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 :خالصه

گذرد. همه چی خوب بود و روال معمولیش را داشت؛ ولی دیگر بس بود. بایستی دوباره لرز ها میسال

 !شدند. روزگار برگشته بودگرفتند، دوباره نا آرام میمی

تاریک، دچار عشقی ممنوعه شدند، عشقی که پس ای عمران و ماهی، دو جوانکی که غافل از گذشته

ای هاش با دستان افرادی، خاکستر شده بود. دستان خوف مادر ماهی، گیتای مار گزیده و پنجهزمینه

 !پدر عمران، احسان، بنایش کرده بود

 

 :مقدمه

 

 !خواستیم پروانه باشیم به دور شمع عشق بچرخیم؛ اما سوختیم

 .کنندکار را گذشتگان مشخص میگنه مقصر این زندگی، ما نبودیم.

 .گنه ما، تنها عاشقی بود. گرفتار عشقی ممنوعه شدیم

 !من حوا بودم که محو سیب سرخ عشقت شدم و تو... گرفتار من

 !کنندکار را گذشتگان مشخص میمقصر این زندگی، ما نبودیم. گنه

*** 

 .شگاه، بیرون پریدداد. فوراً از خروجی دانحالی در زیر پوستش جوالن میخوش

 !با چشم، دنبالش گشت و باالخره یافتش

 .لبخندی گشاد زد و به سمتش پا تند کرد. سریعاً به داخل ماشین پرید و )سالم( بلند، باالیی تحویل داد

 !اوه! مشخصه شیرِ شیری -

 !اوم، بله -

 :چشمکی زد و گفت

 ارائه چطور بود؟ -

 !عالی! عالی! عالی -
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 :جوابش گفتبلند خندید و در 

 پس از شر پایان نامه هم خالص شدی، آره؟ -

 :خودش را روی صندلی ولو کرد و گفت

 !آخ، دقیقاً -

 :ماشین را به حرکت در آورد و گفت

 .ها منتظرتنبریم که بچه -

 :صاف نشست و متعجب گفت

 !هاوا، با این لباس -

 .کننها یک لباسی برات ردیف میبیخی بابا! بچه -

 :دو دل گفت

 !ها هم خبر ندادمآخه من هنوز به مامان این -

 :نیشخندی زد و در جوابش با کنایه گفت

 .فرستیها رو در جریان داری، گزارشات رو دقیق و سر صحنه مینیست همیشه اون -

 :چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 کنی؟مسخره می -

 :بلند خندید و گفت

 .میری و به ننه، بابا ژونت میگی با رفیقت بودیخب مگه دروغ میگم؟ حاال هم مثل هر سری،  -

 !گومن به خاطر تو شدم چوپان دروغ -

هایش را غنچه کرد و مثالً به نمایشی، بوسیدش که رویش را به سمت شیشه چرخاند. پسرک ل*ب

 !دلقک

 موزیکی با ریتم تندی پخش میشد و صدایش باال بود. پس از چندی که گذشت، طاقت از کف برید و رو

 :به او گفت

 قدر بلندش کردی؟بابا کم کن این المصب رو! مگه کری که این -

 .صدای خنده بلندش با صدای موزیک، در هم آمیخت



 

 

 
5 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک |رمان تب و تابم 

 
 .ای برایش رفت، خودش صدای موزیک را کم کردغرهکه چشمپوفی کشید و پس از این

 :کرد، گفت شان بدون هیچ حرفی گذشت، ناگهان با فکری که به سرش خطوردقایقی در میان

 !راستی پژمان -

 :پژمان آدامس در دهانش را باد کرد و سپس ترکاند و گفت

 !ژون -

 مهمونی تا ساعت چنده؟ -

 !ترسی ننه، بابات دعوات کنن؟ آله کوسولوچیه؟ می -

 !خیلی بی شعوری -

 .دوباره خنده سرخوشش در فضای خوش عطر ماشین، پیچیده شد

 !ن عشقت چه مهمونی به پا کرده براتحاال قهر نکن کوسه خانم، ببی -

 :با غرور گفت

 !اش بودهوظیفه -

 !بشکنه دستی که نمک نداره -

ی؟ کردآوردم، اون وقت چی کار میام رتبه نمیها رو ولش. بگو ببینم، اگه من توی این پایان نامهاین -

 ها رو خبر کردی؟بدون هیچ هماهنگی رفتی و بچه

 !کنی جیگر؟چرا ترش می -

 !خوام پیش اون دو پت و مت، کم بیارمخب نمی -

 :با مرموزی گفت

 منظورت اون دو تا دخترهای خوشگل و شیرینه؟ -

 .مشتی نثارش کرد و با چشم غره غرید

 !ببند دهنت رو پژمان -

 !ژون -

 !ای درد -
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 ین مکان صورتهایشان در اپس از چند دقیقه به ساختمانی که برای حامد بود، رسیدند. معموالً مهمانی

 ...گرفت، آخر حامد مجرد بود ومی

پالتویش را به چنگ گرفت و از ماشین پیاده شد. زنگ ساختمان را به صدا در آورد و باالخره بعد چند 

 :اش کرده بود، از میان جیغ و صدای بلند موزیک، شخصی گفتدقیقه که کامالً کالفه

 .بپر باال -

 .پوفی کشید و به داخل رفت

ن را یکی از دخترها برایش باز کرد. با دیدن شکوه میهمانی، به وجد آمد؛ ولی احساس در سال

 !ها به پلیس خبر دهند چه؟شورگی و ترس داشت. اگر همسایهدل

 :آب دهانش را قورت داد و وارد سالن شد. نجمه با آن سر و وضع نا مناسبش، نزدیکش شد و گفت

 سالم جیگر! پس آقاتون کجاست؟ -

 :فگی گفتبا کال

 رفته ماشین رو پارک کنه، میگم نجمه؟ -

 !جونم عشقم -

 !برنکشه ما رو میقدر زیادین؟ با این شرایطی که درست کردین، به دو دقیقه هم نمیچرا این -

 :اش را نوازش کرد، گفتنجمه بلند زیر خنده زد و دستش را به سمتش دراز کرد و روی گونه

 !عزیزم -

 :کنار زد و اخمو گفتبی حوصله، دستش را 

 .ها رو، من فکر کردم فقط خودمون هستیملوس نشو! به حامد بگو کم کنه این قرتی بازی -

 .افتی توی جو. نترس، هیچی هم نمیشهزنی. بابا بیا وسط یک قر بده، بعد میپوف! چه قدر غر می -

 .هایش در هم رفتنداخم

 بار دومم باشه؟من کی رقصیدم که این -

 :شت چشمی نازک و با ناز گفتنجمه پ

 !ایاز بس بچه ننه -

سرش را به تأسف تکان داد. کمی عذاب وجدان داشت که این رفت و آمدش مخفیانه و به دور از چشم 
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ایی هپدر و مادرش بود؛ اما خب، از وقتی که با پژمان آشنا شده بود، ناخودآگاه پایش به همچین مهمانی

 !ها شده بود، پای ثابت بچهباز شده بود و تا به خود آمد

 .صدای حامد، او را به واقعیت پرت کرد

 !ماهی -

 هوم؟ -

 .چرا دم دری؟ بیا تو دیگه -

 !داخلم دیگه -

 .حامد لبخندی زد و با چشم و ابرو به وسط، اشاره کرد

 .ستمنظورم پیش بقیه -

 .جا هم میرمخیلی خوب، اون -

 .ون نزدیک در بود، خودش در را باز کردهمان لحظه، صدای زنگ سالن شنیده شد و چ

 .یشان گذاشتپژمان وارد شد و با حامد سالم کرد. همین که حامد، خوش آمدگوییش را گفت، تنها

 چطوره؟ -

 .شاکی نگاهش کرد

 .هات توی همِای بابا! باز که اخم -

مع ها واسه من جبچهکوفت! چرا نگفتی بهم که این یک دورهمی ساده نیست؟ آهان! )با تمسخر( مثالً  -

 شدن؟

تری هم آشنا میشی. مثالً با داش جوری با افراد بیشقدر حرص نخور دیگه، بد کردم؟ اینعشقم این -

 !مونمشتبیِ )مجتبی( گل

 :با حرص گفت

 !بخوره توی سرت -

، ودهایشان بو با پشت چشم نازک کردنش، از او فاصله گرفت و به اتاقی که معموالً برای چتر لباس

 .رفت

هایی پوشیده شده بود، نچ، نچی کرد و سرش را با تأسف ها و کیفکف اتاق با انبوهی از مانتو و لباس
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 .تکان داد

ها اوج هایش شد، هنوز کامالً مانتویش را باز نکرده بود که سر و صدای بچهمشغول باز کردن دکمه

 .گرفت

ه در با شتاب باز شد و قدمی به عقب تلو به سمت در هجوم برد و با وحشت خواست در را باز کند ک

 .خورد

 .هایشان شدندنگین و چند تن از دخترها به داخل حمله کردند و هراسان، مشغول پوشیدن لباس

 :با وحشت، رو به نگین گفت

 !چی شده؟ -

 !پلیس! پلیس -

 :یدنالاش چنگ زد و اینک با بغضی که به گلویش چنگ زده بود، چشمانش گرد شد. محکم به گونه

چه  ها! حاال منتون عین خر چپیدین و... دِ المصبکنین؟ همهگفتم پلیس میاد، گفتم! مگه گوش می -

 !غلطی بکنم؟

 .نگین داد زد

 .جا، حاال هم عر نزن، یک تعهد میدی و تماماومدی اینکردی میببند دیگه، اَه! خب غلط می -

 .دیگر اشکش در آمده بود. با چشمانی گرد، جیغ زد

 !چی و چی رو یک تعهد میدی و تمام؟ من به مامان و بابام چی بگم؟ -

 :یکی از دخترها پوزخندی زد و هم زمان که مشغول بستن دکمه شلوار لیش بود، گفت

 .اوخی! واسه ما که عادت شده -

 .در اتاق دوباره باز شد که جیغ دخترها و )هین( خودش، باال رفت

 .ها نگریستمیشد فهمید که پلیس است، با تاسف به آنخانمی چادری که از فرم لباسش 

تقل هایش، همگی به کالنتری منتپش قلبش تند و کوبنده شده بود. طولی نکشید که در میان آه و ناله

 .شدند

طرف ها را کالفه کرده بود. پژمان در آنبه سکسکه افتاده بود و هق هقش در میان سالن کالنتری، بچه

رفت، ای از او نفرت گشده بود و با بی تفاوتی، مشغول جویدن آدامسش بود. لحظهسالن به صف کشیده 
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 !کرد، افسوس که فقط خام زبانش شده بوداند. مثالً ادعای عاشقی میبه خیالش هم نبود که او را گرفته

نوبت به پژمان رسید که وارد اتاق سرگرد، شود. دوباره بغضش شکست و با دستانش صورتش را 

. اگر پدرش بفهمد، وابیال بود! عذاب وجدانش با ترس از قهر پدر و مادرش، در هم آمیخته بود پوشاند

 .و حال میزانی نداشت

اش، فشن رو به عقب اصالح شده بود و از دیدن پسری بیست و یک ساله که موهای بورِ رنگ کرده

 .اش را هم اصالح کرده بود، پوزخندی زدابروهای کشیده

تا پایش نگاهی انداخت. تیشرتی صورتی و چسب که هیکل استخوانیش را به نما گذاشته با تاسف به سر 

 .بود، شلوار لیِ جین و پاره پاره و آسمانی هم پوشیده بود

ای داشت. دماغ استخوانی و قلمیش همچو مدادی، نقش صورتش پوستی تیره و چشمانی کشیده و قهوه

تر الت بودنش را ای ته ریش داشت که بیشبش، ذرههای معمولی داشت و در زیر لشده بود. ل*ب

 .جار میزد

 .با صدای خشن مختص به درجه شغلیش، اخمو غرید

 !پژمان صالحی -

هایی قرار بود آینده سرزمین را با وقاحت، هم چنان مشغول جویدن آدامسش بود. واقعاً همچین جوان

 بسازند؟

 .نست این پسر لجباز، قصد حرصی کردنش را داردداسعی کرد با آرامش، حرفش را ادا کند. خوب می

 .به پشتی صندلی چرم و چرخ دارش، تکیه داد

 !باز هم سعادت دیدنت رو پیدا کردیم -

 :پژمان پوزخندی زد و گفت

 .کنمهمیشه مفتخرتون می -

 .گوشه لبش کج شد، عمیق نگاهش کرد

 چند بار ازت تعهد گرفتیم؟ -

 . با حالتی نمایشی، به فکر فرو رفتپژمان چشمانش را تنگ کرد و مثالً

 .دونم سرگردجون تو نمی -
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های اش را گرفت و به طرف میز خم شد. با اخم، سربازی را صدا زد که از هیبت صدایش، شانهتکیه

 .پژمان باال پرید

 !عارفی -

نظامی  رامای به در اتاق خورد و سپس سربازی تپل اندام و کوتاه قد، برایش احتچندی نگذشت که تقه

 .به جا آورد

 .این آقا رو به بازداشتگاه ببر، امشب رو مهمون ما هستن -

بار خبری از قسر در رفتن نیست، ترسان، لبخندی هول هولکی زد و پژمان که گویا متوجه شد بود این

 :گفت

 !ها پیدام نمیشهام دیگه این طرفسرگرد چه نیازیِ آخه؟ بی خیال ما شو. به جان ننه -

 .ها، پوزخندی جوابش کرد و با چشم به عارفی اشاره کرد تا او را بیرون ببردتن

 .هایش نکرد و خشن غریدمحلی به التماس

 .نفر بعدی رو هم به داخل بفرستین -

 .هایش خیس شدندهایش را با پشت دست پاک کرد که بالفاصله، دوباره گونهاشک

کرد. فقط در فکر این بود که اق شد و مدام فین، فین میاو را به داخل هدایت کردند. سربه زیر وارد ات

 !جواب بابا رامینش را چه بدهد؟ حتماً از او نا امید میشد

صدای بم و خشنی، خطابش کرد که خوف بر تنش چنگ زد. تا به حال حتی به نزدیکی کالنتری هم 

 . ...نیامده بود و اینک

 تازه واردی؟ -

 .و هقش، باعث تحیر سرگرد شدتر به زیر فرو برد سرش را بیش

 !که اولین بارتِبا توئم. تا حاال ندیدمت، مثل این -

کردند. زیر زیرکی، نگاه سرخ و متورمش را باال آورد که چشمش به نام و نشانی هایش پِر پِر میل*ب

 .اش حک شده بودخورد که روی سینه

 !سرگرد عمران نیک نام

 .صدای سردش، خشکش کرد
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 .ر باالسرت رو بگی -

به نفس، نفس افتاده بود و تغییری به حالتش نداد که عمران، عصبی به میز کوبید و باعث پرش 

 .هایش شدشانه

 !با توئم -

 !هایش گرفت و سرش را به آرامی باال آورد، خدا به او رحم کندل*ب پایینش را محکم در بین دندان

همچین دخترهایی که بره جامعه هستند، تن به دانست چرا های سرخش، جا خورد. نمیاز دیدن چشم

 !دهند؟ها میگرگ

 .ای نداشت و شرم و ترس نگاهش، کامالً مشهود بودسر و تیپ وقیحانه

ها فرو هایی نیست، اگر هم بود، فعالً به عمق لجندانست این دختر اهل چنین بازیتیز نگاهش کرد. می

 !یش خوب باشداش باعث شده بود، آدم شناسنرفته بود. حرفه

 اسمت؟ -

-... 

 :؛ ولی نه طوری که خشن بودن لحنش را از بین ببرد، گفتنفسی بازدم کرد و دوباره با لحنی آرام

 پرسم، اسمت چیه؟دوباره می -

 .گرفت، زخمیش کرده بودقدر که ترسیده بود و لبش را گاز مینگاهی به لبش کرد. آن

 .شدوار شنیده صدای ظریف و لرزانش، زمزمه

 !ما... ماهی... ماهیِ متین -

 .خالی از هر حسی، نگاهش کرد

 ترسی؟می -

 .تر اشک، روان کردماهی اخم در هم کشید و بیش

 هایی میری؟ترسی، پس چرا داخل همچین مهمونیاگه می -

 :با بغض گفت

 !ایی نیستمهجور مهمونیخوان بگیرن، من اهل اینجور مهمونی میدونستم اینباور کنین من نمی -

 پس قبول داری که اشتباه کردی؟ -
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 :ماهی با لحنی ملتمس، هق هق کنان گفت

ذارم. فق... فقط من رو به بازداشتگاه هایی نمیآقا آره، باور کنین دیگه پام رو توی همچین مهمونی -

 !کنهکنم، مامانم دق مینفرستین. خواهش می

ن فرستادند؛ ولی ایبه اول، کسی را به بازداشتگاه نمیاز این همه سادگیش متعجب شد. معموالً در مرت

هایش غرق کند. لبخندی قدری به دور از این اطالعات بود که کم مانده بود خودش را با اشکدختر آن

 .هایش یورتمه رفت؛ ولی با اخم، مانعش شداز این همه سادگی تا پشت ل*ب

 :برای آرام کردنش گفت

 .بشین یک لیوان آب بخور -

های بی خودی را نداشت. آری! اصالً هم دلش که دلش برایش بسوزدها، نه! فقط حوصله نق نقه اینن

هم برای که؟ یک دختری که از میهمانی نسوخت. او یک سرگرد بود، دلیلی نداشت دل بسوزاند. آن

 !غیر مجاز، گیرش انداخته بودند؟! نه! او دل نسوخته بود، هرگز

 .اش کندیشد که سعی داشت با دستش خفهفقط صدای هق هقش شنیده م

 :بار با لحنی دستوری گفتاین

 !گفتم بشین -

 .گونه با او صحبت کندماهی فوراً نشست، همین است! باید این

 .دوباره غرید

 .حاال آب بخور -

 .های لرزانش از روی میز، لیوان آبی فراهم کرد و یک نفس نوشیدشماهی با دست

 .شماره ولی -

 .را به بیرون ریخت و با چشمانی وق زده، شروع به سرفه کرد ق ماهی پرید که مقداری از آنآب به حل

 .نا خودآگاه نیم خیز شد که به خود تشر زد

 :ماهی با نگاهی ملتمس و بارانی، گفت

 بار! بابا، مامانم خبرکنم! با... بابام نه. قول میدم دیگه کار خالف نکنم، فقط یک اینآقا خواهش می -

 !ندارن. لطفاً
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-... 

