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  اين رمان در وب سايت سرزمين رمان آماده شده 

  

  لطفا برای دانلود رمان به سايت زير مراجعه فرماييد 

  

www.sarzaminroman.com  

  

  چنل سايت در تلگرام 

/ https://t.me/sarzaminroman2 

  

ين رمان و سو استفاده از قلم نويسنده پيگرد قانونی دارد هر گونه کپی برداری از ا
  و گزارش مستقيم به پليس فتا ارسال ميشود 

  www.sarzaminroman.com 

  

  ی اين رمان در تلگرام.آدرس کانال نويسنده

  های نويسنده يارمان

@nevisandejan 

  را جست و جو کنيد.
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  سخنی با مخاطب:

ی گرامی. رمان فايتر جلد اول: جنگجوی سيامی در با عرض سالم خدمت خواننده
  تاريخ:

  بوده.  ١۴٠١به پايان رسيده. شروع اين داستان از شهريور  ١۴٠١آذر سال  ١۴

لطفا اگر جايی داستانی مثل داستان من ديدين و فکر کردين اين رمان کپی هست به 
تاريخ نوشته شدن و انتشارش دقت کنين تا بفهمين کدوم نويسنده از ديگری 

های ديگه. با توجه برداری کرده. نه تنها در مورد من بلکه در مورد تمام نويسندهکپی
  برداری از ديگريه. شين که کار کی کپیبه تاريخ نشر متوجه می

  از ديگری کپی کرده.  اگر رمانی اسکرين شات بود و عکس، پس مطمئن باشين کسی

  

های منو پيدا کنين يا به سايت سرزمين رمان مراجعه برای اينکه بتونين فايل رمان
های منو از دو کانال رسمی پايين در تلگرام پيدا کنين. روش پيدا کنين و يا فايل رمان

  کردن در تلگرام.

  ها.وجو کنيد و يا لينک عمومی کانالها رو جستيا اسم کانال

  

  ی من به صورت آنالين در تلگرام:گذاری شدههای پارتنال رمانکا

  

  وجو کنيد.لينک عمومی کانال اول رو جست

  

@nevisandejan 

  

  وجو کنيد.اسم کانال اول رو جست
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  های نويسنده)(رمان

  

  های رمان:وجوی کانال فايلبرای جست

  

  وجو کنيد.لينک عمومی کانال دوم رو جست

  

@nevisandejannn 

  

  وجو کنيد. کافيه اسم خودم سرچ بشه.يا اسم کانال دوم رو جست

  

  (مرضيه باقری دهبااليی)
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  ديگر آثار نويسنده:

  

  های عاشقانه:رمان

  

  . تنهايی بی انتها١

  های بيداری. شب٢

  . اَُمر جلد اول: شيفته٣

  ر جلد دوم: عشق افالطونی. اَمُ ۴

  . فايتر جلد اول: جنگجوی سيامی۵

  . فايتر جلد دوم: دلتا ۶

  

  های ترسناک تخيلی: رمان

  ی مخوف) جلد اول: اتاق مرموزانهی راز خ.( مجموعه٧

  ی ترس. جلد دوم: سايه٨

  . جلد سوم: شب پليد٩

  . جلد چهارم: وارثان جهنم١٠

  من. جلد پنجم: خلوت اهري١١
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  نام اين کتاب: 

  
  فايتر جلد اول: جنگجوی سيامی

  نويسنده: مرضيه باقری دهبااليی 

  

  های نويسنده منتظرتون هستيم.وجو کنيد. در کانال رمانما را در تلگرام جست
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داد. خورد و آزارم میزدم. آفتاب توی سرم میم میها قدکوچهداشتم توی کوچه پس
  رفتم.با اين حال راهمو می

  کردم.داشتم به چند سالی که گذشته بود فکر می

ی به روزی که پدرم مرد و من يتيم شدم و مادرم بيوه. من و مامان سه سال، طبقه
درم حرف در ی داييم زندگی کرديم. دليلش هم اين بود که مردم برای ماباالی خونه

کنه و حتماً نيارن. يک وقت خدايی نکرده دهنشون باز نشه بگن فالنی تنها زندگی می
  يک خبرايی هست.

  ی جوون خانواده سعادتی نشن.يا اينکه نامردا، باعث ريختن آبروِی بيوه

  ی خودمون رو اجاره داديم و رفتيم مستأجر خان دايی شديم.خالصه اينکه خونه

داشت. زن دايی هم زن بدی نبود. ولی خوب، اونا هم زندگی دايی هوامون رو 
  رسيدن.هاشون میخودشون رو داشتن و بايد بيشتر به بچه

شدم. دايی هم، دوتا پسر داشت و مامان خيلی دلش کم داشتم بزرگ میمن هم کم
  خواست من تو خونه تنها بمونم.نمی

  .دادمون رو میمادرم معلم بود و حقوقش کفاف زندگی

  شد.مشکل خاصی نداشتيم. حقوق بابا هم به حساب مامان ريخته می

های جورواجور که مامان کم برای مامان خواستگار اومد. آدمبعد از اون سه سال کم
  کرد.همه رو رد می

هايی هم که جور بودن، چندان چنگی به دل نمينداختن. هاشون ناجور بودن، اونخيلی
  ر بود.زندگی ما با اونا فقط دردس

تا اينکه يک روز از طريق يکی از آشناهای دورمون، آقا حبيب اومد و مامان هم 
  خواستگاريشو قبول کرد.

  هميشه يک جورايی خيالم راحت بود که مامان ازدواج بکن نيست.

  هو جدی شد.ولی وقتی حبيب آقا اومد همه چيز يک

  اونقدر جدی که رفتن حلقه خريدن و وقت محضر گرفتن.
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آقا يک دختر و يک پسر داشت. مامان هم با اين موضوع مشکلی نداشت. آخه حبيب 
  کرد و پسره با مادرش رفته بود.دختره با باباش زندگی می

حبيب آقا زن اولش رو طالق داده بود. به مامان گفته بود با هم ناسازگاری داشتن. 
ای خانمش جور هگفته بود زنش، خانم خوبی بود، اما اخالقای حبيب آقا با اخالق

  نبوده.

ها رو گفت و مامان خيلی متقاعد نشد. بعدش که رفتن توی اتاق و نيم توی جمع اين
  ساعت حرف زدن مامان قانع شد و من هم نفهميدم مشکل اونا برای طالق چی بود!

گفت زنش همون سال اول ازدواج کرده. پسرش هم نخواسته با باباش حبيب آقا می
ا اصرار سعی کردم بيارمش پيش خودم اما اون گفته من با گفت بزندگی کنه. می

  رم.مامانم می

ره پيش مادرش و ديگه هم خونه نمياد. کنه و میيک شب پسرش از خونه فرار می
ده. دخترش رو نگه خواد بره پيش مادرش اما حبيب آقا اجازه نمیدخترش هم می

  کنه.داره و خودش بزرگش میمی

افته که پسرش سال اول راهنمايی بوده، دخترش هم کالس دوم. یها وقتی ماين اتفاق
کنه؛ البته با دخترش. بعد از اون با مامان حبيب آقا بيشتر از ده سال تنهايی زندگی می

  کنه.ازدواج می

من و مامان پا شديم رفتيم با حبيب آقا و دخترش زندگی کرديم. االن چهار ساله با هم 
  کنيم. زندگی می

اومد. از دخترش اول اصالً دوستشون نداشتم. از حبيب آقا و اسمش بدم میروزهای 
  اومد.خوند بيشتر بدم میالناز که اون زمان تازه داشت سال آخر دبيرستان رو می

  ولی من دختر بدی نبودم که بخوام الکی اذيتشون کنم و يا مامان رو آزار بدم.

  يب آقا و يک اتاق هم به من دادن.شون. مامان رفت پيش حبپس در سکوت رفتم خونه

اومد. ولی مامان دختر حبيب آقا هم حسش مثل من بود. از من و مامان خوشش نمی
  آدم بدجنسی نبود که بخواد با اون دختر جوون بد تا کنه.
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اومد. اما مامان براش غذا اش قهر بود. سر سفره هم نمیروزهای اول الناز همه
  برد تو اتاق.می

ها پخت. بعضی وقتپزه؛ گاهی هم میگفت خودش غذا میکرد. میمی اون مقاومت
کم خودش خسته شد و به غذاهای مامان رجوع گرفت. اما کمساندويچ و کنسرو می

  کرد.

رفت بيرون، مامان اتاقش رو تميز داد. اون که میيک مدت مامان بهش سرويس می
  کرد.و مرتب میشست. وسايلش رکرد و میکرد. لباساش رو جمع میمی

  زد.کرد و غر میگرفت و شکايت میهای مامان گارد میاوايل جلوی اين محبت

زنيم از حصار اتاقش کم کوتاه اومد. وقتی ديد من و مامان بهش آسيبی نمیاما کم
  اومد بيرون.

  خورد. بعد شروع کرد به مامان کمک کردن.غذاهاش رو با ما می

کرد. من هم سرم تو کار خودم رو گردگيری میشست. گاهی خونه گاهی ظرف می
  بود.

  زد. اوايل خيلی کوتاه. ولی بعدش بيشتر شد.کم اومد سمت من. با من حرف میکم

  شد.کم بيشتر وقتش رو توی اتاق من چتر میکم

  حاال بعد از سه سال من و اون مثل دو تا خواهر شديم. مثل دو تا دوست.

  دا.سر و صی خوب و بیيک خانواده

ذاره. مرد چشم و دل حبيب آقا هم يک مرد مهربونه. بين من و دخترش فرق نمی
  پاکيه. خيلی مؤدب و مهربون و دلسوزه.

  ز همچين مرد نازنينی طالق بگيره.فهمم چرا يک زن بايد ااما نمی

ی باال هم دست شينيم. طبقهی پايين میی آقا حبيب دو طبقه است. ما طبقهخونه
  ن با مستأجراش هم خيلی مهربونه.مستأجره. او

  فقط اين آخرا مجبور شد مستأجرش رو بعد از پنج سال آالخون واالخون کنه.
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  کنه.گفت که درکش میگفت، وگرنه مستأجرش میالبته اينا رو حبيب آقا می

  زد.ناراحت کرده بود، اما دم نمیدليل اين کار حبيب آقا هم يک جورايی مامان رو 

  هو يکی زنگ در رو زد.ونه نشسته بوديم يکيک شب که تو خ

الناز رفت و جواب داد. کمی حرف زد و پرسيد که اون آدم کيه و بعد با حال عجيبی 
  » داداشمه.«رو کرد به حبيب آقا و گفت: 

حبيب آقا چند دقيقه عين سيخ وايساد و فقط به الناز نگاه کرد. بعدش گفت خوب بگو 
  خواد.خواد بياد تو و شما رو میمیبياد تو. الناز اما گفت که ن

حبيب آقا رفت بيرون. الناز دوباره گوشی رو برداشت اما مثل اينکه اون دو تا دور 
  شنوه.شده بودن چون با کنجکاوی و استرس گفت: صدايی نمی

  من گفتم برو بيرون باهاش صحبت کن و الناز احساس غريبی کرد و نرفت. 

  شت تو خونه خيلی فکری بود.نيم ساعت بعد که حبيب آقا برگ

پوستش کبود شده بود. حالش دست خودش نبود. مامان هم هر چی پرسيد جوابی نداد. 
  رفت تو اتاقش و در رو بست.

مامان نگران بود. رفت سراغش. نشستن با هم حرف زدن. کمی بعد برای اولين بار 
  صداشون باال رفت.

خواد يک پسر تو خونه باشه، یصدای مامان اومد که گفت دختر جوون داره و نم
  حتی اگر اون پسر، پسر حبيب آقا باشه.

تونم پشتش رو خالی حبيب آقا هم برای اولين بار داد زد و گفت اون هم پسر منه. نمی
  نم چون تا حاال براش پدری نکردم.ک

خالصه روزهای بعد فهميدم که امير پسر حبيب آقا اومده که باباش بهش جا بده و با 
  دگی کنه.ما زن

دونست که من ازدواج کردم. برای همين ردش کردم حبيب آقا گفت که امير حتی نمی
  بره تا با شما مشورت کنم.
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همه چيز رو دست مامان سپرد. مامان مخالف بود. توی خودش بود. حبيب آقا هم 
  ذاشت که حتماً قبول کنه.کرد و سر به سر مامان نمیرعايت من و الناز رو می

مامان اومد به حبيب آقا گفت باشه. امير بياد، اما نه توی اين خونه. اون يک روز 
  ی باال زندگی کنه.بره طبقه

شينه و مامان گفت پس امير نبايد بياد پيشمون. يا حبيب آقا گفت که اونجا مستأجر می
  ريم و اون بياد پيشتون.ی باال، يا ما میطبقه

ه به مستأجرش بده. مامان گفت که اون داره حبيب آقا گفت پول پيش خونه رو نداره ک
  ده و اين کار رو کرد. بهشون می و پول رو

حبيب آقا هم به ناچار قبول کرد. بعدش به امير زنگ زد و گفت مستأجرش رو جواب 
طور کنه و اون بياد بره باال زندگی کنه. امير هم قبول کرد و گفته بود اينمی

  تره.راحت

  ی باال رو، من و الناز شستيم.از سه هفته رفت. طبقه مستأجر حبيب آقا بعد

  حسابی تميز کاری کرديم و بعد مامان و حبيب آقا مشغول پر کردنش شدن.

براش فرش و مبل دست دوم گرفتن و بردن باال. بعد هم تخت و ميز و چندتا وسيله 
  محدود.

  اد.مامان براش چند تا وسيله آشپزخونه گذاشت و بعد زنگ زدن امير بي

  ی حبيب آقا.ی باالی خونهه طبقهحاال قرار بود امروز اون بياد و بر

وقتی توی خم کوچه پيچيدم، يک وانت جلوی خونه ايستاده بود و دو تا آقا داشتن 
  بردن.وسايلی رو پايين می

  انگار جهاز امير آقا رسيده بود.

  بيب آقاست.دونستم کدوم يکی پسر حچشم چرخوندم که خودش رو پيدا کنم. نمی

  همين موقع يه موتوری اومد تو کوچه و از کنارم رد شد و جلوی خونه نگه داشت.

  پياده شد و گفت:
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  قربون دستت احسان، لطف کردی. -

  کشيد گفت:احسان هم که داشت يه کمد رو با دوستش پايين می

  کاری نکردم امير خان. -

ی زرد پوشيده بود نازک چسبيدهابروهام باال پريد. پس امير خان اين بود. يه تيشرت 
  زد.که به رنگ پرهای توئيتی می

  يه شلوار جين مشکی زيرش پوشيده بود.

  دار سر کرده بود و اصالً صورتش مشخص نبود.يه کاله نقاب

  های چرمی و چوبی هم دور مچ دستش بود. چندتا از اين اکسسوری

و. يک کارتن برداشت و رسيدم جلوی در. اون پشت وانت وايساد و خودشو کشيد جل
  بغل زد. گفتم:

  سالم امير آقا.  -

دونم اصالً من رو ديد کارتن رو بغل زد و سر بلند کرد و نگاهی به من انداخت. نمی
  يا نه! چون کالهش عين واکی باياشی تا روی بينيش رو پوشونده بود. 

  آروم گفت:

  سالم.  -

از اون رفتم تو. راه پله جدا بود. يک بعد هم راه افتاد و رفت داخل حياط. من هم بعد 
خورد به سالن. يک در ديگه، با فاصله کنارش بود در بزرگ توی حياط بود که می

رسيد به پاگرد و خورد. میرفت توی راهرو. سمت چپ راهرو چندتا پله میکه می
  ی باال.بعد دِر طبقه

  هام رو در آوردم و رفتم داخل خونه.من کفش

  هام رو عوض کردم.ی اتاقم و لباس. رفتم توانگار کسی نبود

خواست بخوابم خودمو انداختم رو تخت و طاق باز خوابيدم. چقدر خسته بودم. دلم می
  که صدای زنگ گوشيم بلند شد.
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خيالش شدم و گرفتم شد جواب بده؟! پس بیسرمو چرخوندم سمت کيفم. کی پا می
  خوابيدم.

  دونم! اما زود خوابم برد.نمیاين که چيو گرفتم خوابيدم خودم هم 

اومد که داشتن حرف وقتی بيدار شدم عصر بود. صدای مامان و حبيب آقا می
  زدن.می

  از اتاق بيرون رفتم و سالم کردم. جوابم رو دادن. مامانم با ديدن من گفت:

  دادی؟زدم جواب نمیچرا هر چی زنگ می -

  خواب بودم. -

  يدی.خواب بودی؟ تو که همون لحظه رس -

  حوصله نداشتم جواب بدم. -

  خواستم چند تا شربت خنک بياری باال با امير هم آشنا بشی.  -

  آشنا شدم.  -

  و بعد رفتم دست و صورتمو شستم. وقتی برگشتم گفتم:

  الناز کجاست؟ -

  حبيب آقا جواب داد:

يدن. پيش داداششه. هر کاری کرديم نيومد پايين. خيلی ساله همديگر رو ند -
  شن.طوری با هم دوست میاين

د. از کی چسبيده به واکی ی نديد بديچيزی نگفتم اما تو دلم به خودم گفتم دختره
  باياشی!

  و بعد رفتم تو آشپزخونه و برای خودم غذا گرم کردم و از خجالت شکمم در اومدم.

  مادرم اومد و گفت:

  امتحانت چطور بود؟!  -
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  عالی.  -

  حظه نگاهم کرد و بعد گفت:مامان نشست رو به روم. چند ل

  ات دعوتيم. ی خالهامشب خونه -

  حال شدم. يه لبخند نشست رو لبم و لبم کش اومد. هو خوشيک

  باشه بريم.  -

  ات اينا چيزهايی بگن. ممکنه خاله -

  چی بگن؟!  -

  ی تو و فرزين.درباره -

  سرم رو پايين گرفتم. مثالً خجالت کشيدم.

  حث يک عمر زندگيه.بايد خوب فکر کنی. ب -

  دونی که من و فرزين از بچگی همو دوست داشتيم.مامان می -

  دوست داشتن کافی نيست عزيزم. -

  پس چی؟ -

بايد همديگر رو بفهميد و درک کنيد. امشب که رفتيم با فرزين صحبت کن و  -
  سنگاتون رو وا بکنيد.

  باشه مامان. -

  ينجا بمونی.خواد احاال که پسر حبيب اومده، دلم نمی -

  چرا؟ -

دونی؟! من دلم نخواست با پسرداييات زندگی کنيم، چه برسه به يک چراش رو نمی -
  پسر غريبه.

  افته.مامان من اگر خودم خوب باشم هيچ اتفاقی نمی -
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مادر، اينقدر اتفاقا برای دخترايی که خوب بودن افتاده که چشمم ترسيده. بری  -
  تره. ی شوهرت خيالم خيلی راحتخونه

  شه.ببينم چی می -

  اون روز من مشغول درس خوندن شدم و الناز تا دير وقت پيش داداشش موند.

  ها حرف زده بودن.هاش رو چيده بودن و ساعتبا هم وسيله

  از پدرشون، از مادرشون، از من و مامان و حتی از خودشون.

  مونده. دونم چرا حتی حسوديم شد که الناز اين همه مدت اون باال نمی

کردم نه به اين خاطر که نشسته پيش داداش گوشت تلخش، نه! به اين دليل که حس می
  بايد بياد و پيش من باشه. 

  هر چی نباشه من و اون دوست صميمی بوديم. 

وسط درس خوندنم يک لحظه دلم خواست بهش زنگ بزنم و اجدادش رو جلوی 
  ن دوباره مشغول کتابم شدم. شيطو چشمش به تصوير بکشم، اما با گفتن لعنت بر

هاش رو صدا مامان شام ماکارونی درست کرده بود و از حبيب آقا خواست بره بچه
  کنه.

من مشغول چيدن ميز شدم و با خودم فکر کردم اگر امير به الناز رفته پس حتماً پايين 
  نمياد.

  گرفت.اون هم خودش رو برای نامادری و ناخواهريش می

  های ساالد رو برداشتم.و ظرف رفتم توی آشپزخونه

  کردی.پسره اومده خورشت درست می حاال چرا ماکارونی؟ امشب اين -

  ها رو پر کرد و گفت:مادر ديس

  د گفت که از ماکارونی خوشش مياد.زداشت با الناز حرف می -

ها رو آورد و گذاشت های ساالد رو بردم و روی ميز چيدم. مامان هم ديسظرف
  در باز شد.روی ميز که 
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  صدای حبيب آقا اومد که گفت:

  بيا تو بابا جون، خوش اومدی. -

بعد خودش وارد شد و يا هللا گفت. امير از در اومد داخل و حرف باباش رو تکرار 
  اش نگاه کردم.کرد. من کنار ميز ايستادم و به قيافه

باالی تر بود، ابروهای پر و مشکی که موهای مشکی، پوستی که از گندمی روشن
ابروی راستش جای يک زخم افتاده بود و توی ابروش شکستگی ايجاد شده بود. بينی 
متوسط که نه کوچيک بود و نه بزرگ و بد فرم. لب و دهنی که نه باريک بود و نه 

  درشت. 

ته ريش داشت، قدش بلند بود، سينه ستبر و بازوهايی که معلوم بود بيشتر ماهيچه 
  است تا چربی.

  تر بود رو زده بود باال.که بلندسرش رو زده بود و جلوی موهاش موهای دور 

  جلوتر که اومد آروم سالم کرد و گفت:

  که مزاحمتون شدم.  ببخشيد -

  مامان تعارف کرد و يک صندلی براش پس کشيد. 

خوب خدا رو شکر تا وقتی که رسيد کنار ميز من حسابی آناليزش کردم و حتی وقتی 
  آوردم و روی ميز گذاشتم، خالکوبی روی گردنش رو ديدم. ها رو رفتم نوشيدنی

ترين قسمت گوشش تا انتهای گردنش به حالت عمودی به حروف انگليسی از پايين
  .fighterنوشته شده بود 

ی پسرها دفتر نقاشيش رو پيدا دونستم يعنی چی اما خيلی هم مهم نبود. مثل همهنمی
  به نقاشی کشيدن. نکرده بود و روی بدنش شروع کرده بود

  الناز رو به روش نشست. من هم کنار الناز در سمت چپش نشستم. 

  مامان و حبيب آقا هم دو سر ميز نشستن. 

  امير رو به مامان گفت:
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  خيلی زحمت کشيدين.  -

  نوش جان.  -

و بعد ديس رو برداشت و نصف ماکارونی رو توی بشقابش خالی کرد. بعد هم ديس 
خوب من هم ماکارونی دوست داشتم. اون که پاتک زد به رو گذاشت روی ميز. 

  نصف شام شبمون. 

هامون کشيديم. مامان و حبيب آقا هم ی ماکارونی رو توی ديسمن و الناز باقی مونده
  از ديس ديگه کشيدن و بعد باقيش رو گذاشتن وسط ميز.

همه شروع کرديم به خوردن. اون هم شروع کرد. توی سکوت غذامون رو 
  خورديم. ما ساالدمون رو با سس تزيين کرديم ولی اون رو به الناز گفت:می

  آبليمو هست؟!  -

  آرم. بله، االن می -

  بعد هم پا شد و رفت براش آبليمو آورد.

اون هم آبليمو رو با يک لبخند آروم از الناز گرفت. آبليمو رو روی ساالدش خالی 
  رونيش محوش کرد.ی ماکاکرد و مقداری نمک زد و همراه با تپه

  انگار نه انگار که ده دقيقه پيش توی بشقابش غذای سه نفر رو داشت.

  رفت! شکم هم نداشت المذهب!خورد کجا میاين همه می

ام زدم تا زودتر برم شه چنگال رو ته ماکارونیديدم وضعيت داره خطرناک می
آجرش خالی  سراغ ديس، اما اون زودتر ديس رو برداشت و مثل کاميونی که بار

  بشه، ماکارونی رو توی بشقابش خالی کرد.

ی ماکارونی آخر بشقابم رو گذاشتم تو دهنم و در حالی که دُمش از دهنم يک دونه
  تر نگاهش کردم.ی آويزونآويزون بود و با لب و لوچه

  نگاهم با ديس خالی برگشت و روی ميز نشست.

  صداش که اومد سر بلند کردم.
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  ت؟الناز ساالد هس -

  حال گفت:الناز خوش

  چرا که نه! -

  » کارد بخوره به شکمت.«ضربه زد: يهو يک جمله به مغزم 

الناز رفت توی آشپزخونه و با ظرف بزرگ ساالد اومد. کنار داداشش ايستاد و 
  ظرفش رو از ساالد پر کرد.

  اون هم دوباره آبليمو برداشت و ريخت تو ظرفش. 

ز دستش کشيدم و توی ظرفم ساالد ريختم. بعد الناز که نشست با حرص ظرف رو ا
  ام سير بشه و تا صبح سر کنم. هم حسابی سس زدم تا شکم وامونده

  » بيا اينم بخور.«تو دلم گفتم:  ام انداخت.زير چشمی نگاهی به ساالد سفيد شده

های نون باگت شدم. اون اژدها هم افتاد رو و بعد مشغول خوردن ساالدم با تيکه
  و با چهارتا چنگال زدن تو خرمن ماکارونی همه رو باال کشيد و قورت داد.بشقابش 

ی ساالدش رو خورد و روی هر چی آسمر بود رو سفيد کرد. بعد هم آخرين تيکه
  يک دستمال برداشت و دهنش رو پاک کرد. 

  هامون. ی خوراکیاين اومده بود تيشه بزنه به ريشه

اومد. فکر کنم فهميدم چرا از اونجا اومده. نمیاز اين به بعد نون و آب هم گيرمون 
  اش رو ورشکست کرده. چارهاحتماالً اونقدر همه چيز رو خورده که ناپدری بی

  برای همين بيرونش کردن. 

  خورد! ن! آخه اين به جای همه میشايد هم باعث شده کل خانواده سوءتغذيه بگير

  رو به مامان کرد و گفت:

  يلی خوشمزه بود. دستتون درد نکنه. خ -

  کردم دستپخت من رو دوست داشته باشين. نوش جان امير آقا. فکر نمی -
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  دوست نداشتم...  -

  خواد دشمنی رو با مادرم شروع کنه. کردم میهمه بهش زل زديم. فکر می

  تون شدم. عاشق دستپخت -

  بدبخت شديم.  -

  شدم و گفتم: پاچهاين بار همه زل زدن به من. چی از دهنم پريد. دست

ن هی ماکارونی بده به يعنی قراره از اين به بعد شما تعريف کنين و ماما -
  خوردمون؟! 

  و بعد لبخند کجی زدم. مامان خنديد و گفت:

  کنم. نه چيزهای ديگه هم درست می -

  ندارم، فقط ماکارونی دوست دارم. من چيزهای ديگه دوست  -

تر نگاهم کرد. سرم رو انداختم پايين دقيق و با همون حالت خودم، لبخند کجی زد و
  چون حس کردم منظورم رو فهميد. 

  هاش رو برداشت. اون بلند شد و ظرف

  برم.کجا داداش، خودم می -

  زير لب غر زدم:

  ها نداشتی.تو که از اين عادت -

  کنم.مال داداشم رو خودم جمع می -

د داداش داداش نکنه دختره ده الناز رو نگاه کردم. دوست داشتم بزنم تو سرش انق
  توجه به دعوای ما رفت توی آشپزخونه.سال پشت کنکور مونده. اون بی

  صدای شير آب که اومد مامان متعجب اون طرف رو نگاه کرد.

  ها اومد. حبيب آقا رو به الناز گفت:کمی بعد هم صدای شسته شدن ظرف

  بابا برو نذار ظرف بشوره. -
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  و گفت: الناز خودش رو لوس کرد

  خورم.دارم شام می -

  نوش جان. -

  من رو بهش غر زدم:

  کوفت بخوری پشت کنکوری. -

  با دهانی که پر کرده بود رو به من گفت:

  زنم تو سرت ها!می -

  ها رو نخورد.برای خودم نوشابه ريختم و فکر کردم خدا رو شکر که اين

  کمی بعد اون از آشپزخانه بيرون اومد.

کردم چجوری نترکيد که يک قابلمه شست. داشتم فکر میرفت و روی مبل ن
  ماکارونی خورد! االن هم راحت لم زده و انگار نه انگار!

  ها شدم.بعد از شام روی ميز رو جمع کرديم. من رفتم مشغول شستن ظرف

  طور.های خودش رو شسته بود. قابلمه و کفگير هم همينامير هم ظرف

  شته بود روی اجاق گاز.کتری رو هم پر کرده بود و گذا

ها و دستمال کشيدن آشپزخونه تر بود. بعد از شستن ظرفانگار از خواهرش زرنگ
چای دم کردم و رفتم بيرون. ديدم حبيب آقا با پسرش جيک تو جيک شده. داشتن با 

  کردن.دونستم از چی صحبت میزدن و نمیصدای آروم حرف می

  خودم رو مشغول کردم.ام من هم پيش مامان نشستم و با گوشی

بعد از کمی الناز رفت چايی آورد. همه برداشتيم و امير با لبخند از الناز تشکر کرد. 
توی نگاهش که دقيق شدم، حس کردم خيلی خواهرش رو دوست داره و از ديدنش 

  حاله.خوش

  وقتی چاييش رو خورد از جاش بلند شد و رو به مادرم گفت:
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  ادم.ممنون خانم، بهتون زحمت د -

  تونی بهم بگی ژاکلين.می -

پررو! از اين به بعد چپ بيا راست برو، به «سرشو تکون داد. با خودم فکر کردم: 
  » گو، ژاکلين، ژاکی، ژک، ژيکولو.مامانم ب

ام گرفت. با خودم خنديدم و سريع سرمو گرفتم تو خودم از فکر به اين موضوع خنده
  ام که فکر کنن اونجا چيزی ديدم.گوشی

م کشيد شب بخير گفت و راه امير نگاهی به من انداخت و بعد با ابروهايی که تو ه
  افتاد.

ی خواهرش و يک چيزی بهش گفت. بعد هم جلوی در دستش رو انداخت دور شونه
  از هم خداحافظی کردن و رفت.

  هاش رو به هم قفل کرد و گفت:الناز وقتی برگشت دست

  ؟بينی ِسلين داداشم چقدر نازهمی -

  کردم تو گوشيم گفتم:رو مبل دراز کشيدم و در حالی که سرمو می

  آره، خيلی. داداش نازت امشب ته ماکارونی رو در آورد. -

  مگه بخيلی؟ نوش جونش باشه. -

  گيريم.مون سوءتغذيه میينجا همهاژدهای دو سرتون دو شب بياد ا -

  حبيب آقا خنديد. الناز دست به کمر زد و گفت:

  گيريم؟ساله با وجود تو سوءتغذيه نگرفتيم، حاال با وجود امير میما چند  -

  خورم.نکنه فکر کردی من بيشتر از اون می -

  کنم، مطمئنم.فکر نمی -

  زير لب گم شويی نثارش کردم. مادرم هم خنديد و گفت:

  پزم که کسی سوءتغذيه نگيره. می نگران غذا نباشيد. از اين به بعد دو برابر هميشه -
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  بعد رفت بخوابه تا فردا صبح بره مدرسه. و

  من هم پا شدم برم تو اتاقم که الناز به پرو پام پيچيد و گفت:

  سلين، ميای فردا بريم... -

  با داداشت برو. -

  وا... -

رفتم تو اتاقم و در رو بستم. نشستم کنار پنجره و بيرون رو نگاه کردم. خيلی دلم 
اشتم که ببينمش. دوست داشتم که بود و باهاش برای بابام تنگ شده بود و دوست د

  کرديم.زندگی می

  گرفت.حبيب آقا مرد بدی نبود ولی هيچوقت جای بابام رو نمی

  گرفت.طور که مامان من جای مادر الناز رو نمیهمون

  با اينکه هم مامان هوای الناز رو داشت، هم حبيب آقا هوای من رو داشت.

ه مخالف اومدن امير بود، پس چرا اون همه پول داد يک لحظه فکر کردم، مامانم ک
  به مستأجر تا از خونه پاشه بره.

جا بشينه. بعد هم سر ناسازگاری تونست پولی به حبيب آقا نده و مستأجر همونمی
  بذاره تا آخر حبيب آقا پسرشو جواب کنه.

ن برام نخريد. ها از مامانم يه پرايد ناقابل خواستم و اوبه اين فکر کردم که من مدت
  اش گفت پول ندارم، پس اين پوال رو از کجا آورد؟همه

کنی، خودت هم پول جمع کن و برای خودت گفت خودت کار میمامانم به من می
  ماشين بخر.

به پارس حبيب آقا نگاه کردم. همين ماشين تا چند وقت پيش يه پرايد بود. مامان پول 
  گذاشت و پارس خريدن.

کردم مامانم پوالی بابای من رو داشت برای حبيب آقا و پسرش حاال که فکر می
  شد؟!کرد. پس سهم من از زندگی چی میخرج می
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  کنه.شد و حس کردم مامان داره در حق من اجحاف میبا اين افکار حالم بد 

  پس تا نزديک صبح بيدار بودم و به اين مسائل فکر کردم.

درد داشتم. مامان و حبيب آقا صبح زود رفتم سرصبح که داشتم از خونه بيرون می
رفتم سر خيابون. با اتوبوس خط واحد جويی میرفته بودن و من بايد برای صرفه

  شدم.رفتم و يک مسير هم تاکسی سوار میيک مسير می

  پوشيدم. زير لب غر زدم:توی حياط خم شدم و داشتم کفش می

  همه راه برم.اشتم الزم نبود اين لعنت بهتون... اگر ماشين د -

ی ديگه کفشم رو برداشتم و پوشيدم که در بغل باز شد و امير بيرون اومد. به لنگه
  هم نگاه کرديم. يک لحظه انقدر ازش بدم اومد که حتی يادم رفت سالم کنم.

  حوصله جا خورد که گفت:آلود بود و بیانگار از نگاهم که حتماً اخم

  عليک سالم. -

کوبيدم از حياط زدم بيرون و بعد در و با پاهايی که زمين می ايشی گفتم و راه افتادم
  رو کوبيدم به هم.

ای که توش خونه داشتيم بيرون اومدم. رفتم رو خيابون فرعی و داشتم با از کوچه
دم زد و گرم بود. زير لب غر زرفتم. آفتاب میحرص سمت خيابون اصلی می

  شه!تابستون لعنتی کی تموم می

ه از پشت سرم اومد فهميدم بايد امير باشه. از من رد شد. آره خودش صدای موتور ک
بود. يکدفعه وايساد و يک پاش رو زمين گذاشت. رو موتور نشست و چند بار گاز 

  زد که زير لب گفتم:

  زهرمار. -

  وقتی رسيدم کنارش رو کرد به من و گفت:

  بيا باال برسونمت! -

ردم بهش. نگاهی به صورتش کردم. دلم خواستم رد بشم. يکدفعه ايستادم و رو ک
  رسيد. پس تو صورتش داد زدم:اش کنم. اما مطمئنم زورم نمیخواست خفه
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  من به يابو سواری عادت ندارم. -

هاش توی صورتم چرخيد. کمی صدام رو باالتر چند لحظه مات صورتم شد. چشم
  بردم و گفتم:

  چرا به من زل زدی؟!  -

  رو برگردوند سمت جلو و گفت:نگاهش رو ازم گرفت و روش 

طور تونستی تو خونه استراحت کنی، ديگران گناهی نکردن که شما رو اينمی -
  ببينن.

منظورش چی بود؟! ديگران کدوم خری بود؟ گاز داد و راه افتاد و پاش رو جمع 
  حوصله راهم رو رفتم. کرد و دور شد. من هم خيلی بی

ودم که حوصله نداشتم برای اومدن اتوبوس به خيابون رسيدم اما اونقدر عصبی ب
  صبر کنم.

يک تاکسی دربست گرفتم و به خياطی خودم رفتم. شاگردم رسيده بود و داشت اتو 
  کشيد.می

  آروم سالم کردم و رفتم پشت چرخم نشستم.

ی افکار ديشبم رو گرفتم. چرا مادرم نگاهم رو پايين دوختم و به فکر فرو رفتم. ادامه
  کرد!اين کارا رو میبايد با من 

  شده سلين خانم. اتفاقی افتاده؟! چی -

  سرم رو باال کردم و گفتم:

  آره، از مادرم ناراحتم. -

و بعد از توی کيفم گوشيمو درآوردم و شماره همراه مادرمو گرفتم. کمی بعد جواب 
داد. دورش شلوغ بود و معلوم بود که زنگ تفريحه. بعد از سالم و احوالپرسی 

  پرسيد: کوتاهی

  سلين مامان، چی شده االن زنگ زدی؟ -
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  مامان، چرا برای من ماشين نخريدی؟ -

  چند لحظه ساکت شد. بعد يکدفعه گفت:

  ها نيست.فاالن وقت اين حر -

  ناخواسته سرش داد کشيدم.

چرا االن وقتشه. تو به من گفتی پول نداريم اما صد و پنجاه ميليون دادی دست  -
ش رو رد کنه که بره. اون وقت اون هيوالی گنده بياد بشينه حبيب آقا تا مستأجر

ی باالی خونه. بعدش به من بگی زودتر شوهر کن برو. چون اون پسره داره با طبقه
  کنه.ما زندگی می

من از تو ماشين خواستم اما برام نخريدی، ولی داشتی پرايد حبيب آقا رو تبديل کنی 
  به پژو. آره؟!

عوض کردم تا جامون بيشتر بشه. بعدش اون پول رو برای  عزيزم من ماشين رو -
خواستم بدمش به ماشين برات. گفتم اگر کسی در جهازت کنار گذاشته بودم. نمی

  و برای تو زد...خونه ر

  يکدفعه با بغض سرش داد کشيدم و گفتم:

  ولی تو همون پول جهاز رو دادی دست حبيب آقا برای پسرش. -

  های حبيب آقا کنی؟رو خرج بچه منچرا بايد پول بابای 

  ها زير گريه زدم. مادرم با تعجب گفت:بعد هم مثل بچه

کنی؟ حبيب آقا شوهر منه و کم از پدر برای تو طوری میوای! سلين تو چرا اين -
  نذاشته.

  کنی.مگه چکار کرده؟! تو هم داری دخترش رو بزرگ می -

  شم.شی، من هم سوارش میخوب همون ماشين که عوض شده تو هم سوارش می -

شم که منتی نباشه. بعد هم فقط جايی که دسته جمعی بريم از اين به بعد سوار نمی -
شم. ولی وقتی ميام سر کار بايد با دو مسير بيام. دربست نگيرم که سر من سوار می

ماه پولی برام بمونه بتونم اجاره مغازه رو بدم. دستمزد کارگرم رو بدم. وگرنه اون 
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لناز ده سال پشت کنکور مونده، هر جا بخواد بره آقا جونش در اختيارشه. هر جا ا
  ره دنبالش. فرق من و الناز اينه.هم باشه باباش مثل راننده سرويس می

  گيری؟ها بهونه مین چرا مثل بچهاال -

  کردم گفتم:طور که اشکم رو پاک میهمون

ی بردی دادی به مستأجر حبيب آقا. ها بهونه است؟ پول بابای من رو برداشتاين -
رسه؟ اون نره غول راحت زندگی کنه. فردا پس فردا حبيب آقا بميره چی به من می

دونه. از اموال حبيب آقام هيچی! هم پول ارث بابام رفته. هم کسی من رو به حق نمی
  فقط يک_هشتمش برای شماست.

  سلين... -

ل. منم شه مال اون نره غوردا پس فردا میمامان اينقدر نگو سلين. اون ماشين هم ف -
  بايد به گور بابام بخندم.

  مامان يکدفعه داد کشيد:

  ور.شعسلين! بايد از خودت خجالت بکشی بی -

هام ادامه دادم. اتو کار رفت و برام يک و بعد ارتباط رو قطع کرد. نشستم و به گريه
  هام رو ماساژ داد.ليوان آب خنک آورد و شونه

دونستم چرا از شب قبل تا اون لحظه اين همه احساسات بد به قلبم هجوم یحتی نم
  آورده بود.

تا ظهر نتونستم کاری بکنم. يا گريه کردم و يا غصه خوردم. سرم هم داشت از درد 
  چاره سکوت کرده بود و به کارش مشغول بود.شد. دختر بیمنفجر می

ومد توی مزون. درست مثل مديرای حدود ساعت دو بعد از ظهر در باز شد. مامانم ا
  ی دبيرستان.گير دورهسخت

  سالم کرد و از شاگردم جواب گرفت.

  من هم فقط به ميزم خيره بودم.

  مامان با ديدن من اول جا خورد بعد ابرو تو هم کشيد و گفت:
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  ديوونه. از صبح چه مرگت شده تو؟!ی چته دختره -

  صدام رو کشيدم باال و گفتم:

  هت گفتم.همون که ب -

  االن اين ننه من غريبم بازيا برای همينه؟! برای اون پوال؟! -

آقا بگيری وگرنه خودم بله دقيقاً برای همونه. پس بهتره پول ما رو زودتر از حبيب  -
  گم.بهش می

  های گرد شده نفسش بند اومد. به خودش اومد و گفت:مادرم با چشم

  بود. چيزی از پول بابات قاطيش نبود.انداز خودم اون صد و پنجاه ميليون پس -

  دادينش، نه حبيب آقا.انداز خودتون هم که باشه باز هم بايد به من میپس -

  ها رو کی به تو گفته؟اين -

  گم.خودم دارم می -

  کنی؟تو به چه حقی برای من تعيين تکليف می -

  کنی.به همون حقی که شما برای من تعيين تکليف می -

  من مادرتم. -

  من هم تنها دختر شوهر اولتم. -

  کنم.اون که هر چی داره من برای تو خرج می -

  رفت بدون اينکه بدونيم.هر لحظه صدامون برای هم باال و باالتر می

  سر مامان داد کشيدم و گفتم:

کدوم خرج؟ شما اصالً حواست هست من چند ساله حتی پول تو جيبی ازتون  -
گوشت و مرغ و فرش  ی حبيب آقاست.برای خونه کنیگيرم؟ هر چی خرج مینمی

  نو و پرده نو.

  مامانم چند لحظه ساکت شد و بعد گفت:
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  کنم.من دارم توی اون خونه زندگی می -

و ی بابای من ری خونهخرج کردن حقوق خودت بس نيست تا حقوق بابام و اجاره -
  نبری برای شوهر جونت خرج نکنی.

ديدم که مشت شد. چادرش رو باال کشيد و درستش  هاش رومامانم جا خورد. دست
  کرد. بعد هم گفت:

کنه. به یحبيب آقا هم حقوق و مزايای خوبی داره. پولش رو برای خونه خرج م -
  ده و...من هم خرجی می

  با صدای بلند به حالت مسخره خنديدم و گفتم:

کنيد غير میتون دارين به خوشی و سالمتی با هم خوب زندگی چقدر خوب! همه -
ا هم بايد از من. فقط منم که روی پای خودم وايسادم. فکر کنم برای جای خواب و غذ

  از شما سپاسگزار باشم.

  مادرم سرش رو با تأسف تکون داد. نفس عميقی کشيد و گفت:

  ات.ی خالهن. شب بايد بريم خونهبريم خونه، رنگت پريده. بريم استراحت ک -

  ه گفتم:اونقدر دلم گرفته بود ک

های عزيز من هيچ جهنمی نميام. شمام بريد به زندگيتون برسيد يک وقت به بچه -
  تون آسيب نرسه.دردونه

  سلين، داری شورش رو در مياری. -

  برو مامان حوصله ندارم. -

مامان با عصبانيت رفت خونه و من از سر درد رفتم توی جای استراحتم بخوابم و 
  هيچ شرايطی من رو بيدار نکنه.به شاگردم سفارش کردم تحت 

تا روی فرش دراز کشيدم خوابم برد. عصر که شد زمان تعطيلی مزون، شاگردم 
  ره. بيدارم کرد و گفت داره می

  ی يک کوه بزرگ شده. کردم سرم به اندازهاون رفت و من حس می
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وتايی هايی که دکرد و بيشتر از اون سرم. پشت چرخ نشستم و با چشمهام درد میچشم
  ديد يک لباس دوخت کردم. می

  ها رو خاموش کردم و با تاکسی دربستی رفتم خونه. بعد هم چراغ

ده. حياط رو ها رو آب میوقتی وارد حياط شدم ديدم حبيب آقا داره باغچه و درخت
  هم تميز شسته بود و بوی خوب عصرهای تابستانی توی فضا پيچيده بود.

  با ديدن من لبخند زد و گفت:

  ه! سلين خانم. خسته نباشی دخترم.ببه -

هام رو در رو بستم و سمت خونه رفتم و زير لب گفتم سالم. بعد هم جلوی در کفش
  از پا در آوردم و رفتم تو خونه.

ديدن. نگاهشون سمت من برگشت. الناز الناز و مامان نشسته بودن و داشتن فيلم می
  لبخند زد و گفت:

  ده؟چی نشون مین، اگه گفتی داره سلي -

داد. نگاهم رو نگاهی به صفحه نمايش انداختم که داشت پيام بازرگانی نشون مینيم
  گرفتم و رفتم توی اتاق و در رو بستم.

هام رو عوض کردم و خودم رو انداختم رو تخت. زل زدم به ديوار و با سر لباس
  برد.ه خوابم نمیدرد فقط خواستم بخوابم. اما قبلش اونقدر خوابيده بودم که ديگ

برای اينکه حالم بهتر بشه رفتم لباس برداشتم و رفتم حموم. زير آب داغ که وايسادم 
  فکری به سرم زد.

موهام رو شستم. به اين فکر کردم که با مادرم فقط بايد يک کار کنم تا حق من رو 
  شد رفتم بيرون.تر میبده. بدنم رو شستم و با فکری که لحظه به لحظه بزرگ

های قبليم رو خودم رو خشک کردم. موهام رو خشک کردم. لباس پوشيدم و لباس
  ای که دور موهام بود رفتم بيرون.جمع کردم و با حوله
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های ميوه داره و توی ديدم که اون هيوال تازه برگشته و توی يک دستش پالستيک
د. يک اش چند تا نون سنگ داره. بوی نون سنگک توی خونه پيچيده بودست ديگه

  لحظه ضعف کردم و انگار چنگ انداختن تو دلم.

از صبح تا اون لحظه هيچی جز غصه نخورده بودم. هيوال که داشت سمت آشپزخونه 
اومد يک نگاه به من انداخت و آروم سالم داد. من هم به همون آرومی جوابش می

  رو دادم و رفتم تو آشپزخونه.

ها رو . اون هم پشت سر من اومد و ميوههام رو انداختم تو ماشين لباسشويیلباس
  ها رو گذاشت روی ميز.شويی و نونگذاشت روی ظرف

  دونستم چيه!گشت که نمیمن رفتم دنبال تايد گشتم و اون دنبال يک چيزی می

  تايد رو برداشتم. اون ازم پرسيد:

  ظرف نون کجاست؟ -

  ره کردم.ها اشانگاهی بهش انداختم و با دست به يکی از کابينتنيم

اون رفت، ظرف رو برداشت. من هم توی ماشين تايد ريختم. درش رو بستم و 
  مشغول فشار دادن تايمر شدم.

يک دفعه دستی جلوم اومد. يک تيکه نون هم توش بود. روم رو سمت اژدهايی کردم 
  کرد.های آروِم تاريک نگام میکه کنارم وايساده بود و داشت از باال، با اون چشم

  يشتر ضعف رفت. دگمه پلی رو زدم و آروم گفتم:دلم ب

  خورم. نمی -

بعد هم روم رو گرفتم و از آشپزخونه بيرون زدم. مامان، الناز و حبيب آقا نگاهم 
  کردن. کردن و در سکوت با نگاهشون دنبالم میمی

  وقتی به اتاقم برگشتم صدای حرف زدن حبيب آقا با مادرم اومد که پرسيد:

  سلين چشه؟  -

  مادرم جواب داد:
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   کنه.چيزی نيست. سرش درد می -

  حبيب آقا جواب داد:

  کشه.خوب بهش مسکن بده. گناه داره درد می -

من هم با روشن کردن سشوار ديگه صدايی نشنيدم. موهام رو شونه کشيدم و 
  خشکشون کردم. 

رداشتم بعد هم موهام رو پشت سرم بستم و يک ساک برداشتم. وسايل مورد نيازم رو ب
  و توی ساک چيدم.

بعد هم لباس پوشيدم و شالم رو سر انداختم و کيفم رو روی دوشم انداختم. ساکم رو 
  برداشتم و از اتاق بيرون اومدم.

  کرد. حبيب آقا داشت اخبار نگاه می

نوشت. امير و کرد و چيزهايی از روی برگه میتاپش کار میمامانم داشت با لپ
خنديدن. ديدن و میگوشی الناز بود و داشتن يک چيزی میالناز هم، سرشون توی 

  ها سمتم چرخيد. راه افتادم سمت در. جلوی در گفتم:ی نگاههمه

  خداحافظ. -

  مامانم يکهو داد زد:

  کجا ميری؟ -

هام رو پوشيدم. مادرم به شدت توجه نکردم و رفتم بيرون و در رو بستم. بعد هم کفش
  در رو باز کرد و گفت:

  کنی؟طوری رفتار میات شده سلين؟ چرا اينچه -

  رفتار من غلطه يا کارهای شما؟  -

  حبيب آقا بيرون اومد و گفت:

  چی شده دخترم؟ -
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قی خوام برم با پدربزرگ و مادربزرگم زندگی کنم. باهيچی، چيزی نشده. فقط می -
  برم. وسايلم هم بعدا ميام می

  :مادرم خواست حرفی بزنه که حبيب آقا گفت

  ا کاری کرديم که تو ناراحت بشی؟ م -

  الناز از الی مادرم و چهارچوب بيرون اومد و گفت:

  چی شده سلين.  -

  هيچی.  -

و بعد چرخيدم و راه افتادم. مادرم خودش رو بهم رسوند. بازوم رو گرفت و من رو 
  سمت خودش کشيد و گفت:

  ی چشم سفيد.ه بيرون بذاری دخترهکنی پات رو از اين خونتو غلط می -

  بازوم رو پس کشيدم و داد زدم:

خوام باهات زندگی کنم. خيلی وقته از سن قانونی آره، من چش سفيد شدم. ديگه نمی -
  تونم انتخاب کنم که کجا و با کی زندگی کنم.گذشتم. می

  ی بابات ببری.من رو پيش خانوادهخوای آبروی تو می -

  کمی با جديت گفتم: های مادرم نگاه کردم. بعد ازتو چشم

کنين. ها بتونن جواب درستی از شما بگيرن که دارين چکار میآره، دقيقاً. شايد اون -
حق و حقوق من از ارث پدرم چيه؟ نبايد حق من از اون خونه و زندگی، يه اتاق 

  ای از خونه شوهر دوم شما باشه.عاريه

  حبيب آقا جلو اومد و با تعجب گفت:

  ين؟ فرق تو با الناز چيه؟رفيه سلاين چه ح -

  رو به حبيب آقا گفتم:
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ده. کنه. خرجيشو باباش میفرق من و الناز خيلی زياده. الناز خونه باباش زندگی می -
خره. باباش مثل راننده سرويس در اختيارشه. هزينه رخت و لباسش رو باباش می

  ده. من چی؟دانشگاهش رو می

ينه دانشگاهم رو خودم دادم. گاهی پول تو من از شونزده سالگی خياطی کردم. هز
رم يا سوار اتوبوسم يا مترو. االن چند ساله همه جيبی مامان بهم داد. هر جا می

کنن دم. منت اين هم سرم هست که مامانم و شوهرش لطف میهام رو خودم میهزينه
ابيدن رم که سرم منت نباشه. من هر جا باشم دو متر جا برای خوکنن. میبزرگم می

  باشم، خودم از پس خودم بر ميام. داشته

کردن. الناز نگاهش بين ما در گردش بود و حبيب آقا و مامان مثل مجسمه نگاهم می
  کرد.امير توی چهارچوب وايساده بود و داشت نگاهم می

راه افتادم سمت در. در رو که باز کردم پس کشيده شدم. ديدم مامان داره من رو 
  طور گفت:. همونکشهسمت خونه می

  اين در بيرون بره، نه من، نه تو.به ارواح خاک بابات پات از  -

  دستم رو پس کشيدم و گفتم:

ديگه مهم نيست. تو برو به مبل و پرده و طالی خودت برس. به ماشين عوض  -
  کردنت برس، به مستأجر مردم رو رد کردنت برس به من چکار داری!

ه ديدم حبيب آقا کبود شده. الناز هم رفت دست و دوباره سمت در رفتم. يک لحظ
کرد. انگار که خيلی ازم نااميد شده باباش رو گرفت. مادرم با حالت عجيبی نگاهم می

  باشه.

رفتم توی کوچه و در رو به هم کوبيدم و راه افتادم. توی تاريکی کوچه که با نور 
  ها کمی روشن شده بود حرکت کردم.زرد چراغ

شدم بيشتر احساس ی ترس برم داشت. هر چی از خونه دورتر میتوی خيابون اصل
کردم. تا حاال شب، تنهايی بيرون نرفته بودم. اون هم توی اون خيابون کم ترس می

  رفت و آمد.
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نگاهی به پشت سرم کردم. خيابون تاريک بود و بدون رفت و آمد. از خودم پرسيدم 
برم؟! يک لحظه با خودم گفتم چه غلطی  يعنی واقعاً کسی نخواست دنبالم بياد و نذاره

  کردم. کردم فردا توی روشنايی همچين نمايشی اجرا میکردم! کاش صبر می

  رسيدم دم خيابون اصلی و گفتم:

  مِن خنگ چرا به آژانس زنگ نزدم؟ خدايا!  -

از بس اومده بودم سر خيابون عادت کرده بودم به اين کار. يک شاسی بلند وايساد. 
زنن؟! يعنی شرايط اقتصادی فکر کردم، چه جالب! شاسی بلندام مسافر میبا خودم 

  تا اين حد خراب شده؟! 

  کمی اومدم عقب. دنده عقب گرفت و شيشه رو پايين کشيد و گفت:

  شی؟! خوشگلم؟! چرا سوار نمی -

  مسافر کشی؟  -

  رسونمت. نه! ولی بخوای می -

  کنه. حساب میدر خدمت مادرت باشی کافيه. خدا اجرش رو  -

  ج... -

دفعه يه ماشين ديگه وايساد. يک بهم فحش داد و راه افتاد! مگه چی گفتم بهش؟! اين
ماشين زرد رنگ جلو رفتم. فکر کردم تاکسيه! دستم رفت سمت دستگيره. يهو متوجه 

  شدم که نه! اين هم ماشين شخصيه! يک مدل خارجيش. 

  ه قسمت شاگرد نشسته بود گفت:عقب اومدم. شيشه رو کشيد پايين و اونی ک

  ندازی؟! بيا باال ديگه. استخاره می -

  فکر کردم تاکسيه.  -

  اين همه پول داده تو فکر کنی اين تاکسيه نديد بديد؟!  -

  خوام تاکسی بگيرم.ندازه. برو میرنگش غلط ا -
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يک تاکسی خالی رد شد. نگاهم باهاش رفت. با عصبانيت نگاهی به پسره کردم و 
  م:گفت

  گمشو ديگه، خدا لعنتت کنه. تاکسی رد شد.  -

  هر دو خنديدن. پسره گفت:

  ری. رسونيمت. هر جا که میای، بيا باال میخيلی بامزه -

  مادرتون رو برسونيد کافيه!  -

  و اومدم عقب. پسره پياده شد و داد زد:

  چی گفتی ج... خانم!  -

رس پشت سر ماشينشون، درست از پايين اومدنش ترسيدم و عقب عقب رفتم. يک پا
کنارم وايساد و راننده سريع پياده شد. امير بود! از بين هر دو ماشين رد شد و دوييد 

  سمت پسره.

  ماشين حرکت کرد و پسره از ترس چرخيد و دنبال ماشين دوستش دوييد. 

  امير يه لگد تو هوا پرت کرد و زد تو باسن مبارک پسره. 

شين دوستش. گاز داد و به سرعت رفت و دور شدن. من پسره تقريباً پرت شد تو ما
کرد. سر تا پام رو برانداز چپ نگاهم میناخواسته خنديدم. امير که برگشت داشت چپ

  ای به ماشين کرد و گفت:کرد. با دست چپش اشاره

  بشين بريم.  -

  کردم. از خدام بود سوار بشم و از اين جنگل خالص بشم، اما انگار بايد لج می

  شد گفتم:خودش داشت سوار می

  من نميام.  -

  چرا! ميای.  -
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و بعد سوار شد و منتظر موند. ميای! نگفت بايد بيای. نگفت نميای به جهنم. گفت 
کنم ولی مجبوری سوار بشی. سوار نشی ميام زورکی ميای. يعنی من زورت نمی

  کرد! شدم به زور سوارم میکنم. يعنی اگر سوار نمیسوارت می

يسادم جلوی ماشينش و دست بلند کردم تا يک تاکسی وايسه. اون هم داشت نگاهم وا
کرد. يک ماشين شخصی از دور عالمت زد و خواست بايسته که امير پاش رو می

  گذاشت رو پدال گاز و فرمون رو چرخوند و جلوم وايساد. 

رو به  راننده دستش رو گذاشت روی بوق و رد شد. امير خم شد و در رو باز کرد.
  من گفت:

  شم. دفعه بعد از روت رد می -

مون نشون داد اعصاب نداره. پس سعی کردم قبل از کتلت شدن، حرف خوب! بچه
گوش کن باشم و برم سوار شم. در رو کشيدم و سوار شدم. به محض نشستنم پاش 

  رو گذاشت رو گاز و ماشين از جا کنده شد. تکون شديدی خوردم. 

  دی؟ طوری گاز میکنی اينمیاری مگه يابو سو -

ام و آخ هام زد. دستم رو گذاشتم روی پيشونیجواب نداد. سرم تير کشيد و به چشم
  گفتم. 

  چی شده؟  -

  گيرين... م ازم نمیکنه... اگر اين هسرم درد می -

  باز هم جواب نداد. سر بلند کردم و گفتم:

  برو خيابون...  -

العمل نداشت. با رسيدن به اولين ای به عکسعالقه شنيد وجواب نداد. انگار فقط می
  بريدگی راهنما زد و بلوار رو دور زد. با عصبانيت به بازوش چنگ انداختم و گفتم:

  کری؟!  -
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نگاهی به بازوش کرد و بعد من رو نگاه کرد. دستم رو سريع پس کشيدم. دوباره رو 
ها دور چرخيد. سيگار فروشبه جلو کرد و بلوار رو تا سر ميدون رفت. دور ميدون 

  ميدون نشسته بودن. 

هاش يک گوشه پارک کرد و پياده شد. رفت يک دونه سيگار خريد. گذاشت بين لب
و فروشنده براش فندک گرفت. يک پک زد و بعد اومد و به جلوی ماشين تکيه کرد 

  و مشغول دود کردن سيگارش شد. 

ديدم و دستی شد رو میخش میکردم فقط دودی که دورش پاز پشت که نگاهش می
  ی کاپوت نشست. که با سيگار روی لبه

طور که کرمام به فعاليت در اومده ام رو در آوردم و ازش فيلم گرفتم و همونگوشی
  بودن، دستم رو جلو بردم و روی بوق ماشين فشار دادم. 

موهای  يهو از حال خودش در اومد و مثل يک گربه که خيار ببينه از جا پريد و با
  سيخ رو کرد به من. 

خنديدن و اون بعد از کمی که به خودش اومد، ها داشتن بهش میسيگار فروش
سيگارش رو پرت کرد و ماشين رو دور زد و اومد در سمت منو به شدت باز کرد 

  و هيکل بزرگشو کشيد تو ماشين و دست دراز کرد. 

  گرفتم عقب کشيدم. فيلم می طور که داشتم ازشاين بار واقعاً ازش ترسيدم. همون

گاه صندلی بود و دست راستش تو هوا جلوم وايساد. چند لحظه دست چپش رو تکيه
  برداری قطع شد. تو صورتم نگاه کرد. رو دگمه زدم. فيلم

دستم رو پايين آوردم. اون هم دستش رو پس کشيد و راست شد و در رو بست. ماشين 
خنديدن. حس کردم کار ها هنوز داشتن میشرو دور زد و اومد نشست. سيگار فرو

  کردم. اشتباهی کردم. نبايد اون غول بيابونی رو جلوی بقيه موش می

  اون حرکت کرد و من آروم گفتم:

  ببخشيد.  -

  اش زنگ خورد و بعد از اينکه صفحه رو نگاه کرد جواب داد:جواب نداد. گوشی
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  ... بله پيداش کردم، دارم ميام. بله بابا -

وم خداحافظی کرد و کمی بعد به خيابون فرعی رسيديم. توی خيابون پيچيد و آر
  دستش رو توی موهاش که روی صورتش ريخته بود فرو کرد و بعد عقبشون داد. 

دم. خيالت راحت از کسی طلب دارم. اگر بهم پس داد، پول مادرت رو پس می -
دم. توی بيست و س میکنم و بهش پباشه. اگر هم پس نداد، براش جمع و جور می

  ن کسی بمونم. هميشه جبران کردم. هفت سال سنم نذاشتم زير ِدي

ها خجالت کشيدم! حس کردم سرم بيشتر سنگين شد. دونم چرا با شنيدن اين حرفنمی
  هام گرفتم.گفتم و سرم رو تو دستدوباره تير کشيد. آخ 

  نگاهم کرد. نفسش رو فوت کرد. 

وی کوچه و تا انتها رفت. خونه انتهای کوچه بود. حبيب آقا رسيديم به کوچه. پيچيد ت
    سريع در رو باز کرد.

در که باز شد ماشين رو با دقت داخل حياط برد و يک گوشه، درست کنار ديوار 
  زد وسط حياط. پارکش کرد. برخالف حبيب آقا که هميشه ماشين رو می

رو گرفت و کشيد. پياده شد.  تونستم در رو باز کنم. دست دراز کرد و ساک مننمی
  در رو باز گذاشت. من هم از همون سمت پياده شدم. 

  حبيب آقا در حياط رو بست و رو به من لبخند زد و گفت:

  خوب کردی که برگشتی.  -

  جواب ندادم. امير دِر خونه رو زد و رفت داخل. 

ابی گريه هام رو در آوردم و رفتم داخل. مامانم حسمن هم پشت سرش رفتم و کفش
  کرد. هاش رو پاک میکرده بود و هنوز داشت اشک

کرد. رفتم ساکمو از روی مبل، کنار امير برداشتم. ها فقط نگاهم میالناز مثل غريبه
نگاهی بهم انداخت. رفتم تو اتاق و در رو بستم. ساک و کيفم رو روی تخت انداختم. 

الناز با يک زيرانداز وارد اتاق روی طاقچه نشستم و از پنجره بيرون رو نگاه کردم. 
  ها پهنش کرد. شد و زير درخت
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جا به من نگاه کرد ولی برخالف هميشه نگفت که برم پيشش. حبيب آقا چندتا از همون
  بالش برد و روی زيرانداز انداخت. 

ی برنج رو برد و کنار زيرانداز گذاشت. بعد هم از کنار پنجره رد شد امير هم قابلمه
ی خودش. مامان سفره و ظرف آورد. گاه عميقی کرد. اون هم رفت خونهو به من ن

  حبيب آقا با هندونه و چاقو برگشت. 

  کمی بعد الناز با يک سينی برگشت. روش پر از گوشت به سيخ کشيده بود. 

حبيب آقا منقل آورد و ذغال ريخت. بعد هم روشنش کرد. يکهو يکی اومد جلوی 
  يدم. پنجره. سيخ شدم و از جا پر

امير لبخند کجی زد و ترسش رو تالفی کرد. چند بسته قرص بهم نشون داد. از طاقچه 
  ها رو بهم داد و گفت:پايين رفتم و پنجره رو باز کردم. قرص

  شی. مسکنن، بخور زود خوب می -

کرد. امير رفت و حرف رفت. مادرم داشت بهمون نگاه میتشکر کردم و اون بی
ها نگاه آهنگ گذاشت. من هم به آشپزخونه رفتم و به قرصسوار ماشين شد و يه 

  کردم. يک ژلوفن بود، يک دونه هم کدئين. 

گشتم که ها رو گذاشتم روی کابينت. داشتم برمیيک دونه کدئين خوردم و قرص
  حبيب آقا رو ديدم. 

  با مهربونی گفت:

  عوض کن زود بيا بيرون دور هم باشيم.  -

  خوام بخوابم. می -

  بره، زود بيا بيرون.وابت نمیخ -

رفتم تو اتاقم و چند لحظه از پنجره نگاهشون کردم. بعد هم پرده رو کشيدم و رفتم 
پای کمد. مانتوم رو در آوردم. يک تونيک که خودم دوخته بودم از کمد در آوردم. 

پوشيدم. يک لوگ زيرش پوشيدم. يک روسری   پرده با باد تکون خورد. لباس رو
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تم و روی سرم انداختم. شکمم تير کشيد. دستم رو روی شکمم گذاشتم و هم برداش
  فشارش دادم. بعد هم رفتم توی حياط.

  اش رو حفظ کرد و گفت:حبيب آقا لبخند هميشگی

  بيا بشين اينجا. -

کرد. امير و الناز دور آتيش نشسته بودن رفتم و نزديکش نشستم. مادرم فقط نگاهم می
  زدن.و داشتن حرف می

  را هيچوقت نيومدی بهمون سر بزنی؟چ -

  امير که روی چهارپايه نشسته بود نگاهش رو به آتيش دوخت. آروم زير لب گفت:

  شد.دوست داشتم بيام، ولی نمی -

  شد.چرا؟ چی باعث می -

  سرش رو بلند کرد و رو به الناز لبخند زد و گفت:

  حاال که اومدم. -

  اومدی.ها میخيلی دير اومدی. کاش زودتر از اين -

  مادر تنها بود. -

بابا هم تنها بود. مامان خودش خواست که بره و نباشه. اون ما رو ول کرد. يک  -
  چيزهايی کم و بيش يادمه.

  امير به پدرش نگاه کرد. حبيب آقا سر به زير گرفت. امير رو به الناز گفت:

  .ها رو بيار هالک شديمو اون سيخديگه بهش فکر نکن. پاشو بر -

  الناز خواست از جاش بلند شه که نگاهش به بازوی امير افتاد و گفت:

  اين چيه؟ گربه چنگت انداخته؟  -

امير بازوش رو بلند کرد و نگاه کرد. جای دو خط موازی روش افتاده بود. جای 
  های بلند من بود. نگاهی به من انداخت و گفت:ناخن
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  . چيزی نيست. تو مغازه گرفت به کنار ويترين -

  افتاد. چرا دوتاس؟ ايد يک خط میب -

  امير لبخند زد و دستش رو مشت کرد و زد کنار سر الناز و گفت:

  کنی. پاشو حاال بحث می -

  ها رو گذاشت رو منقل. الناز پا شد و سينی رو گذاشت کنار دست امير. امير هم سيخ

رو توی مشت گرفتم.  امام درد گرفت. ناخواسته معدهشروع کرد به باد زدنشون. معده
  حبيب آقا دستش رو گذاشت رو پشتم و گفت:

  نيست؟حالت خوب  -

  مادرم با حرص گفت:

  از صبح تا حاال چی خوردی؟ -

  هيچی. -

  گيری.فردا پس فردا هزارتا درد می -

  کنم.بقيه. خودم يک فکری براش میاين هم روی  -

  حبيب آقا دستش رو برداشت و رو به امير گفت:

  جنبون. ضعف کرد از گشنگی.دست ب -

  تر از آتيش نيستم.بخشيد که سريعب -

ها ريخت و ها رو چيد. بعد هم ماست تو کاسهمامان سفره رو پهن کرد و بشقاب
  ها رو هم داد دست الناز که بذاره سر سفره.اون

  کمی بعد امير گفت:

  شن.برنج هم بکشين، دارن حاضر می -

نون سنگکی که امير آورده بود برداشتم و زدم تو من ديگه طاقت نداشتم. کمی از 
  ماست و خوردم.
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ها همون لقمه حالمو خوب کرد. چشم بستم و باد ماليمی خورد تو صورتم. درخت
  کم رفع شد.بردم. يک لحظه حس کردم سردردم کمخوردن و داشتم لذت میتکون می

نگاهش رو گرفت و  کرد.نفس راحتی کشيدم و چشم باز کردم. امير داشت نگاهم می
  ی ديگه برداشتم و خوردم.ها رو زير و رو کرد. يک لقمهسيخ

  مادرم برنج توی ديس کشيد. ديس رو برداشتم و کفگير اول رو برداشتم.

کرد. خنديد و سرش رو تکون داد. فکر کردم شايد ياد ديشب امير داشت نگاهم می
  باقی ماکارونی بود.دونست من چشمم دنبال افتاده. اون غول بيابونی می

برای اينکه فکر نکنه ازش ترسيدم اول برای حبيب آقا کشيدم. بعد هم برای الناز که 
  از چند ساعت پيش با هم غريبه شده بوديم. بعد هم برای خودم کشيدم.

ی برنج رو ريختم تو بشقاب از حبيب آقا خواستم بشقاب خالی رو بهم بده. باقی مونده
  ذاشتم و گفتم:و ديس رو روی سفره گ

  اين رو بذارين برای پسرتون. -

  ها نگاهم کرد. جلو اومد و کنار مادرم زانو زد و گفت:امير در حال جمع کردن سيخ

  دين؟خاله اون ديس رو می -

ها رو خالی مادرم ديس خالی رو جلوی دستش گذاشت و ازش تشکر کرد. امير سيخ
  گذاشت رو منقل و باد زد.ها رو کرد. بعد هم بلند شد و رفت باقی سيخ

  مادرم رو بهش گفت:

  امير آقا، ولشون کن. بيا شامت رو بخور. -

  االن ميام. -

کم داشتم سر حال ما برای خودمون برداشتيم و شروع کرديم به خوردن. تازه کم
  شدم. مثل اينکه شکم گرسنه مغزم رو به هم ريخته بود.می

اومد. مادرم طاقت نياورد و براش ر نمیمادرم سهم اميرو روی بشقابش گذاشت. امي
  لقمه گرفت.
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  پا شد و رفت کنارش و گفت:

  اينو بخور تا يخ نکرده. -

  امير لبخندی به روی مادرم زد و لقمه رو گرفت و گفت:

  ممنون خاله. -

مامانم با يک لبخند جوابش رو داد و برگشت نشست. انگار از خاله گفتن امير خوشش 
اش شد. کمی بعد هم اومد يه تيکه نون برداشت ول خوردن لقمهاومده بود. امير مشغ

  و دور سفره چرخيد. اول يک سيخ برای من خالی کرد.

  زياده. -

  کنم.چون من سريع يک لقمه چپش میبخور  -

بعد برای الناز يک سيخ خالی کرد. بعد هم برای پدرش. دوباره دور سفره چرخيد و 
دو سيخ باقی مونده رو ريخت تو بشقاب خودش. برای مادرم هم يک سيخ خالی کرد. 

  الناز معترض گفت:

  واسه خودت دو سيخ ريختی. -

  تره.اوالً من زحمتش رو کشيدم، ثانياً من شکمم از شکم تو بزرگ -

  کنی؟به نفع خودت فتوا صادر می -

  همينه که هست. -

  مادرم وسط دعواشون اومد و گفت:

  الناز غذات رو بخور. -

  م.چش -

خورد. های بزرگ برداشت و با اشتها میر هم مشغول خوردن غذاش شد و لقمهامي
  خورد چطور شکم نداشت اصالً! دونم اين همه مینمی

بازوهاش رو نگاه کردم. نه خيلی کوچيک بودن نه خيلی بزرگ. اما فرمشون قشنگ 
  تراش بود. ای و خوشبود. حتی ساعدای دستش هم ماهيچه
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  الناز گفت:

م. پيشنهاد کرديب شد شام اومديم تو حياط. خودمون هيچوقت از اين کارا نمیچه خو -
  داداش خيلی خوب بود. 

  مادرم تأييد کرد و گفت:

  آره عزيزم. باد به سرمون خورد حالمون جا اومد.  -

  ی من و بعد يک کتف گذاشت تو بشقابم و گفت:حبيب آقا يک گوجه گذاشت تو کاسه

  آيم بيرون. میاز اين به بعد هر شب  -

  خوابين؟ خوابيديم. شما چرا نمیما تابستونا تو حياط می -

  مادرم نگاهی به ما کرد و گفت:

  کولر هست، ديگه چرا بياييم توی حياط؟  -

  مگه هر کی خونه داره، احتياج به چادر نداره؟ خوابيدن تو حياط خيلی خوبه.  -

رص نداشت اما با اشتها های بزرگ برداشت. توی خوردن حطور لقمهو همون
  گرفت. های بزرگ میخورد و لقمهمی

مرد. ای از گشنگی میچاره اونی که باهاش شريک بشه! حتماً يک هفتهفکر کردم بی
  ناخواسته لبخند زدم و سرم رو پايين گرفتم. 

ها و سفره رو جمع کرديم. همه رو برديم داخل. غذامون که تموم شد، ظرف
ها رو آورد داخل و گذاشت رو رو بشورم که امير سيخها خواستم ظرفمی

  شويی. ظرف

  شه دستات رو بشوری؟ می -

  برای چی؟  -

  برو چايی درست کن من جاش رو بلد نيستم.  -

  باشه.  -
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شويی ايستاد و هام رو شستم و رفتم قوطی چای رو برداشتم. امير پای ظرفدست
  ها شد. مشغول شستن ظرف

  اين چه کاريه؟ شورم، دم میخو -

شويی ايستاده بود و داشت ظرف حرفی نزد. نگاهش کردم، با اون هيکل جلوی ظرف
  شست.می

  کردم که الناز اومد. با ديدن امير جلو رفت و گفت:داشتم چای درست می

  شورم.وای داداش، بذار من می -

هم رفتم بيرون.  اجازه نداد و به کارش ادامه داد. الناز کنارش به کابينت تکيه کرد. من
حال بود. با خودم فکر کردم خوش به حالشون، الناز از اومدن داداشش خيلی خوش

  کنن. وقتی رفتم تو حياط کنار حبيب آقا و مادرم نشستم.ديگه احساس تنهايی نمی

  حبيب آقا مشغول نصف کردن هندونه شد و گفت:

ناراحت بشی که مادرت دخترم، ببخش اگر تا حاال حواسمون بهت نبوده. حق داری  -
  اين پول رو به ما داد.

  کرد.سرم رو پايين گرفتم. مادرم فقط صورتم رو نگاه می

تو حق داری ماشين بخری. مخصوصاً اينکه مادرت هم پول داره، اما اگر تا حاال  -
  ه دليلش الناز بود.برات نخريد

  سر بلند کردم و رو به حبيب آقا گفتم:

  الناز برای چی؟ -

  های هندوانه را درون ظرف گذاشت و گفت:آقا برش حبيب -

دونست اگر برای تو چون من نداشتم که برای الناز ماشين بخرم. مادرت هم می -
شدم. ی دلش میجويی. اونوقت من شرمندهکنه به بهانهماشين بخره، الناز شروع می

  يد.خرو مادرت برای تو ماشين می کرديمها توجه میشايد نبايد به اين

  پوست لبمو جوييدم. به خاطر الناز من ماشين نداشتم و الناز هر روز سواره بود.
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در مورد عوض کردن ماشين هم بگم که من راضی نبودم، ولی مادرت دوست  -
  مبل و پرده عوض کنيم.داشت ماشين بهتری داشته باشيم. يا 

  سرم رو تکون دادم که گفت:

تری داشته باشه. ی قشنگاشته باشه. خونهی بهتری دهر زنی دوست داره وسيله -
داد ها رو انجام داد. اگر نمیدونم پول پدرته يا نه، اما مادرت به خاطر خودش ايننمی

  من که انتظاری نداشتم.

  ظرف رو هل داد وسط و گفت:

اندازم برای الناز و مادرت طال خريدم. برای مادرت بيشتر من از درآمد و پس -
  شن.انداز تو میادرت يک روزی پسشن و طالهای مل خودش میخريدم. الناز ما

  زيرلب گفتم:

ها رو های شما پيش نياد و مامانم مجبور نشه که اونالبته اگر مشکلی برای بچه -
  بفروشه. اونوقت ديگه نه تنها مال من، بلکه مال مادرم هم نيستن.

  حبيب آقا با ناراحتی نگاهم کرد و گفت:

جور مباحث اه الناز و اينه و مهمونی و هديه خريدن و دانشگحقوقم خرج خون -
  شه.می

  اون چند بشقاب و چنگال گذاشت وسط و ادامه داد:

  دم تا برات ماشين بخره.من حتماً اين پول رو به مادرت پس می -

  باشه. -

  مادرم با ناراحتی گفت:

  سلين! -

  اشکال نداره خانم حق داره. -

  مادرم رو به من گفت:
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ی بابات. من برای تو يک انداز خودم بود. حاال يا از شغلم يا از خونهاين پول پس -
کنم ره روش. خودم هم يک چيزی واريز میحساب باز کردم. هر ماه حقوق بابات می

کنم برات. بهش. صد و پنجاه تومن از اون حساب برداشتم که باز بعدا واريزش می
دار برای خرجی و هر کاری شه. نگهشمی ی بابات هم بهش واريزی خونهاجاره
خوای دونی. االن هم حدود صد تومن ديگه روش هست، برای تو. هر کاری میکه می

  باهاش بکن.

  باشه ممنون. -

  ادبی من بده.مامان فقط نگاهم کرد و نتونست جوابی به اين بی

  هاش رو به هم ماليد و گفت:حبيب آقا دست

اومد. دستش خالی گ بود وگرنه توی اين خونه نمیمشکل امير براش خيلی بزر -
کردم. من توی زندگيم هيچ کاری براش شده و مشکالتی داره. من بايد کمکش می

نکردم. به مادرت گفتم امير بياد توی اتاق الناز. الناز هم بياد پيش تو. اما مادرت 
  م همين بود.روز اول ازدواجمون ه قبول نکرد امير با ما باشه. حق هم داره. شرط

  رو به حبيب آقا گفتم:

کنه. مادر من برای من کنه که هيچ، بدتر هم میها حال من رو خوب نمیاين حرف -
های شوهرش چرا. هوای الناز رو داشت که ناراحت نشه. کاری نکرد، اما برای بچه

هوای امير رو داشت که مشکالت بهش فشار نيارن. فقط ِسلين براش مهم نبود که 
  کنه.چطور زندگی می داره

  و بعد رو به مادرم کردم و گفتم:

  مستأجر خونه رو رد کنين بره... -

  ولی من پول پيش خونه رو خرج کردم. -

  برای من که خرجش نکردين... -

  رو به حبيب آقا کردم و گفتم:
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کمک کرد. مثالً ماشين رو  شايد شوهرتون بيشتر از شما مهربون بود و بهتون -
  فروخت.

