفتم. رفتنی که برگشتنش یک جمعهشنوم خداحادونستم صداش رو نمیمی

 .خواستمی

خواست برگردم به اون نفرین کردم دلم نمیبار برعکس صبح آروم رانندگی میسوار ماشین شدم، این

 !شده؛ اما مجبور بودم. اجباری دردناک

، دوش گرفتن کردبه خونه که رسیدم سریع رفتم و دوش گرفتم. تنها چیزی که فکرم رو آزاد می

 . بود

که  کال از غزل داشتم. اینبعد از دوش گرفتن، وارد اتاقم شدم و به سمت گوشیم رفتم. سه میس

 .دونمکنم، پس چرا زنگ زده؟ نمیها با کسی صحبت نمیدونه من جمعهمی

م رو ای رنگم رها کردم و رفتم تا موهاقهوه گفت زنگ بزنم، گوشی رو روی عسلیبرخالف دلم که می

سشوار بکشم. موهای سیاه پرکالغی رنگی که مهتا عاشقشون بود. بازهم مهتا! هر جمعه تنها فکر و 

خاطر بغض بود. تمام سعیم رو کردم، تا لرزش م لرزید، بهذکرم اونه. چون جمعه، روز مرگش بود. چونه

 .م رو مهار کنمچونه

رو بستم و روی تختم دراز کشیدم. خیره به سرما به تنم نفوذ کرد و از شدت سردیش لرزیدم. پنجره 

بود. مهتایی که ازش، فقط یه سنگ قبر مونده. سنگ قبری که دل « مهتا»سقف بودم؛ اما تمام فکرم 

 .من رو به درد میاورد

*** 

با صدای آژیر پلیس، بیدار شدم. صدای آژیرش بدجور روی مخم بود . از روی تختم بلند شدم و 

جوری روی و قوسی به بدنم دادم؛ اما یهو مثلِ مجسمه شدم و دستام همونای کشیدم. کش خمیازه

پچ چند نفر ی پایینه؛ اما صدای پچی ما! آژیر پلیس؟ چی شده؟ شاید طبقههوا موند، آژیر پلیس خونه

توجه به ظاهرم از اتاق بیرون رفتم. با حدسم رو از بین برد. به قدری کنجکاو و دلواپس بودم که بی
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 .چندتا پلیس جا خوردمدیدن 

 !کردم. چی شده؟های گشاد و ابروهای باال رفته بهشون نگاه میبا چشم

 چی شده؟ -

کردم. نگاهم بین اون دو ها رو نگاه میکردم، من هم اونروم بودن و من رو نگاه میبهدو تا پلیس رو

یی درشت تر نگاهشون هاها با چشمای درشت و من با چشمپلیس جوون، درحال گشت زدن بود. اون

 .کردممی

 :ابروهام رو توی هم کشیدم و آروم زمزمه کردم

 شما کی هستید؟ -

 .هاشون توی هم رفتکم اون ها هم به خودشون اومدن و اخمکم

 بهتره که پوشش مناسبی داشته باشید! -

پوشیده بودم. آبروم نگاهی به لباسام کردم و آه از نهادم بلند شد. تاپ نارنجی و شلوارک لیم رو هنوز 

رفت، بدجورم رفت. چی کار کنم؟ لبم رو جویدم، کاریه که شده حجاب و آبرو غرورم کامالً دود شد. 

سریع رفتم توی اتاقم و یه مانتوی سورمه ای روی تاپیک انداختم و شلوارکم رو با یه شلوار لی عوض 

ون که رفتم، فقط یکی از اون دو بود. کردم، شال سیاهم رو روی موهام انداختم و به بیرون رفتم. بیر

 دونستم چه اتفاقی افتاده سؤالم رو تکرار کردم.نمی که عصبی و کالفه از این

 !سرش رو باال گرفت و به چشمام زل زد، آشنا بود؛ چشماش آشنا بود، خیلی آشناتر

 :نگاهم رو به دیوار کناری دوختن و به حرفاش گوش کردم

کنن و پدرتون، مادرتون رو به بدترین شکل کتک درتون با هم دعوا میشب، پدر و ما 3ساعت  -

 . ...زنند جوری کهمی

 نفس عمیقی کشید و من با اضطراب به اون نگاه کردم. چی شده؟

 :ادامه داد

 !میرهجوری که مادرتون می -

 م؟ مُرده؟مامان؟ مامان؟ مامان مُرده؟! مامان من؟ مادرخوند زبونم از کار افتاد. مجسمه شدم.

ها و پاهام رو حس تونستم بزنم، دستکردم. هیچ حرفی نمیمثل مجسمه فقط بهش نگاه می
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 .کردمکردم. یهو با شدت زیادی روی زمین فرود اومدم. پاهام رو حس نمینمی

 !بابا کشتش؟ بابا

ه اون ای بپلیسه اومد سمتم و خواست دستش رو به طرف دراز کنه؛ اما وسط راه منصرف شد. توجه

پرت ومیره؟ چرا چرتجوری با کتک میتونستم این رو قبول کنم. مگه ممکنه؟ چهنداشتم. نمی

 .میرهگم؟ با کتک میمی

 . نفس کشیدن برام سخت شده بود

 خانوم؟ حالتون خوبه؟ -

 .ای به صداهای اطراف نداشتمچیزی مهم نبود . توجهبرام هیچ

 .شنیدمشوکه شده بودم بد گفت؛ شاید هم بد 

 .کم چشمام سیاهی رفت و بعد هیچی حالیم نشدکم

*** 

کم دوباره الی چشمام رو باز کردم؛ اما شدت نور المپ به قدری زیاد بود که دوباره بستمشون. کم

کجاست؟ به اتاقی که توش بود م نگاه کردم. یه جا بازشون کردم و چندبار پلک زدم. من کجام؟این

سفید رنگ آرامش که داد. با اینسرتاسر اتاق سفید بود و این آزارم می مشت سُرم و... توش بود ،

 . زنه. تازه متوجه لباسم شدم، یه لباس آبی گشاد تنم بودبخشیه؛ ولی زیادیش تو ذوق می

با این اتاق، به این نتیجه رسیدم که من توی بیمارستان هستم. چشمام رو بستم، هیچ از بوی 

 .دهبوی بیماری و مرگ میبیمارستان خوشم نمیاد، 

 .خواست کور بشمدادم جوری که، انگار دلم میچشمام رو محکم بهم فشار می

 !به هوش اومدی؟ -

گفت نگاه کردم. از لباس سفید رنگش و آمپولی که دستش چشمام رو باز کردم و به زنی که این رو می

 .بود ، فهمیدم پرستاره

تونستم انجام بدم؛ چون دستم رو کاری نمیم انگار هیچتونستم چیزی بگساکت بهش زل زدم، نمی

 .تونستم تکون بدمنمی

 من چرا بیمارستانم؟
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 .سُرم رو از دستم جدا کرد و به چشمای عسلیم نگاه کرد

 .تونی بدنت رو حس کنیکم میبدنت حس نداره؛ چون شوک بهت وارد شده، کم -

 .رو کشید و رفت شکردم؛ اما اون راهمن با بهت به اون نگاه می

 تونم حرفی بزنم؟ بدنم رو تکون بدم؟ چرا؟شوک! چه شوکه شدنی؟ من چرا بیمارستانم؟ چرا نمی

 .محکم چشمام رو بستم، تا شاید چیزی یادم بیاد. باید آروم باشم

 .کم توی گذشته غرق شدمکم

خواست یه نازنین که میبرگشتن از سرکار، اشتباه گرفتن مامان، دعوا با بابا، صبحش رفتن به شرکت، 

ش رو نگاه نکردم، تلفن اسی که یادم رفت بخونم، برخوردم با یکی که درست چهرهامچیزی بگه، اس

ام، غزال، چراغ قرمز، رسیدن به خونه، درد و دلم با ماه، روز جمعه و رفتن سر مزار مهتا، برگشتن

تیم جلوی اون دو پلیس جوون، حرفای دوش گرفتنم، خوابیدنم، با صدای آژیر پلیس بیدار شدنم، سو

 !پلیس آشنا! مُردن مامان

خوردم و آخ هایی که یه روز من میهای بابا مُرده؟ همون کتکخاطر کتکمامان؟ مامان مُرده؟ به

ها نصیب مامان شده؟ اون قدر دردناک بوده کردم، تا مبادا مهتا اینا رو ناراحت کنم؟ همون کتکنمی

شه؟ با زخم و زیلی کردن یکی ه؟ کتک زدن؟ آخه با کتک زدن چی درست میکه از شدت درد مُرد

ت شه؛ شاید اون موقع حس کنی که عقدهشه؟ نه، بدتر میی آدم خالی میچی درست میشه؟ عقده

 .شیتر میایخالی شده؛ اما بعدش خیلی بد و بدتر سرت میاد، عقده

 .هام خیس شدکم گونههام راه خودش رو پیدا کرد و راه افتاد. کماشک

که کسی که برام زحمت کشیده حاال مُرده، غمگین بودم. برای ای داشتم، برای اینیه حس سردگمی

که برای این تر بگم شوهر مادرخوندم بوده؛ عصبی بودم.که کسی که اون رو کشته بابام، یا راحتاین

 .برای مرگ! عصبی برای قتل حال برای آزادی، غمگینحال بودم، خوشره زندان خوشاون می

 خانوم رفیعی؟ -
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 ها چرا آشنان؟با صداش به خودم اومدم و به اون نگاه کردم. بازم چشمای آشنا، این چشم

 .ابروهام رو توی هم کشیدم و به اون نگاه کردم

 :خشک و سرد گفت

 .گمتسلیت می -

 میاره؟آلود بازی در پوزخندی کنج لبم جا خوش کرد. این برای من اخم

گفت بشینم زار داد، که مثل خودش رفتار کنم؛ اما دلم میاخمم رو پررنگ تر کردم، مغزم فرمان می

 گفت خندم اومد؛ جلوی یه همچین کسی بشینم زار بزنم؟بزنم. از حرفی که دلم می

 :تر از خودش گفتمخشک

 !خورهتسلیت شما به هیچ دردی نمی -

 :و ادامه دادم چشماش درشت شده بود، پوزخندی زدم

ای دیدهچه کسی این رسم رو برپا کرده؟ آخه ابراز تأسف یا تسلیت گفتن یکی، به درد کدوم داغ -

 شه؟خوره؟ با تسلیت گفتن، مُرده زنده میمی

 :هاش توی هم رفت، ادامه دادماخم

 !در هر صورت، ممنون -

 .ی بگه؛ اما مردد بودخواست به چیزسری تکون داد و من به اون نگاه کردم. انگار می

 :باآلخره به حرف اومد و گفت

 . ....تونره زندان و شما سرپرستیراستش، پدرخوندتون می -

باورش سخت بود که، مامان مُرده؛ اما باید این آقا پلیس رو از این با اسمش، اخمام توی هم رفت.

 .فکرها در بیارم، برای همین وسط حرفش پریدم

سالمه و  24 فهمم.شه! من خیلی راحت این چیزا رو مینم اون سرپرستم نمیدوببینید جناب؟ می -

کنم. ی خودم زندگی میشه. سرپرستی نخواهم داشت و تو خونهخوب از قانون و این چیزها حالیم می

 گذره که در گیرم؛ پس فکر نکنید که بدون اون دو تا برام سخت میهم پس می فامیل خودم رو
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 !اشتباهین

 :کرد. نفسی تازه کردم و ادامه دادمون واکنش، فقط نگاهم میبد

 .خواید بگید، بیرون بریدای نمیحاال هم اگه، چیزه دیگه -

 .خیلی شیک و مؤدبانه بیرونش کردم. تحمل اون چشمای آشنا خیلی سخت بود

 .خوام ازتون بازجویی کنممی -

ها رو تحمل کنم ت بود بتونم این چشمکردم؟ سخیک پوف کشدار کشیدم، آخه من چجور تحمل می

 .و حرفی نزنم

 :ش کردم و گفتمنگاهی تند، حواله

 . ...من خواب بودم -

داد. ابروهام رو توی هم یه ثانیه ساکت موندم، سؤالی تو ذهنم اومده بود که فقط اون جوابش رو می

 :ش کردم، با لحنی مشکوک ادامه دادمکشیدم و نگاهی مشکوک حواله

 نم؟ شما از کجا فهمیدید که بابا، مامان رو کتک زده و اون مامان رو کشته؟ببی -

 :تر گفتخیلی آروم نفس عمیقی کشید و با لحنی آروم

شنون های خانوم رفیعی رو میها بپرسید! دو واحد کناریتون، صدای جیغکردم زودتر از اینفکر می -

رسیم. وقتی رسیدیم؛ به پلیس و ما سر میزنه شون زنگ میکنن که داخل بیان. یکیو سعی می

 .متأسفانه خانوم رفیعی مُرده بودن

 !کپ کردم، به معنای واقعی کپ کردم

که های مامان رو نشنیدم؟ من خوابم سنگین بود و تا وقتی چرا من چیزی نشنیدم؟ چرا من جیغ

ر پلیس از جیغ مامان شم. بعنی صدای آژیصدای یه چیزی که خیلی بلند باشه رو نشنوم بیدار نمی

 بلندتر بود؟

 خانوم سایه؟ -

صدا کرد؟ پوزخندی به سؤالم زدم. من فامیلم « سایه»ی افکارم پاره شد. چرا من رو با صداش، رشته
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 .صدام کرد« سایه»خاطر همین دونه فامیل جدیدم چیه؛ بهشه و اون نمیعوض می

ای به دور و اطراف نگاه کردم که دیدم صندلی شینه؟نگاهی به اون که وایساده بود کردم. چرا نمی

 .نیست

 .زدبوی بیمارستان هنوز حالم رو به هم می

 :به چشمای آشناش خیره شدم و زمزمه کردم

 بله؟ _

هوش بشم، لباساش، لباس فرمش بود؛ اما حاال یه یه نگاه به لباساش انداختم. قبل از اینکه یی

ش مثل روزای شرتش رو دوست داشتم! رنگ تیرهتیره تی رنگ شرت و شلوار لی پوشیده بود.تی

 .ی من بودتیره 

 کار و یا سؤالی ندارین؟ -

پوزخندی زدم. مثالً اون قرار بود از من بازجویی کنه؛ اما من برعکسش کردم و از اون بازجویی کردم. 

 .ای گفتم و منتظر شدم تا اون بره« نه»زیر ل*ب 

هام رو بستم ها رو کجا دیدم؟ چشماز آشنا هم آشناتر بود. این چشم چشماش آشنا بود، آشنایی که

 .کم تصاویری توی ذهنم اومدتا چیزی به یاد بیارم و کم

 . ...هایهای اون، شبیه چشمتر شد. اون؟ چشمچشمام ناخودآگاه باز شد. بغضم شکننده

 .ده؛ امکان نداره پلیس بشههاشون شبیه هم نیست. تازه اون عمران خوننه،نه تشابه رنگه! چهره

چه که اون چشماش این ای گفتم و چشمام رو بستم. اصالً به من« به من چه»پس این کیه؟ زیر ل*ب 

ای روشن بود. ببینم؟ رنگیه، صدها نفر هستن که چشماشون این رنگیه؛ اما این سیاه و دورش قهوه

 قدر به چشماش نگاه کنم؟اصالً من کی وقت کردم این

ست. واقعاً مُرد؟ به همین و منحرف کردم و به سمت مامان بردم، مامانی که حاال توی سردخونهفکرم ر

 آسونی؟ به یه چشم به هم زدن، به همین زودی رفت! به همین زودی من آزاد شدم؟

شن؛ فقط یکی ترکن و نابود میاند. خیلی زود میها مثل، مَثلِ بادکنکآدم» گفت: خاله پروانه می

 آره، حرفش درست بود! ما رفتنی هستیم « ره.تر، یکی دیرتر و یکی زودتر میه و یکی ضعیفترقوی
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 .ریمبه یه چشم به هم زدن می

میرن. نمُردن یه چیز خوردن. مرگ، چه چیزه طبیعیه! همه میی چشمم سُر میاشکام از گوشه

 .ی من رو به اتمامهشه، زندگکنم همه چیز داره تموم میغیرعادیه. دیگه واقعاً حس می

خاطر یه غش کردن ساده، بستری برای کارای ترخیصم رو انجام دادم و از بیمارستان خارج شدم. به

 چی بود؟

سفید رنگم خورد. دوازده  ای نثارشون کردم و سوار تاکسی شدم. تازه نگاهم به ساعت مچی«دیوونه»

کار کردن رو ندارم، تازه گرفتار هم هستم.  باید یه مرخصی بگیرم؛ دل و دماغ داد.ظهر، رو نشون می

 .سرم رو به طرف شیشه بردم و کنار خیابون رو نگاه کردم

ها و وقت! خیلی زود، کسایی رو ها، خط سفید خیابون، آدمها، ماشینگذشت؛ درختچیز زود میهمه

 .دی که دنیات بودناز دست می

 .رسیدیم دخترم -

 .ماشین دست کشیدم و به راننده نگاه کردمی با صداش از خیره شدن به شیشه

برام سنگین بود. من پدر و مادری نداشتم! لبخند تلخی زدم و کرایه رو پرداخت « دخترم»ی کلمه

 .کردم. زیر ل*ب تشکری کردم و از تاکسی زرد رنگ خارج شدم

 .امنفهمیدم چطور به خونه رسیدم؛ فقط وقتی به خودم اومدم که دیدم مشغول شماره گرفتن

خورد گوش دادم. بعد از چند تا بوق، صدای هایی که میگوشی رو کنار گوشم نگه داشتم و به بوق

 :گرمش توی گوشم پیچید

 به به، سایه جان! خوبی دخترم؟ -

 . ...هاش هم هنوز گرم بود؛ انگار نه انگار کهاستقبال

 و خاله دیبا چه تقصیری داشتن؟ فکرها از ذهنم دور بشن. اون سرم رو به طرفین تکون دادم تا این

 !سالم عمو محمد، مرسی شما خوبید؟ -

 .ترین مبل پذیرایی نشستمو بعد روی نزدیک
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 .ی خونی که روی پارکت بود، گره خوردنگاهم به لکه

 !خوبیم دخترم، خوبیم. چرا امروز نیومدی سر کار دخترم؟ -

 :آروم گفتمخون مامان بود؟! با صدای عمو محمد به خودم اومدم و 

 .یه مشکلی پیش اومده -

تونستم حدس بزنم اخماش توی هم رفته. باز هم نگاه سرکشم روی خون پارکت سُر به خوبی می

 .خورد

 چه مشکلی؟ -

 :ی خون خیره بودم، گفتمجور که به لکهصدام رو صاف کردم و همون

 .پدرخوندم... مادرخوندم رو کشته -

شدم. من وقتی این رو شنیدم شوکه شدم؛ به بدترین شکل « ؟!چی»: متوجه صدای بلندش که گفت

تر شده؛ چون انتظار این یکی رو کنه. مطمئنم عمو محمد شوکههم شوکه شدم. هنوز هم سرم درد می

 .دونست بابا، دست بزن دارهنداشت. چون نمی

 .خوامام، عذر میتونم بیخواستم بگم این هفته رو نمیدرسته عمو، بابا اآلن بازداشتگاهه. می -

رو شنیدم و فهمیدم که باید تماس رو قطع کنم. بعد از قطع « باشه»گفت: صدای پر از بهتش که می

 .ی خون. خیره شدمارتباط، باز هم به اون لکه

خاطر دیدن خون مامان بود، رفتم و وسایل شوینده رو آوردم. تمام وسائل رو خالی با حرصی که به

 .فتادمکردم و به جون خونه ا

 .خواست تمام حرصم رو سر یه چیزی خالی کنمخیلی عصبی بودم. دلم می

 !زنه؛ اما من خالی نشده بودموقتی به خودم اومدم دیدم خونه از تمیزی برق می

قدر بد بوده؟ ای خدا. مگه سال کنارم بوده، مُرده. یعنی اینشد. مادر خوندم، کسی که دهباورم نمی

اون بیچاره چه گناهی کرده؟ من، دوست نداشتم اون بمیره. باورش سخته.  من چه گناهی کردم، یا

ی سفید رنگ سخته که، نصف شب بلند بشی و بعد خبر مرگش رو بشنوی. سخته. روی مبل کاناپه

 نشستم و چشمام که پُر از اشک شده بود رو بستم. چرا باید اون بره؟ چه گناهی کرده؟ آخه چرا؟ 
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 کنی؟ردی، چرا در حق اون ظلم میخدا؟ در حق من ظلم ک

. اول مهتا و حاال مامان. دیگه کی م؛ دلم گرفته بودمتوجه نبودم که، دو ساعت فقط درحال گریه

 مونده؟

 تونستم باور کنم. چطور باور کنم؟کم آروم شده بودم؛ اما نمیکم

رو برداشتم. خیلی رمق گوشی هایی بیتوی فکر بودم که، صدای زنگ موبایلم رو شنیدم. با دست

 .خواست گریه کنمحال بودم. انگار که، االن به خودم اومده باشم. بدجور دلم میبی

دار شده بود خاطر بغض، خش، قسمت سبز رنگ رو لمس کردم و با صدایی که به«آویسا»با دیدن اسم 

 :گفتم

 بله؟ -

 :صدای آرومش به گوشم خورد

 .!عزیزم، تسلیت میگم غمِ آخرت باشه -

 .های اشم رو پاک کردمسرم رو پایین انداختم و آروم قطره

گذشتن؟ کسی که مُرده، ها چه ساده ازش میغمِ آخرم؟ مطمئنم این نه غمِ اولمه و نه غم آخرم! این

 !مادر خوندم بوده

 .مرسی عزیزم -

 االن حالت خوبه؟ -

 :اراده گفتمنگذشت؟ بیجور میشه ازش ساده حال من خوبه؟ حال من بده! بدتر از بد. آخه چه

 !نه -

 دونم غم بزرگیه؛ ولی سعی کن فکرت رو منحرف کنی. اصالً برو باشگاه. خوبه؟عزیزم، می -

 .هاش درست بودساکت شدم. آویسا، حرف

 من باید فکرم رو منحرف کنم؛ اما یه شخص عادی نمرده، مرده؟

 چی؟آویسا؟ یه شخص عادی که، نمرده؟ فکرم رو منحرف کنم که  -
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رسی! برو ای نمیعزیزم، تو برو یه هوایی بخور به حرف من گوش کن. تو، تو این حالت به هیچ نتیجه -

 .هوا بخور یکم آروم بشی

 .پیچیدو صدای بوق آزاد بود که توی گوشم می

 دِ برم هوا بخورم که چی؟

شتم. بدجور این مرگ کردم، حال هیچ چیزی رو نداطوری بغ کرده به در و دیوار خونه نگاه میهمین

ی ساده بوده. اون حق مادری نسبت به من تونستم بگم که، یه مادرخوندهروم تأثیر گذاشته بود. نمی

. این وسط بودن درست نظرم به اما بود؛ زده کتکم که،این با. گرفت بابا برای هم دلم ٰ  داشت؛ حتی

 .واقعاً عصابم بهم ریخته بود

ی قلبم خواستم از این مسئله ساده بگذرم؛ اما شخصیتم این بود. گوشهنمیمن گیج و منگ بودم، 

 . ...نگرانشون بود؛ اما

 .زانوهام رو، به سمت شکمم هدایت کردم و سرم رو، روشون گذاشتم

 !یعنی واقعاً رفت؟ کسی که مثل مادرم بود رفت

 !چطور؟

 .هام شد ،که صدای زنگ در اومدبازهم، اشک مهمون چشم

 !دونن، من مادرم مُرده؟ چرا میانیمگه نم

 !شهخواد هرچقدر خودش رو خسته کنه؛ اما دیدم که واقعاً خسته نمیخیال شدم تا طرف، میبی

 .به سمت در رفتم و با باز کردن در چشمام به چشمای سیاه رنگی تالقی خورد

 .یه چیزی بگه و بعد برهای بهش انداختم و منتظر شدم تا کارانهخواد دیگه؟! نگاه طلباین چی می

 . ...سایه خانوم؟ را -

 .خودهخیال حرفاش شدم، کال حرفاش بیبی

 شرتم رو گرفت. با کشیدن کاله، موهای خوشخیال خواستم از کنارش رد بشم که کاله سوییبی
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 .حالتم بیرون اومد که سریع کاله رو انداختم رو موهام و بهش نگاه کردم

 چیه؟ -

 :ی هم کشید و گفتهاش رو تواخم

 .خواستم بگم که، شما داروهاتون رو فراموش کردینمی -

 .شد! چه دارویی؟! من که دارویی نخریدمتر نمیواقعاً چشمام از این درشت

 .کردمگیج و منگ به چشماش نگاه می

 چه دارویی؟ -

 :پالستیکی که توی دستش بود رو به طرفم گرفت و گفت

دونید! اومدم تا چندتا سؤال کرده، شما مریضید. خودتون هم خوب میداروهایی که دکتر تجویز  -

 .بپرسم و این داروها رو به شما بدم

عصبی پالستیک رو گرفتم و به داخل خونه پرت کردم. من که  همین کم بود، تا این بفهمه مریضم.

 خوردم؟خوردم، میاون داروها رو نمی

 :بستم، گفتمجوری که در خونه رو میهمین

 .زنیممن اآلن کار دارم؛ وقتم که خالی شد حرف می -

خواد ازم سؤال بپرسه؟ شه که مادر خوندم مُرده؟ با چه رویی میاد میگه که میاین چرا حالیش نمی

 چندبار بهش بگم که من خواب بودم؟

 .سریع وارد خونه شدم و به داروهای پخش شده روی زمین نگاه کردم

 .کردرفت و این عصبیم میمی فکرم هی به سمت مادرخوندم

چیز روی من بود؛ با این مرگ هم بدتر شده کردم. فشار همهروی زمین فرود اومدم بودم و گریه می

. کسی که به من محبت کرده بود و فقط مونده بود هم رفت؛ مادرخوندم که حق به گردنم داشت بود

 .رفت
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 !چرا؟

 .خواست زار زار بشینم گریه کنممی ؛ دلم«چرا؟»خواست جیغ بکشم و بگم دلم می

 آخه چرا؟ لعنتی! چرا؟

 .صدای دوباره زنگ، مته به روح و روانم کشید

 فهمن که عزادارم؟خواستم به حال خودم باشم. چرا نمیمن، می

 .بار با خشم به سمت در رفتم و بازش کردماین

کنم. رخم فهمید دارم گریه میهای سبا دیدنش یه اخم گنده روی صورتم نشوندم. فکر کنم از چشم

 کرد! یعنی، از من انتطار گریه نداشت؟چون با تعجب به من نگاه می

 !اصالً این کیه

 چیه؟ -

 :با حرفم به خودش اومد و گفت

 !تون رو بدیدبا من تشریف بیارید کالنتری اظهارات -

داده بودم و این  عصبی بودم؛ یعنی هر چقدر بگم عصبی بودم، کمه! من مادرخوندم رو از دست

 .قدر پُر تحکم بود که، نتونستم نه بگمش اونگفت برم کالنتری؟ جملهمی

 :لبخند تلخی زدم و گفتم

 .!لطفاً درک کنید که من حالم خوب نیست -

 :چنگی به موهاش زد و گفت

 !کنم خانوم محترممن، طبق دستوری که دادن عمل می -

 .ای رنگش بودهوهچشمای من خیره به اون چشمای سیاه یا ق

 :توجه به حرفاش، همون سؤالی رو که از آبتین پرسیدم از این هم پرسیدمبی

 چشمات چه رنگیه؟ -

 :با صدای متعجبی گفت
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 .ای مایل به سیاهقهوه -

 .کم ذهنم پر کشید به هفت سال قبلهمون جواب! کم

چطوری به کالنتری شلوغ چطور سوار اون ماشین مشکی رنگ شدم و حتی نفهمیدم  نفهمیدم که

 A4 هایجا رو یادمه که مقابل میز اون نشسته بودم و تموم اون شب رو روی برگهرسیدم. فقط اون

 قید کردم و باز هم با یادآوری مرگ مامان، ذهنم بهم ریخت؛ تمرکزم از بین رفت و توی همون بُهت 

 

مسئولیتی و تنها از سر انسانیت منو  سابق فرو رفتم، بُهتی که، حتی نذاشت از پلیسی که بدون هیچ

 .رسوند، تشکر کنم

ی خوفناک و دردناک درست زمانی که کلید رو توی قفل چرخوندم و خودم رو باز به اون خونه

 .رساندم، اون پاسخ دردآورش به یادم اومد

 !ای مایل به سیاهقهوه -

 .روزهام زجرآور بود ای پرت شدم، که مثل اینای توی ذهنم ایجاد شد و به گذشتهجرقه

*** 

ها به با مهتا و خاله رفته بودیم شمال؛ خاله پروانه به زور بابا رو راضی کرده بود، تا همراه مهتا این

شمال بیام. تا حاال شمال رو ندیده بودم و این اولین بارم بود. خاله پروانه از اون مایه دارها بود و یه 

ی خاله عالی بود و واقعاً ش شده بودم. سلیقهید و طالییویالی قشنگ داشت. عاشق اون دیزاین سف

 .کردیباید تحسینش می

 

 !های قدیمی رو بیشتر کنه! کدوم؟گم صدای آهنگشی یا به مامان پروانه میباده؟ یا بیدار می -

 .ها، سیخ سر جام نشستمبا این حرفش قید خواب و استراحت رو زدم و مثل جن زده

 :ه کردم و گفتمبه چشمای سیاهش نگا

 .نه مهتا! من بیدار شدم؛ اصال اینکارو نکن -

 .های کوچیکش نقش بستلبخند پیروزی روی ل*ب
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 :با صدای نسبتاً بلندی داد زد

 .مامان پروانه؟ باده رو بیدار کردم باید کیک رو بپزی -

 :با چشمای درشتم به اون نگاه کردم و گفتم

 !شما سر بیدار شدن من شرط بستین؟ -

 .شویی هولم دادهای ظریفم رو گرفت و به سمت دستتوجه به حرفم، دستبی

توی پذیرایی، خاله  شویی بیرون اومدم، یه لباس پوشیدم و از اتاقم بیرون رفتم.که از دستبعد از این

 .پروانه نشسته بود و مشغول فیلم دیدن بود. مهتا هم سرش با گوشی گرم بود

 .سالم خاله پروانه -

خاله با شنیدن صدای من، نگاهش رو از تلویزیون گرفت و به من چشم دوخت. لبخند گرمی زد و 

 :گفت

 .هابه، باده خانوم! ساعت خواب شدیبه -

 :خندیدم و روی مبل طالیی رنگ، کنار خاله نشستم و به مهتا نگاه کردم. در همون حال گفتم

 .کنیدبندی می بله، ساعت خواب شدم؛ جوری که سرم شرط -

 .مهتا نگاهش رو از گوشی جدا کرد و به من دوخت

 خوای؟باده، تو کتک می -

 .لبخند پر رنگی زدم و یکم خودم رو به خاله چسبوندم

 .نوچ -

 :لبخندی از روی رضایت زد و گفت

 .!پس، حرف اضافه نزن -

 به و شدم امهت خیالبی. شناسممی رو مهتا این بون*ز من《! شم خفه 》با این حرفش قشنگ گفت

 .دوختم چشم تلویزیون
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 :توی بحر فیلم بودم که، خاله پروانه گفت

 ها؟بچه -

 :زمان به خاله نگاه کردیم و با هم گفتیممن و مهتا هم

 بله؟ -

 .چه لبخندی روی ل*ب خاله آوردهماهنگ بودنمون، نیم

 :آروم، ادامه داد

 .جا بیانخوان ایندیبااینا می -

دونستم دیبا کیه، مهتا خوب کیه؟ بر خالف من که نمی« دیبا»کردم. میگنگ به خاله نگاه 

 :شناختشون که گل از گلش شکفت و با ذوق گفتمی

 !خوبه که -

فهمیدم؛ باآلخره به خودم خاله پروانه هم، لبخندی برای تأیید حرفش زد. این وسط من هیچی نمی

 :جرات دادم و گفتم

 دیبا کیه؟ -

دیگه انداختند. مهتا پوفی کشید و چشماش رو چپ کرد، ی همگاهی به چهرهنگاهی به من و بعد ن

 .وقت از توضیخ دادن خوشش نمیومدخواست توضیح بده، هیچفکر کنم اون می

ان. دو تا پسر و یه دختر دارن. البته ی خیلی خوبیست. خانوادهمهتا: خاله دیبا، دوست مامان پروانه

و خالصه من تا حاال ندیدمش، کالً انگار نیست؛ اما اون یکی عمران  خونهاون یکی پسره، افسری می

گرمه. شوهرِ خاله دیبا هم خونه و خیلی پسر خوبیه. دخترشونم که ماهه. بذار ببینیش خیلی خونمی

 .خیلی خیلی خوب و مهربونه. خالصه بگم که همشون خوبن

نگاه کردم؛ اما فکرم پیش دیبا و تکون دادم و دوباره به تلویزیون « فهمیدم»سری به معنای 

شد فهمید که، خیلی خوبن؛ چون مهتا الکی از کسی تعریف های مهتا میش بود. از تعریفخونواده

 .کنهنمی
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م قرار گرفته، از جا پریدم و به صاحب دست نگاه کردم. مهتا که دستی که روی شونهبا احساس این

 .کردبود که من رو نگاه می

 :اراده گفتمبی

 .!ترسوندیم دختر -

 .لبخند گرمی زد و دست به س*ی*نه من رو نگاه کرد

 وقت باید توی این خونه بپوسیم؟ببینم؟ اومدیم رامسر، دریا، اون -

 :دستم رو کشید و از روی مبل بلندم کرد، ادامه داد

 .بلند شو بریم دریا -

 .کردبعد هم یه نگاه به شلوار جین و پیراهن آستین بلند آبی رنگم 

 .مهتا: لباسات هم که خوبه، برو یه شال بنداز رو این موهای کالغیت تا بریم دریا

 .بخشیدشد، زود میای که گفت، خندیدم. مهتا شاد بود و خیلی کم ناراحت می« موهای کالغیت»از 

جوری بود که ما، شخصیتش همه رو شیفته کرده بود، من هم دقیقا همین شخصیت رو داشتم و این

م شاد بودیم و ای کاش تا ابد هم شاد بودیم؛ اما سرنوشتمون با اون چیزی که ما بودیم خیلی فرق باه

 .داشت

خندم که تموم شد به اتاقی که این چند روز ساکنش بودم چشم دوختم. اتاق مشترک من و مهتا. یه 

ام راضی بودم. به کمد و یه تخت به عالوه یه میز آرایشی، چیزهای خیلی کمی داشت؛ اما من به همین

سمت کمد صورتی رنگ رفتم و از توش یه شال سفید بیرون آوردم. شال رو، روی موهام انداختم و از 

 .اتاق بیرون رفتم

 :که خارج بشیم مهتا داد زدبا هم به سمت در خونه رفتیم تا بیرون بریم؛ اما قبل از این

 .گردیممامان؟ ما رفتیم دریا، زود برمی -

 .کشید تا خارج بشیم و دست من رو
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 .کنار دریا بودیم و من به دریا زل زده بودم

 .کرد، خیره شدمکه خیس شدم به خودم اومدم و به مهتایی که شیطون نگاهم میبا احساس این

 :نگاهی به لباسام که خیس شده بود، کردم و جیغ زدم

 !تکُـشممـهـتا، می -

 داد و ش رو به طرفین تکون میرو بیرون آورد، کلهدو تا دستاش رو باالی سرش گرفت و زبونش 

 :گفتمی

 .تونهخواد منو بکشه؛ اما نمیباده می -

 .خاطر حرکات اون خندم اومده بودطرف بهدیگه واقعاً عصبی شده بودم؛ اما از یه

 .هام نقش بسترفتم سمتش؛ اما اون تکون نخورد. لبخند پر رنگی روی ل*ب

 .و سرم رو کج کردمهاش رو گرفتم سرشونه

 . ...تونه تو رو بکشهبـله، باده نمی -

 :ها افتاد، ادامه دادمدر یه ثانیه به عقب پرتش کردم و چون اون تعادل نداشت توی آب

 .اما خیست کرد -

کردن خندمون ادامه داشت و شاید این خندید؛ شاید اگه ولمون میو بلند زیر خنده زدم. اون هم می

دونست که این روزها تموم میشه؟ تموم میشه و زندگیم روزهای عمرم بودن؛ اما کی میروزها بهترین 

 !تر میشه؟سیاه
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م قرار گرفته، از جا پریدم و به صاحب دست نگاه کردم. مهتا که دستی که روی شونهبا احساس این

 .کردبود که من رو نگاه می

 :اراده گفتمبی

 .!ترسوندیم دختر -

 .د و دست به س*ی*نه من رو نگاه کردلبخند گرمی ز

 وقت باید توی این خونه بپوسیم؟ببینم؟ اومدیم رامسر، دریا، اون -

 :دستم رو کشید و از روی مبل بلندم کرد، ادامه داد

 .بلند شو بریم دریا -

 .بعد هم یه نگاه به شلوار جین و پیراهن آستین بلند آبی رنگم کرد

 .یه شال بنداز رو این موهای کالغیت تا بریم دریا مهتا: لباسات هم که خوبه، برو

 .بخشیدشد، زود میای که گفت، خندیدم. مهتا شاد بود و خیلی کم ناراحت می« موهای کالغیت»از 

جوری بود که ما، شخصیتش همه رو شیفته کرده بود، من هم دقیقا همین شخصیت رو داشتم و این

د بودیم؛ اما سرنوشتمون با اون چیزی که ما بودیم خیلی فرق باهم شاد بودیم و ای کاش تا ابد هم شا

 .داشت

خندم که تموم شد به اتاقی که این چند روز ساکنش بودم چشم دوختم. اتاق مشترک من و مهتا. یه 

ام راضی بودم. به کمد و یه تخت به عالوه یه میز آرایشی، چیزهای خیلی کمی داشت؛ اما من به همین

گ رفتم و از توش یه شال سفید بیرون آوردم. شال رو، روی موهام انداختم و از سمت کمد صورتی رن

 .اتاق بیرون رفتم

 :که خارج بشیم مهتا داد زدبا هم به سمت در خونه رفتیم تا بیرون بریم؛ اما قبل از این

 .گردیممامان؟ ما رفتیم دریا، زود برمی -

 .و دست من رو کشید تا خارج بشیم

 .یم و من به دریا زل زده بودمکنار دریا بود



www.taakroman.ir  

 

  

 
39 

 

رمان منطق دلبستگي     

   Golnazکاربر انجمن تک رمان  

 

 

 .کرد، خیره شدمکه خیس شدم به خودم اومدم و به مهتایی که شیطون نگاهم میبا احساس این

 :نگاهی به لباسام که خیس شده بود، کردم و جیغ زدم

 !تکُـشممـهـتا، می -

داد و ون میش رو به طرفین تکدو تا دستاش رو باالی سرش گرفت و زبونش رو بیرون آورد، کله

 :گفتمی

 .تونهخواد منو بکشه؛ اما نمیباده می -

 .خاطر حرکات اون خندم اومده بودطرف بهدیگه واقعاً عصبی شده بودم؛ اما از یه

 .هام نقش بسترفتم سمتش؛ اما اون تکون نخورد. لبخند پر رنگی روی ل*ب

 .هاش رو گرفتم و سرم رو کج کردمسرشونه

 . ...تونه تو رو بکشهنمیبـله، باده  -

 :ها افتاد، ادامه دادمدر یه ثانیه به عقب پرتش کردم و چون اون تعادل نداشت توی آب

 .اما خیست کرد -

کردن خندمون ادامه داشت و شاید این خندید؛ شاید اگه ولمون میو بلند زیر خنده زدم. اون هم می

ت که این روزها تموم میشه؟ تموم میشه و زندگیم دونسروزها بهترین روزهای عمرم بودن؛ اما کی می

 !تر میشه؟سیاه

 :خندیدیم که، صدای یکی رو شنیدیمجور میهمین

 .بدجور خیس شدین -

 .خنده روی لبم ماسید، وقتی برگشتم دیدم یه دختر ناز که لبخند پر رنگی زده بود، جلوم بود

 .دادآزارم میدونستم کیه، که نمینشست؛ اما اینلبخندش به دل می

 :طور که دستش رو به جلو میاورد گفتنگاه گنگم رو که دید، لبخندی به سمتم پرتاب کرد و همین

