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خیره:
پ گننک موفقو در بخش اورژانس بیمارسننتانو مشننلو به کار اس ن و در محل کارش در یک نمام
دلباختهی بیماری موگننننننود از سننننننوی دیمر ،به یک بارم فرد ناگنننننننا و مرموزی وارد زند و پُر
مشللهی دکتر محبو موگود که او و زند واش را با چالشهای متفاوتو مواجه موکند.
مقدمه
او مثل جیوم اس  ،یتو ا ر او را متیگو کنم ،ه اران ت هی دیمر از او زادم موگود!
او مثل آب اس  ،همه جا را نمنا موکند.
او مثل هوا اس  ،همه جا وجود دارد.
او خود ویرو اس  ،یک ویرو مسری که همه جا گیوع پیدا موکند!
تا لحالهای که نفس موکشم از او متنفرن ،او مثل سیاهو دور چشم موماند ،به هر راهو متوسل
موگون ،کمرنگ نموگود ،پا نموگود!
او ین سایه اس  ،سایهای که همیشه و هر زمان همراهم اس  ،اما سایهی خودن نیس !...
i.yasi
فصل او
[و چشمهایش گروع همه چی بود!]
لبا های چر را در ماگین لبا گویو قرار دادن و دکمه  onرا لمس کردن.
به کابین ت یه کردن و به چرخش لبا ها در ماگنننن ن خیرم گنننندن و ذر زمان را از دسنننن دادن.
اند زمانو به همان رورر س ری گد که با ردای تلفن از جا پریدن.
به طرف می غذاخوری چهار نفرمی مربع گكل رفتم و تلفن بوسیم را برداگتم.
الو؟ردای ظریف زنانهی ی و از هم ارانم به وش رسید.
سین ویدا جون ،جمالو هستم.رندلو پش می را کشیدن و روی آن نشستم.
سین ،جانم؟ اتفاقو افتادم؟هم مان با ردای بلند پیج بیمارستان ،ف :
 -ویا امشب گیف خانم اسدی با گماس ؟ درسته؟
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بله ،چطور؟سرفهای کرد و جواب داد:
امنننننننننننم ...با من هماهنمو نشنننندم بود و اطی و نداگننننتم ،آقای مقدنزادم ازن خواسننننتن که ازتونب رسم.
لبخندی زدن و فتم:
خیلو خب ،بهشون بمید مریم امشب نیستش.یتما ی  ،خدانمهدار.تلفن را روی می ذاگتم و از آگ خانه خارج گدن.
پوس تخمههای روی می را در پاک پفک ریختم و با دستما می را تمی کردن.
گننننننا و تیشننننننرر و لنمه جورابو را که با بونالمو روی کاناپههای گننننننیری رنگ رها گنننننندم بودند،
برداگتم و به طرف اتاق خواب رفتم.
پوفو کشیدن و مشلو تمی کاری گدن.
با بیس و پنج سا سن ،هنوز هم ویژ و گلخته و بونالم بودنم را به دوش موکشیدن مادرن به
گننننندر با نالم و مرتب بود و این وسنننننوا مرتب بودن همه چی و همه کس را از او به ارث نبردن،
متاسفانه!
راسننننتش از هیچ نالر گننننبیه به او نبودن خب ،تا جایو که در خاطرن ماندم بود ،قطعا گننننباهتو به
پدر هم نداگنننتم .اوم پس گنننبیه به چه کسنننو بودن؟ سنننا ر؟ خدای من ،گنننوخواش هم خندم دار
بود!
سرن را ت ان دادن و به اف ار مسخرمان نیش خندی زدن.
روی تخ  ،روی می و روی رننندلو ،از لبا های رنمارنگ پر گنندم بود و اتاق را به فضننا نامرتبي
تبديل كردم بود با بویورلمي لبا ها را مچاله گدم در کمد دیواری سفید جا کردن و باقو اتاق
را مرتب کردن.
پنجرمی مستطیل گ لو در اتاق قرار داگ که پردمای آن را پوگاندم بود.
اتاق خواب ،متشنننننن ل از تخ تک نفرم ،می مطالعه ،قفسنننننننههای رنمارنگ فل ی که پر از کتاب
مختلف بود ،لیم فرش سننب روگنننو که ن دیک تخ پهن گنندم و می آرایشننو که آیینهی مثلث
گننن ل جیب و غریبو روی آن قرار داگننن و خرد و ری های دیمری که هر دختری در اتاقش دارد،
بود.
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من تمامو خانهها را بررسو ن ردن اما مودانستم اتاق متفاور یا گاید هم جیب و غریبو دارن!
تمامو وسنننایل اتاق رنمارنگ بود و هیچ جف وسنننیلهای با هم سننن و هماهنگ نشننندم بود وقتو
ی هویو تصنمیم به مسنتقل گندن مو یرید و هو هول و وسنیله خریداری موکنید بو آن که به
باقو قضننایا ف ر کنید ،همین اتفاق موافتد! آن روزها هر چه مودیدن خریداری موکردن و به هیچ
وجه رنگ برای در اولوی او نبود اری در لیس اولوی هایم نبود!
ناراضننننننو نبودن اتاق خوابم را موپسنننننننديدن و در آن رای بودن ارننننننلوترین و مهمترین بخش
قضیه هم همین بود ،من ایسا رایتي ميكردن!
همانطور که آهنمو زیر **ب موخواندن ،سننننننر رن ترتیب دادن به کتاب های کتابخانه کوچ م
گدن.
تمان اینها یدود یک سننا طو کشننید در آخر با یک لیوان چای دوس ن داگننتنو و موثر وارد
ترا گدن تا نفسو تازم کنم.
نسنننیم خن و مووزید و خورگنننید کامی غروب کردم بود .اوایل مهر مام بود و یازدم مام از مشنننلو
گدنم در بخش اورژانس بیمارستان ( )...مو ذگ یازدم مام و چهار روز!
اورژانس ،بخش پر رف و آمد و پر سننرورنندایو که روزانه رنندها نفر به د یل مختلف کارگننان به
آنجا مورسنند کار کردن در آن بخش واقعا سننخ اسن و باید از د و جان مایه بمذارید باید با
یورننله باگننید و مش ن یر گننخصننو را وارد محیط کاری ن نید و یوا پرتوها را ببوسننید و کنار
بمذارید ،تا بیماران یوم بر سیم جسمانو ،با روییه خوبو هم از اورژانس خارج گوند.
استارر زدن ،از پارکینگ مجتمع خارج گدن و به
سوی بیمارستان یرک کردن.
سننا های سننا بود که در آن سنناختمان دم طبقه زند و موکردن .سننا های سننا بود که "تنها" در
آن ساختمان دم طبقه زند و موکردن.
اگننننتبام ن نید! من خانوادم دارن مادری دارن ،مهربان ،زیبا و زیم کش .او سننننی دم سننننا پیش،
درس وقتو که یک سا از مرگ پدرن مو ذگ  ،با مرد مستبد و زور ویو به نان "سا ر هدای "
ازدواج کرد که هیچ می مناسبو ج پو نداگ .
اهو مانند دیوانهها جلوی آیینه با خود یرف موزدن و موپرسننننننیدن "چرا مامان؟ چرا این کار رو
کردی و خانوادم کوچیکمون رو از هم پاگیدی؟"
هنوز هم برایم سوا اس واقعا چرا با چنین مردی ازدواج کرد؟
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ف ر موکنم یا دیمر متوجه گدم باگید که چرا تنها زند و موکردن! تحمل گخصو که قرار بود
جای خالو پدر را پر کند ،بیش از ید برایم غیر قابل قبو بود.
به هریا  ،به محض این که در آزمون کن ور پذیرفته گننندن ،با خانهی سنننا ر خدایافالو کردم و با
اند ارثو که از پدرن به من رسیدم بود ،آپارتمانو نقلو خریداری کردن و...
لورغم رهایو از نیش و کنایههای سننا ر ،باز
سننا او تنها زند و کردن بسننو سننخ ذگ ن
هم سننننخ بود اما قربههای سننننا به دنبا هم دویدند روزها ،گننننب گنننندند و گننننبها ،روز!
ذگن و ذگن و ذگن و آن یجم از تنهایو برای همیشنه در خانهان ماند ار گند و تبدیل به
ادتو م در گد.
پژو  206آبو رنمم را در پارکینگ واقع در ییاط ب رگ بیمارسننننننتان پار کردن و با جله به طرف
اورژانس قدن برداگتم .ساختمان اورژانس واقع در سم راس بیمارستان بود .نمای سفید رنگ
داگ و پنجرمای بسیار ب رگ و مربع گ لو در نمای بیرونو آن دیدم موگد.
مقابل در ،نفس میقو کشیدن و در نهای با آرامش وارد اورژانس گدن.
از سالن ذگتم و به اتاق استرای پرسنل رفتم و روپوش سفید بیمارستان را که کمو برایم تنگ
گنندم بود ،به تن کردن .گننیف را از "ثریا محمدی" تحویل رفته و به فضننای نسننبتا گننلو سننالن
انتالار نماهو انداختم .زنو ،نوزاد گنیرخوارش را که رندای جیغ و ریهاش تمان سنالن را برداگنته
بود ،مدان در آغوگش ت ان موداد و خودش هم در یا اگک ریختن بود.
به دیوار ت یه کردن و با خودکار بیک در دسنننتم مشنننلو بودن که رننندای آرش مقدن زادم ،خودکار
بوچارم را از میان انمشتانم نجار داد.
سین ،گب بخیر.نماهو به روپوگو که در دستش قرار داگ کردن و س س به چهرمی خستهاش چشم دوختم و
فتم:
سین خسته نباگید ،ممه گیف تون تمون نشدم ،چرا اینجایید؟جلو آمد و کنارن ایستاد.
منتالر دکتر رداقتم...آهانو زیر **ب زم مه کردن و فتم:
ا ن دیمه باید برسه!-آرم...
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به دیوار سب روگن پش سرش ت یه داد و منتالر نماهم کرد .فتم:
چی ی گدم؟اهمو کرد و ف :
مریم ...خانم چرا نیومدم؟ابرویو با انداختم و با گیطن پرسیدن:
چه طور؟دستو به موهای مش و کم پشتش کشید:
ویدا جان اذی مون ن ن!لبخند دنداننمایو زدن و درس لحالهای که خواستم جواب دهم ،ردای پرستار مانع گد.
پرستار :دکتر؟
من و آرش به طرف تخ بیمار رفتیم.
دختر نوجوان سی دم ،چهاردم سالهای ریان روی تخ دراز کشیدم بود.
پرسیدن:
اسم چیه ی ن؟با ردای ضعیفو جواب داد:
مینا.مینا ی ن تصادف کردی؟دماغش را با کشید:
بله.چی ی نیس مینا جان.قبل از آنکه دس کشها را دس کنم ،اگکهایش را پا کردن.
آرش نماهو به اطراف کرد و با ردای نسبتا بلندی ف :
 همرام بیمار؟مرد کچل و قد بلندی جلو آمد و ف :
من با دختر خانم تصادف کردن.به طرف مینا بر شتم و معاینهاش کردن.
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س برداری زمه بفرمایید

به نالر مچ دسنننننن و این قسننننننم از پای راسننننننتش گنننننن سننننننته،رادیو رافو.
به مینا لبخند زدن و از تخ فارله رفتم.
کنار جمالو ،سرپرستار بامحب بخش ،نشستم و دس کشهایم را از دس بیرون آوردن.
این رحنه -در آوردن دس کشها -روزانه بارها و بارها ت رار موگد!
چند سننا از نیمه گننب ذگننته بود .در یا نوگننیدن قهوم بودن که سننهیل رننداق -که ی م
سرپرس و همه کارمی بخش را داگ  -مرا مخاطب قرار داد:
دکتر جان؟لیوان قهوم را روی کانتر ذاگتم و فتم:
بله؟دستو به بینو وگتو و نسبتا ب ر ش کشید و س س دستانش را در جیب روپوگش ذاگ و
ف :
هستو من برن جایو؟سری ت ان دادن:
بله خیالتون رای !جمالو با نماهش دکتر رداق را بدرقه کرد و وقتو از دید محو گد ،خندان ف :
پسر برادرش تو گربتش مسهل ریخته!رف دستشویو؟آرم.طبق ادتو که از دوران طفولی همراهم بود ،دستم را جلوی دهانم رفتم و با خندم فتم:
بوچارم ،من بودن پسرم رو یه وگمالو یسابو مودادن.دوبارم لیوان قهوم را برداگتم و این بار تمامش را نوش جان کردن.
درون اورژانس پرندم پر نموزد که بیماری را با بران ارد آوردند.
همرام بیمار ،با کمک ی و از پرسننتاران انترن ،بیمار را که مرد هم بود روی تخ خواباند .پرسننتاران
به طرف تریاژ راهو گننننندند که جمالو دسنننننتش را در هوا ت ان داد و با رننننندای نسنننننبتا بلندی به
پرستاران وگ د کرد:
-اییا!
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به اتاق اییا منتقل گد.

تخ هل دادم گد و به سر
جمالو :خودکشو کردم!
وگهی لبم را لمس کردن و متعجب پرسیدن:
از کجا مودونو؟از جایش برخاس و ف :
تجربه!س س به طرف اتاق اییا راهو گد و ف :
دکتر که نیس  ،تو بیا!با ی سر بیمار که رسیدیم ،دس کش دس کردن .همرام بیمار با چهرمی کیفهای سر ت ان داد و
ف :
 خودکشو کردم.همان لحاله چشمم به جمالو افتاد که با ت بر نماهم موکرد.
پرستار فشارخون و ضربان قلب را چک کرد.
پرستار :نبضش خیلو کُندم!
به رورر کبودش ضربه زدن.
آقا؟ آقا؟هیچ واکنشو نشان نداد و من پرسیدن:
چو خوردم؟همرام :قرص.
چانهاش را در دس رفتم و به پایین کشیدن.
چه قررو؟زم مهوار جواب داد:
 نمودونم.نبضش را چک کردن و پرسیدن:
چند سا از زمانو که مصرف کردم ذگته؟و باز هم ،با همان کلمهی خسته کنندمی "نمودانم" پاسخموی سوا تم گد.
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با چشننم به دنبا دکتررننداق شننتم .قیچو را برداگننتم و تیشننرر سننفید خیسننش را پارم کردن.
باید سطح هوگیاریش را تخمین موزدن ،پس پرسیدن:
اسمش چیه؟همرام :رفان.
با دس چندین ضربه متواتر مح م تخ سینهی برهنهاش زدن و ت انش دادن.
 رفان؟ رفان ردان رو موگنوی؟**بهای تیرم گدماش از هم فارله رف و نیمه باز ماند و هیچ واکنشو نشان نداد .بدنش به
لرزش افتاد و در نهای قلبش از ت ش ایستاد .مقنعهان را قب کشیدن و فتم:
دچار ایس قلبو_تنفسو گدم!پرستار ،همرام بیمار را به بیرون از اتاق هدای کرد.
جمالو ،ماسننک اکسننیژن را بعد از آنکه مطمئن گنند به دسننتمام اکسننیژن ورننل اسن  ،به رننورر
بیمار ورل کرد.
ال تروگو آمادم بشه!لحالهای سرن را با آوردن و چهرمی رنگ پریدمی رضوی ،ی و از پرستاران را دیدن.
پرستار که به طرف دستمام رف  ،فتم:
ماساژ قلبو رو گروع موکنم.تا دسننتمام آمادم گننود ،با دو دس ن فشننارهای سننریع و پو در پو به قفسننه سننینهاش وارد کردن و
درس وقتو که دس هایم دیمر توان انجان دادنش را نداگ  ،دستمام گو آمادم گد.
[اتاق اییا :تمان بیمارانو را که با هر نوع بیماری مراجعه کردند را پذیرش کردم و اقدامار درمانو
را برای ایشنننننننان انجان دهد و باید آماد و کامل را جه پذیرش و کاهش خطر برای بیمارانو که
دچار یادثه یا وضعی یاد و فوری گدماند داگته باگد].
[ال تروگننو  :دسننتماهو ال تری و که با گننو های ال تری و خفیف ،تارلرزۀ بطنو یا دهلی ی را
بو اثر موکند].
اند لرزگو در ردایم هویدا گد.
 آدرنالین ت ریق کن...بعد از م ثو کوتام فتم:
135-ژو !
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پرستاری که مودانستم تازم کار اس  ،با سخ کوگو به وظایفش مل کرد و ف :
تنالیم گد.پدا های آغشته به ژ را در دس رفتم و با گمارش به سینهی بیمار فشردن.
سه دو یک...گنننو ! سنننرن را ت ان دادن تا تار مویو که مقابل رنننورتم قرار داگننن  ،کنار برود .نفس نفس زنان
پرسیدن:
وضعی ؟جمالو سری به طرفین ت ان داد.
برنمش !اینبار جمالو وارد مل گنننننند و ماسنننننناژ قلبو را انجان داد و سنننننن س دومین گننننننو را وارد کردن.
خوگبختانه با وارد کردن دومین گو  ،بیمار بر ش .
نفس ردا داری از دهان هممومان خارج گد.
دستما رورتو رنمو از جیب بیرون آوردن و قطرمهای درگ رق پیشانوان را پا کردن.
در کما تعجب لحالهای چشننننننمان بو یا و خمارش باز گننننننند و نماهم کرد .ناخودآ ام با دیدن
چشمان آبو ،چون اقیانوسش لبخند زدن.
در نهای  ،دکتر رداق وارد اتاق گد و جای مرا رف  .از اتاق خارج گدن و به سرویس بهداگتو
رفتم و چند مش آب به رورتم زدن.
همرام بیمار رفان نان ،وارد اورژانس گد و مرا که در سالن دید ،با جله به طرفم آمد.
همرام :خانم دکتر؟
لبخند اطمینان بخشو زدن و فتم:
یالش خوبه ...چو خوردم بود؟مرد که یا دیمر آگفتمو در چهرماش یس نموگد ف :
نمودونم چندتا ،اما قرص( )...رو تو اتاقش پیدا کردن!سری ت ان دادن و فتم:
ادامه روند درمان رو دکتر رداق انجان مودن ،منتالر بمونید.تش ر کرد و پش در اتاق به انتالار ایستاد.
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لبا های یک دس مش و به تن کردم ،سو و چند ساله به نالر مورسید و انمش یلقهاش پُر
بود!موهای خرمایو رنگ پرپش و مجعدی داگ که روی پیشانواش ریخته گدم بود.
به پرسنننتاران مشنننلو به کار نمام کردن و بودلیل به مرد ن دیک گننندن .دسننن هایم را در هم قفل
کردن و پاهایم را جف کردن.
چرا این کار رو کرد؟به رننننننورتم ز زد و جوابو نداد .بینواش ملو بود و زیادی باریک گنننننندم بود .قدمو جلو رفتم و
فتم:
خودکشو رو مو م.روی رندلو نشس و با لحنو که درو در تک تک واژمهایش بیداد موکرد ،ف :
من ،بننا رفننان زننند و نموکنم! نمودونم! هیچوق ن یرف از خودکشننننننو نموزد ،از کجننا بنناینندموفهمیدن!؟
نیشخندی زدن:
آدمایو که در مورد خودکشو یرف موزنن ،معمو دس به خودکشو نموزنن!*جواب نداد و به در خیرم گد پرسیدن:
چند سالشه؟**بهایم را به هم فشردن و در د لیچاری نثار خود و یرفهایم کردن و با خود فتم ا ر بموید
تو را سننه ،خوگحا موگوی؟
هنوز به یرفهایو که زدم بودن مواندیشیدن که ف :
 همین دیشب تولدش بود بیس و پنج ساله گد!آهو از دهانم خارج گد و تنها فتم:
-هم سنیم!

*این جمله مشننننهور از آندرم مارلو اسنننن « :آدنهایو که در مورد خودکشننننو یرف موزنند معمو
خودکشو نموکنند»
*بنا به د يلي اسم قرص یذف گد!
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مریم :دو روزم زودتر میان تا ببینم  ،تو نیستو! لطف کردی مرسو واقعا ،جبران موکنم ویدا...
دس بر روی گانهاش ذاگتم.
خواهش موکنم ،مودونو که گیف گب رو بیشتر دوس دارن!جمالو هم یاضر و آمادم به ما ن دیک گد.
جمالو :ویدا جون؟
جانم؟کیفش را روی گانهاش مرتب کرد و ف :
جمالو :بیماری که خودکشو کردم بودا...
مریم پوفو کشید و به پش دستش زد و ف :
بازن خودکشنو؟سری ت ان دادن و رو به جمالو کردن و فتم:
خب؟جمالو :به گیرین (ی و از پرستاران بخش) فته با کسو که نجاتش دادم کار دارم!
نفس میقو کشیدن و لبخند رضای بخشو از یا رو به بهبود بیمار بر لبم نقش بس .
ایتما موخواد تش ر کنه.جمالو :صر مرخص موگه ،یه سری بهش ب ن.
برخاستم و دریالو که مقنعهان را مرتب موکردن پرسیدن:
به این زودی؟گانه با انداخ و ف :
جمالو :منم تعجب کردن ،ولو میمن برادرش موخواد هر چه زودتر مرخص بشه.
آوردنش بخش؟جمالو در یالو که با کیف روی دوگنننش جلوی کام یوتر خم گننندم بود و نماهش میخ مانیتور بود
پاسخ داد:
آرم.بعد از به پایان رسننننیدن سننننا کاریان ،به طرف اتاق مورد نالر رفتم .دسننننتو به وگننننهی مقنعه
کشیدن و در را باز کردن.
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چرا خاموش بود و پردمهای ضخیم آبو رنگ پنجرم را پوگاندم بودند و فضای نیمه تاری و ایجاد
گدم بود.
به تخ ن دیک گنننندن و سننننرمش را وض کردن ت انو خورد و بیدار گنننند و مچ دسننننتم را مح م
رف .
با ردای بم و رفتهای ف :
چی ار موکنو؟سرن را با بردن .دستم را كش دن و از دستش جدا کردن .لبخندی زدن و فتم:
بیدارتون کردن؟ یالتون چطورم؟به چشمهایم ز زد:
تو دکترمو؟چشمهایش به قدری دلربا و معصون بود که دوس داگتم مدرها به تماگایش بنشینم .دوبارم
سوالش را ت رار کرد:
 تو دکترمو؟**ب یدن و نمام خیرمان را رفتم و دستانم را در جیب فرمم کردم و فتم:
 مش لو پیش اومدم؟به اتی اسم نصب گدم بر روپوش نمام کرد .و زیرلب زم مه کرد:
ویدا محبو!جواب دادن:
 بله ،ویدا محبو هستم.سرش را به طرف مخالف من ،یعنو به طرف پنجرم چرخاند و زیر **ب ف :
 برو بیرون!متعجب قب رفتم و لحالاتو هاجوواج همان جا ایسننننننتادن .او همانطور که به پنجرم ز زدم بود
فریاد زد:
برو بیرون!از جا پریدن و هو گدم قدنهایم را به قب برداگتم و زم مهکنان فتم:
خیلو خب!و به سر اتاق را تر کردن.
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ت ه سنیبو را که به طرفم رف  ،در دهان ذاگنته و با دهانو پر و لپهای برجسنته گندمی مملوء
از میوم ،فتم:
خودر خوب مودونو اری دلم نموخواد باهاش رو به رو بشم.ییهمند آهو کشید و س س ف :
به خاطر من بیا ،به خاطر مادرر! دو مام آز ارم به من سر نموزنو! چرا دختر؟ من ب ر ن ردن؟تر و خش ن ردن؟
پوزخندی زدن و با دلخوریای که در ردا و چهرمان هویدا بود ،فتم:
گننما چرا نمیای؟ ممه من دخترر نیسننتم؟ اون کثاف بو همه چی  ،چرا نموذارم پار رو از خونهبیرون بذاری؟ چندبار اومدن با زبون بو زبونو بیرونم کرد؟
از این که همان جر و بحثهای کهنه را از سر رفتم آزردم گد .اخمو کرد و ف :
باگنننه! تو اقل! ولو تو که مودونو نموتونم بیان ،چرا موپرسنننو؟ ی د مامان ،ممه ج تو کورو دارن؟
به او ن دیک گدن و سرن را روی سینهاش ذاگتم و فتم:
مامان؟موهایم را از روی مقنعه نوازش کرد و با لحنو سرگار از ایساسار مادرانه ف :
جانم ی د مامان؟سرن را به سینهاش فشردن و فتم:
بیا با من زند و کن!زیرلب زم مه کرد:
نموتونم! من اینجا اسیرن!سرن را بلند کردن و معترض فتم:
 ازش گ ای موکنیم .کافیه **ب تر کنو ،بهترین وکیل رو پیدا موکنم.تمسخرآمی خندید.
چه گ ایتو آخه؟ ی َرن که گ ای کنیم ،یعنو تو نمودونو سا ر چه کله ندمایه؟پوفو کشیدن و از جایم برخاستم.
بس کن مامان ،تو خودر اگق زندانبانتو!در س ور اگکهایو را که پس از خندمی تلخش جاری گدم بود ،پا کرد.
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باید برن سرکار...با چشمان پرتردیدش به در خانه نمام کرد و ف :
بازن بیا باگه؟ونهاش را بوسیدن و فتم:
چشم.از مارر منحو سننا ر بیرون رفتم و یک راس ن به بیمارسننتان رفتم .در ییاط بیمارسننتان بودن
که متوجه باز بودن بند کفشنننم گننندن .خم گننندن و بندهای سنننفید رنگ را مح متر از قبل بسنننتم.
هنوز روی دو زانو خم بودن که یک جف کفش مردانه جلویم ایسننننننتاد .سننننننرن را با بردن و رفان
دادفر ،همان بیمار هفتهی پیش را دیدن.
جب! در د برای خود ابرویو با انداختم .اسم و فامیلواش را به خوبو به خاطر داگتم چرا که
معمو یافاله ضعیفو در بهخاطر س ردن اسامو داگتم.
بلند گدن و بویرف نماهش کردن که خودش ف :
سین.چهرمی کنج اوی به خود رفتم و انمار که نمودانم چه کسوس .
سین!سرش را خم کرد و ف :
 خانم دکتر ،من رو موگناسو؟دستانم را در جیب پایی می مش و رنمم ذاگتم و فتم:
منم ...نه متاسفانه ،باید ی و از بیماران یا...بوخیا  ،با لبخند َل و شادی ف :
 آرم همونو که خودکشو کردم بود.نمام کوتاهو به چهرماش انداختم .به ج چشننننننمهایش ،به اج ای دیمر چهرماش دق کردن و به
این نتیجه رسننننننیدن که تنها چشننننننمهایش زیبا نیسنننننن  ،بل ه بینو خوش فرن و **ب کوچک و
متناسبش ،موهای خوش یال خرمایواش هم ز یباس .
لبخندی مصنو و بر لبانم نقش بس .
بله بله درسته .یالتون چطورم؟هیچوق دروغموی خوبو نبودن! چشمانش خندید و این بار گادابتر نماهم کرد:
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ا ن الون!نماهو به سا مچوان انداختم و فتم:
خداروگ ر.وگه لبش با رف :
 جله داری؟ اومدن ازر تش ر کنم باب ...تبسم خجولو کردم و در میان یرفش پریدن:
اوم ،خواهش موکنم من وظیفهن رو انجان دادن.سرش را باز هم کمو خم کرد و ف :
ممنونم.و من ،باز هم لبخند زدن ،باز هم! نماهش خیرمی چا ونهان گد .نماهش را دوس داگتم امان
از نجوایو که در درونم پرسید :دیوانه گدمای؟ و امان از من ذوق زدم كه جواب داد :آری!
رفان که س وتم را دید ف :
بهترم که م ایم نشم.م ثو کرد و ادامه داد:
به امید دیدار ،ویدا.دستو ت ان دادن و وارد اورژانس گدن.
آن گب از آن گبهایو بود که تمرک ن را به طور کامل از دس دادم بودن و اف ارن لجوجانه گ ل
و گنننننمایلو آبو رنگ ،درسننننن مثل آن چشنننننمان آبو آگننننننا به خود مو رف  .هرچه بیشنننننتر به
چشننمهایش ف ر موکردن ،بیشتر جذبش موگنندن و خصننل های خاص و جذابو پشن سننر هم
در ذهنم ردیف موگننننننند .خودن هم از این همه ذوق و هیجانو که در وجودن ریشنننننننه دواندم بود،
متعجب بودن.
برای آن که اف ار بو معنایم را سنننناقط کردم و به وظایفم مل کنم ،به سننننرویس بهداگننننتو رفتم و
چند مشنننن آب به رننننورتم زدن ،موهای قهومای روگنننننم را در مقنعه فروکردن و سنننن س مشننننلو
بررسو وضعی بیماران گدن.
یوالو هف رننننبح بود که به آپارتمان دنج و رایتم رسننننیدن .کلید انداختم و در سننننیام رنگ را باز
كردن و وارد ی اط نسننننبتا كوچک گنننندن .دو طرف ییاط باغچه بود و تعداد بسننننیار کم و انمشنننن
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گننماری درخ  ،در آن ناییه قرار داگ ن  .و گنناداب و د باز بودن ییاط ،باب لدانهای مش ن و
رنگ ب رگ و کوچ و بود که کنار باغچه ردیف گدم و در آنها از لهای محمدی پر گدم بود.
سوییچ ماگین را به آقای کریمو دادن و از او خواهش کردن ماگین را به پارکینگ منتقل کند.
مقابل وایدن یعنو واید گمارم پنج ایستادن .هنوز دسته کلیدن را از کیف بیرون نیاوردم بودن که
ردای ُروم و از واید روبهرو به وگم رسید.
مودانستم چه چی ی مسبب ایجاد این ردا اس  ،پس بوتوجه کلید انداختم و در را باز کردن.
در واید روبهرویو باز گنننند و هانیه به بیرون پرر گنننند و درسنننن جلوی پاهایم افتاد .با تعجب به
هانیه و س س به کسو که هلش دادم بود یعنو مسعود ،همسایهی واید روبهرویوان نمام کردن.
مسعود خشممین ،خطاب به نام دش ف :
 مشو تو سمدونو بابار!خم گدن و بازوی هانیه را رفتم .هانیه دریالو که ریه موکرد ،ف :
تو همون سمدونو هم نداری ،بیچارم!مسعود از گدر خشم کبود گدم بود ناچارا مداخله کردن:
آقای گهیاد خواهش موکنم!مسعود بوتوجه به من به طرفش هجون آورد و ف :
کاری ن ن یه بییو به سرر بیارن که...هانیه نمایشو آب دهانش را بیرون انداخ و ف :
تُف به غیرر نداگتهر که من رو با این وضع بیرون موندازی!زیر چشنننمو نماهو به سنننر و وضنننعش انداختم .تاپ و گنننلواری مشننن و به تن کردم بود و موهای
مشننن و افشنننان و پریشنننانش روی گنننانههای برهنهاش رها گننندم بود .مسنننعود باز هم جلو آمد که
هانیه پش من پنام رف .
دس هایم را با رفتم و فتم:
آقای گهیاد چی ار موکنید؟ لطفا خودتون رو کنتر کنید ،بفرمایید قب ،بفرمایید!نمام میقو به من انداخ .
فقط به ایتران گما.م ثو کرد و ف :
-برو مشو وسایل رو جمع کن!
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هانیه تنهای به من زد و وارد خانهگان گد .مسعود با آن نمام تیرماش هنوز به من نمام موکرد در
د پوفو کردن و س س به رویش اخم غلیالو کردن و وارد وایدن گدن.
با خود اندیشیدن که ا ر قرار اس ربح این ونه آغاز گود ،گب چه چی ی انتالارن را موکشد؟
هنوز قدن دون را برنداگته بودن که باز هم ردای داد و بیدادگان با رف .
گانهای با انداختم و برای استرای کردن به اتاقم پنام بردن.
با ردای آ رن تلفن بیدار گدن مدتو در تخ ماندن و چشمانم سفیدی سقف را نمام موکرد و
مل ن را نمودانسننننننتم! گننننننناید هم کمو به پنجرم نمام کردن و پس از آن از تخ رن و نرمم جدا
گدن.
نیمرو درس کردن و با ولع مشلو به خوردن گدن.
بعد از غذای هرچند سادم ،کارهای روزمرمان را انجان دادن و در آخر سا تو مطالعه کردن.
به محض این که دیمر تمایلو به ادامه دادن خواندن نداگننتم ،وگننهای از رننفحه را تا زدن و روی
تخ پهن گننننننندن .لپ تاپ را روی پایم قرار دادن و تصننننننمیم رفتم ایمیل هایم را چک کنم .اکثرا
ایمیلهای تبلیلاتو خسته کنندمای بود که بدون لحالهای درنگ یذفگان کردن.
لرزش تلفنم که نمودانستم دقیقا کدان قسم تخ قرار دارد ،مرا مجبور به لمس تمامو نوایو
تخ کرد و در نهای زیر پتوی مچاله گدم پیدا گد.
الو؟ردای جیغ مانند گادان به وگم رسید.
 سین بومعرف !خندان و پرانرژی فتم:
گنادان!زهرمار .خوبو؟با دکمههای کیبورد مشلو گدن و فتم:
مثل همیشه...ردایو مثل ردای فنرهای تُشک آمد و س س گادان با یسرر ف :
دلم برار یه ذرم گدم ،کاش به این زودیا نمورفتم.**ب و لوچهان مانند بچهها ،گ ل و گمایل غممینو به خود رف :
-منم اینجا تنهان ،خیلو تنها! اهو س ور بیش از ید خونه دیوونهان موکنه.
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لحنش کمو خشن و صبو گد:
به مامان سر زدی؟ بوخیا دختر ،توجهو به گوهر ننه ی ن ن!با خود ،سری ت ان دادن و فتم:
باگه باگه ،سعو موکنم .من رو و کن خودر چوکار موکنو؟پوفو کشدار کشید.
 از چهارگنبه میرن سرکی  .مودونو چیه؟ بهتر! یورلهان سر رف .دریالو که با گننادان ،دوس ن دوران مدرسننه و البته دوسننتو که نفسننم به نفسننش بند بود ،یرف
موزدن مشلو بررسو باقو ایمیلها گدن .گادان هم با لحن متعجبو که موتوانستم چشمهای
از یدقه بیرون زدماش را تصور کنم ،ف :
ویدا باورر نموگه! مودونو کو رو دیدن؟ رضا!چند ردن ثانیه س ور کردن تا به یاد بیاورن رضا دقیقا چه کسوس و س س فتم:
جدی مو و؟ کجا؟ تبری ؟ولون ردایش پایین آمد و پچ پچ مانند جواب داد:
آرم تو بازار ...اونم من رو دید و گناخ  ،یعنو نماهش که مو ف گناخته.ایمیلو هم از ویید ،برادرن در لیس چشمک موزد.
با هم یرف زدین؟ گادان! چه ایساسو داگتو بعد این چند سا ؟در ایمیل به طور خیرننننهوار فته بود دوسنننن دارد مرا ببیند و در اسننننرع وق از طریق اسنننن ایپ
تما بمیرن.
لبخندی زدن و دوبارم ایمیل را خواندن که گادان ف :
نه بابا ،با یه خانمو بود .ف ر کنم زنش بود! اولش که من رو دید ،تعجب کرد ولو بعدش ،اُس ن لیه لبخند بوم م زد و راهش رو رف  ،رف .
ایمیل بعدی را باز کردن اما یواسم به م المهمان هم بود و پرسیدن:
چه ایساسو داگتو؟بعد از چند ثانیه س ور ،خندید و ف :
دلتنمو ...گننناید! هیچوق اگنننقش نبودن ولو سنننا های نوجوونو رو با رضنننا بودن .خودر کهبهتر مودونو! اری ولش کن ،چه قدر تو ف ر ایساساتو!
با دیدن محتوا ایمیل ناگنا  ،تلفن از دستم رها گد و با لبهی تخ برخورد کرد.
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تند تند پلک زدن و مقداری از موهایم را پش وگم انداختم و روی اولین س کلیک کردن.
اولین س ،من کنار اتومبیل در محوطه بیمارسننتان ایسننتادم بودن و درون کیفم را مو شننتم .آن
روز هوا آفتابو بود و ینک بر چشم داگتم.
چشننم ر ی کردن و یج س بعد را نمام کردن .با لیوانو در دس ن روی ی و از رننندلوهای ییاط
نشسته بودن و ویا غرق در اف ارن بودن و توجهو به اطرافم نداگتم.
سننومین س ،در اتومبیل بودن و چهرمان مشننخص نبود و فقط دسننتم که فرمان را رفته بود ،در
تصویر دیدم موگد.
چهارمین س را با ناباوری و آگفتمو نمریستم.
در همین اتاق ،پش به دوربین و نیمه برهنه و با لبا زیر ایستادم بودن .آب دهانم را به سختو
قورر دادم و با ویشننننننن آخرین س را باز کردن که مشنننننننابه س قبل بود ،با این تفاور که
موهایم را بسته بودن.
این لحاله را با ج ییار کامل به خاطر داگتم ،درس گب ذگته بود!
دوبارم با دق بیشتری به س ها چشننننننم دوختم .ت مان آن ها با بازمی زمانو ن د یک به هم
انداخته گدم بود تاریخ ارسا ایمیل هم پنج ربح بود.
بو آن که متوجه باگم ،ناخنهایم را موجویدن و مضطرب به س آخر نمام موکردن.
با لرزش تلفن روی پارک  ،دسننننن از ناخن جویدن برداگنننننتم و از تخ آوی ان گننننندن و وگنننننو را
برداگتم .گادان با ردای وش خراگو فریاد زد:
 چرا جواب نمودادی؟ ها؟**ب هایم را به دندان رفتم و مدان پوسننننننن **ب هایم را جدا موکردن .گنننننننادان پوفو کرد و
بویورله ف :
ویدا هستو؟ داری نمرانم موکنو .د یه چی ی بمو دختر!لویم را راف کردن و همانطور که به لپتاپ چشم دوخته بودن فتم:
یه ایمیل...زیر **ب چی ی زم مه کرد و ف :
دیوونه ،چرا جواب نمیدی پس ...ایمیل چو؟دستو به موهایم کشیدن و چشمانم را مح م به هم فشردن.
خشمآلود نامم را بر زبان آورد .یواسم را جمع او کردن و جوابش را دادن:
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یه نفر چند تا س از خودن بران فرستادم!با اند م ثو ،بد مان جواب داد:
چه جور سو؟لرزش ردایم را ایسا موکردن.
تو خیابون ،تو بیمارستان ...گادان یتو تو اتاق خواب!موتوانستم اخمهای در همش را یس کنم ،ف :
کنو؟مردد فتم:
نمودونم ...باید نمران باگم ،نه؟ آرم آرم ،این موتونه یه نوع تهدید باگه؟ آرم گادان؟انمار در یا جمع بندی جمیتو که گنیدم بود ،بود .پس از لحالاتو با طمانینه و آرامش ف :
آرون باش ،با دیدن چندتا دونه س هو ن ن گاید کسو گوخیش رفته ،هون؟معترضانه نامش را بر زبان آوردن.
گادان!با لحن نمرانو که اندکو هم سرزنش رایانه به نالر مورسید ،ف :
چرا ردار مولرزم؟ ببینم نمو که داری ریه موکنو!دستو به چشمان خشک و سوزانم کشیدن و فتم:
نه.در یالو که مودانستم خودش بیشتر از من در هرا و گورید وس  ،سعو در آران نمه داگتن
من موکرد.
 به من وش کن ،ی َرن که قضیه جدی باگه ربر کن ببینیم جريان چیه؟ اوکو؟ هو ن ن!هو و گتاب زدم فتم:
گادان بعدا باهار تما مو یرن.نمران نباش...سری ت ان دادن و در یالو که سعو موکردن خود را خونسرد نشان دهم و لرزش ردایم را مخفو
کنم ،لویم را راف کردن و فتم:
باگه ،فقط ...فقط ی م بران تعجب برانمی م ،چی ی نیس  ،فقط چند تا دونه سه!خیالش آسودم نشدم بود ،اما ف :
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با من در تما باش ،باگه؟دس مش گدمان را روی کیبورد لپتاپ ذاگتم و زیر **ب خدایافالو کردن.
تلفن همراهم را طرفو انداختم و باز هم به سها نمام کردن .زاویه سننننننو را که در اتاق خواب
بودن بررسننننو کردن .از روی تخ بلند گنننندن و به پنجرم رسننننیدن ،پردم را کنار زدن و به سنننناختمان
مقابل نماهو انداختم .پردم های سننننننفید رنگ ،مانع از دیدن فضنننننننای درون خانه موگننننننند .چرا
هیچوق توجهو به ساختمان روبهروی آپارتمان ن ردم بودن؟
در س ،من جلوی تخ ایستادم بودن و از پنجرم به رایتو دید داگ و هر کسو موتوانس
س بیندازد.
به طور یتم ،س از طبقه دون سنننناختمان رو به رو انداخته گنننندم بود .اما سننننوالو که یتو ف ر
کردن به آن ضنننننربان قلبم را با موبرد ،هوی فردی بود که سها را برایم ایمیل کردم بود .تمان
ایدمای که در یو ذهن مشوگم موچرخید ،یک گوخو تمسخر برانمی بود و بس! نموتوانستم
اف ار بو پروایم را سم و سویو دیمر هدای کنم چرا که یتو وگه چ شمو به ایتما ر ،مرا
هراسانتر از آنچه که بودن ،موکرد.
برای کاهش اضننننطراب و کیفموان ،آبو به رننننورر زدم و مقابل آیینهی کوچک مربع گنننن ل با ی
روگویو ،ایستادن .خیرم به قهومی چشمانم ،زیر **ب زم مه کردن:
خیلو خب ...خیلو خب...موهای فرن را مح م جمع کردن و ابروهای کوتاهم را که توسنننننط آب برهم ریخته گننننندم بود ،مرتب
کردن و کمو آرایش کردن تا چهرم رنگ پریدم و **بهای درگنننننن ت َر برداگننننننتهان کمتر جلب
توجه کند.
راهو بیمارسننننتان گنننندن و دم دقیقه از گننننیف کاریان ذگننننته بود که گننننیف را از مریم تحویل
رفتم.
تقریبا سا پایانو گیف بود که لیوان نس افه را از جمالو رفتم و تش ر کردن.
سها گنون
در این ف ر بودن که سنری به آن خانه ب نم چرا که هیچ رقمه نموتوانسنتم بوخیا
و موبایس سر از ماجرا در موآوردن.
کمو زودتر از روا همیشننننننمو از بیمارسننننننتان خارج گنننننندن و دقایقو در ماگننننننین ،کنار خیابان با
چشنننمان ری گننندم به اطراف نمام موکردن .قطرار درگننن باران به گنننیشنننهی ماگنننین فرود آمد و
خیلو زود گدر رف !
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کمو آن طرفتر مردی با کیف سامسون نقرمای دوان دوان به ایستمام اتوبو پنام برد.
ج او گننننننخص دیمری که توجهم رو جلب کند ،نبود .نماهو هم به آن سننننننوی خیابان کردن و به
دنبا ردی از ا یا همان گننخص تعقی کنندم شننتم! همه چی مثل همیشننه بود ،اما از آن
روز در نالرن دیمر هیچ چی مانند همیشه نبود!
نفس رننداداری از دهانم خارج گنند .دسننتو به پیشننانوان کشننیدن و به مقصنند خانه ،محل را تر
کردن.
چتر مش و رنمم را جمع کردن و در قرم رنگ ملازم را باز کردن که ردای قیژی داد و وارد مشاور
امی ن دیک آپارتمانم گننندن .مرد مسننننو که آقای رنننبوری نان داگننن با دیدنم لبخندی زد و از
پش می ش بلند گد و ف :
ربحتون بخیر دخترن!در را روی هم ذاگتم و چتر را همان وگه و کنار دیوار گورم زدمی بنمام قرار دادن .فتم:
سین آقای ربوری ،بندم رو به جا آوردین؟دستش را به طرف است ان روی می گلوغش رف .
بله بله دخترن ...خانم محبو ،بفرمایید چای!نماهو به است ان کمرباریک چایاش که از آن بخار بلند موگد انداختم و تش ر کردن.
دس هایم را در هم قفل کردن و فتم:
 آقای ربوری...رننندلواش را جلو کشننید و نشننس ن  .همانطور که ینک بسننیار ب رگ ذرمبینواش را روی چشننم
مو ذاگ پرسید:
مش لو پیش اومدم؟قدمو جلو رفتم و فتم:
ا ه یادتون باگه واید من تو آپارتمان ستارمس !ریش سفیدش را خاراند و پرسید:
ستارم یک یا دو؟سم چپ را نشان دادن و فتم:
یک ،روبهروی آپارتمان ،یه خونهی قدیمو دو طبقه هس  .پی هش رد و چهار...چند بار پیاپو سر ت ان داد.

24

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
مودونم کدون خونه رو مو و .اتفاقا برای فروش ذاگته گدم.متعجب باز هم قدمو جلوتر رفتم و پرسیدن:
یعنو دریا یاضر خالیه؟ درس فهمیدن؟بله .قصد خرید داری دخترن؟دس ن روی رننندلو چرن یشننمو رنگ ذاگننتم و ماندن چه بمویم .ارننی چه موتوانسننتم بمویم؟
مو فتم موخواهم بدانم رایب خانه کیس که از من س انداخته و برایم فرستادم؟
نه ،راستش...ادامه ندادن و سری به معنای تش ر خم کردن و فتم:
م ایمتون گدن ،خسته نباگید.آقای رننبوری که به نالر مورسننید این م المار ،م المههای ادی و روزمرماش به یسنناب موآید،
سری ت ان داد و ف :
خوش اومدی!فردای آن روز ،مشننلو بخیه زدن بازوی ت ل و سننفید پسننر دم سننالهای که آرتان نان داگ ن  ،بودن.
مادرش ،زن جوان و زیبایو بود بو* *مای بر موهای بور پسر زد و نجواکنان ف :
ا ن تمون موگه نفس مامان.و تمان گد!
دست شهایم را درون سطل زباله انداختم و کنار تخ بعدی ایستادن.
سین ،فشارش افتادم؟همرام :سین ،بله ،کو بیدار موگه؟
ا ن دیمه باید به هوش بیاد ولو باید ربر کنید تا سرمش تمون بشه.لبخند خستهای زد و ف :
ممنون ،خسته نباگو ی .از تخ دور گدن و لبخند زنان فتم:
سیم باگید.روی رننندلو فل ی نشننسننتم تا کمو به پاهایم اسننترای دهم .هنوز به کفشهای سننفیدن ز زدم
بودن که یکبارم قریب به دم نفر وارد اورژانس گدند .دکتر رداق و پرستار به طرفگان رفتند.
باز هم خودکشو!
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مستقیم به اتاق اییا بردنش و ثریا هم پش سرگان دوید .مودانستم یضور من زن نیس .
معمو موردهای این چنین را دکتر رداق بر هدم مو رف و من دخالتو در این موارد نداگتم.
به استثنای آن گب که...
دید انم به تماگنننای دوبارمی او در آن وضنننعی تن نموداد ،اما د  ،مشنننتاقانه و به طور یریصنننو
انتالار دیدن او را موکشننننننید خودش را ،آن ویهای آبو جادویو را !...ذاتا جادویم هم کردم بود
اما با خود ف ر موکردن که تنها از چشمهایش خوگم آمدم اس .
سننری ت ان دادن تا بیش از این در اف ار پوچ و بیهودمان غوطهور نشننون ،آخر کسننو نبود که بموید
ممر قرار اسننن باز هم میقاتش کنو که خیا بافو موکنو؟! آهو کشنننیدن و به طرف همان بیمار
که یا به هوش بود و موش آب کشیدم گدم بود ،رفتم.
مادرش گانههای دختر را ماساژ موداد.
نماهو به سرن انداختم و سوزن غرق در خون را برداگتم.
 ی ن چرا رفتو زیر بارون؟ س ُرم هم که کشیدی ببین دست چو گدم!بو یرف ،با چشمان سرخ و خستهاش نماهو به دس خونواش کرد! سرمش را از نو ورل کردن
و پرسیدن:
یال خوبه؟بدنش از سرما مولرزید .سرش را با آورد و لبخند کمرنمو زد.
بله خوبم.خیلو خب ،اجازم بدم س ُرم تمون بشه بعدش موتونو بری ی ن.جمالو از پش سیستم ردایم زد و من با "آمدن" پاسخمویش گدن.
لبخندی زدن و از تخ فارله رفتم و به خانم طاهری فتم:
لطفا یه پتو برای ایشون بیارید.و به بیمار اگارم کردن ردای مادرش را گنیدن که ف :
آذینم چ گدم تو؟!باران نم نم گروع به باریدن کرد.
لبههای یقهی پالتوی فیلو رنمم را به هم ن دیک کردن و به پاهایم جان بخشیدن و به سر خود
را به اتومبیل رسنناندن .دکمهی دزد یر را فشننردن و دس ن دراز کردن تا در را باز کنم که با سننتیک
پنچر گنننننندمی اتومبیل مواجه گنننننندن .با تعجب ردن خم کردم و دور تا دور اتومبیل چرخو زدن و
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وقتو چهار چرخ پنچر را دیدن با پا ضربهای تایر زدن .نفسم را کیفه و بو یورله ،مح م به بیرون
فرستادن .خستهتر از آن بودن که بخواهم اینجا منتالر بمانم.
باران با گنندر بیشننتری موبارید و همه چی دس ن به دس ن هم دادم بود تا آن روز ابری و دلمیر،
روز من نباگد.
با بو یورننننلمو سننننر خیابان به انتالار تاکسننننو ایسننننتادم بودن که آزرای مشنننن و رنمو جلوی پایم
توقف کرد و تک بوقو زد.
پوفو کشیدن و چند قدن دور گدن .باز هم بوقو زد و در سم گا رد را باز کرد .همان لحاله بیمار
خودکشننننننو کردم را که به طرف در خم گنننننندم بود ،دیدن .دسننننننتش را مقابل رننننننورتم ت ان داد و
لبخندزنان ف :
سین ،ب ا با ...لبخند خجلو زدم و جلو رفتم .پس از سین و ایوا پرسو ج ئو ،مؤدبانه فتم:
 ممنون ،ایت اجي ن س  .من...با چشم و ابرو به باران و آسمان ابری اگارم کرد و گتاب زدم ف :
ا ن خیس موگو ،زود باش!طوری که مرا هم هو کرد و نماهو به آسنننننمان کردن .درسننننن همان لحاله ر د و برقو سنننننهممین
آسمان را بیمنا تر از آنچه که مشاهدم مو گد ،کرد .گانههایم از آن ردای مهیب پرید و تردید
را کنار ذاگته و سوار گدن.
معذب و جمع گننندم در خود نشنننسنننتم .کاور مشننن و رنننندلوهای اتومبیل ،بوی چرن موداد .نیم
نماهو به من کرد و دسننننن دراز کرد و بخاری را روگنننننن کرد .در همین یین طسنننننهای کرد .لبهی
مقنعه را تا زدن و پرسیدن:
سرما خوردید؟لویش را راف کرد و ف :
نه ...آلرژی فصلو ،سوغار پایی م دیمه.با سر تایید کردن و ناخودآ ام توریههای طبیبانه به بیمار در من گعلهور گد و فتم:
کافیه داروهاتون رو به موقع مصرف کنید اونوق ...به بینواش چینو داد و ف :
-متنفرن...
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یرکتو که از دیدم گدنش در آدنها بی ار بودن همین بود! چه لتو دارد که یک انسان بالغ اجازم
ندهد فرد مقابلش جملهاش را به پایان برساند و بعد یرفش را ب ند؟ گاید ف ر موکنند قرار اس
در الم یک مقان او را کسنننننننب کنند که زودتر یرفگنننننننان را موزنند .به او چشننننننم دوختم و
نیشخندی زدن.
گما ادر دارید یرف بقیه رو قطع کنید؟نیم نماهو به من کرد و بلند خندید .گاید ف ر نموکرد کار ناگایستش را به رویش بیاورن .هر چه
بود به گوخو و خندم تمامش کرد و در یالو که هنوز بو دلیل موخندید ،ف :
ف ر کنم!ابرویو با انداختم و تصمیم رفتم بیش از این بدخلقو ن نم .و در نهای هر دو س ور را به هر
نوع ف و ویو ترجیح دادیم.
آنقدر به خیابان خیس و باران زدم نمریسننتم تا به خواب میقو فرورفتم و وقتو بیدار گنندن ،بوی
طر مردانهای به مشامم رسید.
چشنننننمهایم را شنننننودن پالتوی مشننننن و رنمو تا ردنم را پوگننننناندم بود .بعد از به پایان رسنننننیدن
ذگننته بود! باران هم
خمیازمان ،پالتو را کنار زدن و به سننا مچوان نماهو انداختم .سننه سننا
بند آمدم بود و آسمان راف راف بود .ردای بوق اتومبیلها و ردای پرند ان س ور را گ سته
بود .سرن را به طرف رفان چرخاندن که با دیدن چشمهای بازش که در س ور به نیم رخم ز زدم
بود ،ترسیدن و چی ی گبیه به هیننننننننننن از دهانم خارج گد .چشمش از چشمانم به دستم که روی
قلبم بود ،خورد و گاید فهمید مرا ترساندم که با ردای بسیار ضعیفو زم مه کرد:
منتالر موندن بیدار بشو!دستو به مقنعهی مش وان کشیدن و قسمتو از موهای فر قهومای روگنم را به داخل فرستادن و
معذب فتم:
سه سا خوابیدن .باید بیدارن موکردید! گرمندم ،متوجهی ذر زمان نشدن.همان طور که خیرم به من نمام موکرد ،جواب داد:
نه.نماهو به اطراف انداختم زیر سنننننایهی درخ کهنسنننننا و پر باری پار کردم بود .چشنننننمم که به
آپارتمانم خورد به این ف ر کردن که آیا آدر دادمان؟ و وقتو به منفو بودن جواب سنننوا رسنننیدن
اخم غلیالو چهرمان را در بر رف  .به طرفش بر شننتم و به محض این که دهانم باز گنند تا ب رسننم
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آدر خانهان را چمونه یافته اس ن تلفنم زنگ خورد و اف ارن را در هم ریخ  .رفان بیفارننله به
کیفم اگارم کرد و پرسید:
جواب نمودی؟ابرویو با انداختم و طلب ارانه نماهش کردن.
بعدا تما مو یرن .مرسو باب ...خواهش موکنم.در د پوفو از ت رار کارش کشیدن و برای این که چشم غرمای به او نرون ،سرن را پایین انداختم و
پالتو را به طرفش رفتم .خواسنننتم در ماگنننین را باز کنم که متوجهی قفل بودنش گننندن .نامش را
استفهان آمی بر زبان جاری ساختم.
آقا رفان؟اگارمای به در اتومبیل کردن که ضربهای به فرمان زد و ف :
ام یواسم پرته!در را باز کردن و باز هم تش ر کردن.
تا زمانو که در را ببندن ،سنننننننمینو نماهش را به خوبو یس موکردن .پشننننننن در ایسننننننتادن
چشمهایم را بستم و پلکهایم را بر هم فشردن و نفس میقو کشیدن.
یک هفته از آغاز کی های ترن جدید مو ذگنننننن  .در طو آن چند روز اتفاق خارننننننو رخ نداد.
چک کردن ایمیلهایم تبدیل به وسننواسننو آزار دهندم گنندم بود و خوگننبختانه ماجرای سهای
مرموز هفتهی پیش به همان یک بار ختم گد و دیمر هیچ سو از هیچ ایمیلو دریاف ن ردن!
نمودانسنننتم یک گنننوخو بودم یا یک بازی یا ...گننناید هم یک نوع تهدید! به هریا اتفاق جالبو
نبود و امیدوار بودن در نهای سنننننر از ماجرا در آورن ،یتو ا ر تنها یک گنننننوخو مضنننننح انه بودم
باگد.
زنگ را فشردن و منتالر ماندن .در باز گد و از میان دو مرد نمهبان بور کردن .مادر ،به ییاط آمد
و دسن هایش را باز کرد .در آغوگننم رف و ابراز دلتنمو کرد و من هم تمان مدر در آغوگننش به
یرفهایش وش موس ردن .وقتو رهایم کرد ،ف :
-بریم تو ،سرما نخوری.
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دنبالش رام افتادن و وارد سنناختمان گنندیم .از سننالن و رام پله ذگننتیم و مادر کاناپههای فیروزمای
خوش رنمو را که کوسننننهای لیمویو رنگ مربع گننن لو داگننن  ،برای نشنننسنننتن بر ید و من هم
کنارش نشستم .همان طور که نماهم به کاناپه بود ،کنج اوانه پرسیدن:
سلیقهی توئه یا اون؟مادر سرش را با آورد و منتالر نماهم کرد .دس روی ی و از کوسنها کشیدن و فتم:
این رو مو م!آهانو زیر **ب ف و جواب داد:
 سا ر ...من که اری بیرون نمورن ی ن.نماهو به رام پله انداختم و چشم ری کردن.
خونهس ؟او هم نماهم را دنبا کرد و جواب داد:
آرم.دس روی دس ذاگتم و پا روی پا انداختم و فتم:
خیلو خب ،یال خوبه مامان جان؟مثل همیشه چشمان درخشان درگتش خندید:
خوبم دخترن ،نمران نباش!در د چشنننننم غرمای به او رفتم و به ظاهر اخم کمرنمو در چهرمان نمایان گننننند چرا که امواج درد
میق نماهش را دریاف موکردن .او ،ظاهرسننازی را بهتر از هرکاری بلد بود .تالاهر به خوب بودن،
گننننننناد بودن ،بو غم و مشنننننن ننل بودن! موگننننننود فن او بننازیمر خوبو بود امننا بننه هیچ طریقو
نموتوانس غمو را که در چشمانش موج موزد زیر نقاب بو خیالواش پنهان کند.
 اما نمرانم مامان ،لطفا تمومش کن ...منتالر چو هستو؟موهای کوتام فر نس افهایش را با دس به بازی رف و ف :
نه تو تمومش کن ویدا ،به من نمام کن ،من مش لو ندارن .چرا این چند وق بداخیق گدی؟پوزخندی زدن و اگارمای به مچ دستش که کمو کبود بود ،کردن و دندانهایم را روی هم ساییدن و
صبانو فتم:
پس این چیه؟ این چو میمه مامان؟ ن نه چون خیلو کیف کو بودم با هم کُشتو رفتین؟**ب ید و چشمانش را دزدید و زیر **ب ف :
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تقصیر خودن بود ،اون مقصر نیس !خواستم جواب دهم که ردای ان را رواتش را گنیدن.
سا ر :به یاد ندادن تو کار ب رگترا دخال ن نو؟
به محض این که قامتش نمایان گننند ،به سنننر از جا برخاسنننتم و مادر هم مضنننطربانه از جایش
بلند گد .دس در جیب جلویم ایستادم بود .او نسب به سن و سالش زیادی خوش تیپ و سر
پا بود و گاید همین مادرن را فریب داد.
مادر جلو رف و بازوی سننننننا ر را رف  .ف ر موکرد قرار اسنننننن در یر گننننننون .یق هم داگنننننن به
درجهای از گدر نفرر رسیدم بودن که انجان هیچ کاری بعید نبود.
با لحنو ملتمسانه ف :
سا ر خواهش موکنم ،تو قو دادی اجازم بدی من و ویدا...سنننننننا ر قدمو جلو آ مد و دسننننننن مادر را از دور بازویش جدا کرد .در یالو که چشننننننم از من
برنموداگ  ،مادر را مخاطب قرار داد:
آرون باش محبوب ،کاری به دخترر ندارن .فقط باید بدونه این همه بلبل زبونو به ضررگه!دور زدن و مقابلش ایستادن و در یالو که از صبانی رو به کبودی بودن و نفسهایم به گدر از
دماغم خارج موگد فتم:
ف ر کردی منم مثل مامان ازر موترسم؟ کور خوندی!چشننننمش را از من رف و نماهو به او کرد و وگننننهی لبش را پا کرد و خندید .رفتارش نه تنها
من بل ه هر کسنننو را صنننبانو و پرخاگنننمر موسننناخ  .یک جورهایو روی مخ بود و یرص آدن را
درموآورد .ویو با آن سن و سا از آزار دادن افرادی مثل من لذر موبرد.
ین ش را از روی چشمان خاکستری براقش برداگ و ف :
مامان ازن موترسه؟ آرم محبوب؟مادر که از نمرانو چهرماش رنگ پریدم به نالر مورسننننننید سننننننری به نشنننننننانهی 'نه' ت ان داد و با
چشمان معترضش نماهم کرد .لحالهای پلک بر هم ذاگتم و نفس میقو کشیدن .دیمر تحمل
این خانه و ساکنینش را نداگتم.
کیفم را برداگتم و به طرف در رفتم .تا ییاط به دنبالم آمدند و سا ر زهرش را ریخ .
سا ر :بهترم دیمه اینورا آفتابو نشو ،بچه جون!
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متعجب بین رام متوقف گنندن و به طرفش بر شننتم .با رننورتو که یقینا از صننبانی سننرخ گنندم
بود ،فریاد کشیدن:
چو؟ به چه یقو؟ تو نموتونو این کار رو ب نو .ف ر کردی دو زار پو داری همه کارمای؟ ازرگ ای موکنم.
سا ر با دس درب خروجو را نشان داد و ف :
 برو هر غلطو دل موخواد ب ن!آب دهانم را روی زمین انداختم و در یالو که از خانه خارج موگدن با نفرر فتم:
تو تمان مرن آگلا تر از تو ندیدم بودن.غیر منتالرانه به طرفم آمد و کیفم را در مشننننننتش رف و مرا به بیرون از مارر هل داد پخش
زمین گدن و کف دستم روی زمین ساییدم گد و خراش برداگ  .کیف را کنارن انداخ و در را با
گدر بس .
بلند گدن و نان کثیفش را در کنار ناس اهایو از ته د فریاد زدن و با مش مح م به در کوباندن.
تا گب ،در ماگین جلوی مارر منتالر ماندن و س س راهو بیمارستان گدن.
وگو موبایلم در جیب گلوار جین سرمهایان لرزید باز هم فراموش کردم بودن خاموگش کنم.
با دیدن نان تما یرندم متعجب به سننا نمام کردن سننه رننبح بود! دلهرم به سننراغم آمد و با
قدنهای سریعو به م ان بو تردد و بو سروردایو رفتم و جواب دادن:
الو مامان یال خوبه؟ اتفاقو افتادم؟ردایش خسته و بویا به وش مورسید .همان لحاله دلشورمان چندین برابر گد و مودانستم
اتفاقو افتادم اس .
سین دخترن.گتاب زدم فتم:
ببخشید سین ...چو گدم نصف گبو؟!رننننننندای پرسننننننتاری که دکتر جیلو را پیج موکرد ،از آن طرف خط به وگننننننم رسننننننید و وقتو از
بیمارستان بودنش مطلع گدن خواستم یرفو ب نم که خودش ف :
من بیمارستانم .نمران نباش! واسه سا ر اومدن.نفس بلندی از دهانم خارج گد و وقتو آسودم خاطر گدن ،بوتوجه به لحن بوقرار او فتم:
-سا ر؟ مومیرم؟!
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آهسته خندید .خندمای تلخ که نشان موداد گوهرش برایش آنقدرها هم بو اهمی نیس .
بعد از گننننننان رف بیرون و گننننننهاب ...نمهبانمون رو میمم ،آش و ش دن در خونه پیداش کرداونطور که فهمیدن زدن و در رفتن.
با بدجنسننننننو لبخند ژکوندی زدن و ا ر ام انش بود بشنننننن ن هم موزدن .به لبخندی که از روی
رضای بود بسندم ن ردن و خندان فتم:
دس گون درد ن نه.سنننن ور کرد و تنها گننننلو بیمارسننننتان به چشننننم موآمد .منتالر ماندن و پس از م ثو طو نو با
ویش ف :
 ویدا ،تو که آدن اجیر ن ردی؟خب چرا که نه؟! موگنننند دفعهی بعدی که مرا از خانه بیرون بیندازد چند ر بو سننننروپا را جمع
کردم و بدهم تا موخورد ب ننش .دلم از دیدن یا زارش خنک که موگننننند هیچ ،یخ موبسننننن و
کیف کوکم تا مامها سر جایش موماند.
لویم را راف کردن و فتم:
 نه ،من ربطو به این مسئله ندارن اما مسلما ا ه کار من بود ا ن زندم نبود!راس مو فتم .آخر کدان ابلهای دس روی چنین فردی مو ذارد و س س زندم رهایش موکند؟
گاید از جانش سیر گدم که با سا ر در افتادم بود!
مادر از یرفهای تمسخرآمی ن گاکو گد و پوفو کشید.
فعی نیا خونه سا ر ...نمرانتم.گانه با انداخته و فتم:
باگه هرچو تو بمو .ا ن بیمارستانو؟انمار تازم یادش آمد برای چه تما رفته اس که متاثرانه ف :
آرم داغون گدم ویدا ا نم زیر س ُرمه!سرخوگوان از کنترلم خارج بود و با گنیدن یرفهای مادر خندیدن و باز هم مضح انه فتم:
خ لي خب ،اون هف تا جون دارم .یا یا ها گرش کم نموگه ،نمران نباش.آهو کشید و ف :
-تو که اینقدر سنگ د نبودی!
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راستش را بخواهید کمو ایسا ذاب وجدان در من گ ل رف و برای آن که ذهنم را مشلو
سا ر ن نم روی ی و از رندلوهای فل ی ن دیک اتاق اییا نشستم و زم مه کردن:
بوخیا ...تما که به اتمان رسننید ،وگننو را روی پایم ذاگننتم و خواسننتم چشننمهایم را ببندن که با لرزش
دوبارمی وگو ،سرن را از دیوار فارله دادن و به رفحهاش چشم دوختم.
پیام و از گمارم ناگناسو بود.
اجازم نمودن رگهای این گهر دس گون به برسه!چشمانم را در یدقه چرخاندن و به پیامک نیشخند زدن .در آن اوضاع همین ماندم بود که م ایم
تلفنو پیدا کنم .انمشتانم را روی رفحه قرار دادن و تایپ کردن:
گما؟به دیوار سب پستهای آرامش بخش رو به رویم ز زدن و سرن را به رندلو پش سرن ت یه دادن.
هنوز منتالر جواب بودن که نا هان تصنناویر در یری بعد از ظهر من و سننا ر جلوی چشننمانم نقش
بس ن  .بعد از بحث من و سننا ر ،کتک خورد یعنو ام انش هس ن ؟ گنناید منالور از رگ ،سننا ر
بودم باگنند؟ سننرن را بلند کردن و تلفن را در دسن فشننردن .با خودن ف ر کردن که ید فانت ی اما
مم نو اسننن اما چه کسنننو یاضنننر گننندم به خاطر من دسننن به چنین کاری ب ند؟ این دیوانمو
اس ! سا ر هدای ی و از سرگنا ترین و موفقترین تاجران محسوب مو گود و به ارطییو
خرش خیلو مورود!
تمان اینها به کنار ،من خاطرخواهو نداگتم!
تا زمانو که گارژ موبایل خالو گد ،منتالر جواب ماندن اما خبری نشد.
گیف گب به پایان رسیدم بود اما با توجه به تصادف زنجیرمای ربح و مصدومین زیادی که به
اورژانس مراجعه کردم بودند ،سا اتو در بیمارستان ماندن.
دسننن در جیب روپوش سنننفیدن کردن و رو به پیرمرد هفتاد سنننالهای که چهرمای ماللومانه به خود
رفته بود و مدان دستش را ماساژ موداد فتم:
به نالر نمیاد مشنننن لو داگننننته باگننننید .سننننرتون رو هم یه س برداری موکنید ،انگنننناءهللا کهس
مشننننن لو نیسننننن  .هر وق سننننن ُرمتون تمون گننننند ،بفرمایید طبقه دون بیمارسنننننتان جه
برداری...
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سنننرفهای کرد و تشننن ر کرد .از پیرمرد دور گننندن و به تخ مریض بعدی ن دیک گننندن که جمالو
دس بر گانهان ذاگ و آهسته ف :
تلفن...رفتم و روی رننندلو چرخدار رد جمالو نشننسننتم و تلفن را به طرف خود کشننیدن .وگننواش را به
وگم ن دیک کردن.
بله؟ردای گاد و سریا مردانهای را گنیدن که ف :
سین ویدا ،رفانم...با یادآوری رفان ،لبخندی زدن و به آرامو سین کردن.
سین یالتون چطورم؟ اتفاقو افتادم؟م ثو کرد که گناید از هو زد وان متحیر شنته بود .چه دلیلو داگن نمرانش گنون؟ من درونم
از این سوا گاکو گد و معتقد بود او یک بیمار اس و کامی ادی اس که دلواپسش گون.
متعجب پرسید:
چرا باید اتفاقو افتادم باگه؟همانطور که با انمشتانم با سیم تلفن بازی موکردن و دور انمش گستم موپیچاندن ،فتم:
خب... اییانا چی ی م ن ردی؟لبم را با زبان تَر کردن و با اطمینان جواب دادن:
نه ،یعنو ف ر نموکنم .چطور؟ردای خش خشو آمد و ویو در جایو مستقر گد و نفس بلندی سر داد.
یه ردنبند چشننم زخم تو ماگننینم پیداکردن و به ج تو هیچ دختری سننوار ماگننینم نشنندم پسردنبند توئه .اینطور نیس ؟
نمودانستم دقیقا چرا روی مود سرخوگو اس و از جا ماندن ردنبندن آنقدر خوگحا اس .
ممر چنین اتفاقو خندیدن داگ ؟
بیفارننله در جایم رنناف نشننسننتم و دسننتم را زیر مقنعه بردن و با جای خالو ردنبندی که یتو
نمودانستم آخرین باری که از ردنم برداگتمش کو بود ،مواجه گدن .دستو به چانهان کشیدن
و فتم:
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ام ...آرم چطور متوجه نشدن؟!ایسا کردن لبخند میقو روی لبش نشسته اس  ،ف :
کو ببینم ؟ تا کو بیمارستانو؟تمامو مقدمه چینوها برای ترتیب دادن یک میقار بود؟! باید یدسش را موزدن.
نماهو به جمالو که در یا بحث کردن با ی و از انترنها بود انداختم و سن س به سنا چشنم
دوختم:
 ایتما تا دوازدم ،یک!بیفارله ف :
پس برای ناهار موبینم  .نالرر چیه؟وقتو موافقتم را ا ین کردن ،ف :
موتونم گمارمر رو داگته باگم؟ تا آدر بدن ،هون؟دسننن از بازی کردن با سنننیم تلفن برداگنننتم و بلهی آهسنننتهای زم مه کردن و گنننمارمی موبایلم را
دادن.
وگنننو تلفن هنوز در دسنننتم قرار داگننن و به مانیتور جلویم که پس زمینهی منالرمای زمسنننتانو
داگ خیرم گدن.
آن روز یقیقتا از کردمی خود متحیر شننننننتم .به رایتو ران خواسننننننته هایش گننننننندن و هیچ « نه،
نموخوان ،نموگه ،نموتونم» در کار نبود ،یا گاید هم خودن نموخواستم در کار باگد.
ت های از سالمون را در دهانم ذاگتم و لیوان ب رگ آب را که در ید سنمینو یک کتاب گشصد
رفحهای بود برداگتم.
تمان مدر خیرم به من غذایش را موخورد و من معذبتر از هر زمان سرن را پایین انداخته بودن.
لقمه را بلعیدن و نهایتا به چشمانش ،چشم دوختم و آران پرسیدن:
چی ی گدم؟لبخند ریضو در چهرماش گ وفا گد و با مهربانو پاسخ داد:
نه .دوس داری؟و با چنمالو که در دسننتش قرار داگ ن به ت ه ماهو درون بشننقابم اگننارم کرد .دوس ن داگننتم! از
همان بچمو اهو ماهو را خان موخوردن .مودانم گنننننناید ویشننننننتنا به نالر برسنننننند اما میل و
رغب گنننندیدی به خان خوردن آن داگننننتم و آخر هفتهها را که برای گننننان بسنننناط ماهو به رام بود
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بهترین سا ار مرن تلقو موکردن .هر ام در خانه کسو مو ف با ی چشم ابروس  ،دور از
چشننم اهالو خانه دو سننه ت ه ماهو از یخچا برموداگننتم و خود را در کمد دیوار یبس موکردن
و تاوقتو که خودگنننننننان مرا پیدا ن نند از آن خارج نموگننننننندن و خود را با خوردن ماهو سننننننر رن
موکردن .اکثر مواقع هم مادر از بوی بد ماهو مچم را مو رف .
من هم نماهو به آن ت هی کوچک باقو ماندم کردن و در یالو که با خود مواندیشننننننیدن از آن
یجم اند باقو ماندم پیدا نیس که دوس دارن یا نه؟
 بله ،مرسو.با دستما طرحدار قرم ی که روی می قرار داگ لبش را تمی کرد و ف :
من اگق ماهوان ،موتونم یه روز برار ماهو کباب کنم .ترجیحا گما !از یرفایش ماتم بردم بود .پذیرش این واقعی که او همان کسننننننوسنننننن که خود قصنننننند به پایان
رسننناندن زند واش را داگننن  ،برایم دگنننوار بود! وقتو نمام متعجبم را دید ،لویم را رننناف کردن و
لبخند خجلو زدن.
ممنون...موخواس چی ی بموید که پشیمان گد و کمو نوگابه خورد و س س ف :
گلل رو چو؟ دوس داری؟ممر موگنند دوس ن نداگننته باگننم؟ سننا ها برای رسننیدن به این جایمام تیش کردم بودن و هر چه
در توان داگنننننتم به کار رفتم تا بتوانم به هدفو که از پیش تعیین کردمان برسنننننم و یا موگننننند
ف نتیجهی تمان گننب بیداریها را رفته بودن و از جایمام و هوی اجتما وان بسننیار خوگنننود
بودن.
با اطمینان سر ت ان دادن و با چشمان براق پر ذوقو فتم:
خیلو زیاد!هون آرامو از دهانش خارج گنند انمار ذهنش معطوف خاطرمای گنند و در همان یا  ،در یالو که
به پش سرن خیرم نمام موکرد ف :
من مهندسو خوندن ،مهندسو کام یوتر!بشقاب را کمو از خود دور کردم و آرنجم را روی می ذاگتم و دس زیر چانهان ذاگتم .هیچمام
نموتوانستم با این چنین رگتههایو ارتباط برقرار کنم .در نالرن سخ موآمد.
-گما چو؟ از روی یقه خوندید یا...