  د رو به مادرم گفتم:و بع

  ی خودمون زندگی کنم.ام برم خونهخومن می -

  مادرم با عصبانيت گفت:

  کنی! تک و تنها توی يه خونه درندشت چکار کنی؟خود میتو بی -

خوام ازتون دور زندگی. از ديشب تا حاال دلم از خودت و کارات سياه شده. می -
  گی کنم.ا تو و خانواده شوهرت زندخوام بباشم. نمی

گفت. تو همين موقع امير و الناز با کتری مادرم به من زل زده بود و هيچی نمی
قوری و يک سينی استکان خالی بيرون اومدن. الناز قوری و کتری رو زمين گذاشت 
و رفت ضبط ماشين رو خاموش کرد و درش رو بست. برگشت کنار برادرش نشست. 

ا سکوتی که بين من و حبيب آقا و مادرم امير برای همه چای توی استکان ريخت. ب
  پيش اومده بود امير هم متوجه اوضاع شد.

هاش گرفت نگاهی به ما سه نفر انداخت و سر به زير گرفت و استکانش رو بين دست
  سوزه!هاش نمیکردم که آيا دستو فشار داد. داشتم فکر می

آروم آروم خورد. بعد معلوم بود از چيزی ناراحت شده. سر بلند کرد و چاييش رو 
هم از مادرم تشکر کرد و شب بخير گفت و رفت. من هم بعد از اون پا شدم و رفتم 

  تو اتاقم. 

دونستم کارم درست بود يا اين چراغ رو خاموش کردم و به رفتارهام فکر کردم. نمی
  بروز دادن حسادت کار غلطی بود.

  وابيدن.کم جاشون رو جمع کردن و اومدن داخل و خها کماون

سکوت کل خونه رو برداشته بود. من هم نگاهم به سقف بود و داشتم به اين فکر 
  ی پدربزرگم شايد آروم بشم.کم جمع کنم و برم خونهکردم که کممی

  شد.دونم چرا نمیخواست ناديده بگيرم اما نمیدلم می
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جام بلند حدود ساعت دو صبح بود. صدای در حياط اومد. تعجب کردم. آهسته از تو 
  شدم و رفتم کنار پنجره.

ی پرده رو کنار زدم. امير موتورش رو آورد داخل حياط و در رو بست. يه گوشه
  جعبه آچار از کنار درخت برداشت.

  نشست پای موتور و شروع کرد به سفت و شل کردن پيچاشون.

  دقايقی سرگرم بود. آخر هم پا شد و يک لگد زد به کمر موتورش و گفت:

  ی! هميشه همينی.لعنت -

  زير لب به خودم گفتم:

  واال با اين وزن تو، تا حاال نصف نشده خيليه. -

ام شونه دوباره نشست و مشغول درست کردن موتور شد. پرده رو بيشتر کنار زدم و
  رو به ديوار تکيه دادم.

چند دقيقه بعد به عرق کردن افتاد. انگار گرمش بود. صورتش رو روی آستينش که 
  کشيد.ی بازوش بود میتا رو

چند دقيقه بعد روی زمين نشست و زانوهاش رو بغل کرد. آچار هم تو دستش مونده 
  بود.

  طور تيشرتش رو از تنش بيرون کشيد. آچار رو زمين انداخت و همون

تيشرت رو مچاله کرد و کشيد روی گردن و سينه و صورتش. عرق بدنش رو گرفت 
  وم گفت:و تيشرت رو انداخت رو زمين. آر

  باهات چکار کنم؟  -

زد های ساعدش میروی زانوش رفت و من محو بدن ورزشکاريش شدم. رگ
  اومد. بيرون. بدنش زير اون رکابی خيلی به چشم می

  اش کشيد. هوای مرداد ماه خيلی گرم بود. ساعدش رو روی پيشونی
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و از يخچال سر و صدا به آشپزخونه رفتم و ظرف آب سرد رپرده رو انداختم و بی
برداشتم. يک ليوان هم برداشتم و به اتاقم برگشتم. پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز 

  کردم.

ی پنجره موند. براش يک ليوان روش رو سمت پنجره کرد. با ديدن من متعجب خيره
  آب ريختم و دستم رو دراز کردم.

کرد ليوان ام میطور که نگبه خودش اومد و از جاش بلند شد. سمتم اومد و همون
  رو از دستم گرفت و گفت:

  ممنون. -

  نوش جان. -

ليوان آب رو باال برد و سر کشيد. وقتی ليوان رو پايين آورد نفسش رو فوت کرد و 
ليوان رو سمتم گرفت. دستم رو جلو بردم که ليوان رو بگيرم اما دستش رو کمی 

  عقب کشيد و ليوان رو تکون داد.

اون ليوان رو هم نوشيد. دوباره دستش رو جلو آورد. براش  دوباره براش آب ريختم.
  وان رو پر کردم. اون رو هم خورد.لي

ناخواسته لبخند زدم و پارچ رو سمتش گرفتم. نگاهم کرد و خنديد. ليوان رو سمتم 
  گرفت. براش آب ريختم توی ليوان. ليوان چهارم رو روی سر و گردنش ريخت.

  خوری!سرما می -

  داد و گفت: ليوان رو پس

  ام بود.شه... دستت درد نکنه، خيلی تشنهچيزی نمی -

  نوش جان. -

سمت موتورش رفت. پارچ و ليوان رو روی طاقچه گذاشتم. پای موتورش نشست و 
  آچار رو برداشت و گفت:

  دونم چه مرگشه! آره. نمیهميشه بازی در می -

  بريش تعمير؟چرا نمی -
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  خودش رو کرده. برمش، ديگه عمر هر روز می -

  کنی؟ پس چرا عوضش نمی -

ها رو پيچوند. با خودم گفتم اگر پول داشت که منتظر سکوت کرد و پيچ و مهره
  موند. دستور من نمی

  شغلت چيه؟  -

  کرد رو کرد بهم و لبخند زد. در حالی که داشت با دستمال دور موتورش رو تميز می

  حدس بزن.  -

  دونم، بيکاری؟نمی -

  ار؟! نه!بيک -

  راهنمايی کن. -

  شغلم مربوط به خانوماست. -

  لباس؟ -

  نه. -

  وسايل آرايشی و بهداشتی؟

  نه. -

  موتور طال فروش هم که بهت نمياد.با اين  -

اومد. يک روزه با همه جور شده آروم خنديد و چيزی نگفت. به نظر بد خلق نمی
  بود.

  دونم، خودت بگو.نمی -

گير مو و کش مو و اينجور چيزا دارم. از چين وارد عمده فروشی بدليجات و  -
  فروشم.کنم و میمی

  ی پنجره نشستم و گفتم:روی لبه



52 
 

  چرا پول برای اجاره خونه نداشتی!شی؟ پس چرا موتور سوار می -

  چند دقيقه توی سکوت به موتورش خيره شد و بعد آروم بهم گفت:

  اشتن و همه چيزم رو از دست دادم.سرم کاله گذ -

  دوباره مشغول شد. من هم ساکت شدم. بعد از کمی پرسيدم:

  نتونستی ازشون شکايت کنی؟ -

  شد شکايت کنم ولی...کاش می -

  ولی چی؟ -

حوصلگی پا شد و يه لگد به سرش رو تکون داد و چيزی نگفت. چند دقيقه بعد با بی
  موتورش زد و گفت:

ی از اين حوصله ، جنازه شده! بيشترخوره ديگهاين رو هم بايد بدم بره. به درد نمی -
  نعش کشی ندارم. 

بعد هم وسايلش رو جمع کرد و انداخت توی جعبه ابزارش. تيشرتش رو برداشت و 
  سمت من اومد و گفت:

  برو بخواب خانم کوچولو، دير وقته.  -

  اش چرخيد و گفتم:ناخواسته چشمم روی سينه

  باشه.  -

  شب بخير گفت و رفت.

و بستم و رفتم دراز کشيدم. فکر امير و حال و روزش و حتی من هم پنجره ر
  ذاشت بخوابم.زد و نمیهاش يک جورايی به مغزم سوزن میاخالق

مرد جوانی که خيلی زود باهامون جوش خورد و اصال ننه من غريبم بازی در 
  نياورد.

  دم صبح خوابم برد و گرفتم خوابيدم.
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  بيدارم کرد و گفت: حدود ساعت نُه صبح بود که الناز اومد

  خوای بری سر کار؟تو نمی -

  آلود پرسيدم:خواب

  ساعت چنده؟! -

  نُه. -

  مامانم کجاست؟ -

  دن که بدوزی.رفته سر کار... پاشو ديگه. بدبخت اونايی که به تو لباس می -

  دن نه لباس.پارچه می -

  هر چی! -

  کشيد.رو میاز جام پا شدم و رفتم تو سرويس و برگشتم. الناز داشت جا

  چه عجب! زرنگ شدی. -

  امشب خواستگار مياد. مامانت گفته خونه رو تميز کنم. -

  گمشو بابا. -

  جدی گفتم. خالت برای فرزين مياد. -

  باشه. -

رفتم توی اتاق و مشغول شونه کشيدن موهام شدم. وقتی موهام رو بستم تازه کارت 
ی من گذاشته بود. همون پولی هم بانکی مادرم رو روی ميز توالت ديدم. مامان برا

  گفت حتماً روی همين حساب بود.که می

پس کارت رو گذاشتم تو کيفم. حاضر شدم و بعد يک اسنپ گرفتم. تا اون بياد من 
  يک لقمه نون پنير سر پا خوردم و از الناز خداحافظی کردم و بيرون زدم.

  ی موتور امير وسط حياط بود.جنازه

  ا اينکه هنوز خواب بود.دونم رفته بود ينمی
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وقتی رسيدم سر کوچه اسنپ هم رسيد. سريع سوار شدم و آدرس رو گفتم. اون هم 
  حرکت کرد. چهل و پنج دقيقه بعد رسيدم محل کارم.

وارد که شدم اتوکارم اومده بود. به هم سالم کرديم و حالمو پرسيد. جوابشو دادم که 
برش رفتم. الگوهای برش زده و از قبل  خوبم. بعد هم لباسامو در آوردم و پشت ميز

ها شدم. بعد هم دوخت رو ها گذاشتم و مشغول بريدن پارچهآماده شده رو روی پارچه
  شروع کردم. 

  زدم. کس حرف نمیشد و با هيچکردم حواسم از همه جا پرت میوقتی کار می

رخيدم و چکردم و دورشون میتا خود عصر سه تا لباس دوخت کردم. تن مانکن می
  کردم. ايرادهاشون رو رفع می

يک مشتری اومد و لباسش رو تن زد. خيلی تعريف کرد و ذوق زده شد. بعد هم طبق 
  معمول بيشتر از هميشه حساب کرد و انعام شيدا رو هم داد و رفت. 

زمان تعطيلی مغازه بود که چند ضربه به در خورد. شيدا رفت جواب داد. صدای 
  ا برگشت و گفت:حبيب آقا بود. شيد

  بابات اومده دنبالت.  -

  بابام؟!  -

  منظورم... منظورم...  -

  شوهر مامانم؟!  -

  نه! ناپدريتون. -

  رم. باشه. االن می -

لباس پوشيدم و وسايلم رو جمع کردم و رفتم نشستم تو ماشين. سالم کردم و جواب 
  پرسيدم: کرد. سکوت رو شکستم وگرفتم. حبيب آقا توی سکوت رانندگی می

  های ديشب اومدين دنبالم؟ به خاطر حرف -

  خواستم خسته باشی. نه! امشب خواستگار مياد. نمی -
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  شم. خسته نمی -

تری. ولی مثل اينکه اشتباه کردم. من طور راحتکردم اينسلين جان من فکر می -
يستی شيفت مادرت نتونستم هر روز بيام دنبالت. روزهايی هم که همکه بيکارم می

  ببرمت سر کار. 

  الزم نيست، ممنونم. -

کردم. ها نگاه میحبيب آقا چيزی نگفت. دستم رو کنار شيشه زدم. داشتم به ماشين
  يکدفعه گفتم:

  حبيب آقا! -

  جانم. -

  موتور امير خراب بود. -

  دونی؟تو از کجا می -

ديشب دو ساعت سر به سر موتورش گذاشت و درست نشد. براش يک موتور  -
  بخر.

  قربونت برم من که پولی تو دست و بالم نيست. موتور هم که ارزون نيست. فقط... -

  فقط چی؟! -

  اون ساکت شد و رفت تو فکر. من هم چيزی نگفتم تا اين که رسيديم خونه.

ی حياط. يک پارچه هم جای کفن دورش ی موتور امير رو گذاشته بودن گوشهجنازه
ريزی هم کرده بود. حسابی شاشيده بود به موزائيکا.  پيچيده بودن. مثل اينکه روغن

  شست.ها رو میحاال بايد يکی اون

از حياط گذشتم و رفتم تو خونه. بوی غذاهای مختلف تو خونه پيچيده بود. الناز و 
مامان هم مشغول بودن. سالم کردم و جواب گرفتم. هنوز نرسيده بودم که مامان 

شم. وسايلمو گذاشتم توی اتاق. لباس برداشتم خواست سريع دوش بگيرم و حاضر ب
  و بيرون اومدم.

  ها رو روی سينی چيده بود. رو به مامان گفت:الناز استکان
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  من ديگه برم حاضر بشم؟ -

  آره عزيزم تو برو. -

سينی رو روی اپن گذاشت و اومد توی هال. من رو نگاه کرد و لبخند آرومی زد و 
  حموم و مشغول دوش گرفتن شدم.رفت تو اتاقش. من هم رفتم تو 

بعد از اينکه حسابی زير آب داغ رقصيدم و همزمان حموم کردم اومدم بيرون. حوله 
  رو دورم پيچيدم و مشغول خشک کردن خودم شدم.

ای که دور موهام پيچيده بودم اومدم بيرون. امير و بعد هم لباس پوشيدم و با حوله
ن و داشتن در مورد موتور امير حرف حبيب آقا اومده بودن خونه. نشسته بود

  زدن. احتماالً در حال تدارک ديدن سوم، هفتم و چهلم بودن براش.می

  هاش باز بود.امير يه پيراهن جين روی تيشرت سفيدش پوشيده بود. دگمه

خيز شد و سالم کرد. جواب دادم. نشست و روش رو که برگردوند با ديدن من نيم
  زمه کرد:نگاهش رو پايين گرفت و زم

  عافيت باشه. -

تشکر کردم. مامان از آشپزخونه بيرون اومد و لبخند زد. رفتم تو اتاقم و پای ميز 
نشستم و مشغول شونه و سشوار کشيدن موهام شديم. تميز خشک و صافشون کردم. 
بعد هم مشغول آرايش کردن شدم. آرايش ماليم اما زيبايی کردم. بعد هم يک پيراهن 

  ای اين روز دوخته بودم از کمد در آوردم و پوشيدم.کرم رنگ که بر

خورد. قد لباس تا روی زانوم ايستاده بود و آستين فانوسی. دور مچش چين می يقه
بود. جوراب شلواری سفيدم رو پوشيدم و پيراهن رو تن زدم. موهام رو فرق کج 

و از اتاق  هام ريختم و يک شال روی موهام انداختم. عطر زدمزدم و دو طرف شونه
  بيرون رفتم.

ی نگاه امير بلند شد و براندازم کرد. شايد در حد سه ثانيه. رو به پدرش کرد و ادامه
  صحبتش رو با اون از سر گرفت.

رفتم سمت آشپزخونه. مادرم بيرون اومد. با ديدن من آروم خنديد و صورتم رو بين 
  هاش گرفت و گفت:دست
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  چقدر خوشگل شدی. -

  مامان.خوشگل بودم  -

  بر منکرش لعنت. -

  بغلم کرد و گفت:

  آرزو داشتم تو اين روز ببينمت. -

خواد دونستم دلش میهاش نشست. میمن رو از خودش جدا کرد. غم يهويی توی چشم
  بابا حضور داشت. اما حاال که بابا نبود هر دوی ما غصه داشتيم.

  خوشبخت بشی دخترم. -

  ممنون مامان. -

وسيدم. بعد هم رفتم و توی آشپزخونه نشستم. امير پا شد که بره. دستش رو گرفتم و ب
  مامان ازش خواست بمونه و توی مراسم شرکت کنه.

خواد مزاحم جمع خانوادگيتون بشم. اميدوارم سلين خانم هم ممنون، دلم نمی -
  خوشبخت بشه.

نواده مرسی لطف داری، ولی تو هيچ فرقی با الناز و سلين نداری. ما االن يک خا -
  ی خواهرم آشنا بشی.خواد بيای پايين و با خانوادههستيم. دلم می

  اگر مزاحم نيستم، چشم. -

  تر سلين هستی.اين چه حرفيه. جای داداش بزرگ -

  پس برم دوش بگيرم و حاضر بشم و بيام. -

  منتظرت هستيم. -

  امير رفت و صدای در اومد. مامان صدا زد:

  ندی؟الناز دست بجنبون، کجا مو -

  االن ميام. -
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مامان دو نوع خورشت درست کرده بود. مرغ هم سوخاری کرده بود. زرشک و 
های هاش توی يخچال بود. ماست رو توی ظرفزعفرانش آماده بود. نوشيدنی

کوچيک کشيده بود و نعنا ريخته بود. ساالداش رو با دقت تزئين کرده بود و چند نوع 
  هم چيده شده بودن. ها رویسس کنار گذاشته بود. ظرف

  بيست دقيقه بعد امير برگشت. صدای حبيب آقا اومد که گفت:

  به! دوماديت رو ببينم.به -

  ايشاال بابا. -

  ی امير اومد. مادرم گفت:و صدای خنده

  ديگه وقتشه براش آستين باال بزنی حبيب آقا. -

  شما يک دختر خوب براش پيدا کن، به روی چشم. -

  مادرم جواب داد:

  تونم يک خانم معلم خوشگل براش پيدا کنم يا نه!بذار ببينم بين همکارام می -

  کنی.حتماً پيدا می -

اين همه تعريف و تمجيد زيادی بود. پس رفتم توی هال که دوماد آينده رو ببينم. يک 
پيراهن سفيد خوش دوخت با يک شلوار جين مشکی پوشيده بود. انصافاً خيلی بهش 

  داد.ها هيکلش رو محکم و ستبر نشون میباساومد و اون لمی

  زنگ در خورد. نگاهم سمت آيفون چرخيد.

  امير زودتر از ما رفت و جواب داد:

  کيه؟... بفرماييد. -

  دگمه رو زد و بعد رو به حبيب آقا گفت:

  ری؟بابا، پيشواز نمی -

  چرا بابا جون. -
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و باز کردن. نگاه امير حبيب آقا و مادرم سمت در رفتن. از امير گذشتن و در ر
چرخيد و من رو نشونه گرفت. بهم زل زد و يک لحظه نفهميدم چرا از نگاهش 

  پاچه شدم. دستش رو بلند کرد و اشاره کرد و گفت:دست

  بيا. -

مادرم و حبيب آقا رفته بودن توی حياط. امير جلوی در ايستاد. طوری که مهمونا 
رفتم و کنارش ايستادم. قلبم داشت تندتند شد. اومدن داخل، سد راهشون نمیاگر می

  اومد. هام آتيش گرفتن. صدای خوش و بش مامان و حبيب آقا با مهمونا میزد. گونهمی

  ی مهمونياست.يک مهمونی مثل همه نگران نباش، خيلی عاديه. -

بخش بود.  کرد. لبخند آرومی زد که اطمينانسرمو بلند کردم. داشت از باال نگام می
لحظه بابام رو توی صورتش ديدم. حس کردم بابام حضور داره و پيشمه و نياز يک 

دونم چرا اون شب، اون لحظه چنين حسی به نيست که نگران باشم. هنوز هم نمی
  امير پيدا کردم.

  سالم آقا! -

ام داد و باهاش دست داد و نگاهمون از هم کنده شد. امير نگاهش رو به شوهر خاله
ام اومد تو. نگاهی به قد ن هم سالم و خوش آمد گفتم. بعد هم خالهخوش آمد گفت. م

  و باالی امير انداخت و جای سالم گفت:

  هزار ماشاءهللا، هزار هللا اکبر... سالم پسرم. -

  سالم، خوش اومدين. -

ام من رو نگاه کرد. بغض تو صورتش اومد. جلو اومد و بغلم کرد و چند بار خاله
دش فشار داد و بو کرد. شالم از سرم افتاد. دستی شالم رو بوسيد. من رو به خو

آمد گفتم فهميدم که ام که ولم کرد و همون حين که خوشبرگردوند رو سرم. خاله
دست امير بود. اما ورود خواهران دالتون از بزرگ به کوچيک که هر چی سنشون 

  مير پرت کرد.شد حواس من رو از خاله و دست اشد، قدشون بلندتر میکمتر می
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اومدن ها که داخل میامير هر دو دستش رو پشتش گذاشت و هر کدوم از دختر خاله
کرد و گفتن سالم. امير هم سر خم میکردن و میاش میيک نگاه به قد و قواره

  گفت:می

  سالم، خوش آمدين. -

ل حاکردم خوشبوسيدن. اما چرا حس میکردن و من رو میهام بغلم میدختر خاله
نيستن و حتی اون پاکت شيرينی دستشون که روی پاکتش چند شاخه گل رز چسبيده 

  کنه.داره با بغض نگاهم می

  فردين اومد تو. با امير دست داد. به من رسيد و فارغ از دنيا به من خنديد و گفت:

  چطوری يا نه؟  -

  خوبم. -

شار داد. فرزين از ازم رد شد. فرزين اومد تو. با امير دست داد. امير دستش رو ف
  حالی کرد. امير گفت که اون لطف داره.ديدنش ابراز خوش

  فرزين اومد طرفم. سالم کرد و گفت:

  چطوری سلين جان؟ -

  سالم خوبم. -

و دستم رو بردم سمت دسته گل رز دستش که ازم رد شد. هنوز تو شوک کار فرزين 
  بودم که امير خنديد و آروم گفت:

  چقدر شوته. -

گفت. بهش نگفته بودن دسته گل رو بايد به من بده! مامانم و بعد حبيب می راست هم
  آقا داخل اومدن. امير در رو بست و رفتيم و دور هم نشستيم.

های رز قرمزی که روی اپن گذاشته بودن موند. چقدر قشنگ بودن نگاهم روی گل
  و دلم خواست بغلشون کنم.
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زد. خواهران دالتون با مامان حرف می کردن. خاله همپدرم و حبيب آقا صحبت می
هم نگاهشون به ميز يخ زده بود. فرزين و فردين هم گوشی به دست داشتن تند تند 

  دادن.پيام می

ی کرد. من هم گوشهامير روی يک مبل تک نفره نشسته بود و داشت به جمع نگاه می
ی عجيب رو خانوادهمبل سه نفره نزديک امير نشسته بودم و شايد دوتايی داشتيم اين 

  کرديم.آناليز می

  ای که دقيقاً اون شب برای من ناشناخته شده بودن.خانواده

به فرزين نگاه کردم. حواسش پيش گوشيش بود. امير پا شد و رفت جلوی اتاق الناز 
  ها رفت اون سمت.ی نگاهو در زد. صدای بله گفتنش اومد. همه

  آبجی نميای بيرون؟ -

  چشم. -

ه بعد الناز با يک پيراهن و روسری سفيد اومد بيرون. آرايش کرده و زيبا. چند ثاني
  کرد.طور که من مات اون شدم امير هم به همون شکل داشت نگاهش میهمون

  سالم کرد و همه آروم جواب دادن.

مادرم برگشت و با ديدنش نگاه نگرفت. اون جلو اومد و مادرم دنبالش کرد، همه 
  دنبالش کرديم.

نشست کنار مادرم. حبيب آقا به من چسبيد و جام تنگ شد. گرمم بود و بيشتر  اومد
ام موندم. امير از پشت مبال اومد و دستش روی شونهشدم اگر اونجا میگرم می
  نشست.

  رو کردم بهش. به مبل خودش اشاره کرد و گفت:

  بشين اينجا. -

  شما... -

  بشين. -
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ی برداشت و آورد و بين مباليی که دور پا شدم و جای اون نشستم. رفت يک صندل
  کردن.ها بهش نگاه میهم چيده شده بودن، جا داد و نشست. دختر خاله

  حبيب آقا گرم صحبت با باجناقش بود.

  انداخت.گشت. گاهی نگاهی به من مینگاه فرزين دور می

با دامنم مشغول ور رفتن شدم. يعنی تا اين حد خواستگاری استرس داشت که همه 
  عوض شده بودن.

  مادرم رو به من کرد و گفت:

  عزيزم پاشو ميز شام رو بچين غذا سرد نشه. -

  چشم. -

  از جام بلند شدم. الناز هم دنبالم اومد. رو بهش کردم و گفت:

  پوشيدی؟مغز فندوقی امشب تو بايد سفيد می -

  مگه چی شده؟ -

  تر شدی!ی منه! تو که از من عروسخنگ خدا ناسالمتی شب خواستگار -

ها سر جای ها، ليوانها، قاشقاون خنديد و چيزی نگفت. رفتيم ميز رو چيديم. بشقاب
ها قرار گرفت. بعد هم های ماست کنار بشقابخودشون قرار گرفتن. ظرف

  ها رو آورديم.های ساالد. نوشيدنیظرف

فرانی ک و برنج زعها کشيد. من با زرشمادر به کمکمون اومد و غذاها رو توی ديس
  تزيينشون کردم.

ها رو برديم. حبيب آقا تعارف کرد مهمونا بيان و سر ميز بشينن. بعد هم خورشت
همه نشستن و از زحمات مادرم تشکر کردن. مادرم گفت که الناز خيلی بهش کمک 

  کرده و سنگ تموم گذاشته. همه آروم از الناز تشکر کردن.

ستم. به هم نگاه کرديم. اون لبخند زد يک صندلی کنار فرزين خالی گذاشتن و من نش
  و نگاهش رو گرفت.
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ی زديم. از بچگی رابطهرسيديم خيلی با هم حرف میمن و فرزين هر وقت به هم می
  خوبی داشتيم.

هميشه توی خيلی از موارد اتفاق نظر داشتيم. اون پرستار بود و من بر خالف مدرکم 
  کردم.که تاريخ بود خياطی می

  ها رو با هم پير کنيم.هم زندگی کنيم و سالقرار بود با 

  ازم پرسيد:

  حالت چطوره؟! کم پيدايی! -

  های جديد خياطی بودم.اين روزها کمی گرفتار آزمون -

  مگه مدرک نگرفتی؟ -

  خوام آموزشگاه بزنم.چرا اين بار برای مربيگری امتحان دادم. می -

هر وقت الزم بود  تونمو می شیدار میآفرين به تالشت. پس حسابی داری پول -
  ازت قرض بگيرم.

  لبخند زدم و گفتم:

  وقت الزم نباشه قرض بگيری.اميدوارم هيچ -

سر که بلند کردم همه ساکت بودن. فقط صدای خوردن قاشق چنگاالشون به ته 
  اومد.ها میظرف

  ی بزرگم گفت:دختر خاله

  ی ما باش.عزيزم چند روزی بيا خونه -

  باش... -

  پريد وسط حرفمون و گفت: امير

  نه تا عقد. -



64 
 

طوری اليکش همه نگاهش کرديم. مادرم که خوشش اومده بود بهش لبخند زد و اين
! کرد. اون غول االن يعنی غيرتش رو نشون داد؟ چرا واسه من؟! اصالً به اون چه؟

  خواد برم پيش فرزين.من دلم می

  دختر خالم غذاش رو پس و پيش کرد و گفت:

  ی من غيرت دارين؟رو دختر خالهشما  -

  ام يا هويج؟!شبيه تربچه -

  واال هيچکدوم! بيشتر شبيه آرنولدی ولی مادرشون اينجا نشسته و... -

  خاله به من اجازه داده. -

  فائزه سرش رو تکون داد و گفت:

  قراره چطوری غيرت خرجِ سلين کنی.خوبه! ببينم از اين لحظه به بعد  -

  و امير به فائزه خيره موند. فرزين رو بهش گفت:متعجب نگاهش کردم 

  غذات رو بخور! -

  هايی که امشب حسابی عجيب شده بودن گشت.نگاهم دور ميز و رو صورت

الناز رو به روم بود، لبخند زد و چشمکی پروند. نگاهم کرد و دوباره فرزين رو 
  نگاه کرد. فرزين گفت:

  ببخشيد نمکدون... -

  رم. قبل از من الناز نمکدان رو در دسترسش گذاشت.و دست بردم تا برش دا

  کرد. پچ میخاله با فائزه و گاهی با شوهرش پچ

مادرم ديس رو برداشت و خواست برای امير که خيلی کم غذا کشيده بود، برنج 
بکشه. امير اما دستش رو جلوی کفگير گذاشت و به اصرارهای مامان پاسخ رد داد. 

طور که توی اين دو روز کشيد اما اونها خجالت میز مهمونفهميدم چرا! شايد انمی
شناخته بودمش اصالً آدم خجالتی نبود. کمی بعد هم غذاش تموم شد و تشکر کرد و 

  پا شد رفت بيرون.
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هام به کمک اومدن و ظرف بعد از شام مشغول جمع کردن ميز شديم. دختر خاله
  ها رو شستن.ی ظرفبيست دقيقه همه

م گرفتن و حس کردم حاال شبيه همون دخترای هميشگی شدن. الناز پشت با من گر
هاش تو هم بود ميز آشپزخونه نشسته بود و با اين که کسی کاری بهش نداشت اما اخم

  کرد.و حرصش رو داشت سر گوشيش خالی می

ها رو روی ميز آشپزخونه برعکس کرد تا آبشون بچکه فردخت، دختر وسطی ظرف
  و گفت:

  و پا رو نگير. کنی، حداقل برو بيرون جلوی دسته کمک نمیتو ک -

  الناز نگاهی به سر تا پاش انداخت و گفت:

س ی کارها رو کردم. من به ژاکلين جون کمک کردم. پقبل از اومدن شما من همه -
  نبايد به من بگی دست و پا گير.

ز بود. الناز از ها نگاهی به هم کردن. انگار قصدشون چپ و راست کردن النادالتون
ای برداشت و توش آب ريخت. بعد هم جاش بلند شد و رفت يک ليوان بزرگ شيشه

  دسته گل رو برداشت و گذاشت تو ليوان و گفت:

  برمش تو اتاقم.خيلی قشنگه! دست آقا فرزين درد نکنه. می -

  م:ها. ناخواسته خنديدم و گفتاون رفت و من مات شدم. کمی بعد رو کردم به دالتون

  لی. دسته گل من رو برد تو اتاقش!عقعقل نداره يا خودش رو زده به بی -

  تر خانواده گفت:فرنوش دختر کوچک

  ولش کن، ازش خوشم نمياد. -

ی کارشون رسيدن. چايی درست کرديم و رفتيم نشستيم. فرزين به و بعد به ادامه
  هاشون تو هم بود.ها اخمکرد و اونخواهراش نگاه می

بودم قبل از اومدن دعواشون شده. طبق معمول هميشه فرزين با بدخلقی حتماً مطمئن 
  ها رو رنجونده بود. اون
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فردين هنوز يک گوشه از سالن روی گوشيش ولو بود. امير تازه برگشت و نشست. 
هاش رو زير بغلش زد و پاهاش رو کشيد زير مبل. الناز هم رفت کنار پدرش دست

  و مادرم نشست.

  ام گفت:ا کمی صحبت کردن. بعد هم شوهر خالهترهبزرگ

دليل نبود و ما امشب برای امری خدمتتون دونين که مهمونی امشب بیحبيب آقا، می -
  رسيديم.

  بله درسته. -

  ما قصد داريم فرزين رو داماد کنيم.  -

  به سالمتی.  -

تصميم  شناسيم، پساز اونجايی که ما با هم آشنا هستيم و همديگر رو خوب می -
  ی شما رو بزنيم.گرفتيم در خونه

های دخترمون اين از لطف شماست که دختر ما رو قابل دونستين، هر چند از خوبی -
  شناسيدش.بگم کم گفتم. شما خودتون بهتر از ما می

  بله. -

  شوهر خاله سر به زير گرفت و حبيب آقا با لبخند نگاهم کرد.

  شوهر خاله ادامه داد:

حضورتون هست. بيست و هشت سالشه، پرستاری شغلشه و اخالقش فرزين معرف  -
شناسيد. پسر سالميه. خدمت رفته و ماشين هم داره، اما خونه رو بهتر از من می

  نداره. 

  بله درسته.  -

  سرمون اگر به غالمی قبولش کنيد. حاال اومديم خواستگاری دختر شما برای پ -

  حبيب آقا رو به من گفت:

  بيار. عزيزم چايی  -
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  ها شدم.بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و مشغول ريختن چايی توی استکان

  شنيدم.صداشون رو می

  سينی رو برداشتم. شوهرخاله گفت:

  الناز خانم رو انتخاب کرده و... راستش فرزين -

دونم چرا با شنيدن اين جمله کر شدم. در يک ثانيه از سر شب تا اون لحظه يادم نمی
دونم چند ثانيه و چقدر سرجام خشک شدم که دستم پايين اومد و نتونستم اومد. نمی

  وزن سينی رو تحمل کنم.

  سينی از دستم افتاد و خورد روی پاهام. چايی داغ پاشيد بهم.

ها رد شدن بازوم همه دوييدن سمت آشپزخونه. وقتی اومدن تو و از روی شيشه خرده
  ديد.کس رو نمیکردم. چشمم هيچنگاه می رو تکون دادن و من فقط به فرزين و الناز

  مادرم نگران بود. زد تو صورتم و تکونم داد.

  سلين، سلين مادر... پاهات سوختن. -

  رو کردم به مامان و فکم به زور حرکت کرد و گفتم:

  نه مامان، خوبم. -

و بعد راه افتادم و از بينشون گذشتم و به سلين سلين گفتنشون توجه نکردم. سلين 
  رد. سلين اون لحظه روحش گرفته شد.م

  به اتاقم رفتم و در رو قفل کردم. مادرم اومد و در زد. با صدای بلند گفتم:

  خوام لباسام رو عوض کنم.مان، میمن خوبم ما -

ها رفتن و من بدون هيچ صدام خيلی عادی بود. خودم هم تعجب کردم. اون
ردم. شالم رو پرت زدم رو العملی لباسم رو با يک تونيک خونگی عوض کعکس

  تخت و موهام رو بافتم و بعد ساپورتم رو در آوردم.
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سوختن اما عجيب بود که اون سوزش برام معنی نداشت. پاهام قرمز شده بودن و می
شد حاال داشتم اون سوختگی رو تحمل منی که با رفتن سوزن به تنم حالم بد می

  کردم.می

  روی تخت دراز کشيدم.ی مشکی پوشيدم و يک شلوار راسته

ی بعد صدای کل کشيدن و ها گذشت اما بيست دقيقهدونم چی شد و چی به اوننمی
شادی اومد. بعد هم فائزه در زد. صدام کرد اما حوصله نداشتم جواب بدم و فقط به 

خواستن برن از پشت در خداحافظی کردن و خونه رو سقف زل زدم. وقتی هم می
  ترک کردن.

کرد. چپ و راست کجی میکردم. سقف هم بهم دهنتم سقف رو نگاه میمن هنوز داش
خورد. نفس عميقی کشيدم و پلک بستم. حس کردم تخت شروع شد و تکون میمی

  کرد به تکون خوردن.

خورد. من که پرخوری نکرده بودم. از روی تخت بلند شدم و حالم داشت به هم می
  تلوتلو خورون سمت در رفتم.

  گيره رسيد و کليد رو چرخوندم.دستم به دست

ها جلوم کج و معوج ی الناز با اون لباسدر رو باز کردم و سمت سرويس رفتم. قيافه
  شد. مادرم و حبيب آقا اومدن داخل. حبيب آقا با ديدن من با حرص گفت:می

  الناز امشب چه خبر بود؟ -

مغز سرم از  مادرم صدام کرد. صداش مثل موج دريا خورد زير مغزم و حس کردم
  جا بلند شد. يکدفعه عق زدم و هر چی توی دلم بود ريختم بيرون.

  مامانم جيغ کشيد و اومد سمتم. دوباره عق زدم و يک کپ ديگه ريخت جلوم.

شنيدم. قلبم انگار هزار ام رو گرفت. صدا تو ذهنم محو شدن. انگار نمیمامان شونه
  آوردم.شتم باال میزد. من خوب بودم پس چرا دابار در دقيقه می

حبيب آقا در سرويس رو باز کرد و مامانم من رو برد تو سرويس و عق سوم رو 
  ام پرت شد تو روشويی.زدم و حجمی از محتويات معده
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مادرم آب رو باز کرد و دو مشت آب پاشيد تو صورتم. هين بلندی گفتم. دستش رو 
  زد. اهام حرف میتوی صورتم کشيد و داد زد، اما انگار داشت زير آب ب

  چرا انقد داغی؟ -

  نگاهش کردم و گفتم:

  خوبم. -

انگار يک موج سنگين بهم خورد و پرت شدم عقب. مامان سعی کرد من رو بگيره 
اما از در سرويس پرت شدم بيرون. توی زمين و هوا و در اون حالت معلق صورت 

امير بلند شدم و داشت های امير رو ديدم. جای سفتی نيفتادم که دردم بياد. رو دست
گفت. من رو چرخوند. انگار تو چرخ و فلک بودم. يادم اومد چرخ و فلک چيزی می

گفت و سوار شدم. خنديدم ولی انگار امير عصبی و هول بود. داشت چيزهايی می
  هام بسته شدن.شنيدم. تصاوير سفيد شدن و چشمنمی

مانم رو ديدم. روم خم شد و نگران انگار که خوابم برده باشه. وقتی چشم باز کردم ما
  گفت:

  سلين! -

کرد سرم سنگين بود با اين حال سريع همه چيز يادم اومد. رو به مامان که گريه می
  گفتم:

  خوبم، به خدا خوبم مامان. -

  و بعد اون گريان صورتم رو چند بار بوسيد.

  سلين، بابا! -

اومد و دستش رو به موهام ديدم. جلو هاش غم میرو کردم به حبيب آقا. تو چشم
  کشيد.

  دونستم...ببخش دخترم، اگر می -
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هاش بذارم تا حرف نزنه. دستم نرسيد. ساکت شد و موهام دستم رو بلند کردم رو لب
رو نوازش کرد. با خيال راحت چشم بستم. ِسرم که تموم شد پرستار اومد و از دستم 

  جداش کرد و گفت:

ً داروهاش رو بهش بدين و سعی کنين توی زده شده. حخانم دخترتون شوک - تما
  شرايط بد قرار نگيره.

خنديدم، با صدای بلند. با خودم فکر کردم شرايط ما اصالً هم بد نيست. چی زر زر 
  کنن برای خودشون!می

  مادرم نگران نگاهم کرد و زير لب گفت:

  دا باعث و بانيش رو لعنت کنه!دخترم ديوونه شد. خ -

هام رو پيدا نکردم. هر دو پام هم باندپيچی بودن. يام پايين اما کفشخواستم از تخت ب
اش امير جلو اومد و با صدايی که تو گلوش شکسته بود و به حالت خفه از ته حنجره

  اومد گفت:بيرون می

  برمت.صبر کن می -

گفتن؟ مامان مگه بغلم کرد. اون هم جلوی مامان و حبيب آقا! پس چرا هيچی نمی
ود نذاره هيچکی به من نزديک بشه. پس چرا االن داشتم رو بازوهای امير قرار نب

ديدم. سرش رو پايين آورد. نگاهم اش رو میکردم. نگاهش کردم. چونهسواری می
  هايی که تو هم کشيده بود يهو باز شد و لبخند آرومی زد.کرد. اخم

کردم. انگار  اش مچالهبخش بود و خودم رو بيشتر تو سينهچقدر صورتش آرام
خواستم تو آغوشش پناه بگيرم. اون هم مثل اين که فهميد. بازوهاش رو تکون داد می

اش و اش چسبيدم. سرم رو گذاشتم رو سينهتر بغلم کرد که بيشتر به سينهو محکم
رم. کجا؟! جايی ورای اين دنيای مسخره. پلک بستم. حس کردم دارم تو بغل بابام می

  تی يادم نيست کی به خونه رسيديم.حخوابم برده بود و 

وقتی بيدار شدم ظهر ساعت دو بود. انگار بدنم کوفته بود. به سختی از جام بلند شدم. 
نشسته بود. صدای ظرف  خونه خيلی ساکت بود. رفتم تو هال. حبيب آقا توی سکوت

  اومد.از آشپزخونه می
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ت به اون همه دانش آموز رفچاره وسط تابستون بايد میپس مامان برگشته بود. بی
  کرد.تنبل تجديدی رسيدگی می

  سالم کردم. حبيب آقا سر بلند کرد و جوابم رو داد. از جاش بلند شد و گفت:

  خوبی سلين؟ -

  آره خوبم. -

  از صدای ما، مادرم اومد پيشمون.

  بيدار شدی عزيزم؟ -

  جم کردن.بخش زدن و گيبله. خيلی خوابيدم. فکر کنم ديشب حسابی بهم آرام -

  کنه؟ پاهات؟!جاييت درد نمی -

  پاهام رو نگاه کردم و گفتم:

  نه، کامالً خوبم. -

پاهام کمی سوزش داشت اما برام مهم نبود. رفتم توی دستشويی و دست و صورتم 
کردم. رفتم تو آشپزخونه. چای رو شستم. وقتی برگشتم احساس ضعف شديد می

  حاضر بود. مشغول ريختن چای شدم.

راست رفت موقع الناز هم اومد. هيچی نگفت. نه سالم کرد و نه حرفی زد. يک همون
  سمت اجاق و برای خودش چايی ريخت. نشستم تو آشپزخونه و مشغول نوشيدن شدم.

  الناز زير لب غر زد:

ی خودم کنن. تو خونهاز اين به بعد برای خوردن يک استکان چای هم صدام نمی -
  اهام رفتار بشه.ها به مثل غريبههم قرار

  به دستش نگاه کردم. انگشتر نشون دستش بود. مادرم برگشت و نگاهش کرد.

  رو به مادرم گفت:

  کنين؟!چيه؟ چرا اينطوری نگام می -
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  مادرم در قابلمه رو کوبيد روی قابلمه و برای اولين بار سر الناز داد کشيد:

  ل اينکه يک چيزی هم بدهکار شديم.مث -

  ند شد و گفت:الناز از جاش بل

کشی؟ تو حق نداری سر من داد بزنی. مگه زوره که فرزين از چرا سر من داد می -
  خوشش نمياد و من رو انتخاب کرده؟دخترت 

  دستم رو گذاشتم روی دهنم و به کف دستم تکيه کردم. مامان بهش جواب داد:

  پاش نشستی.افتاد. معلومه که زير فرزين تا يک ماه پيش اسم سلين از دهنش نمی -

  های الناز گشاد شد و گفت:چشم

  زنين؟شما به چه حقی تهمت می -

  به همون حقی که زير پای دختر منو خالی کردی.  -

  حبيب آقا اومد و داد زد:

  چه خبره الناز؟!  -

  از زنت بپرس که به من گير داده.  -

  تر سرش داد کشيد:مامانم محکم

  من گير دادم يا تو شروع کردی؟  -

  د رو کرد به حبيب آقا و گفت:بع

خوام پرم به پرش ش. نمیخوام ببينمدخترت رو از آشپزخونه ببر بيرون حبيب. نمی -
  بگيره...

  و سر حبيب آقا داد زد:

ين خونه کنم. بهش بگو سر به سر من نذاره وگرنه اوگرنه پرهاش رو قيچی می -
  زنم. رو با اون آتيش می

  و کرد. حبيب آقا الناز رو هل داد و گفت:مامانم روی مدير خانوميشو ر
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  و بيرون... آبروی منو بردی احمق.گمش -

  الناز سريع به گريه افتاد و گفت:

  .مگه من چکار کردم بابا -

  حبيب آقا سرش داد کشيد:

ديشب با لباس عروس تشريف آوردی تو مجلس، چکار کردی؟ مجلس خواستگاری  -
  گی چکار کردی؟دزديدی، می يکی ديگه رو به هم زدی و دامادش رو

؟ گی چکار کردیمی  زدينتمام طول مدت سرتون تو گوشی بود و با هم حرف می
  گور سگت رو گم کن ديگه نبينمت.

الناز رفت تو اتاقش. مامان با ناراحتی خودش رو انداخت رو صندلی و سرش رو 
  هاش. آروم آروم چايی خوردم.گرفت تو دست

  کمی بعد هم گفتم:

  ان!مام -

  مادرم سر بلند کرد و با نگاه پر از محبتش گفت:

  جان مامان! -

  اصالً مهم نيست. خودتو ناراحت نکن و بهش اهميت نده. برای من هم مهم نيست. -

ی شن آينهفردا با فرزين مياد تو اين خونه و بايد هر روز ببينيش. می آخه فردا پس -
  دق تو.

از هر روز با هم ديدنشون ممکنه غصه بخورم  رن. من همآره، هر روز ميان و می -
  حالم.اما خوش

  از چی؟ -

از اين که خيلی زود اين آشغال رو شناختم. باهاش نرفتم زير يک سقف. بعد دست  -
  از پا درازتر با يک بچه برگردم.
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کنه عاشق يک آدم شده. کسی که يک بار خيانت سوزه که فکر میدلم برای الناز می
  ده.انجامش میکنه، به تکرر 

  های مادرم راه گرفت و دستش رو روی صورتم کشيد.اشک

امروز خاله زنگ زد و حالت رو پرسيد. بهش گفتم ديشب چه باليی سرت اومده.  -
  به خاله گفتم ديگه برای هيچ کاری با من هماهنگ نکنه. زنگ بزنه به الناز...

ه، دختر خودت هم بود باهاش اشتباه کردی. باز هم اشتباه کردی. الناز مادر ندار -
  کردی؟اين کار رو می

  شکستم.خودم بود که گردنش رو می دختر -

  حبيب آقا اومد توی آشپزخونه و با نگاه به مادرم گفت:

خوای خودم گردنش رو دونم الناز کار بدی کرده که قابل بخشش نيست. اگر میمی -
ا به قول سلين، اون مادر نداره. ی شما ازش عصبانی هستم امبشکنم. من هم به اندازه

  شد و...شت زود جذب محبت کسی نمیاگر دا

  مادرم از جاش بلند شد و سر حبيب آقا داد زد:

  وبی برای توجيه کار دخترت نيست. ی خاين بهونه -

حبيب آقا با ناراحتی سر به زير گرفت و از آشپزخونه بيرون رفت. وقتی برای 
لناز تمام مدت سرش تو گوشيش بود. وقتی فکر خوردن ناهار دور هم نشستيم ا

شد. پا شدم و ميز زنه، حالم بد میکنه که لبخند میکردم داره با فرزين صحبت میمی
رو ترک کردم. رفتم تو اتاقم و حاضر شدم. بعد هم يک اسنپ گرفتم. از اتاق بيرون 

  اومدم که مامان نگران پرسيد:

  کجا؟ -

  رم خياطی.می -

  لت؟!با اين حا -

  حالم خوبه، نگران نباش. -
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از خونه بيرون زدم و توی اون گرما رفتم و سوار اسنپ شدم که تا جلوی خونه اومده 
  بود. آدرس رو گفتم و با فکری مشغول رسيدم به محل کارم.

  با وارد شدنم به خياطی شيدا رو سرم نقل رنگی ريخت و بهم تبريک گفت.

  :فقط نگاهش کردم. تعجب کرد و پرسيد

  چيزی شده؟ -

  نه. -

  ديشب خواستگاريت اومدن؟ -

  هم آره، هم نه. -

  رفتم کيفم رو آويزون کردم. مانتوم رو در آوردم و مشغول برش زدن شدم و گفتم:

  ان اما الناز رو خواستگاری کردن.اومدن، قرار بود برای من بي -

تنظيم کردم و  شيدا چند لحظه بهم خيره بود. بعد جلو اومد. الگوها رو روی پارچه
  سنجاق زدم. بعد هم قيچی رو برداشتم و شروع کردم به برش زدن.

  يعنی چی الناز رو خواستگاری کردن؟ -

  گفتن اومدن خواستگاری الناز. اون هم از قبل لباس سفيد پوشيده بود. -

ر دونستن اما انگاام هم میمعلوم بود که خودش با فرزين هماهنگ کرده. خانواده خاله
  ر شده بودن و ناراحت بودن.مجبو

  شيدا سمت مانکن رفت و لباس رو از تنش در آورد و گفت:

ه. چقدر براش وای وای وای! چه مصيبتی شده اين الناز. آدم چقدر حروم لقمه باش -
  لباس مجانی دوختی! 

ها رو برداشتم و دادم به شيدا حريراليی بچسبونه. شروع کردم جواب ندادم. پارچه
  کردم.بعد از هر دوخت سر دوز می دوخت زدن.

اونقدر دوختم و دوختم تا اينکه شيدا رفت و من تنها توی خياطی موندم. داشتم روی 
  ام افتادم. رفتم و برش داشتم.کردم که ياد گوشیلباسی کار می
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هايی که با هم داشتيم نگاه کردم. اين ی فرزين رفتم. به چتبازش کردم و به صفحه
های مختلف ازم تر شد و فرزين به بهانههامون کم و کمبه مرور چتدو سه ماه آخر 
  کرد.خداحافظی می

  اش باورم شد.چرا هيچوقت بهش شک نکردم؟! کارش، خستگی

  گه.اين آخرا ديگه دوست نداشتم باهاش چت کنم در حالی که اون سريع خداحافظ می

ز فرزين و هم از دست خواست گريه کنم. ناراحت بودم. هم اآهی کشيدم. دلم نمی
  الناز. ولی چه فايده داشت گريه کردن وقتی فقط درد روی دردم بود! 

مادرم زنگ زد و حالم رو پرسيد. نگران بود که چرا دير کردم. بهش گفتم کار دارم 
  و خيالش ازم راحت باشه.

 کردمتنهايی نشستم کار کردم و فقط دوخت زدم و لباس رو حاضر کردم. داشتم اتو می
  که چند ضربه به در خورد. مانتوم رو پوشيدم و شال سرم انداختم.

  رفتم جلوی در و پرسيدم:

  کيه؟ -

  منم، باز کن. -

امير بود. اينجا رو چطور پيدا کرده بود! در رو باز کردم. با ديدنم سالم کرد. جوابش 
  رو دادم.

  راه بيفت بريم، دير وقته. -

  کردنی.زد. بدون هيچ قشنگ حرفش رو صريح می

  االن کار دارم. -

  نگاهی به آسمون انداخت و گفت:

  دير وقته، يک ساعت ديگه ماشين گيرت نمياد. -

  کار دارم. -
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بعد هم در رو ول کردم و رفتم داخل. اون هم پشت سرم اومد داخل و در رو بست. 
ها رو نگاه کرد. يه کوله رو دوشش بود. نگاهی به فضای خياطی انداخت و لباس

نقاب دارش رو روی سرش گذاشته بود. بعد از کمی کنجکاوی کردن رفت و کاله 
  روی مبل نشست.

کردم. اون چيزی نگفت، من هم توی سکوت کارم رو من هم داشتم لباس رو اتو می
  کردم.

ای ده دقيقه بعد پاکت شيرينی شيدا رو باز کردم و کنارش گذاشتم. يک دونه چای کيسه
  کرد و مشغول خوردن شد.هم براش حاضر کردم. تشکر 

  دونستم گرسنه است. همين دو روز کافی بود تا بفهمم چقدر شکم پرسته.می

  من هم مشغول کارم شدم.

  خوای در مورد اتفاق ديشب حرف بزنيم؟می -

  چه حرفی داريم؟ -

  ذاشتم اين اتفاق بيفته.اومدم نمیاگر کمی زودتر می -

کنه. های خونه رو بجوئه عمل میايهکردين؟ خيانت مثل موشی که پچکار می -
  کنه.افته و کسی خبر نداره اما در واقع همه چيز رو از بيخ نابود میظاهراً اتفاقی نمی

  ی آرزوهای منو جوييد و رو سرم آوارش کرد.امير آقا، خواهرتون از بيخ خونه

  ی آرزوهات پايبست محکمی نداشت که بخوای حسرتش رو بخوری!خونه -

  زی هم بدهکار شدم؟يک چي -

ات چندان به درد عشق و عاشقی نه! تو طلبکاری اما مردی مثل پسر خاله -
  خوره. همچين مالی هم نبود که بخوای ناراحتش باشی.نمی

  مثل اينکه تو و خواهرت توی خونتونه. -

  چی؟ -
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گفت فرزين چيه! اينکه بزنين تو سر مال تا به دستش بيارين. خواهرت هر روز می -
  ين به درد نخور اين دراز ديالق اما عاشقش شد و باال کشيديش.ا

  من کاری به درازی و ديالقيش ندارم، حرف من نامرديشه! -

يک زن نشسته زير پاش. يک زن که خواهر توئه. تو هم يکی بشينه زير پات اين  -
  ره.ها يادت میحرف

  چی بگم! شايد حق با تو باشه.  -

صدام کرده بود. خيلی آدم راحتی بود و » تو«خودم  تکيه کرد و چشم بست. مثل
  چقدر اين راحتی و صراحتش جالب بود. 

  نيم ساعت بعد کارم تموم شد و اتو رو خاموش کردم و از برق کشيدمش. 

  امير هم خوابيده بود. رفتم کيفم رو برداشتم و کنارش وايسادم. 

  امير آقا!  -

  هوم!  -

  بيداری؟  -

  آره.  -

  ه. بريم ديگ -

هاش از خستگی قرمز شده بودن و درخشان. چند لحظه نگاهم چشم باز کرد. چشم
اش رو برداشت. گوشيش زنگ خورد. حبيب آقا بود. کرد بعد هم راست شد و کوله

  مثل اينکه پرسيد سر راهش اومده دنبال من يا نه!

  آيم. چيزی الزم ندارين؟! ريم میآره بابا، دا -

های خياطی رو خاموش کردم. با هم از قطع کرد. چراغباباش کمی صحبت کرد و 
خياطی بيرون زديم. در رو قفل کردم و توی خيابون خلوت راه افتاديم. موتور و 

  ماشين باهاش نبود. 

  اومدی؟ از کجا می -
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  باشگاه، دو خيابون باالتره.  -

  ری؟ ای میچه رشته -

  حدس بزن.  -

  ه... بدنسازی؟! کنمغزم ياری نمی -

  زنی. گارد گرفت و رقص پا رفت و شروع کرد به مشت

  فهميدم، بوکس.  -

  کنم. رين ولی بدنسازی هم کار میآف -

هاش رو گذاشت تو جيبش و شونه به شونه من حرکت کرد. توی سکوت طول دست
خيابون فرعی رو رفتيم. رسيديم به خيابون اصلی. کمی رو به باال حرکت کرد. 

ی شده. با هم حرکت کرديم و از عرض خيابون گذشتيم. رسيديم به قسمت خط کش
رو و راه افتاد. من هم دنبالش ايستيم اما رفت توی پيادهفکر کردم برای تاکسی می

  بودم. فکر کردم شايد پول نداره. آهسته و با احتياط گفتم:

  ول همراهم هست که ماشين بگيريم. من پ -

ها گذشتيم. به يک رديف از جلوی مغازهنگاهم کرد. آروم لبخند زد و چيزی نگفت. 
کبابی رسيديم. پيچيد تو يکيشون. ابروهام باال پريد. رو به من گفت برم بشينم. سفارش 

  چند سيخ کباب داد و اومد نشست. 

  ای؟ گشنه -

  تونم غذا بخورم. هالکم! به وزن تو می -

  مگه وزن من چقدره؟! -

  بست و گفت: دستشو جلوم چپ و راست کرد و يک چشمش رو

  يک چيزی در حدود بيست کيلويی. -

  متعجب گفتم:

  برو بابا! -
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  کردم يک چيزی در همين حدود بودی.ديشب که بغلت  -

  تازه يادم اومد که ديشب يک سواری حسابی ازش گرفتم. سرمو پايين گرفتم و گفتم:

  من بيست کيلو نيستم. -

  فرق چندانی کرد.باشه، هيجده کيلو! مگه  -

  باال کردم و معترض بهش چشم غره رفتم. خنديد و تکيه کرد. سرم رو

  وقتی اون همه کباب رو آوردن نگاهش کردم و گفتم:

  خوای بخوری؟!همه رو می -

  بگو ماشاءهللا! -

  ماشاءهللا به چی؟ -

  به اين شکم! به اين زور بازو. -

ودش و بعد مشغول خوردن شد و به من اشاره کرد که شروع کنم. من هم مثل خ
اش تعارف شروع کردم. اما بيشتر از چند لقمه نتونستم. در حالی که داشت لقمهبی

  جوييد اشاره داد که چی شد؟رو می

  ممنون سير شدم. -

ی بعدی رو حاضر کرد و سمت من گرفت. گفتم که سير شدم اما اصرار کرد. لقمه
يگه بگيره که قبول اونقدر که مجبور شدم لقمه رو بگيرم و بخورم. خواست يه لقمه د

  های اون اژدها برای من ساندويچ بود.نکردم. لقمه

گوشيم رو برداشتم و سرمو کردم توش. تا اون شامش رو خورد، من مشغول ديدن 
  های مختلف لباس شدم. اون هم پا شد رفت حساب کرد و برگشت.مدل

  . پرسيد:وقتی از کبابی بيرون زديم شروع کرد به حرکت کردن. با هم راه رفتيم

  خوای برات بگيرم؟چيزی نمی -

  نه! ممنون.  -
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گفت جلوتر به ميوه فروشی رسيديم. رفت داخل و مشغول خريد شد. اصالً نمی
ها. چند جور ميوه تابستونی گرفت و رو به من پيچيد تو مغازهقصدش چيه و يهو می

  دوباره پرسيد:

  خوای؟چيزی نمی -

  نه. -

وه رو برداشت و راه افتاديم. به يه بستنی فروشی های ميحساب کرد و پالستيک
  رسيديم. رو به من گفت:

  بستنی؟ -

  به شرطی که من بخرم. -

  باشه. -

  خوای؟قيفی می -

  بگير. -

کنار فروشنده رفتم و دوتا بستنی سفارش دادم. اون هم يک کوه بستنی ريخت توی 
  ها.قيف

ها رو داد به رم رد شد و اسکناسبعد که خواستم کارتمو در بيارم دستش از باالی س
  ها رو داد به من، يکی هم برای خودش برداشت.فروشنده. يکی از بستنی

  رو بهش گفتم:

  قرار بود من حساب کنم. -

  من و تو نداريم... بريم. -

  زديم که گفت:ها رو ليس میرفتيم و بستنیداشتيم می

  بستنی قيفی؟ گنن بستنی ليسی، میگها نمیبه نظرت چرا به اين -

  ای باال انداخت. به حرکاتش خنديدم.نگاهش کردم. يه ليس به بستنيش زد و شونه
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ها که باعث شد مسيری رو پياده بريم کنار خودش هم خنديد. بعد از خوردن بستنی
خيابون رفت و من هم کنارش ايستادم. دستش رو بلند کرد. تاکسی ايستاد. دوتامون 

ا حرکاتش کرديم و به مردی فکر کردم که اون شب ب سوار شديم. تا خونه سکوت
  منو خندوند و آروم کرد.

وقتی رسيديم سر کوچه پياده شديم. نصف شب بود که رسيديم خونه. کليد انداختم توی 
در و رفتيم تو حياط. مامان نگران توی حياط نشسته بود. سالم کرديم. از جاش بلند 

  شد و گفت:

  تا حاال کجا بودين؟ -

ريد کرد بعد رفتيم بستنی اها نبوديم. امير آقا با اصرار من رو برد کبابی، بعد خکج -
  گرفتيم.

ها رو مادرم نگاهی به امير کرد. از امير تشکر کرد. امير سر تکون داد و پالستيک
  داد به مادرم.

  کشی؟چرا زحمت می -

  کاری نکردم. -

  ادرم نگاهم کرد و گفت:شب بخير گفت و رفت کليد به در انداخت و رفت باال. م

  خوبی مادر؟ -

  آره مامان. -

  مادرم نگران حالم بود. با هم راه افتاديم که بريم تو.

  امير پسر خوبيه! -

ست ندارم خواستم توی خياطی بمونم. راستش ديگه اينجا رو دوآره، من امشب می -
  کنم...و احساس خفگی می

از من رو نگاه کرد و چشمش رو روی رفتيم توی خونه. به حبيب آقا سالم کردم. الن
  خريدهای امير رو گذاشت روی ميز. گوشيش برگردوند. مامان
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هام رو عوض کردم و روی تخت بعد با هم وارد اتاقم شديم. مامان در رو بست. لباس
  نشستم. مامان دستش رو روی سرم کشيد.

  خوای يک مدت بری پيش پدربزرگت اينا.می -

  شما نذاشتی. رفتممن که داشتم می -

  اون برای چيزی بود که الزم نبود، االن الزمه که بری و الناز رو نبينی. -

  مامان حال خودت هم خوب نيست. -

مامان سر به زير گرفت و به گريه افتاد. با دلی که پر از غصه بود سر مامانم رو 
  بغل گرفتم.

  نتظار نداشتم.ور بشه. از الناز اطکردم بعد از اين همه مدت اينفکر نمی -

  آهی کشيدم و پلک بستم و آروم گفتم:

  من سعی کردم همه چی يادم بره. شما يادم نندازين. -

هاش رو گرفت و بعد از بوسيدن پيشونی من مادرم راست شد و سر تکون داد. اشک
  گفت:

دونه با ديدن اون حالت چی سرم اومد. فکر کردم برای فرزين هم دارم. خدا می -
  بيمارستان فکر کردم ديوونه شدی. ت سکته کردی. تو دور از جون

های ديشب فردين نگاه و بعد از جاش بلند شد و رفت. گوشيم رو برداشتم و به پيام
کردم. تمام مدت بهم پيام داده بود که حواست رو جمع کن. فرزين قراره الناز رو 

  د کنه. گوشی من هم توی اتاق بود.نامز

های نازک رو برداشتم. ديگه احساس اه کردم. اون اليهباندهای روی پاهام رو نگ
سوزش نداشتم. اما هنوز هم جاشون قرمز بود. با خودم فکر کردم چرا بايد همچين 

  باليی سرم بياد. 

چرا بايد من اينطوری بشم. احساس غم و اندوه تمام وجودم رو گرفته بود. غم و 
ت نداشتم در مرگ عشقم گريه اندوهی که دوست نداشتم به روی خودم بيارم. دوس
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حاال خودشون اش کردن و کنم. اون هم عشقی که دو نفر با خنجر خيانت تکه تکه
  حال و شاد بودن.خوش

هاش رو پس کشيد. دسته گل رو برد و گذاشت ای افتادم که فرزين دستياد لحظه
رام روی اپن. از احساس بدی که داشتم، احساس درد توی قلبم کردم. هوای اتاق ب

  خفه کننده بود. 

رفتم و پنجره رو باز کردم و هوای بيرون رو به مشام کشيد و يکدفعه بغضم ترکيد 
  و شروع کردم به گريه کردن.

اونقدر گريه کردم که ناخواسته صدام باال رفت و کمی بعد مادرم به سراغم اومد. 
و سرم رو روی  ی پنجره بودهام لبههام رو گرفت و ماساژ داد.دستاون نگران شونه

  هام گذاشتم.دست

هق افتادم. حبيب آقا اومد داخل اتاق و با ديدن حالم خيلی اونقدر گريه کردم که به هق
  نارحت شد و صدا زد:

  ت کنه الناز.سلين جان... خدا لعنت -

های من حتی امير اومد پايين و با ديدن من پشت پنجره با غصه صدا از صدای گريه
  زد:

  سلين خانم! -

  و خطاب به مادرم گفت:

  ذارين گريه کنه؟ بيارينش بيرون.چرا می -

مادرم بغلم کرد و من رو کشيد کنار. حبيب آقا هم بازوم رو گرفت و با هم بيرون 
  کرد.رفتيم و الناز فقط نگاهم می

  ی جلوی در.وقتی رفتيم توی حياط نشستم روی پله

  رفت.يشتر از بين میحسی من هم بگذشت اون بیانگار هر چی بيشتر می

شد. تازه داشتم با واقعيت رفت و تموم میزدگی داشت از بين میاون حالت شوک
شدم. نامزدم، کسی که چند سال اسمش روم بود، بهم ام رو در رو میزشت زندگی
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کردم شايد ام. کسی که فکر میخيانت کرده بود. اون هم با کی؟ با الناز، ناخواهری
  ام هست.م نباشه، اما جای دوست صميمیهيچوقت جای خواهر

ام چی گذشته. سرمو به زانوهام تکيه زدم و اشک فهميدم توی زندگیتازه داشتم می
  دار کنارم نشست. دستش رو توی موهام کشيد. زير لب غر زد:ريختم. مادرم غصه

  مای خلق شديم. حق داری گريه کنی.انگشت ن -

  صدای حبيب آقا اومد که گفت:

  دونم چی بگم! بايد اون پسر رو جواب کنم.نمی -

  شه؟ت میگيريم که جوابش کردی. زخم دل دختر من مگه درس -

کردم، نگاهم دنبال امير رفت. داشت با ابروهای توی طور که داشتم گريه میهمون
زد. بعد هم رفت در حياطو باز کرد و به چهارچوبش هم کشيده داخل حياط قدم می

  ه خيره شد.تکيه کرد و به کوچ

مادرم منو از بغلش بيرون آورد و رفت داخل خونه. حبيب آقا هم کمی توی حياط 
کرد و من تو فکر ايستاد و بعد رفت تو خونه. امير داشت همچنان کوچه رو نگاه می

  باليی بودم که سرم اومد.

يک ساعتی گذشت. انگار زمان توی همون حالت متوقف شده بود. سکوت طوالنی 
زد. نه مايی که بيرون بوديم و نه گرفته بود. هيچکدوم از ما حرفی نمیخونه رو 

  هايی که داخل خونه بودن.اون

مامان وقتی بيرون اومد دوتا ساک روی زمين کنار من گذاشت. سر بلند کردم و 
  نگاهش کردم.

  يک مانتو انداخت بغلم و گفت:

  بپوش. -

روش رو سمت ما برگردوند.  امير انگار از فکر طوالنی و عميقش بيرون اومد.
  حبيب آقا از در هال بيرون اومد و گفت:

  رين؟ االن وقت اين کارهاست؟ژاکلين جان، کجا می -
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  مامان عصبی چادرش رو سر کشيد و رو به من گفت:

  چرا نشستی؟ -

  هام رو هم پوشيدم.از جام بلند شدم. مانتو رو روی لباسم پوشيدم. کفش

  کنی من چه انتظاری از سلين داشته باشم؟ی میطورژاکلين، تو که اين -

  مامان رو به حبيب آقا گفت:

گوش کن، درسته که من و تو با هم ازدواج کرديم و زن و شوهريم اما سلين هم  -
دخترمه. با تو ازدواج کردم تنها نباشيم. با تو ازدواج کردم خانواده تشکيل بدم. با تو 

ين زناما حاال که دارين به دخترم ضربه می ازدواج کردم که از هم مراقبت کنيم.
  ديگه دليلی برای موندن ندارم.

  های مامان خوشحالم کرد و نوری توی قلب تاريکم تابوند. اين حرف

  چرا بايد تقاص اشتباه الناز رو من بدم؟ -

  پس چرا بايد دختر من تقاص ندونم کاری دختر تو رو بده. -

  خوای کجا بری؟حاال می -

  پدر شوهر سابقم.خونه  -

ی پدر ی پدرش اما گفت خونهريم خونهحبيب آقا مات مامان موند. فکر کردم بگه می
  ريم. يعنی پدربزرگ پدری من.شوهرش می

  »ژاکلين!«حبيب آقا باناباوری زيرلب صدا زد: 

  کرد.مامان رو کرد به امير که داشت نگاهمون می

  رو روشن کن بريم. کنی؟ بيا ماشينچرا وايسادی منو نگاه می -

  ی در گذاشت و بستش.طور که روش به ما بود، دستش رو روی لبهامير همون

  بندی؟چرا در رو می -

  طوری برين.ذارم اينمن نمی -
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  آخه...  -

  محابا صداش رو باال کشيد:امير بی

  رم چه گناهی کرده که ترکش کنين؟ پد -

  مامان بهت زده به امير خيره شد. 

شه؟ الناز به جهنم. اصالً مگه پدرم رو ول کنين، تکليف بابام چی می شما خونه -
  ه الناز اين کار رو بکنه. دوست داشت

  مامانم نفس عميقی کشيد و سر به زير گرفت و ساکش رو برداشت و گفت:

  جو خونه متشنجه، ما نباشيم بهتره.  -

کس ول کنه و بره شه. قرار نيست هر خانواده همينه! گاهی َجِوش متشنج هم می -
  جوری اين تشنج رو آروم کرد. يه سمتی. بايد يک

  ريم که آروم بشه. ما هم می -

  شه. با ترک کردن خونه هيچی درست نمی -

  شه؟ پس با چی درست می -

  دونم، ولی اين راهش نيست. نمی -

  کشه. فرزين پاش رو اينجا بذاره دختر من زجر می -

  افته. اين اتفاق نمی -

  بعد رو به حبيب آقا که دم ساختمون ايستاده بود گفت: و

  به الناز بگين جمع کنه بياد باال پيش من.  -

  ولی...  -

  ولی نداره، بگيد بياد باال.  -

هام انداخت. نگاهی که مخلوط بود با اخم و بعد راه افتاد و جلو اومد و نگاهی به چشم
  فهميدمش. نمیعجيبی. اخمی که معنای مبهمی داشت و من درست 
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  از وسط من و مامان گذشت و هيکلش رو کمی به چپ متمايل کرد که به من نخوره. 

  پدرش رو کنار زد و از همونجا گفت:

  وسايلتو بردار بيا باال.  -

  وار گفت:طور زمزمهبعد هم سمت در ساختمون خودش رفت و همون

  هم بپاشه. ره. اين خانواده قرار نيست از کسی از خونه بيرون نمی -

  و بعد رفت داخل و در رو باز گذاشت تا الناز بتونه پشت سرش بره. 

چند دقيقه بعد الناز با چندتا وسيله راه افتاد و اومد بيرون. نگاهی به من انداخت و 
  لبخند گشاد و کجی زد و گفت:

  ذارم بياد اينجا. بخواد من نمی رفتم. فرزين همکردين میدوسه ماه تحملم می -

  بعد سمت در رفت که مادرم زيرلب با حرص گفت: و

  پرروی وقيح.  -

  خيال خنديد و رفت توی راهرو و در رو بست.الناز بی

ها من هم دوباره نشستم روی پله. مادرم به ناچار رفت توی خونه و حبيب آقا چمدون
  رو داخل برد.

به امير. امير و  هام فکر کردم. بيشتر از همهمن هم همونجايی که نشستم به بدبختی
  تمام رفتارهای عجيبش. رفتارهايی که حتی مادر رو تحت تأثير خودش درآورده بود.

يک ساعت بعد از جام بلند شدم و رفتم توی خونه. حبيب آقا فکری يک گوشه نشسته 
  کرد.دار يک نقطه نامعلوم رو نگاه میبود و مادرم غصه

نه بيرون رفته بود. مادر با حبيب آقا و پاشيد. الناز از خوخانواده داشت از هم می
الناز قهر بود، من از مادر ناراحت بودم و با الناز قهر. حبيب آقا از الناز شاکی بود 

  و نگران قهر ژاکلين خانومش.

ی پرده ی طاقچه نشستم و از گوشهبه اتاقم رفتم و چراغ رو خاموش کردم. روی لبه
  به تاريکی مقابلم خيره شدم.
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ت دو بعد از نيمه شب بود که امير برگشت پايين و به سراغ موتورش درست ساع
  رفت. پارچه رو از روش کنار کشيد و مشغول سر به سر گذاشتن موتورش شد.

چرخوند و بعد ها میبه شدت سعی داشت اون جنازه رو زنده کنه. آچار رو دور پيچ
  کرد.ی موتورش رو معاينه میهم دل و روده

شه اما باز هم دست از سرش دونست موتورش درست نمیه میخيلی عجيب بود ک
داشت. بعد از دقايقی طوالنی خسته شد و از جاش بلند شد و روی صندلی برنمی

  موتورش نشست و به جلوی پاش خيره شد.

خواست. فهميدم از جون موتورش چی میمعلوم بود که خيلی فکرش درگيره. نمی
  .خواست به چی برسهدونستم مینمی

  يکدفعه سرش رو چرخوند و نگاه من رو پشت پنجره غافلگير کرد. 

گير شديم. امير تا اون لحظه اصالً حواسش به هر دومون از چشم تو چشم شدن غافل
  ی اتاقم نگاه کنه. من نبود و مطمئنم فکری در مورد من باعث شد، سمت پنجره

تورش گذاشت و بعد از چند لحظه راست شد و آچار دستش رو روی صندلی مو
  نزديک اومد. من همونطور که زانوهامو بغل کرده بود نگاهش کردم. 

تر نگاهش کردم. سرشو کج کرد. موهای بلند اومد نزديک پنجره و بهم زل زد. دقيق
اش با نمک شد. بهم اشاره کرد. متوجه باالی سرش يه سمت صورتش افتادن. قيافه
هام اشاره کرد. ی شيشه گذاشت و به لبنشدم پس سرمو تکون دادم. انگشتش رو رو

هاش شکل يک متعجب نگاهش کردم. لبخند زد و انگشتش رو پس کشيد و روی لب
  لبخند کشيد. 

نفسمو فوت کردم و ناخواسته به کارش لبخند زدم. لبخند مهربونی زد و آهسته يک 
  هاش غم عميقی بود. قدم عقب رفت. لبش لبخند داشت اما توی چشم

  دونستم از چيه! م توی نگاهش غم و حس بدی رو ببينم. حسی که نمیتونستمی

  نفس عميقی کشيد و اشاره کرد که برم بخوابم. 

  سرمو تکون دادم و از طاقچه پايين رفتم و پرده رو کشيدم و بعد گرفتم خوابيدم.
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صبح روز بعد صبحانه نخورده از مادر و حبيب آقا خداحافظی کردم و از خونه 
و با اسنپ به محل کارم رفتم. وقتی رسيدم مغازه مشغول کار شدم و روی  بيرون زدم

يک لباس جديد کار کردم. وقتی شيدا رسيد از ديدنم تعجب کرد. آخه هميشه قبل از 
  رسيد و اين بار با ديدن من حالت متعجبی به خودش گرفت.من می

. اون هم اطاعت هاشون رو ببرنها زنگ بزنه که بيان لباسازش خواستم به مشتری
  فت. همه گفتن که بعداز ظهر ميان.کرد و تماس گر

همونجا لوبياپلويی که شيدا با خودش برای ناهار آورده بود رو خورديم. ساعتی 
استراحت کرديم و حرف زديم. از من، از فرزين، از الناز، از امير. شيدا وقتی 

  هامو شنيد پرسيد:حرف

کنم مشکالت مه، خيلی هم آدم َمرديه اما چرا حس میاين آقا امير، انگار خيلی مظلو -
  بزرگی داره.

  چطور اين به ذهنت رسيد؟  -

خنده. کنی بعد به روت میدونم، شايد چون تو هر رفتاری که باهاش مینمی -
کنه قلبيه. همين که داره سعی میکنه، اين يعنی اون مرد مظلوم و خوشمحلت نمیبی

گی گاهی آخر شب ه يعنی مرد عاقل و خوبيه، و اين که میتوی خانواده اثر بد نذار
  های بزرگی داره.با موتورش مشغوله و انگار از چيزی ناراحته، حتماً غصه

  شايد حق با تو باشه. -

  هاش رو زير سرش زد و رو به سقف گفت:شيدا دراز کشيد و دست

  تنهاست.  ها، اون به نظر خيلیينی او بدتر از همه -

های شيدا فکر شم بست. نگاهش کردم و بعد رو به سقف گردوندم و به حرفو بعد چ
ها رو حس گفت و من که درگير ماجرا بودم کمتر اينکردم. شايد شيدا درست می

  کردم.می

هاشون رو پوشيدن. راضی بودن و رفتن. شيدا آخر ها اومدن و لباسعصر مشتری
  ا يک خانم جا افتاده اومد توی خياطی.وقت کاريش رفت و پنج دقيقه بعد از رفتن شيد

  با لبخند سالم کرد و خسته نباشيد گفت. بعد هم يک نايلون گذاشت روی ميز و گفت:
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  ها رو آوردم برای کت دامن.پارچهاين  -

های گرون و قشنگی ها رو بيرون کشيدم. پارچهرفتم نايلون رو باز کردم و پارچه
  بودن. پرسيدم:

  مدل انتخاب کردين؟ -

  بله. -

اش رو از کيفش در آورد و بهم دو مدل نشون داد. خيلی زيبا بودن. قرار شد گوشی
  گيريش شدم.طور براش بدوزم. متر آوردم و مشغول اندازههاش رو همونپارچه

دوزی برام. کلی راه اومدم تا اينجا. خيلی از کارتون تعريف شنيدم، ببينم چی می -
  پشيمونم نکنی.

  دوزم.ها رو براتون میت باشه، عين همونخيالتون راح -

  دستت درد نکنه. -

  های خانم فالنی. ها رو برام توی واتساپ ارسال کنين و بنويسيد مدلفقط مدل -

  سليمانی هستم.  -

بله، خانم سليمانی عزيز. بعد از آماده شدن دوخت اوليه، برای پرو بهتون زنگ  -
  زنم. می

  تلفنتون رو برام بگيد.  شم. لطفاً شمارهممنون می -

ام بعد از گرفتن شماره تلفنم خداحافظی کرد و رفت. بيست دقيقه بعد صدای گوشی
کردم. توجهی به ساعت و توجه داشتم دوخت میبلند شد و چندتا پيام برام اومد. بی

گذر زمان نداشتم که صدای نزديک شدن و بعد خاموش شدن يک موتور جلوی در 
  عد هم چند ضربه به در خورد. از پشت در جواب دادم:اومد. چند لحظه ب

  کيه؟  -

  اميرم.  -

  بيا تو.  -
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دونستم اون شب برای چی اومده! در رو باز کرد و اومد داخل. در رو پشت نمی
  سرش بست. رو بهم سالم کرد و جوابش رو دادم. 

  بندی. چرا در رو نمی -

  مشتری مياد.  -

  رو باز نذار، تنهايی خطرناکه.  اين وقت شب مشتری نمياد. در -

  تونه من رو تهديد کنه؟ خطری می چه -

اش رو از پشتش جدا کرد و روی مبل نشست جلو اومد و کالهش رو در آورد. کوله
  و گفت:

  کنن؟ بينی که چکار میدله دزد زياده. اين همه ويدئو رو توی مجازی نمی -

  من رو نترسون. -

  قصد اين کار رو ندارم.  -

از جام بلند شدم و لباس دستم رو روی ميز کنار چرخ گذاشتم. براش يک ليوان چای 
حاضر کردم. بعد هم کنارش رفتم و ليوان و قندون رو سمتش گرفتم. بهم نگاه کرد. 