 :هایش را پاک کرد و دوباره گفتماهی با شتاب اشک

 !اماگه بابام بفهمه، من بی چاره -

 !طورهایش در هم رفت، که ایناخم

 .با خشم غرید

تر اخم کرد( واجب شد با تکونی، آره؟ )بیشهایی هستی که زیر زیرکی دم میپس از اون دسته آدم -

هایی مثل شما ها چه گناهی کردن که بچهباشم. متاسفم واقعاً! اون بی چارهپدرت یک حرفی داشته 

 شون شده؟نصیب

 !رحمبرد. بیدید، لذت میهایش را میعجب پلیس زبان نفهم و سنگ دلی بود! انگار هر چه اشک

ول دادم، خواهش خواین؛ ولی بابام نه. آقا من قو... قنه! نه! م... من تعهد میدم، اصالً هر چی که شما می -

 !کنم ازتونمی

 !شماره -

 .به هق هق افتاد

 !آقا نه، غلط کردم. نه، لطفاً بابام نه -

خواست یک مشت محکمی نثار فک خوش فرمش کند؛ کرد. دلش مینگاه سنگینش را احساس می

 . ...ولی

 .صدای خون سردش شنیده شد

 .بس کن -

مانه سر به زیر شد و زیر چشمی نگاهش کرد. شاید هایش را پاک کرد. مظلوفینی کرد و دوباره اشک

 !دلش سوخت

 :هایش را به دهان کشید و گفتعمران که از حالتش گویا به خنده افتاده بود، ل*ب

 .ها نیستجا ببینمت مطمئن باش دیگه از این گذشتدوباره اگه این -

 :چشمانش رنگ بهت و شوق گرفت. از جایش بلند شد و با قدردانی گفت

 .جاممنونم ازتون! چ... چشم، دیگه نمیام این -
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 :در دل با نفرت گفت

 !ولی سر قبرت حتماً میام -

 !پس از دادن تعهدی، فوراً از کالنتری خارج شد. گویا از مرگ، رهایی یافته

چند سیلی به خود زد تا بهتر شود، نباید مادرش متوجه حالش میشد. به در کلید زد و وارد حیاط 

 .شان شدبزرگ

 .در سالن را به آرامی باز کرد. هر چه بی سر و صداتر وارد اتاقش میشد، بهتر بود

 .هایش بود که صدای مادرش به گوشش سیلی زدمشغول تعویض کفش

 قدر دیر کردی؟ماهی! چرا این -

 :هایش را محکم به هم بست، به آرامی صاف ایستاد و گفتچشم

 !سالم -

 .متورم ماهی، جا خورد. اخم در هم کشید و به سمتش نزدیک شد گیتا از دیدن رخ پریده و چشمان

 ماهی، دخترم! حالت خوبه؟ -

 .بی حوصله جواب داد

 .ام. بخوابم، بهتر هم میشمآره مامان، خوبم! فقط کمی خسته -

 :گیتا با شک گفت

 . ...هاتمطمئنی؟ آخه چشم -

 :رفت، بلند گفتها میمان که به طرف پلهاجازه نداد حرفش کامل شود و گونه مادرش را بوسید و هم ز

 !خوبم مامان جون -

 !بودگیتا که هنوز مجاب نشده بود، به طرفش چرخید؛ ولی حرفی نزد. شاید نباید زیادی سمج می

 !در اتاقش را بست و کوله پشتیش را محکم به روی زمین پرت کرد. ل*ع*ن*ت*ی

 !ل*ع*ن*ت*ی! ل*ع*ن*ت*ی اش را هم از سر کند و به موهایش چنگ زد.مقنعه

 .آمدوقت چه میشد؟ وای! افتضاح به بار میزدند، آناگر واقعاً به پدرش زنگ می

بخشید، انتخابش اشتباه بود. نفهمید گو را نمیدوباره چشمه اشکش جوشید. هیچ وقت آن پژمان دروغ

چطور خامش شد؛ اما دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نمیشد. امروز خدا به او نظر کرده بود. محال بود 
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 !دوباره دم به تله دهد

آن اتفاق، بر دلش سایه زده بود. گویا زمانه، روال خودش را به گردن داشت؛ ولی او هم چنان ترس 

 .اش شده بوددرس عبرتی برای آینده

کرد، پس طبق معمول با غزاله که رفیق صمیمیش بود، تماس گرفت. بی چاره بایستی خود را خالی می

 بارها به او گوشزد کرده بود که پژمان شخص خاص او نیست؛ اما مگر گوش داشت؟

 !جانم -

 ای؟سالم، خونه -

 ره عزیزم، چطور؟آ -

 .خوام بیام پیشتخوبه! جایی نرو، می -

 . ...باش -

 .فوراً قطع تماس زد که ادامه حرف غزاله را نشنید

 .از مادر خداحافظی کرد و به دنبال ماشینش، به طرف پارکینگ رفت

زی از ه چند روکها راند. با اینسریعاً کوچه را ترک کرد و با سرعتی نسبتاً باال به سمت خانه غزاله این

ای که حتی پدرش هم به او شک کرده گذشت؛ ولی هنوز هم نا آرام بود، به گونهآن اتفاق نحس می

 !بود. پدر تیز بینش

به سر کوچه خانه غزاله که رسید، از دیدن پژمان که در حال بحث کردن با غزاله بود، خون، خونش را 

 !مکید. پسرک ابله

شان ترمز زد و بالفاصله، عبوس و اخمو از ماشین پیاده شد. به طرف خیلی سریع در جلوی پایشان روی

 .پا تند کرد و غرید

 !کنی؟جا چه غلطی میچیه؟ این -

 :غزاله با بهت گفت

 !ماهی -

 :جویانه گفتپژمان نیم نگاهی به غزاله کرد و سپس دل

 !دادیدلم برات تنگ شده بود، جوابم رو نمی -
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 .پوزخندی زد

رو ندادم، پس یعنی دیدم و دلم نخواسته جوابت رو بدم. پسرِ بی شعور چی پیش خودت اگه جوابت  -

رش خواد چه خاکی توی سفکر کردی؟! نگفتی این ماهی بدبخت اگه پاش به اون کالنتری باز بشه، می

 !فهمی؟بریزه؟ مثالً عاشقی؟ گمشو با این مثالً عشقت! احمق، مردم و زنده شدم، می

 :گیجی گفت غزاله با تحیر و

 !ماهی چی داری میگی؟ کالنتریِ چی؟ -

انداخت، واقعاً چگونه خام اش میفقط حرصی و شکاری به پژمان چشم دوخته بود. اینک تف به سلیقه

 !همچین نفری شده بود؟

 :شود، کالفه، رو به پژمان گفتغزاله که فهمید جوابی از او عایدش نمی

 پژمان! ماهی چی میگه؟ -

 .تر شد که با اکراه به عقب رفتجوابش را نداد و قدمی به او نزدیکپژمان نیز، 

اش هم طوری بشه، کف دستم رو که بو نکرده بودم. تازهدونستم قرارِ اینعزیزم باور کن من نمی -

 !خور( چند شب رو توی بازداشتگاه بودم)دل

 .پوزخندی زد

 !گوی کثیف! اصالً حقت بود، نفرت انگیزدروغ -

کرد که ماهی تا به این حد از او فاصله گیرد، هر چند ماهی، ا بهت نگاهش کرد. فکرش را نمیپژمان ب

 . ...ای برای اوقات خالیش بود؛ اماتنها طعمه

 !پژمان: ماهی

 .با غیض غرید

 .ماهی و مرض! اسمم رو به زبونت نیار -

طرف جاده نگاه کرد که  و و آنای متوجه سر و صداهایی شد. به سمت رو به راز ماشین پیاده شد، لحظه

 .از دیدن غزاله با پژمان و دختری که زیادی برایش آشنا بود، جا خورد

 .جا هستند؟ شاید نسبتی با غزاله داشتندها چرا در ایندانست که آننمی

شان چرخید، شاید الزم به خواست وارد خانه شود که جیغ آن دختر آشنا، بلند شد. دوباره به طرفمی
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 !لت بوددخا

 .اش شدشان رفت. اولین نفر هم غزاله متوجههایش را در هم کرد و با هیبت همیشگیش به سمتاخم

 !سالم -

 .از صدای غزاله، آن دو نفر دیگر هم به سمتش چرخیدند؛ ولی خیلی زود در دره بهت، پرت شدند

 چیزی شده؟ -

م دست کمی از ماهی نداشت و زیر چشمی به ماهی نگریست. رنگ به رو نداشت، البته پژمان ه

 .شان فقط غزاله بودآرام

 :دوباره گفت

 مزاحم شده؟ -

 :غزاله با چشم و ابرو به پژمانِ ترسیده، اشاره کرد و گفت

 !چی بگم؟ -

 .تر اخم کرد و رو به پژمان غریداز جواب غزاله، بیش

 جا چی کار داری؟این -

 . ...پژمان: من... خب راستش من با

 :پوزخندی به ترس پژمان زد و رو به او گفتغزاله 

 میشه دکش کنی؟ -

فقط کافی بود نگاه خشمگینش را نثارش کند که پژمان تلو خوران به عقب قدم برداشت و خیلی زود از 

 !شان عبور کرد. پسر قمپز در کنزیر نگاه

 !ایچنان با تحیر و بهت، به او چشم دوخته بود. چه اتفاقِ اتفاقی هم

سنگینی نگاهش را دریافت کرد که ناگهان به او چشم دوخت. روح از کالبدش جست، فوراً نگاهش گویا 

 .را گرفت

غزاله با آن سرگرد بد اخالق، چندی حرف زد و سپس پس از خداحافظی که کردند، او را به داخل خانه 

د، هر چند مهم قدر سریع به داخل خانه پرید که جواب خداحافظی سرگرد را هم نداهدایت کرد. آن

 .نبود
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 :همین که در بسته شد، غزاله را به در چسباند و گفت

 !شناسیش؟ هاناز کجا می -

 .اش، زمزمه کردغزاله با چشمان وق زده

 .مونِپسر همسایه -

 :چند بار پلک زد تا شنیده را هضم کند. غزاله که به خود آمد، او را به عقب هل داد و گفت

 !چت شده؟ -

اد و هم چنان خیره به افق، به طرف ورودی حرکت کرد. غزاله نیز متعجب و سرگشته به جوابش را ند

 .دنبالش رفت

 :با صدای بلندی گفت

 !هان؟ -

 .هیش! صدات رو ببر، اآلن مامانت با خبر میشه -

 :غزاله با حرص گفت

 !دخترِ گاوِ بی شعور! تو چطوری آخه )نگاه غمگین ماهی، مانع حرفش شد( ال اله اهلل -

-... 

پوف! برو خدات رو شکر کن که تموم شد و شانس آوردی عمران بودش و اال اآلن توی جلسه ختمت  -

 !بودم

 :چپ چپی نثارش کرد و گفت

کردی ات بیرون مییک زبونم اللی، الهی پیش مرگت بشمی، دور از جونی، یک چیزی از اون گاله -

 !زنهدیگه. عین بز، فقط زر می

 !ببند بابا -

کنم! )با صدای جیغ جیغو ادامه داد( هنوز طرفداریش رو هم ات میطفاً تو یکی ببند که خودم خفهل -

 !کنه، بزنم لهت کنم؟می

 !وا مگه چشه؟ پسر به اون ماهی -

کرد. وای از صداش، عربده های قاتل، نگاهم میام، نه اونی که مثل نهنگماهی من هستم که بی چاره -
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 !رخیدمکشه بیا و ببین. گمی

 :غزاله زیر خنده زد و گفت

 !نوش جونت -

 :چپی نثارش کرد که غزاله دوباره گفت چپ

 !اش حاللشولی جدا از شوخی، پسر با مرامیه. من که ازش راضیم، شیر ننه -

 تر حرص خورد. مگراش باال رفت و او بیشناگهانی به بالش چنگ زد و به سر غزاله کوبید که قهقهه

 همچو او، با مرام باشد؟شود ببری می

 .کرد، به بیرون رفتجا ماند و سپس بعد خداحافظی از مادر غزاله که او را خاله زینت خطاب میکمی آن

در ماشینش را باز کرد و تا خواست سوار شود، یک دفعه چشمش به در مقابلش خورد. خانه همان 

 !سرگرد عصبی

 .رای غزاله که دم در بود، تک بوقی زدجا گرفت و سوار شد. ببا غیض، نگاهش را از آن

 .سرگرم پرونده زیر دستش بود که خیلی ناگهانی، تصویر ماهی در پرده ذهنش نمایان شد

 !ای. فقط آن اتفاق، یک اتفاق بوددختر معصومی دیده میشد، پاک و به دور از هر قرتی بازی

 !اله بوددر فکر بود که صدای زنگ تماس گوشیش، او را از رویا پراند. غز

 . ...ال -

 .صدای جیغ غزاله، تبر حرفش شد

 واسه چی رفیقم رو ترسوندی؟ هان! بیام به خاله بگم سیاه و کبودت کنه؟ -

 .اش را به پشتی صندلی کارش، دادپوزخندی زد و تکیه

 اوه چه برزخی! حاال مگه چی شده؟ کدوم رفیقت؟ -

 !دونی؟ بی گناهیهان، یعنی تو نمی -

-... 

 !عمران! یعنی عمران... پوف یعنی -

 !کنی. عالفی؛ ولی من کار دارم. فعالًزیادی داری جیغ و داد می -

 .تر از این را به او نداد و تماس را قطع کرداجازه حرف زدن بیش
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هایش باران های قرمز، سرخ شده بود. اشکخیره به ترک دیوار، به ماهی کوچک فکر کرد. همچو ماهی

کرد که در تمامیِ دوران خدمتش، فقط همین بار دلش به جوشش در اید اعتراف مینگاهش شده بود و ب

 !آمد؛ اما فقط یک لحظه

کرد؟ رسیدگی به این امورات، فقط بخشی از کارهایش بود. اخمی به خود آمد، چرا داشت به او فکر می

 .وداش بکرد و دوباره روی پرونده خیمه زد، هنوز هم در عجب افکار افسار گسیخته

در حیاط را با ریموت باز کرد و تا خواست ماشین را به بیرون هدایت کند، ناگهان چشم در چشم ماهی 

 .شد. چند روزی میشد که خبری از او نبود

ماهی، ماشین المبورگینی زردش را آنالیز کرد و با پشت چشم نازک کردنی، نگاه از او گرفت. 

ید تصویر نادرستی از خود در ذهنش نساخته بود؛ اما خب، خور و یا شادانست که هنوز از دستش دلمی

 !آمدندرفتند و میها فقط رهگذر هم بودند. میآن

 .ها باز شود، ماشین را به بیرون فرستاد و سریعاً از کوچه خارج شدکه در حیاط غزاله اینقبل از این

 چه خبر؟ -

 :هم زمان که حواسش به رانندگیش بود، گفت

 !دیوانگی، کالفه بودن من، روانی شدنم خبر؟ خبر که -

 عه وا! چرا؟ -

 .پوف! این پژمان ول کنم نیست، دیگه داره شورش رو در میاره -

 ی بی عار! مگه چی کار کرده؟بی خود کرده پسره -

 !هیچی، آقا دیشب سرم رو خورد، از بس ور زد -

 :غزاله تمام رخ، به سمتش چرخید و با حیرت گفت

 !تون؟نی اومد خونهچی؟ یع... یع -

 :به تندی گفت

چاره بودم )به فرمان فشار وارد کرد و با حرص ادامه داد( فکر کنم واسه اومد که بینه! بابا اگه می -

 !کنهجوری اذیتم میتونم به بابام بگم، داره ایندونه نمیکه میاین

 هان! خب پس چی؟ -
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 .پوف! زنگ زد دیگه -

 گفت؟هوم، چی می -

 !زر، فهمیدی؟ فقط زر زرزر  -

 :خندی زد و گفتغزاله نیش

 .کامالً ملتفت شدم -

 !آشغاله حیوون -

 .چاره رو به رگبار بستیخب دیگه بابا، بسه! بی -

 !حقشه -

 :غزاله با لحنی مرموز، گفت

 مون بگم بره سراغش؟خوای به پسر همسایهمیگم، می -

 :ده گفتنگاه تند و چپ چپی نثارش کرد که غزاله با خن

 !شکر خوردیم بابا -

نفسش را با حرص به بیرون پرتاب کرد و به سرعتش افزود. خیر سرش آمده بود تا حالش عوض 

 !کردشود؛ ولی این مگس، مدام ویز ویز می

 .ای فکرش در حوالی آن سرگرد بد اخالق پلکیدلحظه

الح ای اصه طور خیلی ماهرانههیکلی و چهار شانه، بلند قامت و پوستی برنزه داشت. موهای مشکیش ب

 !های وحشیشهای در هم و اوه، چشمشده بود. آن اخم

مان اش خام پژاش تاسف خورد. مطمئن بود از احساسات نا پختهاو را با پژمان مقایسه کرد، برای سلیقه

 تشگذاشت. خدا لعنهای کذایی میرفت و پا به آن میهمانیشده بود، وگرنه عمراً اگر به سمتش می

 !گویش کرده بودکند، دروغ

 .یک دفعه از جیغ غزاله به خود آمد و از دیدن موتور رو به رویش، سریعاً فرمان را چرخاند

 .غزاله با وحشت، جیغ کشید

 !معلوم هست حواست کدوم گوریه؟ -

 . ...نفس زنان و گیج نگاهش کرد. اوه خدای بزرگ! باز هم خدا به او نظر کرد، وگرنه
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ین را روشن کرد و به غر غرهای غزاله هم محلی نداد. در واقع خیلی بی اختیار، دوباره به دوباره ماش

 .فکر فرو رفت

 !یشان تمام شده بودند، یک تمامِ تمامکرد؟! هر دودر عجب بود که چرا داشت پژمان را با او مقایسه می

 :پس از چندی، ماشین را نگه داشت. غزاله، بی حوصله گفت

 کجا؟ -

 .ام رو داشته باشنها شمارهخوام اون حیوونم واسه خودم سیم کارت بگیرم، دیگه نمیمیر -

 .غزاله سرش را به تایید تکان داد و حرفی نزد. از ماشین پیاده شد و به سمت پیاده رو رفت

اش را که غزاله شمارهگذار سیم کارت قبلیش کرد و برای اینپس از خرید سیم کارت، آن را جای

 .باشد، تک زنگی به او زدداشته 

دادند. کمی بی هدف دور شهر چرخیدند و تنها به موزیک آرام و بی کالم درحال پخش، گوش می

شان رساند و در برابر تعارفش ممانعت کرد و بی درنگ به طرف خانه های ظهر غزاله را به خانهنزدیک

 .حرکت کرد

. شدیهای شیطانی پشت ابرها میتوجه خندهکاش هنگامی که به آسمان نگاه کردی و لبخند زدی، م

 !آسمان ابری، پاک نیست

 . ...صد و یک... صد و دو... صد و سه -

از صدای تماس گوشیش به طناب زدنش پایان داد و با لباسی خیس از ع*ر*ق، نفس زنان تماس را 

 !برقرار کرد. مثل همیشه، مزاحم دوست داشتنی

 !هان -

 !سالم عشقم -

 ی؟چی کار دار -

 !عشقم -

 .دونم کارت بهم گیر کرده، حاال بگوپوف! می -

 .صدای مشتاق غزاله، شنیده شد

 !خوام ماشین بستونممی -
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 واو! )بی حوصله ادامه داد( خب من رو سنَنَ؟ -

 !بی ذوق -

-... 