 های مانیکور های ظریفش انداختم، ناخن. نگاهی به دستآویسا هستم، دوست مهتا و دختر دیبا -
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 .ش زیبا بود. مردد دستم رو به طرفش بردم و بهش دست دادمشده

 .دوست مهتا باده، -

ها بلند شد و و پیش ما اومد. آویسا و مهتا هم دیگه رو توی آغ*و*ش گرفتن و مهتا هم از توی آب

 .کردممن داشتم بهشون نگاه می

 .مهتا؟ آویسا؟ بیاید داخل -

من زودتر از، مهتا و آویسا متوجه صدا شدم و به سمت صدا برگشتم. یه پسر تقریباً جذاب چهار، پنج 

 .باهام فاصله داشتمتر 

 ای؟ای مایل به سیاه بود یا سیاه مایل به قهوهچیزی که منو متعجب کرد، چشماش بود؛ قهوه

 .کنممتوجه نبودم که نزدیک دو مینِ دارم چشماش رو نگاه می

 :اون هم دیگه به ما رسید. مهتا از آغ*و*ش آویسا بیرون اومد و رو به پسره گفت

 .هااز من نگیری به به، داش آبتین، خبری -

 .لبخند گرمی تحویلش داد و با هم احوالپرسی کردن

 :کم چشماش به من خورد و رو به مهتا گفتکم

 هستن؟ ایشون کی -

 .ها رفتیممهتا لبخند ژکوندی تحویلش داد و به سمت من اومد. دست من رو کشید و به سمت اون

 .مهتا: باده، دوستم

 :و رو به من گفت

 .خاله دیبا، برادرِ آویساآبتین، پسرِ  -

 :اراده رو به پسره گفتمای به حرف مهتا نداشتم؛ بیمن مات چشماش بودم و توجه

 چشمات چه رنگیه؟ -

 :با صدای متعجبی گفت

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
41 

 

رمان منطق دلبستگي     

   Golnazکاربر انجمن تک رمان  

 

 

 .ای مایل به سیاهقهوه -

وقت این مون و بدبخت شدن من! ای کاش هیچاین جواب، همین جواب شد یه جرقه برای آشنایی

 .اما نگفت؛ نگفت و من بدبخت شدم« چرا؟»گفت: داد. ای کاش میجواب رو نمی

*** 

 »چرا؟«عصبی شدم، چرا اون جواب رو داد؟ چرا مثله آبتین جواب داد؟ چرا نگفت: 

 .ی اشکم بچکه؛ چشمام رو بستمکه اولین قطرهام تار بشه، قبل از ایناشک باعث شده بود دیده

 .بوداین جواب منو به گذشته برگردونده 

 .هق بودمسریع به اتاقم پناه آوردم؛ نفهمیدم که چطور مشغول هق

 !کرد. مادرم مُرده! مادر خوندمهام بدجور روی دلم سنگینی میغم

 .و حاال این جواب! این جواب بدجور اذیتم کرده بود

 :با صدایی بغض دار، زیر ل*ب مشغول درد و دل کردن شدم

بم شد؟ چه گناهی کردم؟ چرا همه ولم کردن رفتن، هان؟! تو... من از این زندگی کوفتی چی نصی -

 . ...تو

کردن. نوازشی های درشت اشک، صورتم رو نوازش میبغض امونم نداد و نذاشت حرفام رو بزنم. دونه

 .که بد تر از صدتا کتک بود

 .به سمت تختم رفتم و روش ولو شدم

 .هام سوزناک بود، غم داشتختم؛ اشکدادم و اشک می ریمحکم سرم رو به بالشت فشار می

 .کردهقم خفیف بود؛ اما اذیتم میصدای هق

 .که هر کی بود، ولم کرد رفتخاطر اینغمگین بودم به

 .کس شدن بدترین دردهاون از خونوادم، اون از آبتین، اون از مهتا و اینم از مادرخوندم. بی

*** 
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سپاریش بود؛ اما من نرفتم. ده بودم. امروز مراسم خاککه کسی رو نداشتم به سقف زل زعصبی از این

خاطر من، مامان رو کتک زده؛ اما گفتن بابا، بهدونستن. میرفتم؟ همه من رو مقصر میبا چه رویی می

زنه. مطمئن خاطر منِ پرورشگاهی، عشقش رو کتک نمیوقت بهدونستم بابا هیچفقط من بودم که می

 .!دونستم چیفتاده؛ اما نمیبودم یه اتفاق وحشتناک ا

 .ای نامعلوم خیره شدمنگاهم رو از سقف سفید رنگ گرفتم و به نقطه

 !دیروز بدترین روزم بود

 .موندفقط یه راه می

 :م رو توی گوشم زدم و بی رمق به آهنگ گوش کردمهندزفری

 

 مومو هی سادگیگذشته ها گذشته، دوره کن تمامه زندگیمو دیوونگی

 آخرین دفعه تو ساحالی نم دار بدونه مقصد هی راه بریموبیا برای 

 

 قسم به هر چی که تو میپرستی، تو اولینو آخرین عزیزم هستی

 قسم به حلقه های اشکه تویه چشمام، من از تو غیر از تو چیزی نمیخوام

 

 تو خستگیمو زندگیمو مردگیمی. شدی حسه تویه عکسای قدیمی

 نداره دله منم به اون خدا خدایی دارهدوست دارم؛ تو دوست نداری عیب 

 

 قدم بزن که غم زده به سر تا پای قلبه تنهام. به جز خود تو مگه چی میخوام

 صدام گرفته بس که اسم تو صدا زدم، عزیزم منو نگاه کن بهت مریضم
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 قسم به هر چی که تو میپرستی، تو اولینو آخرین عزیزم هستی

 م، من از تو غیر از تو چیزی نمیخوامقسم به حلقه های اشکه تویه چشما

 تو خستگیمو زندگیمو مردگیمی، شدی حسه تویه عکسای قدیمی

 دوست دارم، تو دوست نداری عیب نداره دله منم به اون خدا خدایی داره

 گذشته ها گذشته دوره کن تمامه زندگیمو دیوونگیمو هی سادگیمو

 )سامان جلیلی _قدم بزن (

کردم، فقط کنم؛ این مدت که کار میشدم. این روزها خیلی بهش فکر میعصبی از روی تخت بلند 

. شاید من همه جا با اون بودم؛ بینم به یادش میوفتمشبا به فکرش بودم؛ اما حاال هر چیزی رو که می

سال بازم ته ته قلبم یه حسی هست. امیدوارم اون حس قبل . با گذشت ششآره همه جا با اون بودم

 !اون حس نیستنباشه، نه 

ش خشَتوجه به وضعیتم به سمت تلفن رفتم؛ بعد از دو بوق صدای پر از خشاز اتاق خارج شدم و بی

 :رو شنیدم

 سایه؟ -

دار بود. بغض داشت و بغضش منو نابود با تموم توانم سعی کردم صدام بغض دار نباشه؛ اما بغض

 .کردمی

 . ...آویسا -

 .زدم زیر گریهگفتم، مطمئن بودم مییشتر میفقط تونستم اسمش رو بگم. اگه ب

 .داد؛ من رو می کُشتیادش داشت ذره ذره زجرم می

 :گفتصدای پر از تعجبش رو شنیدم که می

 جوریه؟ سایه؟حالت خوبه؟ چیزی شده؟ چرا صدات این -

 :با تموم توانم فقط زمزمه کردم
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 .جابیا این-

 .خواست گریه کنماومدم؛ اما دلم میمتوجه نشدم که چطور روی زمین فرود 

 .ها بهم فشار آورده بودها و رفتنغمِ این بار شدتش بیشتر بود، مرگ

 ساله مُرده شدم. خدا؟ چی از جونم باده مُرد. باده همراه با اونا رفت. شش ساله سایه شدم؛ شش

 .خوای؟ قاتل نشده بودم که شدم؛ سایه نشدم که شدممی

شی؟ حال میدی؟ که چی بشه؟ خوشهات رو زجر میاده شده. آخه تو چرا بندهباده مُرد؛ مُردن س

گردم به هام یادم بره. باز برمیخوای قسمشش سال با تموم دردام قسم خوردم، باده نشم؛ اما تو می

 .خوامباده، باده رو نمی

ختن، دلم هم خسته هام هم خسته شده بودند از ریکردند. اشکم برخورد میهام محکم به گونهاشک

 خوام؟شده بود از گرفتن. من چی می

شکست. توی همین خونه زجر کشیدم، کتک خوردم. بار من، سکوت خونه رو میهق مرگصدای هق

توی همین خونه با لباس عروس برگشتم. توی همین خونه دلم مُردن خواست؛ اما نشد، نشد و زنده 

 .موندم تا بیشتر درد بکشم

ام، با صدای فینصدای فین ام رو خفه کنمهقل کردم و سعی کردم صدای هقزانوهام رو ب*غ

فهمیدم که چقدر بدبخت و گرفت. از سکوت خونه، میام قاطی شده بود و دلم بیشتر میهقهق

 .تنهام

کردم به خدای باالسرم که، من رو بکشه؛ چون خودم جراتش رو نداشتم؛ حاال یه روزی التماس می

 م چیه؟نم که باده نشم. التماس بعدیکالتماس می

ای که غم توش موج پوزخندی زدم؛ پوزخند زدم برای زندگی بدبختم. پوزخند زدم، برای زندگی

 .ای که روی خوشبختی رو ندیدهزنه. زندگیمی
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 .ی خوبی نداشتمها خاطرههقام هنوز بود. از این هقهقم قطع شد؛ اما صدای هقکم گریهکم

 .کردنبرام اون روز نحس رو یاد آوری می هاهقهق

 ری گیج بودم که نفهمیدم آویسا چهصدای زنگ آیفون باعث شد از جام بلند بشم، گیج بودم؛ جو

 .جور اومد

 .کم راه خودش رو پیدا کردنبا ورودش به خونه، خودم رو توی آغوشش پرت کردم. اشکام کم

 :کردمهق و گریه کردن زمزمه میمیون هق

 . ...... نکشتم... ب... قاتل نیستم؟... آویسا... من... مامان... رو نک... که قات... من کهآویسا... من -

نذاشت حرفم رو ادامه بدم و من رو از آغوشش بیرون کشید. به سمت مبل برد و من رو، روی مبل 

 :نشوند. با دستاش اشکام رو پاک کرد و زمزمه کرد

 تو نبود. ناراحت نباش، باشه؟ نه سایه، اصالً تقصیر -

 .م رو برای اطمینانش باز و بسته کردمبغضم رو قورت دادم و چشمای اشکی

 .لبخندی از روی رضایت زد و کنارم نشست

ش هم هاتم... جرقهی بدبختیسال کلی زجر کشیدی. جرقهدونم تو این ششببین عزیزم! می -

 . ...داداشم زد

 :صدای ضعیفی ادامه داد سرش رو پایین انداخت و با

ی این اتفاقات سرپا خوام؛ اما سایه؟ تو خیلی قوی بودی که با همهواقعاً برای کار اون معذرت می -

ذارن؛ اما تو باید ها تنهات میت رو ادامه بده. تو این راه خیلیگذره، راهشدی! ادامه بده. این هم می

دی؛ اما کردی. دیدی که، وقتی یه کاری رو انجام میهای زندگی عادت ادامه بدی. تو دیگه به سختی

ده؟ این کنی و به صورت ناخودآگاه مغزت واکنش نشون میخوره بعد از چندبار عادت میشکست می

شی! زندگی یه ها خسته میها از شکستجوره، تو عادت کردی فقط بعضی وقتمشکالت هم همون

 دی قدر ادامه میرحله رو پشت سر گذاشتی. مطمئنم اونبازیه. سایه؟ تو از وقتی که سایه شدی یه م
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 گذره. باشه؟نم میای. آروم باش، ایتا برنده بشی. نباید نشون بدی خسته

 .حرف هاش واقعاً اثر گذاشته بود و آروم شده بودم

 .ای گفتم«باشه»با صدایی ضعیف 

 .من رو در آغ*و*ش گرفت و من عطرش رو بوییدم

داد. اون، اون که تا قبل این بو رو نداشت! پس این عطر چیه؟ وای اون رو میعطرش، بدجور عطر 

 .!خواد منو یاد اون بندازه؟ توهمه! توهمه، مطمئنم توهمهخدا، چرا زمین و زمان می

 :از آغوشش بیرون اومدم و بهت زده زمزمه کردم

 .دهعطرت، عطر آبتین رو می -

 :نگاهش رو دزدید؛ اما محکم گفت

 سال...؟تی شدی. آبتین بعدِ ششخیاال -

 .دونمی حرفش رو میدونست که من، ادامهی حرفش رو قورت داد، خوب میادامه

 .آره حق با اون بود، خیاالتی شدم

 .سال عطرش رو یادمهمن چقدر بدبخت بودم که بعدِ شش

 10:52پنجشنبه ساعت  :آخرین ویرایش توسط مدیر

به « عطرت، عطر آبتین رو میده» که به آویسا گفته بودم فکر کردم.ای کالفه پوفی کشیدم و به جمله

م کلمات از ذهنم پَر کشیده بود. چه خوب که آویسا فهمید چی میگم؛ آویسا خوب خاطر گیجی

 .دونست که، وقتی گیج و منگم جمله بندیم افتضاح میشهمی

روی  حرفش رو قاطع زد. همیشهش افتادم. اون نگاهش رو دزدید؛ اما کم به یاد حرکات عجیبکم

تونست چشماش رو کنترل کنه و وقت نمیهاش، زبونش و تن صداش کنترل داشت؛ اما هیچجمله

 !ناخودآگاه احساسش به چشماش هجوم میاورد. نگاهش رو دزدید؟ یعنی دروغ گفته؟
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ه گوشم ش بکوبید و صدای گرومپ گرومپم میی س*ی*نهقلبم از شدت هیجان محکم به قفسه

 .رسیدمی

 آبتین برگشته؟ نه امکان نداره آویسا گفت نیست پس... پس عطرش؟

حال بودم؛ اما بیش از حد عصبی. حالم دست خودم نبود. گیج بودم، هیجان داشتم، خوش

 !گه یا آویسادونستم دلم راست مینمی

کرد رشت به من نگاه میم خورد به خودم اومدم و به آویسا که با چشمایی دای که به شونهبا ضربه

 :نگاه کردم. وقتی نگاهم رو دید، لبخندی زد و گفت

حواست کجاست دختر؟... اآلن مامان دیبا، بهم پیامک داد که برم، من دیگه میرم. مواظب خودت  -

 .باش

 !حواسم کجاست؟ حواس من پیش اون عطر لعنتیه

 .لبخند مصنوعیِ زدم و سری تکون دادم

داشت و مانتوی خاکستریش رو جمع کرد. دقت که کردم، دیدم شلوار جینش کیف سیاه رنگش رو بر

ای که رنگشون کرده بود همون شلوار جینی بود که آخرین بار رفتیم خرید و خریدش. موهای طالیی

 .رو زیر شال خاکستری رنگش پنهون کرد و به سمت در خونه رفت

 .ه شدن در، گوش کردمانداز کوبیدزیر ل*ب، خداحافظی گفتم و به صدای طنین

 .ی سفید رنگ خیز برداشتم و روش دراز کشیدمبه سمت کاناپه

فکرم به سمت عطر منحرف شد؛ تموم تالشم رو کردم تا به اون عطر فکر نکنم و خودم رو مشغول 

 .هاش درست بود، خیلی هم درست بودفکر کردن به حرفای آویسا کنم. حرف

کشید، هفت سال قبلی که سال بعدش، بدترین اتفاقم رقم خورد سال قبل پَر  ذهنم دوباره به هفت

یعنی شش سال قبل. روزی که بهترین روزم بود، بدترین روزم شد و من، با لباس نباتی رنگِ خونی، 

 کردم مهتا رو نجات بدن. مهتایی که به خاطر من، زدم و التماس میتوی بیمارستان بودم. جیغ می
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 . ...ه به خاطر نبود مهتاای کرفت و خاله پروانه

دونست و داداش آبتین که، نتونستم صورتش رو ببینم ش رو مقصر اتفاقات میآویسایی که، داداش

کرد و یا خاله دیبایی که کرد یا عمو محمدی که، داشت خودش رو لعنت میداشت آویسا رو آروم می

منی که از باده به سایه تبدیل  خواست و در آخر منی که سرگردون و گیج بودم،هی ازم معذرت می

 .شدم و منی که مُردم

کرد؛ پلکام سنگین شد و به خوابی عمیق فرو رفتم، صبح که بلند شدم گردنم به طور فجیعی درد می

 .زدحال بودنم بدتر توی ذوق میاما بی

تا  کردم، شبم خاموش بود و کاری نمیهاش بود. گوشیاون یه هفته، فکرم درگیر آویسا و حرف

 های وحشتناک تونستم بخوابم. کابوسام شروع شده بود و من از اون کابوسصبح بیدار بودم و نمی

کردم که باید هراس داشتم. اون یه هفته، فکرم درگیر بود؛ خودم رو زندونی کرده بودم و فکر می

م و این یه هفته کار کنم. شاید به همون یه هفته، نیاز داشتم. من شدیداً به یه تنفس نیاز داشتچی

که با خودم کلنجار رفتم؛، خیلی چیزها رو فهمیدم. به قول حکم تنفس رو برای من داشت. بعد از این

ها من نباید خودم رو مقصر بدونم؛ چون مطمئنم که اون میرن چه دیر چه زودها میخاله پروانه، آدم

اما « چرا دعواشون شد؟» د اومده بود:خاطر من دعوا نکردن! اما یه معمای بزرگ توی ذهنم به وجوبه

 .رسیدمای نمیکردم به هیچ نتیجههر چقدر که، فکر می

 .اون یه هفته هم گذشت و من، خودم رو از زندانی که ساخته بودم نجات دادم

اس از طرف آویسا اومده بود. اماس از طرف غزل )غزال( و دوتا اسامم چند اسبا روشن کردن گوشی

 .کال هم از غزل داشتمچهارتا میس

تواش پُر از فحش اس های غزل، راجع به زنگ نزدنم و... بود که، زیاد مطالب مفیدی نبود و محاماس

 .بود

 :اس آویسا رو باز کردماماس

 سازی اش. همه زندگی، جریان دارد. هر وقت که غمگین بودی، به یاد فردایت بیفت. فردایی که می -
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 !ت نسپار؛ زیرا که تو حاکم زندگی خودَت هستی. زندگی کن، به خاطر دنیایتچیز را به دست سرنوش

 .نگاهم رو به هشتگی که زده بود، سوق دادم

 .پور_وفائی_فاطمه# -

تونم ادامه بدم. هستم. من می زیبا گفته بود؛ زیبا بود. پُر از معنی بود. آره، من حاکم سرنوشتم

 .تونم چون میشهمی

 :بعدیش رو خوندم نفسی دمیدم و پیام

خوای خالی بشی ش دلنویسِ خوبیه. اگه میش قشنگ بود، برات فرستادم. نویسندهمعنی -

 .ت رو بنویس؛ مطمئنم خالی میشیدلنوشته

لبخند تلخی زدم و وارد گوگل شدم. اسم این دلنویس رو، سرچ کردم و کلی مطلب باال اومد. یه جا 

 طور داشتم با کلیک کردنم کلی مطلب باال آورد. همین« رگیی حس گریباندلنوشته» نوشته بود:

خوندم تا اینکه به یه متنی رسیدم. خیلی با، حال من جور در میومد. متن رو کپی ها رو میمطلب

 .اپ شدم. اون دلنوشته رو ارسال کردم برای آویساکردم و وارد واتس

همان که,  ?دانی که مرا کُشتمرا کشتند. می اگر روزی, مرا یافتی، آن هم مُرده بدان که من نمُردم -

 .چشیدمهایم را نیز, نمیطعم غم ;شدممرا آفرید. اگر آفریده نمی

 .تر از هر چیزی، به سمت حموم قدم برداشتمگوشی رو به سمتِ عسلیِ کنارِ تخت، پرت کردم و کالفه

برای چی بجنگم؟ اآلن زندگیِ  اون یه تیکه دلنوشته، بدجور ذهنم رو درگیر کرده بود؛ یعنی بجنگم؟

من، یه روند خسته کننده داره. کار و خونه، خونه و کار. دیگه تمومِ فکر و ذکرم میشه اشتباه نکردن 

 !«دادفر» م میشه:ها. دیگه، اون مرگ، اون فامیلی و... دود میشه میره هوا. دیگه، فامیلیتویِ نقشه

 .پوزخندی زدم و، وارد حموم شدم

*** 

 

 ای که، این یه هفته حسابی باهاش آشنایی داشتم، سوییچ ماشینم رو برداشتم و شال فگیبا کال
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 .سیاهم رو مرتب کردم

چیز، هست از خونه که مطمئن شدم همهیه چک کردم تا، چیزی رو جا ننداخته باشم و بعد از این

 .خارج شدم

این » م صورتم، شاد باشه تا بگن که:خواستکردم تا، صورتَم بدون حالت باشه. نمیم رو میتمومِ سعی

خواستم مغموم و شکست خورده به نظر بیام، تا بهم ترحم کنن. تو این و البته، نمی« حالهچقدر خوش

 .مرحله، بدون حالت بودن یه امتیاز مثبت بود

 .بود شدم« آسانسور»ای که به اصطالحسوار اون اتاقک فلزی

 ی سرد که پارکینک نگه داشتم و بعد از دو ثانیه از اون دکمهی ی ظریفم رو، روی دکمهانگشت سبابه

 .داد جدا کردمپوستم رو قلقلک می

ای که برخالف دلم، مجبور شدم به کالنتری کم، اون موقعیحرف، به درِ آسانسور خیره شدم. کمبی

که بدونم ای به اینهبرم رو به یاد آوردم. اون موقع، با اخم از این آسانسور رفتم. اون موقع، هیچ عالق

خواستم زمان زود بگذره تا، من توی حال خودم باشم. اون موقع به این چه خبره رو نداشتم و می

 .تنهایی نیاز داشتم. این تنهایی برام یه نعمت بود

 .هام پرید مساوی با، باز شدنِ در اون اتاقک فلزی شدآهی که، از میون ل*ب

 .م و به سمتِ ماشین سفیدرنگم قدم برداشتمبه آرومی، از اون اتاقک خارج شد

م ی تلخم مربوط میشه، به سراغم میاد؛ تموم سعیکه هرَزگاهی، این افکار مزاحم که به گذشتهبا این

ای که، امنیت برای من و امثال من کردم تا آروم باشم. من اآلن، یه دخترِ تنها، توی این جامعهرو می

 !کردم، نبایددم دردسر درست میکم بود، بودم. نباید برایِ خو

ای که عجیب از اون شیارهاش سوارِ ماشین شدم و کیفم رو، روی صندلی شاگرد پرت کردم. سوییچ

خوشم میومد رو توی دستم فشردم و بعدش با کمک اون سوییچ، ماشین رو، روشن کردم. با صدای 

 .استارت و بعد، صدای آروم ماشین فهمیدم که ماشین روشن شده

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
51 

 

رمان منطق دلبستگي     

   Golnazکاربر انجمن تک رمان  

 

 

پدال گاز فشار دادم و مثله  یکرد رو، رواستارِ سیاهم ازشون محافظت رو میپاهام رو که، کفش آل

 .همیشه تمومِ حرصم رو سرِ این پدال خالی کردم

 .اله نکردمحو سمتش به هم، نگاهی نیم ٰ  ای به چراغ قرمز نداشتم و حتیبار، توجهاین

فهمیدم یه روز ای گفتم. شکر کردم؛ اما خودم می«خدا رو شکر»از چراغ قرمز رد شدم و زیر ل*ب 

که، بعد از چقدر کُفر گفتم. با دندون تیزم، لبم رو گاز گرفتم و به خودم لعنت فرستادم. لعنت برایِ این

سال قلبم، یاد داشتم. بعداز ششسال، عطرش رو بهشش سال، هنوز فراموشش نکردم. بعد از شش

 . ...قلبم

 .هام خارج شدون ل*باراده پوفی از میبی

پوزخندی زدم. وارد « شرکتِ آرامیس» با دیدن تابلوی بزرگی که با رنگ سیاه نوشته شده بود:

های ظریفم رو به ساختمون شدم و به سمت پارکینگ رفتم. پام رو، روی پدالِ ترمز فشار دادم. دست

و برداشتم و کیفِ سیاهم دور چرخوندن ماشین رو خاموش کردم. سوییچ ر 2سمتِ سوییچ بردم و با 

 .رو، از روی صندلیِ شاگرد برداشتم

سمت آسانسور رفتم و واردش هایی آروم، بهنفسِ عمیقی کشیدم و از ماشین پیاده شدم. با قدم

 .شدم

رو زدم و منتظر موندم تا به اون طبقه برسیم. کالفه بودم و این آهنگی که، توی آسانسور « 31»عدد 

کرد. چندتا نفس عمیق کشیدم تا آرامشم رو حفظ کنم و به در آسانسور می ترمشد کالفهپخش می

 .رسیدم من رو نجات داد« 31»ی کرد به طبقهحسِ خانومی که اعالم میزل زدم. باالخره صدای بی

رفتم که هایی آروم، به سمت اتاقم میسریع از آسانسور خارج شدم و، وارد شرکت شدم. با قدم

 .نازنین مانعم شد صدای پُر از حرصِ

 .باید بری اتاقِ جلسه، خانوم رفیعی -

 .ی پا، به سمتش برگشتمابروهام رو، توی هم کشیدم و با پاشنه« رفیعی»ی با شنیدنِ کلمه
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 !من، رفیعی نبودم! این فامیل، لیاقت من رو نداشت، به هیچ وجه

 :آروم باشه گفتمکردم ل*ب خشکم رو، با زبونم تر کردم و با لحنی که سعی می

 .دادفر -

ش رنگ و بوی ش زل زدم. چهرهایهای قهوهم زل زد و من هم متقابالً به چشمهای عسلیبه چشم

 .تعجب رو گرفته بود

 .متوجه نشدم -

 .هام کردم و قدمی به سمتش برداشتمپوزخندی مهمون ل*ب

تونستم خودم رو خالی ن میفشارِ زیادی روم بود، خشمگین بودم، حرص داشتم و فقط با یه غرید

 .کنم

 .تغییر داده شده« دادفر»به« رفیعی»فامیلم، از  -

 .به محض گفتن این جمله، به سمتِ اتاق جلسه پا تند کردم

 ی آرومی در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. نگاهی ی فلزی در، رو فشردم و چرخوندمش. با ضربهدسته

 .م شدای که خیلی آشنا بود وارد بینیز بلند، انداختم؛ اما رایحههایی که، دور تا دورِ اون میبه آدم

م رو به سمتِ های عسلیکوبید. چشمم میی س*ی*نهاین عطر، عطر اون بود. قلبم محکم به قفسه

خود شدم. تند تند، نفس هاش از خود بیکرد سوق دادم. با دیدنِ چشمکسی که نگاهم می

ای مایل به ای! یا قهوههای سیاه مایل به قهوهاون بود، همون چشم کشیدم، گلوم خشک شده بود.می

 .سیاه

 خدایا! چه بالیی سرم اومده؟

 واقعاً توی بُهت فرو، رفته بودم. اون بود، چطور امکان داره؟

 کنه؟ آخه چرا باید بیاد؟کار میجا چیشک توهمه. امکان نداره. اون، اون اینتوهمه! بی

داد. این چه توهمیه؟ خدایا! تو رو خدا این کرد و پُر شدن چشمام آزارم میمی تابیقلبم بدجور بی

 خدا ظرفیتم تکمیله. اگه اون باشه، بازیِ لعنتی رو تموم کن. توروخدا، این ماجراها رو تموم کن. به
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بودم شم. مرگ مادرخوندم، روح و روانم رو به هم ریخته؛ حاال حضور آبتین، ناشم، خورد مینابود می

 .کنه. خدا! توروخدا بس کنمی

های من گم، فقط هر چی خواهش کردم؛ خدا جواب نداد. انگار کَر شده بود، حرففهمیدم چی مینمی

خواست فریاد بزنم که این بازی رو تموم کنه؛ اما زبونم قفل شده بود. مات شده شنید. دلم میرو نمی

سیاه! آره، جوابش همین بود. جوابی که، نابودم کرد. به ای مایلرنگ، قهوهبودم روی اون تیله ی تیره

 .تاب کردقلبم رو، بی

های همون پلیس ها، چشمچرخید؛ اما من فقط مات چشماش بودم. این چشمنگاهش، روی صورتم می

ها بود؛ اما بود؛ پلیسی که آخرین دیدارمون، یه هفته پیش بود. دیگه، مطمئن بودم؛ همون چشم

 .ش یه توهم بودها همهتونستم قبول کنم، اون نبود؛ اینسال... . نمیبعد از شش حضورِ آبتین،

 .فهمیدم آروم نمیشمدادم؛ اما خودم میها، به خودم دلداری میبا همین حرف

 های عسلیم ثابت موند. از روی صندلی بلند شد و، میز رو دور زد. به سمت من، نگاهش روی چشم

 .داشتقدم برمی

 .تونستمتونستم بگم، برای چی اومدی؛ اما نمیتونستم بگم نیا. میکاش مینه! ای 

 .کردروم بود و من رو نگاه میداشت، نفسِ من بند میومد. دیگه روبهبا هر، قدمی که به سمتم برمی

 !باده -

 .ش، با این صداش، فهمیدم خواب یا توهم نیستبا این، کلمه

 .تم خودم رو کنترل کنمتعجب، جاش رو به خشم داد و نتونس

هاش رو گفت، دستکوبید. دلم میتر میاون، کسی بود که من رو... . قلبم از شدت هیجان، محکم

 .گفت حقش رو بذارم کفِ دستشبگیرم و گریه کنم؛ اما مغزم می

 :هم فشار دادم و با صدایی لرزون گفتمهام رو محکم بهل*ب

 !تو -

 جا بود. همون عطرش، تونستم بگم؟ اون واقعاً همینگم. اصالً چی میرو ب فقط تونستم همین یه کلمه
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همون چشمش، همون نگاهش! خودش بود. من، برای بار دوم شکستم. برای بار دوم نابود شدم؛ اما 

صدا اشک ریختم. اون آبتین بود؛ کسی که، باعث شد سایه بشم. اون صدا شکستم. بیبار، بیاین

 طور ممکن بود؟هم ریخت. خودش بود. باورش سخت بود. چهدنیام رو بهآبتین بود؛ کسی که 

خواستم خواستم غش کنم. میبار نمیسراغم اومده بود؛ اما اینپاهام سست شده بود و سرگیجه به 

 !های لعنتی بودم، معتادها نگاه کنم. معتادِ اون چشماون چشمبه

حالم، قابل  چنگی به دیوار سفید رنگ کنارم زدم. تر شد و من برای نگه داشتنِ خودم،پاهام سست

دونستم چرا برگشته؛ دونستم کارِ درست چیه! نمیتوصیف نبود؛ بدجور، بهم ریخته بودم. نمی

دونستم چرا، صدام کرد. گیج بودم، ناراحت بودم، عصبی این شرکت اومده؛ نمیدونستم چرا، بهنمی

خواست تونستم. دلم نمینمی تونستم صدای قلبم رو، خفه کنم.میتر نها مهمی اینبودم؛ اما از همه 

 !هنوز حسی بهش داشته باشم

زدن رو نداشتم. وقتی دید که، برای حفظ تعادل دیوار کرد؛ اما قدرت حرفسنگینیِ نگاهش، اذیتم می

م رو خواد شونهتونستم حدس بزنم که میطرفم دراز کرد. چشم بسته، میرو گرفتم، دستش رو به

م رو عقب کشیدم و به شناختمش؛ اما نه! من هیچ نسبتی با اون نداشتم. سریع شونهبگیره، خوب می

غوره گرفتن نبود. باید، ش نگاه کردم. دیگه به خودم اومده بودم. اآلن وقتِ آبچشم های لعنتی

 .ی خوفناکهام رو بذارم برایِ وقتی که، رفتم تویِ اون خونهها و ضجهاشک

ام و چند جفت چشم ما رو نگاه که توی جلسهاین توجه بههم فشردم و بیهام رو محکم بهل*ب

 :کنند، گفتممی

 .دستت رو به من نزن -

هم فشردم هام رو بهکرد. چشمهام نگاه میای مات به چشمچنان محکم این رو گفتم که، برای لحظه

 .دار باشمتا، بتونم خود

و باز کردم، به عمو محمد نگاه کردم. نگاهم پُر از سؤال بود؛ اما اون در جواب هام رکه چشمبعد از این

 .تمومِ سؤاالتم سرش رو پایین انداخت
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تونم حضور آبتین رو، توی این شرکت تحمل کنم! اون از دونست که، من نمیباورم نمیشه! خوب می

دادم؛ اما نبودم، بهش حق میبین من و پسرش، پسرش رو انتخاب کرد. شاید اگه، توی اون وضعیت 

رنگم رو به خودم تونستم قبول کنم که، آبتین رو انتخاب کرده. کیفِ سیاهخود خواه شده بودم. نمی

 :لرزید گفتمخاطر بغض و عصبانیت میفشردم و با صدایی که به

 .من استعفا میدم -

هیچ وجه، هی که بود، همین بود. بهی پا، به عقب برگشتم. تصمیمم عجوالنه بود؛ اما تنها راو با پاشنه

 . ....تونستم حضورِ آبتین رو قبول کنم. کسی کهنمی

ای سوخته که، برایِ جلسات بود، بیرون اومدم. تند قدم نفسِ عمیقی کشیدم و از اون اتاقِ تم قهوه

کرد. م رو جلب ی کسی توجههای پُر عجلهداشتم تا از اون شرکت، خارج بشم؛ اما صدای قدمبرمی

چیزش رو یادمه. عطرش، نگاهش، سال همهشناختم. لعنتی! بعد از ششهاش رو هم میصدای قدم

 .!هاش! لعنتیصداش، طرز حرف زدنش، قدم

 قدر عصبی و غمگین بودم که حد هام رو تند کردم؛ اما اون با یه حرکت جلوم قرار گرفت. اونقدم

 .ه بود. این بدترین چیز بودنداشت. اون اومده بود؛ کابوس یا رویام برگشت

هاش خیره شدم. مثله همیشه، یه تیپ اسپرت! عوض نشده بود. خودم رو جمع و جور کردم و به لباس

 .ی قبل بودش همون، چهرهچهره

 .برو اونور -

کردم؛ اما وقتی آدم عصبی هاش نگاه کردم. نگاه سنگین ِ کارمندها رو حس میو با خشم، به چشم

 .برهمکان و... کامالً از یاد میمیشه، زمان و 

ش مصمم شد و دست به س*ی*نه من رو نظاره کرد. این چه راحت بود؛ بیش از حد حالت چهره

م کرده بود. ماجرا پشت ماجرا. هاش بدجور روی مغزم بود. بدجور عصبیراحت بود. این راحت بودن

 .لعنتی

 .نمیرم -
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زدم. پیچید که پسش مییه حسی توی وجودم میصداش، بدجور روی مخم بود. با شنیدن صداش 

 .امیدوار بودم، این حس همون حس نباشه

 :های بلند توی پوست ظریف دستم فرو کردم. با فکی قفل شده گفتمدستام رو مشت کردم و ناخون

با ز*بون خوش میگم برو اونور، من رو عصبی نکن لعنتی. بعد از شش سال برگشتی که چی؟ دوباره  -

ی عقد ولم کرد رفت. کسی که باعث شد مهتا بازی کنی؟ تو همون کسی هستی که، سرِ سفرهباهام 

مدت برگشتی چی؟ خاطر تو لعنتی. بعد از این همهبمیره. من تو روز عقدم، عزادار شدم. فقط هم به

 .بخشش؟ نه خیر

ند و از حالت کم دستاش شل شدکرد. کممن نگاه میتوی تموم مدتی که داشتم حرف میزدم مات به

س*ی*نه خارج شد. خودش رو کنار کشید و من، از کنارش رد شدم. موقع رد شدن، بوی دست به

ها اذیتم دار باشم؛ اما نگاه سنگین کارمندم شد. محکم لبم رو گاز گرفتم تا خودعطرش وارد بینی

 .کردمی

 .ای برداشتم تا از شرکت خارج بشم؛ اما صدایی مانعم شدقدمِ دیگه

 .جا زدی؟ من اومدم جا زدی؟ قبول کن هنوزم دوستم داری؛ برای همین استعفا دادی -

خاطر حضورش استعفا با این حرفش سرجام خشک ایستادم. من، جا زدم؟ دوستش دارم؟ آره به

 .دونمهاش نداشتم. من جا زدم؟ نمیدادم؛ اما جوابی برای باقیِ حرف

 .ی چشماش نگاه کردمبا ضرب، به سمتش برگشتم و به اون تیله

 .تونستم جا بزنمکردم اون باشه؛ اما نمیهنوز باور نمی

 :با صدایی پُر از تردید، تردیدی که بدجور به من فشار میاورد، گفتم

 .نه -

 .قدر لرزون بود که خودم هم به خودم اطمینان نداشتم دیگه چه برسه به اونصدام اون

 .نگاهم رو عوض کرد بهش زل زده بودم که، صدای نازنین مسیر

 کنید؟شده؟ چرا این همه داد و هوار میفر! چیآقای قائمی -
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 :نگاهش به من که افتاد، سری از روی تأسف تکون داد و ادامه داد

نمیشه، شرکت رو گذاشتین  چیزی از شعور حالیشظاهر محترم که هیچخاطر این خانوم بهنکنه به -

 رو سرتون؟

 .وی پوست دستم فشار دادمهام رو بیشتر تناخون

من خاطر توهین نازنین بهخاطر حرفِ نازنین عصبی شد؟ بهی آبتین شدم. بهمتوجه دستِ مشت شده

ای باهاش داشته باشه؟ همون کسی که تونه آیندهعصبانی شد؟ من؟ همون کسی که گفت نمی

خاطر یه چیز شده. آره، بهای عصبی گفت دوستش نداره؟ نه! امکان نداره. اون برایِ چیزِ دیگهمی

 .دیگه عصبانی شده

 .خانوم غفوری! لطفاً کمی سکوت اختیار کنید -

 شناختمش، حرفی که اون روز خوب کلماتش رو حفظ بودم. اگه نمی«! خفه شو»معنای واقعی گفتبه

 .کردمیکردم؛ اما نتونستم قبول کنم. اون حرفش رو، نه عقلم و نه قلبم قبول من زد رو، قبول میبه

ی کارمندها خسته شده کشداری گفت و سریع ناپدید شد. من هم که، از نگاهِ خیره« ایش»نازنین 

 .بودم سعی کردم بحث رو ببندم

 . ...ببینید؟ من، با حضورتون مشکلی ندارم؛ اما... اما -

 گفتم چی؟ واقعاً دلیلِ استعفام چی بود؟هیچ دلیلِ محکمی رو نداشتم تا بگم. می

من نزدیک شد. مچ دست ظریفم رو گرفت و از ها رو گم کردم پوزخندی زد و بهدید که واژه وقتی

کردم تا دستم تونستم مانع بشم چون زورش از من بیشتر بود. خیلی تقال میشرکت خارجم کرد. نمی

 :بار فریاد زدمرو رها کنه؛ اما انگار کَر بود. دوباره وارد همون آسانسور شدیم که این

 .لم کنو -

طور این همه وقاحت توی وجودِ یه آدمه؟ این مصمم بود. چهسمتم برگشت و ابرویی باال انداخت. چهبه

 .کردمهمه پررویی رو درک نمی
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 دزدی؟اومدی چرا داری رسماً منو میببین، عصابم رو بهم نریز. اومدی خوش -

حس خانوم که اعالم ون و صدایِ بیی ای آخرم بلند بلند قهقهه زد. صدای قهقههبا شنیدن جمله

یه، لبخند  ش تبدیل بهکم خندهکرد رسیدیم؛ باهم قاطی شده بودن و این کفرم رو در میاورد. کممی

کشیدم که، از بار، محکم دستم روبزرگش شد و باز هم من رو کشید و از آسانسور خارج شدیم. این

 .چنگال دستِ اون آزاد شدم

 :و با خشم گفتم روش قرار گرفتمروبه

 خورم! حاال چی شده؟دردت نمیگفتی من بهمن نزدیک نشو! تو که، میبه -

 .شکستصدای ِ بلندم، سکوت پارکینگ رو می

رحمانه به سمت ماشینم رفتم و نذاشتم که بهم اخم پررنگی کرد نگاهی به صورتم کرد؛ اما من بی

 :که سوار بشم گفتمو قبل از اینخیره بشه. به ماشینم که رسیدم، درش رو باز کردم 

 .کنم آبتینوقت اون اشتباه رو تکرار نمیدیگه هیچ -

» ، «تو»گفتم بار میو یه« فرآقای قائمی»، «شما»گفتم بار میتکلیفم با خودم مشخص نبود. یه

د م زدم و روی صندلیِ راننده نشستم. کیفم رو، روی صندلیِ شاگرپوزخندی به بالتکلیفی«. آبتین

 .پرت کردم و با سوییچم، ماشین رو، روشن کردم

بار خیلی محکم به پدال مثل همیشه، طبق عادت همیشگیم، با سرعتِ زیاد به سمت خونه رفتم. این

دادم. دیگه کسی نبود، تا گریه نکنم. دادم؛ جوری که مچ پام درد گرفت؛ اما اهمیتی نمیگاز فشار می

انگار به سرم زده بود؛ شاید هم واقعاً به سرم زده بود. کی با  خواستم خودم رو بُکشم.بدجور می

 !کنه؟ منها رانندگی میتا، توی خیابون 220سرعت 

خوردم چرا باهام نامزد کرد؟ دردش نمیچرا برگشت؟ چرا اومد شرکت؟ اصالً چرا ولم کرد؟ اگه من به

 هام رو بده؟تونست جواب سؤالچرا؟ کی می

 کردم. این خونه، خیلی ای رسیدم. جلوی ساختمون بودم و بهش نگاه میدقیقه 5ساعته رو راهِ نیم
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 .برایِ منِ تنها، خوفناک بود. این خونه، تاریک بود، درست مثل روزهای تارِ من

کردم و بعد ضربه مغزی! اما نشد. هرچقدر هم، تند روندم؛ خواست که، توی راه تصادف میدلم می

باهام لج کرده بود، بدجور هم لج کرده بود. اتفاقات افتضاح پشت سرِ هم، بازم خدا نخواست. خدا، 

 .من فشار میاوردبه

از ماشین پیاده شدم و نفهمیدم که، چطور وارد خونه شدم. فقط خودم رو پیدا کردم، اونم غرق گریه. 