  بعد از چند ثانيه مکث گفت:

  کنن. چاييات عجيب خستگی رو در می -

  چطور؟  -

  چسبه. اينطور که بعد از باشگاه، اين چايی می -

  لبخند زدم و گفتم:

  نوش جان.  -

ليوان و قندون رو گرفت و من برگشتم پشت چرخ و مشغول دوخت شدم. جز صدای 
زير و متفکر چاييش رو چرخ صدايی بين ما نبود. نگاهش کردم، اون داشت سربه

  خورد. می

  تور اومد، موتورت رو درست کردی؟ صدای مو -
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  سر بلند کرد و گفت:

  اون که جنازه است.  نه بابا! -

  پس موتور از کجا آوردی؟  -

پرداخت دادم و ی دوستم برداشتم. يه چيزی بهش پيشرفتم قسطی يکی از مغازه -
  آوردمش. 

  قيمتش؟! -

  با قيمتی که گفت مغزم سوت کشيد. يهو گفتم:

  يابو انقد گرونه؟  -

  چند لحظه ساکت نگاهم کرد و يکدفعه زيرخنده زد. آروم گفت:

  ره، گرونه. آ -

  خوای قسطاشو بدی؟ چجوری می -

  رسونه. خدا می -

  ات چرا نرسوند. خدا برای پيش خونه -

  نفس عميقی کشيد و گفت:

  کنی. اش میخدا نکنه کسی به تو بدهکار باشه، پاره -

  و پاره شدی؟ يعنی االن ت -

  ليوان رو روی ميز گذاشت و گفت:

  جر خوردم، مشخص نيست؟  -

کنم که نفهمی از کدوم ناحيه جر دوزمت. جوری رفوت میباش، مینگران ن -
  خوردی! 

  تر گفت:ی آرومی کرد و آرومخنده

  ادب. بی -
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بهش لبخند زدم و بعد از دوخت لباس، پاشدم و اتوش کردم. بعد هم تن مانکن کردم 
  که ايرادهاش رو پيدا کنم. لقی نداشت و همه چيزش خوب بود. 

دم که صدای پوزخند امير من رو به خودم آورد. رو کردم بهش. يه بوس براش فرستا
  کرد. داشت با لبخند نگاهم می

اگر ماچ و بوست تموم شده که بريم. من خيلی گرسنمه، امروز چهار ساعت تمرين  -
  داشتم. 

  بريم.تموم شد،  -

م اتو رو از برق کشيدم. وسايلم رو جمع کردم و مانتومو پوشيدم. روسری رو برداشت
و سرم انداختم و تازه فهميدم داشتم با تيشرت و بدون روسری جلوی امير جولون 

دادم و اون اصالً با هيچ حرکتی چيزی به روم نياورد و خيلی عادی رفتار کرد. می
در رو باز کرد و من از داخل کيفم کارتم رو بيرون کشيدم. قبل از اينکه بيرون بره 

  گفتم:

  امير آقا! -

  کارت رو سمتش گرفتم. متعجب نگاهش کرد.رو کرد بهم. 

  اين چيه؟ -

  برای رفوی جر خوردگيت. -

  ابروهاش رو به هم نزديک کرد و متعجب گفت:

  يعنی چی؟ -

پولی که مامان بهت داد برای جهاز من بود، اين هم باقيشه. صد ميليون روشه.  -
  موتورت رو تسويه کن و شيش ماهه کل پول من رو برگردون.

  نم قبول کنم. همينطور هم بد بدهکار تواَم.تونمی -

  بدهکار يک نفر باشی بهتر از اينه که بدهکار چند نفر باشی. -

  از اينه که بدهکار تو يکی باشم. بدهکار چند نفر باشم بهتر -



95 
 

بهش خيره شدم. يعنی با حرفام خيلی ناراحتش کرده بودم. شايد زيادی بچه بازی 
  اراحت شده بود.درآورده بودم که تا اين حد ن

خواست بره و من در رو هل دادم. رو کرد بهم. لبخند زدم و جلوتر رفتم. کارت رو 
  گذاشتم توی جيبش. دستش، روی دستم اومدم. لب باز کرد حرف بزنه که گفتم:

  زنم.گيرم، خيالت راحت باشه. برای شش ماه آينده هم حرفی از پول نمیازت می -

  کنی؟ چرا اين کار رو می -

  دستم رو پس کشيدم و گفتم:

  دونم، مرض دارم.نمی -

  سرش رو تکون داد و گفت:

  معلومه. -

ها رو خاموش کردم و در رو قفل کردم. امير و بعد بيرون رفت. من هم چراغ
موتورش رو روشن کرد. يه موتور سبز خوشرنگ بود. بهش تبريک گفتم و تشکر 

  . وقتی تعلل منو ديد پرسيد:ترسيدمکرد. منتظر بود سوار بشم اما من می

  ترسی؟از يابوی من می -

  خيلی. -

  صاحبش خوب رامش کرده، بيا باال. -

هللا گفتم و پامو بلند کردم و سوار شدم. جلو رفتم و کنارش ايستادم. زير لب بسم
اش رو در آورد و گذاشت خواست راه بيفته که جيغ کشيدم. راه نيفتاده وايساد. کوله

هامو گرفت و انداخت دور کمرش. مات دستش رو عقب آورد و دستجلوش. هر دو 
کارش شدم. گاز داد و حرکت کرد و من با وجود ترسم از شوک چسبيدن بهش ساکت 

  بودم.

توی چهارراه پشت چراغ قرمز ايستاد. من مثل مجسمه نشسته بودم. امير هم فهميد 
  که گفت:

  ندازمت پايين.ی؟ نترس نمیت گرفتتر بشين. چرا خودتو سفيه خورده راحت -
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تر نشستم و پاهامو از بدنش فاصله دادم. کيفمو گذاشتم به خودم اومدم. کمی عقب
  هامو گذاشتم دور کمرش بمونه.بينمون. جامو محکم کردم و دست

  آفرين، حاال شد.  -

  ترسيدم.شدم جلو رو ببينم اما میهاش اونقدر پهن بود که بايد به کنار خم میشونه

تر گرفتمش. آهسته با يک دست روی ساعدم زد کت کرد و من ناخواسته محکمحر
شد. رفت که نترسم و از بين ماشينا رد میکه خيالم راحت باشه. با سرعت مناسبی می

  شه و امير کارشو بلده. ترسم ريخت.کم اطمينان پيدا کردم طوری نمیکم

جا توقف کرد و پياده شد. راحت نشستم و از موتورسواری لذت بردم. تو راه يک
رفت توی يک فروشگاه بزرگ. وقتی برگشت دوتا کيسه خريد دستش بود. رسيد 
کنار من. دستش رو برد توی کيسه و يه بستنی بيرون آورد. گرفت سمت من و من 

  تشکر کردم. اون سوار شد و گفت:

  ها رو بگيری؟تونی کيسهمی -

  شايد. -

  ی تموم شد گفت:ام رو بخورم. وقتصبر کرد بستنی

  انرژی گرفتی؟  -

  آره. -

  بگير. -

اش خريدها رو با يک دست جلوم گرفتم و زمان حرکت دست چپم رو روی شونه
گذاشتم. نگاهی به دستم کرد و چيزی نگفت. کمی بعد هم به خونه رسيديم. اين بشر 

خوانی نداشت. من خريدها رو وارد عجيب آروم بود و اين اخالقش با هيکلش هم
  داخل خونه آورد. در حياط رو بست.حياط کردم و اون موتورش رو 

مادرم بيرون اومد. هر دو بهش سالم کرديم و اون جواب داد. من خريدها رو تحويل 
  مامان دادم. مامان موتور جديد امير رو بهش تبريک گفت. اون تشکر کرد و گفت:

  خريداتون رو آوردم، اميدوارم چيزی کم نباشه. -
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  درد نکنه. بيايين تو شام بخوريم.دستت  -

  برم باال.من و الناز رو بدين میسهم  -

نگاهش کردم. از اين حرفش خوشم نيومد. دوست داشتم پيش ما بمونه و نره پيش 
  خود.ی بیاون دختره

نيم نگاهی به چشمام انداخت. با هم رفتيم داخل خونه. به حبيب آقا سالم کرديم و 
  جواب گرفتيم.

ال مامان رفت توی آشپزخونه. من هم رفتم توی اتاقم و مشغول تعويض لباس امير دنب
  شدم.

وقتی کارم تموم شد رفتم توی آشپزخونه. امير و مامان جيک تو جيک بودن. با ورود 
ها شد. امير من راست شدن و رو به من کردن. مامان مشغول کشيدن غذا توی ديس

  سهم برنج و خورشتش رو بده. هم همونجا کنار اجاق گاز منتظر شد مامان

  کردم. چه صحبت مهم و خصوصی داشتن که با ديدن من قطعش کردن.تعجب می

ها رو گذاشت روی سينی و از مامان تشکر کرد و راه افتاد. به من نگاه امير ظرف
  کرد. لبخند نرمی زد و رد شد. وقتی بيرون رفت پرسيدم:

  م؟شنيدگفتين به هم که نبايد من میچی می -

  گفتيم.ستيم تو بدونی که بلند میخوااگه می -

تونست همينقدر آدم صريحی باشه. دستش درد نکنه. حاال ديگه من غريبه مامان می
تر از من بود تا من. سرم رو تکون دادم اش راحتهای ديگهبودم. البته انگار با بچه

امير توی ذوق و کمک کردم ميز رو بچينن. اما وقت خوردن شام نبودن الناز و 
زد. الناز بد کرد درست، امير تازه اومده بود درست، اما هر چی بود عضو می

هاش غم و غربت خانواده بودن. حبيب آقا رو نگاه کردم. غمگين بود. توی چشم
  بودن.هاش بايد ازش دور میمشخص بود. تنها مونده بود و بچه

مسرش، الناز تنهاييش رو پر حبيب آقا بارها گفته بود در دوری امير و نبودن ه
  کرده. حاال که الناز نبود چقدر به هم ريخته بود!می



98 
 

  شد پای اون بنويسيم.اون مرد بدی نبود و گناه الناز رو نمی

  آهی کشيدم، مامان بهم توجه کرد.

  طوری شده؟ -

  نه، چيزی نيست. -

اموش کردم و و بعد از پشت ميز پاشدم و رفتم توی اتاقم و در رو بستم. چراغ رو خ
تا نيمه شب روی طاقچه نشستم و به موتور داغون امير نگاه کردم. ديگه سراغش 

  نيومد چون خيالش از موتور جديدش راحت بود.

ام رفتم و نگاهی به کرد. به سراغ گوشیگاهم درد میوقتی از جام بلند شدم نشيمن
يک سالم نوشته شده  محتوياتش کردم. چندتا پيام توی واتساپ داشتم. بازشون کردم.

بود و يک خوبيِن سؤالی. بعد نوشته بود من پسر خانم سليمانی هستم. يادم نيومد خانم 
های کت دامن سليمانی کيه! چندتا عکس اومده بود. بازشون کردم و با ديدن عکس

  ام بود.يادم اومد که خانم سليمانی مشتری خياطی

  دم و صفحه رو بستم و بعد خوابيدم.خيالش شلزومی نديدم به پسرش جواب بدم. بی

صبح روز بعد بود که زمان رفتنم به مغازه، گوشيم صدا داد و بعد از باز کردن 
  ما جواب نداشت؟ يا ما خار داريم؟واتساپم ديدم همون پسر سريش نوشته سالم 

تيپ و هامو کج کردم. نگاهی به پروفايلش کردم. يک پسر خوشاز تعجب لب
اومد که بخواد مزاحم ای نمیاز ديدنش تعجب کردم. به همچين قيافهقيافه بود. خوش

  کسی بشه.

خيالش شدم. وقتی به مقصد شد از روی قيافه کسی رو قضاوت کرد. پس بیالبته نمی
ام رو از سر گرفتم. درست عصر بود که چند ضربه به در رسيدم، کارهای هميشگی

  خورد و خانم سليمانی وارد کارگاه شد.

يدنش ذهنم يک دور حول اتفاقات روز قبل تا اون لحظه چرخيد و برگشت. جواب با د
ی سالم خندونش رو دادم و بهش تعارف کردم بشينه و همون زمان نگاهم دنبال جعبه

  شيرينی دستش رفت.

  وقتی نشست رفتم پشت ميز چرخ خياطی نشستم.
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  جعبه رو روی ميز گذاشت و گفت:

  قابل نداره. -

  زحمت کشيدين؟ممنونم چرا  -

  ناقابله.  -

  ها رو که برام فرستادين، لزومی نداشت ديگه تا اينجا تشريف بياريد.عکس -

  برای يک کار ديگه اومدم. -

  در خدمتم. -

  نگاهی به شيدا کردم تا بلکه پاشه و بره از خانم سليمانی پذيرايی کنه.

  فکر درگير مشغول دوختن لباس شدم.شيدا مشغول شد و من هم با 

  وقتی شيدا برگشت پشت دستگاه سردوز، خانم سليمانی خطاب به من پرسيد:

  دخترم چند سالته؟ -

  بيست و چهار. -

  تر از خودت داری؟خواهر بزرگ -

  نه. -

  چه خوب. -

  چطور؟ -

  راحت بيام خواستگاريت برای پسرم.تونم پس می -

  هام گرد شد. خانم سليمانی لبخند زد و گفت:چشم

  مونی، دوست دارم عروسم بشی.عين پنجه آفتاب میماشاءهللا  -

  شما لطف دارين. -

  شيدا رو نگاه کردم. بهم لبخند زد. دوباره مشغول کارم شدم.
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  پدرت چکاره است دخترم؟ -

  سر بلند کردم و آروم گفتم:

  پدرم فوت شده. -

  خانم سليمانی با ناراحتی گفت:

  الهی بميرم، خدا رحمتش کنه... مادرت چطور؟  -

  مادرم مدير مدرسه است.  -

  ی فرهنگی بودين... پدرتون هم معلم و مدير بودن؟ پس از خانواده -

هاشون تصادف کردن يتنه، پدرم کارمند شرکت نفت بودن که توی يکی از مأمور -
  و فوت شدن. 

  خانم سليمانی روسری ساتنش رو جلو کشيد و باناراحتی دوباره تسليت گفت. 

اس مادرتون، يا آدرس منزل رو بدين که بتونم با مادر صحبت شه شماره تممی -
  کنم؟ 

  بله حتماً.  -

ی همراه مادرم رو بهش دادم. خانم سليمانی کمی چای نوشيد و بعد يک و بعد شماره
صندلی برداشت و کنارم نشست و گوشيش رو دستم داد. فيلم رو پلی کرد و من 

کامالً صورتش واضح بود و مشخص.  تونستم پسرش رو توی فيلم لب ساحل ببينم.
وقتی لباسش رو از تنش در آورد که بره توی دريا، نگاهم رو از فيلم گرفتم. خانم 

  سليمانی با خنده گفت:

قربونت برم دختر عزيزم. پسرم نمايشگاه ماشين خارجی داره. دستش به دهنش  -
م نشستی و ازت کلی رسه، خونه داره، ماشين هم که طبعاً داره. ديدمت خيلی به دلمی

ات رو دادم به پسرم باهات صحبت کنه اما گفت جوابش رو تعريف کردم. شماره
  ندادی. برای همين دلم طاقت نياورد و خودم پا پيش گذاشتم. 

  بله، ممنون.  -
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فکر کردم شايد از اون دخترها نيستی که خودشون وارد رابطه بشن، پس اومدم  -
ات رو باز کنم. با هم آشنا بشيم شايد همديگر رو ديدين خودم باب آشنايی با خانواده

  و پسنديدين.

  ی شما رو قبول دارن؟پسر شما سليقه -

  چطور؟ -

  کنن.آخه معموالً پسراهای به روز خودشون همسرشون رو انتخاب می -

ها که اهل زندگی دروغ چرا! پسر من هم چند نفری رو بهم معرفی کرد ولی اون -
خوان تا خرج خودشون گذرون بودن که فقط پول میدخترهای خوشنبودن. از اين 

بکنن. من به پسرم گفتم زنی بگير که هم روی پای خودش وايسه، هم بلد باشه زندگی 
  که شما رو ديدم. گل باشه تا اينکنه، هم خوش

و بعد لبخند زد. تشکر کردم. خانم سليمانی از آرزوهاش برای پسرش گفت و من 
اس بهش گوش کردم. تا اين که بلند شد بره و ازم خواست باهاش برم حين دوختن لب

  دم در و با پسرش حال و احوال بکنم.

اش بيرون اومد و پا شدم لباس پوشيدم و رفتم جلوی در. پسرش از ماشين مشکی
عينک آفتابيش رو باالی سرش زد و سالم کرد. خيلی خوش قيافه و مؤدب بود. حداقل 

  هاش حس کردم.که با گرفتن پيام بيشتر از اون چيزی

زده کمی بعد هم خداحافظی کردن و رفتن. من هم برگشتم توی خياطی و شيدا ذوق
  پرسيد:

  پسرش چطور بود؟ -

  خوب بود.  -

  همين؟! تعريفی، آب و تابی!  -

شد پشت چرخ نشستم و به جلوم زل زدم. ياد فرزين و باليی که سرم آورد باعث می
  ل نباشم و حس خاصی نداشته باشم. حان خوشاز اين بابت چندا
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مثل اينکه وضعش از فرزين بهتره. اگر پسر خوبيه لگد به بخت خودت نزن که  -
شين خارجی چشم الناز و فرزين هم در بياد. فکر کن هر دفعه جلوی اون دوتا سوار ما

  بشی، چشمشون در مياد. 

  زدم. به بختم لگد می گه. من نبايدنگاهی به شيدا کردم و ديدم بد هم نمی

تا پايان وقت کاری ذهنم مشغول بود. شيدا خداحافظی کرد و رفت. من هم در حال 
  گرفتن ايرادات لباسی بودم که دوخته بودم.

صدای موتور و خاموش شدنش جلوی در اومد. فهميدم امير اومده. در باز بود و 
  از شد. زنه. چند ضربه به در خورد و در بمطمئن بودم که غر می

  هام گشاد شد. روم واموند. چشمی روبهوقتی وارد شد دهنم از ديدن صحنه

  در رو بست و با اخم گفت:

  ديشب گفتم اين وامونده رو ببند.  -

اش اش رو انداخت روی مبل. خودش هم کنار کولههيچی نگفتم. جلوتر اومد و کوله
  داخت. اش رو درآورد و کنار اندار مشکیولو شد. کاله نقاب

ش شد. اش چرخيد. دلم ريهاش رو بست. نگاهم روی صورت کبود و زخمیچشم
قلبم درد گرفت. روی ابروش زخم بود. درست نزديک شکستگی ابروش. دور 
چشمش کبود بود. لبش زخمی بود و کمی خون کنارش دَلَمه بسته بود. با همون حالم 

راش آوردم و گذاشتم روی رفتم و براش چای حاضر کردم. يک بشقاب شيرينی هم ب
ی مبل نشستم. به صورت داغونش نگاه کردم. زخمی که ميز. جلو رفتم و روی دسته

  اش افتاده بود شبيه به يک خراش قرمز بود. روی بينی

  اَمير!  -

چشم باز کرد و خسته نگاهم کرد. بهم خيره موند و حس کردم نگاهش حالت خاصی 
  داره. دلم براش سوخت. 

  ی سرت اومده؟ دعوا کردی؟ چه بالي -

  مبارزه داشتم.  -
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  معلومه که فقط کتک خوردی!  -

  جرش دادم، ازش بردم. -

  جرش دادی و اينطوری جر خوردی. -

  خوری.زنی هم میبوکسه ديگه، هم می -

  چشمت آسيب نبينه حاال. -

  شه.چيزی نمی -

  مطمئنی به دکتر نياز نداری؟ -

  درمان شدم. -

  وز کبودی؟درمان شدی و هن -

  توی خونه دارو دارم، نگران نباش. -

واقعاً من نگران امير بودم؟! آره بودم. از خودم پرسيدم چرا من بايد نگرانش باشم؟ 
مگه چه ارتباطی بين ما هست؟ جز اينکه اون پسِر شوهِر مامانمه. جز اينکه اون 

  حمقه!داداش الناِز ا

  کنی؟به چی فکر می -

. سرمو تکون دادم و گفتم هيچی! بعدش از جام بلند شدم و با صداش به خودم اومدم
  گفتم:

  چايی بخور خستگيت کمتر بشه. -

پای مانکن ايستادم. نشست و نگاهم کرد. بعد هم ليوان چای رو بلند کرد و يک جرعه 
  کرد.هاش درد مینوشيد. اخم کرد و صورتش تو هم شد. لب

  جويد گفت:. همونطور که میيک دونه شيرينی برداشت و با احتياط گاز زد

  خری؟تو هميشه شيرينی می -
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نه، شيرينی قبلی رو شاگردم خريده بود، به مناسبت نامزدی من که به هم خورد.  -
  استگارم آورده بود، برای آشنايی.اين رو هم امروز مادر خو

گرفت. نصف ديگه شيرينی رو که دستش بود پرت کرد زل زده بود بهم. نگاه نمی
قاب. ليوان چای رو برداشت و نگاهش رو به زير گرفت و يک جرعه چای تو بش

  نوشيد.

  چی شد؟! -

  دم درد داره.هيچی، لبمو تکون می -

گرفتم داشتم کردم و ايراداش رو میهمونطور که لباس رو توی تن مانکن درست می
  کردم. متفکر چاييش رو خورد و بعد گفت:بهش نگاه می

  تمومش کن بريم. -

  شه، االن... بداخالق شدی.با -

  کمی ساکت شد، بعد آروم گفت:

  ام، همين.بداخالق نشدم، کمی خسته -

  رفتی خونه، مگه سرويس منی؟مستقيم می -

کنم هيچ دختری حق نداره هوا تاريک بشه و تنها ای که من زندگی میتو خونه -
  بيرون بمونه.

  چرا؟ -

  چون هويج نيستم. -

  داره.برت میشايد چون الکی غيرت  -

کرد؟ من بودم يه هيچی الکی؟! من بودم چند شب پيش هر خری جلوی پام ترمز می -
  اشين پياده شد که بهم حمله کنه؟!ندار از م
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سکوت کردم. از جاش بلند شد. رفت اتو رو از برق کشيد. بعد هم چرخ و سردوز 
و رو پوشيدم و رو از برق کشيد. بعد هم مانتوی من رو برداشت و دستم داد. مانت

  روسری رو روی سرم انداختم.

ها رو خاموش کردم و از خياطی خارج شديم. در رو قفل کيفم رو برداشتم و چراغ
  کردم و هر دو سوار شديم.

  يک کاله ايمنی برداشت و سمتم گرفت.

  بذارش روی سرت. -

  تازه خريدی؟ -

  آره. -

  ای بذار رو سر خودت.تو راننده -

  واسه تو گرفتم. -

خورم برگشت و کاله رو روی سرم چپوند. به دستش خيره شدم. وقتی ديد تکون نمی
  اش رو باال داد و گفت:شيشه

  بهت مياد، شبيه جوشکارا شدی. -

هاش رو جمع کرد و ی پهنش زدم. خنديد و با درد لبش، لبای روی شونهضربه
  دستش رو روی زخمش گذاشت و گفت:

  آخ، آخ. -

  وشن کرد و راه افتاد. توی راه پرسيد:و بعد موتورش رو ر

  چيزی الزم نداری؟ -

  نه، ممنون. -

  مطمئنی؟ -

  آره. -
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بعد از چند دقيقه به خونه رسيديم. وقتی وارد حياط شديم مامان سريع اومد استقبال و 
عقد فرزين و با صدای آروم بهمون اعالم کرد که خاله اينا اومدن تا برای نامزدی و 

  ينن.الناز برنامه بچ

من سر به زير انداختم و دلم نخواست برم داخل. همون موقع مامان متوجه صورت 
  امير شد و با تعجب و نگرانی گفت:

  ؟دعوا کردی -

  نه، مسابقه داشتم. -

  خدا مرگم بده، صورتت کامالً زخمی شده. -

  شم.مشکلی نداره، خوب می -

  رفتی حداقل.دکتر می -

  دکتر تيم هست. -

  رو به من گفت:و بعد مادر 

ذارم کسی خيالشون باش. بريم تو، برو توی اتاقت. خودم برات شام ميارم و نمیبی -
  مزاحمت بشه.

  ممنون. -

ره باال دوش بگيره و من همراه مادرم وارد خونه شديم. همه با ديدنم امير گفت می
ام و رخالهام، به شوهسر بلند کردن و کمی بعد از جا بلند شدن. سالم کردم. به خاله

ها با لبخندهای ناراحت جلو اومدن و بغلم کردن و منو پرسی کردم. دالتوناحوال
باش و نذار ببينن که خورد، قوی باش. قوی بوسيدن. توی ذهنم يک چيز وول می

  شکست خوردی.

  ها جدا که شدم به فردين و حبيب آقا سالم کردم. فردين با خوشرويی گفت:از دالتون

  مونی.شدم خوشگله. چرا تا ديروقت سر کار میومدنت نااميد میداشتم از ا -

  ها زيادن، بايد تموم بشن و تحويلشون بدم.سفارش -
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  پس حسابی کار و بارت سکه است. -

  آره. -

خاله جلو اومد و بغلم کرد. محکم من رو به سينه فشرد. وقتی ازش جدا شدم بغض 
  هم رو سمت فرزين چرخوندم.هاش ديدم. بهش لبخند زدم و نگارو توی چشم

پوش باز هم يک پيراهن و شلوار خوش دوخت پوشيده بود. لبخند مرد هميشه خوش
  وری هميشگيش رو زد و گفت:يک

  حالت چطوره؟ -

  خيلی خوبم. -

  شنيدم خوب نيستی و... -

  اشتباه شنيدی. -

ه بود و با يک و بعد به سمت اتاقم رفتم و نگاهی به الناز انداختم که پشت اُپن ايستاد
  کرد.ابروی باال رفته و حالتی طلبکار داشت نگاهم می

  يکدفعه زبونمو براش درآوردم که جا خورد و راست شد و گفت:

  وا! مسخره. -

  ی خودت مسخره نيست.هيچکس اندازهفعالً که  -

هام رو از تن بيرون و بعد وارد اتاقم شدم و در رو بستم. نفسمو فوت کردم و لباس
  . کشيدم

يک دست بلوز دامن حرير و ساپورت پوشيدم. بلوز حرير سفيد و دامن مشکی. 
و موهام رو شونه زدم و باالی سرم بستم که چند ضربه به پنجره خورد. رفتم پرده ر

  کنار زدم و پنجره رو باز کردم.

  امير به صورتم لبخند زد و گفت:

  ميای توی جمع؟ -

  بله. -
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  ه داری.ات. پس جايزآفرين به روحيه -

  چی هست؟ -

و بعد دست توی جيبش برد و مشت شده بيرون آورد. دوتا سنجاق موی رنگی بودن 
  ها پر از نگين بود.که روشون قلب قرمز داشت و روی قلب

  ها رو از دستش گرفتم و نگاه کردم. آهسته گفتم:لبخند زدم و اون

  خيلی قشنگن. -

فت. جلوی آينه رفتم و هر دو رو به لبخند زد، اما از درد لبش زود جمعش کرد و ر
موهای دو طرف سرم سنجاق کردم. بعد هم شالم رو روی سرم انداختم. نگاهی به 

  کردن.ها انداختم که روی موهام خودنمايی میقلب

از اتاق بيرون رفتم و ديدم امير در حال احوالپرسی با مهموناست. ميز داشت توسط 
  شد.ها چيده میالناز و دالتون

اومد اما مهم ها از الناز خوششون نمیشدم. اونها میال متوجه دليل اخم دالتونحا
کرد توی دل نبود. دعوای عروس و خواهرشوهر به من مربوط نبود. الناز تالش می

  دادن.ها بهش محل نمیها جا بشه و اوندالتون

  روی مبل نشستم و پام رو روی ديگری انداختم. فرزين از امير پرسيد:

  چرا صورتت زخمی شده؟ دعوا کردی؟ -

  نه! -

  پس چرا لت و پار شدی؟ -

  مسابقه داشتم. -

  پس شکست خوردی؟ -

  نخير، برنده شدم. -

  ی لبت بد زخمی شده.حداقل بذار به صورتت رسيدگی کنم. توی ابرو و گوشه -

  ها عادت دارم.ست، من به اين زخممشکلی ني -
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مشغول شد. خيلی سرد و جدی جواب فرزين و بعد سر به زير گرفت و با گوشيش 
ترها داشتن در مورد الناز و فرزين رو داد و مجبورش کرد ساکت بشينه. بزرگ

  کردن.صحبت می

روز نامزدی و عقدشون مشخص شد. يک وقت هم تعيين کردن تا الناز رو ببرن 
اشون هآرايشگاه و خريد و کارهای ديگه. من هم ساکت نشسته بودم و داشتم به حرف

  کردم.گوش می

  توی همين زمان بود که متوجه نگاه پر از غم خاله به خودم شدم که با غصه گفت:

سش کنم. آرزوش شاءهللا يک روز هم برای سلين. خودم بيام و با دست خودم عروان -
  که به دلم موند...

 ها سمت خاله چرخيد. فرزين به مادرشو باقی حرفشو خورد. همه ساکت شدن و نگاه
خيره شد. حبيب آقا سر به زير گرفت. الناز کنار ميز بود، برگشت و خاله رو با اخم 

  زد.و حرص نگاه کرد. مامان اما لبخند می

  خالی گفت:دستش رو روی بازوی خاله گذاشت و با خوش

های سلين بهم زنگ افته آبجی. امروز يکی از مشتریبه اميد خدا حتماً اين اتفاق می -
برای پسرش خواستگاری کرد. ازم خواست باهاشون قرار آشنايی  زد. سلين رو

  بذاريم.

دليل حالی مامان بیکردن. پس خوشهمه اين بار در سکوت داشتن مامان رو نگاه می
نبود. خانم سليمانی با مادر تماس گرفته بود. يک لحظه که نگاهم به امير افتاد ديدم 

  کنه.گاه میچپ مامان رو نگوشی توی دستش مونده و چپ

  تعجب کردم از حالتش. خاله با حالت پرحسرتی گفت:

  پسره چکاره است؟ -

گفت نمايشگاه ماشين خارجی داره. خونه داره، طور که مادرش میوهللا اون -
هاشون هاشون با داشتهوضعشون از لحاظ مالی خوبه. حاال مونده که بريم ببينيم گفته

دونی که خواهر، الً اخالق پسره خوبه يا نه! میيکی هست يا نه و نظر سلين چيه. اص
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هاشون گرگن توی لباس . خيلیاين روزها هيچ مردی به راحتی قابل اعتماد نيست
  ميش.

و نگاهش رفت سمت فرزين. فرزين با ناراحتی سر به زير گرفت. اشک توی 
  های خاله جمع شد و آهسته گفت:چشم

  حق داری خواهر. -

  نه رفت و با صدای حرصی و بلند گفت:الناز عصبی سمت آشپزخو

  بفرماييد سر ميز. -

حبيب آقا بلند شد و تعارف کرد همه برن سر ميز. وقتی دور ميز جمع شديم تا بشينيم 
ای روی سرم افتاد. يه ها خواست که کنارش بشينم. سايهتر دالتونخواهر بزرگ

ستم بشينم اما ناخواسته لحظه که نگاه کردم امير رو ديدم. رو به فائزه کردم و خوا
  کرد نشست. نگاهم برگشت و روی امير که داشت با اخم نگاهم می

  با دست به صندلی کناريش اشاره کرد و گفت:

  بفرماييد لطفاً. -

با اون صورت درب و داغونش زل زده بود بهم و اگر بگم جرأت مخالفت نداشتم 
گاهش که دستش روی تکيهای دروغ نگفتم. از جلوش رد شدم و نشستم روی صندلی

  بود.

خواد کنار فائزه بشينه، خودش هم نشست و فائزه کنارش نشست. اول فکر کردم می
  روم بودن. بهنشستم فرزين و الناز روبعد فهميدم که نه! اگر اونجا می

فکرم رفت سمت اينکه به خاطر خواهرش اين کار رو کرد. توی اين فکر بودم و در 
ها، امير رو های مامان و حبيب آقا با مهمونتوی شلوغی تعارف اين حال که يکدفعه
  به من کرد و گفت:

  ات نچسبه.چقدر اين پسرخاله -
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متعجب نگاهش کردم. بعد از چند ثانيه نگاهمو ازش گرفتم که با فردين چشم تو چشم 
شدم. اون حرف امير رو شنيده بود. با ناراحتی لبخند سردی زد و سرشو به چپ و 

  تکون داد. بعد هم چنگالش رو توی ساالد فرو کرد. راست

  باصدای آهسته و سر به زير گفتم:

  فردين شنيد. -

  به جهنم که شنيد. -

   دامادتونه. -

ی مرغ و کمی ساالد گذاشت توی بشقابش. پوزخندی زد و بعد برای خودش يک سينه
که نگاهمو  بعد هم بشقاب من رو برداشت و تا جا داشت رنگارنگش کرد. يک لحظه

  بلند کردم ديدم نگاه دزدکی فرزين به ماست.

  با اخم نگاهمو گرفتم و پرسيدم:

  کشی؟ چرا برای خودت غذا نمی -

  به وزن مورد نظرم رسيدم، ديگه نبايد بيشتر از اين پرخوری کنم. -

  پس بلدی کم هم بخوری؟! -

شد. خواستم بگم رو کرد بهم. صورتم رو برانداز کرد. حس کردم از حرفم ناراحت 
منظوری نداشتم اما لبخند زد و جواب نداد. سرش رو با خوردن غذاش گرم کرد و 

  از من خواست شروع کنم.

  فردين صداشو بلند کرد و گفت:

  ی شما دوتا خوبه.ثل اينکه رابطهم -

  خواستم جواب حرفشو بدم که مخاطبش من بودم، اما مادر زودتر جواب داد:

  حبيب آقا. مون خوبه. هم با من، هم سلين، هم الناز و همبا همه اشامير جان رابطه -

  فردين سرشو تکون داد. اما انگار راضی نشده بود و دنبال يک چيز ديگه بود.

  اش پرسيد:ام بعد از قورت دادن لقمهشوهرخاله
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  ولی پسرم حيف اين صورت قشنگت نيست که بذاری با مشت کبودش کنن؟ -

  شه.اين هم خوب می برای من عادی شده. -

  ها بخوره تو سرت، ممکنه مغزت آسيب ببينه.ولی هر دفعه اين ضربه -

  بعيد نيست. -

  کنی؟با جونت بازی می -

  امير سر به زير و آهسته گفت:

  آره. اين برای من آرامشه.  -

رخش نگاه کردم. سراسر غم و اندوه بود. نگاهش و صداش به شدت غمگين شد. به نيم
  کرد. حبيب آقا گفت:توی بشقابش رو دنبال میتکه مرغ 

  بفرماييد... از دهن افتاد. -

دونست و وقتی به حبيب آقا نگاه کردم، ديدم که اون هم ناراحته. حتماً يک چيزی می
  و يا از چيزی خبر داشت که تا اين حد ناراحت بود.

رای فرزين ب فکرم مشغول شد و باعث شد اصال در طول شام به ادا اصوالی الناز که
  آورد توجه نکنم.در می

ی بعد از صرف شام ميز رو ترک کرديم. من رفتم نشستم و الناز و دو تا دخترخاله
کوچکترم مشغول جمع کردن ميز شدن. فائزه اومد کنارم نشست و سر بحث رو با 
پرسيدن مدل جديد لباس باز کرد. براش چند نمونه گفتم و از همه استقبال کرد. يهو 

  ت شد و پرسيد:ساک

  دی الناز جای تو رو بگيره؟واقعاً اجازه می -

  الناز خيلی وقته جای منو گرفته فائزه. -

  ذاشتی الناز نامزدت رو ازت بگيره.ولی تو نبايد می -

  ديگه نامزدم برای من کوچکترين اهميتی نداره. -

  کنی؟ اين دختره مغز فرزين رو شسته.چرا لج می -
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ندارم هر دفعه يکی مغز فرزين رو بشوره و من مجبور بشم فائزه من حوصله  -
  شن.تالش کنم تا برگرده. اين چيزها يک بار انجام بشه باز هم تکرار می

  ولی حق فرزين نيست گرفتار اين دختر بشه. -

  شه کاريش کرد. اميدوارم با هم خوشبخت بشن.انتخاب خودش اين بود و نمی -

  فائزه با ناراحتی گفت:

کنی که فرزين حالی! البد خدا رو شکر میدار داری خوشخواستگار پول چون -
  تون به هم خورد.عوض شد و رابطه نظرش

هاش گرفتم و به سمت ديگه از شنيدن حرف فائزه نفسم بند اومد. نگاهمو از چشم
های فرزين قفل شد. توجهش به ما بود. واقعاً فرزين داشت به دادم. نگاهم توی چشم

به ما  خواست بدوِن جواب من چيه؟! برای اين حواسشکرد! چرا؟! میمی ما توجه
بود؟! چرا؟! اون که الناز رو به من ترجيح داد. چه اهميتی برای اون داره که من 

رفت. با اين حال رو کردم به گم! امير هم داشت با اخم با گوشيش ور میچی می
  فائزه و لبخند زدم و گفتم:

دونم. شناسم فقط جزئيات رو در موردش میقا رو خيلی نمیمن که هنوز اين آ -
ای برای ازدواج ندارم. قرار نيست هول هولکی خودم رو توی دام بندازم. اما عجله

  کنم. اگر مرد خوبی بود و اخالق مناسبی داشت، چرا که نه! حتماً باهاش ازدواج می

گاهم ناخواسته دنبالش کرد. توی همين زمان ديدم که امير از کنار فرزين بلند شد. ن
  های امير شده بود. ازم پرسيد:رفت توی آشپزخونه. فائزه هم مثل من متوجه اخم

داداِش الناز چرا امشب تا اين حد بداخالق شده؟! چرا سر و صورتش کبود شده؟  -
  چه مسابقات وحشتناکی دارن! 

گفت دش میهم که خو چی بگم؟! بداخالقيش شايد به خاطر خستگيشه. صورتش -
  برام عاديه. 

کرد و رو به فرزين کردم. بهم خيره بود. عجيب بود کارش. هنوز داشت نگاهم می
اش شدم که های خيرهداشت. توی مغزم مشغول فهميدن دليل نگاهچشم ازم برنمی

  صدای زشت الناز توی سرم نشست. 
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  اگر خسته نيستی پاشو يک کمک به ما بده خانم.  -

  کرد.از که با حرص براندازم میرو کردم به الن

  کردم. لبخند زدم و گفتم:از حرص خوردنش کيف می

داری بر نميای؟ اون هم از پس خانواده شوهرت؟ اون عروس خانم از پس مهمون -
  هم با دو تا کمکی!

من بر ميام. از صبح سر پام. خوبه تو هم تکونی بخوری که من بشينم پيش مادر  -
  شوهرم.

  خاله لبخند زد. خاله نه گذاشت نه برداشت گفت:و بعد رو به 

  برو به کارت برس، وقت زياده. -

های الناز گشاد شد و من خنديدم. وقتی حبيب آقا رو نگاه کردم ديدم از رفتار چشم
دونستم چقدر ناراحت و عصبانيه که خاله اينا بقيه با دخترش ناراحت شده. خوب می

  ره.از سر اجبار داره پيش میاش دن و همهبهايی به دخترش نمی

دلم به حال حبيب آقا سوخت. آهی ناخواسته کشيدم و از جام بلند شدم و سمت آشپزخانه 
ً کارها داشت خوب پيش می رفت. رفتم. از کنار الناز رد شدم و رفتم داخل. تقريبا

تونستم بفهمم حالش از همه چيز خوب بود جز حال و روز امير. از اخم تو همش می
  داد.اش به کنار اما يک چيزی آزارش میزی بده. خستگیچي

ها رفتم و ازشون خواستم آشپزخونه رو ترک از پشتش رد شدم و به کنار دخترخاله
  کنن.

کنم شورن و گفتم که ماشين ظرفشويی رو روشن میها رو میتعارف کردن که ظرف
ا رو برداشتم و هو فرستادمشون بيرون. در ماشين ظرفشويی رو باز کردم و ظرف

  مشغول چيدنشون شدم.

  الناز اومد توی آشپزخونه و غر زد:
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ندازه تو ماشين من بايد بشينم با دست ظرف بشورم، خانم سريع همه رو می -
شه ازش من روم نمیظرفشويی، چرا؟! چون مامان ايشون ظرفشويی خريدن و 

  استفاده کنم. 

  :چيدم گفتمها رو میطور که داشتم قفسههمون

شويی مادرم رو تو روی کارهای ديگه رو داشتی، روی استفاده از ماشين ظرف -
  نداشتی؟ 

  آره ديگه، همه چيز توی اين خونه تقسيم شده.  -

ای تنت رو خجالت هتر حواست رو جمع کن. حتی ممکنه لباسپس از فردا بيش -
  بکشی که بپوشی. 

هايی که مادرم خته بودم. با پارچههاش انداخت. لباس تنش رو من دويک نگاه به لباس
براش خريده بود. با عصبانيت استکان دستش رو روی سينی کوبيد و خواست حرف 

  بزنه که امير گوشيش رو کنار کشيد و کف دستش رو محکم روی ميز زد و گفت:

  بس کنيد هردوتون.  -

  هر دو بهش نگاه کرديم. خطاب به الناز داد زد:

  برو بيرون.  -

  م چايی بريزم. خوامی -

  الزم نکرده برو بيرون.  -

از » گه.اين هم به من زور می«گفت: الناز سينی رو ول کرد و در حالی که می
  پرسيدن که چی شده؟آشپزخونه بيرون رفت و همه می

های زخمش رو روی هم فشار داد. من امير دستش رو محکم توی موهاش کشيد. لب
  کردن ماشين گفتم:هم بعد از ريختن شوينده و روشن 

  کنه؟ چی ناراحتت می -
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حرفی نزد و دستش رو توی موهای باالی سرش تکون داد. رفتم مشغول ريختن 
چايی شدم. رو بهش وايسادم و کارم رو انجام داد. از صورتش خودخوری مشخص 

  های چای روی سينی، يک ليوان چای براش حاضر کردم. بود. بعد از چيدن استکان

وی دستش گذاشتم که سر بلند کرد و با صدای آروم و شمرده، اما محکم ليوان رو جل
  هام گفت:توی چشم

  خواد مشتم رو توی صورتش فرو کنم. شرفه. دلم میفرزين يک بی -

  داد تعجب کردم و گفتم:از احساساتی که داشت همراه با نفرت بروز می

  ولی فرزين االن...  -

  دم که فکش رو سالم بذارم. قول نمی شرف نشين، چونجلوی چشم اون بی -

  اون که االن داماد توئه و خواهرت رو دوست داره.  -

  گم گوش بده و بگو چشم. اراجيف تحويل من نده. فقط به چيزی که می -

  تون رو بزنم و خواهرت رو نگيره. ترسی مخ دامادمی -

ون و جلوم نفهميدم هيکل بزرگش رو چطور در يک ثانيه از پشت ميز کشيد بير
وايساد و من از ترس عقب رفتم اما اون جلوتر اومد و بدون فاصله وايساد. از باال 

کرد. چسبيده بودم به کابينت و اون اگر با صورت ترسناک و خشمگينش نگاهم می
  های قفل گفت:افتاد روم. با دندوناومد میيک سر سوزن جلوتر می

  تو گوش من نزن. های گنده ام و عصبی، حرفوقتی ديوونه -

کنم الناز احمقم ازش جدا شرفو بزنی. تالشم رو میکنی که مخ اون بیتو غلط می
  ی هيچی ندار رو.بشه. پاش رو بايد از اين خونه بِبُرم اين مرتيکه

و دستش رو بلند کرد که از ترسش تو خودم مچاله شدم. يکدفعه سينی رو از پشتم 
صداش اومد که سينی چای رو به مادرم سپرد و برداشت و از آشپزخونه بيرون زد. 

  ها من رو برانداز کرد و رفت.برگشت. الناز دنبالش اومد و حين بردن قندون

  بازی با ليوان چايش شد و تلخ ازش نوشيد. امير پشت ميز برگشت و مشغول

  کشيد و توی فکر بود.های دردناکش رو به دندون میلب
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فرزين که از سر خواهرش هم زيادی بود. شايد اومد. چرا از فرزين خوشش نمی
  چون به من خيانت کردن بهش اعتماد نداشت.

  وقتی چاييش تموم شد ليوان رو عقب هل داد و از جاش بلند شد و گفت:

  ام بيار باال.چندتا مسکن بر -

راه افتاد و صبر نکرد جوابش رو بدم. رفت توی هال و صدای شب بخير گفتنش 
واست بمونه که با هم قرارهای آخر رو بذارن و اون گفت که اومد. خاله ازش خ

  پدرش، مادرم و الناز مهمن. بعد خستگی رو بهونه کرد و رفت باال.

  رفتم چندتا مسکن پيدا کردم. بعد هم مادر رو صدا زدم و بهش گفتم:

هاش پيش منن. ولی دوست ندارم برم باال. امير خواست براش مسکن ببرم. مسکن -
  ما براش ببری يا بدی به الناز ببره؟شه شمی

  شی.ه کننده هم چند دقيقه دور میخودت ببر مادر. از اين جمع خست -

مامان روش رو گرفت و رفت. با تعجب به جای خاليش نگاه کردم. اين مادر بود که 
  ی يک پسر!داد من برم خونهزه میاجا

  راه افتادم و از کنار جمع رد شدم. فرنوش صدا زد:

  ری خوشگلم؟جا میک -

کرد. با اين که الناز ی جمع روم زوم کردن. حتی فرزين داشت بهم نگاه میهمه
  داشت.درست کنارش نشسته بود چشم از من بر نمی

  گردم.االن برمی -

ی اتاقم بعد هم از اون همه نگاه سؤالی رو گرفتم و رفتم توی حياط. از کنار پنجره
  ی باال.خواستم برم طبقه. اولين بار بود میگذشتم و به در رسيدم. باز بود

ها رو آروم باال رفتم. به پاگرد رسيدم. چرخيدم و از سمت چپ از در رد شدم. پله
ديدم باال رفتم. به پاگرد دوم رسيدم. در باز بود. توی هال مشخص بود. کسی رو نمی

دم. صدای امير شد ديد. جلوی در وايسادم و در زی ساده چيده شده رو میاما خونه
  از توی اتاق اومد که گفت:



118 
 

  بيا تو. -

ی انتهاييش چيده وارد خونه شدم. دو تا فرش وسط هال بود. يک دست مبل هم گوشه
شده بود. روم رو که برگردوندم، ديدم جلوی اپن چند آکواريوم روی هم و روی يک 

واسته های رنگارنگی توشون در حال حرکت هستن. ناخميز چيده شده و ماهی
  جذبشون شدم و به سمتشون رفتم.

ی بزرگ های زيبايی با دم و بالهها ايستادم و بهشون نگاه کردم. ماهیجلوی آکواريوم
های قرمز، زرد، سفيد، سبز، آبی، مشکی هايی به رنگتوی آب شناور بودن. ماهی

  های مختلف.و يا ترکيبی از رنگ

تر نگاه های پايينکمی خم شدم و به جعبهها و زيباييشون بودم. کامالً مجذوب ماهی
کردم و يادم رفت که کجام و برای ها ذوق میکردم. ته دلم داشتم از ديدن اين ماهی

  چی اومدم!

  خوشت اومده؟!  -

  با صدای امير تکونی خوردم. از جا پريدم و راست شدم. رو بهش گفتم:

  براتون ُمَس... کن آوردم.  -

هاش د نيمه عريانی که جلوم وايساده بود امير بود. دستو ته صدام تحليل رفت. مر
هاش کرد. نگاهم سمت بازوهاش که ماهيچهرو زير بغل زده بود و داشت نگاهم می

ی ستبرش هاش نگاهم روی سينهبود، رفت. با پايين اومدن دست در هم پيچ خورده
واقعی من بودم.  نشست. تا حاال اندام ورزشکاری از نزديک نديده بودم. نديد بديد

  دستش جلوم قرار گرفت. به دستش نگاه کردم. 

بندی زد و خواد. گيج شده بودم. سرم رو تکون دادم که لبخند نيميادم نبود چی می
  گفت:

  دی؟!ها رو نمیقرص -

  ها رو بهش دادم و گفتم:تازه يادم اومد که چرا اومدم باال. دستپاچه قرص

  رم.با اجازه من می -
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  سمت در برم که گفت:خواستم 

  ها رو بيشتر نگاه کنی؟خوای ماهینمی -

  رو بهش کردم و گفتم :

  وقت ديگه.يک  -

  و سعی کردم به بدنش نگاه نکنم.

  سمت ميزی ناهار خوری کنار سالن رفت و گفت:

عد تا اين حد تونی يکيشون رو برای خودت انتخاب کنی. ممکنه روز بامشب می -
  دست و دلباز نباشم!

ی روی پشتش های بزرگ خالکوبی شدههاش به ماهیمن جای گوش دادن به حرفو 
  های بزرگی داشتن.های خودش که دم بزرگی داشتن، دمنگاه کردم. درست مثل ماهی

  های من غذا بدی؟خواد به ماهیدلت می -

  آره. -

 و نفهميدم چرا جواب مثبت دادم. اون يک ليوان آب برداشت و چندتا مسکن خورد.
بعد هم بدون نگاه به من به آشپزخونه رفت. من هم برگشتم پای اپن و امير در فريزر 
رو باز کرد و يک کيسه يخ بيرون آورد. در فريزر رو بست و کيسه رو روی 

  اش نزديک گردنش گذاشت و فشار داد. از همونجا پرسيد:شونه

  خوری؟ چايی، شربت، ميوه؟چی می -

  هيچکدوم، ميل ندارم. -

  کنی؟عارف میت -

  نه! اصالً. -

  پس چی شده؟ -

  هيچی. -
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  ها برگردوندم و پرسيدم:نگاهم رو روی ماهی

  ها رو خيلی دوست داری؟ماهی -

  بله.  -

  ها رو زدی رو پشتت. ين عکس همينبرای هم -

از يخچال يک پاکت شير برداشت و در حالی که لبخند پهنی زده بود رو به من کرد. 
  و گفت:در يخچال رو بست 

  عکسش رو زدم رو پشتم؟!  -

بعد هم رفت و از داخل کابينت يک شيرجوش برداشت و شير رو توی اون ريخت. 
  با نگاهی به ماهی روی پشتش گفتم:

  آره، دقيقاً عکس اينا روی پشتته. شبيه اين ماهی قرمزه هستن.  -

  

ی به کيسهاجاق رو روشن کرد و برگشت سمت من. جلو اومد و روی اپن تکيه کرد. 
  اش نگاه کردم که بدون نگه داشتنش همونجا مونده بود. يخ روی شونه

  عکسش رو نزدم به پشتم. شکلشون رو روی پشتم خالکوبی کردم.  -

  چرا خالکوبی زدی؟!  -

هاش رو بست. انگار صورتش درد اومد که راست ابروهاش رو باال انداخت و چشم
  ورتش و گفت:شد و يخ رو برداشت و گذاشت رو نصف ص

زنه، يک قسمت از فکرش، اعتقادش ی چيزيه. کسی که تتو میهر خالکوبی نشونه -
  ده. نويسه يا نشون میی بدنش میاش رو روو يا عالقه

  نگاهش با يک چشم سمت آکواريوم رفت و گفت:

  من هم قسمتی از واقعيت وجود خودم رو روی پشتم تتو کردم. -

  تونه نشون بده؟یيک ماهی چه واقعيتی رو م -
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  ها چيه؟!دونی اسم اين ماهیمی -

  نه! -

  گن فايتر.بهشون می -

  ای افتادم که روی گردنش نوشته بود. به تک چشمش نگاه کردم و گفتم:ياد کلمه

اسمش هم روی گردنت تتو کردی. شب اولی که اومدی خونه، سر ميز نشسته  -
  بودی، ديدمش. ديدم نوشته فايتر. 

  کشيد و سمت اجاق گاز برگشت و گفت:نفس عميقی 

  . فايتر يعنی جنگجو، يعنی مبارز.آره -

  ها نگاه کردم. خيلی زيبا بودن.یچند دقيقه کنار اجاق گاز ايستاد و من به ماه

شير رو توی يک ليوان ريخت و چيزی بهش اضافه کرد بعد با قاشق هم زد. وقتی 
از دستش گرفتمش و تشکر کردم. وارد هال شد يک ليوان شيرکاکائو سمتم گرفت. 

مشغول نوشيدن شدم. اون هم به اتاقش رفت. وقتی برگشت يک رکابی مشکی پوشيده 
  ها چند نوزاد ماهی برداشت.بود. از داخل يکی از آکواريوم

  کنم تا غذای فايترا بشن.ها مولی هستن. تکثير میاين -

  گناه دارن! -

  هام نگاه کرد.لبخند نرمی زد و به چشم

  شن.ترها میترها غذای قویضعيف اقتضای طبيعت همينه. -

و بعد توی هر آکواريوم يک دونه نوزاد مولی انداخت. آخرين نوزاد مولی رو سمت 
  من گرفت و گفت:

  خوای به قرمزه غذا بدی؟می -

دستم رو جلو بردم و توری رو گرفتم. نوزاد مولی رو توی آکواريوم انداختم. به چند 
يد که فايتر قرمز مشغول شکار شد و نوزاد رو گرفت و مشغول خوردنش دقيقه نکش

  شد.
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هايی که زير بغل زده بود داشت به امير نگاه کردم. با صورت داغون و دست
  کنه!دونستم چی اذيتش میکرد. خيلی توی فکر بود و نمینگاهشون می

  چيزی شده؟ -

  به خودش اومد و آهسته پرسيد:

  جانم؟! -

  شده که اينقدر فکرت مشغوله؟!زی گم چيمی -

  توری رو ازم گرفت و گفت:

  خوای؟ها رو مینه، چيز مهمی نيست. کدوم يکی از اين -

  شی ماهيات رو بدی به من؟ناراحت نمی -

ها خود منن. هر کدومشون يک تيکه از حال و هوای خودم. ولی هر کدوم از اين -
  و باشه!ت شم يک تيکه از وجود من مالنه! ناراحت نمی

  معنی حرفش رو درک نکردم. خواستم بپرسم منظورش چيه که گفت:

  کدوم يکی؟ -

  بهشون نگاه کردم. آروم گفتم:

  اين قرمزه که بهش غذا دادم خيلی قشنگه. -

  اون قلب منه، ولی از االن مال تو. -

هاش عجيب بودن. خم شد و با دقت بهش ابروهام ناخواسته به هم نزديک شدن. حرف
  ه کرد.نگا

گن فايتر. های رزمی به مبارز میفايتر يعنی جنگجو، يعنی مبارز. توی ورزش -
  من هم يک فايترم. حاال از نظرت من شبيه کدوم يکی از اين فايترام.

  سرش رو کج کرد و نگاهم کرد و منتظر شد. آروم گفتم:

  همين قرمزه. -
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راندازش کرد. با اون دم بهم لبخند زد و نگاهش رو سمت اون فايتر برد. با دقت ب
کرد. معلوم بود از شام شبش راضی بوده. بزرگش داشت توی آکواريوم حرکت می

  يک مولی رو يه لقمه چپ کرده بود.

  اين خيلی وحشيه! انتخاب خوبی داشتی. -

  چون وحشيه انتخابم خوب بود؟ -

  آره. -

  راست شد و گفت:

هر جايی که قرار باشه مبارزه کنم  کنم.من هم تو زمين مبارزه به حريفم رحم نمی -
  بايد برنده بيرون بيام.

  تا حاال شده ببازی؟ -

  هيچوقت. هر وقت وارد رينگ شدم تا نبردم بيرون نيومدم. برای همين... -

  ادامه نداد پس پرسيدم:

  برای همين چی؟ -

  ی.هيچ -

  ليوان نصفه رو روی اُپن گذاشتم و گفتم:

  من برم مزاحمت نشم.  -

  رن. م نيستی پس بمون تا مهموناتون میمزاح -

  کشم. رم توی اتاقم دراز میکاری بهشون ندارم. می -

  ره؟! ات سر نمیحوصله -

  چرا ولی خوب...  -

سروصدا اومد توی هال. بعد از اون فرزين وارد شد. امير چند لحظه الناز بی
  گفت:نگاهشون کرد. فرزين نگاه مشکوکی به من انداخت و رو به امير 
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  ببخشيد مزاحم شديم.  -

  مراحمی، بفرماييد.  -

  الناز توی چشمام زل زد و گفت:

  قرص آوردنت طول کشيد گفتيم بياييم دنبالت.  -

  خواستم جواب بدم که امير زودتر گفت:

  ها رو بهشمن نگهش داشتم و ماهی -

  نشون دادم. 

  فرزين جلوی آکواريوم رفت و ايستاد. زير لب گفت:

ز خيلی در موردشون برام حرف شتم اينجا رو ببينم. فايترای قشنگين. النادوست دا -
  زده.

  الناز جلو رفت و گفت:

  هاشه.گه اين چشمگه جنگجوی سيامی. امير میاين سياهه بهش می -

  خيلی خوشگله.  -

  دم. گه نمیگم بده به من، ازدواج کردم ببرمش با خودم میدوستش دارم، می -

  تره. قشنگ اين قرمزه که -

  ده! ده، قلبشو میره. چشاشو نمیاين قلب امي -

  داد گفت:امير که داشت يخ رو روی لباش فشار می

  اون رو دادم به سلين.  -

گرفت. بعد از الناز ناباور سمت امير رو گردوند. فرزين از ماهی قرمز نگاه نمی
نداشتم. خطاب به اش رو کمی نفس عميقی کشيد و با اخم به من نگاه کرد. حوصله

  امير گفتم:

  رم پايين. من دارم می -
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  بعدا آکواريومو برات ميارم پايين. -

  زش مراقبت کنم. بذار پيشت بمونه.کنی. من بلد نيستم امرسی لطف می -

  وقتی وارد راهرو شدم امير هم اومد جلوی در.

  لطف کردی که قرص آوردی. -

  کنم.خواهش می -

  زد.هاش بدجور توی ذوق میدم. زخمبه صورت داغونش نگاه کر

  ها.ها و زخماگر پماد داری بزن جای کبودی -

  زنم.می -

  شب بخير. -

  شبت خوش باشه. -

  من پايين اومدم و صدای بسته شدن در پشت سرم اومد.

رفتم چند دقيقه پيش خاله اينا نشستم. بعد از تعيين کارهای جشن خداحافظی کردن و 
  رفتن.

ام رو برداشتم. برام پيام اومده بود. اون هم از کی؟! از اتاقم گوشی وقتی رفتم توی
  فرزين پيام داشتم.

  »پا شدی رفتی پيش اون نره خر؟!«قلبم به تپش در اومد. نوشته بود: 

داری « در پيام بعدی نوشته بود:» گوشيت دستت نيست؟«توی پيام بعدی نوشته بود: 
  »کنی؟پيش اون چه غلطی می

دم و با خودم فکر کردم که به فرزين چه ربطی داره؟! مگر اون براش سر بلند کر
  ی سر من مياد؟! حاال غيرتی شده؟!مهم بود که چ

  جوابش رو دادم و نوشتم:

  مگه کارهای من به شما مربوطه؟ -
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  ها رو خاموش کردم و رفتم توی تخت که سريع جواب داد :چراغ

آخرت باشه ميری هم مربوط هست. بار  هميشه به من مربوط بوده و از اين به بعد -
  پيش اون گنده بک.

  هام گشاد شد و نوشتم:با ديدن پيامش چشم

  گم که به تو مربوط نيست.بهت می يک بار ديگه -

و بعد دراز کشيدم و پتو رو روی سرم انداختم. گوشيم زنگ خورد. برداشتمش، 
  داشت.فرزين بود. اون ديوونه شده بود؟! چرا دست از سرم برنمی

ها به گوشم رسيد. يادم اومد با وصل کردن تماسش اول صدای عبور و مرور ماشين
ً داره ميره سمت بيمارستان. بعد هم صدای دادش توی گوشم  شيفت داره و حتما

  نشست.

کنی. اون هم با اون لباسش... بهت کنی که با اون مرتيکه خلوت میتو غلط می -
بخشه؟! چرا اون ی باهات داره که بهت ماهی میماهی ميده؟ به چه حقی؟! چه صنم

پدرته،  کشی؟ چه کارته؟شی؟ خجالت نمیبا موتور دنبالت مياد و پشتش سوار می
  داداشته؟ نامزدته؟ کيه؟!

  اش پاره شد.ی آخر رو طوری داد کشيد که حس کردم حنجرهيک کلمه

اش توی گوشم بريده های بريدهتپيد. صدای نفسقلبم داشت از صدای دادش تندتند می
  پيچيد. 

کنم آويزونت می يک بار ديگه، فقط يک بار ديگه ببينم پيشش رفتی از گيسات -
  سلين. تو حق نداری بهش نزديک بشی.

  وقتی خودت به من خيانت کردی؟ کنیبه چه حقی برای من تعيين تکليف می -

  شنيدم.هاش رو میساکت شد. فقط صدای خشمگين نفس

  و زدم و گفتم:آخرين زورم ر

  گم.يک بار ديگه مزاحمم بشی به الناز می -
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بهش بگو. تو خری يا خودتو زدی به خريت؟ چرا بايد اون به تو ماهی قرمز خودش -
گه نماد گه قلب منه، وقتی فايتر مشکيش رو که میرو بده. اونم ماهی فايتری که می

  بخشه؟! هامه به خواهرش نمیچشم

  ه بيشتر از اين منو اذيت نکنی. ردونم و بهتمن نمی -

سکوت جوابم بود. ارتباط رو قطع کردم و به حرکات متناقض فرزين فکر کردم. 
چرا بايد از اينکه با کسی باشم عصبی بشه. به اون چه ربطی داره؟ چرا منو دور 

  زد و حاال چرا مثل اسفند روی آتيش شده؟

  کنم؟!رم و چکار میبه اون چه ربطی داشت من با کی می

  های فرزين فکر کردم.نشستم و به ديوار تکيه کردم. به حرف

  گفت نماد قلبشه.گفت. چرا بايد امير به من فايتری رو بده که میاون راست می

کرد در حالی که حاضر نبود همين محبت رو در چرا بايد تا اين حد به من محبت می
  حق خواهرش بکنه.

ساکت شده بود و من داشتم به فرزين و امير و  مدت زيادی توی تنهايی نشستم. خونه
  کردم.اتفاقات پيش اومده فکر می

کمی که گذشت صدای پا شنيدم. مطمئن بودم امير اومد توی حياط. کمی بعد صداش 
زد. پا شدم و رفتم کنار پنجره از الی پرده نگاه رو شنيدم. داشت با کسی حرف می

زد. به نظر عصبی اش حرف میبا گوشی کردم. نزديک باغچه ايستاده بود و داشت
  بود.

خواستی؟... تنها کاريه که از االن من بايد چکار کنم؟... مگه خودت همين رو نمی -
گی ديگه بايد چکار کنم؟... نه، نميام. ديگه دست من بر مياد... چکار کنم؟ تو می

ين... ديگه ی شما از من سؤاستفاده کرداونجا نميام... چون مجبور نيستم... همه
  خوام پيش شماها بمونم.نمی

  ها چکارش کردن؟زنه اما اونفهميدم داره با مادرش حرف می

ها چه مشکلی براش پيش اومده بود که تا اين حد حالش بد بود. ايستاد و يا برگ درخت
  ی زيادی گفت:بازی کرد. کمی بعد با غصه
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  ديگه ولم کن مامان. -

  هاش رو زير بغلش کشيد و توی فکر رفت.ستو بعد ارتباط رو قطع کرد و د

هاش رو باز کرد و برگشت کمی بعد سرش رو باال گرفت و نفس عميقی کشيد. دست
که نگاهش به من افتاد. چند لحظه بهم خيره موند. بعد هم اومد سمت پنجره. پرده رو 

  کنار کشيدم و پنجره رو باز کردم.

تکيه کرد. فقط بهش نگاه کردم که آروم ی پنجره روی طاقچه نشستم و اون روی لبه
  گفت:

  مادرم بود. -

  خواست؟چی می -

  گفت برگردم خونه.می -

  خوای برگردی پيششون؟می -

  نه. -

  لبخند نرمی زد و آروم گفت:

اينجا رو دوست دارم. پدرم رو دوست دارم. مادرت مهربونه و الناز بهم نياز داره.  -
  زنم تا بخوابه...ها باهاش حرف میساعتها اون خيلی تنهايی کشيده و شب

  خوش به حال الناز که تو رو داره... کاش من هم کسی رو داشتم. -

  دوست دارم. حتی بيشتر از الناز. تو رو هم -

  متعجب نگاهش کردم. نجواکنان گفت:

الناز پيش آورد رو فاکتور ی مادرمه... اگر اتفاقی که آرامش اينجا بيشتر از خونه -
  .بگيرم

  چند لحظه به اتاقم نگاه کرد. آهی کشيد و گفت:

دو تا خواهر ناتنی دارم. يکيشون دختِر شوهِر مادرمه و همسر سابقش. يکيشون  -
هم از من کوچيکتره و دختر مادرم و شوهرشه. يعنی در واقع من و الناز يک خواهر 
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سالشه. مادرم رسه. سن و سالی هم نداره. هشت ديگه هم داريم که از مادر بهمون می
بره. ها بدون تو خوابش نمیگيره. شبات رو میگفت دلش برات تنگ شده و بهونهمی

کردم زندگی کردنمون با هم باعث بشه که اون يکی هم همسن و سال توئه. فکر نمی
  عاشقم بشه. 

هام خيره شد. شايد منتظر اظهار نظر و يا تعجبم نگاهش آهسته چرخيد و توی چشم
  بود.

ذاشتم ولی اون داشت از مثل خواهرم دوستش داشتم و بهش احترام می من -
شد و يکی از داليل ترک شد و شوهِر مادرم داشت حساس میاحساساتش مريض می

  خونه اين بود. من مجبور شدم خونه رو ترک کنم.

ها اتفاقات بزرگ ديگه هم افتاد. از جمله اينکه من يک عمر جون کندم. غير از اين
دويی شروع کردم. هم درس خوندم هم کار کردم تا سربار مادرم نباشم. تا مبادا از پا

مجبور بشه هزار تومن از پول شوهرش برای من خرج کنه. بارها توی مدرسه 
خوابم برد و بارها به خاطرش تنبيه شدم. ولی جون کندم تا بزرگ بشم و برای بزرگ 

  شه شوهرش بهش غر بزنه. ای روی دست مادرم نذارم که باعث بشدنم هزينه

سلين من بزرگ شدم ولی با درد. من بزرگ شدم ولی بدون حامی. من بزرگ شدم 
  ولی به سختی. به اين هيکل بزرگم نگاه نکن. دلم مثل دل يک بچه، کوچيکه. 

ام هيچوقت حامی نداشتم و سعی کردم دلم مثل دل يک بچه نازک شده. توی زندگی
  و سعی کردم دل مادرم نشکنه. حامی مادرم باشم. دلم شکست

بينی. ای بود که میدونی سلين، مادرم به پدرم خيانت کرد. پدرم همين مرد سادهمی
ی نقلی داشتيم و ماشين هم نداشتيم. مادرم تنوع طلب و تا فقط اون زمان يک خونه

خواه بود. پدرش مجبورش کرده بود با پدرم، که پسر يکی از آشناهاش حدی زياده
ازدواج کنه. اما به خاطر سادگی و نداری بابا، زندگيشون به درازا نکشيد. مامان بود 

هاش دارتر از شوهرش بود افتاد. بچهبه بابا خيانت کرد و با يک مرد ديگه که پول
اش رو به يک مرد ديگه فروخت. آبرو و همسرش رو به يک مرد ديگه رو، زندگی

  فروخت و همه چيز تموم شد.
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و صدا و بدون هيچ حرفی مادرم رو طالق داد. نخواست آبروی خودش سر پدرم بی
يا مادرم بره. چيزی رو توی بوق و کرنا نکرد اما جدا شدن. پدرم تنها شد. با من، با 

کنی مادرم خوشبخت شد؟! نه! رفته بود توی زندگی يک زن الناز تنها شد و فکر می
واج کرد. پدربزرگم مادرم رو ديگه. اون هم طالق گرفت و رفت با يکی ديگه ازد

کنه. بعد از اين همه سال دخترش رو به خاطر نبخشيد و هنوز باهاش صحبت نمی
  دامادش نبخشيده.

گه حبيب مرد بود که ميترا رو نکشت. حبيب مرد بود که بعد از اين همه سال می
  سکوت کرد و نذاشت آبرومون بره. حبيب مرد بود که فقط طالقت داد.

هاش توی گوشم بود. دم چرا مادرم طالق گرفته. چون از بچگی غر زدنفهميمن می
خوام، مسافرت خوام، مانتو میخوام، طال میخوام، ماشين میی بزرگ میخونه

کشيد تا آروم آروم خوام. بابام کارمند بود و هنوز طول میی نو میخوام، وسيلهمی
مادرم صبر نداشت و پدرم زير وام جور کنه و با حقوق کارمندی زندگيشو بسازه. 

  شد. فشار زندگی داغون بود. جنگ و جدالی که با طالق مامان تموم می

کرد؟! نه! فقط اما چرا من با مادرم رفتم. پيش اون شاد بودم؟! نه! بهم محبتی می
دونستم بره آب خوش از گلوش پايين شه. میدونستم بره تنها میرفتم تا تنها نباشه. می

  ره. نمی

شه. ازدواج کرد و من هم باهاش رفتم. از پيش بابا دلم روشن بود که خوشبخت نمی
های مامان فرار کردم و آخر قبول کرد پيشش بمونم ولی از دو ماه بعد کتک خوردن

  خوردم.کردم من هم کتک میشروع شد و هر بار که اعتراض می

ها همراه باهاش شکنجه مامان مجبور بود بسازه، چون انتخاب خودش بود و من سال
شدم. برای همين رفتم بوکس. بدون اينکه شوهر مادرم بفهمه. هم کار کردم، هم درس 

  خوندم، هم باشگاه رفتم.

بعد از چند سال کتک خوردن اولين باری که شوهر مادرم رو زدم، طوری زدمش 
که دندون جلوييش لق شد و ازم شکايت کرد و گفت ديگه من حق ندارم باهاشون 

اش ی داداشش. مهريهزندگی کنم. مادرم هم جرات پيدا کرد و قهر کرد و رفت خونه
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هم اجرا گذاشت. بعد از مدتی آقا محمود رضايت داد و مادرم کوتاه اومد. دوباره 
  برگشتيم توی همون زندگی.

برگشتيم توی زندگی ولی محمود ديگه جرأت نداشت روی مادرم دست بلند کنه چون 
هام ادامه دادم. يک ون هيکلم رشد کرده بود.بعد از اون فقط به دوئيدنمن بيشتر از ا

ی کوچيک توی بازار زدم و با هزار جون کندن برای خودم مشتری دست و مغازه
الی جنساش برای پا کردم. به چند نفر رو انداختم تا يک بامرامش شروع کرد البه

ام روز به روز و مغازه کم کار و بارم سکه شدمن جنس قاچاقی وارد کرد. کم
  ی بدليجات فروشی و سنجاق سر.تر شد. اسمی در کردم توی راستهبزرگ

  کم از کمک خرج مادر ارتقاء پيدا کردم و شدم کمک خرج خونه. کم

تا اينکه يک روز يک اتفاقی برای آقا محمود پيش اومد و به آه و ناله افتاد که يک 
اش خيلی شيرينه و اگر از دستش بره فت معاملهای کرده و پولش کم اومده. گمعامله

شه. مادر من هم نشست زير پام کمکش کنم. بهونه دست محمود ندم که بيچاره می
کنه. راضی نبودم اما مجبور شدم و پول رو براش واريز زندگی مادرشو تلخ می

تم کردم. قرار بود بعد از يک هفته بهم پس بده. من ده روز برای مسابقات آزاد رف
هايی که برام کشيده بود رو صربستان، وقتی برگشتم محمود قرارداد بينمون و چک

  از اتاقم برداشته بود و ديگه نتونستم ثابت کنم که قراری بينمون بوده. 

هام سر رسيد، ماشينم رو بعدش که نتونستم کاری بکنم و جيبم خالی شد و موعد چک
  رافکنده نشم.فروختم و هر چی که داشتم حراج کردم تا س

تونم شکايت کنم. برای همين ی مادرم رو ترک کردم. برای همين نمیبعد هم خونه
  جيبم خالی بود و نداشتم پيش خونه رو بدم و به شما پناه آوردم.

شم و حق و حقوق تو و مادرت رو من آدمی نيستم که صبر کنم. من دوباره سر پا می
مونه و يک وقتی، يک جايی براش ام میظهدم. من هر کی بهم خوبی کنه توی حافمی

کنم. اما االن از جهات ديگه تحت فشارم. کار الناز هم روی اعصابمه و جبران می
  دازه.نمن رو ياد مادرم و اشتباهاتش می
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فهميدم چی سر اين پسر اومده و چرا تا اين حد صبور شده. بهش لبخند زدم. تازه می
های من غرق ش نگاه کردم. اون هم توی چشمهاخودم رو جلو کشيدم و توی چشم
  شد. خيلی آروم و نجواکنان گفتم:

يط هر چی که شده فدای سرت فايتر. مهم اينه اونقدر مرد هستی که به فکری تا شرا -
  رو درست کنی.

  کرد. زير لب گفت:همونطور که سرش خم بود داشت براندازم می

  کنم.درستش می -

يره شد. نفهميدم چی شد که دست راستش رو برداشت و هام خو بعد دوباره به چشم
آورد داخل، انداخت دور گردنم و من رو باال کشيد. با کمترين فشار دستش همراهش 

خورد. آهسته لب شدم و سرم رو نزديک صورتش گرفتم. نفسش توی صورتم می
  زد:

  و کی هستی که اينطور برام مهمی؟!توی نگاهم با همه فرق داری! ت -

ترسوند اما اون سرش رو اش دورم کمی منو میرفش جا خوردم و بازوی پيچدهاز ح
آهسته جلو آورد و قلب من تنها عضو بدنم بود که واکنش نشون داد و در هر ثانيه 

هام پلک نزدن، صد بار باال و پايين پريد و نزديک شدن يک مرد رو هشدار داد. چشم
د که مقاومت کنه و يکدفعه گرمی زبونم نچرخيد اعتراض کنم. سرم تکون نخور

ام رو بوسيد نه جايی ام حس کردم. اون واقعاً پيشونیهای امير رو روی پيشونیلب
  کردم.که فکر می

آروم ازم جدا شد. دستش رو دور گردنم کشيد و روی صورتم آورد. با انگشت شصت 
  صورتمو نوازش کرد و گفت:

ونم پشت تواَم. هروقت، هرجا الزم درسته الناز خواهرمه، ولی هر طور که بت -
  داشتی من باشم، فقط کافيه خبرم کنی.

کردم؟! مهربونی؟ حمايت؟ همدردی؟ يا چيز هاش رو چی برداشت میبايد اين حرف
  يگه؟! اما چی؟د

  دستش رو عقب کشيد و گفت:
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  ای، فردا بايد بری سر کار.خسته برو بخواب. -

حس شدم. تند تند نفس کشيدم. ی طاقچه. بیبعد هم شب بخير گفت و رفت. افتادم رو
به سختی از روی طاقچه بلند شدم و رفتم روی تخت نشست. نسيم اواخر تابستون به 

  داد و من تا خود صبح فقط به کار امير فکر کردم.خورد و تکونش میپرده می

  به اينکه چرا هيچ کاری نکردم و چرا گذاشتم منو ببوسه.

اومد؟! حتی يک جورايی حس خوبی داشتم داشت سرم میچرا ناراحت نبودم و چی 
چون تا حاال کسی بهم اينطوری محبت نکرده بود. تا حاال کسی نگفته بود که پشتم 

  ايسته. حتی فرزين هيچوقت قول نداده بود پشتم وايسه.می

کرد هامو بوسيده بود. دزدکی اين کار رو میفرزين منو بوسيده بود. صورتم رو، لب
  خنديديم. دش به شيطنتمون میاما بع

  اين بار نتونستم بخندم. نه امير خنديد، نه من!

هاش عجيب های هم نگاه کرديم. روحم سبک شده بود. حرفهر دو جدی به چشم
اش اما قلبم رو سنگين کرده بود. نه يک سنگينی روحم رو لمس کرده بود. بوسه

. شايد هم امير با تموم وزنش ناراحت کننده. يک سنگينی که توصيفی براش نداشتم
  کردم قلبم سنگين شده.ام که حس مینشسته بود تو سينه

هاش تکرار شد و من چقدر اش تکرار شد. بارها تو مغزم حرفبارها تو ذهنم بوسه
  شد.دلم پر از حمايت و خالی از ترس می

ی که تا خود صبح، تا وقتی که سپيده سر زد نشستم و بهش فکر کردم و لحظات آخر
هام باز بودن حس کردم من چقدر خوشبختم که شايد پدر ندارم، اما امروز امير چشم

  که يک غريبه بود، اينطور با دلم آشنای آشنا شده و قراره تنهام نذاره.

از اون شِب عجيب چند روزی گذشت. سعی کردم خيلی با امير رو به رو نشم. نه به 
هاش خواستم کارها و حرفاين. فقط می اين خاطر که ازش ترسيدم و يا چيزی مثل

اش خواستم باور کنم منو هم مثل الناز و مثل ناخواهری ديگهرو هضم کنم. فقط می
رفتم و همراه با شيوا کار رو رفتم زود میدوست داره. برای همين سر کار که می

  گشتم خونه.کردم و با اسنپ برمیتعطيل می
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اومدم. اگر رفتم توی اتاقم و بيرون نمیمی در طول شب هم اگر امير حضور داشت
  زدم.شنيدم پرده رو کنار نمیصداش رو توی حياط می

فرزين و الناز آزمايش خون رفتن و وقت محضر گرفتن. بعد هم يک روز خاله، 
  فائزه، فرزين، الناز و مادرم رفتن خريد.

دن. وقتی اومدن سنگ تموم گذاشته بودن و الناز هر چی خواسته بود براش خريده بو
  خونه بساط خريد رو پهن کردن و همه جمع شدن.

ها ی دايیهای الناز و خونهی خودمون خانواده عمههای خاله، خانوادههمه يعنی بچه
  و...

  رقصيدن.زدن و میاون روز خونه شلوغ بود و آهنگ گذاشته بودن و می

که فرزين بهم خيانت کرده دونستم برم توی جمع يا از خونه بزنم بيرون. از ايننمی
کردم اما چيزی که بود خيلی دلگير بودم. داشتم اين دلگيری رو توی خودم حل می

  باريد.ذاشت راحت تموم بشه نگاه غمگين بقيه بود. نگاهی که ترحم ازش مینمی

خواست خواستم و فقط دلم میها رو نمینگاه پر از دلسوزی و شفقتشون. من اين
فتاده بود رو قبول کنن و کمتر با ديدن من توی گوش هم پچ بزنن چيزی که اتفاق ا

  سوزه.که بيچاره سلين، دلم براش می

خواست باهام عادی برخورد من نيازی به اين حجم از دلسوزی نداشتم. فقط دلم می
  کنن.