 .زنگ زدم چون خواستم با تو بریم و یک ماشین توپ، انتخاب کنیم -

 :با لحنی خوش گفت

 ای؟آمادهحاال شد!  -

 .تا برسی، آره -

 .ورباشه، جلدی پریدم اون -

 !خداحافظ -

 .بینمتمی -

تماس را قطع کرد و با سر خوشی به طرف حمام رفت. عاشق انتخاب ماشین بود، اصالً هنگامی که در 

 .کردگرفت، ذوق میها قرار میبین انبوه ماشین

ک کرد. تندی حاضر شد و سویچ ماشین را دوش سر سرکی گرفت و موهایش را سریعاً با سشوار خش

 .از روی میز آرایشیش که آینه در باالیش نصب بود، چنگ زد

 .مادرش در خانه حضور نداشت و برای همین در سکوت، خانه را ترک کرد

 .بپر پایین، دم در هستم -

 .جامعه، ماهی! بیا دور میدونِ )...( من اون -

 !هااآلن اومدم، جایی نریکنی؟ جا چی کار میای کوفت! اون -

 .باش، باش -

ای به میدان مورد نظر دنده را عوض کرد و دوباره ماشین را به راه انداخت. تقریباً بعد حدود هفت دقیقه

 .رسید و طولی نکشید که غزاله، خود را به داخل ماشین پرت کرد

 !سالم -

 جا؟سالم! چرا اومدی این -

 ذارن؟های درست و حسابی به فروش میدونی کجا ماشینولش بابا، مهم نیست! میگم، می -
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 !چی؟ یعنی تو هنوز جایی رو انتخاب نکردی؟ -

پس واسه چی گفتم با من بیای؟ بابام که وقت نداشت، قاسم رو که اصالً روش حساب نکن! مامان هم  -

 . ...جور کارها سر در نمیاره، من هم کهکه از این

 :به میان حرفش پرید و گفت

 !سلیقه نداری -

 :غزاله چپ چپی نثارش کرد و گفت

 .ام گندهبا انتخاب تو، خب آره، میشه گفت سلیقه -

 !مرض -

 دونی؟وراجی نکن، بگو می -

 جا ماشینم رو خریدم؟خوای تو رو ببرم جایی که خودم از اونخب زیادن؛ ولی می -

 .عالیه! من به انتخابت شک ندارم -

 !نسور بگیرندانتخاب؟ اگر پژمان را سا

ماشینی را که با بودجه غزاله هماهنگی کند، با میل و سلیقه خودشان انتخاب کردند و قرارهای الزم 

 .گذاشته شد

 .چون نزدیک به شب بود، تصمیم گرفتند شام را با هم رفیقانه تلف کنند. پس به اهالی خانه، خبر دادند

 .از صدای مادرش به واقعیت پرت شد

 !عمران -

 !مامان جانم -

 پسرم خوبی؟ -

 :متعجب گفت

 آره چطور؟ -

 .دادی! گفتم رو به راهیزنم، جوابم رو نمیآخه هر چی صدات می -

 .لبخندی ملیح زد و جواب داد

 !چیزی نیست، خوبم -
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 .شان فهماند که ساالر خانه، وارد آشپزخانه شدهصدای کوبیدن عصا به هر دو

 :احسان با لبخندی گفتهر دو به احترام احسان بلند شدند که 

 !صبح بخیر -

 بنفشه: صبح شما هم بخیر! خوب خوابیدی؟

 .بد نبود -

 . ...شان شدند؛ ولی اوهر سه پشت میز نشستند و مشغول صبحانه

های کرد، چشمباز هم ماهی؟ چرا از فکرش خارج نمیشد؟ فقط یک چیز در پرده ذهنش رونمایی می

 !آهوییش

توانست دید، نمیکرد؛ اما هرگاه که او را در حوالی خانه غزاله میش میبایستی هر طور شده فراموش

تر دقیق شود، چون تا به حال اش را از رویش بردارد. گویا آن آشنایی باعث شده بود بیشنگاه خیره

 !اصالً به رفت و آمدهای غزاله توجه نکرده بود. انگار همیشه منتظر آمدن او بود

ب پدر و های متعجاش بزند، با فکری در هم از زیر نگاهکه دستی به صبحانهتشکر ریزی گفت و بی این

 .مادرش آشپزخانه را ترک کرد

به اتاقش رفت رو به روی آینه ایستاد. دستانش را روی میز پایین آینه، تکیه داد و به خود نگاه عمیقی 

 .انداخت

کرد و کسی که از منطقش استفاده ار میاش موفق بود، چون معموالً شغلش با منطق کاو در کار و حرفه

 !دهد. عشق برای دیوانگان بود. عشق؟ نه، او عاشق نبود. هرگز، هرگزکند، گوش به فرمان دل نمی

دانست چه مرگش شده؟ فردا بایستی به اش را از روی میز گرفت و به افق رفت. نمیبا کالفگی، تکیه

 .افتادوباره از یاد آن ماهی فراری، میرفت. حتماً با غرق شدن در کار، دماموریت می

ساعت حدودهای پنج صبح، از خانه بیرون زد. قبل رفتن، پیشانی پدر و مادر عزیزش را بوسید. چون 

 !اش، بودها چگونه به پایان برسند و این بخش تلخ حرفهمعلوم نبود ماموریت

ند قدمیش پارک بود. همین که ای رنگی در چاز اداره، ماشین برایش فرستاده میشد. ماشین نقره

خواست به طرفش برود، ناگهان چشمش به در خانه مقابلش خورد. باز هم خیال او! او! اخم در هم کشید 

ای به سمت ماشین رفت. این ماموریت، یک ماموریت مهم بود! بایستی با های محکم و پیوستهو با قدم
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 .بردنهایت دقت، آن را پیش می

 . ...کشید؛ اما بایستی برنده از بازی خارج میشد؛ ولیای هم میه هفتهشان شاید بماموریت

 .ای که به میز کوبیده شد، پلکش پرید؛ اما هم چنان، صاف قامت ایستادبا ضربه

 .داد سرهنگ باال رفت

 سرگرد نیک نام! چطور یک همچین کوتاهی کردی؟ -

گذشت؛ اما همه چیز را خراب کرد. تش میهایش را محکم به هم چسباند. تازه دو روز از ماموریل*ب

کرد؛ ولی با یک سهل انگاری که ناشی از حواس پرتیش بود، همه شان را ردیابی میبایستی محل اقامت

دانست در نظر صیاد است، وحشی و آماده حمله چیز را خراب کرد و حال، هدف همچو ببری که می

 !بود

ترین افرادمون هستی، چرا اعتماد داشتم! تو یکی از خبره من این ماموریت رو به تو سپردم چون بهت -

 همچین اشتباهی ازت سر زده؟

-... 

 .متاسفم؛ ولی شما از دور، کنار کشیده میشی -

 :متعجب گفت

 . ...ولی قربان -

 .سرهنگ با اخم به میان حرفش پرید و غرید

.. سپرم.و به سرگرد پوریا میها رای. سرپرستی بچهیک چند روز مرخصی برو، انگار زیادی خسته -

 !مرخصی

 .پذیرم؛ اما لطفاً بذارید من این ماموریت رو جلو ببرمقربان! من مسئولیت کارم رو می -

خوای خودت رو دونی اآلن توی هدف دشمن قرار گرفتی؟ میتصمیم گرفته شده. در ضمن! مگه نمی -

 !به کشتن بدی؟ حواست کجاست؟

 .! این از سهل انگاری دومشاخم در هم کشید. ل*ع*ن*ت*ی

به خانه رفت. مشغول و به هم ریخته بود، طوری که در جواب سوال متعجب بنفشه که از او دلیل زود 

 .آمدنش را جویا شده بود، فقط سالم کرد و خود را به طبقه باال رساند
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 !اندکرد، گویا به غرورش سنگ پرتاب کردههای خفه میغرش

بایستی گفت، یک اخراج اجباری! از خودش عصبی بود. برای چه همچین شد؟ مرخصی چند روزه؟ آه! 

 کرد؟ها با جان و دل غرق در مأموریت بودند، در کدام رویا سیر میآن زمان که بچه

 !اش به خاطرِ او بود، آن ماهی فراریِ قرمزبا جفت دستانش چنگی به موهایش زد. همه

چونین بی قرار است؟ چرا آشفتگی، موشش کند؟ پس چرا اینولی چرا؟ چرا؟ چرا؟ مگر قرار نبود فرا

 حالش شده؟ پریشانِ که بود؟

هم عشق در یک نگاه. او خواست پذیرا شود، پذیرای عشق! آندادی کشید و لگدی در هوا کوبید. نمی

 . ...سست عنصر نبود، محال ممکن بود که تسلیم احساسش شده باشد. محال بود؛ اما

داد. از اش را فشار میهای شصت و وسطیش، شقیقهنش را پوشانده بود و با انگشتبا یک دستش چشما

دانست کارش درست است یا نه؛ ولی او دیگر کوتاه زیر دستش به صفحه گوشیش چشم دوخت، نمی

 . ...آورد و تنها راهآمده بود. بایستی آرامشش را به دست می

 .وشی را در کنار گوشش نگه داشتگیری، گآب دهانش را قورت داد و پس از شماره

 !بینم؟ عمران تو زنگ زدی؟ عجبدرست می -

-... 

 :با صدای متعجبی گفت

 !الو -

 تونی برام یک کاری انجام بدی؟غزاله! می -

 .لحن مشکافش شنیده شد

 چه کاری؟ -

 گفت؟پوست داخلی لبش را جوید، می

 !باز کجا رفتی؟ الو -

 .کردنی میچشمانش را بست، الاقل یک امتحا

 .خوامشماره رفیقت رو می -

-... 
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 .بهت حق میدم تعجب کنی؛ ولی... ولی باهاش یک کار خصوصی دارم -

داد. هنوز خودش هم از رفتاری که داشت، در عجب بود و همین است! فعالً نباید همه چی را بروز می

 .کامالً زبان احساسش را ترجمه نکرده بود

 !؟ایاون وقت چه کار خصوصی -

 :با جدیت گفت

 .فقط شماره رو بده -

 . ...عه وا! من تا نفهمم چرا -

 :به میان حرفش پرید و گفت

 .خوام با خودش حرف بزنمخوام پدرش با خبر بشه. فعالً میدرمورد کار چند روز پیششه، نمی -

 هان، وا! مگه هنوز اون موضوع ادامه داره؟ -

 :ر برابر غزاله نداشت و با لحنی قاطع، گفتگویا از فکری که کرده بود، دیگر شرمی د

 !شماره -

 .صدای آرام غزاله جوابش شد

 .باشه، یادداشت کن -

های بی موردش سکوت پس از یادداشت کردن شماره، از غزاله خداحافظی کرد و در برابر کنجکاوی

 .اختیار کرد

اه دنباله گتماس گرفتند؛ ولی هیچها ها با آنفقط برای نوشتن پرسیده شده بود، حتی خاک گویا شماره

 .شان نشدندصاحب

ترس داشت؟ شاید گفت هیجان. آری، هیجان داشت و همین احساس، مانع تماس برقرار کردنش 

 .میشد. همچو دفعه اولی که قرار بود به ماموریتی، عازم شود، هیجان و اضطراب داشت

نهال عشق میشد؛ اما دستانش را برای چیدن  را گرفت؛ ولی تماس را برقرار نکرد. نزدیک بارها شماره

 .بردهایش باال نمیمیوه

کردند مشغول آشفتگیش دو چندان شده بود و توجه خانواده جلبش شده بود. همه فکر می

 . ...چونین در هم است؛ ولیهایش است که اینپرونده
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ایش است! بایستی هکه هنوز هم آن صدای ظریف و خوش آوا، صوت گوشکرد؟ اینباید قبول می

 !گفت، راه دلش را برود؟کرد که باالخره منطق و دلش یکی شده که اینک حتی منطق هم میاعتراف می

 گفت؟ چه چیزی تغییر کرده بود؟اویی که یقین داشت منطق سوا و دل جداست، حاال چه می

 !هم درگیر های سخت. همه درگیر، فکرشنه آهنگ مجابش شد، نه تمرین تیراندازی و نه ورزش

هم برای خودش؛ اما خود را با او مقایسه کرد. ماهی فقط یک بار در جلوی چشمانش بی قراری کرد، آن

او پس از همان آشنایی، دیگر آرامش نداشت. گویا همه سکون، بند دل بود که با پروازش فرو ریخته 

 .بود و دیگر انسجام و آرامشی نداشت

انداخت و کیس دیگری میشد، شاید آنی که باید کرد. پوست میانقالب کرده بود، داشت تغییر می

 !بودمی

هایش را با کالفگی پاک کرد. ضربان قلبش باال بود و هیجان دستی به ته ریشش کشید و دور ل*ب

 !داشت، خیلی زیاد

 .صدای متعجب و رسمیش شنیده شد

 !الو -

-... 

 !الو بفرمایید -

قدر محو صدایش شده بود که حرف زدن را از یاد ز بود! آنحتی از پشت گوشی هم، صدایش گوش نوا

 .برد

است؛ ولی راه گوش، کامالً باز و آزاد  کردی؟ الگوی زبان کمی پیچیدهبرای حرف زدن باید چه می

 !است. تو فقط بگو، من عاشق شنیدنم

 .وقتی به خود آمد که تماس قطع شده بود و تنها صدای گوش خراش بوق، شنیده میشد

 .خندی کج زد. شاید شک داشت یا ناراضی بود؛ اما اینک با تمام وجود، او را فریاد میزدلب

 

از دوباره تماس گرفتن شخص نا معلوم، دندان روی هم سابید. این مرتبه چهارمش بود که مدام 

 .کردهایش را بشنود، اجدادش را آباد میبار صدای نفسمزاحمش میشد. یعنی اگر این

 :را زد و عصبی گفتبرقراری تماس 
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 بله؟ -

-... 

 .هایش را محکم به هم چسباند و غریدل*ب

 !ات شوببین، هر کی هستی گمشو، فهمیدی؟ برو مزاحم ننه -

 .همین که خواست تماس را قطع کند و بالفاصله شماره را مسدود کند، صدای بم و گیرایی شنیده شد

 !چه عصبی -

 اخمو به گوشی نگاه کرد، یعنی که بود؟

 :سرد و خشک گفت

 شما؟ -

 .خورد که همچین دختره جیغ جیغویی باشیات نمیاصالً به قیافه -

 .به جا نمیارم -

-... 

پوفی کشید و چشمانش را به آرامی باز و بسته کرد. صدای نفس کشیدن عمیقش، عمران را متوجه 

 .هایش کردعصبی بودنش کرد و لبخندی را هدیه ل*ب

 بی خودی وقتم رو بگیری تا قطع کنم؟ ببین آقا! اگه قراره -

 !اند؟ عجب مارموزهاییاش را پیدا کردههای پژمان بود. مشخص نبود از کجا شمارهالبد از رفیق

 !متین هستم، عمران -

 .برداش را از یاد نمیگاه اولین تجربهالزم به فکر کردن بود؟ او هیچ

 :متعجب و گیج گفت

 !شما -

 تونم ببینمت؟می -

 .اش را یافته، مشکوک شدکه چگونه شمارهابرویش باال پرید، در عجب اینیک 

 چرا؟ -

 .فهمیمی -
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ای شوم مخفی بود، وگرنه امکان نداشت آن اخم در هم کشید. حتماً در پس این لحن آرام، نقشه

زش کرد، لرسرگرد بد اخالق، با او به این نرمی برخورد کند. هنوز هم هر گاه به آن لحظه فکر می

 .گرفتمی

 :سرد گفت

 .بینم باهاتون دیدار داشته باشمدلیلی نمی -

-... 

 !خدانگهدار -

ا نرمی و کشاند، اینک بفوراً تماس را قطع کرد. عجیباً غریبا! اویی که تا چندی پیش، هیبتش را به نما می

 های ریز وه گلاند؟ شاید! خاری با وجودی لطیف، کها هم لطیفکرد؟ مگر کاکتوسلطافت برخورد می

 .دادسرخ می

هایش گرفته بود و در طول سالن قدم میزد. تلویزیون، بی هدف روشن بود و آگهیِ گوشی را زیر ل*ب

 .بازرگانی پخش میشد

 . ...دیگر هیچ ربطی نداشتند، نکندها که به همخواست با او مالقات کند؟ چه دلیلی داشت؟ آنچرا می

هایش شده بود را به صفحه کشاند. همین که خواست تماس ت شمارهای که معضوف لیسفوراً شماره

 .گیرد، فکری، منصرفش کرد

کرد و تا خاموشی اگر قرار باشد در مورد آن میهمانی کذایی با او حرف بزند، پس بایستی فرار می

 !اش را فاش نکندآسیاب، در حوالی خانه غزاله پرسه نمیزد. البته اگر غزاله آدرس خانه

 !ای مکث کرد. غزالهلحظه

 !چشمانش را محکم بست. وای! وای! وای

دانست که از این مردک اش را بدهد؟ مگر او نمیکرد. آخر چطور ممکن بود که رفیقش شمارهباور نمی

 !خوف دارد؟ دیو خاطراتش است

 .های بینیش گشاد شدند و فکش منقبض شدپره

 .فوراً با غزاله تماس گرفت و زیر ل*ب غرید

 !کشمتمی -
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 . ...جان -

 :با لحنی تهدید آمیز، حرفش را برید و گفت

فقط بگو کار تو نبوده، )عصبی و با صدای بلند( خب معلومه کار توئه نامرد بوده دیگه! وگرنه کی غیر  -

 !ام رو داشت و از عدل، با عمران خان آشنا بود؟تو، شماره

 !وا -

 ش دادی؟ هان! چرا دادیش؟ام رو بهوا و درد! وا و مرض! چرا شماره -

 .هم مجبور شدم بدم دیگه ات رو بدم، خب... خب منکردم؟ گفت شمارهبابا آروم باش. چی کار می -

 !خیلی نامردی، نامرد -

 :غزاله عصبی گفت

ایم، توقع داشتی بهش بگم نه، ها. نکنه چون همسایهکه یادت رفته اون سرگردهعه، ماهی! اوالً مثل این -

 .مون به جامون به جا، موقعیت شغلیام بدم؟ بابا پلیس مملکته! دوستیخونمی

 !ام رو بدیفهمم؛ ولی تو حق نداشتی شمارهمن نمی -

که مزاحمش نشود، گوشی را خاموش کرد. نفس، نفس داشت و بالفاصله تماس را قطع کرد و برای این

 !کردکمی دوز هیجانش از حد، گذشته بود. داشت فوران می

ون شوند. شاید چس چیست؟ هنگامی که قصد تجربه جدیدی را داشته باشی، احساساتی مانعت میتر

ای که تصور فتحش را داری و این کار را کنی و اال ممکن است، آن قلهای، حس ترس میدرکش نکرده

 هاپنداری، تنها سر یک تپه باشد. نزدیک بینت را از چشمانت بردار، بعضی احساسغیر ممکن می

 .طور که باید، بزرگ نیستندآن

تر مصر شده بود تا با او ارتباط برقرار کند؛ ولی هر چه قدر که تماس اینک دیگر هراسی نداشت. بیش

 .ماندای نداشت و بی پاسخ میگرفت، فایدهمی

 !بایستی از راه دیگری به او نزدیک میشد، یک تجربه جدید

حال دچار شود. سرگردی که همه به دنبال او بودند، اینک کرد که روزی به این حتی فکرش را هم نمی

 .کارها زده بوددست به دنبال کردن کسی غیر از متهمین و خالف

 بود؛ ولی اینک در چه حال بود؟آه! مثالً امروز باید آخرین روز ماموریتش می
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 دست چپش های دست راستش، روی ساعدغزاله به دیوار تکیه زده بود و دست به سینه با انگشت

 .کردضرب گرفته بود و عمیق نگاهش می

 الو؟ -

 :از فکر بیرون آمد، مشکوک گفت

 باز هم واس خاطرِ اون موضوع؟ -

 !عام... نه -

 :ابروهایش باال پرید و گفت

 پس چی؟ -

 قدر کنجکاو بودند؟هایش کشید. چرا دخترها اینزبان روی ل*ب

 .یک کاری دارم دیگه -

کار رو کردم، باهام قهر کرده. بعد اش رو بهت دادم، وقتی فهمید که من اینرهببین عمران! من شما -

 !دونی چی میشه؟اش رو هم بدم، میاگه بیام آدرس خونه

 .تونی کمکم کنیفقط تو می -

 .چشمانش را تنگ کرد و قدمی به او نزدیک شد

 خوای ببینیش؟راستش رو بگو... چرا می -

-... 

 !آه، عمران -

فهمید که شود. جدا از آن، غزاله میکرد غرورش خرد میحرف دلش را بزند، احساس می سختش بود

 ...شماره گرفتن از او، با نقشه بوده؛ ولی

 . ...فکر کن... عام... فکر کن -

 !فکر کنم چی؟ عه، عمران! بگو دیگه -

 .کرد دیگرگفت و تمام میپوفی کشید و چنگی به موهایش زد، می

 .ر خیرفکر کن یک ام -

 .چشمان گرد و دهان نیمه باز غزاله، جوابش شد
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 !هان؟ -

-... 

 !به خود آمد. تازه همه چی برایش روشن شد، عجب پسر مکاری

 . ...ها همآهان! پس بگو، اون شماره گرفتن و این -

 !مجبور شدم -

 :با اخم گفت

 عه! حاال دیگه بهمون دروغ هم میگی سرگرد؟ -

-... 

 .چپ چپی نثارش کرد

 !پوف! پوف -

-... 