سم بود. هم کابو ریخت و روی مخم بود. کسی اومده بود که، هم رویا وهام پشت سر هم، میاشک

کنه؟ چرا؟ کنه؟, چرا لج میمدم؟ چرا؟ چرا دنیا با من بدتا میدنیا اوچرا؟ واقعاً چرا؟ چرا من اصالً به

گردونه؟ چرا کُشتم و حاال زندم کرد؟ چرا؟ اصال من بلدم خودم رو چرا تا مرز مرگ می بره و برمی

خاطر یه تشبیه گیرِ یه ودم که بهلوس کنم؟ تاحاال، لبخندی از ته دل زدم؟ نه! من یه پرورشگاهی ب

. مهتایی که از بچگی باهام بدسرپرست افتادم و... و بعدش با خاله پروانه آشنا شدم؛ سرپرست مهتا

 .بود

بعد قلبم رفت! رفت برای کسی که من رو، روز عقدم ول کرد. سر میز عقد، همه چیز رو بهم زد. گفت 

! رفتارش ضد و نقیضه! خدایا! بذار بمیرم. چرا برگشت؟ خوریم؛ اما حاال برگشتهما به درد هم نمی

خور بود؟ چرا ازش کرد؟ چرا نگاهم، دلتابی میذاری با ما بازی کنن؟ چرا قلب من، بیچرا؟ چرا تو می

 .متنفر نیستم؟ خدایا؟ تموم کن! این بازی رو تموم کن

اسی که یادم رفت اماس رفت. اسماکردم؛ اما فکرم به اون اسروی تختم نشسته بودم و فقط گریه می

 هایی لرزونبخونم. اون چی بود؟ سریع به سمت کیفم رفتم و موبایلم رو بیرون کشیدم. با دست

Badeh  اس رسیدم. قلبم امشدم. باآلخره به همون اس« پیام» که، پسوردم بود رو زدم و وارد

 .اس رو باز کردمامکلیک کردم و اس تر شد. گلوم خشک شده بود و لرزش دستام بیشتر. روشتاببی

 دونستی که، آبتین برگشته؟سایه! تو می -

 اس از طرف آتنا بود؛ آتنا، دختر عموی امس که برگشته. این اسوا رفتم. اون، بیشتر از یه هفته
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 .آویسا، بدجور هوای من رو داشت

بذار به حال خودم باشم. تو دل نداری؟ م کردی. ولم کن! خدایا! بسه دیگه. من رو کُشتی و دوباره زنده

 ندازی؟نمی من به هم نگاهینیم ٰ  همه مشکل دارم و تو، حتیچرا من، این

دستام شل شدند و گوشی روی زمین افتاد. صدای خورد شدنش توی گوشم پیچید! اما گوشی نه، 

 .قلبِ من خورد شد

اش رو بشنوه. نفس عمیقی تونست صدقلبِ من، بدجور خورد شده بود، جوری که هر کسی می

کشیدم و روی تخت نشستم. بغض کرده بودم چون من مستحق این زندگی نبودم. من، باده رو 

 .خواستم؛ اما باده رفت؛ سایه، همدم این روزهام شدهمی

رسیدم، که توهم نیست. اون عطر، عطر آبتین بود. اون این نتیجه میکردم بهخوب که فکر می

 .بود. اون صدا، صدای خودش بود و اون نگاه، نگاه خودش بوداس واقعیت اماس

خواست؟ از نظر من، نه!. عشق، عاشق منت عاشقش بودم؛ عشق منت میمن، کسی بودم که، بی

ش رو از یاد تونم نگاه عاشقانهطور میخواست؛ اما من و آبتین چی؟ چهخواست. عشق، معشوق میمی

 .حسی من رو کُشتحس بود. اون بیبود، بی ببرم؟ اما نگاهی که اون روزِ نحس

م خورد آهی کشیدم و از روی تخت بلند شدم. به سمت، میز کرمی رنگم نگاهم که، به گوشی شکسته

ای که تقریباً برای هشت ماه پیش بود رو رفتم و از بین اون سه کشو، کشوی وسط رو باز کردم. گوشی

رفتم، روشنش کردم. تازه به خودم اومده بودم؛ گوشیم میی طور که به سمت جنازه برداشتم و همین

 .فهمیدم سردرگممتازه می

ای که دستم بود انداختم. خشم آدم رو کارتم رو، از گوشی شکسته، بیرون آوردم و روی گوشیسیم

 .پشیمون میکنه؛ من پشیمون بودم که آبروی خودم رو توی شرکت بردم
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 .کال از طرف آویسا. سه تا میسبا روشن شدن گوشی، اعالن داشتم

 پوزخندی زدم. اون هم، به من دروغ گفت، نگفت؟ گفت! گفت خیاالتی شدم. چرا نگفت آبتین اومده؟

 .رفتنگفتن و همه میکردن؛ همه به من دروغ میدلم از همه، گرفته بود. همه، به من ترحم می

ی چشمک زن گوشی انداختم. اسم حهبا لرزش گوشی، توی دستم به خودم اومدم. نگاهم رو به، صف

خواستم جواب بدم؛ اما یه حسی زد. دو دل بودم که، جواب بدم یا نه. نمیبرق می «Avisa» آویسا

م گه یا نه. واقعاً توی دوراهی بودم که، باآلخره حس کنجکاویگفت جواب بدم ببینم چیزی میمی

 .برنده شد

 .ردمبا انگشتی لرزون، قسمت سبز رنگ رو، لمس ک

 بله؟ -

 .قدر خفه بود که، شک داشتم آویسا چیزی شنیده باشهصدام اون

 !باده -

کنه؟ قبلم رو گرفت! دنیام رو تار کرد. مهتا ای زیرلب گفتم. چرا ولم نمی«لعنتی»با شنیدن صداش، 

 خواست؟رو ازم گرفت، دیگه چی می

 :دستام رو مشت کردم و عصبی گفتم

 خوای ازم؟چی می -

تابی کرد. من م خراب شده بود؛ باز هم کنترلم رو از دست دادم و باز هم، قلبم بیمله بندیباز هم ج

 !عاشقش بودم؟

 .به شرکت برگرد -

اختیار بود؛ توی شوک حرف آبتین بودم. برای چی برگردم؟ پوزخند محکم، لبم رو گزیدم. کارم بی

 :صداداری زدم و گفتم

 «من رو ول کن»من گیر دادی! برو با بقیه کیف و نوشت رو کن. دونم چرا تو، بهدونی؟ من نمیمی -
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 .دونمارم؟! نمیدتر شد. من، دوستش شنیدم و پوزخندم پررنگصدای نفسِ عمیقش رو

 .ی اتاقم رفتمسمت پنجرهاز روی تخت بلند شدم و به

تا یه ماه کاری پیدا  تونی، حداقلدونم که نمیخاطر من قید کارت رو بزنی. خوب میخوام بهمن نمی -

 .کنی

حوصلگی! شاید، تمومِ وجودم زدم به بیدادم، شاید هم خودم رو میحوصله به حرفاش گوش میبی

 .شده بود تا صداش رو بشنوه« گوش»

 .بازی گرفته بود و این برای من زیبا بوددر پنجره رو باز کردم. نسیم موهام رو به

 سوز شدی؟از کِی تاحاال، دل -

در لحن بیانم سرد بود که، متوجه نفس کشیدنش شدم. اون با من آشنایی نداشت! نه، اون با قاون

 .سایه آشنایی نداشت

 . ...!باده -

زدم به اینکه بدم میاد. سریع، وسط حرفش هاش بدم میومد، شاید هم خودم رو میگفتن« باده»از 

 :دویدم

 .ستسایه! اسمِ من سایه -

 تونم، تماس رو خواد قبول کنه؟ اَه! اصالً چرا من نمیم کرد؟ نمیمسخرهصدای پوزخندش رو شنیدم. 

 تونم به حرفاش گوش نکنم؟قطع کنم؟ چرا نمی

ای. ای! هر کاری کنی، آسمون و زمین رو بهم بدوزی، باز هم بادهچه بخوای چه نخوای، تو باده -

 .استای. قلبت بادهاسمت رو تغییر دادی؛ اما هنوز باده

ار، من برای حرصی کردنش پوزخندی زدم. از این بحث ناخودآگاه خوشم اومده بود؛ آخه، اینب

 .گرفتمکردم. ازش انتقام میش میحرصی

 .نفسی دمیدم و به حیاط بدون چمن و گل نگاه کردم
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 !شناسیتو من رو نمی -

تایید زدم به افکاری کمی مکث کردم. اون کسی بود که، من رو ول کرد. حاال من با استعفام، مهر 

 :شبیه به اینکه، من عاشقشم؛ در صورتی که... که نیستم. ادامه دادم

 !سوزگردم به شرکت، آقای دلمن برنمی -

 :هام دور کنم که، صداش رو سنیدمخواستم گوشی رو، از گوش

 !جا زدی باده -

 .سریع، تماس رو قطع کردم

فقط استعفا دادم؛ چون عمو محمد آبتین رو به من ترجیح من جا نزدم! من جا نزدم. آره من جا نزدم. 

 .وقتوقت جا نزدم، هیچداد. چون خوردم کرد؛ وگرنه من اهل جا زدن، نیستم؛ من هیچ

قدر کوتاه فکره؟ آخه، استعفا چه م کرده بود. من برای چی جا بزنم؟ چرا ایناین حرفش، بدجور کفری

 !یِ جا زدنه، اونم جا زدربطی به جا زدن داره؟ اگه رفتن به معن

ای که بدون حفاظ بود. ی اتاقم کنار رفتم، پنجرههم فشردم و به از پنجرههام رو محکم بهل*ب

 .ی سفید رنگش رو چرخوندم و بستمشش رو بستم، دستگیره ایاراده آهی کشیدم و درِ شیشهبی

کار کنم؛ اتفاقات گنگ دونستم چییدلم توی دوراهی مونده بود. دوراهیِ که، عقل و قلبم بودن. نم

 .رسید آروم کردنِ خودم بود. کالفه به سمت چپ اتاقم رفتمبودن، تنها راهی که، به ذهنم می

 اتاقی پوچ! با چیزهایی مثله میز، تخت، کمد لباس، میز آرایش! تم سیاه و یکم سفید. دیوارهای 

 .دنشسفیدش رو، خودم رنگ کردم و چه جونی دادم برای رنگ کر

لبخند تلخی زدم و از بین اون سه کشو، کشوی اول رو باز کردم. دفترم رو برداشتم و سریع به سمت 

هام گرفتم و بهش چشم تختم رفتم. با دو قدم به تختم رسیدم و روش نشستم. دفتر رو توی دست

 !دوختم. دفتری با طرحِ بنفش. زیبا بود؛ اما داخلش تلخ

قدر و بغضم رو پس زدم. بازش کردم و صفحه به صفحه ورق زدم. اوناراده نفسِ عمیقی کشیدم بی

 ی خالی رسیدم. لبخند تلخی زدم و به سمت کیفم که روی عسلی بود خم شدم. ورق زدم تا، به برگه
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خودکارِ سیاه رنگم رو از توش بیرون آوردم و دوباره به حالت قبلم برگشتم. خودکار رو به دست 

 :شدمگرفتم و مشغول نوشتن 

دونم! از آیندم هیچ چیزی اهِ راست کدومه. نمیدونم رتوی دوراهی که باشم، گیج میشم. نمی -

خاطر برگشت آبتینه. یه ای که بهدونم. من گیجم! گیجم تا دلت بخواد میدونم؛ اما از گذشتهنمی

« دونمنمی»ا یه هو جواب این« من دوستش دارم؟» یا که « دوستم داره؟» سؤال توی مغزم رژه میره:

 .کردکاش کسی من رو درک میپررنگه. ای

 .خواست، یه تنفس عمیقنفس عمیقی کشیدم و کمی صبر کردم. دلم تنفس می

گفته بودم که، مادر خوندم مرد؟ نه، کشتنش، پدرخوندم کشتش. عشقش رو کشت؟ کی باورش  -

 کس! کی تاحاال، عشقش رو کشته؟میشه؟ هیچ

قدر غم توشون بود ها، پُر از غم بودن؛ اونکردن. این برگهبرگه رو خیس می های درشت اشکم،دونه

 .کشیدهات ته میکه اشک

کنم؛ اما هام تموم میشه؛ اما نشد. گفتم احساساتی عمل نمیواقعاً من مُردم. گفتم که، سایه بشم غم -

 .کارم احساسی بوداینکارم... با استعفام... درست بود؟ من گفتم با عقلم جلو میرم؛ اما این

 .ای زدمباز هم مکث کردم و لبخند غمگین دیگه

 ی ی ترسناکم. من تک و تنها، توی این جامعهکار کنم؟ من، تک و تنها توی این خونهچی -

 .صفتم. من، نقش بره رو، توی این جامعه دارمگرگ

 :این برگه، پُر شد. ورق زدم و دوباره نوشتم

باورم نمیشه برگشته. اون من رو ول کرد؛ اما... اما حاال رفتارش عوض شده. راه چاره چیه؟ چرا؟  -

  ...مباهاش یه برخورد بیشتر نداشتم؛ اما آدم شناسِ خوبی

 .تونستم ننویسمی دیگه بنویسم، کنترلم رو از دست میدم؛ اما نمیدونستم که اگه یه کلمهمی

 خواست تا خودم رو از زندگی، خالص کنم؛ اما می من از یه جایی به بعد، بریدم! دلم فقط یکم جرات
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 مگه خدا اونم میده؟

 .کردم رو نوازش میهای درشت اشک، پوست ظریف گونهدونه

هایی مثل بابا و از زمین و زمان دلگیر بودمش؛ از دنیای پر از ظلم متنفر بودم و در آخر، از امثال آدم

خودشون بودن! کسایی که فقط با زور بازو خودشون رو آبتین بدم میومد. کسایی که فقط به فکر 

دل بودن. پوزخندی زدم و دفتر توی دستم رو به همراه خودکار، روی کردن، کسایی که سنگثابت می

عسلی کنار تختم پرت کردم و خودم به سرعت به زیر پتو خزیدم. سوز سردی، توی بدنم پیچید. 

کوبید! نه دوباره نه! بدنم سست ی سینم میمحکم به قفسه ی باال رفتن دمای بدنم شدم. قلبممتوجه

 !. همونشد و بعد از، اون هیچ چیزی حالیم نشد. همون حمله بود

*** 

قدر تقال کردم تا باالخره، شد. اونهام رو باز کنم؛ اما نمیخورد، سعی داشتم که چشمپلکم تکون می

هام رو بستم. چندتا نفس هام برخورد کرد و دوباره چشمچشم هام باز شد. نور زیادی، بهالی چشم 

هام رو باز کردم. چندبار، پلک زدم تا چشمم به نور، عادت آروم چشمعمیق کشیدم و این بار آروم

ی فضای دور و اطراف شدم. یه اتاق سرتاسر سفید، با یه تخت که من روش خوابیده کم متوجهکنه. کم

هم میزد. چندتا نفس عمیق و... فهمیدم که کجام. بوی بیمارستان، حالم رو به بودم. با دیدن، سِرُم

مردم؟ دفعه میدارم. باز هم، حمله! باز هم تشنج! لعنتی، چی میشد اینکشیدم تا بتونم، خودم رو نگه

 روزها کارم شده بود نفس کشیدن، آخرین تشنجم، دوماه پیش بود. نفس عمیقی کشیدم. این

 .یدناکسیژن بلع

 !کی من رو آورده بیمارستان؟

ی فلزی در، رو شنیدم. بعد از اون، بدن ظریفی رو دیدم. هام تیز شد و صدای چرخش دستگیرهگوش

های مو رو به سمت صورتش سوق دادم که با چشمبا این بدن، میشد فهمید که دختره. نگاه خسته

ش های برجستهده بود و گونههاش کبود شسیاه خسته و صورت رنگ پریده مواجه شدم. ل*ب

 هایی که به اون چشم و ابروی پهن زیبایی داده بود هم خیس بود. تر از هرچیزی بود. مژهرنگبی
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 .ای که رنگ کرده بود، پریشون بودموهای نارنجی

 !غزل -

 . ...طورتوی حالت گیجی بودم. غزل چطور اومده خونمون؟ چطور من رو آورده بیمارستان؟ چه

هاش رو پاک طور که اشکهای پر از عجله به سمتم اومد و همینهای بازم، با قدمیدن چشمبا د

 :کرد گفتمی

 ... سایه! خوبی؟ب -

 .با دیدن حالش، دلم سوخت. اون من رو دوست داشت! تنها کسی که من رو دوست داشت، غزل بود

 .بود لبخند غمگینی زدم. فکر کنم تنها آدمی که، برام مونده بود، غزل

 :چاه بیرون میومد گفتمبا صدایی که از ته

 ... چطور... به... به اینجا... آوردی... من... رو...؟چ -

کشید. با هر کرد. قلبم تیر میبریده، مینفس زدنم، حرفم رو بریدهزدم و همین نفسنفس می نفس

ی عمولی نبود. این یه حملهپیچید. این یه تشنج مکشید درد بدی توی کل وجودم میتیری که می

کردم، متوجه شدم که، سُرمی به دستم ی وضعیتم شدم. دقت که میقلبی بود! خودم به خوبی متوجه

ی قلبی بود؟! م، حمله. حملهوصل نیست. تازه به خودم اومده بودم. یه ماسک اکسیژن روی دهنم بود

 ترس، توی وجودم بود. خیلی ترسیده  دونم از چی! فقط احساسدونم چرا! نمیترسیده بودم. نمی

 !ترسیدمش بودم، میکردم و حاال که توی یه قدمیترسیدم که برم. من آرزوی مرگ میبودم. می

های ظریفش گرفت. دست اون برعکسِ دست من گرم بود. گرماش، غزل، دست راستم رو توی دست

 داد؛ یعنی ممکن بود، بمیرم؟پوست دستم رو قلقلک می

دادی. نگرانت شدم برای همین اومدم خونتون. زدم؛ اما جواب نمییه هفته رو بهت زنگ میاین  -

ی بغلیتون، بیرون اومد و هرچقدر زنگ در، رو زدم باز نشد. فکر کردم که، رفتی سرِکارت؛ اما همسایه

 .گفت که، چه بالیی سرِ مامانت اومده

 ای گفت. دستش رو فشردم و «گمتسلیت می»جای حرفش که، رسید سرش رو پایین انداخت و به این
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 .های سیاهش نگاه کردممنتظر به چشم

پرسیدم که، رفتی سرکارت؛ حدسم این بود که، بگه آره؛ اما گفت با حالی داغون برگشتی. من  -

ی اتاقت وارد خونه بشم. با کلی دردسر اومدم ترسیدم و تنها راهی که داشتم این بود که، از پنجره

ی اتاقت رو هم شکستم. وقتی دیدم بدنت یخ کرده ترسیدم و زنگ زدم اورژانس، نجرهداخل؛ پ

 .بعدش هم اومدی بیمارستان

های سیاه خیلی دردناک بود؛ اما اشک، توی اون چشم هام نگاه کرد. نمسرش رو بلند کرد و به چشم

 .هاش رو قشنگ کرده بودچشم

گفت داروهات انصافی! دکتر، میکردم؟ خیلی بیکار میرفتی، من چیمن رو ترسوندی باده! اگه می -

 .خوریرو نمی

کرد که بگه باده یا سایه؛ اما امروز با باالخره، اون طلسم شش ساله رو شکست. همیشه قاطی می

 .خودش روراست شد و گفت باده

 :دستش رو فشردم که دستش رو از دستم جدا کرد و با خشم ادامه داد

 .ات رو بخوریباده! باید دروه -

دونستم دونستم چی بگم. اگه هم میالعملی انجام ندادم. فقط خیره بهش نگاه کردم. نمیهیچ عکس

 دونستم چطور حرف بزنم. قدرت حرف زدنم رو از دست داده بودم. وقتی دید حرفی چی بگم، نمی

 :زنم با خشم گفتنمی

 !زنی؟چرا حرف نمی -

 .کردش میکارم کفریزدم. اینیه پلک می فقط بهش زل زده بودم و هر دقیقه،

که، بخوام اذیتش کنم، واقعاً نفس عمیقی، برای آروم کردن خودش کشید و لبش رو گاز گرفت. نه این

هام رو از ی دیگه بگم، کارم تمومه. ل*بکردم که، اگه یه کلمهتونستم حرفی بزنم. احساس مینمی

 تونم حرفی بزنم. وقتی دید دارم تقال م بهش بفهمونم نمیهم فاصله دادم و سعی کردم با حرکات لب
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 :کنم، چند قدم به سمتم اومد و گفتمی

 تونی حرف بزنی؟نمی -

باز و بسته « آره»هام رو به معنی تونم چیزی بگم. چشمتپش قلبم آروم شد. باآلخره فهمید نمی

 .کردم. نگاه متفکری به من کرد

 بدی؟تونی دستات رو تکون می -

هام رو باز و بسته کردم که خوره. دوباره چشمسعی کردم انگشتم رو تکون بدم و دیدم که تکون می

داد طور که گوشی رو میموبایلش رو از جیب شلوار جذب آبی رنگش بیرون آورد و کنارم اومد. همین

 :به دستم زیر ل*ب زمزمه کرد

 .همین چند دقیقه پیش حرف زدی که -

پیش حرف زدم؛ اما حالم موجیه. یه لحظه خوبم و یه لحظه بدم. گوشی رو کامالً توی  آره چند دقیقه

 :دستم رها کرد و رو به من گفت

 .ساعته دیگه؛ شاید تونستی حرف بزنیم حرفت رو بنویس. تا نیمببین باده! توی گوشی -

حال مشغول ایی بیههام رو باز و بسته کردم و گوشی رو توی دستم گرفتم. با انگشتدوباره چشم

 :تایپ شدم

 .من حالم خوبه -

 کرد. اگه کنارم نبود، قطعاً باور و یه ایموجیِ لبخند دوندون نما هم، کنارش گذاشتم. شاید باور می

 .کرد. غزل دختر پر جنب و جوشی بود؛ اما صاف و ساده بودمی

کنم، اومده بودیم همون سرش رو به سمت موبایلش خم کرد و من به دیوار اتاق نگاه کردم. فکر 

خاطر غش کردنم اومدم. تمِش خیلی شبیه اون اتاق قبل بود؛ اما ی قبل بهبیمارستانی که دفعه

های ویژه بودم؛ اما چون غزل مطمئن بودم که اون اتاق نیست. طبق حدسیاتم من، توی بخش مراقبت

 .تونست به دیدنم بیادخودش دکتر بود، می

 :هام زل زد و گفتپیامم رو که دید به چشم
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تونی حرف دونم که وقتی حالت افتضاح بده، نمیلوحم؛ ولی خوب میخودتی! من رو گول نزن. ساده

 .بزنی

 :هاش نگاه کردم. دوباره مشغول تایپ شدماراده، لبم رو گاز گرفتم و، به چشمبی -

 .حالم خوبه، واقعاً میگم -

د. فشار کوچیکی به تخت سفت دادم و به اون نگاه دوباره، سرش رو خم کرد و به موبایل نگاه کر

 :کردم. وقتی دید که، با خم شدنش اذیت میشم سریع به حالت قبل برگشت و گفت

 چی شده بود؟ -

هام مشت شد و بغض راه گلوم رو بست. گوشی رو، توی دستم فشردم و اختیار دستبا یاد آبتین، بی

 :تایپ کردم

 .چیزی نشده بودهیچ -

، فقط سرش رو خم کرد و به موبایلش نگاه کرد. نگاهی به من انداخت و سری تکون داد. فکر باراین

 .کنم، باور کرده بود

 .مونیجا میباشه؛ اما، یه چند روزی این -

ی قلبی شده بودم. هرحال من دچار حملههام رو بستم و چیزی نگفتم. انتظار نداشتم که برم. بهچشم

خواستم دوباره وسط راه منصرف شدم. من، نمیطرف ماسک بردم؛ اما بهنفسی کشیدم و دستم رو 

دچار حمله بشم اون هم وقتی که، دو مشکل رو باهم دارم. آسم و ناراحتیِ قلب! گردنم رو یکم خم 

 !تر فشردم. به مرگ نزدیک بودم؛ اما چرا ترسیدم؟ دلیل ترسم چی بود؟هام رو محکمکردم و چشم

دم که، متوجه نشدم غزل چطوری موبایلش رو از من گرفت و از اتاق خارج شد. قدر غرق فکر بواون

خودم اومدم و به در  ی در بهقدر غرق فکر بودم که، نفهمیدم درِ اتاقم زده شد؛ اما با صدای دوبارهاون

تونستم حرف بزنم. یکم تالش ای بوده باشه. فکر کنم، مینگاه کردم. فکر نکنم جز غزل کسِ دیگه

 .ردم، تا باآلخره صدام بیرون اومدک

 .... بفر... بفرماییدب -
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های کالجش ی فلزی در سفیدرنگ، چرخید و اون شخص وارد اتاق شد. نگاهم رو به کفشدستگیره 

دادم و بعد از اون به شلوار جین آبی رنگش، غزل که این رو نپوشیده بود. بعد از اون نگاهم به، مانتوی 

ایش هم روی مانتوش افتاده نتوی ساده و شیک جلو بسته! قسمتی از شال سورمهسیاهش افتاد. ما

هام توی هم رفت. تا االن دوتا اشتباه بود. نگاهم رو، به صورتش دادم که، با دیدن صورت آویسا اخم

 .ش رو داده بود به آبتینکرده بود. بار اول، نگفته بود آبتین هست و بار دوم، گوشی

هاش ندادم. کنار تختم رسید و گفتن« سایه»به جهت مخالفش بردم و اهمیتی به سریع، صورتم رو 

 .هاش گرفتدستم رو، توی دست

 .سایه -

دونستم ویژه چرا باید آویسا بیاد؟! تنها کسی که میهای باز هم چیزی نگفتم. اصالً توی بخش مراقبت

دونست که آویسا، حالم کاش میده بود؟ ایبود. خشمگین بودم. آخه چرا اجازه دا« غزل»اجازه میده 

ها رو ندید؟ یا شاید که، آویسا یواشکی شکنی کرد؟ یعنی کسی دوربینکنه. چرا قانونرو بد می

 .هاش کشیدماومده؟ تند به سمتش برگشتم و دستم رو از توی دست

 .... بروب -

کلی فحش و... بارش « برو»ای جکرد. چرا تعجب کرد؟ هرکسی جای من بود، بهمن نگاه میمات به

 .کرد؛ اما من فقط یه برو گفتممی

 کنی؟جوری میسایه! چرا این -

فهمید؟ یعنی اشتباهاتش رو قبول نداشت؟ چرا کسی من رو درک کنم؟ مگه نمیچرا اینجوری می

 های پشت تلفنش. خاطر آبتینه! به خاطر حرفکرد؟ اگه االن روی تخت بیمارستانم، همه و همه بهنمی

 .مُردم با یه عذرخواهی تموم میشد؟ البد آرهاگه می

 .ب اون فقط دوباره حرفم رو تکرار کردمتوی دلم، کلی حرف زدم؛ اما در جوا
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 سایه نکن. چرا؟ آخه چرا؟-

شدم. تنها گرفتم. نباید، احساساتی میکردم و با آرامش تصمیم میباز هم سکوت کردم. باید فکر می

 .راهم این بود که، اشتباهاتش رو بگم تا، که شاید بفهمه چرا ناراحتم

 :لحنی آروم گفتم ای رنگش، نگاه کردم و بابه شال سورمه

ت ... رو... ...م...الزم...شد... که... بگم.... نگفتی... آبتین... اومده... و... بعدش... گوشی...ن...ر... ک...کف -

 .دادی... به... اون... تا... با... من... صحبت کنه

 :سری تکون داد و به من، نگاه کرد. از تخت، فاصله گرفت و گفت

 !کردی؛ اما نیستیودی، درک میاگه تو جای من ب -

کردم. دلم در رو چرخوند تا بره. من هم توی سکوت، فقط به رفتنش نگاه می یو سریع دستگیره

کس من رو درک هیچ» بگم:« اگه تو، جای من بودی چی؟ اصالً دووم میاوردی؟!» خواست بگم:می

سرم خراب نشه. نگفتم تا، راه برگشت  های پشتاما نگفتم! نگفتم تا، پُل« خسته شدم»بگم « کنهنمی

 .گفتمکاش میباشه. نگفتم تا، احساساتی نشم. نگفتم و ای 

لوح. سایه، م؟! باده؟ سایه؟ باده، یه دختر سادهپتوی سرد و یخ بیمارستان رو، سفت فشردم. من، کی

 .شمموقعش عاقل میخورم و بهیه دختر عاقل. کدوم؟! هر دو. به موقعش گول می

قدر تند بود که، گاهی در برابرش کم میاوردم. روند ج روز گذشت و من، مرخص شدم. زمان اونپن

قدر فکرم درگیر آبتین بود که، مرگ ی اتفاقات تند بودن. اونزندگی من، تند شده بود. همه

های اون پلیس رو، قدر حسم به آبتین نامعلوم بود که، چشممادرخوندم رو فراموش کردم. اون

قدر فکر و ذکرم آبتین بود که، حرف زدن رو هم یادم رفته بود. این پنج روز، به وش کردم. اونفرام

ش راحت باشه. شاید اگه به ز*بون بیارم، راحت باشه؛ اما فقط سال گذشت. شاید تلفظی پنجاندازه

 بار با فتم. اینبار به کسی نگدونه که چقدر دیر گذشت. من، برای بار دوم مُردم؛ اما ایناون خدا می
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ی بار، با لباس سیاه به تشیع جنازهزد نمُردم. اینهای خون مهتا توی ذوق میرنگ که، لکهلباس نباتی

نظر نرسم؛ اما دار نشه. نگفتم تا ضعیف به. این بار، نگفتم! نگفتم تا، غرورم خدشهخودم و مهتا نرفتم

دونه. م. حبس ابدی که، فقط خودم و اون خدا مییه حبس ابد بود من، ضعیف بودم. من، محکوم به

م! آره، من نقش کنه. حبس ابدی که، نامعلومه. شاید من قربانیحبس ابدی که، دنیام رو ویرون می

.. اما نمیشه. من مقصرم. مقصر بودن که شاخ و دم نداره؛ اما آبتین هم کنم؛ اما.قربانی رو بازی می

چه، غلطی کرده بودم؟ چه غلطی کردم که رفت؟ و حاال چه گناهی  گناهی داشتم؟ من. من چهمقصره

م رو خراب کنه. زندگیخواد میکردم که برگشت؟ انگار من، عروسک دست خدام. هرکاری دلش می

مونه. تا میام کنار اون ی دیگه؛ راه درست شدنی نمیکنه و تا میام درستش کنم، با یه ضربهمی

 .ست کنم، باز هم نمیشه! طوفان میادها، یه زندگی بهتر درخرابه

نفس عمیقی کشیدم و سالنه سالنه، به سمت آشپزخونه رفتم. یه لیوان رو از توی یکی از کشوها 

برداشتم و به سمت یخچال رفتم. یه بطری آب رو برداشتم و یکم آب، توی لیوان ریختم. لیوان آب رو 

رنگ ای رنگ گذاشتم و درِ یخچال سیاهقهوه هاییه ضرب سر کشیدم. بطری و لیوان رو، روی کابین

ای های قهوهای سرگیجه به سراغم اومد و من برای حفظ تعادل روی یکی صندلیرو بستم. برای لحظه

رنگ نشستم. دستم رو، روی میز سفید رنگ گذاشتم و به اصطالح میز رو چنگ زدم. امیدوار بودم 

ای از دهنم پرید. بدجور ترسیده «آخ»پیچید که،  که، تشنج یا حمله نباشه. درد بدی توی گردنم

ترسیدم خواستم بخورمشون. میخواستم! نمیرفتم. نمیهام نمیجوره به سمت قرصبودم؛ اما هیچ

هام رنگی روی ل*بلبخندِ کم« خوردمترسیدم ولی نمیمی»خوردم. این واقعاً جالب بود. ولی نمی

ساله  18-17طنز رو داشتم؛ اما اون روحیه، مناسب یه دخترِ ی کاش دوباره اون روحیهنقش بست. ای

ی اتفاقات به خاطر آبتین، اون روحیه رو از دست دادم. آهی کشیدم. باز هم، همهبود. گرچه، من به

ی بی سر و ته بیرون زدم رسید. کالفه از اون آشپزخونهی فکرهام به آبتین میآبتین ختم میشد. همه

م . خواستم از پذیرایی هم بگذرم که، صدای تلفن خونه، مانع برداشتن قدم بعدیو وارد پذیرایی شدم

 طرفش رفتم. هایی پر از عجله بهسمت تلفن که جایگاهش آخر پذیرایی بود برگشتم و با قدمشد. به
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حس تلفن رو برداشتم و هایی بیتلفن خونه، زیاد زنگ نمی خورد و این باعث شکم شدم بود. با دست

 :جواب دادم

 بله؟ -

 .صدای پر از جیغ دختری باعث شد که، تلفن رو دورتر از گوشم بگیرم

 !سایه -

 :از صدای نازک و پر از جیغش، شناختم. لبم رو گزیدم و گفتم

 .م زنگ بزنی غزلتونستی به گوشیمی -

 .نداشتتونست به تلفنم زنگ بزنه این اداها دیگه معنی حرصم در اومده بود. خیلی راحت می

 .ش بیشترهنه آخه، این مزه -

حوصله روی اولین مبلی که خواست مسخره بازی در بیاره. بیاراده ای کشیدم. این دختر، میپوف بی

 :تر گفتمحوصلهکنارم بود نشستم و بی

 کار داری؟چی -

 :صدای پُر از ذوقش به گوشم خورد

 .سرکار خانوم دادفر! شما به نامزدیِ من دعوت شدید -

بلندی گفتم. تعجب کرده بودم. غزل نامزد « چی؟!»ش ناخودآگاه از روی مبل بلند شدم و با جمله

 ها، نامزدش کیه؟ی این تر از همهمن نگفت؟ و مهمکنه؟ کِی اومدن خواستگاریش؟ چرا به می

 .ستشنبهبیا نامزدیم، پنج -

 !ه؟رفت. غزل نامزد کردو صدای بوق آزاد توی گوشم رژه می

ی دیگه نامزدیشه؟ یعنی غزل کسی رو دوست داشته؟ اگه شنبهست! پس، پنج شنبهامروز که، پنج

 !من نگفت؟دوست داشته، چرا به 

ست مات، به دیوار خونه نگاه پرسیدم که، متوجه نشدم دو دقیقهقدر داشتم توی ذهنم سؤال میاون

 اتاقم رفتم. یه حس بد توی وجودم بود. احساس  سمتهایی سست، بهخودم اومدم و با قدمکنم. بهمی
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کردم یه، جای دونستم! احساس میکردم که، این نامزدی درست نیست؛ اما دلیل این حس رو نمیمی

 .لنگهکار می

خاطر، خاطراتم. آخه یه باز هم، واردِ همون اتاق سرد و تاریکم شدم. باز هم، عصبی شدم. عصبی به

« آبتین » ی فکر و ذکرم شده اتفاقات گذشته و ها باشه؟ همهتونه به یاد اونآدم تا چه اندازه می

سردرگم بودم. باز هم، فکرم به آبتین ختم شد. باز هم، همه چیز رو فراموش کردم و به اون فکر 

ش کنم، عصبی بودم. واقعاً وضیعتم، خیلی بد بود. یه تونستم خالیکردم. از حرصی که داشتم و نمی

رحمم. کرد. کالفه، شده بودم. کالفه از افکار مزاحمم. کالفه از، دنیای بیی دلم سنگینی میچیزی رو

کالفه، از اینکه همه چیزِ من، اون شده بود. کالفه! شاید حالِ من رو این کلمه توصیف کنه؛ عصبی، 

قت خالی خواست خودم رو خالی کنم؛ اما هروشاید این حس من رو توصیف کنه. منزوی بودم. دلم می

های کرد. من به، اخمزده میشدم یه حمله، یه تشنج همراهش بود. همین بود که، من رو دلمی

ی سوت و کور. در عرض دو، سه هفته، وضیعتم تغییر کرد. این خونهپدرخوندم راضی بودم نه به

 .مادرخوندم مُرد، آبتین اومد. خدایی، بریدم

قدر بدبخت بودم که، اک کردم و لبخند تلخی زدم. من اونم رو پهای روی گونهبا پشت دستم، اشک

 حقِ خالی کردنِ خودم رو، هم نداشتم. بدبختی تا چه حد؟

سمت تخت رفتم ست که، مثل چوب ایستادم. با حرص، بهخودم که، اومدم دیدم، نزدیکِ ده دقیقهبه

شدم؛ ها پُر میگاهی وقت چیز.و پتوی گرم و نرمم رو، روی خودم کشیدم. حرص داشتم، حرص از همه

ی خالی شدن رو نداشتم. منع بودم! من، طرد شده بودم! طرد شده از طرف خدا. من، شاید اما اجازه

 که، دیده مصیبت آدم یه. دارم فرق خیلی من،. نیستم که بودم مطمئن. نیستم و نبودم خدا، ٰ  بنده

 قطعاً باشه، نداشته مادری و پدر که، آدم یه. ستشدهطرد قطعاً ندیده رو زندگی خوشِ روی

همه، طردم کردن. چه « طردشده »:ذاشتممی رو اسمش شد،می داستان من زندگیِ اگه. ستطردشده

 گن حقیقت تلخه، یعنی این! اگه اینه، من یه کافرم. کافرم، هاش. کُفره! اما حقیقته. میخدا، چه بنده
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حساب نکرد. گفت، نباید باشم. وقتی باالیی کنارم نباشه، چون وقتی اومدم توی دین خدا، خدا من رو 

 . ...هاپایینی

 .تر شدلبخند تلخم، پررنگ

 .هام رو بستم. خسته بودم از دنیای اطرافملبم رو گزیدم و چشم

*** 

های عسلی رنگم رو باز کردم و به، محیط اتاقم نگاه کردم. ابروهام، م الی چشمبا صدای آالرم گوشی

حس های ظریفم، بیشدن به گوشی نگاه کردم. دستزور باز میهایی که بهفت و با چشمتوی هم ر

ی ی هفتهفقط جمعه هام رو کامل باز کنم.بود. با یه لمس، آالرم رو خاموش کردم و سعی کردم چشم

سمت سرویس ست سریع بهقبل نتونستم برم؛ اما این جمعه باید برم. وقتی یادم اومد امروز جمعه

 .بهداشتی رفتم

و یه مانتوی سیاه با ترکیبی از رنگ طالیی  سمت کمدم رفتماز سرویس بهداشتی که، برگشتم به

رنگم رو هم پوشیدم و موهای سیاهم رو، بافتم. شال سیاهم رو برای شلوار جذب سیاه پوشیدم.