ها پايين بودن. من هم توی اتاقم بودم ی امير و زناون شب مردها رفته بودن خونه
شيدم. بعد هم شدم. يک بلوز سبز مجلسی دوخته بودم. اون رو پواضر میو داشتم ح

يک دامن تا زير زانو که خودم دوخته بودم پوشيدم. ساپورتم رو پام کردم و موهام 
ی پرده رو کنار رو شونه زدم. کمی بعد چند ضربه به پنجره خورد. رفتم و گوشه

. پنجره رو باز کردم. داشت زدم. با ديدن امير جا خوردم. يک جعبه دستش بود
  کرد. لبخند زد و گفت:براندازم می

  سالم. -

  سالم، چطوری؟ -
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  کنی.م، تويی که خودت رو قايم میمن خوب -

های از حرفش خجالت کشيدم. لباسم رو نگاه کرد بعد جعبه رو باز کرد و از بين تل
سبز يشمی های ازش بيرون کشيد. تل با سنگ کاری شدهرنگارنگ، يک تل سنگ

  تزئين شده بود. اون رو سمتم گرفت و گفت:

  ياد.به لباست م -

  تل رو گرفتم و ذوق زده گفتم:

  خيلی قشنگه. -

های کوچکتر يک جعبه برداشت و روس رو خوند و بعد اونو و بعد از بين جعبه
  دستم داد. لبخند زد و گفت:

  خوشگلشون کن. -

  چی؟ -

  کنی.بپوشی قشنگشون می -

  اشت و رفت. سرمو از پنجره بيرون بردم و گفتم:بعد هم گذ

  مرسی امير. -

رو بهم سر تکون داد و لبخند زد و رفت توی راهرو. برگشتم داخل و موهام رو 
پشت سرم بستم بعد هم تل رو ساده روی موهای جلوی سرم زدم. با اون آرايش خيلی 

جعبه معلوم بود ی کوچيک رو که باز کردم يک نيم ست بود. از قشنگ بود. جعبه
  وارداتيه.

ها يک زنجير با يک پالک اشکی مانند بود که سنگ يشمی وسطش بود. گوشواره
ها ها رو به خودم آويزون کردم و حاال چقدر شبيه ملکههم به همون شکل بودن. اون

  بودم.

  هام عطر زدم و از اتاق رفتم بيرون.به خودم لبخند زدم و بعد از پوشيدن کفش

يکی آروم شدن. با صدای زدن. با ديدن من يکیرقصيدن و دست میمی همه داشتن
  کرد.بلند سالم کردم و جواب گرفتم. به مادرم نگاه کردم که غمگين داشت نگاهم می
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ها ها و دختر دايیراه افتادم و رفتم توی آشپزخونه و سعی کردم آروم باشم. دختر خاله
  رای خودم شدم.کردن. مشغول ريختن شربت بفقط نگاهم می

  دختر داييم يهو گفت:

و  دونيم که فرزين اشتباه کرده و شايد خدا خواستی ما میغصه نخور سلين، همه -
  تا قبل از عقد پشيمون شد و...

  رو بهش حرفش رو قطع کردم و گفتم:

شم. فرزين رفت دنبال زندگيش و تموم شد. حال نمیها خوشاز شنيدن اين حرف -
ماً نامزد کرده. ديگه در مورد گذشته حرف نزنيد. من هم نه ناراحتم بينيد که رسمی

  زی بقيه اجازه بده که راحت باشم.و نه برام مهمه. البته اگر دلسو

و بعد شروع کردم به نوشيدن شربت و وقتی ليوان رو پايين آوردم نفس عميقی کشيدم 
  و گفتم:

  آخيش. -

  و بعد خنديدم و رو به فائزه گفتم:

  ستم قشنگن؟ ها و تل و نيملباس -

  ی؟خيلی قربونت برم. کجا خريد -

  چشمکی بهش زدم و گفتم:

  از بازار. -

رقصيد و بقيه دست و بعد خنديدم و رفتم بيرون. الناز با بلوز دامن سفيدش داشت می
روی الناز وايسادم و شروع زدن. با ديدن من آروم شدن. خودم رفتم وسط و روبهمی

  .کردم به رقصيدن

رقصيديم و ادا در ها میها ساعتياد روزهايی افتادم که دوتايی مثل ديوونه
  کرديم.اومد بساطمونو جمع میآورديم. مامان که میمی

يک لحظه يادم رفت بين من و الناز چه اتفاقی افتاده. بهش خنديدم و جلوتر رفتم و 
  هاش رو گرفتم و دوتايی رقصيديم.دست
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شروع کردن به دست زدن و سوت کشيدن. در هال باز شد و  کم يخ همه باز شد وکم
هاش های نوشابه اومد داخل. با ديدن ما شروع کرد به رقصيدن. عمهفردين با جعبه

ها رو گرفتن و اون اومد جلو و باهامون رقصيد. فردين از اون پسرها بود که جعبه
شد. با اون رقصيد و مجلس شاد میکرد. حسابی میاومد گرمش میهر جا می

ی های رشتهاومد توی دانشگاه جزو نمره الفهای لشش هم اصالً بهش نمیلباس
  رياضی باشه.

خنديد و شاد بود. با ديدنش دلم ها بيشتر. الناز میها بيشتر شد و شدت دست زدنجيغ
لرزيد و نتونستم نبخشمش. با خودم فکر کردم شايد قسمت اين بود. شايد سرنوشت 

زده ها هيجانن يکی نبود. الناز رو از ته دلم بخشيدم و با دست و جيغمن با فرزي
های اش جعبهشدم. فکر کردم شايد فرزين اومده تو. با چرخيدنم امير رو ديدم که عمه

کشه و کردم خجالت میشيرينی رو از دستش گرفت و هلش داد بين ما. احساس می
  ی روی شلوار جين پوشيده بود.اومد اهل رقصيدن باشه. يک کت تک مشکبهش نمی

  طور که روز اول من رو جذب کرد.هيکلش همه رو جذب خودش کرده بود. همون

جلو اومد و دست توی جيبش کرد و يک دسته تراول درآورد. چندتاشو توی جيب 
زدن. رو کرد به من فردين فرو کرد. چندتاشو روی سر الناز ريخت و همه دست می

  ريخت. اش رو روی سرم و باقی

ها بلندتر شد و اون به من لبخند نرمی زد و الناز رو بغل کرد و بهش صدای جيغ
  تبريک گفت. بعد هم از ما دور شد و رفت توی آشپزخونه. 

اش صحبت کرد ولی متوجه بودم که تمام طول يک دقيقه بعد اومد کنار اپن و با عمه
د داخل و صداِی ِکل، اش. فرزين اوممدت يک چشمش به ما بود و يکيش به عمه

  هاش رو گرفتم و گفتم:سالن رو پر کرد. من وايسادم. الناز رو بوسيدم و دست

  خوشبخت بشی عزيزم. -

  کرد. آروم گفتم:ای بهم نگاه میفرزين که نزديک ما شد با حالت خصمانه

  به پای هم پير بشيد.  -
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فردين رد شدم. يک  و منتظر جوابش نشدم و با لبخندی که حفظ کرده بودم از کنار
  ضربه بهش زدم و گفتم:

  بشين ديگه. -

های سؤالی بقيه رد شدم و بهشون نشون دادم که همه چيز برای و بعد از جلوی چشم
ها شروع کردن به رقصيدن و امير من عاديه. به آشپزخونه رفتم. پشت سر من دالتون

دعا برداشت و  اش دست بهداد. عمهاش جواب میهای عمههنوز داشت به سوال
  برای خوشبختيش دعا کرد. 

کردم ديدم امير باالی سرم من همينطور که داشتم از بيکاری به در و ديوار نگاه می
  وايساده.

  سرمو باال کردم که گفت:

  فردا ميام دنبالت، فرار نکن. -

  گيرم.شه خودم اسنپ میکنم، من کارم که تموم میکجا بيای؟ فرار نمی -

  ت.ميام دنبال -

  من... -

  هاش گذاشت.اش رو به نشان سکوت باالی لبانگشت اشاره

  ساکت شدم که بهم گفت:

  رقصی.هات خيلی قشنگن و بهت ميان، خيلی هم قشنگ میلباس -

  هاش دلم لرزيد. دستپاچه گفتم:با شنيدن حرف

  بدليجاتی که بهم دادی خيلی خوشگلن. قيمتشون... -

  شه بهت ميان.مبارک با -

  وارد آشپزخونه شد و ما رو نگاه کرد. امير گفت: فرنوش

  چيزی مونده باشه، همه رو آورديم.فکر نکنم  -
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  آهسته جواب دادم:

  خوبه.  -

  و اصال نفهميدم چی خوب هست يا نيست! 

  چيزی الزم بود خبرم کنين. -

  باشه.  -

  :و بعد از آشپزخونه بيرون زد. فرنوش نگاهی به جای خالی امير انداخت و گفت

  چه پسر جذابيه، برعکس خواهرش. -

خواد بهم نزديک بشه می کردمجوابی ندادم و به امير و کارهاش فکر کردم. حس می
ای داشتم. تا قبل از اون بوسه، همه چيز بهتر بود اما و از اين بابت ترس ناخواسته

داد ارم میترسيدم اما چيز ديگه بود که آزای عجيب داشتم. من از امير نمیحاال دلهره
  دونستم چيه!و نمی

ها پايين شام خوردن و مردها کم همه چيز عادی شد. زناون روز به شب رسيد و کم
ی باال. آخر جشن هم که مردها اومدن پايين و رقصيدن من ديگه توی جمع طبقه

نموندم و رفتم توی اتاقم و در رو قفل کردم. روی تخت دراز کشيدم و نخواستم به 
  بود نه الناز.نم اين جشن بايد مال من میاين فکر ک

هندزفری توی گوشم چپوندم و آهنگ گوش دادم. چند دقيقه بعد پيام بهم اومد. بازش 
  ی ناشناس بود. نوشته بود:کردم، يک شماره

  شی.ون اومدی. همين روزها زنم میاز تحقيقات محلی سر بلند بير -

  ی اومد با اين عنوان:کردم که پيام بعدبا تعجب صفحه رو نگاه می

  گيرمت.من ازت خوشم اومده پس می گيری ولیخيلی خودتو می -

  خواستم بنويسم، شما؟ که پيام بعد اومد. می

  آريو سليمانی هستم. -

  فهميدم اين گير سه پيچ پسر خانم سليمانيه. دوباره نوشت:
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  کنی و جواب نميدی؟سين می -

  همينطور به صفحه خيره بودم که نوشت:

  حالم که خواهرت بهت خيانت کرده! دونی خيلی خوشباشه ولی می -

  هام گشاد شد و نوشتم:چشم

  کی به شما گفته؟ -

  چند لحظه بعد جواب داد:

برام مهم نيست که نامزد داشتی و قراره با نامزد سابقت باجناق بشم. فقط يک چيز  -
  خوام.ه، تو همونی هستی که من میبرام مهم

  دوباره نوشتم:

  ها رو به شما گفته؟کی اين -

  توی تحقيقات محلی ممکنه هر اطالعاتی به آدم بدن. -

  ی ما کسی از زندگی من خبر نداره.توی محله -

  شنوم.جدی؟ ولی من صدای رقص و آواز از خونتون می -

  سر بلند کردم و با تعجب گفتم:

  اين ديگه کيه؟ -

  و بعد نوشتم:

  شما کجا هستين؟ -

  تونی بيای من رو ببينی.ون، میتدر خونه -

باورم نشد. سريع از جام بلند شدم و سمت کمد رفتم. از ته کمدم يک روپوش و يک 
  روسری برداشتم و از اتاقم بيرون زدم.

رقصيدن. توی اون شلوغی کسی حواسش به من نبود. رفتم ها داشتن میمردها و زن
  توی حياط و به سرعت سمت در حياط رفتم.
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  برن؟ايی تشريف میخانم ج -

از جا پريدم و رومو برگردوندم. امير به صندوق پژوی باباش تکيه کرده بود و داشت 
  کشيد. يکهو گفتم:سيگار می

  کشن؟مگه ورزشکارا سيگار می -

  زنن؟شب، تنها، از خونه بيرون میدخترا چطور؟ با آرايش و لباس خوشگل نصف  -

باز کردم. توی تاريکی ته کوچه کسی رو  سرمو تکون دادم و سمت در رفتم. در رو
ای بود. دستش رو بلند کرد و تکون ديدم که به ديوار تکيه زده. اين ديگه چه ديوونه

داد. بعد هم اشاره کرد جلو برم. ناخواسته از در بيرون رفتم. صدای امير پشت سرم 
  اومد.

  کجا ميری؟ -

آريو وايسادم. بوی  رویتوجه نکردم و کوچه رو به سرعت طی کردم و روبه
چيزی رو که   حالتش باعث شد عطرش، کت شلوار مرتبش، موهای خوش

  خواستم بهش بگم فراموش کنم. گفتم:می

  کنی؟شما اينجا چکار می -

  هاش بود باال آورد و مقابلم گرفت و گفت:دسته گلی رو که توی دست

ام. همسرت های بقيهدناز اين لحظه تو به هيچکس نياز نداری. من جبران تموم نبو -
  شم.شم، پدرت میشم، همراهت مییم

هاش کپ کردم. اون از همه چيز حتی دل من خبر داشت. دسته گل از شنيدن حرف
  هام گذاشت.رو توی دست

  سلين. -

  با شنيدن صدای امير به خودم اومدم. آريو نگاهی به پشتم کرد و گفت:

  من ديگه برم... خداحافظ. -

سوار ماشينش شد و رفت. امير کنارم وايساد و دور شدن آريو رو نگاه و بعد رفت و 
  کرد.
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گل رز توی دستم خيره شد. خواستم برم که هام چرخيد. به دستهنگاهش روی دست
ها رو چنگ زد و کشيد. دستش رو روی دسته گل گذاشت. به دستش نگاه کردم. گل

شاخه شاخه و گلبرگ به گلبرگ  هابعد هم چند بار خيلی عصبی به ديوار کوبيد و گل
کف کوچه ريختن. فکر کردم شايد غيرتی شده که اون وقت شب تنها اومدم و با يک 

  مرد مالقات کردم. 

  کوبه. باهاش بحث نکردم که چرا و به چه علت دسته گل من رو به ديوار می

  سرش رو باال گرفت و دوتا نفس عميق کشيد.

راه افتاد. من هم دنبالش رفتم. رفتيم توی حياط. حرف با جديت نگاهم کرد و بعد بی
جلوی ساختمون ايستاد و دِر ساختمونو باز کرد و منتظر شد برم داخل. رفتم توی 

  خونه و اون پشت سرم در رو کشيد و محکم کوبيد به هم. 

  مادرم جلوم سبز شد و گفت:

  کجا رفتی؟ -

  کنه. رفتم هوايی خوردم. کمی سرم درد می -

  جاست؟امير ک -

  تو حياط تکيه به ماشين زده. -

  چرا نمياد تو؟ -

  دونم، باهاش حرف نزدم.نمی -

زد ها حرف میو بعد رفتم و نشستم يک گوشه. نگاه فرزين دنبالم بود. داشت با فاميل
  اومد.اما نگاه سؤالی و کنجکاوش دنبالم می

د و در عمل پسم شدم. فرزين با نگاهش دنبالم بوداشتم از اون شرايط ديوونه می
کرد و آريو که زد. امير مثل يک دوست خوب بود اما رفتارش داشت تغيير میمی

دونستم قراره اين درخواستش به چی خواستگارم بود، تا جلوی خونه اومده بود و نمی
  ختم بشه.
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دادم که امير اومد توی خونه و از بين هامو توی دهنم فشار میداشتم با انگشت لب
ت و رفت روی زمين پای پرده نشست و تکيه کرد. توی فکر بود و شلوغی گذش

های پاکی هم رقصيدن نداشت. انگار کالً چشمتوجهی به دخترهايی که داشتن می
  کرد.هاش باال و پايين نمیداشت. بدن دخترها رو با چشم

مادرم رو به روش زانو زد و باهاش حرف زد. فقط سرش رو تکون داد و چيزی به 
گفت که نفهميدم. سرش رو جلوتر برد و چيزی توی گوش مادرم پچ زد و  مادرم

نگاهش سمت من چرخيد. وقتی مادرم بلند شد نگاهی به من انداخت و رفت به 
  هاش رسيدگی کرد.مهمون

ی دخترها نگاهشون بهش بود اگر بگم در طول مدت زمانی که امير نشسته بود همه
  دروغ نگفتم. 

ذاب و بانمکی گرفته بود ولی اون توجهی به کسی نداشت و توی ی جبا اون کت قيافه
  خودش غرق بود. 

  وقتی مهمونی تموم شد، همه يکی يکی تبريک گفتن و رفتن.

  ی خاله. خونه که خلوت شد فقط ما مونديم و خانواده

  رفت رو به فرزين کرد و گفت:قرار توی خونه راه میامير که داشت بی

  کنين؟  قراره فردا شب عقد -

  بله اگر خدا بخواد.  -

  ی مبل نشست و خطاب بهش گفت:جلو رفت و روی دسته

ای خوب فکرهات رو بکن. اگر خواهرمو دوست نداری االن پاتو پس بکش، بر -
  بعد از عقد راه برگشتی نيست. 

  فرزين متعجب گفت:

  اين چه حرفيه؟!  -
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اج با سلين پشيمون شدی، اين حرفيه که بايد درکش کنی. وقتی يک بار از ازدو -
ممکنه اين اتفاق برای الناز هم بيفته. اگر کوچکترين دو دلی نسبت به موضوع داری 

  بينی. االن بگو. عقد که کردين، اسم طالق رو بياری برخورد خوبی نمی

  کنی؟! داری تهديد می -

ط به گم. من اهل تهديد کردن نيستم فقکنم، دارم واقعيت رو بهت میتهديد نمی -
کنم. اين دختر مادرش طالق گرفته، دوست ندارم خودش هم طالق هام عمل میحرف

  ه. پس سعی کن فکراتو بکنی. رو تجربه کن

  فرزين سکوت کرد. سرش رو پايين گرفت. الناز نگران با لبخند ساختگی گفت:

  گی تا خيالشون راحت بشه؟! ا نمیتو منو دوست داری، چر -

  آروم گفت:فرزين سر بلند کرد و 

  شم. ره، دوستت دارم. پشيمون نمیآ -

  کرد. يکدفعه گفت:خاله با نگرانی فرزين رو نگاه می

دختری، قدم از قدم بر  خدا شاهده پشيمون بشه، ديگه برای ازدواجش با هيچ -
  دارم.نمی

  فرزين با حالی که انگار خيلی فشار روش بود گفت:

  کنم. اج مین بشم؟ من باهاش ازدوچرا بايد پشيمو -

  بعد هم از جاش بلند شد و گفت:

  ودم گذاشتم... خداحافظ. رم بيمارستان، شيفتم. دوستمو جای خمن می -

  ام با آرامش گفت:الناز هم دنبالش رفت. امير نگاهش رو پايين گرفته بود. شوهر خاله

  افته.نگران نباش امير آقا. اتفاقی نمی -

  اميدوارم. -

  بلند شد و رو به فائزه گفت: اين رو گفت و از جاش
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  لطفاً الناز رو صدا کنيد. -

  رفته پيش نامزدش... -

  تر شد و گفت:صداش کمی محکم

  گفتم صداش کنيد. -

انگيزی ديد که کنم چيز هيجانفائزه به ناچار رفت و دِر خونه رو باز کرد. فکر می
های الناز رو تکون خورد. حق هم داشت. مطمئنم فرزين توی خلوتش داشت کار لب

  پاچه گفت:شناختم. فائزه دستساخت. عادتش رو میمی

  گه بيای تو.الناز، داداشت می -

  صداش اومد که گفت:

  االن ميام.  -

  زود بيا الناز.  -

و کمی بعد الناز اومد توی خونه. خاله اينا هم جمع کردن و خداحافظی کردن و رفتن 
  رو به الناز گفت:و خونه ساکت شد. امير با نگرانی عجيبی 

حواست رو جمع کن. سلين رو بازيچه کردين، مراقب باش خودت هم بازی  -
  نخوری.

  اين چه حرفيه امير؟ -

  امير يهو سر الناز داد زد:

کنه. بفهم، کنم يه غلطی داره میده. دارم حس میکنم داره بازيت میدارم حس می -
  درک کن، بچه نباش.

  کشيد:الناز همونطور سر امير داد 

لت از بس بهت سخت گذشته به همه شک داری. اصالً الزم نيست توی کار من دخا -
  کنی.

  امير به صورت الناز خيره شد و سرش رو باال و پايين انداخت.
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  ؟های غيرتی رو در مياریی داداشاين همه سال نبودی حاال ادا -

در رو باز کرد. مکث  امير نگاه پر از دردش رو از الناز گرفت و سمت در راه افتاد.
  کرد و رو به من چرخوند. بعد هم الناز رو نگاه کرد و گفت:

  ه که سمت تو اومده. اشتباه کرده.هنوز هم چشمش دنبال سلينه. شايد فقط بچگی کرد -

  الناز با ناراحتی داد زد:

  اصالً هم اينطور نيست. -

رد. بعد هم آروم امير نفس عميقی کشيد و نگاه غمگينشو گرفت و سرش رو باال ک
  گفت:

  شناختی.کاش مردها رو می -

  بعد هم راه افتاد و آروم زير لب گفت:

  خوام تنها باشم.ا بمون، امشب میجهمين -

  در رو بست و رفت. الناز خودش رو روی مبل انداخت و گفت:

  کنه.ببين چطور اذيتم می -

  به اتاقم برگشتم. مادرم و حبيب آقا ساکت بودن. من هم جمعشون رو ترک کردم و

افتاد فکر های عجيب و غريبی که دورم داشت میو اون شب تمام مدت به اتفاق
گرفتم و از خونه زدم بيرون. ديدم امير داره کردم. صبح روز بعد داشتم اسنپ می

  ده بيرون.موتورش رو هل می

  روش رو سمت من کرد. حالت صورتش آروم و سرد بود. ناخواسته گفتم:

  سالم. -

  سالم. -

هام رو پوشيدم و راه افتادم. يکی دو تا و بعد موتورش رو از حياط بيرون برد. کفش
زدم و از حياط بيرون رفتم. ديدم امير هنوز ماشين نزديکم بود. داشتم مسير رو می

  جلوی در وايساده. در حياط رو کشيدم و بستمش. روش رو برگردوند و گفت:
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  سوار شو. -

  گيرم.پ میممنون، دارم اسن -

  لغوش کن و بشين. -

فکر کردم بد هم نيست. شايد دليل حال و روزش رو ازش بپرسم و جواب بده. نگاهم 
رو روی گوشيم گرفتم و درخواستم رو لغو کردم. بعد هم کنار امير رفتم و دستم رو 

اش گذاشتم و سوار شدم. کالهش رو سمتم گرفت. روی سرم گذاشتم و روی شونه
بست بيرون رفت و وارد ی بنتم. موتورش رو روشن کرد و از کوچهکمرش رو گرف

  خيابون فرعی شد و سمت خيابون اصلی رفت.

  گفت.وقتی وارد خيابون اصلی شد کامالً ساکت بود و چيزی نمی

بين راه متوجه شدم مسير رو تغيير داد و جای ديگه رفت. سعی کردم ساکت باشم و 
  بهش اعتماد کنم.

کرد. از يک جايی به شد و مسيرها رو عوض میها با سرعت رد میاز بين ماشين
ره. وقتی به مقصد رسيديم نگاهی به پاساژ کردم. بعد حس کردم محل کار خودش می

بعد هم پياده شدم و کاله رو بهش دادم. اون هم پياده شد و دستش رو برای يک پيرمرد 
اب داد. امير ازش خواست دست فروش بلند کرد و بهش صبح بخير گفت. اون هم جو

ای به من داد و هر دو با هم راه افتاديم. وارد حواسش به موتورش باشه. بعد هم اشاره
کردن سالم ها رو باز میدارايی که داشتن تازه مغازهپاساژ شديم و امير به مغازه

 کردن. رفتيمگرفت. نگاه اونا خيلی تابلو بود و ما رو دنبال میکرد و جواب میمی
برقی و رفتيم باال. امير يک پله از من باالتر وايساده بود و داشت نگاهم پای پله

فهميدم هاش بود که بايد میکرد. طاقت نياوردم و بهش نگاه کردم. چيزی توی چشممی
  چيه.

ای راه افتاد. به دوستاش که تک و توکی اومده وقتی وارد راهرو شديم سمت مغازه
ی های ميخشون بدرقهکردن و نگاهتعجب به ما نگاه می بودن سالم کرد. اونا با

  راهمون بود.

  ای وايساد و کليد رو توی قفل انداخت. در مغازه رو باز کرد و گفت:جلوی مغازه
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  بفرماييد. -

  تاريکه. -

  ترسی؟می -

ها روشن شدن. من هم رفتم داخل و نگاهم جلوتر از من رفت و کليدها رو زد. چراغ
و آويزهای رنگارنگ شد. از تاريکی مغازه ترسيدم اما حاال حس ها جذب قفسه

ها يه جيغ خفه کشيدم و پاهامو کردم تو يه تيکه از بهشت هستم. يهو عين بچهمی
  زمين زدم و باال و پايين پريدم.

  کرد.های گشاد شده نگاهم میامير با چشم

  ها رو ببين! کليپسا چه خوشگن! شچه قشنگن! وای اين ک -

  سمت يک پاکت حمله بردم و گفتم: به

ها براش ها رو ببين! دختر داشته باشی هر روز از اينوای اين انگشتر پالستيکی -
  بخری.

ها رو بهم لبخند زد و مشغول کارش شد. توی مغازه پر از کارتن بود. يکی از کارتن
  برداشت و روی ويترين گذاشت. بهم خنديد و گفت:

  ردی. بيا اينجا بهم کمک کن.از يک بچه بيشتر ذوق ک -

  باشه. -

جعبه رو سر جا گذاشتم و رو به روش وايسادم. چسب کارتن رو باز کرد و 
  طور گفت:همون

شاگردم چند روزه نمياد. دانشگاه قبول شده و رفته شهرستان. من هم دست تنها  -
  موندم و...

  شاگردت دختر بود؟! -

سيدم! اون هم يه نگاه توی صورتم نفهميدم چرا پريدم وسط حرفش و اين رو پر
  انداخت و گفت:



149 
 

  نه، پسر بود. -

و بعد وسايل داخل جعبه رو در آورد و روی ويترين گذاشت و چکشون کرد. من هم 
  کردم.کردم و ذوق میبهشون نگاه می

  سر بلند کرد و گفت:

  کيفت رو بذار کنار و بهم کمک کن. -

  چکار کنم؟ -

شد راه رفت. اش بود که نمی. اونقدر جنس توی مغازههاکيفم رو گذاشتم روی جعبه
اش اش رو باز کرد و رفت توی تلگرام. يک کانال باز کرد و بعد گوشیقفل گوشی

  رو سمت من گرفت و گفت:

  بگير. -

  گوشی رو گرفتم که گفت:

  از کارها عکس بگير، مشخصاتشون رو زير عکس بنويس. بعد بفرست توی کانال. -

  ا رو بلد نيستم!همن که اسم -

  ذارم.گم تو سريع انجام بده. من هم اينجا قيمت میخودم می -

  باشه. -

  از کاری که توی دستش بود عکس گرفتم که گفت:

  بنويس کليپس فلزی، رنگ ثابت، خارجی درجه يک.  -

  تومان ۵۶٩٠٠٠عددی  ١٢هر جين 

ذاشتم توی و می گرفتمهای ديگه عکس میکردم و بعد از رنگمن هم سريع تايپ می
  زد.ها میچيد و قيمت رو با برچسب روی بستهها رو میکانال. خودش بسته

گرفتم و با زد و من عکس میکرد. قيمت میطور باز میکارهای بعدی رو هم همين
  کردم.گوشی خودش توی کانالش وارد می
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ام براش اومد. های مختلفی از تلگرتا کار توی کانال نزده بوديم که پيامهنوز پنج
  سفارش خريد بودن. گفتم:

  داره برات پيام مياد.  -

  ها بود گفت:حين اينکه مشغول نوشتن قيمت

  کيه؟ -

مشتری مثل اينکه. من از کانال بيرون نرفتم ولی باالی صفحه ميان. همه مؤدبانه  -
  نوشتن سالم آقای زمانی.

  ديم.گذاری جواب میبعد از قيمت بذار -

ها رو باز کرد و من عکس گرفتم کار پرداختيم و اون يکی يکی کارتن یو به ادامه
چيد. حدود ساعت ده و نيم صبح بود. و توی کانالش وارد کردم و اون همه رو می

  هاش اومد جلوی در و گفت:يکی از دوست

  اميرخان چای حاضره، نميايين؟ -

  از پشت ويترين به دوستش گفت:

ها رو . بايد جنسا رو بچينم بعد هم سفارش مشتریبينی که خيلی سرم شلوغهمی -
  بندی کنم.بسته

  بيارم اينجا برات؟ -

  شم.اگر زحمتی نيست ممنون می -

  چه زحمتی. -

پسره رفت و من کارتن بعدی رو از روی زمين برداشتم و روی ويترين گذاشتم که 
  های گرد شده گفت:با چشم

  کنی!ی سنگين بلند میبار آخرت باشه وسيله -

  سنگين نبود که، وزنی نداشت. -

  همين که گفتم. -
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  باشه. -

از گل سرای دستش عکس گرفتم و گذاشتم توی کانال و بعد از وارد کردن قيمت، 
  ارسالشون کردم. ياد شب قبل و عصبانيتش افتادم. پرسيدم:

  ديشب برای چی دسته گل منو جنازه کردی؟! -

  ر قرار به کسی هم اطالع نميدی!برای اينکه با اون سر و وضع ميری س -

  کرد.زد و اصالً سرش رو باال نمیشت قيمت میبهش نگاه کردم. دا

  من فقط تا سر کوچه رفتم. -

  هام گفت:سرش رو باال کرد و توی چشم

  جا کردی که رفتی سرکوچه دوست پسرت رو ببينی.بی -

  دوست پسرم نيست. -

  ابروهاش رو به هم نزديک کرد و گفت:

  خريه؟ چه -

  ارم بود. آريو پسر خانم سليمانی.اگه شما اجازه بدين خواستگ -

  چند لحظه نگاهم کرد و يکدفعه گفت:

آريو خيلی غلط کرده که مياد در خونه. دختر بهش داديم يا چی که سرشو انداخته  -
  کردم.اومده اونجا؟ فکر کردم دوست پسرته وگرنه يه جور ديگه باهاش برخورد می

  شه بهتره تا خواستگارم؟!ست پسرم بايعنی دو -

  هردوتاشون غلط کردن. -

خواد. گه و چی میفهميدم چی میکردم. نمیفقط براندازش کردم. کالً درکش نمی
وسايل دستش رو روی ويترين گذاشت و بيرون رفت. من هم مشغول عکس گرفتن 

  از کارها شدم.

  چند دقيقه بعد صدای پا که شنيدم گفتم:



152 
 

شه. بايد بهم بگی مشکل کجاست. فکر کنم با هم دونم يک چيزيت میير، میببين ام -
و چته و تو هم منو بهتر درک حرف بزنيم شرايط دوتامون بهتر بشه. من بفهمم ت

  کنی.

صدايی نيومد. سرمو برگردوندم و ديدم يک دختر پشتم وايساده و داره زل زل نگاهم 
  کنه.می

  ه، بفرماييد.ببخشيد، فکر کردم دوستم برگشت -

  سالم، با امير کار دارم. -

  سالم، رفته بيرون االن مياد.  -

  ای.راه افتاد و روی صندلی نشست. بدون تعارف و صحبت ديگه

  در خدمتم. -

  با خود امير کار دارم. -

  باشه. -

  مشغول عکس گرفتن شدم که پرسيد:

  گوشی اميره؟ -

  بله، چطور؟ -

  همينطوری. -

اومد. مانتوی کوتاهی پوشيده بود. زيرش شلوار جين يخی ر میيک دختر ساده به نظ
پاش بود. موهاش روی پيشونيش ريخته بود. آرايشی نداشت و پوست سفيدش خيلی 

  رنگ پريده بود.

  هاش شد. يکدفعه سر بلند کرد و گفت:مشغول کندن پوست انگشت

  دوست دخترشی؟ -

  نه، دوست معمولی هستيم. -
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  ت با دخترا دوست بشه.ر عادت نداشآخه امي -

  يکدفعه عصبانی شدم و گفتم:

  شه خودتونو معرفی کنيد؟می -

همون لحظه امير با دوتا چايی و بيسکوييت اومد توی مغازه و با ديدن دختر انگار 
  جا خورده باشه چند لحظه نگاهش کرد که دختر پاشد و گفت:

  سالم. -

  ت:امير جلو اومد و سينی رو روی ويترين گذاشت و گف

  کنی؟عليک سالم، اينجا چکار می -

  اومدم ببينمت. -

  رو کرد به دختر و با صدايی که ناراحتی داشت، گفت:

  بهت گفتم برای من شر درست نکن. -

  دختر به آرومی گفت:

  نيستم. فقط اومدم بگم بيای خونه.من که دنبال شر  -

  فهميدم اين همون ناخواهريشه.

  خونه بايد برم کيو ببينم؟ وی اونمن اگر نخوام برگردم ت -

  دختر با ناراحتی امير رو برانداز کرد. آهسته توی حرفشون رفتم و گفتم:

  بفرماييد چايی. -

ی سينی گذاشتم و هلش دادم سمتشون. دختر نگاهم کرد و و بعد دستم رو روی لبه
  گفت:

  کنی؟معرفی نمی -

  ناخواهريمه، مثل خودت. -

  ت:اون منو نگاه کرد و زير لب گف
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  چقدر زود با هم دوست شدين که آورديش محل کارت. فکر کن مامانت بشنوه. -

امير رو به من کرد و گوشيش رو از دستم کشيد. شروع به انجام کاری کرد. بعد زد 
روی دگمه. صدای بوق توی فضا پيچيد. بعد از چند بوق آزاد صدای زنی دورمون 

  پيچيد. 

  الو امير جان.  -

  خوام با کسی آشنات کنم. مان. میسالم ما -

و بعد رو به من اشاره کرد حرف بزنم. اما من الل شدم. نتونستم با کسی که مادر 
  الناز و زن سابق حبيب آقا بود حرف بزنم. 

  امير توی چشمام نگاه کرد. 

  با کی امير جان؟  -

  با سلين، دختر زن بابام. -

  مادرش ساکت شد. امير رو به دختر ادامه داد:

مده مغازه بهم کمک کنه. دختر خيلی خوبيه و توی اين مدت تونست کمک بزرگی او -
بهم بکنه. شوهر تو دار و ندارمو باال کشيد ولی اين دختر مردونگی کرد بهم صد 

ها خيلی بزرگن. دل بزرگی ميليون داد که پول موتورمو بدم. بعضی وقتا کوچيک
  .کننها حقارت خودشونو ثابت میدارن. اما بزرگ

  امير... -

راستی، سپيده هم اومده اينجا. خودش سرخود پاشده اومده. فردای روز اتفاقی براش  -
  افتاد من مقصر نيستم. به محمود هم بگو.

  کنه؟سپيده اونجا چکار می -

  دونم!چه می -

بهش بگو برگرده خونه و محمود رو روی سرم خراب نکنه، چرا دست بر  -
  داره؟نمی
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  اهاش صحبت کنيد.اومد خودتون ب -

  باشه عزيزم. -

  امير خداحافظی کرد و گوشی رو پايين آورد. گوشی رو دست من برگردوند و گفت:

گردم. از بس که اذيتم کرديد سپيده، برو خونه. من ديگه توی اون خونه برنمی -
جونم؟  خوايين ازروانی شدم. اون از بابات، اين از خودت، اون از مادرم. چی می

  ذارين زندگی کنم؟چرا نمی

  سپيده با بغض نگاهی به من کرد و بعد رو به امير با صدای شکسته گفت:

  من که هيچوقت نخواستم اذيتت کنم. -

  امير با ناراحتی و حال بدی گفت:

اعصابمه. های مظلومت رو هات بيشتر. اين نگاهکنه، حرفکارهات اذيتم می -
  کنه.ام میبغضت ديوونه

  ش اومد و گفت:هاسپيده بين حرف

  خوام برگردی سر زندگيت.من فقط می -

  ام با تو؟ام با پدرت يا با مادرم؟ يا زندگیکدوم زندگی؟ زندگی -

  مگه من چکاری کردم که تو رو آزار دادم؟ -

  تونم انجام بدم؟خوای که نمیچکار نکردی؟ چرا چيزی رو ازم می -

  ص نفس عميقی کشيد و گفت:تر به امير نگاه کرد. امير با حرسپيده مظلوم

  هزار بار گفتم دوستت دارم، اما خواهرمی... سپيده! بفهم من با تو بزرگ شدم. -

نگاهی کردم. امير های سپيده راه گرفت. اعصابم خورد شد و به کش موها نيماشک
  هاش رو کشيد توی موهاش و سرش رو فشار داد و گفت:دست

من متنفره تو  صالح هيچکس نيست. بابات ازبه خدا موندن من توی اون خونه به  -
  کنی؟به چی فکر می
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هاش رو پاک کرد و من رو نگاه کرد. بعد هم رو به امير سپيده با پشت دست اشک
  با غصه گفت:

  دوستش داری؟ -

  های امير پايين اومد. به صورت هم خيره شدن. سپيده دوباره بغض کرد و گفت:دست

  پرسيدم دوستش داری؟ -

  کوت کرد. سپيده پر درد خنديد و ناباور گفت:امير س

دو روز رفتی اونجا عاشقش شدی؟ اين همه سال محبت منو نديدی؟ اين چی داره  -
  که من ندارم؟ مشکل تو فقط بابای منه؟

  خواد.کلم دل خودمه که تو رو نمیمشکلم بابات نيست. مش -

اه افتاد. از مغازه بيرون سپيده چند لحظه به امير نگاه کرد و بعد سر تکون داد و ر
رفت. امير موهاش رو باال کشيد و سعی کرد به من نگاه نکنه. خودش رو مشغول 

پرسيدم واقعاً دوستم بودم. داشتم از خودم میی صورتش هاش کرد. من اما خيرهجنس
  شه!داره يا نه؟! چه دليلی داره به من حسی داشته با

  برو دنبالش. -

  ت:امير سر بلند کرد و گف

  کجا برم؟ -

  بد بود برو براش يه تاکسی بگير. حالش -

امير وسايل دستش رو روی ويترين ول کرد و رفت. من هم يک ليوان چای برداشتم 
ی ناراحت مشغول و مشغول نوشيدن شدم. ده دقيقه گذشت که امير برگشت. با چهره

ای که مطلقه سوخت که اين همه فشار روش بود. مادرانجام کارش شد. دلم براش می
ای که از دست داده بود. ناخواهری که عاشقش بود. حاال همسر بدی داشت. سرمايه

  درگير مسائل خواهرش الناز شده بود. مقروض بود و...

آهی کشيدم و فکر کردم اين همه فشار برای يک جوون بيست و هفت ساله يک 
  خورده زياديه.
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دن. به ماهی فايتری فکر کردم که جواب مونهای سپيده فکر کردم که بیبه سؤال
  گفت اين ماهی قلب منه.متعلّق به من بود. فايتری که صاحبش می

  زد. متوجه نگاهم شد و گفت:ها رو مینگاهی زيرچشمی بهش انداختم. داشت قيمت

  چيه؟ -

  چاييت سرد شد. -

  مهم نيست. ميل ندارم. -

  شن؟ميل میمگه غوالم به خوردنی بی -

  اش رو باال کشيد.و من بهش خنديدم. شونهسر بلند کرد 

  شيم.ميل میآره. گاهی بی -

  گفت؟ عاشق منی؟یاين دختره چی م -

چند لحظه تو چشم هم نگاه کرديم. منتظر بودم جواب بده اما مشغول کارش شد. 
ی کارمون پرداختيم. تا اينکه تمام اجناس نخواستم اذيتش کنم و توی سکوت به ادامه

الش معرفی کرديم. بعد هم گوشی رو ازم گرفت و مشغول ثبت سفارش رو توی کان
  شد.

  بندی شديم.های کوچيک و متوسط آورد و مشغول بستهکارتن

  کرد.ها رو يادداشت میزد و روشون آدرسها برچسب میروی کارتن

  خط خيلی قشنگی داشت. طوری که بهش خيره شده بودم.

  چی شده؟! -

  اين حد قشنگ باشه.کردم خطت تا فکر نمی -

  تو بنويس ببينم خطت چطوره؟ -

  نه! خيلی بده. -

  بنويس ببينم چطوره! -
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خودکار رو از دستش گرفتم و يک آدرس نوشتم. بعد هم نگاهش کردم. به زور 
  خودش رو نگه داشته بود نخنده.

  محکم زدم روی بازوش و گفتم:

  مرض! -

  يک ذره هم دردش نيومد. خنديد و گفت:

  رقصه.لوی آفتاب بندری میخطيه؟! بذاری ج اين چه -

خنديدم و خودش دوباره مشغول نوشتن شد. وقتی کارمون تموم شد. همه رو توی 
  اش وارد کرد. بعد هم گفت:سيستم مغازه

  برم ناهار بيارم که دير وقته. -

  افتی.به زحمت می -

  ؟خوریشم، تو رو هم گرسنه نگه داشتم. چی میخودم دارم هالک می -

  هر چی آوردی فرق نداره. -

  باشه. -

اون رفت و من هم مشغول شدم و کمی دور و برم رو مرتب کردم. اون همه رنگ 
  آورد. تازه نشستم که دو نفر اومدن توی مغازه.و شکل آدم رو سر ذوق می

  های بزرگی داشتن.دو تا مرد که مشکی پوشيده بودن و هيکل

  از جام بلند شدم و گفتم:

  يد.بفرماي -

  است؟امير کج -

  با خودم فکر کردم سالم بلد نيستن؟ پس گفتم:

  عليک سالم. -

  يکيشون صداش رو باال برد و گفت:
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  گفتم امير کجاست؟ -

و بعد ساعدش رو روی ويترين گذاشت و سرش رو جلو آورد. به دستش که يک 
ولدش رو دستبند با نشان عقرب روش بود نگاه کردم. مرد به اون گندگی دستبند ماه ت

  پوشيده بود.

ام شکوفه زد طبق معمول. روی ويترين مثل اون من هم کم نياوردم و رگ ديوونگی
  لم دادم و با صدای جدی گفتم:

  اول سالم بعدا کالم. -

  چند لحظه نگاهم کرد. يکدفعه خنديد و رو کرد به دوستش و گفت:

  ای افتاديم!ببين گير چه جوجه -

  رو کرد بهم و داد زد:

  کجاست؟تم امير گف -

هام لرزيد و معلوم بود با کسی از جا پريدم. قلبم درد گرفت از دادی که کشيد. دست
  شوخی نداره. با اين حال سعی کردم خودمو نبازم.

  هاش خيره شدم و گفتم:توی چشم

  گم چه غلطی کردی. رفته بيرون، االن مياد. بهش می -

  ترسيدم.  -

  و با ديدن اون دوتا سريع گفت: همين موقع بود که امير اومد تو

  کی گفت بيايين اينجا؟  -

  ام گل کرد و گفتم:فضولی

  کشه نره غول. سرم داد می -

  امير نگاهی به من انداخت و رو به مرد گفت: 

  خيلی غلط کرده.  -
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  و بعد غذاهای دستش رو روی ويترين گذاشت. اون مرد گفت:

  بايد امشب بيای...  -

  رد و صداش رو باال برد و گفت:امير حرفش رو قطع ک

  بايدی در کار نيست.  -

  آقا گفتن...  -

  امير با دستش به عقب هدايتش کرد و گفت:

  ، آقای توئه نه من. گمشو بيرون. آقا -

گير کننده با لگد زد تو اون مرد دستش رو جلو آورد که امير در يک حرکت غافل
خورد و هر دو به کنار شيشه  شکم مرد و پرتش کرد عقب. اون به مرد پشت سريش

  خوردن و نتونستن خودشون رو کنترل کنن و از مغازه پرت شدن بيرون. 

  من هين بلندی کشيدم و ترسيده نگاهشون کردم.

ای که داشتن از روی زمين بلند امير رفت جلوی در و خطاب به دو تا مرد گنده
  شدن گفت:می

اتون رو برای يک خانم باال نبرين، دوم به دو دليل زدم. اول اينکه ياد بگيرين صد -
برو اينو برای آقات تعريف کن و بگو امير صالح بدوِن خودش مياد. حاال هم سريع 

  نيد بريد تا پرتتون نکردم پايين.جمع ک

ها ی کسبه از مغازهو يک قدم بيرون گذاشت که هر دو با سرعت دوييدن و رفتن. همه
  امير توضيح داد که چيزی نيست. بيرون زدن و پرسيدن که طوری شده و

  کردم. لبخند آرومی زد و گفت:وقتی برگشت توی مغازه ناخواسته داشتم نگاهش می

  چيه؟ نترس. وقتی من هستم از هيچی نترس. -

  ترسم.نمی -

  هاش رو به هم قفل کرد و گفت:روی ويترين تکيه کرد و دست

  پس چرا ساکتی؟ -
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  اش برگشتم و لبخند زدم و گفتم:هنگاهی به در کردم و بعد به چشم

  فقط خيلی ذوق کردم. -

  ای کرد و گفت:تک خنده

  برای چی؟! -

  برای زورت، برای حمايتت. -

هاش تا اين حد کردم وقتی آروم بخنده چشمخنديد. خيلی زيبا و خواستنی. فکر نمی
  کردم صورت اين غول تا اين حد دوست داشتنی بشه.دن. فکر نمیآرامش می

  تا اين حد راحتی خيال القا کنه. کردم بودنش توی شرايط سختفکر نمیحتی 

يکدفعه ياد شبی افتادم که حالم بد شد و من رو بغل کرد. توی خواب و بيداری چقدر 
  توی بغلش آروم بودم.

  بهم خنديد و گفت:

  باشه، زل نزن حاال. بيا بشين يک چيزی بخور تا يخ نکرده. -

شستيم و مشغول مين يه زيرانداز انداخت و هر دومون ندر مغازه رو بست و روی ز
  خوردن ناهار شديم.

  ازش پرسيدم :

  خواستن؟اينا کی بودن؟ چی می -

  کسای مهمی نبودن، فکرتو مشغول نکن. -

  بگو ديگه. آقا کيه؟ -

  ش رو باال کشيد و يک قاشق غذا خورد. وقتی نگاه منتظر من رو ديد گفت:اشونه

ها که خيلی وضعشون خوبه و توپ تکونشون داری شهر. از اينيکی از اين پول -
  ده.نمی

  خوان؟خوب از تو چی می -
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  های زيرزمينی هستن که...عضو اين مؤسسه -

  کدوما... -

  معترض بهم گفت:

  گم خوب.زبون به دهن بگير دارم می -

  بگو، ببخشيد. -

  بندی ميلياردی.کنن. شرطبندی میها که شرطاز اين -

  بندی کنی؟وب تو چی داری که بری شرطخ -

  من چيزی ندارم. يعنی نداشتم اما... -

  اما چی؟! -

هام رو يک روز که برای مسابقات آزاد رفتم خارج از ايران و طال آوردم بازی -
ديده بودن. اومدن سراغم و گفتن توی مسابقات آزاد زيرزمينی براشون مسابقه بدم 

دن. من هم رفتم و مسابقه ول بشم بهم پونصد ميليون میکه روم شرط ببندن. اگر نفر ا
هم دادم. اما پايان مسابقات فقط صد ميليون بهم دادن. وقتی رفتم سراغشون پيداشون 
نکردم. کالً جاشو جمع کرده بودن. يک زيرزمين لخت و پتی مونده بود. اونی که 

ليونش رو هاپولی هاش چهارصد ميروی من شرط بسته بود پولو داده بود اما نوچه
  کرده بودن.

بندن و ها روی صد ميليارد و بيشتر شرط میبعدها فهميدم که فقط اين نيست. اون
دادن چيز زيادی نبود. من کتکاشو خوردم، همون پونصد تومن هم اگر کامل بهم می

  ها باال کشيدن. من کتک خوردم اما پول خودم هم ندادن.پولش رو اون

  ها...حاال اين -

ها يک مبارز آورده بود که توی رينگ، به من باخت. خيلی داغون بود و آقای اين -
ها منو کرد. به چند نفر ديگه هم باخت داد. حاال بين اون مشت زنخوب مبارزه نمی

  ای ندارم براش برم توی رينگ.دم اما عالقهگه هر چی بخوای بهت میخواد. میمی

  چرا؟! -
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ها امکان مرگ هم وجود ردن. پولم رو ندادن، توی مسابقهچون امثالش بهم خيانت ک -
ها هامو بکشم، يا اونتونستم حريفداره چون هيچ حد و حدودی براش نيست. من می

من رو بکشن بدون اينکه کسی بتونه بفهمه يا کاری بکنه. چون قبلش تعهدنامه امضاء 
اين مسابقات شرکت کنيم که اگر مرديم هم خودمون خواستيم و با رضايت توی می

  کرديم.

ميره و يا هر هر فايتر، اسباب بازی دست صاحبشه، يا پول براش در مياره يا می
  چی.

بار نرفتم شرکت کنم. حاال اين مرد هر روز پيغام پسغام من هم ديگه جز اون يک
  کنم.فرسته که برم و براش بازی کنم و من ردش میمی

  کنی.کار خوبی می -

  خورديم. يکهو پرسيدم:داشتيم غذا می هر دو توی سکوت

  چرا تو اينقدر مشکل داری؟ -

  سرش رو تکون داد و آروم گفت:

چون پدر و مادرم هيچوقت کنار هم نبودن. چون پدر و مادرم رو با هم نداشتم.  -
چون تا وقتی که با هم زندگی کردن فقط جنگ اعصاب داشتيم، وقتی هم جدا شدن 

و کتک خوردن، حامی نداشتم. من شايد کنار مادرم بجز جنگ اعصاب هر روزه 
  بودم اما تنها بودم. تنهايی هم مشکالت خاص خودش رو داره.

سرم رو تکون دادم يعنی متوجهم. بعد از ناهار همونجا دراز کشيد و ساعدش رو 
  هاش انداخت. گفتم:روی چشم

  خوابی؟می -

  تی.اس. وقتی خوردی بايد بيفلولهگن ناهار مثل گمی -

  بهش خنديدم و گفتم:

  چطور شکم نياوردی؟ -

  افته.خوره نمیچون هميشه هم، کسی که گلوله می -
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ام سرگرم شدم و توی اينستا دوباره بهش خنديدم ولی اون ساکت بود. من هم با گوشی
چرخيدم. يک ساعت بعد بود که حس کردم نگاهی رومه. وقتی سر بلند کردم ديدم 

  کنه.آلود نگاهم میهای خوابامير با چشم

  خوابی؟چرا نمی -

  رو بهم چرخيد و گفت:

  خوابيدم. -

  ولی به نظر گيج ميای. -

  پره.چای بخورم از سرم می -

  چايی از کجا بيارم؟ -

  گيرم.رم از دوستم میجا! خودم میهيچ -

  دستش رو بلند کرد و روی کفشم گذاشت. خواستم پامو پس بکشم که محکم گرفتش.

  ثيفه.کفشم ک -

  پاهات خوب شدن؟ -

  آره خوبن. -

  جای سوختگی نموند روش؟ -

  نه. -

  زد گفت:با صدايی که غصه توش موج می

  شدی.خيلی اذيت  -

  سرم رو تکون دادم و گفتم:

  کنم. ارزشش رو نداره که بهش فکر کنم.مهم نيست. ديگه بهش فکر نمی -

  خوبه که اين قدرت رو داری. -
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و رو به سقف چرخيد و در حالی که بازوهاش روی زمين  و بعد دستش رو پس کشيد
  هاش رو روی سينه گذاشت و گفت:بود، دست

  قدمم سنگين بود. با اومدن من خيلی چيزها توی زندگی تو و مادرت عوض شد. -

  يک چيزی بپرسم؟ -

  بپرس. -

  گين؟!شی. چی به هم میتو جيک میها با مادرم جيک بعضی وقت -

شناختم جواب نداد. اصرار نکردم ولی بعد از ادتی که ازش میسکوت کرد. طبق ع
  چند دقيقه سکوت گفت:

  خاله خيلی مهربونه. -

  مهربونه؟! -

  بهش خنديدم و گفتم:

  جا ديدی مدير مدرسه مهربون باشه.ک -

  رو بهم کرد و گفت:

چرت نگو، مادرت واقعاً مهربونه. اون زن خيلی خوبيه. اون روزهای اول الناز  -
  ام تعريف کرد که مادرت چقدر هواشو داشته و چقدر بهش محبت کرده.بر

  آهی کشيد و رو به سقف چرخوند و گفت:

  م بود.کاش مادر -

هاش رو با حسرت بست. رو به جلو خم شدم و پاهام رو به کنارم هدايت کردم. چشم
  ردم و به صورتش خيره شدم و گفتم:روی دست راستم تکيه ک

  کردی.تو که با مادرت زندگی میاين چه آرزوييه؟  -

آره، ولی مادر من مثل مادر تو نيست. مادر تو روی پای خودش وايساده. حتی  -
کنه. حال پدرم خوبه. خيلی بهتر از وقتيه دستش رو پشت پدرم گذاشته و حمايتش می

  کرد.که با مادرم زندگی می
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  د:کرد. آروم ادامه داساکت شد. انگار داشت به گذشته فکر می

ولی مادرم هميشه وابسته بود و انتظار داشت بابام براش معجزه کنه و زودتر  -
اش رو عوض کنه. خب! بابام هم نتونست. فقط زندگی رو به کام خودش و ما زندگی

  خ کرد. بعدش هم همه چيز تموم شد.تل

  هاش رو بلند کرد و توی صورتش کشيد و چشم باز کرد. رو به من گفت:دست

  شتم کاش پسرش بودم.آرزو دا -

  گی؟جدی نمی -

  چرا که نه! تو رو تربيت کرده و تو هم ياد گرفتی مستقل باشی. اين خيلی خوبه. -

  های مستقل برات جالبن؟آدم -

  آروم پلک زد و سرش رو تکون داد. بعد هم نشست و گفت:

ها، می من برای ارتباط گرفتن با آدفقط جالب نيستن، قابل احترام هستن. سليقه -
های وابسته من دمهای مستقله. زندگی من از هم پاشيد چون مادرم وابسته بود. آآدم

  ترسونن. رو می

  نفسش رو فوت کرد و گفت:

ام. شماها شايد عادت ندارين. بايد کاری کنم عادت کردم به درهم برهم بودن زندگی -
  زودتر همه چيز آروم بشه. 

  چکار کنی مثالً؟  -

طور. سر و سامونی به اوضاع خودم بدم. بدم، پول مادرت هم همينپول تو رو  -
  يک خونه اجاره کنم و برم.

  برای چی بری؟ -

  دوست ندارم سربار باشم. -

  کی بهت گفته سرباری؟ -
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ده و براش کمک خرجه. جای ديگه باشم مادرم من نباشم بابا خونه رو اجاره می -
  بياره که ببينم. تونه بياد بهم سر بزنه و خواهرموهم می

تونست جلوی شوهرش رو بگيره که اين سوزه؟ میباز هم دلت برای مادرت می -
  بالها رو سرت نياره يا ازش بخواد حق تو رو برگردونه.

خواست اين بالها سرم بياد ولی برای حفظ زندگيش مجبوره سکوت اون دلش نمی -
  کنه.

  دم.افع خودم ترجيح میام رو به منولی اگر من مادر بشم منافع بچه -

  لبخند بزرگی زد و گفت:

  آخه تو خيلی گلی، خيلی با معرفتی. -

  کنه.طور ايجاب میی مادری ايننه، فقط وظيفه -

  شی. تو حتماً مادر خوبی می -

  چند لحظه بهم خيره شد و بعد آروم زمزمه کرد:

  خوش به حالش. -

  ام؟ پسرم، دخترم؟ی آيندهکی؟ بچه -

  شدن آروم گفت:حين بلند 

  شوهرت. -

کنه. اين فهميدم به چی فکر میو بعد روش رو گرفت و از مغازه بيرون رفت. نمی
خواد بهم بفهمونه که از من خوشش کردم میزد و حس میآدم در لفافه حرف می

  طور هم بود اصالً با هم بودن ما امکان داشت؟!اومده ولی اگر اين

موند و من بايد سلين شد. اون بايد امير میی ايجاد میاين فکر خوبی نبود و نبايد حس
  موندم. باقی می

  گرفتم. اين اصالً فکر جالبی نبود!کردم و جلوی اين حس رو میبايد درست رفتار می

  از جام بلند شدم و زيرانداز رو جمع کردم و در مغازه رو باز کردم.
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ن رو داد به من و خودش هم روی صندلی نشستم که با دوتا ليوان چای اومد. يکيشو
  صندلی رو از پشت ويترين بيرون کشيد و پيشم نشست.

  توی سکوت چايش رو نوشيد و من برای مزه مزه کردن احساساتش گفتم:

  تونم روی کمکت حساب کنم؟می -

  رو بهم کرد و با اطمينان خاطر گفت:

  معلومه که بله. هر چی که باشه فقط کافيه بهم بگی. -

دوباره اشتباهم رو  ام با فرزين خوردم، دوست ندارمکستی که تو رابطهبعد از ش -
  تکرار کنم. 

  سرش رو فرود آورد. يک جرعه چای نوشيدم و گفتم:

  خوام انتخاب بهتری داشته باشم که دوباره شکست نخورم.برای همين می -

  هام رو روی هم کشيدم و گفتم:دوباره سرش رو تکون داد. لب

خوام هول هولکی بهش جواب مثبت بدم و در آخر باز استگار دارم نمیحاال که خو -
  هم اشتباه کنم و باعث بشم مردم در موردم حرف بزنن.

  تصميم درستيه... -

  رد آريو سليمانی برام تحقيق کن. پس لطفاً در مو -

  هاش گشاد شدن و بهم زل زد.چشم

اش رو بهتر بشناسم. اينکه وادهخوام خودش و خانخوام دوباره اشتباه کنم و مینمی -
کيه، چند سالشه، چقدر درس خونده، قبالً ازدواج کرده يا نامزد و يا دوست دختری 

  ی خودشه يا نه؟ و همچين چيزهايی.داشته؟ آيا اين فروشگاه ماشين برا

  به آرومی گفت:

  اخالقش رو بايد بشناسی.  -

  فهمم اخالقش چجوريه.اش بگردم میچند روزی باه -
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  گاهش رو ازم گرفت و آروم صدايی از ته گلوش خارج شد:ن

  اهوم.  -

  کنی؟پس تحقيق می -

  تر گفت:آروم

  آره، ولی ازدواج برات زوده. -

  ترم.من از الناز بزرگ -

به الناز هم گفتم براش زوده اما تو تازه از يک رابطه بيرون اومدی و ممکنه  -
  زده تصميم بگيری.هيجان

  زده بشم.ه هيجانمن بچه نيستم ک -

  شن.ها هم دچار اين حال میبه بچگی نيست. آدم بزرگ -

  کنم. نگران نباش. حواسم رو جمع می -

  باشه. -

  هاش خيره شد.و توی سکوت فرو رفت و به ليوان توی دست

  خواست؟اومد و من رو میی چی بود؟! از من خوشش میاين سکوتش نشونه

که اگر فکری هم داره دور بندازه چون شرايط  هر چی که بود من بهش نشون دادم
  شد.ما با هم جور نمی

های توی همين لحظه يک خانم و آقا اومدن داخل و سالم کردن و مشغول ديدن جنس
  توی مغازه شدن.

خواستن امير براشون فاکتور کرد و توی پالستيک بزرگ بعد هم چيزهايی رو که می
  مشکی چيد.

ا رو جمع کرد و روی هم گذاشت و بردشون پايين و هها رفتن جعبهوقتی اون
  تحويلشون داد تا با تيپاکس اونا رو بفرسته به مقصد.



170 
 

. من هم با روانش بازی زدوقتی برگشت خيلی سرحال نبود و ديگه حرف نمی
  کردم.نمی

شب که شد زودتر مغازه رو بست و با هم رفتيم سوار شديم. به يک ماهی فروشی 
  پياده بشم. با هم رفتيم توی مغازه و برای ماهياش غذا خريد.  رفت و ازم خواست

  ها شدم.های توی آکواريومن ماهیمن هم مشغول ديد

خنديد. جلوی زد و میرسيد که داشت با فروشنده گپ میصدای امير هم به گوشم می
های های رنگارنگ داخلش نگاه کردم. اونقدر رنگيک آکواريوم ايستادم و به ماهی

تلف و جذابی داشتن که دلم نيومد چشم ازشون بردارم. وقتی به جلوی آکواريوم مخ
های عجيبی که اسکلت بدنشون مشخص بود و دور بدنشون بعدی رفتم با ديدن ماهی

يک خط رنگ داشت به وجد اومدم و با تعجب به آکواريوم نزديک شدم. داشتم با 
کردم که با صدای امير به ون میکردم و دنبالشهای بزرگ شده بهشون نگاه میچشم

  خودم اومدم.

  خوشت اومده؟ -

  چه ماهيای خوشگلی هستن! اينا خيلی جذابن. -

  درست وايسا. -

هام گشادتر شدن و راست شدم. از پشتم کنار اومد و کنارم وايساد. بهش زل چشم
زدم. نگاه عجيبی توی چشمام انداخت و بعد نگاهی به پشت سرم کرد. ناخواسته 

اهش رو دنبال کردم. دوتا پسر پشت پيشخان وايساده بودن و داشتن با فروشنده نگ
زدن. يکيشون پشتش رو به پيشخان تکيه زده بود و روش سمت ما بود و حرف می

  کرد.داشت نگاهمون می

کرده که آقای غول اومد تذکر داد خودم فهميدم با خم شدنم اون پسره داشته هيزی می
  ل شاخ و شونه کشيدن پسرا برای هم شدم و پرسيدم:خيارو جمع کنم. بی

  اينا چه نوع ماهيی هستن؟  -

  ای هستن. اينا ماهی شيشه -

  دوباره رو به آکواريوم کردم و گفتم:
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  خری؟چرا از اينا نمی -

  اين ماهی رو رنگ کردن. -

  با حالتی از تعجب زياد نگاهش کردم و گفتم:

  چی؟! مگه جوجه هستن؟ -

جوجه کم ضررتر از رنگ کردن ايناست. اين ماهيا رنگ بهشون رنگ کردن  -
ور شن، بعضی هم توی رنگ غوطهشه، بعضياشون هم خالکوبی میتزريق می

  کنن تا رنگارنگ بشن.می

  گی؟ها رو الکی میاين -

  نه. -

  بينن؟آسيب نمی -

  کردم. های رنگارنگ رو نگاهبه سمتی رفت و به آکواريوم اشاره کرد. رفتم و ماهی

سوزه تا رنگ بشن. ور شدن. يک اليه از پوستشون میاين ماهيا توی رنگ غوطه -
  گيرن تا به اين شکل در بيان.بيماريای معده و تنفسی می

  کنن؟چرا همچين کاری می -

مونن ميرن. اونايی هم که میبرای جذب مشتری. خيلی از ماهيا طی اين پروسه می -
  دن.متيشون رو از دست میشن و سالمعموالً مريض می

  کسی هم هست ازشون بخره؟! -

  خری! ها نمیخود تو وقتی ديدشون گفتی چرا از اين -

  دونستم.بله ولی نمی -

ها هم خرن. خيلیدونن و برای قشنگی آکواريومشون ازشون میها نمیخيلی -
  خرن چون قشنگن.دونن و میمی

  خری؟و تو چرا نمی -
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  ريوم برد و با نگاه به ماهيا گفت:نگاهش رو سمت آکوا

دوست ندارم از اين جنايت انسانی حمايت کنم. اگر همه نخرن و حمايت نکنن ديگه  -
  شن.شه يا حداقل وارد کشور نمیاين کار انجام نمی

  کنن؟!ها کم خوشگلن که همچين کاری باهاشون میمگه خود ماهی -

  جلوی آکواريوم بعدی ايستاد و گفت:

  زنه.بيشتر دست به هر رذالتی می کاره. برای پول و فروشحريص و طمعانسان  -

  رو بهش خنديدم و گفتم:

  تو که بايد اين ماهيا رو دوست داشته باشی. مثل خودت دفتر نقاشی شدن. -

کنم اين کوچولوها کوچکترين ی خودم تتو شدم ولی فکر نمیو اجازه من با اراده -
  اشن.رغبتی به زجر کشيدن داشته ب

  ها رو با تأسف نگاه کرد.نگاهش مهربون شد و ماهی

ها پس تو همون فايترای خودت رو نگه دار. اما يادت باشه که تو هم نوزاد مولی -
  رو ميدی به فايترا بخورن.

طور زندگی کنم. توی دريا هم که باشن همينمن خالف طبيعتشون کاری نمی -
  کنن.می

  گی.درست می -

ای که به شيشه چسبيده بود و دهنش باز بود عدی رفتيم و با ديدن ماهیپای آکواريوم ب
  ی با نمکش خوددار باشم.زير خنده زدم و نتونستم با ديدن قيافه

  ی من آروم خنديد و مشتش رو آروم کنار سرم زد گفت:امير با ديدن قيافه

  ديوونه! -

  هاشو ببوسه. ار منتظره يکی لبانگ -

  ی آکواريوم بردم که کردم و سمت شيشههامو غنچه و بعد لب
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  هام نشست و گفت:يهو دست امير جلو اومد و رو لب

  نکن ديوونه زشته. -

  و سرمو آروم عقب هل داد. خنديدم و گفتم:

  نگاش کن چه بامزه است. -

ی چشم به ماهی روی شيشه انداخت و رو به من نگاهی با گوشهروش به من بود. نيم
  گفت:

  خوره.خواره. داره لجنای روی شيشه رو میمزه ماهی لجناين ماهی با -

  با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:

  ولی چيزی روی شيشه نيست. -

ده. کارش هم تميز شن. اين ماهی االن داره کارش رو انجام میبه چشم ديده نمی -
  ميمکه و دنبال بوسيدن کسی نيست. کردن سطوح آکواريومه. االن داره شيشه رو 

  هام اشاره کرد و گفت:لب به

  مخصوصاً بوسيدن لب. -

  و بعد به خروجی اشاره کرد و گفت:

  بريم؟ -

  م رو جلوی بدنم روی هم گذاشتم و گفتم:هاصدام رو صاف کردم و دست

ای بود و خيلی چيزها ياد گرفتم. اميدوارم در جلسات العادهممنونم استاد، کالس فوق -
  پربار شما شرکت کنم.های وی کالسبعد هم بتونم ت

  داد گفت:ای که به سختی قورت میبا خنده

  ها رو نکنين.به شرطی که ديگه قصد بوسيدن ماهی -

  چشم استاد. -
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هاش رو گرفت و با آروم خنديد و حرکت کرد و من هم دنبالش رفتم. غذای ماهی
م دوستش دست داد و خداحافظی کرد. هر دو رفتيم سوار شديم. کاله رو روی سر

  و اون موتور رو به حرکت درآورد. گذاشتم و وسايلش رو نگه داشتم

  امروز باشگاه نرفتی!  -

  نه، دو روز در هفته استراحت دارم. -

  کنی؟ يک قهرمان بايد هر روز تمرين کنه. چرا تمرين نمی -

  کنم.رم اما توی خونه تمرين میباشگاه نمی -

  دونستم پسر زرنگی هستی.می  -

  دونستم دختر لوسی هستی.نمیا من ام -

  با مشت وسط کتفاش زدم که خنديد. کمی بعد يک جا توقف کرد و پياده شد و گفت:

  بشين تا ميام. -

  کجا ميری؟  -

  ه بخوای ببوسيش. بشين زود ميام. چيزی وجود نداره ک -

راه افتاد و رفت و من نگاهی پشت سرم انداختم. مجبور شدم منتظر بشم تا مياد. از 
جا وايسادم که ديدم داره به سرعت وتور پياده شدم و حدود بيست دقيقه همونم

روم وايساد و دسته گل دستش گرده. وقتی نزديک شد به دستش خيره شدم. روبهبرمی
  رو سمتم گرفت. 

  کردم. آروم گفت:ها نگاه میفقط به گل

  هات رو خراب کردم. ديشب گل -

  الزم نبود اين کار رو بکنی.  -

  کردم. چرا! بايد جبران می -
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های قرمز دست کشيدم و لمسشون ها رو توی بغلم گذاشت. به برگ گلو بعد گل
دادن. سر بلند کردم و های لطيف مخملی زير پوستم حس خوبی بهم میکردم. برگ

  گفتم:

  ممنونم.  -

  سر فرود آورد و گفت:

  تو ببخش. ديشب کار بدی کردم.  -

  فدای سرت.  -

  تر.و من هم پشتش نشستم. توی مسير ساکت بود و من از اون ساکتسوار شد 

ره و من بايد مراقب گفت اين رابطه داره به سمت بدی میاحساس عجيبی بهم می
باشم. وقتی به منزل رسيديم من وارد حياط شدم و اون هم موتورش رو آورد داخل 

  حياط. در خونه باز شد و الناز رو به امير گفت:

  وب شد اومدی.سالم، خ -

  سالم آبجی. -

  الناز رو به من کرد و دسته گل دستم رو نگاه کرد و گفت:

  سالم. -

  سالم. -

معلوم بود دوست داشت بدوِن جريان اين دسته گل چيه و از کی گرفتم. اما ديگه مثل 
  قبل صميميتی بين ما نبود که بخواد بپرسه. رو به امير کرد و گفت:

  تو رو ببينه. خيلی وقته منتظرته.ت فرزين اومده، دوست داش -

هام به امير نگاه کردم. ابروهاش تو هم کشيده شدن. بعد هم سمت حين در آوردن کفش
در اومد. الناز کنار رفت و اول من وارد شدم و سالم کردم. حبيب آقا رو کرد بهم و 

د و جواب داد. بعد هم فرزين جواب من رو داد. پشت سرم امير وارد شد و سالم کر
هاش توی هم کشيده شد اما برای من اصالً جواب گرفت. فرزين هم مثل امير اخم

  اهميت نداشت. 
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پرسی کردم. مامان با ديدن دسته گل دستم رفتم توی آشپزخونه و با مامان احوال
  زده شد گفت:ذوق

  چقدر قشنگن. کی برات خريده؟  -

  و گفتم:با ورود الناز و نگاه کنجکاوش بدون اينکه بخوام يه

  آريو.  -

  مگه امروز ديديش؟  -

  بله. اين دسته گل رو آورده بود.  -

  چه رمانتيک!  -

لبخند آرومی زدم و يک ليوان بزرگ برداشتم. توش آب ريختم و دسته گل رو توش 
  اش رد شدم و به اتاقم رفتم. گذاشتم. از کنار الناز و نگاه خيره

هام شدم. يک پيراهن تا تعويض لباس گلدون رو گذاشتم روی ميز توالت و مشغول
زير زانو پوشيدم و زيرش ساپورت پام کردم. شال رو سرم کردم و از اتاق بيرون 

  رفتم.

وارد سرويس شدم و دست و صورتم رو شستم و خشک کردم. وقتی بيرون اومدم 
  رفتم روی يک مبل تکی نشستم و نگاهم رو به صفحه نمايش دادم.

داد. فرزين با پرسيدن ود و چندان اهميتی به فرزين نمیامير با گوشيش مشغول ب
  کشيدش.سؤاالت مزخرف به حرف می

  امير اينا چيه خريدی؟ -

  نگاهی به الناز انداخت و دستش رو نگاه کرد و گفت:امير نيم

  غذای فايتراس. -

  مگه بچه ماهی بهشون نميدی؟ -

  دم.ای يک بار بهشون مینه عزيزم، اونو هفته -

  رسی. بهشون می خوب -
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  اش رسيدگی کنه.به اعضای خانوادهآدم بايد  -

اش رو ادامه داد. امير نگاهش رو توی صورت فرزين فرزين پوزخند زد و بعد خنده
  کشيد و گفت:

  چی خنده داشت؟ -

  شه؟مگه ماهی هم عضو خانواده می -

ار داشت بفهمن شه ازشون انتظها هم اهميت ندارن. نمیها، آدمبرای بعضی از آدم -
  که حيوانات خانگی هم عضوی از خانواده هستن.

  داره بايد بگه سگم عضو خانوادمه؟!ها رو نزن. اونی که سگ نگه میاين حرف -

  فرزين با صدای بلند خنديد. امير با اخم شديدی براندازش کرد.

عضو ی بابات نوشته شده. عضو خانواده حتماً اونی نيست که اسمش توی شناسنامه -
رن، به خوخوابن، میکشن، میات نفس میخانواده اونايی هم هستن که توی خونه

  دن.بود و نبودت اهميت می

  فرزين با همون پوزخندش گفت:

  مثل همون سگ.  -

خندی، وقتی با يک خانواده زنی و بهش میهمون سگی که تو ازش حرف می -
تمام وجود وفاداريش رو اثبات  کنن، بادن و محبت میکنه و بهش غذا میزندگی می

کنه. تا کنه و توی غم و شاديشون، احساساتش رو به روش خودش منتقل میمی
شه عضو خانواده ه. پس میشروزی هم که به زور بيرونش نندازن ازشون دور نمی

  دونستش.

کرد. امير رو به جلو های امير رو برانداز میفرزين سکوت کرده بود و داشت چشم
  روی زانوهاش تکيه کرد و آروم گفت: اومد و

تر از کنيم، گاهی کمها که به اسمشون توی شناسنامه افتخار میولی آدما، همون -
  ی خودشون وفادار بمونن.خانواده تونن بهشن و حتی نمیاون سگ می

  امير تکيه کرد و دستش رو روی زانوش کشيد و گفت:
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خانواده، ضررشون خيلی کمتر از  به هر حال همين حيوونا به عنوان اعضای -
  ها به عنوان اعضای خانواده است.بعضی از آدم

زنه تو سر فرزين. فرزين هم فهميده بود ولی تابلو بود که امير اين حرفا رو داره می
های امير رو در رابطه با خودش قبول کرده. قبول داد يعنی حرفاگر جواب می

  کرده که وفاش کمتر از سگه!

ی بحث از کنار دِر آشپزخونه های امير رو شنيده بود برای خاتمهحرف مامان که
  گفت:

  الناز ميز رو چيدی؟ -

  بله. -

  همه گرسنه هستن.بيا غذاها رو ببر  -

امير پا شد و رفت پشت ميز نشست و بدون تعارف به کسی مشغول خوردن ساالدش 
وقتی ميز شام حاضر  شد. حبيب آقا و الناز به فرزين تعارف کردن بشينه سر ميز.

خورد، دستش رو شد رفتم سر ميز بشينم. امير که سرش پايين بود و داشت ساالد می
  بلند کرد و صندلی سمت چپ خودش رو عقب کشيد.

فرزين بهش زل زد. من هم از پشت امير رد شدم و کنارش نشستم. اينطوری درست 
  رو به روی حبيب آقا بودم.

روی فرزين بود و مامان، که از آشپرخونه اومد روبه الناز رو به روی امير نشسته
فرزين به خودش   و سمت راست امير نشست. الناز بشقاب فرزين رو برداشت که

  اومد و تشکر کرد و آروم گفت:

  کم بکش. -

  کنی؟چرا؟ تعارف می -

  نه، خيلی ميل ندارم. -

  ميل نداشتن فرزين يعنی حالش گرفته شده.
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داشت. حتی اگر فرزين از ازدواجش با الناز هم پشيمون شده ولی برای من اهميتی ن
بود باز هم اهميت نداشت. من برای خودم پلو کشيدم و مشغول خوردن شامم با لذت 

  روم ندادم.شدم و اهميتی به اون دو تا ميمونک روبه

وقتی شام توی سکوت صرف شد پا شدم و کمک کردم و ميز رو جمع کردم. رفتم 
ها شدم. مامان و شويی ايستادم و مشغول شستن ظرفو پای ظرفتوی آشپزخونه 

  شويی.ها رو آوردن چيدن روی ظرفکم ظرفالناز هم کم

شويی که امير کنارم وايساد و چيدم توی لگن ظرفهای کف زده رو میداشتم ظرف
  سر شير رو کشيد سمت خودش.

  اهرم رو باال داد، که گفتم:

  .جای شستن دست توی روشوييه -

  جدی؟ -

  سر بلند کردم و نگاهی به هيکل بزرگش کردم و گفتم:

  جدی. -

هام. يهو دستش رو توی صورتم تکون داد که قطرات آب پاشيد توی صورت و چشم
از جا پريدم و جيغ کوتاهی کشيدم. بهم خنديد و من با ساعدم صورتم رو پاک کردم 

نداخت و به بازوش نگاه ام رو کشيدم رو بازوش. ابروهاش رو باال او دست کفی
  کرد. تا حواسش نبود دستمو کشيدم زير بينيش.

سرشو عقب کشيد اما دير شد. دست خيسش رو روی بينيش کشيد و دوباره دستش 
  رو سمتم تکون داد که باز خيس شدم.

  ی نسبتاً آروم به ساق پاش زدم و گفتم:يک ضربه

  برو بذار کارمو بکنم.  -

نگاه عميقش رو ازم گرفت و رو به جلو کرد. يک ليوان  هاش به خنده باز شد ولب
  برداشت و مشغول آبکشی شد و در همون حال گفت:

  و شده. زورش رو به من نشون ميده.چه پرر -
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  به دستش اشاره کردم و گفتم:

  کنی؟چکار می -

  کنم. امروز خيلی خسته شدی.کمکت می -

  نه، خسته نيستم. -

  ی.برمت کمکم کنپس باز هم می -

  شی.باشه، کارت خيلی سخته، دست تنها هالک می -

اش گرفت شاکی نگاهم کرد و بهم اخم کرد. من بيخيال بهش خنديدم. خودش هم خنده
  و چيزی نگفت. مامان که اومد با ديدن امير گفت:

  کنم.کشی؟ بيا کنار خودم بهش کمک میامير جان تو چرا زحمت می -

  شه.چه زحمتی؟ االن تموم می -

  وقتی مامان کتری رو گذاشت روی اجاق گاز رفت. امير آروم گفت:

ها رو بشوره. بيشتر اوقات مادرم عادت نداشت سريع بعد از ناهار و شام ظرف -
های يک روز به روز بعد. بعد مامان رسيدن و ظرفهای ناهار به شب میظرف

  کرد.میشست و خودش رو خسته اون همه ظرف تلنبار رو روز بعد با هم می

کرد اما بيشتر اوقات نه. اون بيشتر تو اتاقش بود و درس سپيده گاهی کمکش می
  خوند.می

ی کارها افتاده رو دوش من و کسی نيست زد که همهمامان هم هی به جونش غر می
  کمکم کنه.