 زنه؟دونی به خاطرت، اآلن چند روزه که ماهی باهام حرف نمیمی -

 آدرس رو میدی یا نه؟ -

 :با چشمانی گرد، مبهوت گفت

 !کشهها! بابا دارم میگم اگه آدرسش رو بدم، من رو میعجب آدمی -

 .خب به آخرش فکر کن -

 آخرش مثالً چی میشه؟ -

ز پشت سنگر بیرون آمد. گویا تازه به عمق ماجرا و اینی که باید باشد، پی عمیق نگاهش کرد که غزاله ا

 .برد

 کرد؟ رفیق یا... باز هم رفیق؟لحنش آرام شد. چه می

ام مهمی... پوف! آدرسش رو میدم؛ اما فقط به خاطرِ ببین، ماهی برام عزیزه؛ ولی خب، تو هم واسه -

 .که جبران گذشته رو بکنماین

 :گفتلبخندی زد و 

 !این کارت، خارج از جبرانه -
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 !مون باختی؟حاال بگذریم. )مرموز( از کی دلت رو به رفیق -

 :ای داغ کرد، فوری گفتلحظه

 .من میرم، آدرس رو برام پیامک کن -

که دیر شود و غزاله مانعش شود، در حیاط را باز کرد و خود را به بیرون پرت کرد. بالفاصله قبل از این

 !ش شدچه قدر گرم

گرفت. دوری و قهر با غزاله، سخت بود؛ اما الزم هر دویشان رفت و نان میدر حیاط را بست، باید می

 .بود

 ای خشکش زد. آشنا نبود؟همین که چرخید، از دیدن المبورگینی زردی، لحظه

 .در طرف راننده باز شد و مردی هیکلی که عینک آفتابی به چشم زده بود، از ماشین پیاده شد

 . ...شم تنگ کرد و ناگهان از حیرت، چشمانش گرد شد. او... اوچ

کرد. واقعاً داشت از پشت به او خنجر اولین کلمه، غزاله بود. این دفعه دیگر او را زنده، زنده چال می

 !میزد

جا که با پدرش صحبت کند؟ عجب غلطی کرده بود که به ای خوف برش داشت، نکند آمده اینلحظه

 !گرفتا گذاشته بود. ای کاش فلج میشد، لمسی میآن میهمانی پ

ترسید. اصالً شاهدی بود که بگوید او در آن میهمانی حضور داشته؟ با آب دهانش را قورت داد، نباید می

 .این فکر، کمی آرام گرفت و عزتش رنگ داد

 .ای به طرفش خیز برداشتهای بلند و کشیدهبا قدم

ا ببلعد، عمران لبخندی شیک تحویلش داد و با ژستی خاص، عینکش را هایش او رکه با اخمقبل از این

 .روی موهایش گذاشت

 !سالم -

 .ای جا خوردای را ندارد، لحظهاز لبخند ملیح و تن صدای آرامش که گویا قصد هیچ حمله

 جا؟علیک سالم! شما، این -

تر ختالف قدهایشان بیشعمران دست در جیب شلوار جین و یخیش کرد. چند قدمی نزدیکش شد که ا

 !به رخ کشیده شد، عجب عظمتی
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 .اومدم ببینمت -

 !صورتش مچاله شد. یا او خنگ بود یا عمران داشت گنگ حرف میزد

 !متوجه نشدم -

 :عمران لبخندی زد و گفت

 تونیم حرف بزنیم؟می -

 .تخس جواب داد

 !نه -

 .ولی من باید باهات حرف بزنم -

شما ندارم، اگر هم درمورد اون موضوع مهمونیِ که )نالید( چند بار باید بگم  ببینید آقا! من حرفی با -

 اشتباه کردم؟

 .من برای اون موضوع نیومدم، اون تموم شده رفته -

 !گیریش چه بود؟یکه خورد. پس دلیل آمدن و پی

 :آرام و مشکوک گفت

 . ...پس چرا -

 .هامون رو بزنیمشاپ، حرفتونیم توی یک کافیمی -

 :بهه گرفت و گفتج

 !من حرفی ندارم -

 .هام فکر کنیخوام که به حرفمن حرف دارم و از تو هم می -

 !چه خودمانی

اش قصد داشت هم چنان در سنگرش بماند؛ ولی در واقع کنجکاویش او را وادار کرد تا تسلیم خواسته

 .شود

 .با چشمانی گرد و نگاهی بهتناک، محو افق شده بود

 !آخر چگونه؟ فقط با یک دیدارشود؟ مگر می

 !ماهی -
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اش را هایش ریشه دواند، چه بی شرمانه خواستههایش تا روی گونهبه خود آمد. گرمایی از بنا گوش

 !گفت

 خواهد؟مگر اعتراف به عشق، شرم می

 .هایش افتادروی صندلی جا به جا شد. معذب بود، سر به زیر شد و به جان ل*ب

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 چه گستاخ و بی حیا! ناگهانی و بی مقدمه به او گفته بود که از او خوشش آمده، حاال توقع جواب داشت؟

 .تر معذبش کرد و باعث داغ شدنش شداش که باری دیگر خطابش کرد، بیشصدای دوباره

 . ...آقا... آقا عمران من -

 !یاز داشت، اللی گرفته بوددر موارد عادی، صد متر زبان داشت؛ اما اینک که به انچی زبان ن

خوردند، آرامش های عرقی که در پشت گردنش سر میعمران لبخندی ملیح زد و با وجود دانه

 :ظاهریش را به نما کشاند و گفت

 .بهت حق میدم تعجب کنی، راستش من زیاد اهل مقدمه چینی نیستم -

فارش به گارسون و جویای هایش مقدمه داشت؟ اگر منظورش، دادن چند ساین یعنی کمی در حرف

 !گفت، سرگردِ احمقی محسوب میشداحوالش شدن، مقدمه بود، باید می

 :زار به راه انداخته بود، گفتای که مطمئناً اللهنفسی عمیق کشید و با چهره

 !دونم چی بگم؟خب ناگهانی شد! من... راستش... نمی -

 کاش زودتر برود، راه پرواز چه بود؟

ای از آتش آور شده بود! گویا در کورهر دوش سردش بخوابد، چه قدر محیط خفقانخواست زیفقط می

 .پرتش کرده باشند

 .هام فکر کنی و جواب بدیخوام که اآلن به حرفمن ازت نمی -

 .تر شیفته شرم و حیایش میشدکرد و او لحظه به لحظه بیشاصالً نگاهش نمی

 !اتفاقی اتفاقی، شدی صاحب دلم و عشق را فهمیدماتفاقی اتفاقی، آمدی و دل به نگاهت دادم. 

 گیره؟کشمت. اَه! چرا نمیکشمت! باور کن مینفهم، بی شعور، میمون، روباه، دیوونه، روانی، می -

 .هایش روان شده بودباالخره توانست تماس را برقرار کند. از اضطراب زیادش، اشک
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 !ماهی جون -

ای که خیلی سخت داشت جلودار جیغش میشد تا مادرش ای خفهبا بغضی که گلوگیرش شده بود، با صد

 :با خبر نشود و به اتاقش هجوم نیاورد، گفت

 .مردی! حق رفاقت رو کامالً ادا کردی، دستت درد نکنهخیلی نا -

 :غزاله با حیرت گفت

 . ...کنی؟ الهی من قربونت بشم! هنوز از دستم ناراحتی؟ ببخشداری گریه می -

 کردم؛ اما واسه این، هیس! همه چی رو برام روشن کردی. شاید کار قبلیت رو فراموش میهیس غزاله -

 !بخشمتیکی، هیچ وقت نمی

 :لحن غزاله متعجب شد و گویا متوجه حالش شده، شرمنده گفت

 !ماهی جونم -

ی، روشمون رو بفقدر راحت رفاقت چند سالهکردم اینهیس! هیس! دیگه اسمم رو صدا نکن. فکر نمی -

 !مون تمومِدیگه همه چی بین

زنی، انگار چی کار کردم؟ خوبه بیچاره فقط چی؟! چرا داری پرت و پال میگی؟ طوری حرف می -

 .خواست حرف دلش رو بهت بزنه

 !دونستی؟پس تو این رو هم می -

 .جا بهت توضیح میدمشاکی نشو! میام اون -

 . ...نیازی به اومدنت نیس -

 !ببند بابا -

 .اس قطع شد که با حرص، گوشی را در درون مشتش فشردتم

 !کشتکشتش، حتماً که میکافی بود او را ببیند، می

 !اوهوع! خانوم رو، باد کرده -

 .چپ چپی نثارش کرد و ل*ب زد

 !کشمتمی -

 :غزاله با نیش باز، صدایش را باال برد و گفت
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 !بادکنکیِ، بادکنکی -

غزاله خیز برداشت که هر دویشان روی تخت افتادند و پاهایشان دندان روی هم سابید و به سمت 

 .آویزان تخت شد

 .جیغ غزاله باال رفت

 !کمک -

 کوفت! زهرمار! مگه من اآلن توی حال شوخیم؟ -

 :از رویش بلند شد که غزاله با خنده نشست. سر و وضعش را میزان کرد و گفت

 !هایی مثل تو، شوخی هم دارن؟نه، مگه وحشی -

 !هازنمتبار جدی، جدی میغزاله بنال و اال این -

 !ایش، باشه بابا، بی جنبه -

 :کرد تا باالخره غزاله جدی شد و گفتمنتظر و البته شاکی نگاهش می

 . ...راستش وقتی اومد بهم گفت که... که قصدش چیه -

 :به میان حرفش پرید و تا ل*ب از ل*ب جدا کرد، غزاله، موکد گفت

 .وای همه چی رو بشنوی، پس لطفاً تا دقایقی اون دهن مبارکت رو ببندخوقتی می -

 .هایش سپردپشت چشمی نازک کرد و گوش به حرف

خواد باهات حرف بزنه، خب، من هم ناچاراً ها میاول که بهم گفت راجع به اون قضیه مهمونی و این -

ماهی! باور کن عمران پسر بدی  ات رو بهش دادم؛ ولی بعدش اومد و آدرست رو خواست )مکث(شماره

ها، خیلی خوب و خوش برخورده! )نگاه تیز ماهی، باعث شد تا موکد ادامه دهد( البته خارج از نیست

 محوطه کاریش، گرفتی که چی میگم؟

 .بی حوصله نگاهش کرد

 .پوف! من هر چی هم بگم، تو باز هم توی موضع خودتی. فقط این رو بدون، من صالحت رو خواستم -

 :داد، گفتطور که سرش را به تایید تکان میپوزخندی زد و همان

 !کامالً مشخصِ -

ماهی! عشق توی این دور و زمونه، بین نجواهای ه**و**س گم شده. مثالً همون پژمانی که مدام  -
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گیرت شد؟ ماهی! زدی، چی شد؟ چه گلی به سرش زد؟ هیچ! اصالً دوباره پیسنگش رو به سینه می

ون خاطره رو فراموش کنی، در واقع عمران کار اشتباهی نکرده. اون تو رو بیدار کرده، سعی کن ا

 . ...فهمی؟ وگرنه تومی

 .ها را به زبان آورد، اینک دیگر بستگی به او داشتادامه حرفش را خورد. در اصل گفته

 !ام را با چه قیمتی پر کنم؟ عشقتنهایی

 .های آن سرگرد بد اخالق، شده بودرفتند. گویا تازه محو جاذبههای غزاله تا زیر مخش یورتمه حرف

زدند، گذشت که خود را غرق در افکاری داشت که تنها یک نام و نشان را فریاد میاینک دو روزی می

 !عمران نیک نام

مشغول خودش بود که ناگهان گوشیش به صدا در آمد. با برداشتن گوشی از روی تختش، متوجه حالل 

 !دزاده ش

 !آب دهانش را قورت داد. اینک ترس نداشت؛ ولی هیجان، چرا

 .بودهایش کشید و پس از مکثی تماس را برقرار کرد، بایستی آرام میزبان روی ل*ب

 !سالم -

 سالم، خوبی؟ -

 .ریز جواب داد

 !ممنون -

 .شان سوت سکوت شنیده شداندکی در بین

 فکرهات رو کردی؟ -

 .هایش جستبکشید و ناخودآگاه )آخ( ریزی از لب باالییش را کند که سوزی پوست ل

 .صدای نگران و متعجب عمران، دگرگونش کرد

 !چی شد؟ -

ج های خالصانه خرکه کسی تا به این حد، برایت توجهتپش قلبش اوج گرفت. چه احساسی دارد از این

 کند؟

 .چیزی نیست -
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 .داددی احساسش را بروز میعمران گلویش را صاف کرد، گویا زیا

 تونم امیدوار باشم؟می -

- ... 

خور باشی؛ ولی خب، اون یک اتفاق بود و باید بگم، من البته حق داری اگه یک خورده از من دل -

 !ام رو انجام داده بودموظیفه

 .خور نیستمنه، دل -

 :عمران لبخندی زد و گفت

 !خوشحالم -

 !آقا عمران -

 !م، لذیذ بودحتی خطاب اسمش ه

 بله؟ -

ف ام هم حرتری نیاز دارم. راستش ما هنوز با هم آشنا نشدیم، باید... باید با خونوادهمن به زمان بیش -

 .بزنم

 .تا هر وقت بخوای، بهت فرصت میدم -

چشمانش را بست. این هیجان را دوست داشت! همچو آبشاری سرد و خنک با عطش درونش بازی 

 .کردمی

به جوابی قاطع نبود. گویا مردد و در بین دو راهی، قرار گرفته بود. دو راهی از جنس ناز و زبانش قاصر 

 !نیاز

کرد؟ که او را درگیر احساسی نو شکفته کرده است؛ فرستاد یا دعایش میبرای غزاله ل*ع*ن*ت می

 !بودولی بی شک دعای خیر، جواب می

؟ او راهنما و چراغش بود. در واقع، پدرش هم بایستی با کسی حرف میزد و چه کسی بهتر از مادرش

 .تر بحث زنانه بودای محسوب میشد؛ ولی این بحث، بیشمشاور نمونه

اش را از چشمش بیرون کشید. سوالی و منتظر نگاهش کرد، یعنی چه گیتا لبخندی زد و عینک مطالعه

 !اش را آشفته کرده؟موضوعی بود که این چونین دردانه
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 !ماهی -

 .مان مهربان و البته کنجکاو مادرش شدمیخ چش

 !مامان -

 چیزی شده؟ حرفت چیه عزیزم؟ -

 .خوام راجع به یک نفر باهات حرف بزنمآه، مامان! من می -

 کی؟ -

 :ب کشید. پس از مکثی، گفتزبان روی ل

 !یکی... یکی از من خا... خاستگاری کرده -

 .تر سرش را به زیر انداختشرم گرفت و بیش

به گذشته پرت شد و لبخندی زد. یاد آن خاطراتی که خودش درگیر امروز بود، آن هنگام که  ایلحظه

 !گرفتار رامین شده بود و موضوع را با گوهر در میان گذاشت. زمین چه گرد است

 :گویا از لبخند مادرش، جان گرفته باشد، گفت

 !راستش موندم که جوابش رو چی بدم؟ -

 :، در حالی که لبخند ملیحی داشت، گفتگیتا با لحنی آرام و مطمئن

 !فقط به حرف دلت گوش کن، همین -

 .با شگفتی سرش را باال آورد. از لبخند مادر، نیمچه خندی در کنج لبش نشست

دانست هیچ حسی به اندازه عشق، شیرین خوشحال بود که دخترکش هم راهیِ عاشقی میشد. چون می

 !ها را که همه داشتندنیست. تلخی

ر او در کرد، نظبایستی با رامین در مورد آن پسر جذابی که دل ماهی را به دو گانگی کشانده، صحبت می

 !اولویت قرار داشت

 .کردشان موضوع را مطرح میماند. سپس در تنهایی اتاقتا هنگام شام، منتظر می

تا نظر پدرش را دانست زیادی عجول است دار شد. میپس از صرف شام، ماهی شستن ظروف را عهده

 .بداند

 ...شان شدند. رامین قصد خواب شدن داشت؛ اما اوبا هم دیگر پس از گفتن شب بخیری وارد اتاق
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 !رامین -

 !جانم -

 !اش محسوب میشدهنوز هم )جان(ش بود و ملکه

 :روی تخت نشست و با لبخندی محو، گفت

 .خوام در مورد ماهی باهات صحبت کنممی -

 .ی در هم پیچیدندهای رامین کماخم

 .آره، امشب همچین رو به راه نبود -

 .لبخندش عمق گرفت و به آرامی چشمانش را باز و بسته کرد

 !خیرِ -

 !آمدابروهای رامین باال پریدند، بوهایی می

 :نزدیکش شد و گفت

 چی شده؟ -

م در چشم هایش کشید و چشها را به عقب مایل کرد. زبان روی ل*بدستی به موهایش کشید و آن

 :مرد بی نظیرش، گفت

 .براش خاستگار پیدا شده -

 .که چیز عجیبی نیست، هر دختری خاستگار دارهخب این -

 !نه، این یکی فرق داره. فکر کنم دلش باهاش باشه -

 !چی؟ -

 .آه! دخترمون بزرگ شده دیگه، وقتشِ بره سراغ زندگی خودش -

 کی هست؟ -

 !گفت یک سرگردِمی -

 !وقت از کجا با هم آشنا شدن؟اوه! اون  -

 :اخمی از ابهام کرد و گیج گفت

 .دونم! وقتی ازش پرسیدم، رنگ به رنگ شد و زودی بحث رو عوض کردراستش نمی -
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 :رامین سرش را به تایید تکان داد و گفت

 باشه، حاال ببینیم تا فردا چی میشه؟ -

 :خواست دراز بکشد که زودی گفت

 خوای ببینیش یا نه؟شب بگیر، مینه! تصمیمت رو همین ام -

 :رامین متعجب گفت

 !ایِ؟خب چه عجله -

 .دخترت منتظرِ -

 .لبخند رامین رنگ گرفت

 !پدر سوخته رو باش -

رامین دستش را گرفت و او را به سمت خودش کشاند. روی تخت دراز کشیدند و در حالی که غرق 

 :های هم بودند، رامین گفتگرمای نفس

 .کنیمجا. اول ببینمش چطور آدمیِ، بعد واسه بعدش یک کاری میا بیاد اینبهش بگو فرد -

 شان کم نشدهکه با گذشت زمان، میلکرد. خوشحال از اینغرق در نوازشی بود که رامین با موهایش می

 .تر به هم دیگر وابسته شدندو بلکه بیش

 .ا زودتر خورد و از خانه خارج شداش رکه ماهی زیادی معذب نباشد، صبحانهصبحی رامین برای این

 !مامان -

 :اش را قورت داد و به آرامی گفتلقمه

 .بهش بگو بیاد -

 :ماهی با حیرت گفت

 !بیاد خاستگاری؟ -

 :لبخندش را خورد و گفت

 .نه! با خانواده رو وقتی میاد که من و بابات تاییدش کنیم -

 :ماهی با ضربان قلبی که اینک آرام گرفته بود، گفت

 .هان! باشه -
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 .شان آوای سکوت پخش میشد که دوباره ماهی، سکوت شکن شدچندی در بین

 !راستی مامان -

 چیه؟ -

 .لبش را گزید و آرام زمزمه کرد

 عام... بابا که... بابا که مشکلی ندید؟ -

 چرا باید مشکل ببینه؟ -

 .هان! هیچی هیچی، همین جوری گفتم -

-... 

-... 