عمیقی کشیدم و از همراه باقیِ وسایل برداشتم. نفس پنهون موهام، روشون انداختم و کیف سیاه به

هام ام رو پوشیدم و بعد هم، درِ خونه رو بستم. قدماتاقم خارج شدم. قبل از خارج شدنم، کفش کالج

خواستم برم و باهاش درد و خواستم زود برم و با مهتا صحبت کنم؛ میبزرگ بود. عجله داشتم، می

گوش کردم؛ اما حواسم به شد دل کنم. وارد آسانسور شدم و به، آهنگی که، توی فضا پخش می

. باالخره، کردم. کنار نیومده بودمچیز بود اال، آهنگ. توی فکر اتفاقات اخیر بودم. هنوز باور نمیهمه

سمت ماشین رفتم و سوارش شدم. کیفم رو، طبق شدم. تند به آسانسور رسید و من وارد پارکینگ

دادم. دلم روشن کردم. باز هم گاز می عادت روی صندلی شاگرد گذاشتم و با سوییچم، ماشین رو،

خواست واقعاً برم پیشش؛ اما جرعت... جرعت نداشتم. خواست پرواز کنم و به مهتا برسم. دلم میمی

 ای، تصویر مهتا، پشت پلکام اومد. اون رو تجسم کرده بودم. آهی کشیدم و گاز دادم. برای لحظه
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اون قبر خوابیده بود، مقصرش من بودم. من، مقصر بودم.  خواهرِ عزیزم بود، دنیام بود. اگه اون، توی

تر، به خاطر من رفت! من یه، قاتل بودم. قاتل! قاتل باده، قاتل مهتا، قاتل خاله پروانه و از همه مهم

قاتل مامان! هر مرگی که رخ داد، مقصرش من بودم. چون همه به خاطر من جونشون رو دادن. از 

ها آغشته بود. دونستم. من، دستم به خون خیلیاز هم خودم رو مقصر میمامان مطمئن نبودم؛ اما ب

مُرد؛ دادم میدنیام، تار بود و یه جای ممنوعه بود. قلبم، مرگ بود. هر کسی رو که، به قلبم راه می

اما... آبتین زنده موند. لعنتی! بازهم اون. آخه اون چی داره که، شب و روزم اونه؟ عاشقش که... که 

م. چندتا، نفس عمیق برای آروم کردنِ خودم کشیدم و بغضم رو پس زدم. این روزها، بغض نیست

 .هاممهمون گلوم میشد و اشک مهمون چشم

باآلخره، به بهشت زهرا رسیدم. ماشین رو خاموش کردم و چنگی به کیف سیاهم زدم. این روزها رنگ 

وزخندی به افکار پیگیرم زدم و از ماشین هام و وسائلم سیاه بود. چه رنگ قشنگ؛ اما زشتی. پلباس

ای! هم مرگ توش بود و هم العادهبوی خارقپیاده شدم. بوی مرگ و زندگی، توی بینیم پیچید. چه

رمق قدمی به سمتِ مزارِ مهتا زندگی. شاید، تنها قبرستونی بود که، بوی زندگی هم توش بود. بی

رمق. باآلخره، به اون قبرِ سیاه رنگ! سست و بیو بیحال هام هم مثل خودم بودن. بیبرداشتم. قدم

ای که به رنگ سفید، نوشته «مهتا نامروا»رنگ رسیدم. قبرِ سیاه رنگی که، رنگ سیاهش پریده بود و 

ست؟ کالفه، آهی کشیدم؛ کاری که همیشه شده بود، رنگ پریده شده بود. یعنی مهتا هم، رنگ پریده

خواست بغلش م؛ چون دلم براش تنگ بود. آه کشیدم؛ چون دلم میتونستم انجام بدم. آه کشیدمی

بردم و « مهتا»سمت میم کنم. لبخند تلخی زدم و روی زمین، کنار اون نشستم. انگشتم رو به

 .نوازشش کردم

فهمیدی چه اتفاقاتی برام افتاد. مادرم، کاش میببخشید مهتا! ببخشید اون جمعه نیومدم؛ اما ای -

خاطر میشه؟ نه، مطمئنم باورت نمیشه؛ اما باور کن. پدرخوندم کلی کتک بهش زد و بهمُرد. باورت 

هام رو باز های اون مُرد. من، باورم نمیشه. یه چرایِ گنده، توی مغزمه. چه خبر شده؟ تا چشمکتک

 کردم، دیدم همتون رفتید. آخه مرگ تا کجا؟ منم بمیرم راحت بشم. بیام پیشت؟! به خدا خسته شدم 
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مهتا. انگار توی یه چاه عمیق افتادم و بیرون اومدن ازش محاله. آخه، چرا؟ کلی حرف برای گفتن 

کار کنم؟ تو بگو! زندگی ِِِ من، دردناک نیست؟ دارم مهتا. کلی اشک برای ریختن دارم مهتا. من چی

کاش بودی  ایکاش بودی.  م! خسته شدم به خدا. میشه کسی درکم کنه؟ مهتا! ایبه خدا من قربانی

ریختم. اآلن، از تو فقط یه سنگ سرد عایدم شده. سنگ سردی که، می کردم و کلی اشکتا بغلت می

 !کنه. بودی تا، به امید تو، می جنگیدم؛ اما... نیستیعصبیم می

م رو پاک کردم. با های روی گونهجدا کردم و اشک« مهتا»ای زدم و دستم رو از میم لبخند تلخ دیگه

 :خاطر بغض بود، ادامه دادمدار که، بهیی خشصدا

دونی؟ کابوسم برگشت! دلیل مرگ باده و تو، برگشت. آبتین برگشت. دنیام برگشت. برگشت! می -

م رو تباه کرد، تو رو کشت؛ حاال خواد؟ زندگیبار، چی از جونم میمن چه جوری دووم بیارم؟ این

برم کنه؟ مهتا! همین دیروز از بیمارستان مرخص شدم. اومده که چی؟ دوباره خاکم کنه؟ دوباره ق

دونم از چی؛ ی تنفسی! هر دو باهم. تا مرز اومدن به تو بودم؛ اما... ترسیدم. نمیی قلبی! حملهحمله

 .اما ترسیدم. انگار هنوز یه دارایی توی این زندگی داشتم

 .دادام باهم قاطی شده بودن و، این عذابم میهقفین و هقصدای فین

 !ترسم؛ اما میام. قولجایی که نشستم قبرمه، باشه؟ از مرگ میببین! این -

هام، مثل یه خنجر بود، خنجری که، به قلبم خورده! بلند شدم و نگاهم رو به نم اشک توی چشم

ها منتظر موندم تا ای گفتم، مثله همیشه! و، باز هم مثل دیوونه«خداحافظ» سنگ قبر دادم. زیر ل*ب

ی پا، به عقب چرخیدم؛ اما نگاهم به م رو بده؛ اما دریغ از یه صدا! لبخند غمگینی زدم و با پاشنهجواب

ای مایل نگاهی گره خورد. نگاه سردش، عجیب شبیه نگاه اون شب مرگ بود. باز هم، همون رنگ قهوه

رو، از نگاه سردش برن. سریع نگاهم ی پرتگاه میها، من رو تا لبهکنن؟! این چشمبه سیاه! ولم نمی

 ش، من رو نگه داشت. نیم نگاهی به اون انداختم و به «تسلیت میگم»گرفتم و خواستم برم؛ اما صدای
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 :هاش نگاه کردم. لبم رو گزیدم و گفتمچشم

 .خوره سرگردبرای بار دوم میگم، تسلیت میگم شما، به درد من نمی -

 .دم خیره شهای مشت شدهسری تکون داد و به، دست

 !من هم برای بار اول میگم، جنگجو باشید؛ ولی برای چیزهای مهم -

کرد جز زدم؛ اما اون به هر جایی نگاه میهاش زل میپروا به چشمم بود. من بیتوی سه، چهار قدمی

 :م رو آزاد کردم و جواب دادمهام. دست مشت شدهچشم

 .تونی بجنگیباشی، زودتر می« آماده باش»توی حالت  -

 :گذشت گفتطور که، از کنارم میمینه

 .مخالفم -

خواست هیچ برخوردی باهاش داشته که با اون برخورد نکنم، کنار رفتم؛ چون دلم نمیسریع برای این

باشم. ممکن بود که، دستم به دستش بخوره. تازه فراموشش کرده بودم؛ اما باز هم با یه دیدار توی 

آهی کشیدم « آبتین»رسیدم! کرد و فقط به یه نفر میم میفههاش کالمغزم پررنگ شد. معمای چشم

رفتم؟ شد. با چه رویی میخواست برم، سر مزار مامان؛ اما روم نمیو به، سمت ماشین رفتم. دلم می

کردم؟ در ماشین رو باز کردم و کیفم رو، مثله همیشه روی صندلی شاگرد کار میرفتم چیاصالً می

شدم و ماشین رو با همون سوئیچ شیاردار که عجیب ازش خوشم میومد  پرت کردم. سوار ماشین

 .روشن کردم

صداش زدن. برای چی « سرگرد»سمت اون پلیس رفت. سرگرد بود؟ آره چون، توی کالنتری فکرم به

هام رو زهرا؟ خب، هر کسی یه آدمی رو از دست داده. یعنی حرفمخالف بود؟ چرا اومد به، بهشت

م رو دیده؟ این چرا مثل بُته؟ شغل خشنش، خودش ی که به مهتا گفتم؟ یعنی گریههایشنیده؟ حرف

قدر سرد شده بود؟ شخصیتش پیچیده کرد؟ چرا اینهام نگاه نمیرو هم خشن کرده. چرا به چشم

ی خشن! یا نه، پیچیده. تنها بود. خیلی پیچیده؛ شاید پیچیده در برابرش کم میاورد. پلیس پیچیده

 .تونم بهش نسبت بدم همینهه میای ککلمه
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دادم. دلم، فودی سرِ کوچه زنگ زدم و یه پیتزا سفارش به خونه که رسیدم، از تلفن خونه به فست

پخت مامان تنگ بود. لبخند تلخی زدم و روی مبل پذیرایی نشستم. دلم، فقط یه بدجور برای دست

 .خواست؛ اما خواب هم از من فراری بودخواب می

*** 

ذاشت رو پوشیدم. شلوار جذب سیاه رنگم، ست هام رو به نمایش میتاپ سیاه، که تقریباً شونهیه 

جالبی با تاپ بود. شال سیاهم رو برداشتم و روی موهای ل*خت سیاه رنگم، که حاال دم اسبی بسته 

و یه  بودمش انداختم و کفش پاشنه بلند سیاه رنگم رو هم برداشتم. فقط، به یه رژ ل*ب مات صورتی

تونستم آرایش کنم؟ نفس عمیقی برای آروم کردن ریمیل اکتفا کردم. من عزادار بودم، چطور می

خودم کشیدم و مانتوی جلو باز سیاهم رو، روی تاپم انداختم و از اتاقم بیرون رفتم. این یه هفته، 

محمد هم بهم فشار  های آویسا و عموخوردم. زنگبست میکارم شده بود پیدا کردن یه کار؛ اما به بن

ها و حتی زنگِ روز میاورد؛ اما یه بارم جواب ندادم. با غزل که صحبت کردم، فهمیدم اون زنگ

قدر خودم رو سرزنش کردم. سرزنش کردم؛ چون به خاطر ش بوده و من چهخاطر نامزدیش بهجمعه

رفت نامزدش بپرسم یادم می بهخواستم راجعحال خودم از دور و اطرافیانم دور موندم. هر بار که، می

داد؛ اما نمی دیدم. حس خوبی نداشتم. دلم گواه بد میکرد؛ اما امروز نامزدش رو میو این عصبیم می

سمت پارکینگ پرواز کردم. وقتی به ماشینم رسیدم دونستم برای چی. از خونه خارج شدم و به

نداشتم؛ چون الزم نبود. سرعتم، سوارش شدم و موبایلم رو، روی صندلی شاگرد گذاشتم. کیف بر

ی ویالیی با یه حیاط تقریباً متوسط. اینا رسیدم. یه خونهی غزلمثل همیشه باال بود و زود به خونه

گرفتم. داخل حیاطشون پُر از گل بود؛ اما من عاشق گل یاس بودم؛ یاسی که، با بوش آرامش می

شین پیاده شدم و نگاهی به خونه انداختم. یه ماشین رو، پارک کردم و موبایلم رو برداشتم. از ما

م بود. تنها کسی که، برام مونده بود. از تونستم! نامزدی تنها آدم زندگیگفت نرم؛ اما نمیحسی می

ی اون حیاط پر از گل، گذاشتم و وارد خونه شدم. صدای موزیک کمی، توی فضا پیچیده بود. خانواده

جاب و... مهم نبود. مامان غزل، خاله ثمین زن مهربونی بود و، غزل، پایبند دین نبودن و براشون ح

 تری بود. من رو مثل دخترشون دوست داشتند و من هم بابای غزل، عمو سهند مرد مهربون
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م قرار گرفت. با برگشتنم، با گشتم که، دستی روی شونهدوستشون داشتم. با چشم، دنبال غزل می

 .زدهاش برق میمرو شدم. چشدو جفت چشم سیاه روبه

 .سایه، خوش اومدی! بیا نامزدم رو نشونت بدم -

رنگ اکتفا کردم؛ اما اون دستم رو کشید و من رو دنبال خوش کشوند. باآلخره ایستاد به یه، لبخند کم

طور که اون پسره، سمت پسری که پشت به ما ایستاده بود دراز کرد. همینو دستش رو، به

 :گوشم پیچیدگشت صدای غزل توی برمی

 . ...این نامزدم -

 .ای زمان ایستادی پسره، وا رفتم؛ برای لحظهبا دیدن چهره

هایی که یه روز برای من بود و کردم. چشمهاش نگاه میقلبم ایستاد، نفسم حبس شد. مات، به چشم

بود. اکسیژن خواستم نفس بکشم؛ اما یه چیزی جلوم رو گرفته بود. قلبم ایستاده حاال برای غزل. می

هام طور ممکنه؟ آبتین برای من بود. اون برای من بود! دنیام اون بود. چشمخواستم؛ اما نبود! چهمی

ی دیگه باشه دونستم اگه، یه حملهسیاهی رفت و سرگیجه امونم نداد. نه، من نباید بمیرم. خوب می

ر ممکنه. باید نفس بکشم. بدنم یخ ش غیمیرم! اگه بمیرم دیدن دوبارهکارم تمومه. شانسم تمومه. می

تر بود. شاید هم من فکر ی آبتین نگرانکرد من رو به خودم بیاره؛ اما قیافهشده بود. غزل سعی می

کردم نگرانه. آبتین زندگیم بود! عاشقش شاید نبودم؛ اما دوستش داشتم. دروغ چرا، دوستش می

پریم! غزل یه اسپری اضافه، همیشه داشت؛ کشیدم. اسکردم. باید نفس میداشتم. باید تالش می

چون یه بار که حمله بهم دست داد و من رو برد بیمارستان. دکترها خیلی ترسوندنش، برای همین 

 .داشت

 . ...ماسپر -

گفت موندم. عقلم میجنگیدم؛ باید زنده میموندم؛ باید میتنها تونستم همین رو بگم. باید زنده می

ترسیدم. خدایا! این آرزوم رو برآورده ده بمونم، باید بمونم و بجنگم. از مرگ میزنده بمونم! باید زن

 سمت اتاقش رفت؛  تونستم کنار بیام. غزل با دو بهطور میکن. بذار زنده بمونم. آبتین نامزد غزله! چه
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 .سیاه بودای مایل بههای قهوهاما من حواسم به اون چشم

 .ت رو میارهباده دووم بیار، غزل اسپری -

هاش نگاه خواستم. متوجه اطراف نبودم فقط به چشمهای آبتین رو میشاید تو اون زمان فقط چشم

 .دزدیدخوب بود که، اون مثل سرگرد نگاهش رو نمیکردم. چهمی

 . ...آبتین -

سمت دهنم اومد. توی دستش های آخرم بود که، دست یکی بهصدام خیلی خفه بود. دیگه نفس

کم به خودم اومدم. نگاهی به صاحب دست کردم و بود. با اولین تنفس، راه نفسم باز شد. کم اسپری

کردم جا؟ نامزدی غزل؟ مات به اون نگاه میایِ رسیدم! سرگرد؟ اینهای سیاه مایل به قهوهبه، چشم

 :که صدای آبتین توی گوشم پیچید

 تونی نفس بکشی؟باده، خوبی؟ حالت خوبه؟ می -

پیچید. سرگرد رو به های آبتین و سرگرد میای به صداش نداشتم. فقط نگاهم بین چشممن توجه

 :آبتین گفت

 .نظر میاد حالش خوبهبه -

تونستم کنار بیام. تازه خودم رو درست کرده بودم؛ اما باز هم یه نه، من حالم خوب نبود. هنوز نمی

 .طوفانِ دیگه. غزل نامزد آبتینه! خدایا! بس کن

هاشون دقت م بود و آبتین یه وجب بیشتر یا من فاصله نداشت. حاال که به چشمتوی دو قدمی سرگرد

نداخت؛ اما من حواسم به هستن. بغض، به گلوم چنگ می بهم فهمیدم که چقدر شبیهکردم، میمی

 .اون دو جفت چشم بود

 خانوم دادفر! خوبید؟ -

م دست خودم نبود. حالم خوب نبود، افتضاح بودم. چه از ای گفتم. کنترل«نه»اراده، زبونم باز شد و بی

کشیدم. بار اگه اون اسپری نبود، مرده بودم. تند تند نفس مینظر روحی و چه از نظر جسمی. این

 ها روی خودم شدم. عمو محمد، خاله دیبا و آویسا هم بودن. آویسا با کم متوجه نگاه خیلیکم
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 .سمتم میومدهای اشکی بهچشم

 کنی با خودت؟جوری میباده خوبی؟ چرا این -

رو،  های این سرگردخواستم معمای چشمدادم. فقط میشنیدم؛ اما واکنشی نشون نمیصداش رو می

 :م رو، روی سرگرد دید، رو به اون گفتخیرهحل کنم. آویسا وقتی نگاه ِ

 آرشام! اومدی؟ -

کردم که صدای ها نگاه می؟ با تعجب به اونخبرهاسمش آرشامه؟ آویسا اون رو میشناسه؟ اینجا چه

 .سرگرد به گوشم خورد

 .آره آبجی! نامزدیه داداشمه -

وقت نامزدیِ داداشش؟ آبتین داداشِ آرشام بود؟ چرا من ندیدمش؟ اون، همون داداشی بود که، هیچ

کرد. گاه نمیی مردم، از بین رفت و دیگه کسی من رو نوقت. نگاهِ خیرهباهم برخورد نداشتیم! هیچ

ی آبتین رو گرفته بود. با دیدنشون، کنار هم حالم بد شد. من، غزل از اتاقش برگشته بود و شونه

عاشقِ آبتین نیستم. اصالً دوستش ندارم؛ ازش متنفرم. آره، ازش متنفرم. آویسا من رو توی بغلش 

 :گرقت و کنارِ گوشم، زمزمه کرد

 .دونم سخته؛ اما دووم بیارمی -

به چیه؛ اما حرفش روی من تأثیر گذاشت. باید دووم میاوردم! ونستم این حرفش راجعدنمی

تونستم دووم بیارم. مجبور بودم که، دووم بیارم. از من وارد شده بود؛ اما می های بزرگی، بهشوک

ول تونستم قبکردم. هنوز نمیآغ*و*ش آویسا بیرون اومدم. آویسا به من انرژی داد. هنوز باور نمی

کنم. هنوز توی بهت بودم؛ اما باید عادی رفتار می.کردم. سخت بود. من، توی نامزدیِ نامزد سابقم 

بود، باید دووم بیارم! باید ببینم میشه یا نه. باید، یه  بودم و، نامزدِ نامزد سابقم، دوستِ صمیمیم

تونستم! خواست؛ اما نمیمی خواست. دلم گریه کردن روی پر از اجبار. دلم اتاق و بالشتم رو میکلمه

. غزل با آبتین! سرگرد، برادر آبتین بود نامزدی من و آبتین نیومد! اما نامزدیِ غزل و آبتین، اومد

 .چیز نبود؛ غرق افکارم بودمتونستم دووم بیارم؟ حواسم به هیچقبولش سخت بود. چطور می
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صندلی بشینم. روی اولین صندلی نزدیک بهم رفت. تنها راهم این بود که، روی سرم، یکم گیج می

دونستم اشک توی دونستم االن، رنگم پریده و حالم خرابه؛ مینشستم و به غزل زل زدم. می

روم نیاوردم. چشم دونستم بغض توی گلوم برای همه آشکاره؛ اما باز هم بهزنه؛ میهام، فریاد میچشم

چیزی خبر نداشتم. چیزی خبر نداشت، من هم از هیچچداد. اون از هیی غزل آزارم میزدههای بهت

اون، نامزدی شد یه، « انتقام»ای شدم به نام گناهم. من، ناخواسته واردِ بازیام! من، بیمن قربانی

چیز مجبور شدم تا، پای مرگ برم. خاطر یهخواستم؛ اما بهخواستم؛ اما مجبور شدم. نمیجرقه. نمی

میگن تا سه نشه بازی نشه، یعنی این! من بازی رو شروع کردم. شکستم  من، برای بار سوم شکستم.

صداتر از بار بیبار، جا نزدم. اینبار حتی به خودم هم نگفتم شکستم. اینو خم به ابروم نیاوردم. این

 .هر دفعه بود

. کردمنشست. نقش بازی میای که توی فضا پیچیده بود، بدجور به دلم میصدای آهنگ انگلیسی

 .مجبور شدم

سمت آبتین و غزل رفتم. هایی منظم، بهلبخند پررنگی زدم و از روی صندلی بلند شدم. با قدم

 !کنمهای آبتین نگاه کردم. من نقش بازی میروی اون دو قرار گرفتم و به چشمروبه

 .نامزدیتون رو تبریک میگم. آبتین! امیدوارم قدر غزل رو بدونی -

 .غزل نگاه کردم و لبخند پررنگی زدم های پر از بهتبه چشم

 شناختی؟غزل: سایه! تو، آبتین رو از قبل می

کردم؟ اون نامزد سابقم رحم میشدم. لعنتی، چطور قبول میی آبتین کردم. باید بینگاهی به چهره

 !بود

 .سالهیه دوستیِ قدیمی باهم داریم. دوستیِ هفت -

 .م کرد و دستم رو گرفترهغزل، از لحن محکمم جا خورد. نگاهی به چه

 چرا حالت بد شد؟ -
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 :چرخید گفتمطور که چشمم دورتادور خونه میهمین

 .عادیه -

ها فاصله گرفتم. کرد. پوزخندی زدم و از اونلوح بود و زود باور میچیزی نگفت. باور کرده بود. ساده

تونستم یرونش بیاره؟ راحت میها و بهنوز مانتوی جلوبازم، تنم بود. کی حال داشت بره توی اتاق

جا بیرون بیارم. من خورد شدم دیگه چیزی برام مهم نیست. غزل هم رفت. دیگه تنهام. دیکه همین

 .کسی نیست

تا صندلی توی پذیرایی اهمیت به بقیه بیرون آوردم و رویِ صندلی گذاشتم. چهار، پنجمانتوم رو بی

زرشکی و سفید داشت که، من دوستش داشتم. من به  بزرگ بود و باقی هم، خالی بود. خونه یه تم

 .شکنمی خودم توی اتاقِ خودم میشکنم، توی خونهزودی میرم؛ اما نشون نمیدم شکستم. اگه می

کردم، که صدایی باعث شد نگاهم رو از به قسمتسرپا ایستاده بودم و به پیست ر*ق*ص نگاه می

 .پیست ر*ق*ص بگیرم

 دوستش داری؟ -

های آشناش نگاه کردم و صداش خیلی شبیه به صدای آبتین بود. باز هم اون. به چشمقلبم زد. 

 .هام نگاه کرد. جالب بود! نگاهش رو ندزدیدپوزخندی زدم. اون هم به چشم

 .نه -

دونستم که، دوستش دارم. دوستش... داشتم. تکلیفم با خودم محکم گفتم؛ اما باز هم خودم می

 .تم حسی به اون نداشته باشممشخص نبود؛ اما دوست داش

 :کرد گفتطور که به، پیست ر*ق*ص نگاه میپوزخندی زد و همین

 .هات این رو نمیگهچشم -

تونست فرق بین دهن بازم رو سریع بستم و آب دهنم رو قورت دادم. اون پلیس بود، خیلی خوب می

 .دروغ و راست رو بفهمه
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 .هر چی میگه -

یه تیپ اسپرت. یه ست آبی تیره. موهای سیاهش رو به سمت باال  وجب با من فاصله داشت. دو

. جذاب بود. کالً خانوادگی جذاب بودن. نگاهم رو هدایت کرده بود و صورتش رو، شیش تیغه کرده بود

 .ازش گرفتم و به پیست ر*ق*ص دوختم

 .به دو دقیقه نکشید، خودت رو جمع کردی -

 :نتی. لبم رو گزیدم و گفتمطوری حواسش بود؟ چقدر تیز! لعاین چه

 .دادمنباید ضعف نشون می -

 :رخش خیره شدم و ادامه دادمبه نیم

 !اصالً بگو ببینم، تو چرا تو این مدت اصالً خودت رو نشون ندادی؟ -

 کنه؟نگاهی هم به من ننداخت. این چرا من رو نگاه نمیهم گره زد و نیمهاش رو بهدست

 .چون ازت خوشم نمیومد -

 ازم 》راست اومد بهم گرفتدهنم باز شد و هیچ تالشی برای بسته شدنش نکردم. چه رُک! راست

 《دنمیوم خوشش

 چرا؟ -

قدر فکرم درگیر آرشام بود وجود اومد. خیلی پیچیده بود. خدایا! اونی لبش بهچه لبخند گوشهنیم

 .ی اتفاقات رو فراموش کرده بودمکه، کامالً همه

 .ب نمیومدی؛ اما... اآلن اون حس تنفر رو نسبت بهت ندارمچون به نظر جال -

نه تو رو خدا، بیا و »خواست بگم نفس عمیقی برای آروم کردنِ خودم کشیدم. ازم متنفر بود؟ دلم می

 .اما خودم رو کنترل کردم« داشته باش

 .اتفاقات رو باور نکن -

جا چه خبره؟ فاقی؟ چرا باور نکنم؟ اینو در عرض یه چشم بهم زدن، از کنارم رفت. یعنی چی؟ چه ات

 این چرا دوپهلو حرف میزنه؟ 
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تونم خودم این مهمونی، این جشن، این آهنگ، همه و همه به من فشار میاورد. مطمئن بودم که نمی

ای که مانتوم رو، روش انداختم رفتم و مانتوم رفتم. به سمت صندلیجا میرو نگه دارم. باید زود از این

های تونستم رانندگی کنم. فکرم مشغول حرفرفتم؛ اما با این حال خرابم نمیاشتم. باید میرو برد

کرد. آرشام بود. هه! چه زود به اسمش عادت کردم. از یه طرف دیدن آبتین کنارِ غزل، حالم رو بد می

مین زودی ها ی تنفسی رو تازه از سر گذرونده بودم. من، به ههام بریزه. حملههر لحظه بود که، اشک

گیرم. تصمیم بدون تونم از آبتین بگذرم. اون دنیام رو گرفت، منم دنیاش رو میمیرم؛ اما نمیمی

گناهه؛ ذارم! غزل بیشم، نمیی این داستان میگفت. اگه شده، آدم بدهفکری بود؛ اما عقلم این رو می

ذارم یه آب خوش از گلوشون نم. نمیزاما وارد این بازی شده. نامزد کردن؛ اما روابطشون رو بهم می

رم. نگاهم رو به آبتین پایین بره. من آب از سرم گذشته، چیزی برای از دست دادن ندارم پس می

 .خوش و خندون دوختم. پوزخندی کنج لبم جا خوش کرد

 !دمار از روزگارت در میارم آبتین -

برگشتم. دوستش داشتم؛ اما مجبورم پا روی حالت عادی ای قطع شد؛ اما دوباره بهنفسم برای لحظه

هام ای روی ل*بدلم بذارم. موبایلم رو، توی دستم فشردم و، به سمت غزل رفتم. لبخند مصنوعی

 :نشوندم و گفتم

 .من حالم خوب نیست، باید برم غزل جان -

وی اون شناختمش. حالت صورتش نگران شد و به من نگاه کرد. تلحنم صمیمی نبود. انگار که نمی

 .رنگ قشنگ شده بود. یه لباس عروسکی بنفش. ساده؛ اما شیکلباس بنفش

 تونی رانندگی کنی؟می -

 .هام قرار دادم و شال سیاه رنگم رو درست کردممانتوم رو، روی شونه

 .آره -

 خواستم ازش متنفر بشم. به سمت خاله خواستم به صورتش نگاه کنم. نمیو از کنارش رد شدم. نمی
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 .مین رفتم و لبخند گرمی تحویلش دادمث

 .سالم خاله -

 :صدای من رو که شنید لبخند گرمی به سمتم پرت کرد و گفت

 سالم عزیز خاله! چی شد حالت بد شد؟ -

 .؛ اما نگفتم«دامادت! مصوبش، دامادته!»تونستم بگم ای زدم. کاش میلبخند مصنوعی

 .نتونستم بمونم خوام برم، ببخشیدعادیه خاله. من االن می -

 .ش به سمت باال هدایت شدابروهای هاشور شده

 خوای بری؟یعنی چی می -

 !خاله، حالم بده آخه -

دونستم راضی نیست که برم؛ اما م کرد و سری تکون داد. خوب مینگاهی به صورت رنگ پریده

شد . چند ماهی میسمت خاله دیبا رفتمخاطر حالم قبول کرده. لبخندی زدم و ازش دور شدم. بهبه

 :ندیده بودمش. موهاش رو رنگ کرده، رنگ سیاه بهش میومد. با دیدن من لبخندی زد و گفت

 !کجا بودی این همه وقت؟ -

پسرت نامزدی کرده به من » خواست بگم:؛ اما نگفتم. دلم می«بیمارستان» خواست بگم:دلم می

 .؛ اما نگفتم. فقط ریختم توی خودم«نمیگی؟!

 .اخیر، باعث شد که نتونم بیام پیشتون خاله دیبا اتفاقات -

کرد طور که موهام رو نوازش میهوا من رو توی ب*غل خودش کشید. همیندستم رو گرفت و بی

 :گفت

دوست داشتم تو عروسم بشی! شاید بعضی از شرایط رو نداشتی؛ اما یه چیز خاص رو داشتی! حیف  -

 .که... نشد

هام سرازیر بشه. من توی یه منجالب دادم. هر لحظه ممکن بود، اشکهام رو محکم بهم فشار چشم

 خواستم کسی درکم کنه. باآلخره اجازه داد از بودم. درک کردن من، کار سختی نبود؛ اما من نمی
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ی زیبا نگاه ای به لباس سفید رنگش نداشتم و فقط به اون دو تیلهآغوشش بیرون بیام. توجه

 !های من بود، عسلی تیرههاش شبیه رنگ عسلی چشمکردم. رنگ عسلی چشممی

 :لبخند لرزونی زدم و گفتم

 .من میرم، خداحافظ... مواظب خودتون باشید -

 :نیم نگاهی به غزل و آبتین انداختم و ادامه دادم

 !نامزدی نامزد سابقم مبارک -

از دست ظریفش جدا این یه جمله، از دهنم پرید؛ اما تالشی برای درست کردنش نکردم. دستم رو 

هام سرازیر شده داشتم. اشکی اون غیب شدم. تند قدم برمیزدههای بهتکردم و از جلوی چشم

چیز رو عوض کنم. باید بتونم. از اون تونستم همهبود. دیگه مُرده بودم. من، بازنده شده بودم؛ اما می

طور که عاشق آبتین بودم. همون ویالی بزرگ بیرون رفتم و وارد حیاط شدم. عاشق این حیاط بودم،

ام توی صورتم پخش شده هام رو پاک نکردم. ریمیلدونم. اشکدونم! واقعاً نمیعاشقش بودم؟ نمی

خاطر شوک بزرگم بود خواستم از حیاط خارج بشم؛ اما ای که بهدادم. با گیجبود؛ اما اهمیتی نمی

دونستم که، کرد مـست کردم؛ اما خودم میمیدید فکر رفتم. هرکی من رو میتلوخوران راه میتلو

داشتم؛ درپی قدم برمیخاطر اون شوک بود. عصبی از ضعفم، قدم بعدی رو برداشتم. پیش بهنه! همه

رفتم توی رفتم. باید میاما چندبار از مسیر خارج شدم. برام مهم نبود من باید از این خونه بیرون می

سمتش ردم. باآلخره به در بزرگ طالیی حیاط رسیدم. دستم رو بهمُی خودم، به درد خودم میخونه

 :بردم تا بازش کنم اما صدایی مانع شد

 حالت خوبه؟ -

سمت صدا برگشتم. واقعاً انگار مست کرده بودم. کنترل حرف هام، نفس عمیقی کشیدم و گیج، به

 :اختیار گفتمحرکاتم و... دست خودم نبود. بی

 م؟انتظار داری خوب باش -
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 :ای به ویال کردم و ادامه دادماشاره

 اون تو نامزدیِ نامزد سابقم بود. دوست داری خوب باشم؟ چه خوب بودنی؟ -

 دست به س*ی*نه من رو نظاره کرد. فاصلمون تقریباً پنج متر بود؛ اما به خوبی پوزخندش رو 

 .دیدممی

 » !سابق»گی نامزد سابق؛ دقت کن خودت می -

. قدمی به دونمزد، شبیه سایه! من حتی هویت خودم رو هم نمیتم. منطقی حرف میبا حرفش وا رف

 :اختیار گفتمسمتش برداشتم و بی

 !شه؟شه، میشاید نامزد سابق باشه؛ اما عشق سابق که نمی -

خواد کنه، وقتی که میهام نگاه میفهمیدم چه مواقع به چشمهام نگاه کرد. دیگه میتند به چشم

هاش نگاه کردم. انگار دیوونه شده بودم. هیچ چیز برام دروغ حرفم رو بفهمه. محکم به چشم راست و

 .مهم نبود

 !تو که گفتی دوستش نداری -

 :هام تند شد. واقعاً چی گفتم؟ آب دهنم رو به سختی قورت دادم و جواب دادمنفس

 !ندارم -

 .مون سه قدم بودجلو اومد. حاال فاصله خونی نداشت! یه قدمهام باهم همپوزخند صداداری زد. حرف

 .تکلیفت رو با خودت مشخص کن -

بار رو جواب بده. بگو من دی اینزنم جواب نمیو، به سمت ویال برگشت. پیچیده! خدایا! صدات می

 !م! مگه قرار نبود منطقی باشم؟کی

کردم. امشب، از اون حیاط، خارج شدم و سوار ماشینم شدم. ماشین رو روشن کردم و حرکت 

ندازه؛ آشام میهای بزرگی به من وارد شد. نامزدی آبتین، آرشام! چه اسمی. من رو یاد خونشوک

کنم، ذهنم به سمت آبتین آشام بهش میاد. چرا وقتی با آرشام صحبت میگرچه این همون خون

 ای شه حق نداره با کسِ دیگهذارم ازدواج کنن. آبتین، با من نبانمیره؟! آبتین، نامزد کرد؛ اما... اما نمی
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دم بازی کردن با تونم. بهش نشون میی شیک بکشم. تاحاال بد نبودم؛ اما میهم باشه. باید یه نقشه

 .ها هم باید بشکنهمن یعنی چی! دنیای من بشکنه، دنیای اون

ست که، موقعکشم. اونکشمت. احساستت رو میوارد خونه شدم و به اتاقم پناه بردم. آبتین! می

 .فهمی ظالم کیهست که میموقعکنی من چه حسی داشتم. اوندرک می

کشت که، قدر، حس حسادت من رو میقدر آتیش انتقامم روشن بود که، دنیام رو به باد دادم. اوناون

دونستم... دونستم مُردم. نمیای شدم. نمیدونستم وارد راه خطریخواستم انتقام بگیرم؛ اما نمی

دونستم... دونستم از قبل بودم، نمیخواستم ظالم بشم؛ اما نمیدونستم. مییزها رو نمیخیلی چ

گیم زیر و رو میشه. عشق این بود، نبود؟ زندگی آدم رو زیر خاطر حسادت و عشق زنددونستم بهنمی

ود؛ کرد؛ اما عشق من فرق داشت. عشق من سیاه بود؛ اما سفید هم بود. عشق من، شیطانی بو رو می

 .حال، عشق یه فرشته بوداما توی همون

ست. رفتم سر مزار مهتا، از اتفاق جدید نفهمیدم کِی خوابم برد؛ اما صبح که بیدار شدم فهمیدم جمعه

دونستم مخالف بود؛ اما شاید این م گفتم و صدایی نشنیدم. میگفتم و کلی درد و دل کردم. از تصمیم

ی شیک کشیده بودم که، با یه تیر دو تصمیمم رو گرفته بودم. یه نقشهیه قسمت برام مهم نبود. من 

 .کردم. روز جمعه هم گذشت و شنبه شدنشون میزد؛ اما باید صبر می

باز، م رو پوشیدم. یه تاپ سفید یقهنفتیمانتوی سفیدم رو از کمدم بیرون کشیدم و شلوار جین آبی

ماهی های طالیی رنگش رو بستم. موهام رو تیغو دکمهپوشیده بودم. مانتوم رو، روی تاپ انداختم 

بم رو هم زدم و شال سیاهم رو، روی موهام انداختم. بافتم و یه رژ ل*بِ کرمی رنگ زدم. کرم ضدآفتا

دیگه به رنگ سیاه عادت کرده بودم. شده بود، عضوی از زندگیم. کیفم رو برداشتم و از اتاق خارج 

هام رو برداشتم و پوشیدم. رد اون راهروی کوچیک شدم. یکی از کتونیشدم، از پذیرایی گذشتم و وا

خونی جالبی داشت. کیفم رو محکم به خودم فشردم و از کتونی سفیدرنگی که با، پای سفیدم هم

خونه خارج شدم. سوار آسانسور شدم و دکمه پارکینگ رو زدم. بعد از کمی منتظر موندن، در 

 ه از قفس آزاد شده باشه، از آسانسور بیرون اومدم و، یه راست آسانسور باز شد. مثله مرغی ک
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همین دلیل بخاری رو سمت ماشین رفتم. سوارش شدم و روشنش کردم. هوا سوز سردی داشت، بهبه

 .روشن کردم

ی کوبید. این چند روز، هیجانش زیاد شده بود و محکم به قفسهباآلخره به، شرکت رسیدم. قلبم می

م پوزخندی زدم. دیگه نقشه« شرکت آرامیس»کوبید. با دیدن تابلوی همیشگی میم س*ی*نه

ها ماشین رو پارک کردم. دلم شد. وارد ساختمون نشدم و یه گوشه بین ساختمونشروع می

گردم. کیفم رو از روی صندلی شاگرد برداشتم و از ماشین پیداه شدم. خواست کسی بفهمه برمینمی

بیدم که، کسایی که دور و اطراف بودن یه نگاه پُر از تأسف به من انداختن و من درش رو محکم بهم کو

هم فقط یه پوزخند صدادار زدم. نگاهی به خیابون که بیست،سی متر با من فاصله داشت انداختم و 

زدم. شاید دیوونگی بود؛ اما آبتین دیدم پوزخند میتر کردم. به هر چی که میپوزخندم رو پررنگ

دادم. به ساختمون رسیدم و واردش شدم. بی توجه به اطراف، کرده بود. باید شکستش می نامزدی

سمت آسانسور رفتم و واردش شدم. صدای آهنگش مثله همیشه رو اعصابم یورتمه می رفت؛ اما به

فشار دادم و بعد از دوثانیه از اون دکمه جدا « 31»تصمیم گرفتم اهمیت ندم. دستم رو، روی عدد 

 .سرد بود، مثل همیشه کردم.