  کردم.برای تموم شدن غرغرهاش خودم بهش کمک می

رفتم ولی شبش خسته و باشگاه میکردم، يا بعدها کل روز مدرسه بودم، کار می
شويی و آشپزخونه رو برای روز بعدش سر و سامون رفتم پای ظرفکوفته می

  دادم.می
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داديم. کرد و دوتايی توی سکوت کارا رو انجام میاومد بهم کمک میگاهی سپيده می
انداخت که فقط کشيد و کابينت و ميز رو برق میشستم اون دستمال میمن ظرف می

  مان غر نزنه.ما

خوابم رو از کمد اتاق رفتم رختبعدش که احتياج داشتم يه ذره استراحت کنم، می
  کردم تا بخوابم.ی هال پهن میداشتم و گوشهمامان بر می

ذاشت و پای ها رو روشن میشرف تا ساعت يک و دو چراغاما اون محمود بی
کشيد و خواب هم بهم  میکرد. صداش رو هم باالنشست برنامه نگاه میوی میتی

  شد.حروم می

خواد روز بعد به درس و دونستم میخواد پا شم به فحش بکشمش. میدونستم میمی
زدم کردم و خودم رو به خواب میهام نرسم. ولی به خاطر مادرم سکوت میبدبختی

  که کوتاه بياد. 

دست بر وی خوابش برد اما از اذيت کردن من شرف جلوی تیبارها اون بی
  داشت.نمی

  کرد؟مادرت ازت دفاع نمی -

خواستم اين کار رو نکنه. گاهی هم مامان شد اما ازش میگاهی با هم دعواشون می -
جا بکپه. بعدش خودش گفت بيدارش نکن بذار همينکرد و میوی رو خاموش میتی

ديگه  تر شدم ورفت تو اتاقش. کمی که بزرگشد میدم صبح يا نصف شب بيدار می
خوابيدم. بعضی از رفتم رو پشت بوم میترسم از همه چی ريخته بود، تابستونا می

رفتم توی بالکن. يه چراغ کرد، میهم که اذيت و آزارش گل می های زمستونشب
  ذاشتم نزديکم که زياد سردم نشه.کردم و مینفتی داشتم. روشنش می

يوون دهن به دهن بشم يا باعث بشم اون سرد هم بود اما از اين بهتر بود که با اون ح
  و مادرم دعوا کنن.

تونستی بيای پيش بابات و چطور تونستی اين همه سختی رو تحمل کنی وقتی می -
راحت زندگی کنی. بابات ده سال با الناز تنهايی زندگی کردن تا وقتی که ما اومديم. 

  داره.بينی. کسی اذيتش نکنه کاری به کار کسی نمامان هم که می
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رفتم اگر مادرم بلد بود زندگی کنه. اگر محمود يه عوضی نبود هيچوقت نمی -
  پيششون اين همه ذلت بکشم.

رفت. زد بابام بود. جای دوری نمیجهت يک کشيده هم بهم میخود و بیبابام اگر بی
  ولی اين دو تا نابودم کردن.

باال بکشن که ولشون  تو اين همه سختی تحمل کردی، فقط منتظر بودی پولت رو -
  کنی.

  آهی کشيد و بشقاب دستش رو توی آبچکان گذاشت و گفت:

باور کن پول و مسائلم با سپيده همه بهانه بود. بهانه بود برای اينکه خونه رو ترک  -
  کنم. خيلی وقت بود به نتايج ديگه رسيده بودم.

  بشقاب دستم رو دستش دادم و گفتم:

  ای؟چی نتيجه -

ذاشتم خودش از پس خودش بر کردم. ديگه بايد میايد مامان رو ول میمن ديگه ب -
اومد. پشتش به من گرم بود. خودش گريای محمود کوتاه میبياد. اون جلوی وحشی

  کوچکترين سياستی برای درست کردن زندگيش نداشت.

کرده که کرد که مادرت چقدر خوب خونه رو مديريت میالناز برام تعريف می
  دعوا پيش نياد.  اختالف و

کرده. اما مادر من اينطوری کرده و واقعاً کمبود مادر حس نمیچقدر بهش محبت می
نبود. هنوز بعد از بيست سال زندگی شبيه نامادری سپيده است. هيچ محبتی بهش 

تونست مشکالتش رو باهاش نداره. اصالً با هم صميمی نيستن. اون دختر حتی نمی
  ميون بذاره. در

  ف سر تکون داد و گفت:با تأس

ترسم کنم میاحساسه. به الناز که نگاه میخيال و بیدونم به کی رفته انقدر بینمی -
  به مادرم رفته باشه.
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شستم. اين آدم برام جالب بود. خيلی صبور بود ها رو میسکوت جوابم بود و ظرف
شته باشه. شد کسی تا اين حد اعصابش کشش داکردم. مگه میو از صبرش تعجب می

کرد و جوابی کردم تازه فهميدم چرا سکوت میوقتی به رفتارهای روز اولم فکر می
  داد.نمی

  اونقدر بدرفتاری ديده بود که رفتارهای من براش عجيب نبود.

  از خودم خجالت کشيدم.

  ها رو کف کشيدم و گفتم:ی ظرفآخرين دونه

  من آشنا شدی... رفتارهای روز اولی که با -

  رو قطع کرد و کاسه رو از دستم کشيد و گفت:حرفم 

  ه بيام گير يک مامان ديگه بيفتم.با خودم فکر کردم ای بابا! مامان رو ول کردم ک -

کشيد. کاسه رو گذاشت روی آبچکان نگاهش کردم. داشت با جديت کاسه رو آب می
کنم یو شير آب رو بست. رو کرد به من و براندازم کرد. وقتی ديد هنوز نگاهش م

  خنديد و گفت:

  غير از اين که نبودی، بودی؟! -

  برو بيرون تا نصفت نکردم. -

  باشه. -

و بعد هر دو دستش رو باال آورد و محکم سمتم تکون داد که باز قطرات آب پاشيد 
  تو صورتم. از جا پريدم و گفتم:

  آخ! چه کاريه؟ -

ديدم از آشپزخونه بيرون و بعد با آستينم صورتم رو تميز کردم و چشم باز کردم که 
  رفت.

وقتی کارم تموم شد و رفتم توی هال سر فرزين سمتم چرخيد. اخم کرده بود و بهم 
خورد. پس يک راست رفتم تو زل زده بود. ديگه از خودش و نگاهش حالم به هم می

  اتاقم و در رو بستم.
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باس زشتی که سليقه بود و لدر حال دوختن لباسم بودم. تمام فکر و ذکرم الناز بی
برای عقدش خريده بود. با فرزين رفته بودن بيرون. چشم بازار رو کور کرده بود 
و يک پيراهن ياسی رنگ خريده بود. پيراهنی که تا رنگش رو توی کاور ديدم فهميدم 

  نبايد قشنگ باشه.

هايی که های زير سينه و چينی جلوش و برشوقتی هم پوشيدش با اون همه دگمه
د ياد لباس بارداری افتادم. مامان با ديدنش ساکت شد و فقط نگاهش کرد. خورده بو

  ه خوب نيست فقط گفت مبارکت باشه.روش نشد بهش بگ

حبيب آقا هم که هيچوقت تو نخ اين کارها نبود. بهش گفت قشنگه و مبارکش باشه. 
باشه دونست اگر لباسش ايرادی داشته الناز منو نگاه کرد. منتظر نظر من بود. می

ً بهش می هاش رو برطرف های لباسخواست و عيبگم. هميشه ازم نظر میحتما
  کردم.می

اين بار اما با اينکه ديدم اصالً لباس خوبی نيست و بهش نمياد فقط آروم گفتم مبارک 
دونست وقتی باشه و رو به صفحه نمايش کردم. فهميد از لباسش خوشم نيومده. می

کنم، وقتی لبخند به لبم نمياد و وقتی وقتی ازش تعريف نمی کنم،برای لباسی ذوق نمی
زنن يعنی اون لباس يا قشنگ نيست و يا ايراد زيادی داره. شايد هم هام برق نمیچشم

طور که من سکوت کردم چون فکر کرد اين سکوت علتش حسوديه. همونفکر می
  کنه از حسوديمه.کردم اگر حرفی بزنم اون فکر میمی

ای که با مچ مردونه تنگ های گشاد و افتادهدم اما اون پيراهن با آستينسکوت کر
نشست. توی نگاهم شبيه لباس خواب بود و اونقدر ساده و شده بود، اصالً به دلم نمی

دونستم چطور اين رو به الناز شکيل نبود که مناسب عقد باشه. دوستش نداشتم و نمی
ه سليقه توی انتخاب لباس، چطور اجازه داده فهميدم فرزين با اون همبگم. حتی نمی

  بود که الناز اون لباس رو انتخاب کنه و تن بزنه و بخواد برای عقدش بپوشه. 

  ها ايستادم.سر بلند کردم و از پشت چرخ بيرون اومدم. رفتم و کنار رگال لباس

دست بردم و لباس سفيدی که برای خودم دوخته بودم رو بيرون آوردم. از داخل 
  کاور بهش نگاه کردم.
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قرار بود روز عقدم با فرزين اون لباس رو بپوشم. هردومون با هم مدلش رو انتخاب 
کرده بوديم. بعد هم من پارچه خريدم و دوختمش. اما قسمت نشد به فرزين نشونش 

  بدم.

ها با حوصله چندتا ژورنال زير و رو کرديم تا اون لباس انتخاب شد. فرزين هم ساعت
ی اون همه حرف زدن شد يک پيراهن سفيد ساده که هام گوش کرد و نتيجهبه حرف

  توی تن خيلی شيک و قشنگ بود.

  کرد پرسيد:شيدا که داشت لباسی رو سردوز می

  طوری شده؟ -

  نه! -

  کنی؟ خيلی وقته لباس عقدت دستته.به چی فکر می -

  و گفتم:لباس عقدم؟! اين ديگه لباس عقد من نبود. زير لب زمزمه کردم 

  اين ديگه لباس عقد من نيست. -

  پس مال کيه؟ -

  مال کسيه که با فرزين ازدواج کنه. -

اين چه حرفيه؟ تو با هر کس ازدواج کردی بپوشش. خيلی دوستش داشتی. يادت  -
  کردی؟رفته چقدر براش ذوق می

  هام مثل قلبم ماتم گرفتن. آروم گفتم:حس کردم چشم

  ديگه دوستش ندارم. -

گم. لباس رو سر جا گذاشتم و پشت دونستم که دارم مثل سگ دروغ میخودم میولی 
چرخ برگشتم و نشستم و مشغول دوختن شدم. بدون اينکه بخوام اشکم در اومد و 
  شروع کردم به گريه کردن. شيدا از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست و بغلم کرد.

فين کردم و اشکامو ريختم ی فيناون هم شروع کرد به اشک ريختن. توی بغلش حساب
ای گذشت که از هم جدا شديم. حسابی طور. بيست دقيقهاش. اون هم همينرو شونه

  هامو گرفتم. شيدا از گريه سرخ شده بود. گفتم:آروم شده بودم. با دست اشک
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  کنی؟تو چرا گريه می -

  چون تو شکست عشقی خوردی. -

  چه؟ خوب من شکست عشقی خوردم، آخه به تو -

الن انگار خوب از بس از فرزين حرف زده بودی من هم نديده عاشقش شده بودم. ا -
  خودم شکست عشقی خوردم.

چند لحظه نگاهش کردم. يهو به حرفش زدم زير خنده و حسابی خنديدم. اون هم از 
  هاش گفت:ی من شروع کرد به خنديدن. شيدا وسط خندهخنده

  نه.تامونو عقد که فرزين بگيم سهب -

  خنديدم گفتم:من هم همونطور که می

  آره، چه هووهای خوبی هم بشيم. -

  مونه.بيچاره کمر براش نمی -

يک لحظه کپ کردم از شنيدن اين حرف. اما با فکر کردن بهش دوباره خنديدم و 
  گفتم:

  ت نداره. بايد دو شيفته کار کنه.ديگه استراح -

طوری که اشک از چشمامون راه گرفت. خنديديم. تر میزديم و الکیالکی حرف می
  فکمون درد گرفته بود و روی ميز چرخ خياطی غش کرده بوديم.

  ها اومد داخل و با ديدن ما متعجب گفت:يهو يکی از مشتری

  الم.س -

ساکت شديم و بهش زل زديم. خواستيم جواب بديم که ناخواسته باز شروع کرديم به 
کرد و چند لحظه بعد بدون اينکه نگاهمون می خنديدن اون بنده خدا هاج و واج فقط

صدا شد و خنديد. اومد روی صندلی جلوی چرخ خياطی بدوِن موضوع چيه با ما هم
من نشست و بهمون خنديد و اجازه داد حسابی اون حالت هيستريک رو پشت سر 

  بذاريم.



187 
 

  اون خانم لباسش رو پرو کرد و پوشيد و با رضايت رفت.

قه بعد از رفتن شيدا چند ضربه به در خورد و هنوز بفرماييد اون روز عصر ده دقي
ی مردی رو پشت شيشه ديدم. با خودم گفتم امير نگفته بودم که در باز شد و سايه

  چقدر زود رسيد اما وقتی وارد خياطی شد، با ديدن آريو چشمام چهارتا شدن.

و به من با هاش بود. در رو پشت سرش بست و ريک دسته گل رز قرمز توی دست
  اون صدايی که خيلی هم جذاب و گيرا بود گفت:

  سالم عزيزم. -

هول شدم و حتی نتونستم جوابش رو بدم. فقط بهش خيره شدم. انتظار نداشتم بياد 
  سراغم. انتظار نداشتم بياد داخل و بهم بگه عزيزم.

کت شلوار رسمی و مشکی تنش خيلی خوش دوخت و زيبا بود. عينک آفتابيش رو 
  وی پيراهن سفيد جذبش آويزون کرده بود.ر

  آروم جلو اومد و گفت:

  حالت خوبه؟ -

  به خودم اومدم و دستپاچه گفتم:

  سالم. ببخشيد انتظار ديدن شما رو نداشتم. -

  ها قشنگه.همين غافلگيری -

ام دستپاچه سمت چوب لباسی رفتم و مانتوم رو برداشتم و سريع پوشيدم و بعد روسری
  و خواستم بپوشم که جايی گير کرد.رو برداشتم 

ام توی چنگ آريو گير افتاده. قلبم شروع کرد ضربه با ترس برگشتم و ديدم روسری
  ام.ی سينهزدن به قفسه

  کردم! کرد بايد چکار میافتادم. اگر کاری میداشتم از ترس پس می

ورت با اون ته ريش و لبخند کجش صورتم رو برانداز کرد. لبخندش منو ياد ص
  فرزين انداخت. گفت:
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  الزم نيست جلوی من حجاب بگيری. -

  مگه شما کی هستی؟ -

  ات بدون.از االن منو شوهر آينده -

  ترسونين.دارين من رو می -

ام رو ول کرد و عقب رفت. من هم چند لحظه به صورتم نگاه کرد. آهسته روسری
  روسری رو سر کردم. آريو روی مبل نشست و گفت:

  ت تموم شده حاضر شو بريم خونه.اگر کار -

  خونه؟! -

  برسونمت عزيزم. -

  شم.آهان! مزاحم نمی -

  مزاحم يعنی چی؟! وسايلت رو جمع کن بريم. -

ترسيدم سريع مشغول جمع کردن وسايلم شدم و چون از تنها بودن باهاش می
  طور گفتم:همون

  داداشم هر روز مياد دنبالم. -

  مگه تو داداش داری؟! -

  گاه کردم. اون از همه چيز خبر داشت. الزم نبود بپيچونمش پس گفتم:بهش ن

  ام.برادر خونده -

  گی.آهان! اون پسر خوش هيکل بوکسور رو می -

  دونين؟جا میبله. شما از ک -

  هاش رو گذاشت زير بغلش و گفت:پای چپش رو انداخت روی پای راستش و دست

آوردم. از اونجا که زندگيش رو در میکردم ته و توی با هر کس که ازدواج می -
  تونم زود به جواب سؤاالتم برسم.هام زيادن میآدم
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وسايلم رو از برق کشيدم و دسته گلش رو از روی ميز چرخ خياطی برداشتم و ازش 
  تشکر کردم. بعد هم لباس سفيدی که دوخته بودم رو برداشتم و گفتم:

  بريم. -

  از جاش بلند شد و گفت:

  يزم.بريم عز -

ها رو خاموش کردم و از جلوش رد شدم و رفت در رو باز کرد و منتظر شد. چراغ
بيرون رفتم. بعد از من اون بيرون اومد و در رو کشيد. قفلش کردم و دنبال آريو راه 
افتادم. کنار يک لکسوس مشکی ايستاد و درش رو برام با احترام باز کرد. سوار 

  شدم و اون آروم در رو بست. 

ی دم و دستگاه داخلش ينش رو دور زد و سوار شد و من سعی کردم خيلی خيرهماش
شد برای ديد زدن وقت زياد داشتم. نشم و نديد بديد بازی در نيارم. اگر قسمتم می

ديد اومد و میماشين رو روشن کرد و راه افتاد. تموم فکرم پيش امير موند. اگر می
  کنم.ازش دوری می کرد باز هم قهر کردم يانيستم فکر می

به دستم توی دست آريو کردم که دستم کشيده شد. از جا پريدم و داشتم به اون فکر می
  نگاه کردم.

  کنين؟چکار می -

  به انگشتام نگاه کرد و گفت:

  خوام بدونم چی انگشتری به اين دستا مياد!می -

  دستم رو پس کشيدم و گفتم:

شما رو دوست  باره، نه به داره. اين حرکات لطفاً کمی خوددار باشين. هنوز نه به -
  شم.ندارم. اذيت می

  نگاهی بهم انداخت و گفت: نيم

  به دارش. نگران هيچی نباش عزيزم.کنم هم هم به بارش می -

  اش رو نداشتم. با ناراحتی گفتم:دونم چرا بيخود عصبی بودم و انگار حوصلهنمی
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ا پيدا شد. خيلی يهويی توی زندگی من ی شما از کجدونم سر و کلهمن حتی نمی -
  اومدين.

خوب مادرم شما رو معرفی کرد. توی اين چند روز هم از طريق چند نفری تونستم  -
  ات رو بشناسم.تمام خانواده

  از کی شنيدين که ناخواهری من بهم خيانت کرده؟ -

هام از آدم شه. يکی از همونافته نقل مجالس میها وقتی میدونی که اين اتفاقمی -
  هاتون شنيده بودن.فاميل

  های با نفوذی دارين.آدم -

  تا قصد من، نفوذ به چی باشه؟ -

  االن قصد شما از اين نفوذ چيه؟ -

  رو بهش کردم. لبخند جذابی زد و گفت:

  قصدم نفوذ به قلب تو، دختر زيباست.  -

  و نيم نگاهی بهم انداخت. شاکی شدم و گفتم:

  م که با اين جمالت قشنگ خر بشم. ين. من آدمی نيستبا کلمات بازی نکن -

  ناخواسته صدام باال رفته بود و شاکی شده بودم. برگشت سمتم و مثل خودم گفت:

  دم جواب بده. انقدر خودتو نگير. پس بهت پيام می -

  افتين يا از اونور. ينور بوم میتون مغزتون معيوبه. يا از اشما مردا همه -

  ست پيچيد و گفت:خنديد و سمت را

  شه. کم همه چی برات عادی میخيلی خودت رو اذيت نکن. کم -

  کنم اذيت نشم و برام عادی باشی. دارم سعی می -

  خوبه!  -

  دونم چرا! ولی نيستی، نمی -
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  حق داری اينطور فکر کنی.  -

شد. اين همه بهش خيره شدم. خيلی پررو بود. اون لبخند لعنتی از صورتش پاک نمی
  توجه به نگاه عصبی من گفت:آورد. آروم بیآرامش رو از کجا می

دونم حال بدی رو پشت سر گذاشتی و االن اعتماد به من حق داری عزيزم. می -
برات خيلی سخته. البد ميگی بين اين همه آدم چرا من؟! چرا آريو اومده و از من 

همه آدم تو نه؟! چرا پرسم. چرا از بين اين کنه. من يک سؤال میخواستگاری می
  نبايد من از تو خوشم بياد؟! 

دم با اين سر و وضع حداقل بيست تا دوست يک دليل منطقی بيار چرا من؟! قول می -
  دختر داشتی. 

آره داشتم. اتفاقاً همه هم شيک و به روز و جينگلی مستون. ولی وقتی پای يک  -
گرده. دنبال يک کسی یعمر زندگی مياد وسط، آدم دنبال يک شخصيت متفاوت م

  گرده که هم شريک زندگيش باشه هم رفيق راهش. می

  دونی متفاوتم؟ بودن، از کجا می های قشنگیحرف -

  نگاه عاقل اندر سفيهی بهم انداخت و روشو جلو کرد و گفت:

  خدا لعنتش کنه.  -

  کيو؟  -

  اونی که باعث شده تو ديگه به هيچکس اعتماد نکنی.  -

ی کنارم بيرون رو نگاه کردم. از خودم پرسيدم يعنی رفتم و از پنجرهنگاهمو ازش گ
  اعتماد شدم؟!واقعاً من به خاطر اتفاق بدی که برام افتاده به همه بی

  های آريو فکر کردم. پيشونيمو ماساژ دادم و به حرف

خوای سر راه بريم جايی بشينيم و چند دقيقه راحت صحبت کنيم؟ هوايی به می -
  شه. وره حالت بهتر میسرت بخ

  من حالم خوبه.  -
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و به دسته گل روی لباس سفيد دستم نگاه کردم که يک موتور کنار ماشين اومد و با 
صداش سرمو باال کردم و با ديدن امير که دست چپش رو بلند کرده بود و اشاره 

  داد آريو وايسه، يکه خوردم. می

  آريو راهنما زد و گفت:

  طی دنبالمونه. داداشت از دم خيا -

توقف کرد و امير جلوتر از ما کنار خيابون وايساد و با ژست قشنگ هميشگيش از 
روی موتور پايين اومد. يک شلوار جين آبی تيره پوشيده بود. يک تيشرت مشکی 

دار مشکی روی آستين بلند که عضالتش از زيرش مشخص بود. يک کاله نقاب
ود و با سری که پايين گرفته بود آروم سمت سرش بود. نقاب کالهشو پايين کشيده ب

  ماشين آريو اومد. 

  آريو آهسته گفت:

  چرا مثل يوزپلنگ راه ميره؟ نکنه بخواد فکمو پياده کنه؟!  -

  دل تو دل خودم نبود. با اين حال پرسيدم:

  ترسی؟ازش می -

  آريو نگاه پنچری بهم کرد و گفت:

  ترسم؟! ام، ميگی ازش میتو معدهافتن یبا اين هيکلش يک مشت بهم بزنه دندونام م -

امير رسيد پشت دِر سمت آريو. آريو خواست پياده بشه. کمربندش رو باز کرد و 
دستگيره رو کشيد. در باز شد اما امير با يک فشار در رو بست. هر دوی ما متعجب 

ی نگاهش کرديم. خم شد و نقاب کالهشو باال کشيد. آريو شيشه رو پايين کشيد و تو
  صورت امير گفت:

  سالم.  -

  امير چند لحظه نگاهش کرد بعد آروم گفت:

  ذاری محل کارش. پاتو می  ص نشدهبار آخرت باشه تا تکليفت مشخ -

  آريو آروم جواب داد:
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  چشم.  -

  کنی. و بار آخرت باشه تا باهاش نسبتی پيدا نکردی ميای سوارش می -

  من قصد بدی...  -

  گفت:امير سمتش بُّراق شد و 

  ديگه نبينمت.  -

  چشم.  -

دونم چرا جای استرس و ترس دهنم کش اومد و خواستم بخندم ولی جلوی خودمو نمی
  گرفتم. امير به من نگاه کرد و گفت:

  پياده شو لطفاً.  -

  چشم.  -

  اين چشم رو به تقليد از آريو گفتم. خطاب به آريو ادامه دادم:

  ممنون، لطف کردين.  -

  برسون، خدانگهدارت.  به مادر سالم -

  خداحافظ.  -

پياده شدم و در رو بستم. امير به دستم نگاه کرد. با ديدن دسته گل بهم اشاره کرد. از 
  جلوی ماشين رد شدم. دسته گل رو ازم گرفت و اونو از پنجره داخل داد و گفت:

  اينم بده به مادرت! هر وقت اومدی خواستگاری با دسته گل تشريف بيار.  -

  شم. چ -

امير راه افتاد و به من اشاره کرد که بريم. دنبالش رفتم. سوار شد و من هم پشتش 
نشستم. موتور رو روشن کرد که آريو از کنارمون رد شد و بوق کوتاهی زد. امير 

  زير لب گفت:

  مرض. -
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دونم چرا اصالً بودم اما نمیمن خنديدم، با صدای بلند هم خنديدم. بايد ناراحت می
  نبود.  اينطور

راه افتاد و سرعتش رو باال برد و از کنار آريو رد شديم. توی تقاطع دور زد که 
  نگاهی به اطرافم کردم و گفتم:

  گردی؟ چرا داری برمی -

  ی دوست پسرت!خوای با هم بريم خونهنکنه می -

  اون دوست پسرم نيست.  -

  هر چی! -

ست. حتی متوجه نشده بودم کی وقتی به خيابون نگاه کردم ديدم اصالً مسير من ني
کنه مسير رو تغيير داده بود. از بس که اعصابم ُخرد بود متوجه نشدم داره چکار می

و کجا ميره. احتماالً امير هم که پشت سرمون بوده وقتی ديده تغيير مسير داديم اومد 
  و جلوش رو گرفت. 

  ايستاديم گفتم:هوا خنک شده بود و کمی احساس سرما کردم. پشت چراغ قرمز که 

  هوا سرد شده.  -

  االن سردته؟!  -

  زنه سرده.يک خرده. باد که بهم می -

  برات تاکسی بگيرم بری؟ -

  ريم ديگه.نه، داريم می -

  کمی راست شد و گفت:

شد. مثل اينکه تا ديروز که لکسوس سواری نکرده بودی، روی موتور سردت نمی -
  هواشون با هم خيلی فرق داره.

  سوس دلنشينه.هوای لک



195 
 

منظورش اين بود که ماشين آريو چشم من رو گرفته! عصبانی شدم و مشت محکمی 
های تر شدم و با هر دو دستم مشتتوی پشتش زدم. اما انگار دردش نيومد. عصبانی

  محکمم رو توی پشتش زدم و گفتم:

  من اينطور دختری نيستم. -

  اصالً عين خيالش نبود و آهسته گفت:

  کنن.دم دارن نگاهت میبس کن، مر -

کنن. ناراحت من نبود که بهم توهين کرده. ناراحت اين بود مردم دارن نگاه می
هام در اومدن هاش ولی هيچی نگفت. اشکهام رو کوبيدم توی کتفتر مشتعصبی

  که پسری از توی ماشين بغلی گفت:

  تر بزن.محکم -

ناراحتی رو به جلو خم شدم و و بعد خنديد و پاشو گذاشت روی گاز و دور شد. با 
فهميدم چرا اون روز تا اين حد ناراحت سرمو گذاشتم روی کتفش و گريه کردم. نمی

  و عصبی بودم و چرا دلم نازک شده بود.

چند دقيقه بعد امير کنار خيابون وايساد و موتورش رو خاموش کرد. من هم راست 
خواست صورتم نگاه کرد. دلم نمی شدم و نشستم. پياده شد و رو بهم کرد. چند لحظه به

  هاش نگاه کنم.توی چشم

  کنی؟نگام نمی -

ی سمت راستم دادم. دستش رو آورد های نئون مغازهرومو ازش گرفتم و به چراغ
  ام و رومو به خودش کرد و گفت:زير چونه

  کنی؟گريه می ؟ چرايک چيزی گفتم بيستا مشت زدی به جاش. چرا ديگه قهری -

  از دستش بيرون کشيدم و نگاهمو به زير گرفتم. اموچونه

  سلين. -

  شنيدن اسمم از زبونش دلمو به تپش انداخت. آروم گفتم:

  کنم.از شنيدن حرفت احساس دلشکستگی می -
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  ببخشيد، باشه؟ -

  و کمی جلوتر اومد و آروم گفت:

  سلين خانم! -

  ن گفت:هام غمگين شد. پشيمونگاهمو باال گرفتم. نگاهش با ديدن چشم

  خوام. اينطوری غصه نخور قربونت برم.معذرت می -

  کرد ناراحتم کرده!رفت چون حس میی من میاين امير بود! داشت قربون صدقه

  دلم انگار سقوط کرد و افتاد زمين. اين چه حالی بود که من داشتم؟!

اجازه سر خوردن و سريع با دست زير هام بیقراری شد. اشکنگاهم پر از بی
  قرارتر از خودم جلو اومد و دستمو گرفت و گفت:هام کشيدم. بیشمچ

  بيا بريم. -

  آزادم لباس رو دنبال خودم کشيدم.از موتور پياده شدم و با دست 

های با هم وارد يک کافه شديم. دو نوشيدنی گرم سفارش داد و رفتيم نشستيم. با چشم
  :کرد. آروم زمزمه کردغمگينش صورتم رو برانداز می

  ترين شهر جهانند...هايت غمگينچشم -

  متعجب پرسيدم:

  چی؟! -

کنه، هات نگاه میهات! هر وقت غم دارن، انگار کل شهر غمگينه. آدم تو چشمچشم -
  کنه. ترين شهر دنيا زندگی میانگار توی غمگين

  اونوقت تو االن برای من تکست گفتی؟ -

  تکست چيه؟! -

  همين جمالت شاعرانه. -

  و تکون داد و آهی کشيد و گفت:سرش ر
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  من اصالً از شعر و شاعری سر در نميارم. -

  هام برگشت.هامو توی دهنم کشيدم که نگاهش پايين رفت و زود به چشملب

  کنم مستعد باشی.فکر می -

  هاش انداخت و گفت:سرشو تکون داد و قوسی به لب

  نه بابا. -

  آهی کشيد و آروم گفت:

  ده.رده که به اين چيزها قد نمیسرم انقدر ضربه خو -

  ترين شهر جهانن؟های من غمگينشمگی انگار چپس چطور می -

  هاشو باال کشيد و گفت:شونه

  خيال. دونم، بینمی -

های و دستش رو بلند کرد و پيشخدمت رو سمت ميز راهنمايی کرد. پيشخدمت ليوان
  نسکافه رو روی ميز گذاشت و رفت.

زد و بعد از هم زدنش ليوان رو برداشت و مشغول نوشيدنش برای خودش کمی شکر 
  شد. من هم مشغول شدم که ازم پرسيدم:

  کشی؟راستی اين چيه دنبال خودت می -

  و به لباس سفيد روی صندلی کناری اشاره کرد. يک نگاه به لباس انداختم و گفتم:

وز بپوشمش ولی لباسی بود که برای عقدم با فرزين دوخته بودم. قرار بود اون ر -
  کنه فکر کردم بهتره بدمش به الناز.حاال که همه چيز به هم خورده و داره ازدواج می

  مگه الناز لباس عقد نگرفته؟ -

ی روی کمر تا پايينش، با گرفته ولی ديدی که چه مصيبتی بود. با اون همه دگمه -
ی خيلی گشاد و هاهای عجيبش، با اون آستيناون همه چين زير سينه و کمر و برش

  افتاده توی تنش خيلی زشت بود. 
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  قشنگ بود ها! -

  با غيظ رو بهش گفتم:

ات مثل خواهرته. پيراهن عقد اگر سفيد باشه و ساده خيلی ايش! تو هم سليقه -
  تره. چی بود اون لباس خواب! قشنگ

  پسنده.هر کس يه چيز می -

  اين.سليقهای داره، تو و خواهرت هم کور بله، هر کس سليقه -

  همين که تو سليقه داری کافيه. -

  تر شدم پرسيد:لبخند زدم و ديگه باهاش بحث نکردم. وقتی آروم

  گرم شدی بريم؟ -

  بله. -

  پاشو. -

و بعد هر دومون پا شديم و بعد از اينکه امير حساب کرد رفتيم سوار شديم و به خونه 
و خسته نباشيد گفتن به هم و پرسی برگشتيم. وقتی رفتيم توی خونه بعد از احوال

خوردن شام و کارای معمولی هميشگی الناز رو به اتاقم صدا کردم. وقتی اومد لباس 
  رو از توی کاور در آوردم و بهش نشون دادم.

  اين لباس چطوره؟ -

  مال کيه؟ چقدر قشنگه! -

  ها دوختم ولی نخواستش.برای يکی از مشتری -

  چرا نخواستش؟ -

خوامش. بفروشش و دستمزدت رو سمش به هم خورده بود گفت نمیدونم، مرانمی -
  خواييش؟بردار. آوردم نشونت بدم ببينم نمی

  وای! اينکه خيلی خوشگله و حيف. شايد بعداً پشيمون بشه. -
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  دونم.شايد، نمی -

  خواييش؟ خودت نمی -

  دوزم.نه! من برای خودم يک چيز ديگه می -

  س خودم خيلی لَخته و يک جورايی دو دلم.پس بذار امتحانش کنم. لبا -

  مگه کور بودی اونو خريدی؟ -

  گفت زود يک چيزی بردار بريم.چی بگم! فرزين عجله داشت و هی می -

  رفتی. شما که چند روز وقت داشتين!ذاشتی سر فرصت میمی -

  فرزين مدام سرش شلوغه... -

پيراهن شد. وقتی پيراهن  و بعد همونجا لباسش رو در آورد و مشغول پوشيدن اون
رو تن زد جلو رفتم و زيپش رو باال کشيدم و عقب اومدم. به خودش توی آينه نگاه 

  زده لبخند زد و گفت:کرد و ذوق

  خوامش سلين جون. قيمتش چنده؟چقدر خوشگله! می -

  ی من به تو.باشه برای خودت، هديه -

  چرخيد سمتم و گفت:

  ولی آخه... -

  بودم اگر دوستش داشتی بدمش بهت. بگی. تصميم گرفته الزم نيست چيزی -

اش کشيد که حالت خشتی دوخته شده بود. ی روی سينهدستی به گيپورای چين خورده
  بعد هم پاپيون جلوی کمرش رو نگاه کرد و گفت:

  خيلی شيکه سلين. -

  تونی برش داری.می -

  چند لحظه توی سکوت نگاهم کرد و بعد آروم گفت:

  س خودته؟اين لبا -
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  هاش نگاه کردم و بعد رفتم و روی تخت نشستم و گفتم:به چشم

  آره. -

  کنی؟چرا اين کار رو می -

چون ديگه مناسب من نيست. اينو برای دلم دوختم ولی االن اون کسی که برای دلم  -
ی فرزين هم هست. کلی وقت گذاشتيم تا بتونيم بود، کنار توئه. نگران نباش، سليقه

  پسندی.البته اگر تو سادگی رو میساده طراحی کنيم. يک لباس 

هاش رو روی دامن لباس الناز به ميز توالت تکيه زد و سرشو پايين انداخت و دست
  کشيد و گفت:

های ساده بود. گاهی بيشتر فهمم که چطور اين اتفاق افتاد. اولش حرفخودم هم نمی -
دونم بعد هم مسائلمون. نمی زديم، بعد در مورد خودمون،در مورد تو حرف می

  وقت حس کردم به فرزين عادت کردم.چطور شد که يک 

  های فرش.نفس عميقی کشيدم و نگاهمو بردم روی گل

تونستم ازش دست بکشم و هر روز چندبار بهش کم نمیيک مدت که پيش رفتيم کم -
م زندگی تونزدم. تا اينکه بهش گفتم بدون اون نمیزدم و باهاش حرف میزنگ می

  شه!م و اون پرسيد پس سلين چی میکن

  اومد.ساکت شد. موهاش رو گرفت و کشيد. به نظر ناراحت می

کنه ولی شايد من بدون تو بميرم. اون دو دل بود ولی در گفتم سلين فراموشت می -
  بهم دل بسته و مياد خواستگاريم. نهايت گفت اون هم

  فت:جلو اومد و روی زمين کنار پام نشست و گ

  بخشی سلين، مگه نه؟!تو منو می -

کردم. گذشتم اما فراموش نمیهای منتظرش نگاه کردم. بايد میچند لحظه به چشم
شه به دوست و نزديکانت اعتماد کنی. بايد باور کردم که حتی نمیفراموش نمی

  کنه.کردم سرنوشت کار خودشو میمی

  به آرومی گفتم:
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کنم و ديگه ی منه. به گذشته فکر نمیقط پسرخالهبخشم. االن فرزين فآره، می -
  هميتی نداره. شايد قسمت اين بود.ا

  دستش رو روی زانوهام کشيد و گفت:

  ممنونم عزيزم. -

  کمی سکوت کرد و بعد يکدفعه سر بلند کرد و گفت:

  خيلی دوست دارم آريو رو ببينم. -

  لبخند زد و ادامه داد:

  هاش خوشبخت بشی.تونی باحتماً مرد خوبيه و می -

  اميدوارم. -

  کنی که ببينيمش و باهاش آشنا بشيم.چرا برای عقد ما دعوتش نمی -

  خوای مخ اينم بزنی.نکنه می -

از حرفم جا خورد و تکون خورد. چند لحظه توی سکوت نگاهم کرد و بعد از جاش 
  بلند شد و رو به آينه وايساد و گفت:

  م. اين هم ناخواسته پيش اومد.ی تو رو بزنی مردهای زندگقرار نيست مخ همه -

  دوباره سمتم برگشت و آروم پرسيد:

  ديگه بهم اعتماد نداری؟ -

  از جام بلند شدم و از کنارش رد شدم. به تاجی که از امير گرفته بودم نگاه کردم.

  نه، ندارم. -

  گی بخشيدمت؟پس چرا می -

  کنم.بخشيدمت ولی ديگه بهت اعتماد نمی -

ه نگاه کردم. با ناراحتی سرشو پايين انداخت و سکوت کرد. چند ضربه به توی آين
  در خورد. هنوز جواب نداده بودم که در باز شد و امير از کنار در گفت:
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  اجازه هست؟ -

  بيا تو. -

  اومد داخل و در رو پشت سرش بست و گفت:

  خلوت کردين! -

  و بعد با ديدن الناز آروم گفت:

  چقدر بهت مياد! -

  گی؟است میر -

  آره. خيلی قشنگه. -

هامو زير بغلم گذاشتم. امير دستشو دور گردن الناز به ميز توالت تکيه زدم و دست
  روی من نشستن.ی تخت روبهانداخت و هر دو روی لبه

  قراره برای عقدت بپوشيش؟ -

  دونم! شايد! ولی خيلی ازش خوشم اومده.نمی -

  قشنگه، اميدوارم سفيد بخت بشی. -

  ن.ممنو -

امير رو به من چرخوند و تکونی به ابروش داد. اون شکستگی بين ابروش باالتر 
  رفت و پرسيد:

  آشتی کردين؟ -

  سرمو تکون دادم. دستش رو روی کمر الناز کشيد و گفت:

  ت آشتيتون بريم بيرون دور بزنيم؟به مناسب -

  :هاش رو به هم زد و گفتهنوز من قبول نکرده بودم که الناز دست

  زنگ بزنم فرزين اون هم بياد؟ -

  امير شاکی شد و صداشو باال برد و گفت:
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  تو واقعاً خری يا خودتو زدی به خريّت؟ -

  چرا؟ -

  خواييم خانوادگی با هم باشيم.میچون  -

  الناز با مظلوميت گفت:

  خوب فرزين هم عضو خانواده است. -

  و بدخلقی گفت: امير، دستشو از پشت الناز برداشت و بلند شد. با اخم

  فعالً اون هيچکی نيست. -

  و بعد رو به من ادامه داد:

  طور که آريو نيست.همون -

  و بعد سمت در رفت و گفت:

  رم ماشينو روشن کنم. شمام زود حاضر بشين و بيايين.می -

  با موتور بريم امير. -

  شما دوتا رو جا بدم، خاله و بابا رو کجا بذارم؟ -

  ميان؟ مگه بابا اينا هم -

  نه پس! فقط تو آدمی. -

  وا! -

هاش زدم. الناز لباسش رو عوض کرد و امير بيرون رفت و من لبخندی به حرف
  هامو پوشيدم.قتی بيرون رفت لباسازم تشکر کرد و بعد صورتم رو بوسيد. و

هام رسيدم و بعد سريع کمی کرم پودر زدم و روش رژگونه کشيدم. بعد هم به چشم
هامو هامو بلند کردم. بعد هم خط لب و رژ زدم و لبمل زدم و مژهاز خط چشم، ري

  تر کردم.درشت
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هامو روی هم ماليدم و موهامو باز گذاشتم و شال رو روی سرم انداختم که مامان لب
  در اتاقم رو باز کرد و گفت:

  حاضری مادر؟ -

  بله مامان. -

  بدو بيا، امير منتظره. -

  اومدم. -

ام رو توش انداختم. يک کيف دستی کوچيک برداشتم و گوشی مامان با عجله رفت.
بعد هم به خودم توی آينه نگاه کردم. نگاهم پايين اومد و به دسته گلی که شب قبل 
امير برام گرفته بود نگاه کردم. ياد اون همه حرصی که از گرفتن دسته گل آريو 

  خورد افتادم.

  .ها رو با کوبيدن به ديوار پرپر کردتمام گل

شدن. وقتی از خونه بيرون رفتم کم پژمرده میها کشيدم که داشتن کمدستی به گل
  مامان توی حياط منتظر بود.

هامو پوشيدم و مامان در رو قفل کرد. رفتيم توی کوچه و عقب سوار شديم. کفش
کرد. راه افتاد و با ورودش به حبيب آقا کنار امير نشسته بود و امير رانندگی می

  ابون فرعی، الناز گفت:داخل خي

  ريم؟کجا می -

  ريم ديگه. هفت ماهه به دنيا اومدی؟يک جايی می -

  دونم، مامانم چيزی در اين مورد بهت نگفته؟!نمی -

  نه، از بابام بپرس حتماً خبر داره. -

  حبيب آقا نيم چرخی به عقب زد تا الناز رو ببينه و موفق نشد و گفت:

  بابا.اومدی  شيش ماهه به دنيا -
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خواست چی به دونم میامير خنديد و سر بلند کرد و نگاهی توی آينه انداخت و نمی
  الناز بگه که نگاهش به من افتاد و حرفش فراموشش شد.

  مراقب باش. -

با اين حرف حبيب آقا، به خودش اومد و فرمون رو پيچوند که به ماشين رو به روش 
  نخوره. از کنار ماشين رد شد و گفت:

  اسم هست.حو -

  روييت؟و رفتی تو دل ماشين روبه حواست هست -

  الناز رو به جلو خم شد و روی صندلی جلويی تکيه کرد و گفت:

  انگار امير موتورسواريش خيلی بهتره. -

  امير وارد خيابون اصلی شد و گفت:

  هر دو کار استادم. نگران نباش.  توی -

  نگاهی بهم انداخت و توی مسير رفت.و نيم

ی رو که در نظر گرفته بود يک شهربازی سرپوشيده بود. ماشين رو پارک کرد جاي
  و همه يکی يکی پياده شدن. اول حبيب آقا بعد الناز و مادرم پياده شدن.

  من هم خودم رو سمت راست کشيدم تا پياده بشم. يهو امير گفت:

  زيادی خودتو خوشگل کردی. -

ها رو د. فکر کردم شايد به اين دليل اينبرگشتم و نگاهش کردم. اما روش به جلو بو
رم خياطی ها که میگه چون عادت نداشتم آرايش بکنم. حوصله نداشتم صبحمی

آرايش کرده برم. حاال که اين کارو کرده بودم براش عجيب بود. جوابش رو ندادم و 
  پياده شدم. اون هم ماشين رو خاموش کرد و پياده شد.

  ديم.همه با هم وارد شهربازی ش

الناز سريع رفت چند تا بليت برای ماشين کوبنده بگيره. من هم کنار مامان و حبيب 
آقا راه افتادم و امير هم تنهايی يک سمتی رفت. من و مامان رفتيم دور يک ميز گرد 
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های چوبی نشستيم. حبيب آقا رفت و مقداری خوراکی خريد کرد و برگشت. کاسه
ای خوراکی و نوشيدنی رو گذاشت وسط. يک بسته هبستنی رو روی ميز چيد و بسته

  چيپس جلو کشيدم.

بسته رو باز کردم و يک دونه چيپس برداشتم و نزديک دهنم کردم که از دستم کشيده 
شد. سر بلند کردم و نگاهم دنبال چيپس باال رفت. امير چيپس رو توی دهنش گذاشت 

  و کنارم نشست.

  الناز هم اون طرف امير نشست و گفت: 

  سلين پاشو بريم ماشين سواری. بليت هم گرفتم. -

  نميام، خودت برو. -

  و يک دونه ديگه چيپس برداشتم و توی دهنم گذاشتم.

باز هم شروع کردی ها! انقدر خودتو لوس نکن. بذار آدم باهات بيرون مياد بهش  -
  خوش بگذره.

  تو چکار دارم؟! برو خوش بگذرون. من به -

  د و گفت:مامان بين حرفامون اوم

  داد.ای به شهربازی نشون نمیقهسلين از بچگی چندان عال -

  امير سرش رو سمتم چرخوند و يک دونه چيپس برداشت و آروم گفت:

  سلين همه چيزش فرق داره. -

  اش گفتم:رو کردم بهش و در جواب طعنه

بازی سرگرم بشه. ولی شما تونه با اسبابسلين زود بزرگ شد، برای همين نمی -
  تونين به بچگی کردناتون برسين.می

  الناز آروم گفت:

  وا! -

  حبيب آقا ادامه داد:
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  هاست؟مگه شهربازی فقط برای بچه -

  اش برداشت و گفت:امير آهسته و فکری يک قاشق از بستنی

  تو خيلی به کمک احتياج داری. -

  منظورت چيه؟ -

  افسرده باشه.منظورم اينه کسی که توی شهربازی بهش خوش نگذره بايد  -

  از حرفش ناراحت شدم و گفتم:

  تو حق نداری به من بگی افسرده. -

خواهی نکرد. قاشق ی قبل ناراحتم کرد اما اين بار معذرتجواب نداد. مثل دفعه
  برداشتم و از بستنی سنتی يک کم خوردم.

  امير از جاش بلند شد و رفت سمتی. الناز روی ميز تکيه کرد و گفت:

داشته باش. داداشم ما رو آورده اينجا بهمون خوش بگذره. اون که  يک ذره حال -
  دونست تو چقدر ماستی.نمی

  گذره. دونم به تو و داداشت چه مربوطه! اينجا نشستم بهم خوش میمن نمی -

  خوای امتحان کنی؟يک بار نمی -

  نه. -

  به درک. -

  ادرم خطاب بهم گفت:ام ادامه دادم. مالناز پا شد و رفت و من به خوردن بستنی

  شی؟پاشو برو يک کم بچرخ. خسته نمی -

  نه. -

  شی.ب تنها باشم. نشستی و پا نمیشايد من بخوام با حبي -

خوردم ی چيپسم رو برداشتم و راه افتادم. دونه دونه از چيپسا میپوفی کردم و بسته
اشتن بازی کردم. دور هر بازی چند نفر جمع شده بودن و دها نگاه میو به بازی
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کردن. صدای آهنگای مختلف و جيغ و داد توی فضا پيچيده بود و نورهای رنگی می
کرد. امير و الناز هم توی صف ماشين کوبنده چشمک زن حال و هوا رو شاد می

  بودن.

ها ايستادم. ها و والدينش خنديدم و رفتم پشت نردهبه هيکل بزرگ امير توی صف بچه
  ر شدن. هر کدوم نشستن توی يک ماشين.ها سوادر باز شد و اون

همين که کمربندها رو بستن و حاضر شدن بازی شروع شد. توی پيست با سرعت 
کرد و کوبيدن. الناز خيلی خوب بازی میها رو به هم میکردن و ماشينرانندگی می

کرد و بردم. امير هم در حالی که بازی میای بودنش لذت میمن داشتم از حرفه
کرد. با خودم فکر کردم اگر پرت زد کيف میهای ديگه میرو توی ماشين ماشينش

  رسونه.بشه بيرون شايد خودش کسی رو سقط کنه اما ماشينش آسيبی به کسی نمی

خنديدم. وقتی نگاهش بهم افتاد با همين فکرها داشتم به غول توی اون ماشين می
اش کردن و بهش ينا دورهانگشت شصتش رو با خنده باال آورد و همون زمان ماش

  زدن و تکونش دادن. وقتی بازيشون تموم شد و بيرون اومدن امير گفت:

  جای اين همه چيپس خوردن بيا کالری بسوزون. -

  ام مگه سوار اينا بشم.برو بابا، ديوونه -

  با حالت خاصی گفت:

  ترسی؟می -

  نه! -

  ترسی!دروغ نگو، می -

  ن خنديدند.و رو به الناز کرد و هر دو به م

  عصبانی شدم و گفتم:

  هرهر... هيچ هم اينطور نيست. -

  پس بيا سوار شو. -
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گرفتن. من چند امير از الناز بليتاشو گرفت و دوباره سمت قسمتی رفت که صف می
لحظه نگاهش کردم و بعد اجباراً دنبالش رفتم. الناز پشت ديوار وايساد و نگاهمون 

سوار شدن و من دل تو دلم نبود. قلبم به شدت کرد. توی صف وايساديم. يک دور 
کردم. همش تو دلم امير و الناز رو لعنت تپش گرفته بود و داشتم از ترس سکته می

  کردم.می

ها نگاه کردم. امير رو وقتی اونا بيرون اومدن، ما رفتيم تو. با حالت گيجی به ماشين
  بهم گفت:

  شی يا با من ميای؟تنها سوار می -

فهميد. نشستم اون میترسيدم ولی اگر کنارش میچهارتا کردم. تنهايی میدو دوتا 
  ام نکنه. خيلی پررو گفتم:پس ترجيح دادم بترسم ولی مسخره

  شينم.خودم تنها می -

کمی بعد توی يک ماشين آلبالويی نشسته بودم. وقتی بازی شروع شد همه حرکت 
هم گفت کدوم پدال رو فشار بدم. کردن و من حتی بلد نبودم راهش بندازم. متصدی ب

  با فشار دادنش ماشين راه افتاد و شروع کردم به جيغ کشيدن.

چرخيدن. با خوردن يک خوردن و دورم میها داشتن به هم میجلوتر هم ماشين
های ديگه بهم و تکون دادنم ماشين از پشت بهم، بيشتر جيغ کشيدم و با خوردن ماشين

غ زدم. همش چپ و راست شدم که يهو يکی تو گوشم هام رو بستم و فقط جيچشم
  گفت:

  گاز بده، گاز بده. -

  سر بلند کردم و با ديدن امير جا خوردم. بهم گفت:

  گاز بده ديگه. -

نفهميدم کی اومد کنارم نشست. گاز دادم و اون فرمون رو چرخوند. به سمتی رفتيم 
و صدای حرکت ماشينا  و توی پيست چرخيديم. از بغل يکی بهمون زد. جيغ کشيدم

  ام انداخت و گفت:روی مخم بود. دستش رو دور شونه

  جيغ نکش. طوری نشد. گاز بده. -
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  دوباره پدال گاز رو فشار دادم.

  حاال برو بزن بهشون و نترس. -

  و فرمون رو پيچوند و خورديم تو دل يک ماشين. جيغ کشيدم که گفت:

  افته.ترسی. اتفاقی نمیاز چی مینکن،  -

دوباره گاز دادم و از بين ماشينا گذشتيم و دقايقی بعد هر دو پايين رفتيم. از ترس 
  خنديد ولی اهميتی نداشت. رو به امير کردم و گفتم:لرزيد. الناز بهم میپاهام می

  حاال خوب شد؟ -

  خنديد و گفت:

خوای؟ تصادف کنی وقت ماشين هم میکردم تا اين حد ترسو باشی. اونفکر نمی -
  ريزی.شهر رو با جيغات به هم می هک

  عصبی تو صورتش گفتم:

  به تو مربوط نيست. -

  آروم خنديد و گفت:

  گواهينامه داری اصالً؟! -

  باز هم به تو مربوط نيست. -

و بعد با همون حال بد راه افتادم و رفتم پيش مامانم نشستم و مشغول خوردن بستنی 
  ام شدم بلکه فشارم برگرده سرجا.آب شده

  حالت خوبه سلين؟  -

  کنم. ن کوبنده شدم دارم سکته مینه اصالً. سوار ماشي -

نيم ساعت گذشت که الناز و امير اومدن. الناز يک خرگوش سفيد خوشگل گذاشت 
  رو ميز و نشست. نگاهم به خرگوش بود که الناز رو به پدرش گفت:

  ببره.اينو امير برام برنده شد. توی شليک به سيبل تونست اينو  -
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  خيلی قشنگه. -

ذاره تو ماشين کوبنده تا سکته شه، منو میواسه تو خرگوش برنده می«با خودم گفتم: 
  »کنم.

کردن و من پچ میو بعد با حرص مشغول خوردن آجيل شدم. امير و الناز با هم پچ
خواست بگيرم سرشون رو توی هم خوردم و دلم میهم همچنان داشتم حرص می

  بزنم.

  ام سر رفت و گفتم:وصلهکم حکم

  شه بريم؟می -

  همه رو بهم کردن. مادرم متعجب گفت:

  تازه اومديم. -

  ام سر رفته.هر چی! من حوصله -

  ره؟!ات سر نمیره پس کجا حوصلهات سر میتوی شهربازی حوصله -

  حداقل سوئيچ ماشين رو بدين من برم بشينم. -

  الناز غرغرکنان گفت:

  الی.ی خدا ضد حهميشه -

  خواد از اينجا برم بيرون.دلم میتو بشين بازی کن. من بهت کاری ندارم. من فقط  -

  امير از جاش بلند شد و گفت:

  پاشين بريم. -

من راه افتادم و از شهربازی بيرون زدم. کنار ماشين وايسادم و بهش تکيه زدم. از 
ن کوبنده، هم اينکه اومد هيچ، حالم هم گرفته شد. هم با اون ماشيشهربازی بدم می

کرد چقدر لوس و کرد خيلی ترسو هستم. بدتر از اون فکر میحاال امير فکر می
  حوصله سر بر هستم.



212 
 

دادم چون از روزی که اومده بود هيچی جز لوس بازی ازم نديده البته بهش حق می
  بود.

که ام فکر کردم. چه شانس بدی داشت امير پوفی کردم و به دفعات رفتارهای ضايع
  گير ماها مخصوصاً من افتاده بود.

نيم ساعت بعد همه اومدن. امير از دور ريموت رو زد. درها باز شدن و من رفتم 
  ها رسيدن اومدن نشستن. امير استارت زد و گفت:نشستم. وقتی اون

  ره. ات سر میدونستم تا اين حد توی شهربازی حوصلهببخشيد، نمی -

  اب ندم. پس گفتم:سعی کردم باز هم احمقانه جو

  ام نکشيد که اينجا بمونم. دونستين؟! شما ببخشيد که من حوصلهشما بايد از کجا می -

  اشکالی نداره.  -

و بعد دستش رو عقب آورد. يک خرس قرمز توی دستش بود. با تعجب خرس رو 
  گرفتم که گفت:

  گرفتم. ی خودت يک عروسک برات میموندی به سليقهاگر می -

  گفتم: ذوق زده

  همين خيلی هم قشنگه، ممنون.  -

  الناز تکيه کرد و گفت:

   هات وا شد.چه عجب اخم -

  امير کمربندش رو بست و حرکت کرد. تقريباً توی مسير همه ساکت بوديم. 

وقتی برگشتيم خونه امير ماشين رو برد توی حياط و من شب بخير گفتم و به اتاقم 
  رفتم. 

  وی تاريکی اتاقم به خرس کوچولوی قرمز زل زدم. وقتی روی تخت دراز کشيدم ت

  .ها خرس رو نگاه کردم تا خوابم بردمدت



213 
 

روز عقد الناز و فرزين از راه رسيد. خاله يک باغ کوچيک اجاره کرده بود. قرار 
  بود کل مجلس اونجا برگزار بشه.

ی ی همهها بود مدام تلفناز صبح همه توی بدو بدو بودن. خاله که نگران کم و کسری
  کرد.کارها رو چک می

کردم و آخرين روزی که برای من هم توی اتاقم داشتم به شرايط پيش اومده فکر می
  کرد.هميشه من رو از دوست داشتن فرزين عاری می

دادم که هيچوقت بهش فکر نکنم و هرگز نخوام به خوشبختی داشتم به خودم قول می
  الناز حسادت کنم.

کنم که کاش من جای الناز باشم و يا چه حيف که الناز عشق هيچوقت به اين فکر ن
  من رو دزديد.

دادم و خودم رو برای رفتم و کمی به افکارم سر و سامون میبايد از خونه بيرون می
  کردم.شب حاضر می

ام رو از داخل کمد برداشتم. وسايلم رو جمع کردم و يه اسنپ لباس سبز آدامسی
  نتو شلوارم از اتاق بيرون زدم.گرفتم. بعد از پوشيدن ما

  مامان با ديدن من گفت:

  کجا به سالمتی؟ -

  خياطی. -

  اونجا بری چکار؟ -

نگاهی به حبيب آقا کردم که منتظر حرف من بود. امير هم داشت صفحه نمايش رو 
کرد. مراسم که جای ديگه بود پس الزم نبود کشيد و به مامان کمک میدستمال می

  اما باز همه رو بسيج کرده بود و افتاده بود به جون خونه.  مامان سخت بگيره.

  شد تا با فائزه بره آرايشگاه. الناز هم توی اتاق داشت حاضر می

  يک کار کوچولو دارم انجام بدم.  -

  امشب جشن داريم. نکنه بری و دير کنی.  -
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  رم آرايشگاه و بعدش ميام باغ. نه مامان. همونجا می -

  نری؟ شد حاال نمی -

  مه که برم. نه، الز -

  مامان جلو اومد و گفت:

مون. بهشون گفتم امروز جشن داريم. ديشب خانم سليمانی زنگ زدن که بيان خونه -
  بينيم. برای همين دعوتشون کرديم عقد الناز. اونجا همديگر رو می

  باشه عزيزم، مشکلی نداره. زود ميام.  -

  کرد و رو به من گفت:امير دستمال رو روی صفحه نمايش ول 

  رسونمت. می -

  ممنون، اسنپ گرفتم.  -

  لغوش کن.  -

  توی کوچه است. زشته لغوش کنم. -

  يک خداحافظی جمعی کردم و راه افتادم. 

وقتی وارد کوچه شدم نفس راحتی کشيدم. رفتم سر کوچه و کمی منتظر شدم که 
  ماشين اومد. 

در تمام طول مسير به شب فکر کردم.  رفتم سوار شدم و وسايلم رو کنارم گذاشتم.
  فرزين شوهر الناز بشه. خيلی سخت بود. درست  شبی که در پيش بود و قرار بود

دونستن من و فرزين هايی که میرفتار کردن جلوی اون همه آدم سخت بود. آدم
خواست و دونستن فرزين از بچگی من رو میهايی که میعاشق هم بوديم. آدم

  گيره.ی، سلين هم يکی. هيچکس توی دلم جای سلين رو نمیگفت خدا يکمی

حاال که حرفش دوتا شده بود و الناز رو جای من آورده بود، درست رفتار کردن 
  جلوی بقيه برای من سخت بود.
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گفتن خوشحاليش الکيه و تظاهر کردم؟! خيلی شاد؟! حتماً يا میچطور بايد رفتار می
کنه. اگر خيلی ساکت و از افسردگی اين کارا رو می گفتن ديوونه شدهکنه، يا میمی
گفتن خيلی دلش شکسته و برام دل گفتن از حسادته و يا مینشستم يا میمی
  سوزوندن.می

گفتن نشستم حتماً میاکت میخنديدم و هم گاهی سکردم و هم میاگر معمولی رفتار می
  خيال رفتار کنه.ه بیبيچاره سلين که يکی ديگه عشقش رو دزديد و االن مجبور

  آه عميقی کشيدم. طوری که راننده توی آينه نگاه کرد.

گفت. ازدواج برای من زود بود. من دلم شکسته بود. اين فکر کردم امير راست می
روزها ته دلم زخمی بود و کسی رو از دست داده بودم. اون شخص هم فرزين بود. 

کردم. حتی بود که اون همه بدخلقی میحتماً نبودنش خيلی روی روحياتم اثر گذاشته 
  قبل از خواستگاريش از الناز.

کردم باز هم کار اشکال داشت. چون ممکن اگر با آريو يا هر کس ديگه ازدواج می
بود ازش انتظار داشته باشم مثل فرزين باشه. اصالً توی اون شرايط دوباره دوست 

  داشتن مگه امکان داشت.

ی خواستگارهام رو رد کنم و تا اطالع ثانوی همه پس همون لحظه تصميم گرفتم
ام برسم. برام پيامک اومده بود که توی آزمون توی تنهايی به ارتقاء سطح روحی

  تونستم به زودی آموزشگاهم رو راه اندازی کنم.قبول شدم و می

تونست هم سرگرمم کنه و هم از خونه و الناز و فرزين دور نگهم داره. همون می
  ديديم.طمئناً کمتر همديگر رو میم که بيشتر اوقات شيفت شب بود و مفرزين ه

وقتی به خياطی رسيدم پياده شدم و رفتم داخل خياطی. شيدا با ديدنم تعجب کرد و 
  گفت:

  چرا اومدی؟ -

  سالم. خوبی عزيزم؟ -

  سالم. مگه قرار نبود خونه بمونی و به کارهات برسی؟ -

  و رفت و آمدها رو ببينم. حوصله نداشتم توی خونه بمونم -
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ام رو در آوردم و نشستم پشت وسايل دستم رو روی مبل گذاشتم و مانتو و روسری
  چرخ.

از روی ميز لباسی رو برداشتم و نگاه کردم. دوختش نيمه کاره بود. مشغول دوختنش 
  شدم و گفتم:

  هايی که حاضر بودن رو تحويل دادی؟لباس -

  بله کامالً. -

  تر بگرديم.زها دنبال يک جای بزرگبايد اين رو -

  برای چی؟ -

آموزشگاه. بايد جای بزرگتری باشه. سرويس بهداشتی مرتبی داشته باشه.  -
  آشپزخونه هم داشته باشه خوبه.

  به سالمتی مدرک گرفتی؟ -

  بله. -

  مبارک باشه. -

لی ممنون عزيزم. بايد چندتا چرخ خياطی و يکی دوتا سردوز و تعدادی اتوی معمو -
هم بخرم. چندتا ميز برش مناسب تهيه کنم. تعدادی صندلی و چيزهای ديگه که 

  آموزشگاه رو برقرار کنم.

  ديم.با هم ديگه انجامشون می -

ناهار رو با هم خورديم، از بيرون زرشک پلوی مشتی سفارش داديم و ازش لذت 
  برديم.

د که يک حاج خانم های خانم سليمانی شدم بعد از اون بوبعدش مشغول برش لباس
سن باال اومد توی خياطی و خواست براش پيراهن بلند بدوزم. اون هم تا ساق پاش 

هاش رو نگاه کردم و بعد ازش خواستم چادرش رو کنار بذاره تا باشه. پارچه
  هاش رو يادداشت کنم.اندازه
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دداشت هاش رو يابعد از چند بار چرخوندن متر دور کمر و سينه و بازو و... اندازه
  کردم.

  حاج خانم رفت و من مشغول دوختن لباس خانم سليمانی شدم.

  شيدا نگاهی به ساعت روی ديوار کرد و گفت:

  سلين خانم. -

  جانم. -

  شه.پاشو برو آرايشگاه. دير می -

  دير نيست عزيزم. -

گن حسوديت شده و عمداً دير رفتی. براشون کادو اگر دير بشه و دير برسی می -
  ی؟حاضر کرد

  نه، چيزی نگرفتم. -

  کردی.خوب بايد يک چيزی براشون آماده می -

  خيال.بی -

و بعد مشغول حاضر شدن شدم و از شيدا خداحافظی کردم و رفتم آرايشگاهی که 
  توی همون راسته بود. ازش خواستم آرايشم کنه و موهامو سشوار بکشه. 

ی و يک سشوار کلی آرايشگر مشغول شد و بهم رسيدگی کرد. يک آرايش معمول
  هزينه برد. اما خوب شده بودم.

خواستم برای رفتن به باغ حاضر بشم که مامان باهام تماس گرفت. بهش گفتم می
افتم. ازم خواست آدرس آرايشگاه رو بدم تا امير بياد کارم تموم شده و دارم راه می

ان گفتم اسنپ دنبالم. اون بيرون بود و به مادر گفته بود نزديک خياطيه. به مام
  رسم به باغ.ی ديگه میگيرم و تا چند دقيقهمی

با اسنپ تماس گرفتم و وقتی اومد حدود نيم ساعت بعد رسيدم به باغ. هوا هنوز 
روشن بود و تعدادی از آقايون جلوی در بودن. به حبيب آقا و شوهر عمم سالم دادم. 

لباس بغلم رفتم توی باغ.  بعد هم داييم رو بغل کردم و به پسراش سالم کردم و با
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های الناز تند تند اسفند دود صندلی چيده بودن و تعدادی از مهمونا اومده بودن. عمه
  کردن و از دور بهم سالم کردن.می

چرا حس کردم اون اسفند برای رفع چشم شور منه. رفتم توی ساختمون و وارد 
ی به تاالر کردم. خاله و قسمت زنونه شدم. به مامان رسيدم و بهش سالم دادم. نگاه

دخترا اومده بودن. براشون دست تکون دادم. جواب دادن و خاله قربون صدقه من 
  دايی و مادربزرگام با غصه نگاهم کردن و قربونم رفتن.رفت. زن

هامو هام رو عوض کردم. بعد هم کفشکن و لباساز مامان جدا شدم و رفتم توی رخت
ام در آوردم و روی پشتم انداختم. لباس عروسکی آدامسيم پوشيدم. موهامو از زير يقه

های پرنسسی و دامن بلندش خيلی به دل خيلی توی تنم قشنگ بود. با اون آستين
ذاشت. کرد و سفيدی زير گردنم رو به نمايش میی خشتيش دلبری مینشست. يقهمی

شد و مامان بهم  يک ته گردنی و يک دستبند پوشيدم که در اتاق پرو زده شد. در باز
  نگاه کرد. با ديدنم گفت:

  ببين چقدر خوشگل شده. -

جلو اومد و بغلم کرد. فائزه پشتبندش اومد داخل و با ديدن ما غم توی نگاهش نشست. 
  در رو بست و گفت:

ی ذاشتيم اين اتفاق بيفته. شرمندهعزيز دلم، باور کن اگر دست ما بود هيچوقت نمی -
ن بشه و ما واقعاً دوستش صالً منتظر نبوديم که الناز عروسموتو و خاله شديم. ما ا

  نداريم.

  از مامان جدا شدم و رو به فائزه گفتم:

کنه. فائزه همه چی بين من و فرزين تموم شده. ها اعصابم رو خرد میاين حرف -
  .خيالش بشينديگه لطفاً بی

  هام رو فشار داد و گفت:مامان شونه

ذارم. الزم يت هر تصميمی که بگيری من بهش احترام میيادت باشه برای زندگ -
پسر خانم سليمانی آيند من يا کسی کاری بکنی. چه در رابطه با نيست برای خوش
  چه هر کس ديگه.
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  خنديدم و گفتم:

دم پذيرايی خوام کمی برقصم و کمی هم از خوفعالً تصميم خاصی ندارم. فقط می -
  کنم چون خيلی گرسنمه.

  هاش گرفت و گفت:م رو بين دستفائزه صورت

  به حال هر کس که تو عروسش ميشی. حيف تو بود. خوش -

  هاش گرفت و گفت:زدم تو سر فائزه که سرش رو توی دست

  آخ، مگه مرض داری؟ -

  گم.بايد فکری برای خودت و خواهرات بکنی دالتون قشن -

  اومد. گفتم:ام به صدا در تامون راه افتاديم. گوشیطور خنديد و سههمون

  دم و ميام.شما بريد من جواب می -

ام رو از توی کيفم بيرون کشيدم و نگاه کردم. شماره رو نشناختم اما و بعد گوشی
  جواب دادم و گفتم الو.

  سالم سلين، کجايی تو؟ -

اش رو نداشتم. اون هم شماره امير بود؟! نگاهی به صفحه گوشيم کردم. من که شماره
  شت. از کجا آورده بود؟! جواب دادم:همراه من رو ندا

  سالم، توی سالنم. -

  اومدم دنبالت. چرا رفتی؟ می -

  با موتور؟!  -

  نه، ماشين دوستم رو آوردم.  -

  اومدم ديگه. شما هم بيايين سالن.  -

  من هم رسيدم باغ. فقط خواستم بدونم کجايی.  -

  ممنونم که حواست هست.  -
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  گفت: چند لحظه ساکت شد و بعد آروم

  وظيفمه... فعالً.  -

ارتباط رو قطع کرد و من هم گوشيم رو انداختم توی کيفم. برگشتم توی سالن و با 
ها. کمی باهاشون رقصيدم بعد صدای آهنگ خودمو تکون دادم و رفتم سمت دالتون

  هم نشستم پيش مادربزرگم و باهاش حال و احوال کردم. 

ی عقد الناز و فرزين ستن. نگاهم سمت سفرهها اومدن و دور ميزها نشکم مهمونکم
خواست برم از نزديک ببينمش. چيزی که بايد برای من بود قسمت رفت و دلم میمی

  کس ديگه شد. 

يهو همه کل کشيدن و من سرم رو چرخوندم. با ديدن فرزين و الناز ماتشون شدم. 
دوتاشون دست  ريختن.فرزين دست الناز رو گرفته بود. روی سرشون نقل و گل می

آمد گفتن. يکی يکی دور ميزها چرخيدن و ها خوشبه دست راه افتادن و به مهمون
  من فقط محوشون بودم. 

هاش سرخ بودن. خنديد اما چشمهای الناز میچند دقيقه بعد به ميز ما رسيدن. لب
فهميدم چه خبره. جای حس خوب هاش توی هم بود. نمیزد اما اخمفرزين لبخند می

  گرفتم. از حسادت بود يا يک چيزی اون وسط درست نبود.قط حس منفی میف

همه پا شديم و بهشون تبريک گفتيم. دستمو سمت الناز بلند کردم اما اون نگاهش رو 
نگاهی بهش کرد و به من برگشت ازم گرفت و راه افتاد سمت جايگاهش. فرزين نيم
همه از حرکت الناز و بعد فرزين و دستم رو که توی هوا مونده بود گرفت و فشرد. 

گيره خيلی حالم بد شد. بيشتر بردار داره ازمون فيلم میجا خوردن. وقتی ديدم فيلم
  توی خودم فرو ريختم.

  روی صندلی افتادم. فرزين دنبال الناز رفت و هر دو توی جايگاه نشستن.

  مادربزرگم سريع رو به من پرسيد:

  طوری شده؟! -

  دونم وهللا.نمی -
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دونستم که فرزين الناز رو و بغض شديدی ناخودآگاه توی گلوم نشست. خوب می
  دوست نداره ولی موندم که چرا اين کار رو کرد؟!

اگر الناز رو دوست نداشت مگه مرض داشت که رفت سمتش و حاال برای چی 
  پشيمون شده.

حجاب  هااونقدر رفتم توی فکر که نفهميدم چی شد و کی عاقد اومد تو. کی خانم
  طور نشسته بودم.گرفتن و من چرا اون وسط همون

آقا، شوهر خاله، امير، دايی، برادر حبيب آقا اومده بودن داخل و دور ميز عاقد حبيب
  نشستن.

شدم. حالی بهم دست داده فرزين و الناز مشغول امضا زدن بودن و من داشتم خفه می
  شدم.بود که داشتم ديوونه می

  خطبه شد.عاقد مشغول خوندن 

هام نشست و هاش روی شونهخواست فرار کنم. مامانم پشتم وايساد و دستدلم می
  اعتراضی به شکل و شمايلم نکرد. خم شد و توی گوشم گفت:

  کنه.اش داره نگاهت میی سليمانی اومدن جشن و خانم سليمانی همهخانواده -

  سرم رو تکون دادم و دلم خواست فقط اونجا رو ترک کنم.

  بردن.گرفتن و گالب میسابيدن و گل میها داشتن قند میدتی گذشت و دالتونم

  زير لفظی الناز رو که دادن، با صدای آرومی گفت:

  ی پدر و بردارم بله.زهبا اجا -

همين. همه دست زدن و روی سرشون نقل ريختن اما من متوجه شدم که توی 
  شيد نداد.هاش محلی به مادرم که چند سال براش زحمت کحرف

دونستم چی شده. وقتی کار تموم شد و همه پا شدن دست زدن و کل آهی کشيدم و نمی
کم از کشيدن. من از جام بلند شدم و راهی رو در پيش گرفتم. به يک در رسيدم و کم

سالن بيرون زدم. راهرويی رو پشت سر گذاشتم و رفتم توی يک سالن کوچيک ديگه 
  وارد باغ پشتی شدم.و بعد با باز کردن اون در 
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  يک باغ خيلی کوچيک که چندتا درخت توش بود و البته تاريک هم بود.

  ها بود. جلو رفتم و روی نيمکت فرود اومدم.يک نيمکت اونجا زير درخت

گذره. فکر و روحم منهدم بود و دونستم داره چی بهم میهوا خنک بود و من نمی
  بردم.توی يک حالت از خالء به سر می

کردم که چرا اين کار رو با من و خودش کرد و چرا الناز تم به فرزين فکر میداش
  رو کشيد وسط يک بازی که نبايد.

  مون بشکنه؟!چرا باعث شد دل همه

  فرزين مرد باهوشی بود و اين کارش برام خيلی عجيب بود.

  دم.آورهای سيب هم نفس کم میکردم و بين درختام درد احساس میی سينهتوی قفسه

دونم چقدر گذشت و چه هام رو بستم. نمیکامالً تکيه کردم و سرمو باال گرفتم. چشم
هايی دور گردنم از جا پريدم و هين بلندی گفتم. مدت اونجا نشستم که با پيچيدن دست

  ام بده.اولين صدايی که توی گوشم نشست نزديک بود سکته

  آروم باش، منم. -

هام نتونستم گرفت و با افتادن وزن بازوهاش روی شونهتقال کردم بلند شم. محکم منو 
  از جام تکون بخورم.

  شه پس نگران نباش.قم بهت کم نمیمن هميشه عاشقتم سلين. هيچوقت از عش -

  با يک فشار خودمو از بين بازوهاش بيرون کشيدم و سر پا ايستادم و داد زدم:

  برو گمشو. -

  اومد گفت:طور که جلو مینيمکت رو دور زد و همون

مونم؟ فقط يک چيزی پيش اومد که مجبور کنی من با اون دخترک احمق میفکر می -
  گرديم.همی. غصه نخور به هم برمیفشدم اين کار رو بکنم. عزيز دلم به وقتش می

  متعجب گفتم:

  گی؟چرا داری چرت و پرت می -
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دم، خيالت ش میچرت و پرت نيست سلين. تا اين مرحله رو مجبور بودم. من طالق -
اش به خاطر دوتامون زم. همهدی عزيراحت باشه. برات که توضيح بدم بهم حق می

  بود.

  رفتم. با ترس بهش گفتم:عقب عقب می

  االنم برو چون ممکنه يکی بياد.  گردم.من هيچوقت بهت برنمی -

هاش دورم با خوردنم به درخت پشت سرم نزديک بود بيفتم. نفهميدم چطور دست
  چيد و بغلم کرد و گردنم رو بوسيد و آروم گفت:پي

  قت...هميشه عاش -

ی فرزين رو گرفته بود و يهو و با قدرت عقب کشيده شد. به مقابلم زل زدم. امير يقه
  تو صورتش داد کشيد:

  دونستم يک ريگی به کفشته. می -

 و مشتش باال رفت که بزنه تو صورت فرزين و نفهميدم چطور آويزون دست باال
  اش شدم و گفتم:رفته

  فاقی افتاده. فهمن اتنه امير، نزنش. همه می -

هام چرخيد و با پرت کردن فرزين به عقب باعث افتادنش های امير توی چشمچشم
  های فشرده روی هم بهم گفت:روی زمين شد. امير با دندون

  ازت انتظار نداشتم.  -

  من که کاری نکردم.  -

  رو که نبايد ديدم.  های خودم چيزیبا چشم -

  فرزين از روی زمين بلند شد و لباسش رو تکون داد و آروم گفت:

  فقط بذارين امشب بگذره.  -

  های افتاده سمت در راه افتاد. امير از پشتش با حرص داد زد:و بعد با شونه

  کنم. بعد من پوست تو يکی رو می آره فقط امشب بگذره -
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هاش گرفتم. احساسی ااميد شدن. احساس بدی از چشمهاش نو بعد رو به من کرد. چشم
  پر از سرزنش و غم.

  هاش رو از هم فاصله داد و گفت:آروم لب

  دونستم غير از اين هستی. کاشکی تصوراتم در موردت حقيقت داشت. نمی -

  کنی. من تو حال و هوای خودم بودم که اومد سراغم. داری اشتباه می -

های ترکی همتون دارين بغلت کنه و تو رو ببوسه؟! عين فيلمو تو اجازه دادی بياد  -
  کنين... به هم خيانت می

  امير!  -

  تون متنفرم. از همه -

هامون رو نشنيده بود. اينو گفت و راه افتاد سمت در. فقط ما رو ديده بود اما حرف
ده از در داخل رفت و من تنها موندم و همونجا روی نيمکت نشستم. حالم گرفته ش

  بود و دلم بدتر شکست.

افکار متفاوتی به ذهنم هجوم آورد و احساسات متناقضی وجودم رو فرا گرفت. 
دونستم چطور شرايط رو برای امير توضيح بدم و بهش بفهمونم که واقعاً داره نمی

  کنه. اشتباه می

چی  کردم و اين دوتا چه مرگشون بود! فرزين برایو با فرزين و الناز بايد چکار می
  مجبور شده بود که الناز رو عقد کنه. موضوع چی بود؟! 

چقدر اونجا نشستم يادم نيست. فقط يک جا ديدم مادرم فرنوش رو فرستاده دنبالم تا 
  برم شام بخورم. 

با هم راه افتاديم و رفتيم توی تاالر و دور ميزها نشستيم. در تمام طول مدت ذهنم 
  و نتونستم هيچی بخورم. مشغول بود و چيزی از شام نفهميدم 

ام شد. همه شروع کردن به دلسوزی کردن و برای آيندهو در آخر چيزی که نبايد می
شه، در حالی کنم و شوهر خوبی نصيبم میدعا کردن و گفتن که منم حتماً ازدواج می

  شدم. ها داشتم ديوونه میکه با شنيدن اين حرف
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کردم زودتر ه رقصيدن و من فقط دعا میها دوباره شروع کردن ببعد از شام خانم
  اين جشن تموم بشه. 