37

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
گانهای با انداخ و یرفم را قطع کرد و خود ف :
بیشتر چون خیلو موفق بودن و سررگته داگتم این رگته رو انتخاب کردن.به کار با کام یوتر ف ر کردن و لحالهای خود را فردی خنگ یافتم و رادقانه فتم:
من از کام یوتر هیچو یالیم نموگنننننننه ...تمان کارایو که انجان میدن به چک کردن ایمیل هان ومقاله خوندن ختم میشه.
چشم ری کرد و ف :
ولو من یه چی ایو از پ گ و بلدن.من سادمتر از همیشه تک ابرویو با انداختم و مشتاقانه پرسیدن:
جدی؟ مثی چو؟ژستو کامی جدی به خود رف و ف :
آرم ،مثی مودونم دقیقا چطور طرف رو ب نم که بمیرم ...از نالر من قاتی هم یه جورایو دکترن!مرا بمو که یرفش را جدی رفتم و مشننتاق گنننیدن توانایوهایش من باب پ گنن و بودن .با دهان
نیمه باز نماهش موکردن که خندید و ادامه داد:
با خرم اونا هم با بدن آدما سروکار دارن ،غیر از اینه؟گانهای با انداختم که سوالو لحالهای از ذهنم بور کرد و ویو او در هوا یرش انداخ و ف رن
را خواند.
داری به این ف ر موکنو که ا ه قاتل خوبیم پس چطور زندم موندن ،نه؟به رورر همچنان متعجبم چشم دوخ و ادامه داد:
خب با ث تاسننننننفه که یه قاتل نتونسننننننته خودش رو ب شننننننه! من از گننننننخصننننننا از جامعهی قاتیرمیمانه معذرر موخوان.
هضم جمیتو که از دهانش خارج موگد کمو سخ و دگوار بود .مانند یک سری دانشمند که
کارگان قاچاق اس و بسیار زبر و زرنمند یرف موزد.
هر چه بیشننننننتر یرف موزد تعجبم نسننننننب به او اف ایش پیدا موکرد .و از طرفو یک جور مرض
کنج اوی در درونم موزیس که خواستار آگنایو بیشتر با مرد رفان نان بود.
از اینکه ف رن را خواندم گرمندم گدن .اما خودش بوخیا و سرخوش ف :
ولو مودونو چیه؟ گاید تو پ گک خوبو هستو و تونستو کسو که اون همه قرص با انداختهرو نجار بدی! هون؟
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خدای من! چه رای از خودکشننننننو یرف موزد .سننننننعو کردن چهرمی غرق در ب ُهتم را که ایتما
یال خندمداری هم به خود رفته تلییر دهم .دسننننننتو به لویم کشننننننیدن تا بتوانم آب دهانم را
قورر دهم .با ردای ضعیف و کم جانو که گک دارن گنیدم باگد فتم:
گاید!...دستش را جلو آورد و روی دستم ذاگ و سرش را کج کرد و ف :
تو همیشه اینقدر خجالتو هستو؟هو گدم دستم را به سر از زیر دس سردش بیرون کشیدن و اخم کردن .در د زم مه کردن
«و تو همیشه اینقدر زود پسرخاله میشو؟» لویم را راف کردن و جواب دادن:
نه! نه همیشه.چندین بار پو در پو پلک زد به طوری که مم ن بود ملش برای بر رداندن تمرک و یا رهایو از
صنننبانی برداگننن گنننود .دسنننتش را از روی می برداگننن و این بار با لحنو که بوی پشنننیمانو
موداد ف :
معذرر موخوان!نماهم را از دختربچهی می کناری رفتم و منتالر به او چشننننننم دوختم تا دلیل ذر خواهواش را
مطلع گون که ماللومانه نماهم کرد و مردد ف :
من فقط ...فقط موخوان با تو بیشتر...ید این امر چندان هم سننننننخ نبود .ابرویو با انداختم و وقتو ادامه نداد ،خود با پررویو
جملهی ناتمامش را کامل کردن و فتم:
آگنا بشو؟کسنننو نبود بموید نه به آن سنننرخ و سنننفید گننندنهای و نه به این بو پروایی ! لبخند کجو زد و
سری به نشانه تایید ت ان داد.
نفس میقو کشنننید و دسنننتو درون موهای خرماییش کشنننید .به پشنننتو رنننندلواش ت یه داد و
ف :
من هیچوق با کسو رابطهای رو گروع ن ردن یعنو نمودونم تو این مواقع باید چو بمم!جلوی زبانم را به سختو رفتم تا نمویم به قیافهار که نموآید! همان روز به این نتیجه رسیدن که
ایتما برخو مردان برای گنننننروع دوسنننننتو یا ارنننننطییا برای"مخ زدن" از همین جمله اسنننننتفادم
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موکنند! و برخو دیمر هم خیف یرف های رفان را موزنند و مثی مو ویند ما با تجربهایم و با
افراد زیادی معاگرر کردمایم و تو کسو هستو که بین آنها بهترینو!
نماهم را دوبارم به همان دختر بچه کشاندن و ز یر **ب فتم:
واقعا؟مسیر نماهم را دنبا کرد و وقتو نماهم را روی دختربچه دید سرش را بر رداند و رو به من ف :
هیچوق دوس دختر نداگتم ،نمودونم چطور باید درخواستم رو به زبون بیارن!نماهم را از دختربچه که با دس ن در یا خوردن میمو بود رفتم و به پایین سننوق دادن ایسننا
خفه و بهم دس داد.
از قضنننا من هم نمودانسنننتم چه باید بمویم یا چه زن اسننن که بمویم ،پس ترجیح دادن سننن ور
کنم .زیر چشمو یواسم جمع او بود .لحالاتو در س ور ذگ و در نهای بلند گدن .دستانم
را با آوردن و فتم:
مورن دستان رو بشورن.در آیینه به چشنننمان قهومایو که از فرط خسنننتمو کمو سنننرخ گننندم بود اما هنوز گنننادابو خود را
یفظ کردم ز زدن و از خودن پرسیدن یعنو اگقم گدم؟
رژ **ب قرم ن را تمدید کردن و از سرویس بهداگتو بیرون رفتم.
بریم؟کیف پو و موبایلش را برداگ و ف :
بریم.پس از خدایافالو هر کس به طرف اتومبیل خودش رف  .سننننننوار گنننننندن و درسنننننن لحالهای که
موخواستم در را ببندن دستو مانع بستن در گد .هراسان به رایب آن دس نمام کردن .رفان
بود ردن بند را در هوا تابو داد و ف :
نموخوای بمیریش؟نفسننننننو کشننننننیدن و به ردنبند که در هوا ت ان موخورد چشننننننم دوختم و در مشنننننن رفتمش.
چشم و زد و از ماگین فارله رف .
[دو روز بعد]
با ینک ته است انواش ور مورف و در آخر ینک را از روی چشمش برداگ .
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ن دیکتر گدن و با مییم فتم:
تو نباید خودر رو ببازی باید من رو مودیدی ،یه تازم کار خنگ و دس و پا چلفتي بودن.سری از روی ناامیدی ت ان داد و ف :
من ند زدن.دس به سینه گدن .رادقانه و مح م فتم:
آرم ند زدی ولو همهمون ند زدیم ،ند موزنیم .همهمون مم نه ند ب نیم اما به جای گننننننونهخالو کردن باید جبران کنیم ...و ازر موخوان دق و تمرک بیشتری برای کارر قائل بشو!
سنننرش را ماللومانه پایین انداخ و با سنننرنمو که در دسننن داگننن بازی موکرد .در یالو که به
بیمار که چشمانش را بسته بود و اخم غلیالو بر چهرماش دیدم موگد نمام موکردن فتم:
خیلو خب ،من با دکتر رحب موکنم نمران نباش.سنننرنگ را درون سنننینو انداخ که رننندای بدی ایجاد کرد و بیمار از جا پرید .نمام بدی به رضنننوی
کرد و پش به ما به پهلو خوابید.
رضنننوی **ب ید و ترسنننان نماهم کرد .بیش از ید ترسنننو بود ،نبود؟ وقتو لبخند مصننننو و و
کمرنمم را دید ،ین ش را به چشم زد و با خوگحالو ف :
خیلو خیلو ازتون ممنونم ،خانم دکتر.جمالو که تمان مدر به م المه من و رضوی وش موداد ف :
ن دیک بود کلیه طرف رو از کار بندازم آقا ...زن ن ردم پیش دکتر وسنننننناط کنو ،بذار کار کردنیاد بمیرم!
خمیازمای کشیدن و سری ت ان دادن.
ایتما چشننمهایم از فرط بو خوابو سننرخ گنندم بود .روی رننندلوای که کنار جمالو قرار داگ ن
نشستم .پایم آنقدر درد موکرد که همانطور که به ناخن گ ستهی انمش گس دستم نمام
موکردن ،مشلو ماساژ دادن مچ پایم گدن.
موکرد و این آزار دهندم بود.
بورهای تیرم و پاگنه دار هم آزار دهندم بود.
هوا هم!...
امروز هم!...
یتو رضوی هم آزار دهندم بود!
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جمالو دسنننننتم را که هنوز روی مچ پایم بود رف  .سنننننرن را بلند کردن و سنننننوالو نماهش کردن که
ف :
ویدا جون ،مودونو چند بار ردار زدن؟ تلفن داری خانومو...از اف ارن دسننن کشنننیدن و جای جمالو را رنننایب گننندن .با رننندایو که از آن خسنننتمو موبارید
فتم:
الو؟رنندایو ضننعیف جواب داد نشنننیدن .آنقدر بو یورننله بودن که آهو کشننیدن و از خدا خواسننتم
فرد پش خط اگتبام کردم باگد و با من کاری نداگته باگد.
لطفا بلندتر یرف ب نید.ردای خش دار رفان بود که ف :
ویدا...رنگ از رخم پرید و نمران پرسیدن:
چو گدم؟ بازن...طبق معمو اجازمی کامل کردن یرفم را نداد و ف :
نه خودکشو ن ردن.با گرمند و ،اما نامطمئن فتم:
اما ...خوب به نالر نمیاید؟آهستهتر از قبل ف :
میای؟ پیش من؟ من تنهان! لطفا!لحنش از هر کودکو ،کودکانهتر بود و ضعیف! لحالهای س ور کردن و متعجب پرسیدن:
چو؟ کجا؟همانطور آران اما بویورله پرسید:
میای؟ت رار کردن:
کجا؟طسنننهای که کرد مرا وادار به دور کردن وگنننو تلفن از وگنننم کرد .از روی رنننندلو بلند گننندن و
تلفن را به خودن ن دیک کردن.
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خونهی من ...میای ،ممه نه؟ ویدا؟لنبم را تر کردن و من من کنان فتم:
ان ،من ...من بیمارستانم ،سرگیفتم.این بار لرزگو در ردایش آگ ار گد .کم ماندم بود بنشیند و ریه کند.
خواهش موکنم ...یالم خوب نیس .اولین سوالو که به ذهنم رسید این بود که چرا این مرد اینچنین ضعیف اس ؟
چو گدم؟ لطفا بهم بمو!ویو هیچ چی ی ج رفتن من به خانهاش راضواش نموکرد که با اررار ف :
فقط بیا...با قاطعی فتم:
متاسفم ،نموتونم.بوتوجه به جوابو که دادم بودن گتاب زدم ف :
آدر رو موفرستم ...منتالرتم.و بیفارله تلفن را قطع کرد.
فصل دون
[ناگناختهی خواستنو]
موبایل را به سنختو از درون جیب گنلوار لو جذبم بیرون آوردن و روگننش کردن .سنه میسکا از
رفان و ی و هم از گادان داگتم.
و پیام و از رفان ،که یاوی آدر محل زند واش بود .فارننننننله چندانو با اینجا نداگننننننن ،
مودانسنتم ا ر به ترافیک برنخورن دم دقیقهای آن جا هسنتم .نجوایو در ذهن ،پچ پچ کنان ف :
ویدا! ممه قرارم بری؟
رد سننننننفید ب رگ روبهرویم کردن و با خود فتم( :من که درسننننننن یسنننننننابو
نماهو به سنننننننا
نموگناسمش نه؟ نموتونم برن خونهی ی و از بیمارهان نه؟ نه؟)
تا پایان گننیف مشننلو رسننید و به مراجعه کنند ان بودن و فرر ن یتو ثانیهای ف ر کردن به
مسنننئلهی دیمری را پیدا ن ردن .کنار آب سنننردکن ایسنننتادم بودن و آب مونوگنننیدن که مریم سنننین
کرد.
مریم :سین خسته نباگو...
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سین ،مرسو ی ن ،امروز زود اومدی!به سا مچواش اگارم کرد و ف :
وا سا دو و بیسته ،همیشه دو اینجان.لیوان یک بار مصرف را در سطل انداختم و فتم:
چه زود ذگ !با هم وارد اتاق استرای پرسنل گدیم.
روپوش را در کمدن ذاگتم و پالتوی قرم کوتاهم را جایم ین آن کردن.
 من دارن میرن خدایافظ...آسنننمان غم دم ،دلمیر بود و در نتیجه ظهر دلمیری را سننن ری موکردیم .به پارکینگ رفتم و از آنجا
با ماگننین از بیمارسننتان خارج گنندن و به طرف خانه موراندن که با یک تصننمیم آنو تلییر مسننیر
دادن ،دور زدن به وسیله َمپ به رایتو برجو که رفان در آن اقام داگ را پیدا کردن.
نماهو به خود در آیینهی آسنننانسنننور انداختم ،دسنننتو به زیر چشنننمانم کشنننیدن و موهایم را مرتب
کردن .با خود ف ر کردن که ای کاش مقنعهی ا صاب خرد کن را وض موکردن.
به طبقه دوازدهم رسیدن .از آسانسور خارج گدن و از روی ادر زیر **ب فتم:
خیلو خب...دو در سفید کنار هم قرار داگ  .در پیامک اگارمای به گمارمی واید ن ردم بود .بنابراین زنگ در
سم راس را فشردن و قب ایستادن.
در باز گد و مرد پنجام سالهای جلو آمد .یک قدن قب رفتم و فتم:
ببخشید ف ر کنم اگتبام...مرد :نه نه ،گما باید ویدا خانم باگید درس مو م؟
نماهو به درون خانه انداختم و فتم:
بله! من ی و از دوستان آقای دادفر هستم.از جلوی در کنار رف و دستش را دراز کرد و ف :
بفرمایید داخل ،رفان فته بود تشریف میارید.تش ر کردن و با دودلو جلو رفتم.
مرد ،خودش را سلطانو ،پ گک خانواد و دادفر معرفو کرد .هنوز کنار در ایستادم بودن که ک و
گا ردنش را در دس رف و ف :
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از این ه دوستو مثل گما دارم بسیار خرسندن.لبخند زدن و سرن را پایین انداختم.
به طرف آسانسور رف و در همین یین ف :
من دارن میرن .یالش ا ن خوبه ،یه سرماخورد وگدیدم اما نمران کنندم نیس به هریا خودتون پ گ ید رحیح؟
بله درسته.ربح دچار تشنج گد .دمای بدنش هم با پایین میشه اما ا ن وضعیتش نرماله.کیفم را همان جلوی در رها کردن و فتم:
خیالتون رای باگه ،من هستم.دستو به ریش کم پشتش کشید و ف :
پس با اجازم.وقتو وارد آسانسور گد ،در را بستم.
نماهو سنننننر سنننننری به خانه انداختم .خانه مملوء از وسنننننایل ران قیم و اگنننننرافو بود مبلهای
سلطنتو ،مجسمههای هخامنشو و قاب سهای چشممیر و ارزگمندی که به فضای آنجا روح
تازمای بخشیدم بود .رامافون طییو رنگ قدیموای هم کنار راهرو قرار داگ لحالهای ایسا
کردن در یا بازدید از ی و از موزمهای پاریس هستم یا در یک تیقه فروگو قدن برمودارن.
نماهم را از وسننایل رفتم و از این که نتوانسننتم به همان نمام سننر سننری اکتفا کنم از خود خجال
کشیدن.
وارد راهروی منتهو به اتاقها گدن و در او را باز کردن و با دیدن سرویس بهداگتو در را بستم و
در بعدی را باز کردن .اتاق خوابو مرتب و خالو بود .از آن جا هم خارج گننندن و در نهای وارد اتاق
مورد نالر گنندن چرا خاموش بود و پردمها کیپ کیپ .تختو وسننط اتاق قرار داگ ن و به ج آن،
می توال و یک مبل رایتو سننفید رنگ هم کنار تخ وجود داگ ن و می ی جلوی مبل بود که پر
از مجله و کاغذ و خودکار و چند لیوان بود و یسابو ریخ و پاش بود.
جلو رفتم و کنار تخ دو نفرمای که رفان سم چپ آن خوابیدم بود ایستادن.
دکتر نمف او خوابیدم ،ف ؟
لبهی تخ نشستم و ردایش زدن:
 -رفان؟
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نمودانم از کو آن آقایو که قبل از نان او بر زبان موآوردن را بیخیا گنندن .پلکهایش ت ان خورد
و باز گد** .ب خشک و تر خوردماش را با زبان مرطوب کرد و ف :
اومدی؟!پلکهایم را به یم آری بر هم فشردن و فتم:
خوبو؟س العملو نشان
دستش را از زیر لحاف سرمهای رنگ بیرون آورد و مچ دس ظریفم را رف
ندادن که نفس میقو کشید و آران ف :
مودونستم میای.خواستم دستم را از دستش جدا کنم که دستم را روی لبش ذاگ و بوسید.
ابتدا ،متعجب به دسننتم چشننم دوختم و س ن س اخم کردن و دسننتم را کشننیدن .نماهو به چهرمی
ناراضوان کرد و ف :
ما ...من کار اگتباهو کردن؟از روی تخ بلند گدن و دس به سینه با ی سرش ایستادن .آمدن بمویم اجازم ندارد ملش را
ت رار کند که لویش را راف کرد و ف :
ما با همیم! ممه نه؟چشمهایم درگ گد و دهانم نیمه باز ماند:
نه! البته که نه.لحاف را کنار زد و نشس  .دستانش را به سر رف و با لحن یق به جانبو ف :
من با خودن ف ر کردن ا ه بیای یعنو تو هم به من یقهمندی و...ویدای خنگ! ابرویو با انداخته و فتم:
من فقط نمران گدن ...همین!با وجود کسالتو که در چهرماش بیداد موکرد با ردای نسبتا بلندی ف :
نه ...تو اومدی ،چون دل خواس اینجا باگو ،کنار من!یرص دار خندیدن و به طرف در رفتم:
بیخیا من رفتم...ردای فنرهای تخ را گنیدن و لحالهای بعد مقابلم سب گد و سد راهم گد .سرش را کج کرد و
اج انه ف :
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معذرر موخوان ،باگه؟ معذرر موخوان.سننننری ت ان دادن و نماهم را از چشننننمان آبو پشننننیمانش رفتم و به ته ریشننننش چشننننم دوختم و
فتم:
خیلو خب ،برو کنار موخوان برن.ن دیکتر گد و لبخندی مصنو و زد و ف :
وقتو یالم خوب نیس ،یرف مف زیاد موزنم ،بمون!خونسردیان را یفظ کردن ،در این کار الو بودن به آرامو **ب زدن:
برو کنار ،لطفا!ديمر اررار و پافشاری ن رد و کنار ایستاد .از اتاق خارج گدن و او هم دنبالم آمد.
کیف ب رگ سنمینم که پر از خرر و پرر بود را از روی زمین برداگتم و دستمیرمی طییو در را در
دس رفتم و نماهو به پش سر کردن.
سننننرش را به دیوار ت یه دادم بود و ماللومانه نماهم موکرد لبم را به دندان رفتم و در را بسننننتم و
کیف را سر جایش ،جلوی در رها کردن .بوآن که نماهش کنم آهسته فتم:
برو استرای کن ،برار سوپ درس موکنم.لبخند دنداننمایو زد و با خوگحالو ف :
چشم خانون...پالتو و مقنعهان را وگهای از مبل ذاگتم و در آیینه قدی ن دیک آگ خانه خود را برانداز کردن.
لبا هایم در باف سفید آستین بلند نسبتا نو و گلوار جین تیرمای خیره موگد.
موهایم را یک دور باز و بسننته کردن و وارد آگنن خانهای با پلن  Uگنن ل ب ر و گنندن تم متالیک،
آگ خانه را تبديل به فضای جذاب و مدرنو كردم بود .در مقایسه با آگ خانه آپارتمان من ،یک
پا قصر بود .خانهی نقلو و جمع و جور من کجا! اینجا کجا!
با این تفاسیر ارطییو که مو وید "آگ خونه قلب خونه س " برای این خانه ردق موکرد .اما
آگ خانهی من چه طور؟ خود جواب دادن« :اوم آرم ،اما آگ خونهای که یه س ته قلبو گدید رو
پش سر ذاگته!»
گننانهای با انداختم و از مقایسننهی اینجا و آنجا دسن برداگننتم .در یخچا سننایدبایسنناید را باز
کردن و مشلو برداگتن مواد مورد نیازن گدن .سوپ کلم بروکلو ینهی خوبو بود!
قابلمه را روی اجاق از که به نوان ج یرم آگ خانه بود قرار دادن ،اجاق را روگن کردن و....
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با نو کفش ،ضربهی ناچی ی به در زدن و وارد اتاق گدن.
چرا را روگن کردن و سینو را روی تخ ذاگتم مواظب بودن کاسه سوپ ت ان نخورد و آهسته
لبهی تخ نشستم .چشمهایش را باز کرد و این بار محو موهایم گد .دستو ت ان دادن و فتم:
کجا سیر موکنو؟دس دراز کرد و دستو به موهایم کشید و با ذوقو ورف ناپذیر ف :
اینجا ،خیلننو قشنمه! هیچوق رافش ن ن.نماهو به دستهای از موها که در دستش بود کردن و فتم:
قو نمیدن.ابرو با انداخ و بادی به غبلب داد و ف :
نموذارن.آران خندیدن:
کو؟ تو؟با لحن مصمم و مح مو به خود اگارم کرد و ف :
من!خود را قب کشیدن و فتم:
خودر موتونو بخوری نه؟با دستش موهایش را به قب گانه زد و ف :
آرم ،ولو ا ه تو قاگق دهنم بذاری زودتر خوب موگم یا خود دانو!لبخندی به لحن گیطن آمی ش زدن و فتم:
نوش جان.سینو را روی پایش ذاگ و گروع به خوردن کرد.
کاسنننهی خالو را تحویل داد سنننینو را به آگننن خانه بردن و تمی کاری کردن .آنجا که خانهی خودن
نبود ،پس باید گلختمو ذاتوان را کنار مي ذاگتم.
لبا هایم را پوگیدن و دوبارم به اتاقش بر شتم.
من دارن میرن داروهار رو به موقع بخور .راستو آخرین بار دمای بدن چند درجه بود؟کمو ف ر کرد و ف :
-ف ر کنم  38درجه ،سلطانو اینطور ف .
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 الیه.بالش زیر سرش را مرتب کردن .قبل از این ه بلند گون لبهی مقنعهان را رف .
ویدا؟اخم کردن و سعو کردن مقنعه را از دستش بیرون ب شم.
ن ن.ویدا؟!پوفو کشیدن و به چشانش ز زدن و فتم:
بله؟لبخند پ و پهنو تحویلم داد و ف :
 من دوس دارن!لحالهای مار یرفش گدن .قلبم به گدر ت ید .چشمهایم را دزدیدن و با خرم توانستم مقنعه را
از دستش جدا کنم .زیر **ب خدایافظای زم مه کردن.
هنوز از اتاق خارج نشدم بودن که بازهم با ردای خش دار را ردایم کرد .ایستادن اما برنمشتم.
بله؟در یالو که انتالار گنیدن آن یجم از ردا را نداگتم فریاد زنان ف :
دوس دارن ،دوس دارن.با چشم های رد گدم بر شتم و ترسان نماهش کردن.
ترسیدن!با انمش ن بوسننو فرسننتاد و لحاف را تا روی سننرش با کشننید .نمام متعجبم را برداگننتم و از خانه
بیرون زدن.
رنننبح روز بعد ،از پنجرم سنننالن انتالار بارش گننندید باران را تماگنننا موکردن .آن روز گننناید ی و از
خلورترین روزهای سا بود .آنقدر خلور و بو سروردا که هرکس مشلو انجان دادن هر کاری
ج طباب بود.
دکتر رداق از من خواسته بود چند سا تو اوضاع را در دس بمیرن و به نحوی جای خالیش را
پر کنم تا به میقار همسر ی ش برود.
آگنایو چندانو با دکتر رداق نداگتم .تقریبا یک سالو مو گد که مشلو به کار گدم بودن،
پس یک سنننا هم بود که او را موگنننناختم .اما مریم و آرش که در گنننیف مخالف من مشنننلو
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بودند ،در دانشنننننمام از هم کیسنننننوهایم بودند و به یومی هم ار ،دوسننننن هایم هم به یسننننناب
موآمدند اما هیچوق با آن ها در آن ید رننننننمیمو نشننننننندن که مثی دلیل تنها زند و کردنم را
بمویم یا مش یر بوگمارن با سا ر را برایشان تعریف کنم.
باید مرا گننناخته باگننید آدن زود جوگننو نیسننتم و پس از این همه سننا  ،تنها دوس ن رننمیموان
گادان اس و گادان .گاید هم دلم نموخواهد کسو ج او را وارد یریمم کنم.
با گنیدن ردای جمالو که مرا پیج موکرد به اورژانس بر شتم .با انمشترن ضربهای به روی کانتر
زدن و فتم:
جانم؟جمالو که با کام یوتر مشلو بود ،سرش را با آورد و به تلفن اگارم کرد.
با تو کار دارن.ردای رفان که نفس نفس هم موزد ،به وگم رسید.
چرا وگی خاموگه؟ردای بارش باران به وضوح گنیدم موگد .با طمانینه فتم:
 این کاریه که معمو سرکار انجان میدن!چنان فریادی زد که مجبور گدن تلفن را از وگم دور کنم.
از این به بعد این کار رو نموکنو ویدا!نماهو به جمالو انداختم و تا جایو که سننننیم تلفن اجازم موداد ،از او فارننننله رفتم .هنوز جواب
ندادم بودن که ف :
بیا بیرون.دستم را به پیشانوان کشیدن و برای آن که متوجهی منالورش گون ،فتم:
چو؟! متوجه نشدن!ممه بیمارستان نیستو؟ بیا بیرون من توی محوطهان.دیمر بودن جمالو و غیرم را نادیدم رفتم و از کورم در رفتم صبانو فتم:
اومدی اینجا چن...ردای بوق ،خبر از قطع گدن ارتباط موداد.
به ناچار گننننننتاب زدم به طرف درب خروجو رفتم دیدمش! ک چرن مشنننننن و رنمش تماما خیس
گدم بود به طوری که از آن آب موچ ید.
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به محض این که به چند قدمواش رسیدن ،دستانش را دورن یلقه کرد.
مار و مبهور بو یرک بودن اما چند لحاله بعد به خود آمدن و دسنننننن هایم را روی سننننننینهاش
ذاگنتم و مح م هلش دادن .تاری از مو را که مرطوب گندم و به پیشنانوان چسنبیدم بود کنار زدن
و خشممین فتم:
چی ار موکنو؟ اومدی اینجا چی ار؟ اری یرف یساب چیه؟دوبارم خواس ن دیک گود که انمش اگارمان را به نشانهی تهدید با رفتم و فتم:
برو قب!از سرما مولرزید .به معنای واقعو ،تبدیل به موش آب کشیدم ،گدم بود .کیهو را که روی سرش
بود ،برداگ و در یالو که دندانهایش با هم برخورد موکرد ف :
ن ...نمران گدن ویدا ..مودونو چند بار زنگ زدن؟ چند بار ت س دادن؟دستم را روی پیشانوان ذاگتم و با یرص غریدن:
چرا؟ چرا به من زنگ موزنو هان؟یک قدن ن دیک گد و در یالو که سعو موکرد دستم را بمیرد ف :
چون دوس دارن!دستم را که مش کردم بودن ،باز کردن و چند لحاله چشمهایم را بستم و س س باز کردن.
به طرف پارکینگ سنننرپوگنننیدمی بیمارسنننتان رفتم تا بیشنننتر از این خیس نشنننویم .پشننن سنننرن رام
مورف  ،دقیقا پش سر انمار قدنهایم را موگمرد .به ماگینم رسیدیم .ضربهای به کاپور زدن.
سوییچ همراهم نبود.
بو آن که نماهش کنم فتم:
همین جا بمون تا بیان.دویدن و وارد اورژانس گدن و سوییچ را از کیفم برداگتم و بر شتم.
رننننندوق را باز کردن و پتوی مسننننافرتو ل لو سننننفید-رننننورتو را بیرون آوردن و جلویش رفتم.
بویرک ایستاد و پتو را نمرف  .پوفو کشیدن و پتو را بر گانهاش ذاگتم.
با وجود قد بلندن ،برای ذاگتن پتو روی سرش زن به تیش زیادی نبود قدش گاید فقط هف -
هش سانتومتر از من بلندتر بود.
جعبه کلین س را از ماگین آوردن و ن دیک رورتش رفتم .رورتش را خ شک کرد و کلین س را
روی زمین انداخ .
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خیلو خب ،یا به من بمو دقیقا پیش خودر چو ف ر کردی که پاگدی اومدی محل کار من؟سرفهی چرکو کرد سرفهای که نشان دهندم ایوالش بود.
 وگی خاموش بود.صبو و یرص دار خندیدن:
خب که چو؟ چرا باید بیای اینجا؟ محل کارن!صبیانیتم به او هم منتقل گد و ف :
دوس داگتم اومدن ،بس کن.پوفو کشیدن و س ور کردن.
باگه ...میرن ،میرن.پتو را روی کاپور ماگننننننین انداخ که ُسننننننر خورد و روی زمین افتاد .خم گنننننندن و برداگننننننتمش و
پرسیدن:
چرا زنگ زدی؟مهم نیس  ...دیمه مهم نیس !نماهو به موهای خرمایو بهم ریختهاش کردن .لحالهای ف ر هو برانمی ی از ذهنم ذگننننننن و
دوس ن داگننتم دسننتو به موهای آگننفتهاش ب شننم و مرتبش کنم .لحنم مییم گنند و دیمر هیچ
اثری از صبانیتم نماند.
تو مریضو ،ببین یال رو! ا ن یال بدتر میشه .تب ن نو گانس آوردی!دو زانو نشس و به ماگین ت یه کرد.
ویدا؟دو زانو گدن و پرسیدن:
یال خوبه؟معذرر موخوان ا ه نارایت کردن .من ی م نسب به تو یسا گدن.دسننن زیر چانهان ذاگننن و سنننرن را با آورد .در یالو که نماهش بین چشنننمانم در نوسنننان بود
ف :
من دوس دارن .موخوان ما من باگو ویدا! از ...از لحالهای که دیدم  ،همون گب ،گبو کهتو بیمارستان چشان رو باز کردن و دختری رو دیدن که چندتا تار موی فرفری افتادم تو رورتش و با
لبخند خوگملش نمان موکنه ،اگق گدن.
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چشم دزدیدن و **ب زدن:
من باید برن .نموتونم بیشتر از این غیب کنم.اخمالود ف :
 نه ...این بار نموتونو در بری ...ا رن موخوای بری باگنننننننه برو ولو خودر رو این ر ()in rellبدون.
بي ارادم لبخندی زدن .اری ممر در برابر او ارادمای هم داگتم؟
هر دو بلند گننندیم .و من ،این بار مسنننتقیما نماهش کردن و در یالي كه قلبم به گننندر در قفسنننه
سینه موت ید فتم:
باگه...ابتدا با دهانو باز نماهم کرد و س س فریادی از روی رضای کشید:
باگننه؟لبانم را مح م به هم فشننننردن تا از لبخند ریضننننو که در یا گنننن ل رفتن بود ،جلو یری کنم و
آران فتم:
باگه.خندمای از روی هیجان کرد و کیهش را روی سنرش ذاگن  .من هم لباسنم را که خشنک خشنک
گدم بود ،مرتب کردن.
سننا ها بعد در یالو که سننرن را بر بالشن نهادم بودن ،دقایقو به سننقف خیرم گنندن .به این کار
ادر داگتم .و از آن گبو که کشفش کردن و دانستم این خیرم و به من آرامش مودهد ،تبدیل
به ت راری گنند که قبل از خواب انجان مودهم .هنوز در همان پوزیشننن بودن که موبایلم لرزید .آن
را از گارژر جدا کردن و در واتساپ آنیین گدن.
 با من باش با من اگق ،با من مجنون ،با منو که نفسم بند گدم به نماه  .همین دَن را" ،تو"با من باش ،گاید فردایو نباگد!
آنیین بود و اسمم را تایپ کرد.
تایپ کردن« :بله؟» پشیمان گدن و پاکش کردن و به جای آن نوگتم:
جانم؟قو بدم ،قو بدم تنهان نذاری.-ما تازم آگنا گدیم رفان جان!
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یق با توئه!خواسننتم جملهای تایپ کنم که تما رف و من پس از چند ثانیه م ث ،جواب دادن .رنندایش
آهسته اما بو قرار بود.
دلم برار تنگ گدم ،ا ه ماگین داگتم ا ن اونجا بودن.از تخ جدا گدن و به ترا رفتم .دستو به لهای در لدان کشیدن و فتم:
گوخو موکنو؟ نه خواهشا!چرا؟از گدر سرما لرزیدن .از ترا خارج گدن و به تخ بر شتم و فتم:
خب من ...تنها زند و موکنم ،خوبی ندارم جلو در و همسایه! راستو ،ماگین کجاس ؟م ثو کرد و بو میل ف :
هیچ جا.فهمیدن مش لو پیش آمدم که نموخواهد بموید.
 رفان ماگین چو گدم؟پوفو کشید و ف :
تصادف کردن.ضربه آهستهای بر پایم زدن و فتم:
وای خدا ...خودر خوبو؟ جایی آسیب ندیدم؟سرد و بویورله جواب داد:
خوبم.خواستم باز هم جویای یالش گون که ف :
من باید برن ،گب بخیر.هنوز س العملو نشان ندادم بودن که تلفن را قطع کرد .متعجب به رفحه موبایل نمام کردن و
س س گانهای با انداختم و زیر پتو خ یدن.
بالش را در آغوش رفته بودن و مقالهی پ گ و جدیدی را که تازم به دستم رسیدم بود ،با دق
مطالعه موکردن .لیوان را برداگتم و با لذر چای نوگیدن.
با به اتمان رسننننننیدن مقاله ،ینک طبوان را که معمو فقط برای مطالعه اسننننننتفادم موکردن ،روی
می ذاگتم و با چند یرک کششو ،خستموان را برطرف کردن.
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رنننننندای دینگ مانند زنگ در مرا به طرف در کشنننننناند .از چشننننننمو در نماهو انداختم و با رزهای
قرم ی که مانع از دید گخص پش در موگد روبهرو گدن.
لبخند زنان در را باز کردن .جیغ کوتاهو زدن و خود را در آغوگش رها کردن .با همان لحن جدیاش
ف :
ببین کو اومدم!خندان و پرانرژی فتم:
چه خودگم تحویل مو یرم!چشمان بادامواش موخندید.
بله پس چو!کیفش را از روی زمین برداگ و وارد گد .همان لحاله در واید روبهرویو باز گد و مسعود بیرون
آمد و مستقیما به درون وایدن نمام کرد.
از گدر وقیح بودنش متعجب گدن و اخم غلیالو کردن و در را مح م به هم کوبیدن.
گادان وسط ها ایستادم بود و به اثاث خانه نمام موکرد.
اینجا که هنوز همونجوریه!هنوز دو مام هم نشدمها!به طرفم آمد و در آغوگم رف و ف :
ولو واسه من یه مرم ،فرفری!هنوز در آغوگش بودن که دوبارم زنگ در به ردا در آمد .از ی دیمر جدا گدیم و من فتم:
ن نه رفانه؟گانه با انداخ و ف :
باز کن ببین...مادر با لبا های یک دس مش و پش در بود.
دس به سینه گدن و فتم:
مُرد؟ونهان را بوسید و ف :
زبون رو از بمیر!-سین از اینورا؟
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سین ی دلم ،اجازم بدم بیان تو.از جلوی در کنار رفتم .وارد خانه که گد ،گادان را دید.
گادان خاله ،چند وقتیه ندیدم !گادان :سین خاله جون ف ر کنم یه سالو میشه نه ویدا؟
بو تفاور سری ت ان دادن و زیر **ب فتم:
نمودونم.چشم غرمای رف و همرام با مادر روی کاناپه نشستند.
با چای و کیک پذیرایو کردن و نشنسنتم .منتالر به مادر ز زدن و وقتو همچنان سن ور کردم بود،
بو درنگ فتم:
مودونم مش لو پیش اومدم .هیچوق بو دلیل اینجا نمیای! چو گدم مامان؟نماهو به گادان کرد و ف :
ویدا...چو گدم؟دستش را به کیف مش و و کوچ ش فشرد و ف :
سا ر...از جا پریدن و با پیش داوری فتم:
لعن بهش ،باز چی ار کردم؟ چرا نموخوای باور کنو اون..دستم را کشید و مجبور به دوبارم نشستن گدن.
نه وش کن دختر! ماگالله زبون به دهن نمو یری!موهایم را پش وش انداختم و س ور کردن و بوربرانه منتالر گنیدن گدن.
سا ر ربح که موخواد برم کارخونه ،یه بسته دن در بهش میدن که مربوط به توئه!بسنننته؟ چه بسنننتهای؟ ارنننی چرا باید به خانهی آنها بفرسنننتند؟ متعجب همان سنننوا ر را بر زبان
آوردن.
کیفش را باز کرد و ف :
یه سری س ...سا ر هم سها رو دید .قبل از من دید!پاک را رفتم و آن را باز کردن .گادان با ی سرمان ایستاد .سها را ی و ی و نمام کردن .یقینا
رورتم از گدر خجال و گرمند و سرخ گدم بود!
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پنج دد س از من و رفان ،در آغوش هم! سرن را با آوردن و به او نمام کردن .گادان با تعجب
یک نمام به من و یک نمام به س کرد و چهرماش رنگ دلخوری به خود رف اما سننننن ور کرد.
دست اچه دستانم را در هم قفل کردن و آران فتم:
مامان ،من...دستش را با آورد و با همان چهرمی نمران و پریشانش ف :
تو ب رگ گننننننندی و مطمئنم دخترن ،دختر اقلیه و مودونه چه کاری به رننننننییشنننننننه .من فقطنمرانتم لورغم سا ر که مُدان تو وگم موخوند اینم از دختر دسته ل  ،من فقط به این ف ر
موکنم که چرا باید از دخترن مخفیانه س بندازن؟ ارنننی چرا باید برای سنننا ر بفرسنننتن؟ ببینم
ویدا کسو تو رو تهدید موکنه؟
گادان یا  ،با یال متف رانهای که به خود رفته بود ف :
این قضیه جدیه ویدا ،ف ر کنم باید جدی بمیریش!و چه خوب که به این که این اتفاق قبی هم رخ دادم اگارم ن رد.
مضطربانه با پا روی زمین ضرب رفتم و چندین بار سرن را به طرفین ت ان دادن.
من دگمن ندارن!...مادر دستش را روی پایم ذاگ و سعو کرد آرامم کند اما موفق نشد! پس از چند دقیقه س ور
ف :
راستو باید پش ی و از سها رو ببینو!گادان سها را برداگ و مشلو بررسو پش آنها گد.
گننادان :این تنها بخشننو از رابطهی پنهانو ویداسن  ،متاسننفم که نموتوانید گنناهد اتفاقار درون
خانه باگید.
این...زبانم بند آمدم بود و نمودانسننننننتم چه بمویم تا از زوا ا تبارن ن د مادر جلو یری کنم** .ب
برچیدم و درماندم به گادان نمام کردن.
مامان :این پسرم کیه؟
بو ارادم از او چشم دزدیدن و ماللومانه فتم:
تازم باهاش آگنا گدن ،تو بیمارستان...-دکترم؟ پس هم ارته...
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نه ...ا ...ی و از بیمارهان بود.گادان با ابروان با رفته نماهم موکرد و ایتما در د انواع و اقسان فحشها را نثارن موکرد.
پس از این که من و گننننادان تنها گنننندیم ،گننننادان سها را برداگنننن و دوبارم مشننننلو بررسننننو
کردنشان گد .همانطور که خیرم به س بود ،قهرآلود زیر **ب ف :
نمفته بودی!دستایم را دور ردنش یلقه کردن و دلجویانه فتم:
جان خودر همش دو سه روزم خواستم به بمم!ما قبی همه چی رو به هم مو فتیم! فتم که گادی ...خواستم به بمم!چشم غرمای رف و ف :
گادان!گادی!چپ چپ نماهم کرد و دوبارم سها را برداگ .
این سا واسه کیه؟کوسن را در آغوش رفتم و فتم:
دیروز.چی مش وکو ندیدی؟ کسو که بهتون ز زدم باگه؟ یه چی ی که جلب توجه کنه؟نه ...نه اری توجهو به اطراف نداگتم.سها گد و آنها را روی می پرر کرد و ف :
با خرم بیخیا
تو که فتو تازم دوس ن گنندین؟ پس این سننا؟ یادداگننتو که ذاگننته؟ ویدا ر و راس ن بموجریان چیه؟!
خودمم تعجب کردن .مثل این که نمرانم گنننننندم و این بلل کردن هم از روی دلواپسننننننو بودم! اونیادداگ هم چرته!
چشم ری کرد و ساقهی موهای کوتاهش را در دس رف و ف :
ببین ما باید کارا اهانه به قضیه نمام کنیم ،نه مثل یه آدن سادم!نیشخندی زدن و تمسخرآمی فتم:
-گادان این فیلم نیس ! روییه ماجراجویی رو کنار بذار لطفا...
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ما باید سر از ماجرا در بیاریم یا نه؟درسته ولو نه با کارا ام بازی...باگه بابا .ببین کسو که سا رو انداخته مودونسته رفان دارم میاد بیمارستان؟ درسته؟متف رانه جواب دادن:
اما از نالر من اون تمان مدر کشیک موکشیدم!با سر تایید کرد و ف :
مم نه سهایو که فرستادم بود چو گد؟ دیمه خبری ازش نشد؟نه!وارد آگ خانه گدن و قوری را برداگتم و مشلو چای ریختن گدن .آمد و رندلو پش می را
بیرون کشید و نشس  .لیوان چای را مقابلش ذاگتم و روبهرویش نشستم.
کیفه پوفو کشید و ف :
ویدا! خونسردی ذاتی یالم رو بهم موزنه! فتم که در جریان باگو!گانهای با انداختم:
 صبوان گادی صبوان ...دارن سعو موکنم بفهمم کیه و چو از جونم موخواد.جریان خونه رفتن چیه؟ماجرا را تعریف کردن پس از آن پرسید:
واقعا تو بیمارستان آگنا گدین؟تبسمو کردن تا رخ دروغمویم خود را در چهرمان نشان ندهد:
آرم.مش لش چو بود؟چشم به لیوان دوختم.
مش ل خارو نداگ .که اینطور! چه جور پسریه؟چهرماش جلوی چشمم نقش بس .
خوب!-ویدا کوتام پاسخ ندم! ف ر ن ن اینجوری موتونو از جواب دادن به سوا ن در بری!
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خب ...زیاد نموگننناسننمش .مودونم مهندسننو کام یوتر خوندم ،بیسن و پنج سننالشننه ،خانوادممرفهای دارم و بهترین جای تهران زند و موکنه ،همین!
خانوادم؟هیچو ازگون نمودونم .زن هم نیس بدونم؟ هس ؟قسمتو از موهایش را که به تاز و بلوند کردم بود به بازی رف :
ا ن که نه ...ولو ا ه رابطهتون جدی گد گناخ خانوادماش زمه!گا ردن مش و را دور ردنم مرتب کردن و از خانه بیرون رفتم.
منتالر آسانسور نماندن و از پلهها روانه گدن .گب ذگته نوب پار ماگینم در پارکینگ نبود و
به همین دلیل در کوچه پار گننننندم بود .دسننننن کشهای مخمل مشننننن و را به دسننننن کردن و از
گنندر سننرما به قدنهایم جان دادن تا زودتر به ماگننین برسننم .چشننمانم از سننوز سننرما پر از اگننک
گدم بود و مدان دیدن را تار موکرد.
یادداگننننننتو را از زیر برف پا کن برداگننننننتم و تایش را باز کردن .در نمام او  ،جذب خط زیبا و
چشممیرش گدن.
"مثل یه سایه دنبالتم"
به سننر  ،به طوری که ایسننا کردن ردنم رگ به رگ گنند ،سننرن به طور خودکار ابتدا و انتهای
کوچه را بررسننو کرد .پرندم هم پر نموزد .خواسننتم کاغذ را مچاله کنم اما پشننیمان گنندن و با خود
فتم گاید به درد بخورد و رمای از کارن باز کند و آن را همرام خود بردن.
در طو رام ،ف ر و ذکرن آن کناغنذ تنا گننننننندمی درون کیف بود .امنا از لحالنهای کنه پنا بنه اورژانس
ذاگتم ،مش یر و معضیر گخصو را همان جا ،جا ذاگتم و با دق د به کار دادن.
پردمی دور تخ را مرتب کردن تا زن تنها و زخمو کمو استرای کند.
زنگ زدی؟جمالو :آرم.
ثریا که مانند من پ گک اورژانس بود ،ف :
هرچو ازش پرسیدن کو کت ش زدم جواب نداد.ثریا! نباید بیمار رو خسته کنو!کنج او بودن خب ...طفلک بدجور ردمه دیدم.از جمالو و ثریا دور گدن و به اتاق ته سالن رفتم و با رفان تما رفتم.
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رفان :دیمه داگتم ناامید موگدن.
سین.سین.نموتونم بهشننننننون بمم وگننننننو رو به خاطر رفان خان خاموش نموکنم .خواهش موکنم کمودر کن!
ایتما ابرو با انداخته بود و با چهرمی یق به جانبو به جایو خیرم گننندم بود ،چرا که با تخسنننو
جواب داد:
متاسفم! هیچوق قدرر در با یو نداگتم.خندان فتم:
مش لو نیس! به مرور به این وضع ادر موکنو.خشک و بدون مییم ف :
باید همیشه در دستر باگو ویدا ،البته ا ه نموخوای دوبارم بیان بیمارستان!با لحنو که با خندم می س گدم بود ،جواب دادن:
داری تهدید موکنو؟بله ،یه تهدید کامی جدی!به کمد پش سرن ت یه کردن و آران فتم:
اوم پس باید ازر بترسم.لحنش گیطن آمی گد:
هون"باید".س ور کردن و به ردای نفسهایش وش س ردن.
ویدا؟جانم؟بیان بیمارستان؟نماهو به سا کردن و فتم:
 نه میرن خونه .بیا خونه دنبالم.اوکو ،پس موبینم مو فرفری!با ییرر فتم:
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خدای من ،گادان کم بود توان اضافه گدی! مو فرفری؟گادان؟دوستم!نمودونستم دوس داری!در د دهان کجوای خودنمایو کرد .متعجب از یرفش فتم:
باید مو فتم؟ خب همه دوس دارن!نه من ندارن ،یعنو فقط یه دوس دارن.خب ...ا ن گد دو تا! ی یش من!ردای افتادن چی ی به وگم رسید و با تاخیر جواب داد:
تو فقط دوس من نیستو ،تو تمون زند و منو ویدا!لبم را به دندان رفتم اما از دو طرف کش آمد:
به این زودی؟مصمم و مح م ف :
آرم ،به این زودی!به محض این که به خانه رسیدن ،از گدر رسنمو امل درس کردن و بعد از آن دوش رفتم.
با یوله وارد اتاق گننننننندن ،نماهو به پنجرم که پردم آن را پوگننننننناندم بود کردن و با خیا رای
لبا هایم را پوگننیدن .پالتو کوتام سننفیدی را روی تخ انداختم و گننلوار ذغالو رنمو پوگننیدن .به
طرف کمد بر شتم و به دنبا گا ضخیم م ش و مورد نالرن شتم .موهای فر درگتم را آزادانه
رها کردن و تا رسیدن رفان مشلو آرایش کردن گدن.
به اتاق جفتو رفتم و کمد دیواری را باز کردن و بور پاگنه بلندی را برداگتم که ویبرمی موبایل مرا
به سوی خود کشاند.
رفان :بیا پایین شقم.
پالتو را به تن کردن و نمام آخر را به خود در آیینه کردن و پس از برداگنننننتن کیف ،از آپارتمان بیرون
رفتم.
سین.با خوشرویو جواب داد و با چشمان براقش نماهم کرد و ف :
-خوگمل گدی!
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من هم به او چشم دوختم و مشلو وارسو کردنش گدن تیشرر سفید ،ک چرن سب یشمو
و گلوار مش و!
مرسو...یرک که کرد ،پرسیدن:
قرارم کجا بریم؟از وگه چشم نماهم کرد.
دربند .چطورم؟خیلو وقته نرفتم.وگه لبش با پرید:
منم همینطور.نفس میقو کشیدن که بوی ضعیف سیمار در بینوان پیچید.
ر و روراس پرسیدن:
سیمار موکشو؟بو هیچ م ثو جواب داد:
نه.قبل از من کسو سوار ماگین گدم؟تلییری در چهرماش ایجاد نشد و جواب داد:
نه ،چطور؟هیچو ،بوی سیمار میاد.دستش به طرف سیستم رف و ف :
من سیماری نیستم.خیلو خب.و در د ادامه دادن "مام هیچوق پش ابر نمومونه"
وارد سفرم خانهای گدیم و روی ی و از نخستین و ن دیکترین تخ ها نشستیم .پاهایم از گدر
موکرد .واقعا چرا آن بورهای پاگننننه بلند زجرآور را انتخاب کردن؟ آنقدر انمشننن های
درد
پایم درد موکرد که به آن روزی که آن کفشها را خریداری کردن ،لعن فرستادن.
-تو سردر نیس؟ با این لباسا!
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دستو به کتش کشید و ف :
نه خوبه ...من رماییم.باید لبا مناسب تن کنو! همین جوریه که بیس و چهار سا مریضو جناب.دس بر چشمش ذاگ و تمسخرآمی ف :
چشم خانم دکتر.ضربهای به بازویش زدن.
مسخرم ،جدی میمم.ارسونو با لبا محلو کنار تخ ایستاد و پس از خوگامد ویو منو را به رفان داد.
رفان بو آن که نماهو به منو بیندازد ف :
آبموگ چطورم؟ الیه موافقم.وقتو تنها گدیم خواستم چی ی بمویم که متوجهی نمام خیرماش به نقطهای گدن .مسیر نماهش
را دنبا کردن و به سیاهو و تاری و رسیدن .دقایقو ذگ و از خیر و نماهش دس برنداگ .
دستم را روی دستش -که بر روی پایش بود -ذاگتم و فتم:
 رفان؟جواب نداد و مجبور گدن دوبارم و سهبارم ردایش ب نم.
 رفان!سرش را چرخاند و به چشمهایم ز زد .چی ی از نماهش نفهمیدن و **ب زدن:
خوبو؟سرش را ت ان داد.
آرم.به چو ز زدم بودی؟بازهم نیم نماهو به آن سو انداخ و ف :
هیچو ،ف رن مشلو بود.سفارگمان را آوردند ،رفان مدان برایم لقمه مو رف و لیوان را از دو پر موکرد.
دیمه نموتونم بخورن ،بسه...-تو که چی ی نخوردی! من دو ندارن غر باگوها!

64

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
ابرویو با انداختم.
خب که چو؟ فتم که در جریان باگو!ناخودآ ام وگهی لبم کج گد و فتم:
باگه پس از این به بعد روزی سه برابر موخورن ،فقط بخاطر این ه تو دوس نداری غر بشم.چشم و زد و ف :
آفرین به تو!لیوان دوغم را برداگ و یک نفس سرکشید.
ب َه چسبید.***
یک دانه از چمن ها را دور انمشننننننن گننننننسننننننتم پیچاندن و پاهایم را جمع کردن .در تاری و برق
چشنننمهایش را مودیدن .و من چشنننمانم را روی لبخندش متمرک کردم بودن و ...رننندای آرا َمش را
موگنیدن.
وقتو ف که چه اندازم مرا دوسن دارد و من هم ایسننا کردن باید چی ی بمویم و فتم فتم
که یا  ،یسو در کنج قلبم جا رفته که تا به یا تجربهاش ن ردم بودن .یسو دارن که مرا وادار
به ابراز ایسننناسنننار هیجان زدمان موکند و مدان موخواهد خود را در چشنننم و **ب و دسننن و
یتو زبانم نشنننننان دهد و هر طور گننننندم نمایش بازی کند و جلب توجه کند .موخواهد بموید من
هم وجود دارن و در ویدا نفس موکشنننم و رگننند موکنم موخواهد بموید تو مسنننبب متولد گننندن
من هستو!
از همان لحاله بود که با لبخندی که مهمان لبش گنننننند و به این زودیها هم قصنننننند محو گنننننندن
نداگ یرف موزد و یک لحاله هم دستم را از دستش جدا نموکرد.
همان طور که با انمش های دستم بازی موکرد ف :
 اهو ف ر موکنم خوابم ویدا ،باورن نمیشه تو کنارمو! باورن نمیشه دارم !دستم را با آورد و بوسید.
کنارن بمون ،باگه؟پلک بر هم ذاگتم و زیرلب زم مه کردن:
-باگه.
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از روی زمین چمن گدمی یوالو سفرم خانه برخاس و ف :
بریم ،سردر میشه.دستم را دور بازویش یلقه کردن و فتم:
خیلو سردم ،این ایدم ایمقانه که بشینیم رو زمین ،از من بود یا تو؟مردانه خندید.
تو!دارن یخ موزنم.خواس کتش را در آورد که مانع گدن و فتم:
نه رفان فقط یه تیشرر تنته!سوار ماگین که گدیم فورا بخاری را روگن کرد .مودانستم ونهها و نو بینوان به گدر سرخ
گدم اس  .دستانم را به هم مالش دادن و "ها" کردن.
مرغش یک پا داگ چون کتش را در آورد و روی پاهایم ذاگ  .گاکو نماهش کردن.
خودر چو! باور کن مردا هم سردگون میشه.نه بیشتر از زنا.دستش را که رن هم بود ،روی ونهی یخ زدمان کشید.
خیلو بام م گدی.دسنننتش را که از روی ونهان برداگننن  ،لحالهای چشنننمم به خطهای روی دسنننتش خورد .لبخندن
محو گد و مار نماهش کردن.
متوجه نمام ب ُه زدمان گننند .به سنننر مسنننیر نماهم را تلییر دادن و لبخندی مصننننو و بر لبانم
نمایان گد.
تا زمانو که به آپارتمان برسیم ،دس زخمواش مثل پردمی سینما جلوی چشمهایم بود و چی ی
مثل یک سنگ ،درس وسط لویم جا خوش کردم بود.
وگهای از کتش را در مشتم مچاله کردن و غرق در اف ارن بودن که سرفهی مصلحتو کرد و ف :
ساک گدی؟خود را مشلو تماگای خیابان کردن و ف :
 ی م سردمه...-کاش اون پتو رورتی رو موآوردی.
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و به دنبالهی یرفش خندید من هم سعو کردن بخندن و لحنم را گاد به نالر برسانم.
همون پتویو که بابتش داری مسخرمن موکنو ،از سرماخورد و نجات داد.نه! خانم دکتر نجاتم داد.مقابل آپارتمان متوقف گد و ف :
بفرمایید رسیدیم.مرسو.با لحن گیطن آمی ی ف :
تعارف نموکنو بیان با ؟تنها خندیدن و چی ی نمفتم.
بیان؟نچ گب خوش.با اخمو ساختمو ف :
گب خوش.از ماگین پیادم گدن و کتش را سرجایم ذاگتم و اگارمای به ک کردن تا ب وگش.
وارد آپارتمانم که گدن با فضای کامی تاری و روبهرو گدن .هالوژنهای آگ خانه را روگن کردن و
یک راس ن به اتاق خواب رفتم .پردم را کنار زدن و نماهو به کوچه انداختم هنوز نرفته بود .منتالر
چو بود؟ تلفن را برداگتم و گمارماش را رفتم.
چرا نمیری؟ا ن میرن.خیلو خب گب خوش.تلفن را قطع کردن و رفتنش را تماگا کردن.
لبا هایم را با بلوز و گنننننلوار لیمویو که طرح لیمو و پرتقا هم داگننننن تعویض کردن .روی تخ
نشستم و مسیجهای گادان را خواندن.
سین هستو؟ویدا چه خبر از اون جریان؟ چی ی دس یرر نشد؟هوی ویدا!تایپ کردن« :سین ی ن ،بیرون بودن .ربح یرف موزنیم .خودن به زنگ موزنم».
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دستو به موهایم کشیدن و خواستم وارد یمان گون که ردای واضح ت ان خوردن دسته کلیدی
به وگم رسید.
با چشمهای شاد و ترسان ،وشهایم را تی کردن تا بفهمم درس گنیدن یا دچار توهم گدن!
(فصل سون )
[ یضور سایه ]
آهسننننته و بو رنننندا در اتاق را باز کردن و سننننرن را بیرون بردن .نور ناچی هالوژنهای آبو و سننننفید،
قسمتو از ها را روگن کردم بود.
دسنننتم را روی قلب ذاگنننته و نفس رایتو کشنننیدن و خواسنننتم بر ردن که این بار رننندای کشنننیدم
گدن چی ی روی زمین به وگم رسید.
جیغ زدن و به سنننر در را قفل کردن .به طرف موبایل یورش برداگنننتم و خواسنننتم به پلیس زنگ
ب نم اما پشیمان گدن و با دستان لرزانم گمارمی رفان را رفتم.
بعد از اولین بوق جواب داد:
جانم؟رنگ پریدم پش در نشستم و آران زم مه کردن:
 رفان ی و تو خونهس !چو؟!با ل ن زبان فتم:
بیا ...بو..ا ،من خیلو موترسم.ردای جیغ ستیکهای ماگین را گنیدن و او ف :
میان دارن میان از جار ج ُم نخور.پاهایم را بلل کردم بودن .قلبم به گدر موت ید و در آخر به ریه کردن افتادن کمو بعد در یالو
که دسنننتم را بر دهان ذاگنننته بودن و با وشهای تی گننندم بر تمامو رنننداها متمرک گننندم بودن
ردای در مرا از جا پراند.
با تر و لرز قفل در را باز کردن و در آن تاری و دویدن و در را باز کردن.
رفان بود که هراسان جلو آمد.
-یال خوبه؟
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بلضم ترکید و اگکهایم جاری گد .با پایش در را بس و ف :
ببینم .موهایم را از جلوی رورتم کنار زد و اگکها را پا کرد.
 ریه ن ن ...چو گدم؟از او فارله رفتم و روی کاناپه نشستم .با ردای دور های فتم:
ی و تو خونه بود ،مطمئنم ی و اینجا بود! خودن رداش رو گنیدن.کو؟نمودونم...کنارن نشس .
 وقتو من رسیدن ،یه یارویو دن در بود مو ف همسایهاته!خب؟ردای جیل رو گنیدم.سری ت ان دادن.
ترسیدن ،خیلو ترسیدن رفان.سرن را در آغوش رف و مهربان ف :
 رفان قربون برم ،گاید اگتبام گنیدی!نه ..دو بار گنیدن.هیس ...من اینجان تا خواب ببرم.لحنش را وض کرد و خندان ف :
دیدی آخرش اومدن با !در آغوگش خندیدن .از جایش بلند گد و به آگ خانه رف و با لیوان آب بر ش .
بخور.پش دستو به رورتم کشیدن و ماللومانه فتم:
معذرر موخوان.نشس و پا روی پا انداخ و ف :
چه خونهی دنج و رایتو داری!آب دهانم را قورر دادن تا بلضو که هنوز ته لویم ماندم بود ،مهار گود.
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ولو به پای خونهی تو نمورسه!پوزخند زد:
ازش متنفرن.چرا؟به جای جواب دادن به سوالم ف :
پاگو برو بخواب ،من اینجا مومونم.ازر ممنونم رفان.لبخندی زد و روی کاناپه دراز کشید .برایش پتو و بالش آوردن.
خوب بخوابو.برای اولین بار ونهاش را بوسیدن و فتم:
گب بخیر ی ن.با رنندای آ رن وگننو چشننمم باز گنند .با دیدن سننا از تخ جدا گنندن و بدون سننرورنندا وارد
آگ ن خانه گنندن و چند لقمه نان و پنیر خوردن .آمادم گنندن و کیف ب رگ همیشننموان را مقابل در
رها کردن.
با ی سننرش خم گنندن و به چهرمی آرا َمش که کمو هم اخم در مق چهرماش دیدم موگنند خیرم
گدن.
زخمهای روی دسنننتش برایم یادآوری گننند و اخمهایم در هم گننند و انرژیان تحلیل رف  .آخر چرا؟
خودزنو؟ زخمها به نالر چندان کهنه هم نبودند .گنننناید قبل از خودکشننننو این کار را کردم باگنننند؟
باید با او یرف موزدن!
آهو کشیدن و از این که بیدارش کنم ،پشیمان گدن و یادداگتو برایش ذاگتم.
" ربح بخیر ،من میرن سرکار .خواب بودی بیدارر ن ردن ...یادر نرم ربحونه بخوری دوس دارن
ویدا"
در را بستم که مسعود هم از وایدش بیرون آمد.
سین ،ربح بخیر.سین.با نمرانو جلو آمد و ف :
-دیشب ...گما یالتون خوبه؟
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هردو وارد کابین آسانسور گدیم و من فتم:
بله ممنون ...گما کسو رو ندیدید که از وایدن برم بیرون؟سری ت ان داد و دستو در موهای یجیم مش واش کرد و ف :
نه .باورن نمیشه! ممه اینجا نمهبان ندارم که هر کو از رام رسید ،بیاد تو خونهی آدن؟!ینک را به چشم زدن و س ور کردن.
وقتو به بیمارسننتان رسننیدن ،تقریبا نیم سننا از گننروع گننیف ذگننته بود .کیفه و بو یورننله
وارد اورژانس گدن.
رندای گنیون زنان و بحث کردن چند مرد به اورژانس ازدیان بخشنیدم بود و فضنا را متشننج کردم
بود .از مریم باب تاخیرن ذرخواهو کردن.
دختر بیس ن سننالهای با جثه ری ی روی تخ نشننسننته بود .به همرام ثریا معاینهاش کردیم و قرار
گد تاج ابرویش را که پار و میقو داگ  ،بخیه ب نم.
در یا بخیه زدن بودن که ثریا پرسید:
خوگمل خانم کو این بی رو سرر آوردم؟دختر که یتو یک قطرم اگک هم تا آن لحاله نریخته بود ،خیرم به روبهرویش ف :
آقان.ثریا :بابار؟
آرم!ثریا :وام چرا آخه؟
چشم غرمای به ثریا رفتم و با نمام غضبناکو از او خواستم س ور اختیار کند!
خانم ضیافتو گما برو به مریضها بر  ،من تمومش موکنم.وقتو تنها گدیم ،دختر ف :
دکتر؟جانم؟موتونم از آقان گ ای کنم؟آهو کشیدن و پرسیدن:
همیشه دس رور بلند موکنه؟-آرم.
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من دکترن اما ا ه بخوای موتونم به اون خانمو که اونجا نشسته...و به جمالو اگارم کردن.
بمم راهنمایی کنه ،موخوای؟رنمش پرید و مضطرب ف :
آرم ولو موترسم.تبسمو کردن و دس بر بازویش ذاگتم:
مطمئن باش کم موکنن ،یتو ا ه بابار هم به آسننننیب برسننننونه ،قانون یقش رو موذارمکف دستش!
نخ بخیه را قیچو کردن.
تمون گد.به طرف جمالو رفتم و گرایط را برایش توضیح دادن .دوبارم نالرن جلب گلوغو سالن انتالار گد.
پرسیدن:
مریضشون تو اورژانس تمون کرد؟ثریا :آرم زیر دس رداق .
کجاس ؟ نموبینمش.نمودونم ،کلو گو دادن بندم خدا برنمش  ،جوون بود.آهو کشیدن .آن روز چند بار آم کشیدن؟ نمودانم اما تمامش از ته د بود.
خدا ریمتش کنه.جمالو هنوز با آن دختر یرف موزد.
رنننندای جیغ زنو را گنننننیدن و سننننرن را به طرف منبع رنننندا چرخاندن .به تختش ن دیک گنننندن و
پرسیدن:
چو گدم؟قبل از آن که رضوی جواب دهد ،زن با ردای ناز و وش خراگو ف :
دستم آب ش گد .خانم دکتر این چه وضعشه؟نماهو به دستش انداختم "یق داگ "یتو چند قطرم خون هم دیدم موگد.
رضوی :خانم دکتر ر شون رو پیدا نموکنم ممه تقصیر منه؟
سوزن سرن را از دستش رفتم و وارد رگ زن کردن.
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زن چپ چپ به رضوی نمام کرد و از من تش ر کرد .کمو دور گدن و رضوی را ردا زدن.
چرا تمرک ر رو با نموبری؟ین ش را بر چشمش تنالیم کرد و ف :
دیمه ت رار نموگه.چند بار به من قو دادی؟ این مورد چندان مهم نیس ن اما موارد قبل رو نموتونم چشننم پوگننوکنم.
سری ت ان داد و سر به زیر ف :
یق با گماس  .بهم ا تماد کنید ،پشیمونتون نموکنم.سری ت ان دادن و از او دور گدن.
چهار مام از آگنننایو من و رفان ذگ ن  .راسننتش را بخواهید اهو ایسننا موکردن از من فرار
موکنند و تقریبنا هم یق داگننننننتم! بیشننننننتر وقن هنا ی هویو غیبش موزد و تنا چنند روز آفتنابو
نمو گد .اهو تمان روز مدان مرا چک موکرد تا خیالش از بابتم رای گود .اهو مدان از این ه
کنارش هسننننتم ،تشنننن ر موکرد و ابراز ایسنننناسننننار موکرد .اهو بد نق و لجباز موگنننند و تمان
ا مالو را که از یک پسر بچهی تخس و لجباز سر موزد ،انجان موداد!
اما با این وجود ،وابسننننته و د بسننننتهاش گنننندم بودن و مثل مادری دلواپس ،همیشننننه و هر لحاله
نمرانش بودن!
در این مدر اطی اتو هم از خانوادماش به دس آوردن مادرش را وقتو پنج ساله بودم ،از د س
دادم و پدرش هم دم سا بعدش!
تنها برادرش ،ماد ،متاهل بود و دو پسر دوقلو داگ ! کرج زند و موکرد و هر چند مدر یک بار
به رفان سننر موزد .مودانسننتم رفان هم از این دوری راضننو اس ن  .یک دوس ن هم داگ ن که
هنوز او را ندیدم بودن اسمش میید بود و از دوستان قدیمو او بود.
خودش فرورفته اسنننننن  .فهمیدن از رتبههای
فهمیدن تنهایو آزارش مودهد اما همچنان در
سه رقمو کن ور سراسری بودم و در دانشمام رنعتو گریف در خواندم و در یا یاضر بی ار
اس و قصد ادامه تحصیل هم ندارد.
سا دو ظهر به خانهی رفان رسیدن.
گنننا زمسنننتونو بادمجانو رنمو جایم ین مقنعه مشننن وان گننند .رژ لبم را از کیف بیرون آوردن و
**بهایم را سرخ کردن .زیر **ب "خیلو خب" را زم مه کردن و از ماگین پیادم گدن.
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تا زمانو که به طبقه دوازدهم برسننننم خود را با تلفن مشننننلو کردن روگنننننش کردن و میسکا ها
روی رفحهی وگو ظاهر گد.
با رسننیدن به طبقهی مورد نالر ،وگننو را در جیب مانتوی مش ن وان انداختم و از آسننانسننور خارج
گدن.
دسننتم را روی زنگ در ذاگننتم ،تا آن را فشننار دهم که متوجهی باز بودن در گنندن .در را باز کردن و
ردایش زدن.
روی زمین لبرگهای سنننرخ مرتب و منالم ریخته گننندم بود .مسنننیر لبرگها را دنبا کردن و وارد
راهرو گدن .وارد سالن دیمری که تا به یا پا به آنجا نمذاگته بودن ،گدن.
یا گمعهایو هم به لبرگها اف ودم گد .کیف را روی زمین ذاگتم و به راهم ادامه دادن.
لبخند یک لحاله هم از **بهایم محو نموگد.
به فضای نیمه تاری و رسیدن و در نهای رفان را دیدن که روی رندلو نشسته اس !
 رفان!از روی رندلو بلند گد و به طرفم آمد .دستم را رف و به می ن دیک کرد.
کیک رد سننفیدی که با مرواریدهای سننفید و گننمع قرم دد بیسن و پنج ت یین گنندم بود ،روی
می چشمک موزد.
دستم را جلوی دهانم رفتم و فتم:
چطور فراموش کردن؟جلو رفتم و خود را در آغوگش رها کردن.
تولدر مبار ویدای من!سرن را قب بردن و با چشمهایو که از اگک برق موزد ،با شق نماهش کردن.
مرسو .از کجا فهمیدی امروز تولدمه؟چشم و زد و جواب نداد .دستم را رف و روی رندلو نشاندن.
او آرزو کن ،بعد فور کن.چشنمهایم را بسنتم و آرزو کردن که تا آخر مر ،تا لحالهای که نفس موکشنم کنارن باگند ،کنارش
باگم! چشم باز کردن و گمع را فور کردن.
چه آرزویو کردی؟-ا ه بمم برآوردم نموگه!
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رفتم گا و مانتویم را در آوردن و بلوز آستین بلند پنبهای سرمهایَم را مرتب کردن.
موهایم را باز کردن و دستو درگان کشیدن رفان اگق موهای فرن بود و این شق ،زمانو فوران
موکرد که باز و آزاد روی گانه و موگدند!
با گنیدن ردای موزیک مییمو به سالن بر شتم .دستش را به طرفم دراز کرد و با دس دیمرش
کمرن را رف  .چانهان را روی گننانهاش ذاگننتم و آران با موزیک ت ان موخوردیم .کمو بعد لبش
را روی پیشانوان ذاگ و بوسید و نجواهای اگقانهاش زیر وگم آغاز گد.
کیک را به آگ خانه بردن .ردایش را گنیدن که فریاد زد:
ناهار که نخوردی؟من هم متقابی فریاد زدن:
نه.او ناهار بخوریم بعد کیک.ك ك را در یخچا ذاگتم و می را آمادم کردن.
با دس های پر وارد آگ خانه گد و ف :
پیت ا که موخوری؟با لبخندن تایید کردن و او جعبهی پیت ا و نوگننابه و ...را روی می ذاگ ن و رننندلو پش ن می را
برایم قب کشید.
غذا را با گنننننوخو و مسنننننخرم بازیهای رفان خوردیم و کمو بعد ،وقتو که رفان در یا تماگنننننا
کردن تلوی یون بود ،کتری را روی اجاق ذاگننننننتم و کیک را از یخچا بیرون آوردن .چاقو را از درون
کشننننننو برداگننننننتم و دو تی ه از کیک جدا کردن و الباقو کیک را به یخچا بر رداندن .دسنننننن های
خامهای چربم را با کلین س تمی کردن و آن را در سننطل زباله انداختم رنناف گ ندن و خواسننتم در
کابین را ببندن که چشنننمم به محتوای درون سنننطل زباله خورد .سنننرکو کشنننیدن تا مطمئن گنننون
رفان این طرف نموآید.
سننطل را بیرون آوردن و نمام دقیقتری به درونش انداختم .از اسننتریلهای خونو و مچاله گنندم و
چند تیغ خونو! دستم را مش کردن و پش دستو به پیشانوان کشیدن.
-خدای من!
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به خود که آمدن چشمهایم خیس بود دستو به زیر چشمانم کشیدن و سطل را بلند کردن تا به
جای قبلو بر ردانم که از دسننننتم و گنننند و روی زمین افتاد و رنننندای بدی ایجاد کرد و بیفارننننله
رفان به آگ خانه آمد دیمر برای پنهان کاری دیر گدم بود!
در یالو که هنوز هم ردپایو از بلض در ردایم یس موگد فتم:
آم ...معذرر موخوان!از جایش ت ان نخورد و خیرم نماهم کرد.
تصننننننمیم خود را رفتم .تننا کو خود را بننه نفهمو ب نم؟ بننا خرم کننه بنناینند راجع بننه این مسننننننئلننه
ف و ویو موگد و چه بهتر از یا که روبهرویم ایستادم بود؟
جلوتر رفتم و دستش را رفتم و خواستم آستین لباسش را با ب نم که دستش را کشید و قب
رف  .طبق معمو با مییم برخورد کردن و با خونسردی پرسیدن:
 رفان میشه بمو اینا چیه تو سطل؟زیرلب جواب داد:
نمودونم.تو...چه قدر به زبان آوردنش سخ بود ،لعنتو!
تو ...تو خودزنو موکنو؟سرش را به یم منفو ت ان داد.
بذار دست رو ببینم!باز هم جلو رفتم و دستش را رفتم.
غیر منتالرانه مرا هل داد که جیغ خفهای کشننیدن و تلو تلو خوران قب رفتم و توانسننتم تعادلم را
یفظ کنم.
وقتو از آگ خانه خارج گد ،به دنبالش دویدن و سعو کردن باز هم با خونسردی تمان ،درخواستم
را ت رار کنم.
 ی ن لطفا دست رو نشونم بدم!دندان بر هم سایید و غرید:
رایتم بذار ویدا! -رفان خواهش موکنم ،ما باید راجع بهش یرف ب نیم.
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مثل مجسمه خشک گد و لحالاتو بعد از کنارن رد گد و به آگ خانه بر ش  .کشو را باز کرد و
چاقوی میوم خوری را بیرون آورد .متعجب به چاقو ز زدم بودن که آسننننننتینش را کمو با زد و با
چاقو خراگو سطحو ایجاد کرد!
این بار با ردای بلندی جیغ کشیدن و به طرفش دویدن و فریاد زدن:
چی ار موکنو دیوونه؟ بدش به من!یق به جانب و با آرامش ف :
ممه نموخواستو ببینو؟ خب ببین!دیمر ریهان رفته بود و با ردای لرزانو فتم:
لعنتو ...رفان چاقو رو بذار کنار!بازویش را رفتم که خودش را قب کشید و دوبارم خراگو روی دستش ایجاد کرد!
رسما به غلط کردن افتادم بودن!
این بار بازویش را سف چسبیدن و ریان فتم:
غلط کردن ،چاقو رو بنداز زمین غلط کردن!بو توجه به یرف هایم ،چاقو را مقابلم رف  .با چشننننننم های رد و از یدقه بیرون زدم ،با ل ن
فتم:
ع ...ر ...فان!خندید! بازویش را از دسننتان سننرد و لرزانم جدا کرد و تی ههای کیک را بر زمین انداخ بشننقاب
گ ن س ن و کیک له گنند! و این خیالش را رای ن رد ،چرا که با کفش روی کیک پا ذاگ ن و از
آگ خانه خارج گد.
ایسننا موکردن فشننار خونم به یداکثر رسننیدم اس ن و قلبم هر لحاله ام ان دارد منفجر گننود.
روی زمین نشستم و به کیکهای له گدمی روی سرامیکها خیرم گدن.
س س ه هم دس از سرن برنموداگ و هر چند ثانیه س ور خانه را موگ س .
از تر آن که باز هم به خودش رنندمه ب ند ،دویدن و به سننالن رفتم که دیدن روی مبل نشننسننته و
به دیوار روبهرویش ز زدم اس  .اگکهایم را با وگهی آستین لبا پا کردن و پش سرش
روی زمین ت یه به دیوار نشستم.
دلم طاق نیاورد و به آرامو نامش را بر زبان آوردن.
 -رفان؟
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سرش را به طرفم چرخاند و کامی ادی ف :
چرا رو زمین نشستو؟ ا ن سرما موخوری!کنارن نشننس ن  .یرف موزد اما نموگنننیدن چه مو وید و این بار ،این من بودن که به دیوار روبهرو
ز زدن!
دسننتم را که مح م فشننرد ،از اف ارن دسن کشننیدن و سننرن را چرخاندن .فارننلهی رننورتمان با هم،
تنها دو ،سه سانتومتر بود .به چشمهای خندانش نمام کردن .دستش را جلوی رورتم ت ان داد و
ف :
خوبو؟...فقط یه گوخو بود.نیشنننخندی زدن و دوبارم به دیوار نمام کردن که دسنننتش را روی ونهان ذاگننن و سنننرن را به طرف
خودش بر رداند.
دسنننننتش از ونهان فارنننننله رف و روی موهایم نشنننننسننننن  .زیر **ب ترانهای زم مه موکرد و با
موهایم بازی موکرد.
این همه تناقض جیب بود!
دسننننتش را پس زدن و از روی زمین بلند گنننندن .از لبرگها و گننننمعهایو که هنوز روگننننن بودند و
ویو به من پوزخند موزنند ،بور کردن و مانتو و گالم را پوگیدن .بازویم را رف .
کجا؟مثل خودش هلش دادن ،ولو یک میلو متر هم از جایش ت ان نخورد .به در که رسننننننیدیم ،دوبارم
بازویم را رف این بار مح متر!
ولم کن!کجا داری میری؟قبرستون! ولم کن!خدای من ،هنوز هم خندان بود .آخر ممر در این گرایط هم موگد خندان بود؟!
از سرخوش بودنش یررم رف و با پاگنهی تی کفش ،پایش را لمد کردن و فتم:
 فتم ولم کن رفان!-نموذارن بری!