 !مامان -

 ه؟باز چی شد -

 خب، زود نیست؟ -

 واسه چی؟ -

 !واسه همین قرار مرارها دیگه -

 :لبخندی زد و گفت

 .ات رو بخورصبحانه -

 

تماس را برقرار کرد و با هیجان، منتظر شنیدن صدایش بود. کف دستانش ع*ر*ق کرده بود و 

 .ای داشتاضطراب بی سابقه

 .باالخره جواب داد

 !الو سالم -

 .هایش پر کشیدغیر قابل باور بود؛ ولی اینک تمام اضطرابنفسی عمیق کشید. شاید 

 !سالم -

 !خوشحال شدم، امروزم رو ساختی -

-... 
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 با خونواده حرف زدی؟ -

 .اوهوم -

 چه خوب! خب، چی گفتن؟ -

آورد، حال که او در راس ای کرمش گرفت. تالفی آن روز در کالنتری را اینک بر سرش در میلحظه

 !در پس قرار داشت و سرگرد

 الو، صدام رو داری؟ -

 :به صدایش سردی داد و خیلی بی تفاوت گفت

 . ...من متاسفم؛ ولی -

 !تر هم بودگونه جذابخواست قطعه، قطعه حرف بزند. این

 .صدای غمگین عمران که سعی داشت زیاد ابرازش نکند؛ اما نا موفق بود، شنیده شد

 !ولی چی؟ -

 . ...ت کردم. مادرم موردی ندید؛ اما بابام... عام... خب... خبراستش من با پدر و مادرم صحب -

 !خب؟ -

 :صدای عجولش را که شنید، لبخندی بد جنس زد و تندی گفت

 .بابام واسه امشب قرار گذاشت که بیاید و باهاتون حرف بزنه... خدا حافظ -

چگونه سرگرد را از عرش، توانست حدس بزند که فوراً قطع تماس زد؛ اما زودی زیر خنده زد. می

 . ...های آسفالت کوباند و با گفتن جمله آخرشمحکم به خاک

 !تیپی کامالً رسمی و مناسب پوشید. هنوز هم در عجب تماس صبحی بود، دخترک ماموز

 .های چرم مشکیش از اتاق بیرون شدلبخندی زد و با پوشیدن کفش

ه گل و جعبه شیرینی را از ماشین برداشت و شان رسید، دستپس از گذشت سه ربع ساعت، به خانه

بالید که الاقل حفظ ظاهرش خوب بود، وگرنه حتی خط عابر پیاده هم متوجه پیاده شد. به خودش می

 .هیجان باالیش میشد

 .ای به موهایش کشیدزنگ در خانه را به صدا در آورد، گلویش را صاف کرد و دست دوباره

 .سالم، بفرمایید تو -
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 !ی خوش آوای او بود. ماهی قرمز فراریصدا، صدا

در حیاط را باز کرد و به داخل شد. نمای خوب و جذابی داشت، پس هم سطح بودند. هر چند برایش 

 !طبقات مالی، ارزشی نداشت

نزدیک به سالن که رسید، همان لحظه مردی که از موهای جو گندمیش حدس میزد پدر ماهی باشد، به 

 .آمدندهمراه زنی به استقبالش 

 :محکم و رسا سالمی داد. رامین لبخندی ملیح زد و به سمتش نزدیک شد، دستش را دراز کرد و گفت

 !علیک سالم، خوش اومدی -

 !های چرم مشکیهایش گرفت. باز هم کفشگیتا نگاهش را با اکراه از کفش

 !اشتای خوش نداطرهها استفاده نکند. هیچ از صاحبش خحتی به رامین هم گفته بود دیگر از این کفش

 :سعی کرد لبخندی بزند و گفت

 .شون کن داخلسالم پسرم! رامین جان، تعارف -

 !خیلی ممنون، خوش دیدم -

دسته گل و جعبه شیرینی را با متانت به گیتا داد و سپس همگی وارد سالن شدند. زیر زیرکی به دنبال او 

 .گشت؛ ولی اثری از او ندید

 .هایی که با دکور خاصی چیده شده بودند، نشستندروی مبل به طرف پذیرایی رفتند و

 !گیتا: خب پسرم، پدر و مادر چطورن؟ خوب هستن؟

 :لبخندی ملیح زد و گفت

 .تونزیر سایه شما بله، سالم دارن خدمت -

 !ها هم آشنا بشیمگیتا: سالمت باشن، ان شاء اهلل یک وقتی بیاد تا با اون

 .شیمحال هم میحتماً، خوش -

 !کنیرامین: شنیدم توی کالنتری کار می

 ...هایشان بدین گونه گذشت، گویا فقط قصد یک آشنایی را داشتند؛ اماتا چندی حرف

ر ابهامش تخواست هر چه سریعگیتا از آشفتگی که از دیروز به جانش افتاده بود، عصبی شده بود و می

 .برطرف شود
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نبودند. قطعاً این یکی، یک نیک نام دیگری بود. کسی که واقعاً نیک نام! نام فامیلی او؛ ولی همه که او 

 !نامش نیک به یاد میشد

 ات بگی؟گیتا: پسرم! میشه از خونواده

 .رامین که متوجه حال خرابیش بود، حرفش را تایید کرد. بایستی زودتر این مشکل برطرف میشد

میاد، پدرم الگوی من بودن. شاید بله حتماً! راستش تعریف نباشه؛ ولی تا جایی که من یادم  -

 .های زیادی سرمایه گذاری کردهبشناسینش، آخه توی شرکت

 !شونگیتا: اسم شریف

 !احسان -

 !ها بی فروغها خشکیده، چشمنم نمک، روح گسسته شد، ل*ب

 !نه! امکان نداشت، غیر ممکن بود. آخر مگر میشد؟

 .ی عمیق جوابش شدشاید بار زیادی را متحمل شده بود که تنها، خواب

 .از سر و صداهایی که داخل سالن شنیده میشد، فوراً از اتاقش خارج شد

از دیدن جسم بی هوش مادرش، جیغی کشید و بی توجه به حضور عمران، به طرف مادرش خیز 

 .برداشت

 بابا چی شده؟ -

 !چیزی نیست دخترم، چیزی نیست -

 .کنمعمران: آقای متین! من ماشین رو روشن می

 !رامین سرش را به تایید تکان داد و گیتا را از روی مبل برداشت. ل*ع*ن*ت بر این روزگار

شان سوار ماشین عمران شد و در اصرار پدر که های خانگیش به همراهبا حالی داغان با همان لباس

 .سعی بر ماندنش در خانه داشت، ممانعت کرد

 !های بی غصهکن، غمت را در میان خنده را در ال به الی خاطراتی خشکیده جست و جودردت 

در ریاضی، یک مجهول را فرمول نکردند. روزگار خوشی، مساوی است با دوران کودکی. دوران کودکی، 

هایت بدهی. همان قدر شوم، همان برابر است با تقاص برای یک عمر! تقاصی که باید برای تمامی خنده

 !قدر بی رحم
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میرم بی تو اگر نباشی، دل گیرم وقتی از من ام به تمام بایدها! میل خستهام به تمام خاطرات، ددل بسته

 !جدا بشی

 !هامکشد نفسها، پر میسیب سرخت من هستم، حوای من تو! هوای من باش، بی تو در این قفس

 زندگی را آرمان نبود، پس چرا تقالی سامان داشتیم؟

کرد؛ ! گویا تازه با تمام وجودش عشق را لمس میای چه؟ وقتی به یک باره همه چی تغییر کردرگریه ب

 ...اما

ها سر ریز شد. ندانست چرا؟ نفهمید چرا؟ تمام پس از به هوش آمدن مادرش، ناگهان آوای مخالفت

 !هایش بی پاسخ ماند و فقط شنید که نباید با این مرد ازدواج کند؛ ولی چرایش، سکوت بودسوال

 !ا تمام وجود سعی دارد خود را به باال بکشد؛ اما نایی نداشتگویی در بین دره مرگ و زندگی، ب

 .شان ناگهانی بود و به همان سرعت هم نادیده گرفته شدعشق

 .هایشان را نصیب شدعمران هر چه سعی و تالش کرد تا با پدر و مادرش صحبت کند، فقط اخم

 :فینی کرد و با گریه گفت

وندم. هر دومون تعجب کردیم که چرا مامان و بابا یک اصالً نفهمیدم چی شد؟ کالً توی شوک م -

 !جوری شده؟فهمم چرا ایندفعگی نظرشون عوض شد! واقعاً نمی

 :اش کشید و گفتغزاله دستی به شانه

جا، اول فوری با عمران تماس گرفتم. راستش خودم هم تعجب کردم. وقتی بهم زنگ زدی که بیام این -

 !جوری که باید پیش نرفتهشدم جریان اوناصالً جوابم رو نداد، متوجه 

 !غزاله -

اش نشود، هر چند بی اش تکیه داد و آرام هق زد تا مادرش متوجه گریهبالفاصله سرش را روی سینه

 .هایش را دیده بودقراری

کردم کار بزرگی انجام راستش کلی خوشحال بودم که باالخره جواب عمران رو دادی. آخه خیال می -

 !لی... ولی، آهدادم؛ و

 :اش گفتسرش را از روی سینه غزاله برداشت و با چشمان متورم شده

 چرا تالش داشتی من و اون به هم برسیم؟ -
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 !چون برام عزیز بودین، هر دوتون -

 !حاال دیدی چی شد؟ -

 .و دوباره چشمه اشکش جوشید

دونم خدا از کجا عمران رو نن. نمیخواستن باج گیری کهای بی سر و پا افتادم، مییک بار گیر الوات -

مون همون جا بود. بهم رسوند! از اون لحظه من خودم رو مدیون عمران دیدم و باید بگم، جرقه آشنایی

دونم چی به خودم قول دادم، حتماً لطفش رو جبران کنم. حاال... حاال از فهمیدن حال دلش )بغض( نمی

 !بگم؟

ا با عمران تجربه کرده بود. احساسی که برای پژمان داشت، تنها کرد که عشق واقعی رباید اعتراف می

 !یک حس زودگذر بود

 !اما چرا عشق آسان نیست؟ چرا؟

شان! چون هیچ کاری هایش را نداشت. شرمنده بود، شرمنده عشقروی جواب دادن به پیامک و تماس

 .توانست انجام دهدنمی

 شد؟ هان! چرا یک دفعه نظرت برگشت؟کنی؟ مگه چی طوری میمامان! چرا آخه این -

داد سایه احسان، دوباره زندگیش را آمد. اجازه نمیگیتا سرسختانه سر موضعش مانده بود و کوتاه نمی

 .تاریک کند

 :وقتی سکوت و اخم مادرش را دید، با جیغ و گریه گفت

 !، این زندگی رو ببرهگین؟ چرا؟! اَه، مرده شوراصالً دلیل مخالف تو و بابا چیه؟ چرا بهم نمی -

کرد، رفت. بایستی تا آمدن پدرش وقت تلف میو بالفاصله از اتاق مادرش خارج شد، باید به بیرون می

 !فهمیدشان را میهر طوری که شده، دلیل مخالفت

روی تخت نشسته بود و با دستان لرزانش که ناشی از اعصاب ضعیفش بود، سرش را به دست گرفته 

 .انش خم شده بودبود و سمت زانو

کرد؛ چه که در دل بود، رسوا میکرد، کاش میشد هر آنقدر اصرار نمیباز هم او! او! کاش ماهی این

 . ...ولی

شد، کالً کرد. الزم باگرفت. اینک تنهایی را دوست نداشت، احساس خفگی میبایستی با رامین تماس می
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 .رفتنداز این دیار می

ها را هایش پخش میشد. مگر آنکشید و فریادهایی در گوشوت میاز روی تخت بلند شد، سرش س

ها هم پس از گذر چندین سال، کرد و آنفراموش نکرده بود؟ شاید نه! شاید تنها تظاهر به فراموشی می

 .از خاموشی رها یافته بودند و اینک قصد دیوانه کردنش را داشتند

چند قدم بردارد تا با رامین تماس بگیرد. خیلی به رفت. گوشی روی عسلی بود، کافی بود سرش گیج می

 !او محتاج بود

 .طور که چشمش روی گوشی بود، سرش سه تیک به عقب خوردتر شد. ناگهان همانلرزش تنش بیش

 !هایش را گرفت و تا حلقش پیش رفت. راه تنفسش بسته شد، چه درد آشناییدردی بنا گوش

 خورد و از بسته بودنهای محکمی میروی تخت افتاد. تکان یک دفعه چشمانش سیاهی رفت و از پشت،

 .آوردراه حلقش، کف باال می

های سبزش خودنمایی کرد. تلفنش زنگ خورد؛ اما حتی توانایی رنگش رو به کبودی گرایید و رگ

که چشمانش را در حدقه بچرخاند را هم نداشت و تنها کاری که توانست انجام دهد، آزاد کردن این

 .اش بودهای حبس شدهاشک

 

ها واپس بود، گیتا نبایستی تندوباره به گوشیش تماس گرفت؛ ولی جوابی عایدش نشد. نگران و دل

 .ماندمی

 .به ماهی زنگ زد، شاید او از احوال مادرش خبر دهد؛ اما او هم برای تماسش بی محلی کرد

 !ر بودتد برای بعد، فعالً همسرش مهمدل نگران و با حالی آشفته از کلینیک خارج شد. بیماران باشن

گی های همیشبا سرعت، کلینیک را ترک و به طرف خانه راند. حدوداً یک و نیم ساعتی با وجود ترافیک

 . ...و مزاحم، زمان برد تا به خانه برسد. حتی در میان راه هم، بارها با گیتا تماس گرفت؛ ولی

 .با هول و وال وارد خانه شد، فریاد زد

 !یتا! گیتاگ -

شان دوید، آخرین بار او را در نه! خبری از او نبود، خوفی بر گلویش چنگ زد. مستقیماً به طرف اتاق

جا برد. شاید اینک هم در آنشان پناه میجا دید. همیشه هنگامی که سردرگم و عصبی بود، به اتاقآن

 .باشد
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 .تا روی تخت، خشکش زددر اتاق را با ضرب، باز کرد که از دیدن جسم نیمه جان گی

یش را هاخورد. با ترس و وحشت، شانهاش تکان نمیفوراً به طرفش خیز برداشت. رنگش کبود و سینه

 .دادگرفت و تکانش داد؛ اما نه! هیچ واکنشی نشان نمی

 !هات رو باز کن، گیتاگیتا! گیتا، عزیزم! چشم -

 !کشید؟رد. گیتا نفس نمیهایش را در جلوی بینیش گرفت، گرمایی احساس نکانگشت

 .اینک فریاد زد

 !هات رو باز کن، گیتاگیتا، گیتا! جان من چشم -

رساند. ل*ع*ن*ت بر خودش که بی حواسی ای نداشت، بایستی او را به بیمارستان میداد و فریاد فایده

 !کرده بود، ل*ع*ن*ت بر خودش

شمش روی گیتا بود و چشم دیگرش معطوف با سرعت باالیی، ماشین را از جا کند و هم زمان که یک چ

 .خواندراه دراز، مدام گیتا را فرا می

 !میرمای خدایا! زنم رو به تو سپردم، خدا من بی اون می -

اش کم مانده بود مرد بزرگ، اشکش درآید. جانِ جانانش در مرز مرگ و زندگی دست و پا میزد. ملکه

 !دادخواست بی خداحافظی ترکش کند، اجازه نمیمی

سریعاً ماشین را پارک کرد و با برداشتن تن نحیف و سبک گیتا، به سمت ورودی سالن پا تند کرد. 

 !شاید خودش هم داشت پیر میشد که به این زودی به نفس، نفس افتاده بود

از سر و صداهایش پرستارها جلبش شدند و خیلی سریع از فهمیدن حال وخیم و اورژانسی گیتا، او را به 

 !کردعمل انتقال دادند. خطر از مغزش تهدید می اتاق

حال خودش خوش نبود و ندایی، آوای ناخوش نومی را فریاد میزد؛ ولی نه! گیتایش چیزیش نمیشد، 

 !کرد، او بی معرفت نبودافتاد. گیتا ترکش نمیهیچ اتفاقی نمی

! خوانددارد من را فرا می الالیی مرگ، چه خوش آواست؛ اما چرا بقیه دوستش ندارند؟ ببین، گوش کن،

 !ها را خاموش کن. هیس، سکوتآید، چراغزندگی بس است. خوابم می

 .دادهوا سوز سردی داشت و بخارهایی از دهانش خارج میشد؛ اما هم چنان به قدم زدنش ادامه می

 !گوشیش دوباره زنگ خورد، قصد جواب دادن را نداشت. با همه کس و از همه چیز قهر بود
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 .اش احساس شد. پوفی کشید که ابرهای کوچکی از دهانش جستندقطع شد؛ ولی دوباره ویبره تماس

 .از دیدن نام پدرش مردد بود که جواب دهد یا نه؛ اما باالجبار، برقراری تماس را زد

 . ...بل -

 .صدای گرفته و بغض آلود پدرش، جریان خون را ایست کرد

 .(...) سریع بیا بیمارستان -

 :فتمتعجب گ

 !بیمارستان چرا؟ -

 .تر نگرانش کردصدای هق هق مردانه پدرش، بیش

 !بیا واسه خداحافظی -

 :اش گفتبا صدای گرفته

 هیچ راهی نداره یعنی؟ -

 .دکتر، متاسف جواب داد

 .شون، شاید میشد یک کاری کردتر آورده بودینآه متاسفم! گفتم که اگه فقط یک ربع سریع -

 !هکشولی اون نفس می -

 !بله درست؛ اما با دستگاه -

 .کرداش باری سنگین را حمل میدرد داشت، سینه

هایی خمیده از اتاق دکتر خارج شد که همان لحظه ماهی را دید که گریان و سرشکسته و با شانه

 .آمدپریشان، داشت به سمتش می

 .بغضش گرفت و با یک خیز، دخترکش را در آغوشش گرفت

 !ن کجاست؟بابا چی شده؟ ماما -

ها را فقط ماهی را سفت گرفته بود و چشمانش را محکم بسته بود. زبان، قاصر به بیان نبود. شاید شنیده

 !باور نداشت، گیتا که بی معرفت نبود، بود؟

 :ماهی از آغوشش جدا شد و با صورتی خیس از اشک، گفت

خوام! من رو ببر مامانم رو میها چی بود که پشت گوشی گفتی؟ من بابا! مامانم کجاست؟ اون حرف -
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 .پیشش

 !باشه دخترم، باشه. فقط یک دل سیر نگاهش کن، شاید دیگه نبینیش -

 :ماهی با بهت، سرش را به نفی تکان داد. ناگهان شروع به جیغ زدن کرد و گفت

 !چی داری میگی بابا؟ مامان کجاست؟ مامان! مامان -

 .اش را خیس کردسوزاند، سینههایی که جان میق هقره ماهی را در آغوشش گرفت و ماهی با هادوب

 !ها تلخ بودندرامین اجازه داد تا اول او با گیتا خلوت کند. چه خداحافظی تلخی، همه خداخافظی

سوخت که دم آخری صدای لعنتیش را بر سر مادرش باال برده بود. گفته بود تر از این میدلش بیش

 !تمام زندگیش رفتمرده شور، زندگیش را ببرد؟ اینک 

 :هایی آرام به سمت تخت رفت. با بغض و هق هق گفتبا قدم

 !مامان، مامانم -

-... 

ه تو! ام، بچکنه. من هنوز بچههات رو باز کن قربونت برم! ببین، ببین ماهی کوچولوت گریه میچشم -

درد و دل کنم؟ کی  کنم! اگه تو بری، من چی کار کنم؟ با کیهات رو باز کن، خواهش میمامان چشم

ام کنی؟ این تنبیه زیادی خوای تنبیهشنوی دیگه نه؟ البد میام؟ مامان! صدام رو میبشه چراغ خونه

سخته! بس کن مامان، بیدار شو. شوخی خوبی نیست، مامان! مامان! )هق هق( اگه بری، شوهر جونت 

 !دی، ما... مانقدر بد نبومیره! مامان تو که ایندیوونه میشه، دختر احمقت می

 .گیتا با تمام قدرت، فقط سکوت را فریاد میزد

 .هایش به لرزه در آمدندهایش شانهسرش را روی تخت گذاشت و از هق هق

 !گفتند او نیست؟ چرا؟دادند، پس چرا میها که نوید از زنده بودن مادرش میدستگاه

دوباره مادرش بیدار میشد و با لبخندهای دانست این یک شوخی است. خواست خداحافظی کند، مینمی

 کرد، محتاج نگاه مهربانش بود. بی او به کجا برود؟زیبایش او را نگاه می

هایی که سرخ و متورم شده بود، از اتاق بیرون شد و با صدای بلند، زیر گریه زد و به سمت فوراً با چشم

 .حیاط دوید
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 .شان افتاده بودمحکم چشمانش را بست، چه بختکی به جان زندگی

آب دهانش را قورت داد و نفسی تنگ، کشید. وارد اتاق شد. تاریک و سرد! شاید هم او سیاهیش 

 .گرفته بود و سردش میشد

رو اش در هم فهای خانهاش رفت. اینک قصر بی ملکه، مگر استوار بود؟ ستونتلو خوران به سمت ملکه

 ریخته بودند، چگونه سقف میشد؟

 !نگاهش کرد، رنگش زرد و زار بود تا دقایقی فقط

 !آه -

-... 

 .لبخندی تلخ زد

 کشی، آره؟حتماً گفتی چرا آه می -

-... 

 .با بغض ادامه داد

 !خواد ترکم کنهچون یک بی معرفت، می -

-... 

 اون بی معرفت کیه؟ -

-... 

 .وار، دست روی سرش کشیدبه طرفش خم شد و نوازش

 .نجوا کرد

خواد بره. انگار از خواد بره! بی خداحافظی، بی چون و چرا، فقط میام، خانومم میام، همه هستیملکه -

 !من خسته شده... خسته شدی گیتا؟

-... 