توی همين حال بود که خانم سليمانی اومد کنارم نشست و باهام خوش و بش کرد و 
بست. اما من اونقدر عصبی بودم که بين هر کلمه يک عروس قشنگم به نافم می

  هام گم شه. دوست داشتم فقط از جلوی چشم

ورای خانم سليمانی و جيغ دخترا به خاطر رقصيدن صدای دست و آهنگ و ور 
ها کادوهاشونو دادن و رفتن و وقتی کم غريبهالناز، همه با هم روی مغزم بودن. کم

های نزديک عروس داماد موندن همه رفتن توی باغ و با هم فقط تعدادی از خانواده
ش نفهميده کردم که هيچی ازرقصيدن. پشت ميز نشسته بودم و به جشنی نگاه می

  بودم و جز دلهره و استرس و اندوه چيزی ازش نصيبم نشده بود. 

نگاهم روی امير نشست که با اون کت شلوار مشکيش، تنها پشت يک ميز نشسته 
گاه سرش بود اش توی موهاش بود. آرنجش روی ميز بود و دستش تکيهبود و پنجه

  کرد.میی گوشيش که روی ميز قرار داشت نگاه و داشت به صفحه

خواست زودتر اين دلقک دونستم دلش میحوصله بود و میاون هم بدتر از من بی
  بازيا تموم بشه.

  نگاهمو ازش گرفتم که يهو خواننده گفت:

ی بعدی همراهی کنن و با آهنگ خواييم ما رو توی ترانهاز خانم سلين فرهمند می -
  برقصن.

  م رو گرفتن و از جا بلندم کردن.هامتعجب سر بلند کردم و فائزه و فرنوش دست

باهاشون رفتم و به اجبار کنار فرزين و الناز رقصيدم. چقدر اون لحظه، از آهنگ 
  ای گل رؤيايی بدم اومده بود.

رقصيدم که اون روی فائزه مینگاهم به امير افتاد که زل زده بود بهم. داشتم روبه
امير تو هم کشيده شد. فرزين  هایزمان اخمخنديد و به پشتم اشاره کرد. اما هم

  های الناز رو ول کرد و نگاهش مات پشتم شد.دست
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آروم چرخيدم و با ديدن آريو جا خوردم. جلوم زانو زد و جعبه رو باز کرد و انگشتر 
  پرنگينی رو سمتم گرفت و گفت:

  ؟کنیبا من ازدواج می -

به مادرم نگاه کردم.  کشيدن. مات اين حرکت آريو بودم.زدن و جيغ میهمه دست می
های مامان زدن. پس حرفکنار خانم سليمانی وايساده بود و داشتن بهم لبخند می

  هاشون رو زده بودن و منتظر نظر من بودن.ها حرفدليل نبود. اونبی

  آريو آروم لبخند زد و گفت:

  ريزم.دنيا رو به پات می -

ترکی شديم و همش به هم خيانت  هایذهنم رفت سمت امير که بهم گفته بود مثل فيلم
  کنيم. توی يک لحظه برای اينکه خودمو از وسط اين ماجراها بيرون بکشم گفتم:می

  بله. -

تر از قبل باال و پايين پريدن و دست زدن. آريو انگشتر حالهمه دست زدن و خوش
 رو از جاش در آورد و دستم کرد. بعد هم بلند شد و بغلم کرد و روی موهام بوسه

  گذاشت.

کردم سردی عجيبی توی قلب و حال نبودم و حس میوقتی ازش جدا شدم، خوش
  روحم نشسته.

گفتن و من آروم سرم رو باال و پايين نگاهم بين مهمونا چرخيد. بهم تبريک می
  نداختم. می

امير از بين مهمونا گذشت و باغ رو ترک کرد. فرزين آروم رفت و نشست. الناز هم 
  کرد. يستاده بود و داشت نگاهمون میکنار دخترا ا

گفت روی مادرم و خانم سليمانی بغلم کردن و صدای شاد حبيب آقا که بهم تبريک می
  رفت.مغزم رژه می

خنديدن و شاد بودن و من مغزم منگ يک دور هم آروم با آريو رقصيدم. همه می
  بود. 
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ج سنگين غرق بودم. درست مثل شب خواستگاری الناز انگار توی دريا و زير اموا
رفت و دنيا ديدم. سرم گيج میشنيد و فقط لبخندهای اطرافيانم رو میهام نمیگوش

باز هم چرخ و فلک شد. شروع کرد به چرخوندن و باال و پايين کردنم. صدای 
زد. فرزين اخم کرده بود و الناز با ها توی گوشم پيچيد. آريو لبخند میهای بچهخنده

  ی لباس سفيد من، شبيه عروس مرده بود.آرايش قشنگش تو

  صدای بابام رو شنيدم. صدام زد و آروم گفت سلين جان، مراقب باش بابا.

  صداش توی سرم اکو شد و با آريو چرخيدم.

انگار يک موج از دريا زير پاهام خورد و بلندم کرد و بعد يهو از بلندی توی يک 
  چاه عميق و تاريک سقوط کردم.

د و انگار حسابی کتک خورده بودم. توی جام غلتيدم و دستم رو زير کربدنم درد می
  صورتم گذاشتم.

دستی روی موهام نشست و مشغول نوازشم شد. موهام رو پشت گوشم فرستاد که 
کنه. نفهميدم چرا آروم و به سختی چشم باز کردم. ديدم مامانم آروم داره نوازشم می

  اش توی گوشم پيچيد.بستم که صدای خستهباالی سرم نشسته. اهميتی ندادم و چشم 

  خوبی مادر؟ -

  هامو از هم فاصله دادم. به سختی دهن باز کردم و گفتم:لب -

  پرسی؟اول صبحی اومدی احوال -

هام و به خاطر خشکی دهنم به سرفه افتادم. مامان سرمو بلند کرد و ليوان به لب
  چسبيد.

  خور.ب -

ريزه تو حلقم. دو م امير داره با ليوان، آب میچشمم رو خيلی سخت باز کردم و ديد
های غمگينش نگاه کردم. اتفاقايی توی سرم نقش زمان توی چشمجرعه نوشيدم و هم

بست. چيزای بدی رو به خاطر آوردم. با اين حال حوصله نداشتم بهشون فکر کنم و 
  خودمو عقب کشيدم. با رسيدن سرم به بالش دوباره خوابم برد.
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ر شدم تو جام چند بار دنده به دنده شدم. خواب که کامالً از سرم پريد روی وقتی بيدا
های هام افتاد. هنوز لباستخت نشستم و پاهام رو گذاشتم روی فرش. نگاهم به لباس

  ديشبم تنم بود. اصالً کی مراسم تموم شد و من کی برگشتم خونه.

تم در کمد رو باز کردم. بازوم ها يادم نبود. از جام بلند شدم و رفهيچی از اون لحظه
درد گرفت. آستين لباسم رو باال زدم. ديدم روی بازوم جای سرم مونده و چسب 

  هام رو عوض کردم.خورده. چند لحظه بهش نگاه کردم و بعد لباس

  هوش شدم.کردم يعنی ديشب باز هم بیهمش فکر می

شتر ياد اين افتادم که روسری که برداشتم نگاهم به دستم افتاد و با ديدن اون انگ
  پيشنهاد آريو رو قبول کردم. آهی کشيدم و سرمو چسبوندم به کمد.

ی فرزين و حرکت امير افتادم. بايد به امير توضيح آوردم. ياد بوسهديگه داشتم کم می
  دادم که اشتباه برداشت کرده و من مقصر نيستم.می

  دلم گرفته بود و دوست داشتم گريه کنم.

د دور شدم روسری رو روی سرم انداختم و از اتاق بيرون رفتم. ديدم وقتی از کم
سه نفر توی هال خوابيدن. يکيش حبيب آقا بود که روی زمين خوابيده بود. دو تا 
بالش هم زير سرش بود. يکيش هم امير بود که روی مبل سه نفره خوابيده بود. اون 

  دونستم کيه! پتو رو کشيده بود روی سرش.يکی نمی

فتم توی سرويس و وقتی کارم تموم شد اومدم بيرون و رفتم توی آشپزخونه. مامان ر
  کرد. ازش پرسيدم:داشت آشپزی می

  اين کيه زير پتو؟ -

  حالت خوبه مادر؟! -

  آره خوبم. -

  اين فرزينه. ديشب تا صبح همه اينجا بودن. -

  اينجا برای چی؟! -
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ری کرديم به هوش نيومدی. يادت نيست؟! وسط مراسم از هوش رفتی. هر کا -
خواستيم ببريمت بيمارستان که فرزين گفت الزم نيست و مياريمت خونه. خودش 
برات سرم گرفته بود اومديم خونه برات وصل کرد. ديشب چند بار فشارت رو گرفت 
و دم صبح که فشارت حالت طبيعی گرفت خواست بره. اما اينقدر خسته بود که 

عت پنج صبح رفتن خونه. امير هم تا خود صبح با ما باالی خوابش برد. خالت اينا سا
  ات شد يهو مادر؟!سرت بود. چه

  دونم.نمی -

خانم سليمانی و آريو خيلی نگرانت بودن. آريو چند بار خواست ببرت بيمارستان  -
که فرزين و امير مخالفت کردن و گفتن خونه بمونی بهتره. اونام ساعت سه صبح 

پرسه. تونستی بهش زنه و حالت رو میبار زنگ میساعت يک رفتن. ولی آريو يک
  زنگ بزن از نگرانی در بياد.

  باشه. الناز کجاست؟! -

  چپيده توی اتاقش و بيرون نمياد. -

  برای چی؟ -

  دونم! چند بار رفتم سراغش نيومد بيرون.چه می -

  ب نبود.فکر کنم با فرزين دعواشون شده. انگار همون ديشب توی جشن حالش خو -

  شايد. از ديشب باهامون سر سنگين شده. -

  پشت ميز نشستم و زير لب گفتم:

به جهنم، انگار من ازش خواستم بهم خيانت کنه و بپره وسط زندگی فرزين. تا اگر  -
  هش اخم کرد بياد سر ما خالی کنه.فرزين ب

کارش مامان متعجب نگاهم کرد و چيزی نگفت و با گذاشتن استکان چای جلوم، به 
  مشغول شد.

  صداش کرد و گفت:کمی گذشت گوشی مادرم به صدا در اومد، سريع برداشت و بی

  جواب اينو بده خودشو کشت. -
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  پرسی کردم. و گوشی رو بهم داد که جواب دادم و با آريو احوال

  دونی ديشب چقدر نگرانت شدم! يهو وسط مجلس تو بغلم غش کردی.می -

  چرا چنين اتفاقی افتاد!دونم ببخشيد اصالً نمی -

  شی؟يک سؤال بپرسم ناراحت نمی -

  نه! بپرس. -

  ی مريضی داری؟سابقه -

  دونی؟تو که اطالعاتت در مورد من تکميل بود. يعنی نمی -

  در اين مورد چيزی نشنيدم. -

  خوب پس حتماً نيست. حاال پشيمونی؟ -

  برات بکنيم.گم اگر طوريت هست ببرمت دکتر فکری نه عزيزم. فقط می -

  افته.دونم چرا جديداً زود فشارم مینه مريض نيستم. فقط نمی -

  خوای ببرمت چکاب کنی؟می -

  گی که بريم انجام بديم.نه، ولی اگر برای اطمينان خودت می -

  فقط به خاطر خودت گفتم... حاال کی ببينمت؟ -

  دونم.نمی -

  شه؟ت عصبانی نمیاتونم بيام سراغت؟! اون برادر خوندهديگه می -

  با توجه به شناختی که ازش دارم تو تا قبل از عقد هيچ نسبتی با من نداری! -

  چه گرفتاری شديم. -

  ديگه همينه که هست! -

  اومد.ديشب هم اومديم اونجا انگار خيلی خوشش نمی -

  اون به شوهر خواهرش هم حساسه. -
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ارين عروسی کنيم بريم سر پس سعی کنيم زودتر عقد کنيم و اگر شما مشکلی ند -
  مون.ريم خونهمی مون. باور کن تو و مادرت راضی باشين يک ماههزندگی

فکری به ذهنم رسيد و دو دوتا چهارتا کردم. من اصالً آمادگی نداشتم حتی جهاز 
خريدن. پول من هم که دست بخرم. مامان و حبيب آقا داشتن برای الناز جهاز می

انداز مامان برای من چقدره و دونستم هم پسودم نخوامش. نمیامير بود و قول داده ب
شد که به کشيد. مامان هم نمیخواستم وام ازدواجی بگيرم مدتی طول میاگر می

  ی بابا رو بفروشه. پس بهش گفتم:خاطر من خونه

  الزم نيست خيلی عجله کنيم. -

  چرا؟! -

يگه درست حسابی آشنا بشيم. من و شما هيچ شناختی از هم نداريم. بايد با همد -
  های هم دستمون بياد بعد.اخالق

  شی.دونم تو عاشقم میاشی اما میباشه، هر جور که تو راحت ب -

  به اطمينانش توی حرف زدن لبخند زدم.

  با رد شدن غول برره از جلوم نگاهم دنبالش کشيده شد.

  حاال بگو ببينم کی ببينمت؟! -

ريخت. مامان هم نگاهش کرد و رای خودش چای میبه امير نگاه کردم که داشت ب
  آروم گفت:

  انگار خوب نيستی!  -

  سردرد دارم.  -

  ديشب اصالً نخوابيدی.  -

  شم. مهم نيست خوب می -

  آريو سوت کشيد و گفت:

  خوابيدی خوشگلم؟!  -
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  ام. کمی گيجم بذاريمش برای بعد.حوصلهامروز که خيلی بی -

ً عزيزم. اذيت - دونن کنم. ولی اگر داداش و مادرت اينا صالح میت نمیباشه حتما
  يتی خريدم ميارم در خونه.برات يک خورده تقو

روم نشست اما ام شد. امير روبهبرد. همين باعث خندهبدجور از امير حساب می
  نگاهم نکرد. آروم خنديدم و گفتم:

  چرا زحمت کشيدی؟! -

  حمت نيست برای خانم قشنگم گرفتم.ز -

  هاش لبخند زدم و گفتم:فبه حر

  من عادت ندارم لوس بشم. -

  آلودش جذب شد.امير نفس عميقی کشيد که توجهم به صورت اخم

  و بخرم. بيا جلوی در قربونت برم.دم چجوری لوس بشی و من نازتبهت ياد می -

  هام گرد شدن. نگاهی سمت در آشپزخونه انداختم.متعجب شدم و چشم

  اومدی؟ -

  آره. -

رو قطع کردم و از جام بلند شدم و راه افتادم. وقتی اومدم توی هال فرزين تماس 
اش روی بدنش بود. روی بيدار شده بود. گوشيش توی يک دستش بود و دست ديگه

  ی راستش دراز کشيده بود.شونه

با نگاهش دنبالم کرد. سالمش نکردم حتی اگر شب قبل خيلی برام زحمت کشيده بود! 
برد. از هال بيرون رفتم. خودمو به در شد و آبرومو میردسر میفرزين برای من د

  حياط رسوندم. با باز کردنش آريو رو پشت در ديدم. بهم خنديد و گفت:

  سالم عزيزم. -

  به سماجتش لبخند زدم و گفتم:

  ظهر مگه مجبورت کردن بيای اينجا؟سالم، خيلی سمجی. ساعت يک بعد از  -
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  کرده گذاشت روی قلبش و گفت:دستش رو که پر هم بود مشت 

  کنه.آره، قلبم مجبورم می -

  و بعد خريدهاش رو سمتم گرفت و گفت:

که دم به  ها رو ببر تو و حسابی به خودت برس. نبينم اينقدر الجون باشیبگير اين -
  دقيقه تو بغلم غش کنی.

  خريدها رو ازش گرفتم و گفتم:

  ذاره.نمی م کمباشه. ولی خيلی زحمتت شد. مامان برا -

  يه دسته گل کوچولو هم توی بغلم گذاشت و گفت:

  مان جای خودش، عشقت هم جای خودش.ما -

  و بعد خنديد و لپمو کشيد که آخ گفتم. بيشتر خنديد و گفت:

  کاری نداری؟! من برم تا صدای اون داداشت در نيومده. -

  نه ممنون، لطف کردی. -

  عشق کردم. -

نش رو تماشا کردم. يعنی واقعاً آريو هميشه همينقدر و بعد چشمکی زد و رفت. رفت
  شد عاشقش نشد!شد مگر مینطور میموند. اگر ايبا من مهربون می

ها وقتی سوار ماشينش شد بوق کوتاهی زد و رفت. من هم در رو بستم و با اون کيسه
رفتم داخل. فرزين روی مبل نشسته بود و بهم خيره شد. از جلوش رد شدم و رفتم 

  ها رو که سنگين بودن بلند کردم و کوبيدم روی ميز.توی آشپزخونه و کيسه

  امير از جا پريد و رو کرد بهم. مامان هم با تعجب نگاهم کرد و گفت:

  ها چيه؟!اين -

  گفت خودت رو تقويت کن.آورد. می اينا رو آريو خريده و برام -
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قرمز و يک شاخه رز سفيد و آروم خنديدم و دسته گل رو برداشتم. دو شاخه گل رز 
ها بلند شد. دسته گل رو کنار گذاشتم و توش بود. عاشقش شدم. بوی کباب از نايلون

  ها رو پيدا کردم. وقتی ظرفش رو باز کردم حدود سی سيخ انواع کباب بود. کباب

  روی صندلی نشستم و ظرف رو سمت امير هل دادم و گفتم:

  بخور، تو عاشق کبابی. -

ش رو روی ميز گذاشت و از جاش بلند شد و رفت بيرون. رو به مامان استکان خالي
  گفتم:

  يلی زياده. سهم همه رو بردارين. اين خ -

و خودم شروع کردم به خوردن و هم زمان خريدهای آريو رو بررسی کردم. پسته، 
بادوم زمينی، بادوم هندی، دوتا ظرف بزرگ شربت. دو پاکت شير بزرگ، دو پاکت 

  ، دو جور شکالت کاکائويی، چند جور ميوه و...شيرکاکائو

دونه من چی دوست دارم! بعد به انگشتر دستم زل با خودم فکر کردم از کجا می
  زدم.

  يهو صدای غرش امير توی خونه پيچيد:

  بيا بيرون ببينم، گفتم بيا بيرون وگرنه طور ديگه ميارمت. -

کرد. به زحمت قورتش ير میمن و مامان سمت اپن رفتيم. لقمه داشت توی حلقم گ
دادم و به امير که بين چارچوب اتاق الناز ايستاده بود نگاه کرديم. داشت با اون حرف 

  زد. الناز با بغض گفت:می

  خوام ببينمش.نميام بيرون، بهش بگو بره. نمی -

ی جا کردی! وقتی اصرار داشتی به اين ازدواج حاال بشين درستش کن. چپيدبی -
  اق که چی؟!توی اين ات

  حبيب آقا از خواب پريد و هراسون گفت:

  کنی؟ چی شده؟داری چکار می -

  کرد. مامان پرسيد:فرزين که روی مبل نشسته بود داشت زير چشمی به امير نگاه می
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  چی شده امير؟ -

  امير عصبی مشتش رو کوبيد توی در و داد زد:

  بيا بيرون. -

  حتی شب قبل فريادهاشو خفه کرده بود.توی اين چند روز نديده بودم داد بکشه. 

هميشه ساکت بود و آروم. نديده بودم صداش رو باال ببره و حاال داشت فشارش رو 
  کرد؟!تخليه می

کرد از اتاق بيرون اومد و از جلوی امير رد شد. امير سرش داد الناز که گريه می
  کشيد:

  اتاق؟! شوهرت به خاطر تو اينجا نيست؟ پس چرا نشستی تویمگه  -

  کرد. الناز رو به امير گفت:حبيب آقا هنوز هم گيج و منگ داشت نگاهشون می

جاست. ديدی که ديشب تا صبح نه! به خاطر من اينجا نيست. به خاطر سلين اين -
  کرد و هی نگاهش بهش بود...رل میباالی سر سلين نشسته بود. هی فشارش رو کنت

  امير اخم کرده به الناز توپيد:

  اش رو انجام داده. به يه مريض رسيدگی کرده.يفهوظ -

  چرا بايد خودمونو گول بزنيم؟! -

  امير کامالً رو به الناز چرخيد و توی صورتش داد زد:

چون اول تو شروع کردی به گول زدن خودت! فکر کردی اگر عشق کس ديگه  -
  ر، اين هم از شوهرت.تونی خوب زندگی کنی. بيا تحويل بگيرو بدزدی می

  فرزين نفسش رو فوت کرد و از جاش بلند شد. امير رو بهش کرد و گفت:

  کجا آقا دکتر؟! تشريف داشتين. -

  فرزين آروم و اخم کرده گفت:

  من دکتر نيستم. -
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  امير به اون دوتا اشاره کرد و گفت:

  شين؟!یمونين يا جدا مدوتاتون بايد همين االن تصميم بگيرين با هم می -

  ر گفت:وامامان سرزنش

  امير! -

  و بعد از آشپزخونه بيرون رفت. الناز با گريه گفت:

گه چرا اين لباسو پوشيدی؟! اين گرده به من میديشب جلوی در آرايشگاه برمی -
لباس مال سلين بوده. گفتم سلين خودش لباسو بهم داده. گفته اين بهتر از لباس خودته. 

ن لباسم برای همين خرت کرده بپوشی دونست من عاشق ايگه سلين میگرده میبرمی
که اعصاب من رو خرد کنی، هر چند من واقعاً سلين رو دوست دارم، نه تو رو. 

  اگر دوستم نداری برای چی اومدی خواستگاريم؟!

  فرزين براندازش کرد و گفت:

چون افتادی وسط زندگی ما و باعث شدی من اشتباه کنم. چون زندگی سلين رو به  -
بدون اينکه بهش فکر کنی و برات مهم نبود. من هم خر شدم که بهت پا بازی گرفتی 

  دادم. حاالم انتظار نداشته باش همه چی عالی باشه.

  پس چرا قبل از عقد نگفتی. -

  گفتم، ولی اومدی بله گفتی. حتی اون لحظه کوتاه نيومدی! -

  خواستم آبرومون بره.چون نمی -

ی همه بهت بخندن و بگن ديدی اين خدای ترسيدآبرومون نه، آبروت. چون می -
  سلين بود.

  امير نفس عميقی کشيد و با فوت کردن نفسش رو به فرزين گفت:

  طالقش بده.  -

  دم. می -

  ها بود. فرزين راه افتاد که بره. الناز عصبی داد زد:حبيب آقا محو دعوای بچه
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  گذرم.ازت نمی -

  ديگه مهم نيست. -

ت. الناز روی زمين نشست و سرشو گذاشت رو پاهاش و بعد راهش رو گرفت و رف
و مشغول گريه کردن شد. حبيب آقا معترض پتو رو از روی پاهاش کنار انداخت و 

  حين بلند شدن گفت:

هللا اکبر. چند بار بهت گفتيم دختر دست بردار اين کارت اشتباهه. فقط همينو  -
ات سر عقل ميای. تو هم لنگه خواستی؟ ايشاال مهر طالق که خورد توی شناسنامهمی

خورد تا آدم بشی. فقط خدا رو شکر که تو مادرتی و بايد مثل اون سرت به سنگ می
  بچه نداری.

  و بعد غرغرکنان رفت سمت سرويس بهداشتی.

  مامان معترض گفت:

 چی چی رو طالق بديم و طالق بگيريم؟! مگه مسخره بازيه؟ ديگه بيشترتر از اين -
  مون بازی نکنين.با اعصاب و آبرو

  الناز سر بلند کرد و محکم با دو دست توی سرش زد و گريون گفت:

  کردم اينقدر نامرد و پست باشه.فکر نمی -

  امير خودشو روی مبل انداخت و گفت:

  رو بکن. اون هم درست مثل خودته. حاال هم ببين هم فکرش -

  رو به من چرخوند و گفت:

  تو چی؟ -

  من چی؟! -

خوای برگردی پيش فرزين؟ تعارف نکن تکليفت رو مشخص کن. میهمين حاال  -
  تا آمادگيش رو داشته باشيم.  و بگو

  از اپن جدا شدم. ديگه وقت سکوت نبود. از آشپزخونه بيرون زدم و گفتم:
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بار ولم کرده، نه نه من مثل الناز خرم و خائن، که بخوام به آدمی برگردم که يک -
دونم چرا منو ول کرد رفت سمت الناز ام که نمیچيدهمثل فرزين عجيب غريب و پي

  خوادش.االن هم نمی

  رفتم سمت اتاقم به امير گفتم:نخواستم راحت ازشون بگذرم. پس همونطور که می

  ای از خيانت داشته باشم.سررشته در ضمن، خون مادر تو توی رگای من نيست که -

  مادرم هين گفت و ادامه داد:

  سلين! -

  و باز کردم و گفتم:در اتاقم

  ن خون پدر و مادر خودم تو رگامه.م -

الناز ساکت شد. امير بهم زل زده بود و حس کردم از حرفم بدجور رنجيد که توی 
يک لحظه خشم توی نگاهش تبديل به غم عميقی شد. وارد اتاقم شدم و در رو بستم و 

  بهش تکيه کردم.

خودم هم شکست. پای در نشستم و  ی بد و تلخی به امير و الناز زدم و دلطعنه
  زانوهامو بغل کردم.

  يکدفعه صدای جيغ جيغ هيستريک الناز توی خونه پيچيد که گفت:

زنه، حتماً بوی پول به دماغش خورده که فاز همين خانمی که دم از وفاداری می -
دادی يا دار نبود هم بهش جواب مثبت میوفا و خانومی برداشته. اگر اون آريو پول

ای. فکر کردی ی خودت فتنهداشتی؟! تو هم به اندازهدست از سر فرزين بر می
  شناسمت.نمی

  صدای مامان اومد که گفت:

گه. دختر من جواب مثبت داد امير دهن خواهرت رو ببند. بهش بگو بفهمه چی می -
ی اول هم که خودش بود و آتيش يعنی پاشو از زندگی اين دوتا بيرون کشيده. فتنه

يد به زندگی دختر من و جاش نشست. اول از دور فکر کرد فرش زير پاش کش
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چرا بينه جاش خار داره، بتمرگه سر جاش و دردشم تحمل کنه، ابريشمه، حاال که می
  پرين.تون به دختر من میهمه

  الناز وسط حرفای مامان اومد و گفت:

  کرد!کاش من هم مادر داشتم ازم دفاع می -

کنی، زبونت هم به دفاع داری؟! ماشا سر خود همه کاری میتو چه احتياجی  -
خوای چکار؟! هر چی شيش متره، روی پريدن به اين و اون هم داری. مادر می

  شين.گم لحظه به لحظه پرروتر میهيچی بهتون نمی

و بعد صدای کوبيده شدن در اتاقش اومد و سکوت خونه رو فرا گرفت. نفسم رو 
  هاشون فکر کردم.کشيدم و به حرف وی جام درازفوت کردم و رفتم ت

گر حبيب آقا زد. بعد هم صدای سرزنشاومد که با الناز حرف میصدای امير می
اومد که الناز بايد دست برداره و هر چی سرش اومده به خاطر اشتباه خودش بوده. 

  کمی بعد هم ديدم که امير و الناز از پشت پنجره رد شدن و رفتن باال.

روی تختم بلند شدم و رفتم بيرون. حبيب آقا روی مبل نشسته بود و داشت فکر از 
  کرد. رفتم سراغ مامان.می

داد. شبيه مديرای مامان پشت ميزش نشسته بود و داشت کارهای مدرسه رو انجام می
  جدی شده بود. رفتم کنارش اما بهم توجه نکرد.

  هاش و گفتم:دستمو انداختم روی شونه

  جون.ژاکلين  -

  صدايی از ته گلوش اومد که گفت هوم.

  شه من چند وقت برم خونه دايی؟می -

  نه. -

  برم پيش مامان بزرگ؟ -

  برو. -



240 
 

  کنی؟واقعاً قبول می -

ات حرف بزنم که زودتر آره، هر چی کمتر الناز رو ببينی بهتره. بايد با خاله -
  عروسش رو ببره.

  ولی فرزين... -

  ت گفت:رو کرد بهم و با عصباني

فرزين خيلی غلط کرد! مگه تو و الناز بازيچه دست اونين؟ چی در مورد من فکر  -
کرده که بعد از خيانت به تو بياد الناز رو بگيره، بعد ولش کنه و بياد من بذارم تو 

  دم؟!کنی به ناراحتی امير و الناز و حبيب حق نمیزنش بشی. فکر می

  دين؟!حق می -

خواد بدبخت هم دختری مثل توئه. اشتباهی کرد ولی من دلم نمیچرا که نه؟! الناز  -
  بشه.

فرزين ديشب گفت به خاطر تو اين کار رو کردم. اصالً حتی نفهميدم چرا به خاطر  -
  من!

ات به فرزين غلط زيادی کرده. خاطر تو بخوره تو سرش. خواهری من و خاله -
گاه پدرشو در ميارم. دوماً طوری کنار. بحث طالق الناز رو پيش بکشه اوالً توی داد

کنم که فرزين آرزوی ديدن تو رو به گور ببره. چه برسه با خواهرم قطع ارتباط می
  اينکه حرف از ازدواج با تو بزنه.به 

  از مادرم جدا شدم و گفتم:

  رم وسايلمو جمع کنم.می -

  تاپ بود گفت:به در رسيدم، مامان همونطور که نگاهش به لپ

  خوای به فرزين فکر کنی!یتو که نم -

  نه اصالً! -

  کردم.غير از اين بود به اينکه دختر من باشی شک می -
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از اتاق مامان بيرون اومدم و رفتم توی اتاقم و مشغول جمع کردن وسايلم شدم و بعد 
از چيدنشون توی چمدون يه اسنپ گرفتم و از مامانم و حبيب آقا خداحافظی کردم. 

  رم.ی مادربزرگم میرم و بهش گفتم خونهيد کجا میحبيب آقا نگران پرس

پوشيدم. مامان هم مدام بهم گوشزد هامو میاز ساختمون بيرون رفتم و داشتم کفش
  کرد مراقب خودم باشم و سر وقت برم خياطی و برگردم خونه پدربزرگم.می

ونم امير هم حاضر و آماده اومد بيرون و يک نگاه به من و بعد يک نگاه به چمد
دار مشکيش رو روی سرش گذاشت و رفت در انداخت و چيزی نگفت. کاله نقاب

حياط رو باز کرد و برگشت و موتورش رو سمت در هل داد. امير رفت بيرون و 
من هم پشت سرش رفتم. از مامان خداحافظی کردم و در حياط رو بستم. امير سوار 

  دم که مچمو گرفت.ششد و موتورش رو روشن کرد داشتم از کنارش رد می

  کردم ببينم اسنپ رسيد يا نه.گوشی تو دستم بود و داشتم نگاه می

  کرد.رو کردم بهش. همونطور مچمو گرفته بود و داشت به جلوش نگاه می

  يهو برگشت سمتم و گفت:

کنه، نقطه ضعفش رو سنگ نکن و نزن تو سرش. اين وقتی آدم باهات درد دل می -
  کار آدمای پسته.

نستم منظورش به حرفاييه که در مورد مادرش زدم. شايد کامالً حق داشت و دومی
  ستی کردم که اسم مادرشونو آوردم.من خيلی پ

کنه؛ چقدر بده ی عمرش برای درد دل کردن فقط به يک نفر اعتماد میآدم تو همه -
گفتم اونطوری  که از اعتماد به اون يک نفر پشيمون بشی. ديشب اشتباه نکردم که

  که شناختمت نيستی.

  دستمو ول کرد و آروم گفت:

  شه...کردم با تو میفکر می -

آه کشيد و روشو به جلو کرد و باقی حرفشو نزد و رفت. من هم با سری که پر از 
فکرهای سبک و سنگين شده بود سمت خيابون رفتم. سوار شدم و رفتم سمت خونه 

  امير فکر کردم.ی ی جملهم ادامهمادربزرگم. تمام طول مسير ه
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ی پدربزرگم زنگ در رو زدم. خيلی زود در باز شد و چمدون رو وقتی رسيدم خونه
برداشتم و رفتم تو راهرو. در رو بستم و راه افتادم که مادربزرگم اومد استقبالم و 

  باهام سالم و احوالپرسی گرمی کرد.

  بعد هم رفتيم توی هال.

  بابابزرگ کجاست؟ -

  توی حياط پشتی. -

  کنه؟!چکار می -

  کنه قربونت برم.لدونا رو عوض میداره خاک گ -

  چمدونو وسط خونه جا گذاشتم و رفتم جلوی در حياط پشتی.

  ی پر از گل و گياهش ديدم.از در بيرون رفتم و پدربزرگم رو وسط باغچه

  ها پايين رفتم و گفتم:از پله

  سالم بابايی. -

  سر بلند کرد و با ديدن من گفت:

  م بابا جون. خوش اومدی دخترم.سال -

  ممنون بابا جون. -

  مادرت کجاست؟ -

  کنارش رفتم و روی پاهام نشستم گفتم:

  مامان خونه است، نيومد. -

  از وقتی بابات به رحمت خدا رفت، باهامون سر سنگين شده. -

  ن داره.بذارين به حساب گرفتارياش وگرنه مامان هنوز هم دوستتو -

  ل ريختن خاک پای گلدون شد.بابابزرگ فکری مشغو
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مادرت عروس خوبی بود. تحصيل کرده و بافرهنگ. چند سالی که با پدرت زندگی  -
ی باشه. کاش همه کرد ما که ازش بدی نديديم. ما ازش راضی بوديم، خدا هم راض

  مثل مادرت بودن.

بااليی  ام مشکالتی داره. البته اونا توقعاتعموهای ديگه دونستم بابابزرگ با زنمی
شدن که تهش بابابزرگ هايی میداشتن و گاهی عموهام با پدربزرگم وارد بحث

شد. مخصوصاً وقتی که پدربزرگم يک زمين فروخت و عموهام قد علم ناراحت می
بره پس ما کردن که نبايد سهم برادرمونو بدی به ژاکلين و سلين. برادرمون سهم نمی

گفت قانونه، ونا بدين. مادرم حرفی نداشت و میهم راضی نيستيم از حق ما چيزی به ا
حق دارن. اما پدربزرگم سهم بابا رو بدون اينکه اونا بدونن برای مامان واريز کرد 

  به حسابش.

مامان هم از پدربزرگ اجازه گرفت و گفت چون احتياج نداريم، همون پولو از طرف 
های کم درسه که خانوادههای مپدربزرگ برای بابا خيرات کرد. برای چندتا از بچه

بضاعت داشتن وسايل مورد نياز زندگی و تحصيلشون رو خريد و بينشون تقسيم کرد 
  و به پدر و مادراشون کمک کرد.

مامان حتی به امير کمک کرد. با اينکه اول مخالف اومدنش بود. اما شرايطش رو 
  قر بشه.که از زبون حبيب آقا شنيد هر کاری کرد تا امير بياد پيش ما مست

امير هم انگار با رفتارش تونست خودشو به مامان ثابت کنه که ديگه نگران 
  ديد؟! حضورش نبود. مامان چی توی امير می

  از نامزدت چه خبر؟ -

  امروز اومده بود در خونه. خوب بود.  -

  له نکرد؟من به مادرت اعتماد دارم ولی کمی برای انتخاب داماد عج -

  خنديدم و گفتم:

  ؟ مگه چشه؟چرا -

  وقتی يه آدمی زيادی خوبه بايد در ارتباط باهاش محتاط باشی. -

  چرا؟! -



244 
 

ده نباشه. کاش يه ذره بيشتر در موردشون چون ممکنه اون چيزی که نشون می -
  کردين.تحقيق می

گفت. خانم سليمانی اومد منو ديد و به پسرش توی فکر رفتم. بابابزرگ بد هم نمی
تونست تا اين حد شه؟! آريو نمیعاشقم شد و تموم! مگه می معرفی کرد و اون هم

  سنتی باشه. 

  بگير بابا. -

هايی شدم که بايد توی به خودم اومدم و گل دستش رو گرفتم و مشغول کاشتن گل
  های قرنفل و مينا. شدن. گلپاييز يا نزديک پاييز کاشته می

  يختم. ها رو توی خاک کاشتم با آب پاش روشون آب روقتی گل

ها بابابزرگ يک گلدون بزرگ داوودی آورد و چندتا گلدون کوچيکتر. پاجوشای گل
  ها شديم. ها توی گلدونرو جدا کرد و با هم مشغول کاشتن گل

  ها رو به من هم بدين؟ شه چندتا از گلدونبابايی، می -

  شه!؟چرا نمی -

  ی حياط اشاره کرد و گفت:به گوشه

ين گلدونای پالستيکی رنگارنگ خريده. هر کدوم رو مادربزرگت کلی از ا -
  خوای بردار و توشون گل بکار. می

  مرسی بابايی.  -

های زرد و های مختلف توی گلدونها رو آوردم و مشغول کاشتن گلرفتم گلدون
قرمز و سفيد شدم. بعد هم نزديک غروب مشغول جمع کردن حياط با پدربزرگم شدم. 

  اط رفتيم داخل. مادربزرگ رو به من گفت:بعد از آب و جاروی حي

  برو باال لباساتو عوض کن و اينا رو بيار بشورم. وسايلتو گذاشتم تو اتاقت.  -

  قربونت برم چرا زحمت کشيدی؟  -

  شيدی و به اين پيرمرد کمک کردی. چون تو هم زحمت ک -
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در اولو که باز های دوبلکس باال رفتم. توی راهرو رفتم و دنبال اتاقم گشتم. از پله
هامو عوض کردم چمدونمو ديدم. رفتم داخل و مشغول باز کردن چمدون شدم. لباس

ام رو برداشتم و روی تخت کردم و بقيه رو چيدم توی کمد. رفتم سراغ کيفم و گوشی
  نشستم. با باز کردن گوشی چند تا زنگ و پيام از دست رفته از آريو داشتم. 

  خواست بدونه کجام! هاش رو خوندم. فقط میپيام

بهش زنگ زدم و بعد از خوش و بش گفتم که چند روزی برای استراحت اومدم 
ی پدربزرگم. آدرس خواست که بياد ديدنم و گفتم الزم نيست بياد اينجا. وقتی خونه

  هم ديدم حرف مهمی نداريم خداحافظی کردم. 

فقط استراحت کنم. دونم چرا يهو تصميم گرفتم حتی خياطی نرم و چند روزی نمی
برای همين به شيدا پيام دادم و گفتم چند روزی خياطی رو تعطيل کنه و تا اطالع 
ثانوی اونجا نره. وقتی دليلش رو پرسيد بهش گفتم بايد دوتامون چند روزی استراحت 

  کنيم. 

  گشتم خونه. هايی که همراهش با موتور برمیناخواسته فکرم رفت سمت امير و شب

دونستم موتور وحشت داشتم حاال عالقمند به موتورسواری شده بودم. می منی که از
  شم. اما دلتنگ خودش يا موتورسواری! که حتماً خيلی دلتنگش می

هايی زده بود که حس کردم من رو دوست داره. به اش حرفاون روز توی مغازه
  طور برداشت کرده بودم. هاش با سپيده اينزبون نياورد اما از حرف

شه. بودن من با امير عاقالنه نبود. حتماً مامان هم موافقت دونستم که نمیخودم می
ً چشم ديدن من و مامان رو نمی کرد. مامان زن بابای امير بود و مادر امير حتما

  نداشت. 

کرديم حتماً هميشه با مادرش مشکل دارم و اگر يک وقت مامان اگر ما ازدواج هم می
  شد. اومدن حتماً دعوا و قشقرق به پا میی ما میمان خونهزمن و مامان امير هم

  شه. اون روز هم برای همين فکر کردم که نمی

ی مادرش به حبيب آقا و اين من و امير کنار هم بودنمون يعنی نزديک شدن دوباره
  اصالً خوب نبود. 
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شتم که قهر هام دنبال فيلم اون شبی گبه پهلو غلتيدم و رفتم توی گالری و بين فيلم
  کردم و دنبالم اومد و آخر هم ترسوندمش. 

با نگاه کردن به فيلم و ديدن اون صحنه که بوق زدم و از جا پريد کلی خنديدم. اشک 
هام راه گرفت و با پشت دست پاکشون کردم. بعد هم همون فيلم رو ی چشماز گوشه

  برای امير ارسال کردم. 

  بود و آالرم خورده بود که سريع آنالين شد. آنالين نبود اما انگار گوشيش دستش 

فکر کنم چند دقيقه رو صرف دانلود و نگاه کردن فيلم کرد اما بعدش آف شد و جوابی 
هامو ام رو خاموش کردم و پاشدم. لباسنداد. لبخند از صورتم پاک شد و صفحه گوشی

ت به امير فکر برداشتم و رفتم پايين و انداختمشون توی ماشين لباسشويی و تمام مد
  کردم. 

  به اميری که مطمئن بودم دلشو شکستم که بهم گفت طعنه زدن کار آدمای پسته. 

  ارزش بودم؟!يعنی حاال من تو چشم امير خيلی بی

اون شب با پدربزرگ و مادربزرگم شام خوردم و کلی از خاطرات بچگی بابام برام 
هاش توی مغزم ا و شيطنتتعريف کردن. خيلی بهم خوش گذشت و شکل و شمايل باب

هاش رو آورد نقش بست. انگار من هم کنارش بودم. بعد از شام مامان بزرگ آلبوم
  و اونا رو نگاه کرديم.

  های تولدم که بابا عاشقانه بغلم کرده بود.های خودمو داشتن. عکسحتی عکس بچگی

م رو پرسيد اون شب يکی از عموهام اومد سر زد و ساعتی پيشمون بود و دليل اومدن
و گفتم چند روزی خواستم استراحت کنم. در مورد امير پرسيد و بعد از آريو سؤال 
کرد. جوابش رو دادم و بعد از رفتنش آخر شب هم به اتاقم رفتم و پای پنجره وايسادم 

  و حياط رو نگاه کردم و به خيلی چيزها فکر کردم.

روشن شد و دوباره به تاريکی با روشن شدن نور گوشيم برای چند ثانيه فضای اتاق 
  برگشت. 
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ام رو برداشتم. صفحه رو که نگاه کردم ديدم امير چند پيام رفتم روی تخت و گوشی
هاش شدم. نوشته اش و مشغول خوندن پيامبرام فرستاده. دستپاچه رفتم توی صفحه

  کردم اون شب تا اين حد ضايع ترسيده باشم. بود فکر نمی

  ود با چمدون کجا رفتی؟توی پيام بعد نوشته ب

  دوباره نوشته بود چرا از جلوی خياطی رد شدم نبودين، پرسيدم کجايی؟

زی؟ نداات نمیو آخرين پيامی که تازه اومده بود نوشته بود چرا يک نگاه به گوشی
  کجايی؟

  آنالين شد. براش نوشتم:

  ی پدربزرگم هستم.شب بخير، خونه سالم، -

  آنالين بود. بعد شروع کرد به نوشتن.چند دقيقه جوابی نداد اما 

  پدربزرگ مادری؟! -

  دونستم سؤالش به چه دليليه. تايپ کردم:می

  پدربزرگ پدری. فرقی داره؟! -

  سريع تايپ کرد.

شون کنه. اون ديالق به محض اينکه بفهمه اونجايی حتماً مسير خونهخيلی فرق می -
  کنه.تا اونجا رو اتوبان می

  جای تايپ کردن براش صدا فرستادم و گفتم: آروم خنديدم و به

  خواد بدونم چرا تا اين حد بهش حساسی.خيلی دلم می -

  حالی جواب داد: و بی اون هم در جواب صدا فرستاد. با حالت خسته

زنه س میره نامزد قبليشو ليمردی که هنوز بيست دقيقه از عقدش نگذشته می -
  کنه؟!حساسيت ايجاد نمی

  ها ازش، قلبم تکون خورد و گفتم:ين صدا و اين حرفبا شنيدن ا
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رفتار خواهرت با من اينقدر بد بود که حالم خراب شد. شايد توی فيلم عقدشون  -
مشخص باشه. دستمو رد کرد و رفت. برای همين زدم بيرون. خواستم کمی تنها 

رست نيست. دونم از کجا فهميد بيرونم و اومد سراغم. آره، رفتار فرزين دباشم. نمی
هم درست نيست و هم عجيبه. برای خودم هم سؤاله که اگر حسی به الناز نداره چرا 
عقدش کرد؟! اون شب هم به خودم گفت. گفت که من به خاطر هردومون اين کارو 

  بينه و اون لحظه شما سر رسيدين. ترسيدم کسی بترسيدم. حتی میکردم. ازش می

  صدا رو براش ارسال کردم.

  با همون حاِل خسته جواب فرستاد: کمی بعد

  کنه.پرسيدی چرا اين کارا رو میکاش ازش می -

  کنی؟خواد باهاش حرف بزنم. باور میاصالً دلم نمی -

  ولی اون تو رو دوست داره. -

چه اهميتی داره وقتی من ديگه دوستش ندارم. دوستش ندارم چون ديگه بهش اعتماد  -
ر بود اون حتی منو از مخمصه نجات بده، بايد قبلش دونی امير، اگر قراندارم. می
گفت دليل کارش چيه. تو که شاهدی من اون روز خواستگاری چه حال به من می

خواد به آدمی نزديک بشم که باعث شد اين حال بدی رو تجربه کردم. ديگه دلم نمی
  بهم دست بده.

  کمی گذشت تا صدای بعدی رو برام فرستاد.

  تونم به هم ربطشون بدم.ارم، اما نمیبه چيزايی شک د -

  به چيا؟! -

  دم.ح میبذار اطمينان پيدا کنم، بعد برات توضي -

  ديگه بهش اصرار نکردم که حرف بزنه اما بعدش گفتم:

  زنی.کردم تو با من قهری و ديگه هيچوقت باهام حرف نمیچرا فکر می -

  ای.چون خيلی بچه -

  و پشتبندش صدا فرستاد که:
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تونم ناديده می رنجم ولید هم من بچه نيستم. شايد من طاقتم خيلی زياد شده. میشاي -
  بگيرم.

  خوام.ازت معذرت می -

  خيلی خسته و آروم جواب داد:

  الزم نيست. -

های و انگار دستش روی ضبط صدا مونده بود که يک صدای طوالنی از نفس کشيدن
  آرومش برام ارسال شد.

  که خوابش برده. وقتی بازش کردم فهميدم

  براش صدا فرستادم:

  خوب بخوابی. -

های امير آرامش گرفتم و خوابم ام رو کنارم گذاشتم و با پِِلی کردن صدای نفسگوشی
  برد.

بزرگ جواب داد. يه روز بعد بود و نزديک ظهر. صدای زنگ در که اومد مامان
  يد:خورده بعد شروع کرد تعارف کردن. دگمه رو زد که پدربزرگ پرس

  کی بود خانم؟! -

  نامزد سلين جانه. -

متعجب به مامان بزرگ خيره موندم. بابابزرگ نگاهی به من کرد بعد پا شد و رفت 
  سمت در راهرو.

يک خورده بعد آريو با يک دسته گل بزرگ و يک پاکت شيرينی اومد داخل. حسابی 
  با پدربزرگ و مادربزرگ خوش و بش کرد.

يل مادربزرگ داد و رو به من کرد که داشتم تازه به دسته گل و شيرينی رو تحو
  رفتم.استقبالش می

  سالم و احوالپرسی کرديم که پرسيد:
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  قايم شدی اينجا؟! -

  نه! چطور مگه؟! -

  ری؟چی بگم وهللا. از خونه بيرون اومدی و خياطی هم نمی -

  آدرس اينجا رو از کی گرفتی؟! -

  از يکی گرفتم ديگه. -

  مان؟!از کی؟! از ما -

  نگاهش رو ازم گرفت و رو به پدربزرگ گفت:

  کنه؟ حتی تعارف نکرد اول بشينم بعد شروع کنه.هميشه اينطور سين جيم می -

  بفرماييد. -

  ها نشستيم و سمج پرسيدم:با هم اومديم و دور يک دسته از مبل

  از کی آدرس گرفتی؟ -

  ز مامان يا کس ديگه!کنه ارقی میاز يک جايی، پيدا کردم ديگه. حاال چه ف -

  فکر کردم شايد رفته در خونه و از حبيب آقا يا امير پرسيده و...

  دوباره يادم اومد امير و حبيب آقا که آدرس پدربزرگ اينا رو ندارن!

شد فهميد همچين نگاه مشکوکی به آريو انداختم. خيلی زياد خوش پوش بود. راحت می
  پسری قبل از من صدتا دوست دختر داشته.

اومد سراغم، زيادی مرموز و عجيب کرد و میپسری که منو راحت همه جا پيدا می
  غريب بود.

زد رسيدم چون خودش برام حرف میی جواب سؤاالتم میمن در مورد امير به همه
و از حرف زدن ابايی نداشت. سعی در پنهون کردن چيزی نداشت. اما در مورد اين 

  دونست و اين اصالً برام جالب نبود.د از من میآدم همه چيز عجيب بود. خيلی زيا
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چه دليلی داشت کسی که دو بار با من بيرون نرفته تا اين حد در مورد من اطالعات 
  داشته باشه و من هيچی ازش ندونم.

گفت پدرم يک تاجر کرد. میپدربزرگ داشت در مورد پدر و مادرش ازش سؤال می
  کنه.کوچيکه و مادرم کنارش کار می

اش گفت. از ويالهای باباش. اش. از خونهر مورد شغلش گفت و در آمد ماهيانهد
  بابابزرگ گفت:

  از تحصيالتت بگو، کجا درس خوندی؟ -

  من... مهندسی کامپيوتر خوندم... ليسانس...  -

  خدمت رفتی؟!  -

  بله... بله.  -

  کجا خدمت کردی؟!  -

  اص... اصفهان.  -

  کدوم قسمتش؟!  -

  اَرتش.  -

  دربزرگ سر تکون داد و گفت:پ

  ارکت کارت پايان خدمتت رو داری! خوبه... پس حتماً االن توی مد -

  هاش و گفت:آريو دستش رو برد سمت جيب

  بله.  -

  هاش بعد هم جيب داخل کتش رو بررسی کرد و گفت:هاش رو کشيد رو جيبدست

  متأسفانه همراهم نيستن.  -

نت هم هيچ کارت شناسايی باشن. توی ماشيولی مدارکت هميشه بايد همراهت  -
  نداری؟! 
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  لبخند زد و منو نگاه کرد و بعد رو به پدربزرگم گفت:

  فکر کنم توی ماشينم باشه... البته اگر فراموش نکرده باشم و...  -

يعنی شما االن هيچ مدرکی از خودت نداری که معرفيت کنه؟! کارت ملی،  -
  و يا هر چی؟!  شناسنامه، پايان خدمت، گواهينامه

  برم ببينم چی توی ماشينم دارم.  چرا چرا، بايد -

  و بعد رو به من کرد و گفت:

  حالت بهتره عزيزم؟!  -

  پدربزرگ نذاشت من جواب بدم و گفت:

  مونيم بری يک کارت شناسايی برامون بياری. منتظرت می -

م و از کردبه بابابزرگ خيره شد و من هم خيلی آروم به هردوشون نگاه می
ی اون از ما بيشتر بود. ما حتی گيری پدربزرگم ناراحت نبودم. خوب تجربهسخت

  آزمايش خون هم نرفته بوديم که ازمون مدرک شناسايی بخوان. 

  تر گفت:اش رو از پدربزرگم گرفت و آروم بلند شد و آرومآريو نگاه خيره

  چشم.  -

ب کتش برد و گوشی رو و با بلند شدنش گوشيش زنگ خورد. دستش رو توی جي
  نگاه کرد و گفت:

  مادرمه... ببخشيد.  -

  و جواب داد:

  بزنم... چی شده؟! چرا نگرانی؟!  سالم مامان... بيرونم اومدم به سلين جان سر -

  تر گفت:و هراسون

  بابا... بابا چی شده؟... چرا حالش به هم خورده... دارم ميام، نگران نباش... اومدم...  -
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خواهی کرد و گفت پدرش قلبش ش رو توی جيب کتش انداخت و معذرتو بعد گوشي
رفت. درد گرفته و مادرش اونو رسونده بيمارستان. حاال هم بايد زودتر می

  مادربزرگ ابراز نگرانی کرد و پدربزرگ آهسته گفت:

  خير پيش.  -

ی خونه ای نگران خداحافظی کرد و سريع ازبندی زد و با قيافهآريو به من لبخند نيم
بابابزرگ بيرون رفت. بابابزرگ برگشت و روی مبل نشست و نگاهش رو به صفحه 

کرد اما صداش صفر بود. خيلی نمايش داد. صفحه نمايشی که تصوير پخش می
  ی پدربزرگ بفهمم که ذهنش خيلی مشغوله. تونستم از چهرهراحت می

دم گفت که خوبه. ازش بعداز ظهر وقتی با آريو تماس گرفتم و حال پدرش رو پرسي
آدرس بيمارستان رو خواستم که همراه پدربزرگ و مادربزرگ بريم عيادتش اما 

خواد به زحمت بيفتيم و قراره چند ساعت ديگه مرخص بشه و گفت که نمی
  فايده بود.اصرارهای من بی

بابابزرگ رفت توی حياط که به باغچه برسه و من هم رفتم کنارش. حين اينکه 
  کرد گفت:هاش رو بررسی میلدونهای گگل

ها، هاش خيلی زياده. اما بين اين آدمدونی سلين، دنيا خيلی بزرگه و تعداد آدممی -
  شن. ها انسان نمیخيلی

  فرقش چيه بابايی؟! آدم و انسان که يکيه.  -

ريم. آدما شبيه هم هستن. هممون يک سر و دو چشم داريم و روی پاهامون راه می -
ها انسانيت ريم و همچين چيزايی. اما خيلی از آدمخوريم، مدرسه میغذا میبا دست 
  ندارن.

کنن، دست بزن دن، کالهبرداری میکنن، قتل انجام میگن، خيانت میدروغ می
  کنن و...دارن، دزدی می

  نيست... خيلی نگرانت هستم دخترم.معموالً شناختشون هم آسون 

  کرد و بهم نگاه کرد.و با گفتن آخرين جمله سر بلند 

  نگران چی بابايی؟! -



254 
 

ها و شکل ی کافی در مورد اين پسر تحقيق نکردين. من از حالت چشمشما به اندازه -
  گه.کردم دروغ میحرف زدنش حس می

  در مورد چی؟! -

هاشون در مورد تحصيالتش، يا حتی پايان خدمتش. در مورد داراييشون و پول -
  و پايان خدمت به تته پته افتاد. رسيديم سر تحصيالت خوب حرف زد اما همين که

  با بيلچه کود رو با خاک قاطی کرد و گفت:

ها تحصيالت ندارن، مشکلی هم نيست اما دروغ گفتن در موردش جايز نيست. خيلی -
  اون هم زمان آشنايی قبل از ازدواج.

  گين آريو يه مشکلی داره؟!يعنی شما می -

شه اما بايد قبلش حسابی در موردش تحقيق کنيم. بايد بفهميم از اميدوارم اينطور نبا -
  ش چند مرده حالجه! بعد عقد کنين.ايه، چکاره هستن، خودچه خانواده

پدربزرگ هم مثل خودم حس کرده بود اما اگر آريو کالهبردار هم بود چرا بايد 
  اومد سمت من؟! به چه دليلی؟!می

ی منه. پس شيم و هيچ کارهعقدم نکنه، فاميل نمیبه قول امير، پسر حبيب آقا، تا  -
  شم.گه ازش جدا مینگران انگشتر دستم نباشين. اگر بدونيم غير از اينه که می

  ه براش که با همه چيش کنار بيای.اميدوارم تا اون روز دلت نر -

دم آروم لبخند زدم و با خودم فکر کردم فرزين چنان باليی سرم آورد که ترجيح می
  قبل از ازدواج به هيچ مردی اعتماد نکنم. تا

همون شب وقتی امير پيام داد که خوبم يا نه همه چيز رو در مورد اومدن آريو براش 
کردم. از برخورد آريو متعجب شده بود و ازم خواست کمی صبر کنم تا به   تعريف

ومده ای که برام پيش امحل کارش بره و تحقيق کنه. به خاطر شرايط نگران کننده
بود ازش پرسيدم بهتر نيست خواستگاريش رو رد کنم و امير گفت فکر خوبی نيست 

  و اگر واقعاً ريگی به کفششونه بهتره اول بشناسيمشون.
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در مورد الناز و فرزين پرسيدم و گفت اگر برات مهمه با هم آشتی کردن. فرزين از 
رای شروع زندگيشون الناز عذرخواهی کرده و با هم رفتن بيرون که دنبال خونه ب

  بگردن.

خوان خونه ازش پرسيدم کجاها تصميم دارن خونه بگيرن و امير جواب داد که می
  بخرن.

  خيلی تعجب کردم و گفتم:

  مگه فرزين همچين پولی هم داره. -

  صدا فرستاد و گفت:

  مثل اينکه داره، چطور مگه؟! -

  آينده بايد صبر کنی.گفت تا دو سه سال آخه وقتی حرف از ازدواج ما بود می -

  االن ناراحت شدی يا حسوديت شد؟ -

هيچکدوم، فقط تعجب کردم. البته شايد هم فرزين روی چيزهايی حساب کرده. اون  -
خواد از دستش بره. برای شروع آدم باهوشيه و حتما پولی تو دست و بالشه و نمی

  تره که بايد داشته باشن.زندگيشون خونه از همه چی مهم

  واست به زندگی خودت باشه.تو ح -

  بهش جوابی ندادم. يه کم بعد گفت:

  خوام سرت به کار خودت باشه ناراحتی؟از اينکه می -

  نه. فقط دوست ندارم فکر کنی چشمم دنبال زندگيشونه.  -

  کنم.همچين فکری نمی -

  آخ گفت وسط صدايی که فرستاده بود، بعد پرسيد:

  کی ميای خونه؟ -

  ميگی؟ چی شده؟ چرا آخ -
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  لبم پاره شده. -

  باز هم؟ -

  اهوم. -

چند لحظه بعد تماس تصويری گرفت. وصل شدم و با ديدن صورت کبودش جا 
  خوردم.

  ه باليی سر خودت آوردی؟باز چ -

  لبخند زد و سريع صورتشو از درد جمع کرد و گفت:

  يه مسابقه کوچولو داشتم. -

  ی کوچولو اينطوری کبود ميشی؟بقهبا مسا -

  هاش گذاشت و سر تکون داد.ی يخ رو روی لبکيسه

  از رو هم که نميری! -

  ی يخو برداشت و گفت:کيسه

  م.شداز بس سفيدم زود کبود می -

  و بعد خنديد. صورتش درد گرفت که سريع يخو برگردوند سر جاش.

  هم ناراحت شدم هم به حالتش خنديدم و گفتم:

  تو کجات سفيده؟ و رو نديده باشه.واسه يکی اينا رو بگو ت -

  دراز کشيد و سرشو به بالش تکيه کرد. آروم گفت:

  سفيد که نيستم ولی خوب، جذابم.  -

  بهش خنديدم و گفتم:

  ی گول زدن خود است.از خود تعريف کردن مايه -

  يف نکردم، جدی گفتم. جذاب نيستم؟تعر -
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  آروم جواب دادم:

  هستی. -

  که موافق نظرش باشم. پرسيد: چند لحظه نگاهم کرد. انگار انتظار نداشت

  الکی ديگه؟! -

  چرا الکی؟ خوبی ديگه! -

ابروهاشو باال انداخت و تکونی به سرش داد و بعد لبخند زد. انگار کمی دستپاچه 
  شده بود. لباشو روی هم فشار داد و بعد يکدفعه دوباره پرسيد؛

  گردی؟کی برمی -

  چطور؟ -

  طوری پرسيدم.همين -

  .. من خيلی هم خنگ نيستم!دونی امير.می -

  منظورت چيه؟ -

  جا کرد. و يخو روی صورتش جابه

  مونم.من بايد حدود دو سه ماهی از خونه دور ب -

  يکدفعه يخو پايين کشيد و گفت:

  دو سه ماه؟! به چه منظور؟! -

  وام از فضای خونه دور بمونم و...خمی -

  پريد وسط حرفمو گفت:

  کنی.نه، نه! اين کارو نمی -

  چرا؟! -

  ميای خونه. خيلی زود.  -
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  چرا بايد بيام خونه؟ -

  چرا نبايد بيای خونه؟  -

  يه دليل بيار که بايد بيام خونه؟ -

  ی پدربزرگت بمونی.يه دليل بيار که بايد چند ماه خونه -

  به خاطر اينکه بايد از الناز و فرزين دور بمونم. -

  سرشو باال گرفت و آه کشيد. ادامه دادم:

  کنم و...من هم دارم زندگيمو می رن پی زندگيشون واينطوری بهتره. اونا می -

اش رو از تخت گرفت و يخو کناری پرت کرد و با صدايی که سعی در يهو تکيه
  کنترلش داشت گفت:

قرار نيست برای خوشايند کسی از خونه و زندگيت در بری. بايد... بايد بمونی و  -
  خواييشون.ثابت کنی که نمی

  به کی؟ به تو؟! -

  نه به اونا به خودت. -

  نفسش رو فوت کرد. دوباره تکيه کرد و سعی کرد آروم باشه و گفت:

  گردی خونه.يلی زود برمیخ -

کرد. ی گوشی رو نگاه میو يخو برگردوند روی صورتش. ساکت شد. فقط صفحه
  چيزی نگفتم و منتظر شدم. بعد از چند دقيقه گفت:

  د.لطفاً زود برگر -

  تر گفت:سرمو تکون دادم. آروم

  برو بخواب، شب بخير. -

  شبت بخير. -
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کردم چون خودم هم توی همون و بعد ارتباط رو قطع کرد. احساسش رو درک می
خواست ای که فقط میشيله پيلهزمان کوتاه به مدام ديدنش عادت کرده بودم. پسر بی

  توی خانواده باشه و همه دورش جمع باشن.

خواد برگردم چون حداقلش اينه که اون هم به من عادت کرده. هر چند تم میدونسمی
خواد خانواده از هم دور بشن. مخصوصا من و مامان. با مطمئن بودم دلش نمی

روزگاری که گذرونده بود دوست نداشت ما از هم جدا باشيم. امير در کل آدم قابل 
  احترامی بود.

ربزرگم بودم. تلفنی با مادرم و امير در ارتباط ی پددو سه روزی گذشت و هنوز خونه
  بودم. 

اومد و اين برام ی پدربزرگ نمیپرسيد اما سمت خونهآريو هم هر روزحالمو می
  خيلی تعجب داشت. 

  عصر روز سوم رفتم دنبال يک جايی که بتونم برای آموزشگاه ازش استفاده کنم. 

و سفارش مکان مورد نظرمو دادم ها سر زدم توی خيابونای مورد نظرم به امالکی
کردن ايراداتی داشت و که اگر پيدا شد خبرم کنن. جاهايی که بهم معرفی می

  کنه.دونستم صنف جامو تأييد نمیمی

کردم. داشتم با اون آقای صاحب آژانس ام رو میيک خورده سخت بود اما بايد سعی
خواهی کردم و با ديدن تام به صدا در اومد. معذرکردم که گوشیامالک صحبت می

  ی همراه امير جواب دادم.شماره

  پرسی کوتاهی پرسيد:بعد از احوال

  تونی بيای بيرون ببينمت؟می -

  من همين االنم بيرونم، اومدم جايی برای آموزشگاه پيدا کنم. -

  کدوم خيابونی؟ -

منتظرش وی ايستگاه اتوبوس بهش جواب دادم. ازم خواست برم دو خيابون باالتر و ت
  باشم. 
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وقتی از امير خداحافظی کردم از اون آقا خواستم بعدا جای مناسبی پيدا کرد خبرم 
کنه و بعد تشکر کردم و راه افتادم. يک مسير سوار تاکسی شدم و به اون خيابون 

  رفتم و توی ايستگاه نشستم.

منتظر امير شدن و من هنوز ها سوار و پياده میرفتن و آدماومدن و میها میاتوبوس
  بودم. 

  گشتم خونه.ساعت دستمو نگاه کردم. نزديک غروب بود و بايد زودتر برمی

امير جلوی ايستگاه توقف کرد و من با بلند کردن سرم ديدمش. پا شدم و رفتم سوار 
  شدم و سالم کردم. جوابمو داد و کالهشو سمتم گرفت و راه افتاد. 

هاش رو بزنه. چند دقيقه بعد کنار يک رفکالهو سرم نذاشتم و منتظر بودم امير ح
جا رو نيمکت بود. رفتيم و همونپارک نگه داشت. هر دومون پياده شديم. توی پياده

  نشستيم. ازش پرسيدم:

  چطور شد که زنگ زدی؟ -

  فتم محل کار خودش و پدر و مادرش.تموم اين سه روز دنبال آريو بودم. ر -

  سمتش چرخيدم و گفتم:

  خوب! -

  چی که گفته درسته.هر  -

  يعنی... -

يعنی اينکه اون واقعا بنگاه ماشين داره، پدرش همونقدر پول داره، در مورد خودش  -
  و زندگيشون هيچ دروغی نگفته. از هر کس پرسيدم تاييد کردن.

  که اينطور! -

گاه تکيه کرد و دستش رو از پشتم رد کرد. هر دو دستش رو گذاشت روی تکيه
  باال گرفت. صندلی و سرش رو

کردم. چند دقيقه بعد رو کرد رخش رو نگاه میکرد. من هم زل زل نيمداشت فکر می
  بهم و گفت:
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تونی هاش درست بود. االن ديگه میبا اينکه خيلی آدم عجيب و غريبيه اما حرف -
  خيالت راحت باشه.

  با خيال راحت باهاش ازدواج کنم؟ يعنی -

  ی بعد آروم گفت:هام لغزيد. کمهاش توی چشمچشم

  نکن...تو کال ازدواج  -

  تر گفت:و بعد از مکث کوتاهی آروم

  هنوز! -

  چرا؟ -

اج جبرانش کنی؟ اصال خوای با ازدوی مادرت که میچی کم داری توی خونه -
  دوستش داری؟

  سرمو تکون دادم و گفتم:

  ای هم به آريو ندارم.هيچی کم ندارم، عالقه -

  جشو قبول کردی؟پس چرا پيشنهاد ازدوا -

يادت رفته شب نامزدی الناز توی باغ چی بهم گفتی؟! خواستم به تو و اون خواهر  -
احمقت ثابت کنم فرزين برام اهميت نداره و خودمو توی بدبختی انداختم. وگرنه به 

  مادگی قبول يک عشق جديدو نداره. قول خودت من هنوزم دلم آ

  مشت توی بغل سرم زدم و گفتم:نگاهمو ازش گرفتم و با ناراحتی چندتا 

فهمم اين اطالعات دونه بدم مياد. نمیاصال از اينکه آريو همه چی رو در موردم می -
  گيره.رو از کی می

  هاشو توی بغلش جمع کرد و گفت:امير دست

  تونه اصل خودشو مخفی کنه. هر کی که هست و هر چی که هست تا ابد نمی -

  شکست ديگه بخورم. خوام يک ن نمیامير آخه م -
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  رو کرد بهم و گفت:

  ذارم.نمی -

  ذاری؟چجوری نمی -

  ذارم خانوادم لطمه بخورن.حتی اگه بميرم نمی -

  بهش لبخند زدم که گفت:

  جايی رو برای آموزشگاه پيدا کردی؟ -

  نه. -

  خوای بريم يک جايی رو نشونت بدم.می -

  کجا رو؟ -

. انگشتش رو گذاشت روی جايی که نگاه و به کبودی کمرنگ کنار لبش نگاه کردم
خنديد. کردم. نگاهمو باال گرفتم. بهم لبخند زد اما معنيشو نفهميدم. حتی نگاهش میمی

  آروم گفت:

  مگه دنبال جايی برای آموزشگاه نيستی؟ -

  آره.  -

  پس پاشو بريم. -

و اون و بعد خودش پا شد و راه افتاد. من هم دنبالش رفتم. هر دومون سوار شديم 
سمت خيابونی که خياطی خودم توش بود رفت. ولی از اونجا رد شد و خيابونا رو 

  پشت سر گذاشت و وارد يک خيابون فرعی شد. 

وقتی از موتور پياده شديم به تابلوی بزرگ روی ديوار نگاه کردم. يک باشگاه بزرگ 
  های رزمی بود. رو بهم گفت:بوکس و ورزش

  اوقات اينجام.  اشگاه منه. بيشتراينجا ب -

بعد هم راه افتاد و رفت تو. من هم وايسادم جلوی در. برگشت و سرش رو بيرون 
  آورد و گفت:
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  بيا داخل.  -

  مگه مردونه نيست؟ -

  چرا، بيا تو مشکلی نيست. -

ها رو در متعجب رفتم داخل. فضای کوچيکی که جلوی در ساخته بودن. بايد کفش
ه. بعدش از اونجا رد شديم و رفتيم داخل. يک سالن ذاشتيم توی قفسآورديم و میمی

انتظار بزرگ بود که دور تا دورش مبل چيده شده بود. اتفاقا چندتا خانم و آقا هم 
نشسته بودن. يک آقايی هم پشت ميز نشسته بود و معلوم بود که منشی اونجاست. 

ر پشت سرش دکور چوبی سفيد و پر از کاپ قهرمانی بود. صدای داد و هوا
  اومد.ورزشکارا زمان ضربه زدن می

  اون مرد با ديدن امير سالم کرد و گفت:

  چرا برگشتی؟ چيزی جا گذاشتی؟ -

  نه، کليد ساختمون آقای عبدالهی رو ميدی؟ -

  خوای چکار؟می -

  خوام ببرم خونه رو نشون خانم بدم.می -

بش رو دادم. يک و به من اشاره کرد. اون آقا منو نگاه کرد و سالم داد. آروم جوا
  هاشو گذاشت رو ميز و گفت:لبخند عجيب به امير زد. امير دست

  مرض احمق... زود باش ديگه. -

طور خندون کشو رو کشيد و کليد رو در آورد و سمت امير گرفت و پسره همون
  گفت:

  اميدوارم بپسنده. -

  پسنده.می -

  امير کليد رو از دستش قاپ زد و گفت:

  شعور.رسم بییبعدا حسابت رو م -
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  و بعد خنديد و رو به من گفت:

  بريم. -

  دوباره همراهش راه افتادم و زمان بيرون رفتن گفتم:

  کردی؟خنديد و تو چرا دعواش مییاون چرا همش م -

  کرد. جواب داد:داشت کليدارو نگاه می

  دوست دخترمی و آوردمت خونه خالی.فکر کرد  -

  . برگشت و نگاهم کرد. سر جام وايسادم. امير کمی دور شد

  چرا نميای؟ -

  چيزی نگفتم. خنديد و گفت:

  فکر اون بود نه من... بيا. -

و بعد کليد انداخت و در رو باز کرد و رفت داخل. من هم به اجبار دنبالش رفتم. 
  وقتی وارد شدم با يک حياط کوچولو رو در رو شدم. 

های ساختمون روشن بود. چراغامير در ساختمونو باز کرده بود و داخل رفته بود. 
  از حياط گذشتم و رفتم داخل. 

کرد. امير هم داشت در اتاقا رو باز می  وقتی وارد سالن شدم فضای بزرگی داشت.
  رفت باال. خورد و میی انتهايی چندتا پله میگوشه

  رفتم از دم درها، داخل اتاقا رو نگاه کردم. سه تا اتاق خوب داشت.

رفت توی آشپزخونه که ته سالن بود. من هم رفتم داخل آشپزخونه و صدا امير هم بی
  بعد در حياط پشتی رو که اونجا بود باز کردم. يک حياط کوچولوی دو در سه بود. 

ها باال رفتم. يک سالن بود با يک سرويس بهداشتی. بعد هم برگشتم تو سالن و از پله
و طبقه باال رو برای خياطی استفاده  تونستم از پايين برای آموزشگاه استفاده کنممی

ی اجاره کردن همچين کنم و کارای شخصی رو انجام بدم. اما مشکل بزرگ من هزينه
  جايی بود.
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کنه و وقتی برگشتم پايين ديدم امير روی اپن تکيه کرده و داره گوشيش رو چک می
  با همون حال پرسيد:  فرسته.پيامی رو می

  نظرت چيه؟! -

  . بزرگ و جادار. اما قيمتش چنده.هجای مناسبي -

پرداخت تونستم از پس پيشوقتی قيمت پيش و اجاره رو گفت سرم سوت کشيد. نمی
  بر بيام. برای همين گفتم:

  شه چند روزی بهش فکر کنم؟می -

  نگاهش رو باال کشيد و آروم گفت:

  مشکلی وجود داره؟! -

  تونم بيام اينجا يا نه.نم میببينه، فقط بايد يک مدتی بهم وقت بدی فکر کنم  -

  راست شد و سرشو چند بار باال و پايين انداخت. تشکر کردم و گفتم:

  شن.بريم، هوا تاريک شد. پدربزرگ و مادربزرگم نگران می -

  بريم. -

  رم.گيرم و سريع میتو برو خونه من هم تاکسی می -

  ياد بگيرم. رای روز مبادا آدرستوخوام برسونمت، فرار نکن... میمی -

با هم از ساختمون خارج شديم. درها رو قفل کرد و کليد رو به دوستش برگردوند. 
  وقتی اومد هر دو سوار شديم. پرسيدم:

  ها اون داخل چکار دارن؟اون خانم -

های کوچيکتر هستن که همراهشون ميان. باشگاه ما برای تمام سنين والدين بچه -
  ی ورزشی داره. رشته

  ور.که اينط -

  وقتی حرکت کرد ادامه داد:
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  دونی پدرم و مادرت قراره با هم برن مسافرت؟می -

  خبر داشتم که مادر دنبال مرخصی بود که بتونه با حبيب آقا برن مشهد. 

  آره، قرار بود مامان مرخصی بگيره و با پدرت برن مشهد. -

  رن.به زودی می -

  يعنی کی؟ -

  پس فردا. -

  وی خيابون بعدی و گفت:چيزی نگفتم که پيچيد ت

  خوای بيای خونه؟نمی -

  رن، من بيام خونه که چی بشه؟وقتی مامانم و بابات دارن می -

  چطور؟! -

چطور نداره! خواهرت هر روز با شوهرشه و تو يک پسر تنهايی. بيام خونه که  -
  چی؟

 خواهرم هر روز با شوهرش باشه به من و تو ربطی نداره، و اينکه من يک پسر -
  ترسونه؟!تنهام تو رو می

  راستش آره، اين اصال فکر خوبی نيست. -

کنی قراره با هم تنها باشيم؟ تازه الناز هم خوابم، چرا فکر میی باال میمن که طبقه -
و من بعد از شام  هميشه خونه است. تو روز ميری خياطی، شب هم که پيش النازی

  رم باال.می

  داد:جوابشو ندادم. کمی بعد ادامه 

  ی سوت و کور رو داشته باشم.ی اون خونهکنم چندان حوصلهفکر نمی -

  همونی و دورهمی بگير و خوش باشی.هات متونی با دوستمی -

  خنديد و سرشو تکون داد و گفت:
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  گذرون بزرگ نشدم!تا اين حد خوش من -

بعد  هر دومون ساکت شديم. وقتی به مقصد رسيديم پياده شدم و زنگ در رو زدم و
  از امير تشکر کردم که منو رسوند. کمی بعد صدای پدربزرگ رو شنيدم که پرسيد:

  زنی دخترم؟با کی حرف می -

  با پسر حبيب آقا که منو رسوند خونه. -

  رفش کن بياد تو باهاش آشنا بشيم.تعا -

  رو کردم به امير که آروم گفت:

  شم.مزاحمتون نمی -

  چه مزاحمتی؟ بيا تو پسر جان. -

اف نگاه کرديم. در باز شد. امير موتور رو خاموش کرد و با هم رفتيم ر دو به افه
  پرسی کرديم. داخل ساختمون. وقتی وارد هال شديم با پدربزرگ و مادربزرگ احوال

  آمد گفت و ازش خواست بشينه و راحت باشه.پدربزرگ به امير خوش

گشتم روی مبل نشستم که امير من هم رفتم توی اتاقم و لباسامو عوض کردم. وقتی بر
  کنه. شه و زحمتو کم میپا شد و گفت مزاحم نمی

اما پدربزرگ ازش خواست عجله نکنه و شام رو با ما بخوره. امير به خاطر 
  اصرارهای پدربزرگ و مادربزرگ مجبور شد بمونه. 

 . انگار کمی از بودنشامير سرشو پايين گرفت و توی سکوت به جلوی پاش خيره شد
  کنار پدربزرگ معذب بود.

  پدربزرگ چند لحظه نگاهش کرد و بعد پرسيد:

  از اينکه اينجايی راحت نيستی؟! -

امير سرش رو بلند کرد و خواست جواب بده. همون لحظه مادربزرگ اومد و بهش 
چايی تعارف کرد. تشکر کرد. يک استکان برداشت و گذاشت جلوی پدربزرگ، بعد 
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کرد. انگار و تشکر کرد. بابابزرگ داشت نگاهش می هم استکان خودشو برداشت
    خوند چی تو سرشه.از حرکات هر کس می

ای رنگ بود وقتی مادربزرگ نشست امير در حالی که نگاهش روی ميز قهوه
  وار گفت:زمزمه

  کشم.تا حدودی... البته بيشتر خجالت می -

  از چی؟ -

  امير به من نگاه کرد و بعد رو به پدربزرگ گفت:

  از اينکه پدرم جای پدر سلين خانم رو گرفته و من االن اينجام... -

  گفت که مرد خوبيه.کرد. میسلين خيلی از پدرت تعريف می -

  سلين خانم لطف دارن. -

  ی من مهربونه کافيه.همين که با نوه -

  ممنونم. -

  شما تازه برگشتی پيش پدرت؟ -

  بله، خيلی وقت نيست. -

  با سلين خوبه. اتخوبه که رابطه -

خاله ژاکلين به من خيلی لطف داره و واقعا هوای زندگی منو داره. من هم سعی  -
  ارتباط خوبی با همه داشته باشم. کنممی

  پدربزرگ سر تکون داد و گفت:

کرد جای تعجب داشت. ولی اينکه شما دو نفر تا اين ژاکلين غير از اين رفتار می -
  يبه.حد با هم صميمی شدين خيلی عج

  امير نگاهی به من انداخت و بعد پدربزرگ رو نگاه کرد و گفت:

  چرا عجيبه؟ -
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  پدربزرگ استکان رو برداشت و به امير با دست اشاره کرد چای بنوشه. 