78

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
کنترلم را از دس دادن و فریاد زدن:
دستم رو و کن!کیک نخوردیم.با یرص خندیدن.
اون رو گما زیم کشیدی زیر پاهار له کردی!ابرو با انداخ :
خب ...بازن داریم ،نه؟به محض این که دسننتش گننل گنند ،خودن را بیرون انداختم و دکمهی آسننانسننور را زدن .جلوی در
وایدش ایستاد و جلو نیامد.
ویدا ،تنهان نذار!در آسانسور باز گد.
 شقم نرو!وارد کابین گدن.
لطفننا ویدا!در ،دریا بسننته گنندن بود که یس کردن قطرمای اگننک را دیدن! به چشننمهایم ا تماد نداگننتم
رفان ریه کرد؟!
در ماگین را باز کردن و پ ش ر نشستم .چند ضربهی پو در پو به فرمان زدن و س س سرن را
روی آن ذاگنننتم .ویبرمی وگنننو سنننرن را از فرمان جدا کرد اما بو توجه به آن ویبرمی اسنننتر زا،
این بار به پشتو رندلو ت یه کردن.
***
کمو ل اوزبان دن کردن .چی ی که در آن لحاله واقعا ایتیاج داگنننتم! تلوی یون را روگنننن کردن و
پس از مدرها فیلم تماگنننا کردن و در مشنننلو کردنم موفق واقع گننند .غرق در فیلم و هیجاناتش
بودن که زنگ در به ردا در آمد .از چشمو نمام کردن ،کسو جلوی در نبود .در را باز کردن و وقتو
باز هم کسننننو را ندیدن ،پوفو کشننننیدن و خواسننننتم در را ببندن که متوجه جعبهی چوبو روی زمین
گدن .از روی زمین بلندش کردن و کارر پستا روی آن را باز کردن.
«تولدر مبار »v
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در را بسننتم و جعبه را روی می ذاگننتم و کنج اوانه بازش کردن خر سننفید با قلب سننرخو که
در دسننتانش قرار داگ ن  .قلب را فشننردن و منتالر گنننیدن موزی و بودن که رنندای بچمانهای اما
خشداری ف :
«»love you little Calypso
نه اسم داگ و نه هیچ نشانو دیمری از فرستندم! کیفه خر و جعبه و کارر پستا را برداگتم
و در سننننطل زباله انداختم .دیمر هیچ چی از ادامهی همان فیلمو که هیجان را به من منتقل کردم
بود ،نفهمیدن تلوی یون را خاموش کردن و روی کاناپه دراز کشیدن.
سنننن ور ،مثل هرزمان در خانه ی م فرما بود اما سننننبب آرامش و تسننننلو نموگنننند و بدتر ،تر
نهفتهای در من گنننننن ل مو رف  .آنقدر به رفان و رفتارش که موبایسنننننن در جایب هفتمانه
ثب مو گد یا اقل نام د قرار رفتن در آن لیس مو گد ،و آن کادوی بو نان و نشان ف ر کردن
که دیمر نتوانسننتم آن اف ار و س ن ور خانه را تحمل کنم و به دنبا موبایلم شننتم .کنار کیفم که
از همان ابتدا وگهای افتادم بود ،روی زمین نشستم.
آنقدر سننننمین بود که به آن اندیشنننیدن چمونه روزانه با خود این طرف و آن طرف یملش موکنم؟
و بوچارم گانهان!
همیشنننننننه ف ر موکردن یک معلم باید کیف ب ر و با خودش یمل کند تا بتواند کتاب و ج وم و
وسایلش را در آن جا کند اما مثل این که من پ گک هم استثنائا مثل یک معلم مل موکردن.
ك ف را روی زمین خالو کردن کیف پولو قهومای دس ن دوز محبوبم که دیمر قدیمو بودنش تابلو
بود ،لوازن آرایشننوان که از کیف آرایشننو مسننتطیل گ ن ل رننورتو بیرون ریخته بود ،کتاب کوچک
دی شننننننری داروها ،یک بسنننننته دسنننننتما جیبو ،دسنننننته کلیدهایم همرام با جاکلیدی بام می آدن
برفو ،مسننوا و خمیر دندان ،گننانهی چوبو دندانه ری و کارر گننناسننایو روی زمین ریخته گنندم
بود.
وقتو موبایل را میان محتوای کیف ندیدن ،یادن آمد باید در جیب کوچک کناری کیف باگنننننند که
همین طور هم بود!
موبایل را که برداگنننتم ،چشنننمم به بر های که از دی شننننری بیرون آمدم بود ،افتاد و با ف ری که به
ذهنم آمد آن را برداگتم همرام خود به آگ خانه بردن و کارر پستا هم از سطل برداگتم.
بله! دسنننن خطها با هم مو نموزد .بر شننننتم و موبایل را برداگننننتم .همان جا روی زمین چهار زانو
نشستم و گمارمی گادان را رفتم.
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ردای خوابآلودش جواب داد:
بله؟سین ی ن ،بیدارر کردن؟م ثو کرد که فهمیدن در یا خمیازم کشیدن اس .
مهم نیس  ،دیمه باید بیدار موگدن .چطوری؟با خود سری ت ان دادن و فتم:
بد!نچو کرد و ف :
بازن پیداش گد ،آرم؟ درس ید زدن؟گادی من...راستو تولدر مبار خانم دکتر!طعنه زنان فتم:
مرسو که به یادن بودی!دلجویانه ف :
دختر من پوان دادن زنگ هم زدن ،خاموش بودی تا دو سننا پیش سننرکی بودن ،دیمه وقنشد بازن تما بمیرن.
ام ...متوجه نشدن ،چرا باید هرسا تولدن از هم دور باگیم؟گیطن آمی جواب داد:
نمران کادو نباش ،مثل هرسا ید تحویلش مو یری!دیوونه! کادو چیه؟ من موخوان کنارن باگو! ی ن تقصنننیر خودته که اسنننفند به دنیا اومدی ،من رو ببین ،دختر خوبو بودن ،تابسنننتون پریدنبیرون.
آران خندیدن و فتم:
ممه دس منه؟ ننهن من رو زاییدم!مرسو از ننهتون!بیخیا گادی واسه این زنگ ن دن ،کیفهان...جدی گد و پرسید:
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بازن س فرستادم؟مثی کادو تولدن رو دادم .یه خر مسننننخرم سننننخنمو! رننننداش هنوز تو وگننننمه! خدایا ،گننننادانردای یه بچهس ولو به قدری من رو ترسوندم که...
چو موخوند؟نموخوند ،ف !love you little Calypsoکالی سو یعنو چو؟ در ضمن این کجاش تر دارم؟ تو ترسو نبودی!ف ر کنم اسننم یه الهه باگننه! یس خوبو ندارن ،یه ترسننو که همرام با دلهرم  ،همرام با تاری یهنمودونم یسو که دارن رو چطور به زبون بیارن.
آهو کشید و با تردید ف :
بهتر نیس با قانون مشورر کنو؟قانون؟پلیس!چرا هیچوق به این موضنننوع ف ر ن ردم بودن؟ یعنو مم ن بود مشننن لو برایم پیش آید؟ لویم را
راف کردن و فتم:
نموخوان خودن رو در یر کنم .نه وقتش رو دارن نه یورله!پیداش موکنن!دسننتو به پیشننانو کشننیدن و در یالو که دلشننورم به سننراغم آمدم بود ،مُشننوش و پریشننان جواب
دادن:
هیچ اثری ازش نیس گادان! ی من ،ا ه قرارم ما ردپایو ازش پیدا کنیم پس چرا پلیسها به وجود اومدن؟ اونا کارگننننننون روبلدن.
نماهم را به وسایل روی زمین دادن و فتم:
به هریا نموخوان وارد این مسئله بشم.مودانس کاری را تا خودن نخواهم انجان نخواهم داد ،پس ف :
خوددانو من تقریبا کی هان تمومه ،هفته دیمه پیشتم! با هم یلش موکنیم!***
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کنار ایسننننتمام پرسننننتاری ،به کانتر ت یه دادم بودن و جمالو مثل همیشننننه هوایم را داگنننن و با دو
لیوان کاغذی به من ن دیک گننننند .لیوان را از او رفتم و در یالو که به بخاری که از نسننننن افه بلند
موگد چشم دوخته بودن ،تش ر کردن.
نوش جان ،امروز دملو؟لبخند آب و روی لبم گ ل رف و رو به نمام سب کنج اوش کردن و فتم:
نه ی مو خستهن.دسننتش را روی ردنش ذاگ ن و از روی مقنعهاش مشننلو ماسنناژ دادن گنند و مثل این که دا
دلش را تازم کردم بودن ،چون با یسرر ف :
هعو فتو! دلم موخواد ا ن تو تخ  ،زیر پتوی رمم بودن.با لحالهای یساب کتاب برنامهی کاریم را به یاد آوردن و برای سرخوش کردنش فتم:
فردا گیف گبیم .موتونو کل روز رو بخوابو!اما برخیف تصننننورن با گنننننیدن این یرف ،چهرماش در هم گنننند و در یالو که با نماهش اطراف را
ادارم موکرد ،ف :
ام نه بابا گب که بدترم.گانهای با انداختم.
ولو از نالر من گننب بهترم ،به تمون کارهار مورسننو ،اسننترای موکنو ،غذای درسن یسننابوموخوری و آخر گبم میای سر کار تا ربح.
بازویم را لمس کرد و ف :
ویدا جون تو مجردی ما متاهی گب خونه باگیم بهترم!و به دنبالش چشم و زد .توجهم به دکتر رداق که وگو پ گ و را دور ردنش مرتب موکرد،
جلب گد و او هم که نماهم را به خودش دید ،ردایم زد.
بله آقای دکتر؟کیفه دستو به پیشانواش کشید و درماندم ف :
لطف کن به خانم رسید و کن .دوس ندارن بهشون دس ب نم!سری ت ان دادن و به طرف بیمار رفتم.
سین یالتون چطورم؟-سین خانم دکتر اینجان موسوزم ،نفسم به زور با میاد .یتو نموتونم رام برن!
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بدون این ه او را لمس کنم ،پرسیدن:
سابقه زخم معدم دارید؟زن موهای گرابواش را در روسری چ اند و ف :
نه.نارایتو معدم؟نه.خیلو خب ،گما باید یه سونو بمیرید.لبخند خستهای زد.
دستتون درد ن نه! سونو رو به کو نشون بدن؟ تشریف ببرید انتهای راهرو ،سم راس  ،پ گک داخلو.کنار دکتر رننننننداق ایسننننننتادن و موهای پریشننننننان تیرماش را که روی پیشننننننانو ریخته بود ،از نالر
ذراندن و پرسیدن:
 صبو به نالر مورسید ،دکتر؟ین ش را از روی چشمش برداگ و انمشتانش را روی چشمهایش کشید.
به مش لو برخوردن ،امروز تمرک کافو ندارن.جمالو از آن طرف ف :
آقای دکتر گما دیمه چرا؟ امروز همه دپَن!دکتر رداق رو به من کرد و با لحنو نسبتا اج انه پرسید:
دکتر موتونو چهار روز او ید رو سرگیف باگو؟مودانستم سر کار بودن بهتر از ز زدن به در و دیوار خانه اس و بیفارله قاطعانه جواب دادن:
بله.ا ر دکتر ضیافتو هم باگن الو میشه .چند روز او ید رو قو مسافرر دادن.جمالو :به نالر من که مرخصو رو یتما اوکو کنید ،همسر د یر میشن!
رداق خندید و سری ت ان داد:
بله همین طورم .ژیی نسب به قو و قرارها خیلو یساسی نشون میدم!من هستم .ضیافتو هم که ف ر ن نم مش لو داگته باگه.رداق  :واقعا ممنون میشم دکتر جان.
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خواهش موکنم.رداق  :خانم جمالو ،گما هم گیفت رو با خانمها هماهنگ کن که وقتو نیستم گما باگید.
سری خم کرد و با خوشرویو ف :
جمالو :چشم .با نر های گیف مخالف در میون موذارن.
دلیل پافشننناری دکتر رنننداق به یضنننور جمالو ،فرز و آچار فرانسنننه بودنش بود .او توانایو انجان
دادن پنجام کار را با هم داگنننننن و تمان کارها را با موفقی به پایان مورسنننننناند! اغراق نموکنم! او
یقیقتا چنین انسان سخ کوش و زرنمو بود.
با خود ف ر کردن بعد از این همه مدر چرا هنوز او را به فامیلواش رنننننندا موکنم؟ گنننننناید از روی
ادر بود! اسم کوچ ش پریا بود و بیس و هش سا داگ  .متاهل بود و فرزندی نداگ و
آن طور که خودش تعریف موکرد ،همسرش دبیر گیمو و یک فرهنمو بود!
سننننننا کاریم رو به پایان بود که مریم آمد و من وارد اتاق گنننننندن تا آمادمی رفتن به خانه گننننننون.
جمالو هم پش سرن آمد و ف :
خانومو بسته داری!من؟آرم بیا.ازش رفتم و تشن ر کردن .ترسنیدن باز هم چی جیب و غریبو در بسنته باگند ،به همین دلیل تا
رسیدن به خانه بازش ن ردن .بسته را روی سنگ اپن ذاگتم و زیر کتری را روگن کردن .مقنعهان
را روی رندلو ذاگتم و موهای افشانم را مرتب کردن .جعبهی کارتن را با چاقوی اَرمای پارم کردن
و جعبهی کوچک مخمل سرمهای رنمو از آن بیرون آوردن.
ردن بند ظریفو در آن قرار داگننننن طیی سنننننفید بود و پیکش ل رز زیبایو که پر از نمین آبو
رنگ یاقور بود .خوگننم آمد ،گننیک و دخترانه بود! ید زدن آن که هدیه از طرف رفان اس ن ،
چندان هم دگوار نبود.
ردنبند را به جعبه بر رداندن و چای درس کردن.
یک هفته از آن روز ذگ ن و پیانها و تما های رفان را بو جواب ذاگننتم و هرطور گنندم ،خود
را با در و کار مشلو کردن البته به اندازمی کافو سرن گلو بود و وق سر خاراندن نداگتم.
آخرین کی اسفند مام که پاتولوژی اختصارو بود هم تمان گد .سر رام غذا رفتم و راهو خانه
گنندن تا اسننترای کنم و سننرگننیف گننب یاضننر گننون .وقتو غذایم را خوردن ،به محض این که
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ذگننته بود که با رنندای دینگدینگ زنگ در

تخ رسننیدن به خواب رفتم .نمودانم چند سننا
هوگیار گدن.
در یالو که دسننتم را بر چشننمم ذاگننته و آن را ماسنناژ مودادن از تخ جدا گنندن .از اتاق خارج
گدن و با کشو که دور مچ دستم بود ،موهایم را بستم و از چشمو به بیرون نمام کردن .رفان بود
که سر به زیر ،جلوی در ایستادم بود و باکس لو هم در دستش رفته بود.
نماهو به لبا هایم انداختم .پیراهن چهارخونه سنننیام سنننفید و گنننلوار لو آبو باز هم دسنننتو به
چشمانم کشیدن و در نهای در را باز کردن.
سننننننرش را با آورد و بو یرف به من ز زد .من هم ن تا کان یرف ن دن و از جلوی در کنار رفتم.
باکس ل را به طرفم رف و دس دیمرش را دراز کرد و خواس جلو بیاید که قب رفتم و بوآن
که نماهش کنم ،خشک فتم:
اومدی تو ،در رو ببند.باکس را با خود به آگ خانه بردن و روی می ذاگتم .لهای رز سفید کنار هم چیدم گدم بود و
با رزهای رورتو قلب کوچ و را درس کردم بود.
مودانسننتم بعد از یک هفته که از جواب دادن تما هایش ناامید گنندم ،یضننورا برای ذرخواهو
آمدم و در مق چشمانش اضطراب را یس موکردن .در فنجان قرم رنگ ،نس افه درس کردن و
پاک بیس ویی را در ظرف گیشهای بیضو گ لو خالو کردن و از آگ خانه خارج گدن .فنجان
را روی می ذاگننننننتم و خود هم روی ی و از مبلهای ت و نشننننننسننننننتم و پا روی پا انداختم و زیر
چشمو وارسواش کردن .با لبا های یک دس مش و روبهرویم نشسته بود .موهایش ژ زدم و
براق بود .ته ریشش را هنوز داگ و این با ث گدم بود چهرمی بیبو فیسش مردانهتر و مسنتر
گننننننود .وقتو نماهم را به خودش دید سننننننرن را پایین انداختم و به کتابو که روی می بود ز زدن.
دستش را مش کرد و جلوی دهانش رف و سرفهی مصلح آمی ی کرد.
دلم برار تنگ گدم بود.چشننننم در چشننننم گنننندیم و من جدیتم را یفظ کردن و تنها در د فتم "منم همینطور" و هیچ بر
زبان نیاوردن .اخمو از روی نارایتو کرد و زیر چشمو نماهم کرد و آران پرسید:
چرا یرف نموزنو ،هنوز قهری؟...-ویدا! یه هفته کافو نبود؟
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دیمر نتوانستم دهانم را قفل و زنجیر کردم نمهدارن و منفجر گدن با صبانی توپیدن:
روز تولدن رو تبدیل به یه روز مسنننخرم کردی ،این مهم نیسننن  ،تو ...یه آدن وضنننو گننندم بودیدرس مثل سا...
ادامه ندادن و برای باز ش آرامش نفس میقو کشیدن و به تلوی یون خاموش ز زدن.
زیر **ب پرسید:
مثل کو؟همانطور خیرم به تلوی یون بیفارله تُرش رو و قهرآلود جواب دادن:
هیچکو!از جایش بلند گد و آمد کنارن نشس و به طرفم مایل گد .دلجویانه ف :
من که معذرر خواهو کردن کافو نیس ؟ یه لحاله نمان کن.زیر چانهان را رف و سرن را به طرف خود بر رداند.
ولو تو این آدن وضو رو دوس داری ،ممه نه؟بغ کردم ،اخمهایم را در هم کشیدن و فتم:
تو وضو نیستو!لبخند ژکوندی زد و ف :
خودر ا ن فتو.لبانم را در دهان جمع کردن و راف نشستم.
 فتم اون روز تبدیل به یه آدن وض گدم بودی.بو* *مای به گقیقهان زد و فنجانش را برداگ .
سرن را به پشتو مبل ت یه دادن و نوگیدنش را تماگا کردن .به تیشرر مش واش اگارم کردم و
پرسیدن:
سردر نمیشه؟فنجان را روی می ذاگ و به طرفم بر ش .
نه ،من رماییم.دسننننتم را روی دسننننتش ذاگننننتم .بویرف به دسننننتمان ز زد .آب دهانم را قورر دادم و به آرامو
فتم:
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 رفان؟ راجع به اون روز یرف ب نیم؟ ولو نباید صبو بشو.سرش را ت ان داد و چی ی نمف .
چرا به خودر آسیب موزنو؟سرش را چرخاند و به آگ خانه خیرم گد .وقتو نماهش طو نو گد ،با طمانینه زم مه کردن:
 ی ن ،به من نمام کن.نماهم کرد و اج انه چشمانم را از نالر ذراند و دستانم را مح م رف و ف :
من دوس دارن ،تنهان نذار!سرن را به طرفین ت ان دادن و قاطع و مح م فتم:
فقط موخوان راجع بهش یرف ب نو ،من تنهار نموذارن.کیفه سرش را پایین انداخ و زیر **ب ف :
چو بمم؟سرن را به سرش ن دیک کردن و پرسیدن:
دلیل اون خراگا چیه؟ هون؟آنقدر آهسته و سس جوابم را داد که تنها یک کلمه گنیدن.
نمودونم.فهمیدن هر چه بمویم ،هر چه ب رسنننم بوفایدم اسننن به همین دلیل برخاسنننتم و بحث را به جای
دیمری کشاندن.
خیلو خب ،یه وق دیمه یرف موزنیم .بازن نس افه موخوری؟نفسو از دهانش خارج گد .انمار خیالش رای گدم باگد ،لبخندی مصنو و زد و ف :
آرم.وقتو دو سا از آمدنش ذگ و فهمیدن خیا رفتن ندارد ،دس به کار گدن تا قبل از رفتن
به سنننننرکار ،برای گنننننان کنار هم باگنننننیم .آنقدر با جله ماکارونو بوم مای درسننننن کردن که مان
نموکردن از لوی رفان پایین برود خودن که به غذاهای بدم م و گننننور یا بونم م ادر داگننننتم.
ضننننننمن چیدن می  ،مدان لبم زیر دندان مورف و از گننننننرن بدنم رق کردم بود و ُگنننننن ُ
رگننننننر رق
موریختم.
لبا هایم با گومی آبو و گلوار راسته و سادمی سفید رنمو تعویض کردن.
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با ایتیاط پش می نشستم و رفان هم به بشقاب ماکارونو مقابلش نمام موکرد .دس هایم را
در هم قفل کردن و سنننننرن پایین بود ،اما زیر چشنننننمو یواسنننننم به او بود .با خودن فتم فقط کمو
خمیر گدم اس دیمر ،آنقدرها هم بد نشدم و قابل خوردن اس .
دوس داری؟هنوز به غذا **ب ن دم بود و ف :
آرم.نوش جون .خودن هم روبهرویش نشستم و مشلو گدن .آنقدرها هم بد نشدم؟ زهو خیا باطل! به یومی
خمیر بودنش مقداری هم گننور گنندم بود و من یک دسننتم چنما و یک دسننتم لیوان آب بود .اما
موخواستم آبرویم را یفظ کردم و با رضای تمامش را بخورن .به محض آن که گوری ماکارونو را
یس کردن ،به گنندر در مقابل سننرفه کردن مقاوم کردن و به سننبب همین ،رننورتم سننرخ گنندم
بود.
همیشه اینقدر زود گان موخوری؟کمو آب نوگیدن و فتم:
 آخه گیف گبم.دس از خوردن برداگ و دستش را زیر چانهاش ذاگ و ف :
پس م ایم گدن.نماهم را از چند ماکارونو باقو ماندم رفتم و جملهای که همان ابتدا نتوانسننننننته بودن بمویم را
فتم.
نه ،خب ...دلمم برار تنگ گدم بود.بش نو در هوا زد و انمش اگارماش را به طرفم رف :
با خرم فتو!نخودی خندیدن:
ممه قرار بود نمم؟نمودونم ،از صر خیلو جدی گدم بودی و مدان اخم و تَخم موکردی.اخمو ساختمو در چهرمان نمایان گد.
-اون موقع فرق داگ  ،قهر بودن.
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موهایش را با دس به قب فرستاد و نامرتبط با بحثمان پرسید:
ویدا ،معنو اسم چیه؟خوگنننننحا  ،مانند کسنننننو که قلهی اورسننننن را فتح کردم ،چنما را در بشنننننقاب خالو از هر چی ی
ذاگننتم .ایسننا دوندمای را داگننتم که پس از چند رنند متر دویدن ،رتبهی او را کسننب کردم
اسننننننن و بنا غرور و ت بر مندا طی را بر ردن موانندازد .آخر تمنان خمیرهنا را بلعیندم بودن و بنه
معدمی فلک زدمان منتقل کردم بودن.
 ویدا یعنو پیدا و آگ ار ،چطور؟گانهای با انداخ :
 هیچو ،کنج او گدن بدونم.انمش اگارمان را مقابل دهانم رفتم و یال متف رانهای به خود رفتم.
ولو من مودونم معنو اسم چیه!خب چیه؟به رندلو ت یه دادن و دس به سینه گدن.
 رفان یعنو گناخ  ،معرف  .چنین معنایو میدم.وگهی لبش کج گد:
نمودونستم.جدی که نمیمو؟!چنما را در بشقاب ذاگ و به همرام بشقابم به ظرفگویو برد .به کابین ت یه کرد و ف :
کامی جدیان!تا یا نشنیدم بودن کسو معنو اسم خودش رو ندونه!گانهای با انداخ :
چه فرقو به یالمون موکنه؟نمودونم گايد چون اهو از روی اسم قضاور موگیم.بران مهم نیس  )...( ،تو قضاورهاگون.چشمهایم رد گد:
بو ادب هم بودی و رو نموکردی؟!دستو پش ردنش کشید و خندان ف :
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اهم معذرر موخوان ،معمو پسر خوبیم!لبخند زدن و برایش لیوان را از دو پر کردن و لیوان را به طرفش رفتم .آمد و لیوان را از دسننننننتم
رف و سر کشید.
آبعلو! جیمرن یا اومد.در د  ،دو آبعلو را هم به لیسن ییقش اف ودن این کار یس خوبو مثل ،گننناختن بیشننتر یا
بهتر او به من موداد.
ظرفها را گنننسنننتم و رفان هم به ها رف  .از آگننن خانه نماهو به سنننا ديوار واقع در ها
انداختم و س س با جله به اتاق خواب رفتم و لبا پوگیدن و آمادمی رفتن گدن.
کیفم را جلوی در انداختم و پوتینهای مشننن و را پوگنننیدن .مقنعه را روی سنننرن مرتب موکردن که
رفان که سننننر رن وگننننو بود ،سننننرش را به طرفم چرخاند .مرا که دید ،از جایش بلند و دسننننتو به
گلوار کتان مش واش کشید و ف :
بریم ،مورسونم .کیف را از روی زمین برداگتم و فتم:
نه مرسو ،ماگینم رو واسه ربح زن دارن.طبق معمو پرش گانههایش به با  ،نشانمر بیخیا بودنش بود.
ربحم میان دنبال .سری ت ان دادن و ممانع بیشتر را جای و زن ندیدن .تا بیمارستان تقریبا بیس دقیقه رام بود،
رفان هم که با سننننننر با رانند و موکرد و هر چه ارننننننرار موکردن که آرانتر براند و جلهای
نیس  ،ین خیالش نبود و یک وگش در بود و یک وگش دروازم!
سیستم را روگن کرد و آهنگها را با و پایین کرد تا آهنگ مد نالرش را پیدا کند.
امشب به یاد اون روزای تاخ
موزنم آلبون رو ورق
تو رو موبینم هر طرف
چو دارم میاد به سرن
اینه اوضاع هرگبم
قید ایساسمو زدن
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از این به بعد دیمه بدن
چشمامم موافته توی چشم تو
مولرزونه این قلبمو
نفهمیدی تو یرفمو
ندیدی اگ ای منو
مو فتم از پیشم نرو
روز ب روز گدی بدتر و
به هم موریختو خونه رو
بازن نمان همش به سا ته
نبودر که ادته
دوریم واسهر چه رایته
نیستو یا من بدم
یسو که دارن این روزا ،یماقته!
خاموگش کردن و فتم:
یاد بدبختیان افتادن.وقتو رسیدیم ،یادآوری کردن که وگو را خاموش موکنم و نمران نشود اما کو وش گنوا؟!
فصل چهارن
[ استحالهای بدیع! ]
با خوگرویو به همه سین کردن و به اتاق رفتم.
روپوگنننم را روی بلوز آسنننتین دار رنننورتو پوگنننیدن و بعد از مدرها کارر گنننناسنننایو را که بند آبو
داگ  ،در ردن انداختم.
ردای باز و بسته گدن در را گنیدن .به خیا آن که ی و از پ گ ان اس  ،واکنشو نشان ندادن
و وگننننننو را خاموش کردم و درون کیف انداختم کیف را هم در کمد جای کردن و در کمد را قفل
کردن .وقتو ردایو از آن فرد درون اتاق گنیدم نشد ،موخواستم بر ردن که دس های کسو دور
ردنم قفل گد و جلوی دهانم را رف .
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لحالهای به زدم بو یرک ایسننتادن و بعد ،تقی کردن تا از قیب سننف و سننخ دسننتانش جدا
گون.
سعو داگتم داد ب نم و کمک بخواهم ولو چی ی ج "ممم ممم مم" از دهانم خارج نموگد.
پایش را زیر پاگنهی کفش فشردن و کمو به قب هلش دادن که نفس نفس زنان فشار دستش
را بیشننننننتر کرد و با پاهایش پاهایم را جف کرد .سننننننرن را مدان به طرفین موچرخاندن تا از زیر
دستش نجار پیدا کنم.
وقتو نتوانسننتم از چنبرمای که دورن زدم بود رهایو بیابم ،همان طور که پشن به او ایسننتادم بودن،
با آرنج به گ ن مش ضننربهای زدن که کمو دسننتانش گننل گنند و درس ن وقتو که باری هی نوری از
امید در من گنننن ل رف  ،ی هو جایمام سننننابقش را یفظ کرد و سننننرش را جلو آورد و کنار وگننننم
ف :
هینس.با چشننمهای شنناد گنندم از تر  ،دس ن از تقی کردن برداگننتم و آران رفتم .قطرمهای اگننک تند
تند روی دس های دس کش دارش موافتاد.
دستش را با تردید از روی دهانم برداگ و انمش َگستش را روی لبم کشید و ردی از رژ **ب
قرم رنمم روی دسننت ش یک گنند .انمشننتش را روی دهانم ذاگ ن و سننعو داگ ن دهانم را باز
کند.
به خود آمدن و دهانم را باز کردن و انمشتش را با تمان نیرو و قوا از رفتم ،ردای آخو گنیدن و
با گتاب به قب هلش دادن و خواستم بر ردن که او باز هم زودتر از من سالعمل نشان داد و
دستش را پش سرن یس کردن و به سر سرن را به کمد فل ی کوبید .تصویر تار کمد ،آخرین
رحنهای بود که چشمهایم دید.
با سننوزش وگننهی پیشننانوان به هوش آمدن و چشننمانم را باز کردن و از نور گ ندیدی که چشننمم را
اذی کرد ،پلک روی هم ذاگننننتم .کمو بعد آران وگننننه چشننننمو باز کردن و چند بار پلک زدن تا
سقف را به طور واضح دیدن.
روی ی و از تخ های اورژانس بودن و زیر س ُرن! از آن که تخ کنار دیوار نصیبم گدماس و رف
و آمدی نموگننود ،خوگنننود شننتم و تا زمانو که سننرمم تمان گنند ،از جایم ت ان نخوردن .جمالو
پردم را کنار زد .چشمهای سب ش نمران و مضطرب به نالر مورسید .با دیدن چشمان بازن** ،ب
ید و جلو آمد دستم را رف و ف :

93

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
بیدار گدی؟!لویم را راف کردن و با ردای بویا و کم جانو جواب دادن:
آرم.برای اولین بار نامش را ردا زدن.
پریا! ی و به من یمله کرد.رنگ از رخش پرید و پچ پچ کنان ف :
راسننتش من ید زدن مم نه کسننو این بی رو سننرر آوردم باگننه .یتو به بقیه هم فتم ،ولوبچهها فتن گاید سرر یج رفته و خوردی به جایو! کو بود؟
با یادآوری آن رحنه ،اگک در چ شمم جمع گد و دستم را بر پیشانو دردناکم کشیدن و زم مه
کردن:
نمودونم ،از پش بهم یمله کرد.دستش را مقابل دهان نیمه بازش ذاگ و با ییرر زیر **ب ف :
خدایا!پوس برن ماش به سفیدی چ گدم بود .آهو کشیدن و پرسیدن:
خیلو وقته بوهوگم؟نه همش ربع سا ته ،باید آقای گریفو رو خبر کنیم!مو ویند از هر چه بترسنننننو ،سنننننرر موآید! و من از روبهرو گننننندن با پلیس و هر چه که مربوط به
آنها گود ،ویش داگتم .هیچوق ف ر نموکردن پایم به چنین ماجرایو باز گود.
آ ...آرم.با خود چی ی ف و پردم را جمع کرد و از تخ دور گنننند .دکتر رننننداق و ثریا با دیدن به هوش
بودنم به طرفم آمدند.
رداق  :یال خوبه؟ دکتر جان ،گما که ما رو نصف جون کردی!
در جایم جابهجا گدن و معذب فتم:
موبخشید ،دراز کشیدن.رای باش.ثریا دستش را به ونهی برجسته و آرایش گدماش کشید و ف :
-چطور سرر زخمو گد ،یادر میاد؟
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رداق قدمو از ثریا پیشو رف و ف :
به کل فراموش کردن ،خانم محبو چه خبر گد؟لبم را با زبان تر کردن و جواب دادن:
داگتم روپوگم رو موپوگیدن که ی و از پش بهم یمله کرد ،رورتش رو ندیدن.لرزی در بدنم پیچید و نماهم به موهای سیخ گدمی دس س ُرن زدمان افتاد .ثریا با نمرانو نماهم
کرد و ف :
تا یا از این اتفاقا نیُفتادم بود کار کو موتونه باگه؟ اری چرا به تو...انمشنننن اگننننارماش را بین دندانهایش ذاگنننن و سنننن ور کرد .رننننداق اما ،نمام متف رانهاش
خیرمی زخم پیشانوان بود و ف :
باید دوربینها رو چک کنیم.تایید کردم و فتم:
خانم جمالو با آقای گریفو تما رفتن.رداق  :الیه.
سوزن سرن را از ر م بیرون کشیدن و در جایم نشستم آستینم را پایین آوردن ،مقنعهان را مرتب
کردن .با یادآوری رژ لبم و اتفاقو که افتادم بود ،بعد از رفتن دکتر رداق  ،از ثریا پرسیدن:
ثریا ،رژن پخش نشدم؟سرش را جلو آورد و ف :
نه ،اری پا گدم ...موخوای برار آینه بیارن؟نه ممنون فقط خواستم مطمئن بشم مرتبم.جمالو به همرام آقای گریفو به ما ن دیک گد و از آن طرف هم دکتر رداق خودش را رساند.
به سا که روبهرویم در سالن قرار داگ  ،نماهو انداختم تقریبا دم بود.
گریفو :خانم محبو ،درس مو م؟
بله. وقتو خانم جمالو زنگ زد ،ف ر کردن بازن بیمارا مورد ضننرب و گننتم قرار رفتن! چو گنندم خانمدکتر؟
دهانم باز گد تا جواب بدهم که ف :
-لطفا با ج ییار گرح بدید.
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وقتو رسنننیدن ،مسنننتقیم به اتاق اسنننترای پرسننننل رفتم .روپوش رو پوگنننیدن که یه نفر وارد اتاقگد ،از پش سرن دهنم رو رف و...
جمالو :ای وای.
گریفو نماهو به جمالو انداخ و ف :
ادامه بدید.هرچو تیش کردن دستاش رو جدا کنم ،نشد و وقتو باهاش در یر گدن ،هلم داد سم کمدهاو بیهوش گدن.
گریفو :پس این طور که معلومه چهرماش رو ندیدید؟!
درسته.دفتر یادداگننتو را که دسنن سننرباز همراهش بود و از همان ابتدا همه چی را مونوگنن  ،رف و
نماهو به آن انداخ .
گریفو :دگمن ندارید؟ با کسو خصوم خارو ندارید؟
داگننننتم سننننا ر بود که تا بو نهای از اون نفرر داگننننتم و آن فرد ناگنننننا که خیا داگنننن با
ا صنننابم خاله بازی کند! اما لورغم اینها ،مچ دسنننتم را که خواب رفته بود ،ماسننناژ دادن و جواب
دادن:
نه!گریفو :من تحقیقاتم رو ت میل موکنم .دوربینها باید چک بشه.
جمالو :آقای گریفو بهتر نیس منم بیان؟
گریفو :ا ه خانم دکتر یالشون مسا دم ،همرام من بیان.
وارد اتاق مانیتورینگ گدیم .آقای گریفو توضیح داد که باید کدان بخش از بیمارستان را ببینیم
و مسننئو کنتر دوربینها که مرد سننو و پنج-گننش سننالهای بود ،با چند کلیک دوربین اتاق مورد
نالرمان را به نمایش ذاگ .
او من وارد اتاق گنندن جمالو تذکر داد که ا ن من لباسننم را وض موکنم و آقای گننریفو ف
پنج دقیقه بعد را نشننننننان دهد .ا رچه چندان مهم هم نبود ،روپوش بیمارسننننننتان را روی لباسننننننم
پوگیدم بودن.
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دقیقا به موقع بود و همان لحاله مردی که لبا های مش و و کیم کپ مش و پوگیدم بود ،وارد
اتاق گنند .با اسننتر به مانیتور ز زدن و دس ن هایم را که از گنندر اضننطراب رق کردم و مرطوب
بود ،مش کردن و ناخنهایم را در کف دس فروکردن.
اتفاقهایو که برای من ت راری بود ،رخ داد و زمانو دق و توجهان به با ترین درجه رسننید که روی
زمین افتادن مرد با ی سننرن خم گنند و روی دو زانو نشننس ن  .چند لحاله نماهم کرد و بدون انجان
کاری بلند گد .ماهرانه کیهش را پایین آورد و از جلوی دوربین بور کرد.
گریفو :یا موخوان لحاله ورودش رو ببینم.
مسئو  :چشم.
تصویر ورودش را هم دیدیم ولو باز هم چهرماش دیدم نشد و آقای گریفو معتقد بود که معلون
اس از قبل جایمام دوربینها را مودانسته .ناامید اتاق را تر کردیم.
روی رندلو که در ارل جایمام جمالو بود ،نشستم و جمالو برایم آب آورد .تش ر کردن و آب را
سر کشیدن.
 ی ن بهترم بری خونه!دستو به ردنم که کوفته گدم بود ،کشیدن و فتم:
نه خوبم ،ی م فشارن افتادم.رورت رو ببینو پس موافتو دختر ،پاگو ببینم.خودن هم دیمر تمرک نداگنننننتم و آگنننننفته یا  ،پیشننننننهادش را پذیرفتم و همرام با خودش رفتم و
وسایلم را برداگتم.
بهترم رانند و ن نو.چینو به دما دادن.
آخ ...پا فراموش کردن ،ماگین نیوردن.وگو را که روگن کردن ،طبق معمو میسکا و مسیجها سرازیر گد بوتوجه ،گمارمی رفان
را رفتم.
با ردای آرامش بخشش جواب داد:
جانم؟سین.-سین ،چو گد که تصمیم رفتو وگی رو روگن کنو؟
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به مو م .موتونو بیای دنبالم؟متعجب پرسید:
ا ن؟ا ه نموتونو مش لو نیس ،با آژانس میرن.نه ا ن رام موافتم ،مش لو پیش اومدم؟ تو که باید تا ربح سر گیف باگو!مو م یا .دم دقیقه بعد ،خبر رسیدنش را داد .باز هم با سر با آمدم بود که آن قدر زود رسید!
جمالو :خودن کارای مرخصی رو انجان میدن ،خیال رای !
قدرگناسانه نماهش کردن.
مرسو ،تو خیلو خوبو پریا!تار مویم که روی چشمم بود را کنار زد و ف :
ای جونم چه ناز اسننننمم رو رنننندا موکنو ...ی ن وظیفهسنننن کاری ن ردن .برو اسننننترای کن.پیداش موکنن ،نمران نباش!
لبخندی زدن و خدایافالو کردن.
از اورژانس که خارج گنندن ،سننوز سننردی در تنم پیچید و من یقهی پالتویم را تا دما با کشننیدن.
همانطور که زیر چشننننننمو اطراف را موپاییدن ،با قدنهای گننننننتاب داری به سننننننوی اتومبیل رفان
یرک کردن.
در را باز کردن و رفان که دسنتش را روی لبش ذاگنته بود و به روبهرویش خیرم بود ،با رندای در
به طرفم بر ش .
باز هم بوی تند سیمار را استشمان کردن و از این که نفس میقو کشیدم بودن ،پشیمان شتم.
با دیدن پیشانو پانسمان گدمان اخم کرد و دستش را جلو آورد و ن دیک زخمم ذاگ و ف :
تو ...خوبو؟کیفم را روی رندلو قب انداختم و سرن را به پشتو رندلو ت یه دادن.
بلض کردم ،به روبهرو خیرم گدن و اگکهایم از وگهی چشمم جاری گد.
خودش را جلو کشید و سرن را به طرف خود چرخاند.
ویدا ،بمو چوگدم؟با چشمان بارانو به چشمان نمرانش ز زدن.
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خسته گدن!ردایش اوج رف :
 د بمو چو گدم!دماغم را با کشننننننیدن و ماجرا را برایش تعریف کردن .دسننننننتانش را دو طرف ر ُ ذاگنننننن و آن را
مح م فشننننرد .انتالار مورف ب رسنننند چه کسننننو موتواند این کار را کردم باگنننند یا چرا باید به تو
یمله کنند یا یداقل بیش از این نمران گننننننود اما چی ی از چهرماش نفهمیدن .چرا ،چی هایو
فهمیدن اخمهایش درهم بود و انمار چند یم سننننوا با ی سننننرش تاب موخورد و گنننناید هم
دلهرم داگننننننن  .به هر یا نموتوانسننننننتم هیچ یک از یا تش را به د نمرانو تفسننننننیر کنم.
چشمهایش را دزدید و پرسید:
مطمئنو هیچو از قیافهش ندیدی؟نه ...هیچو ندیدن.این پلیس بازیا همش فیلمه ،پیداش نموکنن .خودر خوبو؟سرن را به طرف گیشه چرخاندن .مثی ا ر مو فتم نه ،چه کار موکرد؟ تنهایو و پوچوای که یس
موکردن را هیچ کس و هیچ چی نموتوانسننننننن پر کند .بلض ،تنها در لویم قلعهی پادگننننننناهو
نسننننننناخته بود ،بل ه در نماهم ،رننننننندایم ،دسننننننتانم و تمان وجودن رخنه کردم بود و بدتر آن که
نموتوانسننننتم آن قلعه را ویران کردم و از یس خفمو رام نجاتو پیدا کنم .دیمر اگننننکهایم قصنننند
بیرون آمدن نداگتند و زبان دیمر قصد چرخیدن در دهان و یرف زدن نداگ .
تنها واکنشننو که در برابر سننوالش از خود نشننان دادن با آوردن دسن و ذاگننتن آن بر روی سننرن
بود!
دس ن هایش را دور ردنم پیچاند و مح م آن را فشننرد .به رننورتش چنگ انداختم تا رهایم کند و
برای بقا تیش کردن .رننننننورتش فقط یک هالهی سننننننفید و سننننننیام بود و همین مرا ییرر زدم کرد.
آنقدر ردنم را فشننننننار داد که مرا از آن که چشننننننمانم از یدقه بیرون ب ند ،ترسنننننناند و وشهایم
سنمین گدند و انمار که مل ن از آنها بخواهد بیرون ب ند ،چشمانم سیاهو رف  .ناخنهایش را
در پوس ردنم فرو کرد و دردی در تمان بدنم پیچید و فریادی از درد کشیدن.
با گننندر ت ان خوردن و از خواب پریدن و دسننن رفان را روی بازویم دیدن .دسنننتش را پس زدن و
گاکو و پ ر نماهم را رفتم.
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ترسیدن! چرا اینجوری بیدار موکنو؟هرچو ردار زدن بیدار نشدی ،داگتو خواب مودیدی؟پوفو کشننیدن و رق سننرد روی پیشننانوان را با دس ن پا کردن و بو یورننله کیفم را از رننندلو
قب برداگتم.
گببخیر.با چشم به آپارتمان اگارم کرد و ف :
موخوای تا با بیان؟نه ،بیشتر از این م ایم نموگم ،ساختمون نمهبان دارم.ابرو انداخ و خبیثانه ف :
 تا جایو که یادن میاد ،وقتو که ی و وارد خونهر گد هم نمهبان بود!تنم یخ کرد ،یادن نبود لعنتو!
نه ،یواسم هس .باگه هرطور میلته .مواظب خودر باش ویدا ،من نمرانتم.سری ت ان دادن و پیادم گدن.
از آسانسور که بیرون رفتم ،مسعود را دیدن که جلوی درب وایدن ایستادم بود.
سین ،بیرون بودین؟طبق معمو با چشننننمهای سننننیاهش چنان ز زدم بود که چندگننننم گنننند و برای لحالهای به زمین
چشم دوختم و فتم:
سین .بله ،مش لو پیش اومدم؟لبخند دندان نمایو زد و ف :
نه فقط آقای میناوند ازن خواس گارژ ساختمون رو بمیرن.باگه ،فردا میارن خدم تون.سری ت ان داد و ف :
یالتون خوبه؟و به سرن اگارم کرد.
-چی خارو نیس .
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وقتو از جلوی در کنار نرف  ،جلو رفتم و بویرف نماهش کردن که متوجهی منالورن گنننننند و از در
دور گد و ف :
گب بخیر.کیف و دسننته کلید را روی زمین انداختم .رنندایش روی سننرامیکهای سننادمی سننفید اکو گنند به
دماغم چینو دادن و دسننننتم را به گننننقیقههای بونوایم کشننننیدن و در همان یا  ،کفشهایم را در
آوردن و وسط سالن رها کردن.
با همان لبا ها ،وگننننننهای از کاناپه را تصننننننایب کردن و پاهایم را در آغوش رفتم .یتو به خود
زیم روگن کردن چرا ها را هم ندادن.
تنها ردایو که هراز اهو س ور خانه را بهم موزد ،ردای گاكي گ م رسنهان بود که خودش
را به در و دیوار موکوبید و داگ از آن همه بومحلو ناله موکرد.
یالم از خانهی کر و لم که هیچوق رننننننندایو از خود بروز نموداد و هیچوق هم رننننننندای مرا
نموگنننننید ،بهم موخورد .نه! آن گننننب دیمر نموتوانسننننتم و نموخواسننننتم آن یک را هم متحمل
گون .اری همان کم ماندم بود که به تنهایو اتفاقو را که افتادم بود ،هضم کنم .مودانستم آنقدر
به آن لحاله ف ر خواهم کرد تا خود را زهرم تر کردم و وقتو هیچ س را نداگننتم که گننب را به او
پنام بردم و ایسا امنی کنم ،از تر و تنهایو س تهای خفیف کردم و خانهنشین گون!
سننننمینو دسنننتش را هنوز روی دهانم ایسنننا موکردن .چانهان لرزید و از جا پریدن و در تاری و
چشم چرخاندن.
وگننو را از درون کیف بیرون آوردن و در سننه خط اتفاقو را که افتادم بود ،برای گننادان گننرح دادن.
موخواسننننننتم بمویم به یضننننننورش ایتیاج دارن و هر چه زودتر خودش را برسننننننناند تا ویدایو که
ماللومانه در تاری و به در و دیوار خانهاش ز موزند ،دیوانهتر از این نشنننود رف تا پیامک چهار
خط گننننننود که با لحالهای به کار انداختن منطقم ،فهمیدن او هم زند و خودش را دارد و نباید در
تنمنا قرارش دهم.
گناید یک مقدار ،آن هم اهو تبدیل به آدن نتر و گنجا و موگندن .لو الخصنوص در دوران
نوجوانوان که تمان پسننننرهای محل را یریف بودن .درسنننن از روزی که تنها زند و کردن را گننننروع
کردن به جای آن که بر گنننننجا تم اف ودم گنننننود ،تمان د و جراتو که داگنننننتم ،به باد رف و اند
روزنهای از آن در ویدا ماند ار گنننند .و گننننادانو که از کودکو بر من ت یه موکرد ،یا ت یه ام من
گدم بود و برایم ی م ژلوفن را داگ یا یتو ی م سیمار برای یک آدن معتاد به سیمار!
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با یک ردن ثانیه ف ر کردن به سیمار و بور آن از ذهن ،جرقهای در ذهنم زدم گد و یادن آمد که
بوی سننننننیمار موداد یا چی ی گننننننبیه به آن! یقین داگننننننتم بوی دود موداد ،اما چه نوع دودی را
نموتوانستم تشخیص بدهم.
روی کاناپه دمر خوابیدن و سننرن را در مبل فروکردن .با خود ف ر کردن یتما اگننتباهو از او سننر زدم
که من بو توجه بودن و باید اقل یک سوتو دادم باگد! دستم را در موهایم فروکردن و زیر **ب
فتم:
ویدا ،تمرک کن دختر!پلکها را برهم ذاگنننته و آن رنننحنه را بارها و بارها تجسنننم کردن .هیچ بویو به ج همان دود که
نامعلون هم بود نموداد .به دسننن هایم که روی دسننن هایش بود و سنننعو داگنننتم خود را آزاد کنم
ف ر کردن ،هیچ برجستمو انمشتر و یلقهای زیر دستانم یس نشد.
هیچ چی ی در چنته نداگتم ،هیچ! با یس لرزش وگو روی دستهی مبل ،آن را برداگتم.
با لحن دلواپسو پرسید:
یال خوبه؟خوبم ی ن.پو در پو نفس موکشید و ردایش لرزش خفیفو داگ .
خدای من ...کاش پیش بودن ،کار همون م ایم همیشمو بود ،آرم؟ف ر کنم.رورتش ...رورتش رو ندیدی؟نه.باهار یرف ن د؟نه فقط یه هیس ف که...بیفارله بلند ف :
برار آگنا نبود؟!لحالهای م ث کردن ،چرا تا به یا به این ف ر ن ردم بودن که مم ن اسننننننن از آدن های اطرافم
باگد؟ جواب دادن:
با یه هیس فتن ،چطور بتونم تشخیص بدن آخه؟ردای ضربهای که مودانستم برخورد دستش به رانش اس  ،آمد و ف :
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اینجوری نمیشه ،من ی ُم اونجان.راف در جایم نشستم و با ردای بلند فتم:
جدی میمو؟ببین من رو ،مواظب خودر باش اینقدر بیخیا نباش ویدا!ارننی مم نه همین بو توجهی کاردست دادم باگه.
دستم را به وگهی **ب کشیدن و پرسیدن:
منالورر چیه؟گاید چون از طرف تو واکنشو ندیدم ،صبانو گدم و یررش رو سرر خالو کردم! هون؟اون کاری ن رد یعنو نموخواس ب نه ،ولو من خواستم بر ردن اونم هلم داد یعنو قبل از اونکاری ن ردم بود.
خب ،خب هر کو که هس  ،چرا نمیمه چه مر شه و دقیقا ازر چو موخواد؟دوبارم خود را با گتاب روی مبل انداختم و نفس رداداری کشیدن.
نمودونم ،گادی خیلو کیفهن.نموتونو این دو روز رو بری پیش محبوبه جون؟با خود نمام چپ چ و به او انداختم و تُرش رو فتم:
ام ...یه چی ی میموها! برن اونجا چوکار؟***
فصل پنجم
[سا نو یعنو ،بروزرسانو گناختو که از یک نفر داریم!]
در یالو که میومها را در سننینک ظرفگننویو موگننسننتم ،سننرخوش از یضننور گننادان ،گننعری زیر
لنب زم مه موکردن:
کو بهتر از تو ،که بهترینو ،تو مام زیبای روی زمینو!ردای خندمی گادان با رف و ف :
 نخون مصب ،اسها گدن!خندان به طرفش بر شتم و سبد سب رنگ پر از میوم را روی می ذاگتم و فتم:
یعنو اینقدر ردان داغونه؟سیب سرخ درگتو را از درون سبد برداگ و ازی به آن زد.
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یه چی ی اونورتر از اینقدر.دستما را از کابی در آوردن و کنارش نشستم.
بدجنس!همانطور که میومها را خشک موکردن ،به یرفهای گادان وش موکردن.
همین امروز رننبح از رام رسننید و با بند و بسنناطتش به خانهان آمد .تابلوی ب رگ کادو پیچ گنندمای
هم به نوان کادوی تولدن همرام خودش آوردم بود که س دونفرم مان بود که تابسننننننتان در پل
طبیع انداخته بودیم .من دسنننتم را دور ردنش یلقه کردم بودن و لبخند ل شنننادی زدم بودن،
طوری که دو ردیف دندانهایم دیدم موگننننند و گنننننا سنننننرخابوان هم تقریبا در ردنم افتادم بود.
گننادان هم سننرش را به طرف من بر رداندم بود و نماهم موکرد و نیم رخ جذابش در س نمایان
بود.
یواسم جمع ردایش گد که ف :
یا بابامم نه ذاگ نه برداگ  ،ف ...ردایش را کلف کرد و ادامه داد:
باباجون خواسنننننتمار چندانو هم که نداری ،یسنننننین رو قبو کن .پسنننننر خوبیه ،خاطرخواهتم کههس .
از مو بهروز واقعا بعیدم!تایید کرد و در یالو که دهانش از سیب پر بود ،ف :
خیره این ه آرم ویدا جونم ،دارن گوهرن میدن.دستما را کنار ذاگتم و اخم کمرنمو ابروان کوتاهم را به ی دیمر ن دیک کرد.
 خارج از گوخو ،ا ه دل رضا نیس  ،چرا هیچو نمیمو؟او اما ،لبخند کمرنمو زد:
پسر خوبیه!بلند گنننننندن و ظرف هشنننننن ضننننننلعو بلوری را از کابی برداگننننننتم و در یالو که میومها را در آن
موچیدن سری ت ان دادن و فتم:
مودونم پسر خوبیه ولو تو... اگقش نیستم درس ولو یه مرم موگناسمش!با پافشاری فتم:

104

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
بازن...منالورن اینه که پسر مهمه ،دوسش دارن .بقیهی رام رو خدا کریمه ،نموخوان ردش کنم .به قوبابا ،خاطر خواهمم که هس !
گدی رفان ،چرا هو موپری وسط یرف آدن؟نماهش را از دستانم که روی میومها بود ،برداگ و ف :
هون؟ یواسم نبود.خم گدن و ونهاش را بوسیدن و فتم:
پس مبارکه.دس روی ونهاش ذاگ و با تعجب ف :
تشنه ابراز ایساساتتم ،با رفانم اینجوری رفتار موکنو؟ پس دلش به چو خوگه؟چه جوری؟پا روی پا انداخ و بو هیچ مرا اتو ف :
بو ایسا  ،یخ ،یا بهم زن ،بیشعور...تعارف ن ن ا ه بازن هس بمو.البته ی ن بوتفاور ،خنثو ،چرر...قهقه زنان ،نیشمون مصنو و و آب و از بازویش رفتم.
آهان اینم هس ،یه وقتایو هم انمار گوهرر مُردم!زنگ در به رنندا در آمد که مودانسننتم رفان اس ن بند باریک تاپ رننورتیش را با انمش ن بلند
کردن و فتم:
 رفانه.در آیینهی ن دیک به درب ،نمام کوتاهو به خود کردن .تیشننرر یقه اسن و سننادم و چسننبان قرم و
گنننننلوار لو سنننننرمهای به تن داگنننننتم موهایم را که آزاد روی بازوهایم رها گننننندم بود ،پشننننن وش
انداختم و لننننننننبهایم را به هم مالش دادن تا رژ رورتو چند سا تهان روی لننننننننب پخش گود و در
نهای در را شودن.
دس در جیب گلوار کتانش قرار دادم و انمش گستش از جیب بیرون زدم بود .دس دیمرش
را به یمل دسننته ل رزهای سننرخ و تازم اختصنناص دادم بود و با لبخندی که وگننهی دهانش را رو
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به با کشنننننناندم و تک ابروی پا در هوایش نماهش را از لها رف و با چهرمی سننننننریا و دائم
الت ُخسش چشمانم را گ ار کرد.
وقتو دسته ل را مقابلم رف  ،به خود آمدن و ت انو خوردن.
سا نو مبار !دس دراز کردن و ل را رفتم .خود را در آغوگش جا کردن و پیشانوان را روی گانهاش ذاگتم
و فتم:
سا نو مبار !قدمو قب رفته و ونهاش را کوتام بوسننننننیدن .نفس میقو که کشننننننیدن ،بوی افترگننننننیو را وارد
ریههایم کرد .رفان اما ،کمو خم گد دستم را با آورد و بر دهانش ذاگ و بوسید.
بیا تو.گنننادان هم پیدایش گننند و به طرف رفان که روی مبل نشنننسنننته بود ،رف  .از آگننن خانه رننندای
ایوا پرسو کردنگان را گنیدن.
سنننینو یاوی لیوانهای گنننرب را روی می ذاگنننتم و کنار رفان روی مبل دو نفرمی گنننیری رنگ
نشستم.
کاش دوست رو مو فتو بیاد...و رو به گادان فتم:
نه گادان؟آرم ،خوگحا موگدیم.رفان :میید ی مو سرش گلوغه ،همیشه مشلو کارم.
گادان :گللگون چیه؟
رفان :مثل خودن کام یوتر خوندم ولو ا ن تو کار برج سازیه!
چقدرن که به هم مربوطن!گادان :آرم بابا ،موبینو طرف گیمو خوندم ولو ربو تدریس موکنه .دیدن که میمم!
رفان :یرفهی پدرش رو ادامه داد.
به لیوان گرب آلبالو اگارم کردن و فتم:
 رفان جان ،گرب بخور.سری ت ان داد و لیوان را برداگ .
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گادان با کنج اوی ،چهار چشمو به رفان خیرم گد و رفان هم معذب سرش را پایین انداخ .
چشم و ابرویو برایش آمدن و **ب یدن .سرفهای کردن و فتم:
گادی یه سر به برنج موزنو؟چپ چپ نماهم کرد و با نماهش خط و نشان کشید و ف :
یتما ی ن.وقتو رف  ،رفان دستم را در دستش فشرد و ف :
فقط خدا مودونه چقدر دلم برار تنگ گدم بود.این بار من به او ز زدن .ک فیلو رنگ و پیراهن سننننفید و گننننلوار سننننرمهای پوگننننیدم بود و مد
موهایش را هم وض کردم بود و یک مقدار کوتامتر از قبل بود .چشمم را از موهایش نمرفتم و زیر
**ب فتم:
مد موهار رو دوس دارن!سنمینو دستش روی دستم دیمر یس نشد و چانهان را لمس کرد و ف :
من تمان تو رو دوس دارن.لبخند دندون نمایو زدن و با سرخوگو فتم:
اون ...یرفم رو پس مو یرن منم همینطور.کتش را درآورد وقتو هنوز بیت لیف ک را در هوا رفته بود ،برداگتمش و آوی ان کردن.
خواسننتم به جای قبلوان ،یعنو کنار رفان بر ردن که گننادان از کانتر خم گنند و رنندایم زد .تلییر
مسیر دادن و وارد آگ خانه گدن .آران ضربهای با بازویش را به بازویم زد و ف :
کثاف خیلو جیمرم!چشم ری کردن و اخمو مصنو و چهرمان را فرا رف .
چشمار رو درویش کن ،لطفا!چشاش آبیه آرم؟اهون ...چطور؟در یالو که برنج را در دیس خالو موکرد ف :
هیچو ...یاد چشای مامان افتادن.چشنننمهای خودش خاکسنننتری تیرم بود طوری که تقریبا مشننن و دیدم موگننند و از وقتو که یادن
موآید از این یرص موخورد که چرا رنگ چشننننننم های مادرش را ندارد .مو ف یتو گنننننننانس
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داگتن آبو چشمهای مادرش را نداگته تا از او یاد اری داگته باگد .خاله گایسته وقتو من و
گادان دون دبیرستان بودیم ،بر اثر سرطان خون در ذگ .
دستو نوازگمر به موهای بلوندی که از روسری مش و بیرون ریخته بود کشیدن و فتم:
خدا ریمتش کنه!هیچ نمف و مشلو ت یین برنج گد.
گان را در س ور سرو موکردیم که رفان رو به من کرد و ف :
خودر درس کردی؟ماهو پلو را مو ف .
آرم ،چطور؟ خیلو خوب گدم!گادان با گوخ طبعو ف :
 شق درش ت ریق گدم ،دلیلش اینه!رفان :آرم ویدا؟
سرن را به نشانهی تایید ت ان دادن.
رفان :میید اگق ماهیه!
پس واقعا کاش اینجا بود.پس از چک کردن گیر آب و از و ...از خانه بیرون رفتم.
ربح زود بود و هوا سرد!
چمدان را تا درون کوچه به دنبا خود کشاندن که رفان از ماگین پیادم گد و با ردای دور های
سین کرد .ف ر کردن نموخواس  ،خوابش موآمد و چشمانش را به زور باز نمه داگته بود.
پاسخ سیمش را دادن و او بو یرف چمدان را از روی زمین بلند کرد.
سوار ماگین گدن و کمربندن را بستم و منتالر ماندن نفس میقو کشیدن و دستو زیر چشمم
کشنننیدن و موهایم را که موخواسننن به هر طریق خودنمایو کند ،به قب راندن و گنننا سنننرخم را
جلو کشیدن.
با بسنننننته گننننندن رنننننندوق و ت انو که ماگنننننین خورد ،آوی جلوی آینه به طرفین به یرک درآمد.
دستم را جلو بردن و پی دایرم گ ل سیام را لمس کردن .مانند یک س هی بو نقش و سیام بود
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و وقتو دسننتم را با فشننار بیشننتری روی آن کشننیدن ،سننیاهیَش روی انمشن گننسننتم نشننسن  .آن
ردی سیام در یقیق مسو رنگ بود و نمودانم توسط چه چی ی به رنگ سیام در آمدم بود.
در ماگننین که باز گنند ،دسننتم را قب کشننیدن و به انمشن سننیاهم نمام کردن .موتوانسن ذغا
باگد یا ...نمودانم!
دسنننتما کاغذی را از روی داگنننبرد برداگنننتم و روی انمشنننتم کشنننیدن و وقتو ماگنننین را به یرک
درآورد ،پرسیدن:
کجا موریم؟گانه مانند دس به موهایش کشید و ف :
موفهمو فرفری.دوبارم موهای سرکشم را به داخل فرستادن و به درو فتم:
تصمیم رفتم بعد از ید موهان رو راف کنم ،خسته گدن!چپ چپ نماهم کرد .سیستم را روگن کرد و ف :
باگه هر وق من مُردن ،اونوق موتونو راف کنو.از ف ر آن که بمیرد و نباگنننند ،ایسننننا کردن قلبم ثانیهای از ت ش افتاد و همانطور که دسننننتم را
روی قلبم ذاگته بودن ،ابروانم را در هم کشیدن.
خدان نه .زبون رو از بمیر ،او ربحو!با لود و زبانش را بیرون آورد و بین دندانهایش قرار داد.
بیا!نفس ردا داری کشیدن و دس به سینه به خیابان نمریستم.
هیچوق یرف از مرگ ن ن ،من طاقتش رو ندارن.و در د اف ودن« ،نموخوان تنهاتر از این بشم ».بعد از ذگ سا ها ،یا کسو را در کنار خود
داگننننننتم که مرا دوسنننننن داگنننننن  ،مرا تنها نمو ذاگنننننن و سننننننعو نموکرد مرا از خودش براند!
نموتوانسنننتم از دسنننتش بدهم و باز هم آن تنهایو را که به م اج خانه و زند وان خوش آمدم بود،
تحمل کنم.
 نبینم غم بشینه تو دل !دکمهی پیستی و مانتوی لوان را به بازی رفتم.
-موگینه اما! رفان سرد نیس ؟
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نماهو به لبا هایم کرد و ف :
ا ن بخاری موزنم.به فضننای بیرون از ماگننین خیرم گنندم بودن که چشننمم به تک درخ نارون افتاد .در جایم رنناف
نشستم و انمش اگارمان را به گیشهی پنجرم چسباندن و فتم:
 رفان اون رو ببین ،وای خیلو دوس داگتم ببینمش.به جایو که انمشتم نشان موداد ،نیم نماهو کرد و دوبارم یواسش را به رانند و داد.
درخته دیمه.چشمم با دور گدن از درخ  ،در یدقه چرخاندم گد و درخ را دنبا کرد.
تك درخ نارون گد رنگ رنگ  /زرد گد آن چتر گاداب و قشنگ ...نشنیدی؟نه ،موخوای پیادم بشیم؟نه خوبه.نماهم که به جادم و سر با یش افتاد ،متذکر گدن.
داری خیلو تند میری!نتر !بین رام قهوم خریدیم و از دماوند هم ذگتیم.
تقریبا چشمانم رن گدم بود و یج خواب بودن که ردای ضعیفش را گنیدن که ف :
اینجا دو هاش محشرم!س العملو نشان ندادن و تنها سرن را بیش از قبل به پشتو رندلو فشردن .وقتو از ماگین
پیادم گد ،وگه چشمو باز کردن و به تابلوی دکان نماهو کردن "دو دو "
با چشننم دنبالش شننتم و کنار گننیر آب پیدایش کردن .خم گنند و رننورتش را گننس ن و چی ی از
جیب گلوارش بیرون آورد .چشم ری کردن و ورق قررو را ی انمشتانش دیدن .سرش را به طرفم
چرخاند و من پلک روی هم ذاگتم و دیمر قرص خوردن یا نخوردنش را به چشم ندیدن.
ردای باز و بسته گدن در را گنیدن .به طرفش بر شتم و کنایه آمی پرسیدن:
دو هاگون رون بود که نخریدی؟!لحالهای هل گد و دستش که روی ر بود ،گل گد اما خیلو زود چهرماش خندان گد.
-ام موبینو یواسم پرته ،جا موند .ا ن برمو ردن.
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دو بطری دو در دسننننتش بود و با مردی رننننحب موکرد .داگننننبرد را باز کردن .خالو و تمی بود.
داگبرد را مح م بستم و پوفو کشیدن .سوالم این بود ،چه قررو مصرف موکند؟!
کاور سفید ماگین را رویش کشید و دورتا دور ماگین را چک کرد و خرر و پررها را از روی زمین
بلند کرد و ف :
بریم.نماهو به درختان غو پی ر اطراف کردن و فتم:
دور که نیس ؟یدود دم دقیقهای جنملپیمایو کردیم تا به کلبهی مد نالرش رسیدیم .وسایل را تقریبا روی زمین
پرتاب کردن و با لحنو پر ذوق پرسیدن:
اینه؟آرم چطورم؟ الو ،محشر!دور تا دور کلبه را درخ ها محارننرم کردم بودند و فضننای سننب رنمو که ایجاد گنندم بود و آن یس
تاز و ،با ث گد نفس میقو ب شم.
کلبه ،سننقف گننیب داری داگ ن که تماما از چوب سنناخته گنندم بود .نمای جلوی کلبه دو پنجرمی
مربع گ ن ل که ی و با ی در و ی و کنار در بود .گننیشننهی آن دو سننب مار بود و درون کلبه دیدم
نموگننند .فانو های کوچ و به همرام کاور بافتنو رویشنننان هم آوی ان بودند که کلبه را تا یدودی
سنتو کردم بود! در به فارلهی سه پله از زمین جدا گدم بود.
به رفان کمک کردن تا وسننننایل و خوراکوها را به درون کلبه منتقل کنیم .رام رفتن روی کف چوبو
کلبه ،رننندای قیژ مانندی تولید کرد .فضنننای داخلو ،کوچک و نقلو بود و دی این سنننادم ،اما رمو
داگنننننن ! تخ چوبو تک نفرمی کنار دیوار و وجود گننننننومینه و قالیچهی طرح ورخری که جلوی
گومینه پهن گدم بود آنجا را رن و دنج کردم بود.
ردای رفان را گنیدن که ف :
اینجا هم یمون و دستشوییه.اتاقک کوچک وگهی کلبه را از نالر ذراندن.
-ا ه تنهار بذارن نموترسو؟ آب معدنوها تو رندوق جا موند.
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نه برو.کلید را به طرفم انداخ و من در هوا با دو دس قاپیدمش.
با سنننر یوله پیچ گننندم و لبا های خانمو روی تخ نشنننسنننتم .دسنننتو به روتختو نرن و پنبهای
قهومای کشیدن و از سرما به خود لرزیدن آب سرد بود و من نمودانستم!
بیسننن دقیقه از رفتنش ذگنننته بود که با رننندای در از روی تخ بلند گننندن .دسنننتم را روی در
ذاگتم و وگم را به آن چسباندن.
کیه؟منم.در را باز کردن و فتم:
دیر کردی. فتو نموترسو!نترسیدن ،نمران گدن!بطریهای آب معدنو را کنار دیوار ذاگ و ف :
ممه بچهن؟یرفو ن دن و مواد غذایو را در یخچا کوچک ن دیک یمان ذاگتم.
موهار رو خشک کن ،سرما نخوری.سشوار نداریم که!چانهاش را خاراند و ف :
راس میمو!رو به روی آیینهی درون طاقچه ایستادن و موهایم را گانه زدن .از وگه چشم دیدن که روی تخ
نشسته و نماهم موکند.
خوگمل ندیدی؟آمد و پش سرن ایستاد دستانش را دور کمرن یلقه کرد.
ایناهاش تو بللمه.به آینه خیرم گندن و او چشنمهایش را بسن سنرش را به موهایم ن دیک کرد .نفسهای میقش
را یس کردن.
-موهار بوی خوبو میدم.
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دستم را با بردن و موهایش را نوازش کردن که با سنمینو لنبهایش روی ردنم ،موهای تنم سیخ
گد .با مییم دس هایش را از دور کمرن باز کردن و فتم:
ا ن سرما موخورن.دس در هوا ،گاکو نماهم کرد و چی ی زیر لنب زم مه کرد.
چی ی فتو؟نچو کرد و از کلبه بیرون رف  .از پنجرم دیدن که آتش برپا موکند .سننننننوییشننننننرر را به تن کردم و
ظرف در دار مر آمادم و نون و باقو وسایل زن را با خودن بیرون بردن.
آمادمس ؟آرم ،موخوای برو تو ،مریض میشو.اونقدران ناز نارنجو نیستم.***
بعد از رنرف غذا ،زیراندازی زیر درخ کهنسنالو پهن کردیم و من دراز کشنیدن و رفان به تنهی
درخ ت یه کرد.
 رفان ،کلبهی خودته؟آرم ،بابا وقتو بچه بودن ف بران بسنننازنش ولو اینقدر سنننرپا نبودا ،من و میید چندسنننا پیشتعمیرش کردیم.
خودتون تنهایو؟آرم!دستم را زیر سر ذاگتم و فتم:
یاضری اینجا زند و کنو؟ با من!ت یهاش را از تنهی درخ برداگ و کنارن دراز کشید .در یالو که به آسمان نمام موکرد ،جواب
داد:
آخه ممه میشنننه آدن دلش نخواد با کسنننو که دوسنننتش دارم ،یه جای آرون ،روزاش رو گنننب کنه،گباش رو روز؟
نیم رخش جلوی دینند ننانم بود .نمنناهم از چننانننهاش بننه **ب و از **ب بننه دمننا و از دمننا بننه
چشنننننمانش در ردش بود و دوبارم به چانهاش برمو شنننننتم و ج ء ج ء نیم رخش را در ذهن یک
موکردن .او اما ،هنوز آسمان خدا را تماگا موکرد و قفسهی سینهاش با و پایین موگد.
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لنبم را با زبان تر کردن و فتم:
موخوان همیشه همینقدر اگق باگو همیشه شقمون تو نقطه اوجش بمونه ،ت ون نخورم وسرازیری نداگته باگه.
قو میدن ...ویدا؟جانم؟موخوان یه جایو واسنننننننه بچه هامون بنویسننننننم ،فر موهای مامانتون از وقتو بیشننننننتر گننننننند کهمونشننننسنننن کنارن و یرف موزد و گننننعر موخوند من ی و از انمشننننتان تو موهاش و بود و هو
موهاش رو بین انمشتان لو موکردن .موخوان براگون بنویسم ا ه روزی مردی اگق موهای پیچ
خوردمتون گننند بشنننینید و براش گنننعر بخونید تا بتونه دسنننتش رو ببرم ی موهاتون و اونا رو پیچ
بدم« .از ینانه اکرامو»
دسنننتم را سنننتون سنننرن کردن و در یالو که نماهم به همان زاویه از رنننورتش که هنوز ت ان نخوردم
بود فتم:
بچههامون؟!انمشتش را با آورد و دد دو را نشان داد.
دو تا دختر و یه پسر!لبخندی زدن که سرش را ت ان داد و ف :
نه ،اری سه تا دختر!دختر دوس داری؟آرم ،ا ه گبیه مامانشون بشن بیشتر دوس گون دارن.سه تا دختر مو فرفری؟سه تا دختر موفرفری ،مثل تو!خندیدن و پرسیدن:
اسمشون چو باگه اونوق ؟هر چو تو بمو!تا یا بهش ف ر ن ردن .راستو دوس داری برار گعر بخونم؟دوس دارن.-نمفته بودی اهل گعری؟
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آهو کشید و ف :
نیستم ،ولو مامان بران موخوند .از وقتو که رف یسرر به د موندن.از جا پریدن و چهارزانو مقابلش نشستم و دس هایم را در هم قفل کردن.
ممه من مُردن؟ چه نوع گعری دوس داری؟فرق نموکنه.خیلوخب اهم اهم...زلف آگفته و خوی کردم و خندان **ب و ن. .ر
پیرهن چا و غ خوان و ررایو در دس
نر سش ربدم جوی و لبش افسو کنان
نیم گب دوش به بالین من آمد بنشس
سر فرا وش من آورد به آواز ی ین
ف ای اگق دیرینه من خواب هس
اگقو را که چنین بادم گبمیر دهند
کافر شق بود ر نشود بادم پرس
برو ای زاهد و بر دردکشان خردم ممیر
که ندادند ج این تحفه به ما روز الس
آن چه او ریخ به پیمانه ما نوگیدیم
ا ر از خمر بهش اس و ر بادم ن. .ر
خندم جان مو و زلف رم یر نمار
ای بسا توبه که چون توبه یافظ بش س
«یافظ»
آخر گننننب بود که با خرم دسنننن از ردش در جنمل برداگننننتیم و به کلبه بر شننننتیم .پاهایم دیمر
توان رام رفتن نداگ و با جله لباسم را در یمان وض کردن و مسوا زدن و بیرون آمدن.
در را که باز کردن ،جلوی در ایستادم بود و به دیوار ت یه کردم بود.
خیلو طو کشید ،معذرر!سری ت ان داد و از کنارن رد گد که خواسته یا ناخواسته تنهای به من زد و به دیوار خوردن.
-آخ ،یواس کجاس ؟
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و به دنبالش گانهان را با دس ماساژ دادن.
در را مح م بس و جواب نداد .رسما مرا نادیدم رف !
روی تخ نشستم و با خود ف ر کردن که یا باید کجا بخوابم؟
بیرون آمد و در یالو که دستش را خشک موکرد ف :
موخوای بخوابو؟آرم.خودش را روی تخ پرر کرد که من هم هوا پریدن .دس هایش را از هم باز کرد و ف :
بیا اینجا.انمش اگارمان را روی لنب ذاگتم و فتم:
اون ...من رو اون کاناپه موخوابم!دستش را به سینه زد و چشمانش را یک جور جیبو ری کرد و آران ف :
جار اینجاس  ،بیا!از روی تخ بلند گدن و فتم:
مرسو ی ن من اونجا رایتم.دستش را به طرفم دراز کرد.
باید پیش من بخوابو!ابروانم ناخودآ ام خود را با کشیدند.
متوجه نشدن! باید؟پل ش پرید و ردایش با رف .
با من بحث ن ن ویدا ،بیا اینجا.و به دنبالش به سنننر از تخ پایین پرید و بازویم را مح م فشنننرد و دنبا خود کشننناند .خود را
قب کشیدن و بازویم را ماساژ دادم و نمام اخمالودی به کردن و فتم:
دردن رف  ،نموخوان!جوری مرا به طرف خود کشید که روی تخ پرر گدن و موهایم روی رورتم پخش گد.
متعجب مویم را کنار زدن و سرزش آمی نامش را بر زبان آوردن.
 -رفان!
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رننورتش کبود گنندم بود و با خشننم نماهم موکرد .به خودن که نموتوانسننتم درو بمویم ،ترسننیدم
بودن! موخواسننتم صننبانیتم را نشننان دهم اما نمام هراسننانم رخصن انجان این کار را نموداد .از
ردای فریادش یک قدن قب رفتم.
چرا هیچوق به یرفم وش نمیدی ،هان؟ چرا میری رو ا صابم؟دستم مش گد و کیفه فتم:
کو رفتم رو ا صاب ؟وقتو میمم کنارن بخواب ،باید بمو چشم! چرا من رو ...من رو صبو موکنو؟از رفتار جیب و غریبش متعجب گدن اما س ور کردن را ترجیح دادن و از کنارش رد گدن .پتو
و بالشن را از روی تخ برداگننتم و روی کاناپهی دو نفرمی کرن-قهومای ذاگننتم .هنوز سننرجایش
بو یرک ایستادم بود و من بوتوجه به او و دس مش گدماش دراز کشیدن تا ربح ت لیفم را
روگنن کنم! چشنمم را زیر پتو باز کردن و به تاری و ز زدن که ی هو پتو را برداگن و یقهی لباسنم
را در مشتش رف  .چهرماش هنوز کبود بود و رگهایش برجسته گدم بودند .با صبانی غرید:
همین ا ن کاری که به فتم رو موکنو!چه مر ش گنند! این را مل ن ف و د جواب داد گنناید اتفاقو افتادم! من این بین ،چشننمان رد
و ویش زدمان در چشمانش در نوسان بود.
بس کن دیوونه ،چی ار موکنو؟تخ سننننننینهاش زدن و هلش دادن .یتو ف رش را نموکردن از جایش ت ان بخورد ،اما روی زمین
افتاد!
ام.به جای آن که خود را جمع و جور کند ،روی زمین دراز کشنننید .با وجود این که به گننندر نارای و
دلمیر بودن ،بو آن که نماهش کنم ،زیر **ب فتم:
زمین یخه ،پاگو!وقتو واکنشنو نشنان نداد ،زیر چشنمو نماهش کردن .به سنقف ز زدم بود و بعد از ذگن چند
دقیقه ،زیر **ب ف :
تو دوستم نداری ،هیچ کس من رو دوس ندارم.آمدن بمویم این چه م خرفاتو اس مو ویو که ف :
-من یه بدبختم ،من به درد هیچ کاری نموخورن.
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و بیفارنننننله سنننننرش را از زمین فارنننننله داد و مح م به زمین ضنننننربه زد .ضنننننربهی دون را که زد ،با
چشننننننمان از یدقه بیرون زدم از جا پر یدن .رفتارش هیچ طبیعو نبود! نموتوانسننننننتم خودش و
رفتارش را ذرمای در کنم .ماندم بودن چه بمویم و چه کنم.
با ی سرش چهارزانو نشستم و سرش را از روی زمین بلند کردم و روی پایم ذاگتم و با مییم
فتم:
 رفان ی ن ن ن ،ن ن قربون برن .آخه چو گد یهو؟نماهش را از سننقف رف و اگننک از وگننهی چشننمش جاری گنند.دس ن بردن و اگ ن ش را پا
کردن .با بلض ف :
دوستم داری؟هیچ نموفهمیدن .باور آن او یک مرد بالغ اس  ،سخ بود! نگ و یج لنب زدن:
آرم دوس دارن!چقدر؟اما چی ی که به خوبو فهمیدم بودن این بود که باید آران باگننننننم و مطابق میلش مل کردم تا
وضعی از این بدتر نشود.
قد یه دنیا ،اونقدر که یتو نموتونو ف رش رو ب نو!پایش را به زمین کوباند و با یالتو بچمانه ف :
درو میمو! هیچ س من رو نموخواد.کو فته؟ من دوس دارن!دهانش چند بار باز و بسننته گنند و با خود یرف موزد و در آخر رنندای لرزانش که انمار از ته چام
بیرون موآید ف :
دوس دارن بمیرن!بلض لویم را فشرد و دیدنش در آن یا دلم را خون کرد و فقط یک کلمه از دهانم خارج گد:
نمو!دندانهایش روی هم قفل گد و چانهاش لرزید.
وقتو ت انو خورد و سننرش را از روی پایم بلند کرد .نفس رننداداری از دهانم خارج گنند ،اما رفان
از کلبه که خارج گد ،نفس یرص داری جای آن را رف .
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نفهمیدن چطور از جایم بلند گننندن و به پاهایم نیرو بخشنننیدن و با دو قدن خود را به بیرون از کلبه
انداختم .روی پلهی او ایستادن و برای جلوتر رفتن مردد گدن .فانو های کم سو ،فقط چند متر
آن طرفتر را روگننن کردم بود و بین درختان سننر به فلک کشننیدم ،هیچ چی دیدم نموگنند .رنندای
جیرجیر ها س ور آن نوایو را گ سته بود .فریاد زنان نامش را ردا کردن.
 رفان؟فانو را برداگنننتم و مسنننیر روبهرو ،را در پیش رفتم .وقتو تقریبا از کلبه دور گننندم بودن ناامید،
فانو را با رفتم و زیر **ب فتم:
کجا رفتو پسر؟همان مسیر را بر شتم و فانو را آوی ان کردن.
ردایش در سرن اکو گد "دوس دارن بمیرن ،دوس دارن بمیرن! " او دوس داگ بمیرد!
خودزنوهایش جلوی چشننمانم نقش بس ن  .مدان به خود دلمرمو مودادن که برایش هیچ اتفاقو
نخواهد افتاد اما نموتوانسنننتم ضنننعیف بودنش را کتمان کنم .دسنننتانم روی رنننورتم قرار رف و
ردای هقهقم در کلبه پیچید.
و ...ربح گد!
در یالو که سنننرن روی بالشننن بود و پاهایم را در گننن مم جمع کردم بودن ،با چشنننمهای بورمق و
خسنننتهان به در خیرمخیرم نمام موکردن .رننندای بارش باران هم بر س همیشنننه بر روی ا صنننابم
ج اس و بازی موکرد .ردای زنگ تلفن همراهم را که گنیدن ،از جا پریدن و کیفم را روی زمین
خالو کردن و تلفن را برداگتم.
در د ملتمسانه نان خدا را بر زبان آوردن و درماندم از او درخواس کردن یا رفان خوب باگد!
بله؟با گنیدن ردایم تعجب کردن .انمار از ته چام بیرون موآمد.
الو؟س ور بود که پاسخموی سوالم گد! یک جورهایو مطمئن گدن همان م ایم همیشمیس .
از جون من و زند یم چو موخوای؟وقتو جواب نداد فریاد زدن:
-ا ه جرار داری خودر رو نشون بدم بوگرف!
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داد موزدن و این بو ارادم بود! تنها در کلبهای نشسته بودن که رایبش ناپدید گدم بود و انتالار
کشیدن مرا خسته و آگفته یا کردم بود و غیبتش با روانم بازی موکرد .یق داگتم به کسو که
پش خط بود ناس ا بمویم ،یق نداگتم؟! تلفن را وگهای پرر کردن و فتم:
همین تو ی و رو کم داگتم!تقریبا سا نه ربح بود که ردای پایو که پلههای جلوی در را طو موکرد ،به وگم رسید.
به طرف در هجون بردن و در را باز کردن .مو و لباسش خیس بود و چشمهایش سرخ و نیمه باز!
با غم فتم:
چی ار کردی با خودر؟!جلو آمد و ف :
از این ه تنهار ذاگتم معذرر موخوان.کنار رفتم و وارد کلبه گد و ادامه داد:
تا من یه دوش مو یرن ،آمادم گو که بریم بیرون.ونهان را بوسید و به طرف یمان رف .
خندمان رف و یتو لبخندی هم روی لننننننننبم نقش بسن ! نه به آن گنوری گنور نه این بونم و!
چرا رفتارش رنننننندوهشننننننتاد درجه تلییر کرد؟ ممر قرار نبود وقتو موآید او را بازخواسنننننن کردم و
قشنننقرق رام بیندازن که چرا مرا تنها ذاگنننتو؟ نتوانسنننتم! اما بو رضنننمو من نبود ،او تلییر رویه
دادم بود و دیمر به من اجازمی مواخذم کردن را نداد.
از کلبه بیرون رفتم و روی اولین پله نشنننننسنننننتم .نماهم به درختان بود و اف ارن در ذگنننننته سنننننیر
موکرد .رفانو که به تاز و متوجهی غیر طبیعو بودن یرکاتش و رفتارش گنندم بودن ،از ابتدا هم
همین ونه بود! لجبازی و ی و به دو کردنهایش جلوی چشمم نقش بس ! اتفاقو که روز تولدن
رخ داد و آن گننننوخو مسننننخرماش که هیچ نرما نبود و من سننننادم از آن ذگننننتم .ارننننی من تمان
ا مالش را به رایتو پذیرفتم و هیچ یک را کن اش ن ردن تا به ریشهی آن برسم!
نمودانسننننننتم چرا آن روز تمان کارهایو که از او سننننننرزدم بود ،برایم چشننننننمک موزدند که من هم
هستم!
با رنندای قدنهایش و قیژ قیژ زمین به طرف در بر شننتم و او را دیدن که با یولهای که دور ردنش
قرار داگ مشلو اس و به در ت یه کردم بود .به با تنهی برهنهاش نمام کردن تا مطمئن گون
بیی تازمای برسر خودش نیاوردم!
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بو سشواری هم مصیبتیه ها.وقتو نمام خیرمان را به خود دید ،چشم و زد و ف :
مورد پسند واقع گدن؟آهو کشننننیدن و به درون کلبه بر شننننتم .وسننننایل ریخته گنننندم روی زمین را به کیف بر رداندن و در
همان یا که مثل خودش ،خودن را به آن رام زدم بودن ،فتم:
 رفان؟تیشرر آبو رنمو پوگید و در یالو که سرش هنوز درون تیشرر بود جواب داد:
هون؟همین امروز بر ردیم؟ از بیمارستان زنگ زدن.ممه گیش روز مرخصو نداگتو؟چرا ولو اومنم ...با کمبود نیرو مواجه گدن و اینطور گد که خبرن کردن.گانهای با انداخ و ف :
باگه هرطور تو بخوای.فصل گشم
[ -طبیب باگو و ندانو درد از کجاس ؟
ا ر پای چشمهایش وسط باگد ،آری! ]گادان! دهن کف ن رد؟ بسه!لبش را در دهان جمع کرد و با چشمان ری گدماش مانند بازپرسان آ اهو نماهم کرد.
تو چته؟ سریا نیستو! اری چرا زود بر شتین؟از جواب دادن طفرم رفتم و چشم دزدیدن.
چی ی نیس .به رندلو ت یه کرد و دس به سینه گد و جدی ف :
موگنون ویدا!از جایم برخاستم و به قصد تر آگ خانه قدن برداگتم.
-بس کن توروخدا.
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بمو ببینم کجا داری در میری؟دستم را کشید و سرجایم نشاندن .گاکو نماهش کردن و فتم:
 یه کوچولو بحثمون گد و...چرا؟ن ر !یا بینتون گ رآبه؟خندمان رف ممر مسننخرمتر از این هم موگنند؟ باید گ ن رآب باگنند ولو نیس ن ! چون رننبح که
آمد از این رو به آن رو گنندم بود و خودش را به کوچهی لو چپ زدم بود اما نمودانس ن با خرم
در یک کوچهی بن بسنننن یرش مواندازن و باید پاسننننخموی تمامو ا مالش باگنننند و آن روز دور
نیس !
نه خیلو! گادان؟جونم؟دستم را زیر چانهان ذاگتم و فتم:
اون یارو بهم زنگ زد.ا ن مثی من نفهمیدن بحث رو وض کردی! یرف ن د؟نه.**ب باریک و رورتواش را به دندان رف و بش نو در هوا زد و ف :
آگناس ! همون یارو رو میمم ،هرکو هس آگناس  ،موگناسیش!اخمهایم در هم گد و یج نماهش کردن که ف :
خب ا ه آگنا نبود یرف موزد! یرف نموزنه چون مودونه مم نه از رداش بشناسیش ،هون؟راف نشستم و ضربهای به می زدن.
آرم آرم ...ولو کو؟در پرسیدن تردید داگ  ،اما درنهای ف :
ویدا! مم نه سا ر باگه؟قاطعانه پاسخ دادن:
نه ام ان ندارم.-چرا؟
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چون سنننننا ر از اون کتک خورد ،در ضنننننمن درسنننننته از هم دیمه بی اریم ولو چرا باید چنین کاریب نه ممه بی ارم؟
نه خب ،ولو کسو نمومونه هون؟ وقتو بهش ف ر موکنم مل ن آب پ موگه.من واقعا نمرانتم خواهری.اینطور به قضیه نمام کن که ا ه موخواس بییو سرن بیارم تا ا ن آوردم بود نمران نباش.خیلو بوخیالو بخدا...ارننی هم بوخیا نیسننتم فقط کاری ازن سنناخته نیسن  .میمو چی ار کنم؟ رام بیفتم تو خیابوندنبالش بمردن؟
تلفن زنگ خورد .دنبا بوسننننننیم شننننننتم و روی می جلومبلو پیدایش کردن .روی دسننننننتهی مبل
نشستم و دکمهی سب رنگ را فشردن.
الو؟سین.سین ،یال چطورم؟بد نیستم ،ف رکنم بازن سرما خوردن.بخاطر دیشبه یادر که نرفته؟موخواسننتم قدرر مل رد یافالهاش را بسنننجم .یعنو ام ان داگ ن یافالهاش مش ن ل داگننته
باگد؟
نباید مورفتم زیر بارون.همین؟ تمان دغدغهی ما سر زیرباران رفتن بود؟
کاش لجبازیهار رو تمون کنو!خندید:
میید هم همیشه همین رو میمه ،راستو ممه قرار نبود بری بیمارستان؟آرم میرن زودم.باگه ،دوس دارن.-منم همینطور ،گب بخیر.
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تما را قطع کردن و به تلفنو که بین انمشتانم دریا له گدن بود ،ز زدن .ی هو ردای گادان
از کنار وگم آمد.
ف ر کنم فتو گ رآبه!متعجب از یضورش به طرفش بر شتم و آب دهانم را قورر دادن.
تو کو اومدی؟ نه نمفتم.پوزخندی زد و گانههایش را پراند و با لحن منالور داری ف :
باگه نمفتو!چند روز خودن را در خانه یبس کردن که رفان متوجهی دروغو که فته بودن نشننننننود تا این ه
تعطییر به پایان رسید و گیف های بیمارستانو گروع گد.
تا دو هفته بعد از تعطییر ،گننیف گننب را بر هدم رفتم تا مجبور نباگننم گننبها به در و دیوار
ز ب نم و آگفتهتر از آن چه بودن بشون!
ردای ثریا را که راجع به فردی یرف موزد گنیدن و ناخودآ ام وشهایم تی گد.
ثریا :پری نمودونو وقتو فهمیدن چه غلطو کردم چه آتیشننننننو رفتم ،چنان آبروری ی کردن بیا و
ببین.
جمالو :چو موخوردم؟
ثریا :ترامادو !
جما  :چند وق ؟
ثریا :وقتو ازش پرسننیدن مدان درو سننر هم موکرد ولو آخرش فهمیدن چهار ماهه! باورن نمیشننه
چنین خریتو کردم!
دیمر ردایش را نشنیدن ازگان دور گدن و به سرویس بهداگتو رفتم .نفس نفس زنان دستانم
را روی روگننویو طوسننو رنگ که ر ههای مش ن و داگ ن نهادن و چهرمی مانند چ سننفید گ ندم را
نمریسننننننتم .نمودانسننننننتم نماهم دقیقا مار چه بود اما مار و متحیر و از همه چی مهمتر یج،
تمان ج به ج رورتم را کندوکاو کردم و لحالهای پلک بر هم ذاگتم.
با خود یئم مصرف ترامادو را مرور کردن .چند مورد مثل صبو گدن ،سرخوگو ،تشنج که از
یئم مصننرف این قرص هم بود در او دیدم گنند ولو این کافو نیسن  .پس چه خورد؟ ارننی گنناید
آس رین یا استامینوفن خوردم نه؟ دس هایم را به سنگ کوبیدن و با خود فتم« :پس چرا دور از
چشم من خورد؟»
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موهایم را در مقنعه که انمار شننادتر از همیشننه گنندم بود ،چ اندن و به اورژانس بر شننتم .از فرط
رسنمو گیر و کی و خوردن و همرام با رضوی چند بیمار سرپایو وی ی کردیم.
از آنجایو که مودانستم سا ر ایران نیس  ،تصمیم رفتم میقار کوتاهو با مادر ترتیب بدهم.
مانند هر زمان بادیمارد در را باز کرد و سر بو مو و تاسش را خم کرد و مودبانه خوگامد ویو کرد.
مادر با آن رننننند های پاگنننننه دار و خاکو رنمش پلههای مارر را پایین آمد و نفس زنان مرا در
آغوش رن و مهربانش کشنننید .نفس میقو کشنننیدن تا بوی تنش را اسنننتشنننمان کردم و در خاطر
بس ارن.
محبوب خانم خوگمل گدی!ردای خندمی آران و ملیحانهاش را گنیدن .سرش را از آغوگم بیرون آورد و ف :
 ی دلم خوش اومدی ،بیا بریم اونور ییاط بشینیم هوا خوبه!به می و رننندلوهای چوبو لوکسننو که پشننتوهای سننفید رد داگن  ،ن دیک گنندیم .آرنجهایم را
روی می ذاگتم و به مادر نمام کردن .موهای فر کوتاهش را به زور با کلی س کوچ و پش سرش
جمع کردم بود ،اما نصننننننف موهایش از آن بیرون زدم بود .خوب که دق کردن دیدن چه قدر به او
گباه ظاهری دارن .موهایم ،چشمهایم** ،بهای درگ قرم ن و یتو قد و هی لم هم گبیه
به او بود .فقط یک تفاور وجود داگننننننن  .ابروهای او کمانو و بلند بود و من کوتام و بو یال !
درس مثل بازیمران کرمای! نه ،تنها تفاوتمان آن نبود مادر بینو بسیار قلمو و کوچ و داگ و
من کمو وگتوتر از او بود! وقتو دیدن او هم به من ز زدم ،فتم:
رفع دلتنمو گد؟نه نه هیچوق نمیشه .کوچولوی من ببین چقدر ب رگ گدم!لبخند تلخو روی **بهایم نمایان گد:
من خیلو وقته ب رگ گدن مامان ،تازم این رو فهمیدی؟بازن جای گ رش باقیه که هنوز بهم میمو مامان!دستش را به طرف خود کشیدن و پش دستش را بوسیدن.
چرا نمم قربون برن؟چشمهایش تر گد و با بلض ف :
نباید تنهار موذاگتم ،نباید موذاگتم بری!-من خودن خواستم که برن ،گما مقصر نیستو!
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سری به طرفین ت ان داد و با خود زم مه کرد:
من مادر خوبو نبودن!تو بهترین مامانو هستو که من موگناسم زیباترین ،مهربونترین و...خندیدن و ادامه دادن:
 و استرسوترین! برخیف چهرمن ،خُلقیاتم رفر دررد به گما رفته ...رفر!پوزخندی زد:
خداروگ ر گانس آوردی.زنو با فرن سنننفید ،سنننینو به دسننن به ما ن دیک گننند .سنننین کرد و پذیرایو کرد .وقتو تنهایمان
ذاگ پرسیدن:
چو گدم؟ خیلو ربورتر از این یرفا بودی مامان!ربر آدمم یدی دارم ویدا ،کاسهی ربر که **بری بشه دیمه نموکشو.**بهایم را تر کردن و فتم:
پس بهم بمو مش ل چیه؟گاید یه روز به فتم ...اون روز دیر نیس ویدا.فنجان قهوم را برداگتم و فتم:
خیلو خب ،من منتالر اون روزن ،مشتاقانه!کلی سش را باز کرد و روی می انداخ .
بمو ببینم!چو بمم؟هنوز با اون پسرمای؟پسرم اسمش رفانه! آرم.برنامهای برای آیندم دارید؟واسه یرف زدن درمورد آیندم زودم.مانند هر مادر دیمری اخم ری ی کرد و پ ر ف :
بیس و پنج سالته ،در خوندی ،زند و خودر رو داری! زودم؟خب ...منالورن اینه که من هنوز مطمئن نیستم.-پس راجع بهش ف ر کردی؟
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لبخند خجولو زدن و فتم:
کیه که ف ر ن نه؟ خودر مودونو که من اهل این یرفا نبودن.خوبه که چنین چی ی موگنون.برای ناهار هم ماند ارن کرد و بعد از آن خدایافالو کردن و راهو خانه گدن.
فصل هف
[ کشف دردهای !]
در آینه ماگین نماهو به چهرمان انداختم** .بهایم را بر هم فشردن و از ماگین پیادم گدن.
وقتو در را باز کرد ،ابتدا بویرف مشنننلو وارسنننو گننند و سنننر تا پایم را نمریسننن  .بعد از وقفهی
ایجاد گدم ف :
آبو به میاد!مرسو ،سین.در واقع مانتوی فیروزمای رنگ به تن داگننتم .ایتما رفان هم ج و آن دسننته از مردهاییس ن که
نموتوانند رنگهای ن دیک به هم را از هم تشننننننخیص بدهند! نمونهاش رفان که آبو آسننننننمانو،
فیروزمای ،سننننننب آبو ،آبو نفتو و ...را هممو آبو مطلق مودانسننننننننن  .مو وینننند هورمونهنننای
تسننتسننترون مردان بر پردازش و دیدن رنگها در مل تاثیر مو ذارد و چشننم آن را موبیند! یتو
مو ویند رنگ لف را مردان زردتر و زنان سننننننب تر موبینند! به هریا برای انتخاب رنگ بهتر
اس از یک زن کمک بمیرید تا یک مرد!
روی مبل پهن گد و بویا ف :
چه بوخبر!بغ کردم و گاکو ،دستم را به کمر رفتم و فتم:
ا ه نارایتو برن؟کجا بری؟ بیا اینجا ببینم!بویرف جلو رفتم و کنارش نشستم.
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روسری مش وان را باز کرد و روی دستهی مبل انداخ  .لبا زیر مانتوان مناسب نبود .از طرفو
موتوانسننننتم به همین بهانه به اتاقش برون و برای چی ی که چند روزی بود ف رن را مشننننلو کردم
پاسخو پیدا کنم.
موتونم از لبا هار استفادم کنم؟رای باش.لبخندی به رویش زدن و با طمانینه به طرف اتاق قدن برداگتم .در کمد دیواری را باز کردن .برخیف
اتاق ،کمد کثیف و لبا ها از آوی جدا بود .بوارادم خندیدن و با خودن فتم« :یا گنننننندیم دو تا
گلخته!» تیشرر سفیدی برداگتم که سم چپ سینه یک جیب داگ و سای ش به نسب ،
از باقو لبا هایش کوچکتر بود .از درون راهرو سننر کشننیدن تا مطمئن گننون یواسننش پو من
نیسنننن  .بدون این که رنننندایو ایجاد کنم ،پاورچین پاورچین رام رفتم و کشننننوها ،زیر بالشنننن ها و
بیشننتر جاهای اتاق را شننتم ،ولو چی ی پیدا ن ردن .وارد یمان گنندن و قفسننهها و کشننوهای می
توال را بررسو کردن .به گدر از کاری که داگتم انجان مودادن متنفر بودن ولو هر چند کیفه،
اما با دق وسننایل را تفتیش و زیر و رو موکردن تا اینکه از ی و از کشننوها ،سننبد پیسننتی و طرح
چوبو را پینندا کردن .پر از قرصهننای جورواجور بود .تننند تننند اسننننننم قرصهننا را چننک کردن اکثرا
قرصهای کاهش درد و اینجور چی ها مثل ژلوفن ،کدئین ،آس رین و ...داروهای بومش ل بود.
یک ورق قرص سفید رنگ را که خالو هم بود برداگتم و اسمش را خواندن« .کاربامازپین»
مودانسنننتم چه داروییسننن داروی ضننند رنننرع بود! با تعجب باقو سنننبد را روی می توال خالو
کردن .قرص دیمری کننه توجهم را بننه خودش جلننب کرد ،قرص کلوزاپین بود چننند بننار زیر **ب
اسم قرص را زم مه کردن تا به یاد بیاورن چه نوع داروییس !
ی هو ردای تق تق در به وگم رسید.
 ی ن اینجایو؟ ا ن میان.دیمر رنندایو نشنننیدن .سننریع وگننو را از جیب گننلوارن بیرون کشننیدن و از قرص س رفتم و
بعد از مرتب کردن سننبد به اتاق بر شننتم .روی تخ لم دادم بود و با دیدنم از جایش برخاسنن و
مقابلم ایستاد.
بازن گیف گبو؟-استرایتم.
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اون چه الو!با اخم کمرنمو به چشمهایم ز زد و ف :
چی ی گدم؟ رورت سرخه!آخ ،یتما از استر و هیجان بود! هردو دستانم را روی ونههایم ذاگتم و فتم:
نه ی ن چی ی نشدم ،بیا بریم برار یه گان خوشم م ب ن که معلومه از ربح هیچو نخوردی!رو به روی آیینه ایستاد و به خودش نمام کرد.
 غر گدن؟ نه! از کجا فهمیدی؟دکترا همه چی رو موفهمن ،نباید ما رو دس کم بمیری!آهان.دستم را دور بازویش یلقه کردن و به بیرون از اتاق هدایتش کردن.
 نه بابا ،رنگ پریدم و بو یالو ،جون نداری رفان! واقعا تو این خونه چی ار موکنو؟ تو بدنیساسه ،موخوای بیفتو رو تخ بیمارستان؟
وارد آگ خانه که گدیم ،ف :
اوف غرغرو هم بودی و رو نموکردی؟بدجنس ،به خاطر خودر مو م! مریض موگو!نمام نمام ،باز رورت سرخ گد! چقدر یرص موخوری بوخیا شقم ،ریل س!چشم غرمای رفتم و در یخچا را باز کردن.
سرآگ گان چو داریم؟یا تو هو مسخرم کن! خودن مودونم دس پختم تعریفو ندارم.آرم خب هعو بد هم نیس  ،به زور موخوریم.دهان کجو کردن و چی هایو که زن داگتم را از یخچا بیرون آوردن.
برنج را در قابلمه ذاگتم و اجاق را روگن کردن.
خیلو خب ،ببین وقتو بخوای برنج درسنننننن کنو ،برنجو رو که از قبل با نمک ذاگننننننتو خیسخوردم ،موری ی تو قابلمه و با آب موذاری رو یرارر! بعدش که تف دادی دیدی برنج نیم پخ
گننننندم ،آبکش موکنو و کف قابلمه رو ی مو ز فران و روغن موری ی و برنج رو اضنننننافه موکنو.
مریله آخرن اینه که دنکن رو موذاری تا برنج خوب دن ب شه.
با ذوق هردو دس را بر کمر نهادن و پرسیدن:
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یاد رفتو؟ کاری ندارم.در یالو که پش ردنش را ماساژ موداد ،ف :
آرم فهمیدن.تو خیلو وقته تنها زند و موکنو ،چطور بلد نیستو یه برنج سادم درس کنو؟روی رندلو پایه بلند کنار ماگین ظرفشویو نشس و ف :
خب ...قبی خدم کار داگننتم .هفتهای یه دفعه مواومد غذای چند روز رو موپخ و تمی کاریموکرد.
کنج اوانه پرسیدن:
چرا دیمه نمیاد؟رف یه روز رف و دیمه نیومد.میموهای بدبو را در ظرفو خالو کردم و میمویو در دسننن رفتم و دریالو که میمو پا موکردن،
پرسیدن:
چرا؟خودش را با دکمههای ماگننین ظرفشننویو سننر رن کرد و هیچ نمف  .آن روز دیمر قصنند کوتام آمدن
نداگتم.
نمفتو؟ رفان! خراب میشه ،بازی ن ن.روی رندلو یک دور ،دور خودش چرخید و کیفه ف :
نمودونم ویدا.باگه ،ولو من از درو بدن میاد!طوری از روی رنندلو پایین پرید که رنندلو با رندای مهیب و وش خراگنو روی زمین افتاد .در
جایم ت انو خوردن و خواستم میموی درگ در دستم را به ظرف بر ردانم که با لحن آرامو ف :
موخوای بدونو چرا رف ؟یننک قنندن جلو موآمنند و چننند لحالننه م ننث موکرد و دوبننارم یننک قنندن بننه طرفم برموداگنننننننن .
**بهایم را جمع کردن و سرن را به نشانهی تایید ت ان دادن.
روبهرویم ایسننتاد و بعد از م ث کوتاهو در یالو که میخ چشننمهایم گنندم بود ،جلو آمد تند تند
نفس موکشننید و قفسننه سننینهاش با و پایین موگنند .قدمو قب رفتم که دوبارم ن دیک گنند.
لبخند مصنو و و مسخرمای روی لبم نشاندن و فتم:
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ببین دس هان بو ند میمو میدم ،ا ن کثیف موکنم .اری بوخیا پسر ،نموخوان بدونم.سرش را کج کرد و ن دیکتر گد اینبار دستم را روی سینهاش ذاگتم و اخم کردن.
مسخرم بازی درنیار رفان ،داری اذیتم موکنو!ابرویش با پرید.
نچ نچ نچ ،ممه نموخواستو بدونو چرا رف ؟من که فریب آرامش ظاهر یَش را خوردن ،دستم را از روی تیشرتش برداگتم و فتم:
خیلوخب باگه بمو و بعدش بذار کارن رو ب نم.سنننننرش را پنج گنننننش بار ت ان داد .متعجب نماهش کردن .ی هو سنننننرش را در چند سنننننانتومتری
رورتم آورد و فریاد کشید:
چون ف ر موکرد دیوونهن! وقتو رف  ،ف من دیوونهن یا فهمیدی؟ هان؟ مو ف یه روانوتیمارستانوان! مو ف روانوان! مو ف روانوان ،فهمیدی چرا؟ ها؟ ها؟
جرقهای در ذهنم زدم گد! کلوزاپین ،داروی ضد سای وز* بود!
*ضد روان پریشو.
هنوز در به یرفهایش بودن که روی سننرامیکهای یخ آگ ن خانه نشننس ن و سننیلو هر چند کم
جانو به خود زد .تمامو سلو های مل ن نموخواس چنین واقعی سنمینو را ب ذیرد .آن لحاله
غیرقابل تصننننور بود و هیچ باورش نداگننننتم اما از لحالهای که ندایو در وگننننم ف چطور زودتر
متوجهی این واقعی نشننننندی ،باور کردن و پذیرفتم! از پشننننن سنننننر ن دیک گننننندن و سنننننعو کردن
دس هایش را بمیرن و از ضربه زدن به خودش جلو یری کنم.
 رفان خواهش موکنم بس کن ،ی دلم لطفا تمومش کن داری به خودر آسیب موزنو!با ردای لرزان مدان ازش موخواستم دس بردارد .لحالهای ردایش ترسنا ترین ردایو گد
که تا به آن روز گنیدم بودن!
ردار رو ببُر!سنننناک گنننندن و به خود قو دادن زیپ دهانم را باز ن نم و از او دور گنننندن .خودش هم آران رفته
بود ،ولو هنوز روی زمین نشسته بود.
در سنننینک دسننن های کثیفم را گنننسنننتم .ایسنننا گننندیدی به تنهایو داگنننتم و با وجود رفان
نموگد و از طرفو هر آن مم ن بود کنترلم را از دس بدهم و جلویش زار زار ریه کنم.
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چه ایساسو داری از این ه یه وضو دوس دار ؟خونسردی تا کو؟ یفظ آرامش تا کو؟ آهسته و گمردم گمردم جواب دادن:
به خودر ایتران بذار .و این که تو یه وضو نیستو!آب دهانم را به سنننختو قورر دادن و قو و قرارن را با خود به فراموگنننو سننن ردن و ن دی ش گننندن.
روی زانوهایم خم گدن و **بهایم را به ونهاش ن دیک کردن و نجوا ویانه زم مه کردن:
تو خون تو ر امو ،تو ضنننربان قلبمو ،ارنننی تو خود قلبمو! و ا ن ضنننربان قلبم نیاز به اسنننترایدارم!
بوسننیدمش و دسننتش را رفتم تا بلند گننود .تا جلوی در اتاق همراهش رفتم و مطمئن گنندن روی
تخ دراز موکشد.
با قلبو که موخواسنننننن سننننننینهان را بدرد و خود را از بند رها کند ،به آگنننننن خانه رفتم و اجاق را
خاموش کردن.
وگوان را برداگتم و وارد بال ن گدن .نسیم خن و مووزید و موهایم را به بازی رف .
مودانستم تا وقتو که با گادان رحب ن نم ،دلم آران نمو یرد .بنابراین وارد لیس مخاطبین
گدن و نامش را لمس کردن .وقتو جواب نداد ،نفس میقو کشیدن .یالم را بدتر کرد و با ث باز
گدن سد سیلو از اگکهایم گد .به خود اجازم دادن که بوردا اگک بر ی ن و تس ین پیدا کنم.
به محض زنگ خوردن وگو ،جواب دادن:
گادان!ویدا چرا ردا اینجوریه؟!با پش دس اگکهایم را پا کردن.
موتونو باهان یرف ب نو؟با نمرانو و تعجب پرسید:
خواهری نصف جون گدن بمو چو گدم! رفان...کار کردین؟ یا باز د واتون گدم؟نه ...رفان ،اون ...ف ر کنم اون ،یه نوع اختی روانو داگته باگه ،دقیق نمودونم...به زدم پرسید:
-گوخو موکنو!؟
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با جدي ردايش كردن.
با گنیدن ردای جدی و غم دمان ف :
آرون باش ویدا! ممه چو گدم؟ چطور به این نتیجه رسیدی؟من به درو فتم! درو فتم که یه بیمار معمولو بودم .گنننننننادی اون خودکشننننننو کردم بود!خودزنو موکنه یهو صبو میشه .یه وقتایو دپر میشه یتو ...یتو به خودش فحش و دری
وری میمه.
ویدا چرا زودتر نمفتو؟ی هو به یاد قرصهایو که پیدا کردم بودن افتادن و فتم:
امروز فهمیدن کاربامازپین و کلوزاپین مصرف موکنه. ی ن تو یال خوبه؟ ردار بدجوری مولرزم.خوبم تو جواب من رو بدم ،رفان واقعا مریضه نه؟با چی ایو که فتو آرم رددررد بیمارم ،کاربامازپین معمو واسه بیمارهای مبتی به گی وفرنوو دوقطبو تجوی موگنننننننه ولو با توجه به این که فقط ثبار رفتاری و خلقو ندارم ف ر نموکنم
گی وفرنو تشخیص درستو باگه.
با دس جلوی دهانم را رفتم تا رفان و گادان ردای ریهان را نشنوند.
تا آخر هفته تهرانم! مواظب خودر باش .من نموتونم به بمم فورا ازش جدا گنننننو یعنو نبایدبمم ولو ا ه...
 دوستش دارن.الهو قربون برن اری گایدن چی ی نباگه و تو داری ندماش موکنو! ا ر هم بیمار باگه مداوامیشه سخته ،زمانبرم ،ربر موخواد ،ولو امیدواریم خوب بشه .نبینم اگ ار رو ،فدای چشای
خوگمل بشم.
دستم را به رندلو زرگ و رنگ رفتم و فتم:
یالم خوب نیس .گننوکه گنندی! برو آب بخور ،اسننترای کن ،نفسن جا بیاد خودر که این چی ا رو بهتر مودونوخانم دکتر.
خیلو خب کاری نداری؟ برن بهش سر ب نم.-کجاس ؟
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یه خردم صبو گد ،فرستادمش استرای کنه.ویدا یه چی رو فراموش کن! باید باهاش مهربون باگننننننو با مییم و با یورننننننله رفتار کنو،صبیش ن نو ،بحث ن نو و کی اجازم ندی هیچ استر و تنشو بهش وارد بشه.
آهو کشیدن و فتم:
قبی با وجود این که یتو گنننننک هم ن ردم بردن که مم نه یه مشننننن لو وجود داگنننننته باگنننننه ،بامییم رفتار موکردن ا ن که دیمه جای خود دارم.
تند تند ناهار را آمادم کردن و دو بار دسنتم را با چاقو بریدن .برنج کمو خمیر گندم بود چون زود از
روی یرارر برنداگننننننتم .موقعو که پیاز خرد کردن ،به بهانهی تندی پیاز ریه کردن و در یالو که
پردمای از اگک چشمهایم را پوگاندم بود و تار مودیدن ،می را چیدن و بعد از اتمان کارها به اتاق
خواب رفتم .پشتش به در بود و چهرماش دیدم نموگد .لبهی تخ نشستم و دستم را بر بازویش
کشیدن.
بیداری؟دستش را روی دستم ذاگ و به طرفم چرخید.
ویدا؟بیفارله جواب دادن:
جونم؟ شنهمه.لبخند دندون نمایو زدن ،ولو بوارادم چشننمانم پر از اگننک گنند .سننرن را چرخاندن تا برق اگننک را
در چشمهایم نبیند.
ناهار بیچارم ،اون بیرون چند متر دورتر در یا سرد گدنه به بندم افتخار همراهو مودین؟در جایش که نشس  ،بوی میمو را زیر بینوان یس کردن و با لحن گوخو فتم:
پیف پیف بو ماهو میدی ،بعد از ناهار دوش بمیر.به طرف در رفتم و دیدن بلند گدم و دارد دنبالم موآید.
برایش برنج کشیدن و فتم:
یه کوچولو خمیر گدم.با چشمهای آبو سرخ از خستمو نماهم کرد و ف :
-ف ر کنم باید ادر کنم به غذاهای سوخته و گل و و !
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با ردای بلند خندیدن و فتم:
خیلو بدجنسو اینهمه زیم ! کیه که ببینه؟! کیه که قدر بدونه؟درس ن بود که دس ن پخ خوبو نداگننتم و هیچوق وقتم را رننرف یاد یری آگ ن ی ن ردم بودن،
ولو دلیل خمیر گنننننندن برنج خودش بود .دلیلو که دلم نیامد به زبان بیاورن .به طرفم خم گنننننند و
ف :
فدای دس های زیم کش گما بشم!خوشیا از این ه روییهاش بر شننننته ،ظرفها را در ماگننننین ظرفگننننویو چیدن .یواسننننم هم به
رفان بود که در سننالن روی مبل لم دادم بود و فوتبا تماگننا موکرد .بعد از تمی کردن آگ ن خانه
چای درس کردن و یک کاسه تخمه برایش بردن.
خندان ف :
دیقه هفتادم! ی م زود نیس واسه تخمه گ وندن؟نمودونستم داری.کنارش نشننننسننننتم و فنجان را به دسننننتم رفتم .بو آن که سننننرش را به طرفم بچرخاند زیر **ب
ف :
ازن نارایتو؟به فنجان ز زدن و بعد از م ثو طو نو جواب دادن:
نباگم؟همان طور زیر **ب زم مه کرد:
من رو ببخش ویدا!سری ت ان دادن و دوبارم چشم به فنجان دوختم .ت های از موهایم را در دس رف :
تو یه فرگتهای!در چشننمهایش نمام کردن ،برق موزد و گنناداب بود .تا یدودی بلضننم مهار گنندم بود ،اما برای آن
که بلض ردایم را متوجه نشود ،زیر **ب زم مه کردن:
من ویدا محبوان و یه زمینو چشم آبو دوستم دارم.س العملش را ندیدن و به مصایبهی سرمربو تیم مورد یقهی رفان چشم دوختم.
-راستو ...تیشرتم خیلو به میاد!
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فوتبا که تمان گنننند ،پوسنننن تخمهها و تنقیر را از روی می جمع کردن و می را تمی کردن تا به
یا آنقدر کارهای خانه را آن چنان با دق و ظراف انجان ندادم بودن!
هنوز در آگننن خانه بودن ،مقابل سنننینک ظرفشنننویو ایسنننتادم بودن و فنجانها را موگنننسنننتم که با
رفان کشیدن پایههای رندلو به قب ،ا ین یضور کرد .بو آن که به طرفش بر ردن ،پرسیدن:
 چی ی زن داری؟کلمهای را که گاید بشود "نه" تعبیرش کرد ،به زبان آورد و با انمشتانش روی می ضرب رف .
آخرین فنجان را موگستم که بو مقدمهچینو پرسید:
چرا به داروهان دس زدی؟فنجان از دستم رها گد و در سینک افتاد و مشتو آب به پیراهنم پاگیدم گد .هنوز هم موقعی
م انوان پشننن به او بود .فنجان را برداگنننتم و بعد از گنننسنننتنش گنننیر آب را بسنننتم و ابتدا نفس
میقو کشیدم و س س با خرم روی پاگنه چرخیدن .یرک ریتم دار انمشتانش روی می متوقف
گدم بود و پرسش رایانه مرا مونمریس  .جلو رفته و دست اچه فتم:
نباید بدون اجازم به وسایل دس موزدن ولو...ادامه ندادن که خودش ابروهایش را پراند و ف :
ولو؟منطقم در وگننننم زم مه موکرد این که بیماریش را مسننننتقیم و بو مقدمه چینو به رویش بیاورن
هیچ منطقو نیس ! یوم بر آن هرا و دلهرمای در من ریشه دواندم بود که نمودانستم از کجا
نشأر مو یرد .رندلو مجاورش را قب کشیدم و نشستم.
معذرر موخوان.سننننری ت ان داد و لحالاتو خیرمی چشننننمانم گنننند و سنننن س چشننننمانش را دزدید و در یالو که به
یخچا پش سرن نمام موکرد ماللومانه ف :
من دارن خوب موگم.آن لحاله از گدر ییرر و گو  ،چشمانم از یدقه بیرون زد و دس بر دهان رفتم .دستو در
موهای خرمایواش کشننننننید و سننننننرش را پایین انداخ  .به خود که آمدن بلض تلخو لویم را با
لش ن ری چندرننده ار نفرم ،محارننرم کردم بود .توانش را نداگننتم .توان تماگننای آن رننحنه از آن
روزهای زند وان را نداگننتم .او مرد زند وان بود! نموخواسننتم و نموتوانسننتم گننانههای افتادماش
را ببینم.
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**بها را بر هم فشردن تا دوبارم آبلورم یری رام نیندازن .نیم خی گدن و دستم را زیر چانهاش
ذاگنننتم و سنننرش را به طرف خود چرخاندن .بلضنننو را که چندوقتو بود از مهمان ناخواندم تبدیل
به رایب گش دانگ لویم گدم بود ،بلعیدن و فتم:
بهم نمام کن این چی ی نیس که بخوای بابتش خجال ب شو!بویرف نماهم موکرد .سننخ تر از همه آن بود که هیچ نمو ف ! این که برخو افراد انتالار دارند
از چشمانشان درونشان را کشف کنیم انتالار م خرفیس ! آری ،گاید چشمها بسیاری از رازها و
یرفها را بروز دهد ،اما نه وقتو که زن اسنننننن دهانشننننننان را باز کنند و قفل سنننننن ورهای تلخ را
بش نند و یرف ب نند! فقط یرف ب نند!...
برخو آدنها اهو مل ردها را فراموش موکنند .مثی موخواهند با چشننننننمانشننننننان یرف ب نند،
دریالو که چشم برای دیدن اس دهان و زبان ،برای رحب کردن اس  .اها مل رحیح آن
اس ن که لبان را از هم فارننله دهیم و زبان را در دهان بچرخانیم و یرف ب نیم دقیقا همانو را که
همیشننننننه با چشننننننمانمان موخواهیم به فرد مقابلمان بفهمانیم ،بر زبان آوریم! به همین رایتو!
یرف زدن مش ل را یل موکند زبان چشم را گک دارن!
 تو خوب میشو! خیلو زود خوب میشو!دستش را روی دستم ذاگ و ف :
تو ترکم نموکنو ،ممه نه؟نمودانستم چه بمویم .راستش ترسیدن! ترسیدن قو دهم و نتوانم سر قو و قرارهایمان بمانم و
تحمل کنم نیمهی رام جا ب نم و رفیق نیمه رام گنننننون .آن روزها خودن هم نمودانسنننننتم موخواهم
چه کار کنم .نمودانستم انجان دادن چه کاری درس اس .
من ...من تمان تیش رو موکنم که...من یالم خوبه ویدا!پس چرا قرص موخوری؟قدیموان!نه من دیدن که خوردی.چی ی نمف و از جایش بلند گد.
آهو کشیدن و فتم:
-من باید برن.
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به طرفم بر ش و پرسید:
کجا؟! من ...من مورسونم .مرسو ،ماگین آوردن.دستانش را به قصد در آغوش رفتنم باز کرد که بوارادم قب رفتم و از او فارله رفتم.
از بو ارادم و تنفر دارن چرا باید ارادمان را از دس مودادن؟!
لبخند روی لبش ماسننید .دسننتش را پایین آورد و دس ن دیمرش را در جیبش نهاد و هیچ بر زبان
نیاورد .چه کار موکردن؟! ممر مقصر من بودن که آن اتفاقار مسخرم همان جا رخ دادم بود؟!
وقتو یاضننر و آمادم به سننالن بر شننتم ،روی دسننتهی مبل نشننسننته بود و سننرش را پایین انداخته
بود.
من دارن میرن.هون.مقابلش ایستادن و فتم:
ا ن یه مقدار کار دارن که باید انجان بدن ،ولو به زودی راجع بهش رحب موکنیم.منالورن را متوجه گد و دو بار سرش را ت ان داد .لبهی گا مش وان را تا زدن و فتم:
خیلوخب موبینم .سر گیف گب بودن چون بی ار بودن ،روی ی و از رندلوهای سالن انتالار نشستم و استرای
کردن .تقر یبا پان دم دقیقهای ذگنننته بود که همهمهای ایجاد گننند .گننناید پنج-گنننش آمبو نس با
هم ،مقابل در اورژانس توقف کردند که ردای بلند آژیرگان هم کماکان به رام بود.
از جا پریدن و پشنننن سننننر پرسننننتاران به طرف در رفتم .بیفارننننله چند ماگننننین و موتور وارد ییاط
بیمارسنننتان گننندند .پرسنننتاران تخ های چرخدار را به اورژانس بردند و من ارش یئم ییاتو را
تحویل رفتم که در ارننل ج ء وظایف جمالو بود .از رنندای رننحب های همراهان بیماران متوجه
گدن اتوبوسو با یک کامیون تصادف کردم و اکثر مسافران فور گدند.
با دکتررننداق و ثریا و پرسننتارها با با ترین سننر به بیماران رسننید و کردیم .دس ن کشهایم
دیمر سفید نبود و سرخو خون را به خود رفته بود.
ی و از بیماران دررنند سننوختمو با یو داگ ن و فور گنند و همین با ث با رفتن رنندای گننیون
همراهان گننند .ماسنننک اکسنننیژن را روی رنننورر دختر دوازدم-سنننی دم سننناله که بدن غر و نحیفو
داگ  ،ورل کردن و برید وهای دس و پایش را بخیه زدن.
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دسننن کشهایم را وض کردن و سنننرا بیمار بعدی رفتم .همرام با جمالو ،جلوی خونری ی بیمار را
رفتیم و باز هم ماسنننک اکسنننیژن را روی **ب و بینو ذاگنننتم .مشننن ل اکثر بیمارها سنننوختن
بدنشان بود ی و یک دررد ،ی و بیس دررد و یتو نود دررد!
مرد جوانو که لبا سنننربازی هم تنش بود ،روی اسنننتخوان ونهاش ،ن دیک به زیر چشنننمش پارم
گدم بود .از درد ،اگک در چشمانش جمع گدم بود و کیم سربازیاش را روی سینهاش ذاگته
بود .با د سوزی پرسیدن:
دردی تو بدنتون ایسا نموکنید؟به سختو دهانش را باز کرد و ف :
نه ،فقط اینجا!و به رورتش اگارم کرد.
خیلو میقه ،ولو ا ن براتون بخیه موزنم ،جای نمرانو نیس .زخمش را اسننتریل کردن و با تمرک با یو مشننلو بخیه زدن گنندن .کارن که به پایان رسننید ،قیچو
را برداگتم و نخ بخیه را بریدن لبخندی زدن و فتم:
خیلوخب ،س ُرمتون هم تقریبا تمومه ،پردم رو موکشم تا ی م استرای کنید.پردم را مرتب کردن و روی پاگنه چرخیدن که با رفان چشم در چشم گدن.
کنار جمالو ایستادم بود و با پای چ ش روی زمین ضرب رفته بود .زیر چشمو هم مرا موپایید.
روبهرویش ایستادن .مودانستم رورتم از یرص سرخ گدم ،جمالو دور از چشم رفان چشم و
زد و ف :
نمفته بودی ویدا جون؟و به رفان اگارمای کرد .دس کشهایم را از دس بیرون کشیدن و در مشتم مچاله کردن.
به تیفو از سرزدم آمدنش فتم:
موضوع مهمو نبود!جمالو :اینکه نام د کردی ،مهم نیس ؟
نیمنماهو به رفان انداختم و جمالو را مخاطب قرار دادن.
 نه پریا جان ،هنوز خبری نیس .جمالو :به هر یا تبریک مو م لم.
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که یازدم گننب را

تبسننمو که بیشننتر گننبیه به نیشننخند بود ،به رویش پاگننیدن و نماهو به سننا
نشان موداد کردن و فتم:
چک کن ببین ا ه بیماری نموندم ،دم مین برن و بیان.رفان آن بین ،رم ب م ایستادم بود.
جمالو :نه دیمه ،ثریا و رداق هم هستن .برو خیال رای .
خواستم تش ر کنم و به طرف درب خروج رام بیفتم که رضوی به ما ن دیک گد و نماهو به رفان
کرد و رو به من ف :
خانم دکتر ،یه لحاله تشریف میارین!؟قبل از اینکه جواب بدهم ،جمالو ف :
تو برو ،من هستم!بویرف به رفان نمام کردن تا رام بیفتد .تا رسیدن به ییاط خودن را کنتر کردن و فقط خودخوری
موکردن .به رندلوهای آهنوای که در فضای سب بیمارستان قرار داگ رسیدیم فورا نشستم
و سرن را بین دس های کثیفم رفتم.
کفشهای تیرم و اس رتش جلو آمد و کنارن نشس .
از اینکه اومدن نارایتو؟زیر لنب جواب دادن:
اون چه باهوش ،از کجا فهمیدی؟!از من خجال موکشو؟!سرن را از یصار دس های چسبناکم بیرون کشیدن و به طرفش مایل گدن.
چو؟ زن نیس تمان اف ار م خرف رو به زبون بیاری! چرا باید از بودن با تو خجال ب شم؟پا روی پا انداخ و آران ف :
اما کارهار...پوف کشداری کشیدن و سرزشآمی فتم:
به فته بودن نباید بیای محل کارن ،نمفته بودن؟ فقط همین موندم بود که هم اران بفهمنکه...
پوزخندی تلخ سر داد و انمش اگارماش را به طرفم رف و ف :
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تو از اینکه هم ارر من رو گننننننناخته ،داری یرص موخوری ولو درک موکنم ،من آدموان کهخودکشو کردم و هیچ چی نموتونه این رو تلییر بدم!
برو رفان ،فقط برو!دستم را مح م رف  ،جوری که انمش هایم درد رف .
اوم ببین با آبروی خانم دکتر چطور بازی گدم!همان طور که در یا تیش برای بیرون کشیدن انمشتان اسیر گدمی دستم بودن ،فتم:
 اری خندم دار نیس  ،رفان!پوزخندی زد و دستم را پرر کرد و ف :
منم محض خندم نمفتم تو یه دختر از خود راضو و ملروری.از جلویش کنار رفتم و دس هایم را با رفتم.
باگه!کیسهی سفید کوچ و را به طرفم رف و ف :
جا ذاگته بودی.ازش رفتم و بازش کردن کیف پولم بود که از دور داد موزد مراسم ختمم را ترتیب بدهید!
بازدمم را با ردا بیرون دادن و فتم:
بخاطر این اومدی؟با دلخوری و ماللومی سری ت ان داد .چند قدن قب رف و ف :
ا ن ورن رو م موکنم.دلم برای ماللومی چشننمانش سننوخ و دوبارم یک طرف رننندلو نشننسننتم و او هم به تبعی از
من کنارن نشس  .با پایش ریگها را به این طرف و آن طرف پرر موکرد.
کیف ،بهونه بود دلم برار تنگ گنندم بود! چی ی که تو نموفهمو یتو نموخوای بفهمو چقدردوسنننننن دارن! هیچوقتم نموفهمو ویدا! اینقدر زود دلسننننننرد گنننننندی؟! چقدر ایمق بودن که ف ر
موکردن جا نموزنو!
آهو کشیدن و با لحنو که خستمو د َرش بیداد موکرد ،فتم:
منم انسانم! یه انسان که اهو نیاز به استرای کردن دارم! نیاز دارم کمو با خودش خلور کنهمنم ا ن دقیقا تو همین گرایطم!
برای آن که ذهنش را در یر مش ل خودش ن ند فتم:
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 من ،یه سری مش ل دارن که باید بهشون رسید و کنم .باید یلشون کنم!چه مش لو؟ من موتونم کم کنم؟ نه! فقط کار خودمه.دس هایم را رف و ف :
بهم بمو! چو گدم؟ هر چو موخواد باگه ،یلش موکنیم باهم!سرن را به طرفین ت ان دادن و فتم:
ترجیح میدن فعی راجع بهش یرف ن نم.اررار موکنم!ن ن!هر وق ایسا کردی موتونم کم کنم بهم بمو!یک طرف دهانم کش آمد و دستم را از دستش بیرون آوردن.
دستان کثیفه!چشم و زد و ف :
دیر فتو!نماهو به سا تم انداختم و فتم:
باید برن!باگه.چرا...کنار هم قدن زدیم .ادامه دادن:
چرا ف ر موکنو نموفهمم چقدر دوستم داری؟خیرم به تابلوی پرنور اورژانس ف :
یه روزی مورسنننه که ترکم موکنو اون روز امشنننب رو به یادآوری موکنم و مو م دیدی فتمنفهمیدی چقدر دوس دارن؟ دیدی دوستم نداگتو؟
ا ه مدان از چی ی که موترسو سرر بیاد یرف ب نو ،یه روز سرر میاد ،گک نداگته باش منبه این مسننننننئله ایمان دارن! تا وقتو که اتفاقو نیفتادم راجع بهش یرف ن ن و غصننننننه نخور بذار
وقتو اتفاق افتاد دنبا رام چارم باگو!
جلوی ورودی اورژانس ایستادیم.
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باگه؟!باگه!آفرین پسر خوب.چپ چپ نماهم کرد و ف :
باز مثل مامانا یرف زدی؟!***
بیفارننننننله بعد از آن که به خانه رسننننننیدن ،دوش رفتم چون یالم از خودن بهم موخورد! روپوش
سفیدن پر از ل ههای خون بود و ایسا موکردن تنم بوی خون مودهد!
لبا هایم به یومی روپوش را که با خوردن آوردم بودن ،در ماگنننننین انداختم و تا جا داگننننن پر از
گویندم کردن .و در نهای با موهای مرطوب مشلو ربحانه خوردن گدن.
***
فنجانهای سننرامی و آبو روگننن را که خطهای ظریف مشنن و رنگ داگنن و یاوی چای بود ،در
سنننینو قرار دادن و همرام با قندان و ظرف نبار و پول و به ها بردن .ریمور تلوی یون در دسنننتش
بود و گب هها را با پایین موکرد و زیر **ب ترانهای نامفهون زم مه موکرد.
دستش را برای رفتن چای جلو آورد و ف :
مرسو ی ن مثل همیشه خوشرنگ!نوش جان.در یالو که پول و لیمویو را در دهانش مو ذاگ  ،ف :
نمودونو چقدر خوگحالم بر شتم ،ویدا هیچ نمودونو!توان همینطور ،نمودونو از این ه بر شتو چقدر یالم خوبه!بلند گد و آمد کنارن نشس و ونهان را بوسید و ف :
یا دیمه اینجا بیخ ریشتم.کارهای قدتون چوگد؟هون؟ خب ،ف ر کنم بعد از امتحانان قد کنیم.نمام دقیقو به چهرمی بوتفاوتش انداختم و فتم:
چرا ایسا موکنم خوگحا نیستو؟چپ چپ نماهم کرد و ف :
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با اتوبو اومدما ،چی ی نیس فقط خستهان .تو بمو ،چوگد؟ رفان؟آهو کشیدن و فتم:
هیچو ،مثل سابق.**بهایش را تر کرد و ف :
موخوای چی ار کنو؟ چه تصمیمو رفتو؟چرخیدن و چهار زانو روی مبل نشستم تا بهتر ببینمش.
تو باید بهم بمو! گادان من چی ار کنم؟ببین درسنننننته که من ید موزنم چه بیماریو داگنننننته باگنننننه ولو فقط و فقط یدسنننننه! کامیمطمئن نیستم.
نه گننادان اون ...اون یقینا بیمارم! تمان این مدر رفتاراش ،کارهاش ،همه چی و همه چی جیبو پیچیدم بود و من اری یتو گک ن ردن مم نه یه جای کار بلنمه!
 ببین کسننو که مبتی به اختی های گننخصننیتیه معمو هیچ مش ن لو در خودش نموبینه! پسواضننحه که هیچوق برای درمان پیش قدن نموگننه پس یک ،باید برای مراجعه به یه متخصننص
ترغیبش کنو!
فهمیدن! ولو ایتما قبی مراجعه کردم ،چون قرص مصرف موکرد.من ایتما میدن قبی درمان گدم و دوبارم بیماریش بر شته.چند گب پیش که دیدمش یالش کامی خوب بود.اگننننتبام ن ن! اون همیشننننه یئم بیماری رو با خودش ندارم ،همیشننننه مریض نیسنننن همیشننننهبیماری در اون بیداد نموکنه تازم ا ر هم قرص مصرف کنه ،یال روان پریشو کنتر میشه و تا
یدودی وضعی بیمار ثاب میشه.
آرم خب ،رفان همیشه غیرطبیعو نیس فقط یه وقتایو...ادامه ندادن و به جای یرف زدن ،تنها آم میقو از ته دلم خارج گد.
مودونم چو میمو ویدا! در ارننننننل هیچ کدون از رفتارهای اون به طور دائمو و همیشننننننمو دیدمنموگه .خیره اینکه د ر ونوهای سریع خلقو با ث موگه که لحالهای مهربون و آرون باگه و
لحالهای بعد پرخاگمر و صبو بشه یا مثی امروز چنان سرخوگه که باورر نمو گه اون همون
خودش بودم.
کسیه که فین روز دپر و تو
-خب پس...
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پس باید او از هرکاری با سنننیاسننن و مهربونو کاری کنو خودش برای درمان اقدان کنه برفرضاینکه قبی درمان گننننندم این خیلو کم مون موکنه .چون یا دیمه مودونه بیمارم ،مودونه نیاز
به بهبودی دارم.
متف رانه دس زیر چانهان ذاگتم.
روزی که فهمید قرصهاش رو دیدن ف دارم خوب میشه.گانهای با انداخ و قندی در دهان انداخ .
خب پس کارر رای تر گد .دفعه بعدی ماموریت اینه که...دهانم کج گد و تمسخر آمی فتم:
ممه مامور مخفوان؟در یا یاضر بله!کمو از چای نوگید و ف :
 وگیش رو چک کن! گاید بتونو گمارمای از دکترش یر بیاری.باگه .اتفاقا پسورد ندارم! در کنار تمون اینها ،باید بمم که خیلو خیلو غیرقابل پیشبینو هستن! ویدا مطمئنو موخوایانجامش بدی؟
زیر **ب زم مه کردن:
نموتونم تنهاش بذارن!فنجان را به سینو بر رداند و ضربهای به پایم زد و ف :
تو از روی تریم و دلسوزی باهاش موندی ،درس فهمیدن؟با اخم غلیالو نماهش کردن و ف :
معلومه که نه!چشمانش را بس و زیر **ب ف :
ویدا!گننادان بس کن ،خیر سننرر مثی یه چی ایو از روانشننناسننو یالیته اونوق داری بهم میمو ولشکنم تا یالش از اینو که هس  ،بدتر بشه؟
او  ،ا ن یه داروسنننازن! ثانیا ،پنج ترن روانشنننناسنننیم بخورم تو سنننرن تو دوسنننتمو ،مجبور نیسنننتوادامه بدی!
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کنترلم را از دس دادن و با گتاب از جا پریدن و داد زدن:
مجبورن! موفهمو؟ مجبورن ،چون دوسش دارن.متعجب پل و زد و با طعنه ف :
باورن نموگه تو همون ویدای خونسرد و بوخیا سابقو!خودن را روی مبل انداختم و با غم فتم:
این رو از نخوام!نچو کرد و بازویم را به طرف خودش کشنناند و بللم کرد .دسننتش را روی ونهان کشننید .اگننکهایم
را پا کرد و ف :
فرفری ریه ن ن.نفهمیدن کو آن قدر اگننننک ریختم که رننننورتم خیس خیس بود .سننننری ت ان دادن و موهایم را از
جلوی رورتم کنار زدن.
من به ظاهر خونسننردن .تو ...تو نمودونو چو در من مو ذرم! دلم موخواد یه گننب بدون ف ر وخیا بخوابم .اون از مامان که اسنننیر اون بوگنننرف گننندم ،اون از م ایم های کسنننو که نمودونم
چو از جونم موخواد ،اینم از کسو که اگقشم! دلم دارم موترکه!
فصل هشتم
[ میقار چند جانبه!]
درس میشه!اینقدر نمو درسننن میشنننه! چرا به خودمون درو بمیم؟ چرا خودمون رو و ب نیم؟! نه درسننننمیشه! هیچوق درس نمو گه فقط ادی میشه ،ادر میشه ...به خودمون میایم موبینیم
بننه این زننند و ن بن بننار ننادر کردیم و یننا دیمننه ا رن بشنننننننه ازش خیص بشننننننیم ،خودمون
نموخوایم چون یا دیمه به روزای ندمون ادر کردیم .چون ا ه یه اتفاق بد نیفته ،روزمون
گب نمیشه!
داگ ن برایم ادی موگنند! تمان آن سننردر موها و آگننفتموها رفته رفته در مل ن و در قلبم رخنه
موکردند و دیمر وقتو یالم خوب بود هم از ف ر نبود آنها ،نموتوانسننننتم آن خوبو یا را پایدار
سنننازن .مانند آن م ایم که یضنننورش را پذیرفته بودن و ا ر خبری از خود نموداد ،نمران موگننندن
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که مبادا اتفاق ب ر و در رام باگد! آری ،هیچمام درس نموگد و تنها به ادتو خاکستری تبدیل
موگد!
آرون باش ویدا ،ا ن س ته موکنو.با همان یجم از ردای با فتم:
بهتر! از دس یه جما رای میشم.چپ چپ نماهم کرد و با لحن بام مای ف :
بخدا ا ن یه مش موخوابونم تو رورت !سرن را بر رداندن و با بلض و خندم فتم:
غلط کردی!ی هو از روی مبل پرید و ف :
ا ن به میمم کو غلط موکنه!من هم به سننننننر از جایم پر یدن و خندان از او دور گننننننندن .مثل بچه ها دور خانهی کوچ م
موچرخیدیم و آخرش هم یرن انداخ .
گننننادان یتو در مسننننابقههای دوی مدرسننننه هم از من موبرد .یک بار که این را با ماللومی به او
فتم و خواستم در مسابقهی هفتهی بعد ،بمذارد من به جای او او گون و در آخر یک جورهایو
تبانو کردیم! آن روز از رام رسنننید و من گننناد و قبراق کتانوهای رنننورتوان را به پا کردم و به سنننالن
ورزش رفتم .مانند هرهفته مسننننننابقهای بر ذار گنننننند و گننننننادان به طور بام مای چشننننننمک زد و با
چشمانش ف هوایم را دارد .آن روز ،گادان پای قولش ماند و او نشد اما من هم او نشدن!
روی زمین افتادن و گادان روی پایم نشس و غللل م داد .دیمر نفسم با نموآمد و بریدم بریدم
فتم:
گا ..دی ...تو ..تو رو ..خدا!توجهو ن رد و خندان داد زد:
کو غلط موکنه؟ هان؟با رننندای زنگ تلفن خانه ،گنننادان دسنننتش را از روی گننن مم برداگننن و رننناف نشنننسننن ولو از
جایش ت ان نخورد .با دس کنارش زدن و نفس نفس زنان فتم:
ام هی ل ندمار رو ب ش کنار خفهان کردی!-درد من ندمان یا توئه غو ؟
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یق با او بود! در واقع اری هم هی ل درگتو نداگ و بر س ،قد متوسطو داگ و کامی غر
بود و این من بودن که هم قدن بلند بود و هم درگ تر بودن.
از روی زمین بلند گدن و یقهی تاپ مش وان را راف کردن .نماهو به اطراف انداختم و انمشتم را
به دهان رفتم و زم مه کردن:
ام این باز کجا رف ؟!طبق معمو در آگ خانه و روی می پیدایش کردن .همانجا نشستم و جواب دادن:
بله؟گادان هم آمد و با سر پرسید کیه؟ گانهای به معنای ندانستن با انداختم و پرسیدن:
بله؟ بفرمایید.روز خوش خانم ویدا محبو!گاید تما از بیمارستان بود و یضورن در اورژانس ضروری بود.
ممنون ،بفرمایید؟گخص پش خط آهو کشید که با ث خش خشو گد.
ناامیدن کردی! و همینطور دلم که گ ن س ن ! موخوای بمو من رو نموگننناسننو؟! راسننتو سننررچطورم؟!
ایسا کردن اف فشار نا هانوان دستور متوقف ساختن ضربان قلبم را رادر کردم رنگ پریدم
کمرن را راف کردم و به گادان نمام کردن.
گادان :کیه ویدا؟
دکمهی نارنجو رنگ بلند و را فشردن و آب دهانم را به سختو قورر دادن و فتم:
با من چی ار داری؟ چرا م ایمم موگو؟ از من چو موخوای؟ردای خندیدن آرا َمش پش تلفن ،ترسنا به نالر مورسید یا نه! گاید چون آدن ترسناکو بود
آنطور تصور موکردن.
در اوج خندیدن بود که ی هو دس از خندیدن برداگ و با لحن بسیار جدی و مح مو ف :
من؟ من کاری با تو ندارن! این تویو که پا ذاگتو تو زند یم!گادان دستش را در هوا ت ان داد و **ب زد:
بمو تو کو هستو؟ت رار کردن ،اما با ردای لرزان.
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تو کو هستو؟م ثو کرد و ف :
موخوای بدونو؟آرم!خیلوخب! اوم ببخشید این تی ه کین توئه نه؟من و گادان با چشمهای رد گدم به همدیمر نمام کردیم .از کجا مودانس ؟
موتونم یه فرر به بدن.قاطع و بو لحالهای درنگ فتم:
کو؟خبر از من! اهم گادان ...درس مو م؟ تبریک مو م!چشنننمانم را بسنننتم و تندتند نفسهای صنننبو و یرص دارن را بیرون دادن .گنننادان بوهیچ م ثو
تلفن را از دستم کشید و جلوی دهانش رف :
وقتو ببینم خودن موکشم .خندید و ف :
با ث افتخارم!و همان لحاله تما قطع گننند .نفس رننندا داری کشنننیدن و از روی رنننندلو بلند گننندن .دسنننتم را
مش کردن و جلوی دهانم رفتم.
گادان ،چرا رداش زنونه بود؟!او هم دستش را جلوی دهانش رف و ف :
جالب گد!همانطور که در آگ خانهی کوچ م قدن موزدن فتم:
یا باید ...باید برن ببینمش؟با گوق چند بار سرش را با  ،پایین کرد.
آرم دیمه! اری با هم موریم ،هون؟نمودانمو از دهانم خارج گنننننند و به کابین ت یه کردن و به س من و مادرن که سننننننا ها پیش
انداخته گدم بود و هردو نسبتا گاد بودیم ،خیرم گدن اما هنوز اف ارن در روی لحالاتو قبل بود.
با گادان تا گان در آگ خانه ماند ار گدیم و منتالر زنگ تلفن بودیم ،ولو خبری نشد.

149

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
در یالو که دندانهایم را مسنننوا موزدن ،جدی و اخمالود به تصنننویر خود در آینه نمام موکردن.
نمودانسنننتم گنننهامتش را دارن تا با او روبهرو گنننون؟ نمودانسنننتم ا ر ببینمش چه باید بمویم ،یا
ارننننننی باید چه ملو از من سننننننر زند؟ موتوانسننننننتم با پلیس تما بمیرن و او را تحویل دهم .یا
موتوانسنننتم داد و هوار رام بیندازن تا مردن او را محارنننرم کنند .چه ف ر مسنننخرمای بود! نباید او را
فراری مودادن ،خیر سنننننرن مدرهاسننننن به انتالار این میقار ،روزهایم را ذراندمان تا تنها به یک
سوالم ،پاسخ دادم گود! چرا مرا آزار مودهد؟ یا نه ،چرا از آزار دادن من لذر موبرد؟
هنوز دهانم پر از خمیر دندان بود که به مسننوا رننورتو رنمم نمریسننتم و جلوی چشننمم ت انش
دادن و **ب زدن:
آرم ویدا ،ناسیمتو تو یه پ گ و ،موتونو از پسش بر بیای ،تو موتونو!دوبارم "تو موتونو" را زم مه کردن و دهانم را گستم .ی هو گادان پش سر هم در زد و نامم را بر
زبان آورد .فریاد زدن:
ها یه دستشویو هس  ،کارر رو رام موندازم.نه خرم مسیج دادم یارو ،پسوردر چند بود؟خود را با گتاب بیرون انداختم که گانهان به در خود اما بو توجه به درد گانهان فتم:
دو تا سو و گیش.نوگته کافه ایوان فردا سا دم ربح!مودونو کجاس ؟آرم سننننم له زارم .یادته یه بار رفتیم مارر مشننننیرالدوله که ایمدزادم خیلو خوگننننش اومد وهو با پایین موپرید؟
آرم آرم خب؟این قشنگ پیش همون کافههس!روی تخ نشستم و فتم:
باورن نموگه قرارم ببینمش ،کسو که این همه مدر با ث آزار و اذیتم گد!او هم خود را روی تخ انداخ و ف :
باید یواسمون رو جمع کنیم ،اون خطرناکه! بذار او ببینیم کیه بعد بقیهاش با من ،وکیل خوبموگناسم.
-باید گ ای کنیم؟
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آرم پس چو؟ تو این مدر بوخیا بودی که اینقدر پررو گدم.ولو با خرم دارن موبینمش نه؟ یالیش موکنیم م ایم یعنو چو!اینبار دراز کشیدن و دستم را زیر سرن ذاگتم و با خوگحالو فتم:
با خرم قرارم تمون بشه!رننننبح ،وقتو بیدار گنننندن ،گننننادان رننننبحانهی مفصننننلو آمادم کردم بود و در یا پذیرایو کردن از
خودش بود .من هم هو هول و ،ربحانهان را خوردن و سا نه از خانه بیرون زدیم.
را سننا دم ،به م ان مورد نالر رسننیدیم و وارد کافه گنندیم .فضننای نیمه بازی داگ ن و همان
طور که گادان فته بود به مارر قدیمو دید داگ  .می مربع گ ل چوبو کنار دیوار را انتخاب
کردیم و نشستیم.
ام ،رمم گد.نماهو به موهای کوتاهش که باز بود و در ردنش رها گدم بود ،انداختم و فتم:
خب موهار رو موبستو!دستو به موهای از گا بیرون زدماش زد و قری به ردن داد.
نه خوگم نمیاد یالتش رو از دس میدم!دستم را زیر چانهان ذاگتم و فتم:
 هیچوق به نمفتم موی کوتام چقدر به میاد!دستش را روی لبش که طبق معمو به رنگ رورتو براق در آمدم بود کشید و ف :
 ی ن ،تو هیچوق از هیچو تعریف ن ردی!لبخندی زدن و با س ور ،یرفش را تایید کردن.
آن روز ،خاکسننتری چشننمهایش کامی واضننح دیدم موگنند ،چرا که در خانه و دور از نور مسننتقیم
خورگید ،چشمانش تیرم و سیام بود و هیچ ردی از گادان چشم خاکستری نبود.
با یادآوری دلیل آن میقار ،در جایم رننناف نشنننسنننتم و نماهو به اطراف انداختم .تقریبا هشنننتاد
دررنند می ها اگننلا گنندم بود .آنقدر به کسننانو که در کافه بودند ز زدن که وقتو به خود آمدن،
دیدن ارسون با ی سرن ایستادم اس .
خوش آمدید ،چو میل دارید؟گادان نماهو به منو کرد و ف :
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امل فرانسوی.**ب زدن:
ما که تازم ربحونه خوردیم.ارسون :السا ه موآرن خدمتتون.
خب یهو هو کردن ،فضاش آدن رو ترغیب موکنه.چرا من رو ترغیب ن رد؟خندید و چی ی نمف .
گادی ن نه سرکاریم؟ سا دم و دهه!نمودونم ،ربرکن ببینیم چو موگه.دیمه تحمل این همه مسخرم بازی رو ندارن!سنننفارش را آوردند و من بو آن که یک لقمه از رنننبحانهی روی می بخورن ،با اسنننتر این طرف و
آن طرف را نمام موکردن .آن قدر تابلو خیرم موگدن که گادان با پا ضربهای به پایم زد و ف :
ویدا! بخور دیمه!نموتونم!ردای زنگ وگوان بلند گد و من که هو گدم بودن ،کیفم از دستم رها گد و روی زمین افتاد.
با جله از روی زمین بلندش کردن و وگوان را بیرون آوردن.
الو؟موبینم که به قول مل کردی ،اوم ببین با کو اومدی!دسننننننتم در هوا ماند و زبانم لحالهای قادر به چرخیدن نبود .آن چه که مرا متعجب سنننننناخته بود
دیدن گننننننادان در کنارن نبود ،چرا که مودانسننننننتم هر جا که هسنننننن ما را زیر نالر دارد اما آن که
ردایش مردانه بود و گب ذگته زنانه ،را هیچ نموتوانستم ب ذیرن!
با خرم زبان در دهانم چرخید و پرسیدن:
تو ...تو کو هستو؟گنننننننادان طبق معمو با دسننننننن موخواسننننننن بمویم دقیقا چه مو وید و دلیل چهرمی متحیرن
چیس !
مرد خندمی کوتاهو کرد و ف :
-من؟ همون کسو که منتالری ببینیش!
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یج به گادان نمام کردن.
ولو تو...نمذاگ یرفم را ادامه دهم و یک جورهایو هیجان زدم ف :
ردای جدیدمه! چطورم؟ جذاب هس یا نه؟ مودونو که نالرر بران مهمه!سننننننرن را به دیوار آجر قرم کنارمان ت یه دادن و همانطور که سننننننرن را به دیوار موفشننننننردن زیرلب
فتم:
تو با من بازی کردی!باز هم ردای خندمی ترسناکش آمد و باز هم مرا ترساند!
خیلو باهوگو! خب این کاری که خیلو وقته دارن موکنم!دندانهایم را جف کردن و با صبانی غریدن:
خودر رو نشون بدم ،ترسو!لحالاتو سننن ور بینمان رد و بد گننند و او که به نالر مورسنننید دسننن از تمسنننخر برداگنننته ،آران
ف :
خیلوخب! بازی گروع گد!تارهای موی روی رورتم را پش وش انداختم و فتم:
کدون بازی؟بازی ما ،سه تا فرر طییو دارم.کدون بازی؟ قرار ما این نبود! زود باش تو هم به قول مل کن ،بیا جلو!من کنارتم! همینجان ،دارن موبینم .مودانستم که آن جاس اما لحالهای گوکو بر من وارد گد و بدنم یال مور موری یس کرد!
او که از جواب دادن من ،ناامید شته بود ،ف :
ا ه بازی رو برندم بشو ،اونوق موتونو من رو ببینو! خیلو رای !باگه! بمو ،منالورر چیه؟لویم را راف کرد و خونسردانه ف :
 کافیه بفهمو کدون ی و از آدنهای توی کافهان!به دماغم چینو دادن و فتم:
-چو؟!
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ب نو! و ا ر هر سه یدس اگتبام از آب درآد،