 .تر شدبغضش سنگین

مون بود نه، اآلن که همیشه واسه زندگی تالش کردم. اآلن که وقت خوشیام! از اینمن هم خسته -

 !وقتش نبود شریک نیمه راه بشی
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 .ای خشکش زد، ضربان قلب و تنفس گیتا، باال رفته بودها لحظهاز صدای دستگاهناگهان 

 .پلکش پرید، با بهت و حیرت ل*ب زد

 !گیتا -

 !دانستکند، میدانست گیتا رهایش نمیپلک گیتا تکان خورد. به وجد آمد، می

 .شش، جوابش شدهایش باز شد، خمار و خسته! دوباره صدایش زد که نگاه خاموبه آرامی الی پلک

 !را... مین -

 .کردندهایش بی درنگ صورتش را خیس میلبخندی هول هولکی زد و اشک

 !جان رامین، جانم خانومم. فدات بشم، جانم -

 .گیتا آب دهانش را قورت داد و به سختی ل*ب زد

 !ما... ماهی -

 .کردهایش را پاک کرد، اول بهتر بود دکتر را خبر میاشک

 :شد و دستش را بر روی پیشانی گرم گیتا گذاشت و گفتاز جایش بلند 

 !مون رو دل نگران کردیهم میگم بیاد. همههم هست عزیزم! بذار برم دکتر رو خبر کنم، به اون اون -

 .هایی منقطع، ل*ب زدهمین که خواست عقب گرد کند، گیتا به دستش چنگ زد و با نفس

 !حر... فی بزنمنه! و... وقت ندارم، با... باید یک  -

 :اش مشت میزد، آب دهانش را قورت داد و گفتوحشت به سینه

 . ...چی داری میگی گیتا؟ اآلن دکتر رو میگم بیاد. تو حق نداری بری، من اجازه نمیدم. تو نباید بر -

کشم. )آب دهانش را قورت داد تا شاید گلویش تازه شود؛ ... دونم که... که دیگه نمیهی... س! می -

 !سپرم، بعدش به ت... تومون رو اول ب... به خدا میولی دیگر نه( رامین ب... بچه

 :هایش پر شد و بابغضی صدا گیر، گفتچشم

 !گیتا نه -

 !دادگیتا دستش را فشرد و چشمانش را محکم بست، گویی دردی آزارش می

ده بود، با آخرین توان هایش را باز کرد و هم چنان که به دستش چنگ زدوباره به آرامی الی پلک

 .ل*ب زد
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 . ...اجازه نده... ماهی بشه گیتا... ماهی نباید ب... بشه من، را... رامین گیتا رو ب... به عمرا -

صدای بوق ممتد و چشمان باز گیتا که همان لحظه، قطره اشکی از چشمش سرید، نفسش را برای 

 .ای قطع کردلحظه

 .ب زدمتحیر ل

 !گیتا -

-... 

 !گیتا -

 !اش، شروع به هق زدن کرد. نه! نهاز سکوت دوباره

اش را هدف گرفت. چشمانش را محکم بست تا نبیند و به آرامی دست های ملکهبا دستانی لرزان، چشم

 !های گیتا کشید. دیگر تمام شدروی چشم

اطراتت چه روی؟ اینک زمانه، تو را از من گرفت. پاکِ پاک شدی؛ ولی با خروی؟ بی من کجا میکجا می

 !کنم؟

کرد، خورد. نگاه متاسف بقیه را خریدار میشد؛ اما اویی که باید نگاهش میبه طرف بخش، تلو می

 .خاموشی را انتخاب کرده بود

چشمان پف کرده و سرخش را باال آورد. پدرش تکیده و پریشان بود، دکتر و پرستارهایی در اتاق 

 ود؟دادند؛ ولی چرا؟ چه شده بمادرش جوالن می

 .هایش او را متوجه کرد. فقط با نگاهش پرسیدبا وحشت نزدیک پدرش شد که از صدای قدم

 .صدایی ل*ب زدقطره اشک پدر، جوابش شد. رامین لبخندی تلخ و محو زد، با صدای بی

 !رفت -

سرش را به نفی تکان داد، باور نداشت. دروغ بود، دروغ! چشمانش بی اختیار به طرف شیشه سر 

 !. مالفه سفید و یک جسم بی جان؟خوردند

 .ب زدمتحیر و بهتناک ل

 !نه! نه -

 .ناگهان انگار کسی به او سیلی زده باشد، با درد فریاد کشید
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 !نه -

داد! مادرش تا همین صبح، نفس کشیدند. اجازه نمینباید آن مالفه ل*ع*ن*ت*ی را روی مادرش می

مرد، نه نازنین مادرش! نه، نه! مالفه را او باید میکشید. اوی ل*ع*ن*ت*ی برایش صدا باال برد. می

سوز هستند، پس کند. مگر نه که مادرها دلاست. او تک دانه دخترش را رها نمی کنار زنید، مادر زنده

 !چه شده؟

 .به طرف اتاق خیز برداشت که رامین، محکم او را در آغوش گرفت و تقالهایش را خنثی کرد

 .با فریاد و گریه ضجه زد

 !مامان! مامان -

 !آروم باش دخترم، آروم باش -

ها اون مالفه رو بکشین کنار، مامانم خوام برم پیش مامانم. مامان! ل*ع*ن*ت*یبابا ولم کن، می -

گو مالفه رو تونه نفس بکشه! بگیره! بابا بگو بهشون. خانومت رو ببین، ببین نمیآسم داشت، نفسش می

 !ا ولم کن، ولم کنبردارن، ای خدا! مامان! باب

 .رامین به طور ناگهانی او را در آغوشش حل کرد و بلند زیر گریه زد

گذشت که صدای مادرش را نشنیده ای میگذشت که زندگیش تمام شده بود، هفتهای میدقیقاً هفته

 !بود. خانه، هفت روز بود که عزا داشت

کشید و در برابر اصرارهایش برای بیرون میکه طبیب حال پدرش باشد، پدر، جورش را به جای این

 .کردآمدن از اتاق، ممانعت می

 !فقط قاب عکس مادرش را بر سینه داشت و غرق در افق، کاش محو میشد

 .هایش تلنبار؛ ولی اشکی برای ریختن نداشتبغض

 .کردها و بقیه افراد، خش خشیش میهای خاله گوهر و مامان بزرگها و گریهصدای تسلیت

خواست تنهایش بگذارد؟ او ای به اتاقش خورد. مثل همیشه پدرش بود، چرا نمیشب هنگام بود که تقه

 !خواست، سکوتی بی انتهافقط خلوت را می

 .دستگیره پایین کشیده شد؛ اما در باز نشد. دوباره در به صدا در آمد. صدای خسته پدر شنیده شد

 !ماهی، ماهی، بابا -
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-... 

 کنی؟باز نمیدخترم در رو  -

همان لحظه پیامکی به گوشیش ارسال شد. نگاه بی رمقش را تاب صفحه روشن گوشی کرد، پیام از 

 .طرف عمران بود

هایش در هم رفت. همه چی به خاطرِ او بود، وگرنه مادرش چیزیش نمیشد. پا قدمش ای اخملحظه

 !نحس بود، مادرش به خاطرِ او مرد

جا بود. نگاهی به در انداخت، همین امشب باید همه چی روشن میشد،  صدای کوبش در، هم چنان پا بر

 !باید

 .های سست به طرف در حرکت کرد، کلید را چرخاند و در را باز کرداز تخت پایین آمد و با قدم

 .ها را خاردارتر کرد؛ ولی باز هم نباریددیدن قیافه تکیده و پژمرده پدرش، بغض

 :امین به داخل اتاق پا گذاشت و متحیر گفتکنار رفت تا پدر وارد شود. ر

 .جوری عذاب بکشیدختر بابا! مامانت راضی نیست این -

 .فقط سرد و خالی از هر احساسی نگاهش کرد

 نمیای شام؟ -

-... 

 !اشرامین آهی کشید و دستی روی سر تک دانه دخترش، کشید. یادگار ملکه

 !بابا -

 !جان بابا -

 :خشک گفت

 د؟مامان چرا مر -

 .فهمیدیکه خوردنش را دید؛ اما از موضعش پایین نیامد، باید همه چی را می

 منظورت چیه؟ -

 جوری به هم ریختین؟مگه عمران کی بود که تو و مامان این -

 .های رامین، هم دیگر را در آغوش گرفتنداخم
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 .اون رو فراموش کن -

 !بابا -

 خوای بشنوی؟چی می -

 :وار گفت بیچاره

 !ل مرگ مامانم رودلی -

نگاه عمیق رامین نصیبش شد. آیا زمانش رسیده که همه چی را بازگوید؟ دفتر گذشته باز شود و 

 !صفحات سیاهش مرور شود؟

 مطمئنی؟ -

-... 

 !شاید سخت باشه -

 :خفه گفت

 .خوام بدونممی -

 .آه! باشه -

تا قول گشت. او به گیهم برمی های سست به طرف تختش رفت. شاید با گفتنش، نظر ماهیرامین با قدم

 !ها واجب بودداده بود مراقب دخترشان باشد، پس شاید شنیدن بعضی از نحسی

پس از مکثی که او هم کنار پدرش جای گرفت، زمان به عقب چرخید و چشمانش رفته، رفته بازتر شد. 

د و نهایتاً درد، هایش از شنیدن فریادهایی کر و قلبش با لمس شوری اشک به زخم افتاده بوگوش

 .هایش شدجانشین نفس

ها صدای خش دار و خشن پدرش که خیره به زمین بود و قطرات اشکش نمایان بودند، او را از کابوس

 .تر پرت کردبه واقعیتی سیاه

جا تموم شد. گیتا رفت و راحت شد، این زندگی رو زندگی نکرد. آه! حاال هم مون همینطوفان زندگی -

 !درست فکر کنی تا بدونی چه کسی وارد زندگیت شده خوامازت می

 .خواستپس از این حرف، از روی تخت بلند شد و سریعاً اتاق را ترک کرد. گویی او هم خلوتش را می

 !ای، عجب مکافاتیاوه خدای بزرگ! چه آشوبی، چه سیاهی
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 .ورش هم مرگ بار، بودبود... اوه! حتی تصجا کشیده؟ اگر او میاش چطور تا به اینمادر بیچاره

اش به گوشی نگاه کرد. باز هم او! صدای پیامک گوشی، او را به خود آورد. با چشمان اشکین و وق زده

اش را سیاه کرد و اینک امروز را به تباهی کشاند، همان مردِ اویی که پدرش، مادرش را کشت. گذشته

 !نامرد

 !های آدم نماتادند، حیوانهایش را محکم به هم چسباند که به پِر پِر افبل

هایش بی توجهی کرد و بی درنگ تماس گرفت. باید خالی میشد، با غیض و نفرت، مثل همیشه به پیام

 !کشیدفریاد می

 .هنوز بوق دوم نخورده بود که صدای مشتاق و متعجب عمران شنیده شد

 ماهی! خودتی؟ -

-... 

 .به دانه ترکیدند و هق هقش را به اوج کشاندندها دانه هایش ریختند، باالخره بغضباالخره اشک

 !المصب، هنوز هم صدایش آرامش داشت

 :اش بر حیرتش معضوف شده باشد، نگران گفتعمران که گویی از شنیدن صدای گریه

 !کنی؟ خوبی؟ماهی داری گریه می -

 داد! خوب بود؟خوب بود؟ افتضاح بود، داغان بود، داشت ذره، ذره جان می

... مون، چرا... چبابات من رو کشت. توئه حیوون، مامانم رو کشتی! عین بختک افتادی به جونخوبم؟  -

 !چرا اومدی؟ هان! از کجا پیدات شد؟

 !چی داری میگی؟ -

بخشم و نه اون بابای من چی دارم میگم؟ )جیغ( میگم گمشو! برو از زندگیم. تا عمر دارم، نه تو رو می -

 !وحشیت رو

 !زد و با صدای بلند زیر گریه زد که روی زمین افتاد. آه، مادر طفلکیش فوراً قطع تماس

 !چگونه فریاد زند وقتی که دردهایش یکی پس از دیگری سعی بر خفه کردن صدایش داشتند؟

فهمید؛ ولی کاش کسی درکش دانست نفرت دارد یا دل شکسته است؟ خودش، خودش را نمینمی

 !کردمی
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 .ا او تماس گرفت؛ ولی وقتی جوابی از او ندید، باالخره بی خیال شدعمران چند بار دیگر هم ب

 . ...چه رویاها که برای خودش نبافته بود! به خودش قول داده بود همیشه لبخند بزند؛ اما

هایش منقطع شده بودند. سرش را روی قدر که زار زده بود، حالت تهوع به او دست داده بود و نفسآن

 !کردخوابید. تنها خواب، او را آرام میمیزمین گذاشت، بایستی 

دانست شان را هم نداشت، ذاتاً میداد و جرئت رفتن به خانهگیج و پریشان بود. ماهی جوابش را نمی

 .دانستبرخورد خوبی با او نخواهند داشت؛ ولی چرایش را نمی

 میشد! بی قرار بود و توانست کمکش کند، باز هم غزاله بود. باید دست به دامنشتنها کسی که می

 .کردتر حال خرابش را داغان میهای ماهی، بیشصدای گریه و جیغ

اش رفت. گوشی را از رویش برداشت و سریعاً با این فکر چنگی به موهایش زد و به سمت میز مطالعه

 .اش کرده بود، به صفحه کشاندشماره غزاله را که ذخیره

 :که اجازه حرف زدنی را بدهد، گفتنبرد، قبل از اینبا برقراری تماس که زیاد هم زمان 

 !چی شده؟ -

 :غزاله بعد کمی مکث با بغض و گرفتگی گفت

 !مادرش فوت کرده -

 !اش حبس شد، چه؟چشمانش گرد شد و نفس در سینه

 .ب زدمبهوت ل

 !کی؟ -

 !چند روزی میشه -

پدرش را به میان کشیده بود؟ مگر کشید! داغ داشت؛ اما چرا گونه فریاد میپس بگو چرا ماهی آن

 !ها آشناییت داشت؟پدرش با آن

که از پدرش گفت، آن زن از هوش رفت. وگرنه همه چی خوب ای ماتش برد. دقیقاً بعد از اینلحظه

 . ...بود، پس... پس

 !الو! الو -

 !آمد؟که حرفی بزند، تماس را قطع کرد. چه داشت پیش میبدون این
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 .گفتف میزد، همه چی را میبایستی با پدرش حر

 .فوراً و با عجله از اتاق خارج شد، گویا وقت کم بود و هر آن نزدیک بود ماهی از دستش سر بخورد

 :آمد، بلند گفتها پایین میهم زمان که از پله

 !مامان! مامان -

 :بنفشه سراسیمه خود را به نزدش رساند و هراسان گفت

 چی شده؟ -

 است؟بابا! بابا کوش؟ کج -

 .اش نزدیکش میشدصدای متعجب پدرش از طرف راستش شنیده شد، داشت از طرف اتاق مطالعه

 !جام، چی شده؟من این -

اش های تند و بزرگی به سمتش خیز برداشت و سینه به سینهنگاه تیزی به او انداخت.، سریعاً با قدم

 .ایستاد

ث برده بود؛ ولی اینک احسان دیگر پیر شده بود و اش را از پدر به ارهم قامت بودند و هیکل چهار شانه

 !آمدموهایش تماماً سفید و کمی خمیده به نظر می

 .دندان روی هم سابید و غرید

 !بابا -

 !چی شده؟ چرا خونه رو گذاشتی روی سرت؟ -

 .باید باهات حرف بزنم -

 :شان شد و گفتبنفشه نزدیک

 !کهخوای بگی؟ چی شده؟ دِ دقم دادی تو چی می -

شان مخفی بود، اینک زمان آن نگاه مشکوک و تیزی حواله هر دویشان کرد. چیزی در پشت نقاب

 !رسیده تا ماه از پس ابرها به نما کشیده شود

 زنی یا نه؟بنفشه: حرف می

نفسی کشید و میخ چشمان پدرش شد. فقط خدا کند هر چه باشد، اسطوره بچگیش آن هیوال سیاه پوش 

 !نباشد



 

 

 
64 

 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک |رمان تب و تابم 

 
 یه؟گیتا ک -

 .سکوت، جوابش شد

هایش هشدار تر مشکوکش کردند، شاخکنگاهی در بین بنفشه و احسان به چرخش در آمد. بیش

 !دادخوبی را نمی

 :چشم تنگ کرد و گفت

 !شناسینشپس می -

بنفشه نگاه نگران و متعجبش را از احسان گرفت. زبان روی لبش کشید، آب دهانش را قورت داد و 

 :اوت رفتار کند؛ اما گویا از یاد برده بود که یک بچه عقاب پرورش داده! گفتمثالً خواست بی تف

 شناسی؟تو اون رو از کجا می -

 !جواب من رو بدین مامان -

 .کشیدکرد، اآلن طوفانی در دلش نعره میبنفشه دوباره ناچاراً به احسان نگریست. درکش می

 !بابا -

 .صدای خسته و گرفته احسان جوابش شد

 شناسیش؟کجا می از -

 .دادفک منقبض کرد، گویا اول او بایستی جواب پس می

 !خوامشمادر کسیِ که... که می -

 .اش چنگ زدبنفشه هینی کشید و محکم به گونه

 !چی؟ -

 .رو به مادرش کرد که رنگ به رو نداشت

اج داشتین من ازدوکنین؟ همین خود شماها نبودین که هی اصرار طوری رفتار میمگه چی گفتم که این -

 . ...کنم؟ خب، کیس مناسبم پیدا شد؛ ولی... ولی

 .دید، با اخم و بغض غریدبنفشه که گویا شرایط را در خطر می

 واسه چی به ما نگفتی؟ هان! من و پدرت پس چی بودیم؟ چرا با ما در میون نذاشتیش؟ -

 !گیتا کیه؟خب اآلن گفتم، حاال شما جواب من رو بدین. )با صدای بلندتر(  -
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 .احسان خیره به افق ل*ب زد

 !یک آدم قدیمی -

 :اخم کرد و گفت

 یعنی چی؟ -

 .هر دو سکوت را پیشه کردند. طاقت از کف برید و با ضرب، از جایش بلند شد و داد زد

چرا ساکت شدین؟ بابا! تو با گیتا چی کار کردی؟ چی کار کردی که دخترش میگه، تو باعث مرگش  -

 !شدی؟ هان؟

 !حسان با حیرت نگاهش کرد، گیتا مرده بود؟ا

بنفشه با ترس و دلهرگی نگاه از احسان گرفت. خدایا این دیگر چه عذابی بود که بر سرشان نازل 

 گشته؟

 !بنفشه: پدرت... پ... پدرت توی مرگش تقصیری نداره

 :ای زیر نیم کاسه است، پوزخندی تلخ زد و گفتاینک دیگر مطمئن بود که کاسه

 !هاتون رو بفهممتونم حرفکنم. تا همه ماجرا رو ندونم، نمیگه باور نمیدی -

احسان با رنگی پریده که ناشی از فشار رویش بود، عصایش را محکم بر زمین کوبید و از جایش بلند 

 .شد، خشن داد زد

 !آره، من کشتمش، من -

چشمانی گرد و حالی دگرگون به سمت و سریعاً عقب گرد کرد تا برود که او تازه از بهت بیرون آمد. با 

 .پدرش خیز برداشت و به دستش چنگ زد تا رخ به رخ شوند

 !بابا چی داری میگی؟ -

شان احسان دستش را خشن پس زد و او را به عقب هل داد که قدمی تلو خورد. بی هیچ حرفی ترک

 !کرد و او ماند و دنیایی پر از بهت و سوال

 کوبید. تقریباً ساعتی میشد که خود رای محکمی به کیسه بکسش میهاحرص و کالفگیش را با مشت

 .سرگرم این تمرین کرده بود و در زیر دوش ع*ر*ق، نفس، نفس میزد؛ اما هیچ آرام نمیشد

شان برود و از رامین و ماهی عذرخواهی کند؛ ولی احساسی مانعش میشد. شاید بارها قصد داشت به خانه
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 !ا به چشم زده بودباز هم عینک نزدیک بینش ر

 .کردرکابی مشکیش خیس و نمناک شده بود و ع*ر*ق از سر و رویش چکه می

ب را محکم با یک ضر که کیسه بکس به طرفش برخورد نکند، آنای به در اتاقش خورد. برای اینتقه

 :گرفت و نفس زنان، پس از مکثی گفت

 .بفرمایین -

گریان مادرش، قلبش را مچاله کرد؛ ولی او هم دل گیر بود. در اتاق به آرامی باز شد و از پسش چشمان 