نفس عمیقی کشیدم و  ی سی و یک رسیدم. در آسانسور باز شد و من بیرون اومدم.باآلخره، به طبقه

سمت شرکت قدم برداشتم. قسمتی از موهای سیاهم که، روی چشمم بود رو با دستم کنار زدم و به

 من، جنگیدن من و شکستن تر. برگشتنِنزدیک پوزخندی زدم. مرگ من، نزدیک بود؛ اما مرگ اون

من، نابودی اون بود. وارد شرکت شدم و به نازنین که پشت میز نشسته بود و مشغول حرف زدن با 

تلفن بود چشم دوختم. با صندلی چرخ میزد. چرخش بعدیش مساوی با دیدن من بود. چرخید و من 

هاش نگاه ش رفتم و به چشمسمت. با دیدن من وا رفت. یکه خورد؛ اما من ریلکس بودم. بهرو دید

 .کردکردم. تعجب جاش رو به خشم داد و طلبکار من رو نگاه می

 !اند؟فر، داخلآقای قائمی -
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 دونستم برایاز روی صندلی بلند شد و به من نگاه کرد. خشم و خشم. از من متنفر بود؛ اما من نمی

 .چی

 چرا برگشتی؟ -

و به سمت میز خم کردم. روبه روی هم بودیم. اون با خشم و ی لبم به باال هدایت شد. خودم رگوشه

 .من با تمسخر! حالِ این رو هم میگیرم

 !جواب من -

 .خیال می شدمکُشتم و با رذلی بیکردم. با خشم میگفتم و محکم له میمحکم می

 :روی صندلی نشست و آروم زمزمه کرد

 .آقا آبتین هم هستن فر بزرگِ، هستن.کدومشون؟ اگه منظورت آقای قائمی -

 کنه؟صداش می« آقا آبتین»حاال  از کِی تا

ای رو بستم و به اون که پشت اون میز بزرگ نشسته حرف وارد اتاق عمو محمد شدم. درِ شیشهبی

بود، چشم دوختم. من رو که دید، برای یه لحظه جا خورد؛ اما خونسردیش رو حفظ کرد. لبخند 

 :ای زد و گفتنمایشی

 عموجان! خوبی؟ سالم -

چیز ای نشستم و نگاهی به دکور اتاق انداختم. عوض شده بود، همهروی یکی از اون دو صندلی قهوه

 !ای رنگ شده بود؛ جزء چند چیزقهوه

 .جا چه عوض شدهمرسی عمو... این -

 :هاش نگاه کردم و ادامه دادمبه مردمک چشم

 !ی آبتینهسلیقه -

حال خودم سوخت، دیگه چه برسه به عموی مهربون و دلسوز! حالم لم بهبا سوز این رو گفتم. خودم د

 .انگیز بود؛ برای همین ادامه ندادمترحم

 ای گفت. حرفش رو نادیده گرفتم. برای چی متأسفه؟«متأسفم»سرش رو پایین انداخت و 
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 .راستش، من یه راست میرم سرِ اصل مطلب -

 :ه شد. ادامه دادمبا حرفم، سرش رو باال اورد و به من خیر

 .گردم به شرکتبرمی -

 .سان کنمها رو با خاک یکگشتم تا اونهام خیره شد. برمیای کرد و به چشمتک سرفه

 گردی؟برمی -

 .سرم رو کج کردم و لبخند مزخرفی زدم. الزم بود برگردم

 .آره -

شد. نه تنها چیز عوض میمههاش رو بهم گره زد و لبخند پررنگی تحویلم داد. با برگشتن من، هدست

 .گشتمجا بلکه باید به هرجایی که قبالً بودم برمیبه این

 .خوش برگشتی. اتاقت همون اتاقِ قبل -

 .رنگ بلند شدمایلبخندم رو پررنگ کردم و از روی صندلی قهوه

 .مرسی عمو محمد -

نامزد کرد و من خورد شدم. سمت در حرکت کردم. تصمیمم رو گرفتم راه برگشتی نیست. آبتین و به

سمت اتاق خودم رفتم. وارد اتاق شدم و سریع در، رو واقعاً راه برگشتی نبود. از اتاق خارج شدم و به

های ریز اشک رو پاک کردم. ناراحت بودم؛ اما نباید بستم. نفس عمیقی کشیدم و با پشت دست قطره

رنگ نشستم. کامپیوترم رو، روشن ی سیاهسمت میز سفید رنگ رفتم و روی صندلدادم. بهنشون می

هام رفتم. یه طرح جدید داشتم. پوفی کشیدم و مشغول کشیدن کردم. با روشن کردنش، سراغ ایمیل

کرد. آبتین بود که فکرم رو درگیر کرده بود و دنیام رو، بهم نقشه شدم؛ اما یه چیز حواسم رو پرت می

کرد. نفس عمیقی کشیدم و زیرلب زمزمه د این آرومم میزده بود. تصمیمم خودخواهانه بود؛ اما شای

 :کردم

 ذارم. اگه شده جونمم این بازی، فقط با خنک شدن دلِ من تموم میشه. به هر قیمتی که شده، نمی -
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 !میدم. مهم اینه که، بتونم خالی بشم. لعنت به باده و سایه

شانسم رو از دست دادم. دیگه هرروز باید  هام نریزه؛ اما ریخت. منهام رو بستم تا اشکسریع چشم

 .دادمکشیدم تا اون رو عذاب میدیدمش. باید عذاب میمی

هام رو باز کردم. باز مشغول کشیدن نقشه شدم. بعد از دوساعت باآلخره خوب در اومد. چشم

ودم لبخندی از روی رضایت زدم و یه گوشه گذاشتمش. به بدنم کش و قوسی دادم. توی همون حالت ب

هاش با دیدن حالت من گشاد شد و که، در باز شد و قامت یکی توی چهارجوب در نمایان شد. چشم

کار کنم. گیج شده بودم و مات توی همون دونستم چیهاش نشست. من نمیلبخند محوی روی ل*ب

 .حالت ایستاده بودم

ندلی نشستم. صورتم از شرم وارد اتاق شد و در رو بست. با صدای در، به خودم اومدم و سریع روی ص

روم قرار گرفت. سمت میزم اومد و روبهدونستم چی بگم تا اوضاع درست بشه. بهسرخ شده بود و نمی

 .سرم رو باال نگرفتم تا بهش نگاه کنم

 .هنوز هم مثل قبلی -

. اون باختمبا حرفش، تموم چیزهایی که گفته بودم و قول داده بودم، یادم اومد. نباید خودم رو می

 .های اعتیادآورش نگاه کردمنامزد کرده بود. سرم رو باال گرفتم و به چشم

کنی دوستت دارم، در کنی مثل قبلم. تویی که فکر مینه! نیستم. عوض شدم، این تویی که فکر می -

 . ...صورتی که

 :هاش نگاه کردم. ادامه دادممکث کوتاهی کردم و به مردمک چشم

 .اصالً دوستت ندارم -

 .م انداختهاش نشوند و نگاهی به چهرهپوزخندی روی ل*ب

 !دوستم داری -

 :عصبی از روی صندلی بلند شدم و گفتم
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 !ندارم -

 :سمتم خم کرد و زمزمه کردسرش رو به

 !داری -

 :هاش مشتی به میز زدم و فریاد کشیدمعصبی از این حرف

 .دِ میگم دوستت ندارم -

سوخت؛ اما برام مهم نبود. خواستم دستم رو از دستش انداخت. می مچ دستم رو گرفت و نگاهی بهش

 .تر گرفتبیرون بکشم که، محکم

نه! عوض شدی؛ اما نتونستی یه چیز رو عوض کنی. هنوز اون خوی وحشیت رو داری. وقتی عصبی  -

 .میشی کنترلت رو از دست میدی باده

 :پوزخندی زدم و زمزمه کردم

 .زدمدستم رو ول کن تا جیغ ن -

 .هام نگاه کرد. دستش شل شد؛ اما دستم رو رها نکردای کرد و به چشمتک خنده

تر! من رو تهدید اما کشیده« جـیغ»خوای بگی دونی جیغ زدن چیه؟ نکنه میببینم! تو اصالً می -

 .شناسمتنکن. خوب می

 .کردمای خندهروش ایستادم و تکدستم رو از دستش کشیدم و میز رو دور زدم. روبه

 .پا پرتت نکردم بیرونبرو تا با تی -

تونستم از پسش بر بیام. هرچقدر هم ورزش کرده باشم؛ اون بیشتر ورزش زدم. نمیداشتم بلف می

 .رسید. دربرابرش یه جوجه بودموقت زورم بهش نمیکرده بود. هیچ

 « !زدی و ترسو نشدیخوبه که جا ن» ی بحث کردن با تو رو ندارم. فقط اومدم بگمحال و حوصله -

به ساعت دیواری اتاقم خیره شدم و سعی کردم نیم نگاهی به اون نکنم. هر لحظه ممکن بود یه سیلی 

 .توی گوشش بخوابونم

 !برو بیرون -

 . عصبی بودم. یعنی اون موقع جا زدم؟ من اهل اش به گوشم خورد؛ اما بهش نگاه نکردمصدای خنده
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شون و خوش تونستم برم عروسیتونستم بشینم و چیزی نگم. نمینمی جا زدن نبودم. برگشته بودم.

 .و خرم باشم. برقصم و بخندم

ی دیوونه. دیوونه بود، خیلی هم دیوونه بود. کسی بود که، توی صدای در من رو به خودم آورد. پسره

من هم نزدیک  روز عقدش، ول کرد رفت. همچین آدمی دیوونه بود. حاال برگشته و نامزد کرده؛ اما به

 ای داره؟میشه. این کارش چه معنی

شدم. ممکن بود کارهاش مردد میعصبی رفتم و روی صندلی نشستم. من عصبی بودم؛ اما با این

تونه من رو از آبتین نجات بده. حرف قلبم رو گوش بدم؛ اما نه! باید به راهم ادامه بدم. فقط یکی می

جوری سپری میشه. یادم میره آبتینی هم هست. دونم زمان چههروقت که به فکر اونم، نمی« آرشام»

هاش درست شبیه آبتین پیچیده بود؛ و پیچیده بود. چشم عجیب بود! این اثرات، مثل خودش عجیب 

تر از هر کسی هاش پیچیده بود؛ ولی آرشام شخصیتش هم پیچیده بود. پیچیدهاما آبتین فقط چشم

ی ونسته بودم شخصیتش رو کشف کنم. موبایلم رو برداشتم و شمارهکه دور و اطرافم دیدم. هنوز نت

جوریه. تو هر شرایط چه واکنشی انجام خاله دیبا رو گرفتم. به سرم زده بود بدونم این آرشام چه

کردم برگشتم. با صدای شدم. احساس میکنه. نمیدونم چرا؛ اما در برابر اون باده میکار میمیده. چی

 :با به خودم اومدم. لبخندی زدم و جواب دادمخاله دی« جانم»

 سالم خاله جون! خوبید؟ -

با به یاد آوردن اون « نامزدی نامزد سابقم مبارک»انگار یادم رفته بود که اون شب چی بهش گفتم. 

 .ای گفتم« لعنتی»حرفم، لبم رو گزیدم و 

 سالم عزیزدلم، خوبم جانم، تو خوبی؟ -

 :گفتمم رو به صندلی دادم و تکیه

راجع « آرشام»... من راجع به این پسرتون که پلیس بود... اسمش چی بود؟ آهان منم خوبم. میگم  -

 .به این کنجکاوم
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 :ادمدکه لو ندم این رو گفتم. ادامه یندونستم؛ ولی برای ااسمش رو می

 . ...آخه چرا من ندیدمش؟ متأهله؟ نامزد داره؟ ماشین داره؟ خونه داره؟ تحصیالتش -

م کوبیدم. سوتی از این باالتر نداشتم. واقعاً سریع به خودم اومدم و کف دستم رو محکم به پیشونی

 .هام رو سرخ کردی خاله، گونهانگار باده شده بودم. صدای خنده

 خوای باهاش ازدواج کنی؟ این همه سؤال؟دختر، نکنه می -

 .لبم رو گزیدم و چیزی نگفتم

هاست که تن به ازدواج نمیده؛ البته فکر کنم یکی تو گلوش گیر کرده. پلیسه ننه عزیزم، این از او -

ترسیدم از خونه . سایه! میو ماشین هم داره. خونه هم باید بگم داشت؛ اما با غرغرهای من فروختش

 .بره

 .نه تنها جواب سؤاالم رو نگرفتم، بلکه بیشتر کنجکاو شدم

 شق هم بشه؟ کی رو دوست داره؟ چرا بزنه از خونه بره بیرون؟گلوش گیر کرده؟ بلده عا یعنی کی تو

 جالبه. چرا من ندیدمش؟ -

 .اش مأموریت داشت یا... مریض بوددونم واال، یا همهنمی -

به یاد این حرفش که « اتفاقات رو باور نکن»پس ازم متنفر بود! اما چرا؟ چرا االن ازم متنفر نیست؟ 

 کشیدم. چرا؟افتادم، ابروهام رو، توی هم 

آرشام مشغول کرده بود. ی فکرم رو، یکم دیگه با هم حرف زدیم و بعد من تماس رو قطع کردم. همه

ها. پوفی کشیدم و نگاهی به، ساعت کردم. این پسر کیه؟ معما! خسته شدم از این معماها و شوک

یفم رو از روی میز ساعت از تعطیل شدن شرکت گذشته بود. واقعاً فکرم رو درگیر کرده بود. کنیم

شالم رو درست کردم. از اتاقم خارج شدم و از اون سالن بزرگ گذشتم. وارد آسانسور  برداشتم و

 !کف رو زدم. آرشام کی بود؟ی همشدم و دکمه

 

 به خونه که رسیدم اول از همه، یه دوش گرفتم و بعدش با موهای خیس و یه تاپ و شلوارک ستِ 
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. آشپزیم بد نبود. مواد ماکارونی رو برداشتم و مشغول درست کردنش بنفش، به آشپزخونه رفتم

که، جسمم م درست شد. اشتهایی نداشتم؛ اما برای اینساعت، ماکارونیشدم. بعد از گذشت یک

ها رو شستم و به سمت پذیرایی ضعیف نباشه مجبور شدم چند لقمه بخورم. بعد از خوردنم، ظرف

و با همون موهای خیس روی کاناپه دراز کشیدم. یه فیلم ترسناک وی رو، روشن کردم رفتم. تی

به یه موجود وحشتناک کردم. راجعداد. زیاد به اسمش توجه نکردم و فقط به فیلم نگاه مینشون می

ترین قیافه بود. زناش حال بهمتا سر داشت. قیافهدونستم. اون موجوده پنجبود که اسمش رو نمی

ترسوند. اومد یکی رو بکشه که سریع کنترل رو ترسناکش بدجور آدم رو میهای زشت و اون چشم

های ترسناک به من ترسو نیومده. این شبکه، یه فیلم برداشتم و کانال رو عوض کردم. این فیلم

داد. مشغول دیدن این فیلم شدم؛ اما چند ثانیه نگذشت که فهمیدم زیاد مناسب عاشقانه نشون می

ها خوشم نمیومد. عصبی از هاش زیاد بود. از این لوس بازیبود و هم ب*وسهمن نیست. هم چندش 

وی زل زدم. اصالً ی تیی ورزش رو گرفتم و به صفحهکه فیلم دیدن به من نمیاد، شبکهاین

دونستم تکلیفم چیه! آبتین رو ور بودم. نمیفهمیدم که تلویزیون چی میگه! تو افکار خودم غوطهنمی

 .قدر گیج نبودمنه؟!تاحاال این دوست دارم با

وی رو خاموش کردم. زندگیِ من، شبیه زندگی بقیه نبود، پر هیجان و البته پوفی کشیدم و تی

تونستم برنده این ها برام هیچ بود! میقدر درد کشیده بودم که، اینغمگین. یه تراژدی واقعی! اون

الویت زندگیم بود. وقتی من توی این دنیا  خوردم. برنده شدن من،بازی باشم. فقط نباید شکست می

ش هم این شد. مهمونم الزم نیست که دل ببندم؛ اما من دیر فهمیدم که مهمونم! دل بستم و نتیجه

جنگم. مصوب هر اتفاق بدِ زندگیم هر کی فطرتن! من، برای خودم میهای این زندگی خیلی پستآدم

طور که من، طور که من روی خاک سیاه نشستم. همونوننشونم. همکه بوده، اون رو به خاک سیاه می

ای اشک از ندازمشون. قطرهکنم. به گریه میها رو هم عزادار میتوی روز عقدم عزادار شدم، اون

 .وقتوقت نباید شکست رو قبول کنم! هیچهام چکید. هیچچشم

 برای شکست دادنشون و انجام از روی کاناپه بلند شدم و وارد اتاقم شدم. باید یه راهی پیدا کنم 
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تونه زمین کار؟! من باید آبتین رو شکست بدم؛ اما با چی؟ چطور مینقشه! باید یه کاری کنم؛ اما چی

تونم کال خنجر به دست نگیرم. تونم از پشت خنجر بزنم؛ اما میتونه؟ نمیبخوره؟ آبتین! چطور می

 جور؟بتونم! چهتونم با یه کار، کارش رو لق کنم. باید می

روی صندلی اتاقم نشستم و به پنجره زل زدم. با دیدن هوای بیرون پوزخندی روی لبم نشست. 

 .اختیار مشغول مرور خاطرات شدمبی

*** 

دونستم چی بود! فقط فکر ای مایل به سیاه، یه حسی سراسر بدنم رو گرفت نمیوقتی گفت قهوه

ه گذشت. خیلی با هم صمیمی شدیم. زود با هر دوشون کردم متفاوته. اون روز با شوخی و خندمی

چرخید. کنترل اخت شدم و خوب با هم کنار میومدیم؛ اما توی اون روز نگاهم روی آبتین می

کردم. شاید واقعاً عشق در نگاه اول بود! شاید واقعا من با یه هام رو نداشتم! هی به اون نگاه میچشم

گذشت و من درگیر کنکورم بودم؛ اما من رو عاشق کرد. روزها مینگاه عاشقش شدم. دلم رو لرزوند. 

های بدنم هم مهم نبود. فقط به کردن. فکر و ذکرم اون بود. دیگه حتی کبودیها رهام نمیاون چشم

شد! یه ماه گذشت و من فقط به کردم. عاشق بودم! آدم عاشق کور میی متفاوت فکر میاون دو تیله

ها بریم بیرون. مهتا با کلی یام شده بود آبتین! به پیشنهاد مهتا، قرار شد جمعهکردم. دناون فکر می

دونستم؛ اما وقتی دیدمش حالم خراب دونستم آبتین هم هست! نمیالتماس بابا رو راضی کرد. نمی

کم خجالتم شد. دلم بد لرزید. عاشقش شده بودم؛ کم نبود! با کلی خجالت بهش سالم کردم؛ اما کم

ی نحس شاید هم . اون روز خیلی خوش گذشت! هر جمعه با هم بودیم تا اینکه یه جمعهآب شد

دونست مهتا بود. اون خواستم بگم؛ اما تنها کسی که از حسم میاقبال دلم طاقت نیاورد، میخوش

دونستم برای چی! اما وقتی رفتم خونه فهمیدم یه خواستگار دارم. جلوم رو گرفت. اون موقع نمی

 !فهمیدم کیه، شوکه شدم. آبتین بودوقتی 

کلی سؤال توی ذهنم بود. آخه چرا؟ یعنی دوستم داشت؟ یعنی حسش حس من بود؟! سریع وارد 

 شد. دوستم داشت. داشتم کردم! باورم نمیکردم، از شوق گریه میاتاقم شدم و در رو بستم. گریه می
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تاب بود. یق کشیدم. حالم خوب شد؛ اما دلم بیم رو برداشتم و چندتا نفس عممُردم. اسپریواقعاً می

واقعاً اون قرار بود بیاد خواستگاریم؟ حسم قابل توصیف نبود. هیجان و ترس! شوق و ذوق و عشق! 

جا با هم بودیم. ماه بعدش عقد کنیم. همهچیز سریع اتفاق افتاد. زود نامزدی کردیم. قرار شد سههمه

ترین روزهام بود! گذشت و گذشت. روز عقدم رسید. با مهتا حال بودم، شاید اون روزها بهخوش

تر کرده رفتیم آرایشگاه. خوب یادمه که آرایشگر موهام رو شرابی رنگ کرده بود. ابروهام رو باریک

م توی چشم های برجستهم صورتی بود و گونههام زده بود. رژ گونهبود و یه رژ ل*ب قرمز روی ل*ب

ای که ی زده بود و خط چشم باریکش خیلی به چشمم میومد. مژه مصنوعیبود. سایه چشم کرمی رنگ

هام؛ ذاشت. آرایشگر خیلی اصرار کرد که لنز بذاره برای چشمهام رو به نمایش میگذاشته بود، چشم

ولی نخواستم. عقدم همراه با جشن بود. لباس نباتی رنگ بلندی رو پوشیده بودم و شنل هم انداخته 

درخشید. موهاش رو، صاف کرده بود و بسته بود؛ اما . مهتا با اون گیپور مشکیش میبودم روی خودم

قسمتی از جلوی موهاش رو، روی صورتش انداخته بود. یه آرایش محو کرده بود که، خیلی بهش 

تر. پوست هاش رو درشتمیومد. خط چشم درشتش زیباش کرده بود و ریمیلی که زده بود مژه

های کوچولوش زده بود. لبخند زنان به ود و رژ ل*ب صورتیِ ماتی به ل*بصورتش سفیدتر شده ب

 :سمتم اومد و زمزمه کرد

 !چه خوشگل شدی باده -

فهمیدم هم ای که دلیلش رو نمیلبخند پررنگی زدم و چیزی نگفتم. استرس داشتم، یه دلشوره

تین اومد؛ اما صورتش شدم. باآلخره آبداشتم. استرس داشتم از عقدمون. داشتم زن آبتین می

فهمیدم چرا گرفته بود! مهتا، قرار شد با آویسا بیاد و من سوار ماشین آبتین شدم. جوری بود. نمییه

ای کوبیده شدن در از جا آبتین هم سوار شد و درِ ماشین رو، محکم بهم کوبید. از صدای یه دفعه

 .رخش نگاه کردمپریدم و نیم

 !تریواش -

 کرد. گی میاخم پررنگی روی پیشونیش نشوند. با سرعت زیادی رانندچیزی نگفت و فقط 
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که کردم. عصبی شده بودم از ایندونستم دلیل این رفتارهاش چیه! فقط با اخم به اون نگاه مینمی

 .کنهتوی روز عقدمون بد رفتاری می

 :گرفتم و زیر ل*ب زمزمه کردمی در ماشینش رودسته

 آخه چش شده؟ -

 :عوض کرد و بلند گفتدنده رو 

 !تونمنمی -

ترسیدم برای همین ترسیدم از جواب سؤالم. میتونه؟ میتونه؟! چرا نمیچی؟ یعنی چی که نمی

 .خوام رو بشنوم و نپرسیدمترسیدم که چیزی که نمینپرسیدم! می

دیگه به خوام رو بشنوم؛ فقط به شیشه نگاه کردم. خواستم چیزی که نمیهیچ چیزی نگفتم چون نمی

اختیار دست آبتین رو گرفتم. اون محضر رسیدیم. استرس گرفته بودم. از ماشین پیاده شدم و بی

جور و با چه استرسی دستم رو نگرفت؛ اما دستش رو هم جدا نکرد. وارد محضر شدیم. یادم نمیاد چه

ای «بله»ت؛ اما روی اون میز نشستم. فقط یادمه که از من پرسیدند! محتوای پرسششون رو یادم نیس

منتظر هام نگاه کرد. که با شوق گفتم رو یادمه. از آبتین پرسیدند. نگاهش رو به من داد. به چشم

ش، جا خوردم. نفسم گرفت. قلبم ایستاد. گفت نه! دلم ریخت. مُردم! «نه»ی ش بودم؛ اما با کلمه«بله»

تلخی خون رو، توی دهنم حس برای بار اول شکست خوردم. برای بار اول شکستم، برای بار صدم 

تونستم کردم؛ اما این خون با دفعات قبلی فرق داشت. آبتین از روی صندلی بلند شد و رفت. نمی

های پاشنه توجه به بقیه به دنبالش دویدم. با اون کفشپرسیدم. بیرفتم و ازش میبذارم بره. باید می

خواستم رد کنم، ر خیابون بود. از خیابون میبلند میفتادم؛ اما باز هم کم نمیاوردم. ماشینش اونو

دونستم ها خواستم برم که، صدای بوق ماشینی رو شنیدم. هول شده بودم. نمیتوجه به ماشینبی

ای گفتم. جیغ « نه»اراده م خورد و من رو به جلو پرت کرد. بیکار کنم که دست ظریفی به شونهچی

داد. ابون پر از خون شده بود، مهتا بود که داشت جون میزدم. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم. خی

 خاطر نمردن من، فداکاری کرد. خواهرم، خاطر من جونش رو داد، بههام اشکی شده بود. بهچشم
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خاطر ش هم به خاطر من. بهداد. همههام جون میدنیام، کسی که با من بود؛ داشت جلوی چشم

 من خاطر به! عوضی من خاطر به! فطرتپست من خاطر به. من حواسیبی خاطر به. گفت که ای《نه》

ه بود. شد آوار سرم رو دنیا. ریختمی هاماشک. کرد فدا رو خودش جونم از عزیزتر خواهرم،. رفت

خوام برگرده. تو اون خواست جیغ بزنم و زدم. از ته دلم، اسمش رو صدا زدم. گفتم میدلم می

تونستم بذارم. آبتین رفته بود! مهتا هم، مُرد. ه پروانه ضجه زدم. نمیخیابون، جیغ زدم. همراه با خال

 .دنیای من، توی یه روز عوض شد

*** 

خوردم؛ اما از م رفتم. داروهای قلبم رو نمیهای توی صورتم رو پاک کردم و سراغ اسپریاشک

نداشتم؛ فقط کردم. دیگه امیدی نداشتم، هدفی جز شکست دادن آبتین م استفاده میاسپری

رفت؛ من هم کردم. اگه اون، نمیخواستم اون رو شکست بدم. برای زنده موندنم، ازش استفاده میمی

ی رفت. مهتایی که جونش رو برای من داد. زمزمهرفتم، مهتا هم نمیرفتم بیرون و اگه من نمینمی

بینم! مهتا حرف االن دارم می یه لحظه ایستادم. حرفش! چرا« اتفاقات رو باور نکن!» آخرش رو یادمه:

 :خبره. سریع سراغ موبایلم رفتم و به آویسا پیام دادمجا چهآرشام رو زد. آرشام! باید بفهمم این

 .ی آرشام رو برام بفرستشماره -

دونست، آرشام هم جا چه خبره! مهتا یه چیزی میفهمیدم اینپرسیدم. باید میباید از خودش می

خبر بود؟ با صدای هام گرفتم. واقعاً چه! روی تختم نشستم و سرم رو، توی دستخبره؟دونه. چهمی

 .اس رو باز کردماماس گوشی، به سمتش حمله کردم و اساماس

 خوای؟برای چی می -

 :های لرزونم تایپ کردماشکم رو پاک کردم و با دست

 .کارش دارم، زود بفرست -

 فهمیدم چه خبره. باید جواب تموم هتا، آرشام، آبتین. باید می. مگانه بودناطراف کنارم، با من بی
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 .کردمهای توی ذهنم رو، پیدا میسؤال

هایی لرزون اسمش رو باآلخره، آویسا پیامک داد. شماره رو فرستاد و من سریع سیوش کردم. با دست

نداد. دیگه داشتم لمس کردم و گوشی رو کنار گوشم نگه داشتم. هر چقدر بوق خورد، باز هم جواب 

 .ش توی گوشم پیچیدشدم که صدای پر از جذبهناامید می

 بفرمایید؟ -

 .از رسمی حرف زدنش پوزخندی زدم. از اتاقم خارج شدم و وارد پذیرایی شدم

 !آرشام -

 .خواست فقط صداش بزنماسمش قشنگ بود. حس خاصی نسبت به اسمش داشتم. دلم می

 سایه، تویی؟ -

سایه رو، « ی»کرد خوشم میومد. که اسمم رو صدا میتم و لبخندی زدم. از اینروی کاناپه نشس

 .شد که از اسمم خوشم بیادگفت و همین باعث میکشیده می

 . ...آره خودمم -

 .م چی باشه، حرفی نداشتم که بگمی جملهدونستم ادامهنمی

 !ی من رو از کجا پیدا کردی؟شماره -

 !گفتمپرت میوای کردم. صداش قشنگ بود. داشتم چرتفهای زدم و تک سرلبخند دیگه

 !کم نگیر پلیس سایه رو دست -

 کاری داشتی؟ -

 .جدی شدم لبخندم رو خوردم و

 حرفِ آخرت چی بود؟ منظورت از اون -

 .خواستم بدونم تا بتونم قدم بردارمخواست همه چیز رو بگه و راحتم کنه. میدلم می

 کدوم حرف؟ -
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 .دونه کدوم حرفش رو میگمی زدم؛ مطمئن بودم میپوزخند

 .دونیخودت خوب می -

 .درپی روی مخم بودنهای پیای کردم؛ این سرفهو سرفه

 .دونم آخرین حرف کدوم دیدارمون رو میگیسایه! واقعاً نمی -

ر پوفی کشیدم. ما توی اون شب دوبار دیدار داشتیم و حتی خودم هم یادم نمیاد توی کدوم دیدا

 .گفته بود

 .«اتفاقات رو باور نکن»گفتی که  -

ببین سایه، سؤاالت رو جواب دادم؛ اما این یکی رو نمیگم؛ چون اگه بگم هم برای من بده و هم برای  -

 .تو! فقط بدون که، نباید باور کنی

که هر روز جا! از این دیگه کفری شده بودم. دنیای من، پر از معما بود. خسته بودم از این معماهای بی

 :شد کفرم در میومد. هوار کشیدمیه معمای دیگه به کلکسیون معماهام اضافه می

گید؟ مهتا هم همین رو گفت. چرا؟ بسه دیگه خسته شدم. شیطونه میگه برم اون تیغو دِ چرا نمی -

 .بردارم خودم رو خالص کنم

 :صدای فریادش رعشه به تنم انداخت

کنی. خشمت، نقطه ضعفته ر اول و آخرت باشه صدات رو بلند میکنه با تو! باشیطونه غلط می -

 .سایه

 !خشمم نقطه ضعفم بود؟ به درک! دنیام سوخته بود؟ به درک

دی؟ ولم کن! تو اول، یه قدم توی راهی که تو کی باشی؟ تو کی هستی؟ هان؟ چرا به من دستور می -

شی چون درداش زیاده! ! پشیمون میمن رفتم بذار؛ اگه پشیمون نشدی، بیا تف کن توی صورت من

خاطر ش بهاول من رو ببین بعد قضاوت کن. چرا مریضم؟ چرا؟ چرا به این حال و روز افتادم؟ همه

عالیه! و تو، تو که از من خوشت نمیومد، چرا نیومدی نگفتی؟ بعد از شش، هفت سال داداش جناب

 !جوری به من دستور میدیینپیدات شده که چی! چرا؟ چرا دو روز نشده همو دیدیم، ا
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شه کارم میهاش من رو سوزونده بود. آخه این کیه؟ چیزدم، عصبی بودم؛ چون حرفنفس مینفس

 که سرم داد میزنه؟

 .کنیی خودت به قضیه نگاه میداری فقط از جنبه -

 :پوزخندی زدم و به در و دیوار نگاه کردم. زمزمه کردم

 گه؟خدای من! این چی می -

 :، اون رو مخاطب خودم قرار دادمبعد

 .کنیدرک نمی -

 .فهمیکنم؛ اما تو نمیدرک می -

 .خسته شدم از این بحث الکی. واقعاً، عصبی شده بودم

 .خداحافظ -

کردم با روم پرت کردم. سعی میرنگ روبهسریع تماس رو قطع کردم و گوشی رو، روی میز سیاه

بود. به سمت میز تونستم. بغض راه نفس کشیدنم رو بستهنمیهای عمیق خودم رو آروم کنم؛ اما نفس

که چهار وجب، باهاش فاصله داشتم خم شدم و لیوان کوچیک که محتواش آب بود رو برداشتم. 

ی باالش گذاشتم. لیوان آب، توی دوباره خودم رو، روی کاناپه پرت کردم و یکی از دستام رو، روی لبه

ه نبود. لیوان رو، به لبم نزدیک کردم و، یه نفس آب رو خوردم؛ خوردم ی کاناپدستی بود که روی لبه

 .ی خاموش تلویزیون زل زدمتا بغضم خفه شه. لیوان خالی رو، روی کاناپه رها کردم و به صفحه

 چرا؟ -

ی همه بود. مثلاراده یه دعوا با آرشام راه انداختم. دلم گرفتهطور که، بیاراده گفته بودم، همونبی

داد، منم ی قلبی بهم دست میهایی که، حملهاون وقت گرفت و راهی نبود! مثلهایی که میوقت

گم؟ دیوونه شدم؟ گم؟ چرا چرت و پرت میکردیم! چی میدادم و هم رو ب*غل میبهش دست می

خوان جسدم رو هم، آتیش بدن. م کردن. من رو کشتن. جالبه! میآره! دیوونه شدم. دیوونه

 ای از ته دل زدم. برای اولین بار توی این یی که، خشک بودن رو با زبونم تر کردم و خندههال*ب
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 .هام ریختنای که بعدش، اشکای ترسناک! خندهها خندیدم؛ اما خندهسال

ی بزرگ، برای من متری خارج شدم. این خونه 30از روی کاناپه بلند شدم و از اون پذیرایی تقریبا 

کردم؛ فقط کافی بود تا یه شب یه فیلم ترسناک ترسناک بود. من تنها زندگی می، ناک بودخوف

ی مرگ تر از صحنهای ترسناککنم؛ اما هیچ صحنهوقته که از ترس خودم رو خراب میببینم، اون

مهتا نبود، بود؟ وارد اتاقم شدم و روی تخت بزرگم، خوابیدم. پتوی آبی آسمونی رنگ رو، روی خودم 

 .هام رو بستمچشم کشیدم و

خواد اشک بریزی؛ اما کنن. دلت میخواد؛ اما این رو هم ازت دریغ میها، دلت مرگ میگاهی وقت

کردم که یه وقت فکرش رو هم نمیریزن. مرگ، حق ماست، نه؟ هیچهای اشک میتونی. دونهنمی

کردم یه چه که بودم، فکر میکردم عشق، قاتل بشه. بکارها رو هم انجام بده. فکر نمیعشق بتونه این

روز عاشق یکی میشم که دوستم داشته باشه. باهم باشیم و تا آخر عمر پایبند هم باشیم؛ اما خدا به 

چیز کردم عشق قشنگه؛ اما با یه روز، توی یه ساعت، همهمن ثابت کرد که عشق اون نیست. فکر می

هام به زمبن د شد و رفت هوا؛ اما اشکعوض شد. من، خواستم زندگی کنم؛ اما نشد. خیاالتم، دو

کردم. توی یه قدرها هم، فکر نمیی زمین، بدون اون گرفته بود، حداقل برای من. من اونخورد. کره

 .خأل بزرگ بودم و هستم

خواد با یه ذره عشق! دلم شه؟ دلم یه، آسمون آفتابی میخواد، بدون پلیدی! میمن، دلم یه دنیا می

هام. آه! آه میکشم برای رویاهای بشینم و بهش زل بزنم. بخندم و دور باشم از غم هاخواد ساعتمی

 .سختم

 (پور، با اندکی تغییرچکاوک وفائی)

 :های بسته خوندمطور با چشمهمون

 

 دستمو گرفته برده دلم، نرفته باش نه -

 

 بیا فرض کن تمام زندگی یه دست داشتم
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 من با یکی بودم که بودنش عذابم بود

 

 اما تصویر تو هر شب توی خوابم بود

 

 نگو تقصیر منه که رفتم اتفاقم بود

 

 چند دفعه گرفتمت؛ اما بازم قطع کردم

 

 نمیدونی چند دفعه امروزمو لعنت کردم

 

 نمی دونی تولدت چه حالی رو رد کردم، به خودم بد کردم

 

 متنفرم به هرکی جز تو دل بسپارم

 

 بهت حس دارمولی خوب شد، این بده که هنوز 

 

 متنفرم که هر گوشه ی ذهنم از تو آدرس دارم

 

 با دلی که تو فقط میشناسی کم طاقت بود

 

 مدیونی فکر کنی خیلی برام راحت بود

 

 می دونم همیشه بهتر از منِش واست بود

 

 چند دفعه گرفتمت؛ اما بازم قطع کردم
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 نمیدونی چند دفعه امروزمو لعنت کردم

 الی رو رد کردم به خودم بد کردمنمی دونی تولدت چه ح

 ) رضا طلیسچیعلی _به خودم بد کردم(

م زیاد بود. من عاشقم! عاشق و عاشق و عاشق. باز هم اشک ریختم. بازم براش گریه کردم؛ چون غم

کردم. اون ی بزرگی! من به جز اون کسی رو داشتم؟ اگه یه روز نمی دیدمش، دق میچه کلمه

خواست بغلش کنم؛ اما نتونستم. تونم دروغ بگم، وقتی دیدمش، دلم میسال سخت گذشت. نمیشش

فهمم ضعیفم! ضعیف بودم زنم، میکنم، ضجه که میریزم، گریه که میمن، ضعیف بودم؛ اشک که می

 .و هستم

ای با شلوار صبح که بیدار شدم، اول رفتم سرویس بهداشتی و بعدش آماده شدم. یه مانتوی سورمه

م انداختم. همیشه با مقنعه مشکل اسبیای رنگم رو روی موهای دمتی؛ شال سورمهجذب آبی نف

رنگ به لبام زدم. از پوشیدم. کیف آبی رنگم رو برداشتم و، یه رژ ل*ب بنفشوقت نمیداشتم و هیچ

خوردم. کتونی آبی رنگم رو پوشیدم و از خیال صبحونه شدم؛ این مدت نمیاتاقم خارج شدم؛ بی

 .رون رفتمخونه بی

شرکت، پارک کردن ماشین توی  سوارماشین شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. بعد از رسیدن به

توجه به صدای نازنین که اسمم رو بی پارکینگ و وارد شدن به اون اتاقک فلزی، وارد شرکت شدم.