 سه تا فرر داری! فقط موتونو سه بار یداتفاق بدی موافته!
چ ...چه اتفاقو؟!پس از م ث کوتاهو با لحنو گیطانو ف :
آرم باید نمرانش باگننننو! چون ا ه اگننننتبام ید ب نو کافه مورد یقهان با تمان آدماش مورم روهوا!
گوکه گدم فتم:
 چو میمو؟گادان :چو میمه ویدا؟
دستم رو با رفتم تا ساک بماند و فتم:
این ...این نامردیه یا دیمه نمودونم زنو یا مرد! این همه آدن اینجاس از کجا باید بفهمم؟مش ل خودته!سرن را چرخاندن و نماهو به بقیه انداختم.
خدای من چطور ام ان داگ ؟! نُه نفر وگو به دس و در یا یرف زدن بودند.
من که مودانستم بازندمی آن بازی ویشتنا و رد البته بچمانه هستم ،بیفارله بلند فتم:
من بازی نموکنم! قبو نموکنم!ردای پوزخندش را گنیدن.
اوم ،ف ر نموکنم ازر اظهار نالر خواسنننننته باگنننننم؟! از همین یا پنج دقیقه وق داری! گنننننروعگد!...
ربر كن ،ربر کن ،خواهش موکنم!تما را قطع ن رد ،اما س ور کرد .ردای نفسهایش را به وضوح موگنیدن .با لحنو ملتمسانه
فتم:
یه نشنننننونه ،یه راهنمایو بدم تو خودر مودونو من نموتونم پیدار کنم .موخوای این همه آدنرو ب شو؟!
 اوکو ،ویدا!آن روز از نامم هم متنفر گدن! م ثو کرد و ادامه داد:
-یه راهنمایو ب رگ! اونو که تلفن دستشه منم!
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و غش غش خندید! دیوانهای زیر **ب فتم .رنگ پریدم رو به گادان کردن و فتم:
میمه از بین مردن پیدان کن ،و رنه اینجا رو منفجر موکنم.چشمان گادان شاد گد و رنگ باخته و ترسان ف :
پس ...پیداش کن! معطل چو هستو؟پنج دقیقه وق دارن.ردنم مانند پن ه های دسننننننتو در ردش بود و به اطرافم نمام موکردن .ضننننننربان قلبم را یس
موکردن و همینطور کوبشش به قفسهی سینهان!
رو به رویم سننه مرد تلفن به دسن بودند و همینطور دو زن وگننو را به وگننم چسننباندن و از جا
بلند گدن .کنار ن دیکترین مرد ایستادن و فتم:
ببخشید!به طرفم بر ش ن و نماهم کرد .نه خودش نبود! انع ا رنندایم در تلفن گنننیدم نشنند! بو آن که
به چهرماش دق کنم و یتو س العملش را ببینم به طرف بعدی رفتم .گادان هم پش سرن
رام افتاد و ف :
یه کاری ب ن ویدا!هر دو زن هم فرد مورد نالر نبودند .چانهان لرزید و اگنننک در چشنننمم جمع گننند .دسنننتم را بر روی
پیشننننانوان کشننننیدن و به سننننم مخالف دویدن و از چی ی که دیدن ماتم برد! گننننادان هم متوجه
اوضاع گدم بود و به زدم ف :
یاضرن گرط ببندن همشون رو خریدم تا وگو بمیرن دستشون! چرا همه وگو دستشونه؟!اکثر آدنهای یاضننر در کافه ،یک تلفن در دسننتشننان قرار داگن  .نالرن جلب پسننری گنند که تلفن
در دسننتش قرار داگن و در دسن دیمرش سننیمار رفته بود .یتم داگننتم او هم سننیماری اسن !
کنار فوارم آب ایستادم بود و سیمار دود موکرد.
تویو! آرم؟ خودتو؟پسر به طرفم چرخید و با چشمان خمار و سرخ نماهم کرد ،اما **ب از **ب باز ن رد .از پش
خط ردایش در آمد:
دینگ! یه فررت رو از دس دادی!دیمر اگ م در آمدم بود .گادان بازویم را رف و ف :
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کافیه ویدا! باید بریم بیرون ،هر آن مم نه اینجا بترکه .این مرتی ه دیوونهسنننننن ! یه روانو تمانیارم!
بازویم را از یصار انمشتانش بیرون کشیدن.
دیوونه گدی؟ این همه آدن اینجاس ! فقط موخوای خودر رو نجار بدی؟سننننر جایمان بر شننننتیم و بو آن که به کسننننو ن دیک بشننننون ،بقیه را زیر نالر رفتم و سننننعو کردن
خودن را جای او بمذارن تا بفهمم ا ه من ،او بودن کجا را برای نشننننسننننتن انتخاب موکردن و چمونه
مل موکردن.
نماهم به مرد چهل سننننالهای افتاد که دو می آنطرفتر نشننننسننننته بود و هندزفری داگنننن با خود
فتم درسننن اسننن ! ا ر من ،او باگنننم ،از هندزفری اسنننتفادم خواهم کرد! مرد که گننناید سننننمینو
نماهم را یس کرد ،لحالهای به من چشم دوخ .
کف دسننتم را که از اسننتر رق کردم بود ،با گننا مش ن وان تمی کردن و آب دهانم را به سننختو
قورر دادن و فتم:
همین ا ن نماهم کردی ،خودتو ممه نه؟خندید و با لحن تمسخر آمی ی ف :
البته که دارن نمار موکنم من همیشه و همه جا نمار موکنم یادر رفته من سایهی توان؟به طرف مرد رفتم و هندزفری را از وگش بیرون کشیدن و فتم:
تویو ،پیدار کردن!قبل از آن که مرد واکنشو نشان دهد ،او ف :
فرر دوم هم دود گد.در یالو که از صنننننبانی مولرزیدن ،خودن را روی رنننننندلو کنار مرد انداختم و بو توجه به نمام
متعجبش زیر **ب فتم:
نمودونم توئه بوگرف کدومو! فهمیدی؟ نمودونم!ردای خونسرد و بیخیالش را گنیدن.
انتخاب سومته؟!ی هو همان ارسونو که سفارگمان را رفته بود ،از کافه خارج گد.
 تیک تا  ،تیک تا  ،وقت دارم تمون موگه!در جایم ایستادن و مطمئن فتم:
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دیدم ! تو همون ارسونو! ا ن رفتو بیرون ...درسته آرم؟ آرم؟! چرا یرف نموزنو؟چند ثانیه م ث کرد .یتما خودش بود تقریبا مطمئن گدم بودن که خودش اس و یتو داگتم
چهرمی ارسون را به یاد موآوردن که ف :
اوپس ( ،)opsباختو ویدا! ویدای بیچارم!آنقدر بلند و دیوانهوار خندید که تلفن را کمو از وگم دور کردن .د ستم را روی روسریان رفتم و
رماش را گل کردن ،تا از آن ایسا خفمو و ضعف رهایو یابم .به گادان که به من خیرم گدم
بود نمام کردن و فتم:
این کار رو ن ن! این اد نه نیس ،از اولش هم مودونستو من نموتونم بفهمم!من درس رو به روتم ویدا! من مقصر نیستم که نموتونو من رو ببینو! من دارن موبینم درواقع دارن تو رو از توی رفحهی مانیتور موبینم!
از این که باز هم توانسته بود مرا بازی دهد ،بدنم از خشم لرزید و کف دستم را بر پیشانوان زدن.
او اری در کافه نبود و ما را مضح ه خود و نقشههایش کردم بود!
لو رغم نفرر و خشمو که در چهرمان هویدا بود ،با لحن بو نوا و التما آمی ی فتم:
خواهش موکنم این کار رو ن ن! تو متوجه نیستو داری چی ار موکنو ،ازر خواهش موکنم!پوفو کشید و گاد و سرزندم ف :
 یم اور! بون! جهنم موبینم !ردای قطع گدن تما با ردای بلندی که به وگم رسید ،ی و گد.
وگننو از دسننتم پرر گنند و با دسننتان سننرن را پوگنناندن .رنندای جیغ همه بلند گنند و فضننای کافه
متشنج و گلو گد .ردای انفجارهای کوچک اما ترسنا  ،پو در پو به وگم مورسید .میان
آن همه سروردا ،مردی فریاد زد:
فقط چند تا ترقهس  ،نترسید!سرن را آران و با تردید با آوردن و با همان پسر سیماری رو به رو گدن .با دیدن گادان که بوهوش
روی می افتادم ،نامش را همرام با جیغ بلندی بر زبان آوردن .چند نفر با ی سنننرش جمع گننندند و
من لیوان آب را برداگننننتم و چند قطرم آب ،روی رننننورتش پاگننننیدن .چشننننمانش که باز گنننند ،نمام
نمش در رورتم چرخید .گالش را مرتب کردن و فتم:
چی ی نیس غش کردم بودی ،یال خوبه؟دستو به ردنش کشید و ف :
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چو ...چو گد؟ترقه بود .خدا لعنتش کنه!سنننریع پو رنننبحانهای را که دسننن نخورم روی می بود ،یسننناب کردن و همرام با گنننادان از آن جا
خارج گدن.
نماهم را از جادم رفتم و نیم نماهو به گادان انداختم و زیر **ب فتم:
معذرر موخوان ،همش تقصیر من بود!با چشمهای بسته جواب داد:
چرر نمو! چه بخوای چه نخوای ،من با یسنننین یرف موزنم .ارنننی رسنننیدیم خونه بهش مو مبیاد.
سری ت ان دادن.
یا دیمه یتو نمودونیم زنه یا مرد!قضیه جدیتر از این یرفاس !گانهای با انداختم و فتم:
من اینطور ف رنموکنم .فقط داگ با ما بازی موکرد.من غش کردن ویدا ،موفهمو؟ ن دیک بود از تر س ته کنم!خندیدن و فتم:
تو چرا اینقدر جون دوستو ،لعنتو؟درد ،ا ن وق گوخو کردنه؟!آهو کشنننننیدن و چی ی نمفتم .به آپارتمان که رسنننننیدیم ،گنننننادان مشنننننلو یرف زدن با یسنننننین،
نام دش گد و من هم برای کسب لحالهای آرامش به اتاق رفتم تا دوش بمیرن.
از یمان که بیرون آمدن ،گادان خبر داد که تا یک سا دیمر ،یسین در کنارمان خواهد بود.
موهای خیسنننم را مح م بسنننتم ،طوری که تمان یلقههای فر درگننن موهایم ،اتو گننندم و رننناف به
نالر مورسید .بعد از آن که روسری ساتن مش و هم سر کردن از اتاق خارج گدن.
تا چشمش به من خورد ،ف :
یا چرا سیام پوگیدی؟مهمه؟-تو که مودونو من آدن کنج اویان!
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آرم آرم راس میمو ،فضولو!زنگ در که به رننندا درآمد ،گنننادان چنان به سنننم در پرید که از ا تقادی که به بو یقه بودنش
نسب به نام دش داگتم ،پشیمان گدن.
مرد جوان سو-سوودو سالهای وارد خانه گد.
چشننم و ابرو مشن و ،دهان و بینو مردانهای داگن ته ریشننو هم داگن که چهرماش را مذهبو
جلوم موداد .هی لو و چهارگانه بود ،ولو قد متوسطو داگ و تقریبا هم قدن بود.
جلو رفتم و لبخندی بر **ب نشاندن و فتم:
سین بفرمایید ،خوش اومدید!چشمش که به من خورد ،متقابی لبخند زد و ف :
سین خانم دکتر ،مشتاق دیدار! گادان خیلو از گما تعریف موکنه!گادان قری به سر و ردنش داد و ف :
گادان :بهش نمو ،لو موگه.
دور از چشم یسین ،چشم غرمای رفتم و س س رو به او فتم:
چرا سر پا ایستادین؟ بفرمایید بشینید.با آب پرتقا و میوم پذیرایو کردن و کنارگان نشستم .گادان و یسین با ورود من ،س ور کردند
و نماهم کردند .دس هایم را در هم قفل کردن و سرن را پایین انداختم.
یسننین :خب ،ویدا خانم وش بندم با گننماس ن گننادان تا یدودی از اتفاقار اخیر تعریف کردم،
اما اجازم بدید از خودتون بشنون.
در جایم جابهجا گدن و جواب دادن:
البته! چو زمه که بمم؟ واقعا نمودونم!او از همه چی  ،گما اییانا دگمن که ندارید؟بیفارله فتم:
نه ،فقط همسننننر مادرن ،سننننا ر هدای هسنننن که رابطهی خوبو با هم نداریم ولو ف ر نموکنماون...
یسین دستش را با رف و مرا مخاطب قرار داد.
اجازم بدید من به ام ان داگتن یا ام ان نداگتنش ف ر کنم ،موافقید؟!خندمان رف ! چه مودبانه بر دهان آدن موکوبید! گادان خندید و ف :
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یسین اینجا ادارمتون نیس ها! چرا موزنو؟!خودش هم خندید و دستو به یقهی پیراهن سرمهایش کشید.
قصد جسارر نداگتم.خندمان را قورر دادن و آران فتم:
خواهش موکنم .خب همونطور که فتم ج سا ر با کسو خصومتو ندارن.به کسو هم مش و نیستید؟نه هیچکس!نالر خودتون چیه؟ از نالر گما ل این م ایم ها چیه؟هیچ ایدمای ندارن .گنننننننادان مودونه ،من چندین سننننننناله تنها زند و موکنم تا به یا چنینمش لو پیش نیومدم بود.
از مشننننننخصنننننناتش بمید .اخیق ،رفتار ،هر چی ی که به نالرتون مهم میاد .هر ن تهای که براتونجالب بودم!
انمش اگارم را روی لبم ذاگتم و چشمانم ناخودآ ام ری گد.
مطمئنم که سیمار یا چنین چی ی موکشه! دیمه؟امروز که تلفنو باهان یرف زد ،با این ه ایتما از دسننننننتمام تلییر رنننننندا اسننننننتفادم موکرد ،ولومتوجه گدن یه نوع خارو اسمم رو به زبون میارم ،گاید با یه لهجه خاص!
و گما این لهجه رو در کسو ندیدید؟نه! دفعه او که زنگ زد ،ردای زن بود ولو امروز ردای مرد بود.ابرویو با انداخ و ف :
ادامه بدید.نماهو به گادان انداختم و فتم:
امنم گادان بهتون فته که قبی یه بار یه در یری کوچیک پیش اومد؟با چشمانش که تایید کرد ،ادامه دادن:
 اون روز ،زور زیادی داگننننننن  ،ف ر کنم با توجه به قدرتو که داگننننننن  ،باید مرد باگنننننننه اینطورنیس ؟!
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نه نه ،اگتبام ن نید! ایتما زن بودن گخص رو کم نموکنه .مونث یا مذکر بودن رو پنجامپنجامبدونید.
بله ،خیلو خب!پس ایتما سیماریه ،لهجه خارو دارم و همین؟ناامیدانه سری ت ان دادن.
گادان مو ف قصد ندارید پلیس رو در جریان بذارید! موتونم لتش رو ب رسم؟!گادان همانطور که موخندید ،ف :
ویدا از پلیس موترسه!یسین تنها تبسمو کرد و سرش را پایین انداخ .
 نموخوان خودن رو در یر این چی ا کنم!یسین معلون بود قانع نشدم ،اما سرفهی مصلحتو کرد و ف :
معذرر موخوان ،اییانا نام د که ندارید؟!گادان نماهو به من که معذب گدم بودن کرد و ف :
تقریبا هش -نه ماهیه که یه نفر آگنا گدم.دوبارم زیر چشمو نماهم کرد و ف :
یعنو دقیقا از زمانو که این م ایم ها گروع گد!یسین :گادان تو به اون فرد مالنونو اینطور نیس ؟
گادان چی ی نمف و بو یرف نماهش کرد .اخمهایم در هم گد.
 تو ف ر موکنو رفان ربطو به این ماجرا دارم؟!گادان انمار که به یک کودن نمام موکند ،به من ز زد و تمسخر آمی ف :
موتونه خودش باگه ،خانم دکتر!چشمهایم را برایشان رد کردن و بیفارله جواب دادن.
نه ،البته که نه!گادان گانههایش را با انداخ .
کافیه بوطرف به قضیه نمام کنو!بو توجه به یضور یسین فتم:
-اون مثل دیوونهها اگقمه! چرا باید اینکار رو کنه؟!
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 چرا صبو میشو؟!در یالو که از صبانی نفس نفس موزدن ،نماهم را بر رداندن و فتم:
 صبو نیستم!گادان :موخوای بمو بعد از این همه سا نشناختم ؟
یسین مداخله کرد و با آرامش ف :
خانمها ،یه لحاله! ویدا خانم ،ایشون رو چه قدر موگناسید؟!سرزنش رایانه نماهو به گادان انداختم و جواب دادن:
 به اندازمی کافو!یسین :چرا ف ر موکنید اون نموتونه تو لیس مالنونین ما جا داگته باگه؟
کیفه دس هایم را در هم قفل کردن و فتم:
خب ...اون دوستم دارم! آدن بدی نیس .یسین :ما نباید با د یل آب و آدنهایو که بهشون مش وکیم رو یذف کنیم .ا ر آقای رفان ،به
دم دلیل گما رو دوس داگته باگه اما در ین یا  ،موتونه به دم دلیل دیمه هم نفرر داگته
باگه!
گادان :ببین ،یه بار فتو رفان بو سیمار مودادم!
یج فتم:
خب آرم.گادان :بفرما ،هر دو سیمارین!
با اولین تشننننننابه ج ئو ،یال تهاجمو را از دسنننننن دادن و بغ کردم و سننننننر ردان ،لبم را به دندان
رفتم.
یسین :من امروز وقتم آزادم ،موتونم تا آخر گب اینجا باگم .با ایشون تما بمیرید و برای گان
د وتش کنید!
چرا؟موخواید بفهمید اون م ایمه؟بله!-خب پس امشب موفهمیم!
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سننننننری ت ان دادن و به اتاق خواب رفتم .همان طور که به دنبا نامش در لیسننننننن مخاطبین
مو شتم ،روی زمین نشستم و به تخ ت یه کردن.
بعد از اولین بوق جواب داد.
جانم؟!سین ی ن ،یال چطورم؟سین ،یا که ردار رو موگنون ،الیم.**ب یدن و پرسیدن:
کجایو؟ میای اینجا؟ دلم برار تنگ گننندم! گنننادان و نام دش هم هسنننتن برای گنننان د وتشنننونکردن.
چند لحاله م ث کرد و جواب داد:
باگه میان.آم کشیدن و آهسته و ملمون فتم:
پس ،گب موبینم .تلفن همراهم را روی تخ نهادن و بو رمق روی زمین نشنننننسنننننتم .با دسنننننتان سنننننردن ،پاهای جمع
گدمان را به اسارر رفتم .بو آن که بدانم ،خود را ت ان مودادن اضطراب از سر و رویم موبارید!
هنمامو به خود آمدن که در باز گد و گادان وارد اتاق گد.
ویدا!کنارن زانو زد و مرا از یرک بازداگن  .لحالاتو در سن ور سن ری گند .اینبار ،کنارن نشنسن و به
تخ ت یه کرد.
 من نموخواستم نارایت کنم!چانهان لرزید آهو کشیدن و فتم:
اون ،رفان نیس .نجوای ضننننننعیفو در ا ماق قلبم ف «:نموخواهم او باگنننننند ».به طرفم مایل گنننننند و چهار زانو
نشنننننسننننن  .این یال چهرماش را به خوبو موگنننننناختم .هر ام موخواسننننن د یلو را که از نالر
خودش و باورهایش رنننحیح و قابل قبو اسننن  ،به خورد طرف مقابلش دهد ،هرطور گننندم توجیه
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کند ،چشننننمانش پر از غرور موگنننند ،لبانش لبخند مطمئنو موزد ،رنگ پوسننننتش هم سننننفیدتر
موگد .اهو ،دستانش را در هم قفل موکرد.
امیدوارن ی ن .یادر که نرفته اون اختی ...اخم غلیالو کردن و میان یرفش پریدن فتم:
یرفار رو از ب َ َرن! به یسین که نمفتو؟!نه بابا نمفتم ،ولو خودمون که مودونیم.یعنو چنین کاری ازش برمیاد؟گاید! یعنو...دستم را در هوا ت ان دادن:
ولش کن ،نموخوان راجع بهش رحب کنم!یا د وتش کردی؟پوزخندی زدن.
آرم...فریبش دادن گادان!ما فقط موخوایم مطمئن بشیم ،خودر رو آزار ندم.ا ه بفهمه بهش گک کردن گادی...وا من که هیچ گ و در تو نموبینم! واقعا چرا یه دررد هم ایتما نمودی رفان باگه ،هان؟با انمش  ،ضربهای به سرش زد و ف :
 ی م ف ر کن! مثل یه آدن اقل و بالغ ف ر کن ،لطفا!سننننا به کُندی مو ذگنننن و من به ظاهر بوخیا  ،با تشننننویش و د گننننورمی مفرطو همرام با
گادان ،دستو به سر و روی آپارتمان کشیدیم.
یسین برای سا تو ما را تنها ذاگ و تا آمدن رفان برنمش .
داگننننتم لیوانهای باریک و بلوری را از درون کابین بیرون موآوردن که رنننندای رفان را گنننننیدن
نمودانستم کو آمدم که متوجه نشدن .آخرین لیوان را روی می نهادن و از آگ خانه خارج گدن.
تا چشنننمش به من خورد ،بلند گننند و با قدنهای پر جانو به طرفم آمد .مچ دسنننتم را فشنننرد و بو
یرف نماهم کرد .گادان از آن طرف ،با جف ابروهای معلق در هوا به آگ خانه رف .
-خوبو؟ آخه تو چو داری که من همش دلتنمتم؟!
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چشم از چشمانش دزدیدن ،لبخند معذبو زدن و فتم:
 خوش اومدی!دسنننتم را با فارنننله ،پشننن کمرش رفتم و به طرف مبل هدایتش کردن .دهانش باز گننند تا یرفو
ب ند که از او دور گدن و فتم:
 من برن به گادان کمک کنم.با گننتاب وارد آگ ن خانه گنندن و ت یه به یخچا ایسننتادن .نفس میقو کشننیدن و رو به گننادان
فتم:
زنگ ب نیم گان بیارن؟پشننننن می نشنننننسنننننته بود و یک دسنننننتش زیر چانهاش بود .همانطور که به قندان روی می نمام
موکرد ،زیر **ب جواب داد:
هون.دس روی گانهاش ذاگتم و فتم:
چو گدم؟نُچو کرد و ف :
خدا کنه اون نباگه!لبخند تلخو زدن و فتم:
یا تو چرا غمباد رفتو؟از خواهر بهم ن دیکتری ،چطور دس رو دس بذارن؟بذار خودن نمرانش باگم.آهو از روی یسرر و یا ناامیدی کشید .لبخند مصنو و روی **بهایش نشس .
تو همیشنننه در هر گنننرایطو قویتر از من بودی یادته یه بار او راهنمایو که بودیم با گنننرارمی ازدما فیل افتادم د وان گد ،هلش دادن ،دستش گ س ؟
سر ت ان دادن و تایید کردن.
وقتو فهمیدن دستش گ سته و از دفتر خوا ستنم ،ن دیک بود از تر س ته کنم و تو که دیدیرو به موتم ،رفتو ردن رفتو!
با یادآوری آن روزها ،لبخند روی لبانم نقش بس و خندیدن.
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ن دیک بود اخراج بشنننننم سنننننا ر بو مصنننننرف ،با خرم یه جا به درد خورد ،نذاگننننن بهم بمن باچشم ابروئه!
 سا ر همیشه هوار رو داگ  ،ولو به چشم نمواومد!با گنننیدن رنندای زنگ در ،انمار خون در رگهایم یخ بس ن  .رفان در را باز کرد ،گننادان هم گننان
سنننفارش داد و من گنننرب بهار نارنج درسننن کردن و ازگنننان پذیرایو کردن .خدا را گننن ر کردن که
موتوانم به انجان دادن کاری مشلو گون.
نماهو به رفان انداختم و فتم:
ایشون آقای رفان دادفر هستن! رفان جان ،ایشون آقا یسین ،نام د گادان هستن.بعد از آگنننایو ،هر دو بو توجه به من ،با گننور و اگننتیاق به تلوی یون که نمایشننمر فوتبا بود ،ز
زدند و با هم بحث کردند.
گادان ردایم زد و اگارمای به آن دو کرد ،ف :
من و تو یه سا ذگ تا با هم رفیق گدیم .ولو اینا...پوزخندی زدن.
قصد یسین دوستو نیس  ،فقط از در دوستو وارد میشه! خودتم مودونو!با انمشتر سنمینش به بازویم زد.
هو ،یسین آدن بدی نیس فقط موخواد به کمک کنه.سرن را پایین انداختم و با انمش های دستم کُشتو رفتم.
 ویدا ،درس میشه!نمران بود مثل همیشه .دلواپس که موگد چشمانش برق موزدند.
اینجوری؟ با فریب کاری؟ با درو و نیرنگ؟پل و طو نو زد و با مهربانو ف :
 اجازم بدم همه چی روگن بشه ی ن.سنننری ت ان دادن و بهشنننان ز زدن .هنوز داگنننتند یرف موزدند و من باز هم خدا را باب این که
روی مود سریالو اس  ،گ ر کردن.
گنننان را که آوردند ،خواسنننتیم می درون آگننن خانه را بچینیم که فتند موخواهند فوتبا تماگنننا
کنند و در ها سفرم بیندازیم.ظرف سا د را که سر سفرم بردن ،ردای رفان را گنیدن که ف :
-نه داداش ،من سیمار نموکشم.
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قاگقو در دس داگ و از این دس به آن دستش موکرد .نماممان که با هم تیقو کرد ،ف :
چند سا پیش ،دو سه بار تفننو کشیدن ،ولو به همون دو سه بار ختم گد.زیر چشننمو نماهو به یسننینو که س ن ور کردم و تمان یواسننش را در بس ن به رفان اختصنناص
دادم بود ،انداختم و سننننن س لبخند له شنننننادی به رفان زدن .کوبیدمهای درون دیس را در مرک
سفرمی سفید رنگ که برگهای سب درگ داگ  ،ذاگتم و فتم:
بفرمایید.گنادان ،کنار یسنین و من ،کنار رفان نشنسنتیم .قاگنق او را که به دهانم ن دیک کردن ،رفان و
یسین ،هردو ،از جا پریدند.
 ُنل!گادان :وای قلبم ،آرون! چه خبرم؟
یسین که ل از لش گ فته بود ،گاد و گنمو ف :
گادان جان ،از ا ن بمم ،من گدیدا فوتبالیم!گادان ،چینو به دماغش داد.
 مرا بذارن گب و روز فوتبا ببینو!رفان پیشانواش را خاراند و گادان را مخاطب قرار داد:
 خشن بودن اری بهتون نمیاد.یسین ،دور از چشم گادان چشم و زد و آهو کشید:
 نمو که دلم خونه!گادان خندان ف :
اونقدر که من خشنم ،یسین به همون اندازم آرون و ربورم!رفان چشمانش درخشید و ذوق زدم ف :
 بر س من و ویدا! من صبوان ولو ویدا همیشه آرون یرف موزنه و کوتام میاد.گادان :ازدواج زوجهایو مثل ما ،دوان بیشتری نسب به زوجهایو که هر دو صبوان دارم!
هر سننننننه باهم یرف موزدند و من سننننننرن را پایین انداخته بودن و با غذایم بازی موکردن .وقتو به
جمع بر شتم که گادان از رفان پرسید:
ا ه یه روزی ویدا رو از دس بدی ،چوکار موکنو؟چشم غرمای اساسو به او رفتم که یسین هم متوجه گد.
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رفان :از دستش نمودن ...چرا باید از دس بدن؟
گادان با پافشاری ف :
 ف ر کن گدم دیمه چی ار موکنو؟لحالهای بوسانه نماهو به من کرد و س س نفس یرص داری کشید و ف :
ا ه بفهمم بو من گاد و خوگبخته ،موکشم کنار!نمام سرزنشآمی ی نثار گادان کردم و چنما را در ت ه کاهوی روی برنجم فروکردن .موخواستم از
طریق کاهو ،بلض سرباز کردم را مهار سازن .یا در وض سا د ،بلضم را قورر بدهم .نمودانستم
ایساساتو گدمان یا ایسا گرمند و کردمان؟ گادان با نماهش مو ف «ربر کن ،زود ی م
رو رننننادر ن ن!» و من رننننبور ،تبدیل به جو ترین انسننننان روی کرمی زمین گنننندم بودن تا هر چه
زودتر ی م بو ناهو گخص مورد یقهان را رادر کنم!
بعد از گنان با گنادان جمع و جور کردیم و مدان خودمان را سنر رن کاری موکردیم در واقع گنادان
از من خواسته بود به بهانههای مختلف بمذارن یسین با رفان تنها رحب کند.
از درون آگ خانه هر چه وشهایم را تی موکردن ،دریغ از یک کلمه گنیدن! از این که وشهای
تی خفاشها را نداگننتم ،افسننو موخوردن .گنناید هم ا ر دارای وشهایو به تی ی خفاشها یا
جلدها نیسنننننتیم ،به رنننننیحمان اسننننن  .مودانید ،بعضنننننو یرفها ،یا یتو بعضنننننو رنننننداهای
ان را روار را به نفعمان اس که نشنویم! یرفهایو که آزارمان مودهد ،د مان را مو گ ند و
از یک مر زند و ناامیدمان موسنننننننازد نمویید نمودانید! مودانم که مودانید ،بهتر از من هم
مودانید!
آنچه واضننننح بود به پایان رسننننیدن بازجویو محترمانه و غیرمسننننتقیم یسننننین از مالنون ارننننلو
پروندمی زند و من بود! سا از یازدم گب ذگته بود که هر دو ن رفتن کردند .با اگارمی سر
و دس از گادان پرسیدن نالر یسین چیس که اظهار بواطی و کرد.
ونهان را بوسید و کنار وگم ف :
فردا یرف موزنیم.وقتو رفتند ،کنار رفان نشننننسننننتم و به رننننفحهی سننننیام تلوی یون خیرم گنننندن مانند کاری که او
موکرد .نمودانستم چه یقهای به آن کار دارد!
سنمینو دستش را بر پایم ایسا کردن و او ف :
-امشب رو به رام نبودی!
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چشنمانم از خیر و دراز مدر به تلوی یون کمو سنوزش پیدا کرد به همین دلیل پل و طو نو زدم
و همانطور با چشمان بسته پاسخ دادن:
نه خو...فشار دستش روی پایم بیشتر گد و ف :
نمو خوبم که باورن نموگه چی ی گدم ویدا؟چه گدم بود؟! باید مو فتم چه گدم؟ باید مو فتم رفان جان ،ما ید زدیم مم ن اس ی و
از منفورترین و مریضترین اگخاص زند وان باگو و گادان -دوس و خواهرن -اطمینان دارد؟!
گننناید هم چشنننم در چشنننم ،ر و رو راسننن  ،باید موپرسنننیدن خودر بودی که یک بار مرا تا مرز
خفمو بردی؟ ینننا خودر بودی کنننه از من و خودر س اننننداختو و بنننه منالور تهننندیننند برایم
فرسننتادی؟! کاش گننادانو که اد ایش موگنند یتما زیر سننر رفان اسن  ،اینجا موبود تا خودش
پاسخموی سوا ر بو جواب او باگد! با گنیدن ردایش سرن را به طرفش چرخاندن.
به من نمام کن ،ی ن.**بهای به هم دوخته گدمان را که دید ،ف :
کو قرارم به من ا تماد کنو؟ من مودونم چو کیفهار کردم قضیه همون مش لیه که نخواستوبهم بمو ،درسته؟
ناخودآ ام سری به نشانهی تایید ت ان دادن.
باهان یرف ب ن ،وگم با توئه!دستم را روی دستش نهادن.
اجازم بدم ا ن در موردش یرف ن نم.چرا ویدا؟کیفه چشمانم را از او رفتم و فتم:
چرا چو؟لبش کج گد و نماهش دلخور!
چرا به من ا تماد نداری؟از سوالش جا خوردن اما به بهترین و خوش بینانهترین گ ل مم ن و سادمترین جمله ترجمهاش
کردن« .موخواهد بداند چه خبر گدم اس ».
-دارن.
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از من فارنننننله رف و از روی مبل بلند گننننند .چند قدن تا تلوی یون رف و بر شننننن  .می ان یجم
ردایش تلییر کرد و با ردای دو ر هی غضب آلودی ف :
م خرفه!آرون باش!مودانسننننتم از آن که هر زمان سننننعو در آران کردنش دارن ،یالش به هم موخورد پوفو کشننننید و
ف :
آرومم.رمی روسری مش وان را باز کردن و فتم:
واقعا خستهن.رننننورتش تب داگنننن و یرارر از پوسننننتش بلند موگنننند باز هم پوف کشداری از بین لبان نیمه
بازش خارج گد.
داری بیرونم موکنو؟ اری به من وش مودی؟روسریان را از روی موهای بسته و مرتبم برداگتم و کنارن روی دستهی گیری رنگ مبل ذاگتم.
او که مرا بوتوجه به سخنانش دید ،بازویم را در دس رف .
ویدا! با دیوار یرف موزنم؟!سرن را با یصاری از دستانم پنهان کردن و با یالو زار زم مهوار پاسخ دادن:
یالم خوب نیس  ،باید استرای کنم.بازویم را رها کرد و به طرفم خم گد.
باگه باگه میرن .فقط سوالم رو رادقانه جواب بدم!**ب خشک و تر برداگتهان را با زبان تَر کردن و فتم:
ب ر .این یا خراب  ،مربوط به منه؟همانطور که به سم زمین خم گدم بودن و با دس هایم سرن را موفشردن ،م ثو کردن و جواب
دادن:
-هم آرم ،هم نه!
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بعد از سنننننن ری گنننننندن چند دقیقه ،وقتو هیچ بر زبان نیاورد ،کمر راسنننننن کردن و به طرفش مایل
گننندن .نماهش به من نبود .نماهم به سنننم دسنننتانش کشنننیدم گننند که مدان در هم قفل و بازش
موکرد به هم موفشردگان و از هم دورگان موکرد.
اضطراب و استر گدیدش را از همان طریق نمایان ساخ  .نمودانستم چه بمویم که خودش با
چشمان ری گدمی آبواش ف :
موخوای ...موخوای این رابطه رو تمون کنو؟ ویدا؟! یرف ب ن ،باهان یرف ب ن!و من ،با چشمان نومید و پر آب گدمی قهومایان فتم:
فردا یرف ب نیم؟بلند گد و قدنهایش را به قب طو کرد .انمش اگارماش را به طرفم رف .
همش تقصیر دوستته! اون ..اون کاری کرد تو...قدنهای دور گدماش را جلو رفتم.
نه اون تقصیری ندارم ،اری موضوع این نیس .خودش را قب کشید و فریاد زنان ف :
اون کاری کرد که تو به جدایو ف ر کنو چرا باید بمه تو رو از دسننن میدن؟ هان؟ هیچوق  ،هیچیرفو بومنالور زدم نمیشه!
با گتاب جلو رفتم و انمش اگارمان را جلوی دهانم ذاگتم و التما آمی فتم:
 رفان ،همسایهها!زیر **ب ،ناس ایو نثار همسایهها کرد و دستو به موهایش کشید .کتش را بردا گ و به طرف
در رف  .نمرانو دیمر ضننوی جدانشنندنو از زند وان گنندم بود و دلهرمای که بخاطر تنها ماندن او
داگننننتم ،بخشننننو از من گنننندم بود! یسننننو چون مادری دلواپس را داگننننتم تجربه موکردن! همان
یسنننننو که نمران اسننننن کود نوپایش هر آن زمین بخورد و اتفاقو برایش رخ دهد .مادر نبودن و
مادرانه دلواپس بودن .گنننناید همان یس مادرانهان بود که در ذهنم فریاد زد« :ا ر برود و تصننننادف
کند ،چه؟ ا ر دسنننننن به مل ایمقانهای ب ند ،چه؟ ا ر تنهاییش ذابش دهد ،چه؟ ا ر ...ا ر...
ا ر»!...
در را که باز کرد ،فتم:
نمومونو؟ایستاد .لبخند زدن .بر ش  .لبخندن میقتر گد!
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چرا خودر رو سر هیچ و پوچ نارای موکنو؟سر هیچ و پوچ؟آرم بهخدا ،موضوع این نیس .پس موضوع چیه؟در را بستم و به جای قبلومان هدایتش کردن.
به مو م .فقط یه کوچولو ربر کن.بویورله به طرف کاناپه رف و ف :
من همین جا موخوابم.مردد در جایم متوقف گدن و پرسیدن:
مطمئنو رایتو؟برایش بالش و پتو آوردن وقتو دراز کشید ،تمامو چرا ها را هم خاموش کردن و فتم:
گببخیر.فصل نهم
[سرنخها را دنبا کن! ]
رنننبح با رننندای روی مخ آ رن تلفن همراهم بیدار گننندن .موزیک ا صننناب خرد کنو برای هشننندار
تنالیم کردم بودن کنه خوانننندم فریناد زننان آواز موخوانند و من هر روز رننننننبح نمران پنارم گننننننندن
ینجرماش موگدن دقیقا هر روز ربح! خوانندم در یا هاهاها کنان بود که خفهاش کردن.
بویورله به یمان رفتم تا کسلو ناگو از خواب ،دس از سرن بردارد .چشمانم ویشتنا پُف
داگنننن و نیمرخ سننننم راسنننن رننننورتم ،به خاطر خوابیدن روی دسننننتم سننننرخ گنننندم بود .موهای
یجیمم را با سشوار مرتب کردن و به ها رفتم.
پتویش روی مبل با نالم تا گدم بود و خبری از خودش نبود .به آگ خانه هم سرکو کشیدن که با
دیدن می ربحانهی آمادم ،جلو رفتم و بر هی یادداگتو را که به قندان بند گدم بود ،برداگتم.
«رننبحبخیر ،من دارن میرن جایو مصننایبه کاری دارن .در ضننمن ،رننبحونهار رو بخور یه بارن من
برار ربحونه آمادم کردن! از مجنون»
لبخندی به جملهی آخر زدن و پر انرژی مشلو ررف ربحانه گدن .ا ر بمویم ربحانهی آن روز
یک م می دیمر داگننن  ،به ویدای اگنننق آن روزها موخندید؟ ا ر هم کسنننو خندماش نمیرد ،کم
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کم یک پوزخندی خواهد زد چرا که ا ر تا قبل از آن که او سر و کلهاش در زند وان پیدا گود این
جمله را موگنیدن ،من هم موخندیدن با ردای بلند موخندیدن! یا اقل این را مطمئنم که ا ر
گادان بود ،رودم ب ُر گدم بود.
سننننا ها قبل ،دوسننننتانمان را به سننننخرم و تمسننننخر مو رفتیم و هر ام از شننننق و اگننننقو یرف
موزدند ،اگننک موریختند یا چشننمانگننان از ذوق مودرخشننید ،هر چه متلک در چنته داگننتیم،
نثارگان موکردیم .به خود که نمام انداختم ،دیدن شق ،ایسا  ،دوس داگتن یا هرچه که در
دلم جوانه زدم با آنچه که دوسننننننتانم با آب و تاب تعریف موکردند ،فرق دارد .نمودانسننننننتم بهتر
اسنننن یا بدتر یا بدتر از بدتر اما مودانسننننتم که فرق موکند .مودانسننننتم یک چی ی در این بین
درسن نیسن  .یک چی ی تلییر کردم ،سننر جایش نیسن  ،ت ان خوردم! گنناید آن یک چی  ،قلب
بوقرارن بود! ایسننننننا موکردن خدا تقاص تمامو دسنننننن انداختن و متلکها را از من رفته یا
گاید هم آم دوستانم دامنم را رفته بود!
در وضعیتو به سر موبردن که هم راضو بودن ،هم ناراضو! هم خوگحا بودن و هم غممین! هم
لبخند بر **ب داگتم و هم اگک در چشم!
موتوانستم درکش کنم .همان شق اس دیمر مو ویند شق ،هم درد اس  ،هم درمان!
چشمم به کاغذ تا گدم افتاد و دوبارم برداگتمش و مشلو خواندن گدن .دس خطش چنان به
خط نسننتعلیق گننباه داگ ن که سننوالو برایم ایجاد گنند .چه زمانو را برای نوگننتن همان چند
خط ررف کردم بود؟
اهو از این ادر کیفه موگننننننندن! آخر چرا هر چی ی را باید دو بار موخواندن تا خیالم رای
گود؟
یوالو بعد از ظهر با گنادان تما رفتم .مودانسنتم یسنین نموتواند رفان را متهم کند ،چون
ا ر مطمئن بود ،گننادان پاگنننهی در را از جا کندم بود و بیس ن وچهار سننا ته با ریه و زاری از من
موخواس ارتباطم را با رفان قطع کنم.
بعد از دومین بوق جواب داد:
سین دکتر جون.کوف  ،سین.مردن وقتو بهشون میمو دکتر ،غش و ضعف میرن ،اونوق تو میمو کوف ؟-اهون ،دیشب چو گد؟
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ردای تق تقو به وگم رسید و س س ف :
ببخشید اومدن تو اتاق خب نالر خودن رو موخوای یا یسین؟هر دو.اوکو ،ببین یسننننین دیشننننب فقط یه جمله ف  .ف یا خودش نیسنننن یا بازیمر خوبیه! منمدیدن هیچو نمیمه چی ی ن رسیدن .ا ه نالر من رو موخوای که باید بمم تقریبا مطمئنم خودگه!
هیچوق نفهمیدن چرا گننادان هیچوق با نالر دیمران موافق نیس ن و خودش یک نالریهی دیمر
طرایو موکند .به رورتو که اکثر اوقار «ضد یا » نامیدم موگد!
هوف ،چرا اونوق ؟ببین از نالر روانشناسو ،کسو که به اختی گخصی مبتیس  ،نسب به باقو بیمارها تو بهبازی رفتن بقیه رقیب ندارن! به نالر من ،رفان این کار رو فقط و فقط یه سننننننر رمو بوخطر و
جالب و همچنین پر هیجان موبینه .اری به ذهنش هم نمورسه که تو داری اذی میشو!
پس اون دوس دارما ،اگقتما؟!آرم اگقته ،ولو دارم باهار بازی موکنه! دیشب اونجا موند؟آرم .چطور؟خبری هم از اون یارو نشد ،نه؟نه.واقعا نمودونم توئه مثی باهوش ،هوگنننن رو خرج چو موکنو! خب دق کن ،هر وق پیشننننتهخبری از اون نیس !
م ثو کردن و مشننلو ف ر کردن گنندن .هرچه ف ر کردن هیچ روزی را به یاد نیاوردن که کنار رفان
بودم باگم و خبری هم از او گود! در واقع هیچمام هر دو در یک زمان یضور نداگتند!
ی هو سننا اتو پیش و یادداگننتو که برایم ذاگننته بود را به خاطر آوردن .از روی تخ برخاسننتم و
فتم:
 یه لحاله ربر کن.به آگ خانه رفتم و کاغذ تا گدم را از روی می برداگتم.
چو گد؟دستو به پیشانوان کشیدن و فتم:
 -ربح که رف  ،یه یادداگ بران ذاگ .
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و؟و ف ر کنم دس خطش با یادداگتو که اون قبی بران ذاگته بود ی یه!خب اون یادداگ رو داری؟ با هم مقایسه کن!تلفن به دس ن  ،کیفها و کشننوها را جس ن وجو کردن ،ولو انمار آن کاغذ آب گنندم بود و در زمین
فرورفته بود! نفسنفس زنان روی زمین نشستم و فتم:
نیس !ا ه مطمئنو که چندان هم مهم نیس .مردد فتم:
نمودونم ...اون خیلو خوش خط بود و اینم همین طور! تا جایو که یادمه با هم مو نموزنه.نفسش را ردادار بیرون داد و ف :
با خرم باورر گد؟ باید تمومش کنو.**بهایم به سختو از یکدیمر فارله رف .
باورش بران سخته گادان ،انمار سا هاس موگناسمش.یا تو یرکتو ن ن و فقط برای دکتر رفتن مجابش کن.**ب برچیدم و ملمون فتم:
ا ه خودش باگه...کنج دیوار ،کنار لدان لو نشننننسننننتم و زانوهایم را جمع کردن .ایسننننا کردن لویم در یا پارم
گننننندن اسننننن و گنننننوء ب ر و در آن قرار دارد که نه با موآید نه پایین مورود .دسنننننتو به لویم
کشیدن و برجستمو سیبک را لمس کردن.
برای اولین بار د بستم و...خواهری این فقط یه وابستمیه و به مرور زمان درس میشه ،موخوای بیان پیش ؟سرن را به دیوار چسباندن و زیر **ب جواب دادن:
باید برن بیمارستان.کم کم رابطهار رو کم و کمتر کن که اونم ضربه گدیدی نخورم و اینکه مواظب خودر باش!***
نمودانسننننتم چرا سننننرگننننیف مدان چرر موزدن و خسننننتمو به وضننننوح در چهرمان بیداد موکرد.
ن س افهی داغم را برداگتم و روی ی و از رندلوهای قرم رنمو که کنار پنجرمی ب رگ و بو پردم
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قرار داگ ن  ،نشننسننتم .لیوان کاغذی را روی می ذاگننتم و وگننوان را از یال پرواز خارج کردن.
یک تما از مادر و چند پیامک از واتساپ داگتم.
رفان« :خبر دارن فردا به میمم ،گننننننیرینیش هم محفوظه!» «ای بابا ،نمودونم چه َم َر َضننننننیه!
مودونم وگی خاموگه و بازن پیان میدن».
جواب دادن« :چه خبری؟»
آنیین گد سا دو ربح بود.
سین ،اری " "onکه میشو انمار یه نفس تازمای وارد گشهای داغونم میشه!لبخند خستهای بر لبانم نمایان ش و جواب دادن:
سین ی ن ،مطمئن باش ازر نفس مو یرن که نفس میدن.به خود که آمدن ،رننفحهی وگننو تار گنند .پلکهایم را بر هم فشننردن تا اگننکهای درون کاسننهی
چشمم بیرون بری د .متنو که نوگته بودن را پا کردن و به جایش نوگتم:
سین ،نمفتو چه خبری؟کار پیدا کردن.تبریک میمم.چی ی گدم؟و به دنبالش زنگ زد.
الو؟چو گدم باز؟دیمر نتوانستم! نس افهای را که هنوز بخار ازش بلند مو گد ،کنار زدن و سرن را روی می ذاگتم
و بوردا اگک ریختم ،اما فین فین کردنم هر کسو را جویای ایوالم موکرد.
داری ریه موکنو؟س وتم را که دید با لحن نمران توان با خشم ف :
ویدا به جون خودر ،بفهمم کو با ث ریختن یه قطرم اگ گدم موکشمش.بو ارادم زم مه کردن:
خودر...-چو؟ چرا؟
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ف ر نموکردن رنندای ضننعیفم را بشنننود .باز هم س ن ور کردن جوابو نداگننتم! جواب داگننتم ،اما
آن جوابو را که بتوانم بر زبان آورن ،خیر! دماغم را با کشیدن.
مهم نیس .مهم نیس و داری اینجوری ریه موکنو ،ا ه مهم بود چی ار موکردی!در جواب ،نفس میقو کشیدن!...
لحالهای م ث کرد و س س گروع به یرف زدن کرد.
نفسار رو که موگنون یه یس خوبو بهم دس میدم .ف ر موکنم ضربان قلب  ،بون بون قلبرو موگنننون .بعد کم کم رننورت  ،با چشننای قهومای و موهای گننلو پُلوغ میاد جلوی چشننمم!
لبخند اطمینان بخشننن مثل همیشنننه رو لباته بهم ز موزنو ،لبار ت ون موخورم ...رننندار رو
نموگننننون ،چون یواسنننم پرر پیچ و تاب موهاته ،یواسنننم پرر لپهای ُسنننرخته! نموگننننون چو
میمو ،ولو باز و بسنننته گننندن **بهار رو «دوسنننت دارن» تعبیر موکنم و روزها و گنننبها ،با
همین تصویر چشان رو باز موکنم و موبندن.
من همان کسننو بودن که معتقد بود با یرفهایش ،با یضننورش او را آران موکند ولو آن گننب به
نتیجهای متفاور از باورن رسننننیدن .فهمیدن س این باور رننننح دارد .او بود که آرامم موکرد و
س س ،من در یالو که آرامم ،آرا َمش موکنم چرخهی آران گدن ما اينطور پیش مورف !
 رفان؟رنننندایم لرزید لرزش خارننننو داگنننن که نه از نارایتو بود و نه از گنننندر رفتن اگننننکهایم از
ایساسار فوران گدمان بود.
جننان دلم؟ محرن رازر نیسننننننتم؟ بنناگننننننننه قبو ! ولو تو کننه میمو مربوط بننه منننه! یق ننندارنبدونم؟مودونم که داری مقدمار رفتن رو فراهم موکنو ،هیچو نمیمم ،التما نموکنم ،د وا رام
نمونندازن ولو نموذارن بری! ویندا نموذارن بری! بهن فتنه بودن تمون مشنننننن یر رو بناهم ینل
موکنیم!
چشمم به آمبو نسو افتاد که وارد محوطهی بیمارستان گد و او ادامه داد:
ا ه ...ا ه یه روز خواسننتو بری ،فیس تو فیس نمو پش ن تلفن بمو! مودونو؟ نموخوان تصننویردوست دارمو که ازر دارن خراب بشه!...
 رفان؟ چی ی هس که بخوای بهم بمو؟-این سوا رو من باید ازر ب رسم نه تو.
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بهم بمو ،هس ؟م ث کرد از همان م ث ترسیدن .از ردای نفسهای تندش ترسیدن .و در آخر ف :
نه ...هیچو!خوبه! فردا خونهای؟تا دو سرکارن میای؟با گنیدن نامم از زبان دکتر رداق  ،بر شتم و در جواب رفان فتم:
آرم بعد از ظهر میان کاری نداری؟ باید برن.وقتو ارتباط را قطع کردن ،برخاستم و پرسیدن:
مش لو پیش اومدم؟به رندلو اگارم کرد و ف :
رای باش.خودش هم رندلو روبهرویوان را قب کشید و نشس  .دستو بر چا چانهاش کشید و ف :
خودر کننه مودونو اهننل مقنندمننه چینو نیسننننننتم نمرانتم دکتر جننان ،چننند وقتو هسنننننننن کننهپریشونو ،جمالو هم تایید کردم! چه اتفاقو افتادم؟
لیوان نس افهان را برداگتم و فتم:
نه دکتر مش لو نیس قو میدن خدگهای به کارن وارد نشه.کو یرف از کار زد؟ تو لورغم سن کم  ،ی و از بهترین پ گکهای این بیمارستانو! یرف مناینه که ا ر مش لو داری بمو تا یلش کنیم!
دستانم را در هم قفل کردن و فتم:
خب ...بله ،چندین ماهه در یر مش یتو هستم اما به زودی برطرف میشه.ا ر مش ل مالیه...نه آقای دکتر ،خانواد یه!اوکو ،پس این رو بدون که ما کنارتیم! موتونو به ما ا تماد کنو!ممنونم ،گما و بچهها لطف دارید.آن روز ،طبق قو و قرارمان بعد از ظهر راهو آپارتمان رفان گدن.
خودن را در آیینهی آسننننننانسننننننور وارسننننننو کردن .رژ قرم ی که یار همیشننننننموان بود ،رنگ ارننننننلو
**بهایم را مخفو کردم بود و موهایم را هم مح م بسته بودن تا ایسا رما ن نم.
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رنندای دینگ مانند آسننانسننور ،نماهم را از آیینه رف  .در وایدش باز بود و رنندای یرف زدن که
نه ،بحث کردن موآمد .جلوتر که رفتم ،ردای رفان را تشخیص دادن:
برو بیرون.ردای مردانهای داد زد:
دفعه بعد خواسننننننتو خودر رو ب شننننننو ،به جای قرص خوردن ،خودر رو از با پرر کن پایینفهمیدی؟
چشمهایم از جمیتو که گنیدم بودن ،درگ گد .در را هل دادن و وارد خانه گدن.
رفان :فتم برو بیرون ...این همه مدر من رو به یا خودن ذاگننننننتو ،یا هم همین کار رو
ب ن!
مرد :د بدبخ بیچارم ،واسه خودر میمم! ا ه بری استرالیا هم خودر رای میشو ،هم...
رفان :هم تو نه؟
خواسنننننن ادامه بدهد که چشننننننمش به من خورد و لبانش را بر هم فشننننننرد .مرد هم نمام رفان را
دنبا کرد و بر شننن  .برادرش بود! با چشنننمهای آبو تیرمی متعجبش به من خیرم خیرم نمام کرد.
نمودانسننننننتم مرا گننننننناخته اسنننننن یا نه! من هم با چهرمای پوکر مانند نماهش کردن که به طرف
رفان بر شنننن  .رفان او را کنار زد و روبهرویم ایسننننتاد .لبخند مصنننننو و بر لبش نقش بسنننن و
سننننننین کرد .جوابش را دادن و او در یالو که هنوز مرا نمام موکرد ،برادرش را مخاطب قرار داد و
ف :
خوش اومدی ماد!و درب خروجو را نشانش داد .ماد بازوی رفان را رف و ف :
پس به خاطر همین پشیمون گدی بری!رفان خود را قب کشید و دستش را پس زد.
دس از سرن بردار ،تنهان بذار!پوزخندی زد و نیم نماهو به من کرد.
بهش نمیاد دیوونه باگه!هر دو س ور کردیم و او ادامه داد:
-آخه فقط یه دیوونه موتونه یه دیوونهی دیمه رو تحمل کنه!
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خواسننننن به طرف برادرش هجون ببرد که دسنننننتش را رفتم .نماهم که کرد ،سنننننرن را ت ان دادن .با
چشمان غم دماش نماهش کرد و زم مهکنان ف :
باگننه من دیوونهن! ولو توئه اقل بمو ،کدون آدن اقلو به یه دیوونه که از قضننا برادرگننم هسن ،میمه تو دیوونهای؟! برو ماد! من رو به یا خودن بذار! مثل تمون این چند سا !
و لحالاتو بعد ،ردای بسته گدن در ،س ور خانه را گ س .
کنارش نشستم و او به طرفم چرخید.
قضیه استرالیا چیه؟ تو قرارم جایو بری؟سرش را به پشتو مبل ت یه داد و به سقف خیرم گد.
ا ن نه! پارسا قرار بود برن که...دستم را به بازویش کشیدن و فتم:
 چرا نموخوای بری؟پوزخندی زد و ف :
 چرا سوالو که جوابش رو مودونو ،موپرسو؟بازویش را از زیر دستم برداگ  .روی مبل دراز کشید و سرش را روی پاهایم ذاگ  .چشمهایش
اما ،به من نمام نموکرد .مسیر نماهش را دنبا کردن و به لوستر طییو کریستالو سقف رسیدن.
خوبو؟خوب بودن چهجوریه؟کمو م ث کردن و جواب دادن:
خوب بودن ...یعنو یال از همه لحاظ خوب باگنننننننه ،جسننننننمو ،رویو ،ف ری ...لورغم تمونمشنننننن یر و دغدغههای زند و بتونو لبخند ب نو .خوب بودن یه یس درونیه ،یسننننننو که به
آرامش ،انرژی ،گادابو میدم! تایا گدم ایسا کنو خوگبخ ترین آدن روی کرمی زمینو؟!
گدم!یسو که اون لحاله تجربه کردی ،خوب بودنه!یک طرف لبش کج گد و ف :
پس من یه چی ی داغونتر از داغونم...چرا؟-چون نه جسمم یالش خوبه ،نه رویم! از یس خوگبختو هم نمم برار...
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از برادرش ،ماد که آمدم بود و یالش را د ر ون ساخته بود ،نفرر داگتم.
 چرا وقتو کسننننننو رو ندارن که بهش رننننننبحبخیر بمم ،یا هیچ کس رو تو این زند و ندارن بمونم؟گاید ...یه دنیای دیمری باگه که بتونه یالم رو ،رو به رام کنه!
دهانم هنوز باز نشدم بود که ف :
چیه ،ن نه موخوای بمو من هسننننننتم؟ تو موند ار نیسننننننتو! تو همین ا نم داری چمدو ن روموبندی که از زند یم بری ،نمام کن...
در اگارم کرد و ادامه داد:
ایناها چمدون دن درم ...من موبینمش!به همان دری که اگارم کردم بود ،نمام کردن.
 منو ...هیچ منو دوس داگتو؟اگک لنبری گدم ،از چشمم سقوط کرد.
به من نمام کن ...چرا ریه موکنو؟ س وت دارم دیوونهن موکنه ،ویدا.چو بمم؟چشمانش لرزید و آران ف :
موخوای بری؟ بدون من؟به چشمهایش** ،بهایش ،تک تک اج ای رورتش نمام کردن .موخواستم برون؟ نه! من رفتن
را نموخواستم .با یک تصمیم آنو فتم:
باید یه چی ی رو ازر ب رسم!سرش را از روی پایم بلند کرد و رد اگکهای روی رورتم را با سر انمش پا کرد.
ب ر .به رننننننندای گنننننننادان که در وگننننننم فریاد زنان درخواسننننننن موکرد به او نمویم ،توجهو ن ردن و
ایمقانهترین سوا مم ن را پرسیدن:
تویو که داری م ایمم میشو؟تعجب جای غم را در چهرماش رف و پرسید:
چو؟ چه م ایمتو؟کف دس های مرطوب ناگو از رق را به گلوارن فشردن و فتم:
-من موخوان ...موخوان این رابطه رو کار کنم.
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سننرش را به طرف مخالف من چرخاند و **ب از **ب باز ن رد .دقایقو در س ن ور بدی س ن ری
گد و چند بار چشمم پر و خالو گد .در نهای ردای آهستهاش را گنیدن:
همین دی شب فتم اینجوری نمو! ماد راس مو ف کسو نموتونه من رو تحمل کنه! کسونموخواد یضورش تو زند یم دائمو بشه!
در یالو که به زمین ز زدم بودن ،فتم:
اینطور نیس .با گنیدن ردایم بر ش چشمانش سرخ بود .دلخور نماهم کرد و ف :
چرا ریه موکنو؟ تو جدیجدی داری میمو که...دماغم را با کشیدن و فتم:
تو کاری کردی که من نتونم این رابطه رو ادامه بدن تیش کردن ،نشننند! چرا همیشنننه باید من اینشق زخمو و تاو زدم رو مداوا کنم؟ التیان ببخشم؟ هیچوق خواستو مش یر بینمون رو یل
کنو؟ نه ،هیچوق نخواستو!
کف دستش را به پایش کوباند و ف :
کدون مش ل؟ ممه ما مش لو داریم؟!پوزخندی زدن و بو آن که توجهو به لحن تند و خشنم کنم ،فتم:
واقعننا؟ موخوای بمو هیچو نموبینو؟ رفننان تو بنناینند درمننان بشننننننو ،چرا درمننانن رو گننننننروعنموکنو؟
با اخم غلیالو که پیشانواش را ایاطه بود ف :
تمان مشنننن ل تو اینه؟ که من مریضننننم؟ به فتم یالم خوبه ،نمفتم؟ چهارتا دونه قرص دیدی،ف ر کردی یه قاتل روانوان که غیرقابل کنترلم؟ تو پیش خودر چو ف ر کردی؟!
از روی مبل بلند گدن و فتم:
 نه این ف ر رو ن ردن ن ردن که ا ن جلور ایسننننننتادن و تو خونهتم! رفان تو ...هیچ مودونو باکارهایو که کردی چقدر من رو آزار دادی؟
غیرمنتالرانه از جایش پرید و فریاد زد:
چه کاری؟ چه ( )...داری میمو؟من هم در جبران آن یجم از ردا ،فریاد زدن:
 -چطور موتونو ب نو زیرش؟

182

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
پوزخندی زد و با لود و ف :
ن نه بابا گدن؟جیغ زدن:
مودب باش! پس چه مر ته؟! چته؟ چته؟ گناختم  ،دیمه زن نیس آزارن بدی ،تعقیبم کنو .با این کارا خواستو به چو برسو؟ به چورسیدی؟ ف ر کردی اینقدر ایمقم که باهار بمونم؟ هان؟
مچ دستم را رف و ف :
بشین!وقتو از من بوتوجهو دید ،این بار با فریادش مرا مجبور به نشستن کرد.
نشستم و با یالتو صبو با پا روی زمین ضرب رفتم.
ن ن! ن ن ویدا!پوفو کشیدن و فتم:
چشم قربان ،هرچو گما بمین.یا درس مثل آدمی اد بهم بمو چو گدم!؟با من درس رحب کن! من بازیچه دس تو نمیشم خودر خوب مودونو!با آرامش جیبو جواب داد:
باگه ف ر کن مودونم ،ولو یه بار خودر بمو!کیفم را از روی زمین برداگتم و فتم:
 رفان داری یالم رو بهم موزنو!تا وقتو که یرف ن نو ،پار رو از خونه بیرون نموذاری.به طرف در رام افتادن که خودش را زودتر از من رسنننننناند و دری را که باز کردم بودن ،مح م بسنننننن .
دستانش را دو طرفم به دیوار زد و به چشمم ز زد و ف :
تا ...یرف رو ...ن نو ...نمیری!کیف را انداختم و دستانش را کنار زدن و با خود غرغرکنان فتم:
همین موندم بهم زور بمه! نه بیا ی و هم ب ن تو وگننننننم ،خودر رو رای کن ...ایمقو ویدا،ایمق!
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بلند بمو بشنون.پایم را به زمین کوبیدن و جواب دادن:
یالم ازر بهم موخورم ،گنیدی؟ابرویو با انداخ و طرمای از موهایم را در دس رف :
ولو من اگقتم.نالیدن:
دس از سرن بردار ،بذار برن! دیمه تحمل این وضعی رو ندارن رفان ،خواهش موکنم تمومشکن.
با مییم ف :
چو رو تمون کنم؟ د بومعرف  ،خودمم تمون میشننننننم که !...ببین غرورن زیر پاهاته ا ن ،لهشکردی! دارن التما موکنم نری ویدا! دیمه باید چی ار کنم؟ مودونم دوسننننننتم داری ،از نماه
موفهمم از خندمهار که دیمه خبری ازگون نیس  ،موفهمم.
تمان مدتو که یرف موزد و یرف موزد آگفتموان کم و کمتر گد .سرن را که پایین بود ،با آورد
و ف :
منتالرن...**ب پایینم رو تر کردن و فتم:
درس از وقتو که با تو آگنا گدن .درس از وق که با ...با چشمار ز زدی به اتی اسمم،م ایم های یه نفر گروع گد .تا همین چند روز پیش هم ادامه داگ تا این که فهمیدن اون...
اون تویو!
هقهقهایم توان توضیح بیشتر را از من رف  .با ج فتم:
یا که نفسم به نفسار بند گدم؟فقط به یک دلیل ،یک توجیه ،یک جملهی معقو نه نیاز داگننننتم تا پشنننن پایو به تمان باورهایم
ب نم و یقین پیدا کنم رفان من ،آن فرد نیس .
خیرم به دیوار پش سرن ،با کیفمو ف :
ن ...نه ...چطور چنین ف ری به ذهن رسید؟رنگ از رخش پرید .ا ر هیچکس متوجهی چهرمی رنگ باختهاش نموگنننند ،من متوجه موگنننندن
من یک پ گک بودن! دور گد و متعجب ادامه داد:
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تو من رو چو موبینو؟ چرا باید این کار رو باهار ب نم؟آب دهانم را قورر دادن و امیدوارانه پرسیدن:
چطور باور کنم؟دلخور پوزخندی زد و ف :
باورن نمیشه ،جواب اون همه دوس داگتن اینه؟ که به م ایم متهم بشم؟ ممه چی ار کردنکه ف ر موکنو منم؟ به خاطر همین ،تمون مدر بهم نمفتو ،نه؟
کسننو در وگننم زم مه کرد ،دارد بحث را به سننمتو که خودش موخواهد ،منحرف موکند .ماندن
را جای ندانستم و زیر **ب خدایافالو کردم و از آپارتمان بیرون رفتم .با ذهنو مشلو  ،خسته
و درماندم ،اتومبیل را پار کردن و در یریهای ذهنوان را که به گدر سنمین بود ،با خود از پلهها
با بردن .به محض این که به طبقهی دون رسیدن ،ردای جروبحث دو نفر به وگم رسید پوفو
کشننیدن و مقابل وایدن ایسننتادن .دنبا دسننته کلید مو شننتم که کیف از دسننتم رها گنند و روی
زمین خالو گد .روی زمین زانو زدن تا وسایلم را جمع کنم .ردای مسعود زیاد از ید بلند بود:
تو غلط کردی ،گ.و.م خوردی که تو ترافیک موندی!گخص دیمری جواب داد:
آق مسعود ،یا که چی ی نشدم ،هر جا هس برمو ردم خونه.در وایدن را که باز کردن ،ردای گ ستن چی ی آمد و مسعود ف :
تو خر کو باگنننننو که بخوای اظهار نالر کنو واسنننننه من؟ من پو یامف نموری ن تو گننننن م کهتمون نقشههان رو نقش بر آب کنو!
در وایدش چهارطاق باز بود .یک قدن به خانهاش ن دیک گدن و وشهایم را تی کردن.
مسننننننعود :چند تا س هم از اون مرتی ه آگننننننلا موخوان .جوری دوربین رو تنالیم موکنو که
چهرم هردوگون واضح دیدم بشه.
چشم آقا.دیمه هم اینورا آفتابو نشو!امر دیمه آقا؟آدن گو نرم خر.رو چشمم آقا.ردای قدنهایشان را که گنیدن ،با گتاب وارد خانه گدن و در را آهسته و بو سروردا بستم.
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از چشننمو نمام کردن .ابتدا پسننر بیس ن ویک-دو سننالهای که لبا های مندرسننو به تن داگ ن و
دوربین اسننوای هم دور ردنش آوی ان بود ،بیرون آمد و مسننعود هم پش ن سننرش از خانهاش
خارج گند .از آن فارنله هم خشنن و صنبانی مسنعود یس موگند .دسنتش را بر گنانهی پسنر
ذاگ و آنقدر گانهاش را مح م فشرد که رورر پسر درهم و جمع گد.
اولین جملهای که در ذهنم تش یل گد ،این بود:
اون مسعودم!کیف را همان جلوی در رها کردن و مسیر در تا آگ خانه را چند بار طو کردن .مودانستم مسعود
اهو زیرآبو مورود و چشنننم چرانو موکند ،اما تا به یا یرک ناگنننایسنننتو از او سنننر ن دم بود!
اهو هم بو دلیل مرا به یرف مو رف  .از د واهای ام و بو ام او و نام دش در چند وق اخیر،
موگننند ید زد تعاد روانو ندارد! آن لحاله ،تنها ف ر و ذکرن این بود که چرا جو نه تصنننمیم
رفتم و ماجرا را برای رفان باز و کردم و او را یک م ایم جا زدن؟ در رورتو که خودن هم اطمینان
کامل نداگتم که آن گخص ،رفان باگد! یا من ماندم بودن و
یک خروار ذاب وجدان و پشیمانو! نمودانستم دیمر باید به چه کسو ا تماد کنم! به هر طرف
مونمریسننننتم افرادی را مویافتم که یا انمی می کافو برای م ایم داگننننتند یا واکنشهای گننننک
برانمی ی از خود نشان مودادند! دیمر به خودن هم گک داگتم!
به خود که آمدن ،قربههای سننننننا از نیمو از گننننننش هم ذگننننننته بود .با همان لبا ها به ج
گالو که با مقنعه تعویض گد ،راهو بیمارستان گدن.
کمو با تاخیر گننننیف را تحویل رفتم .گنننناید محدود گننننیف هایو را موگنننند نان برد که با تاخیر
سنننننرکار یاضنننننر گننننندمان .از همان لحالهی ورود ،کار را گنننننروع کردن .نمودانم چرا ،اما وقتو ذهنم
مشننلو بود کارهایم را زودتر و با جله انجان مودادن نود و نه دررنند اینطور مواقع هم مش ن لو
پیش نموآمنند .دکتر رننننننننداق ن کجننا بود کننه بموینند «آرامش روان ،ی و از مهمترینهننا برای یننه
پ گ ه».
تایمو را که آزاد بودن ،به گنننان خوردن اختصننناص دادن .دریالو که غذا موخوردن ،وگنننوان را هم
چک کردن .چند پیان از گننادان و دو تما از مادر داگننتم .از فرر ن اسننتفادم کردن و با او تما
رفتم .قاگق او را به سر بلعیدن و فتم:
سین مامان.-سین ی کم ،یال خوبه؟ قرارم همیشه من رو دلواپس کنو؟
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لویم را راف کردن و جواب دادن:
خوبم سرکارن بهخدا.داری گان موخوری؟بله.چرا خونه گان نموخوری؟قاگق دون را وارد دهانم کردن و کمو آب نوگیدن.
امشب وق نشد بخورن همه پرسنل اینجا موخورن.نوشجان .ویدا؟جانم؟نمیای ببینم ؟دور دهانم را با دسننننننتما پا کردن و در یالو که به دو پرسننننننتاری که دریا بحث کردن بودند
مونمریستم ،فتم:
امنم آرم ،چرا که نه؟ چی ی گدم؟آهو کشید و ف :
نه دخترن ،مثل همیشه دلتنمتم!بحثگننننان با رف و مردی که مسنننننتر از فرد مقابلش بود ،انمشنننن اگننننارماش را به نشننننانهی
تهدید رو به مرد دیمر رف .
میان قربون برن ،اینجوری آم ن ش.خدان نه ی ن .م ایم غذا خوردن نمیشم ،کاری نداری؟مرد دیمر مدان سرش را ت ان موداد و ردنش را کج موکرد.
نه مامان ،فعی خدایافظ.پس منتالرتم ،خدایافال .نماندن تا گاهد پایان ف و ویشان باگم.
رننننننبح با سننننننردرد بدی لبا فرمم را با مانتو وض کردن و لحالهای ت یه به کمد فل ی همان جا
ایسنننتادن .اتاق دوازدم متری را با و پایین کردن .رنننحنههای در یری ج ئوان با گنننخص ناگننننا
ج به ج در ذهنم مرور گننند .مشنننتم را جلوی دهانم رفتم و به زمین ،درسننن جایو که بوهوش
گنندن و افتادن نمام کردن« .با ی سننرن خم موگننود و نمام دقیقو به چهرمان مواندازد دسننتش را
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به لبهی کیهش مو یرد و کمو پایینتر موکشد تا رورتش گناسایو نشود .قدش بلند اس ،
اما نموتوانم ید ب نم چه اندازم! هی ل نسننننننبتا غری دارد ،ولو نموتوانم ید ب نم چه
اندازم! لبا هایش مش و اس  ،کفشهایش پوتین مش و سادمایس ».
با خود خیلو خب را زم مه کردن .کنار می ی که روی آن را فیسنننک آبجوش و جعبهی نسننن افه و
چای اگننلا کردم بود ،ایسننتادن .به یادن آمد که همان گننب ،هر دو یعنو هم رفان و هم مسننعود
را دیدن! رفان با لبا های خانمو در ماگین به انتالارن نشسته بود و آران بود ،آرانتر از همیشه!
مسعود چه؟ لبا هایش مش و بود کیم نداگ و کفش ...نمودانستم ،آخر از کجا مودانستم
باید به لبا های مرد همسنننایه توجه کردم و آنها را به خاطر بسننن ارن؟! اما مودانسنننتم رام چندان
سختو پیش رو ندارن .فقط دو نفر در لیس مالنونین قرار داگتند که باید یک نفر را از بین گان
سنننوا کنم! کافو بود به هر چی ی مشننن و گنننون و دیمر ویدایو که نسنننب به همه چی بوخیا
اس نباگم! گ ا باگم! از هر اتفاقو ه ار داستان درس کنم ،از کام کوم بسازن و هر اتفاقو را
موگ افانه بررسو کنم تا گاید به جواب برسم ،به جواب درس برسم!
با ردای در از اف ار هیجانزدم ،اما یجم دس کشیدن و لبخند بوجانو به ثریا و جمالو تحویل
دادن .ثریا خندمای کوتام کرد و ف :
ن نه اینجا با اون یارو قرار داگتو؟جمالو سرزنشوارانه نامش را به زبان آورد .از می دور گدن و پرسیدن:
کدون یارو؟ثریا کمدش را باز کرد و در همان یا به طرفم چرخید:
 خب ...همون که باهاش در یر گدی.متف رانه و با چشمان ری گدمی جدیان به او ز زدن که ف :
بیخیا ویدا جون ،خواستم گوخو کردم باگم.ف ری به سننرن زد که مو ف او موتواند یک زن باگنند؟! و ویو گننخص دیمری پاسننخ داد«:ویدا
خفه گننننو! جو یرنشننننو!» ناخودآ ام از تف راتم خندمان رف  .با خندم سننننری ت ان دادن و کیفم را
برداگتم.
من دارن میرن ،گب موبینمتون.وارد ییاط که گدن ،نور خورگید چشمم را زد .ین م را از کیف بیرون آوردن و به چشمم زدن.
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دزد یر اتومبیل را که زدن ،مردی نامم را ردا کرد:
ویدا خانم؟بر شتم و با برادر رفان ،ماد رو به رو گدن.
گما؟ اینجا؟ین ش را برداگ و ف :
ا ر وق داگته باگین ،موخواستم باهاتون رحب کنم.تک ابرویو با انداختم و جواب دادن:
بله موگنون.دستش را به طرف رندلو کنار درخ ها دراز کرد و ف :
بشینیم؟بویرف جلو رفتم .دستو به زانویش کشید و ف :
تصادفو که اخیرا اتفاق افتاد ،با ث گدم نتونم زیاد سر پا بایستم.با فارله از من نشس و آهو کشید .ید زدن یرف زدن برایش سخ باگد .فتم:
بفرمایید موگنون! اتفاقو افتادم؟ف ر نموکردن رفان با گما...سنننننن ور که کرد ،همانطور که به برگ درختانو که با وزش باد ت ان موخوردند ،نمام موکردن،
فتم:
چرا؟ چون پ گ م؟چرا با رفان؟از ررای کیمش خوگم نیامد .من هم ر و روراس پرسیدن:
چرا سعو موکنید ما رو از هم جدا کنید؟به طرفم چرخید:
 رفان بیمارم!من هم نماهم را از منالرمی رو به رو رفتم و با اند اخم ،به چشمانش نمریستم.
این مسئلهای نیس که ندونم!ضلههای رورتش منقبض گد و لحالهای بعد قاطعانه ف :
-ببینید ا ر گما تنهاش بذارید و از بر شتنتون ناامید بشه ،کاری که درسته موکنه.
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در د پوفو کشیدن و بر می ان اخم چهرمان اف ودن.
چرا وقتو خودش دوس ندارم برم ،موخوایید مجبورش کنید؟مت برانه ،مح م پاسخ داد:
برای خودش بهترم ...به رییشه!برخاستم و ینک را بر چشم زدم و فتم:
خیلوخب پس معذرر موخوان که هیچ رییو تو این کار نموبینم.دستش را به رندلو رف و بلندگد .یقهی ک یشمواش را مرتب کرد و ف :
اون برادرمه از گما بهش ن دیکترن ،من موفهمم چه کاری به رییشه!پوزخندی زدن:
پس چرا این مدر بهش سر نموزدین؟ برادرتنننننون با توجه به بیماریو که دارم ،گدیدا به يه ت یهام نیازمندم! به یه سنگ ربور ...به کسو که دوستش داگته باگه .برادری ررفا به اسم نیس
باید کنارش موبودید که نبودید...
ماد :اییانا فراموش ن ردید که من بودن که از مرگ نجاتش دادن.
من فراموش ن ردن .این رو هم فراموش ن ردن که سننننننرش داد زدید که دفعه بعد خودر رو از باپرر کن! گنننننما بدترین چی ی رو که اون لحاله زن بود بشننننننوم بهش فتید پس یرف از برادری
ن نید! یا اومدید اینجا که بمید من و رفان مناسب هم نیستیم؟ گما که خیلو وقته برادری رو
کنار ذاگتید ،چرا ا ن نمرانش گدین؟
آهسته خندید و فارلهی دو متریمان را طو کرد و تمسخرآمی ف :
نمید که قصد ازدواج دارید که باورن نمیشه.بیخیا  ،گانهای با انداختم:
هر طور دوس دارید ،ف ر کنید!با ستاخو به چشمانم ز زد و ف :
اما خب ...چندان غیرقابل باور هم نیسننننن گنننننما تنها چی ی که دارید ،یه خونهی رننننندمتریه!بهتون یق میدن که چشمتون پو ما و منا رفان باگه!
توجهو نشان ندادن و به طرف ماگین رفتم:
مثل اینکه یرفاتون تمون گدم.سوار ماگین که گدن" ،تقو" به گیشه زد.
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بله؟از جیب کتش دسته چ و بیرون آورد:
چقدر بنویسم؟!یک نمام به دسته چک و یک نمام به خودش انداختم و فتم:
متوجه نمیشم!چهرمی یق به جانبو به خود رف .
چقدر بنویسم تا بیخیا برادرن بشو؟با دستانم فرمان را با یرص فشردن ،اما پوزخندی به رویش زدن و فتم:
در این ید مصرید!؟با رواننویس رانقیمتو که در دس داگ  ،رقمو نوگ و چک را به طرفم رف  .ازش رفتم و
نماهو به رقم چک انداختم .دو میلیارد ریا ! بعید نبود! دویسننننننن میلیون تومان ،برای ماد و
امثا او پو خردی بیش نبود .یک طرف لبش کش آمد و لبخند پیروزمندانهای تحویلم داد .چک
را از پنجرم بیرون انداختم و بوتفاور گیشهی را با دادن و ماگین را به یرک درآوردن .برای آن
که ا صننننناب خود را با ف ر کردن به اتفاقو که افتادم بود ،خرد و خا گنننننیر ن نم ،رادیو را روگنننننن
کردن.
آسمان پایتخ در سه روز آتو راف اس و تنها در روز گنبه اهو وزش باد مشاهدم موگود.کمترین می ان دما در روز جاری در تهران  ۲۴و بیشترین می ان آن  ۳۷درجه اس و. ...
***
منتالر بودن مثل همیشه با خوشرویو وارد ییاط گود و مرا مح م در آغوگش بمیرد ،اما اینبار
از این خبرها نبود و مسننیر در ورودی تا سنناختمان را تنها طو کردن .از با سننرسننب مارر هدای
ذاگننننننتم و وارد سنننننننالن گننننننندن .خدم کار خوشرو و مهربانو که هر ام به مارر مورفتم ،با
شننادمرویو از من اسننتقبا موکرد ،به طرفم آمد و خوگننامد ف  .من که دلشننورم یک ثانیه هم
رهایم نموکرد ،فتم:
سین .به مامان فتین من اومدن؟بله ،دارن ربحونه میل موکنن.خواستم به طرف می ی برون که مختص ررف ربحانه بود و واقع در فضای مج ایو بود که ف :
-خانون تو اتاقگون تشریف دارن.
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متعجب یرفو ن دن و سراسیمه و نمران پش سرش راهو گدن .خدم کار را کنار زدن و در را باز
کردن .روی تخ نشسته بود و سینو ربحانه جلویش قرار داگ  .با سوءظن جلو رفتم و ملحفه
را از روی پاهایش کنار زدن .هین بلند و کشداری کشیدن و فتم:
چه بییو سرر اومدم؟دس هایش را به طرفم دراز کرد:
باز سیم رو خوردی؟ بیا جلوتر.سننننننرن را بلل کرد و چند تار مو را که از مقنعهی مشنننننن و و ضننننننخیمم بیرون زدم بود درون مقنعه
فروبرد .دستش را از سرن جدا کردن و فتم:
 بمو چو گدم؟! فقط پار گ سته؟ جایی آسیب ندیدم؟نه ی ن ،چرا رورر خوگمل رنگ چ دیوار گدم؟ نتر  ،مامان هف تا جون دارم!با دلخوری فتم:
چرا بهم نمفتو؟نموخواستم نمران بشو!دستش را بر روی دستم ذاگ و نوازش کرد .همانطور که سرش پایین و نماهش به دستم بود،
ف :
چی ی نیس  ،از پلهها افتادن.چشم ری کردن و با صبانی فتم:
چرا درو میمو مامان؟ کار گوهرته؟با آرامش ،سری ت ان داد:
ویدا ،چرا هرچو میشه ،پای اون رو موکشونو وسط؟چون هرجا گر هس  ،گیطان رجیم هم هس .خندماش را خورد و ف :
نه ی ن ،خودن افتادن.پوفو کشیدن و جایم را با روبهرویش وض کردن .چهارزانو نشستم و پرسیدن:
چند روزم؟ چهار روزم!با دلخوری رویم را بر رداندن.
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دست دردن نه واقعا.لیوان استوانهای گ ل بلور را به طرفم رف و دلجویانه ف :
قهر ن ن خوگمل مامان ،بیا این رو بخور.لیوان آب پرتقا را از دستش رفتم و فتم:
یال خوبه ا ن؟بله خانم دکتر ،نمران نباش.نماهم را در چهرماش چرخاندن.
موخوای تا وقتو که خوب بشو ،بیای پیشم؟نه قربون برن ،اینجا دخترا هستن .درس به کجا رسید؟دو_سه هفته دیمه امتحانهان گروع میشه.کارر چو میشه؟با مرخصو موافق موکنن...به طرفم خم گد و دستو به ونهان کشید و ف :
دختر باهوش من...***
به ثانیه گمار چرا راهنما خیرم گدم بودن و ثانیهها را زیر **ب زم مه موکردن .رادیو هم روگن
بود و ویندم راجع به خانوادم و تربی فرزندان و ...رحب موکرد .با زنگ خوردن وگو ،ردای
رادیو را کم کردن و جواب دادن .ردای وش خراش و ردالبته خشممین رفان بود که ف :
کجایننني؟چشمهایم از آن یجم از ردا رد گد چینو به دماغم دادن و فتم:
داد ن ن!کجایو ویدا؟اخمهایم درهم گد.
 فتم داد ن ن! چوگدم؟انمار ردایم را نموگنید ،فریاد زد:
هر ورستونو هستو ،همین ا ن بیا اینجا خونهر!همانطور که نماهم به ثانیه گمار بود ،فتم:
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تو اونجا چی ار موکنو؟وگو از دستم و گد و کف ماگین افتاد .خم گدم بودن و به دنبالش مو شتم که ضربهای به
گیشه ماگین زدم گد .سرن را بلند کردن .مرد موتور سواری که کیم کاس سرش بود ،به طرف
پنجرم خم گننننننندم بود .بو یرف بهش ز زدم بودن که دوبارم تقو به گننننننیشنننننننه زد .رننننننندای بوق
اتومبیلهای پش سرن که با رف  ،ناچارا گیشه را پایین آوردن .بستهی کادو پیچ گدمای را در
بللم انداخ و ازش را رف و رف  .ردای بوق اتومبیلها ،فرر بررسو بسته را نداد .یرک
کردن و وگهی خیابان ،زیر سایهی درخ پرباری پار کردن .کف دستانم رق کردم بود ،دلشورم
سننراغم آمد .بسننته را برداگننتم و چسننبها را کَندن .آنقدر چسننب کاری گنندم بود که کیفه دسننته
کلیدن را برداگتم و پارماش کردن.
یک بسنننننتهی کادوپیچ گننننندمی دیمر باز هم با کلید پارماش کردن که با دیدن یک بسنننننتهی دیمر،
پوفو کشیدن و بسته بعدی و بعدی و بعدی را باز کردن.
در نهای به یک ت ه پارچه ابریشمو سفید که رسیدن با صبانی زیر **ب "روانو" را غریدن
و ی پارچه را باز کردن .با رفتمش و با دهانو باز ،به طرمای از موهایم نمام کردن ،با همان رنگ،
با همان یلقههای درگ !...
به محض این که ایسننننا کردن محتوای معدمان دریا با آمدن اسنننن  ،به سننننر از ماگننننین
پیادم گنندن و جلوی جوی آب خم گنندن و ُق زدن .ماهیچههای گ ن مم از گنندر انقباضننار پو در
پو درد موکرد .دسننتم را به گنن مم رفتم و از درون ماگننین بطری آب را برداگننتم و سننرکشننیدن.
رورتم را گستم و ماگین را دور زدن و کاغذ کادوها را مچاله کردن و در کیف جای کردن .خواستم
پارچهی سفید رنگ را که دستما ردن بود ،بردارن که چشمم به یادداگ نوگته گدم ،خورد.
«چطور میشننننه که موهار تو چنمم باگننننه و خودر نفهمیدم باگننننو؟ مراقب باش ،مم نه بار بعد
تمان تو در چنما گیر اسیر بشه .و بهم ا تماد کن! چون بار بعدی هم درکارم!»
رننننننورتم را با دسننننننتانم پوگنننننناندن و کلمهی روانو را پودرپو **ب زدن .در یالو که نفس نفس
موزدن همزمان با ضربههایو که به فرمان موزدن ،فریاد زدن:
روانو ،روانو ،روانو ،روانو...وقتو دسننن از جیغ کشنننیدن برداگنننتم که سنننوزش لویم را ایسنننا کردن .دسنننتم را با آوردن تا
دستو به رورتم ب نم ،به گدر مولرزید بازهم موفق گدم بود.
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قطرم اگ و را که تا وگهی لنننننبم رسیدم بود پا کردن و به خود که آمدن ،دیدن ماگین با سر
با یو در یا یرک اس از سر تم کاستم و کمو بعد به آپارتمانم رسیدن.
نچو کردن و آهو کشیدن ،رفان را به کل فراموش کردم بودن.
از آسانسور که خارج گدن انتالار دیدنش را داگتم اما هیچ خبری از او نبود.
کلید انداختم و در را باز کردن .نفرر و دق و دلوان را سننننننر در خالو کردن و در با رنننننندای مهیبو
بسته گد!
از چشننننمو به بیرون نمام کردن تا مطمئن بشننننون کسننننو تعقیبم نموکند .نفس رایتو کشننننیدن و
کلید را چرخاندن و در را قفل کردن.
به طرف ها بر شتم که با رفان که روی مبل نشسته بود ،مواجه گدن.
ناخودآ ام هین کش داری از دهانم خارج گد و به در چسبیدن.
پش به من بود و یرکتو هم نموکرد رفان بود دیمر نه!؟
 رفان؟!س العملو نشان نداد ن دیکتر گدن و گانهاش را لمس کردن.
 رفان؟!مبل را دور زدن و روبهرویش ایسننننننتادن .آمدن بمویم چطور وارد خانهان گننننننندی ،که دریالو که از
صبانی یا گاید هم نفرر کبود گدم بود ،برخاس و در یک قدموان ایستاد.
چشمانش ،سرخ و موهای خرماییش ،آگفته و بونالم بود.
چو گدم؟این بار دلخوری هم چاگنو صبانیتش گد .انمار در انتالار گنیدن این سوا از من بود تا مین
درونش منفجر گود!
از من موپرسو؟ من نفهم رو بمو چطور مثل ایمقا التماس موکردن تنهان نذاری با ...با خودنمو فتم چش گنند یهو؟ ن نه چون مریضننم؟ نه خب رفان یواس ن کجاس ن ؟ وقتو فهمید بازن
موند چرا؟ پس چنننرا؟!
من که هنوز سر در نیاوردم بودن قضیه از چه قرار اس  ،آهسته اما مح م فتم:
ردار رو بیار پایین ،من از ردای بلندر نموترسم.جلو آمد و مقنعهان را در مشتش رف .
-بتر !