 .ها شناور بودزندگیش معلق و در بین بودن و نبودن

 وقت داری حرف بزنیم؟ -

 .عبوس، سر به تایید تکان داد و چیزی نگفت

کرد. هنوز هایش را پاک میمادرش روی تخت نشست و با دستمال کاغذی که به دست داشت، اشک

 !دانست چه رفتار درخوری نشان دهد؟رگون بود و نمیهم حالش دگ

 .هایش را باز کند، به زمین خیره شدکه گره اخمروی صندلیِ کارش نشست و بی این

 .صدای بغض آلود بنفشه، باال رفت

 !پدرت مقصر نیست -

دوباره تر اخم کرد؛ اما اجازه داد تا مادرش حرفش را ادامه دهد. شاید مجاب میشد، شاید بیش

 !اش، قهرمانش میشداسطوره

 !بود شون بد نوشته شدهشون نحس بود، سرنوشتشون تقصیر کار نبودن. زندگیراستش هیچ کدوم -

 :گیر نگاهش کرد، با صدای خش داری گفتدل

 !مامان، بهم بگو -

 آه! چی بگم؟ از کجا بگم؟ -

 !یشه؟ام داره چی ماز هر جایی که منِ احمق بفهمم کجام؟ زندگی -

 .بنفشه با چشمانی بارانی، نگاهش کرد

 !عمران -

 بله؟ -
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 اون دختر رو... دوستش داری؟ -

 !عمیق نگاهش کرد، شاید پیام چشمش رساتر بود

بنفشه که گویا پاسخش را گرفته باشد، آهی دوباره کشید و نگاهش را از پس چشمان غبار گرفته 

 .پسرش، گرفت

! دست خودش نبود. اگه... اگه هر کاری کرد، خارج از پدرت مشکل داشت، یک مشکل روانی -

 .کنترلش بوده

 !چی کار کرده؟ -

آه! بهتره یک چیزهایی توی زمان خودش بمونه. تو فقط همین رو بدون، پدرت خیلی پشیمونِ. بابت  -

 !تمام رفتارهایی که غیر عمد ازش سر میزد، کلی مجازات شد

 بابا بیمار بود؟ -

 .را تکان داد و فین خالیش را گرفتبنفشه با بغض سرش 

 !پسرم! بابات به اندازه کافی کشیده، تو دیگه نمک نشو -

 با ذهنی مشغول، سرش را به زیر انداخت. راه درست کدام بود؟

 :بنفشه از روی تخت بلند شد و تا خواست ترکش کند، سریعاً از روی صندلی برخاست و گفت

 !مامان -

 .نگاه منتظر مادر، نثارش شد

 با ماهی چی کار کنم؟ -

 :لبخندی ملیح زد و گفت

 اسمش ماهیِ؟ -

سرش را به تایید تکان داد و آهی ریز کشید. بنفشه به سمتش نزدیک شد و دست روی بازوهای 

 :ایش گذاشت و گفتعضله

 امن به شیر پسرم باور دارم. شاید گذشته، خاطره خوبی رو واسه کسی به جا نگذاشته باشه؛ اما... ام -

 !ها را دور کنینشاید شما دو نفر تونستین زندگی بهتری رو بسازین، کینه

 !چطوری؟ اون از دستم خیلی ناراحتِ -
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آه! بهتره اول بری و با پدرت حرف بزنی، مطمئناً اون برای جبران هم که شده، اجازه نمیده تو با  -

 .ها آشنا بشیتلخی

 :پوزخند تلخی زد و گفت

 !وری از ماهی، شب و روز برام نذاشتهشدم مامان، شدم. د -

 :بنفشه عمیق نگاهش کرد و تنها، ریز گفت

 !درست میشه، درست میشه -

 .بعد خروج بنفشه، دستی به صورتش کشید و نفسش را فوت مانند خارج داد

 .کمی عذاب وجدان داشت، بایستی با پدر حرف میزد

 .رکابیش را با یک حرکت از تن کند و به طرف حمام رفت

با موهای خیسی که روی پیشانیش چتر شده بود، اتاقش را ترک کرد و مستقیماً به طرف حیاط پشتی 

 !بودجا آرام میرفت. مکانی که پدرش همیشه در آن

مادرش در حال نماز خواندن بود، پس بی هیچ حرفی راهش را ادامه داد. خوشحال بود که الاقل 

 !اش نمرده بوداسطوره

 !دشمرهایش را مینشسته بود و خیره به افق، غرق در فکر بود. شاید بدبختیاحسان روی صندلی 

اش شد؛ ولی سمتش برنگشت. شاید هایش احسان متوجهنفسی کشید و نزدیکش شد. از صدای قدم

 .روی برگشتن را نداشت

 !بابا -

-... 

 !بابا من... متاسفم -

-... 

حق نداشت صدایش را برای مرد زندگیش باال ببرد.  روی زمین کنار پای پدر زانو زد. شرمنده بود، او

 !مردی که از هر مردی، مردتر بود

 :دست روی پای پدر گذاشت و گفت

 !من رو ببخش بابا -
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 .چانه احسان لرزید، هم چنان سعی داشت نگاهش نکند

 !در منیها رو بهم زد، وقتی گفت شما... بابا! هر چی بشه، تو باز هم پراستش وقتی ماهی اون حرف -

اش غلتید که لبخندی محو زد و به آرامی، های چروکیدهقطره اشکی از چشمان احسان به روی گونه

 !اش پاک کرد. پدر جانشها را از روی گونهاشک

 .از تماس دستش نگاه احسان، تابش شد. چندی، ساکت خیره به یک دیگر بودند

 !عمران -

 !جانم، بابا -

 !امپسرم من... من شرمنده -

 :از دیدن بغض پدر، چنگ بر هیبتش خورد و با حالی دگرگون، سر پدرش را در آغوش گرفت و گفت

 !بابا، تو مقصر نیستی. من رو ببخش -

 :غزاله با ناراحتی گفت

 ها رو بهش زدی؟آخه عزیزم! چرا اون حرف -

 :فینی کرد و دستمال را از بینیش فاصله داد، با ناله گفت

 !کشمجای من نیستی بفهمی چی می آخه دلم پُر، تو که -

 !کنم عزیزمدرکت می -

-... 

 بهم بگو، هنوز هم دوستش داری؟ -

 . ...نه، ازش بدم میاد! اون و پدرش مامانم رو کشتن. هر دوشون برن بمی -

 .غزاله لبخندی محو و کج زد

 چی شد؟ چرا ادامه ندادی؟ -

 !ار یا درد مادرمحکم زیر گریه زد، دلیل حال خرابش چه بود؟ فراق ی

 .دونم هنوز هم دوستش داری، عشق که الکی نیستمی -

 :تخس و عبوس گفت

 !طور نیست. من ازش بیزارم، نفرت انگیزِهیچم این -
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 !ماهی -

 .با صدای بلندی ضجه زد

 !دونی بهش وابسته بودمماهی مرد، دیگه نیست. ای خدا! چرا من رو هم با مامانم نبردی؟ تو که می -

 :محکم او را در آغوشش گرفت و آرام گفت غزاله

 .خوای بگوببار عزیزم، ببار! هر چی می -

 !غزاله -

 !جانم عزیزم -

قم؛ ولی عشقم نحس بود! مامانم ای گیر افتادم. تا چشم باز کردم، دیدم عاشغزاله توی بد مخمصه -

 !مسوزسوزم، دارم می، اآلن چی کار کنم؟ بابا رامینم ساکتِ، دارم میترف

 .کشددانست دلش هم چنان در تله است و درد میداد، میبایستی کاری برای رفیقش انجام می

دید. این موضوع یک سرش به او تا چندی در کنارش ماند و سپس او را تنها گذاشت. باید عمران را می

 .ربط داشت

دانست جوابش را میکرد، شماره عمران را گرفت. هر چند بعید هم زمان که داشت کوچه را ترک می

که یک تماس بی حاصل دید، پیامکی با مضمون)در مورد ماهیِ! گوشیت رو جواب بدهد، پس بعد از این

 .بده( برایش ارسال کرد

 .هنوز دیری نگذشت بود که گوشیش زنگ خورد، زیر ل*ب غر زد

 !بی شعور، حاال جواب داد -

 :تماس را برقرار کرد و گفت

 کجایی؟ -

 !شنیده شد، این روزها هوای همه بارانی بود اشصدای خسته

 .بیرون -

 .یک جا بگو، باید ببینمت -

 .باشه -

 .بفرست برام -
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 حالش چطوره؟ -

 .آه! میگم بهت -

که آدرس مورد نظر را که در میدانی بود، برایش پیامک شد، سریعاً تاکسی گرفت و آدرس پس از این

 .را داد

شاپی را انتخاب کند. گویی زیادی دنیا برایش تنگ و رد کافیپسرک احمق! در این هوای سرد، نک

 !تاریک شده بود

 .کرایه را حساب کرد و از ماشین پیاده شد. با چشم به دنبالش گشت؛ ولی او را نیافت

 الو! رسیدم، کجایی؟ -

 !جای حوضم -

بود و در رو به  چشم تنگ کرد که از دیدنش کنار حوضی زیبا که در میان انبوهی گل و چمن غوطه زده

 :رویش قرار داشت، ابرویی باال انداخت و گفت

 .هان! دیدمت -

 .های سریعی به سمتش رفتتماس را قطع کرد و با قدم

 !سالم -

های باد، پرت و جمع میشد، نگاهی عمران سرش را به تایید تکان داد و در حالی که موهایش زیر سیلی

 .ها انداختبه دور دست

 ی؟خوای بگچی می -

 :شاکی گفت

 !معلوم هست کجایی؟ اصالً تو عاشقی؟ -

 .عمران اخم در هم کشید و ناگهان به سمتش چرخید، غرید

 حرفت این بود؟ -

 .خودش هم متقابالً غرید

کنی؟ پس کو اون همه ادعای عاشقیت؟ انگار درموردت اشتباه خوام بدونم چرا هیچ کاری نمیآره! می -

 ریزه، اون وقت جنابور داره زار، زار اشک میفیق بی چاره من اونکردم، درست نشناختمت! رمی
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 !عالی، معلوم نیست کجا تشریف دارن؟

 :پوزخندی تلخ زد و خفه گفت

کشم؛ ولی چی کار زدی. )ناله( من هم درد میها رو نمیآره. من رو درست نشناختی، وگرنه این حرف -

، جوابم رو نمیده. خدا! دردم رو به کی بگم؟ چرا کسی به خواد من رو ببینهکنم؟ از من بدش میاد، نمی

 !من نمیگه بیچاره؟

 :نادم از حرفی که جسته بود، گفت

 به من! مگه من و تو، هم راز نیستیم؟ چرا به من حرفی نزدی؟ -

 .عمران رویش را گرفت و با بغض، محو افق شد

 !ستدرد من شنیدنی نیست، چشیدنی

تون، یعنی خوایمگیم نمیخواین بفهمین، وقتی ما میشما مردها کی می آه! من آخرش هم نفهمیدم -

 . ...هامون رو ول نکنین؛ ولیرهامون نکنین، دست

 :عمران، متعجب گفت

 . ...منظور -

 :به میان حرفش پرید و گفت

 !برو، برو پیشش تا دیر نشده. رهاش نکن، دستش رو ول نکن -

 :درمانده گفت

 !غزاله -

 .زد و ل*ب زدلبخندی محو 

 !هر کاری باشه انجام میدم تا شما دو نفر به هم برسین، روم حساب کن -

 :لبخندی تلخ و محو زد، با بغض گفت

 !کنملطفت رو هیچ وقت فراموش نمی -

 اش را قدیمیقدر سعی دارند تا رفتن ملکهها چرا ایندانست این خاکدستی به روی قبر کشید، نمی

 جلوه دهند؟

 :خ زد و گفتلبخندی تل
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جا هوا سردِ، اون طرف چطوره؟ )پوزخند( البته از وقتی رفتی، هوا سرد شده! بذار سالم خانوم! آه! این -

جا حتماً بهاره، نه؟ )لبخند( معلومه دیگه، جایی که تو باشی، همیشه بهاره! گیتا! بار حدس بزنم، اون

دونستم اداره کردن زندگی بدون تو،  سختی رو روی دوشم گذاشتی، تنهام گذاشتی بی معرفت! تازه

مون رو سامون بدم؟ دونم چطوری زندگیبینم، شاید تقصیر منِ؛ ولی نمیچقدر سخته! ماهی رو کم می

ترین روان شناس انجمن، پیش بیمارش کم آورده! بدون تو، گیجم، توی منجالب گیر افتادم. هه! بزرگ

اقل بتونم واسه دخترمون محکم ، کمکم کن تا الکردی! کمکم کنمریضم. کاش)بغض( کاش ترکم نمی

 .مبا

 

های دیشب، سر درد اش را باز کرد. باز هم به خاطر گریهاز صدای هشدار گوشیش، چشمان پف کرده

 .گرفته بود

 !پوفی کشید و با بد عنقی، گوشی را برداشت. مزاحمش غزاله بود

 !هان -

 :غزاله، مشکوک گفت

 سالم، خوبی؟ -

 م داری؟بگو چی کار -

 ور؟تونی بیای اینپوف! می -

 !نه -

 چرا؟ -

 .خوامچون نمی -

 .بی خود! باید بیای -

 ای نیست؟کار دیگه -

 . ...نه، فق -

د. تماس را قطع کرد و عبوس و اخمو دوباره چشمانش را بست؛ ولی باری دیگر هم گوشی زنگ خور

 .نچ( بلند، باالیی کرد و غرید)

 چیه؟ -
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 ی؟کنچرا قطع می -

 !چون حوصله زر زرهات رو ندارم -

 !مون باشیتا نیم ساعت دیگه، جلوی خونه -

 پوف! تو چرا نمیای؟ -

 .چون من کار دارم -

 هان! اون وقت من بیام تا اون من رو ببینه؟ -

 .نترس بابا! رفته ماموریت، نیست -

 !چرا دلش تاریک شد؟

 :آرام و پنچر گفت

 حاال نمیشه خودت بعداً بیای؟ -

 !ای بابا، میگم نه دیگه -

 اَه! اصالً چه کاری هست؟ -

 !چرا ناگهان بد اخالق شده بود؟

 !حتماً یک کاری دارم دیگه، بیا -

ه همچو قدر کبار تماس از جانب غزاله پایان یافت. کمی دل گیر و گرفته بود. کمی نه، خیلی زیاد! آناین

 !خوانددلش آوای دل تنگی را فرا می گیاهی که به او حیاتی نرسد، خمیده شده بود. گویا

 هایشبا اکراه از روی تخت پایین آمد، حوصله حاضر شدن را نداشت. پس تنها، پالتویی روی لباس

خواست رانندگی کند؛ ولی در این هوای سرد، پوشید و از خانه بیرون زد. به خاطرِ حال خرابش نمی

 .معموالً تاکسی پیدا نمیشد

 .، باالخره رسیده غزاله راند و پس از چند دقیقهماشین را به سمت خان

زاله، های غشان که رسید، صدای پچ پچترمز دستی را کشید و از ماشین پیاده شد. به نزدیک در حیاط

 . ...ای متعجبش کرد. گوش تیز کرد کهلحظه

 که بیان، حلش کنی، باشه؟ها نیستن پس تا قبل از اینببین مامان این -

 .بر تحیرش افزودصدای عمران 
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 !باشه، باز هم ممنون -

 !که فریب خورده؛ اما چه حیله شیرینیاآلن حال دلش چه بود؟ خوشحال از حضورش یا عصبی بابت این

 .هاست که برسه، پس حواست رو جمع کناآلن -

 .اوهوم -

ها رفت. این صدای قدمهایی شنیده شد، گویا غزاله داشت به طرف خانه میصدای خش خش قدم

 .مخصوص او بود

 !گفت برگردد؛ ولی چرا دستش باال رفت و زنگ در را زد؟دلش می

 .بالفاصله در با شتاب باز شد، گویی منتظرش بودند

دانست، عمران در را باز خواهد کرد؛ ولی باز هم شوکه شد. هر دیدنش صفایی داشت و هر که میبا این

 !صفایی، حال و رنگ جدیدی

 !سالی رسیده و بارانی از الطاف نیستآمد، گویا خشکبه نظر میکمی پژمرده و خسته 

 :عمران لبخندی محو زد و گفت

 !سالم -

 .اخم در هم کشید و مثالً بی خبر از این غافلگیری، سرد جواب داد

 !تو -

 !بیا داخل لطفاً -

 .فک، منقبض کرد و غرید

 غزاله کجاست؟ -

 ...سعمران نگاهی به اطراف انداخت، کسی نبود. پ

به طور ناگهانی دستش کشیده شد و به داخل پرت شد. با چشمانی گرد به طرف عمران چرخید و عصبی 

 :گفت

 !هی -

 :در را بست و با تکیه به در، آرام گفت

 .باید باهات حرف بزنم -
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 !هه، بکش کنار بابا -

 :ولی حرکتی از جانبش ندید. دوباره با نگاه و لحنی عصبی گفت

 تم؟مگه با تو نیس -

 .اش طنین انداز شدصدای گرفته

 !بابت مرگ مادرت، تسلیت میگم و واقعاً متاسفم -

 :بغضش گرفت. چشمانش پر شد و گرفته گفت

 !واقعاً؟ -

 واقعاً چی؟ -

 !واقعاً متاسفی؟ -

 :با بهت گفت

 !ماهی -

 .هایشان خیلی کم بود، غریداخمو قدمی به سمتش نزدیک شد. اینک فاصله صورت

 فهمی؟باعث مرگ مامانم شد، می پدر تو -

 .دونیتو همه چی رو نمی -

 .جیغ زد

 !چه باید بفهمم رو فهمیدمدونم. هر اونچرا، چرا می -

 .اش را از در گرفت که او کمی به عقب تلو شداینک صدای عمران هم باال رفت و تکیه

 !دونی که پدر من هم یک بیمار بودپس می -

-... 