هاش صاب خوردیی نازنین و اعزد، وارد اتاقم شدم و در رو محکم بهم کوبیدم. حال و حوصلهصدا می

زد! مخصوصاً حاال که، فهمیده نامزد سابق ای به من میدیدمش، باید یه طعنهرو نداشتم. هروقت می

ی چپ بلند شده بودم و اعصابم خراب، این رو گفته بود. امروز از دندهآبتین بودم. خود آبتین کله

محلشون کرده جورایی سگزدم و سرم توی کار خودم بود، یهکس حرف نمیخطی بود. با هیچخط

بودم. روی صندلی نشستم و کامپیوتر رو، روشن کردم. کیفم رو کنار کامپیوتر گذاشتم و وقتی دیدم 

 خواستم فقط یه امروز رو به چیزی فکر نکنم؛ دام بیکارم، روی صندلی لم دادم و به سقف زل زدم. می
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 .خواست خالی از هر چیزی باشممی

داده خارج شدم و گلوم رو صاف به خودم آورد. سرسری از اون حالت لم ی در، من روصدای تقه

 .کردم

 .بفرمایید -

شد زل زدم. با دیدن آبتین که نبود؛ چون اون در زدن توی مرامش نبود و نیست. به کسی که وارد می

ش مانتو و شلوار ست کرمی، فهمیدم دختره. سرم رو باال بردم و به صورتش نگاه کردم. توی صورت

های سبزش قشنگ بود. تا حاال این دختر رو ندیده هاش بود؛ چشمدیدم چشماولین چیزی رو که می

 .بودم. ابروهام باال پریده بود

 :در اتاقم رو بست و با صدای دلنشینش گفت

 !ببخشید -

 سمتم اومد و روی صندلی مقابلهایی تند بهم. با قدمطوری روی صندلی نشستهچیزی نگفتم و همون

 :میزم نشست. سرش رو پایین انداخت و، ادامه داد

 !سالم... اِم... خانوم دادفر -

های درشتم به اون نگاه کردم. سرش شالم رو درست کردم و آرنجم رو، روی میز گذاشتم. با چشم

دونستم برای چی اومده؛ برای مالقات؟ پس داد. نمیای صندلی رو فشار میی قهوهپایین بود و دسته

 .داد، باید نازنین یه خبری به من میحتماً

 :ای زدم و زیر ل*ب، با خودم گفتمبرخالف درونم که کالً عصبی بود؛ لبخند نمایشی

 کار کنم؟اه، حاال چی -

 :تر کردم و، گفتمهای سبزش نگاه کردم. لبخندم رو پررنگو بعد، دوباره به چشم

 سالم، بله؟ -

 هاش بود رو کنار زد و لبخند لرزونی زد. از این رنگش، که روی چشمچندتار از موهای خرمایی
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 حرکاتش، فهمیدم استرس داره؛ اما برای چی؟

 .به کمکتون نیاز دارم -

تونم به خودم کمک کنم، دیگه چه برسه به ناخودآگاه ابروهام، باال پرید. به کمک من؟ من حتی نمی

 .کردهاش بازی میم سرد شد. هنوز سرش پایین بود و با دستخوردم و قیافه بقیه! لبخندم رو

 به چی؟راجع -

 .هام زل زدچشم کش! باآلخره، سرش رو باال گرفت و بهشناختم، کمک پیشمن، این دختر رو نمی

 . ...راستش، مهتا نامروا -

 :نفسم با شنیدن اسم مهتا، حبس شد. ادامه داد

 شناسید؟رو می -

هاش خاطر من جون داد. روی اون آسفالت خیابون، خونشناسمش؛ اون کسی بود که بهمعلومه که می

 :هام رو محکم بهم بستم، تا دختره نم اشک رو نبینه. با صدایی لرزون گفتمخشک شد. چشم

 آره، برای چی؟ -

تن شما به ایشون با شما مصاحبه کنم؛ چون گفتن،گفخوام راجعخب، خب راستش، من می -

شون رو تبدیل به یه رمان، با ژانر اجتماعی کنم. خوام زندگیترین فرد به ایشون بودید. مینزدیک

 کنید؟کمکم می

گیج شده هاش های سرخم رو باز کردم و بهش زل زدم. کمک؟ زندگی مهتا؟ مصاحبه؟ از حرفچشم

 .تونم بهش اعتماد کنمبودم. این کیه؟ اصالً نمی

خواید زندگیش دونم و بعدش من از کجا بدونم شما مین حتی اسمتون رو هم نمیببخشید؛ ولی م -

 رو بنویسید؟

 :باز هم، لبخند لرزونی زد و، گفت
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هام رو خواید اسم کتاب های زیادی رو نوشته. میپور. یه نویسنده که، رمانویدا هستم، ویدا زارع -

 تونید سرچ کنید. کتاب هام، چاپ ه به تازگی نوشتم. میهم میگم )....( با ژانر اجتماعی و )...( ک

 .سشده

 :سرم رو کج کردم و، گفتم

 وقت مالقات گرفتید؟ -

 ترسه؛ اما من ترس داشتم؟پاهاش روی زمین ضرب گرفت. با این رفتارش فهمیدم که از من می

محبور شدم یواشکی ای نکردید. جا بودم. وقتی اومدید منشی صداتون زد؛ اما توجهاز صبح این -

 .بیام

های نازنین این بود. گفت یواشکی اومده؟ یعنی این کتاب براش خیلی مهمه! یه پس دلیل صدا زدن

 .مصاحبه که چیزی نیست

 .باشه -

ی صندلی رو فشار نداد و پاهاش روی زمین با این حرف من، نفسی از سر آسودگی کشید. دیگه دسته

 !جواب منفیِ من ضرب نگرفت. پس، استرس داشت برای

 :به من زل زد و گفت

 تونم شماره تلفتون رو داشته باشم؟می -

ش رو از کیف تکون دادم. گوشی« مثبت»ای زدم و سری به معنای عالمت لبخند مصنوعی

های رنگش، بیرون آورد و به سمت من گرفت. دستم رو دراز کردم و گوشی رو گرفتم. با انگشتکرمی

کردم؛ شمارم رو که سیو کردم، موبایلش رو بهش دادم و از روی صندلی میظریفم عددها رو لمس 

بلند شدم. میز رو دور زدم و روبه روش قرار گرفتم. شال سفید رنگش رو درست کرد و دستش رو 

 .سمتم دراز کردبه

 .حال شدم که قبول کردیدخوش -
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ش خیلی شبیه اومده بود. چهره نگاهی به دستش و بعد به خودش کردم. عحیب از این دختر، خوشم

 هاش سبز تیره بود و هاش بود، که رنگ سبز گیرایی داشت. البته چشمبه من بود و فقط چشم

شد. دستم رو جلو بردم و باهاش دست دادم؛ دستش رو محکم هاش، رنگ عسلی هم پیدا میتهته

 .کردم خیلی آشناس؛ ولی مطمئن بودم ندیدمشفشردم. احساس می

 .طورهم همینمن  -

 سمت در رفت و قبل از خارج شدن دستش رو از دستم جدا کرد و لبخند دیگه ای تحویلم داد. به

 :زمزمه کرد

 !خداحافظ باده -

دونست. چطور ممکنه؟ اسم جا خوردم. اون زمزمه کرد، اون با خودش زمزمه کرد. اون اسم من رو می

نه! خیاالتی شدم. آره خیاالتی شدم. دارم برای خودم شناسه. ست، نه باده. ویدا! من رو میمن سایه

ی آخرش بود. آره ای رفتم و پشت میز نشستم. فکرم درگیر جملهکنم. با حالت گیجرویاپردازی می

من توهم زدم، توهمه. چندتا نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم؛ اما نشدم. ویدا چرا باید منو بشناسه؟ 

حتی یه بارم ندیدمش؛ اما آشنا بود. نگاهش آشنا بود. با خودم زمزمه  اصالً با عقل جور در نمیاد. من

 :کردم

 .قدر توهم نزن. بشین کارت رو انجام بدهاَه! این -

سمت اون کشیده میشد یا که به ای کشیدم و با کامپیوتر سر و کله زدم؛ اما فکرم هی بهارادهپوف بی

 .رسیدآبتین می

دقیقه موند تا اتمام ساعت کاری. کامپیوتر رو خاموش کردم و از بین نگاهی به ساعت کردم؛ فقط پنج 

اون همه کاغذ و خودکار با یه شاخه گل رز، کیفم رو برداشتم و شالم رو درست کردم. هوا سرد بود؛ 

 پوشیدم. بیست روزِ دیگه عید بود. از عید، متنفر بودم؛ من که روزهام اما من لباس گرمی نمی
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و درست کردم و لبم رو گزیدم. عجیب بود که امروز آبتین رو ندیدم. آخه اصالً من تکراریه. شالم ر

 رفتم بیرون تا ببینمش؟

هم مشغول جمع کردن وسایلشون بودن. سوار آسانسور از اتاق بیرون رفتم و وارد سالن شدم. بقیه

م و نقاب شدم که دیدم یکی دیگه هم سوار شده. از عطر سردش، شناختم که کیه! پوزخندی زد

 .ی پارکینگ رو زدم و منتظر موندم تا برسیمسردم رو، روی صورتم گذاشتم. دکمه

 .کننجالبه ازت مصاحبه هم می -

تونه ببینه. ها، توی دست اونه. میکم یادم اومد که دوربیندونست؟ ولی کمجا خوردم. از کجا می

م کنم، نم؛ حتی دستم رو توی بینیتوجوری که نمیدید؟ اینی مدت من رو میلعنتی؛ یعنی همه

 .دیگه چه برسه به حرف زدن

 :طور که به در آسانسور زل زده بودم، سرد گفتمهمون

دونی؟ جالبی ش اینه که قاتل مهتا هم تویی! اگه من باشم، تو هم هستی! هردومون باهم آره، می -

 .شیممصوب مرگ

کردم، کشیدم. زیرچشمی بهش نگاه میخواست مچ دستم رو بگیره، که سریع دستم رو عقب می

 :. زیر ل*ب، زمزمه کردمدونستم االن عصبی شدهحرکاتش رو حفظ بودم. می

 !رسه؟این آسانسور لعنتی چرا نمی -

و پوفی کشیدم. تحمل نداشتم که کنارش باشم؛ چون هر لحظه بود که کنترلم رو از دست بدم. اون 

وز به چیزی فکر نکنم؟ ابروهام رو توی هم کشیدم و منتظر مالِ یکی دیگه بود. مگه قرار نبود امر

 .شدم تا آسنانسور بایسته

 !من، دلیل دارم برای رفتنم -

 .هاش زل زدمش رو میگه؟ برگشتم و به چشمپوزخندی زدم. دلیلش؟ دلیل مسخره

 خوای بهت نشون بدم؟اوه! آره، دلیل داری! اون یه تیکه کاغذ دیگه، نه؟ می -
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 !کردرنگ و بوی تعجب رو گرفت. چه خوب نقش بازی میش چهره

 کدوم کاغذ؟ -

قاه خندیدم. اون تیکه کاغذی که بعد از رفتنش به با این حرفش نتونستم خودم رو نگه دارم و قاه

 تونست وانمود کنه که از چیزی خبر نداره؟دستم رسید من رو سوزوند. چطور می

 خوای بگی، از اون کاغذ خبر نداری؟کنی؛ یعنی میتونی نقش بازی براوو! خیلی خوب می -

ای که موقعنگاهی به در آسانسور که باز شده بود انداختم و سریع از آسانسور خارج شدم. لعنتی! اون

 .شد باز نشد و حاال باز شدباید باز می

توی  خواستم دالیلش رو بشنوم. اونسمت ماشینم رفتم. نمیهام رو مشت کردم و سریع به دست

بار مقصدم دره بار مقصدم خونه نبود؛ این. پوزخندی زدم و سوار ماشین شدم. اینبازیگری، عالی بود

 کنه؟کار میبود. من ضعیف بودم، آدم ضعیف چی

ای ساعت به مقصدم رسیدم. از ته دلم خندهدادم. بعد از نیمپاهام رو محکم به پدال گاز فشار می

 .کردم و زیر ل*ب زمزمه کردم

 !جا بود سایهپایان تو هم این -

م و... رو گذاشتم توی ماشین. خواستم برم که، صدای گوشیم مانع از ماشین پیاده شدم. کیفم، گوشی

م رو چنگ زدم و در ماشین رو بستم. باد شالم رو شل کرده بود. شد. هه! االن یادم افتادن. گوشی

خواستم خواستم. میزد. صداش رو میمیچشمک « آرشام»ی گوشی کردم، اسم نگاهی به صفحه

خواستم. صداش شبیه آبتین دونم چرا؛ ولی صداش رو میحداقل، قبل از مرگم صداش رو بشنوم. نمی

 .گوشی رو سمت گوشم بردمبود. قسمت سبز رنگ رو لمس کردم و

 .چیزی نگفتم و فقط به اون گوش دادمهیچ

 !سایه -

 .باز هم چیزی نگفتم

 .داشتم جراتش رو حاال
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 !سایه -

 !خواستخواست، بریدن میفقط خندیدم؛ از مرگ خودم خندیدم. جرعت نمی

 !باده -

 :با این حرفش، مات شدم. باده؟ من باده رو دفن کردم. بی اراده گفتم

 .میرهباده که مُرد! سایه هم داره می -

 .کردحرف دلم رو گفتم؛ روی دلم سنگینی می

 سایه! تو، تو کجایی؟ -

 !م توی اون محیط پیچید. ترسناک بود، مرگ ترسناک بودی بلندی کردم. صدای خندهخنده

 !قبرستون -

 من همیشه توی قبرستون بودم. قبرستون زندگیم بود! تاریکی هم همیشه همراهم بود. نبود؟

 .کشمتهای خودم میغلط اضافه نکن سایه! بگو کجایی، اگه پیدات کنم با دست -

 :رتگاه بردم و گفتمقدمی به سمت پ

 .اگه خودم نمردم، باشه! خداحافظ پلیس جون -

متر باهاش فاصله  40و تماس رو قطع کردم. گوشی رو، روی زمین گذاشتم و نگاهی به پرتگاه که، 

جا تا پیچید. همهی باد توی گوشم میداشتم انداختم. هوا گرگ و میش بود، چه هوایی! صدای زوزه

 .ای! مرگ من، نزدیک بود. قدم دوم رو برداشتمود، چه منظرهکرد خاک بچشم کار می

 .میریا! مهتا! دارم میام پیشتسایه! داری می -

 .قدم سوم رو هم برداشتم

 .دلم برات تنگ میشه آبتین -

 .اشکی که چکید رو، پاک کردم شد؟ قطرهتنگ می

ین تصمیم رو بگیرم، اون کلماتی ترسیدم؛ اما چیزی که باعث شد من اداشتم؛ اما آروم. میقدم برمی

دونم؛ شاید این مغز از داد که بمیرم. نمیبار مغز هم فرمان میبود که، توی مغزم حک شده بود. این

 ی پرتگاه برسم. وقتی با ماشین میومدم دیدم داشتم تا، به لبهپی قدم برمیدرم خبر داشت. پیآینده
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پرت کنم، شانس زنده موندن رو ندارم. من کسی رو  که ارتفاعش خیلی زیاده. پس اگه خودم رو

 داشتم؟

 .خواستهمین یه دلیل بود برای رفتنم. فقط دو قدم دیگه می

 .جوری بودفکر کنم، مرگ من این -

ها امید برای زندگی ها چی؟ اینپس اون اتنقام چی؟ مصاحبه با ویدا، جدا کردن غزل و آبتین! این

 نبودن؟

شن. اون دختر هم خود جدا میها خودبههم نیستن. مهم رفتنِ منه! اگه من برم، اونها اصالً مبرام اون

 !تونه از یکی دیگه کمک بگیره، مثل آویسامی

 !فقط یه قدم دیگه

 !سایه -

صدای کیه؟ ابروهام، رو توی هم کشیدم. بوی عطر سردی، وارد بینیم شد. عطرش، عطر آشنایی بود؛ 

طور یه؟ به سمت صدا برگشتم و، نگاهم به اون نگاه نگران گره خورد. چهاما تلخ هم بود. این عطر ک

 من رو پیدا کرده؟

تونه با من برخوردی داشته دونستم نمیی پرتگاه! میمتر با اون فاصله داشتم و یه قدم با لبهیک

 .تونست جلوم رو بگیرهباشه؛ چون هر برخورد فیزیکیِ با یه نامحرم، براش یه گناهه! نمی

 .برو عقب -

 :کنان گفتهام نگاه کرد و زمزمهی چشمبه تیله

 خوای خودت رو بکشی؟خودکشی؟ راهش اینه؟ می -

 .کردممات، ایستاده بودم و به اون نگاه می

خودکشی؟ آره، خودکشی! وقتی امیدی برای زنده موندن نداشته باشم و از زندگی بِبُرم، تنها راهم  -

 .اینه

 کردم. هم باهوش تر از چیزی بود که، فکر میکردم. زرنگپوزخندی زد و من فقط به صورتش نگاه می
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 !و هم زرنگ

 جا سرت از این جا، بالیی بدترچیز درست میشه؟ نه! اونکنی اگه بمیری همهکارت درسته؟ فکر می -

 میاد. طاقتشو داری؟

ها رو خودم حاال، داره میگه خودکشی اشتباهه. اینو داد جالبه، پلیسی که، بهم خبر مرگ مادرم

خاطر اون ساعت دیدمش، بهشدم. دختری که فقط نیمدونستم؛ اما ویدا، با فکر اون سست میمی

متر میلیشدم ازخودکشی! ناخودآگاه یه قدم به عقب رفتم و نفسم قطع شد. فقط یکسست می

 .هام به شماره میفتادگ نفسخوردم کارم تموم بود. با فکر مردیگه تکون می

 !خوام بمیرمنمی -

 .خواستم بمیرمنمی

ی ترسیدم رو که دید، اخمی کرد. آخه اآلن وقت اخم کردنه؟ من ممکنه پرت بشم! اگه بمیرم چهره

کنه. این خوام بمیرم، اخم میکنه و وقتی میگم نمیو از دست میدم. خودش منصرفم میشانسم

 چشه؟

هوا به سمت پایین پرتاب شدم. برای نجات خودم. پاهام به یه سنگ خورد و بی دنبال یه راه بودم

مطمئن بودم آخر خطِ؛ اما ویدا چی؟ احساس کردم، یکی مچ دستم رو گرفته؛ تپش قلبم باال رفته 

هام که ریخت. برای بار دوم به مرگ نزدیک شدم. چشمهام میبود، از شدت هیجان و ترس اشک

های آشناش، سرخ ی نجاتم نگاه کردم. چشمشده بود رو باز کردم و به فرشته خاطر ترس بستهبه

ی پرتگاه وحشتناک رفتم. از ترس زبونم بند شده بود. با یه حرکت من رو به باال آورد و از کنار اون لبه

ل م و هم دلیکردند، خیره شده بودم. هم دلیل خودکشیاومده بود و به اون دو تا که من رو نگاه می

جا و هم خودش جونم رو نجات داد. این هم داره زنده بودنم! جالب بود. هم خودش، باعث شد بیام این

های درشتم روی اون بود که، چند قدم به پیچیده میشه. با غزله؛ ولی به من نزدیک میشه. چشم

های طرهم حس کردم. صورتم به سمت مقابل رفته بود. قسمتم اومد و ناگهان سوزش بدی روی گونه

هاش م قرار دادم و به چشمریختند. جلوش خورد شدم. دستم رو، روی گونهاشک، مثلِ همیشه می
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کنم. من رو زد! اون من رو زد؛ باورم . با بهت به اون نگاه مینگاه کردم، بغض بدی توی گلوم بود

خوردند. تکون می نمیشه. باد موهام رو به بازی گرفته بود و قسمتی ازشون روی صورتم بودند؛ اما

م رو که دید، پوزخندی زد زد. چهرههام موج میهام از هم فاصله گرفته بود و ناباوری توی چشمل*ب

 :و گفت

 .ی من، حق نداری بمیریتو! بدون اجازه -

 تونم؟ش نمیبا این حرفش به خودم اومدم و نقاب سردم رو زدم؛ یعنی چی که بدون اجازه

 .هام ریختمبرداشتم و تمام نفرتم رو، توی چشم دستم رو از روی صورتم،

 .تو! هیچ حقی نداری که روم دست بلند کنی -

 .کردیم و آرشام درکمال خونسردی به ما زل زده بودباهم دیگه دعوا می

 .ی من انداخترنگش زد و نگاهی به چهرهچنگی به موهای ل*خت سیاه

 !حق دارم -

 .کردبود؛ پاش رو از گلیمش درازتر می دهنم از پرروییش باز شد. خیلی پررو

برام مهم نبود که از مرگ برگشته بودم، من نقاب سایه رو زده بودم تا بتونم شکستش بدم. برام مهم 

 !نبود که دوستش دارم، احساساتم برای خودمه

 عالی؟جناب -

ستم نشون بدم خواخواست کنارش باشم، میسمتم برداشت که یه قدم عقب رفتم. دلم نمییه قدم به

 .خورهکه حالم ازش بهم می

 !نامزدت -

با این حرفش، پقی زدم زیر خنده! خنده داشت. اومده بود بگه نامزدمه؛ اما اون نامزد غزل بود. نبود؟ 

 .چه لبخند شدکم تبدیل به یه نیمم کمخنده

 اوه! نکنه یادت نیست که، توی روز عقدمون ولم کردی رفتی؟ -

 !ش فهمیدم بدجور رفتم روی عصابش. خوبهسرخ شده بود. از فک قفل شده صورتش از عصبانیت

 کنی؟چرا هی اون روز رو یادآوری می -
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کرد، نگاه پوزخندی زدم و، به آرشامی که، به ماشین تکیه داده بود و با پوزخند بحث ما رو تماشا می

 .کردم

 از کجا پیدام کردی آرشام؟-

 :رفت گفتسمت ماشینش میطور که بههاش زد. همینروی چشم پوزخندی زد و عینک آفتابیش رو

 !آرشام رو دست کم نگیر خانوم مهندس -

 کردم.گردوند. صورتم پوکر شده بود و به اون نگاه میداشت حرف خودم رو، به خودم برمی

 .بیش نبود ای اهمیت، به آبتین بدم. یه دیوونهخواستم ذرهنمی

 .رنگردون پلیس جونحرف خودم رو به خودم ب -

کرد، نه که پوزخند ی بلند میی من، یه خندهصدای پوزخندش رو شنیدم. فکر کنم باید طبق نظریه

وقت گناه کردم اون کسی که نجاتم میده اونه؛ اما اون هیچبینی بود. فکر میزد. غیرقابل پیشمی

اد دقیقاً مثل خودم. فقط من قابل دنکرد. یه روانی از مدل خودم بود! یه روانی که به عقلش گوش می

 !بینی بودم و اون نهپیش

 .هاش توی هم بود انداختم. فقط دو حدس داشتمزیر چشمی، نگاهی به آبتین که اخم

 .، از جواب دادن من، اخم کرده1

 !، به من و آرشام حسودی کرده2

ون گفت نامزدمه؛ یعنی یعنی، به آرشام حسادت کرده؟ یعنی، ممکنه هنوز دوستم داشته باشه؟ خب، ا

دونم؛ ه این رو گفته. نه، آره! اَه نمیکه حرص من رو در بیاربه من حس داره، حس داره؟ شاید برای این

توجه به آبتین سوار ماشینم ولی آرشام... . یه جرقه توی ذهنم خورده بود؛ لبخند پررنگی زدم و بی

ها. به اون دوتا که سوارماشین روی اون خاکشدم. موبایلم، روی صندلی شاگرد بود! من که گذاشتم 

جا. موبایلم رو برداشتم و شدند خیره شدم. یکی از این دوتا، موبایلم رو برداشته گذاشته اینمی

بود. چی؟ دقیقاً روی عکس من و آبتین. کی موبایلم  پسوردش رو وارد کردم، باز که شد توی گالریم

 هن بلند و، تابستونیِ سبز رنگم با اون شال حریر سبز خیلی رو گشته؟ نگاهی به عکس انداختم. پیرا
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رنگ، خوشتیپ شده بود. این عکس، یکی من رو قشنگ کرده بود؛ آبتین هم با اون کت و شلوار سیاه

های من و آبتین بود؛ توی جنگل، کنار آبشار. سریع برای جلوگیری از ریختنِ اشکم، از بهترین عکس

 .دم. حیف که دیگه کنار هم نیستیمدستم رو به سمت چشمم بر

گوشی رو، روی صندلی پرت کردم و ماشین رو روشن کردم. هوا دیگه تاریک شده بود. پایان 

کشم و دیگه به جا نبود؛ پس هنوز باید درد بکشم. مشکلی نیست، درد رو میزندگی ِِِ من، این

 .کنمخودکشی فکر نمی

 .مهتا! فکر کنم هنوز وقتش نیست -

تش نبود، اون هم با فکری که برای آرشام داشتم و دودمان کردنِ آبتین! کلی کار داشتم، هنوز وق

فهمیدم شناسه؟ باید میفهمیدم ویدا کیه. چطور من رو میجوری ولشون کنم. باید میشد ایننمی

 .اون جمله، تخیلم بود یا واقعیت

به اتاقم و سریع روی تختم خوابیدم. که شام بخورم، رفتم به خونه رسیدم و واردش شدم. بدون این

 .بار، حداقل راحت بخوابماین

صبح از خواب بلند شدم، آماده شدم و به شرکت رفتم. وارد شدم و خواستم وارد اتاق بشم که صدای 

 .کوبم کردنازنین میخ

 .!ببین جوجه! نه آقا آبتین هست و نه اون دادفر! پس راهت رو بکش برو. به سالمت -

 نیستم؟ من االن از جلوش رد کردم. این داره با کی صحبت میکنه؟چطور من 

 کرد؟طور رفتار میبه سمت نازنین برگشتم و نگاهم گره خورد به نگاه سبزِ ویدا. نازنین با ویدا این

هاش بازی کرد. توی مرز انفجار بودم. نازنین حق نداشت با ویدا، سرش رو پایین انداخته و با دست

ی سمت نازنین رفتم. هنوز متوجه رفتار کنه؛ صورتم از شدت خشم، سرخ شده بود. بهطور ویدا این

 :گفتمن نشده بود و می

 دخترِ آقا آبتینی؟ اگه دادفر تونی وارد این شرکت بشی؟ نکنه دوستببینم؟ اصالً تو، چطوری می -
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 . ...کشه هر چی نباشه نامبفهمه، تو رو می

هاش رنگ باخت. پوزخندی زدم و کم اون غرور، توی چشمبه من نگاه کرد. کمای که زدم، سرفهبا تک

 .مچ دستش رو گرفتم

کُشم! اول حرفت رو مزه تو چی گفتی؟ برای چی این دختر معصوم رو بکشم؟ هان؟ من تو رو می -

 !شدی؟کنی. اُکی مزه کن، بعد به اون زبونت بیار! وگرنه حسابت رو با من نه، با حسابداری صاف می

هاش پر از اشک شده بود. ها رو بزنه. چشمدادم. حق نداشت این حرفمچ دستش رو محکم فشار می

شنیدم؛ اما فقط به نازنین نگاه رو می« ولش کنید خانوم سایه!»گفت: صدای ویدا که ملتمساته می

 .کردممی

 .خیالش بشید، بیاید حرف بزنیمویدا: سایه خانوم! ولش کنید، بی

 .داشت که دستِ من رو از دست اون آزاد کنه. دستم رو شل کردم و، بعد انداختم پایینو سعی 

 !زنی کیانیها میبار اول و آخرت باشه که به کسی که اومده پیش من، یا آبتین از این حرف -

های پر از ترسش گرفتم. همراه با ویدا، وارد اتاقم شدم و کیف خاکستری و نگاهم رو، از اون چشم

 .م رو، روی میز گذاشتمرنگ

روم نشسته بود و سرش رو پایین انداخته روی صندلی نشستم و به ویدا زل زدم؛ روی صندلی روبه

چهار ساعت از دیدارمون گذشته باشه، پس چرا اومده؟ چرا با آبتین کار وبود. فکر نکنم، بیست

 داشت؟

دعوا شروع کردم؛ خدا بخیر کنه! سرش دستام رو بهم گره زدم و نفس عمیقی کشیدم. امروز رو با یه 

هاش خورد. استرس و نگرانی از چشممی 20هام خیره شد. زیادِ زیاد بهش رو باال آورد و به چشم

 .باریدمی

 .خواستم دعوایی رخ بده، تقصیرِ من بود که نرفتمببخشید! واقعاً نمی -

احساساتیِ به تمام معنا. از مهربونیش تر بود! یه کردم معصوماین دختر، از چیزی که فکرش رو هم می

 :و قلب پاکش، خوشم اومد. لبخندی زدم و گفتم
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 .ویدا جان، تقصیرِ تو نبود و نیست؛ پس این بحث رو ادامه ندیم -

 :سرم رو کج کردم و ادامه دادم

 !شناسی؟چیزی شده؟ آبتین رو می -

انتظار نداشت سریع برم سراغ اصل شد دید. هول شده بود، فکر کنم به وضوح، دست پاچگیش رو می

 .مطلب

چرخید. هاش دور اتاق میداد. رنگ و روش پریده بود. چشمی صندلی رو محکم فشار میدسته

 .کرد، فکر برای چی؟ باآلخره، حرف زدداشت فکر می

 .خب،خب زیاد مهم نیست -

 :ی مشکوک من نگاه کرد، ادامه دادلبخند لرزونی زد و به چهره

 .به ساختمون بابام صحبت کنمودم یه سری بهت بزنم و... و با آقا آبتین هم راجعاومده ب -

دونستم دروغ میگه یا نه، من آرشام نبودم که با یه نگاه فرق دروغ یا راست ادم رو بفهمم و همین نمی

 .داد. یه حس حسادت، توی وجودم رخنه کرد. ناخودآگاه به آرشام حسادت کردمآزارم می

ای زدم و اون یه خداحافظی کرد و رفت. معماها زیادتر هاش، فقط یه لبخند مصنوعیحرفدر جواب 

 :گفتم تر. نگاهی به در کردم و زمزمه کنانمیشن و من گیج

 !فهمم کی هستیمی -

پوفی کشیدم و یه زنگ به نازنین زدم و گفتم که یه قهوه برام بیاره. اهل قهوه نبودم؛ اما وقتی کالفه 

 .خوردمیشدم ممی

بعدازظهر بود.  6کرد و سرم توی مرز انفجار بود. نگاهم رو به ساعت دادم؛ ساعت هام درد میشونه

 .فقط یه چندساعت دیگه باید تحمل کنم. بعدش میرم خونه

 :حوصله گفتمی در رو که شنیدم سرم رو باال گرفتم. بیصدای تقه

 .!بفرمایید -

 ریخت. در رو ود؛ از این صدا متنفر بودم! اعصابم رو بهم میی بلندِ کفشش مثل مته بصدای پاشنه
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 .های جلوی میزم اومدبست و به سمت صندلی

 . ...سایه دادفر! هر کوفتی که هستی -

ی این رو نداشتم. روی صندلی نشست و پا رو پایی انداخت. مانتوش توی این وضعیت حال و حوصله

 :کرد. ادامه دادکارها که نمیی جلب توجه چهبه شدت تنگ بود. براش متأسف بودم، برا

 .یه پیشنهاد برات دارم -

ابروهای باریکم، به باال هدایت شد. این کی بود که بخواد به من پیشنهاد بده؟ تا ظهر که حالش خوب 

 .بود؛ ولی قهوه رو دستِ منشیِ عمو محمد فرستاد تا بیاره. رفتارش، اعصابم رو خورد کرده بود

 ادی؟چه پیشنه -

رنگش کشید. لبخند قسمتی از موهاش رو با ناز، پشت گوشش انداخت و دستی به مانتوی بنفش

 :هاش بود. خودش رو به سمت من خم کرد و گفتمزخرفی روی ل*ب

 .چی که بخوای رو بهت میدمچطوره تو از این شرکت بری، من هم در قبالش هر -

 :داد ی متعجبم رو که دید، ادامهدهنم باز شد. چهره

 .زنهدونی دیگه! بابام پول پارو میچقدر پول بخوای بهت میدم، میهر -

دونستم که برای تور کردن یکی به این شرکت اومده؛ وگرنه نیازی دونستم! میدونستم، خوب میمی

 .به پول نداره

تونم میجا بود. راحت خواست بهم رشوه بده؛ اما من این کار رو دوست داشتم. تازه آبتین اینمی

 پولم؟م رو اجرا کنم؛ برای چی برم؟ اون فکر کرده بود که بینقشه

 .م تکیه دادم و نگاهی به اون انداختمهام شد. به صندلیپوزخندی مهمون ل*ب

نظرم کارت خوب نیست؛ ممکنه خودت رو یکی از کنی کیانی، بهنُچ، نُچ! زیادی فیلم نگاه می -

 .های فیلم ببینیشخصیت

 :به میز نزدیک کردم و ادامه دادم خودم رو

 .ها رو به سمتم بگیریی پالستیکی بچهترسم اآلنِ که اسلحهبهتره بری، می -
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دید. دلم هام عصبی شده. واقعاً، زیادی فیلم میای زدم. مطمئن بودم از حرفو پوزخند دیگه

 حیف که،« بچه جون؟! من با پول خر میشم آخه؟»خواست بگم: می

 .تم بعدش، حتماً یه دعوا راه میفتهدونسمی

قاه سمت در رفت. در رو محکم بهم کوبید. بعد از رفتنش، قاهعصبی از روی صندلی بلند شد و به

رم؛ عمرا برم. دمش گرم! از حالت کشید. من از این شرکت نمیخندیدم؛ پول باباش رو به رخم میمی

 .دشحوصلگی من رو بیرون آورد. دلقکی بود برای خوبی

م خنده هام نشوندم. از این وضیعتشرنگی روی ل*بدوباره مشغول کشیدن نقشه شدم و لبخند کم

 .تونه دکم کنهگرفت. با پول که نتونست من رو دَک کنه، ببینم با چی میمی

 .قاه بخندمخواست قاهخندوند. اول عصبی شدم؛ اما بعد دلم میرفتارش بدجور من رو می

رنگش رفت. یه خورده زیاده روی کرده رنگ و، شلوار تنگ آبیمانتوی تنگ بنفشفکرم به سمت اون 

 .بود؛ آرایشش هم زیادی غلیظ بود

 .هر روز یه ماجرایی من دارم! پوفی کشیدم و سعی کردم فکرم رو از اون دور کنم

ار ماشین ام رو برداشتم و آماده شدم. از شرکت بیرون رفتم و سوکارم با نقشه که تموم شد، وسایل

 .شدم

ام رو از کیفم برداشتم و نگاهی به پشت چراغ قرمز بودم که صدای زنگ موبایلم رو شنیدم؛ موبایل

زدیم. نفس عمیقی کشیدم و با اون دستم که انداختم. معموالً زیاد بهم زنگ نمی« خاله دیبا»اسم 

 .سمت گوشم بردمفرمون ماشین رو نگرفته بود قسمت سبز رنگ رو لمس کردم و گوشی رو به 

 جانم؟ -

 :صدای زیباش رو شنیدم

 .ی ماسایه دخترم، بیا یه سر خونه -

پرسی گفت برم خونشون؟ چراغ سبز ای زمزمه کردم. خاله بدون احوال«وا»اراده، مقدمه گفت! بیبی
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 :شد. پدال گاز رو فشار دادم و گفتم

 چی! چرا؟ -

 .خوام یه چیزی بهت بگمبیا، می -

چیزی بگه که زیاد خوب خواد، یهکردم میکوبید. احساس میم میی س*ی*نهبه قفسه ام محکمقلب

 !خبرهتونستم بفهمم؛ تنها راهم این بود که برم و ببینم چهچیزی نمینیست. از صداش هیچ

 !جامی دیگه اونباشه خاله، بیست دقیقه -

 !خدانگهدار دخترم -

خواد بگه؟ از شاگرد پرت کردم. یعنی چی می ای کردم و گوشی رو، روی صندلیخداحافظی

 .اینا حرکت کردم ی عمو محمدسمت خونهدوربرگردون، دور زدم و به

 .خدا بخیر کنه -

کنه؛ چون خدا همیشه برعکس فکر من عمل برای بار دوم این رو گفتم و مطمئن بودم خدا بخیر نمی

پرده بودم به دست اون. هر چقدرم ظالم کرد؛ ولی دیگه نای مخالفت نداشتم؛ دیگه خودم رو سمی

 .تونست زندگیم رو بدتر کنهباشه، حداقل یه ذره من رو دوست داره. می

شد برم هام خونه بودن، نمیدادم. امشب رو دووم میاوردم. قرصکشید؛ اما اهمیتی نمیقلبم تیر می

 .شدهام رو بردارم، دیر میخونه و قرص

هام مناسب ای رنگم رو درست کردم. لباسیاه انداختم. شال سورمهنگاهی به مانتو و شلوار ست س

 .بودن

دادم ی عمو محمد اینا رسیدم. یه ویالی بزرگ، با یه حیاط پر از گل یاس! جون میباآلخره، به خونه

ی گل یاس دوست نداشتم. بوق زدم و سرایدار خونه عمو علی، ها. هیچ گلی رو به اندازهبرای این یاس

مرد مهربون بود، در رو باز کرد. لبخندی به سمتش پرتاپ کردم و وارد حیاط شدم. یه گوشه از که یه 

اون حیاط پر از گل، ماشین رو پارک کردم و از ماشین پیاده شدم. یه گوشه از این حیاط؛ یعنی انتهای 

بود. با  ماه پیش که دیده بودمش، زنگ زدهاین حیاط یه تاب بزرگ بود. تاب قشنگی بود؛ اما یک

 دونستم آرشام هم هست یا نه. هروقت که میومدم، نبود؛ البته سمت ویال رفتم. نمیهایی آروم، بهقدم
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مون رو توی همین نداخت. نامزدیای یه بار میومدم. این خونه من رو به یاد آبتین میماهمن شاید سه

 .خونه گرفتیم. چه روزهای قشنگی بود

 .ای کشیدمارادهآه بی

بودم. لبخندی از روی رضایت  وارد ریه هام شد؛ عاشق این رایحهیاس وارد شدنم به خونه، بوی گل با

هام رو از پام بیرون آوردم و لبخندزنان واردِ پذیرایی شدم. خوشم بلندی گفتم. کتونی« سالم»زدم و 

 .ی من سفید بودای بود؛ رنگ موردعالقهچیز با تمِ سفید و قهوهمیومد همه

ای رنگ نشسته بود و عمو محمد هم کنارش. نگاهم رو چرخ دادم تا رسیدم ه دیبا، روی مبل قهوهخال

باال انداختم و اون « چی شده»کرد. ابروهام رو به معنای ی من میبه آویسا، که لبخند غمگینی حواله

کرد. برای ه میای باال انداخت. نگاهم رو چرخوندم و روی آرشام ایستادم، بی تفاوت به من نگاشونه

سال ی یکی رو دیده بودم. یکبار، توی این خونه دیده بودمش. چرا! یه بار، توی آشپزخونه سایهاولین

سال پیش بود! پس زیاد هم نتونسته قایم بمونه. آبتین نبود، چه بهتر! رو به خاله پیش بود، آره یک

 :دیبا گفتم

 چیزی شده؟ -

 :لبش رو گاز گرفت و آروم گفت

 !هآر -

تونستم بفهمم چیزی که می خواد بگه، برام ی خاله دیبا میی بهم ریختهنفسم حبس شد. از قیافه

سمت آویسا که، روی مبل کناری خاله دیبا نشسته بود رفتم و کنارش نشستم. خوشایند نیست. به

 :دستم رو، توی دستش گرفت. خاله دیبا ادامه داد

 !سگفتن که، مهتا زنده -

. کرد. مات شده بودمتابی میهام گشادتر شد! قلبم بدجور بیید. دهنم باز و، چشمقلبم تیر کش

 های مختلفی گریبانم رو گرفته بودن. یه دونستم چی بگم. حالم خراب بود؛ حسدونستم، نمینمی
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 م فرود اومد. مهتا زنده س؟ی اشک، روی گونهقطره

 شنیدم؟مینفس هام تند شده بود. چرا هر روز یه چیزی 

 :خوردداد. صدای نگرانش به گوشم میآویسا، دستم رو محکم فشار می

 !سایه، سایه خوبی؟ سایه -

 .اما، من ذهنم به گذشته برگشته بود. مشغول مرور خاطرات بعد از مرگش شدم

جسدش! کسی «. متأسفم»مهتا رو بردن بیمارستان، دکتر گفت ضربه مغزی شده، بعد اومد گفت 

. خاله پروانه سکته کرد؛ سکته کرد و فوت کرد، نگاه نکرد. من هم صورتش رو ندیدمجسدش رو 

 !رفت! حاال میگن دروغه؟ اما من، صورت مهتا رو ندیدم. پس، پس ممکنه مهتا زنده باشه

هام صورتم رو خیس کرده بود. توی بهت عمیقی فرو رفته بودم. من صورت مهتا رو ندیدم؛ یعنی اشک

خواستیم ببینیم؛ اما خاله پروانه روی تخت بیمارستان بود. من خاله پروانه و من، میکس ندید. هیچ

 .دیدمش؛ اما نرفتم سردخونهباید می

گفتم کردم؛ میدیدم؛ اما نه! داشتم برای خودم عزاداری میرفتم، من باید میتقصیر منه! من باید می

 .که طاقت ندارم صورتش رو ببینم. من چه غلطی کردم؟

 :سرم رو باال گرفتم و، با صدایی خفه رو به خاله دیبا گفتم

 .کی، کی گفته؟ -

 .گفتچیزی نمیخاله سرش رو پایین انداخت. عمو محمد هم

 .من، من دیدمش -

هاش نگاه کردم تا راست و دروغش رو نگاهم رو از خاله دیبا گرفتم و به آرشام نگاه کردم. به چشم

 .راست و دروغش رو تشخیص بدم تونستمبفهمم؛ اما پوچ! نمی

 .دیدیش؟ -

کرد. نه! من منطقی نیستم. من، توی حس بود. شاید هم حس داشت؛ ولی قایمشون میخیلی بی

 طوری به خودم گفتم. توی ضمیرناخودآگاهم یه آدم منطقی جلوه دادم، رویاهام منطقی بودم و همین
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 !در صورتی که آرشام منطقی بود