195

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
همانطور که سعو داگتم دستش را جدا کنم ،فتم:
داری خفهن موکنو ...ولم ...کن.با نفرر ف :
یالم ازر بهم موخورم لعنتو...مشتش را باز کرد و مرا به قب هل داد .کمرن با وگهی می برخورد کرد.
آخ دیوونه.دید انم از فرط ییرر و آزرد و ،بارانو و طوفانو گنننندم بود .نماهش را از من رف و سننننر جایش
نشننننننسنننننن  .از روی زمین بلند گنننننندن و مقنعهی کج گنننننندمان را مرتب کردن .همان جا ،روبهرویش
نشنننسنننتم و هیچ برزبان نیاوردن و چشنننمان ت َ َرن را با دسنننتما پا کردن .هنوز سننن ور سننننمین در
خانه ساکن بود که به یرف آمد:
من ...موخواسنننتم خیلو زیاد ،خودر که بهتر مودونو این ...این دیوونه بدجوری موخوادر!من رو بازی دادی ویدا!
زم مه کنان فتم:
کدون بازی؟باز هم نماهش را بر رداند و ف :
نموخوان ردار رو بشنون.ولو من نموفهمم تو چو...با برآگفتمو ف :
خفه گو!چپ چپ نماهش کردن و پرسیدن:
چرا داد موزنو؟خفه گو ،خفه گو ویدا و رنه همین جا چال موکنم.پوزخندی زدن و دس به کمر ایستادن.
داری من رو تهدید موکنو؟!ابرویو با انداخ و با لحنو تمسخرآمی جواب داد:
-آرم ،تهدید موکنم موخوای چی ار کنو؟
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دیمر نتوانسنننتم آن همه وقای و بوگنننرمو را متحمل گنننون و دسنننتم را به طرف در خروجو دراز
کردم و فتم:
برو بیرون!پاکتو را از روی کتش که روی مبل بود برداگ و چند دد س را در رورتم پرتاب کرد.
یک قدن جلو رفته را قب رد کردن و زیر **ب فتم:
بوگعور!خم گدن و زانو زدن .با دیدن سها لحالهای چشمانم را بستم نفس میقو کشیدن و خشم
آ ین ،دندان قروچهای کردم و بر زمین نشستم .ممر هر انسان چه اندازم ظرفی و نجایش دارد؟
آن هم وقتو پای چنین معضننلو در میان باگنند! معضننلو که یک روز وارد زند و آران و بوهیجانم
گد و دیمر هم بیرون نرف ! در آن ها یر و وا یر نمودانستم از سایهی چرکینو که روی زند وان
افتادم سر به کدان بیابان بو آب و لف بمذارن و از طرفو نمودانستم آن سوءتفاهم ایجاد گدم را
چمونه برطرف سازن!
چطور تونستو ویدا؟رنندایش مولرزید .مودانسننتم آنقدر ضننعیف اس ن که مم ن اس ن هرآن ب ند زیر ریه و زار زار
ریه کند.
اما من ،سها را با رفتم و پرسیدن:
اینا رو از کجا آوردی؟پوزخندش آتشم زد.
کار هر کو که هس  ،دستش درد ن نه...در مقابل ،پوزخندی به همان گدر زدن و فتم:
با دیدن اینا ،به چه نتیجهای رسیدی که کارر به جایو رسیدم که بخوای خفهن کنو؟سها را به طرفش انداختم و ادامه دادن:
 شق رو!همه چی واضننح و گننفاف بود ،نتیجه یری زن نداگن  ...تو از ماد پو رفتو تا از زند یم بریبیرون!
مطمئنو؟چی ی نمف و از من که روی زمین نشسته بودن ،دور گد.
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قضاور! چهها که با زند یمون ن رد!دستمیرمی در را چرخاند:
کلید کجاس ؟همونطور که اومدی تو ،همونطورن برو بیرون.چی ی زیرلب ف و پیشانواش را به در چسباند .مودانستم یتو ا ر آن آدمو که ماد خریدم
بودش ،من بودن ،باز هم د رفتن ندارد.
نموخواستم غرورش را جریحهدار کردم و س ور کنم تا خودش بر ردد.
 س واقعیه! نه فتوگننننناپه ،نه دسننننن کاری گننننندمسننننن  ...ولو من چک رو بهش پس دادن ،ازاولشم قصد قبو کردن نداگتم!
من نمام امیدوارش را موگناختم!
قسم بخور...قسم موخورن...وقتو از در فارننله رف  ،خم گنندن و سهای منحو را جمع کردن که نا هان رنندای مسننعود
که از آد َمش موخواس ن از کسننو س بیندازد در وگننم اکو گنند! دوبارم سها از دسننتم رها
گد و پخش زمین گد.
دس مش گدمان را جلوی دهانم رفتم و فتم:
من چو کار کنم!؟کیفم را که همان جلوی در رها گدم بود برداگتم و وگوان را بیرون آوردن باتری خالو کردم بود.
نماهو به رفان که دس به سینه به در ت یه کردم بود و مرا زیر نالر داگ انداختم و فتم:
 وگی رو بدم.بویرف وگننواش را از جیب گننلوارش بیرون آورد و به طرفم رف  .قدن زنان گننمارمی گننادان را
رفتم .مقنعهان را از سرن بیرون کشیدن و روی دستهی مبل نشستم.
رفان هم با همان چشمهای سرخ نارایتش دنبالم آمد و کنارن ایستاد.
بله؟گادان منم ،کجایو؟سین ،بیرونم ...یعنو خونه یسین اینا! -الیه ،یسین پیشته؟
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هنوز نیومدم! چو گدم؟رفان چشمانش را ری کردم و با دق نمام موکرد تا سر از ماجرا در آورد.
پیداش کردن!جیغ خفهای زد و ف :
 رفان!؟نخیر!پس...همسایهن ،همون پرروئه.ناباور ضربهای ایتما بر پایش زد و ف :
درو !هر وق اومد ،بهم زنگ ب ن ،باگه؟باگه باگه ،مواظب خودر باش.وگننننننو را به رفان پس دادن و به آگنننننن خانه رفتم .پاک آب میوم را در دو لیوان خالو کردن و
بر شتم.
کنارش نشستم و لیوان را جلویش رفتم .بوتوجه به دس دراز گدمان ،ابرویو با انداخ :
ویدا چه خبرم؟لیوان را به دهانش ن دیک کردن:
بخور ،چنان رنم پریدم دور از جون انمار جنازمای...وفتو رفتش ،ادامه دادن:
 فته بودن که کسو مدان بران م ایم ایجاد موکنه!انمشتش را روی لبهی لیوان کشید و بدون اینکه نماهم کند ف :
خب؟!با چشم و ابرو به در اگارم کردن و فتم:
 ا ن فهمیدن همسایه جفتیه!بو آن که سرش را با آورد پرسید:
همین رو به رویو؟!-آرم...یتو..

199

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
مو و دستما را همرام با کیف آوردن و فتم:
همین امروز اینا رو بران فرستاد!ت ه مو را که دید ،چنان از جا پرید که لیوان روی زمین خالو گنند مو را کف دسننتش ذاگ ن و با
اخم غلیالو به ت ه موی در دستش خیرم گد و متعجب ف :
این موهای توئه! موهار رو چیدم؟!و س س انمار که با خودش یرف موزد ،زم مه کرد:
 کو این کار رو کردم؟بازویش را رفتم و دوبارم سر جایش نشاندمش و فتم:
آرون باش چو گدم؟م ثو کرد و جواب داد:
هیچو فقط ...جا خوردن.آهو کشیدن:
یسین پلیسه! اون بهمون میمه چی ار کنیم.اخمهایش در هم گد:
پلیسه؟آرم.که ...اینطور!چشمم به سها افتاد و اخم کمرنمو در چهرمان هویدا گد.
نمودونستم تا این ید بو ا تمادی!نماهش رنگ گرمند و به خود رف و آران ف :
 ویدا ،دیوونه گدن وقتو سا رو دیدن! قل از سرن پرید! ولو باور کردی!رورتش را به رورتم ن دیک کرد و ف :
 معذرر موخوان ،خانم دکتر!دستم را به سینهاش زدن و فتم:
 خودر رو لو ن ن! امروز و کارهار رو هیچوق فراموش نموکنم!دس هایم را در دس رف .

200

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
 ی ن در کن! با دیدن س ،راهو ج باور کردن بران باقو نموندم بود!سرن را که ت ان دادن ،همان ت ه مو را بوسید و در جیب سم چپ سینهاش ذاگ و ف :
یا دیمه همیشه پیشمو!موهایم را پش وش انداختم و **ب زدن:
ممه تو قلب نیستم؟ پس از اولشم پیش بودن!دس برروی قلبش نهاد و ف :
نه تنها قلبم ،بل ه تمان وجودن اسم رو فریاد موزنهچشان چشم رو* ،با*ن اسم رو ...بینون بور رو.
با یالتو متف رانه دستم را زیر چانهان ذاگتم و پرسیدن:
موهار؟دست رو!خندیدن و دستم را به موهایش زدن:
ف ر کنم از صبانی یه گونه ن دی به موهار ...نمام! یه پا جنمل آمازونیه واسه خودش!دیگ به دیگ میمه رور سیام!دسنتو به موهایم کشنیدن .راسن مو ف ! ف ر کنید موهایتان فر باگند و تازم مقنعه را از سنرتان
برداگته باگید ،چه گود!
تابو به سر و ردنم دادن و فتم:
نخیر موهای من فرم ،یال دارم.گانه با انداخ :
پس موهای منم یال دارم.فصل دهم
[ آغاز یک پایان]
با رکابو سننفید جلوی در ایسننتادم بود .دو مرد یرفو زدند و این را از ت ان خوردن **بهایشننان
فهمیدن و س س سالعملش ،چشمهای شاد گدماش بود و دستو که مش کرد .سرش را
ت ان داد و به ی و از آن دو نفر چی ی ف  .به درون خانهاش بر شنننن و لحالاتو بعد ،تیشننننرر
زرگننننن و بد رنمو به تن کرد که در ین نو بودنش ،جیب روی سنننننینهاش گننننن افته بود متوجهی
پارچمو جیبش گد و دستش را روی سینهاش ذاگ .
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همان مرد ،دستش را پش کمر او ذاگ و به جلو هدای کرد.
از چشننمو در فارننله رفتم و به قاب سننو که هر دویمان ،من و گننادان ،لبخند واقعو و زیبایو
بر **ب داگتیم چشم دوختم.
نموخوای از در جدا بشو؟به تصننننویر زندم و رئا گننننادان که با تاپ خردلو طرحدار و گننننلوار قهومایاش روی کاناپه لم دادم،
نمام کردن و فتم:
چو؟نو درون لیوان را به دندان رف و کمو از اسموتو نوگید:
میمم بیا بشین ،رفتن دیمه.باز هم به طرف قاب س ،که بر دیوار مجاور تلوی یون قرار داگ  ،بر شتم و فتم:
ی م کجه!سرش را چرخاند و به قاب ز زد و متعجب ف :
خوبو تو؟روبهرویش نشستم:
اوهون.دستهی لیوان را که طرح کیوی روی آن یک گدم بود به طرفم چرخاند و ف :
بخور...لیوان را از روی می برداگتم و فتم:
خودش ازش بازجویو موکنه؟یسین؟ آرم ف گخصا پروندم رو دس مو یرم.با دهانو نیمه باز به لیوان ز زدن پریدن پلک چشمم را یس کردن و آهو از ته د کشیدن:
خداروگ ر ،با خرم دارم تمون میشه!**بهایم را به نو گننننیشننننهای ن دیک کردن اما با رنننندای زنگ تلفن خانه ،لیوان به سننننرجایش
بر ش .
به طرف آگننن خانه رفتم .دیمر برایم ادر گننندم بود که زنگ تلفن را که بشننننون راهو آگننن خانه
گون .جالب اینجاس که هیچوق هم یادن نموآمد چه زمانو تلفن را آنجا رها کردمان.
 -باز کجا قایم گدم؟
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ردای خندان گادان بلند گد:
زیر من!ب ُه زدم رام رفته را بر شتم.
 یعنو تو چی به این ند و رو یس نموکنو؟نه.نماهو به گمارم انداختم و جواب دادن:
بله؟ یادر باگه از انتالار کشیدن متنفرن! چرا اینقدر دیر جواب میدی؟دهانم باز نموگد .فقظ سرن را به طرفین ت ان مودادن« .نه خودش نیس  .نه ،نه ،نه!»
 ن تنه گننننننمنارم دو ،از آدمنایو کنه نقش کر و بودن رو بنازی موکنن هم متنفرن ننُ برداریکردی؟ کنار دومو ،سه تا ستارم بذار تا یادر بمونه مم نه تو کوئی بیاد.
گادان از رنگ رخم تا مق ماجرا را فهمید!
در نهای  ،فک قفل گدمان باز گد و در یالو که ج و ناتوانو در لحنم هویدا بود ،تنها فتم:
 تو...منم ،مسعود گهیاد...هیستریک خندید و در یالو که از گدر خندم بریدم بریدم یرف موزد ،ادامه داد:
ولو ...اون ...اون که دا ...رم بازجویو میشه! سورپرای  ،سایهر مسعود نبود!اگک از وگهی چشمم سرازیر گد و با ردای لرزانو فتم:
از من چو موخوای؟ بمو ...بمو چی ار کنم تا دس از سرن برداری؟دیمر به خندیدن ادامه نداد و ف :
این اولین بارم که دکتر دارم ریه موکنه.گادان با تلفنش آران و پچ پچ کنان رحب موکرد و اخمهایش در هم بود.
دماغم را با کشیدن و فتم:
هر چو بخوای به میدن ،پو موخوای؟ جور موکنم! چقدر موخوای ،هان؟ فقط تنهان بذار...توروخدا تمومش کن! زند یم رو به ند کشیدی ،دیمه چو موخوای؟
به میمم چو موخوان! ا ن نه...نفس میقو کشیدن و با لحن مسالم آمی ی فتم:
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چرا خودر رو نشون نمیدی؟ بیا رو در رو مش لمون رو یل و فصل کنیم ،با هم رحب کنیم!هون ،منم کننه ایمق ،ا ن مودون تو بلل ن  .من رو ایمق فرض ن ن دکتر! وز وزهننای دوسننننننننایمقتر از خودر رو با آقای پلیس موگنننننننون! صننننننبیم کردی ،زنگ زدن همین رو بمم تو با ث
گدی من صبو بشم ،پس هر اتفاقو برای خودر یا اطرافیان بیفته مقصر خودتو!
بو آن که تلفن را از خود دور کنم ،داد زدن:
گادان اون وگو رو قطع کن!بوچارم از جا پرید و اطا کرد .کنارن نشس و در وگواش برایم نوگ :
ادامه بدم ،دنبالشن!آب دهانم را قورر دادن و فتم:
خواهش موکنم...موتونم لرزش ردار رو یس کنم ،نفسهای نامی ون رو! تو ()...تَر از این یرفایو دکتر.بهم بمو چو موخوای؟!گاید هیچو! کسو چه مودونه؟تو به خاطر هیچو این همه مدر من رو آزار دادی؟ به کجا رسیدی؟ تو یه دیوونهی پس فطرتو،بیچارم تو مریضو باید بستری بشو!
اووو اووو ریل س دکتر ،به ازای هر فحش یه خراب کاری درس کردی! منتالر باش ،جبران میشهویدا محبو.
با گنیدن ردای بوق آزاد ،جیغ بلند و وش خراگو کشیدن و تلفن را به طرفو پرر کردن .لیوان
روی می را برداگتم و به دیوار کوبیدمش محتوی درونش به دیوار و زمین پاگیدم گد .لهای رز
قرم ی که گنننننننادان آوردم بود قهقه زنان به من موخندیدند با لدان بلندش کردن و به سننننننمتو
پرتاب کردن.
اون دیوونهس  ،دیوونهس .گادان دس هایم را رف و فریاد زد:
به خودر بیا! چی ار موکنو دختر!؟ آرون باش اون همین رو موخواد ،که تو صبو بشو.دندانهایم بر هم موساییدن و با چهرمای که رو به کبودی مورف غریدن:
گادان به خدا قسم موکشمش ،به خدا قسم!دو طرف رورتم را در یصار دس هایش رف و ف :
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خواهری به من نمام کن ،تو ا ن گوکه گدی ،ترسیدی ،بیا اینجا بشین.روی مبل پهن گدن ولو با ایسا با آمدن اسید معدمان از جا پریدن و به دن آگ خانه رسیدن
و روی سننننرامیکهای سننننفید ق زدن بو یا به سنننننگ اپن ت یه دادن و با چشننننمان نیمه باز ،به
گادان که با نمرانو کنارن زانو زدم بود نمام کردن.
دستم را رف و تا سرویس همراهوان کرد.
به چهرمی رنگ پریدمی درون آیینه که بر و بر مرا نمام موکرد ،خیرم گنننننندن بر ونههایم دسنننننن
کشنننیدن .از کو برجسنننتموگنننان دیمر به چشنننم نیامد؟ از چه روزی زیر چشنننمانم تیرم گننندم بود؟
پوسننن گنننادابم ،بو روح گننندم بود؟ چشنننمان قهومایان دیمر پرفرو نبود؟ و **بهای سنننرخم،
دیمر نموخندید؟! از چه روزی به بعد ،آران و قرار در من جایو نداگ ؟!
چند مش آب بر رورتم پاگیدن و با کش مش و که همیشه دور مچ دستم قرار داگ  ،موهای
پرگانم را بستم و به ها بر شتم.
گادان در یا جمع کردن خراب کاریهایم بود سر جایم ،جلوی تلوی یون نشستم .لویم را راف
کردن و فتم:
مودونو؟ دارن خدا خدا موکنم ،ارننننی دارن به خدا التما موکنم این قضننننیه تمون بشننننه برانمهم نیس ن به خاطر چو این کار رو کردم ،یتو مهم نیس ن چه جوری تمون بشننه ،فقط موخوان
تمون بشه.
دیمر تا لحالهای که جسد بوجان او را نمودیدن ،نموتوانستم به پایان رسیدن یضور نحسش در
زند وان را ب ذیرن .آن روز درسننن زمانو که ف ر موکردن همه چی به اتمان رسنننیدم ،دوبارم از سنننر
رفته گد! و آن آغار پایان رنجشهایم بود!
**بهایم را در دهانم جمع کردن و با درماند و فتم:
گادان! چو گد که زند یم به اینجا رسید؟لهای زبان بسته را در لدان چوبو دس ساز ذاگ و روی مبل بللوان نشس .
به کجا؟به ...به این تاری و ،تیر و! انمار تو دنیایوان که هیچ امیدی وجود ندارم ،هیچ قلبو خوگننننننحانموت ه!
لبایش را بر هم فشرد و چشمانش اندوم ین گد:
-هو هو ،تو هنوزن قویترین و نتر ترین دختری هستو که تو زند یم دیدن!
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پوزخندی مهمان لنبانم گد:
من ی و از بیمارار نیستم ،گادان!گانههایش را با انداخ و جواب داد:
من یقیق رو فتم همیشننننه یامو دوسننننت بودی چی ی که نه از بابا دیدن نه از مامان ...منیقیق رو فتم ویدا! تو یه دختر فوقالعادمای ،تو همون دختری هسنننننتو که با هر بدبختوای که
گدم از جایو که متنفر بود رف  ،تنها زند و کرد ،در خوند ،کار کرد.
تنهایو! همون چی یه که مسبب تمون این بدبختیاس .دس راستم را روی قسم چپ قفسه سینهان ذاگتم و ادامه دادن:
یه ...یفرم تو قلبمه ،موتونم یسنننش کنم دقیقا اینجا یه وقتایو که بوقرارن تیر موکشنننه ف رکنم به خاطر اینه که یفرم ب رگتر و میقتر میشنننننننه ،خب باید یهجوری غمهان رو دَرش جا کنه
نه؟
آهو کشید:
تو تنها نیسننتو! مامان نباگننه ،رفان نباگننه ،هر کو موخواد نباگننه ،من هسننتم! همیشننه و هرلحاله کنارتم!
سرن را به طرفین ت ان دادن و باز هم دس بر روی قلبم نهادن.
یفرمی توی قلبم با هیچو التیان پیدا نموکنه نه با یرفای انمی گو تو ،نه با...چرا یا ؟ من دلم روگنننننه باگننننه مسننننعود نبود ارننننی مهم نیسنننن بازن یه آتو میدم دسننننتمون!خودر رو دس کم نمیر تو از پسش برمیای.
اما یالم خوب نیس یالم خوب نیس گادان! این لعنتو دارم خودش رو به در و دیوار موزنهتا میقتر بشه.
نذار بشه!رننند هایم را درآوردن و پاهایم را جمع کردن و روی مبل دراز کشننیدن .به محض این که سننرن روی
کوسنننن قرار رف  ،اگنننک از وگنننهی چشنننمم بیرون زد نور چرا چشنننمم را اذی کرد ،سنننرن تیر
کشید چند سا بود که پلک روی هم نمذاگته بودن؟ بیس سا ؟ بیشتر!
سا د دستم را روی چشمانم ذاگتم و **بهایم که در آن لحاله باید نامش به بادکنک تلییر
پیدا موکرد از هم فارله رف :
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 همیشه دنبالمه ،بیخیالم نمیشه ...رداش رو موگنون اسمم رو ردا موزنه ،برمو ردن ،کسونیسننن  ،هیچو اونجا نیسننن  .خندمهای سنننادیسنننمیش تو وگنننمه ،گنننبا نموذارم بخوابم ا رن
خوابم ببرم میاد تو خوابم ...گادی تو خواب هم دس بردار نیس .
سنننا دن هنوز روی چشنننمان ملتهبم بود و پل م هم هنوز موپرید اینبار دسنننتم هم لرزش پلک را
یس موکرد.
خاکسنننتریهای تیرمی گنننادان پر آب و مح ون نماهم موکرد .آن که سننن ور کردم بود مرا وادار به
سخن فتن موکرد و در نهای ویدای آرانتری خلق موگد.
 گادی مودونو؟ اون راس میمه که مثل یه سایه  ...اون سایه همیشه همرامه ،دقیقا پشسرمه ،اون سایه همیشه باهامه ولو سایهی خودن نیس !...
گادان کنارن زانو زد و دستم را از روی چشمانم برداگ :
رفیق ،دیمه داری م خرف میمو! پاگننو برو اسننترای کن خسننتهای ارننی دیشننب خوابیدی؟ ف رنموکنم.
تلو تلو خوران خود را به اتاق خواب رساندن .با ردایو که دور و دورتر موگد و در آخر از آگ خانه
گنیدم موگد ،ف :
 یه بهار نارنج میدن خدمت تا یال جا بیاد.من اما ،پاسننننننخ ندادن و سننننننعو موکردن تنشهای ذهنوان را به هر قیمتو که گنننننندم از تک تک
سنلو های مل آگنفتهان جدا کنم و در رنندوقچهای بیندازن و کلیدش را به جانوری بدهم تا آن را
ببلعد و از باز نشدن و بر ش ناپذیریش اطمینان یارل کنم.
روی تخ دراز کشننیدن و سننقف را برای تسننخیر آرامش بر یدن و تنها وقتو که سننوزش چشننمم را
یس موکردن پلک موزدن و دوبارم آن خیر و را از سر مو رفتم.
آران گدن ،با همان ادار معمولو و ت راریان.
مودانید؟ آدنهایو که سنننختوهای بسنننیاری را در زند و متحمل گننندماند و اکثر اوقار گننناهد آن
لحالار دگننننوارند ،بلع س ،با اتفاقار امیدبخش بسننننیار کوچک یا با همان ادار بیش از اندازم
معمولو من ،به زند و برمو ردند آرامش را به آغوش موکشننننند و لحالاتو هرچند کم ،گننننادند!
چرا که آنان دیمر خیلو خوب مودانند باید قدر آن آرامش هرچند کم را بدانند و قانع باگننننننند!
مودانند بعد از هر سننختو ،آسننانو اس ن و پایان گننب سننیه ،س ن ید اس ن ! آنان زند و موکنند،
گننننننناید کم ،اما همان روزهای کم را بلدند چمونه زند و کنند! مودانند چمونه تک تک لحالار
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آسننننود و را بمذرانند و چشننننم به روی هر چه سننننیاهو اسنننن ببندند و زند و کنند! آدنهای این
چنین ،قدر زند و را بهتر مودانند و مودانند زند و ررفا زندم ماندن و نفس کشیدن نیس !...
آهو سوزنا از دهانم نه ،از ا ماق قلبم بیرون آمد و چشمانم را از سقف ،منبع آرامش ،رفتم و
دسنننن دراز کردم و وگننننو موبایلم را از روی می برداگننننتم .اینترن را که فعا کردن ،پیامکهای
رفان روی رفحهی وگو نقش بس .
ابراز دلتنمو و درخواس دیدار کردم بود.
جواب دادن به زودی امتحاناتم گروع موگود .همان موقع پاسخ داد:
چند سا به جایو بر نموخورم!هنوز جواب ندادم بودن که چند پیامک پیاپو ارسا کرد.
"چرا ازن فرار موکنو؟" "من ایمق نیستم ویدا" "این رو بفهم".
نفسم را ردادار به بیرون فرستادن و تایپ کردن:
من هیچوق تو رو ایمق فرض ن ردن.ویدا خسته گدن ،بیا این جا ی و هس که خیلو به نیاز دارم.در اتاق باز گد و گادان با سینو ن دیک گد:
بفرمایید رفیق جان.لیوان گرب را برداگتم و تش ر کردن .برای رفان نوگتم "تو بیا"
دسنننتم را زیر چانهان ذاگنننتم و به گنننادان که کنتر به دسننن گنننب ههای تلوی یون را با و پایین
موکرد ،ز زدن.
گادان؟هون؟ وای ویدا گهر اگبایه ها! یادته چند بار دیدیم؟پوفو کشیدن و دوبارم فتم:
گادان!همانطور که نماهش میخ تلوی یون بود از وگه چشم نماهو به من انداخ و ف :
چیه خب؟به ایتما قوی رفان میاد. خب که چو؟-هیچو.
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با خرم چشم از تلوی یون رف و ف :
 وا خب چرا فتو؟من من کنان فتم:
خب ...آخه دوس ندارن طور خارو بهش نمام کنو و مدان زیر نالر بمیریش که انمار تقصیریدارم!
گانهاش را با انداخ :
من ا ه یرکتو ازن سنننر موزنه فقط به خاطر اینه که نمرانتم ولو باگنننه ارنننی من که کم کم دارنزیم رو کم موکنم.
همان قدر که یتم داگتم نامم ویداس همان قدر هم مودانستم ملو شته اس !
از این که آزردم خاطر گدم ،نارای گدن و آهسته فتم:
گادی به د نمیر ،باور کن منالوری نداگتم فقط...قهرآلود خودش را مشلو تماگای فیلم کرد و ف :
فقط گما نموخواین به تریج قبای شقتون بر بخورم. ی ن فقط نموخوان مشنننننن لو پیش بیاد تو که مودونو چند تا بدبختو رو سننننننرن آوار گنننننندمنمودونو؟
برق اگک را که در چشمهای خاکستر یَش دیدن ،فورا به او ن دیک گدن.
نمرانتم ویدا! نموخوان توان مثل مامان از دس بدن چرا نموفهمو؟و سرش بود که بر روی گانهان جای رف .
دستم را روی موهای بلوند کوتاهش کشیدن و زم مهوار فتم:
چرا ف ر موکنو قرارم از دسننن بدی ،فدار گنننم؟ ممه تو همون کسنننو نیسنننتو که مو فتو منقویترین آدموان که مو گناسو؟ همون کسو که وقتو تازم پنجم ابتدایو بودیم و ی و از پسرای
همسایهتون رو کتک زدن ،با ذوق بهم فتو وای وای تو خیلو گجا و! هون؟
دماغش را با کشید و جواب داد:
هنوزن به تک تک یرفایو که به زدن ا تقاد دارن ولو ویدا ،یتو ا ه هالک هم باگننننننو یهوقتایو نموتونو تبدیل به غو سب گجاع بشو و مقابل مش یر کم میاری!
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ویبرمی وگو گادان را که در جیبش بود ،یس کردن .دوبارم دماغش را با کشید .تیگش برای
بیرون کشیدن وگو از جیب ،نتیجه نداد و از جا بلند گد و با یرص دستش را در جیبش کرد و
وگو را بیرون آورد.
به یرص خوردنش خندیدن و پرسیدن:
کیه؟دستش را ت ان داد که یعنو ربر کن.
الو؟...رنگ چهرماش وض گد و بادش خوابید.
یسین! تو که فتو تقریبا تو مشتته!...اری خودش به ویدا فته بود من وگو رو قطع کنم.... باگه ،ا ن کنارمه....اون رو چی ار موکنو؟...خندماش رف و وگهی لبش را خاراند.
جدی؟ خب پس یقشه....آهان ...بندم خدا .باگه من به ویدا میمم.وگواش را روی می ذاگ و گربتش را که تهش کمو ماندم بود خورد و ف :
در رفته!سری ت ان دادن و غمزدم **ب زدن:
فهمیدن.همسایهر هم مثل این که واقعا ی و رو تعقیب موکردم ولو اون تو نبودی و نام دش بودم!ابرو با انداختم و کنج اوانه پرسیدن:
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گهرم؟ چرا؟نمودونم دقیق ولو یسین میمه سها رو دیدم ،به نام دش گک داگته.پوفو کشیدن و با **ب و لوچهای آوی ان فتم:
 جب آبروری یو گد! خیلو بد گد .یا چطور تو چشاش نمام کنم؟خیلو رای جریان رو بهش بمو! البته ایتما خودش هم متوجه گدم!|دو هفته بعد|
ی و از نخسنننتین روزهای تابسنننتان ،آخرین امتحان را با موفقی به پایان رسننناندن و در محوطهی
دانشننننمام روی ی و از نیم های سننننفید_سننننب رنگ نشننننسننننته بودن تا فشننننار خونم که به ل
ربحانه نخوردن اف کردم بود ،نرما بشود و بتوانم سالم به خانه برسم.
به گیر آب که موچرخید و فوآرم افشانو موکرد نمام موکردن که ردای مریم به وگم رسید:
سین تو سالن ندیدم !به طرفش چرخیدن و در یالو که به آرش که دوان دوان به ما ن دیک موگد مونمریستم ،فتم:
سننننننین ،ف ر کنم ی مو زودتر از ید نرما جواب دادن .هر دو خندیدیم و جواب سننننننین آرش رادادیم.
چند لحاله سننننن ور ی م فرما گننننند و آن دو یکجورهایو دسنننننت اچه به نالر مورسنننننیدند .لبهی
مقنعهی سرمهایان را تا زدن و رو به هر دو کردن و پرسیدن:
مش لو پیش اومدم ،بچهها؟مریم :خب ما ...یعنو من و آرش ...آقا آرش...
آرش میان یرفش پرید:
همون آرش خالو!جدارمی درونو دهانم را یدن تا مانع از خندمان گود مریم ادامه داد:
آرم داگتم مو فتم ...ما پنجگنبه نام د کردیم!با چشمانو که کمو درگ گدم بود برخاستم و دریالو که لبخند میقو بر کنج لبم خانه کردم
بود ،فتم:
خدای من ،آقا آرش با خرم یرف دلتون رو زدید؟ تبریک میمم!مریم را در آغوش کشیدن و بو* *مای به ونهاش زدن.
آرش :ممنونم ویدا خانم ،روزی گما باگه!
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تصننننننویر آبو چشننننننمهایش ،رنگ مورد یقهی آن روزهایم ،جلوی چشننننننمم نقش بسنننننن  .لبخند
خجولو زدن و چی ی نمفتم.
خیلو براتون خوگحالم.به طرف آرش دس دراز کردن و فتم:
بیشننتر واسننه گننما آقا آرش ،چون مریم پنهون کاری موکرد ولو من به ینه گنناهد یقه بسننیارزیاد گما به مریم بودن.
آرش به سینهاش کوبید و انمار دا دلش تازم گدم بود ف :
نمید ،نمید که دلم خونه! گما فقط اینقدر از تیشهای من رو دیدین!و یک بند انمشتش را نشان داد.
مریم پش چشمو ناز کرد:
مهم د آدمه!آرش بهش ن دیکتر گد و با گیطن پرسید:
خب از دل بمو ببینم چه خبرم اون تو؟مریم چشم غرمای رف و آرش ادامه داد:
هر چند خودن مودونم چه خبرم ...میمه تا پ ،آرش ،تولوپ!مریم :به همین خیا باش فعی که دارم میمه تا پ ،بدبخ گدی مریم ،تولوپ...
من و آرش با ردای بلند خندیدیم و هممو با هم به طرف درب خروج رفتیم.
بیش از دو هفته از روزی که رفان را دیدم بودن ذگته بود و از سه روز پیش هر چه تما رفتم،
جواب نداد که نداد.
سر بلند کردن و برج روبهرویم را از نالر ذراندن .به محض ورود ،نمهبان مرا گناخ و جلو آمد:
سین خانم ،خوش اومدید.لبخندی زدن و آران جواب دادن:
سین ،خسته نباگید.خواستم از کنارش بور کردم و به سم آسانسور رون که ف :
آقای فرداد من تشریف ندارن.از کو؟سر کچلش را خارانید و ف :
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وا خانم ،ا ر اگتبام ن نم چهارگنبه یو یوش غروب بود که رفتن!چهارگنبه؟! سه روز خانه نیامدم بود؟! اف ار بدبینم گروع به تش یل پروندمهای سیام سنمین و
خطرنا برای رفان کردند .چشننمانم را در یدقه چرخاندن .بند کیف چرن مش ن وان را در مش ن
فشردن و فتم:
همین؟ نمف کجا میرم؟ نمف کو برمو ردم؟نه ،فقط دیدن بیرون رفتن و برنمشتن!ناامید قب رفتم و خدایافالو کردن.
در یین یرک  ،تماسننو برقرار کردن که باز هم هیچ رنندایو ج "مشننتر مورد نالر گننما پاسننخمو
نموباگد " ...جوابم را نداد.
یکبارم تمان یسهای بد به طرفم هجون آوردند و من رنگ پریدم ،قالب تهو کردن و آگننننننفته د
همرام با د مشلولوهایم به آپارتمانم بر شتم.
وارد خانه که گنندن به معنای واقعو کلمه ،یالم از وضننع خانه بهم خورد .چند جف کفش بیرون
از جاکفشنننننو روی زمین رها گننننندم بود که دوبارم درون جاکفشنننننو مرتبگنننننان کردن .وسنننننط ها
قالیچهی پشنننننمو مورد یقهان پر از کتاب و ج وم و هر چی ی که مربوط به در خواندن بشنننننود،
بود.
به یمان رفتم تا موهای کثیفم را سننر و سننامان بدهم .سننا تو بدون ف ر کردن به رفان ذگ ن و
در نهای بعد از دوهفته ،خانه مثل قبل گد که یقینا گرایط بادوامو هم نبود و دوبارم بونالموان
خودش را نشان مودهد.
با گنیدن ردای زنگ در ،به امید آن که رفان اس به طرف در یورش بردن اما از چشمو پسر
کیم زردی را دیدن که سر به زیر ایستادم بود.
گنالو سنر کردن و در را شنودن .پسنتچو بود! بسنتههای سنفارگنو را تحویل رفتم و بعد از امضنا
کردن در را بستم.
هفتهی پیش ،تاریخ دقیق مراسنننم ازدواج گنننادان و یسنننین تعیین گننند و من که مشنننلو در و
امتحاناتم بودن ،هیچ ونه وقتو برای اختصنناص دادن به خرید کردن نداگننتم پس لبا و کفشننم
را سفارش دادن و خود را از سا ها چرخیدن در بازار نجار دادن.
کتاب و ج ومها را روی هم چیدن و ب ُرجک پر اطی اتم را با دسننننننتانم یمل کردم و به کتابخانهی
کوچ م باز رداندن.

213

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
لحالهای که چشننمم به آگ ن خانه افتاد ،آهو از دهانم خارج گنند و س ن س سننوالو در ذهنم گ ن ل
رف آخرش نفهمیدن خصننننننورننننننی تنبل بودن در من پررنگتر بود یا گننننننلخته بودن؟ اییانا
ینهی هر دو مورد ج ء ینهها نبود؟!
فصل یازدهم
[یک مُش فر درگ برای فروش!]
بعد از انجان دادن ملیار پاکسازی خانه ،با محبوبهان تما رفتم تا ردایش که هر نوع بیماری
یجو را درمان موکرد ،بشنون که ردای سا ر که ه اران بی را از طریق وش به سایر اندانهای
بدنم وارد موکرد ،گنیدن.
بله؟بو آن که سین کنم ،خشک فتم:
با مامانم کار دارن.از یک نالر ،سنننننا ر را تحسنننننین موکردن .همیشنننننه با توجه به رفتار دیمران س العمل نشنننننان
موداد .با هرکس مانند خودش رفتار موکرد.
نیس .آفتاب از کدان طرف در آمدم بود که مادر به تنهایو از خانه خارج گدم؟!
کجاس ؟م ثو کرد و با لحن مییمو ف :
بهترم بیای اینجا!ف "بیا اینجا؟" دقیقا همین را ف  ،ممر نه؟ پس از م ث طو نو که یاکو از ب ُه و ییرتم
بود ،جواب دادن:
چو گدم؟بو هیچ مقدمهسازی ،ر و روراس ف :
مادرر تصادف کردم!دستم را به زانو رفتم و از جا پریدن:
چو؟! یالش ...وای خدا! یالش که خوبه؟آهو کشید که مرا بیش از قبل ترساند.
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خوبه ،موخواد تو رو ببینه.چشانم را ری کردن و گ اکانه پرسیدن:
چرا وگو رو بهش نمیدی؟ موخوان با خودش یرف ب نم.خوابه! ا ه موخوای با مادرر یرف ب نو بیا اینجا.و بیفارله ردای بوق در وگم پیچید.
هر چه به دستم آمد ،به تن کردن و روانهی مارر هدای گدن.
پلههای سلو رنگ را به سر طو کردن و وارد اتاق خواب گان گدن .آباژور زرد رنگ کنار تخ
سلطنتو ،روگن بود اما بود و نبودش فرقو نداگ .
مامان؟ردای ضعیفش را گنیدن که نامم را ردا زد.
کیفم را بر زمین کوباندن و به طرفش دویدن.
مامان! چو گدم؟به خودش ت انو داد و نشس  .دستش را بر روی دستان سردن ذاگ و ف :
خوبم دخترن ،یه تصادف ج ئو بود.ریمور را از پا تختو برداگتم و چرا ها را روگن کردن.
با دیدن چهرماش هین ویش زدمای از ینجرمان خارج گد و با چهرمای افتادم فتم:
 مامان ،چه بییو به سرر اومدم؟اهمو از بین **بهایش بیرون آمد و رفتمو ردایش برطرف گد.
با رورر خوردن زمین...کجا این اتفاق افتاد؟با سا ر بودن ...اومدیم سوار ماگین بشیم که اری نفهمیدن چطور از وگه کنار اومد زد.متعجب **ب زدن:
یعنو مدی بود؟آرم ویدا ،گک ندارن.پ.ن :منالور از اسم فصل ،موهای ویداس !
-خب ...خب رفتنش؟
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آهو کشید و مح ون ف :
سا ر گ ای کرد ،پیمیرم!پوزخندی زدن:
من که گک دارن کار خودش نباگه.بوردا خندید:
نه ی دلم سنننننا ر همراهم بود بوهوش نشننننندن ،دیدن سنننننا ر پر پر موزد و همون گنننننب فایتما ی و از دگمناش بودم!
چانهی کبودش را در دس رفتم و فتم:
نچ نچ نچ خدا لعنتش کنه داغون گدی مامان! مطمئنو یال خوبه؟آرم ،درد ندارن.دلخور به چشمان کسل و خستهی قهومایاش ز زدن:
چرا همون موقع بهم خبر ندادی؟ من دخترتم ،مامان! نباید بفهمم؟!خود را با کشید و ونهان را بوسید.
 مودونستم امروز امتحان داری!چرخیدن و کنارش به تاج تخ ت یه کردن .دستش را بوسیدن و با لحن بلض آلودی فتم:
فدای سرر ممه من ج گما کو رو دارن ،محبوب جونم؟قبل از گننان ،بعد از این که پانسننمان زخمهایش را تعویض کردن ،با نارایتو و بلضننو که در لویم
نه کردم بود خدایافالو کردن.
پل ان طو نو را پایین رفتم و سا ر را دیدن که فنجان را با رفته بود و بو آن که بنوگد به بخاری
که از آن بیرون موآمد ،خیرم گدم بود.
از همان فارله فتم:
کو این کار رو کردم؟سرش را کمو به طرفم کج کرد اما نماهم ن رد:
 زن نیس تو دخال کنو!طلب ارانه ،دس بر کمر ذاگتم و فتم:
 مثل این که چند وق نیومدن یادر رفته قبل از این که زن تو باگه ،مادر منه؟توجهو به یرفهایم ن رد و دس دیمرش را که آزاد بود ،در هوا چرخاند.
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برو بچه ،برو!با قدنهای گمردم جلو رفتم و این بار مقابلش ایستادن و با لحن مییمو که خودن هم از گنیدنش
گاخ در آوردن فتم:
چرا اذیتش موکنو؟ اون چه ناهو کردم که با تو ازدواج کردم؟ ممه چند سالشه؟فنجان قهوماش را روی می ذاگ و به مبل مجاورش اگارم کرد:
بشین.از او فارننله رفتم و روی همان مبلو که اگننارم کردم بود ،نشننسننتم .انمش ن گننسننتش را وگننهی
لبش کشید و ف :
مادرر ،فقط دم دررد از چهرمی واقعیش رو به نشون دادم!پا روی پا انداخته و فتم:
منالورر چیه؟ابرویو با انداخ :
کم کم بیس سا ازر ب رگترن به همه ب رگترا میمو تو؟پوفو کشیدن و سوالم را ت رار کردن که این بار جواب داد:
با خودش رننننحب کن! با یضننننورر اینجا مشنننن ل دارن ...هیچوق ن رسننننیدی چرا ،پس خودنمیمم! موخوای بدونو چرا؟ چون بعد از رفتن تو دپر موگه ،افسرد یش ود موکنه.
چینو به دماغم دادن و ب ُه زدم پرسیدن:
افسرد و؟پوزخندی زد:
تو به ظاهر نمرانشو ،دلواپسو ،اما در واقع تو یتو مادر خودتم نموگناسو!نفس یرص داری کشیدن و وگهی مانتویم را در مش رفتم.
پس باید بعد از ازدواج با تو افسردم گدم باگه.موافقم ولو دلیلش سننا ر هدای نبود .تو خیلو سننادمای ویدا! همیشننه همه چی اونو نیس نکه آدن به چشم موبینه!
ابروانم در هم پیچ خوردند و در یالو که یم سوا هایو را که با ی سرن در ردش بودند یس
موکردن ،فتم:
-خیلو خب ،بهم بمو دلیلش چیه؟
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کمو از قهوم نوگید و موهای جو ندمواش را کنار زد.
هر وق زن باگه بفهمو ،مادرر به میمه.نمودانسننننتم کیفه کردن من ،برای او چه لذتو داگنننن که مدان از زیر جواب دادن به سننننوا هایم
گننننانه خالو موکرد یا به بارتو مرا موپیچاند! و من این را خوب مودانسننننتم که ا ر نخواهد ،به
هیچ طریقو نموگود یرف را از زیر زبانش بیرون کشید.
دس از سرش بردار ،اون تو این خونه نابود میشه البته ا ه تا ا ن نشدم باگه.نماهم کرد و اگارمای به زمین کرد و ف :
این خونه ،بهترین م ان برای اونه!خندمای تمسخرآمی کردم و در یالو که هنوز لبخند دنداننمایو بر **ب داگتم جواب دادن:
اون نموخواد اینجا باگه! دریا یاضر تنها چی ی که مهمه ،همینه!اون خیلو چی ا که به نفعشه رو نموخواد.دس زیر چانهان قرار دادن و با پافشاری پرسیدن:
چرا با تو ازدواج کرد؟دستو به ته ریشش کشید.
چرا از خودش نموپرسو؟چشم ری کردن و مضح انه پاسخ دادن:
 ف ر کن گنیدن یقیق از گما لذر بخشترم.با کفش ضربهای به زمین زد.
بعضو رازها به ریح همهس که به زبون آوردم نشن!اخم روی پیشانوان نشس  .او ادامه داد:
 اما ،یه دسننته از همون رازها که به رننیح همه به زبون آوردم نشننن ،یه روزی فاش میشننن! مامهیچوق پش ابر نمومونه ،همینم دارم مامان رو زجر میدم!
داری یجم موکنو از چو یرف موزنو؟سری ت ان داد ،از جایش بلند گد و از من دور گد!
کیف را بر دوگننم ذاگننتم و از مارر خارج گنندن هنوز از ییاط پر دار و درخ بور ن ردم بودن
که رنننندای وگننننو موبایلم بلند گنننند موبایسنننن در اسننننرع وق  ،آهنگ زنگ خورن را با آهنگ
مییمتری وض موکردن.
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با دیدن گمارمی ناگنا لرز یکبارمای بدنم را دربر رف و وسط ییاط متوقف گدن.
آب دهانم را بلعیدن و موبایل را کنار وش رفتم و منتالر ماندن.
همان ردای مردانهی غریبه ،با لحن پرانرژی و گادی ف :
سین ویدا!آهو کشیدن و پیشانوان را لمس کردن و با ردای بورمقو فتم:
خدا لعنت کنه!خندمی ری ی کرد.
من و تو رو با هم!کنننه! بنناز چو موخوای؟ چرا تمومش نموکنو؟ من از این خننالننه زنننک بننازیهننار

خنندا لعنت ننموترسم.
قرارم بترسو! باورن کن.دس نم دار و خیس گدم از رق را به گا رفتم و فتم:
تمون یرفار بوی تهدید میدم دیمه موخوای چی ار کنو؟ اری کاری موندم ن ردم باگو؟چند لحاله را ررف خندیدن کرد و در نهای جواب داد:
 سورپرای جدید انجان گد ،منتها تو بوخبری!به طرف درب خروجو رام افتادن و فتم:
کدون سورپرای ؟دزد یر را زدن و سوار اتومبیل گدن.
یا مادرر چطورم؟به زدم به آوی جلوی آیینه خیرم گدن و برای لحالاتو ت لم از یادن رف .
ن ...من ...منالورر چیه؟مودونو منالورن چیه!کاسهی چشمانم لبری گد و اگک دا همانند پرندمای از قفس چشم مانندش ،سقوط کرد.
تو با مامانم تصادف کردی؟ تصادف؟ نچ نچ نچ! من زدمش!زم مهکنان ناس ا نصیبش کردن که ف :
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رام بیف !دماغم را با کشیدن و زم مه کردن:
خدا لعنت کنه! یه روز ...یه روز خودن چال موکنم...ردایم خش پیدا کرد:
قسم موخورن به ...تمون زخمای مامانم ،به تمون کبودیهای رورتشش قسم موخورن با همیندستان خفهار کنم...
خونسردتر از این یرفها بود.
ریل س ...رام بیف  ،زود باش .ا ه موخوای مادرر زندم بمونه کاری که مو م رو موکنو!بو رمق نالیدن:
خواهش موکنم تمومش کن ...بسه ...دیمه کافیه!ردای ریهان را که گنید ف :
نمران نباش سخ نیس ویدا! من هوار رو دارن ماموری سختو در پیش نداری!با پش دس اگ م را پا کردن و زیر **ب غریدن:
تو یه روانو تمان یاری!پوزخندی زد:
همه میمن! برو خونه ،همین ا ن!به محض این که ارتباط قطع گد ،اگک ری ان به آپارتمانم رفتم.
با یرص لبا هایم را وض کردن و خود بر روی تخ رها کردن.
به پهلو گدن و دستم را زیر ونهی مرطوبم ذاگتم.
وقتو دوبارم رنندای زنگ موبایلم را گنننیدن بورنندا اگننک ریختنم تبدیل به هق هق گنند و همان
طور که درون کیفم را جسننن و جو موکردن زیر **ب انواع و اقسنننان فحشهایو که در ذهنم جا
داگ  ،نثارش کردن.
آمادمای؟دماغم را با کشیدن و پرسیدن:
برای چو؟ردایش را ناز کرد و ف :

220

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
ویدای بیچارم ،ریه کردی؟با نفرر فریاد زدن:
به تو ربطو ندارم!دس از مسخرم بازی و لود و برداگ و ف :
ا ه یک بار دیمه ردار وش نازنینم رو آزار بدم ،مادرر رو موکشم ،مودونو که اونقدر دیوونههستم که کاری که میمم رو ب نم!
سا رومی ی را برداگتم و به طرف کمد دیواری پرتاب کردن و جیغ زدن:
تو یق نداری من رو تهدید کنو!تو تعیین نموکنو ویدا! یا ا ه نموخوای مادرر بمیرم کاری که میمم رو موکنو!چشمانم را بستم و زیر **ب زم مه کردن:
انجان میدن!گادمانو را از ردایش تشخیص دادن .یقیق داگ ! او بو گک یک دیوانهی بو ریم بود!
برو جلوی آینه!از جا پریدن و رو به روی آیینه قرار رفتم.
جلوی آینهان!م ثو کرد و در آخر ف :
ا ه بمم باید رفان رو ب شو....یا دیمر پای رفان را هم به این منجیب باز کردم بود .یک طور متلک ویانهای " رفان " را به
زبان موآورد .س ور کردن نموخواستم بهانهای دستش بدهم.
جواب چیه؟ مادرر بمیرم یا رفان ؟جوابو ندادن ،جوابو نداگننتم که بدهم .رنندای خندمی تهوع برانمی ش آمد و سن س رنندایش که
ف :
گوخو گوخو!باز دمم را در فضا رها کردن و فتم:
تو راستو راستو مریضو!موبایل را روی می ذاگتم و بلند وی روی رفحه را لمس کردن.
-قیچو بردار...
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آب دهانم را به سختو قورر دادن و قیچو را از کشو بیرون آوردن.
آمادمای؟چشم به قیچو در دستم دوختم و بلهی مح مو فتم.
سادمس ویدا ،سیمتلفنهای قهومای رو ببر.چهرمان جمع گد و خیرم به تصویر خود در آیینه ،فتم:
چو؟وقتو کارر تمون گننند یعنو دم دقیقه دیمه موهای چیدم گننندمر رو موری ی تو کیسنننه و میاریپایین! موبینم .
در آیینه به موهایم خیرم خیرم نمام کردن قیچو را برداگتم و دستهای از مو را در دس رفتم.
رنندایو در وگننم پیچید« :فر موهار رو دوس ن دارن ،انمار فقط تویو که اینقدر این فرفریا به
میاد" »...
بلضم را مهار کردن و یک مش از مو را قیچو کردن.
«ویدا واسه روسیم نری گینیون کنوها ،همین مدلو خوبه ،بلند هم هس ».
«دوس فرفری خودمو دیمه»
ت هی بعدی هم از دستم رها گد و روی زمین جای رف .
«بابار اگق موهای فرر بود ،یادر میاد؟ ...یادر میاد؟»
بعدی و بعدی.
«یه ویداس و موهای فرش»
و آخرین تارهای قهومان هم بوجان نقش بر پارک هایو که با تمسخر تماگایم موکردند ،گد.
به مد جدید کوتام و بلند موهایم نمام کردن کوتام بود و به هیچ وجه نموگنند بس ن گننان .اما باز
هم فر بود ،ممر نه؟
سننننری ت ان دادن تا بیش از این در یر ایسنننناسننننار نشننننون .خم گنننندن و موهای پژمردمان را درون
کیسهای انداختم.
آهو از ا ماق قلبم به بیرون راندم گد رند های م خرفم را به پا کردم و به همرام کیسهی سیام
رنگ از خانه خارج گدن.
سا مچو سلو رنمم یوالو دم را نشان موداد.
تلفن همراهم گروع به زنگ خوردن کرد مودانستم زنگ خواهد زد.
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بوردا منتالر ماندن تا هدفش از این کار را بفهمم.
سننورپراي ی که بران یاضننر کردی رو کنار سننطل آگننلا اونور خیابون بذار کل و تو کارر باگننه...خودر مودونو چو میشه!
تنها ریتم تند نفسهایم بود که یضننننورن را تصنننندیق موکرد .از سنننن ور طو نوان صننننبو گنننند و
غیرمنتالرانه فریاد کشید:
مودونو؟چنان فریادی کشید که بیفارله جواب دادن:
مودونم!آران و بو یورله ف :
خوبه ،زود باش.به طرف م ان مورد نالر یرک کردن و کیسه را همان جا رها کردن.
 ذاگتم.برو خونه نبینم تو کوچه!تلفن را درون جیب مانتویم ذاگننننننتم و دو طرف خیابان را از نالر ذراندن اتومبیلهای بسننننننیاری
کنار خیابان پار گدم بود.
وارد خانه گدن و در را بستم نماهو به نمهبان مجتمع کردن و با یک تصمیم آنو در را باز کردم و
تا کمر به درون کوچه خم گدن.
مجتمع فارله چندانو با خیابان ارلو نداگ  .موتوانستم کاری کنم؟ باید کاری موکردن!
از گنندر هیجان آدرنالین بسننیاری ترگننح گنند و در یالو که نفس نفس موزدن ،پا به درون کوچه
ذاگتم.
پش تنهی قطور درختو پنهان گدن هنوز خبری از او نبود.
با خود ف ر کردن بهتر اسننننن چند درخ جلوتر برون تا بل ه بتوانم چهرماش را ببینم ،کوچه نیمه
تاریک بود و از آن که لو نخواهم رف اطمینان داگتم.
قدن او را که به جلو برداگتم ردای قدنهای گخصو به وگم رسید از پش سر بود.
دسننتم را به تنهی درخ رفته و به قب چرخیدن که یک بارم سننیلو مح مو به رننورتم ارنناب
کرد و قبل از این که س العملو نشان دهم ،زیر پایو برایم انداخ که نقش بر زمین گدن.
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از گننندر درد ،ایسنننا کردن یک طرف رنننورتم فلج و کامی لمس (بو یس) گننندم دسنننتم را روی
زمین بنا کردن تا توسنننط آن اهرن از جا برخی ن .خون از وگنننهی **ب قاچ خوردمان آوی ان گننند و
روی زمین فرود آمد.
از پشن سننر قدنهای آهسننته و گننمردماش را یس کردن و پایش که روی نیمهی دیمر رننورتم قرار
رف .
پایش را که فشرد از درد آخو از دهانم خارج گد.
نفس نفس زنان فتم:
چرا نموکشیم؟!جوابو نصیبم نشد اما همچنان کفشهای اس رتش روی رورتم را خرد موکرد.
در همان گرایط هم به آن مواندیشیدن که سای پایش چند موتواند باگد! وقتو اندکو از فشار
واردم کاسته گد ،غافل یرانه سرن را یرک دادن و برخاستم.
یا رو به رویش ایستادم بودن هیچچی ج سیاهو در او به چشم نموخورد.
پش دستو به وگه لبانم کشیدن و با گهامتو که نمودانم سر و کلهاش از کجا پیدا گد ،به او
ن دیک گدن.
یرک ن رد و سر جایش ایستاد .دس دراز کردن تا ماس و را که چهرماش را زیر آن مخفو کردم
بود بردارن که مچ دستم را در هوا رف همان دس کشهای چرن مش و را داگ .
با دسن دیمرش روسننری ناز یشننموان را برداگن و موهای فلک زدم و کوتام ،بلندن را در مشن
رف .
آیو...موهایم را که کشنننید ،من هم خونو که در دهانم جمع گننندم بود را به رنننورتش پاگنننیدن و دسننن
دیمرن که آزاد بود را این بار به سر یرک دادن و ماس ش را برداگتم.
چهرماش از زیر ماسننننک نمایان گنننند .پلکهایم لرزید و دسننننتم در هوا معلق ماند .دهانم نیمه باز
ماندم بود و زبانم از آنچه که مودیدن بند آمدم بود!
***
چند سا قبل (فلش بک)
همانطور که به تصنننننویر خود در آیینه خیرم خیرم نمام موکرد ،لبخندی بر **ب آورد .چشنننننمان
پرغرورش را بس و نفس میقو کشید.
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ردنش را به چپ و راسننن ت ان داد که رننندای تق مانندی داد یا که آرامش همیشنننمواش را
کسب کردم بود چشمانش را شود .تمان آن سا ها به همین رورر آران موگد .کسو را نداگ
آرامش کند ،دلواپسنننننش گنننننود و مراقبش باگننننند .او با همین کارهای کوچک و بو ارزش یالش را
خوب موکرد .امننا چی ی کننه یننالش را خوبتر موکرد ا مننالو گننننننیطننانو بود کننه او را یتو برای
لحالهای تنها نمو ذاگ ن  .وگننهی لبش را پا کرد و آبرنگها و رنگها را از روی می تحریرش
برداگ .
کتاب های قطوری را که با بو نالمو روی هم چیدم گننننننندم بود یک به یک کندوکاو کرد و بر هی
پرین گدمی مد نالر را از ی ی و از کتابهای درسواش بیرون کشید.
بر هی آچهار را ی درز آیینه با بدنهی چوبواش قرار داد و س س رنگ سفید را برداگ .
قلممو را به رنگ سفید آغشته کرد و روی رورر سفید و تمی ش کشید.
بوی رنگ یالش را بهم زد و ی و در میان نفس موکشید تا مجبور نباگد بوی آن را مدان به درون
ریهاش بفرستد .وقتو تمان رورتش را سفید کرد ،باز هم به تصویر جلوی چشمانش نمریس و
این بار رنگ قرم را برداگ  .ردای در را که گنید به طرف در بر ش  .دختر با دیدن چهرمی
رنگ آمی ی گدمی او متعجب ف :
این چه وضعیه درس کردی؟!او لبخند اطمینان بخشو زد و نماهو به خود انداخ و ف :
 چطورم؟دختر از در فارله رف و به او ن دیکتر گد.
 باز نری دیوونه بازی در بیاری!قلممو را در رنگ قرم فروکرد و روی لبش کشید .پوزخندی زد و جواب داد:
 دیوونه تویو و اون نام د ایمقتر از خودر! برو پو کارر ،یه امشب رو سر به سرن نذار!دختر دستش را با آورد و ف :
 خا بر سرر! ببینم آخرش با این کارا به کجا مورسو!اطراف لبش را هم قرم رنگ کرد تا گباهتش به گخصی مورد یقهاش ،جی ساو بیشتر گود!
آرزویش این بود که موتوانس در دنیای واقعو نقش جی ساو را بازی کند یک بازی ،نالیر بازی
خلق و طرایو گننننندمی او رام بیندازد و یک مشننننن انسنننننان به درد نخور و بو فایدم را به گنننننیومی
جی ساو از بین ببرد و از این دنیا ساقط کند .او در طو زند واش از افرادی المو مو رف که هر
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که مو گنید گاخ درموآورد .ی و گان یک قاتل یرفهای بود که فته اس «:ای کاش تمان نسل
ب شر یک لو داگ و من دستانم را دور آن یلقه موکردن .به نالر من تنها رام تلییر دادن آدنها
کشتن آنهاس !» یتو آرزوهایش هم جیب و متفاور بود! او به هیچ س گبیه نبود! خودش
بود و خودش! خودش بود و دنیای خودش!
ذهن مسننمون او از همان المو برداریهای ابلیسننانه و ویش ن نا پر گنندم بود !...و یا به هدفو
که چند سنننا به انتالار فرارسنننیدنش ،زند و کرد ،نفس کشنننید و به امید تحقق نقشنننههایش آران
رف  ،روز به روز و دقیقه به دقیقه ن دیکتر موگد! او جانش را پای آن هدف برنامهری ی گدمی
چند سننننالهاش ذاگننننته بود تا همه چی طبق نقشننننهی هیجان انمی ی که طرایو کردم بود ،پیش
رود .از چشنننمانش ویو آتش برافروخ و از ف ر کردن به آن خانوادمی پلید ،دسنننتانش از گننندر
صبانی مش گد و به آیینهی مقابلش ضربه زد.
در یالو که به دسن گن افتهاش مونمریسن  ،به خون چ یدم گندمی روی می انمشن زد و آن
را روی ونهاش کشید.
***
***
این دیمر چه بازی مسخرمای بود که رام انداخته بود؟ رورتش را کامی سفید کردم بود و لبانش را
سنننرخ سنننرخ ،روی دو طرف ونهاش خطهای دورانو قرم رنمو هم کشنننیدم گننندم بود .نقاگنننو کار
گننننندم بر رنننننورتش خبر از آن موداد که خودش موخواسننننن نقابش را بردارن .متعجب به چهرم
متفاور و جیبش مونمریستم که ردای بوق اتومبیلو در وگم پیچید و س س نور با یو زد.
دستم را جلوی چشمانم رفته و به طرف اتومبیل بر شتم.
گخصو از آن خارج گد و ف :
خانم وسط خیابون ایستادی ،گانس آوردی ین م رو چشممه!بوتوجه به رانندم سننننننرن را به طرف او چرخاندن که با جای خالواش مواجه گننننننندن .لعن را زیر
**ب زم مه کردن و وارد پیادم رو گدن.
دیمر ماندن در کوچه را جای ندانستم و کیم را از روی زمین برداگتم و به خانه بر شتم.
با صبانی سعو در بستن موهایم داگتم و در آخر توانستم مقداری از موهایم را درون کش جا
کنم.
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پنبهی آغشته به بتادین را روی زخم لبم قرار دادن و سوزگش را متحمل گدن قطعا سوزگش از
سوزش قلبم ،از اتفاقار رخ دادم بیشتر نبود!
نیم رخو را که زیر کفشهای اون له گد ،ماساژ دادن.
نمودانسننتم نمودانسننتم چه باید کنم تا از آن مصننیب رام فرار پیدا کنم! برایم پذیرش این که با
او رودررو گدمان و هیچ کاری از دستم برنیامدم بسو سخ و دگوار بود! من در یک متری مل هی
ذابم ایستادم بودن و هیچ کاری ن ردن .گادان راس مو ف او بو گک آگناس چرا که یک
کلمه هم با من یرف ن د! نموخواس ردایش لو برود و هویتش فاش گود!
تمان سننننننوا هایم به او از من چه موخواهد ختم موگننننننند و ذرم ذرم مل ن را موخورد ،خونم را
موم ید و گ نجهان موکرد و من در میان این گ نجه ام بو تقصیر بودن.
رننبح ،دیرتر از همیشننه بیدار گنندن .با همان دهان دردنا رننبحانه مختصننری که گننامل چای و
کیک موگد خوردن.
با مادر تما رفته و جویای یالش گدن و س س با کسو که بیش از دو هفته آفتابو نشدم بود
تما رفتم و آرزوی جواب دادن او را داگتم.
همان لحالار اولیه پاسخ داد:
بله؟نفسو از سر آسود و کشیدن و فتم:
 رفان! معلون هس کجایو؟معمولوتر از معمولو پاسخ داد:
میان دنبال  ،میمم.دس روی لبم ذاگتم تا از دردش اندکو کاسته گود.
باگه موافقم ،کو؟تا نیم سا دیمه اونجان.از آگ خانه خارج گدن و فتم:
خیلو خب ،موبینم .از گنندر دلتنمو نفهمیدن چه پوگننیدن روسننری را طوری بسننتم که کوتاهو موهایم دیدم یا یس
نشود.
باید چارمای برای رفع کبودی روی ونهان پیدا موکردن.
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کمو کرن به رنورتم زدن و پخشنش کردن رژ قرم محبوبم را هم به **ب زدن .چشنمان بو روح و
غم زدمان را با ریمل رفا دادم و گادابو به چهرمان بر ش .
از پش پنجرم ماگینش را تشخیص دادن و از آپارتمان خارج گدن.
پیادم گننند و به طرفم آمد .نماهو به پشننن سنننرن کردن تا مطمئن گنننون کسنننو در یا تماگنننایم
نیس و س س خود را در آغوش رمش رها کردن.
دلم برار تنگ گد ویدا.منم همین طور ...سین!سین زند و من!از یکدیمر جدا گدم و به طرف اتومبیل رفتیم.
بوی طرش را با نفس میقو وارد ریههایم کردن و لبخندزنان یالش را پرسننننننیدن .به طرفم مایل
گد و در همان وهله او زخم وگهی لبم مورد توجهاش قرار رف .
اخمهایش در هم گد و ن دیکتر آمد انمشتش را روی زخمم کشید .چهرمان درهم گد.
این چیه؟دستم را روی دستش ذاگتم:
چی ی نیس  ،یه زخم کوچی ه.چپ چپ نماهم کرد:
خودن مودونم یه زخم کوچی ه ،از کجا اومدم؟ی ن ،باور کن!
امم چی ی نیسباگه باور موکنم که یه زخم کوچی ه و چی ی هم نیس ولو چطور این بی سرر اومدم؟خوردن به در کابین !چی ی نمف و رام افتاد .نماهو به پیراهن سننننننفیدی که برای اولین بار پوگننننننیدم بود انداختم و
پرسیدن:
این چند وق کجا بودی؟ خیلو نمران گدن.خارج از گهر بودن.نباید بهم یه خبر مودادی؟تو که در یر امتحانار بودی!پش چشم ناز کردن.
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به تلفن به جایو بر نموخورد آقا رفان.موخواستم ی مو تنها باگم.سری از روی تاسف ت ان دادن:
یه نمام به وگی موکردی ،مودیدی چند بار زنگ زدن. فتم که...دستم را با رفتم و فتم:
موخواستو تنها باگو.آرم.قانع نموگم!پوفو کشید:
موخوای بحث کنو؟ یا و یورله ندارن ویدا.سرن را چرخاندن و چی ی نمفتم .او هم س ور کرد و کمو بعد ،کنار فضای سب ی پار کرد.
ویدا؟نماهش کردن.
 شق من قهرم؟نه!جلو آمد و پیشانوان را بو* *م زد.
چو موخوری؟گانهای با انداختم:
هر چو...چشم و زد و کیف پو چرن قهومایش را برداگ .
ا ن میان.هنوز یک دقیقه هم از رفتنش نمذگننننننته بود که تلفن همراهش زنگ خورد .نماهو به رننننننفحه
انداختم و تلفن را در دس رفتم.
با دیدن نان تما یرندم اخمهایم در هم گد و دلم لرزید.
قطع گد و پیلان روتو فرستاد دو بار دستم تا پلو گدن پیلان جلو رف .
نماهو به آن طرف خیابان کردن و این بار بو م ث پیلان را پلو کردن .ردای زنانهای ف :
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سنننین رفان جان ،مودونو چند بار به زنگ زدن؟ من ایرانم همین هفته پیش اومدن .پیلاممرو رفتو زنگ ب ن.
وقتو دوبارم نامش روی رفحه به نمایش در آمد ،یسادتم تحریک گد و تصمیم بر جواب دادن
تما رفتم.
بله؟همان ردای ظریف و زنانه در وگم پیچید:
سین ،آن ...من با گخصو به نان رفان تما رفتم؟بله ،گما؟ملی ا ذاکری هستم موتونم با خودش رحب کنم؟ راستو گما کو هستید؟دستو به چانهان کشیدن و فتم:
من ...ویدا محبو هستم رفان ا ن نیستش!خوگبختم! گما نام دش هستید؟ من نمودونستم.رفان را دیدن که به طرف ماگنننین موآید ،هو گننندن و ارتباط را قطع کردن و وگنننو را سنننر جای
قبلواش قرار دادن.
بفرمایید بانو!آب هویج بستنو را رفتم و تش ر کردن.
نماهو به چشمانم کرد و پرسید:
مش لو پیش اومدم؟سری ت ان دادم و فتم:
نه ...بریم اونجا بخوریم؟بریم.روی چمنها نشستم و فتم:
خب تعریف کن!چو رو؟کجاها رفتو؟چهارزانو مقابلم نشس و چشم به سرسرمی مارپیچ رنمارنمو دوخ .
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رفتم خونه ماد و باهاش اتمان یج کردن ...فتم دس از سر من و تو بردارم! بعدش هم رفتمکلبه جنملو چند روز اونجا بودن.
چشمانم را تنگ کردن و پرسیدن:
تنها؟متقابی چشم ری کرد:
مثی با کو باگم؟ خانم یسود!خود را به آن رام زدن و گانه با انداختم.
خب ...یهویو غیب زد!من از این ادتا زیاد دارن.وگهی دهانم ناخودآ ام کج گد.
وا!دستو به سینه کوباند.
تر خواهم کرد ،قو گرف!زیر چشمو نماهش کردن:
 وگی زنگ خورد ملی ا کیه؟ضربهای به پیشانو زد:
آخ یادن رف بهش زنگ ب نم ...خواهر مییدم!ما که آقا مییدتون رو ندیدیم!به فته بودن سرش گلوغه!دستم را در دس رف .
خیلو دلتنم بودن! دلتنگ چشار ،موهار ،یرفار!اما وش من تنها موهای را گنید و بس! لبم لرزید ،فتم:
 رفان!جان دلم؟من من كنان فتم:
من ...راستش من موهان رو کوتام کردن.خندید و دستم را فشرد:
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گوخیشم ترسناکه! من بدون موهار چی ار کنم؟دستش را پس زدن و فتم:
 رفان!دستم را رها کرد و مار نماهم کرد:
چرا؟ من ...من که مومردن برا موهار!**ب و لوچهان آوی ان گد:
مجبور گدن.رویش را از من بر رداند:
یعنو چو که...یرفش را نیمنه تمنان رهنا کرد و ینالن چهرماش تلییر کرد .ایسنننننننا کردن خون بنه رننننننورتش
نمورسد و رو به کبودی مورود با نماهو که نمودانم تعبیرش چه بود ف :
کسو مجبورر کردم؟ با من لج مو ...وقتو ادامه نداد ،فتم:
موهان فقط کوتام گدم!سرش را کج کرد:
بلند میشه.از جایش بلند گد و ف :
من یه کار کوچیک دارن ،تو رو مورسونم میرن.و بستنواش را که دس نخوردم بود ،درون سطل زباله انداخ .
با جله خود را به اورژانس رسنناندن و مریم را در اتاق دیدن .از همان بدو ورود چشننمش به **ب
زخموان بود .نمودانستم چرا! چون آنقدرها هم در چشم یا به ارطیح تابلو نبود .پس از سین و
ایوا پرسو در یالو که چشمش به وگهی لبم بود ،پرسید:
یال خوبه؟دستم را بر لبم کشیدن و فتم:
 چی ی نیس  ...یه اتفاق بود!بازویم را لمس کرد و خندان ف :
 -فتم بد گوهرر کت زدم!
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خندیدن.
 آرم ا نم قهر کردن ،رفتم خونه مامانم!ثریا که وارد اتاق گد ،با او هم سین و ایوال رسو کردم و به اورژانس بر شتم.
دس در جیب یونیفرن سفیدن کردن و خودکار آبو رنگ را بیرون آوردن .دستم جوهری گد .وقتو
نماهو به وگهی جیب انداختم و پارچهی جوهری گدماش را دیدن ،آم از نهادن بلند گد.
دستما مرطوبو از جمالو که همیشه همراهش داگ  ،رفتم و دستم را تمی کردن.
با رضوی سری به بیماران زدیم و باز هم نتوانس سرن را ورل کند و برای چندمین بار با یورله
برایش توضیح دادن و او که برای نابلد بودنش به دنبا بهانهای مو ش دس بانداژ گدماش را
نشان داد و ف :
 ببخشید خانم دکتر ،دستم آسیب دیدم دفعهی بعد یواسم رو بیشتر جمع موکنم.لبخند کمرنمو زدن و چشنننمم که به جمالو افتاد ،خندمان رف  .با یرص رضنننوی را نمام موکرد و
برایش خط و نشان موکشید.
**ب یدن و از رضوی دور گدن .دستم را روی کانتر ذاگتم و خندمان را بلعیدن فتم:
 آرون باش!پرمهای دماغش باز و بسته گد و با صبانی پش سیستم نشس .
چند روز در آرامش مطلق ذگ ن و هیچ خبری از آن زالوی کثیف نشنند گنناید در وهلهی او این
خبر ،خبری بسنیار خوگنحا کنندم باگند و سنبب نفس رایتو گنود اما یا که دیمر گنخصننی
م خرف اما پیچیدمی او را گناخته بودن مودانستم که ررفا این بو خبری ،خوش خبری نیس و
در طو مدتو که آفتابو نموگنننننند ،در یا آمادم سننننننازی مقدمار برای قدن بعدی و تخریب من
ویدا بود!
لورغم اینها باز هم آرامش به آپارتمان رننندمتری دنجم سنننرکو کشنننید و چند روزی هم ماند ار
گد.
با خرم روز هیجان انمی مراسم روسو گادان فرارسید.
تمامو وسایل مورد نیاز را جمع آوری کردن و به سالنو که گادان هم در آن آمادم موگد ،رفتم.
به محض دیدنم لبخند زد و ف :
-اومدی؟ خواستم به زنگ ب نم.
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دیر کردن؟نه!کنارش نشستم و به ناخنهایش که زیر دس دختر جوانو بود ،نمام کردن.
با دس آزادش بازویم را فشرد:
چه خبر؟مودانستم خبر از چه موخواهد.
هیچو! فقط...گا یریرن را برداگتم و س ور کردن.
دستش را یک بارم از دس دختر جدا کرد و تقریبا فریاد کشید:
ویدا! ا ن؟ جدی میمو؟دختر ،چشننننم غرمی ری ی به گننننادان رف و دسننننتش را رف  .رنننندایم را از ید معمولو پایینتر
آوردن و فتم:
روزای سختو داگتم!نچو کرد و پرسید:
چو گدم؟زیر چشمو نماهو به دختر انداختم و فتم:
اون ...اون یارو رو میمم ،مجبورن کرد موهان رو کوتام کنم.پلکهایش را بر هم ذاگ و آهو کشید:
چطور؟بازهم نماهو به دختر کردن و زم مه کنان فتم:
تهدیدن کرد گادی!اخمو کرد و با جدی ف :
یسین از گمارمها هم به جایو نرسیدم! مو ف باید ا تراف کنم آدن باهوگیه! هیچ ردی به جانذاگته.
با یادآوری آن گب ،دستانم ناخودآ ام در هم قفل گد و فشردم گد.
دقیقا ،اون گب تو کوچهمون دیدمش! یتو در یر گدیم و من تونستم نقابش رو بردارن.چشمانش شاد گد.
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خب خب؟انمار منتالر بودم تو چنین موقعیتو قرار بمیریم که من رورر نقاگو گدمش رو ببینم.یک طور تحسین برانمی و متحیری پرسید:
یعنو خودش رو دو دستو تقدیم کرد؟ف ر کنم! واسه اون لحاله از قبل آمادم گدم بود. جب! فتو باهاش در یر گدی؟آرم خواستم مثی زرنمو کردم باگم که از پش سر اومد سراغم!پش چشمو ناز کرد و سرزنش رایانه ف :
خیلو د و جرار داری خوب هم نیس ن یه دختر اینقدر جرار داگننته باگننه! ا ه بییو سننررمواومد ،چو ویدا؟
گانه با انداختم.
نموتونم یه وگنننه بشنننینم و تماگنننا کنم گنننادی! اون مامان رو با ماگنننین زیر رف ! رنننورتشداغون گدم بود.
هین ویش زدمای کشید و باز هم دستش را از زیر دس دختر برداگ .
چرا ا ن داری بهم میمو؟اگارمای به خودش کردن و فتم:
در یر کارهای روسو بودی و...نیشمونو از بازویم رفتم که ردایم در آمد.
زهرمار تو جونمو ،این یرفا چیه؟ یالش چطورم؟آخو فتم و جواب دادن:
خوبه ،فقط رورتش کبود گدم بدنش سالم بود ...انمار مودونسته چطور ب نه که آسیب جدیوارد نشه.
لحالاتو بعد گادان را به اتاق می اپ رو بردند و من هم خود را به ی و از آرایشمران س ردن.
نمران کوتاهو موهایم بودن که آرایشمر با اطمینان سری ت ان داد و ف یلش موکند!
از زن خوش برخوردی که سمیرا نان داگ تش ر کردن و به اتاق پرو رفتم و لباسم را به تن کردن.
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پیراهنم ،پیراهنو بادمجانو رنگ بسننننیار تیرم که مایل به سننننیام بود ،کامی چسننننبان و به ارننننطیح
"فی تنم" بود ،کمو با تر از سننننننناق پاهایم بود ،با تنهاش دکلته بود و دو بند ظریف هم به آن
متصل بود.
با دیدن میسکا رفان ،مانتوی جلو باز مش و و روسریان را پوگیدن و از سالن خارج گدن.
ت یه به اتومبیلش به انتالارن ایسننننننتادم بود برای اولین بار او را در ک و گننننننلوار مودیدن .لبخند
دندان نمایو زدن و به طرفش رفتم.
سین خوش تیپ خان!سرش را خم کرد و با لبخند رمش نماهم کرد.
سین خوگمل جان!در را باز کرد و ف :
بفرمایید بانو!تش ر کردن و سوار گدن .با دس  ،رورتم را باد زدن و فتم:
وای خدا ،رمه!به یال چهرمان خندید و کولر را روگن کرد.
 رو و داماد رفتن؟آرم خیلو وقته ،رفتن آتلیه.در یالو که به جادم خیرم نمام موکرد ف :
ویدا؟جانم؟سری ت ان داد:
هیچو ،بوخیا ...وا خب بمو!وگهی دهانش کج گد.
چی خارو نبود.پس از رهایو از ترافیک سنمین به با مورد نالر رسیدیم و من از رفان جدا گدن.
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وارد فضننای پرازدیامو گنندن و می ن دیک به جایمام رو و داماد را انتخاب کردن .دختر مه ،یا
به بارتو خواهر گننننوهر گننننادان را موگننننناختم به طرفم آمد و خوگننننامد ف  .مانتو و گننننالم را
برنداگتم و به طرف گادان و یسین رفتم.
به محض دیدنش اگک در چشمانم یلقه زد و گادان که متوجه این موضوع گدم بود ،در جایش
ایسننتاد و دسننتانش را باز کرد .در آغوگننش جای رفتم و لبانم را به وگننش ن دیک کردن و سننین
کردن.
قب رفتم و پلک زدنهای مداومش را مشنناهدم کردن و گنناهد تیش برای محار سنناختن بلضننش
بودن .در میان اگکهای گتاب زدمان لبخند لرزانو زدن و به یسین هم سین کردن.
ی و از بهترین و لذر بخشترین لحالار زند و ،قطعا دیدن چنین لحالهای اسنننن  .آن لحاله که
با لبا س ید رنگ روسو ظاهر موگود و لبخند زیبایو بر پهنای رورتش دیدم موگود ،اگک
گوق را موجوگاند .مودانید ،تا روزی که تجربهاش ن نید ،نموتوانید تصور کنید چه اتفاقو برای
ایساسارتان موافتد و متوجه نموگوید چمونه و چه زمان اگک گوق بر ونههایتان موچ د.
***
کجایو؟و اطراف با را از نالر ذراندن.
بیا ...ن دیک ورودیان.پس چرا نموبینم ؟دستو روی گانهان نشس  ،ویش زدم بر شتم اما با دیدن رفان ،نفسو بیرون دادم و فتم:
ترسیدن! بریم؟بریم خوش ذگ ؟تار موی جلوی چشمم را کنار زدن و با آرامش ورف ناپذیری جواب دادن:
اوهون گادان بهترین دوستمه ،خوگحالیش منم خوگحا موکنه.دستم را رف و از به ی درختان زردآلو ذگتیم.
کو وقتش برسه که توان بتونو اون رو خوگحا کنو؟با طنازی خندیدن و دستش را رها کردم و یلقهای دور بازویش ایجاد کردن.
چه هوای خوبو!به طرفم بر ش و خندان ف :
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اری متوجهی تلییر نا هانو بحثمون نشدن!دزد یر ماگینش به ردا در آمد و سوار گدیم .همچنان پیمیر ادامه داد:
 خونه دارن ،ماگننین دارن ،یه کار خوب دارن شننق و یقه هم بیداد موکنه! دیمه چو موخوایخانم؟
رننننحیحترین و اقینهترین پاسننننخ در ذهنم گنننن ل نمو رف  ،بنابراین به جادمی نسننننبتا تاریک
جلوی چشمانم خیرم گدن و فتم:
خب ...من ایسا موکنم هنوز گناخ کافو رو از هم پیدا ن ردیم.دکمهای از پیراهنش باز کرد و ف :
 من این یس رو ندارن!لبخندن را به رویش پاگیدن و فتم:
من آدن پیچیدمای نیستم.تک ابرویو پراند و پرسید:
من هستم؟اوهون...که اینطور.دلخوری را از چهرماش خواندن .دستانم را در هم قفل کردن و فتم:
 رفان ،هنوز یک سا هم از آگناییمون نمذگته!بو یورله **ب زد:
بعضو جمیر فقط برای بهونه آوردن آدما ساخته گدن.نه اری اینطور نیس .پس چون آدن پیچیدمایم درخواس ازدواجم رو رد موکنو؟نتوانستم ذوق و برق چشمانم را پنهان سازن .شق و شق و درنهای شق !...همان سه یرف
جادویو!
درخواس ازدواج؟!پوفو کشید.
همین ا ن غیر مستقیم خواستماری کردن!سرن را ت ان دادن و انمش اگارمان را با رفتم.
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خانوما غیر مستقیم خواستماری کردن رو قبو ندارن!دستو به وگهی لبش کشید و ف :
خانم ویدا محبو با بندم ازدواج موکنید؟در ادامه با پوزخندی که مودانستم بو ارادم گ ل رفته ،ف :
یا چو؟سرن را پایین انداختم و به ناخنهای بادمجانوان چشم دوختم.
پایش روی پدا از قرار رف .
 رفان! این یساسی رو در نموکنم! فتم که زمه بیشتر هم دیمر رو بشناسیم!رگهای ردنش منقبض گدم بود و رنمش رو به کبودی مورف .
نیم نماهو به قربههای قرم رنگ کردن و فتم:
 رفان داری خیلو تند مورونو!هنمامو که باز هم جواب و نبود ،دستش که فرمان را مح م موفشرد رفتم ،لحنم را مییم کردن:
 رفان جان! آرون باش...نماهش از جادم به دسننتم رسننید و سننر تش کم گنند .آب دهانم را قورر دادن و باز دمم را با فوتو
بیرون دادن.
درون کوچهی دائم الخلور پیچید و مقابل آپارتمان متوقف گنند .دسننتش را کنار پنجرم ذاگ ن و
به روبهرو ز زد.
گب خوش!با دو دلو پیادم گدن اما دوبارم درون اتومبیل جای رفتم و پرسیدن:
آخر گبه ،موخوای بیای با ؟کوتام و مختصر پاسخ داد:
نه ،خستهن!تنها خستمو نبود که در چهرماش هویدا بود دستو به موهایم کشیدن.
بیا دیمه!نیم نماهو به من کرد و زم مه کنان جواب داد:
باگه.نفس رایتو کشیدن و پیادم گدن.
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کلید را درون قفل چرخاندن و در را باز کردن.
ت یهاش را از دیوار رف و با قدنهای خسته وارد خانه گد.
در یا رفتن به اتاق خواب ،زیر چشمو یواسم پواش بود .کتش را روی مبل انداخ و همان جا
دراز کشید.
نمودانم از هو چه بود که به سنننننر لباسنننننم را وض کردن یرمها و موها را باز کردن و به ها
بر شتم.
با ی سرش خم گدن و فتم:
خوابیدی؟چشننمان آبواش که تضنناد جالبو با رگهای قرم چشننمش ایجاد کردم بود ،باز گنند .مچ دسننتم را
رف  .مجبور گدن دور ب نم و روبهرویش قرار یرن.
سرش را از کوسن مبل بلند کرد و نشس .
تو نموخوای ادامه بدی! چرا؟ چه غلطو کردن که باید این بی سرن بیاد؟ رفان...هیس ،یرف بعدی که از دهن بیرون میاد دلیل باگه!کنارش جای رفتم و دریالو که با انمش هایم بازی موکردن فتم:
خیلو خب ...من ...ف ر موکنم بهتر باگه درمان رو گروع کنو.میخ چشمانم بود و **ب از **ب باز نموکرد.
ببین تو از پسش برمیای من مطمئنم.باز هم س ور کرد.
ا ن قرصهار همراهته؟پوفو کشید و سرش را به طرفین یرک داد.
چرا؟ چرا دیمه نموخوری!؟اینجا بخوابم یا... رفان!بران ی م آب میاری؟آهو کشیدن و برایش لیوان آبو آوردن تمامش را سر کشید و لیوان را مقابلم رف  .لیوان را روی
می نهادن و فتم:
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یا دیمه موتونو جواب بدی! چرا داروهار رو مصرف نموکنو؟لیوان آب را برداگ و سر کشید .س س دهان کجو کرد و جواب داد:
چون یالم خوبه و نیازی به اون آگلا ندارن.پایم را به زمین کوباندن و فتم:
ا ه نیاز نداگتو برار تجوی نموگد.طلب ارانه ارد رف .
تو بهتر موفهمو یالم بدم یا خودن؟با دستو ضربهای به سینهان زدن و فتم:
معلومه که من! تو متوجه نیستو رفان!متوجه چو؟زم مه کنان یواب دادن:
بیماری !در جایش نیم خی گد.
خواستو بیان اینجا که این خ بیر رو سر هم کنو؟سرن را درون دستانم جای دادن و از کمر خم گدن.
آرانتر از هر زمان فتم:
آوردم اینجا چون ترسیدن کار دس خودر بدی.با تمسخر خندید:
مثی چو؟ خودن رو اوف موکنم؟نمودانم چطور جلوی زبانم را نمرفتم و از جایم بلند گنندن و یقیقتو را که بارها نتوانسننته بودن بر
زبان آورن فریاد زنان فتم.
اونقدران خندمدار نیس ن چون تو یه بار خودر رو کشننتو! ارننی رننبر کن ببینم مطمئن نیسننتمهمین یه بار بودم باگننننننه .چند بار خودکشننننننو کردی؟ یه آدن ادی تا خرخرم قرص موخورم؟ این
کشننتن ،مق فاجعه رو درون تو نشننون میدم یا دسننتار چو؟ دیدیشننون؟ تبدیل به دفتر نقاگننو
گنندن پر از نقاگننیه ،اما نه با مداد رنمو ...با تیغ با چاقو! اینا نشننونه خوب بودنه؟ چرا بر و بر من
رو نمام موکنو؟ خودر جواب بدم!
بر خیف ولون با ی ردایم ،او با خش ردایش ،غم نماهش ف :
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من ا ه کشتم ،خودن رو کشتم .ا ه دستم رو نقاگو کردن ،دس خودن رو نقاگو کردن .نه تو،نه هیچکس دیمه!
دستش را بند کروار باری ش کرد و کمو شادش کرد خیرم به تلوی یون خاموش ف :
و با یرفان آدما رو زمین نموزنم ،د نموگ نم.کنارش نشنننننسنننننتم .به طرفش چرخیدن و دسنننننتانم را دور ردنش یلقه کردن چشنننننم از تلوی یون
برداگ و به چشمانم نالر کرد.
تو ،شننق او و آخرمو به جان خودر قسننم ،من فقط موخوان بیشننتر از این اذی نشننو قلبمموایسننننننته وقتو دسننننننتار رو موبینم .وقتو به این ف ر موکنم که نباید باهار بحث کنم چون
ا صنننننننناب ن ضننننننعیفننه وقتو منندان نمران اینم کننه اتفنناقو نیفتننه ،چون وقتو کلننه موکنو منم
نموگناسو! قلبم موایسته...
هنماهو که چهرمی آران و ریل سش را دیدن ،تصمیم رفتم تا تنور دا اس  ،نان را بچسبانم.
 من روان گننننک نیسننننتم نمودونم چو باید بمم یا چو درسننننته که بمم فقط بیا درمان رو زیرنالر یه متخصص گروع کنیم! هون؟ چو میمو؟
با تردید و دودلو سرش را ت ان داد.
ولو من یالم خوبه.لبخند اطمینان بخشو زدن.
خب پس قرارم یال بهتر از این بشه! باگه رفان جان؟چشم غرمای رف .
با من مثل بچهها رفتار ن ن!دیوارمی دهانم را یدن و فتم:
منالوری نداگتم.س ور کرد و محو تماگای موهای کوتام و نامرتبم بود .سرن را ت ان دادن تا موهایم پخش گود.
قبو کردی؟دستش را روی چا ونهان که پس از لبخند تش یل گدم بود ،ذاگ و پرسید:
چو؟گروع یه زند و جدید!-به گرطو که تو ،نقش او زند ي جدیدن باگو!
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مطمئن باش!قبو !نفس میقو کشیدن و بوی تلخ ادکلنش را میهمان ریههایم کردن.
دوست دارن.لحالاتو در س ن ور س ن ری گنند .چشننم از چشننمانم برنموداگ ن  .آگننفته یا برنالر مورسننید و
تردید تنها ایساسو بود که دائم در یرش بود .لبانش را با زبان تر کرد و ف :
منم که مودونو ،بیشتر از هر چی و هر کس!خواستم ردنش را از چنبرمی دس هایم نجار دهم که اجازم نداد:
ویدا؟جانم؟خودش دسننتانم را از دور ردنش باز کرد و هر دو دسننتم را فشننرد .ویو قصنند داگنن چی ی را از
طریق دستانم ت ریق کند.
همه چی درس میشه ،همه چی !تصنننننویر مبهم سنننننایهی پهناوری که آن روزها بر زند وان فرمانروایو موکرد و در ماگنننننین زند وان
پش ر ُ نشسته بود و به هر سو که شقش موکشید مورف  ،در ذهنم گ ل رف .
ف ر نموکنم همه چی درس بشه.ضیر رورتش منقبض گد و ابروانش در هم رم خورد.
بهم ا تماد داری؟بیفارله جواب دادن:
آرم.پس یرفم رو قبو کن! همه چی درس میشه!از او فارله رفتم و به قصد آوردن پتو و بالش  ،محل را تر کردن.
وقتو بر شتم ک و کرواتش وگهای از مبل قرار داگ و دکمههای پیراهنش باز بود.
اگارمای به مبل کردن و پرسیدن:
رایتو اینجا؟پیراهنش را از تن در آورد و لبخند کمرنمو بر لبش رنگ رف :
 -ادر کردیم!