 خوای گناه سفیدست، تاوانش رو هم داده. چرا میربطی نداره. ماهی! بابام شرمندهگذشته به من و تو  -

 بابام رو به پای من بنویسی؟

داد؟ همه را رامین گفته بود؛ ولی باز هم آن بیمار، پدر عمران بود و فقط نفس، نفس میزد. چه جوابی می

 .مادر او، بسترش را در سینه قبرستان گذاشته

 .با گریه ل*ب زد اش لرزید وچانه
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 !تونمتونم بگذرم، نمیآره، حق با توئه؛ ولی من نمی -

سریعاً عمران را پس زد و در را باز کرد. همین که چرخید، چشمش به پنجره اتاق غزاله خورد. غزاله 

که نگاهی حوالی عمران کند، به کرد. اخم در هم کشید و بی اینشان میداشت با نگاهی متاسف نگاه

 .شینش دویدسمت ما

 !سرعت باال، هق هق صدا، یک چهره زار با دلی خنجر زار، شده حال این روزهام

 :منشی به احترامش بلند شد. رو به او، آرام گفت

 هستش؟ -

 . ...بله؛ ولی پدر جان -

های منشی نکرد و به سمت اتاق، عصا کوباند. شاید گذشته را خاکستر کرده بود؛ ولی محلی به حرافی

دفن شده بودند. نبایستی دستان دیروز به ریسمان امروز چنگ میزد. برای گیتا نامرد بود؛ ولی  شانهمه

 !توانست مردانگی را خرج دخترش کند، تالفی برای گذشتهشاید می

در اتاق را باز کرد که همان لحظه صدای معترض منشی از بیخ گوشش شنیده شد. خیره به چشمان گرد 

 .ا با قدرت باال آورد که صدای منشی بریده شدو مبهوت رامین، دستش ر

 :که نگاهش را بردارد، خشک گفتبی این

 !خوایم گپ بزنیممی -

داخل شد و در را پشت سرش بست. از صدای کوبش در، رامین به خودش آمد. اخم در هم کشید. او 

 !جا آمده بود؟ با چه رویی؟چگونه به این

 :گیردش، آرام گفتتا خواست دهان باز کند و به رگبار 

 .خوام با یک دکتر حرف بزنمبه عنوان یک مریض، می -

 !ضربه فنیش کرده بود، در جا و به جا

نفسی با حرص بازدم کرد که احسان خیلی خون سرد روی صندلی نشست و نگاه سرسرکی به اطراف 

 .انداخت

 .رامین با اخم و پرخاش روی صندلی نشست و غرید

 جا؟چرا اومدی این -
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 .گاهش را از اطراف گرفت و تاب چشمان طوفانی رامین، شدن

 .باید باهات حرف بزنم -

 :پوزخندی زد و گفت

 حرف؟ -

 .های در هم غریداجازه جواب را نداد و با اخم

 .بیرون! من حرفی با تو ندارم -

 !هامون دارنشاید تو نداشته باشی؛ ولی من دارم... بچه -

 !تر بود؛ ولی بی ارزشث جدیصورت رامین مچاله شد، گویا بح

 !ام مهم باشن، بیرونات واسههای تو و بچهمهم نیست. تو هیچ وقت برام اهمیتی نداشتی که حرف -

 .عمیق نگاهش کرد

 چطور مدرکت رو گرفتی؟ -

 .رامین گشاد شدن و تیز نگاهش کرد های بینیپره

 :پوزخندی زد و گفت

 !بیماری گذشته من آشنایی، واقعاً متوجه رفتارت نمیشمخوبه یک روان شناسی و کامالً با  -

 منظور؟ -

 :آهی کشید و پس از مکثی با صدایی خسته، گفت

دونی که اگه ظلم بودم واسه ظالم بودنم نبوده. )رامین پوزخندی متمسخر زد( بیماریم من رو یک می -

نبودیم. شاید سرنوشت بوده یا دونیم که مقصر گذشته، ما جالد کرده بود. رامین! هر دومون خوب می

 !دادمتقدیر؛ ولی... ولی من از روی قصد، اون کارها رو انجام نمی

 :رامین با صدایی خفه گفت

 !گیتا مرده -

 .چشمانش را محکم به روی هم بست

دونم که در آخرین لحظات هم گیتا من رو نبخشید؛ اما من تقاص کارهام رو پس دادم. با دونم، میمی -

تموم اون اتفاقات ل*ع*ن*ت*ی، خارج از کنترلم بود؛ ولی تاوانش رو توی لحظه به لحظه  کهاین
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 .ای هم رهام نکردزندگیم پس دادم. عذاب وجدان دقیقه

 .ها چیزی عوض نمیشهبا گفتن این حرف -

 :تندی گفت

هامون درد بچهدونی من یک مریض بودم؛ ولی اآلن... رامین! نذار به خاطر گذشته، چرا! چرا! تو می -

 .هامون الاقل خوش باشنبکشن. گذشته باید خاک بشه، بسه هر کی تاوانش رو پس داد. بذار بچه

 کردی؟اگه تو جای من بودی، این کار رو می -

 کرد؟سکوت کرد، واقعاً چه می

 :سرش را زیر انداخت و با آهی که کشید، گفت

 !دیدم... آرهام رو میاگه حال داغون بچه -

 :دن این حرف از جایش بلند شد و خیره به رو به رو، گفتبا ز

 .منطقی فکر کن -

سمتش نچرخید و بی هیچ حرف اضافه دیگری، اتاق را ترک کرد. به عنوان یک پدر، بایدها را انجام 

 !داد. اینک نوبت رامین بود که پدری کند

 خورد، راه درست کدام بود؟هنوز هم وصیت گیتا در گوشش زنگ می

 !کرد، شاید حق با او بودبایستی اعترافی بی میل می شاید

 .های خاموش پدر سپرده بودسرش پایین و منتظر، گوش به حرف

 .اش جلبش شدهنگامی که متوجه شد پدر قصد حرف زدن ندارد، آرام خطابش کرد که توجه

 خوای حرف بزنی؟نمی -

 .نگاه عمیق پدر، نصیبش شد

 !ماهی -

 بله؟ -

 خوایش؟می -

 !ای به عقب یکه خورد. چه بی مقدمهشمانش گشاد شد و میلیچ

 :نگاهش را گرفت و با تته پته گفت
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 !فهممم... منظورت رو نمی -

 .اش گذاشت که چشمانش را بسترامین دستی به روی شانه

 !پس درست حدس زدم -

 :با بغض و کالفگی به سمتش چرخید و گفت

 هاست؟عه، بابا! اآلن وقت این حرف -

 .آره، من به گیتا قول دادم تا نذارم آب توی دلت تکون بخوره، نذارم زجر بکشی -

 .به قولت عمل کردی، مطمئن باش بابا. من معذب نیستم -

 !رامین لبخندی خسته زد که چشمانش تنگ شد، دخترک الف گویش

 !گوی ماهری نیستیدروغ -

 پیش کشانده؟ اخم کرد و سر به زیر انداخت. چرا در امشب این بحث را به

 !ماهی -

 :نفسی تنگ، کشید و گفت

 !ای ندارمازش متنفرم، بدم میاد ازش، )با گریه( دیگه بهش عالقه -

خواست مراقبش گونه میاش نبود؟ اینمتاسف نگاهش کرد. واقعاً چرا متوجه حال داغان یادگار ملکه

 !باشد؟ که نگذارد گیتا شود؟

 :ا مهر بر روی پیشانیش کاشت و آرام گفتای بسرش را نوازش کرد. ب**و**س**ه

 !قرار نیست تو تقاص پس بدی -

پس از زدن این حرف، فوراً از روی تخت بلند شد و اتاقش را ترک کرد. اینک بار دلش سبک شده بود، 

که زیر سایه عمران قرار گیرد، ماهیش از حیاتش دور شاید تازه داشت متوجه منظور گیتا میشد! این

 !کردواقع دوری از عمران، گیتا را متولد مینمیشد. در 

 در عجب مکالمه چندی پیش بود. منظور پدر چه بود؟ قصد چه کاری را داشت؟

 .چمباتمه زده، به تاج تخت تکیه زد و هق هقش در تاریکی اتاق، پخش میشد

 !چه سخت است هنگامی که کسی را بخواهی؛ ولی آوای نفرت را بسرویی

 !گویدزند؛ اما زبان، چیزی دیگر میی که دلت حرف عشق را فریاد میچه دردناک است هنگام
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 .کشاند. توانش دیگر داشت پوچ میشدتر به ته دره میهای رامین، او را بیشگویا حرف

 !ای بر دلش کاشت. اگر او باشد؟صدای پیامکی، روزنه

حدس زده بود، خودش  هایش را با انگشتان پاک کرد و گوشی را از روی بالش برداشت. درستاشک

 .بود، همانی که در این روزها شاید به او نیاز داشت

 تو با پروانه عشقم چه کردی؟ -

 .همان لحظه، پیامک دیگری ارسال شد

 !مردم همه از خواب و من از فکر تو مستم -

ی پهایی که پی در که جوابی بدهد، فقط پیامکدستش را در جلوی دهانش گرفت و خفه هق زد. بی این

 .خواندفرستاده میشد را می

 !شومبینمت، یک جور دیگر میشوم... آخ تا میحال من خوب است؛ ولی با تو بهتر می -

- ... 

 !هایت سپردم؛ ولی نیست آرامم هنوزای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان، جان به غم -

- ... 

 !آوردیکنم کسی که نیست، کسی که هست را از پای در ماحساس می -

کشید. نفس کشیدن را از خاطر ها دیدش را تار کرده بود؛ اما با این حال، دست از خواندن نمیاشک

هایش سرسره بازی ها دستش را هم خیس کرده بودند و در ال به الی انگشتبرده بود و اشک

 .کردندمی

 !از جای رد پاهای ما ای و هوای دلم خالی از صدایت است؛ ولی زمین شهر، پر استهر چند رفته -

آمد و حسابی سردش شده بود. محتاج آغوشی از جنس دیگر نتوانست طاقت بیاورد، نفسش باال نمی

 !عشق بود

 .با سکسکه و صورتی خیس، با او تماس گرفت؛ ولی دیری نگذشت که تماس برقرار شد

 .تر کردصدای متعجب عمران، هق هقش را بیش

 !کردم زنگ بزنیفکر نمی -

 !... م... رانع -
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 !جانم -

 !بی... ا، ب... بهت نیاز... دارم -

ا چال شان رکرد. طغیانی که به یک باره، همهتا صبح چشم روی هم نگذاشت و مدام به زندگیش فکر می

 .کرد

صبحی موضوع دیدار با عمران را با پدر در جریان گذاشت؛ اما رامین خیلی بی تفاوت، ابراز موافقت 

 .تسلیم شده بود و همه چیز را به خودش سپرده بود کرد. گویا دیگر

از خانه خارج شد، قرار بود عمران به دنبالش بیاید. دیشب تا دیر وقت با او حرف میزد و گویی به الالیی 

 .گوش فرا دهد، آرام میشد

 :از دیدن المبورگینیش به سمت ماشین رفت. عمران از ماشین پیاده شد و گفت

 !سالم -

 .به تایید تکان داد و بی حرف، سوار ماشین شدفقط سرش را 

عمران هم بالفاصله سوار شد و در سکوت، ماشین را به حرکت در آورد. دنده عقبی رفت و سپس مسیر 

 .را از سر گرفت

 .شان با سکوت گذشت، گویا فقط آمده بود تا احساسش کندنیم ساعتی در بین

 :شش که خیره به بیرون ماشین بود، انداخت و گفتعمران نگاهی نگران به سمت چشمان خالی و خامو

 !ماهی -

 .که نگاهش را از شیشه بگیرد، ل*ب زدسرد و بی روح، بدون این

 !امشرمنده -

 شرمنده کی؟ -

 :با بغض گفت

 !مامانم -

بود و آزادانه او را با خود یکی شان نمیمتاسف نگاهش کرد. کاش میشد هیچ شیشه نامرعی در بین

 . ...لیکرد؛ ومی

 چرا؟ -
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 .با گریه جواب داد

 !کنم مامانم در عذابِکنم. حس میدونم، احساس گناه مینمی -

- ... 

 . ...چطوری برم زیر سایه کسی که... که -

 .اش فضای ماشین را پر کردو دوباره هق هق گریه

ایستی از این به فرمان فشار وارد کرد. ماهی حق داشت، خیلی حق! برای هر دختری سخت بود، پس ب

 .داددو گانگی نجاتش می

نگاهی دقیق به اطراف انداخت. هنگامی که جای مناسبی پیدا کرد، ماشین را به آن سمت هدایت و خیلی 

 .زود پارک کرد

 :به سمتش چرخید. چشم در چشم و با لحنی محکم و قاطع، گفت

 خوای بری سر خاکش؟می -

 :فینی کرد و متعجب گفت

 با تو؟ -

 !مون بگی. )مردد( البته اگه هستبریم پیشش. من جلوش قسم بخورم، تو از عشقآره،  -

 .گرفتگونه آرام میعمیق نگاهش کرد. فکر بدی نبود، شاید این

 .دوباره فینی کرد و رویش را گرفت، آرام ل*ب زد

 !آره، هست -

 :لبخندی عمیق زد، اینک دیگر او هم آرام شده بود. با لحنی مطمئن گفت

ئنم مادرت وقتی من و تو رو در کنار هم ببینه، حتماً نظرش عوض میشه. اون اآلن توی مرتبه مطم -

 !مون چیهدونه قصد و نیتباالتری از ما قرار داره، می

 واقعاً؟ -

 :چشمانش را به آرامی باز و بسته کرد. با صدایی گرم و آرام، گفت

 !واقعاً -

 .ان لبخندی ملیح تحویلش دادنگاهی با بغض و مردد به او انداخت که عمر
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، ایکرد. پس از خواندن فاتحههای محکم باد، شالش را کج و کوله میهایش نشست. ضربهروی پنجه

 :گفت

 !سالم مامان -

 :ب کشید و پس از مکثی سر به زیر گفتزبان روی ل

 کردی نیست.میاومدم تا با یک نفر آشنا، آشنات کنم. )بغض( مامان! عمران اونی که تو فکرش رو  -

دونم دختر بدی ای به او انداخت که متوجه خیرگی نگاه عمران به روی سنگ قبر شد( می)نگاه دوباره

 !گفت( دوستش دارمبودم برات؛ ولی... ولی مامان! من... من )معذب و شرم داشت؛ اما بایستی می

 !تر معذب کرد. اینک نوبت او بودسنگینی نگاهش او را بیش

 :ش نشست. نیم نگاهی به او کرد و سپس رو به اسم گیتا، گفتعمران کنار

اش رو به دخترت دونی چقدر دلم رو باختم؟ همهسالم... مامان! اومدم تا بهت یک قولی بدم. می -

 !پاشمباختمش. طوری که اگه نباشه، می

 .پس از مکثی دوباره صدایش باال رفت

 !میدم خوشبختش کنم، به شرفم قسمخوام دخترت رو بهم حالل کنی. قول ازت می -

توانست های عمران خیره شد که او هم نگاهش را تابش کرد، میسرش را باال آورد و عمیقاً به چشم

 !مردش باشد؟

 :از دیدن صحنه رو به رویش لبخندی تلخ زد. چشمانش را بست و در دل گفت

 !کنشون مون بزرگ شده؟ لطفاً قبولبینیشون؟ یادته گفتی بچهمی -

آهی کشید و نگاه آخرش را به دو جوانک عاشق، انداخت و راه آمده را برگشت. اینک بایستی همه را 

ها توانایی انتخاب رنگ را نداشتند؛ ولی گویا به او الهامی سپرد. قلم، قلم او بود! آنبه دست تقدیر می

 .شده باشد، مطمئن بود ورق زندگی دخترش ردی از سیاهی را نخواهد داشت

 

 !شاید سخت بود، درد داشت؛ ولی چی؟ شاهنامه آخرش خوش است

ها از درد، زاده خواهد تو را قوی کند. نیست که قهرماناگر زندگی قصد زمین زدنت را داشت، بدان می

 !شوندمی
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کرد اولین دیدارش با احسان، به هم بریزد و داغان کند؛ اما هنگامی که آن پیرمرد رنجور و خیال می

 .اش را دید، متوجه شد که زندگی ادبش کرده، نیازی به ترش رویی او نبودرمندهنگاه ش

خواست رفتار رامین با گذشت سه ماه از دیدن پدر و مادر عمران، هم چنان سرد بود؛ ولی او فقط می

 !ارزیدخواست؟ خوشبختی دخترش به دنیاها میپدری برای دخترش باشد. یک پدر مگر چه می

ست؟ هم چنین شباهت زیادی با پسرش داشت. عمران چه زن مهربان و خوش رویی گفته بود مادر

اش بود! همانند خودش که قاب مادر را به نما کشانده بود و احسان هر گاه او گویا عمران، ورژن مردانه

 .کرددید، انگار با گیتا مالقات میرا می

ایل زندگی، چندان خوشحال و راضی نبود. پس از یک سال از مرگ مادرش، مراسمی با شکوه گرفتند. او

 .کردشان را نظاره میگویا هنوز هم چشمان ناراضیِ مادرش زندگی

احسان با تمام وجود سعی داشت برایش پدری کند و شاید روزی رسید که پدرها نگاه دوستی، به هم 

 !اندازند

 

درش با خنده از پیشش شود ماسالمش را داد و سجده دیگری گذاشت، خفه هق زد. خدایا چه می

 !رفت؟ که اینک با درد غم مادرش، خوشیش لکه دار نمیشدمی

هایش، احساسی جایش خالی بود. تهی بودنش با گریه سر از سجده برداشت. همیشه در کنار تمام خنده

 !رنجانداو را می

 :دستانش را برای دعا باال آورد و با هق هق گفت

دونم عمران هم دیگه داره از این وضعیت خسته میشه، من هم می خدایا خودت یک راهی نشونم بده. -

 !خسته شدم! خودت یک راهی رو بذار توی زندگیم. فقط یک نشونه که بفهمم، آرومم کن

 .کردقرآنش را برداشت و دو صفحه به طور انتخابی خواند، همیشه قرآن خواندن معجزه می

رده، روی تخت دراز کشید. بعد از ظهری بود و چادرش را بیرون آورد و با چشمانی سرخ و پف ک

 .کرد. مثل همیشه به مسکن خواب، پناه بردانرژیش کامالً به تحلیل رفته بود، سرش درد می

 .ای او را از خواب پراند، گیج و کنجکاو از اتاق خارج شدصدای جیغ و خنده بچه

متحیر شد. هیکلش به مامان بنفشه  چهار ساله و زنی که پشت به آن بود، _ای سهاز دیدن دختر بچه

 !توانست باشد؟خورد، پس چه کسی مینمی
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شان نزدیک شد. زن روی رنگ کرد و به سمتگویا در خانه فقط آن سه نفر حضور داشتند. اخمی کم

 .چرخیدزانوانش نشسته بود و دخترک با بادکنک در دستش، خنده کنان به دور زن می

 !ببخشید -

تعجب نگاهش کرد. خیلی شیرین و زیبا بود! لباسی پف دار سفیدی به تن داشت و دخترک ایستاد و م

 .موهای لخت مشکیش دم اسبی بسته شده بود

 . ...زن از روی زمین بلند شد، به سمتش چرخید که

 .چشمانش گرد شد و قدمی به عقب تلو خورد. با دهانی نیمه باز، ل*ب زد

 !ما... مان -

 :ه به دخترک، گفتگیتا لبخندی زد و با نگا

 دختر قشنگیِ، نه؟ -

 .ناباور لب زد

 ای؟مامان! تو زنده -

 :گیتا بی توجه به او، با خوشحالی گفت

 !ات رو ببینمهمیشه آرزوم بود که بچه -

 آمد؟قطره اشکی از چشمش چکید، چه داشت پیش می

 .اش را جلب کردخنده دخترک توجه

 !های خودتِ، ناز و شیرینشبیه بچگی -

 !نگاه متعجب و بهتناکش را به دختر بچه انداخت. این بچه... برای او بود؟

 :دخترک به سمت بیرون سالن دوید که گیتا با خنده گفت

 !هاگیرمتصبر کن وروجک، اآلن می -

 . ...مادر و آن دخترک شیرین، از پس چشمانش گم شدند. صداها گنگ شد و

 !ماهی! ماهی -

 اش خواب بود؟. خواب! همهکشید و از خواب پریدهینی 

متعجب به اطراف نگاهی انداخت. عمران با تحیر دوباره صدایش زد که بی توجه به او از اتاق بیرون 
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 !پرید. نه، نبودند، نبودند

 :روی زانوانش افتاد و سریعاً بغضش شکست. عمران به طرفش آمد و نگران گفت

 ماهی! چی شده؟ -

 :های مادرش شده بود، اشاره زد و گفتجایی که مبارک قدم با گریه با انگشت اشاره به همان

جا بودن، )با دست دیگرش به یقه عمران چنگ زد و دوباره با اشاره به همان قسمت، ادامه او... اون -

دونی بچه، کی مون، )لبخند تلخ( میداد( عمران! مامانم... مامانم با یک دختر کوچولو اومده بود خونه

کرد. )رهایش کرد و خیره به افق( هنوز هم من بود! مامان... مامان داشت باهاش بازی میبود؟ اون بچه 

 !صداهاشون توی گوشمِ

 :عمران متعجب گفت

 !چی داری میگی؟ -

 :هایش گفتبین خنده و گریه

 !عمران! فکر کنم مامان باالخره بخشیدم، باالخره راضی شد -

 !هان؟ -

 گریست. خدایا! باالخره صدایم را شنیدی؟ اش گذاشت و با خندهدست روی سینه

 

 . ...فقط یک پنجه وجب، مانده بود تا از هم فرو بپاشیم؛ ولی

 . ...مان به نازکی ریسمانی پوسیده رسیده بود؛ امازندگی

دادیم، همه چیز قیمت داشت؛ اما... ولی... با وجود و بی وجود، هیچ کدام از برای همه چی باید تاوان می

مان کرد، خودمان! خودمان و عشقی که در تک شوند و فقط یک چیز درکمان نمیزبان زندگیها کالم

 !های گریز پای این صحانح، ما را به هم پیوند دادتک ثانیه

 

 پایان

 

***************** 

 :سخنی از نویسنده
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 !من یک آلباتروسم

کنم و چرخش برم. در این راستا، بازگو میتونم زمین رترین زمان، میای بلند پرواز که در کوتاهپرنده

 .ذارمبینم و ماجراها رو در قالب داستان و رمان به نمایش میهر چی رو که به چشم می

 !های جذاب و خواندنیمن یک آلباتروسم! با کلی نوشته

 

 !دارتون... آلباتروسدوست

 !یا حق
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 آلباتروس کاربر انجمن رمانیک |رمان تب و تابم 

 
 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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