 !» رزا احمدیان»اسم داره؛ اما نه به اسم مهتا نامروا، بلکه به آره، امروز توی ا -

 .!رزا؟! رزا احمدیان ممکنه مهتا باشه؟

کشید. لعنتی! سریع از روی مبل بلند شدم و تونستم فضای اون خونه رو تحمل کنم. قلبم تیر مینمی

تم با یکی دیگه حرف با دو از ویال خارج شدم. اگه واقعیت داشته باشه، من این همه سال رو داش

کردم من مقصرم، آبتین مقصره؛ اما نه کردم؟ این همه سال فکر میزدم؟! برای یکی دیگه گریه میمی

م باشه! یکی بفهمه نشد. چرا باید االن همه چیز رو بشه؟ بابا ترکیدم! یکی حواسش به این قلب لعنتی

بفهمه که هر شوک چقدر برام سنگینه. کی م کنه! کشم. بفهمه نباید اون خدا بازیچهمن چه دردی می

ن قلبه؟ قلبم زخمیه! شکسته، بد هم شکسته. چی تونه بفهمه که هر اشک من، یه تیر کشیدمی

موندم؟! آدمایی که شد من توی همون پرورشگاه میشدم؟ چی میشد اصالً من با کسی آشنا نمیمی

گن. دیگه رو آزار بدن و همه بهم دروغ میفطرن؛ همه قصد دارن هماین بیرونن خیلی بدن! همه پست

ای داره؟ اگه داشت، چرا من وضعم اینه؟ چرا باید هر این زندگی پایه و اساسی داره؟ این زندگی آینده

شکنه. هر کنم داره میکنم درد داره! هر کی رو نگاه میانسان یه درد داشته باشه؟ هر کی رو نگاه می

. دیگه شکستن هم عادیه! این تقصیر کیه! بنده یا خدا؟ شاید هم فهمم شکستهبینم میکی رو می

روز گریه نکنم روز، فقط یکشه، من روی خوش زندگی رو ببینم؟ فقط یکتقصیر هر دو! چی می

 .یهی کمیمیشه؟ خواسته

ام توی حیاط نپیچه. سریع سوار ماشین شدم و با حالی هقدستم رو جلوی دهنم گرفتم، تا صدای هق

 .ی خودم حرکت کردمسمت خونهخراب روشنش کردم. از خونه بیرون اومدم و به

هام تار شد و درد بدی توی بدنم سمت اتاق خودم رفتم. با وارد شدنم، چشموارد خونه شدم و به

هام برم که درد قلبم بیشتر سمت قرص کشید. در رو بستم و خواستم بهپیچید. قلبم بدجور تیر می

 :بریده گفتمم گذاشتم و بریدهی س*ی*نه، روی قفسهشد. دستم رو
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 . ...کنم... می... خواهش.. می... فقط یکم دووم... دووم بیار... یکم... خواهیکم... فق -

تونستم روی پاهام بایستم، با ضرب روی زمین فرود اومدم و نفسم برید، درد قلبم بیشتر شد. نمی

 .رد درد گرفتکمرم از برخورد با زمین سفت و س

 . ...دووم... بیار... تو... رو.. خدا -

دادم. موهام روی صورتم ابروهام از شدت درد، توی هم رفته بود. به معنای واقعی، داشتم جون می

هام دیدم رو سوخت و اشک توی چشماومده بود؛ اما دستم توانی نداشت تا کنارشون بزنه. گلوم می

 .تار کرده بود

 . ...... محبوری... زند... زنده بمونیووم... بیار!... مجب... نه... دن -

تونستم به سمت عسلی کنار تختم، تونستم بلند بشم؛ اما میرفتم و قرصم رو می خوردم. نمیباید می

 .متر باهاش فاصله داشتمسمت عسلی چرخوندم. پنج، ششبخزم. سرم رو به

 . ...... مجبوری... زنده بمونیمجب -

رفتم. نای هیچی سمت عسلی میدرپی بهاز شدت درد گزیدم و به زور یکم تکون خوردم. پیلبم رو 

تر شد و من هر لحظه به مرگ نزدیکموندم. درد قلبم هر لحظه بیشتر میرو نداشتم؛ اما باید زنده می

من گرمم شدم. نباید پایان من این باشه! تموم بدنم عرق کرده بود. توی این سرما، این وقت شب، می

 .شده بود

کردم. کار سختی نیست، فقط باید یکم دیگه این درد رو تحمل کنم. باید یکم دیگه، تالش می

 :اراده، زبونم کار کردبی

 . ...... مردن، سخت نیست! زنده موندن... هم سخت... سخت نیست! باید... اراده... کنیمُ -

ام ردم، کار سختی نیست! از بین اون همه وسایلکسمت عسلی دراز کردم. باید اراده میدستم رو به

کشت. فقط یکم چیزی ثابت موند. همون شیء سرد بود. درد قلبم، داشت من رو میدستم، روی یه

 !دیگه

 بردم، نفسی سمت دهنم میطور که بهرو از جلدش بیرون آوردم. همین آوردمش پایین و، قرص
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 .م. آبی نبود تا بخورمکشیدم. سریع وارد دهنم کردم و قورت داد

 .دادتر شد؛ اما هنوز بود و، عذابم میکم، دردم کمکم

کس شده ای کوتاه سر دادم. فکر کنم واقعاً بیکس بودنم، خندهحال روی تخت نشستم و از بیبی

 .بودم، دیگه کسی نبود تا کمکم کنه؛ شاید واقعاً دیگه آخرهای زندگیم بود

 .خوابیدم. پتوی گرم و نرم رو، روی خودم کشیدم لبخند غمگینی زدم و روی تخت

 !هنوز باید بجنگم، من حق مُردن ندارم

*** 

 .کردهام رو اذیت میاز روی تخت بلند شدم و نگاهی به پنجره کردم. نور خورشید چشم

حوصله یه کرم ضدآفتاب به پوست ظریف صورتم زدم. دل و روی صندلیِ میز آرایش نشستم و بی

. گفت خودِ مهتاست؛ اما من گیج بودمکردن رو نداشتم، هنوز توی بهت بودم. آرشام میدماغ آرایش 

خورد؛ ولی از طرفی هم داد که مهتا ممکنه زنده باشه؛ اما چشمم آب نمیخیلی از شواهد نشون می

 ست. کالفه پوفی کشیدم و به سمت کمد لباس رفتم؛ یک مانتو و شلوار سِتکردم زندهواقعاً فکر می

رنگ رو برداشتم و های تیره. شال سیاهای پوشیدم. دیگه زندگیم تشکیل شده بود از رنگسورمه

ام رو برداشتم ی کیف نداشتم برای همین؛ فقط موبایلم گذاشتم. حال و حوصلهاسبیروی موهای دم

نه شدم، و از اتاق خارج شدم. صدای شکمم، باعث شد که از خونه خارج نشم. برگشتم و وارد آشپزخو

طور که لقمه رو سرسری یه لقمه نون و پنیر برای خودم گرفتم و وسایل رو سرجاش گذاشتم. همین

سوار ماشین شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. توی راه خیلی با  .خوردم از خونه خارج شدممی

رفتار کنم، جوری با آبتین یا عمو محمد جوری رفتار کنم. نمی دونستم چهخودم کلنجار رفتم که چه

مونده بودم که حرف آرشام واقعیت داره یا نه! باید بعد از کار باهاشون صحبت می کردم. دیشب 

خیلی عجوالنه تصمیم گرفتم و فرار رو بر قرار ترجیح دادم؛ این کارم زیاد درست نبود، باید باهاشون 

 .صحبت می کردم

 کاری برای جدا کردن غزل و نوز هیچماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و وارد آسانسور شدم. ه
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ست یا نه! جدا کردنشون، رو برای بعد آبتین نکرده بودم، نه االن نمی تونم! االن باید بفهمم مهتا زنده

شدم تا وارد اتاقم بشم که باز با صدای نازنین موکول کردم و از آسانسور خارج شدم. از سالن رد می

 .ایستادم

 !دادفر -

کجای دلم بذارم. به سمتش برگشتم و نگاهی به  دونستم این روفکری داشتم، نمیی کلی مشغله

ای نشسته بود و، تلفن هم توی دستش ایش انداختم. مثلِ همیشه پشت اون میز قهوههای قهوهچشم

ی سیاهش رو درست کرد و لبخند ای رنگ تنگش، روی اعصابم بود. مقنعهبود. مانتو و شلوار قهوه

کردم که فرمش نشوند. حس خوبی به این لبخندش نداشتم، احساس میهای خوشل*ب ملیحی روی

 :هام رو بهم سابیدم و با صدایی خفه گفتمباز هم یه فکرهایی توی سرشه. دندون

 بله؟ -

نه ازش خوشم میومد و نه حال و حوصله حرف زدن رو داشتم. اگه جاش بود، تموم حرصم رو سر این 

 !جا محل کار بود؛ نه چاله میدونشد، چون ایننمیکردم؛ اما خالی می

 .ای کوتاه کرد و به من زل زدخنده

 روی حرفِ دیروزت هستی؟ -

محکمی گفتم و سریع « نه»خواستم به دیروز فکر کنم. کالفه پوفی کشیدم و بدون فکر حتی نمی

 :وارد اتاق شدم. در رو بستم و آروم زمزمه کردم

 !خدایا خودت صبر بده -

*** 

با صدای در، به خودم اومدم. دست از نقشه کشیدن برداشتم؛ اما سرم رو باال نیاوردم. از عطرش می 

که فکرم به م کردم. قبل از اینبو رو وارد بینیی خوشفهمیدم کیه! نفس عمیقی کشیدم و اون رایحه

 :سمت گذشته پرواز کنه، با لحنی آروم گفتم

 !سال رو جبران کنی؟خوای این ششزنی! میجدیداً زیاد بهم سر می -
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 !گیرهجوره آروم نمیفهمیدم هیچزدم تا که دلم آروم بگیره؛ اما میباید زخم ز*بون می

کردم دارم شنیدم؛ اما به روم نمیاوردم. وانمود میداشت رو میهاش که به سمت میز برمیصدای قدم

 .کنمبا سیستم کار می

 !شدههات زیاد جدیداً نیش و کنایه -

های من در برابر کلمات اون کاغذ هیچ بود! نفس عمیقی کشید زیر چشمی نگاش کردم. نیش و کنایه

 :و ادامه داد

 ست! به نظرت صحت داره؟گفت که مهتا زندهخیال، آرشام میها رو بیاین -

من رو نگاه سمت میز خم کرده بود و ش نگاه کردم. خودش رو بهی سؤالیچهرهسرم رو باال آوردم و به

 .کردمی

 !دونمنمی -

دونستم درسته یا نه! من واقعاً ش جدی شد و روی صندلی نشست. واقعاً نمیبا این حرف من، چهره

 .توی حال خودم نبودم

 .ستگم زندهمن که می -

 .اراده پوزخندی زدم، زنده بودن مهتا به نفع اون بودبی

 :گفتم ش کرده بود خیره شدم وبه صورتی که سه تیغه

 آره دیگه، این رو تو نگی کی بگه؟ -

دیواری اتاق گرفت و به صورت پر از تمسخر من دوخت. اخم کوچیکی با حرف من، نگاش رو از ساعت

 .بین ابروهای پهنش ایجاد شده بود

 !برداری؟هات دستزدنمیشه از این طعنه -

ای که به من زد رو تالفی اون سیلی خواستپوزخندم رو پررنگ کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. دلم می

 .تونستم بهش زخم ز*بون بزنمکنم؛ اما اآلن فقط می

 !ها در برابر اون چیزهایی که توی کاغذ نوشته بودی، هیچهاین طعنه -

 ی صندلی رو گرفت. صندلی رو روم قرار گرفت و دستهاز روی صندلی بلند شد و میز رو دور زد. روبه
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 :زد گفتد و با صدایی که خشم توش موج میسمت خودش چرخونبه

 کنی؟ چرا هر حرفمون به اون روز ختم میشه؟ دردت با من چیه؟چرا هی اون روز رو یادآوری می -

 .هایی که معتادشون بودم، نگاه کردمپوزخندی زدم و به چشم

رم ازش تشکر خوام بتونم با کسی که ولم کرد، رفت داشته باشم؟ اصالً میمن؟ من چه دردی می -

 !کنم

طور که به موهاش چنگ ی صندلیم رو رها کرد و همونقدر کفریش کرد، که با ضرب دستهلحنم اون

 :سمت در اتاق رفت. قبل از رفتنش بلند گفتمزد بهمی

 !یاد بگیر مؤدب باشی؛ قبل از ورود به اتاق، یه در بزن -

حال بودم. نسته بودم حالش رو بگیرم خوشکه توجواب حرف من، صدای کوبیده شدن در بود. از این

 .لبخند پررنگی زدم و مشغول کشیدن نقشه شدم

*** 

شد. خورد؛ اما غرق خواب بودم؛ ولی صداش هرلحظه بلندتر میصدای زنگ یه چیزی به گوشم می

هام رو باز کنم. توی فضای خاطر صدای بلند مجبور شدم الی چشمخواب رو دوست داشتم؛ اما به

 ش نگاه کردم، اسمزد. به موبایل چنگ زدم و به صفحهاتاق، نور صفحه موبایل توی ذوق می تاریک

«Avisa» خاطر رمق قسمت سبز رنگ رو لمس کردم و با صدایی که بهزد. با دستی بیچشمک می

 :دار شده بود، گفتمبدخواب شدنم خش

 چیه؟ -

 .هام دست خودم نبودکنترل حرف

 !ای؟سایه، خونه -

ش که به گوشم فیننمی دونم گوشِ من اشتباه شنیده بود، یا واقعاً صداش بغض داشت. صدای فین

 رسید؛ فهمیدم واقعاً گریه کرده! دیگه خواب از سرم پریده بود. گوشی رو از گوشم دور کردم و نگاهی 
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 :دقیقه بامداد بود. از تخت بیرون اومدم و گفتم 1:56به ساعت انداختم. 

 !حالت خوبه؟ گریه کردی؟آویسا، -

 .زور کلید روشن خاموش کردن المپ رو پیدا کردم و روشنش کردمبه

 ای؟خونه -

 :خواست به سؤاالم جواب بده. خیره به میز آرایش، گفتمکه نمیمثلِ این

 این موقع شب کجام؟ -

 .تممن جلوی واحد خونه -

بیاد بیرون و  شب، آویسا از خونه 1 کل هم نداشت. یه چیزی شده! ساعتی کلنه! حال و حوصله

ی من؟ عجیب بود، آویسایی که شب جرات نداشت بیاد بیرون، حاال... از اون بعدش هم بیاد خونه

طوری اجازه دادن آویسا از خونه این ها چهگذشته! عمو محمد با اون غیرتش یا آرشام و آبتین، این

 !موقع شب بزنه بیرون؟

سمت در خونه رفتم. چطوری وارد ساختمون بدون توجه به پوششم به سریع تماس رو قطع کردم و

شده؟ ذهنم پر زد به اون موقع که کلید ساختمون رو بهش دادم. پوفی کشیدم و در رو باز کردم. به 

که ش کل طبقه رو پر کرده بود. قبل از اینمحض باز شدن در، آویسا توی بغلم افتاد. صدای گریه

 .، داخل خونه کشیدمش و در رو بستمها متوجه بشنهمسایه

ش تونست اون رو بهم بریزه؟! شونهحال زارش نگاه کردم، ظاهرش که افتضاحاً بد بود. چی میگیج به

حال ی متعجب من نگاه کرد. بیچهرهسمت مبل هدایتش کردم. روی مبل نشست و بهرو گرفتم و به

 :ای کرد و گفتخنده

 !ای ندارم. سایه، کمکم کنهیچ خانوادهکس شدم! منم سایه، منم بی -

شد. کنارش نشستم و فهمیدم، سعی هم نکردم بدونم. اون باید آروم میچیز نمیهاش هیچاز حرف

 .اون رو توی آغ*و*ش کشیدم

 هر چی که شده، هرچقدر زمین خوردی، هرچقدر مُردی! هرچقدر گریه کردی و هرچقدر شکستی،  -
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جوری بودی، ظاهرت باید سنگ باشه. اجباره آویسا! مطمئنم یه اتفاق حرف نزن! هرجوری هستی، هر

 گفتی؟وحشتناک افتاده؛ اما تو چی به من می

 :م بیرون کشیدمش و به صورت خیسش خیره شدم. ادامه دادماز آغ*و*ش

دونی من دونم چی شده؛ اما میگفتی پشت سر بذار، گذاشتم. من رو ببین، ببین عوض شدم! نمی -

 ست! باورت میشه؟کی رو تحمل کردم؟ گفتن که مهتا زندهچه شو

م های ظریفش اشکم رو پاک کرد و به شونههقش بند اومد. با دستهام، صدای هقبا دیدن اشک

 .تکیه داد

های سیاهش هفته بعد، با یه پسر آشنا شدم. چشمآویسا: بعد از اون روزِ شوم، برای تو دقیقاً یک

پور بود، یه پارچه آقا؛ اما حس ق خاص داشت، دلم رفت. اسمش، فرهاد زارعبدجور جذبم کرد. یه بر

دونستم. من متفاوت بود. فرهاد، پسر دوست بابا بود. من عاشقش شده بودم؛ اما حس اون رو نمی

تر شدم؛ اما یه روز فهمیدم متأهله! روزی که فهمیدم شکستم؛ اما نگفتم. روزها گذشت و من عاشق

هاش قشنگ بود. فهمیدم اون هم گفتم! بعد از روزها دیدمش. برق چشمم؛ اما نمیافسرده شده بود

ی یه آدم متآهل شدم سایه تا دونم کار درستی نبود؛ اما عشقه دیگه! من معشوقهدوستم داره! می

 هام، رفتم رستوران بارم سالم با دوستها گفتم میایناآلن باهم بودیم؛ اما امشب، وقتی که به مامان

شناخت. اگه بگم مُردم، دروغ نگفتم سایه! فرهاد دستم رو فرهاد! آرشام من رو دید! فرهاد رو می

رو فهمیدن سایه! از این  گرفته بود و آرشام دید. من رو برد خونه، کلی دعوا راه انداخت. همه قضیه

تک بدتر بود. گفت ش انداخت بیرون. کتکی نزد؛ اما این حرفش از صدتا کبدتر، بابا من رو از خونه

 کار کنم؟دیگه دختری ندارم، گفت برم. تنها کسی که به فکرم رسید تو بودی سایه! من چی

ی یه مرد متأهل بوده؟! آویسا، با یه مرد متأهل رابطه داشته! توی شوک بزرگی بودم. آویسا، معشوقه

رفتارش، جوری بود که جوریه؟ اون پنج،شش سال با یه مرد متأهل بوده؟! آویسای پاک، حاال این

 !فهمه؟شک نکنم؛ اما اون معشوقه بوده! یعنی عشق اینه؟ همینه؟ حرف نمی
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 »  !عشق چیه؟»گفتن  ها بودم. کنار بچهیادمه چندین سال پیش، 

فهمه! عشق، چیزی نمی»گفت؛ اما یه دختره چیزِ جالبی گفت: چیزی میهرکسی، برای خودش یه

تر از عسل! عشق، نشستن شبنم روی صورتت! شیرینه، شیرین تر از حسعشق قشنگه، قشنگ

جوره همه جدایی داره؛ اما همین جدایی هم شیرینه! یه لبخند، یه لبخند تلخ یا یه لبخند شیرین!

خودت فهمه اون آدم کیه، یهو به سراغت میاد. تا بهقشنگه! توی بدترین حالت هم قشنگه؛ عشق نمی

ارزه! غرور معنا ش میبغض داره، اشک داره! درد داره؛ اما به شیرینیبینی عاشق شدی. میای می

 «. ...نداره! میگن باید دیوونه باشی؛ اما باید عاقل باشی چون

 کار کنم؟سایه، چی -

گفتم؟ اون به من پناه آورده بود! هرچقدر عقایدم فرق داشته با صدای آویسا، به خودم اومدم. چی می

زده ش دلتونم کسی که پیشم اومده رو اذیت کنم؟ کسی که از خونوادهمی باشه، اون عزیزم بود!

 شکسته شبیه خودم رو پس بزنم؟شده و اومده پیشم رو برنجونم؟ یه انسان دل

 .دهنی که تازه فهمیدم بازه رو بستم و لبخند لرزونی زدم

 .فعالً بهتره بری بخوابی عزیزم -

 :ونی رنگش انداختم و ادامه دادمنگاهی به مانتو و شلوار چروک آبی آسم

 .زنیمصبح حرف می -

که در اتاقم رو محض اینبابا هدایتش کردم و اون با حالتی گیج وارد اتاق شد. بهوسمت اتاق مامانبه

 .بستم، نفسی عمیق کشیدم

طور تونستی زندگیِ یکی رو خراب طور تونستی این همه سال مخفی کنی؟ چهاوف آویسا! اوف! چه -

 کنی؟

 .هام رو بستمعصبی روی تخت نشستم و چشم

 .فهمیدم سکته کرده بودممُردم! اگه میاگه من جای اون زنه بودم، می -

 میره! من انسانم، انسانیت دارم! چرا ش رو بهم بزنم، میسمت غزل رفت. اگه زندگیناگهان فکرم به
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 !باید زندگی یکی رو خراب کنم؟ اون هم زندگی بهترین دوستم

انگار تازه خشمم فروکش کرده بود. انگار تازه فهمیدم قضیه چیه! من با این اتفاق فهمیدم کارم 

هام رو باز کردم. به هم ریختن زندگی ِ یکی، بدترین گناهه! درست نیست! چه خوب بود که زود چشم

اون رو از  شم! همون کسی که خداجوری خود شیطان میجوری من با فرقی با شیطان ندارم. ایناین

ست! من که آخر گیرم! انتقام، بیهودهجوری من همه چیزم رو نادیده میبهشت بیرون انداخت. این

دادم؛ اما دادم! این هم مجازاتمه! تاوان میرم پس چرا انتقام بگیرم؟ من همون اول نباید دل میمی

 .پس میدم؛ چون اشتباه کردم

*** 

وارد شدنم به پذیرایی، نگاهم به نگاه غمگین آویسا گره خورد؛ از اتاق خارج شدم و درش رو بستم. با 

 :م رو که دید، گفتکردههای قرمز و پفچشم

 !سایه، نخوابیدی؟ -

روی اولین مبلی که کنارم بود نشستم و به لبخند تلخی زدم. توی اون پذیرایی نسبتاً بزرگ، احساس 

شد. هام میآگاه پوزخندی مهمون ل*بسمت دیشب میفتاد ناخودکردم. وقتی فکرم بهخفگی می

هام راه قدر فکرم درگیر بود که خواب به چشمخاطر هزارتا فکر، چشم روی هم نذاشتم. اوندیشب به

 .نداشت

طور با اون همه فکر ی اون نگاه کردم. وضیعت اون بهتر از من نبود! اون هم نخوابیده بود. چهبه چهره

دونم سمت حرف عمو محمد نره؟! مطمعنم که کلی گریه کرده! می تونه فکرش بهطور میبخوابه؟ چه

 !ش اون حرف توی ذهنشههمه

 .تو چی؟! خوابیدی؟ نه جونم، نخوابیدی -

ریزه! هاش پر از اشک شد. توی فکر رفته بود. عاشقی هم بد دردیه! همه رو بهم میبا این حرفم چشم

 .کنه! یه طوفانهمیاد و آدم رو ویرون می

 .ی غمگینش نگاه کردمی کردم و دوباره به چهرهاخنده
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 .من میرم شرکت -

کردم؛ من هم یه روزی همین طوری از روی مبل بلند شدم. هنوز توی فکر بود. حالش رو درک می

 .کردم، خاطراتی که حاال، تلخ شده بودروم، خاطرات خوشم رو مرور میبودم. خیره به دیوار روبه

جا متنفر بودم؛ اما حیف! تنها راه پول در آوردنم همین شرکت رفتم. از این از خونه بیرون زدم و به

 .بود

از آسانسور بیرون اومدم و نگاهی به دور و اطراف انداختم. با وارد شدنم به شرکت، بوی عطر سرد و 

م شد. عطر این دو برادر رو حفظ بودم. یکی فقط سرد بود و اون یکی تلخ هم تلخی وارد بینی

ش بود؛ اما همین تلخی بدجور شیرین بود. یه شیرینی خاص توی این عطر تلخ بود. سریع به ترکیب

هوا در رو باز کردم و واردش شدم. از دیدن آرشام و آبتین، پوزخندی سمت اتاق عمو محمد رفتم. بی

 .ی پر از اخم عمو محمد زل زدمهام نقش بست. در سفیدرنگ رو بستم و به قیافهروی ل*ب

 .ها نشسته بودنطور توی اتاق قدم زدم. روی صندلی که شاهزادهکشیدم و همینپوفی 

 !آویسا پیش منه -

 :عمو محمد خواست چیزی بگه که سریع گفتم

قبول دارم که اشتباه بزرگی کرده! قبول دارم که کارش گناهه! قبول دارم؛ اما خانواده چیه؟! همه  -

خانواده باهم باشن! از خونتونه بابا! نذارید یه آدم دیگه بیباید باهم باشن! اگه بدترین کار هم شده 

 .جوری بشهباشه! من این درد رو چشیدم! بدتر از هرچیزه! نذارید آویسا این

 :خیالی و نادیده گرفتم. ادامه دادمکرد؛ اما زدم توی فاز بیترحم توی نگاهشون اذیتم می

های بد طر همین مسئله و گرفتن فامیلی و... به راهخاهای توی اجتماع، بهببینید؟! خیلی از آدم -

ها هستن که با ها؟ دزدها؟ یا کسایی که اونور آبن؟ خیلیکشیده شدن! از کدومشون بگم؟ فاحشه

خوان برن! یا خودکشی که البته اون خوبه تا یه بُرن و میمی« تو دیگه جایی نداری»ی همین جمله

 ...ن! من خودکشی رو انتخاب کردم که البتهبدکاره شدن برای اینکه پول دربیار
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 :کرد انداختم و ادامه دادمهام نگاه مینگاهی به آبتین که به چشم

 !نجات پیدا کردم -

 .دونستم نرم شدهرنگ شده بود. میاخم عمو کم

 !خداکار درستی نیست به -

 :با این حرفم، آرشام از روی مبل بلند شد و گفت

که بره با یه مرد متأهل رابطه برقرار کنه؟! بره زندگی یکی رو بهم بریزه؟ این پس کارِ درست چیه؟! -

گیریم که ازدواج کردن، خوبه بره هووی یکی بشه؟! خواهرمه درست! اما این کارش برای من خوب 

نیست! شغل من رو ببین! پلیسم، خوبه برام؟ منی که اجازه ندارم نامحرم رو ببینم چه برسه به لمس 

 اال خواهرم بره رستوران اونم دست تو دست یه مرد متأهل! مردی که تعهد داده، درسته؟کردن ح

هاش درست بود؛ اما س*ی*نه بهش خیره شده بودم. حرفتو تموم مدتی که حرف میزد، دست به

 .کردهای من رو درک نمیحرف

 !نیست -

 :مه دادمکرد انداختم و ادانگاهی به آبتین که ریلکس به دعوای ما نگاه می

داداشِ توأم، توی روز عقدش یکی رو ول کرد رفت! مثال تعهد داشت، چی شد؟ هیچ! تکلیف دختره  -

 کار درسته؟آبرو بودن رو بخوره چیه؟ تو بگو! چیه؟ اینکه یه عمر باید ننگ بی

 عمو محمد: دخترم! تو هنوز اون روز رو فراموش نکردی؟

 :صورت عمو محمد رو ببینم. پوزخندی زدم و جواب دادمور کشیدم تا بتونم سرم رو کمی به اون

 .بینمکارم اون رو میجوری فراموش کنم؟ متأسفانه هر روز توی محلچه -

نفس حرصی آبتین رو دیدم و لبخند پررنگی زدم. آرشام ساکت شده بود، حرفی نداشت که بگه! من 

مردم چی میگن! بفهمه که یه عمر باید  کشم! تا بفهمه که بعضیاز دق و دلیام گفتم تا بفهمه چی می

 شد؟شد دهن مردم رو بست، میحرف بکشم. نمی
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 !رملت با منه، من میخوای من میرم! اُکی؟ اگه مشکآبتین: می

خواست م توی اون فضای کوچیک اتاق پیچید. میم رو بگیرم و صدای قهقههنتونستم جلوی خنده

شناسمش؟ دونست من میخواست فداکاری کنه! اما میبیاره! می در« تر از مادری مهرباندایه»ادایه 

 .شناختممن اون رو از خودمم بیشتر می

 !آویسا -

ای عمو های قهوهمون چی بود. سرم رو باال گرفتم و به چشمخواستم یادش بندازم که بحث اصلیمی

ز سفیدرنگ چرخ دادم و به داد نرم شده. نگاهم رو از اون میمینگاه کردم. ظاهرش نشون 

ها روی اون صندلی توجه به اوندو نفر رصد کرده بودن دوختم. بی هایی که تا دقایقی قبل اونصندلی

 :یخ نشستم و گفتم

 .ش با خودتونههام رو زدم! بقیهمن حرف -

 :دادم روم خم شدم تا لیوان آب رو بردارم؛ آب رو یه ضرب خوردم و ادامهو بعد به سمت میز روبه

 .کنم که بتونه سالم بمونهتا موقعی که یه تصمیم درست بگیرید آویسا پیشِ منه؛ اما تضمین نمی -

 !بخشیدنترسیدن تا آویسا رو میسریع از اون صندلی دل کندم و از اتاق خارج شدم. باید می

 :آرشام

های سایه تا بودن. حرف ای بیرون دادم و نگاهی به بابا و آبتین کردم. هردوشون توی فکرنفس عصبی

هاش داد به غمش حرف زد، تونستم درک کنم. غم توی چشمحدودی درست بود. وقتی که راجع

خود مشت شده بود. مشت دستم رو هام خودبهزد. اون آبتین رو دوست داره، من مطمئنم. دستمی

خواستم پرت بشه، میخواست از دره های سفیدرنگ نگاه کردم. روزی که میباز کردم و به موزائیک

چیز رو بزنم و بگیرمش؛ اما آبتین زودتر دست جنبوند. من مردد شدم؛ اما اون قید محرم و قید همه

هاش، جالب بود. این نامحرمی رو زد. من نتونستم نجاتش بدم؛ اما آبتین تونست. امروز و اون حرف

 هاش برای تر! غمساله بزرگ 70،80شد و گاهی از یه آدم تر میها از بچه، بچهدختر، بعضی وقت
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 .خودش بزرگ بوده؛ اما منم یه درد دارم

 .کالفه پوفی کشیدم و از اتاق بابا خارج شدم

 .ی سایه روندمسمت خونهسوار ماشین مشکی رنگم شدم و بعد از یه زنگ به سرهنگ، به

های ظریف آویسا . دسترومدیروز وقتی وارد اون رستوران شیک شدم، نگاهم گره خورد به میز روبه

توی دستِ یه مرد بود که پشتش به من بود. فکم منقبض شده بود. خواهرم، دست توی دست یه مرد، 

ش از بین بره؛ اما دادم تا سرخیهام رو به هم فشار میتونستم قبول کنم؛ چشمتوی رستوران... . نمی

هیچ دعوایی آویسا رو از اون  گفت بدونرفت. عقلم میپاهام ناخودآگاه به سمت اون میز می

های سیاهش نگران بود. فرهاد با ی مرد یکه خوردم. چشمرستوران بیرون بیارم؛ اما با دیدن چهره

 .خودم اومدم و دست آویسا رو کشیدمآویسا بود! سریع به

 . ...کنی نیست! من زن دارمجور که تو فکر میفرهاد: نه آرشام! اون

 :کردم گفتمرستوران خارج می طور که آویسا رو ازهمین

 !حرف نزن -

حتی به دوست صمیمیم، هم جواب ندادم. توی کل راه؛ فقط سکوت کرده بودم. حتی وقتی که رفتم 

خونه؛ فقط یه داد زدم و بعد وارد اتاق شدم. دلم راضی نبود ساعت یک شب آویسا بیرون بره؛ اما 

 .تونستم چیزی بگمنمی

طور دم و نگاهی به در ساختمون که همیشه باز بود انداختم؛ سایه چهای پارک کرماشین رو گوشه

روی در قرار که از آسانسور خارج شدم، روبهتونست اینجا با امنیت کامل زندگی کنه؟ بعد از اینمی

هام رو توی هم کشیدم و به هام قرار گرفت. اخمی آویسا مقابل چشمگرفتم که در باز شد و چهره

کرد. هنور همون مانتو و کردم. صورتش رنگ باخته بود و با استرس به من نگاه میهاش نگاه چشم

 .ای که از دیشب پوشیده بود، تنش بود. شالش مثله همیشه، موهاش رو پوشونده بودشلوار آبی

 !اجازه هست؟ -

 دم. با حرف من، به خودش اومد و از جلوی در کنار رفت. وارد خونه شدم و به دورتادورش نگاه کر
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طور از حال آخرین باری که وارد این خونه شدم، خبر مرگ مادر سایه رو به سایه دادم؛ یادمه چه

 .ی مضطرب آویسا دوختمرفت. نگاهم رو از خونه گرفتم و به چهره

 اومدم اینجا تا یه چیزی رو بگم بهت و برم. فهمیدی؟ -

 :دمهای سفیدرنگ خونه نگاه کرد و من مشغول گفتن شبه پارکت

کار اصال توی که رابطه داشته باشی، درست نیست! بدون، ایندونم عاشق شدی، قبول! اما اینمی -

زدم خوام حرفی که دیروز باید میهام رو تکمیل نکردم؛ االن هم میمغز من نمیره آویسا. دیروز حرف

درستی نیومدی!  ای که اومدی پیشش، بدتر از تو درد کشیده! جایاین سایه»رو عوض کنم و بگم: 

 « !اون هنوز به خودش نیومده، بلد نیست دلداری بده

*** 

 :سایه

م شد. خوب این عطر رو رمق در رو باز کردم و وارد خونه شدم. عطر تلخ و سردی، وارد بینیبی

 .ای زیر ل*ب زمزمه کردم«دونمنمی»شناختم؛ اما بودنش توی خونه... . شونه ای باال انداختم و می

هام رو از پای ظریفم بیرون کشیدم و وارد پذیرایی شدم. آویسا نبود، نگاهم رو به اتاق مامان و کتونی

بابا چرخ دادم که دیدم نور کمی ازش میاد. مطمعن شدم که آویسا هست، برای همین وارد اتاقم شدم 

دم؛ شلوار ای که زیرش بود رو مرتب کرای رنگو از تنم بیرون کشیدم و تاپ طوسیی قهوهو مانتو

م رو، روی تخت انداختم. دستی به م رو با یه شلوار راحتی طوسی عوض کردم و شال آبیجین سیاه

 .موهام کشیدم و خواستم از اتاق خارج بشم که صدای زنگ موبایل جلوم رو گرفت

 ی ناشناسی که روی صفحه افتاده بود، چشم دوختم. کالفه قسمتام چنگی زدم و به شمارهبه موبایل

 :سمت گوشم بردمسبز رنگ رو لمس کردم و موبایل رو به

 !بفرمائید؟ -

 .ای که به گوشم خورد، آشنا بودصدای ظریف و دلنشین دخترونه

 !خانوم دادفر -
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 :هام رو بهم فشار دادم تا یادم بیاد این صدا رو کجا شنیدم. وقتی سکوتم رو دید دوباره گفتچشم

 .پور هستمویدا زارع -

های سبز رو به یاد آوردم؛ هام پررنگ شد و بعد اون چشمی چشمن دو دیدار روی پردهکم اوکم

 .درخشیدهای سبزش توی اون صورت که پوستش سفید بود، میچشم

 .لبخندی زدم و روی تخت نشستم

 !سالم عزیزم! یادم اومد. چیزی شده؟ -

 .صدای ظریفش، رنگ و بوی شرم رو گرفت

... خب، راستش چیزی که نشده؛ اما، اما چطوره که یه دیدار م کنم. سالم. خببخشید، یادم رفت سال -

 برای نوشتن کتاب، ترتیب بدیم؟

تونستم ببینمش. از روی تخت پاک، کتاب رو یادم رفته بود. خب، صبح پنجشنبه بود، شاید عصر می

 :شدم؛ گفتممتری خارج می 20طور که از اون اتاق بلند شدم و همین

 عداز ظهر خوبه عزیزم. کاری نداری؟فردا ب -

 :ش به گوشم خوردصدای خفه

 .کنم. ببخشید مزاحم شدماس میامشم، آدرس رو اسپس، فردا مزاحمتون می -

 .ای کوتاه کردم. این دختر خیلی جالب بود. آروم و محترم، مؤدب و باوقارخنده

 .مراحمی عزیزم، خداحافظ -

رو شنیدم و بعد تماس رو قطع کردم. ناخودآگاه از دیدنش و « ارخدانگهد»گفت: صدای آرومش که می

به آبتین  گرفتم. جالب بود که درست مثلِ آرشام، وقتی به فکر ویدا بودمیا شنیدن صداش انرژی می

سالنه وارد پذیرایی شدم و دیدم که هنوز آویسا بیرون نیومده. هنوز اون عطر کردم. سالنهفکر نمی

خیال روی کاناپه وسط پذیرایی لم دادم و به کنترل تلویزیون پیچیده بود. بیتلخ، توی پذیرایی 

هام متوقف کردم که صدای بسته شدن در رو شنیدم. دسترو میها رو زیروچنگ زدم. داشتم کانال

ش که به سیاهی میزد زل زدم و ای سوختههای قهوهشد. سرم رو به سمت صدا برگردوندم و به چشم

 :کردمآروم زمزمه 

 کسی اومده خونه؟ -
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ای گفت. «نه»پاچه شد. نگاهش لغزنده شده بود؛ اما محکم با این حرفم رنگ از روش پرید و دست

یکی اومده بود. دیگه پاپیچش نشدم و خودم رو  هاش رو کنترل کنهتونه چشمدونستم نمیخوب می

 :با تلویزیون سرگرم کردم؛ اما بعد از گذشت چند دقیقه گفتم

 .همین روزاست که برگردی به خونه -

 .کنارم نشست و زانوهاش رو توی ب*غل گرفت

 !طوری؟چه -

 .ی تلویزیون خیره شدمکانال رو عوض کردم و به صفحه

 .گردیطوری! مهم اینه که برمیمهم نیست چه -

اید طوری! مهم این بود که شکستم؛ اما نبخیال شدم. مهم نبود که چهدیگه صدایی نشنیدم و بی

 !نشون بدم

*** 

ی های سبزش خیره شده بودم. یه دفترچهای رنگ جای گرفته بودم و به چشمروی صندلی قهوه

هایی که تا االن زده بودم رو نوشته رنگ سیاه تموم حرفروش بود و با خودکار خوشکوچیک روبه

 .بود

 جوری بود؟خب، شخصیتشون چه -

 :هم گره زدم. لبخندی از به یاد آوردن مهتا زدم و جواب دادمهام رو به بتکونی به خودم دادم و دست

 . ...کردمهربون و تا حدودی احساساتی! کسی بود که به خاطر عزیزاش جون فدا می -

 :و با صدایی گرفته، زیر ل*ب زمزمه کردم

 .و فدا کرد -

تر بود. چیز پررنگی مرگش از همههام رو باز و بسته کردم تا نم اشک از بین بره. هنوز صحنهچشم

 !برای عزیزاش جون فدا کرد
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 :پاچه شد و گفتوقتی فهمید زیاد نرمال نیستم، دست

 . ...کنم بابت وقتی که گذاشتید... خب اآلن... بهتره که بقیه رو بذاریم برای بعداً، تشکر میاِم... خ -

 :دش زمزمه کردکرد، با خوطور که وسایلش رو جمع میاز روی صندلی بلند شد و همین

 !شد بادهطوری نمیوقت اینای کاش هیچ -

 :مطمعن بودم این توهم نبود. واقعا گفت. سرم رو به سمتش گرفتم و گفتم

 چیزی گفتی؟ -

 :راست وایساد و هول گفت

 .مهم... مهم نبود -

زی سری به معنای فهمیدن تکون دادم و ترجیح دادم چیزی نگم. خودش باید می گفت، با اجبار چی

 .شددرست نمی

بعد از یه خداحافظی مختصر، از کافی شاپ خارج شد. باز هم مثلِ همیشه تنها شدم. پوفی کشیدم و 

شاپ خارج شدم و م رو مثله همیشه یه ضرب سر کشیدم. بعد از حساب کردن، از کافیچاکلتهات