243

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
سرن را پایین انداختم و م المه را کوتام کردن تا
نمانم و زخمهای هرچند کهنهی دسنننننتش را نبینم .چرا ها را خاموش و هالوژنهای آگننننن خانه را
روگن کردن.
خوب بخوابو ی ن...ربر کن.جلوی آگ خانه متوقف گدن و به طرفش بر شتم.
جانم؟بیا اینجا...در فضای نیمه تاریک ها قدن برداگتم و روی دستهی مبل نشستم.
دراز کشیدم بود و یک دستش زیر سرش بود.
بران گعر موخونو؟برخاسنننتم و روی زمین چهار زانو نشنننسنننتم .کمو ف ر کردن و در نهای در انتخاب گنننعر با خود به
توافق رسیدن.
همٔه هستو من آیٔه تاری یس که تو را در خود ت رارکنانبه سحر ام گ فتنها و رستنهای ابدی خواهد برد!
من در این آیه تو را آم کشیدن ،آم
من در این آیه تو را
به درخ و آب و آتش پیوند زدن!
زند و گاید،
یک خیابان درازس که هرروز زنو با زنبیلو از آن مو ذرد!
زند و گاید،
ریسمانیس که مردی با آن خود را از گاخه موآوی د!
زند و گاید،
طفلیس که از مدرسه برمو ردد!
زند و گاید ،افروختن سیماری باگد ،در فارلٔه رخورنا دو هم آغوگو!
یا نمام یج رهمذری باگد که کیم از سر برمودارد!
و به یک رهمذر دیمر با لبخندی بومعنو مو وید «ربح بخیر»
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زند و گاید ،آن لحالٔه مسدودیس که نمام من ،در نونو چشمان تو خود را ویران موسازد!
و در این یسو اس ...
که من آن را با ادرا مام و با دریاف ظلم خواهم آمیخ !
در اتاقو که به اندازۀ یک تنهائیس
د من
که به اندازۀ یک شقس
به بهانههای سادۀ خوگبختو خود مونمرد!
به زوا زیبای لها در لدان
به نهالو که تو در باغچٔه خانهمان کاگتهای
و به آواز قناریها
که به اندازۀ یک پنجرم موخوانند
آم...
سهم من اینس
سهم من اینس
سهم من،
آسمانیس که آویختن پردمای آن را از من مو یرد
سهم من پائین رفتن از یک پلٔه مترو اس
و به چی ی در پوسید و و غرب وارل شتن
سهم من ردش ی ن آلودی در با خاطرمهاس
و در اندوم ردائو جان دادن که به من مو وید:
«دس های را دوس مودارن»
دس هایم را در باغچه موکارن
سب خواهم گد ،مودانم ،مودانم ،مودانم
و پرستوها در ودی انمشتان جوهریم
تخم خواهند ذاگ
وگواری به دو وگم موآوی ن
از دو یی سرخ هم اد
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و به ناخنهایم برگ ل کوکب موچسبانم
کوچهای هس که در آن جا
پسننننننرانو که به من اگننننننق بودند ،هنوز با همان موهای درهم و ردنهای باریک و پاهای غر به
تبسمهای معصون دخترکو مواندیشند که یک گب او را باد با خود برد!
کوچهای هس که قلب من آن را
از محل کودکیم دزدیدم س
سفر یجمو در خط زمان
و به یجمو خط خشک زمان را آبستن کردن
یجمو از تصویری آ ام
که ز مهمانو یک آینه برمو ردد
و بدینسان اس
که کسو مومیرد
و کسو موماند
هیچ ریادی در جوی یقیری که به ودالو موری د ،مرواریدی رید نخواهد کرد.
من پری کوچک غممینو را
موگناسم که در اقیانوسو مس ن دارد
و دلش را در یک نولبک چوبین
مونوازد آران ،آران
پری کوچک غممینو
که گب از یک بنوسه مومیرد
و سحر ام از یک بنوسه به دنیا خواهد آمد!...
***
(او)
موهای خرماییش را کنار زد و خود را روی تخ فنریاش انداخ  .طر ل محمدی در فضنننننننای
ی باز هم نتوانسنننته بوی تند ادکلنش را تحمل کند و تمان
اتاقش پخش گننندم بود .مودانسننن
خانه را از اسن ری خوگننبو کنندم هوا پر کردم اسن  .خودش هم نمودانسن لجبازیش چه سننودی
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برایش دارد ،اما هر بار که ی به او تذکر موداد که بوی طر سننننننرش را درد موآورد او باز هم
گیشهی طر را روی خودش خالو موکرد و از کنار ی رد موگد.
نفس میقو کشید .ویو موخواس تمامو اکسیژن موجود در اتاق را ببلعد.
در یالو که دسنننننتش را آران یرک موداد تا کرختو و سنننننسنننننتو از بین برود ،مشنننننلو چیدمان
برنامههایش گد .باید آخرین مریلهی بازی را اجرا موکرد .او خود را انسان منصفو مودانس .
هیچ ام سنننخ نمو رف و طعمهاش را یاری موداد .و آخرین مریله هم از این قا دم مسنننتثناء
نبود.
اما همه چی به ظاهر آسان بود .ویدا دو رام داگ  .دو راهو که ظاهرا دو رام بود! خودش هم خوب
مودانسنننننننن وینندا تنهننا یننک رام دارد و هنندفش هم اجرایو سنننننننناختن همننان یننک رام بود! دلیننل
ظاهرسازیهایش آن بود که نشان دهد به ویدا یق انتخاب دادم اس و ا ر در نهای در چام فرو
رود بنا نث و بنانواش انتخناب خودش بودم و بس! موخواسننننننن بنا پنای خودش درهنای جهنم را
بمشاید .و در نهای با پای خودش به پیشواز مرگ برود.
او معتقد بود ،مرگ تنها به معنای نفس ن شنننننیدن و ییار نداگنننننتن نیسننننن بل ه موتواند به
گیومهای متنوع و زیادی تجربه گود!
مثی از دسننن دادن یک فرد بسنننیار ارزگنننمند ،موتوانسننن یک تجربهی مرگ تدریجو باگننند .و
تمرک او روی همان تجربهی مرگ توان با فعالی قلب بود.
لبخندی که همیشنننه بر لبش نمایان بود گننن ل رف و این ،لبخند رضنننای بخشنننو از دسننن به
دس هم دادن همه چی و همه کس برای یک ویرانو ب رگ بود.
او خود را انسننننننان توانا و قدرتمندی مودانسنننننن  .از آن دسننننننته از آدنها که خود را رننننننایب دنیا
مودانند! اما الحق که پشننننت اری سننننتودنو داگنننن ! بدترین روزهای زند واش را با هر سننننختو و
بیچار و که بود ذراند! خود را یک الما ارزگنننمند مودانسننن ! ویو الما را موپرسنننتید چرا
که یک الما کوچک هم در ردنش ،ن دیک به وگننننش یک کردم بود و هر ام ایسننننا پوچو
موکرد آن را لمس موکرد .و دیمر هیچ انرژی منفوای از گننننننعننناع ینننک کیلومتریش هم بور
نموکرد.
وقتو خواهرش پرسننید چرا الما ؟! پاسننخ موتوانسن چنین جمیتو باگنند«:الما سننخ ترین
مادمی روی زمین اس ن سننخ تر از هر چی دیمریس ن و تنها به دس ن ی و مانند خودش نابود
موگود و من الماسو دیمر هستم که به دس یک خودی هم نابود نموگون».
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فصل دوازدهم
[تنفس یک مردم ،در دنیای تو!]
خیلو زود دو مام از تابستان س ری گد و در یالو که در اواسط گهریور مام ،روزهای اها آفتابو
و گننبهای مهتابو را مو ذراندیم ،گننیف های بیمارسننتانوان ام در روگنننو روز و ام در ظلمار
گنب بر ذار موگند غیر از تلفنهای ام و بیمام زالوی نفرر انمی همیشنمو و گننیدن چرندهای
بو گننننناخ و د ُمش که تنها برای تسننننن ین روان مریضنننننش به زبان موآورد ،اتفاق تازمای رخ نداد یا
گاید او نخواس که رخ دهد! از یک روز به بعد او بود که تعیین موکرد زند وان چمونه بمذرد.
در اوایل مام ،درسنننننن وقتو که رفان اولین جلسننننننار درمان را آغاز کردم بود با زنو به نان ملی ا
آگنا گدن.
آن روز طبق روا هرروز به خانهی رفان رفتم تا برای ررف غذا در کنار ی دیمر باگیم.
به محض این که زنگ در را فشننننردن ،در باز گنننند و با دیدن چهرمی غریبهی از آن مهمتر یک "زن"
جا خوردن و ابروهایم به گدر به با پراندم گد و بو آن که سین کنم به او خیرم گدن .موهای پر
کیغو سیام رنمو داگ که چتریهایش ،ابروهایش را پوگاندم بود و رورر ردش را زیباتر کردم
بود .زن که یم سوا های درون چشمانم را که بسیار مشهود بود ،دید دستش را جلو آورد و با
لبخندی که روی ا صابم پیادم روی موکرد ف :
سین ،یال چطورم؟پل و زدم و نمام خیرمان را رفتم و چشم به درون خانه دوختم و جواب دادن:
سین ،ممنون گما...یرفم را ناتمان ذاگتم و دستش را فشردن .از جلوی در کنار رف و ف :
من ملی ان رفان از من فته؟با خودش خندید و ف :
ف ر ن نم!با به یاد آوردن ملی ا نامو که خواهر میید اسننننننن در نهای لبخندی زدن که او هم لبخندش را
میقتر کرد و ف :
پس فته! تو هم باید ویدا باگو ،درسته؟پاسخ ندادم بودن که دوبارم ف :
 -آن ...تلفالم درس بود؟ وین...دا؟
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تا آمدن بمویم آری ،باز هم گروع به یرف زدن کرد.
آخه مودونو چیه؟ راستش رو بخوای ،من تا به یا این اسم رو نشنیدم بودن.تیر آخر را زد و باز هم ف :
البته به د نمیری هان! اتفاقا اسم قشنمو داری ویدا ...یعنو چو؟ نموتونم هیچ یدسو ب نم.یه جورم خاریه ...یتو تلفظ کردنش یه یس خارو به آدن میدم.
ترجیح دادن دیمر برای رننحب کردن تیش ن نم و با لبخند بو م مای روی مبل نشننسننتم و کیفم
را آن وگه رها کردن و نفسو از گش هایم بیرون دادن که پرسید:
 چقدر تو کم یرفو! من میونهن با آدنهای کم یرف اری خوب نیس .طنین نجوای ذهنم به وگم رسید که مو ف در مقابل ،تو بسیار یرافو و چه تفاهو که تحمل
یرافوهای برای من هم غیرمم ن اس .
لبانم را زبان تر کردن و فتم:
درسننننته من معمو کم یرفم .خوگننننبختم ملی ا جان ،بله درسنننن تلفظ کردی و این که ویدا بهمعنای هویدا و آگ ارم!
متعجب ابرویو با انداخته و به من که تمان سننوا هایش را در دو جمله خیرننه کردن و تحویلش
دادن ،نمام موکرد.
معذب سرن را چرخاندن و به اطراف سالن نماهو انداختم و فتم:
 رفان نیس ؟چرا! ی و از هم اراش تلفن کرد ،دارم رحب موکنه .چند وقته آگنا گدین؟رمی روسری نابوان را گل کردن و فتم:
یدود یک سا !سری ت ان داد:
آهان ...خوبه ،پس همدیمر رو به اندازم کافو موگناسید!آن لحن را موگننننننناختم موخواهد بفهمد از جیک و پو زند و او آ اهو دارن یا خیر! تایید
کردن.
بله ...ف ر موکنم به یه گناختو از هم رسیدم باگیم.چشمهای آبواش را ری کرد و پرسید:
 -رفان مو ف دکتری و تو بیمارستان آگنا گدید ،آرم؟
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بله ،چطور؟پا روی پا انداخ و ف :
خود ...خودکشو کردم بود؟آهو کشیدن متاثر فتم:
آرم متاسفانه!رینگ سادمی درون انمش یلقهاش را موچرخاند و کمو بعد ف :
از بیماریش خبر داری ویدا؟بو آن که نماهم را بمیرن جواب دادن:
ارم ...چند روزم که درمانش رو گروع کردم.با لحن غممین و چهرمی پژمردمای ف :
امیدوارن این بار جواب بدم.دفعه قبل چرا....نمذاگ جملهان را کامل کنم.
درمانش رو تمون ن رد ،از طرفو مرگ یه ی واقعا تاثیر بدی روی آدن موذارم ،مودونو؟آن لحاله نمودانم چرا ن رسیدن آن ی که بود که به آن گدر بر روی روان رفان تاثیر ذاگ ؟
چشمهای مح ونش را که دیدن ،برای تلییر جو اگارمای به یلقهاش کردن و پرسیدن:
ازدواج کردی؟او هم نماهو به یلقهاش انداخ و لبخند ملیحو بر لبانش گ ل رف  .سری ت ان داد و ف :
هش ساله!دو دد از انمشتانش را در هوا ت ان داد و با لحن گیرینو ف :
یه پسر هم دارن .گیش سالشه ،اسمشم پیامه ...همراهم اومدم ایران ولو ا ن پیش مامانمه.خدا یفالش کنه کجا زند و موکنین؟کانبرا ،بعد از ازدواجم مهاجرر کردیم ...خانوادم متین ،همسننننننرن رو میمم ،همهگننننننون اونورن...رچه دلم نموخواسننننن برن اما ا ن ادر کردن .پارسنننننا ماد باهان تما رف و ف رفان
قرارم بیاد ولو اونموقع نفهمیدن چو گد که نیومد اما ا ن فهمیدن .دلیلش تو بودی نه؟
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تمان دلیلش برای موندن من نبودن .در واقع من بهونهای برای موندنش گدن ،دلش نموخواساز اینجا برم.
سری ت ان داد و پش چشمو ناز کرد و ردایش را پایین آورد:
 ماد یه آدن دو روییه ،یعنو این بشر اری تو دو رویو رقیب ندارم موخواس رفان رو بفرستهاونجا که تمون ارث خاندانشون رو با ب شه! رفان خوب کاری کرد .ف ر کردی چرا تو کارخونه کار
نموکنه؟ ماد با دوز و کلک ازش امضننننننا رف و با و دم و یدهای سننننننرخرمن کارخونه رو به نان
خودش زد .رفان هم طفلو خیلو ماللونتر از این یرفاسنننننن  ،هیچو نمف ولو دیمه پاش رو تو
کارخونه نذاگ .
کنج اوانه چانهان را خاراندن و پرسیدن:
این جریان واسه چند سا پیشه؟اخمو کرد که نشانهی ف ر کردنش بود و ف :
پنج سا پیش ...من این موضوع رو از وکیل کارخونه که داییمه فهمیدن.آهو کشیدن و فتم:
باورن نمیشه چنین کاری باهاش کردم!چهرمی بام ماش را درهم کرد و ردایو با دهانش ایجاد کرد:
 خانومو ببین! ماد از اولش همین بود .این قدر رفان رو اذی کرد که ...آخ ولش کن منم بازچونهان رن گد و درد دلم تازم!
خواهش موکنم .اتفاقا خیلو دوس داگتم راجع به خانوادماش بدونم ولو خب...خندید.
کسو نیس نه؟ رفان هم که نَم پس نمیدم باید با انبر یرف از دهنش ب شو.خندیدن:
دقیقا خیلو وقته منتالرن آقا میید رو ببینم ولو مثل این که مشلله دارن.به یک بارم لبخند از روی لبان درگ آلبالویواش محو گد و به زدم نماهم کرد.
خوام ناخوام لبخند من هم از بین رف و فتم:
-چو گد؟
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دهانش باز گد و یتو نامم را بر زبان آورد اما همان لحاله رفان از اتاق بیرون آمد .ملی ا یرفش
را خورد و مار به زمین خیرم گد.
جلو آمد و ونهان را بوسید و ف :
خیلو وقته اومدی؟ موبخشید خانوما کارن ی م طو کشید.در یالو که هنوز از س العمل ملی ا یج بودن فتم:
خسته نباگو .ناهار که نخوردین؟رفان :ممه میشه بدون گما؟
آن روز ذگننن و ملی ا نتوانسننن یرفش را به من بموید و آن مسنننئله به وضنننوح او را آزار موداد.
اما فردای همان روز که از بیمارستان به خانه مورفتم ،تما رف .
با دیدن گمارمی ناگنا از این که سایهی ی باگد پوفو کردن و دستم به قصد رد کردن تما
جلو رف اما از آنچه که بعد رد کردن انتالارن را موکشید ،ترسیدن و جواب دادن:
الو؟ردای آگنای زنو به وگم رسید که سین کرد.
ویدا منم ملی ا ،گناختو؟در د "آخیش خودش نبود" را زم مه کردن و با لبخند فتم:
سین ،آرم یال خوبه؟مرسو لم ...گرمندم که م ایم گدن .راستش گمارمار رو از وگو رفان کش رفتم .باید یهمسئلهی مهمو رو یتما باهار در میون بذارن ،ویدا!
خواستم ب رسم چه مسئلهای یا چه گدم که این مهل را به من نداد و ادامه داد:
من صر پرواز دارن و رنه رو در رو رحب موکردیم .ازر یه سوا مهم موپرسم!اتومبیل را همان یوالو بیمارستان پار کردن و پرسیدن:
داری نمرانم موکنو ،چو گدم آخه؟ مربوط به دیروزم درسته؟نفس نفس زنان ف :
 وش کن .رفان راجع به میید چو به فته؟تنها دوستشه! همین...م ثو کرد و ف :
-ویدا ...میید گیش سا پیش مرد .متوجه گدی؟ داداگم گیش ساله که مردم.
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خیلو خب! گننننما بمویید ا ر موفهمیدید یک مردم تمان آن یک سننننا از نمام فرد مورد یقهتان
زندم اس  ،چه مو فتید؟ اری ممر کیمو هم بر زبان موآوردید؟
رفان ،این چندمین بار اس که مرا گمف زدم موکنو؟!
بعد از گننننیدن این یقیق جیب برای رفع ابهامار با گنننادان رنننحب کردم و اطی ار کافو را
به دس آوردن و آن اطی ار به همین ساد و بود که رفان مرگ میید را ن ذیرفته! یک بار که با
روان گننننننک او ف و و کردن و او برایم به نوان پارتنر رفان ،راه ارهای درمان را گننننننرح موداد،
همین موضنننننوع را به من ف و من به او فتم که به تاز و متوجه گننننندمان .در رنننننورتو که او در
اواسط جلسار متوجه گدم بود!
یا که بیش از یک مام ذگته از آن روز مو ذگ آن مسئله برایم ادی گدم بود و دیمر وقتو
از میید برایم مو ف تعجب نموکردن و من ر وجود میید هم نموگنننننندن بل ه بنابر پیشنننننننهاد
دکتر از رامهای غیرمسنننتقیم او را متوجهی نبودن میید موکردن تا بل ه به خودش آید و مرگ او را
ب ذیرد.
فصل سی دهم
[ اهو یک الما بسیار ارزگمند هم موتواند بر لیهتان قدن بردارد! ]
پس از بیسننن و چهار سنننا پرکار ،با تنو خسنننته در یا تعویض یونیفرن با مانتو بودن .جمالو
هم همان جا اسنننترای موکرد و اواخر مام دون بارداریاش را سننن ری موکرد و وضنننعی جسنننمو
چندان مسا دی نداگ .
وقتو آمادمی رفتن گننندن ،به طرفش رفتم و دسنننتش را فشنننردن و با لحن دوسنننتانهای خدایافالو
کردن و در همان یین که اورژانس را تر موکردن رضوی هم همانطور که سرش در وگواش بود،
سر به زیر هم مان با من از بیمارستان خارج گد.
چشنننمانم سنننیاهو مورف و از خسنننتمو قدن های کم جانو برموداگنننتم .اتومبیل را از پارکینگ
خارج کردن و وارد خیابان گننننننلو و پرتردد گنننننندن هنوز چند متر از آن را طو ن ردم بودن که تلفن
همراهم زنگ خورد و تا آمدن نیم نماهو به آن بیندازن جسم سنمینو با ماگین برخورد کرد.
بیفارننله بعد از گنننیدن رنندای برخورد با ماگننین ترم کردن و از ماگننین پیادم گنندن .با ی سننر
کسو که با او تصادف کردم بودن ،ایستادن و باورن نموگد رضوی را زدم باگم!
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هین بلندی کشننننننیدن و موبایلش را که کمو آن طرفتر افتادم بود ،برداگننننننتم و جلویش زانو زدن و
فتم:
 یال خوبه؟چهرماش در هم و کبود گنندم بود .یتم داگننتم رننورتم به گنندر رنگ باخته اس ن  .چانهاش را در
دسننن رفتم و به طرفو مایل کردن تا نبضنننش را چک کنم که با دیدن تتویو که زیر وگنننش قرار
داگ و یک الما کوچک و ظریف بود ،لحالهای م ث کردم و س س دو انمشتم را روی ردنش
ذاگتم.
مردان و زنان بسننننیاری دورمان جمع گنننندم بودند و هرکس چی ی مو ف  .از اورژانس خودمان دو
پرسننتار با بران ارد دوان دوان به طرفمان آمدند و چشننمان رضننوی که باز گنند باز هم پرسننیدن که
یالش چه طور اس و در کدان ناییه از بدنش ایسا درد موکند.
تنها به چهرمان خیرم خیرم نمریس ن و جواب نداد .پرسننتاران از من خواسننتند دور گننون و تا آمدن
بلند گننون رضننوی مچ دسننتم را رف  .متعجب نماهش کردن .نمودانسننتم یسننم درسن اسن یا
خیر اما یک جورهایو با نفرر نماهم موکرد و دستم را موفشرد.
لحالهی آخر به تلفنش که در دستم بود نمریس و من متعجب تلفن را به او باز رداندن.
به سر از او دور گدن و پرستاران مرد ،او را به اورژانس منتقل کردند.
نتوانستم در خانه منتالر بمانم و بعد از دو_ سه سا به بیمارستان بر شتم .در کما تعجب و
ناباوری سننرپرسننتار بخش که مرا موگننناخ  ،ف پس از رسننید و به کوفتموها و زخم زانویش
بیمارسننتان را تر کردم .به اورژانس رفتم و از پرسننتار گننیف مخالف جمالو ،گننمارمی رضننوی را
خواسننننتار گنننندن .اما هر چه با گننننمارمای که در سننننیسننننتم ذخیرم گنننندم بود ،تما رفتم ،کسننننو
پاسخمویم نبود.
نمرانش بودن و آن نمام پر نفرتش از جلوی چشمانم محو نموگد.
مودانستم ا ر به خانه بر ردن ،باز هم آران و قرار از من دور موگود ،پس مسیر را به طرف مارر
تلییر دادن.
به محض این که جلوی درب مارر پار کردن ،رنندای زنگ تلفن بلند گنند .دیمر از رنندای زنگ
تلفنم هرا داگتم.
نفس میقو کشیدن و به امید آران ماندن ا صابم جواب دادن:
-الو؟
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ردای مردانهای که به وگم آگنا موآمد ،ف :
دکتر ،چطوری؟به درب سفید رنگ مارر خیرم گدن و زیر **ب پرسیدن:
 گما؟!م ث کرد و ردای نفس نفس زدنش به وش رسید .من رداهای خسته را به سر تشخیص
مودادن .همان خستمو ردایش بود که نمو ذاگ بفهمم کیس !
 همونو که ا ن نمرانو باگم!ابروانم به یک دیمر ن دیک گدند و داگتم به آن مواندیشیدن که مو گود ردای کسو را ضبط
کرد و از آن استفادم کرد؟! نمودانستم همان ردای ارلیش اس یا ردای قبلو؟ اما هر چه که
بود ،آن ردا را موگناختم.
از این که آن گخص ،یک فرد ن دیک به من باگد لحن پرلرزگو تش یل گد.
کار و زند و نداری افتادی دنبا من؟ تهش ج میلههای زندون چو یرر میاد؟تهش !...یه یا خوب ،یه نمام خوگنننننحا بهم ز موزنه! زندون؟ باید خدا خدا کنو یر نیفتم!برار رون تمون میشه.
خواستم چی ی بمویم که ادامه داد:
یه روز موفهمو بیرون بودنم بهتر از تو زندون بودنمه!ردای بوق را که گنیدن با خوگحالو تلفن را درون کیف انداختم که ردای پیامک بلند گد.
<به تلفن خونهی سا ر هدای زنگ می نم .پنج دقیقه دیمه! به نفعته که اونجا باگو>.
آن لحاله تنها یک جمله به ذهنم آمد< :بازیچه قرار رفتن ،روانو کنندمس ! >
نمهبان که در را باز کرد با جله وارد گننننننندن فقط پنج دقیقه ذگننننننتن از با وق موبرد .وارد
ساختمان که گدن ردای دیرینگ دیرینگ تلفن هم بلند گد .نفس نفس زنان ،تلفن را از دس
خدم کار قاپیدن که هینو ف و ترسید.
با من کار دارن.بو توجه به چهرمی متعجبش ،دکمهی سب تلفن بوسیم را فشردن.
خودمم.اولین کاری که بعد از بیرون رفتن از اون جا موکنو ،خریدن یه خط جدیدم و رنه کاری موکنمکه...
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وگهی سالن نیمه تاریک نشستم و فتم:
باگه.خوبه ،مادرر چطورم؟با ردای نسبتا بلندی فتم:
به تو ربطو ندارم!هو هو هو ،همه چو به من ربط دارم ،همهی زند و تو! یا بمو مادرر چطورم؟کیفه جواب دادن:
هنوز ندیدمش.خوبه ،پس وقتو دیدیش کاری موکنو از سا ر هدای جدا بشه.ناباورانه زم مه کردن:
تو دیوونهای! منالورر چیه؟بذار خواستهن رو کامل بمم .یا مادرر از سا ر جدا میشه یا تو از رفان جدا میشو!اینا چه ربطو به تو دارم؟ جدا گدن من یا مادرن چه سودی برای تو دارم؟نچو کرد و ف :
خیلو یرف موزنو!مضطرب فتم:
ا ه این کار رو ن نم؟اونوق ن ی و رو از دسنننننننن مینندی ...البتننه هنوز انتخنناب ن ردن .بننه نالرر برینندن انمشننننننتننایکدومشون با هیجانترم؟
با دهان باز به تابلو فرش روی دیوار خیرم گننننننندن و باز هم و باز هم در د دیوانه بودنش را فریاد
زدن.
 به نالرن مادرر ینهی مناسننبتریه چون جیغ جیغ موکنه و دسننتم در میرم ،یهو موبینو کلدستش قطع گدم!
کاسهی چشمانم به سر پر گد از استر  ،از کیفمو ،از خستمو ،از تر  ،از...
دستم را جلوی دهانم ذاگتم و هق هق را سرکوب کردن .چشمانم از تعجب درگ گدم بود .تا
به یا خود را آنقدر اج ندیدم بودن!
مل ن به سر آن لحاله را تجسم کرد و بدن سردن را به لرزش واداگ .
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ردای خفهان جواب داد:
باگه.خوگحا و با رضای ف :
 الیه! پس چو گد؟ یا جدا کن یا جدا گو.س ور کردن و او ادامه داد:
خب دکتر ا ه نالر من رو موخوای ،باید بمم که هدای که خیلو سنننمجه! از رفان جدا گنننو! درضمن این بار نه سه دقیقه وق داری ،نه پنج دقیقه! یک هفته وق داری ،فعی.
بو توجه به آن که تلفن خودن نیس  ،خانهی خودن نیس به طرف دیوار پرتابش کردن که پس از
برخورد به دیوار زهوار در رفته روی زمین افتاد.
از روی زمین بلند گدن و با لبهی مقنعه اگکهایم را پا کردن.
به آگ خانه رفتم و از خدم کار پرسیدن:
مامانم اتاقشه؟نه ،خانم تو ییاطن ...با آقا تو آ چیقن.از در کنار می ناهارخوری بیرون رفتم و به ییاط پشتو رسیدن.
نفس میقو کشننننننیدن و به طرفگنننننننان رفتم .محبوبم مرا در آغوش رف و طبق روا هر دیدار
ف :
دلم برار تنگ گدم بود.ونهاش را بوسیدن و نیم نماهو به سا ر کردن و سین کردن.
کنارش روی رندلوهای چوبو قهومای نشستم و فتم:
خوبو؟باز هم نماهو به سا ر کردن و زیر **ب فتم:
قصد رفع زیم ندارین؟چشم غرمای رف و او هم زیر **ب ف :
خیر.مادر که یواسش پو رفع دلتنمو بود و انمار یرفهایم را نموگنید دستم را فشرد و لبخند زد.
سا ر بلند گد .خم گد و بو* *مای بر موهای او کاگ و فتم:
-محبوب جان؟ کی رو بخور ،ظهر درس یسابو غذا نخوردی.
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محبوب جانش لبخندی زد و ف :
باگه...ابرویو با انداختم و متحریانه چشم به هردو دوختم و فتم:
آفتاب از کدون طرف در اومدم؟مادر ،سرزنش آمی نامم را برزبان آورد.
سیر بو یرف تر مان کرد و من رو به او فتم:
رابطهتون خوب گدم؟خوبیم دخترن.سننننرن را در دسننننتانم رفتم و آرنجهایم را بر می مربع چوبو ت یه دادن .داگننننتم ف ر موکردن یا
چه کنم؟!
چته ی ن سرر درد موکنه؟زیرلب نه را زم مه کردن و راف نشستم.
مامان؟جانم؟ سا ر رو دوس داری؟سرزنش رایانه ف :
ویدا ،باز گروع کردی؟دس روی دستش ذاگتم و فتم:
نه ،خواهش موکنم بهم بمو!به رندلواش ت یه کرد و آهو کشید.
چند بار؟این بار هم جواب بدم ،بران مهمه.ویدا ،به خاطر یه سننننننری مسنننننننائل من خیلو لجباز و ی دندم گننننننندم بودن .ا ن دیمه لجبازینموکنم ...سا ر اری مش لو ایجاد نموکنه!
آب دهانم را قورر دادن و پرسیدن:
یعنو دیمه نموخوای ازش جدا بشو؟چشم دزدید و پس از م ث طو نو ف :
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نمودو ...نه!س ور کردن و به لدان روی می خیرم گدن.
پس از مدتو فتم:
چو گد که اینطور گد؟آهو کشید:
من میرن پیش روانشنا میمه افسردمان .یعنو به خودن نمفته به سا ر فته...یرفهای سا ر یقیق داگ ؟! چه دلیلو داگ مادر افسردم گود؟!
ا ن یال چطورم؟ چه ایساسو داری؟دارن سعو موکنم بهتر بشم .سا ر بهم قو دادم یه روز بیایم پیش تو.دستش را با آوردن و بو* *مای به دستش زدن و فتم:
قربون برن.سا ر وارد ییاط گد و به طرفمان آمد .چشمانم را در یدقه چرخاندن و در د پوفو کشیدن .از
جایم بلند گدن و فتم:
قربون برن من دیمه برن.اخم کرد:
هنوز نیم سا تم گدم ،ویدا!ی م کار دارن ...بازن میان.ونهاش را بوسیدن و بو توجه به سا ر از مارر خارج گدن.
چشمهایم را پو در پو ماساژ دادم و با دلسردی تمان به خانه رفتم.
چشننننمهایم را در تاری و چرخاندن و با م ث چرا را روگننننن کردن .به آگنننن خانه رفتم و کمو آب
خوردن .رننندلو را کشننیدن و خسننتهتر از همیشننه روی آن نشننسننتم .مودانسننتم یتو ا ر از این
مخمصه جان سالم بدر ببرن و یک روز پایان خود را ببیند ،باز هم یک تر و اضطرابو همیشه و
هرزمان همراهم موماند و هیچ ام رنگ آرامش مطلق را به چشم نخواهم دید.
چه خوش خیا بودن! ارننننی مطمئن نبودن یک روزی هم برسنننند که دسنننن از سننننر من و زند وان
بردارد .یس گشمم مو ف آن سایه هیچمام از من دس نموکشد! آنقدر موماند تا ی هو به
خود بیننایم و ببینم دیمر وینندایو بنناقو نمنناننندم ،رغبتو برای ادامننهی زننند و نمنناننندم! ممر هنندفش
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همین نبود؟ سننننوالو که آن روزها در یرش بودن ،این بود< :راسننننتو ،هدفش چیسنننن ؟ نه ،هدفش
ویران ساختن این زند و نبود یتو برای لذر بردن هم این کار را با من نموکرد> اما نمودانستم
هدف یقیقواش از این بازیها چیس !
روزهای بسنننننیاری از آن که تنها بودن و زند وان رنگ هیجان را نداگننننن و روزهای کسنننننل کنندم و
خسننته کنندمای را مو ذراندن له داگننتم .یا که هیجان داگننتم اما باز هم له داگننتم ،باز هم
ناامید بودن و میخواسنننتم سنننر به بیابان بمذارن تا از آن هیجانو که به روزهایم اف ودم گننندم بود رام
فراری پیدا کنم.
دیمر توانش را نداگنننتم .دیمر هرلحاله منتالر زنگ خوردن تلفن منفورن بودن و مضنننحکتر از آن،
این بود که ا ر زنگ هم نموخورد نمران موگدن که ن ند خود را برای یک غافلمیری دیمری آمادم
موکند .هم بودنش درد بود و هم نبودنش! باید یک تصمیم درس و یسابو مو رفتم!...
***
فصل چهاردهم
[ رداها]
بعضننو رننداها مثل جیغ خفاش موماند! او که گننروع به یرف زدن موکنند ،نموفهمو که چه
بییو سنننر وشهای آمدم اسننن اما بعد که سننن ور موکنند ی هو درد سنننیخ داغو در وگننن
موپیچد و بند بند وجودر را مورد آزار قرار مودهد .همیشننننه از چنین رننننداهایو تنفر داگننننتم و
سننعو موکردن کمتر وگننم را با گنننیدن آن طور رننداها آزار دهم .یا  ،ف ر کنید انسننانهایو که
آن طور رداها را دارند ،پریرف هم باگند!
رنننندای ثریا ،ج آن دسننننته از رننننداها بود و من هم تا جایو که موگنننند از او دور موگنننندن و هم
رحب نموگدن.
یک جور رننندا هم هسننن ! یک جور رننندا که مثل خرد کردن قارچهای ترد و تازم موماند! از خرد
کردن قارچها لذر موبریم و با اگتیاق د به کار مودهیم.
مودانید؟ من آن را مثل پرواز کردن مودانم .مو ویید چرا؟ قارچ سننننبک اسنننن و وقتو با چاقو به
قطعار ری ب ُرش مودهیم ،یس سننننننب واش در وجودمان رخنه موکند و از رگ دسننننننتانمان به
تمامو نقاط بدنمان منتقل موگننننننود و ی هو لبخندی کنج **بمان ظاهر موگننننننود ،ف ر کنم
قارچ های تُردمان به لبخندمان اتصنننننننالو دارد! پس جیب نیسننننننن ا ر با آن افراد یرف ب نیم و
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پذیرای ردای لطیفگان باگیم! به هر بهانهای که گدم ،موخواهیم این ونه رداها را بشنویم و
به محض جور گدن اند فررتو مو وییم" :یرف ب ن! "
ردای جمالو از آن دسته رداها بود!
اهو مونشنننننسنننننتم و به طور کامی منطقو و اقینه به این قضنننننیه نمام موکردن و به این نتیجه
مورسنننننیدن که مم ن اسننننن هیچ یک از ما نتوانیم انتخاب کنیم در کدان دسنننننته از رنننننداها قرار
بمیریم ،یا به تارهای رنننوتومان نهیب ب نیم تا خوش طنین باگننند و لذر بخش! اما ا ر بخواهیم
موتوانیم آن ردای صبو کنندم را پش پردمای از کلمار زیبا پنهان کنیم و در این رورر دیمر
آن رنندای خفاش مانند به چشننم نموآید! س آن جمله هم رننح دارد چه فایدمای دارد ا ر
دارای رنننندایو باگننننیم که خوش آوازترین ترینان باگنننند ،اما از آن ج برای خ بیر و افادم ویو
استفادم نشود؟!
با خودکاری که ثریا روی می کوباند از جا پریدن و جمالو ف :
کجایو خانون؟به رویش لبخند زدن و فتم:
همین جا! چو مو فتیم؟دکتر رداق از رام رسید و وگو پ گ و را از دور ردنش برداگ و ف :
خسته نباگید خانمها!هممو تش ر کردیم و او ف :
 میرن یه چای بمیرن .گما چی ی میل ندارید؟از کنار جمالو بلند گدن و با دکتر رداق همرام گدن.
آقای دکتر از نالر گما موردی ندارم چند سا آخر گیف رو مرخصو بمیرن؟ایستاد و موهایش را به قب راند.
نه دکتر چه اگننن الو؟ خداروگننن ر پرسنننتارای بخش هم این چند وقته خیلو پیشنننرف داگنننتن وکمک یالن! همین ا ن برو!
یک قدن جلو رف و باز هم در جایش متوقف گد.
راستو گنیدن با رضوی خودمون تصادف کردی!سری ت ان دادن.
 -بله متاسفانه! هیچ خبری هم ازش ندارن .با خانم جمالو مرخصوهاش رو هماهنگ کردم!
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آران زیرلب "که اینطور" را زم مه کرد و س س ف :
 یالش چطور بود؟! فتن خوبه ،مش لو ندارم! مراقب کنید ،خانم دکتر!از او خدایافالو کردم و به سر به جمالو اطیع دادن .کیف و مانتویم را برداگتم و از بیمارستان
خارج گنندن .در یالو که از پارکینگ خارج موگنندن اف ارن در یر آن بود تا بداند دکتر رننداق در
کدان دسنننته از رنننداها قرار مو یرد .و همان موقع بود که یک مابین یا مرزی هم برای دو دسنننتهی
خوبها و بدها بر یدن .ممر با گنننیدن رنندای او ،آن در یری ذهنو ایجاد نشنندم بود؟ پس نامش
را ذاگتم ،دستهی رداقتوها!
وقتو کسنو در وگنم ف " ،پس رندای مل هی ذاب این روزهای چه "،آهو کشنیدن و ین م
را برچشم زدن.
آن روز قبل از آن که سر گیف یاضر گون ،ف ری به سرن زد و در طو گیف تصمیم نهایوان
را رادر کردن .موخواستم قبل از آن که پشیمان گون ملواش سازن.
برای اولین بار موخواسننتم دس ن به دامن کسننو گننون که هر لحاله به دررنند پشننیمانوان اف ودم
موگد اما به هیچ یک توجهو نشان ندادن و به طرف محل مورد نالر رفتم.
جلوی گرک آنقدر ماگین پار گدم بود که به ناچار ماگین را بسیار دورتر از گرک پار کردن
و دقایقو را قدن زنان طو کردم و در نهای وارد ساختمانو که سفید_طییو بود و بیش از بیس
طبقه بود ،گدن.
طبق معمو یافالهی خسته کنندمان خود را نمایان ساخ و به همین سبب نمودانستم طبقهی
پان دهم بود یا بیس و پنجم!
به طبقهی پان دهم رسیدن و وارد وایدی گدن که درش چهارتاق باز بود.
هنوز هم منشواش همان زن بو ا صاب بود .جلو رفتم و کیف سنمینم را به می منشو بند کردن
و سین کردن.
نیم نماهو به من کرد و دوبارم به مانیتور ز زد اما ایتما بعد از چندین سا مرا گناخته بود که
از جا پرید و ف :
 سین خیلو خوش اومدید! بفرمایید ،چو میل دارین؟از همان لبخندهای بو معنایم زدن و فتم:
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سین ،ممنون .هستن؟بله هستن ،منتها جلسه دارن!جلسه کو تمون میشه؟ بفرمایید یه قهوم میل کنید تا جلسهگون تمون بشه!ابروانم از آن یجم از ایتران در هوا ملق موزد .از نماهش معلون بود همانو اسنننن که چند سننننا
پیش موخواسن مرا از گنرک بیرون اندازد و وقتو فهمید چه کسنو هسنتم ،گناید ن دیک به دم
بار ذر خواهو کرد و من یتو نیم نماهو به او نینداختم.
به فنجان قهومی جلویم ز زدن و چشننننننمانم با بخارهای آن در یرک بود .یدود یک سنننننننا تو
معطل گننننننندن و به کارکنانو که همموگنننننننان مدان در یا جنب و جوش بودند ،با کنج اوی
مونمریستم و آنقدر نماهم تی بود که چند نفری هم مچم را رفتند .ممر نمام کردن جرن اس ؟
در جایم جابهجا گننننندن و با چهرمای پوکر مانند فنجان دون قهومان نمام کردن! محا بود دو فنجان
قهوم بخورن.
هنوز چشمم به فنجان بود که در اتاق مدیر امل باز گد و سه مرد و یک زن از آن خارج گدند و
در آخر خودش با لبخندی که بر **ب داگ  ،رو به مهمانانش ف :
خیلو خوش آمدید.دسننتو به مقنعهان کشننیدن و برخاسننتم .هر کدانگننان نیم نماهو تحویلم دادند و از گننرک خارج
گدند.
با چشمان خنثو و خونسردش به چشمانم ز زد و س س به منشو که خودش را با پروندمای در
دس مشلو کردم بود ،اما وشهایش اینجابود ،ف :
 کسو م ایم نشه!پش سرش به اتاقش رفتم و در را بستم.
پش می ش نشس و یقهاش را مرتب کرد و ف :
خب؟ چو گدم خانم دکتر قدن رنجه فرمودن و قدن بر تخم چشممون ذاگتن؟!کیف را روی می انداختم و روی مبل چرن مشنن و رنگ سننه نفرم نشننسننتم .سننعو کردن آن جبهه
یری سننننابق را از چهرم و زبانم دور کنم .یتو ا ر بدترین انسننننان روی کرمی آلودمی زمین بود ،باز
هم هیچ چی ی از آن که خود با پاهای خود و بو د ور به ن د همان انسان آمدم بودن ،کم نموکرد.
نفس میقو کشیدن و فتم:
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 من باب گما و مامان هنوز هم همون قیدم رو دارن و...داگتم چه مو فتم؟ **بهایم را روی هم فشردن و دستانم را در هم قفل کردن و س ور کردن.
از جایش بلند گد و روی مبل روبهرویم جای رف .
اخم کمرنمو چهرماش را دربر رف و پرسید:
اتفاقو افتادم؟ اییانا بعد از پنج_گیش سا نیومدی که بمو هنوزن یال از گوهر مادرر بهمموخورم؟
از پررو ری خودن گننننرمندم گنننندن و سننننرن را پایین انداختم .چه کار موکردن؟ در تمان آن سننننا ها،
سا ر نقش یک دگمن را در داستان زند وان بازی موکرد .سا ر ،نقش یک دگمن و یک دزد را
داگ که مادرن را دزدید! یک سارق کسو که لبخندهای گیرین مادرن را دزدید! او مردی بود که
تمان سا هایو را که موتوانستم در کنار تنها کسو که داگتم ،باگم و طعم یک زند و واقعو را
بچشم ،از آیندمان دزدید و در جایو پنهان کرد که ا ر موخواستم دنبالش بمردن باید همان زمین
آلودمای را که سا ر بدترین انسانش بود با پای پیادم کندوکاو کنم.
پس بو گک نموتوانستم ظرف بیس و چهار سا یافالهان را پا کنم و دچار فراموگو گون
تا بتوانم جلوی زبان نیشدارن را بمیرن.
در یالو که با انمشتانم بازی موکردن ،آهسته فتم:
یه مش لو پیش اومدم .من ...من ف ر موکنم چون آگنا زیاد داری ،گاید بتونو کم م کنو!بر س من ،بو هیچ کینه دوزی ،با جدی به یرفهایم وش داد .او خیلو خوب مرا موگناخ
و مودانسن واو به واو یرفهایم یق ق دارد و به دور از نیرنگ اسن به همین دلیل بود که به
سر گش دنگ یواسش را به من داد.
خب؟ موگنون! چه مش لو؟کمو م ث کردن .من درونم ف " ا ر اگننتبام باگنند چه؟ ا ر از این هم بدتر گننود چه؟ ا تماد به
سا ر هدای ؟ از کو مشورر با او را بهترین رام مودانو؟"
زیر **ب با خود " بهترین رام نیس  ،آخرین راهه! " را زم مه کردن و دیمر تردید را کنار ذاگتم.
ی و مدان بران م ایم ایجاد موکنه!اخم کمرنمش یا پررنگ گنننندم بود و چشننننمان خاکسننننتریاش در نالرن ترسنننننا جلوم کرد .کور
سویو از تشویش و نمرانو در مق چشمانش یس موگد.
 -اسمش رو بدم و بقیهش رو بس ار به من!
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به مبل ت یه کردن و ناخودآ ام پوزخندی زدن و کف دستم را روی پیشانو نهادن.
مش ل همین جاس ! نمودونم کیه!با ابروان در هوا ،دستش را روی لبش ذاگ و متف رانه مرا نمریس  .این جیب بود که کسو
را که م ایمم موگند نموگنناختم؟ ارنی ا ر موگنناختمش ،به او چه نیازی بود؟ آهو کشنیدن و
جواب دادن:
 اون سها! سننننننا رو خودش برای گننننننما و مامان فرسننننننتاد! از همون روزا بود که م ایمتاشگروع گد و بعد تبدیل به تهدید گد.
متعجب نماهم کرد.
اون که یه سالو ازش ذگته! چرا یا داری میمو؟لحالهای چانهان از گدر بلضهای پو در پو بلعیدم گدم لرزید و من ،تنها نمران رو گدن ضعفم
پیش او بودن .ا ر او در این سا ها مرد قدرتمند و نفرر انمی ی در زند وان بود ،در مقابل من هم
در زند و او ،فردی که هیچمام کم نموآورد و از هر چی ی مح متر اس  ،گناخته گدم بودن و به
هیچ وجه نموخواستم تصویر ایجاد گدم در ذهن سا ر خراب گود.
بو آن که در چشمانش ،چشم بدوزن فتم:
 چون دیمه خسننته گنندن! به اینجان رسننیدم ...ف ر کنم کامی بشننه در کرد چون دارن از گننوهرمادرن کمک موخوان! چون دیمه راهو بران نموندم! چون اون کثاف دارم زند یم رو از هم موپاگه!
در نماهش چی ی بود که نموتوانسننننننتم کشننننننفش کنم .چی ی که هم دلواپس بودنش را نشننننننان
موداد ،هم نمام سرزنش رش را!
 بعد از یک سنننننننا اومدی! رننننننرفا به خاطر این که مجبور گننننننندی ویدا! چرا همون موقع به مننمفتو؟ هیچوق نخواستو گوهرمادرر رو مثل پدرر بدونو!
دوبارم همان ویدای سابق گدن و دندان قروچهای کردن و فتم:
پدر من مردم!خندید و دستانش را بر هم کوبید و ف :
 و مادر تو دوبارم ازدواج کرد!از او روی بر رداندن و در سن ور به گن یرهای رنمارنگ درون ظرف کریسننتالو ز زدن .از جایش
بلند گد و مقابل می ب رگ مرتبش ایستاد .چشمم به کادری که رويش نامش به نوان مدیری
یک گدم بود ،خورد.
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 موخوای چی ار کنم؟چشم از می برداگتم و زیرلب فتم:
پیداش کن!دس به سینه ،به می ت یه کرد و ف :
 پیدا کردن سوزن توی انبار کام؟ از نالر تو ،اين گدنیه؟ی هو سننننننیلو از دلشننننننورم سننننننراغم آمد که ن ند قبو ن ند پیدایش کند؟! اما از یک طرف دیمر،
لورغم سابقهی چرکینش ،گک نداگتم که درخواستم را رد نموکند.
 ا ه بخوای موتونو! بعد از این همه سا دیمه مودونم نصف تهران تو رو موگناسن!خندید و دوبارم می را دور زد و پوگه و پروندمهای روی می را در دس رف .
 باز گدن تو؟موتوانسنننننتم برای رام افتادن کارن به جای تو ،یک گنننننمای ناقابل بمویم ،نه؟ وقتو سننننن وتم را دید
ادامه داد:
هرچو ازش مودونو بران بنویس! سننننننر برج اسننننننمش رو تحویل میدن! یه ویدا خانم که بیشننننننترنداریم.
طعنه موزد؟ مهم نبود او موخواس منشا کابو های گبانهان را پیدا کند ،چه چی ی مهمتر از
این؟
بر هی آچهاری مقابلم رف و به آن اگارم کرد .هرچه مودانستم ،نوگتم و در آخر فتم:
 ید موزنم آگنا باگه!وگهی لبش را خاراند و سری ت ان داد.
 پس او اطرافیان رو میمم زیر نالر بمیرن ا ر نتیجهای نمرفتیم ،یه ف ری موکنیم.سننننری ت ان دادن و به نوگننننتههای روی بر ه چشننننم دوختم .بر ه را از زیر دسننننتم بیرون کشننننید و
نماهو به آن کرد.
با گوق و امیدواری پرسیدن:
امروز چندمه؟خندید و ف :
 نوزدهم.با خود زم مه کردن:
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یعنو تا دم روز دیمه...بر ه را تا زد و روی می ذاگ .
 یا من یه چی ی فتم مم نه زودتر ،مم نه دیرتر! تو زند ی رو ب ن ،نمران نباش! اون باسا ر هدای طرفه!
باید مو فتم مرا تهدید کردم؟ تهدید به قطع کردن انمشتان ی انم؟
چهرمان در هم گد و ماللومانه فتم:
 اون یه دیوونهس !سری ت ان داد و ف :
ا ر نفرت نبود و همون او اومدم بودی اینجا ،ا ن این بدبختو تو رورت جیغ و داد نموکرد!بدبختو؟ راسننننن مو ف ممر بدبختو این نیسننننن که از هر طرف فشنننننارهایو ایاطهار کند و
نتوانو هیچ یک را سازمان ببخشو؟ اری ممر آن لحالهای که ایسا کنو بدبخ هستو ،یک
فرد بدبخ نیستو؟!
هر چه دندانهایم را روی هم فشردن ،نتوانستم بر اگک ریختن غلبه کنم.
من ،جلوی سننا ر هدای اگننک ریختم! او با ث گنند این ونه آگننفته گننون! او با ث گنند جلوی
سا ر هدای سر خم کنم! او ...او از یک روز به بعد با ث رخ دادن تمان اتفاقار زند وان گد! او
گخصی او زند وان بود! او با ث هر ونه با ثو گد!
دسننتمالو مقابل رننورتم ت ان خورد و من دس ن از اف ارن کشننیدن و با چشننمان پر آبم به او نمام
کردن .دستما را برداگتم.
بازن خوبه اومدی سراغم .به که فتم ،زن نیس دیمه نمران باگو! برو به زند ی بر . تهدیدن کرد! ف تا یه هفته وق داری...چشنننم به قاب س پشننن سنننر سنننا ر دوختم و لبانم بر هم فشنننردم گننند .قاب س ،اگننن ا
هندسو را به تصویر کشیدم بود چند مثلث و دایرمی سیام و سفید برجسته! ردایش ،نماهم را
از قاب س رف .
 که چه کار کنو؟دسننتانم در هم قفل گنند و پاهایم را جمع کردن .موخواسننتم به سن ور ادامه دهم که نمام خیرمی
منتالرش را دیدن و نتوانستم ساک بمانم.
 -که ...که یا گما رو از هم جدا کنم یا خودن...
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ادامه ندادن و چشننم دزدیدن! خودش فهمید و سننوا پیچم ن رد .دسننتو در موهای جو ندمواش
کشید و زیرلب پرسید:
 جدا گدن ما چه سودی برای اون دارم؟!این سننوا من هم بود! ا ر او با من خصننومتو داگ ن  ،دیمر چرا پای مادر و سننا ر را به این ماجرا
باز کردم بود؟ بر فرض که از آزار و اذی کردن من لذر موبرد ،پس چرا با من همرام گننننننندم بود و
برایم گرطو ذاگته بود که خود با ملو گدن آن موافق بودن؟ و بو گک مودانس که از جدا
گدن مادر و سا ر خوگنود موگون ،پس ماجرا چه بود؟
 نمودونم ...اون ...اون ف انمشتای مامان رو...آن یجم از غم آب گدند ،دریا گدند و از چ شمم قطرم قطرم خود را آزاد کردند و من ،ردای هق
هقم در اتاق پیچید!
سا ر اما ،بو هیچمونه تر و اضطرابو قاطعانه ف :
محبوب که بیرون نمیرم ،ا ر هم برم با خودمه! موتونو از باب مادرر مطمئن باگو!سرن را ت ان دادن و با چشمان خیس از اگک ،ترسان به او نمریستم.
نه ،نه! از اون هرکاری برمیاد! چند بار ن دیک بود یه بییو سننننننرن بیارم! اما خودش نخواسنننننن ومعلون نیس با خرم کو کل م رو موکنه! من دیمه امنی ندارن!
کروار آبو آسمانیَش را کمو قب کشید و سعو کرد یقهی پیراهن خاکستر یَش را آزاد کند .سرن
را پایین انداختم و رورتم را پا کردن.
 پیداش موکنم!سری ت ان دادن و کیفم را برداگتم و بلند گدن .نماهم را به کرواتش دوختم و فتم:
ممنون! ما ...هیچوق رابطهی خوبو با هم نداگننتیم .نه گننما موتونسننتید پدرن باگننید و نه منموتونسنننننتم دختر ایدمآلو برای گنننننما باگنننننم .به هر یا ا ن تنها کسنننننو که موتونه کم م کنه
همسر مادرمه!
م ثو کردن و س س به طرف در قهومای تیرم که برجستموهای لوزی مانند داگ  ،رفتم و در را که
شودن ردایم زد:
-ویدا؟
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بر شتم و به انتالار ایستادن .باز هم همان نمام سا ر ،نماهم موکرد و باز هم نتوانستم آن نمام را
در کنم .در جایش ایسننتاد و دس ن در جیبش کرد .این ادتش را از وقتو که گننناخته بودمش
داگ .
رننندایش مانند پدرن مهربان و دلمرن کنندم گننننیدم گننند .رننندایو که پس از ذگننن سنننا ها در
خاطرن ماندم بود .گنننننناید برای اولین بار آن جمله به ذهنم موآمد و سننننننا ر را با پدرن مقایسننننننه
موکردن .گاید هم این من بودن که برای اولین بار به ردایش توجه موکردن.
با جملهای که بر زبان آورد ،چشمانم درگ گد.
 ف ر نموکنو وقتش رسیدم باگه که بر ردی؟چرا آن روزها که آن رنننندا را رنننندا موزدن ،پاسننننخو نشنننننیدن؟ یا که آپارتمان نقلوان را با رنننند
مارر سا ر مانند وض نموکردن ،چرا؟
تمان مسننیری را که از گننرک تا ماگننین قدن زدن ،رنندایش هم همرام قدن زد و برای خانوادم گنندن
جب پیشنهاد هو انمی ی بود!
موخواسننننننتم رام رفته را بر ردن و بمویم ممر تو نبودی که جان به لبم کردی که از مادرر دور باش،
از مادرر دور باش؟ ممر تو همانو نیسننننننتو که معتقد بود برای در خواندن باید به مدرسننننننهی
گننننننبانه روزی گننننننهری در آمری ا برون؟ یا که با تنهایو خو رفتهان و به دوری از مادرن ادر
کردمان ،چرا؟ ممر تو نبودی که میقار هایمان را با رننننننند من مو پذیرفتو؟ یا چه گننننننندم که
موخواهو مرا بر ردانو خدا داند!
اری چرا ی هو آن روییهی پدرانهاش ل کرد و با محب قلنبه گدماش موخواس مرا بر رداند؟
گنننننننک و گننننننبه هایو معلق در فضنننننننای تیرمی ذهن سننننننردر مم در یا چرخیدن بود و باید هم
موچرخید .آن د ر ونو رفتار بیش از ید آنرما بود و در چشمم پررنگ!
در میان تمامو بو ا تمادیها ،از یک جنبه سننننا ر را قبو و به او ا تماد داگننننتم .آن هم این بود
که سا ر هدای هر که را ارادم کند ،پیدا موکند یتو در انبار کام!
هر که بود ،موخواسنننن بعد از مامها دلهرم و بو قراری را از من و خانهان دور کند! قصنننند داگننننتم
چشم بر روی ذگتهی تیرمای که با او داگتم ،ببندن و گانسو دوبارم دهم به او نه ،به خودن! تا
باز هم طعم دوبارمی خانوادم داگتن را بچشم.
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یک خانوادم چه ویژ وهایو دارد؟ به محض گنیدن این کلمه _خانوادم_ رمیمی و هم دلو به
ذهنم موآید .متشننن ل از مجمو ه افرادی که با رنننلح و رنننمیمی در یک خانه زند و موکنند و
یک دلو و یک رنمو در میانشان موج موزند.
همیشنننننه مو فتم خوب موگنننننود ا ر هر چه زودتر ازدواج کنم و یک خانوادم برای خود تشننننن یل
دهم .به قو دایانا فرانس " ،خانوادم مهمترین چی دنیاسننن  " .پس با این اورننناف ،من مهمترین
چی دنیا را نداگتم! یا موگود ف  ،من اولین نهاد اجتما و را نداگتم!
یا فرد دیمری هم مو وید " :نبودن خانوادم و بودن در جایو که ایسننننا کنو خانهی تو نیسنننن ،
رنج آور اسنننن  " .از طرفو وقتو به آن که به تنهایو از پس مشنننن یتم برموآیم و به تمامو امورار
رسننید و موکنم مواندیشننم ،مرا به گننک مواندازد .گ ن و که یرف یسننابش این اس ن که ا ر
خانوادم مهمترین چی اس  ،پس چمونه هنوز نفس موکشم؟
گنننناید هم جان سننننخ را در جیبم ذاگننننته بودن .اهو وقتو خودر هسننننتو و خودر ،به ناچار
تبدیل به فراتر از یک جان سخ موگوی ،گاید زندم بمانو!
هیچ گنننیدماید که مو ویند ":ن دیکترین خویشنناوندانم ،خودن هسننتم!" پس مان موکنم دلیل
بو خانوادم نفس کشیدن همین اس .
خودر هم ضننوی از خانوادمار به یسنناب موآیو ،پس ا ر خانوادمای وجود ندارد ،تنها نیسننتو!
خودر ،به تنهایو ،خانوادمای ب رگ برای تو تش یل مودهد.
هر چه بود ،من توانسته بودن تمان آن سا ها را دوان بیاورن پس گاید خانوادم همهی همهی همه
چی نبود!
باز هم قلبم قانع نموگنننند و مو ف خانوادم داگننننتن یک چی دیمر اسنننن ! و امان از جدا بین
مل و قلب!
فصل آخر
{این بار ،پایان یک آغاز}
خورگید ،درس در مرک آسمان و انع ا نمام آفتابواش گاید جایو بین سر من و او بود.
برای فرار از نمام خیرمی خورگید ،به پهلو خوابیدن و دس زیر سرن ذاگتم .چشم به مژمهای کم
پشنننن  ،اما بلند رفان که به آسننننمان رنننناف مونمریسنننن  ،دوختم .هر چند ثانیه که پلک موزد،
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مژمهایش هم ت ان موخورد .دور چشنننمانش از گننندر بو خوابو یا به هر دلیل دیمری به کبودی
موزد و آبو چشمانش غم داگ .
انمشتان کشیدمان را که به رورتش ن دیک کردن ،از آسمان د کَند و به دستم توجه نشان داد.
انمشننن روی پل ش کشنننیدن و چشنننمانش بسنننته گننند .لبانش به دو طرف کشنننیدم گننند و هر چه
منتالر ماندن ،پلکهایش را از هم جدا ن رد.
سرن را جلو بردن و کنار وگش زم مه کردن:
 چشار رو باز کن!سننرش را ت ان داد و توجهو ن رد .ري خندیدن و ضننربهی ناچی ی به گننانهاش زدن و درخواسننتم را
ت رار کردن .سرش را به طرفم چرخاند و لبخندش میق گد.
یک طرف رورتش را لمس کردم و س س پلك با یش را با بردن و او ناچار به شودن چشمانش
گد.
چشننننننم ری کردم و "لجباز" را بارش کردن .وقتو باز هم سنننننن ور را ترجیح داد كه انمار لبانش را
دوختهاند و هیچ بر زبان نیاورد ،فتم:
 خوبو تو؟ من بیمارستان رو و کردن ،چند سا تو رو ببینم ها!برای اولین بار به دلیل نامشننخصننو خواسننتار مرخصننو گنندن و رفان را میقار کردن .نامشننخص
نامشخص هم نبود! دلم هوایش را کردم بود و!...
دستم را که هنوز روی رورتش بود ،بلند کرد و روی قلبش قرار داد .ضربان قلبش با بود و بدنش
زیر آفتاب دا گدم بود.
ردایم زد.
جانم را **ب زدم و منتالر ماندن.
دستم را بر قلبش فشرد و ف :
 چرا قلب سم چ ه؟ابرویو با انداختم و در یالو که به تک تار موی سفید ن دیک وگش نمام موکردن ،فتم:
 دلیل ارننلیش رو که کسننو نمودونه ولو میمن که ایتما چون اکثر آدما دس ن راسننتن ،قلبسم چپ بدنه! تا فشار زیادی به قلب وارد نشه!
دسنتم را از روی قلبش برداگنتم و از روی چمنزار بلند گندن .نماهو به اطرافمان انداختم و گنا
ارغوانوان را برداگتم و ت اندن تا ا ر یشرم یا لفو به آن چسبیدم ،جدا گود.
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همانطور که یواسش جمع من بود ،ف :
 پس ف ر کنم خراگیدن دس چ م ناخودآ ام بودم!متعجب پرسیدن:
 چرا؟آهو کشید که از طریق آن ،تمان دردهایش را منتقل کرد.
 چون با خراگننننیدن دسنننن چ م موخواسننننتم مرهم زخمهایو که به مرور روی قلبم ایجاد گنننند،بشم!
دستش را نوازگمانه روی قلبش کشید و ادامه داد:
 مودونو ،هر کو دسننننننتم رو دید ف چرا دسننننننت این گنننننن لیه؟ مثل یه دفتر نقاگننننننو! ولوهیچوق  ...هیچوق کسو ن رسید چرا قلب اینجوریه!
گانهای با انداختم و پرسیدن:
 از کجا باید بفهمن اوضاع قلب از دست بدترم؟خندید آران و تلخ!
 نه خب نموفهمن! هیچوق نموفهمن ،چون ف ر نموکنن! فقط نمام موکنن ...ویدا اون لعنتیافقط نمام موکنن و یرف و یرف و یرف موزنن! از من ن ر چرا دسننننننت پر از خراگنننننننه ،از من
ب ر چرا قلب تر برداگته! تمون این خراگا ،دردای قلبمه که رو دستم سب گدم!
دستش را به طرف خود کشیدن تا بلند گود .روبهرویم نشس و من دستش را فشردن و فتم:
 اما یا همه چی خوبه ،ممه نه؟هنوز دهانش برای پاسنننننخ دادن باز نشننننندم بود که تلفن همراهم زنگ خورد .از درون جیب مانتوی
کرن رنمم بیرون آوردمش و به نان "سا ر" ز زدن.
رفان نماهو به رنننفحهی وگنننو انداخ و پرسنننید چرا جواب نمودهو؟ لویم را رننناف کردن و
جواب دادن.
 الو؟ردایم آگ ارا مولرزید و مدان یک سوا در سرن موچرخید« :پیدایش کردم؟»
پس از م ثو کوتام ،آران ف :
 کجایو؟ باید بیای خونه!پیدایش کردم؟
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پیدایش کردم؟
پیدایش کردم؟
ت ش سریع و پرزور قلبم را یس کردن و با ظّن و مان پرسیدن:
 پیداش کردی؟!این بار ،ردایش نه آران بود و نه خونسرد! جواب سوالم را نداد و خشک و جدی ف :
 ویدا ،به هیچ وجه به کسو نمو چرا داری میای اینجا!خواستم ب رسم چرا که ف :
 آرم پیداش کردن! منتالرتیم...و آن لحاله یک جمله در سرن موچرخید« :پیدایش کرد!»
با چشننمان پر آب و لبانو که به گنندر بر هم فشننردم موگنندند ،به رفان نمریسننتم و هم زمان با
اولین قطرمی اگ و که سقوط کرد ،فتم:
 من ...من باید برن.از روی زمین بلند گننننندن و با جله به طرف ماگنننننین رفتم که رفان با قدنهای بلند خود را به من
رساند و سد راهم گد .دستانش را با آورد و نفس نفس زنان ف :
 ربر ...کن! ن ...من ،باید یه موضوع خیلو مهم رو به بمم ،ویدا!او را با دس کنار زدن و فتم:
 باور کن جله دارن .فردا مفصل رحب موکنیم ،باگه؟سوییچ را که از جیب بیرون آوردن ،رفان از همان جا با ردای بلندی ف :
 ولو یه چی ایو هس که تو نمودونو! من باید...قبل از آن که سوار گون ،به طرفش بر شتم و فتم:
 ی ن ،باهار تما مو یرن.نفهمیدن چطور و با چه سننر تو خود را به مارر رسنناندن .وقتو رسننیدن ،خورگننید در یا غروب
کردن بود .جلوی در ،نفسنننننو تازم کردن و زنگ را فشنننننردن و لحالاتو بعد ،در باز گننننند .منتالر بودن
مثل هر بار نمهبانان در را بمشایند و خوگامد ویند ،اما هیچ س در ییاط نبود.
لحالهای یضورش را در مارر یس کردن و با یادآوری ردای جدی سا ر نفسو از سر آسود و
کشیدن.
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به قدنهایم سر بخشیدن و وارد ساختمان گدن .باز هم هیچ خدمت اری نبود که در سالن این
طرف و آن طرف برود.
بند کیفم را مح م در مش رفتم و با ردای رسایو مادر را ردا زدن.
 مامان؟مارر آنقدر آران بود که هیچ فرقو با یک م ان متروکه نداگ ن  .با تصننور این که گنناید در ییاط
پشتو باگند ،راهو گدن و درب کشویو را به سختو کشیدن و از همان جا خم گدن و ییاط را از
نالر ذراندن نبودند.
نمودانسننتم از کو آنقدر ترسننو و ب د گنندم بودن که رنگ بر چهرم نداگننتم و از تر و اضننطراب
همان جا خش م زدم بود که با سنمین گدن گانهان ،جیغ بلند و وش خراگو زدن.
از سنناختمان خارج و وارد ییاط پشننتو گنندن و به طرفش بر شننتم که با دیدن سننا ر ،نفس یرص
داری کشیدن .ن دیک بود چشم غرمای برون که جلوی خود را رفتم و تنها از میان دندانهای قفل
گدمان فتم:
ترسیدن!خندماش رف و لبان باری ش را در دهان جمع کرد.
 با رحب موکنیم مادرر نموتونه بیاد پایین...بنه دنبننالش رواننه گننننننندن .پل ننان را طو کردیم و از راهرویو کنه اتناق خوابهنا در مقننابنل هم قرار
داگتند ،ذگتیم.
وارد سالن ب ر و گدیم و مادر روی ی و از مبلهای سلطنتو نشسته بود و دستمالو در دستش
قرار داگ و ردای فین فین به وش رسید.
کیف از دستم رها گد و به طرفش دویدن .کنار پایش زانو زدن و دستانش را رفتم.
 مامان چو گدم؟میان ریه و زاریاش لبخند لرزانو زد و به سا ر نمام کرد .هنوز چشم به سا ر دوخته بود که نور
امید در چشمانش درخشید و لبخندش میقتر ش  .نمودانستم چه خبر اس و آن تناقضو
که در یا ر مادر ایجاد گنندم اس ن  ،بیانمر چه رخدادیس ن  .چشننمان پر اگننک و لرزانش کجا و
لبخند واقعو امیدوارش کجا!
از کنار پایش برخاستم و رو به سا ر کردن و با ترش رویو فتم:
 -قرار بود بین خودمون بمونه! به چه یقو به مامان فتو؟
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لحالاتو خیرم در چشمانم نمام کرد و س س پوزخندی زد و روی پاگنهی پا چرخید تا برود که مادر
دستش را به سم او دراز کرد و مخالفتش را ا ین کرد.
 نه سا ر ،لطفا بمون!سا ر بو یرف بر ش و کنارش نشس و آران چی ی در وگش زم مه کرد و راف نشس .
مادر هم با پش دس اگکهایش را پا کرد و **بهایش را با زبان تر کرد .چهرمی جدی هر
دو را که مشاهدم کردن چند قدن قب رفته و همان جا نشستم.
سا ر نیم اهو به او کرد و ف :
 ببین ویدا ،قرار نبود محبوب بفهمه! اما وقتو فهمیدن کو م ایم گننننندم مجبور گننننندن کنتراوضاع از دس من خارجه!
مادر چه ارتباطو با آن ماجرا داگ ؟ این سوا را برزبان آوردن و با کنج اوی به سا ر خیرم گدن.
او ،موهای جو ندمواش را با دسنننننن به قب راند .م ثهای پو در پوگننننننان مرا ذاب موداد و
ثانیه به ثانیه به دس ن گننان گ ن نجه موگنندن .مودانسننتم هر چه هس ن  ،بیانش آنقدر دگننوار
اس که هر دو س ور اختیار کردماند.
وقتو طاقتم طاق گد ،برخاستم و زیر **ب فتم:
 خودن مودونم چی ار کنم!و با قدنهایو سنمین از کنارگان ذگتم .کنار نردمهای طییو رنگ خم گدن تا کیفم را بردارن که
مادر با ردای ضعیفو ف :
 بابار...دستم در هوا ماند و راف ایستادن تا جملهاش را کامل کند.
 تصویری که ازش ساختو یقیق ندارم همین طور تصویری که از من تو ذهنته!قدمو به قب برداگنننتم و رننندای پاگننننهی کفشنننم در سنننالن اکو گننند .اخمهایم در هم گننند و با
چشنننننمان ری گننننندمای نالارم ر گننننندن .همان جا به سنننننتونو ت یه کردن تا بتواند یرف ب ند ویو
نموتوانس چشم در چشم بموید .اری چه را بموید؟!
 تو یادر نمیاد ...گایدن بیاد ،هر گب بساط د وا به رام بود .وقتو یامله گدن ،خوگحا گد.اخیقش بر شنننننن و کمتر به پروپای من موپیچید .پدرر اگننننننق دختر بود و من بالع س! همه
مو فتن بعد از به دنیا آوردن یه پسر و دختر بعدی قطعا پسرم ...خیلو دوستش داگتم ،بیشتر
از تو و ویید چون با اومدنش آرامش رو به خونه آورد .یه گنننب که داگنننتم همین رو به داداگننن ،
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ویید مو فتم بابار گننننننید .هر چو فتم "منالوری نداگنننننتم و هیچ مشننننن لو با تو و زند یمون
ندارن" به خرجش نرف که نرف  .اونم بر ش ف به دنیا که بیاد فاتحهش رو بخون! تنم لرزید
ویدا!
مادر سننرش پایین بود و دسننتما کاغذی را ت ه ت ه موکرد .آران قدن برداگننتم و سننر جای قبلوان
نشستم .سرن را پایین بردن تا چهرماش را ببینم .با ردای لرزان پر تردیدن فتم:
 بابا ،اون بچه رو...سننرش را بلند کرد و از چشننمان شنناد گنندمی پر هراسننم همه چی را خواند و "نه" ف و نفسننم را
آزاد کرد.
ویو به همان روزها بر ش و لبخند زیبایو لبانش را دربر رف .
 یادر میاد اسنننمش رو چو انتخاب کردیم؟ نوید! نوید به دنیا اومد و درسننن وقتو که روی تخبیمارسنننتان چشنننم انتالار دیدنش بودن ،پدرر اومد و ف مردم! ولو ممه نمیمن مادر موفهمه؟
یس موکنننه؟ پس چرا یرفش رو بنناور کردن؟ چرا هیچ یسننننننو در من نمف ن  ،محبوب ،نوینندر
زندمس ؟
چشم به من دوخ و ف :
 یادته وقتو فتم داداگو که این همه منتالر دیدنش بودی ،رفته پیش خدا چقدر ریه کردی؟سرن را که ت ان دادن ،ادامه داد:
 دوبارم بحث و مشننننناجرمها از سنننننر رفته گننننند .همش دیر مواومد خونه ،به من و ویید خرجونموداد و تمون توجهش تو بودی! بخاطر همینه که هیچ کدون از بدبختوها رو به یاد نمیاری ،چون
مثل من و ویید نچشننیدی! تمون چی ی که برامون باقو موندم بود ،یه خونه بود .چند سننا ن ب
بار ذگ  .به خودن که اومدن ،دیدن با پدرر تو کارخونهی سا ر مشلو به کاریم!
سننننننا ر دسنننننن به سننننننینه به زمین خیرم گنننننندم بود و مثل من به یرفهای او وش سنننننن ردم بود.
مودانسننتم به طریق کار در کارخانه با ی دیمر آگنننا گنندماند و یک سننا پس از مرگ پدرن ازدواج
کردم اند اما دلیل را خیر!...
سننا ر از مادر خواس ن جله ن ند و خودش را اذی ن ند .اما نمودانس ن که با همان م ثهای
طو نوگننان ،مرا تا مرز جنون موبرند .با این یا س ن ور کردن تا ا ر برای باز و کردن خاطرار به
زمان نیاز دارد ،لحالاتو را ررف کند.
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دستش را بر پیشانو ذاگ و قطرمهای اگ ش ی و پس از دیمری روانه گدند .من هم بو آن
که بدانم دلیل ریختن آن همه اگک چیس بلض کردن که او در یالو که هق هق موکرد ،ف :
 تقصیر من نبود ویدا ،به خدا من ..من هیچوق من ...مر ش رو نخواستم! باور کن از قصد نبود!با ف ری که در ذهنم جرقه زد ،سنننر ت ان دادن و چندین بار نه را زم مه کردن .دسنننتم را روی دهانم
ذاگتم و با چشمان شاد و از یدقه بیرون زدم او را نمریستم .او چه مو ف ؟!
اولین قطرمی اگ و که از چشمم جاری گد مصادف با برخاستن و افتادن روی زمین گد .هر چه
تیش کردن نتوانستم اف ارن را برزبان آورن .باورش سخ بود برزبان آوردنش سخ تر!
در نهای خودش بلضش را قورر داد و ف :
 اون گننب هیچ کس تو کارخونه نبود .داگنن با تلفن یرف موزد ...رننداش تو کار ام موپیچیدرننداش پاهان رو سننسن کرد .همون جا خوردن زمین و زدن تو سننر خودن ...ویدا پدری که خدای تو
بود بچهن رو ازن پنهان کردم بود ...تمون سا هایو که ادار بودن!
ردایش خش دار گد و فریاد زنان ف :
 پدری که پادگام تمون قصههار بود ،دور از چشم من زن رفته بود! تمون سا هایو که سگ دوموزدن زند یمون رو بچرخونم!
به لبانش خیرم خیرم نمام موکردن و تنها اگننننننکهایم بود که در ج  ،ج چهرمان در ردش بود .با
ویش نماهم موکرد و لبانش مولرزید.
دستانش هم!...
پلکهایش هم!...
و من در این میان ،مجسمهی زندمای بیش نبودن.
 ویدا؟ دخترن؟چشمانم را بستم و دستم را با بردن و فتم:
 بعدش؟سننننا ر دسننننتش را فشننننرد و سننننری ت ان داد که یعنو بمو .مادر ،دسننننتما رننننورتو جرواجر را بر
دماغش کشید دماغش سرخ سرخ گدم بود.
 بهم ف تمون این سا نویدن ...جمر وگهن دور از من ب رگ گدم ف دا دیدنش رو به دلمموذارم و هیچوق اجازم نمیدم ببینمش ...ف  ...ف  ...ف اینقدر ف تا نفهمیدن چو
گد هُلش دادن!
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هین بلندی از میان لبان نیمه بازن خارج گد و او دستانش را جلوی رورتش رف و ادامه داد:
 به جان خودر قسننم ،به روح آقاجون ،نموخواسننتم اتفاقو براش بیفته ،ویدا! اونقدر آرون هلشدادن که ارننننننی ف ر نموکردن از جاش ت ون بخورم! ولو ...ولو هلش که دادن ،سننننننرش به ی و از
دسنننتمامها خورد و افتاد زمین! هو گننندن و جیغ کشنننیدن و اسنننمش رو رننندا زدن .پشننن سنننرش
گ افته بود و خون هر لحاله بیشتر از قبل کف کار ام رو کثیف موکرد .سرش رو روی پان ذاگتم
و مدان رننداش موزدن تا این که چشنناش رو باز کرد .ویدا یتو وقتو نفسننو براش نموندم بود هم
موخواسننننن من رو خون به د کنه! ف با نویدر خدایافالو کن! وقتو چشننننناش رو بسننننن و
ت ون نخورد ،اونقدر ترسننننننیدن که فقط فرار کردن به نالرن اقینه مواومد و ...از کارخونه خارج
گدن.
مادرن ،پدرن را کشته بود!
آخر دنیا را به چشننم دیدن .پایان دنیا ن دیک بود که این چنین مجبور بودن سننخنان پُر ترکشننو که
قلبم را هدف رفته بود ،هضنننننم کنم؟ ممر نمو ویند دنیا دو روز اسننننن ؟ گننننناید لحالار پایانو دو
روزمی دنیای من بود! ممر نمو ویند بعد از هر خوگنننو ،غم اسننن و بعد از هر غم ،خوگنننو؟ پس
ا ر پایان من ن دیک بود ،چرا باید با غم به اتمان برسننند؟ چرا خوگنننو نه؟ چرا با اندکو آرامش نه؟
چرا با لبخند ژکوند مسخرمای کنج **ب ،نه؟
چرا بو آن که گننننادی را تجربه کنم ،فررنننن دو روزمان بو مهابا آمد و رف ؟ این انصنننناف نیسنننن !
نیس !
خدای من ،چرا نه؟
کفر نمو ویم اما دیمر بس اس !...
فلش بک {ویدای یازدم ساله}
 داداش ،خانم سهرابو ف امسا لون خیلو سخته!ویید سننننننرش را از میان انبوهو از کتاب و دفتر بلند کرد و خودکار آبواش را بین دندان هایش
ذاگ و ابرویو با انداخ .
 -پس قرارم ویدا خانم لون رفر بمیرم!
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ب ُغ کردم و ملمون ،یک وگه نشستم و جوابش را ندادن .ویید ،مدان زیر چشمو مرا مونمریس
و در موخواند .چطور موتوانس ن آن طور چهار زانو بنشننیند و در بخواند؟ من همیشننه باید
روی گ م موخوابیدن و موهای بلند فرن را با ی سرن موبستم تا بتوانم در بخوانم.
وقتو دیدن دیمر هیچ توجهو به من نموکند و غرق کتابهای قطورش گنننننندم اسنننننن  ،برای آن که
نمذارن در بخواند ،فتم:
 مامان و بابا دیر ن ردن؟دوبارم سننرش را با آورد و به من که دس ن به سننینه در کنج اتاق نشننسننته بودن ،نمام کرد .س ن س
چشنننمانش را در یدقه چرخاند و به سنننا قهومای رنگ قدیمو نمریسننن  .یرفم را جدی رفته
بود که ف :
 سا دوازدم !از جایش برخاس و خودکارش را روی زمین انداخ و ف :
 ا ن یه سرکو تو کوچه موکشم.مثل همیشه از جا پریدن و فتم:
 منم میان!با چنان اخمو نماهم کرد که قب قب رفته و سننننر جایم نشننننسننننتم .لحالاتو بعد رنننندای باز و
بسته گدن در آمد و من لبهی پیراهن ل دار قرم ن را در دس رفتم و بعد از ویید اتاق را تر
کردن.
هیچ س در ها نبود و رنندای گننرگننر آب از یمان موآمد .ویید متعجب مادر را رنندا زد و وارد
راهروی منتهو به یمان گننننند و من هم پشننننن سنننننرش رفتم .وقتو دید در باز اسننننن جلو رف و
نمودانسننتم چه دیدم که در جا میخ وب گنندم بود .دسننتش را سنند رام من کرد و نمذاگ ن جلوتر
برون .از آن طرف ردای ریهی مادر بلند گد و ویید در را روی هم ذاگ .
وقتو گننیون مادر گنندر یاف  ،لبهی پیراهنم را با رفتم و روی پنجههای پا پاورچین پاورچین به
طرف یمان رفتم.
سرن را به درز باز ماندمی در ن دیک کردن و دستان خونو مادر جلوی چشمم آمد!...
پل و زدن و قطرم اگننک درگننتو روی لبم افتاد .یتو با یادآوری آن گننب نحس هم نموتوانسنننتم
یقیق را ب ذیرن .به وش هایم ،چشننننننمانم ،به هیچ کس و هیچ چی ا تماد نداگننننننتم و به هر