شه. اينکه با تو صميمی شده خيلی جالبه. چون سلين خيلی زود با کسی صميمی نمی -
  د بتونيد زود با هم کنار بياييد؟چی باعث ش

  دونم چرا يهو پريدم بين بحثشون و گفتم:مین

کردم اين ها رو خورد و داشتم فکر میی ماکارونیشب اولی که اومد خونه، همه -
غول بيابونی قراره از اين به بعد تمام سهم غذای ما رو بخوره. حقيقتا ازش خوشم 

  دب بود که بشه بهش احترام گذاشت.اومد اما خوب اونقدر مونمی

ن خيره شدن. خودم هم از حرفی که زدم جا خوردم. امير با استکان دستش همه به م
  بهم زل زده بود. چند ثانيه بعد مادربزرگ سکوت رو شکست و گفت:

  نوش جونش. -

  امير به خودش اومد و آروم خنديد و گفت:

  من خيلی ماکارونی دوست دارم. سهم همه رو خوردم. -

  ی.به هر حال يک روزی بايد جبرانش کن -

  طوره.حتما همين -

  من و امير که ساکت شديم پدربزرگ گفت:

  شناسی؟چقدر نامزد سلين رو می -

  امير سر تکون داد و گفت:

از نزديک تقريبا هيچی ولی چند روز در موردش تحقيق کردم. ظاهرا هر چی به  -
  سلين خانم گفته درسته.

  ظاهرا؟! -

  و غريبه. بله... چون، راستش اين پسر يک خورده عجيب -

  پس شما هم حس کردين؟! -
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  بله. -

  مادربزرگ پا شد رفت ميز رو بچينه. پدربزرگ خطاب به امير گفت:

  خواد دست کسی بيفته که نبايد. سلين يادگار پسرمه، دلم نمی -

مراقب هستيم که غير از اين نشه. من هم با خاله ژاکلين صحبت کردم و بهش گفتم  -
عقد عجله نکنن. اجازه بدن بيشتر همديگر رو بشناسن. فعال برای جشن نامزدی و 

مدتی با هم در ارتباط باشن بعد وقتی مطمئن شدن کارهای عقد و ازدواج صورت 
  . بگيره

  مهمه وقتی خواهرت بهش پشت کرده؟ چرا سلين برات -

  امير نفس عميقی کشيد و به من نگاه کرد. رو به پدربزرگ گفت:

و کارش از روی ناآگاهی بوده. همين االن هم پشيمونه خواهر من هنوز بچه است  -
تر از همه خودش. گاهی با خودم ولی پشيمونی هيچ سودی به حال کسی نداره. مهم

زدم و با خواهرم صميمی گشتم يا حداقل بهشون سر میکنم اگر زودتر برمیفکر می
سات خواهرم باشه تونستم حواسم به احساتونستم کاری بکنم. شايد میشدم شايد میمی

حاال هم پيش خودم يک جور   اما اونقدر خودمو درگير مادرم کرده بودم که نشد.
کنه. دلم عذاب وجدان دارم. خواهرم به سلين خانم ضربه زده و اين ناراحتم می

تونم حاال که خواد براشون جبران کنم ولی انگار کاری از دستم بر نمياد. فقط میمی
  ن باشم. مراقب هر دوشون.مراقبشو هستم بيشتر

ها نگاهش چرخيد سمت مادربزرگ که داشت ميز رو با صدای قاشق و بشقاب
  چيد. رو به من کرد و گفت:می

  شه شما برين کمک مادربزرگتون.می -

ی از جام بلند شدم و رفتم کمک مادربزرگ. ولی متوجه بودم که امير روی دسته
بزرگ شد. صدای دوتاشون پايين بود و مبل تکيه کرد و مشغول حرف زدن با پدر

رفت کرد و اين رفتارش میپچ میتونستم چيزی بشنوم. امير گاهی با مادر هم پچنمی
  گفتن.. انگار من غريبه بودم که چيزی بهم نمیروی اعصابم

  وقتی ميز چيده شد مادربزرگ مردها رو صدا زد که بيان بشينن. 
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  ر کرد و بعد رو به من گفت:اومدن و دور ميز نشستيم. امير تشک

  سهم منو تو بکش که بقيه گرسنه نمونن. -

  چند لحظه توی سکوت نگاهش کردم. مادربزرگ جواب داد:

  خواد بکش.ا زياده. هر چی دلت میاين چه حرفيه پسرم، غذ -

  کنه. گفتم:دونستم داره تالفی میاز حرف امير خجالت کشيدم و می

  برای روز اول بود.ديگه عادت کردم، اون تعجب  -

و دو کفگير برنج توی بشقابم کشيدم. امير هم بعد از من شروع کرد. سر سفره تعارف 
کرد و راحت بود و همين اخالقش قشنگ بود. بابابزرگ هرازگاهی سوالی در نمی

داد. بعد هم خطاب به من پرسيد و اون جواب میمورد شغل و وضعيت تحصيلش می
  گفت:

برام اومده، اگر تونستی فردا بيا کمک که قيمت بزنيم و  راستی! بار جديد -
  بچينيمشون و بذاريم توی کانال. کلی هم سفارش گرفتم که بايد تحويلشون بدم.

  باشه فردا صبح ميام اگر هستی؟ -

  هستم. -

ها کانالمو گذاشتم يکی دو جا برای تبليغ، کلی عضو اضافه شده که آمار سفارش -
دادی هم درخواست داشتن که تک فروشی داشته باشيم اما يک رو برده باال. يک تع

  مقدار ممکنه اذيت باشه.

چون خرده فروشی کردن اون هم با پست ممکنه هم برای شما نفعی نداشته باشه،  -
هم برای خريدار، بهتره يک سقف خريد در نظر بگيرين که شما سود خودتونو ببرين. 

  خوان بخرن. نفری با هم چيزايی رو که می تونه با اطرافيانش چندخريدار هم می

  ی خوبيه.دهاين هم اي -

کرديم و اصال حواسمون به گذر زمان نبود. بعد از شام ميز رو داشتيم صحبت می
ها رو شستم. وقتی از آشپزخونه بيرون رفتم امير پا شد و گفت جمع کردم و ظرف
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ر موندن جواب منفی داد خواد رفع زحمت کنه و به اصرار پدربزرگ برای بيشتمی
  و تشکر کرد. بعد هم رو به من کرد و بازرنگی و خيلی ريلکس گفت:

نشيم. چمدونت  طبق قرارمون فردا صبح ميام دنبالت. وسايلتو جمع کن که معطل -
  آماده بسته باشه. 

  پدربزرگ به جای من جواب داد:

  دوست داريم سلين بيشتر پيشمون بمونه. -

تونم وسايلشو ت زودتر بيام دنبالش، اما موتور همراهمه نمیخاله ژاکلين خواس -
  ببرم. فردا ميام دنبالش که برگرده خونه تا به مادرش کمک کنه. 

  مادرش برای چی؟! -

يه خونه تکونی کوچيک داره. الناز اين روزها سرگرم خريده، خاله هم درگير  -
  احتياج داره دو نفری کمکش کنيم. مدرسه است. 

کرد و هام نگاه میکنه و توی چشمم خيلی راحت داره دروغ سر هم میدونستمی
  ی من لبخند زد و گفت:کشيد. به نگاه خيرهخجالت هم نمی

  يادت نره. -

  و بعد دوباره از پدربزرگ و مادربزرگ تشکر کرد و رفت.

  بعد از رفتنش دور هم نشستيم تا برنامه ببينيم.

  کرد. با همون حال متفکر گفت:میپدربزرگ داشت به صفحه نمايش نگاه 

گيرن معموال بيشترشون از لحاظ روحی و اخالقی هايی که والدينشون طالق میبچه -
شن. حق هم دارن. خانواده که منسجم نباشه و پدر و با مشکالت زيادی مواجه می

مونه و يک روح دست و پا مادر هر کدوم ساز خودشونو بزنن در نهايت بچه می
هاييه که از اون شرايط خودشو ن بچه که ظاهرا سالمه و جزو معدود بچهشکسته. اي

  سالم بيرون کشيده.

  در باطن خدا داند. رفتارش تو خونه چطوره بابا؟
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کنه و سالمه. از سربار بودن رفتارش خوبه، خيلی مؤدبه. صبوره و ورزش هم می -
  دش وايسه.خوشش نمياد و هميشه در تالشه روی پای خو

  سرشو تکون داد و گفت: پدربزرگ

  خوبه. -

و بعد ساکت شد و انگار رفت تو فکر که ديگه هيچی نگفت. آخر شب آريو پيام داد. 
حالمو پرسيده بود و اينکه قراره کی برگردم خونه. اول مشغول نوشتن شدم اما بعد 

ها رو پاک کردم. گوشی رو کنار انداختم و جوابشو ندادم. رفتم پشت پنجره کل نوشته
و ايستادم. آريو مشغول زنگ زدن شد. بهش جواب ندادم. خواستم ببينم اينو هم 

اب سوالم در مورد آريو گردم خونه يا نه! اونوقت به جوفهمه که فردا برمیمی
  رسيدم.می

اون چند بار زنگ زد و از من جوابی نگرفت. صبح روز بعد خيلی زود بيدار شدم 
ی همه رو جمع کردم رفتم پايين صبحانه و مشغول جمع کردن وسايلم شدم. وقت

خوردم. طولی نکشيد که زنگ در به صدا در اومد. رفتم و دگمه رو زدم. در رو که 
  باز کردم و داخل راهرو رو نگاه کردم آريو اومد داخل و با ديدنم گفت:

  سالم، صبح بخير.  -

  کنی؟سالم. اينجا چکار می -

  کرد. اومد نزديک و داشت براندازم می

  محل کرد.اومدم ببينم حال نامزدم چطوره و چرا ديشب منو بی -

  خوای بهت جواب بدم.من خوبم و قرار نيست هر لحظه که تو می -

  نبايد با من اينطور رفتار کنی. اصال فکر خوبی نيست. -

  گيری.مگه من چه رفتاری داشتم جز اينکه تو بيش از حد با من تماس می -

  کنی؟با من دعوا می چرا هيچی نشده داری -

  شه صداتو پايين بياری؟آريو. می ندازیتو داری دعوا راه می -
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دونم چرا ازش ترسيدم. از خودش، از حرکتش، از نگاه اون جلوتر اومد و نمی
خنديد و به نظر مرد سرخوشی بود اما عجيبش. اصال شبيه قبل نبود. اون هميشه می

  د.اون لحظه شبيه به يک قاتل خونسرد بو

  از تشبيه خودم بيشتر ترسيدم. در سالن باز شد و بابابزرگ پرسيد:

  چه خبره؟ -

  بزرگ پشت سرش اومد و گفت:و بعد مامان

  تويی پسرم چی شده؟ -

  آريو با اخم رو به پدربزرگم کرد و گفت:

  اومدم با نامزدم حرف بزنم مشکلی داره؟! -

ی من رفتار ينطوری با نوهبله که داره، چرا صداتو انداختی رو سرت؟ چرا ا -
  کنی؟می

زنم ده. بهش زنگ میبينه و جواب نمیشه پيام منو میبرای اينکه ديشب آنالين می -
  کنه.محل میو منو بی

  و بعد داد کشيد تو صورتم:

  چرا؟ -

  مادربزرگ زد تو صورتش:

  کشی؟خدا مرگم بده، چرا داد می -

  فت:پدربزرگم جلو اومد و آريو رو هل داد و گ

  ی من داد بکشی.حق نداری سر نوه تو -

  اون سر پدربزرگم داد کشيد:

  اصال به تو مربوط نيست پيری. -
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ی اعضای بدنم شل شد. از شنيدن بزرگ تو بهت رفت و سکوت کرد. همهمامان
ای چيزی بود؟! داشت به هام گشاد شدن. اين مرد ديوونهحرفش تکون خوردم. چشم

  .کردپدربزرگم توهين می

دست بردم و حلقه رو در آوردم و سمت صورتش پرت کردم. خورد تو صورتش. 
  لرزيد گفتم:با عصبانيت و صدايی که می

  گمشو بيرون. -

چند لحظه توی جاش ايستاد و نگاهم کرد و بعد آهسته نگاهش رو پايين برد و به 
  انگشتری که جلوش افتاده بود نگاه کرد. پوزخندی زد و زمزمه کرد:

ه نامزدش خيلی ام؟ دختری کحاال به اين فکر کردی که چقدر از سرت زيادیتا  -
  راحت ولش کرده... 

کردم اين مرد اينطور عوض سوخت و باور نمیپوزخندی زد و دل من داشت می
  .شده باشه

  ذارين؟باال می شين و طاقچهکنه سريع هار میچرا تا کسی به شما دخترها توجه می -

  د و منو با خشم کشيد و گفت:يهو دستمو چنگ ز

  راه بيفت ببينم. -

  ام رو گرفت و گفت:پدربزرگم دست ديگه

  بريش...کجا می -

  های گرد شده اومد داخل و گفت:و در راهرو باز شد و امير با چشم

  چه خبره؟! -

  با ديدن امير از بهت بيرون اومدم و داد زدم:

  کنه.وهين میره... به پدربزرگم تخواد به زور منو ببمی -
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ای درنگ مثل ماهی فايترش که بخواد همزمان دست آريو شل شد و امير بدون لحظه
اش عقب رفت و با يک نوزاد مولی رو شکار کنه جلو اومد و دست مشت شده

  برگشتنش خورد توی صورت آريو. آريو محکم به ديوار برخورد.

  بعد پخش زمين شد.پسر بيچاره يک مشت از امير خورد و يک َچک از ديوار و 

  ی سويشرتش رو گرفت و از جا بلندش کرد و گفت:امير خم شد و با يک دست يقه

  ق نداری سوارش کنی؛ نگفته بودم؟!بهت گفته بودم تا باهاش نسبتی پيدا نکردی ح -

  آريو ترسيده زير دستش سر تکون داد. امير سمت در کشيدش و گفت:

  اتو باال نبری؟ی کسی صدمادرت يادت نداده تو خونه -

و بعد هلش داد جلوی خودش و به سمت در هدايتش کرد و با رسيدنش به جلوی در 
اش رو ول کرد و لگد محکمی با کف پا زد تو کمرش و پرتش کرد بيرون که يقه

صدای ولو شدنش کف کوچه اومد و حس کردم چندتا از استخووناش خرد شدن. امير 
  هم رفت بيرون و صداش اومد که گفت:

  ه انگار از روز اول وجود نداشتی.شی کهمچين ميری گم می -

پدربزرگ و مادربزرگ رفتن جلوی در و خواستن امير ديگه کتکش نزنه. چسبيدم 
به ديوار و روی ديوار سر خوردم و نشستم. صدای ماشين آريو اومد. اونا برگشتن 

بوس باور نکردنی کردم آريو چنين حرکتايی کرده باشه. مثل يک کاداخل. باور نمی
  بود.

شه و ی حبيب آقا پيدا میاش توی خونهمن فکر کردم آريو بعد از ظهر سر و کله
رسيدم که تحت نظر آريو گه خبر داشتم که ميای خونه و من به اين نتيجه میمی

ی پدربزرگم اومد سراغم و با من بدجور هستم. اما بر خالف تصوراتم اون توی خونه
دونم اگر تی حاضر نشد بريم بيرون بعد با هم صحبت کنيم. نمیبدرفتاری کرد. ح

  شد.رسيد چی میامير نمی

  امير جلوم زانو زد و پرسيد:

  حالت خوبه؟! ترسيدی؟! -
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  های مهربونش خيره شدم و زير لب جواب دادم:توی چشم

  باور کردنی نيست. -

  ذارم اتفاقی برات بيفته.تم. نمینترس من کنارت هس -

  هم توی شوک بود و گفت: پدربزرگ

  پاشين بيايين تو. -

و خودش رفت داخل. مادربزرگ بازومو گرفت اما واقعا نتونستم پاشم و فقط 
ام رو گرفت و کمک انگشتری که روی زمين بود رو چنگ زدم. امير بازوی ديگه

ها نشستيم و توی ای از مبلکرد از جام بلند شم. رفتيم توی ساختمون و روی دسته
  ت به هم نگاه کرديم.سکو

  چند دقيقه به همون حالت نشستيم که پدربزرگ رو به من کرد و گفت:

دم با اون ی منی. من هيچوقت بهت اجازه نمیتو دختِر پسر عزيز منی. تو نور ديده -
ی من احتياج داری روانی مجهول الهويه ازدواج کنی. تو برای ازدواجت به اجازه

  افته.تفاق نمیدم که اين او بهت قول می

هاش به هم دوخته شده بود اما صورتش کش اومد و امير به پدربزرگ نگاه کرد. لب
ی ابروهاش باال اومد. انگار خيلی خوشش اومده بود.نفس عميقی کشيد و تکيه گوشه

  های پايينش کشيد.های اشاره و شصتش رو روی لبکرد و انگشت

های ه آدموباره ببينمش. هيچ کاريش شبيخوام حتی دترسم که نمیاونقدر ازش می -
  معمولی نيست بابابزرگ.

  بابابزرگ دستش رو روی پاش کوبيد و گفت:

  شه به اين زن بده.دونستم اين آدم خيلی مشکوکه. چه ابلهی حاضر میمی -

  نصف شهر هم به اسمش باشه ارزش اينو نداره کسی دخترشو دستش بده.

  د گفت:کرمادربزرگ که داشت خودخوری می

ه. اون از فرزين داره و سعی نکنه برات شوهر پيدا کنبايد به ژاکلين بگم دست نگه -
  اين هم از اين. 
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  امير به حرف اومد و گفت:

  مشکلی نيست. همه چيز تموم شد. خدا رو شکر که زود شناختيمش. -

ش ی روانی از کجا پيداچی تموم شد؟ کدوم شناخت؟! من حتی نفهميدم اين مرتيکه -
  شد.

نفهميدی از کجا پيدا شد و از روی حماقت بهش جواب مثبت دادی؟ حاال اين خوبه؟!  -
  بهت نگفتم هنوز زوده بذار يک مدت از اين شرايط بگذره؟

گفت. من نبايد به خاطر فرزين و الناز و تفکر خود امير، به آريو امير راست می
ون هيچ شناختی! آه کشيدم و فکر دادم. اين کارم خيلی احمقانه بود. بدجواب مثبت می

  کردم حاال بايد جواب فک و فاميل رو چی بدم؟! با همون يأس گفتم:

جواب فاميلو چی بدم؟! مگه آبرويی برام گذاشتن اين دو تا پسر ابله! از فردا همه  -
  ادی داره که پسرا رو فراری ميده.گن سلين عيب و ايرمی

ف دست راستش کنارش، روی مبل بود داشت امير که پاشو انداخته بود رو پاش و ک
  ی سؤالی پرسيد:کرد. با همون قيافهبراندازم می

رسوند تو واقعا هنوز هم حرف مردم برات مهمه؟! اون آدم داشت بهت آسيب می -
  گی مردم؟!متوجه نيستی؟! بعد می

جوابش رو ندادم. پدربزرگ عصبی بود. به خاطر شرايط پيش اومده ازش 
  ردم و اون گفت:عذرخواهی ک

  ا رو شکر که همه چی به خير گذشت.خد -

  امير خواست حاضر بشم که بريم.

  رم چمدونمو ميارم. من حاضرم. االن می -

  رم. کجاست؟خودم می -

ی پدربزرگم دنبالم اومد. در اتاقو باز کردم و داخل شدم. و بعد پا شدم و اون با اجازه
ن حرف رفت. من هم رفتم پايين توی حياط امير هم اومد و چمدونو برداشت و بدو
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های خودمو برداشتم. امير گلدونا رو هم برد و توی صندوق عقب پشتی و گلدون
  گذاشت. از پدر بزرگ و مادربزرگم تشکر کردم و معذرت خواستم که ترسوندمشون. 

ظی گيره. ازشون تشکر و خداحافپدربزرگ گفت اهميتی نداره و با مادرم تماس می
  و رفتم توی ماشين نشستم.کردم 

  امير ماشينو به حرکت درآورد و توی سکوت روند.

  ميری مغازه؟ -

  خونه.  -

  مگه قرار نبود کمکت کنم؟ -

  الزم نيست. برو خونه استراحت کن رنگ به رو نداری. -

  من حالم خوبه. -

  توی آينه نگاه کرد و بغلشو چک کرد و دور بلوار پيچيد و گفت:

  مشخصه. -

شد منو ببره مغازه. بعد از اين يک هفته به بيرون دوختم. امير حاضر نمی نگاهمو
  ديدم. هللا النازو میگشتم خونه و بايد ب بسمهم دوباره داشتم برمی

نفس عميقی کشيدم که بيشتر شبيه آه بود. يه آه سوزناک که داشت ته وجودمو 
ودم و يک زندگی مزخرف شد؟! فرزين، آريو! من بسوزوند. چرا بايد اينطور میمی

پوشالی! با خودم فکر کردم شايد من اشتباه کردم که اينطور با آريو برخورد کردم. 
ی همچين برخوردی رو نداشت. کردم و اون روحيهشايد نبايد اينطور امتحانش می

شد و سعی شد آروم میشايد اون با امير خيلی فرق داشت که وقتی ناراحت می
کرد حتی بهت زدی سعی نمیکنه. هر چی هم باهاش حرف می کرد باهات دعوانمی

محل شدن نداشت و ی بیجواب بده. ناراحتی آريو با امير متفاوت بود. آريو جنبه
شد اخم طور که فرزين وقتی ناراحت میکشت. همونداشت اول صبح منو می

کرد می زد اما فوران کهرفت تند حرف میی عصبانيتش که باال میکرد. درجهمی
  کشيد و ممکن بود چيزی که دم دستش باشه رو بشکونه. داد می
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کشيد که ببره. آريو اما از در توهين وارد شد و با خشم داشت منو دنبال خودش می
زد؟ يا چی در خواست چکار کنه؟ منو ببره کجا؟ کتکم میشد میاگر امير پيداش نمی

  د؟! چقدر بد شد که به پدربزرگ...انتظارم بو

به اينجای افکارم که رسيدم دست امير جلوم تکون خورد. به خودم اومدم و رومو 
  سمتش کردم. 

  حالت خوبه؟ -

  ام که نامزدم ولم کرده.آريو بهم گفت از سر من زياديه چون دختری -

  گه بايد بهش اهميت بدی؟مگه هر کی هر چی می -

  ندی؟ تونی به حرف ديگران در مورد خودت اهميتتو چطور می -

  در طول زمان روی خودم کار کردم.  -

  من بعد از فرزين حق زندگی ندارم؟ -

گويی ديگران زندگی اين چه حرفيه؟ اگر قرار بر اين بود که ما بايد به خاطر مفت -
کشتم يا در بهترين حالت يه معتاد کريم. همين خود من بايد تا حاال يا خودمو مینمی

  شدم.مفنگی می

گه. فقط به اون اهميت بده. قرار نيست تو خودتو با ر موردت چی میببين منطقت د
برداشت و قضاوت ديگران بسازی، تو اونی هستی که خودت توانايی ساختنش رو 

  داری.

چه اهميتی داره فرزين وجود داشته باشه يا نه؟ آريو وجود داشته باشه يا نه؟ مهم اينه 
  .. که هستی.که تو بتونی از خودت يک دختر موفق بسازی.

  هستم؟! من کجام موفقه؟ -

کنی هنر هر پوشی و تن ديگران هم میدوزی و میهمين که اين لباسای قشنگو می -
تونن ها نمیکسی نيست. همين که روی پات وايسادی و مستقلی موفقيت قشنگيه. خيلی

  مثل تو باشن.
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ام که اومد دستمو ها نگاه کردم. صدای گوشیام زدم و به خيابوندستمو زير چونه
توی کيفم بردم و گوشيمو برداشتم. صفحه رو باز کردم. يک صدا از آريو داشتم. به 

  اش خيره شدم. صفحه

  آنالين بود و منتظر. رو به امير گفتم:

  آريو صدا فرستاده. -

  گه.ببين چی می -

  دگمه رو زدم. صداش دورمون پيچيد:

  خوابيدم. خيلی نگرانت بودم. بح نخوام. ديشب تا صسلين ازت معذرت می -

  جا شده بود. دوباره صدا فرستاد:زد انگار فکش جابهطوری حرف می

  شم نبايد با من چنين رفتاری بکنی عزيزم. دونی نگرانت میوقتی می -

  نگاه سؤالی به من انداخت و پرسيد:امير نيم

  چکار کردی؟ -

دش بهم زنگ زد باز هم جواب ديشب بهم پيام داد. خوندم اما جوابشو ندادم. بع -
  ندادم. صبح که اومد برای همين عصبانی بود.

  چرا جوابشو ندادی؟ برای چی از نگرانی درش نياوردی؟ -

دونم از کجا. همين منو حساس کرده. گفتم چون اون از همه چی خبر داره و نمی -
شه که می دونه يا نه. اگر بدونه پس مشخصگردم خونه ببينم میامروز با تو برمی

  کنه اما برای چی؟ه منو تعقيب میاون مدام دار

  امير متفکر سرشو تکون داد. برای آريو جوابشو فرستادم.

ديگه سراغ من نيا. حال منو نپرس، اسم منو نيار. اشتباه کردم نديده و نشناخته بهت  -
ت که اعتماد کردم. من اصال قصد ازدواج نه با تو نه با هيچ مردی رو ندارم. مادر

  من نشو. دم. ديگه هم مزاحمهاش انگشتر تو رو بهش پس میاومد خياطی برای لباس

  صدای منو دريافت کرد و بعد من بالکش کردم که ديگه چيزی نفرسته.
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  وقتی گوشيمو توی کيفم انداختم امير دنده رو جا انداخت و گفت:

چيزی نگه. کار سلين، هر کسی مثل من نيست که بتونه رفتارهاتو تحمل کنه و  -
  ها و کارهای اون هم غيرقابل گذشته.درستی نکردی که جوابشو ندادی. هر چند حرف

  در هر صورت کار درستی نکرد. -

  نه نکرد، ولی تو هم برای به وجود اومدن اين شرايط نبايد دخيل باشی.  -

  بشه از هيچ توهينی فروگذار نيست.حداقلش اين بود فهميدم وقتی عصبانی  -

ر سکوت کرد و با ابروهايی که توی هم کشيده بود منو رسوند خونه. وقتی رسيديم امي
ها رو آورد توی خونه و کسی نبود. همه بيرون رفته بودن. امير چمدون و گلدون

  گذاشت توی اتاقم. به ديوار تکيه کردم و گفتم:

  ات.بردی مغازهحاال که کسی نيست حداقل منو می -

  تو استراحت کن.دم، خودم انجام می -

  ام سر ميره.حوصله -

  گردن درو برای کسی باز نکن.تا بقيه برمی -

پوشيد که هاش رو میبعد هم راه افتاد و از خونه بيرون رفت. توی حياط داشت کفش
  زنگ در رو زدن. راست شد و رفت جلوی در. در حياط رو باز کرد و يهو گفت:

  کنی؟تو اينجا چکار می -

  داشتم. باهات کار  -

  ی ما رو چطوری پيدا کردی؟خونه -

  رفتم از دوستت آدرست رو گرفتم. -

  کدوم يکی؟ -

  احسان که وانت داره. همون که اومد وسايلت رو از خونه برد.  -

  ها خيلی دهن لق شدن... بيا تو.یهام تازگخوبه، دوست -
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الم کرد. جوابش و بعد کنار رفت و سپيده اومد توی حياط. با ديدن من تو قاب در س
  رو دادم و تعارف کردم بياد داخل.

  سپيده رو کرد به امير و منتظر جواب اون شد. امير سر تکون داد و گفت:

  برو تو. -

کنار رفتم و سپيده و امير اومدن داخل خونه و نشستن. من هم رفتم وسايل پذيرايی 
  رو بيارم.

کردم. امير حال خواهر زدن. من هم به حرفاشون گوش میداشتن با هم حرف می
  کوچيکشو پرسيد.

خواستم بيارمش اما ترسيدم پيش حالش خوبه ولی خيلی دلش برای تو تنگ شده. می -
  بابات خونه نيست؟بابا دهن لقی کنه... زن

  نه رفته مدرسه. -

  مدرسه؟! -

  مدير مدرسه است. رفته سر کار.  -

  آهان... -

  :و بعد صدايش را پايين کشيد و آهسته گفت

  های بداخالقه؟ از اين زن -

  نه اتفاقا خيلی هم زن خوبيه. -

  خوبه... امير. -

  جانم. -

  خواد پس فردا يک آپارتمان بخره، البته با پوالی تو.بابام می -

  خوب... مبارکش باشه. -

  مبارک که نيست... من... -
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  تو چی؟ -

  يک چيزايی برات آوردم. -

دم سپيده داره از توی کيفش کاغذهايی بيرون با چايی و شيرينی بيرون رفتم و دي
  کشه.می

وقتی نشستم سينی رو روی ميز گذاشتم. امير تشکر کرد. سپيده کاغذها رو سمت 
ها رو گرفت و نگاه کرد. يه خورده بعد با تعجب سپيده رو نگاه امير گرفت. امير اون

  کرد.

داشت. قبل از اينکه هايی که بابا بهت داد بعد از کمدت برشون قرارداد و چک -
حسابش خالی بشه برو نقدشون کن. اگر هم رو حسابش نبود بذارشون اجرا. نگران 

کنه. اين حق خودته و مادرت هم بايد به اين هم نباش پدرم با مادرت بد رفتاری می
  کنم.تو حق بده. اگر اتفاقی افتاد خبرت می

  ش زد و گفت:امير سرشو باال و پايين انداخت و کاغذها رو توی دست

  کنم.دونم چکار کنم. اين لطفت رو فراموش نمیحاال ديگه می -

  اميدوارم حسابش خالی نباشه. -

  شه محبتت فراموشم بشه.باعث نمی -

به سپيده تعارف کردم چيزی ميل کنه اما نگاهی به درهای توی خونه کرد و خطاب 
  به امير گفت:

  اينجا اتاق داری؟ -

  سرش رو تکون داد و گفت: امير لبخند تلخی زد و

  نه! -

  ی بابا نداره!پس فرقی با خونه -

  .کنم. برای غذا خوردن معموال ميام پايينی باال زندگی میمن طبقه -

  سپيده چند لحظه به امير نگاه کرد و بعد آروم گفت:
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  ی پدرت بهتره.پس خونه -

  خيلی بهتر. -

  ات رو بهم نشون بده.د بگم خونهخواست اتاقت رو ببينم اما انگار بايدلم می -

  دم.ريم بهت نشون میيه چيزی ميل کن، می -

  باشه. -

سپيده استکان رو برداشت و يک جرعه نوشيد. بعد هم استکان رو روی ميز 
  برگردوند و گفت:

  بريم ببينيمش. -

  امير منو نگاه کرد بعد پا شد و گفت:

  بريم.  -

  ی باال.به من همراه با امير رفت طبقهتوجه و بعد هر دو پا شدن و سپيده بی

نفسمو فوت کردم و رفتم تو اتاقم و دراز کشيدم و مشغول پيام دادن به شيدا شدم. 
  بهش گفتم فردا بياد کارگاه و کارهای باقی مونده رو بدوزيم و سفارش جديد نگيريم. 

م که اون هم قبول کرد. همين حين بود که خانم سليمانی زنگ زد. جوابش رو داد
  هراسون گفت:

سلين جان چی شده؟ چرا آريو با داداشت دعواش شده؟ صورت پسرمو کبود کرده.  -
  پسرم مگه چه بديی به تو کرده؟

ی خانم سليمانی پسرتون بهتون گفته که با من چکار کرده امروز صبح؟ اومد خونه -
  پدربزرگم چه قشقرقی راه انداخته؟

  کنی؟ اون پسر حساسيه. ريو اينطور رفتار میدختر عزيزم هنوز هيچی نشده با آ -

  های حساس زندگی کنم. لطفا فردا بيايين کارگاه.تونم با آدمببخشيد من نمی -

بعد از اينکه کمی با خانم سليمانی بحث کردم ارتباط رو قطع کردم و اون هم گفت 
  زنه.که به مادرم زنگ می



286 
 

ل پدربزرگ بهم زنگ زده و بيست دقيقه بعد مادرم زنگ زد و گفت که صبح او
موضوع رو توضيح داده و بعد خانم سليمانی زنگ زده و اعتراض کرده و بعد گفته 

ها هنوز اول راهن و بايد به هم بيشتر فرصت بدن. من هم به مامان گفتم اون که بچه
  خواد با آريو ارتباطی داشته باشم. شب اشتباه کردم و کال دلم نمی

من هم گوشی رو کنار گذاشتم که چند ضربه به پنجره خورد.  مامان خداحافظی کرد و
پرده رو کنار کشيدم و پنجره رو باز کردم. امير و سپيده توی حياط بودن. امير 

  صورتمو برانداز کرد و گفت:

  برم برسونم. چيزی الزم نداری؟دارم سپيده رو می -

  نه، بريد به سالمت. -

  م دقت کرد و بعد سر تکون داد و گفت:دونم چی شد که امير چند لحظه بهنمی

  کاری داشتی زنگ بزن. فعال. -

  به سالمت. -

ها رفتن و من هم رفتم توی آشپزخونه و مشغول درست کردن ناهار شدم. هنوز اون
ی برنج و بعد از يخچال نزديک ساعت ده صبح بود و وقت داشتم. رفتم سراغ کيسه

شدم. نيم ساعت مونده بود به ظهر،  مرغ بيرون آوردم و مشغول پختن زرشک پلو
رفتم وسايل ساالد رو از يخچال بيرون کشيدم و مشغول درست کردن ساالد شدم. اما 
در طول انجام کارهام به شدت ذهنم مشغول بود. اون هم مشغول اينکه امير و سپيده 

  االن کجان؟

های توی ا چکشايد با هم رفته بودن مغازه، شايد هم االن امير خوش و خّرم داشت ب
گشت. واقعا سپيده برای نشون دادن دوست داشتنش چه حرکتی جيبش توی شهر می

  زد!

  دونستم ربطش به من چيه.طور ذهنم درگير اينکه اونا کجان شده بود و نمیهمين

ساعت دوازده و نيم بود که زنگ در زده شد. مامان و حبيب آقا کليد داشتن. پس طبق 
در شدم. چند بار زنگ در زده شد و من داشتم روغن برای خيال درخواست امير بی
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کردم. طولی نکشيد که گوشيم زنگ خورد. رفتم برش داشتم ديدم برنجم گرم می
  النازه. جواب دادم و گفت که پشت دره و براش باز کنم.

  رفتم دگمه رو زدم و در رو باز کردم. اول الناز و بعد فرزين اومدن داخل حياط. 

  عصبی گفت: سالم کرد و

  کنی؟ار زنگ درو زدم چرا باز نمیکر شدی؟ صد ب -

بعد فرزين سالم کرد و آروم جواب سالمشونو دادم و برگشتم توی آشپزخونه. روغن 
رو ريختم روی برنج و بعد برنج رو به هم زدم و درش رو بستم. صدای پچ پچ الناز 

  اومد. کمی بعد الناز با صدای بلند گفت:و فرزين می

  همون داشتی؟م -

کنن. رفتم جلو رفتم کنار در آشپزخونه و ديدم دارن به استکانای روی ميز نگاه می
  ها گفتم:با برداشتن استکان

  نه. -

  پس کی اينجا بوده؟ -

  خبر ندارم. -

ها شدم و و بدون نگاه به صورتاشون برگشتم توی آشپزخونه و مشغول شستن ظرف
وی اجاق گاز. روشنش که کردم الناز اومد توی کتری رو پر از آب کردم و گذاشتم ر

  اش رو در آورد و با احتياط پرسيد:آشپزخونه و مانتوی پاييزه

  طوری شده؟ -

  پشت ميز نشستم و گفتم:

  نه! -

  پس چرا تو خودتی، برای آريو اتفاقی افتاده؟ -

  نه! چه اتفاقی؟! -

  دونم مثل هميشه نيستی.نمی -
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  خوبم. -

که سريع پا شدم و رفتم بيرون. قبل از من فرزين در رو باز  زنگ در دوباره خورد
  کرد و گفت:

  خاله و شوهر خاله اومدن. -

کرد. عجيب بود، نفسمو فوت کردم و برگشتم توی آشپزخونه. الناز متعجب نگاهم می
  خيلی عجيب! واقعا من منتظر امير بودم؟! چرا؟!

يرتر رسيدن خونه و بايد زودتر صدای مامان اومد که گفت چون ماشين نداشتن کمی د
به فکر ناهار باشه. الناز جوابشو داد که سلين ناهار پخته و مشکلی نيست. مامان 
اومد توی آشپزخونه و بعد از سالم تشکر کرد. بعد هم در مورد آريو پرسيد. حبيب 
آقا هم اومد و براشون توضيح دادم که چی شده. الناز هم از کنار در آشپزخونه داشت 

  کرد. گاهم مین

  پس من پرسيدم چرا گفتی طوری نشده؟ -

  طوری نشده و برام مهم نيست.  -

  مامان نگران گفت:

  خوب شد امير رسيد. -

قول پدربزرگت هر  شه اعتماد کرد. ولش کن، بهديگه اين روزها به هيچکس نمی
کی ندونه خيلی محتاجی که بخوای شوهر کنی. يک مدت بذار فکرت باز باشه و 

  سايش داشته باشی.آ

  اهوم. -

  و فکرم رفت سمت امير. خواستن ادامه بدن و بهم دلداری بدن اما گفتم:

  خوايين ميز رو بچينيم و ديگه در مورد اون آدم حرف نزنيم.مامان، می -

  باشه مادر. -

  هاتون هم عوض کنين. شورين، لباسپس برين دست و روتون رو ب -
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رداشتم و رفتم بيرون. فرزين رو مبل نشسته بود و ها رو بها رفتن و من ظرفاون
  با نگاهش دنبالم کرد.

ميز رو چيدم و فرزين چشم ازم برنداشت. وقتی سر بلند کردم بهم لبخند تلخی زد. 
نگاهمو ازش گرفتم و به آشپزخونه رفتم و گوشيم رو برداشتم و به امير پيام داد و 

  نوشتم سالم کی ميای خونه؟

  وابم اومد که نوشته بود سالم طوری شده، چيزی الزم داری؟يک دقيقه بعد ج

  در جوابش نوشتم فقط خواستم ببينم برای ناهار ميای يا نه؟

  جواب داد درو باز کن، پشت درم.

نفهميدم چرا لبخند نشست رو لبم. سريع رفتم و دگمه رو زدم. با باز کردن در و ديدن 
من و لبخندم، لبخند زد و با بستن در پشت تر شد. اون هم با ديدن امير لبخندم عميق

  سرش رو به من گفت:

  چی شده؟! -

  سرمو تکون دادم و گفتم:

  هيچی. -

  هاش گفت:اومد جلو حين بيرون کشيدن کفش

  کسی اينجاست؟ -

  آره شوهر النازه. -

اخم کرد و سر تکون داد و اومد داخل. به فرزين سالم داد. اون پاشد و جوابشو داد 
  ميز نشست و گفت: و رفت پشت

زده، بدو رفت درو براش باز ما صد بار زنگ درو زديم نشنيد، يکی ديگه زنگ ن -
  کرد. 

امير که تو راه سرويس بود برگشت و فرزين رو نگاه کرد. فرزين تکيه کرد و من 
  توجه بهش رفتم تو آشپزخونه و امير هم رفت تو سرويس. بی
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رو نشنيده بگيره. من غذاها رو توی ديس  هااميرچقدر خوب بلد بود خيلی از حرف
  کشيدم و وقتی همه اومدن اونا رو بردم چيدم.

هاش رو تا آرنج شسته بود اومد. حوله رو برداشت و مشغول خشک امير که دست
  کردن دست و صورتش شد. نشستم و خطاب بهش گفتم:

  هاتو شستی؟از اتاق عمل ميای تا آرنج دست -

  خندون اومد سر ميز نشست و گفت:حوله رو آويزون کرد و 

  بيشتر از اون.  -

  وقتی برای خودمون غذا کشيديم از الناز پرسيد:

  چکار کردين؟! -

  رديم. يک آپارتمان بزرگ و نوساز.خونه رو قولنامه ک -

  همه بهشون تبريک گفتيم. الناز رو به حبيب آقا کرد و گفت:

  حاال فقط يک جهاز توپ کم داره.  -

  بهش جواب داد: حبيب آقا رو

  گيرم. هاتو من برات میوام ازدواجيت رو بگير، هر چی خواستی بخر. کم و کسری -

  تونم بخرم. با وام ازدواجی که بيشتر از چهار تيکه وسيله نمی -

تر بخر، من هم برات ی ارزونی گرون بخری. وسيلهمجبور نيستی که وسيله -
  يرم. گگيرم. وام رو هم خودم به عهده میمی

  های شيک بچينم.ه فقط بايد وسيلهولی توی اون خون -

  امير خطاب بهش گفت:

خره، دوست نداشتی بچين... کسی جلوتو نگرفته. ولی بابا در حد توانش برات می -
تونی بعد از ازدواجت به کمک شوهرت بهترشو بخری... کسی سر جهاز چونه می
  زنه.نمی
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  خوب فرزين خونه خريده.  -

درد نکنه و مبارکش باشه، اگر هم خريده برای خودش خريده که مجبور  دستش -
خری که مجبور نشی قاشق چنگالتو نباشه اجاره بده. تو هم در حد توانت جهاز می

  از همسايه قرض بگيری. 

  کنی؟چرا برای من تعيين تکليف می -

  يز و گفت:همه به الناز چشم دوختيم. امير آهسته تيکه نون دستش رو گذاشت روی م

  دم به بابا فشار نياری. ياد می کنم دارم بهتبرات تعيين تکليف نمی -

  و بعد رو کرد به فرزين و گفت:

روزی که اومدی خواستگاری و گفتی خونه ندارم کسی مجبورت کرد بری خونه  -
  بخری؟!

  نه. -

  امير رو به الناز کرد و گفت:

خره اما در اره. بابا برات وسيله میپس قرار نيست کسی تو رو تحت فشار قرار بذ -
حد توانش. با وام ازدواجی بعالوه هر چی که از دستشون بر اومد. گفتن خودشون 

ات تر خريد کن که خونهخواهی نکن و معقولکنن، پس زيادههم وامو پرداخت می
  تکميل بشه، همين.

  الناز سرشو پايين گرفت و مشغول خوردن ناهارش شد.

  امير الناز رو برانداز کرد و گفت:

  خرم. من هم برات يک چيزايی می -

  الناز سرش رو بلند کرد و گفت:

  ال؟! واقعا؟! چی مث -

  امير کمی فکر کرد و بعد گفت:

  يس خوابت به انتخاب خودت، خوبه؟!دو تا فرش و سرو -
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  الناز خنديد و گفت:

  گی؟راست می -

  آره. -

  با يه ماشين لباسشويی. -

  امير کمی فکر کرد و گفت:

  شويی.با ماشين لباس -

  يه دونه هم مايکروفر. -

  مامان معترض گفت:

  الناز، بسه ديگه. امير خودش کلی خرج برای زندگيش داره.  -

  باشه پس همونا. -

  امير مشغول خوردن ناهارش شد و در همون حال گفت:

  التونو پس بفرستم. بفرستين تا پوخاله، شما و سلين هم برام شماره حساب  -

من و مامان به هم نگاه کرديم و بعد رو به امير کرديم. امير چشمکی به من زد و 
  هاش رو نقد کرده.فهميدم چک

  مامان متعجب گفت:

  ايه؟حاال چه عجله -

  تو دست و بالمه بايد بهتون برگردونم. -

  مال من رو الزم نيست که بفرستی.  -

  چرا؟!  -

کرديم و خواستيم خونه رو نگه داريم بايد اين پولو جور میبه هر حال اگر می -
  داديم به مستأجر. می
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انداز شخصيتون به من ی شما نيست. شما از پسداد. وظيفهاين کارو بابا انجام می -
  کمک کردين.

  گردونم.گرفتم و به خودتون بر میمن هم از شما اين پولو 

  مامان کمی دست دست کرد و بعد گفت:

  گر نداری اصال الزم نيست به اين چيزا فکر کنی.ا -

  امير سرشو تکون داد و نگاهشو از بشقابش گرفت و گفت:

  پولم برگشت، االن ديگه مشکلی ندارم. -

  خدا رو شکر، اما چطوری؟ -

  اش رو قورت داد و گفت:حبيب آقا منتظر جواب پسرش بود. امير لقمه

  امروز سپيده اومده بود اينجا... -

  يده کيه؟سپ -

  ن.دختر محمود آقا، شوهر ماما -

مامان و حبيب آقا نگاهی با هم رد و بدل کردن. الناز پريد وسط حرف امير و رو به 
  من گفت:

کردم آريو اومده و سلين خانم تو که به من گفتی کسی اينجا نبوده. منو بگو فکر  -
  خوای بگی.نمی

  امير سمت الناز چشاشو گشاد کرد و گفت:

  کنه اين دور و بر پيداش بشه.غلط می آريو -

  و بعد رو به مامان ادامه داد:

کنه. رفتم ها و قرارداد رو برام آورد. گفت نجنبم محمود حسابشو خالی میچک -
فتم اگر دونم قراره چی سر سپيده و مامانم بياد ولی به سپيده گچکامو نقد کردم. نمی
  اتفاقی افتاد خبرم کنه. 
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  ورد و گفت:مامان سر فرود آ

  خوبه.  -

هاش رو به حبيب آقا آرنجاشو روی ميز گذاشت و دستاشو به هم قفل کرد و لب
  هاش تکيه زد. دست

  امير پرسيد:

  چی شده بابا؟ -

  ومده واقعا نبايد نگرانتون باشم؟ما قراره فردا بريم و با اين اوضاعی که پيش ا -

  امير چنگالش رو زد توی ساالد و گفت:

  ايم قربونت برم؟ن باشين؟ مگه بچهچرا نگرا -

  کنيم. قراره چی پيش بياد مثال؟من و الناز و سلين پيش هميم و از هم مراقبت می

ای پيش اگر آريو مسئلهاگر خونه مادرت مشکلی پيش اومد و درگير شدی چی؟  -
  آورد چی؟!

  امير يک قاشق غذا خورد و بعد گفت:

؟ خودم بودم. از اين به بعد هم مشکالتمو مگه تا حاال مشکالت منو کی حل کرده -
  دم اينجا شما و خاله لوسم کردين.کنم. از وقتی اومخودم حل می

به حرف امير لبخند زدم و نگاهمو ازش گرفتم که چشمم به فرزين افتاد. داشت توی 
  کرد.سکوت نگاهم می

  مشغول خوردن غذام شدم. امير با تموم کردن بشقابش گفت:

  نه خاله خيلی خوشمزه بود.دستت درد نک -

  وش جان، سلين پخته.ن -

  امير ساالد رو جلوی دستش کشيد و گفت:

  جدی؟ سلين غذام بلده درست کنه؟! -
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  به حرف اومدم و گفتم:

  نه، من فقط بلدم غر بزنم.  -

امير چيزی نگفت و ساالدش رو بدون سس اما با آبليموی زيادی خورد. وقتی تموم 
هاش و برداشت و رفت توی آشپزخونه و مشغول شستن ظرفهاش رکرد پا شد ظرف

  شد. 

  زد و تو فکر بود. فرزين داشت با چنگالش غذاش رو به هم می

شد که اون يک الناز رو نگاه کردم که حواسش پيش فرزين نبود. حتی متوجه نمی
  شه. چيزيش می

. اگر من دمتونست پيش کسی باشه که بهش گفته طالقت میفهميدم چطور مینمی
طور که خود فرزين رو رها کردم و تونستم تحمل کنم. همونبودم يک دقيقه هم نمی

  يا حتی آريو. 

های خودم و حبيب آقا شدم و بعد من هم ناهارم تموم شد و مشغول جمع کردن ظرف
ها رو گذاشتم توی سينک کرد. ظرفبه آشپزخونه رفتم. امير داشت چايی درست می

  م. و مشغول شستن شد

  امير اومد پشت سرم و تو گوشم گفت:

  العاده بود. دستپختت فوق -

و بعد دور شد و من رو کردم بهش و اون بيرون رفت. لبخند زدم و به کارم ادامه 
  دادم.

اون روز گذشت و شبش وقتی رفتم توی اتاقم يک پيام از فرزين داشتم که نوشته بود 
  مولی باشه. رسه اميدوارم يک رفتار معاينکه سر ميز ناهار تمام حواست به اون خ

  دراز کشيدم و به سقف زل زدم و به حرف فرزين فکر کردم.

گفت چکار کنيم و فکر کنم صدمين بار بود که داشت مامان داشت تندتند بهمون می
  کردم انگار روی دور تکرار افتاده. کرد و من حس میحرفاشو تکرار می
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ها برای مامان سر تکون و داشتن مثل بچه مثبت امير و الناز تو هال نشسته بودن
  دادن يعنی متوجه حرفاش هستن. می

  مامان دوباره گفت:

مونی و سعی کن قبل از نيمه ها با فرزين بيرون نمیديگه بهتون نگم. الناز! شب -
  ی خواهرم بخوابی. شب خونه باشی و حق نداری بری خونه

  و گفت: هاش رو نگاه کردحوصله ناخنالناز بی

  شم. فرزين کال شيفته اين هفته. چ -

  گه.دونستم داره مثل سگ دروغ میالبته من می

  مامان ادامه داد:

بريش باال هم اومد می امير يادت بمونه که فرزين حق نداره شب اينجا بمونه. اگر -
  پيش خودت.

  هاشو پشت سرش قفل کرد و گفت:امير دست

  گردين نياد اينجا؟هش بگم تا شما برمیخوايين بباشه، حواسم هست. می -

  نه، بايد بياد زنشو ببينه. -

  باشه.  -

  ها زود بيا خونه، قبل از تاريک شدن هوا. دخترها توی خونه تنها هستن.خودت شب -

  چشم.  -

همه چی خريدم تو کابينت و يخچال هست. فقط اگر نونی، ماستی کم و کسر بود  -
  خودت زحمتشو بکش.

  چشم. -

  مير، اين دو تا دستت امانتن، نيام ببينم هر کدومشون يه خاکی ريختن به سرم. ا -

  حواسم هست.  -
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هاشونم ندادم ولی به تو اعتماد کردم؛ ها و عمهمن تا حاال دخترا رو دست خاله -
  مراقبی ديگه؟! 

  چهار چشمی. -

ياطی هم ها نرو خياطی. برای خودتون ناهار و شام حاضر کن. خسلين، لطفا صبح -
  فتی قبل از تاريک شدن هوا برگرد.که ر

  برای بار هزارم غر زدم:

  اش که بايد توی راه رفت و برگشت باشم. با اين شرايط نرم بهتره. همه -

  يک هفته است، تحمل کن. فرض کن خونه پدربزرگتی و اونجا نميری. -

  زنن.ل میحاال من يک هفته ده روز به خودم مرخصی دادم، ببين چه همه مثا -

کنی و آريو، خانم سليمانی اگر زنگ زدن يا اومدن سراغت هيچ کاری نمی -
  ارجاعشون به من ميدی.

  باشه. -

  نم هر کدومتون يه بال سرش اومده.خالصه از هم مراقبت کنين. نيام ببي -

  هر سه با هم گفتيم مراقبيم. مامان خواست حرف بزنه که با صدای بلند گفتم:

ها تو رو خدا. سرمون رفت ديگه. انگار داری تو مدرسه به بچه مامان ول کن -
  گی.قوانين مدرسه رو می

  چکار کنم خوب سلين نگرانم. -

آييم يا نه؟! نا خوايين يه بار به ما اعتماد کنين ببينين از پس خودمون بر مینمی -
رم خودم سالمتی اين الناز مشنگ قراره شوهر کنه و مستقل بشه، من هم چند ساله دا

چرخونم. اين غول تشن هم باالی سرمونه مگه کسی جرأت زندگی کاری خودمو می
  داره بخواد بياد اذيتمون کنه. 

  امير معترض راست شد و گفت:

  اين تعريف بود يا تخريب؟! -
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رم. شم و با حبيب آقا میرم سوار میهر چی! اگه مامان االن نره بيرون خودم می -
  ی آموزشی.شنيدن اين همه بخشنامهشه از یديگه داره حالم بد م

  امير خنديد و آروم گفت:

  چه رفتاريه؟! خوب نگرانن. -

  شين، مادر من ول کن ماجرا نيست. بابای شما که خيلی وقته جلوی در لم داده تو ما -

  مامانم ناراحت شد و اومد با من و الناز روبوسی کرد و گفت:

  حواستون به همديگه باشه.  -

  گری به امير که حاال سر پا بود کرد. امير سر تکون داد و گفت:ه التماسو نگا

ين سالمت تحويلشون ذارمشون تو جعبه وقتی برگشتذارم تکون بخورن. مینمی -
  دم بهتون. می

در آخر وقتی مامان دل کند و از خونه بيرون رفت و خداحافظی کرد من برگشتم و 
  بلند يه داد کشيدم و گفتم:خودمو روی مبل انداختم و با صدای 

  کنه!وای! رفت. مگه ول می -

  الناز هم اومد و روی مبل افتاد و گفت:

  فشارم افتاد... وای. -

  امير در رو بست و گفت:

  لياقت ندارين کسی اينطور دل نگرانتون باشه. -

ی پخت و پز نداشتم. رفتم حاضر نگاهی به ساعت انداختم. حدود يازده بود. حوصله
. امير و به تاکسی زنگ زدم. بعد هم وسايلمو برداشتم و از اتاق بيرون زدمشدم 

  نگاهی به ساعت انداخت و گفت:

  کجا به سالمتی؟ -

  برم خياطی. -
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  مغازه. با اين چکار کنيم اونوقت.منم ساعت دو بايد برم  -

  و به خواهرش با سر اشاره کرد. خودمو به در رسوندم و گفتم:

  ، هر کاری دوست داری باهاش بکن. رئيس خونه تويی -

  الناز عصبی گفت:

  زنين؟دارين در مورد حيوون خونگيتون حرف می -

  اش رو کنترل کرد و به من گفت:امير خنده

  سلين تو بايد بمونی شام درست کنی. -

  امروز خانم سليمانی مياد خياطی حرف بزنيم. -

  ارجاعشون بدی بهش.دو دقيقه نيست که مادرت رفته. چی بهت گفت؟ گفت  -

  کنه.مروز مقررات اداره تغيير میدونستم امن ديروز باهاشون قرار گذاشتم، نمی -

  در رو باز کردم که گفت:

  اگر پسرش همراهش اومد چی؟! -

  ادبی کنه.تونه بیمادرش که نمی جلوی -

 هامو پوشيدم و صدای سلين گفتن امير هم نتونست جلوموو بعد بيرون اومدم و کفش
بگيره. راه افتادم و از خونه بيرون زدم و خودمو رسوندم سر کوچه. يه کم بعد آژانس 

  رسيد. سوار شدم و رفتم مغازه. 

داد. ازش تشکر کردم و بعد شيدا قبل از من رسيده بود و داشت کارها رو انجام می
های خانم سليمانی شدم تا زودتر از زمين گذاشتن وسايلم مشغول دوختن لباس

هاش حاضر مشون کنم و شرش رو از سرم کم کنم. حدود دو ساعت بعد لباستمو
  های بقيه شديم و از آينده حرف زديم. بود. بعد هم مشغول دوختن لباس

از جايی که امير پيدا کرده بود حرف زدم و از اينکه شرايط اجاره کردن اونجا رو 
  نداشتم و مشکالتی پيش رومون بود. 

  انی اومد توی خياطی و وقتی ديد من و شيداييم ازمون خواستعصر که شد خانم سليم



300 
 

يه چيزی سرمون کنيم تا آريو بياد تو. ما لباس پوشيديم و من پشت چرخ خياطی 
  ی جدی به خودم بگيرم. نشستم و ابروهامو توی هم کشيدم که قيافه

نداختم نگاهی بهش اکمی بعد آريو با دسته گل رز قرمز اومد داخل و سالم کرد. نيم
  و جوابشو دادم. دلم از ديدن صورت کبودش خنک شد. رو به شيدا گفتم:

  شه!لباسای خانم سليمانی رو بهش بده پرو کنه ببينيم انداز -

ها رو بهش داد. آريو هم جلو اومد و دسته گل رو روی ميز کنار شيدا بلند شد و لباس
  دستم گذاشت و بهم لبخند زد و گفت:

  انی هستی عزيزم.باشه، فهميدم عصب -

جوابش رو ندادم و لباس رو زير چرخ انداختم و مشغول دوختنش شدم. خانم سليمانی 
  رفت پشت شلف لباس رو بپوشه و آريو نشست روی مبل.

کرد و آريو توی سکوت بهم خيره بود و نگاه سنگينش شيدا زيرچشمی ما رو نگاه می
بيرون اومد و رفت جلوی آينه. کردم. وقتی خانم سليمانی از پشت شلف می  رو حس

من پا شدم و رفتم لباس رو توی تنش برانداز کردم. لباسش خوب بود و خودش خيلی 
  براش ذوق کرد. بعد هم رفت رو به روی آريو ايستاد و گفت:

  چطوره؟ -

  حوصله جواب داد:آريو بی

  خوبه. -

ش دادم. خانم و نگاه آريو برگشت سمت من. رفتم لباس بعدی رو براش آوردم و دست
سليمانی با لبخند روی لبش رفت لباسشو بپوشه. آريو از جاش بلند شد و اومد سمت 

  دونم چرا ترسيدم و ازش دور شدم.من. نمی

هاش رو پشتش به هم قفل کرد و به ميز چرخم تکيه زدم. آريو اومد نزديک و دست
در و ديوار مغازه توی صورتم زل زد. چند لحظه نگاهم کرد اما نگاه من به شيدا و 

  بود.

  يهو يک قدم جلوتر اومد و باعث شد از جا بپرم و رو بهش بچرخونم. 
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  خيلی آروم و شمرده گفت:

  محلی و ناديده گرفته شدن تنفر دارم.از بی -

گفت و نبايد باهاش های امير افتادم. شايد اون درست میکمی فکر کردم و ياد حرف
  ين حال رو بهش چرخوندم و گفتم:داشتم اما با اچنين برخوردی می

واکنشت به کار من اصال مناسب و درست نبود. تو به پدربزرگم توهين کردی. منو  -
  طور از خجالتت در اومد؟!ترسوندی. خوب شد امير اومد اون

  با صورت کبودش سرش رو باال کرد و لبخند محوی زد و دوباره نگاهم کرد و گفت:

  نجا پيداش بشه.انتظار نداشتم اول صبح او -

  بردی.د منو کشون کشون تا کجا میآره وگرنه معلوم نبو -

  آريو تکونی به سرش داد و گفت:

  ی خودمون و...خواستم ببرمت خونهقرار نبود که بخورمت. فقط می -

  ی کی؟با اجازه -

  خودم... و بعد ازت بخوام با هم صبحانه بخوريم و با هم صحبت کنيم.  -

خواستی به يک کار رمانتيک دست بزنی؟ اون رفتار تند و ترسناک میيعنی بعد از  -
اری لب باغچه و گوش شه؟ بيشتر شبيه اين بود که بخوای منو ببری سرمو بذمگه می

  تا گوش ببری.

کرد. خانم سليمانی هام زل زد و انگار داشت به تصورم فکر میچند لحظه به چشم
  لباس پوشيده از پشت شلف اومد و گفت:

  م کسی رو که دوست داره اذيت کنه؟شه آداين چه حرفيه عزيزم؟ مگه می -

  نگاهی به پسرش انداختم و گفتم:

  شايد. -

  و بعد رفتم و لباس رو توی تنش مرتب کردم. نگاهی به کمرش کردم و گفتم:
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  الزمه يه خورده تنگ بشه. -

  دستت درد نکنه عزيزم، خيلی خوشگلن. -

  مبارکتون باشه. -

  ليمانی رفت لباسشو در بياره که براش تنگ کنم. خانم س

  بهتره اين موضوع رو تمومش کنيم. خوب ديگه،  -

  من هم رو به آريو جواب دادم:

  کنيم. حتما تمومش می -

  و بعد رفتم از توی کيفم انگشترش رو آوردم و گذاشتم کنار دسته گل و گفتم:

  به سالمت. -

  به من گفت:آريو نگاهی به انگشتر کرد و بعد رو 

  شه.ت گرون تموم میببين! اين بازيا رو با من نکن، برا -

  صدای سرزنشگر مادرش اومد که گفت: آريو!

  ای به انگشتر داد و گفت:آريو اشاره

گيرم. خيال اينکه نامزديمونو به هم من چيزی رو که به کسی بدم ازش پس نمی -
  بزنی از سرت بيرون کن.

  ده است.برای من همه چيز تموم ش -

  خانم سليمانی بيرون اومد و گفت:

من يک پيشنهاد دارم. چطوره چند روز صبر کنين و بيشتر به هم فرصت بدين و  -
  ای پيش بياد.ممکنه توی هر رابطهفکر کنين. اين اتفاقا 

ها چقدر پشت چرخ نشستم و لباس خانم سليمانی رو تنگ کردم و فکر کردم اين
ط مجبور بودم صبر کنم مادرم برگرده تا بهش بگم خودش های گيری هستن. پس فقآدم

  جوابشون کنه و شرشونو کم کنن.
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ها رو توی کاور گذاشتم و خواستم وقتی لباس خانم سليمانی رو تنگ کردم لباس
تشريف ببرن. آريو عصبی از در بيرون رفت و من با اصرار انگشتر رو توی دست 

  کنيم. درم برگشت بيشتر صحبت میخانم سليمانی گذاشتم و گفتم هر وقت ما

دسته گل رو هم توی کاور گذاشتم و وقتی بيرون رفت در خياطی رو از پشت بستم 
  که يک وقت آريو برنگرده.

نفسمو فوت کردم و روی مبل نشستم. شيدا که تمام طول مدت ساکت نشسته بود گفت 
عجيب و غريب شايد بعد از فرزين نسبت به همه چيز حساس شدی و نبايد اينقدر 

  نسبت به همه چيز واکنش نشون بدی.

خواستم آريو نزديکم باشه و گفت اما چيزی ته دلم بود که نمیشايد شيدا راست می
  خودمو برای اون شب سرزنش کردم که چرا انگشترش رو قبول کردم. 

  بار الناز و فرزين رو لعنت کردم.با عصبانيت پا شدم و صد 

شغول پايان دادن به کارهام شدم. بعد از برش زدن چندتا آخر وقت شيدا رفت و من م
لباس به ساعت نگاه کردم. ديگه شب شده بود و رفتم مانتومو برداشتم و پوشيدم. 
روسريمو سر کردم که چند ضربه به در خورد و من از جا پريدم. سمت در رفتم و 

  پرسيدم: کيه؟

  و اين منو بيشتر ترسوند. خورد   جوابی نشنيدم. دوباره چند ضربه محکم به در

  بلندتر پرسيدم کيه؟ 

اما باز هم صدايی نيومد. برگشتم سمت چوب رختی و با عجله و هراسون کيفمو 
برداشتم و روی دوشم انداختم. از توی خيابون صدای موتور اومد. نزديک و 

  تر شد و درست جلوی در توقف کرد. نزديک

  در زده شد. پرسيدم: کيه؟زمان به سرعت خودمو به در رسوندم و هم

  صدای امير اومد که گفت:

  باز کن منم. -

  در رو باز کردم و با ديدن امير گفتم؛
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  کردم.که اومدی... داشتم وحشت میخدا رو شکر  -

  براندازم کرد و پرسيد:

  چرا؟ چی شده؟ -

خودمو بيرون کشيدم و نگاهی به دو سر خيابون کردم. کسی نبود. رو به امير کردم 
  فتم:و گ

  داد.تم کيه جواب نمیگفزد اما هر چی میيکی هی در می -

  امير اخم کرد و خيابون رو با نگاهش چک کرد. کسی نبود، پس گفت:

  مثل اينکه حاضری بريم؟ -

  بله. -

ها رو خاموش کردم و راه افتادم. در خياطی رو بستم و پشت امير سوار رفتم چراغ
  دونست امشب شام در کار نيست.ن میشدم. چند پرس غذا هم خريده بود چو

اونا رو دست من داد نگه دارم و حرکت کرد. توی راه موضوع خانم سليمانی و آريو 
  رو براش تعريف کردم و اون توی سکوت فقط گوش کرد.

  وقتی ديدم سکوت کرده پرسيدم:

  الناز کجاست؟ -

بينن. ديگه با هم با خودم بردمش مغازه. فرزين اومد دنبالش برن چند تا وسيله ب -
  رفتن. 

  االن کجاست؟ -

  بهش زنگ زدم گفت خونه است... سلين. -

  بله. -

  لطفا چند وقتی تنهايی دور و بر خياطی نرو.  -

  چرا؟ -
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زد بدون اينکه جواب بده کيه! با چرا؟! همين االن نگفتی يکی مدام در می -
  هايی هم که اين پسره زده نگرانم بخواد يه غلطی بکنه.حرف

  ذاری اون غلط بکنه؟بعد تو می -

بخوای ميری. چطوری مراقبت  من يا باشگاهم يا مغازه، تو هم که سرخود هر جا -
  باشم؟

جواب ندادم که با همون حال دست تو جيبش کرد و يک کارت بيرون کشيد. نگاهی 
ی موتور بهش انداخت و دستش رو عقب آورد. کارت رو ازش گرفتم. دوباره دسته

  ت و گفت:رو گرف

  اين کارتی بود که بهم دادی. صد تومن واريز کردم روش.  -

  ايه؟حاال چه عجله -

برو دنبال کارای آموزشگاهت. وسيله بخر و بيار بذار تو اون خونه که نشونت  -
  دادم.

ی منه. من بايد کلی تونم اونجا رو اجاره کنم. خيلی بيشتر از سرمايهامير من نمی -
  آموزشگاه. اونجا خيلی قيمتش باالست.وسيله بخرم برای 

  من با آقای عبدالهی صحبت کردم و قراره فردا قراردادشو ببندم.  -

  چی؟! چکار کنی؟! -

تونی وسايلت رو جمع کنی و ببری بذاری اش کردم. از پس فردا میبرات اجاره -
ندازت، اات بگير، بعالوه پساونجا. البته تنها نميری. پول رهنتو از صاحب مغازه

  تونی استارت کارهات رو بزنی، درسته؟!بعالوه پولی که روی اين کارت داری، می

  چرا اين کار رو کردی؟! -

نگران نباش، صد و پنجاهی که مادرت داده بود به من، اونو ازم نگرفت. گفت  -
بذارم جايی رو تو باهاش اجاره کنی. من هم صد و بيست برات گذاشتم. حاالم به اين 

کنيم. امشب با صاحب بريم خياطی رو تخليه میفکر نکن. پس فردا وانت میچيزا 
  کنی.خياطی تماس بگير و بگو که تخليه می
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  بينم. شه، انگار خواب میای میهمه چيز داره عجله -

  ی اين شرايط اين کار خيلی بهتره.تو -

داخل. در رو وقتی رسيديم خونه پياده شدم و درو باز کردم. امير موتورش رو آورد 
  پشت سرش بستم و گفتم:

  امير! -

ی باال که روشن بودن های طبقهحين پارک کردن موتورش نگاهش رفت سمت پنجره
  با همون حال آروم گفت:

  جانم.  -

  م همچين کاری بکنی، ازت ممنونم. من واقعا انتظار نداشت -

  سرش رو پايين آورد و رو به من با لبخند نرمی گفت:

انداز برای منه. هر وقت داشتی کاری نکردم. اين هم يک جور پس فدای سرت، -
  تونی بهم پس بدی. پول مادرت هم که باز مال خودتونه.می

  تو خيلی مهربونی.  -

  ای که هوامو داشتن.دم... در قبال خانوادهام رو انجام میمن فقط وظيفه -

  و بعد اومد و دستش رو روی کتفم زد و گفت:

  بريم تو. -

دو رفتيم داخل. من غذاها رو گذاشتم روی اپن و الناز رو صدا کردم. بعد هم  هر
هامو عوض کردم. وقتی بيرون اومدم امير از سرويس اومد رفتم توی اتاق و لباس

  ی آروم کرد و گفت:و نگاهی به خونه

  اين الناز کجاست؟ -

ز با تأخير و حين خشک کردن صورتش رفت جلوی در اتاقش و چند بار در زد. النا
  هايی که گريه کرده بودن سالم کرد. در اتاقش رو باز کرد و با چشم

  امير چند لحظه بهش نگاه کرد و گفت:
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  عليک... چی شده؟ -

  هيچی. -

  گی هيچی؟از بس گريه کردی چشات قرمز شدن، می -

  کنه.چيزيم نيست، سرم درد می -

سالم کرد. جوابشو دادم و بعد  و بعد امير رو کنار زد و اومد بيرون و آروم به من
متفکر رفتم تو سرويس و برگشتم. الناز رفته بود تو آشپزخونه و امير نگران به من 

  ای داد که برم ازش سؤال کنم ببينم چی شده. نگاه کرد و اشاره

  چيد. رفتم کمکش و گفتم:رفتم توی آشپزخونه. الناز داشت ميز رو می

  اتفاقی افتاده؟ -

  نه. -

  رزين دعوا کردی؟با ف -

  شی؟خوشحال می -

  ام؟مگه ديوونه -

  نه، دعوا نکرديم. فقط کمی دلتنگ شدم. -

  فرزين کی تو رو آورد خونه؟ -

  .حدود دو ساعت پيش -

  نداشت پيشت بمونه و تنهات نذاره؟شعور  -

  الناز چند لحظه نگاهم کرد و چيزی نگفت.

  آشپزخونه نشست پشت ميز و گفت:کمک کردم ميز رو بچينه و وقتی امير اومد توی 

  گه چشه؟خوب! الناز خانم نمی -

  بشقاب رو گذاشتم جلوی دستش و گفتم:

  تنها بوده دلش گرفته. -
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ی همه رو آهان! قربونت برم. االن يه خورده جوش شيرين بهت ميدم، بخور -
  بره پايين. شوره میمی

  ای کرد و گفت:الناز بين غمش تک خنده

  ديوونه! -

  قاشق برداشت و رو به الناز گفت: امير

شه، اما دنيا حقيرتر از ايناست که بخوای عمرتو با گريه گريه خوبه، آدم سبک می -
های قشنگت رو نداره که بخواد به خاطرش سر کنی. هيچی توی دنيا ارزش چشم

  اشکی بشه.

مير از يخچال نوشابه و دوغ رو برداشتم و سر ميز گذاشتم. رو به روی الناز و ا
نشستم. مشغول خوردن شام شديم. الناز روی ميز تکيه کرده بود و داشت آروم غذا 

  خورد. يهو دوباره بغض کرد و اشکش راه گرفت. می

  من از ديدن حالش متعجب بهش خيره شدم. 

  امير سر بلند کرد و با ديدن نگاه من، رد نگاهمو دنبال کرد. 

خيز شد و صندليش رو عقب داد و رو نيم با ديدن الناز چند لحظه نگاهش کرد و بعد
  به الناز چرخيد و گفت:

زنم به فرزين بياد اينجا، توی همين به جون خودت نگی چی شده، االن زنگ می -
  دای خر بده.زنمش صحياط اونقدر می

  هاش خنديد و گفت:الناز ديوونه وسط گريه

  به اون چه؟!  -

  کنی!تو با اون رفتی که گريه می -

  امير. ربطی به فرزين نداره. نه  -

  ربط به کی داره؟ -

  و بعد رو به من گفت:
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  بياد ببينم با خواهرم چکار کرده.برو گوشيتو بيار زنگ بزن به اون گوساله  -

  خواستم بلند شم که الناز رو به من گفت:

  بشين بابا، من مشکل خودمو دارم. به فرزين ربطی نداره. -

  ه؟!منو نگاه کن بگو مشکلت چي -

  الناز کمی دست دست کرد و بعد گفت:

يلی خاليه و احساس غربت دلم برای بابا تنگ شده. امشب که نبودن انگار خونه خ -
  کنم. می

هوا دستشو انداخت دور الناز و بغلش کرد. موهاشو بوسيد امير نگاهش کرد و بعد بی
  و گفت:

تا نصف شب با هم شينيم دور هم من پيشت هستم. سلين هست. شامتو بخور می -
  برمت مغازه پيش خودم. خوبه؟زنيم. هر روز هم میحرف می

  باشه. -

رفت و امير الناز رو بوسيد و رو به ميز کرد. اما نگاهش همش روی خواهرش می
  انگار اصال خيالش راحت نشده بود.

دونستم الناز حتما يک مشکل بزرگی هر سه با فکر مشغول شاممونو خورديم. می
  شد غول بيابونی خانواده تا اين حد احساساتی باشه. گه. باورم نمینمی داره و

وقتی شاممون تموم شد من ميزو جمع کردم و امير هم کمک کرد. الناز هم مشغول 
  درست کردن چای شد.

شويی و گفت. رفتم پای ظرفاما چيزی نمی حواس امير به الناز و حرکاتش بود
  ها شدم. مشغول شستن ظرف

دستمال برداشت و مشغول دستمال کشيدن ميز شد. الناز که بيرون رفت امير  امير
  اومد کنارم و گفت:

  الناز هميشه تا اين حد به بابا وابسته بود؟ -
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  سرمو تکون دادم و حين آب کشيدن بشقاب مثل امير آروم جواب دادم:

کنم مشکل ی حس میدونم، ولتا حاال مامانم و بابات تنهامون نذاشته بودن. نمی -
  تری داره.بزرگ

  شويی گذاشت و نفسش رو فوت کرد و زير لب گفت:ی ظرفهاش رو لبهامير دست

  کنم.هاشو خرد میبه خدا اگر مربوط به فرزين باشه دنده -

  شه بينشون دخالت کرد. الناز بايد خودش دلش بخواد حرف بزنه. نمی -

  ات خيلی پفيوزه. خالهاز آدمای پفيوز خوشم نمياد و متأسفانه پسر  -

  رو بهش گفتم:

  ی من يا شوهر خواهر تو؟پسر خاله -

  هر دو.  -

  اون بيرون رفت و من هم کارهامو انجام دادم. 

  وقتی چايی دم کشيد روی سينی سه تا استکان چيدم و چای ريختم. 

  رفتم توی هال که امير بلند شد و گفت:

  . کنم و دوباره ميام پايينعوض میرم باال لباس شه میتا چايی من سرد می -

  باشه برو. -

امير راه افتاد و رفت. سينی رو روی ميز گذاشتم. نگاه الناز به صفحه نمايش بود. 
  روی مبل نشستم که امير از هال بيرون رفت. 

هاش رو انداخت دور پاهاش و الناز پاهاشو جمع کرد و روی مبل گذاشت. دست
  صدای صفحه نمايش گفت:به تصاوير بیهاش راه گرفتن و خيره اشک

  سلين! بدبخت شديم. -

اومد. بيشتر پاهاشو به هاش بند نمیمتعجب رو بهش کردم و نگاهش کردم. اشک
  اش فشار داد و گفت:سينه
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سلين! چرا اينطوری شد؟ من فقط دوستش داشتم که به تو خيانت کردم، همين. االن  -
خواد با من غ. تو رو دوست داره يا نه! میدونم چی راسته چی دروديگه حتی نمی

  ه يا نه! سلين اون آدم ترسناکيه.بمون

ترسيدم. پا شدم و رفتم کنارش زد و من از اين ورورای الناز میمسخ شده حرف می
  نشستم و روشو سمت خودم چرخوندم و گفتم:

  زنی؟ ناز؟ تو داری از چی حرف میچی شده ال -

هام چرخيد که يکهو صدای داد و فرياد امير از ی چشمی الناز توهای ترسيدهچشم
  باال اومد. يک لحظه قلبم از فريادش که گفت وای... وای خدا... وايساد. 

  از جا پريدم و گفتم:

  چی شده الناز؟ -

  الناز ترسيده و آروم بهم زل زده بود. آروم لب زد:

  ريزه.کشه. خونشو میبه امير چيزی نگو... فرزينو می -

  صدای داد امير و شکستن چيزی اومد. ارهدوب

به خودم اومدم و الناز رو به حال خودش ول کردم. سمت در دوييدم و با عجله از 
ها با ترس باال رفتم. وقتی خودمو جلوی در رسوندم با ديدن . از پلهخونه بيرون زدم

  اون صحنه قلبم انگار از کار ايستاد.

اش شت به آکواريومای شکسته و فايترای مردهامير وسط خونه زانو زده بود و دا
  کرد. نگاه می

های تزئينی و گياهای ريزهای رنگی و صخرهی آکواريوما شکسته بودن و سنگهمه
  مصنوعی و شيشه و آب پای اپن ريخته بود. 

اش تيکه تيکه شده بود. ماهی فايتر قرمزش نصف شده بود. ماهی فايتر مشکی
  های فايتر آبيش کنده شده بود. ها بودن. دم و بالهشيشهالی نوزادای مولی البه
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ی وسط هال و بوی آب آکواريوم توی فضا پيچيده بود و اون همه ماهی تيکه تيکه
ی ی دردناکی رو به وجود آورده بود. امير نگاهش روی فايتر نصف شدهصحنه

  کرد. قرمزش بود و داشت ناباور بهشون نگاه می

های امير پال بود و معلوم بود يکی از روی عقده تمام ماهیغذای ماهياش پخش و 
دونست اون هاش هم رحم نکرده بود. هر کی بود میرو کشته بود هيچ، به آکواريوم

ی شديدی به ماهياش داره و جونش به جون ماهياش بنده. ولی کار کی بود؟ عالقه
  فرزين؟! مگه مرض داشت؟! 

  ايتر قرمزش که قلبش بود و داده بودش به من. نگاهم سمت ماهی قرمز امير رفت. ف

يعنی فرزين بعد از دعوا با الناز اومده بود سراغ ماهيای امير؟! يعنی فرزين تا اين 
  های الناز برای همين بود؟!ها و حرفحد پست بود و گريه

  الناز اومد باال و کنار در وايساد و زير لب گفت:

  خدای من! -

ديد. برای همين گيج شدم. ود که داشت اون صحنه رو میانگار اون هم بار اولی ب
کرد! کرد و اون پايين داشت چه غلطی میاگر الناز خبر نداشت پس چرا گريه می

  اگر خبر داشت چرا االن متعجب بود.

  برای يک لحظه ذهنم فرمان داد اين فکرها رو ول کنم و به داد امير برسم.