 :کردم زمزمه کردمطور که ماشین رو روشن میسوار ماشین شدم. همین

 دختر کیه؟این  -

هاش، گردی هاش، مدل چشمباریکش، مژهش، پوستش، اون ل*ب دونستم کیه، فقط چهرهنمی

 .چیزش، من بود با این تفاوت که اون باالی لبش یه خال داشتصورتش و... همه

دنده رو عوض کردم و باز به اون فکر کردم. سومین نفری بود که فکرم رو درگیر کرده بود. یه دختر 

تونستم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم، اون هم و معصوم، برعکس من! من خودم میمظلوم 

 !کردتونست، بی دست و پا نبود؛ اما بعضی جاها سکوت میمی

 .کرد که سکوت بهترین راهه؛ اما نبودذاشت که حقش رو بخورن، فکر میمی

*** 

 :آبتین
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 .م زل زدمهای همرنگِ خودروی اون صندلی چرمی نشستم و به چشم

 خب! گفته بودی بیام؟ -

هاش رو بهم گره زد. لبخند گرمی روی لبش نشوند و من به خوش رو به سمت میز خم کرد و دست

لبخندش خیره شدم. از خودش، از لبخندش، از دنیاش، از همه چیزش، متنفر بودم! اون باعث شد 

 . ...که

 !تیر سال جدیده 4قراره عقدتون  -

جا شدم و پوفی کشیدم. دوست نداشتم؛ اما مجبور بودم! حرف، حرف اون بود؛ هکمی توی صندلی جاب

 . ...ترها دردناکی اینکرد و از خونواده طرد! اما از همهوگرنه از ارث محرومم می

 !من غزل رو دوست ندارم -

چهره های توی صورتش بیشتر بشه. از این اخمی رو، روی صورتش نشوند که باعث شد چین و چروک

ای مایل به سیاه، همه و همه متنفر بودم. متقابالً اخمی کردم های قهوهی چروک، پوست سبزه، چشم

 :رنگ و باریکش نشست. با صدای ضعیفش، محکم و با صالبت گفتکه پوزخندی روی ل*ب بی

 خوای بری با اون باده ازدواج کنی؟نکنه می -

ای، اون دو صندلی و در آخر اورد. اون میز بزرگ قهوهفضای اون اتاق تیره، بدجور به من فشار می

 .کُشتوجود اون، بدجور توی اتاق تار که فقط یه المپ روشنش کرده بود، من رو می

 !من باده رو دوست داشتم و دارم -

بود! برای  ای سر داد و با تمسخر به صورتم خیره شد. انگار حرفم برای اون، لطیفهقهبا این حرفم قه

 .فرمم نقش بستهای خوشعشق، لطیفه بود. پوزخندی با این فکر، روی ل*باون 

 دوستش داشتی؟ پس چرا ولش کردی؟ -

هام سرخ شده بود. زیر ل*ب هام بود. چشمتک سلولهام مشت شده بود و خشم توی تکدست

 :غریدم

 !تو باعثش شدی -

 .از روی صندلی بلند شدم و نگاه خشمگینی به سمتش پرتاپ کردم

*** 
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 :سایه

 وارد خونه شدم و به تاریکی خونه نگاه کردم. کسی نبود؟ آویسا کجاست؟

 !آویسا، آویسا -

ها رو روشن کردم و به سمت صدا برگشتم؛ هق دختری، به گوشم رسید. سریع المپکم صدای هقکم

گرفته بود. آویسا بود که یه گوشه، کنار کاناپه روی زمین نشسته بود و زانوهاش رو توی ب*غل 

خواستم بدونم چی شده؛ اما آروم کردنش الویت کارم بود! سریع به سمتش هام زیاد بود، میسؤال

  .ش گذاشتمرفتم و دستم رو، روی شونه

های باریکم ش زل زدم؛ ل*بهای اشکیسرش رو باال گرفته و به من زل زد، من هم متقابالً به چشم

 :رو با ز*بون تر کردم و آروم گفتم

 چی شده؟ -

جوری باید دلداری داد! دست و پام رو گم کرده بودم. تاحاال کسی رو آروم نکرده بودم و بلد نبودم چه

 .تنها راهم این بود که همین دو کلمه رو بگم

ای زد هاش رو پاک کرد و از روی زمین بلند شد. لبخند مصنوعیم رو که شنید، سریع اشکاین جمله

 :و با اطمینان گفت

 !هیچی -

گفت! از اون گذشته، من ای میهاش یه چیز دیگهخیلی خوب تونسته بود به خودش بیاد؛ اما چشم 

 تونست این رو انکار کنه؟طور میدیدم گریه کرده، چه

 . ...کردیاما داشتی گریه می -

 :با شنیدن حرفم، مهلت چیزی رو نداد و سریع گفت

 تونم با این حال، گریه نکنم؟طور میدونی، چهمیسایه! تو که وضیعتم رو  -

هاش نگاه کردم. یه حسی بهم صداش رنگ و بوی غم رو گرفته بود؛ اما برای اطمینان به چشم

 کردم تا این حس رو پس بزنم! کنه؛ اما تموم تالشم رو میگفت دروغ میگه! داره نقش بازی میمی
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این قضیه کامل نیست؟ سرم رو به طرفین تکون دادم تا ای هم داره؟ نکنه آویسا مگه مشکل دیگه

 .م بیرون بره. شاید واقعاً دلش گرفته بوداین فکرهای مزخرف از کله

ی فهمیدن براش تکون داذم و از پذیرایی خارج شدم. با ورودم به اتاق، عطر گل یاس سری به نشونه

هام شدم؛ اما مشغول چک کردن ایمیلهام کردم. روی صندلی میز کامپیوترم نشستم و رو وارد ریه

رفت. رفتارهای ویدا خیلی مشکوک شده بود، از اون بدتر این بود که فکرم به سمت ویدا و آویسا می

دونستم کیه! خیلی آشنا بود؛ اما جایی ندیده بودمش! از طرفی آشنا هم نبود! و این یه آشنای نمی

 .شدناآشنا می

اس که از زیر رد متوقف شد. به سمت در برگشتم و نگاهی به سایهباصدای در اتاق، دستم روی کیبو

داد شد انداختم. با پاهاش روی زمین ضرب گرفته بود و این نشون میاین در سفید رنگ معلوم می

 .سعی کردم لبخندی چاشنی صورتم کنم . ...که

 .بیا تو عزیزم -

رنگ بلند شدم و به سمتش ایدلی قهوهی فلزی در رو چرخوند و وارد اتاق شد. از روی صندستگیره

هام از فرط تعجب گشاد شده رفتم. خواستم دستش رو بگیرم که پشتش قایم کرد. با این کارش چشم

 :اراده گفتمبود. توقع این کار رو از آویسا نداشتم. بی

 حالت خوبه؟ -

 .با این حرف، راهی برای منفجر شدنش باز کردم

 :داد زد کمی به عقب رفت و ناخودآگاه

 به نظرت خوبم؟ نه واقعاً خوبم؟ -

ترسیدم مشکل ؛ اما بیشتر میاز رفتارش گیج شده بودم و کلی سؤال توی ذهنم ایجاد شده بود

ای پیدا کنه. دختر حساسی بود، امکانش وجود داشت! از اون بدتر این بود که رفتارش با رفتار روحی

 !چند دقیقه قبل هم خونی نداشت
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هاش سرخ شده بود. چندتا نفس عمیق کشیدم تا عصبی نشم و چیز بدی رزید و چشملفکش می

 .م باهاش بهم بخورهخواستم که رابطهخواستم دعوایی رخ بده و نمیبهش نگم. نمی

 ... چطوره بخوابی؟باشه! باشه! تو حالت بده؛ چ -

نبودم به کسی دلداری بدم و این شناختم؛ اما بلد نبودم کسی رو آروم کنم؛ بلد ها رو خوب میآدم

 .دل کسی رو گوش بدم وتونستم درد دل کنم؛ اما نمیخواستم با یکی درد و ضعفم بود! می

 :پوزخندی زد و گفت

 !برو بابا -

 .م رو کردم تا آروم باشمکه حرفش زیاد جالب نبود، سعیبا این

کردم تا پایید؛ اما من سعی میمیس*ی*نه من رو بهسمت تخت رفتم و روش نشستم. اون دستبه

 .آروم باشم

 .باشه عزیزم! بهتره که بخوابی -

ش رو که دیدم، از حرف زدن خودم پشیمون شدم. سریع از روی تخت بلند شدم و ی غضبناکچهره

تقالهاش گوش ندادم. از اتاق خارجش کردم و وارد اتاق هاش رو گرفتم و به سمتش رفتم. سرشونهبه

ای جز زندونی کردنش، ازم بر نمیومد. روی تخت شد، کار دیگهبابا شدم. فعال باید آروم میو مامان 

رنگ انداختم. یه تخت دونفره، یه کمد لباس و یه میز آرایش برای نشوندمش و نگاهی به اتاق تیره

لید روی میز ای نبود و این برای من خوب بود. سریع از اتاق خارج شدم و در رو با کمامان. هیچ پنجره

 .ذاشت، قفل کردمپذیرایی که مامان همیشه اونجا می

ارزید. حداقل به خودش ترین کار رو کردم! اما مینفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم. احمقانه

 .میومد. چنگی به موهام زدم و روی صندلی یخ، نشستم

ا وقتی اومدم، درحال گریه ای داشته باشه؟ چی اون رو بهم ریخته؟ چریعنی ممکنه مشکل روحی -

 بود؟

 ها خسته بودم. سرم رو، روی میز گذاشتم و با عجز زمزمه ای دمیدم. از این نفس کشیدننفس دیگه
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 :کردم

 !تمومش کن! خسته شدم از این دنیای پوچ -

 !تمومش کن! خسته شدم از این دردای پوچ

 .خوادتمومش کن! بدجور دلم یه استراحت می

 !خوادهام یکم برق میتمومش کن! چشم

تر از یه ذوق. یه شوق! اما نیست. چرا نیست؟ چون دنیا، نیست! دنیا که نباشه همه چیز پوچه! پوچ

 !خالیخالیِ توپوچ. تو

 .کنم! یه ذره خوشی، فقط یه ذره. فقط یه بار، یه بار از ته دل بخندمالتماست می

چیز زود گذشت! انگار همین دیروز بود. م. همهآهی کشیدم و به اتفاقات این دوماه اخیر، فکر کرد

ی افتضاحی! چه دنیای افتضاحی! آره، گذشت. چه سال افتضاحی! چه هفتهانگار، زندگی تند می

 .چیز افتضاح شده بودهمه

*** 

هام رو محکم بهم فشار دادم و غلتی زدم. خیلی تشنگی زیاد، بدجور به من فشار آورده بود. چشم

کرد. باالخره، با هزار زحمت ولی عطش آب، بدجور من رو به بیدار شدن ترغیب میحال بودم؛ بی

های پذیرایی گذاشتم، هام رو باز کردم و از تخت گرم و نرمم، جدا شدم. پام رو که روی پارکتچشم

احساس کردم سرم گیج میره؛ از طرفی صدای پای کسی رو شنیدم. نگاهی به اطراف کردم؛ اما چیزی 

ترسیدم دزد باشه، اگه دزده کی مطلق، عایدم نشد. ترس تموم وجودم رو فرا گرفته بود. میجز تاری

کارم تمومه! با صدای افتادن یه چیزی، از جا پریدم؛ آب دهنم رو به زور قورت دادم و دور و اطراف رو 

فشار گو بود. سرگیجه، تشنگی و احساس ترس بدجور به من نگاه کردم؛ اما باز هم تاریکی جواب

 .کردم غش نکنمکرد؛ اما سعی میهام دودو میمیاورد. چشم

که یکی پشت سرمه، به خودم اومدم و برگشتم. برگشتنم همانا و خوردن یه چیزی با احساس این

 زدم، کردم. نفس نفس میکشید و گرمی خون رو به خوبی احساس میتوی سرم همانا؛ سرم تیر می
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 .های سرد، فرود اومدمدارم و روی اون پارکتدیگه نتونستم خودم رو نگه 

 :آرشام

ی سام توی چهارچوب در نمایان شد. اخمی بین ابروهام ای اتاق، محکم باز شد و اندام ورزیدهدر قهوه

 :جا دادم و با فکی قفل شده گفتم

 !چندبار بگم در بزن و بعد بیا تو؟ توأم که کپی برابر با اصل آبتینی -

هام بود، های نگرانش رو دیدم. نیمچه لبخندی که روی ل*بش نگاه کردم که چشمو دوباره به صورت

 ش محو شد. یه چیزی شده بود؛ اما چی؟با دیدن چهره

 چیزی شده؟ -

 :رنگش زد و با صدایی خفه جواب دادچنگی به موهای لَخت خرمایی

 !شدن خواهرت، آویسا... و نامزد سابق داداشت، سایه دادفر، این دو دزدیده -

شد. انگار توی یه دره بودم و از دره ی سام توی مغزم اکو میش جملهحرکت به سام زل زدم. همهبی

پیچید. انگار توی یه دریا غرق شده بودم؛ شدم. موقع پرت شدن، این صدا توی ذهنم میپرت می

 !هیچ راهی برای نجات نبود

 :فشار دادم و غریدم هام رو بهمهای سام، به خودم اومدم. چشمبا صدا زدن

 کی دزدیتشون؟ -

 .ها رو دزدیده باشهسام: حدس میزنم که نیکا اون

با این حرفش، خشم به تموم سلول های بدنم نفوذ کرد. نیکا! یکی از تبهکارترین، خالفکارترین و 

 . ...ترین آدم روی کره ی زمین بود؛ امافطرتپست

 .سام زل زدم یپریدهی رنگچشم عام رو باز کردم و چهره

 . ...اون که قرار بود صبح اعدام بشه، در ضمن توی زندون، زندونی بود -
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 :تر انداخت و گفتسرش رو پایین

 . ...، فرار کرده23دیشب ساعت  -

کردم که چرا به من نگفتن!؟ چرا؟ من باید دادم. فقط به این فکر میهاش گوش نمیدیگه به بقیه حرف

خواد من رو به دست بیاره و حاال داره از نقطه سبت به من گنگه! اون میفهمیدم! نیکا حسش نمی

سال تموم خودم رو ازش قایم کردم؛ ازش سال، هفتکسی که هفت« سایه»کنه! ضعفم استفاده می

دونستم که اون... . تونستم از دختری مثله سایه متنفر باشم! فقط میوقت نمیمتتفر نبودم! هیچ

خونم بود، پدر و مادرمون یکی بود و حاال نیکا همچین کاری کرده؟ انقدر رذل و همخواهرم! « آویسا»

 عوضیه؟

 !قرمزهام گذاشته دست روی خط

کار وقت اینش تن بدم؛ اما من هیچم این بود که به خواستهخواد، تموم راه چارهدونستم چی میمی

 !کردمرو نمی

*** 

 .رو گذشتم. با ورودم به پذیرایی آبتین رو دیدمبا حالی خراب، وارد خونه شدم و از راه

خواهرت رو دزدیدن؟ وضیعتم گفتم که چه اتفاقی افتاده؟ چه جور میگفتم عشق وچه جور بهش می

 .سمتم اومد و روبه روم قرار گرفت. دوسانت قدم ازش بلندتر بودرو که دید به

 آرشام! خوبی پسر؟ -

های همرنگ خودم زل زدم و تونستم نشون بدم. به چشمخوب بودم؟ هه! افتضاح بودم؛ اما نمی 

 :مقدمه گفتمبی

 !سایه و آویسا رو گروگان گرفتن -

ش رنگ باخت و قدمی به سمت مقدمه گفتنم بهتر بود تا مقدمه چینی! چهرهشناختمش، بیخوب می

 :عقب برداشت. ناباور گفت

 !امکان نداره -
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 .هام نگاه کرددوباره به چشم

 !خوبی نبود آرشامشوخی  -

 .سعی کردم خونسردیم رو حفظ کنم

 االن من حال شوخی رو دارم؟ -

 :دوباره نگاهی به من انداخت و داد زد

 !سایه! آویسا -

 :هام رو گرفت. با فکی قفل شده گفتسریع به سمتم حمله ور شد و شونه

 کی گروگانشون گرفته؟ -

 !کردحالم خوب نبود، وضیعت آبتین بدترم می

 . ...یکا! دشمن منهن -

هام رو رها کرد. دستش رو به معنای سکوت باال برد و به سمت ی حرفم رو بگم و شونهنذاشت ادامه

شنیدم زیرلب هایی که نمیهاش گرفت و زمزمهمبل رفت و روش نشست. سرش رو توی دست

 .گفت. االن الزم بود مامان و بابا میومدن! بدجور به حضورشون نیاز داشتممی

*** 

 :سایه

کردم؛ اما بازهم هام رو باز میکرد. حس غریبی داشتم. چشمهام درد میسوخت و چشمسرم می

 .تاریکی...! توی یه خال بزرگ بودم

 .کردم به صداهای اطراف گوش بدمزدم و سعی مینفس مینفس

 !سایه! سایه -

نم کرخت شده بود و شناختم؛ اما حالی برای حرف زدن نداشتم. بدصدای آویسا رو خوب می

 .تر از قبل شده بودمرمقبی
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کردم که این اتفاقات اصال حس پوچی داشتم. انگار همین االن بود که همه چیز تموم بشه. حس می

 !خوب نیست

 آویسا: سایه! کجایی؟

تونستم که نمیم حرصی شده بودم. اینکرد. از ناتوانیم میقدرت حرف زدن رو نداشتم و این عصبی

صدایی از دهنم خارج  که هیچکرد و از همه بدتر اینکه زبونم کار نمیهام رو تکون بدم، این*بل

تونستم تحمل کنم. سعی کردم آروم باشم خاطر شوکه؛ اما نمیدونستم بهکرد. میم میشد عصبینمی

بونم به کار افتاد و از کم زتا بتونم یه راهی پیدا کنم؛ اما دریغ از یه راه! آویسا هنوز صدام میزد. کم

خال شدم. انگار تو اون مدت زمان، من رو کشته بودن و با برگشتن قدرت این اتفاق نادر خیلی خوش

 !م کرده بودنتکملم، زنده

 !آویسا -

 .کردم این رو از آویسا پنهون کنمتونستم روون حرف بزنم؛ اما سعی میهنوز نمی

 !م؟آویسا: سایه! ما کجایی

از این سؤال! سؤالی که خودم هم جوابی براش نداشتم! سؤالی که اگه جوابش رو پیدا ترسیدم می

کردم به این سوختم. این اتفاقات شبیه یه فیلم با ژانر تراژدی بود. هرچقدر که فکر میکردم، میمی

ایم؟ چرا دست و رسیدم که ما کاری نکردیم! چپ نرفتیم پس چرا االن روی این صندلینتیجه می

 ست؟هامون بستهپا

 !دونم آویسا! اما... اما این وضیعت نشون میده که... کسی ما رو دزدیدهنمی -

ش مانند آویسا توی اتاق سرد و تاریک اکو شد. حال آویسا خوب نبود! اون از خانواده« چی»صدای 

بیشتر  ای نبود. مثلِ چنان قویی من بدتر شکست! دختر آنبد خورده بود و حاال، با گفتن جمله

کار  تونه همهآره! عشق می« عشق»خاطر یه چیز سرپا بود! دخترا احساساتی و شکننده! اما فقط به

 . ...کنه. یه حس قشنگیه؛ اما

 ای که من رو بهش بسته شنیدم، آویسا یه قدم با من فاصله داشت. صندلیطبق صداهایی که می
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چنان ماهر برای من بود! هر کی ما رو دزدیده بود آنبودن، استحکام کمی داشت و این یه برگ برنده 

 !ای داشتنبود، شاید هم بود و یه نقشه

سوز سردی توی بدنم پیچید و به خودم لرزیدم. اتاق بیش از حد سرد بود و مطمعن بودم بدن آویسا 

 :قوی نیست. با صدایی لرزون گفتم

 ... خوبی؟آویسا! خوب -

خورد و قدرتی نداشت خوب بودنش ناامید شدم. به زودی سرما میش رو که شنیدم، از صدای عطسه

 .تا بتونه فرار کنه

 !آویسا: اینجا خیلی سرده سایه

 :لبم رو گزیدم و آروم گفتم

 یکم تحمل کن! باشه؟ -

 .ش رو که شنیدم نفس عمیقی کشیدم«باشه»صدای 

دونم کیه! دزدیده که نمی دونستم کجاست! کسی من روای بودم؛ جایی بودم که نمیتوی بد مخمصه

حس بدی داشتم، اتفاقات جدیدی رو تجربه می کردم، دنیام در حال عوض شدن بود. اشک به 

 «!احساسات من، برای خودمه»کردم! هام راه پیدا کرده بود؛ اما پسش زدم. نباید گریه میچشم

ش کنه! گفتم یه زندگی آروم هایی که نیازمند بودم، خدا رو صدا زدم. گفتم بسه، گفتم تموممثله وقت

صدا شنیدم یا اون صدای من رو! بیخوام! گفتم ولم کنه؛ اما یا من صداش رو نمیبدون دردسر می

گفتم فرستادم! میم فرود میومد؛ به خودم لعنت میی اشک که روی گونهریختم، با هر دونهاشک می

اراده به اون دو چشم قشنگ فکر دم. بیکرهقم رو خفه میحقم نبود. با گاز گرفتن لبم، صدای هق

لرزه! انگار ته کشیده بود. مگه عشق ته کردم دیگه دلم براش نمیدونم چرا؛ اما احساس میکردم. نمی

گفت اون می تونه اراده به یاد صورت آرشام افتادم. بهش امید داشتم! یه حسی میکشید؟! بیمی

تونه! خودش من رو از مرگ نجات تین نجاتم بده، میطور که تونست با آوردن آبنجاتم بده، همون

 .نداد؛ اما باعث و بانی نجات دادنم شد
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نفس عمیقی کشیدم و خودم رو، روی صندلی تکون دادم. هر لحظه ممکن بود این صندلی فرتوت 

 :چوبی، بشکنه! با صدای تکون دادن صندلی، آویسا به حرف اومد

 !کنی؟کار میسایه!... داری چی -

چیزی .« کنم... جا برم، خواهش مینجاتم بده خدا! بذار از این» رما هر لحظه بهش فشار میاورد. س

ی چوبیش از جا در اومد. از نگفتم و باز به کارم ادامه دادم. دستم رو محکم تکون دادم که بهم دسته

دی فرار کنیم. شاید تونستیم به این زوی قلبم ناراضی بود. نمیحال بودم؛ اما گوشهاین اتفاق خوش

تخیالت و بدبینی من بود، شاید هم واقعیت! اما سعی کردم کاری به اون حس نداشته باشم. با دستم، 

 .م خم شدمدست بسته رو باز کردم و سریع به سمت پاهای بسته

 آویسا: سایه! چی شد؟

دادم. با ی نمیکرد؛ اما اهمیتذوق میپاهام ذوقوبا باز شدن پاهام نفس عمیقی کشیدم. دست

 :ذوق به آویسا جواب دادموشوق

 .ها رو باز کنمتونستم طناب -

تونستم حداقل بهتر بقیه جاها رو هام به تاریکی عادت کرده بود و مینگاهی به اطراف کردم. چشم

 .کردمببینم، گرچه که هیچی پیدا نمی

هایی که به دست و پای طنابهای ضخیمی شبیه به همونسمت صندلی آویسا رفتم و طنابسریع به

شد و من توی من بسته بودند، رو باز کردم. مطمعن بودم که لبخند عریضی رو لبشه. سرما بیشتر می

 !این مونده بودم که چرا اینجا اینقدر سرده

 

 :دستش رو کشیدم و زمزمه کردم

 !همراهم بیا -

پیدا کنم. چند قدم جلو رفتم تا اینکه، به اتاق تاریک نگاه کردم و سعی کردم که یه راهی برای فرار 

 .سمت نور برگشتمهام برخورد کرد. بهنور کمی به چشم

*** 
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 :آبتین

طور ی دیگه! آویسا، خواهرم بود، و باده عشقم! نامزد سابقم! چهتر از هر لحظهعصبی بودم! عصبی

 شد؟می

 شه؟چطور می -

 :خفه گفت آرشام دستی به صورتش کشید و کنارم نشست. با صدایی

 .دونممنم نمی -

خواست از آرشام انتقام بگیره! اما چرا باده رو هم کار میداد که، اون خالفذهنم فقط به این قد می

 دزدیده؟

 .هام مشت شد و عصبانیتم افزایش پیدا کردناخودآگاه دست

رون کشیدم. هاش بیم رو از حصار دستم قرار گرفت؛ اما با بدخلقی شونهدست آرشام، روی شونه

 !ش تقصیر اون بود! اون باعث شد آویسا و باده رو گروگان بگیرن. اون باعث شدهمه

 !ولم کن -

 :سمتش برگشتم و با صدایی که اوج گرفته بود گفتمبه

 !تقصیر تو بود -

تفاوت شد. حتی من که برادرش بودم هم اون رو نمی شناختم! خیلی غیر قابل با این حرفم، نگاش بی

 !ینی شده بودبپیش

 .دونمآرشام: می

ها شدم. انگار با عصبی شدن، اونتفاوتیش عصبی شدم؛ فقط عصبی میسردیش و بیاز خون

 .گشتنبرمی

که حال من بده؟ این که تقصیر توئه؟ این که معلوم نیست خواهرمون دونی؟ ایندِ لعنتی! چی رو می -

 دونی؟کجاست؟ کدوم رو می

 :ای کوتاه سر داد و گفتخندههای من، با شنیدن حرف

 .برو یه آبی به دست و صورتت بزن! حالت جا بیاد -
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 .ام مهم نبودشدم هیچ چیز برخواستم بکشمش! وقتی عصبی میبرام مهم نبود برادرمه! فقط می

سمت اتاقم رفتم و محکم در رو بهم کوبیدم. یکم زدم؛ اما این هم برام مهم نبود! بهنفس نفس می

 .خواستم تا بتونم آروم شممی تنهایی

کاش کرد! ایچیز جز اون حالم رو خوب نمیچیز جز باده برام مهم نبود! هیچپشیمون بودم! هیچ

کردم. پشیمون بودم؛ اما دیر بود. پشیمونی کاش اون روز، ولش نمیکردم! ایوقت رهاش نمیهیچ

 .دیگه با غزل نامزد بودم؛ دیگه باختمچیز گذشته بود. . دیگه دیر بود و همهدیگه سودی نداشت

***  

 :سایه

 :با دیدن پنجره، کورسوی امیدی توی دلم روشن شد. لبخند محوی روی لبم ایجاد شد و گفتم

 .آویسا! پنجره رو ببین -

 :اون هم با دیدن پنجره، با ذوق گفت

 !خدایا ممنونم -

ای کفش یا دمپاییم برخورد کرد. هیچسمت پنجره رفتم؛ اما یه چیزی به کف پاچیزی نگفتم و به

سمت اون شیء خم شدم و به سوختنپوشیده بودم و این باعث شده بود که حس کنم! کف پام می

 .. تیر بود! مثل یه چاقوبرداشتمش

 آویسا: سایه! خوبی؟

 .چنان چیز مهمی نبودگفتم. آننباید چیزی می

 .خوبم -

ی متوسطی بود؛ اما میله داشت! با ره رسیده بودیم. پنجرهو دوباره دستش رو کشیدم. دیگه به پنج

ها، امیدم ناامید شد، که صدای باز شدن در من رو از جا پروند. آویسا رو پشتم قایم کردم دیدن میله

هاش می تونستم چیزی ببینم؛ اما از طریق صدای قدمو به کسی که وارد شده نگاه کردم. نمی

 کردم این چاقو به دردم بخوره؛ اما برای این موقعیت، خوب به فکر نمیور میاد. فهمیدم که به این
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طرفش گرفتم. با نوری که توی اون اتاق شبیه به انباری هایی لرزون چاقو رو بهخورد. با دستدردم می

 .پیچید، لرزش دستم بیشتر شد

 !جلو نیا -

مرد الغری بود و قیافه ش شبیه شد. آویسا از ترس زبونش بند اومده بود و من، ترسم بیشتر می

 :معتادها بود. یه قدم دیگه به سمتم برداشت و گفت

 .تون ندارم! بیاید بریمکاری -

 !ابروهام از شدت تعجب به باال هدایت شد. یعنی چی که کاری نداشت؟

 چی؟ -

 :رفت بیرون اومد و با صدایی بم گفتاز اون حالت شل و ول که راه می

 !فرسروان عسلی هستم، دوست سرگرد قائمیکاری تون ندارم!  -

نور سوق ی اون مرد نگاه کرد. من هم نگاهم رو به المپ کمبا این حرف، آویسا جلو اومد و به چهره

 .دادم

 !های آرشامه سایهآویسا: آره! یکی از دوست

 ها نیومدن؟داد؟ پس چرا پلیسبا این حرفش، دهنم باز شد. یعنی آرشام داشت نجاتمون می

 جا چه خبر بود؟با صدای آژیر پلیس، چشمام گشاد شد. این

کرد. آزاد یکی دستم رو کشید و همراه خودش من رو کشوند. صدای تیراندازی، بند دلم رو پاره می

 !شدم

چیز زود اتفاق افتاده بود. به کسی که دستم توی دستش بود نگاه کردم. آویسا کردم، همهباور نمی

ش رو به سمت آویسا گرفته بود، رفت. ناگهان نگاهم به مردی که اسلحهه میبود که با نگرانی را

 .خورد

ای بود؛ اما مهم نبود که شد؛ تصمیمم یه دفعهآویسا یه امانت بود! نباید هیچ آسیبی بهش وارد می

 .شدبعدش چی می
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خیلی بدی توی دست آویسا رو کشیدم و قبل از این که بخواد کاری کنه جلوش قرار گرفتم. سوزش 

بدنم پیچید؛ اما تونستم آویسا رو زنده نگه دارم. از شدت درد روی زمین افتادم و نفهمیدم که چی 

گفت دارم به های آخرم بود، یه حسی میروم دیدم. حاال که نفسشد؛ اما صورت آرشام رو، روبه

دادم. اشک میت نمیشد؛ اما اهخواست! نفسم بریده میسمتش جذب میشم. عقل و قلبم اون رو می

 .ی آرشام مهم بودرفت؛ اما مهم نبود! توی اون زمان، فقط چهرهراه خودش رو می

 .آرشام: سایه! سایه! دووم بیار! االن آمبوالنس میاد

رفتم، حسی حس شده بودم؛ اما حاال که میمن خیلی وقت بود که مرده بودم! خیلی وقت یود که بی

فهمیدم. عشق بود؟! عشق یهویی میاد! برای بار دوم گریبان من رو یها داشتم رو مکه به این چشم

 !گرفت! و برای بار دوم، قرار بود من بمیرم. ویدا! هر کی بوده، مهم نیست

 !آبتین ولم کرد، مهم نیست

 !آویسا روی زمین افتاد، مهم نیست

 !من عاشق آرشام شدم، این مهمه

 .یهویی اومد و یه آتیشی به قلبم زد

 .اومد و من رو گرفتار کرد یهویی

  . ...آر... آرشام... ت -

شد و مقاومت من، هاش بودم. درد هر لحظه بیشتر میکرد، من هم قفل چشمهام نگاه میبه چشم

 !ترضغیف

 . ...چ -

 .هام بسته شدنتونستم طاقت بیارم و چشم

*** 

 :آرشام

.. حاال ال پنهونی عاشقش بودم؛ حاال.سی سایه، جا خوردم. کسی که هفتهای بستهبا دیدن چشم

خاطر بهتر بودنش، خودم رو نشون ندادم، داشت جون داد. کسی که به خاطرش، بهداشت جون می

 چیز تقصیر من بود. گیری، این نتیجه رو داشته باشه! همهکردم که این گروگانداد! فکرش رو نمیمی
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 !من، چه غلطی کردم؟

قدر توی بهت بودم که نفهمیدم طور به بیمارستان رفتیم. اوننفهمیدم چهقدر توی بهت بودم که اون

 .طور آبتین اومدقدر توی بهت بودم که نفهمیدم چهطور سایه رو به اتاق عمل بردن! اونچه

ترسیدم که رو بگه! می« متأسفم»ترسیدم که دکتر بیاد و کردم. میهام متر میکالفه راهرو، رو با قدم

خواستم ترسیدم که دیگه نباشه. حاال که کار از کار گذشته بود، مینفس نکشه! میدیگه سایه 

 .خواستم اعتراف کنمشد، میچیز تموم میاعتراف کنم! حاال که همه

های به خودم اومدم و به دختره، نگاه کردم. چشم« سایه! خواهرم!» گفت:با صدای بلند دختری که می

رنگ شده بود و های کوچیکش، بیداد، بود. ل*بش نشون میچهرهسبزش، اولین چیزی بود که توی 

، «خواهرم»های بلندش خیس! وقتی گفت ش سرخ شده بود و مژهصورتش رنگ پریده! نوک بینی

 :سمتش رفتم و گفتمش شبیه به سایه بود. سریع بهتعجب کردم. قیافه

 شناسی؟سایه دادفر رو می -

 :دار گفتایی خشی من نگاه کرد و با صدبه چهره

 .پورخواهرمه! من ویدام! ویدا زارع -

 !دختر دوست بابا بود! چندباری دیده بودمش. یعنی سایه دخترِ عمو حسین بود؟

 طور امکان داره؟چه -

سمتش برگشتم، روی صندلی نشسته بود و به ما زل زده بود. ویدا، با حالی زار صدای مامان بود. به

 .رفت و کنارش نشست

ست بهش احترام خاطر فرهاد و آویسا، خوب نبود؛ اما حاال که فهمیدیم خواهر سایهمون بهمیونه هنوز

 .گذاشتیم

دنیا گفت که وقتی باده یا همون سایه بهویدا: راستش، من اون موقع نبودم؛ اما فرهاد یادشه! اون می

شه و اون رو به پرورشگاه اومده، مامان فرهاد و سایه، میمیره! به همین دلیل بابا از سایه متنفر می

 خواستم دنیا میام و حاال می کنه و من بهفرسته؛ اما بعدش که اطالع دارین! بابا دوباره ازدواج میمی
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 .ی رمان وارد زندگی ش شدمترسیدم؛ برای همین به بهانهبهش بگم خواهرشم؛ اما از واکنشش می

کار کنم! دونستم چیشد، نمیسری تکون دادم و بعد به در اتاق عمل نگاه کردم. اگه سایه چیزیش می

 .شدمد میشد؛ اما من، نابوکم حقایق فاش میمن مقصر بودم! کم

*** 

 :سایه

ها رو نگاه از گل یاس بودم و اونشدم. کنار اون دستهروم بود؛ اما من واردش نمییه ویالی بزرگ روبه

 .کردممی

 !باده! عزیزدلم -

ای زن، نگاه کردم. های قهوهسمت صدا برگشتم و به چشمخودم اومدم. بهبا صدای دلنشین زنی، به

های نیمه به بازی گرفته بود و صورت سفیدش قشنگ بود. ل*ب باد موهای خرمایی رنگش، رو

ش شبیه به بینی خودم ش، سرخ شده بود. بینیهای برجستهایش به خنده باز شده بود و گونهقلوه

 .بود. حس خوبی به این زن داشتم؛ حس آشنایی؛ اما مطمئن بودم تا به حال ندیدمش

 شما! شما کی هستید؟ -

 :و گفت سمتم قدم برداشتبه

 .مادرت هستم! یاسمن -

 هام گشاد شد. مامانم بود؟! مادر واقعیم؟چشم

دیدم! از آغوشم م رو میبهم رسید و من رو در آغ*و*ش کشید. حس مبهمی داشتم. مامان واقعی

 :هام نگاه کردبیرون اومد و به چشم

ید زنده بمونی باده! تو دونم! خیلی زجر کشیدی! خیلی زمین خوردی! اما، دنبالم نیا! تو بامی -

فهمیدی! از همون اول دونی؟! تو از اول عاشق آرشام بودی؛ اما نمیعاشقی! عاشق آرشام. می

و دونه! تو تا موقعی که به این جا رسیدی، تککس نمیت عاشقش بودی. حس اون چیه؟! هیچبچگی

خوای باهاش حتی اگه نمی« ونزنده بم»ای خرجت نکردم؛ اما حاال میگم تنها بودی! من هیچ مادرانه

 .هم باشی زنده بمون و زیرزیرکی عشق خرجش کن
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*** 

 :آرشام

چیز رو بگم. با پاهام، روی زمین ضرب  خورم همهچیز رو میگم! قسم میاگه سایه زنده بمونه، همه

 .یمگرفته بودم تا این که در اتاق عمل باز شد. سریع به سمت دکتر رفتیم و منتظر بهش نگاه کرد

نگران نباشید! عمل خوب پیش رفت، چند ساعت دیگه بیمار به هوش میاد و به بخش منتقل میشه.  -

 !بال به دور

 .و بعد، رفت. نفسی از سر آسودگی کشیدم و خدا رو شکر کردم

طور طور به اتاقش رفتم و چهدونم چهها گذشت و سایه به هوش اومد. نمیخیلی زود، اون ساعت

 .جلوش نشستم

 :ایهس

هام نگاه کرد و شروع به بار دوستش دارم، نگاه کردم. به چشمدونستم دیوانهبه کسی که حاال می

 :گفتن کرد

طور بگم؛ اما حقته که بدونی! آبتین، ولت نکرد! مجبور شد که ولت کنه! اون به خاطر دونم چهنمی -

رگم، ازت خوشش نمیومد! و این رو . پشیمونه؛ اما دیگه فایده نداره. پدربزثروت مجبور شد ولت کنه

 . ...بهش گفت. من هم تازه فهمیدم؛ اما دیگه چیزی فایده نداره! دوم این که

تونستم باور کردم ویدا خواهرم باشه! نمیشد. باور نمیهام گشاد میگفت چشمبا هر کلمه ای که می

 !کنم؛ اما باور کردم

 !دیگه آبتین مهم نبود

دونم که دوستم نداری؛ خواستم بگم این بود که، من عاشقتم! مین چیزی که میتریآرشام: و اما، مهم

 زدی، عاشقت دونم نامزد سابق برادرمی؛ اما من از همون موقع که توی حیاط خونمون قدم میمی
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 !شدم! اعتراف سخته؛ اما عاشقتم

 .و گفت دلم ریخت! دوستم داشت، من هم اون رو دوست داشتم. اون به خودش جرعت داد

دونم؛ اما هم عقلم و هم قلبم عاشق تو شده! عشق واقعی شاید اینه! اینه که عقل و آرشام! نمی -

تونم باهات باشم. منطقت هم عاشق اون شخص میشه! آره، اعتراف سخته؛ اما من عاشقتم! ولی، نمی

 !چیزمهمونه... من لیاقت تو رو ندارم! ببخش... ببخشید واسه هعشقمون توی قلبمون می

*** 

چیز زود گذشت، آرشام در کمال تعجب قبول کرد! من از بیمارستان مرخص شدم و بلیط گرفتم همه

دونم تونستم باهاش باشم؛ نمیتا برم. دیگه ایران، جای من نبود. دیگه دنیا جای من نبود! من نمی

 .چرا! اما من لیاقتش رو نداشتم

 .آرشام قرار گرفتم رویبا همه خداحافظی کردم و در آخر روبه

بینی آیی، میست. به خودت که میکند. بازیچه شدن زندگی، ناگهانیگاه دنیا، انسان را بازیچه می -

داری؛ اما خواستی. سرناسازگاری بر میدانی. وارد راهی شدی که نمیدر جایی هستی که هیچ نمی

ع کردی و مجبوری تا اتمام راه، با دیگر راه برگشتی نیست. راهت را با مشورت از عقل و منطقت شرو

جاست که کند. در آنتر میات را شکنندهتر و بغضعقلت مشورت کنی. راهی که وجودت را تلخ

 .توانی انجام دهیکار را هم نمیشود؛ اما اینآرزوی مرگ، شب و روزت می

م تموم شد و این دختر پایان من این بود! یه پایان سرد که در عین حال گرم بود. داستان این دختر ه

فهمید که عشق اینه که هم قلب و هم منطقت عاشق باشه! پایان خوش، بهم رسیدن نیست! 

 .زیرزیرکی عشق ورزیدنه

 »پایان«
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 غیر منبع ذکر بدون برداری کپی هرگونه و است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این

 .دارد قانونی پیگرد و باشدمی قانونی

 .کنید مراجعه ما سایت به خود های آثار کردن منتشر برای