279

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
طریقو موخواسننننننتم از کابو ر ب انمی ی که خیا رها کردنم را نداگنننننن  ،برخی ن برخی ن و از
آنكه تصاویر غم انمی و ویشتنا کابوسو بیش نبودم ، ،گادمان گون اما ییف که...
اگک روی لبم را که با پش دس پا کردن ،بلض آزار دهندمی کنج لویم سر باز کرد.
 مامان ،تو ...تو چی ار کردی؟ با من ،با ویید ...با بابا ...چی ار کردی مامان؟بلند گدن تا به طرفش برون ،اما لحالهای چشمانم سیاهو رف و زمین خوردن .مادر نیم خی گد
که مرا از روی زمین بلند کند که سنننننننا ر جلویش را رف و خودش خم گننننننند تا کم م کند اما
دستش را پس زدن و همان جا نشستم.
سنرامیکهای سنرد ،موهای تنم را سنیخ کرد و ایسنا خوگنایندی را از طریق کف دسنتانم به من
منتقل کرد .دماغم را با کشیدن و رو به مادر فتم:
 چرا ا ن داری میمو؟ چند سنننا ذگنننته؟ یک سنننا ؟ دو سنننا ؟ دم سنننا ؟ مامان چهاردم سننناذگته! چرا...
سا ر که جیب آران بود و ماللون ،یرفم را قطع کرد و ردایم زد.
دستم را با بردن تا ساک گود .س س فتم:
 چرا با سا ر ازدواج کردی؟ هنوز یک سا هم از مرگ بابا نمذگته بود! بابا رو کشتو که...سا ر سرزنشآمی نامم را برزبان جاری ساخ و ف :
 محبوب تقصننیری ندارم مقصننر منم! این موضننوع چرا اینقدر برار اهمی دارم؟ ا ن مش ن ل مااینه؟
پوزخندی زدن و با بدخلقو فتم:
 مش ل ما چیه؟منتالر نماهش کردن که نیم نماهو به مادر کرد و ادامه داد:
 م ایم تو!تار موهای جلوی چشمم را کنار زدن و اطراف یجماهم را ماساژ دادن.
 نموفهمم ...نموفهمم چو میمو! م ایم من چه ارتباطو با بابا دارم؟مادر دهان باز نموکرد و با چشننمان براق از اگننک به جایو خیرم گنندم بود .چشننم که از او رفتم،
سا ر آهو کشید و ف :
 -از یرفهای محبوب متوجه نشدی که برادر کوچکترر نمردم؟
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آنقدر مرگ پدر به دس ن مادر مرا گننوکه کردم بود که دیمر به الباقو سننخنانش توجهو ن ردن .با
وجود آن ه موتوانسننننننن برایم بهترین خبر باگننننننند اما نبود !...یتو ا ر بهترین خبر الم را در
موقعی نامناسبو بدهند هم طعم خوگایند خوش خبری را نخواهیم چشید.
مادرن ،پدرن را کشننته بود و من از زندم بودن برادر کوچکترن گننادمان گننون؟ ج ُک مو ف ؟! مادر
هم به همرام پدرن مردم بود ،دفن گدم بود بو آن که برایش مراسم سو واری بمیرند!
پوزخندن هیچ رقمه از روی دهانم کنار نمورف .
 مامان ،خوگحالو؟ پسر کوچولور زندم ! جالبه ،چرا همون موقع نرفتو دنبالش بمردی؟نمام سننرزنشننمر سننا ر همچنان سنننمینو موکرد و من بو توجه به او دس ن بر زمین کوباندن و با
ردای تحلیل رفتهای سوالم را ت رار کردن.
مادر به خود آمد و هراسان ف :
 شتم ،نبود ...کم کم بوخیالش گدن .مودونستم هرجا هس  ،جاش بهتر از خونهایه که دارمویران میشه.
چرا همه کسننننو را داگننننتند تا نمرانش گننننود و من نه؟ باز هم بلضننننو غو پی ر در لویم گنننن ل
رف  .چرا هیچ س را نداگتم؟ یتو مادری که...
دیمر گک داگتم او یق نان مادر باگد!...
دستانم را دور پاهایم یلقه کردن و بو آن که نماهش کنم فتم:
 چی دیمهای هم موندم؟از وگننه چشننم مادر را دیدن که با تمان نارایتواش رننورتش بشنناشتر از قبل گنندم .آران و قرارش
بر شته بود.
 نویدن پیدا گدم!سنننا ر بیفارنننله دسننن بر پای مادر ذاگننن تا سننناکتش کند .برایش چشنننم و ابرو آمد و سننن س
لویش را راف کرد و ف :
 موضوع م ایم...آم کشید و دستو به ته ریشش کشید.
از کو تا یا سا ر هدای آم موکشید؟
 ویدا ،برادرر امل ارلو مش یر اخیر توئه! ما مجبور گدیم اون رازها رو فاش کنیم که به اینموضوع برسیم.
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زدن زیر خندم و آنقدر خندیدن که اگننننکهایم جاری گنننند .وقتو دیدن سننننا ر جدی اما تریم آمی
نماهم موکند ،خندمان تبدیل به هق هق گد.
بلند گنننند و به طرفم آمد .زیر بللم را رف و مرا بلند کرد و مدان "آران باش" را کنار وگننننم زم مه
موکرد .روی مبل نشاند و خودش هم کنارن نشس .
 من قو میدن خودن این بازی مسخرم رو تمون کنم! اون با تو بازی کردم و قرارم تقاص پس بدم!مادر در زاویهی دیدن نبود اما فهمیدن ا تراض کردم که سننننننا ر دسننننننتش را با برد و زیر **ب
"تمومش کن" را ف .
 چرا؟ چرا با من ...خواهرش...به طرف سا ر چرخیدن و دیمر پش به مادر نشسته بودن .در چشمانش ز زدن و منتالر گنیدن
پاسننخ سننوالو بودن که یک سننا مرا به ف ر فروموداگ ن  .هر چه به یک سننا اخیر ف ر موکردن،
تنها سایهی گون او بر زند وان ی مرانو موکرد و دغدغهان را همان یک سوا مودانستم چرا؟
 ایتما گما رو مقصر مرگ پدرر مودونه ...پس روگنه که چرا!من؟ من چه تقصننیری داگننتم؟ مادرمان ،پدرمان را کشننته بود! من چه تقصننیری داگننتم؟ رنندای
سا ر در وگم زنگ زد.
 ضمنا ویدا ،تو اون رو موگناسو!تمان غم و غصههایم را کنار ذاگتم تا بتوانم تمان سوا تم را رفع کنم.
 من مودونستم موگناسمش ...فقط نمودونستم کیه! اون کیه؟باز هم آهو کشید و کیفمواش به وضوح یس موگد.
 تو بیمارستانتون کار موکنه گاهین رضوی!هین بلند کشیدن و برخاستم .همانطور که تلوتلو خوران رام مورفتم ،ف :
 اون ...اون که یه دس و پا چلفتیه! اون که ...وای خدا ...اون برادر منه؟جلوی مادر ایستادن و گانههایش را در دس رفتم.
 یه چی ی بمو!سرش را با آورد و لبخند میقو زد.
 وقتو سش رو دیدن ،فهمیدن سا ر اگتبام ن ردم و خودگه! ویدا خیلو گبیه وییدم چطورمتوجه نشدی؟
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گنننروع به قدن زدن کردن و زیر **ب با خودن یرف موزدن .یرفهایو که خودن هم نمودانسنننتم
چه هسنننتند و چه معنایو مودهند .گننناهین رضنننوی؟ گنننوخو موکردند ،ممر نه؟ آن روز آنقدر از
گنیدن رازهای چندین و چندسالهای که مهر و مون گدم در سینههایشان یبس گدم بود ،گوکه
گدن و آنقدر با تیرهای اسلحهای به نان یقایقهای جیب و نامعقو مورد اراب قرار رفتم که
نمودانسننتم برای فاش گنندن هوی اوی لعنتو متعجب گننون ،یا برای مرگ پدرن اگننک بری ن ،یا
یتو برای برادری که در بدترین گنننننرایط و با بدترین چهرمی خود وارد زند وان گننننندم بود ،لبخند
ب نم! نموتوانستم تمان هیجاناتم را نسب به هر اتفاق بروز دهم موتوانستم؟ پس از هردویشان
دور گدن و بو توجه به ردای سا ر که نامم را فراموخواند ،هراسان و گتاب زدم از مارر خارج
گدن.
هر ام اتفاق نا واری در زند ومان موافتد ،مهر تاییدی موخورد به نوان بدترین روز مرمان! اما
زمانو که روزهای تلخ و غم انمی فرا مورسنننند ،همان «بدترین روز مرمان» به فراموگنننو سننن ردم
موگود و روز تلخ جدید جایم ین آن!
اما گنننننننک نداگننننننتم با وجود روزهایو که پیش رو دارن ،آن روز ،بدترین روز ویدا در تمان مرش
خواهد بود!
هیچ جا مثل خانهان نموتوانسننننن مرا به یال نرما پیش از برمی گننننندن یقایق بر رداند .هیچ
مقصننننننند دیمری هم برایم نماندم بود .تنها م انو که مرا موپذیرف  ،خانهی با معرفتو بود که با
ت مان کوچ واش هیچمام مرا پس نموزد و هر ام که او را تر موکردن ،باز هم مرا مو پذیرف .
خانه ،پدری اسننن که سنننایهاش با ی سنننرر اسننن و از بدو تولد تا زمان مرگ هوای را دارد و تر و
خش موکند .خانهای داگتم از جنس پدر!
تا به آپارتمان برسم ،چندین بار ن دیک بود تصادف کنم و چندین بار چشمانم ج سایهی محوی
از خیابان چی ی ندید.
اتومبیل را همان جلوی در پار کردن و با تنو خسننننننته و سنننننننمین جلوی در ایسننننننتادن تا دسننننننته
کلیدهایم را از درون کیف دائم الشلو بیابم.
تلفن همراهم گننروع به زنگ خوردن کرد و با دیدن نان رفان روی نمایشننمر وگننو آن را در جیب
پایی می مشنننن وان فروکردن .هنوز مشننننلو جسنننن وجوی درون کیف بودن که رنننندای مهیب بوق
کامیونو مرا از جا پراند.
ردای زنگ تلفن دوبارم از سر رفته گد.
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آن روز همه چی و همه کس دس به دس هم دادند تا مرا صبانو و پرخاگمر کنند.
دسته کلید را پیدا ن ردن و پوفو کشیدن و با تصور آن که در ماگین جا ماندم ،به طرف ماگین رام
افتادن .هنوز دستم را به در نرساندم بودن که تصویر مرد مش و پوگو در گیشهی پنجرم ماگین
افتاد.
تا آمدن به خود بج ُنبم دسننننننتش را دور ردنم یلقه کرد و پارچهی سننننننفیدی را بر دهان و دماغم
ذاگنننننن  .یالم از پیش ناخوش بود و یتو نفسننننننو برایم نماندم بود تا در برابر بوهوش گنننننندن
مقابله کنم.
«سنننرخو خون روی لبا سنننفیدش در ذوق آدن موزند .لبخندی دارد که دو ردیف دندانهایش را
به نمایش ذاگته و یک طور گیطانو به چشمانم چشم دوخته اس  .دیمر آن یک جف چشم
قهومای که بو گننننباه به من نیسنننن  ،دلنشننننین نیسنننن و بالع س نفرر و آتش از آن موبارد.
یتو دیمر بوی مادر هم نمودهد.
همانطور که خیرم به من اس  ،امو آهسته به جلو برمودارد از او موترسم ،بسیار!
موخواهم قننب برون امننا نموتوانم نموتوانم ت ننان بخورن .موخواهم فرینناد ب نم امننا نموتوانم!
ویو کسو دستش را جلوی دهانم رفته اس  .یتو مطمئن نیستم که نفس موکشم.
اینجا کجاس ؟!
جلو موآید جلوتر ،جلوتر و در نهای مقابلم موایسننننننتد .موخواهم بمویم ممر مادرن نیسننننننتو؟
اما...
کف دستش را باز موکند پر از خون اس  .قطرم قطرم و چ ه چ ه بر زمین اتاقک کاهملو سقوط
موکند.
بدنم به ر شننننننه موافتد .دسننننننتش را با موآورد و جلوی رننننننورتم مو یرد .بوی خون را موتوانم
استشمان کنم .یتو م ماش را هم زیر زبانم یس موکنم.
دس خونواش را روی رورتم موکشد و سفیدی رخ را سرخ موکند.
راستو ،خون چه کسو بر روی چهرمان نشسته؟!»
وزیدن نسیم خن و را پش پلکهای لرزان اما سنمینم یس کردن .ویو برای باز کردن چشمانم
باید یک پارم آجر از روی آن بلند موکردن .از میان چشمان نیمه بازن ،چشم چرخاندن و خود را در
اتاق بیس وچهار متری گلو پلوغو دیدن.
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لحالهای کامی هوگننننیار گنننندن که دسننننتان و پاهای بسننننته گنننندمان را دیدن و برای رهایو از طناب
پیستی و سف و مح م قرم رنگ مشلو تقی کردن ،گدن.
ردای نفسهایم و هوهوی باد س ور اتاق را موگ س و فضای بس خوفناکو ایجاد کردم بود.
سنننرن را چرخاندن تا گننناید بتوانم ید ب نم کجا قرار دارن .در سنننم راسننن  ،کاناپههای قهومای
رنگ کهنه و فرسودم به همرام چندین رندلو قرار داگ  .یک می هم همانجا بود که یک جعبه
پیت ا و چند قوطو دلستر رویش بود و پاک های سیماری هم روی هم چیدم گدم بود.
نفس میقو کشیدن و بوی ضعیف سیمار به مشامم رسید.
سر چرخاندن و سم چپ را نمریستم .روی موک دودی رنگ پر از کاغذ و روزنامههای باطله بود
و کارتنهایو هم در کنج اتاق به طور پراکندم ذاگنننننته گننننندم بود که روی چندتایش ضنننننربدر قرم
کشیدم گدم بود.
چشننم از ضننربدرها رفتم و مشننلو ور رفتن با طنابهای دور مچم گنندن .یتو یک میلومتر هم
نموتوانستم دستم را ت ان دهم.
پردمی سنننننفید رنگ چروکو که روبهرویم قرار داگننننن  ،ت ان خورد و سنننننبب جیغ خفهای در لویم
گد.
باد پردم را مورقصاند و پنجرم کامی باز بود .سیلو از امیدواری در من تش یل گد و باز هم خود را
ت ان دادن تا بل ه بتوانم پایم را از بند طناب آزاد کنم .اما درسننننننن لحالهای که خود را به جلو
یرک دادن و تصور کردن فضای بین پاهایم و طناب کمو بازتر گدم ،رندلو روی زمین بر ش و
من با رورر با زمین برخورد کردن.
انمار آن گب تمامو جیغهایم طبق قرارداد نانوگتهای موبایس خفه موماند.
پس از درد خفیف فک و دماغم ،گوری خون را در دهانم م م کردن.
باید هرطور گدم خود را به پنجرم مورساندن یتو با دس و پای بسته!
انمش ن های پایم که کف موک را لمس موکرد به کار رفتم تا از آن وضننعی خیص گننون .تمان
نیرویم را جمع کردن و خود را همرام با رندلو چوبو چرخاندن و این بار وضعی م انوان به رو به
سقف تلییر کرد .انمش های دستم که به پش بسته گدم بود کمو روی موک ساییدم گد.
خیرم به سقف ،به ردای جیرجیر ها وش س ردن و هر چه ف ر کردن به نتیجهای نرسیدن .روی
رندلو ،با دس و پای بسته چه کاری موتوانستم انجان دهم؟!
ردای دسته کلید و س س باز و بسته گدن در که به وگم رسید ،نفس در سینهان یبس گد.
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هیچ دیدی به در نداگتم اما موتوانستم ید ب نم چه کسو وارد خانه گدم اس  .با این یا
بدنم مولرزید و در آن هوای سرد ،قطرمهای درگ رق از پیشانوان در موهایم فرومورف .
ردایش را گنیدن که با خود پچ پچ موکرد و از با ی سرن بور کرد و پنجرم را بس  .خودش بود!
با همان لبا های یک دسننن مشننن و و کیم کپ و دسننن کشهای چرن! مدان به خود قور قلب
مودادن که در نهای برادرن اسننننننن و نموتواند مرا ب شننننننند اما با تمان اتفاقاتو که رخ دادم بود
نموتوانسننتم با همان جمله خود را قانع سننازن و آران بمیرن .او دیوانه بود چه مودانس ن خواهر و
برادر چیس ؟
رنننننندای پایش که ن دیک و ن دیکتر موگنننننند ،چانهان را لرزان و لرزانتر موکرد .هیچمام تصننننننور
نموکردن از یک انسان به آن ید و اندازم بترسم!
ی هو و بو مقدمه چینو لبه رندلو را رف و از زمین بلندن کرد.
چرا یرف نموزد؟ یا که دیمر گناخته بودمش! با من یرف نموزد اما زم مههای مبهم زیر لبش
را که با خودش یرف موزد ،موگنیدن.
وقتو جلویم ایسننننتاد ،انمار برای اولین بار در تمان بیسنننن و گننننش سننننا زند وان او را مودیدن!
موهای قهومای مجعد رو به فر داگ ن درس ن مثل من! چشننمهایش درگ ن و قهومای رنگ بود
درسن مثل من! نموخندید ،یتو لبخند بر **ب نداگن اما از قبل مودانسننتم چا ونه هم
دارد درس مثل من!
سرش را که جلو آورد از نمام خیرمان دس برداگتم و به دکمهی کتش نمام کردن.
از ژستو که به خود رف  ،متوجه گدن موخواهد دهان باز کند و یرف ب ند در نهای !
دستو که روی لبهی رندلو ذاگته بود برداگ و مشلو دور زدن دور من گد .پش سرن بود
که همان ردای گاهین رضوی با این تفاور که دیمر ماللومیتو در لحنش یس نموگد ،ف :
 مودونو چرا موهار رو خواستم؟ بابا ...بابای من ،اگق موهای دخترش بودم!از تر ن تا کان تا وقتو که خودش ارادم کند یرف ن دن .آنقدر آران رننننننحب موکرد که کمو از
اضطراب و ت ش قلبم کاسته گد.
جلویم دسن به سننینه ایسننتاد .سننرن را با بردن و به چشننمان آگنننایش نمام کردن .بلض لویم را
فشرد چرا باید این ونه با برادر کوچکترن آگنا موگدن؟
 تو لیاق داگتن اون موها رو نداگتو!فین فینهایم گروع گد .و چقدر از انسانهای ایساساتو چون خودن تنفر داگتم!
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همانطور که پودرپو بلضم را قورر مودادن ،با ماللومی و اندکو امیدواری فتم:
 مودونستو من خواهرتم؟خندید بلند و یرصدار! آم ویدای ایمق او همه چی را موداند!
چهارزانو روی زمین نشننسن و پایش را به سننر ت ان موداد .صننبو گنندم بود؟ دسن هایش را
بیش از دم بار باز و بسته کرد .آران و قرار نداگ !
در نهای سری ت ان داد و زیر **ب جواب داد:
 تو هیچو نیسننننننتو! تو یه تی ه زبالهای که یا که موهار رو رفتم دیمه فایدمای نداری! بابا...بابان فقط موهار رو موخواس !
او همان گنناهین آران و ماللون بود .چمونه توانسن آن کارها را انجان دهد؟ گنناید آخرین کسننو که
به او گک موکردن ،خودش بود!
هنوز پایش را ت ان موداد .دستان رق کردماش را به گلوارش کشید و از جایش بلند گد.
**ب تر برداگتهان را تر کردن و با لحن مییم آمی ی فتم:
 ببین ،زن به این کارا نیس  ...باور کن ...باورکن ا ه دس و پان رو باز کنو مو گینیم همینجاتا هروق که بخوای رحب موکنیم.
پوزخندی زد و ف :
 خفه گو بابا!ممر در فیلمها از همین دیالوگها پشننن سنننرهم ردیف نموکردند که آخرش همه چی به خوبو و
خوگو تمان موگد؟
مقابل پنجرم ایسننننننتاد و به تاری و گننننننب ز زد .در یالو که چشننننننمم به برجسننننننتمو کتش که
موتوانس هر نوع سییو زیرش باگد ،بود که ف :
 گننبها رو دوسن دارن ،هر غلطو ب نو رو نمیشننه! گننب سننیاهه و سننیاهو رو تو د خودش جاموکنه! یتو موتونه یه قتل درجه یک رو هم پنهون کنه ،جل الخالق! اونم قتلو که زن ،گوهرش
رو موکشه! به قیدمی من گب هم مقصرم چون ا ر روز بود ...ا ر هوا روگن بود ،همهی گهر از
کشتن یه آدن خبردار موگدن! ولو گب بود!
سنننن ور کرد و همچنان پشنننن به من ،بیرون از پنجرم را تماگننننا موکرد .سننننعو کردن با لحن قابل
ا تمادی او را مجاب کنم تا مرا آزاد کند.
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پیش فهمیدن! اون پدر منم بود!

 من هیچ خبری از این ماجرا نداگتم! باورکن همین چند سامن هیچ دخالتو تو اون ماجرا نداگتم!
به طرفم بر ش و گانهای با انداخ و بوخیا ف :
 نه خب ،تو تقصیری نداگتو!م ثو کرد و ادامه داد:
 ا ه با کسنننو مشننن ل داگنننته باگنننو و رننندالبته باهوش باگنننو مودونو که به خود طرف نبایدرنننندمه ب نو! برو سننننم آدنها و چی ایو که موپرسننننتشننننون! میمن آزار رسننننوندن به یک نفر به
اندازمی گ ستن ب هاش به اون ردمه نمورسونه! پس ،همیشه اطرافیان دگمن رو مورد هدف
قرار بدم نه خودش رو! هون ،گد؟
سرن را به رندلو چسباندن و چشمانم را بستم س ور را به هرچی ی ترجیح دادن .قدنهایش را
که به من ن دیک موگد ،گنیدن و با تمان دلهرمای که داگتم چشم باز ن ردن.
 سه سا پیش که مامانم مُرد ،از غصهی بو پولو ...از غصهی نبود بابا...تلخندی زد و ادامه داد:
از غصهی خل و چل بودن من! نمودونم چی ار کردن که فرستادنم دیوونه خونه ...هیچوق یادننیومد چرا این کار رو با من کردن!
این بار م ثش طو نوتر گد و کمو بعد ف :
 بمذریم ...اونجا ی و بود که همیشننننه به چند تا از پسننننرا سننننر موزد .از پچ پچ پرسننننتارا فهمیدنخودگم یه نمه قاطو دارم! یه روز که طبق معمو زدم بود به سرن و دلم هیجان موخواس  ،ی و
از اتاقهای بخش یک رو به آتیش کشیدن خیلو فاز داد! ولو اون آدن من رو از اتاق کشید بیرون
و نجاتم داد! و همون روز طرح رفاقتمون ریخته گنننننند .همهی زند یم رو بهش فتم ...فتم یه زن
پتیارم بابان رو کشنننته .فتم ادار ی ترین کسنننمم ...فتم موخوان از آسنننایشنننمام ب نم بیرون و
انتقان غمدار بودن همیشمو خانوادمی ماللومم رو بمیرن! گانس زد و خرپو از آب در اومد با یه
یرک تونس من رو از بین اون روانوها بیرون بیارم!
به طرف کارتنهایو که وگهی اتاق قرار داگ  ،رف و در آن سرکو کشید .در یالو که دستش
را بر ضربدر قرم موکشید ف :
 بهترین رفیقو بود که یه آدن موتونس ن داگننته باگننه و من با تمون پرروییم ازش خواسننتم بازنبهم ک مک کنه .خیلو را ی قبو کرد! ف تا تهش باهاتم و باهم تقاص ت مان دردهاتون رو
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ازگون پس مو یریم از تو و مادرر و یتو سا ر هدای ! بازن پو ّ ،
یی مش یر ،به سراغمون
اومد و با یه فامیلو جدید و پارتو بازیهای برادرش وارد بیمارسنننتان گننندن! اولین باری رو که باهم
روبهرو گدیم یادته؟
به خاطر داگنننتم .وقتو جمالو او را معرفو کرد و از من خواسننن زیر نالر من کارش را گنننروع کند،
رننننناف رننننناف در چشنننننمانم ز زد و بو آن که **ب باز کند چشنننننمش در ج به ج چهرمان در
ردش بود .آن روز ف ر کردن رژن روی لبم پخش گنندم یا ریملم زیر چشننمم را سننیام کردم که آنطور
بر و بر نماهم موکند.
سر ت ان دادن تا بداند به یاد دارن.
خندان ف :
 قبی بارها سننننننن رو دیدم بودن و یتو تعقیب کردم بودن ولو آبجو ب ر ه هیچوق از اونفارله ندیدم بودم ! خیلو گبیه من بودی ،متاسفانه!
لویش را رناف کرد و به دیوار ت یه کرد .نو کفش اسن رتش را مدان به دیوار موکوبید و خودش
هم به کفشش ز زدم بود.
 همه چی طبق نقشه پیش مورف تا این ه یه روز رفیقم وگیش رو جواب نموداد .چون روزایقبل همش یرف از مرگ و میر موزد ،با تمون بیخیالیم نمران گننننننندم بودن .سننننننرگننننننیف بودن و
رداق هیچ رقمه راضو به مرخصو نشد .به برادرش خبر دادن که نیستش! بعد از مرگ مامان،
بدترین گب زند یم وقتو بود که روی بران ارد دیدن خودکشو کردم بود!
ت انو خوردن و برای تمرک بیشنننننتر روی یرفهایش اخمهایم در هم گننننند و دهانم باز! به وضنننننوح
ردای ت ش قلبم را مو گنیدن .دستانم را کشیدن تا دس بر سینهان بمذارن که مبادا قلبم از آن
بیرون ب ند.
دلم موخواس فریاد ب نم بمو که اگتبام فهمیدن ،بمو که ذهنم سم و سوی اگتباهو رفته ،بمو
که درو اس اما تنها واکنشم همان اخم درهم و دهان باز بود.
از برق چشننمانش همه چی هویدا گنند .دیمر تاب و توان این ی و را نداگننتم .برای آن چندسننا
لعنتو بس بود.
با لذر ،ناباوری و بدبختوان را تماگا موکرد.

289

www.1roman.ir

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید

رمان لوح خاکستری | I.Yasi
 تا قبل از خودکشو ،اون پش رحنه بهم کمک موکرد و بعد از خودکشو هم وارد گدنش بهبازی کامی اتفاقو بود! اون ارننننننی تو رو تا به یا ندیدم بود .من به محض این که بههوش اومد،
بهش فتم که خانم دکترمون نجاتش دادم و یا وقتشه اونم پا به پای من بازی کنه!
رنننننندای جمالو در وگننننننم اکو گنننننند که مو ف بیمار بههوش آمدم و موخواهد مرا ببیند .نمام
ملمومش به من و اتی اسمم و فریاد زدنش از جلوی دید انم بور کرد.
آنجا چه خبر بود؟ یک سا از پرخاطرمترین روزهایم یک سراب بود؟ آن دو با من چه کردند؟ منو
که هیچ ناهو نداگتم!
تیر خیص را زد و ف :
 متاسفم که بوی فرندر یه بازیمر از آب دراومدم!چانهان لرزید و با خرم کاسهی چشمم لبری گد و اگکها روی ونهان غلتیدند .و باز هم دستانم
را موخواستم که رخ پریشانم را ،چشمان ریانم را ،اگکهای سیلوارن را ب وگاند.
دماغم را با کشیدن و فتم:
 درو میمو!دهان کجواش دیوانهان موکرد و خونسردی ذاتواش دیوانهتر!
رنندای زنگ وگننواش بلند گنند و او در یالو که زیر چشننمو مرا موپایید وگننواش را از جیب
ک چرمش بیرون آورد .با قدنهای سننننننریعو خود را به من رسنننننناند و وگننننننو را به طرفم رف و
ابرویو با انداخ :
 یی زادمس !چشننننننمم که به " "ERFANخورد ،ریهان گنننننندر رف اما **ب یدن تا رنننننندای هقهقم بلند
نشود .وگو را ن دیک وگش رف و ف :
 جونم داداش؟دستان بسته گدمان مش گد و خشممین دندانهایم را بر هم ساییدن .از من دور گد و زیرلب
ف :
 تو دخال ن ن!تما را قطع کرد و هنوز چی ی نمذگته بود که کسو با مش به در کوبید .از ب ُه خارج گدن و
فریاد زدن:
 -کمک! من رو دزدیدن ،توروخدا کمک کنین!
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گاهین به طرف در دوید و مرا مخاطب قرار داد و داد زد:
 خفه خون بمیر!با چشنننمان شننناد ،نفس نفس زنان به در ز زدن .به محض این که گننناهین در را شنننود ،رفان
خود را درون خانه انداخ و مشنننتو یوالهی رنننورر گننناهین کرد .ناخودآ ام جیغ زدن و نامش را
ردا زدن .در کما ناباوری گاهین پخش زمین گد و بوهوش گد.
رفان با رخو کبود گدم ،گتاب زدم به طرفم دوید و دستانش را دو طرف رورتم ذاگ و مدان "
خوبو؟ " را موپرسید.
نموخواستم قبل از باز گدن دس و پایم بداند همه چی را مودانم پس تمان یرص و صبانی
و غم را با یک بازدهم بیرون کردن و فتم:
 دستم رو باز کن!در یالو که نفس نفس موزد ،مرا دور زد و مشننننلو باز کردن رمی کور طناب گنننند .دسنننن های
دردمندن را که نقش و نمار طناب روی آن یک گنننننندم بود ،در دسنننننن رف و چند بار به هر دو
بو* *م زد.
 لعن به من ...ویدا؟ ببخش که زودتر پیدار ن ردن .خا برسر من که...دستم را از دستش بیرون کشیدن و فتم:
 برو کنار!ماتش برد اما لحالهای بعد نماهو به گاهین انداخ و آب دهانش را قورر داد.
خم گننندن و طناب را از دور پاهایم باز کردن و از روی رنننندلو منفور برخاسنننتم .رفان همچنان به
همان رورر خش ش زدم بود .جلویش ایستادن و همان او کار نتوانستم اگ م را بند آوردن.
ضربهای به سینهاش زدن و فتم:
 دست درد ن نه ...مریبا آقا رفان!ضربهی دون را زدن و فتم:
 چطور تونستو؟ضربهی بعد را مح متر زدن و جیغ زدن:
 با من بازی کردی! تو ،با من بازی کردی!چشمانش را که اگک در آن یلقه زدم بود از من دزدید و با لحن ملتمسانهای ف :
 -بذار توضیح بدن.
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با تمان قدرتو که در بدن داگتم به رورتش سیلو زدن و فتم:
 یالم از روزی که پیش خودن ا تراف کردن دوسننن دارن بهم موخورم! یالم از منو که اگنننق توگدم بهم موخورم! یالم از اون چشای لعنتی که نتونستم بهش ف ر ن نم بهم موخورم لعن
به من...
زانوهایم سننس ن گنند و دریالو که هقهق موکردن روی دو زانو افتادن و با رنندای دو ر های ادامه
دادن:
 لعن به تو!کنارن روی زمین نشس  .دستش را روی ونهان کشید و ف :
 فقط پنج دقیقه بهم فرر بدم! اجازم بدم یرف ب نم! ویدا...دسننننننتش را پس زدن و به چشننننننمان خیسننننننش ز زدن .وقتو فهمید منتالر گنننننننیدن یرفهایش
هستم ،بو م ث ف :
 آرم من به گاهین کمک کردن ولو...ردای گاهین یرفش را نیمه تمان باقو ذاگ .
گاهین :پاگو!
به طرف منبع رننندا چرخیدن و او را با یک اسنننلحه در دسننن دیدن .دیمر زیر کتش هیچ برآمد و
دیدم نموگد از همان ابتدا آن اسلحه را همراهش آوردم بود.
وقتو باز هم یرفش را ت رار کرد از جایم بلند گدن و دستانم را با رفتم.
با اسلحه به در اگارم کرد و ف :
 رام بیفتین!رفان جلو رف و ف :
 بس کن گاهین! اون رو بدم به من!توجهو به رفان ن رد و رو به من کرد و ف :
 رام بیف !جلو رفتم و رفان هم ناچارا دنبالم راهو گنننننند .از خانه خارج گنننننندیم و ف پلهها را با برویم.
خودش هم پشننن سنننرمان با اسنننلحه موآمد .به در آهنو نیمه بازی رسنننیدیم و رفان زیر **ب
ناس ایو ف و به طرف گاهین بر ش و خواس یرفو ب ند که گاهین ف :
 -در رو باز کن!
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خود جلو رفتم و از در بیرون رفتم و وارد پش بان گدن .باد سردی مووزید و در همان وهلهی او
بر بدنم ر شه انداخ  .نمودانستم از سرما به لرز افتادمان یا از تر ! رفان ن دی م ایستاد تا از
من محافال کند .گاهین اسلحه را مقابلم رف و ف :
 برو با س و! دوس دارن قیافهش رو وقتو موفهمه دخترش خودکشو کردم ببینم! دیدنیه!مسنننننیر نماهش را دنبا کردن و با دهان باز به لبهی بان نمام کردن .فریاد که زد از جا پریدن و ریه
کنان چند قدن جلو رفتم و فتم:
 خواهش موکنم ...تو نمودونو داری چی ار موکنو! ش ..گنناهین من خواهرتم! من گننب و روزد ا موکردن زودتر به دنیا بیای تا باهار بازی کنم .من نه مام تمون منتالرر بودن .بیشننننننتر از
هرچی ی دوست داگتم ،یتو بیشتر از روس ان! به من نمام کن ..اسلحه رو بذار کنار ...خب؟
ما ..ما موتونیم ...موتونیم ...همه چی رو درسننننننن کنیم! دوبارم یه خانوادم موگننننننیم! مامان
منتالرته!
اسلحه در دستش گل گد و ب ُه زدم ف :
 داسننننننتان به هم مو بافو؟ چه ( )...داری میمو؟ تو یتو از وجود مادر من ،تو زند و بابا خبرنداگتو چطور نه مام منتالر به دنیا اومدن من بودی؟!
او نمودانس مادرش محبوب اس ؟ خدای من! او هیچ خبر نداگ که تمان مدر نقشهی قتل
مادرش را موکشیدم! چرا وقتو مو ف مادرن مُرد ،یواسم را جمع ن ردن؟
 اسم واقعو تو نویدم! مادر تو محبوبه ،مادر منه! تو ...جدا نمودونستو؟سرش را چندین بار به طرفین ت ان داد و زیر **ب زم مه کرد:
 نه ،مادر من ...آزادمس ! مادر من...میان یرفش پریدن:
 هیچ مودونو چرا مامان و بابا د واگنون گند؟ بخاطر تو! بابا تو رو از مامان پنهون کرد و ف تومردی و تو رو بردم پیش زن دومش! همونو که ا ن ف ر می نو مادرته! اون گب مامان فهمیدم که
تو زندمای و بابا تمون مدر بهش درو فته!
دستش گل گد و با گک و تردید ف :
 -خفه گو! خفه گو! خفه گو! نموتونو با این چرندیار مل ن رو گس وگو بدی ...نمو ...تونو!
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آب دهانم قورر دادم گننند .موتوانسنننتم از خر گنننیطان پیادماش کنم؟ قدمو جلوتر رفتم که نمای
سننناختمان "سنننتارم" ،آپارتمانم در معرض دیدن قرار رف  .همان لحاله بود که دوه اریان افتاد که
اینجا همان خانهی روبهروی پنجرمی اتاقم اس .
یک ری پلک زدن و رو به او فتم:
 تمون یرفان ین یقیقته!ب ُهتش زدم بود .یک مر ف ر موکرد زن پدرش ،مادر واقعیش اسننننن و یا یقیق برمی گننننندم
بود! یسننننننو در درونم مو ف که کسننننننو در درون او مو وید باختو! و باید ترسننننننید از فردی که
ایسا کند همه چی ش را باخته اس !
دستش را پایین آورد ،اما اسلحه هنوز در دستش بود .نیم نماهو به رفان انداختم .او هم نماهم
کرد و سری ت ان داد .نفهمیدن ت ان دادن سرش چه معنایو مودهد.
به طرف گاهین رف و ف :
 پسر ،اون اسباب بازی نیس بدش به من!دستش را با آورد و نماهو به سا تش انداخ و ف :
 ببین ا ن بازی بارسا گروع میشه ،تو که به هیچ وجه بازی رو از دس نمودادی! اری بیا گرطببندیم! من ...من میمم یک هیچ موبازم! ا ه گرط رو باختم ،ناهار فردا با من ا ه بردن با تو!
به طرفم چرخید و لبخندی مصنو و زد.
 نه ویدا؟انمار قدرر ت لمم را از دسننن دادم بودن جواب ندادن و به گننناهین چشنننم دوختم و او هم به من.
رفان دسننننتش را که روی اسننننلحه ذاگنننن  ،گنننناهین به خودش آمد و انمشننننتان دور اسننننحله را
مح متر کرد.
رفان ضربهای به دستش زد و ف :
 بس کن بچه ،بدش به من!او هم به تیفو کار رفان ،هلش داد و او را هدف اسننننننلحه قرار داد .چند قدن تلوتلوخوران قب
رف و به لبهی بان ن دیک گد .ناخودآ ام به طرفش دویدن و نامش را برزبان آوردن.
 رفان مواظب باش!دوبارم به طرفش رف و زیر دستش زد .اسلحه در هوا پرتاب گد و رفان آن را قاپید.
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نفس رایتو کشننیدن و جلوتر رفتم که گنناهین مصننرتر از قبل با رفان در یر گنند .گنناهین مشننتو
در رورتش زد و خواس اسلحه را بردارد که رفان که رورتش از درد جمع گدم بود اجازم نداد و
خود را قب کشنننید .گننناهین جلو رف و نمودانم چه گننند که رننندای گنننلیک لوله تمان فضنننا را
برداگ !...
لرزش!
یالتو غیرارادی و نوسان مانندی که در بسیاری از مواقع رخ میدهد.
لرزش دسنننننن ها ،لرزش پلکها ،لرزش بدن و ...یتو لرزش خفیفو در ماهیچههای قلب! لتش
موتواند سرمای زیاد پش بان باگد ،تر باگد یا ر شهای که وابسته به ا صاب اس و از یک
اختی صننبو سننرچشننمه مو یرد ،باگنند .آن گننب کدان را تجربه کردن؟ هیچکدان یا تماموگننان
را...؟
در چنین مواقعو ریتم تنفس هم اهمی دارد هر چه تندتر باگننننننند ،خبر از هیجان بیشننننننتری
مودهد .و ا ر کند و کندتر گنود ،چه؟ خبر از مرگ مودهد و به همین ترتیب بوی مرگ همه جا را
فرا مو یرد.
مرگ ،مرگ ،مرگ!
این لحاله را بارها و بارها دیدم بودن .لحالهای که بیمار از ی پل ان نیمه بازش مرا نمام موکند و
از وگهی چشمش قطرم اگک درگتو روی بال ش سفید رنگ بیمارستان موچ د و بعد همه
چی برایش متوقف موگنننود .همه چی  ،یتو زمان! ماهیچههای دسنننتش سنننسننن موگنننوند و از
تخ آوی ان مو گود .قفسهی سینهاش با و پایین نمو گود دهانش باز و بسته نمو گود دیمر
نمو وید درد دارد ،دیمر درد را ایسننننا نموکند .و چشننننمانو که دیمر باز نموگننننود! در نهای ،
خط ممتد و ردای مداون دستماهو که فریاد زنان به مرگ خوگامد مو وید! ناقو نواز مرگ ،با
جامهی سیاهش پدیدار موگود .مرگ این ونه همه چی را به تباهو و سیاهو موکشاند!
رنندای تیر را که گنننیدن ،لحالهای زمان متوقف گنند .رفان و گنناهین هردو خش ن شننان زدم بود و
من نمودانسننتم که لوله با کدانگننان برخورد کردم اسنن  .تنها چی ی که مودیدن چشننمان به
زدمی هردویشان بود.
پاهای گناهین که سنسن گند ،هین کشنیدن و یک قدن قب رفتم .رفان زیر بازوانش را رف و
نامش را ردا زد چندین بار!
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به طرفم چرخید و فریاد زنان رنننندایم زد .بدنم به ر شننننه افتاد و لرزگننننش تمان نوایو بدنم را فرا
رف  .گنناهین که روی زمین افتاد ،ویو گننخصننو کنار وگننم با بلند و جیغ زد« :دور گننو ،برو...
برو!»
دسننننننتانم را روی وش ذاگننننننتم و قب قب رفتم تا از آن دو دور گننننننون که با برخورد پاهایم با
چی ی ،زانوانم خم گد و لحالهای بعد معلق در هوا بودن!
گاید همه چی در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد اما برای من ،ید فارل پش بان تا پیادم رو،
طو نوتر از طو کردن پلهها و رسننیدن به کوچه سن ری گنند .آخرین تصننویری که از وگننهی چشننم
دیدن ،ماگین پار گدمان جلوی آپارتمان بود!...
★★★★
بو ،بوی پنبههای آغشته به ال ل! بوی قطعار استریل گدم! بوی درد!
درد !...کاش موتوانسنننتم درد را از تنم بیرون ب شنننم .ا ر هم موتوانسنننتم ،درد فجیع مل ن را چه
موکردن؟ دردی که تاب و توان را از من رفته بود.
نمودانسنننتم چند سنننا یا چند روز ذگنننته اسننن اما تمان مدر در فلج خواب و در یالتو بین
خواب و بیداری به سر موبردن .نموتوانستم ت ان بخورن هیچ چی ج درد ایسا نموکردن .از
تمان اندانهای بدن ،تنها یک ایسا درد ماندم بود و بس!
و آن مواقع یک چی موخواستم موخواستم بیدار گون!
چشمانم نیمه باز گد و از باری هی ایجاد گدم پاهای زنو را دیدن که کفشهای پاگنهدار مش و
رنمو داگ ن  .لحالاتو در کنار تختم ایسننتاد و ن دیک و ن دیکتر گنند و س ن س دوان دوان اتاق را
تر کرد .ردای در را گنیدن و چند نفری با ی سر ایستادند و یک نفرگان پلک پایین چشمم
را پایین کشید و چرا قوماش را مقابل آن قرار داد.
نورش اذیتم کرد درد هجون آورد و دیمر نور را ندیدن.
***
دکتر آذربخش دستش را بر پیشانوان ذاگ و به رویم لبخند زد .چشمانم را در یدقه چرخاندن
و دو پرستار را هم آن طرفم دیدن** .ب آنها هم از دو طرف کش آمد.
پلک زدنم کمو طو نو گد و هیچ ام مانند آنروز سیاهو و تاری و ناگو از بسته بودن دید انم
برایم خوگایند نبود.
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دکتر پرسنننننید« :یال چطورم؟» نمودانسنننننتم موتوانم یرف ب نم یا یتو دهانم را باز کنم؟ انمار
کلمار و جمیر را از یاد بردم بودن.
نفس میقو که کشننیدن ،قفسننه سننینهان درد رف و رننورتم در هم جمع گنند .موخواسننتم سننر
ت ان دهد که «آری ،خوبم» اما ردنبند طبو سنننننف و سنننننختو که دور ردنم بود ،یتو اجازمی
انجان آن کار سادم را هم نداد .بهترین رام همان باز کردن دهانم بود.
 خوبن...ن.لبخندش میقتر گد و ف :
 معلومه که باید خوب باگو! این چند روز خوب خوابیدیها دکتر!نتوانستم لبخند ب نم و آران پرسیدن:
 موخوان بدونم دریا یاضر چه وضعیتو دارن. بهترم استرای کنو!با پافشاری ردایش زدن.
 آقای دکتر؟با جدی تمان پاسخ داد:
 خانم محبو ،در یا یاضنننننر یئم ییاتو کامی نرماله و یال خوبه! هروق از این تخ بلندگدی ،رحب موکنیم.
س ور کردن و خروجشان را تماگا کردن .در باز گد و سا ر وارد اتاق گد .او بدون مادر!
دستش را روی بالش ذاگ و کمو به طرفم خم گد .نمام دقیقو به چهرمان انداخ و پرسید:
 خوبو؟هومو فتم و نماهو به در انداختم که ف :
 همین یک سا پیش فرستادمش خونه!مادر را مو ف و نمام من هم مادر را موخواس .
 چند روزم بوهوگم؟از من فارله رف و جلوی پنجرم ایستاد و پردمهای سب رنگ را کنار زد.
 یدود چهار روز...و زیر **ب ادامه داد:
 -هوای اینجا خفهس ...
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پاک سیمارش را از جیب ک سیاهش بیرون آورد و فندکش را روگن کرد .انمار یادش آمد نباید
سننیمار روگننن کند که چند لحاله به گننعله فند خیرم گنند و سنن س خاموگننش کرد .چشننمانم
خسته گدم بودند بستمگان.
ردایش را گنیدن که ف :
 قبل از این که سروکله مادرر پیدا بشه ،زمه یه مسائلو رو برار روگن کنم.وقتو جوابو از من نمرف  ،لویش را راف کرد و ف :
 مودونم خیلو کنج اوی بدونو چرا مادرر با من ازدواج کرد! محبوب مقصر نبود من تهدیدشکردن! فتم ا ر موخوای پروندم قتل پدر بچههار توسنننط من بسنننته بشنننه ،باید زنم بشنننو! قبو
ن رد ...ف مدرکو نداری و کسننننننو باور نموکنه! وقتو فیلم دوربین مدار بسننننننتهی کارخونه رو
نشونش دادن و فتم ردتا ک و دیمه ازش دارن ،پاهاش سس گد ریه کرد و به زمین و زمان
بدوبیرام ف  .اما ...قبو کرد ،در نهای قبو کرد!
هنوز تصویر جلوی چشمانم سیام بود و او ادامه داد:
 خاطرش رو موخواسننتم .محبوب قبل از پدرر اسننتخدان گنند .روزای او تنها مورف و مواومدو من ...ازش خوگننننم اومد! ولو وقتو فرن اسننننتخداموش رو خوندن و فهمیدن متاهله ،یتو بهش
ن دیک هم نشدن! چند مام بعد ،پدرر استخدان گد و توی کار ام مشلو به کار گد.
از تصور ایتما تو که ذهنم موچرخیدند ،ایسا سرما کردن.
 گبو که اون اتفاق افتاد ،ویا مدیر ی و از بخشها ،از دوربین گاهد ماجرا بودم! اومد بهم خبرداد و با هم دوربینها رو چک کردیم ...تا دو سننه رننبح کارخونه موندن و با پو دهن یارو رو بسننتم
و نسنننخه ارنننلو فیلم ضنننبط گننندم رو پنهان کردن ...پدرر رو بردن بیمارسنننتان و هرکاری زن بود
خودن انجان دادن و هیچ س متوجهی ارل قضیه نشد .گاید از نالر تو ،به زور زنم گد ولو تمون
تیگننم رو کردن تا یالش خوب بشننه! مادرر داگ ن دیوونه موگنند خب کم چی ی نبود ،اون آدن
کشننته بود ...گننوهرش رو ...پدر بچههاش رو! ویید که رف  ،سننعو کردن توان دور کنم .محبوب با
وجود گنننما یالش روز به روز بد و بدتر موگننند .ذاب وجدان داگننن موکشنننتش! تمان این چند
سنننننننا نقش بازی کردن .بد بودن یداقل تو ذهن تو که دیو بودن ،نه؟ بارها بیرون کردن چون
مادرر بعد از دیدن تو ،همون محبوب داغون چند سننننا پیش موگنننند و زخمش تازم! مودونو...
همیشه دلم موخواس یه دختر مثل تو ،تو خونهن باگه و براش پدری کنم! ولو بخاطر محبوب...
چشم باز کردن و سعو کردن به طرفش بچرخم نشد.
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 رننننداتون رو گنننننیدن که ازش پرسننننیدی چرا مچ دسننننت کبودم! ف ر کردی من اون بی رو سننننرشآوردن.
پوزخندی زد و ادامه داد:
 خب آرم کار من بود .ولو دلیلش چو بود؟ قرص خوردم بود و تو خواب داگننننننن خودش رو ازبال ن پرر موکرد پایین که دستش رو رفتم! ویدا ،هیچ چی اونطور که تو تصور موکردی نبودم و
نیس .
کنار تخ نشس و پس از تلخندی ف :
 یادته ،همین جمله رو مام ها پیش به فته بودن! گننننننناید برای تو مهم نباگنننننننه ،ولو برای منمهمه! به نوان کسو که خودش خواس بد باگه و بقیه بد بدوننش...
سا ر هدای  !...مردی که بعد از سی دم سا نفرر ،در رض یک مام توانسته بود در دلم جا باز
کند و او را به نوان همسنننرمادرن ب ذیرن .راسنننتش را بخواهید آنروزها به او و ذگنننته بسنننیار ف ر
کردن و به یک نتیجه رسیدن .سا ر هر که بود مادرن را از لجن ار نجار دادم بود!
یک مام تمان را در مارر سنننننننا ر ذراندن و مادر و او هردو سنننننننگ تمان ذاگننننننتند .مادر که
موخواس ن دلم را به دس ن آورد ،مثل پروانه دورن موچرخید .اما من ف ر موکردن به مدر زمان
بیشتری نیازمندن تا بتوانم او را ببخشم یا!...
پرسننتاری که سننا ر اسننتخدان کردم بود تمان کارهای گننخصننوان را انجان موداد .چرا که هر دو پایم
گ سته بود و دس چپ هم از ناییهی مچ مو برداگته بود .دور ردنم هم کماکان ردنبند طبو
موبسننتم و بو آن نموتوانسننتم دردش را متحمل گننون .ضننربههایو هم به سننرن وارد گنندم بود که
دکترن مو ف بسننیار ج ئو اسن و جای نمرانو نیسن  .خب ،پس قطعا باید نمران موبودن نه؟
گننناید به سنننا ر فته بودند تنها چند مام دیمر زندمان و به من امید واهو مودادند درسننن مثل
فیلمها که به خود بیمار ج ییار وضننننع جسننننمانواش را بیان نموکنند .از نالر من ،بدترین بییو
که موتوان بر سر بیمار آورد همین اس او را در بو خبری رها کنیم و واقعی ها را پنهان کنیم.
به محض این که چ پاهایم باز گد و انرژی زن را کسب کردن به محیط کار و بیمارستان بر شتم.
هیچ چی مثل قبل نبود از پرسننننتار انترنو که کنارن مشننننلو به کار بود هم خبری نبود .گنننناهین
رضوی یا نوید محبو دیمر نبود.
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از هیچ س راجع به او ن رسنننننیدن و کنج اوی ن ردن اما رننننندای مادر را موگننننننیدن که از سنننننا ر
موپرسننید توانسننته پیدایش کند یا نه .و سننا ری که س ن ور موکرد و هردویمان_من و مادر_ به
جواب نمورسیدیم.
آخرین تصنویری که از برادر کوچک انتقان جویم به یاد داگنتم لحالهی تیر خوردنش توسنط رفان
بود زندم ماندم بود یا نه ،نمودانستم.
پروندمی بیمار تصنننننننادفو را به خانم جمالو دادن و لبخند زنان لیوان کاغذی قهوم را از او رفتم.
انمشن گننسن را روی طرح ل آفتاب ردان لیوان کشننیدن و جر های از آن نوگننیدن .وارد دهانم
گد و رمای قهومایاش ایسا خوگایندی داد .واپسین روزهای پایی بود و هوا یخبندان!
ثریا در یالو که گالش را موت اند وارد اورژانس گد و جمالو ابرویو با انداخ و ف :
 یک سا تاخیر ،خانم!ثریا ،با چهرمای سرخ ،نفس نفس زنان سین کرد و س س ف :
 نمودونم کجا آتیش رفته! ماگینها اینجوری!دستانش را برای نشان دادن جایمام ماگینها ،کنار هم چسباند و ادامه داد:
 با بدبختو خودن رو رسنننوندن .ی و هم مالیدم به بلل ماگنننین ،اینقدر جله کردن ارنننی متوجهنشدن.
مسیر راهروی کم نور اورژانس را در پیش رف اما میانهی رام بر ش و رو به من کرد و ف :
 راستو ،گاهین رضوی دن در بود ،با تو کار داگ !گننننننتاب زدم به طرف در ردن چرخاندن که درد بدی در ردنم پیچید .آخو از دهانم خارج گنننننند و
فتم:
 کجاس ؟متعجب یک نمام به جمالو و یک نمام به من انداخ و پرسید:
 چی ی گدم که من بو خبرن؟"هیچ س نموداند و نخواهد دانس ! "
قهومای را که تنها یک قلپ از آن بلعیدم بودن روی کانتر نهادن و وارد سننننننالن انتالار گنننننندن .مثل
همیشه گلو بود و پرازدیان.
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وارد محوطه که گنننندن سننننوز سننننرما تنم را لرزاند .گننننا آبو رنمم را که به خاطر ردنبندن به جای
مقنعه پوگنننیدم بودن ،سنننف کردن .از همان فارنننلهی دور دیدمش .روی رنننندلو سنننب رنگ بین
درختان نشسته بود و پا روی پا انداخته بود.
دس در جیبهای یونیفرمم فروبردن و با طمانینه به او ن دیک گدن .در یک قدمیش ایستادن.
 خوگحالم ...که زندمای!سرش را با آورد و ویا همان لحاله متوجهی یضور من گدم بود .کیم مش واش موهای فرش را
پوگننننناندم بود و تنها دو سنننننه تار فر درگننننن از آن بیرون زدم بود .خود را کنار کشنننننید و این یعنو
"بشین".
دماغش را که سرخ گدم بود با کشید و با ردای دو ر های ف :
 از ی پرسیدن .مادر تو ،مادر منم هس !"ها" کرد و بخاری را که در هوا پخش گد نمریس  .زیر چشمو نماهم کرد و طلب ارانه ف :
 یرف ب ن!تلخندی زدن و در یالو که به برگهای رنمارنگ پهن گدم بر زمین نمام موکردن فتم:
 چطور جرار کردی بیای اینجا؟ در مأل ان ...جالب اینجاسننننننن که هنوزن ف ر موکنو موتونودستور بدی! مثل این که یادر رفته دورمی پادگاهی سر اومدم!
خندمان رف و مودانستم ردای خندمان جیب روی مخش اس  .پرسیدن:
 نموترسو بدم دس پلیس؟ مودونو چند سا آب خنک موخوری؟ ایجاد م ایم  ،تهدیدبه مرگ ،ضرب و گتم ،ر*جاوز به یریم گخصو ...بازن بمم؟
دهانش به دو طرف کشیدم گد.
 اوکو ولو یه سوا  ،مدر داری؟کیهش را پایینتر از قبل کشننننننید .یا دیمر هیچ تارمویو دیدم نموگنننننند .فارننننننلهی کمو را که
بینمان بود از بین بردن و سرن را به وگش ن دیک کرد و آهسته زم مه کردن:
 نه ،ولو رفان رو دارن! خیلو رای موفروگ !به فارننلهی اولیه بر شننتم و با لبخند پیروزمندانهای بر **ب ،زیر چشننمو یواسننم پوَش بود .او
اما ،خود را نباخ و آسودم خاطر ف :
 -مودونم لو نمیدی! زند و مادرر تو مشتمه! لو بدی ،لو میدن! کله خرابم ،این به اون دَر!
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زدن زیر خنندم و به آن ف ر کردن که او یقیقتنا تصننننننور موکنند من در قتنل پدر ،یق را به مادر
مودهم؟
 از کجا مطمئنو من نمران لو رفتن مادرمم؟ از اونجایو که نموخوای من رو لو بدی پس اونم لو نمیدی!با سماج و لجبازی ،ابرو با انداختم فتم:
 کو فته نموخوان لور بدن؟انمش اگارماش را به طرفم رف .
 همون کسو که ف خوگحاله من زندمن!چشم در یدقه چرخاندن و پا روی پا انداختم.
 امنننننننم ،اما به همون اندازم که خوگحالم نفس موکشو ،به همون اندازم هم موخوان توی زندوننفس ب شو!
 برادرتم ،نموتونو!گانه پراندن.
 خواهرر بودن ،تونستو!و با لحن تمسخرآمی خودش ادامه دادن:
 این به اون در!خندید خندید و چا ونهاش پدیدار گد .یک نخ سیمار از جیب کتش بیرون آورد و روگن کرد.
روزهایو که به رفان مو فتم ماگننننننین بوی سننننننیمار مودهد در ذهنم تدا و گنننننند .بازدمش را
بیرون فرستاد و خیرم به دود سیمارش ف :
 نمودونم بیشتر ازر متنفرن یا ...دوس دارن.ردنبند را از دور ردنم آزاد کردن و زیر **ب زم مه کردن:
 منم همینطور!سیمارش را به طرفم رف و منتالر به من چشم دوخ  .سرن را ت ان دادن و دستش را پس زدن.
گانهای با انداخ و پک بعدی را زد.
 تو مران من نیس اجازم بدن رفیقو که اون همه کم م ا ن تو وضعیتو باگه که...رفان را مو ف  .از همان گب هیچ خبری از او نداگتم.
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 رفان او بازی کم م کرد و بازی کرد اما بعدش که از تو خوگننننش اومد کشننننید کنار ...من بازنمجبورش کردن ادامه بدم .مو فتم ا ه ادامه ندی به ویدا میمم و لو میری! اون دسننننن خطها ما
رفننان بود و مودونم کننه فهمینندی ...من مجبورش کردن بنویسننننننننه چون از ،از دسنننننننن دادن ن
موترسننننید! تمون کارهایو که کردن فقط به دسنننن خودن و خودن کنتر موگنننند و رفان نقشننننو
نداگننن  .ما آدما هممون یک نفر رو تو زند و نیاز داریم که نهای نفرر رو ازش داگنننته باگنننیم!
بذار اون یک نفر من باگننم نه رفان! کیسننه بوکس ن من باگننم نه رفان .ارننی درسننتش همینه
ممه نه؟
پوزخند زدن ،اما پش بندش آم کشیدن.
چرا ا ن داری میمو؟دهانش کج گد و خندید.
 مونم خیلو دوسش داری! فتم تو این زند و کوفتو یه کار خوبم کردم باگم.متف رانه دس زیر چانهان ذاگتم فتم:
 مونم خیلو دوستش داگتم!بوی تند سیمار یالم را بهم زد و سبب افتادن چینو بر دماغم گد.
 گاید بتونو بهش یه فرر دیمه بدی! هون؟ اون بهترین آدمو که تو زند یم گناختم! هر دوتون ،برای دادن یه فرر تازم ،دستم رو بستین!از جایش بلند گد و سیمار را زیر پایش خاموش کرد.
 ف ر نموکنم بازن ببینم !رنننننندای مادر در وگننننننم پیچید که از سننننننا ر موخواسنننننن کاری کند تا بتواند نویدش را ببیند.
موتوانسنننتم مادر را به نویدش برسنننانم ،نه؟ اما توانایوان را نادیدم رفتم ،او باید به طریقو تقاص
پس موداد .چرا از این طریق نه؟ به ردای در وگم پوزخند زدن و به او فتم:
 امیدوارن!جا خورد و پل ش پر ید .انتالارش را نداگننننننن  ،نه؟ ن ند یا که مودانسننننننتم برادرن اسننننننن ،
موخواس چشم بر تمان کارهایو که کردم ببندن؟!
و اهو باید ف خودر کردی که لعن بر خودر باد!
برخاسننتم و یونیفرمم را ت اندن .سننرما ر شننهای بر بدنم وارد کرد و دسننتانم را در جیب کردن و بو
دلیل پرسیدن:
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 از بین تمون گمارمهایو که به ردای تو ختم موگد ،کدون گمارم ،گمارمی خودر بود؟ همیشه اولینها رادقانهترینها هستن!داگننننتم ف ر موکردن اولین گننننمارم را هنوز در تلفنم دارن یا نه ،که چند قدن قب رف و سنننن س
دوان دوان از من و بیمارستان و زند وان دور گد .هنوز از معرض دیدن خارج نشدم بود که دهانم
باز گنند تا رنندایش ب نم و بمویم یک نفر انتالار دیدار با او را موکشنند ،اما یرک بعدیان بسننته
گدن دهان بود و باز شتن به رندلوای که تنها گاهد یرفهایمان بود .گک نداگتم دیر یا زود
سا ر او را به دیدن مادر موبرد پس دیمر اهمیتو نداگ ردایش ب نم یا ردایش ن نم.
چشمم به فیلتر سیماری بود که زیر پای رایبش له گدم بود و ذهنم همرام با او رفته بود.
ا ر سنننرمای سنننوزنا نبود یا اقل لبا رنتری به تن داگنننتم بو توجه به همه چی و همه کس
سا ها همان جا مونشستم و ف ر موکردن.
***
اولین روز از فصنننل زمسنننتان اسننن  .هوا سنننرد سنننرد اسننن و چایها دا دا ! در خیابان منتهو به
خانهان دور موگون و قدن زنان خود را به خیابان ارلو مورسانم.
بوی نان که به مشامم مورسد ،لبخند موزنم و بو موکشم ایسا موکنم امروز همه چی الو
خواهد بود .ا ر هرروز زند ومان ایساسارمان خوگایند باگد همه چی یل مو گود همه چی
به یا و ایوالمان بستمو دارد.
در ایستمام اتوبو  ،کنار پیرزن چادر پوگو مونشینم و هر چه ف ر موکنم آخرین باری که سوار
اتوبو گنننندمان را به خاطر نموآورن .مهم نیسنننن  ،به خود قو مودهم امروز را به نوان یک روز
همرام با اتوبو به خاطر بس ارن برای آیندم! زودتر از آنچه که تصور موکنم ،ردای بوق اتوبوسو
که روی بدنهاش نقش و نمار برج میید و آزادی اس  ،مرا به خود موآورد .دس پیرزن مهربان را
مو یرن و کم ش موکنم تا همرام با من سنننوار گنننود و با وجود گنننلوغو اتوبو یک جای پر را که
توسننننننط دختری خالو موگننننننود برایش جور موکنم .خودن هم همانجا به پنجرمی ب رگ اتوبو
ت یه مودهم .رنننرف نالر از ت ان خوردن و اینور و آنور پرتاب گننندن ،خوب اسننن  .مودانم باز هم
امتحانش موکنم.
هندزفری را در وگننننننم مو ذران و موزی و پلو موکنم .موخواهم به هیچ ف ر کنم ف ر موکردن
«هیچ» در معنای واقعو خودش هم تنها یک هیچ ب رگ اس ن اما این طور نیس ن  .ف ر کردن به
هیچ ،یعنو همه چی !
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همرام با موزیک **ب موزنم « :رویای تو پایان ندارد! »
ذ گته اس و هندزفری هم کماکان در وگم اس که به ایستمام مورد نالر
بیش از یک سا
مورسننم .از اتوبو پیادم موگننون و نماهو به سننا مواندازن .دم دقیقه به گننش اسن  .مسننیر
کمو را پیادم روی موکنم و در نهای به ساختمان سنگ مش و_قرم مورسم.
دو ین خیابان آنقدر گننننننلو اسننننننن که ترجیح مودهم برای بور از خیابان ،از پل ابر پیادم
اسنننتفادم کنم .درسننن را سنننا گنننش مشننناورماش به پایان مورسننند .یا دیمر باید از مطب
بیرون بیاید .تند تند پلهها را با مورون .رننندای زنگ وگنننوان را که موگننننون بو آن که متوقف
گون از کیف بیرون موآورن .با دیدن س و نامش در جایم میخ وب موگون.
به رنفحهی وگنو نمام موکنم و انمشن گنسنتم را روی لبخندش موکشنم و در سنن بیسن و
گش و اندی ،از آن که بلضم آگ ار گود موهراسم .آنقدر به نامش نمام موکنم که تما قطع
موگننود و یک میسکا روی وگننو موافتد .رننفحهی موبایل که خاموش موگننود نفس رایتو
موکشنننننم و موخواهم راهم را ادامه دهم سنننننرن را بلند موکنم و خودش را یو و یاضنننننر در چند
متریان موبینم .او هم متوجهی یضور من گدم اس .
موخواهم...
موخواهم جلو برون ،اما پایم این میل را در من موکُشنننند .سننننرش را پایین مواندازد و جلو موآید.
قلبم موت د موت د موت د!
سیبک لویش با و پایین موگود و س س مو وید:
 خوبو؟خوبم؟ نمودانم .دیمر هیچ چی را نمودانم یتو یالم را! برای تایید سننننوالش سننننر ت ان مودهم.
مو وید:
 دلم برار تنگ گدم بود!بو دلیل سر ت ان مودهم .مو وید:
 ویدا...چشننمم خشننک اس ن چشننمم "هنوز" خش نک اس ن ! نفس میقو موکشننم و به چشننمانش ز
موزنم به همان وی آبو کوچک که دنیایم بود!
 موتونو من رو ببخشو؟دهانم کش موآید.
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 هنوز بهش ف ر ن ردن.ملتمسانه نماهم موکند .مو وید:
 فقط... هر جملهای که با فقط گروع بشه ،برای ما وجود ندارم! دیمه وجود ندارم! خواهش موکنم ،من بدون تو نموتونم. تمان این بیس ن و خردمای سننا رو چطور بدون من ذروندی؟ بقیهش هم به همون روش ادامهبدم .جوری ادامه بدم که انمار ویدایو نبودم و...
 اما هسن ! ویدا همیشننه هسن و نموتونم از قلبم ب َنمش ،چون ویدا خود خود قلبمه! فقط یهفرر بدم ،خودن رو به ثاب موکنم.
 تو او خودر رو به خودر ثاب کن! من رو له کردین هردوتون! ولو ببین ا ن اونو که رو پا ،اونو که یالش از گنننننما بهترم ،منم! همیشنننننه زخم خوردمها آیندمی بهترینو دارن مودونو چرا؟
چون اونقدر درد و سننختو کشننیدن که اقل گنندن و مودونن هر نباید از یه سننوراخ دوبار یدم
بشن! من از تو ...از گاهین ممنونم که من ویدا رو به یک آدن قوی تبدیل کردین!
 نموتونم ازر بمذرن ...این کار رو باهان ن ن! من هیچوق با گننننناهین هم دسننننن نبودن .هموناو کشیدن کنار ...گاهین ( )...تهدیدن کرد ،مجبورن کرد .قسم موخورن.
 ما نموتونیم .من و تو ...گدنو نیس !چانهاش مولرزد .انمار فهمیدم بو فایدمس  .اما هنوز هم موخواهد بموید .موترسم از یرفایش
و نماهش! موترسننم نتوانم طاق بیاورن .جلو مورون و طرش به مشننامم مورسنند و سن س ویو
دیمر نفس نموکشننننم .فراموش موکنم چه موخواسننننتم بمویم و بلضننننم را موبلعم ،همرام با بوی
طرش!
از او بور موکنم و دس هایم اس که آخرین بند شقمان را جدا موکند.
نمودانم کو آن همه پله را پایین آمدن و یا یتو نمودانم کو آن همه اگک رورتم را خیس کرد.
در ماگنننین را مح م موبندن و دسنننتم را جلوی دهانم مو یرن تا رانندم تاکسنننو رننندای ریهان را
نشننننود .مرد ،بو تفاور از آینه نماهم موکند که آهسنننته مو ویم یرک کند .اگنننک را با پشننن
دس پس موزنم و ردن موچرخانم و از پش گیشهی تاکسو موبینمش.
هنوز روی پل اس !
هنوز منتالر اس !...
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رمان لوح خاکستری | I.Yasi

در لوح خاکستری ،خوبان بد بودند و بدان خوب! و خاکستریان ،خاکستری!
فراموش ن نیم که تمامشنننان یک روز ،در ذگنننتههایو دور ،بین دو خط قدر مطلق قرار داگنننتند و
سفید سفید بودند!
«پایان»
تاریخ :ردوهفتادوهش روز پس از گروع تایپ
تنننذکر  :هننندف از فروش این رمنننان كمنننک بنننه نویسنننننننننندم رمنننان مو بننناگننننننننند و هر وننننه ك و ینننا
انتشنننننننننار ان بنننه رننننننورر رایمنننان در هر م نننانو پیمرد قنننانونو داگننننننتنننه و از نالر اخیقو نی
كنننار درسننننننتو نمو بننناگننننننننند امیننندوارن كنننه در زیمننن نویسنننننننننندم ی را كردم و از سننننننود
جویو برای خود جلو یری كنید
یک رمان مرجع رمان
دررورتو که مایل به هم اری با ما هستید و یا نویسندم هستید و مو خواهید که رمان ها و گعر
هایتان در قالب نرن اف ار موبایل ساخته و منتشر گوند مو توانید به وب سای ما مراجعه کردم و
با ما تما بمیرید.
پیشنهاد مو گود
رمان خفته در کالبدها
رمان شق در ضربار پنالتو
رمان جنمل خیا
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