  فتم:جلو رفتم و کنار امير زانو زدم و گ

  . امير... پاشو، ديگه غصه خوردن فايده نداره. پاشو اينجا رو جمع کنيم -

هاش هاشو بست و سرشو پايين گرفت. دستکشيد. چشمهای حرصی میامير نفس
  داد. مشت شده بود و فکشو روی هم فشار می

 داد. نفس بلندیچند بار آب دهنشو قورت داد. انگار داشت بغضشو با بدبختی فرو می
  کشيد و چشم باز کرد و آروم گفت:

  ده.بوده تاوانش رو میگيرم. هر کی که به خدا قسم حقشونو می -
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رو به من کرد و چند لحظه نگاهم کرد. با ابروهای توی هم کشيده نگاهش رو گرفت 
  و به الناز داد و گفت:

  اين کار فرزينه، نه؟! -

  نه! -

  س بهم دروغ نگو!ی من پيچيده الناز پبوی شوهرت توی خونه -

  نه داداش، کار فرزين نيست.  -

امير دستش رو بلند کرد که الناز ساکت شد. امير روشو برگردوند و دست دراز کرد 
ها يک چيزی بيرون کشيد و توی دستش فشار داد. اونو گذاشت توی و از بين شيشه

فکر کردم.  های الناز و حدس اميرجيبش و بلند شد. من هم کنارش وايسادم و به حرف
  .اون چطور بوی فرزين رو تشخيص داده بود؟ من چطور چنين حسی نداشتم

کرد اما من جز بوی ماهی و آب فرزين عطرای گرون قيمت با بوی تند استفاده می
  کردم. آکواريوم چيزی حس نمی

  انداز آوردم. رفتم از آشپزخونه جارو خاک

مع کردم دور هم. امير سطل آورد های شيشه رو جمشغول جارو کشيدن شدم و تيکه
و سنگ  ها رو توش هل دادم. امير هم شيشهانداز رو جلوی دستم گرفت. شيشهو خاک

  کرد. ی بيچاره رو توی سطل خالی میهای تيکه تيکهو گياه مصنوعی و ماهی

وقتی همه رو جمع کرديم رفتم دستمال و طی خشک آوردم و مشغول شستن و کف 
  سالن شديم که بوی ماهی از خونه بره.  کشی اون قسمت از

ها خيس بود. از امير خواستم جمعش کنيم و ببريمش پايين که ی يکی از فرشلبه
ها رو جا به داشت. مبلبشوريمش چون تا روز بعد بوی گند ماهی خونه رو بر می

  جا کرديم و فرش رو رول کرديم. 

  سنگينی گفت: ی فرش رو بگيرم که امير با صدایخواستم سر ديگه

  دست نزن.  -

  اش و از در رفت بيرون. و خيلی راحت فرش رو بلند کرد و انداخت رو شونه
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  کرد. رو به الناز کردم که مثل مجسمه وايساده بود و داشت نگاهمون می

  هاش رو گرفتم و گفتم:رو بهش کردم و جلو رفتم. امير که رفت جلو رفتم و شونه

  لناز. چه اتفاقی افتاده؟محض رضای خدا حرف بزن ا -

  دونم.نمی -

هاش گرفت يهو دستم عقب رفت و سيلی محکمی بهش زدم. صورتش رو توی دست
  و سرشو زير انداخت. سرش غريدم و گفتم:

اول نامزدمو گرفتی، بعدش بهم توهين کردی، باعث شدی با عجله به اون روانی  -
دونی حرف بزن. چيزی می جواب مثبت بدم، اين هم از حال و روز داداشت. اگر

تونه ی فايتراش رو کشتن. اون االن عصبانيه و میحال و روز امير رو نديدی؟ همه
ونگی بزنه دهن وا کن و حرف حتی فرزين رو بکشه. پس قبل از اينکه دست به ديو

  بزن. 

ی الناز دوباره اشکش در اومد و ازم رو گرفت و رفت. داشتم از دست اين دختره
  شدم.صفت خسته میلوس انگل 

  رفتم پايين و ديدم امير شيلنگ آب رو روی فرش گرفته و حواسش نيست.

ی جلوی در رفتم از توی آشپزخونه تايد و فرچه قاليشويی رو آوردم و روی پله
  گفت.کرد و هيچی نمینشستم. امير با همون لباسای بيرونش داشت فرش رو خيس می

ها مثل کنه. اون عاشق فايتراش بود. اونمیدونستم امير چه فشاری رو تحمل می
  اش بودن و حاال خودش و قلبش تحت فشار بودن.خانواده

وقتی فرش کامال خيس شد پا شدم و روش تايد ريختم. بعد هم نشستم تا فرچه بکشم 
که امير نشست و زودتر از من فرچه رو برداشت و با حرص مشغول سابيدن فرش 

کردم اگر يک آدم زير دستش بود ردم و داشتم فکر میکهاش رو نگاه میشد. دست
  کند. پوستشو تا استخوونش می

يهو امير سربلند کرد و فرچه رو روی فرش کوبيد که بلند شد و کمی اونورتر افتاد. 
  تو صورت من با حرص اما صدای آرومی گفت:
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  از الناز بپرس ببين فرزين باهاش کاری نکرده. -

هاش گرد شد. با نا آرومی و حرص هام از شنيدن حرفشمابروهام باال پريد و چ
  های کفيش رو کشيد توی موهاش و زمزمه کرد:دست

  ها برای اين باشه چی؟اگه اين گريه -

شو سر نه امير. شايد... شايد فقط با هم دعواشون شده و فرزين رفته باال و دق و دل -
  آکواريومای تو خالی کرده. 

  هاشو سمتم گرفت و گفت:نگاه کرد و دست هامبا نگرانی توی چشم

  مادرت شماها رو دست من امانت سپرد. -

طوری نشده، نگران نباش. امشب يک فرصت بده الناز آروم بشه، فردا باهاش  -
  زنم.حرف می

  همه چيز رو برام پيامک کن باهاش کار دارم. ی اون بیشماره -

  دی من ازش بپرسم؟اجازه می -

  شه؟مسئله رو از فرزين بپرسی؟ روت میتو؟! تو اين  -

گم، باشه؟! بعد تو از فرزين سوال نه از الناز بپرسم. اون هر چی گفت به تو هم می -
  کن.

فقط دعا کن فرزين ربطی به اين ماجراها نداشته باشه. به اون چيزايی که فکر  -
  کشمش.کنم مربوط نباشه وگرنه خودم میمی

  به چی مربوط نباشه؟! -

هاش رو گرفتم. سرشو باال هاشو حرصی روی فرش کوبيد و من دستر مشتامي
  کرد و بهم نگاه کرد. 

  شه. فقط بايد آروم باشی که درست فکر کنيم. با حرص خوردن هيچی درست نمی -

هاش رو پس کشيد و فرچه رو برداشت و مشغول سابيدن فرش شد. بعد از اون دست
کم فرش تميز تو دل فرش بيرون کشيد. کم مشغول آبکشی شد و با طی کف رو از
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هاشو انداخت شد و با هم رولش کرديم. حتی نذاشت فرش يک ذره آب بچکونه. دست
اش داد تا آبش کامال خالی بشه. بعد تو کمر فرش و بلندش کرد و برد به ديوار تکيه

  شيلنگ رو جمع کرد و گفت:

  . ايينرم دوش بگيرم، زود ميام پبرو تو هوا سرده. می -

  برو، عافيت باشه.  -

امير رفت باال و من برگشتم داخل سالن. هر سه تا چای دست نخورده بد رنگ شده 
بودن. رفتم استکانا رو خالی کردم و شستم و زير کتری رو روشن کردم و کمش 

  کردم. 

بعد هم رفتم سراغ الناز. روی تختش خوابيده بود. روش به ديوار بود و آروم نفس 
  د. کشيمی

  جلو رفتم و کنارش نشستم. 

به اتاقش نگاهی انداختم که هنوز هم وسايلش صورتی رنگ بودن. رنگی که من 
  هميشه ازش تنفر داشتم. 

  دستم رو روی بازوی الناز گذاشتم و گفتم:

  بيداری؟ -

  با صدای گرفته زمزمه کرد:

  اهوم. -

  الناز! تو خونه بودی وقتی اين اتفاق افتاد؟ -

  اهوم. -

  کی اين کار رو کرد؟! -

  جوابمو نداد. موهاشو نوازش کردم و گفتم:
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امير مطمئنه که کار فرزينه. ممکنه برای فرزين گرون تموم بشه الناز. من و تو  -
گيره! پس لطفاً بهم بگو دونيم چجوری انتقام میشناخت دقيقی از امير نداريم. نمی

  کار فرزين بود يا نه؟

  که بهش بگی؟ -

  اه حلی پيدا کنيم.نه! تا ر -

  تو نگران شوهر منی؟ -

  خواست مشتمو باال ببرم و بزنم توی سرش. دلم می

نگران شوهرت نيستم. نگران خودتم، نگران اميرم که نره پدر فرزينو در بياره.  -
شناسم به جای اون فايترای اونوقت کار بکشه به دادگاه و زندون. اميری که من می

  کنه الناز.بانيشو تيکه تيکه می تيکه تيکه شده، باعث و

  الناز سمتم چرخيد و گفت:

  پس نبايد بهش بگيم کار فرزين بوده. -

  چی؟! يعنی واقعا کار فرزين بود؟! -

  تر ازش پرسيدم:الناز سرشو تکون داد. متعجب

  های امير چکار داشت؟چرا؟ به ماهی -

  چون تو دوستشون داری؟ -

  گی؟چی می -

فتين باال و امير فايتر قرمزش رو به تو داد فرزين بدش اومد. اون شب که با هم ر -
  شد.امير قلبشو به تو داده و فرزين حسوديش می

  خوب به فرزين چه ربطی داره؟ -

  دونی فرزين هنوزم دوستت داره و من اين وسط بازيچه بودم؟يعنی تو نمی -

چه سودی به حال  اتمگه فرزين مرض داره تو رو بازيچه کنه؟ تو با اين قيافه -
  فرزين داشتی؟
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  من؟! من سه ميليارد ارزش داشتم برای فرزين. -

  سه ميليارد؟! -

  توی تاريک و روشن اتاق سر تا پای الناز رو نگاه کردم و گفتم:

  ات؟ پول بابات؟ شغلت؟! به چه علتی؟!سه ميليارد! به خاطر چی؟ قيافه -

از تو خوشم نيومده و اگر هم خيلی سخته بشنوی شوهرت بهت بگه من هيچوقت  -
  دارم باهات راه ميام به خاطر منافع خودمه.

  دونی بگو. نذار امير تنها بمونه.يعنی دقيقا چه اتفاقی افتاده؟ اگر چيزی می -

  اونی که تنهاست منم، نه امير. -

  و بعد پشت به من کرد و گفت:

  خوام بخوابم. برو سلين می -

  شيدمش و گفتم:بازوشو چنگ زدم و سمت خودم ک

و چرا فرزين اين کارا يعنی چی که بخوابی؟ بهم بگو به خاطر چی دعواشون شد  -
  کنه؟رو می

الناز هيچی نگفت. نخواستم اذيتش کنم و حرف زدن باهاش رو موکول کردم به فردا 
  که حالش بهتر بشه.

  برای همين پا شدم از اتاقش بيرون بيام. قبل از ترک کردن اتاقش گفتم:

ببين عزيزم، هيچ مرد يا زنی لياقت اينو نداره به خاطر منافع خودش بهت توهين  -
کنه. همين فرزين حتی اگر به خاطر منافع من و خودش اومد سمت تو، من ديگه 

کنی مورد سؤاستفاده هستی نبايد بهش گردم. تو هم اگر فکر میهيچوقت بهش بر نمی
  اجازه بدی اذيتت کنه. 

و من از اتاقش خارج شدم. رفتم گوشيم رو برداشتم و به فرزين  الناز جوابمو نداد
  پيام دادم و نوشتم: تو آکواريومای امير رو شکستی؟

  : مگه آکواريومای امير طوری شدن؟خيلی طول نکشيد که جواب اومد
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  نوشتم: يعنی تو خبر نداری؟اخمی کردم و 

  ره؟ن من شکستم، به تو چه ربطی دادر جوابم سريع نوشت: فرض ک

ی امير و به عصبانی شدم و سريع تايپ کردم: به چه حقی پاتو گذاشتی توی خونه
اش دونی به خاطر عالقهتونه ازت شکايت کنه؟ میدونی میوسايلش دست زدی؟ می

  ت بده؟ مگه از جون خودت سير شدی؟تونه يه درس حسابی بهبه فايترا می

  کنی؟می در جوابم نوشت: تو داری از طرف اون منو تهديد

کنم، فقط ترسيدم برای بعدها از پيامم سؤاستفاده کنه پس نوشتم: من تهديد نمیمی
ی کسی که ازش شناخت درستی نداری و ماهياشو گم چرا بايد پاتو بذاری تو خونهمی

  و الناز چه آزاری به تو رسوندن؟ بکشی؟ مگه ديوونه شدی؟ مگه امير

  موش کردم. چند لحظه بعد جواب اومد:رفتم زير کتری رو که داغ شده بود خا

  ی ديگه وسط دعوا چرت و پرت نگه.زبون الناز رو کوتاه کردم تا دفعه -

فهمی خودتو درجوابش سريع تايپ کردم: پس با الناز دعوات شده. ببينم فرزين تو نمی
خواييش؟ کسی با خواهر خودت گی نمیانداختی وسط زندگی الناز و االن بهش می

  شه بگی چه مرگته؟زيی بکنه ناراحت نميشی؟ میهمچين با

جوابمو نداد. کمی بعد امير اومد پايين. چايی ريختم و رفتم توی هال و سينی رو 
گذاشتم روی ميز. بعد هم رفتم ميوه آوردم که هر چی دوست داره بخوره. اما اون 

امير  چايی رو ترجيح داد. من هم استکانم رو برداشتم و يک جرعه نوشيدم. صورت
  رو که نگاه کردم خيلی غمگين بود. 

  چاييش رو که خورد استکانش رو روی ميز گذاشت و رو به من گفت:

  از الناز پرسيدی؟ -

  آره.  -

  چی گفت؟ -

  تونم خواهش کنم هر چی که بهت گفتم آروم باشی و...می -

  فقط بهم بگو چی گفت. -
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، ل اينکه با هم دعوا کردن و بلهدر مورد اينکه فرزين اذيتش کرده نپرسيدم اما مث -
  فرزين آکواريومای تو رو شکسته.

امير پوزخندی زد و روی زانوهاش تکيه کرد و کف دستشو توی موهاش کشيد و 
  اونا رو محکم نگه داشت.

ی دعوای با الناز آکواريومای منو شکونده ولی در واقع دعواش با فرزين به بهونه -
  من و توئه.

  با ما برای چی؟ -

ی که از حضور من نزديک تو برای ماهی قرمزی که به تو دادم، برای حسادت -
  داره. 

  سر بلند کرد و رو به من گفت:

  ذارم. آرزوتو به دلش می -

  فهمم منظورش چيه؟! داشته. نمی گه برای فرزين سه ميليارد ارزشالناز می -

  ايش زل زد و گفت:چند لحظه نگاهم کرد و بعد راست شد و تکيه کرد و به صفحه نم

  کنه!پس عشق تو رو به سه ميليارد فروخت. پول چه کارايی که نمی -

دونين زنی؟ تو رو خدا به من هم بگين. همتون يک چيزی میداری از چی حرف می -
  گين. و به من نمی

  فهمم چی شده؟خودم هم تا همين امشب مطمئن نبودم. اما االن می -

  گی؟بهم می -

مشب اين همه سکوت چقدر روی اعصابم بود. يک پيام برام اومد سکوت کرد و ا
  وقتی بازش کردم از فرزين بود. نوشته بود: هنوز هم عاشقتم سلين.

کشيد. توی همين به گوشيم خيره بودم. مغزم داشت از اين همه وقاحت سوت می
است دونی سلين، من فقط دلم خوافکار بودم که پيام ديگه اومد که نوشته بود: می

برات يک زندگی عالی و الکچری درست کنم. ديدم مشکلی نيست يک مدت سختی 
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کنم تو تا هميشه خوب زندگی  تونم کاریبکشيم و کمی هم بد کنم، اما در عوض می
  کنی.

مصرفی. تو برای شعور بیسرمو تکون دادم و با عصبانيت نوشتم: حقا که تو يک بی
 بر اون سرت کنم چطور فکر کردی بعد ازمن، منو ول کردی يا برای پول؟! خاک 

  گردم پيشت؟عقد کردن الناز برمی

گوشيمو توی دستم فشردم و به يک نقطه خيره شدم که دوباره صدای پيامک گوشيم 
اومد که فرزين نوشته بود: يعنی ديگه دوستم نداری؟ امکان نداره، تو هنوز عاشقمی 

  کردی.ه اون پسره آريو رو ول نمیوگرن

شعور مثل تو بود که ولش کردم. پس نشون تايپ کردم: اون هم يک بی با حرص
  ده پول برام مهم نيست بلکه شعور مهمه.می

  زنی؟داری با اون آشغال حرف می -

  نم.زآره، با خود آشغالش حرف می -

های فرزين دستش رو سمتم گرفت. گوشيمو دستش دادم و اون مشغول خوندن پيام
ن داد. خيلی براش ناراحت شدم. گوشی رو بهم برگردوند و شد. سرشو با تأسف تکو

برخالف تصورم نه داد و هوار کرد و نه حتی اونقدر جوشی شد که بخواد بگه 
  آدرسشو بده برم فالن و فالنش کنم.

  توی سکوت نگاهش سمت صفحه نمايش بود و تا آخر شب الم تا کام چيزی نگفت. 

  آخر هم پا شدم و گفتم: 

  وای امشب تو اتاق مامان بابا بخوابی؟خامير می -

  ذارم.ی مرگمو مینه، يه بالش بده رو همين مبل کپه -

  ت.دور از جون -

ای برداشتم و رفتم تو اتاق مامان اينا و از توی کمد ديواری براش يک تشک پنبه
  آوردم تو هال که با ديدنم از جاش بلند شد و گفت:

  کی گفت اينو بلند کنی؟ -
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  سبکه. -

بعد انداختمش جلوی مبل و کشيدمش که باز شد. بعد رفتم يک بالش و يک پتو  و
برداشتم و وقتی چرخيدم با امير رو به رو شدم. پتو و بالش رو از دستم گرفت و 

  تشکر کرد. 

  رفت بيرون و من هم پشت سرش رفتم و در اتاق مامان و حبيب آقا رو بستم. 

و پايينش انداخت و روی بالش نشست و امير بالش رو انداخت روی تشک و پتو ر
  . پشتشو به مبل تکيه زد

معلوم بود حالش بده. حق هم داشت. همين که نشسته بود و برای دعوا و کتک کاری 
  از خونه بيرون نزد خيلی خوب بود.

  ها رو بذارم يا خاموش کنم؟چراغ -

  خاموش کن، فقط صفحه نمايشو بذار.  -

  باشه. -

ها رو خاموش کردم. اون هم صدای صفحه جمع کردم و چراغوسايل روی ميز رو 
  نمايش رو کمی زياد کرد.

  ها توی يخچال شدم. ها و چيدن ميوهرفتم توی آشپزخونه و مشغول شستن ظرف

چراغ رو خاموش کردم و بيرون اومدم. امير بالشش رو به مبل تکيه زده بود و 
شد نمايش بود. نور کم و زياد میسرشو به بالش تکيه کرده بود و نگاهش به صفحه 

  تابيد. آروم بهش گفتم:و بهش می

  شب بخير. -

بدون اينکه سرشو بچرخونه جوابمو داد. رفتم توی اتاقم و درو بستم. موهامو از کش 
هايی که از روز اومدن امير تا اون باز کردم و روی تخت دراز کشيدم و به اتفاق

  لحظه افتاده بود فکر کردم.

هايی مير، به هم خوردن نامزدی من و فرزين، پيدا شدن آريو و تک تک اتفاقاومدن ا
  که توی اون مدت پيش اومده بود.
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  دونم چقدر فکر کردم و چقدر طول کشيد اما خيلی دير خوابم برد. نمی

هايی به در اتاقم بيدار شدم. نگاهی به ساعت گوشيم صبح با صدای خوردن ضربه
يم بود. مامان هم چند بار زنگ زده بود اما گوشيم سايلنت بود. انداختم. ساعت نُه و ن

  آلود گفتم:روی تخت نشستم و خواب

  بله.  -

  در اتاق باز شد و امير به چهارچوب تکيه زد و گفت:

  صبح بخير.  -

  از جام بلند شدم و گفتم:

  صبح بخير.  -

  هميشه همينقدر سحرخيزی؟ -

  شونه کشيدن موهام شدم و گفتم: لبخند زدم و رفتم جلوی آينه و مشغول

  دقيقا هميشه... الناز بيدار شده؟ -

  آره بيدارش کردم. صبح رفتم نون گرفتم، ميز هم براتون چيدم. -

  چرا نرفتی سر کار؟ -

  تونم تنهاتون بذارم؟مگه می -

  رفتی نون گرفتی پس يعنی تنهامون گذاشتی. -

  برگشتم. حاالم بيا ديگه بحث نکن.زود  -

از چهارچوب جدا شد و رفت. من هم رفتم توی سرويس و وقتی رفتم توی  و بعد
آشپزخونه امير پای اجاق گاز بود و الناز سر ميز نشسته بود. امير برای ما شير توی 

  خورم.ليوان ريخت و سر ميز گذاشت. من و الناز با هم گفتيم: مرسی، نمی

  اون هم پشت ميز نشست و گفت:
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تون های وا رفتهراتون خريدم که نوش جان کنين. اين قيافهخود کردين. شير ببی -
تون سالم نيست. حواسم بهتون هست چطوری ليوان ليوان نوشابه مال اينه که تغذيه

  ريزين رو ساالداتون. کيلو سس میخورين و کيلو می

من و الناز به هم نگاه کرديم و خنديديم. امير ليوانش رو برداشت و مشغول نوشيدن 
يک جوری منتظر نگاهمون کرد که مجبور شديم ليوان رو برداريم و بر خالف  شد.

  ميلمون شير بخوريم. 

  مون رو خورديم خواستم بلند شم کارها رو انجام بدم که امير گفت:وقتی صبحانه

  بشين.  -

هاش رو به هم قفل کرد و سر جام نشستم. اون آرنجاشو روی ميز گذاشت و دست
هاش بوديم. اون به ميز نگاه کرد. من و الناز منتظر حرف توی سکوت چند لحظه

. بعد از کمی دست چپش رو سمت الناز گرفت. الناز دستش رو گذاشت تو دست امير
نگاه گيجی که به الناز کردم دست راستش رو سمت من گرفت و من هم بعد از نيم

  دستمو توی دستش گذاشتم. اون نگاهشو بين ما چرخوند و گفت:

ينين دخترا، هر دوی شما برای من عزيز و مهم هستين. من خيلی دير اومدم توی بب -
شن ارزش زيادی قائلم. دلم اين خانواده، اما برای کسايی که به من مربوط می

خواد برای هيچکدوم از شما اتفاق بدی بيفته و يا کسی موجب آزار و اذيت شما نمی
افيه از من کمک بخوايين، جونم هم براتون دو تا بشه. اگر هم کسی اذيتتون کنه فقط ک

  ذارم.می

ها با محمود زندگی کردم و دلم خواست يک بار هم که شده به من دونين، من سالمی
  اش نگاه کنه، اما هيچوقت بهم محل نذاشت. به چشم يکی از اعضای خانواده

کنم ی میاالن دارم توی اين خانواده به عنوان، يکی از اعضای خانواده خوب زندگ
  البته اگر بذارن. 

  کيا؟ -

  بندی عقرب.سازمان عقرب... سازمان مبارزه و شرط -

  اين ديگه چيه؟ -
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  هامونو ول کرد و گفت:امير دست

خوان به صورت آزاد توش شرکت کنن. يک سازمان مبارزه برای فايترايی که می -
بندی ايترا شرطدارهای عالقمند روی فشه و خيلی از سرمايهمبارزه برگزار می

بندی کرده کنن. بعد از مسابقه هر کدوم از فايترا برنده بشه، اون کسی که شرطمی
  ده. ک چيزی هم به فايتر خودش میزنه و يپول زيادی رو به جيب می

  اون نفس عميقی کشيد و سرشو پايين گرفت و گفت:

توی قرارداد براشون  های فقير يا متوسط هستن و پولی کهفايترا معموال از خانواده -
نويسن از نظرشون وسوسه کننده است. مثل بار اولی که خودم رفتم مسابقه دادم می

تونه زندگی منو تغيير بده. اما من بعدش پشيمون شدم و و فکر کردم اون پول می
کنم. اعضای باندشون سرم کاله گذاشتن و پول منو ندادن و گفتم ديگه مبارزه نمی

  ل به دستم رسيد. شانسی بود که پو

خوان براشون مبارزه کنم. اين يکی فرق شون پيدا شده و میاالن دوباره سر و کله
خواد برم توی همچنين خوام بهم بده ولی خودم دلم نمیداره و گفته حاضره هر چی می

  مبارزاتی.

پولش خيلی خوبه، اما بايد قراردادی رو امضا کنی که اگر ُمردی اين فقط يک اتفاق 
ات هم حق شکايت ندارن و فقط پولی برابر با وده و خودت رضايت داشتی. خانوادهب

دن و تموم. البته اگر گيره. اگر بردی سهمت رو میات تعلق میات به خانوادهديه
  دونی با کی طرفی و برای کی مبارزه سرت شيره نمالن. چون نمی

  کنی.می

  ب پس تو مجبور نيستی بری مبارزه.خو -

در جواب الناز سکوت کرد. کمی فکر کرد و ساعدهاشو روی ميز گذاشت و امير 
  گفت:

  مجبور نبودم، نه تا وقتی که به تمام زوايای زندگيم نفوذ کردن. -

  يعنی چی؟ -



326 
 

االن ديگه مطمئنم محمود از طرف اونا دستور داشته پول منو بگيره. از طرف اونا  -
طرف همونا دستور داشته الناز رو عقد فرزين رو تطميع کردن الناز رو بگيره. از 

فرزين سه ميليارد  ده وگرنهخوادش و طالقش میکنه. بعد هم مستقيم بهش بگه نمی
  از کجا آورد؟ 

هاش کشيد. من و الناز به هم زل زديم. الناز با غصه و عصبی دستش رو روی لب
  امير آروم گفت:

  ير يک سقف نميری. الناز تو از فرزين بازی خوردی و هيچوقت باهاش ز -

ی اين کارها اون هميشه سلين رو دوست داره. حرفی که خودش مستقيم بهت زد. همه
اومدم ی محمود بيرون نمیبرای اينه که منو تحت فشار بذارن. شايد اگر از خونه

کردن اما با اومدنم به اينجا اومدن سراغم يا با سپيده يه بازی رو شروع میمستقيم می
  رو نشونه گرفتن.  اونا شماها

دونم چرا خواستن فرزين از سلين جدا بشه. شايد خواستن اينجا رو هم برای من نمی
ناامن کنن و خانواده همه چيز رو از چشم من بدونن. شايد خواستن کاری کنن از 

دونستن اينجا هم برم و جايی برای موندنم نباشه و بهم فشار بياد. مخصوصاً که می
  يه و برای چکام ماشينمو فروختم. هام خالرفته و من دستمحمود پول منو گ

  الناز آهسته و با ترديد گفت:

امکان نداره آخه من و فرزين قبل از اينکه تو بيای با هم ارتباط داشتيم و پيام  -
  داديم. البته زمانی قبول کرد بياد خواستگاريم که تو وارد زندگيمون شدی.می

ه که با تو باشه؛ زمانی قبول کرد بياد تو رو بگيره که پس تا اون زمان قبول نکرد -
  د از عقدتون رفتين خونه خريدين. من اومدم. پس حتما بهش قول پول دادن که سريع بع

  امير رو به من کرد و گفت:

  و تو سلين، اون شب توی باغ فرزين چی بهت گفت؟ -

  گفت به خاطر هر دومون اين کار رو کردم.  -

های ديشب ای ازدواج به يک خونه احتياج داشتين و طبق پيامهر دوی شما بر -
خواست برات يک زندگی الکچری بسازه... يک زندگی که توش فرزين اون می
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تونست برای تو خونه بخره اما با اين خوشبخت باشی. فرزين با حقوق پرستاری نمی
  رای تو خريده، نه به خاطر الناز.کار تونست. اون خونه رو ب

هاش اما داد تا فقط گريه نکنه. اشکهاشو روی هم فشار میاز نگاه کردم. لببه الن
  هاش سقوط کردن. سرکشی کردن و از چشم

  امير آهی کشيد و گفت:

بشيم تا کار درست رو انجام فايده است. بايد با هم متحد االن ديگه گريه کردن بی -
  بديم.

  امير رو به من کرد و گفت:

دونست. حتی از عاليقت خبر همه چيز رو در مورد تو می در مورد آريو! اون -
داشت. اگر آريو جزو اين نقشه باشه پس فرزين همه چيز رو در مورد تو به اون 

  ی پدربزرگت رو حتما فرزين به آريو داده. گفت. حتی آدرس خونهمی

  تونست بخواد؟! خوب آريو از من چی می -

ن. برای همين آريو رو فرستادن جلو تا تو رو ها حتما من و تو رو با هم ديداون -
طور که االن شرايط از من دور کنه و تو يک اهرم فشار برای من بشی. همون

  الناز اون اهرم فشاره.

  ... و بعد -

خواستن کارهای بدتری انجام بدن. مثل اون روز که و بعد با اومدن آريو شايد می -
ات کردم و يا اون دم سر رسيدم و پيادهبردت جايی که خوسوارت کرد و داشت می

برد االن من در خواست ببردت. اگر تو رو میی پدربزرگت که میروز توی خونه
تونست از خودش حال تمرين و آماده شدن برای مسابقه بودم. حتما به همين خاطر نمی

  کارت شناسايی به پدربزرگت نشون بده.

  آدم وجود داره. مگه تو نگفتی رفتی تحقيق و گفتن اين  -

ی ها گفتن بله همهبله، درسته اما من عکسی از آريو بهشون نشون ندادم و اون -
ن پسر اصال آريو مشخصات درسته اما ممکنه فقط مشخصات درست باشه و اي

  سليمانی نباشه. 
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کرديم که تا کجا درگير اين همه توی سکوت فقط به هم نگاه کرديم و داشتيم فکر می
  . مسئله شديم

  امير نفس عميقی کشيد و دستشو توی موهاش کشيد و گفت:

ها روشنن و مطمئن بودم من خاموش و اما ديشب وقتی برگشتيم خونه، ديدم چراغ -
ی کرد و وقتی رفتم باال جنازههای الناز منو به فرزين وصل میکردم و رفتم. گريه

صش توی خونه ماهيام ردی از فرزين کنارشون بود. بوی اون عطر تند مخصو
  ده.مام حدسيات منو صحيح نشون میپيچيده بود و چيزی که پيدا کردم ت

دستش رو برد توی جيب شلوارش و وقتی بيرون آورد تونستم يک دستبند با نشان 
  عقرب ببينم. يکدفعه چيزی توی ذهنم جون گرفت و گفتم:

به دست داشتن و  ی تو، اون مردها که اومدن از اين دستبندهااون روز توی مغازه -
  من فکر کردم نشان ماه تولدشونه.

  امير سرشو باال و پايين انداخت و گفت:

نه! هر کس عضو اين سازمان باشه بايد اين دستبند رو دستش کنه. اينو برای من  -
خودم، به رسونن... نه به جا گذاشتن. ازم خواستن تصميم بگيرم وگرنه بهم آسيب می

  چيزهايی که دوست دارم. 

صدا اشک کرد. آروم سرشو سمت الناز که بیامير به ميز خيره بود و داشت فکر می
  ريخت گردوند و گفت:می

کنم سلين جا کافيه. اجازه نده بيشتر از اين غرورت پايمال بشه. فکر نمیتا همين -
حال بشه و تو نخوای برای دختری باشه که به خاطر جدا شدن تو از فرزين خوش

  بهت بخندن خودتو سختی بدی عزيزم.ن اينکه ديگرا

  هق گفت:هاش رو پاک کرد ولی با هقالناز با پشت دست اشک

هر چی سرم مياد از آه سلين بود. ديشب با فرزين اومديم خونه. اون خيلی با من  -
کنه و گفت از اينکه مجبوره تحملم کرد. بهش گفتم چرا اينطوری میسرد برخورد می

بهش گفتم چه اجباری و گفت اشتباه کرده به من نزديک شده و کنه خسته است. بعد 
دلش برای سلين تنگ شده. عصبانی شدم و هر چی از دهنم در اومد هم به فرزين 
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ده و االن گفتم و هم سلين. اون هم عصبانی شد و گفت امشب آخرين کارشو انجام می
واريوما رو شکوند. ی آکفهمم آخرين کارش چی بود و برای چی؟ رفت باال و همهمی

البته من باهاش باال نرفتم و نتونستم ببينم چکار کرده. فقط وقتی اومد پايين گفت هيچ 
دونم توی ابله خوشم نمياد اون داداش نره غولت اينقدر به عشق من توجه داره. نمی

هام خنديد چطور فکر کردی من ممکنه يک روزی از تو خوشم بياد. بعد هم به گريه
تر از اين هستين که من بخوام بيشتر از اين وقت و ارزشو و داداشت بیو گفت: ت

  گردم.تون کنم. من به سلين بر میفکرمو درگير

هاش ها ناراحت شده بود کف دستو بعد گذاشت و رفت. امير که از شنيدن اين حرف
هاش رو محکم و عصبی روی صورتش کشيد و پشت سرش هدايت کرد. دوباره دست

  وند و نفس عميقی کشيد و گفت:رو برگرد

های من گوش يدوارم به حرفکنم، نگران نباشين. فقط امهمه چيز رو درست می -
  بدين. 

  من و الناز با هم سر تکون داديم. امير رو به من گفت:

  درت زنگ بزن از نگرانی در بياد. تو برو به ما -

  رو به الناز گفت: 

  ن. تو هم برو دوش بگير بايد بريم بيرو -

  ريم؟کجا می -

جا کنن. اونجا ريم وسايل خياطی سلين رو جمع کنيم که فردا بديم برامون جابهمی -
ی من تعدادی سفارش هست که بايد ريم مغازهديگه برای سلين امن نيست. بعد هم می

  بندی کنم. بسته

  باشه.  -

دستش انداخت و الناز پا شد و رفت. خواستم ميز رو جمع کنم. امير دستبند رو دور 
  گفت:

  تو برو به مادرت زنگ بزن و حاضر شو.  -
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  چرا دستبند رو دستت کردی؟ -

  خوام گم نشه.می -

  باشه. -

. بعد هم رفتم با مادر تماس گرفتم و خيالش رو از خوب بودن همه چيز راحت کردم
کم لباس پوشيدم و حاضر شدم. وقتی رفتم توی هال امير هم اومد و با ديدنم کم

افتادم و نگاهی که از پايين هام میروم وايساد و از باال نگاهم کرد. ياد بچگیروبه
  نداختم. رو به باال توی صورت بابام می

  هامو زير دندونام کشيدم و گفتم:لب

  که فرزين با تو اين کار رو کرد. ببخشيد  -

  هام شنا کرد و گفت:نگاهش توی چشم

  فرزين اينطور عذابت داد. نه، تو ببخشيد که به خاطر من  -

  فرزين برای پول منو عذاب داد، نه به خاطر حضور تو.  -

  تو... -

  ساکت شد. آروم گفتم:

  من چی؟ -

  تو...  -

  تونست حرف بزنه. نخواستم اذيتش کنم. آروم گفتم:نمی

  هر وقت فکر کردی درسته حرف بزن. -

ت. کمی بعد نفس عميقی ی مبل نشست و سرشو زير گرفلبخند تلخی زد و روی دسته
  کشيد و سر بلند کرد و گفت:

  حالم.تو دختر خوبی هستی و از اينکه باهات آشنا شدم خوش -

  ممنونم، لطف داری اما من که خيلی اذيتت کردم.  -
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  تو منو اذيت نکردی. همين رفتارا آشنايی ما رو قشنگ کرد.  -

  ها برای چيه؟اين حرف -

رم که خطر از شما افته. من میاتفاقی هم براتون نمی اگر من از شماها دور باشم -
  دور بشه.

  يعنی چی که ميری؟ کجا ميری؟ -

  رم سراغ کسی که قراره فايترش باشم. می -

  خوای مبارزه کنی؟يعنی می -

  دارن.اگر مبارزه نکنم دست از سر شماها بر نمی -

يگه ميان سراغت و ی دی بعد هم با يک نقشهولی اگر بری مبارزه کنی دفعه -
  کنن. ات رو تهديد میخانواده

  خوام که اين آخرين بار باشه.ازشون می -

  هاشو گرفتم و تکون دادم و گفتم:جلو رفتم و عصبی شونه

افتاد معلومه که ديوونه شدی. تو حق نداری اين کار رو بکنی. اتفاقی که نبايد می -
بری سراغشون و براشون مبارزه هم  دونيم چی شده پس الزم نيستافتاد و االن می
  مون ضربه زدن.ی کافی به همهبکنی. به اندازه

  سلين! -

  بغض کرده بودم و ناخواسته با تکون دادنش سرش داد زدم:

  نِميری. -

  هام سر خوردن. امير با ناراحتی از جاش بلند شد و گفت:هام از توی چشمو اشک

  کنی. اعصاب منو خرد می گريه نکنزنيم پس داريم با هم حرف می -

  هامو پاک کردم و خيلی تخس گفتم:با ساعدام چشم

  ذارم بری. کنم و نمیگريه نمی -
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  لبخند آرومی به بهونه گرفتنم زد و گفت:

  مونم. رم، پيشتون مینمی -

  قول بده. -

هاش داد. بدون اينکه هاش نشست و جاشو به لبخند روی لبغم بزرگی توی چشم
  دوباره بغض کردم و گفتم:بدونم چرا 

  قول بده که نميری.  -

  با صدای گرفته و سنگين گفت:

  رم. نمی -

  قول بده.  -

  کنم. سلين... خواهش می -

ازش دور شدم و خودمو روی مبل انداختم و شروع کردم به گريه. کمی بعد اومد 
  پيشم نشست و گفت:

  کنن خوشم نميادا!از دخترايی که گريه می -

  . به درک -

  آروم خنديد و گفت:

  کنه اشک ريختن. ينه باز شروع میبسه االن الناز مياد و تو رو اينطور بب -

  هام کشيدم و گفتم:هامو زير چشمدست

گوش بدی. ام که بخوام بگم نرو و تو خوای برو. به درک. من کیبرو، هر جا می -
  خواهرتم، مادرتم، زنتم!

  عد آهی کشيد و از جاش بلند شد و گفت:رخم. کمی بفقط زل زده بود به نيم

  لناز بيرون اومد بيايين که بريم.من توی حياطم، ا -
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وقتی الناز اومد و حاضر شد رفتيم بيرون. امير به آژانس زنگ زده بود و هر سه با 
هم رفتيم مغازه. شيدا هم اونجا بود. مشغول جمع کردن وسايلم شدم و بعدش با صاحب 

کنم و گفت بايد مدتی برای پولم صبر کنم و گفتم دارم تخليه میمغازه تماس گرفتم و 
اش رو تا پايان ماه کامال تسويه کنم و گفتم که مشکلی نداره. فقط ازم خواست اجاره

  قبول کردم. 

تامون سوار تاکسی ها رو کنار گذاشتيم از شيدا خواستيم بره و ما هر سهوقتی کارتن
های اونو جمع کرديم و توی جعبه چيديم و امير ارشی امير. سفشديم و رفتيم مغازه

  ها رو دست دوستش داد تا ببره ارسال کنه. اون

ی منو جا به بعد هم با دوستش تماس گرفت و ازش خواست فردا بره وسايل مغازه
  جا کنه. 

بعد از ظهر رفتيم دنبال خريدن وسايل مورد نيازم برای برپا کردن آموزشگاه 
  خياطی.

کرد من و الناز به چيزی فکر نکنيم و ذهنمون رو از همه چيز دور می امير سعی
دونستم امير چه فکر خطرناکی توی سرش داره. فکری که ممکن نگه داره اما من می

  بود به قيمت جونش تموم بشه. 

دونستم درونش غوغاست. اون تنها رسيد اما من میخودش خيلی آروم به نظر می
  خونه زنده مونده بود و حاال قرار بود کاری بکنه که نبايد. فايتری بود که توی اون

  های مزاحم بجنگه. ی نوزادی مولی مزاحم رو بخوره و با ماهیقرار بود همه

تونستم تحمل کنم و ببينم که امير با پاهای خودش ولی من خيلی استرس داشتم و نمی
  جای خطرناکی ميره.

توران و شام خورديم. توی رستوران يک اون شب بعد از خريد با امير رفتيم رس
دونستم کرد. میجا بهشون نگاه میآکواريوم پر از ماهی بود. امير هم داشت از همون

  کرد. ذهنش مشغول ماهياييه که از دست داده و اين ناراحتم می

اش سر زد و برگشت. بعد هم فرش رو شب وقتی برگشتيم خونه امير رفت به خونه
  ی باال و روی پشت بوم پهن کرد تا خشک بشه. قهبغل زد و برد طب
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ای که امير خريده بود رو آوردم توی هال وقتی اومد پايين چايی درست کردم و تخمه
ی و فلش مموری رو به صفحه نمايش وصل کرديم و مشغول نگاه کردن به مجموعه

  جان ويک شديم. 

  يم.کردتامون ساکت بوديم و با دقت به فيلم نگاه میهر سه

  بعد از دو قسمت الناز گفت:

  ام.رم بخوابم، خستهتونم ببينم، میها خيلی قشنگ بود ولی من ديگه نمیبچه -

  امير جواب داد:

  شبت بخير.  -

من هم شب بخير گفتم. الناز مسواک زد و رفت توی اتاقش و ما داشتيم قسمت سوم 
  نگاهش به صفحه بود. لم زده بود و  کرديم. امير روی دو تا بالشرو نگاه می

ها رو های ابتدايی قسمت سوم بود. امير پاشد و استکانحواس من هم پی صحنه
  برداشت و رفت چايی بياره. من هم مشغول پوست کندن ميوه شدم. 

  وقتی امير اومد و سينی رو گذاشت بينمون و گفت:

  اشکال نداره بيارم عقب؟ -

  اتفاق خاصی نيفتاد ولی بيار عقب. -

  دستی نگاه کرد و رفت تو فکر. دستی ميوه رو گذاشتم نزديکش. به پيشپيش

چند دقيقه گذشت اما حواسش هنوز پرت بود. دستمو جلو بردم و تکون دادم. نفس 
  عميقی کشيد و سر بلند کرد. 

  دوست نداری برات ميوه پوست بکنم؟ -

  نه! اين چه حرفيه؟ -

کنه. يک دستش ک چيزی اذيتش میکردم يو بعد رو کرد به صفحه نمايش. حس می
اش با موهاش بازی کرد. کمی بعد سرشو رو انداخت دور زانوهاش و با دست ديگه

  گذاشت رو زانوهاش. از حالتش تعجب کردم و گفتم:
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  امير چته؟ -

  سرشو روی زانوهاش تکون داد و وقتی سرشو برداشت رو به من گفت:

تنها بمونيم. اجازه نداشتيم با هم فيلم ببينيم، من و سپيده هيچوقت اجازه نداشتيم با هم  -
چه برسه به اينکه برام ميوه پوست بکنه و قاچ کنه بذاره جلوی دستم. محمود هيچوقت 

کرد. مزاحمی که هم برای به من اعتماد نداشت و به من به چشم يک مزاحم نگاه می
  خودش و هم دخترش خطر داشت.

سپيده نگاه نکردم. از اينکه هيچوقت بهم  ولی من هيچوقت جز به چشم خواهرم به
  کرد ناراحت بودم اما من واقعا پسری نبودم که بخوام دست از پا خطا کنم.اعتماد نمی

هايی افتاده که ها شده، اتفاقها خيلی وقتاز اين بابت ناراحت نباش. توی زندگی -
  نبايد و محمود هم حق داشته که بخواد نگران دخترش باشه.

  کنی؟نطور فکر میتو اي -

  ايد حق داشته.روی کرده باشه اما شآره. شايد زياده -

  کرد آروم گفت:امير با سری که به کنار کج بود و نگاهم می

  نه، حق نداشت... حق نداشت چون من آدم هرزی نيستم. -

  اش رو گرفت. مچ دست ديگه و بعد سرشو برگردوند رو سينه و با يک دست

امير پر بود از درد و رنجی که تنهايی به دوش کشيده بود. درد تمام زوايای زندگی 
  کرد سر پا بايسته.و رنجی که روحش رو از هم دريده بود اما سعی می

  امير. -

  هوم! -

مهم نيست که محمود بعد از چند سال نتونست بهت اعتماد کنه. مهم اينه که خانم  -
  داد.اعتماد کرد و دخترش رو دستت مدير خيلی زود بهت 

ی آرومی امير سر بلند کرد و رو به من کرد. چند لحظه بهم نگاه کرد و بعد خنده
کردم واقعا حيف اميره که بخواد به خاطر اين کرد. همين هم کافی بود. حس می

  مسائل احساس غم و اندوه و شکست بکنه.
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  بهش اشاره کردم و گفتم:

  بخور، نوش جان. -

  ممنون سلين. -

  و به صفحه نمايش نگاه کرد. و نفس عميقی کشيد

چند روزی از رفتن مامان و حبيب آقا گذشته بود. همه چيز به طرز عجيبی آروم 
زد و نه اومد. حتی الناز نه حرفی ازش می. خبری از فرزين نبود و سمت ما نمیبود
  خواست خبری ازش بگيره. می

ست با هم بريم يکی دو بار خاله به الناز زنگ زد و حالشو پرسيد و ازش خوا
  کرد. هاشو رد میشون ولی الناز دعوتخونه

های امير محل کار منو جا به جا کردن. بدون اينکه من حضور داشته باشم دوست
رفته بودن و وسايل منو برده بودن به مکان جديد. من هم با الناز و امير رفتم صنف 

  و چند جای ديگه تا کارهای مجوزمو تموم کنم.

های ی پايين رو با چرخوز عصر با امير و الناز رفتم آموزشگاه. طبقهبعد هم يک ر
ها رو دور آموزشی و سردوزها و ميزهای برش و ميزهای اتو چيديم. صندلی

های خودم و سردوز و اتوی ی باال رفتيم و چرخ خياطیميزهای برش چيديم. به طبقه
رديم. به لطف دوستان بردها رو به ديوار نصب کمخصوصم رو چيدم و تخته وايت

امير دو اتاق پروی بزرگ به ديوار نصب کرديم و شب، بعد از کلی کار به منزل 
  برگشتيم.

وقتی اومديم خونه ساعت يازده شب بود. تا لباس عوض کرديم و چايی گذاشتيم و 
امير دوش گرفت و کارهای معمولی رو انجام داديم، ساعت از دوازده رد کرد. الناز 

خيلی زود خسته شده بود و رفت بخوابه. من هم قبل از خوابيدن رفتم طبق معمول 
ی سنگين بلند کنم. رختخواب اميرو آوردم. امير بهم غر زد و گفت حق ندارم وسيله

  تشکش رو پهن کردم و گفتم:

  کنی زور ندارم؟چرا؟ چون دخترم فکر می -
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يد. لباسش رو ازتن اش رو گرفت و تيشرتش رو کشهاش رو برد باال و پشت يقهدست
  در آورد و با همون حال گفت:

ن ها که سنگينن بلندشونه، چون بدنت آماده نيست، اهل ورزش نيستی، اين وسيله -
  بينن.هات آسيب میکنی مهرهمی

تيشرتش رو انداخت رو مبل و من بالش رو براش انداختم روی تشک و رو بهش 
  هامو به کمرم زدم و گفتم:چرخيدم و دست

نشون ميدی، يعنی  ها تيشرتت رو در مياری، بازوهات رو به مناالن با اين حرف -
  خيلی ورزشکاری؟

روم بههاشو روی هم فشار داد که نخنده. جلو اومد و روابروهاش باال پريد و لب
  هاشو به کمرش زد و از باال نگاهم کرد و گفت:وايساد و مثل خودم دست

  آره. -

  انداخت و رو به من گفت:نگاهی به بازوهای خودش 

  پسندی؟می -

  تونم مثل تو باشم...تأسفانه نمیاگه بگم نه دروغ گفتم، ولی م -

  و بعد آروم زمزمه کردم: 

  ی پروار!عين مرغ پرکنده -

هاش رو از کمر در آورد و ای که از تفنگ شليک بشه خنديد و دستامير مثل گلوله
  ای تو سرم زد و گفت:ضربه

  رغم؟ برو بذار باد بياد.من شبيه م -

  کنم باد بهت بخوره.باشه االن درو باز می -

از جلوش کنار اومدم که دست انداخت و مچمو گرفت. متعجب نگاهش کردم که منو 
هامو بست و کشيد جلوش دوباره. مچ دست راستمو باال آورد و با دست چپ انگشت

ی کف دست چپش زد و بهشون فرم داد. با دست راست، دستمو کشيد و مشتمو تو
  گفت:
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  بزن. بذار ببينم چقدر قدرت داری.اينطوری مشت کن و ضربه  -

اش گرفت. با هر دو دست، دو مشت هاشو جلوی سينههامو ول کرد و کف دستدست
  هامو گرفت و گفت:هاش انداختم. دوباره دستبرای کف دست

  دت رو به داخل باشه.هات و قسمت داخلی ساعزنی نبايد انگشتنه، وقتی مشت می -

  پس چکار کنم؟ -

کنی و نزديک صورتت برای دفاع نگه وقتی دست راستی، دست راستتو مشت می -
  داری. مشتت بايد زير چشمت باشه. می

  بعد دست راستمو توی حالت مناسب قرار داد و گفت: 

حاال مشت چپت رو مستقيم رو به جلو بکش. سعی کن وقتی دستت به نقطه مورد  -
ات رو های گره شدهظرت برای ضربه رسيد، پشت دستت رو به باال باشه و انگشتن

  اين بار با دست چپ يک ضربه بزن. به پايين قرار بگيره. حاال

اش دستش که جلوی سينه ای به کفمن هم به همون شکل که گفت با دست چپ ضربه
  بود زدم. 

  لبخند زد و مشتمو گرفت و گفت: 

هاتو بچرخونی زنی بايد به شدت بازدم کنی و مشتعت مشت میخوبه، وقتی به سر -
تا با کف دست پايين بيان و بعد بالفاصله بعد از هر ضربه، بايد برای دفاع دست رو 

  به عقب بکشی و جلوی صورتت نگه داری و گاردت رو ببندی.

هام رو ول کرد و چند حرکت آروم و نمايش سمت صورتم زد و بهم نشون داد دست
  يد مشت و ساعد و آرنج و بازوها در چه حالتی قرار بگيرن. با

  ها رو بهم کرد و گفت:بعد از اين

  حاال بزن. -

  اش کردم و گفتم: اش اشاره کرد. نگاهی به سينهو به سينه

  دردت مياد. -
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  هاش رو پشتش به هم قفل کرد و خنديد و گفت:دست

  نداره، بزن.  درد -

اش که مثل سنگ دمو بستم و چند تا مشت تو سينهطور که گفت گارمن هم همون
کرد. از گارد در اومدم سفت بود زدم و عقب کشيدم و نگاهش کردم. داشت نگاهم می

  هامو تکون دادم و گفتم: و دست

  های خودم درد گرفت.چرا مثل سنگ سفتی، اينطوری که دست -

های کوچيکمو . دستهاش گرفتهاشو جلو آورد و هر دو دستمو دوباره تو دستدست
  های بزرگش گرفت و آروم فشار داد و گفت:بين دست

  اين مشت مستقيمه... البته بايد روی پاهات و طرز درست ايستادنت هم کار کنی. -

  دم دوست داشته باشی.زنی. حق میخيلی جالبه مشت -

کرد. يک لحظه متوجه تفاوت نگاهش توی صورتم بود و داشت دستامو نوازش می
  شدن. هاش نوازش میهايی که داشت آروم تو دستاهش شدم و دستنگ

  هاش حرکت کرد. به حرف اومد و با صدای آروم پرسيد:هام توی چشمچشم

  کنه؟هات درد نمیدست -

  نه، خوب شدم.  -

  دوست داری ياد بگيری؟ -

خوام بدونم چه حسی آره دوست دارم، خيلی خوشم مياد هر روز کتکت بزنم. می -
  روز کتک خورده از در بری بيرون. اره هر د

کرد لبخند زد و هامو نوازش میطور که تو صورتم خيره بود و داشت انگشتهمون
  گفت:

  دم. گيرم، بهت ياد میبرات دستکش می -

  زنه.هام بيرون میاز نگاهش صورتم داغ شد و حس کردم آتيش از گوش

  فتم:پس کمی ازش دور شدم و دستامو پس کشيدم و گ



340 
 

  .برام بگير که هر روز تمرين کنمباشه،  -

  روی تشکش دراز کشيد و پتو رو گرفت و تا زير گردنش باال کشيد و گفت:

  ورزش با حاليه، حتماً ياد بگير که اندامت هم رو فرم بياد.  -

  باشه. به شرطی که بهم ياد بدی. -

  هاشو بست و گفت:چشم

  حتما. -

ها رو خاموش کردم و رفتم که بخوابم اما تمام و چراغو بعد از اين شب بخير گفتم 
  هاش بود. های عجيبش و نوازشمدت حواسم پيش امير و نگاه

بعد از يکی دو ساعت از اين پهلو به اون پهلو شدن عصبی شدم و پتو رو روی سرم 
  کنم. کشيدم و فکر کردم من چه احمقی هستم که دارم به امير فکر می

کردم ا بود. پسر همسر سابق حبيب آقا و من نبايد به کسی فکر میامير پسر حبيب آق
اش باعث به وجود اومدن مشکل توی زندگی مادرم که حضور مادرش يا خانواده

  شد. می

با ناراحتی روی تخت نشستم و پرده رو کنار زدم و پاهامو جمع کردم و دستمو زير 
  شينه.ام زدم و نتونستم اجازه ندم بغض توی گلوم نچونه

امير خيلی پسر صاف و صادقی بود و حتماً آرزوی هر دختری بود که باهاش ازدواج 
  کنه. 

يک پسر سالم، خودساخته و کاری. پسری که طی اين چند روز بهم ثابت کرد که به 
  معنای واقعی چشم و دل پاکی داره و شرافتمنده.

شش اومده چه دونست دخترش از امير خوشد؟ مامان اگر میاما مامان چی می
  داد؟ واکنشی نشون می

گفت. خود امير هم حرف خاصی نزده بود جز اون روز توی حبيب آقا چی می
  اش... مغازه

  ولی اگر کال در اشتباه بودم چی؟!
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  کردن.ام میاين افکار مثل خوره به جون مغزم افتاده بودن و داشتن ديوونه

ن حال بود که ديدم يکی از ديوار باال ام توی تاريکی حياط بود. در اينگاه ماتم زده
کشيد و روی ديوار ايستاد. هين بلندی کشيدم و خودمو از تخت پايين انداختم که منو 

  نبينه و صدای پريدن آرومش رو توی حياط شنيدم. 

سريع پا شدم و خودمو به در اتاق رسوندم و آروم در رو باز کردم و توی تاريکی 
ديد و نفهميدم يده بود پا تند کردم. چشمم جايی رو نمیهال سمت جايی که امير خواب

که به تشک امير رسيدم. پام به امير گير کرد و زمين خوردم. در واقع با صورت 
پرت شدم اون طرف امير و وزن پاهام رو کمر امير بود. امير از خواب پريد و 

مت خودش سرشو از زير پتو بيرون آورد و دست انداخت و بازومو گرفت و کشيد س
  و خواست بزنه که هراسون و با صدای آروم گفتم:

  وای منم امير، نزنی. -

  خبر يک دستشو دورم انداخت و گفت:امير با صدای متعجب و بلند و از همه جا بی

  سلين لهم کردی، چته دختر؟ -

  هاش گذاشتم و گفتم:توی تاريکی دستمو روی لب

  ده.هيس، يک نفر اومده تو حياط. فکر کنم دز -

  دستمو کشيد پايين و صداشو پايين آورد و گفت:

  ی من دزدی.يده کسی بياد تو خونهچی؟! دزد؟! مادر نزاي -

  منو ول کرد و اومد از جاش بلند بشه. کمرشو گرفتم و گفتم:

  امير مواظب باشه نکنه مسلح باشه. -

  ام فشار داد و گفت:دستشو روی شونه

  . جا بمون عزيزم، نيای بيرونمينه -

  و پا شد و رفت سمت در که الناز از اتاقش بيرون اومد و ترسيده گفت:

  ها چی شده؟بچه -
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  امير دستش رو سمت ما گرفت و گفت:

  هيس! -

  خودمو به الناز رسوندم و دستمو گذاشتم روی دهنش و گفتم:

  ساکت باش، فقط ساکت باش. -

شد که دستگيره آروم پايين الناز با ترس سرشو باال و پايين انداخت. امير نزديک در 
اومد. امير خودشو کشيد پشت در و با باز شدن در و ورود يک نفر مشت محکمی 

ی امير تو سمت چپ صورتش بهش زد. اون مرد حتی نتونست آخ بگه. با ضربه
محکم به در خورد و روی زمين ولو شد و توی همين زمان يک نفر ديگه اومد توی 

شد. اما اون شخص دستش رو باال آورد و يک اسلحه  ی حملهچارچوب. امير آماده
  سمت امير گرفت و گفت:

  ره.با دست خالی به شکار شير می فقط يک احمق -

و دو بار شليک کرد و با اينکه صدای خاصی نداد من از جا پريدم و الناز جيغ 
هاش رو باز کرد و سرش رو پايين گرفت. اون مرد دستش کوتاهی کشيد. امير دست

  ها رو روشن کرد. روی ديوارها کشيد و کليدای برقو پيدا کرد. چراغ رو

  امير زير لب گفت:

  لعنتی... -

  و يهو رو به عقب اومد و پخش زمين شد. مرد بهش خنديد و گفت:

  هاش عين آهنه. مشت -

  و بعد رو به دوستش که نقش زمين بود کرد و گفت:

  فکر کنم فکشو شکست.  -

  که پشت سرش بود کرد و گفت:اش رو به دوست ديگه

  برو در رو باز کن بگو بيان کمک. -
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و بعد از وسط امير و اون مردی که افتاده بود آهسته رد شد و جلو اومد. يکهو امير 
  سر بلند کرد و ساق پای اون مرد رو گرفت و سمت خودش کشيد و گيج گفت:

  کنم.بهشون دست بزنی خردت می -

داد. دو بار ديگه بهش شليک کرد. من از ترس می مرد داشت تعادلش رو از دست
های کشيده و عميق داشتم به امير نگاه کپ کرده بودم و مثل مجسمه فقط با نفس

  کشيد. های کوتاهی میکردم. الناز حداقل جيغمی

هوش کرده بودن که بهش آسيب نرسه و حتماً فکر هوشی امير رو بیاونا با دارت بی
  خطرناکی داشتن. 

شد الناز رو تر میشدم. با هر قدم که مرد نزديکترسيدم و داشتم ديوونه میلی میخي
دادم. با جلوتر اومدن مرد، الناز رو پشت خودم فرستادم و بيشتر به خودم فشار می

  گفتم:

  بهتره نيای جلو.  -

  مرد بهم خنديد و گفت:

  سلين تويی؟! -

  آره، که چی؟ -

هاش ها و لبجز چشمام صورتشو پوشنده بود بهاز پشِت کاله فيِس مشکيش که تم
  گفت:

  و جمع کن که دست از پا خطا نکنی.حواست -

  با گيجی و ترس بهش نگاه کردم و گفتم:

  گی؟چی داری می -

چند نفر اومدن تو، اول دوستشون و بعد امير رو بلند کردن. جلو دوييدم و اون مرد 
  رو کنار زدم و گفتم:

  برينش؟کجا می -
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ت امير رو توی دستم گرفتم و سمت خودم کشيدم. روی بدنش چهار دارت و دس
  دونستم ديگه هيچ کاری از امير بر نمياد. هوشی بود و میبی

  کنين؟خدا نبرينش، دارين چکار میتو رو  -

اونقدر پاپيچشون شدم که يهو يکيشون برگشت و سيلی محکمی زد تو صورتم که 
  زمين افتادم. دستم از دست امير ول شد و روی 

ی محکمی دستمو گذاشتم روی صورتم که همون مرد پشت سرشون رفت و ضربه
  زد تو سر اونی که به من سيلی زد و گفت:

  آقا بهتون چی گفت؟ -

اون يارو سرش رو ماساژ داد و حرف نزد و امير رو از خونه بيرون بردن. از جام 
ل يک ون و رفتن. توی تاريکی پا شدم و دنبالشون دوييدم. اونا امير رو بردن داخ

حتی نتونستم شماره پالک ون رو بخونم. سريع برگشتم و رفتم تو اتاقم و با پليس 
  تماس گرفتم. به محض جواب دادن گفتم:

هوشش کردن و بعد آقا االن چند نفر ريختن تو خونمون و داداشمو اول با دارت بی -
  بردنش. 

  آروم باشين و آدرستون رو بدين. -

  خونه رو دادم که پرسيد: آدرس

  بقيه سالم هستين؟ کی تو خونه است؟ -

  من و خواهرم، پدر و مادرمون رفتن مسافرت.  -

  کسايی که اومدن با شماها کاری نداشتن و برادرت رو بردن؟! -

  بله.  -

چند سوال ديگه پرسيد و نفهميدم چطوری جواب دادم. وقتی ارتباط رو قطع کردم 
کرد. جا پای ديوار اتاقش نشسته بود و داشت گريه میلناز همونبرگشتم توی سالن. ا

دونستم از کی کمک بخوام و چی بهشون نفس زنان به گوشی دستم نگاه کردم و نمی
  بگم. 
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رفتم توی حياط و توی کوچه رو نگاه کردم. چند دقيقه بعد پليس زنگ زد. آدرس رو 
روی خيابون فرعی. منو ديدن و کردن. تا سر کوچه دوييدم و رفتم دقيق پيدا نمی
هاشون رو از اول پرسيدن ها پياده شدن و باهامون اومدن خونه. سوالاومدن. پليس

  و من و الناز همه چيز رو مو به مو توضيح داديم. يکيشون پرسيد:

  ی شک ندارين؟ دشمنی چيزی ندارين؟به کس -

براشون همه چيز  ی اميره. پسدونستم مربوط به موضوع مبارزهفکر کردم و می
  رو توضيح دادم و در آخر اضافه کردم:

ً وقتی ديدن بعد از اون همه فشار امير نرفته براشون مبارزه کنه اومدن و  - حتما
  بردنش.

  ی ون رو بر نداشتی؟شماره -

  نه! ون سر کوچه بود و تاريک بود، ديد نداشتم. -

  خواستن برن که جلوشونو گرفتم و گفتم:ها میاون

  نفر هستن که با اين آدما در ارتباطن.  دو -

  کيا؟ -

  ام...يکيش پسر خاله -

  الناز معترض گفت:

  سلين... -

  مرض! -

و بعد موضوع فرزين رو تعريف کردم. بعد از اون در مورد آريو گفتم. تونستم 
ی خاله رو بهشون بدم. بعد هم شماره شماره همراه، آدرس محل کار و آدرس خونه

  آريو داشتم بهشون دادم. همراهی که از 

  شد. کنن و وقتی رفتن داشت صبح میها گفتن پيگيری میاون
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با حال زار نشستم روی طول مبل و روی زانوهايی که تا کردم تکيه زدم. الناز اومد 
  کنارم و گفت:

  سلين به نظرت کار درستی کردی؟ -

رسيدن. اونا اميرو پس ساکت بشينيم خوبه؟ شايد از طريق فرزين و آريو به چيزی  -
خواست مبارزه کنه. ممکنه توی مبارزه بميره. بايد پيداش کشن اما امير نمیکه نمی

  کنيم. 

  آخه فرزين... -

  از شنيدن اسمش آتيش گرفتم و پا شدم و سر الناز داد زدم:

فرزين؟ کدوم فرزين؟ اونی که به خاطر پول به جای من تصميم گرفت و منو به  -
اونی که تو رو با پول خريد و به خاطر عشق سابقش به تو که زنشی پول فروخت؟ يا 

زنی که دار و ندار امير رو پودر پشت کرده؟ هان؟! يا از اون فرزينی حرف می
کرد؟! امير عاشق ماهياش بود. هيچی اميرو به زانو در نياورد اما فرزين باعث شد 

  امير بشکنه. باعث شد امير رو زانوهاش بيفته. 

افتی. فرزين هم اين وسط های خودت داری با فرزين در میه خاطر عقدهتو ب -
  گرفتار اونا شده.

  شد تحمل کرد. يک سيلی محکم به الناز زدم و سرش داد کشيدم و گفتم:ديگه نمی

گشايی باشه که اول بايد حساب تو رو برسم. بدبخِت دهنتو ببند. اگر قرار به عقده -
  ای مثل تو.چارهق آدم حقير و بیته. حی اينا حقشوهر نديده. همه

آوردم. هق افتاد و روی مبل نشست. ديگه داشتم از دستش باال میالناز دوباره به هق
ی روی گوشيم نگاه کردم. ناشناس بود با اين حال گوشيم زنگ خورد. به شماره

  جواب دادم.

  قرار بود دست از پا خطا نکنی.  -

  کردی؟آريو! تويی؟! با امير چکار  -

  امير جاش امنه. نگرانش نباش. -
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  تو... تو اومدی برديش؟ -

  های من.من نه، بچه -

  با دستپاچگی گفتم:

  ب... ببين آريو تو نبايد امير رو به زور ببری برای مبارزه. -

  دونی.آهان! پس تو همه چی رو می -

  دونم.می -

پيدا کنه اما فقط برای تونه ما رو و بعد رفتی به پليس زنگ زدی؟! پليس که نمی -
  خودت دردسر درست کردی.

  چه دردسری؟ -

  اينکه به خاطر حماقت تو امير ديگه برنگرده خونه. -

  کنی...تو همچين کاری نمی -

  صبر کن، صبر کن عزيزم. -

  ساکت شدم و اون گفت:

ببين من به امير پيغام فرستادم و گفتم برام مبارزه کنه تا پولش رو تمام و کمال  -
  رداخت کنم اما با غرورش با من مخالفت کرد. پ

اومد هر چی پول اون حتی به خودش اجازه نداد که بياد با من آشنا بشه. اگر می
کرد تا پوزه بندی برنده میريختم به پاش... فقط منو توی اين شرطخواست میمی

يک سريارو به خاک بمالم. برای من پول ارزش نداره، شکستن غرور آدما 
  کنن.شن با يک لبخند کج بهت نگاه میهايی که وقتی برنده میشمنده. آدمارز

های خوبی تونستيم دوستهايی که خيلی به خودشون غره هستن. من و امير میآدم
  اومد.باشيم اگر فقط کوتاه می

  تونی با پول بخريش.تو نمی -
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. آ...م... تو رو ولی نامزدتو خريدم. ناپدری و مادرشو خريدم. خواهرشو خريدم.. -
  هم خريدم. 

خيلی با حال بود که برای انتقام از فرزين به يک آدم پولدار جواب مثبت دادی... فقط 
های وحشی رو ندارم دوست دارم ی آدميک خرده چموش بودی و من چندان حوصله

  همه رام باشن... اگر رام بودی االن وضع خيلی بهتر بود.

که بخری... من نه به خاطر فرزين، نه به خاطر  تونیتو منو نخريدی... نمی -
ها بود. تر از اين حرفهيچکدوم از افکار تو بهت جواب مثبت ندادم. دليل من بزرگ

  خواستمت.خوامت چون از روز اول نمیولی بازم ديدی که گفتم نمی

  چه دليلی؟ بگو. -

هنوز به فکر  خواستم اون فکر کنه که منهای توئه. فقط نمیدليل من تو دست -
  فرزينم... همين. وگرنه تو برام اهميتی نداشتی.

گفتم هانی؛ چون ممکنه به قيمت اگر من بودم توی اين شرايط اين خزعبالتو نمی -
  جون امير تموم بشه. من که گفتم از آدمای مغرور بدم مياد.

  های دروغگو و دو دره باز بدم مياد.من هم از آدم -

  ی ما انگشتر رو نگه داشتی. پس اميدی هست.رار دوبارهباشه، ولی تو با اص -

  کدوم اميد؟! من همون روز انگشتر رو به مادرت پس دادم که برات آوردش. -

  چند لحظه ساکت شد و بعد آروم گفت:

اولش برای گير انداختن امير اومدم تو زندگيت، ولی بعدش ازت خوشم اومد. تنها  -
پس نيفتاده و هر جا که من خواستم نيومدی و مقاومت دختری بودی که با ديدن ماشينم 

  اش به فکرتم.ی پدربزرگت همهکردی. از اون روز خونه

  گوش کن آريو... -

  اسم من آريو نيست. اصالً آريو سليمانی وجود نداره. -

  ولی امير تحقيق کرده بود و همه گفته بودن که تو آريو سليمانی هستی. -
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چند تا مکان جعلی و کارمندهای جعلی. االن برو ببين تو  اون فقط يک اسم جعليه، -
  کنی؟ کارهای کثيف بايد خيلی تميز انجام بشن.اصالً اثری از من پيدا می

  گی کار کثيف.خوبه خودت هم می -

  ی امير باز هم با هم باشيم.تونيم بعد از مبارزهبه هر حال... من و تو می -

  مادرت رو پيدا... افته. منهيچوقت اين اتفاق نمی -

ی من اصالً ايران نيستن دختر جون. بايد بدم اون مادر من نيست. خانواده -
  های اون زنو هم بشکونن که انگشتر رو از تو پس گرفته ولی به من نگفته.انگشت

  و بعد خنديد و گفت:

شدی، گرده به تو. راستی! پشت موتور امير خيلی بامزه میاون انگشتر برمی -
  ور بخرم و با هم بريم دور دور...يک موت چطوره

  دوباره خنديد و بعد گفت:

  منتظر تماسم باش. -

هام فشردم و به اين فکر کردم ارتباط قطع شد. نفسمو فوت کردم و گوشيمو توی دست
  که االن امير کجاست و چه وضعيتی داره.

  الناز آروم پرسيد:

  امير پيش آريوئه؟ -

  و گفتم: سرمو باال و پايين انداختم

  .البته اگر اسمش همين باشه -

دونستم بايد چکار کنم، کجا برم و چطوری راهی واسه فرار از اين شرايط پيدا نمی
های قرار و نگران امير بودم. الناز با چشمکنم. حالم چندان خوب نبود و خيلی بی

  اشکی به فرزين زنگ زد اما گوشی اون هم خاموش بود. 

رفتم کنار رختخواب امير. چند لحظه نگاهش کردم و بعد با ديگه صبح شده بود. 
  بغضی که توی گلوم نشست مشغول جمع کردن رختخوابش شدم. 
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اون روز گذشت و تموم شد بدون اينکه خبری از امير داشته باشيم. با مادرم و حبيب 
م آقا صحبت کرديم و اطمينان داديم که همه چيز خوبه اما واقعاً اينطور نبود و خود

  افتادم. داشتم از ترس پس می

ره الناز هم سعی داشت خبری از فرزين بگيره. خاله بهش گفت که فرزين گفته می
دونم يه پرستار چه مسافرت و ماموريت گرده. نمیيک مسافرت کاری و زود برمی

  تونست داشته باشه. کاری می

ا از صداش معلوم بود خبره امخاله فقط از الناز پرسيد چطور شده که الناز ازش بی
نگرانه چون حتماً پليس رفته بود سراغشون. الناز هم گفت خبر نداره که چرا فرزين 

  باهاش در ميون نذاشته.

ی اومد و من مثل مردهخورد و براش پيام میتمام طول روز گوشی امير زنگ می
  ريختم.رفتم و گاهی دزدکی اشک میمتحرک توی خونه راه می

های امير جواب بدم و هر کدوم که آشنا هستن ازم خواست به دوستآخر هم الناز 
بهشون بگم که چه اتفاقی برای امير افتاده شايد کاری از دستشون بر بياد اما مشکل 

شناختم. از طرفی ممکن بود بعضی از های امير رو نمیاينجا بود که من دوست
  هاش باشن که منتظر بارشون بودن. هاش مشتریمخاطب

تونستم بخوابم و با دلهره باره شب از راه رسيد. اون شب، شب دومی بود که نمیدو
  زل زده بودم به حياط. 

  شدم. کرد و داشتم از فکر نبودن امير و اينکه حالش چطوره ديوونه میسرم درد می

اومد و در آخر رفتم برش داشتم. گوشی امير حتی اون نصف شب هم براش پيام می
  و تکيه کردم.نشستم روی تخت 

  رمزش يادم بود. روزی که توی مغازه بوديم امير چند بار جلوم گوشيش رو باز کرد. 

هاش. چند تا از دوستاش بودن که پيام داده بودن وقتی رمزشو باز کردم رفتم توی پيام
  و براش ابراز نگرانی کرده بودن. 

آشناست يا نه؟ چند دقيقه  من هم به اولی پيام دادم و ازش پرسيدم که آيا با امير خيلی
  جوابمو نداد. گوشی زنگ خورد. همون شخص بود. يعنی رضا دوست امير.
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  جواب دادم که با نگرانی و صدای خيلی مردونه گفت:

زنيم جواب نميده؟ کجاست؟ مرديم از الو خانم... چرا هر چی به امير زنگ می -
  نگرانی.

  اتفاق بدی براش افتاده.  -

  شده؟ چه اتفاقی؟ چی  -

  ندازه چيه؟بندی و مبارزه راه میدونين اون سازمانی که شرطشما می -

  عقرب؟! -

  هوشش کردن و از خونه بردنش.ديشب نصف شب اومدن با دارت بی -

  پسره سرم داد کشيد:

ار بار زنگ االن داری ميگی؟ تا حاال کجا بودی؟ اين گوشی وامونده واسه چيه؟ هز -
  زديم االن جواب ميدی؟

  کردم. چارگی فقط گريه مین با بیم

  ی آقای عبدالهی رو اجاره کردی؟حاال آبغوره نگير، شما همونی هستی که خونه -

  بله.  -

صد بار اومديم دم آموزشگاه ازت بپرسيم امير کجاست که نبودی. امير برات تابلو  -
  ها برات نصب کردن.امروز عصر بچهسفارش داده بود. 

  ز رضا بيشتر گريه کردم که گفت:با شنيدن اين حرف ا

ايد يک خاکی به سرمون کردی شفايده است. بايد زودتر خبرمون میگريه بی -
  ريختيم.می

های امير. های اشکی رفتم سراغ سفارشوقتی ارتباطو قطع کرديم با همون چشم
ها گفته بودن اگر هاش عصبی بودن که جوابی نگرفتن و بعضیبعضی از مشتری

تکشون پيام بدم که امير نيست کنن. مجبور شدم به تکری باشه شکايت میکالهبردا
  کنم.و من براشون کارهاشونو پيگيری می
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ی ی امير و همهروز بعد، بعد از دو روز شب نخوابی با الناز رفتيم مغازه
هاش رو پيگيری کرديم. هر کس پول واريز کرده بود و فيش داشت براش سفارش
  شتيم توی جعبه و ارسال کرديم. هاش رو گذاسفارش

  وقتی هم شب رسيديم خونه مامان و حبيب آقا بعد از هشت روز برگشته بودن خونه. 

  بعد هم دور ميز شام جمع شديم. مامان ازمون پرسيد: آمد گفتيمبغلشون کرديم و خوش

  شين که امير بياد؟منتظر نمی -

امان و حبيب آقا نگاهی با هم رد و من و الناز سر به زير گرفتيم و چيزی نگفتيم. م
  بدل کردن. حبيب آقا نگران پرسيد:

  ها امير کجاست؟بچه -

هاش و کمی بعد پا شد و رفت تو اتاقش. مامان نگران الناز صورتشو گرفت تو دست
  از من پرسيد:

  شه حرف بزنی؟سلين می -

تعريف کنم. و من مجبور شدم بشينم از اول همه چيز رو برای مامان و حبيب آقا 
هام تموم شد مامان پا شد کردن. وقتی حرفمامان و حبيب آقا وا رفته به من نگاه می

  و گفت:

نه شه. بهش گفتم بهتره به پليس بگه و هی گفت ممکدونستم آخرش گرفتار میمی -
  باليی سرتون بيارن.

 حبيب آقا هم پا شد و رفتن بيرون و حاضر شدن. مامان چادرشو روی سرش مرتب
  کرد. 

  رين؟کجا می -

ات ببينم اين فرزين ی خالهريم خونهپيش پليس ببينيم چيزی فهميدن يا نه! بعد هم می -
  عوضی کجاست؟

  مامان مگه شما خبر داشتين؟ -
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دونستيم توی دردسر افتاده. همون شب اول که اومد همه چيز بله. از روز اول می -
قبول نکنيم با دردسراش بياد اينجا ولی فکر  تونيمرو به حبيب گفته بود. گفته بود می
  کنم؟!اومد توی اين شرايط سخت ولش کردم اگر پسر خودم هم بود دلم می

ام به صدا در مامان و حبيب آقا به سرعت رفتن و من هم نشستم روی مبل. گوشی
  ی ناشناس بود. جواب دادم. صدای آريو توی گوشم پيچيد.اومد. يک شماره

  ، حالت چطوره؟سالم عزيزم -

  امير کجاست؟ حالش چطوره؟ -

گه کنه. میکنيم برای مسابقه تمرين نمیامير اينجاست و حالش خوبه. هر کاری می -
  ال شما خوبه. بيا باهاش حرف بزن.اول بايد مطمئن بشه ح

  کمی بعد صدای امير توی گوشم پيچيد. انگار شب سياهم سفيد شد. 

  ره؟سلين، حالت خوبه؟ الناز چطو -

  پليس خبر داديم که دنبالت بگرده.ما خوبيم امير... هر دومون خوبيم. به  -

  ی بلند آريو اومد که گفت:صدای خنده

  . تونه ما رو پيدا کنهپليس نمیقربونت برم  -

  توجه به آريو گفت:امير بی

  سلين، بابام اينا برگشتن؟ -

  رفتم اتاق الناز گفتم:طور که داشتم میهمون

کنن يا ينن فرزين رو پيدا میبرگشتن. االن هم رفتن پيش پليس، بعد هم برن ببآره  -
  نه!

  دوباره صدای آريو اومد که گفت:

  کنن خوشگلم.فرزين هم پيدا نمی -

  امير سرش داد زد: 
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  اون دهنتو ببند تا خودم نبستمش. -

  آريو خنديد و گفت:

  ن بدی نه اينجا.خوام نشورينگ میباشه، باشه... اين روی سگتو توی  -

  داد: در اتاق النازو باز کردم و گوشيمو گذاشتم روی اسپيکر. امير ادامه

  ها رو راه بندازی؟ گناه دارن بنده خداها.تونی مشتریسلين، می -

  راه انداختم نگران نباش. -

  دستت درد نکنه. -

  الناز سريع اومد پيشم وايساد. صدای آريو اومد که گفت:

  فروشی؟ کشی سنجاق سر میکلت خجالت نمیتو با اين هي -

  امير دوباره سرش داد کشيد:

  گفتم تو يکی دهنتو ببند. -

  ی آريو اومد. الناز با نگرانی گفت:صدای خنده

  داداش خوبی؟ -

  من خوبم عزيزم، خودت حالت خوبه؟ -

  آريو با صدای بلند گفت:

داشت تعريف کردی؟ بهش به الناز خانم! چيزی در مورد شوهر فراريت برای دابه -
  ی نامرد!فايتراشو کشته؟ مرتيکه گفتی که فرزين

  الناز حرفی نزد. امير پشت گوشی غريد:

  رسم.تکتونو میحساب تک -

  و اينجا بود که ارتباطمون قطع شد. الناز نفس راحتی کشيد و گفت:

  خدا رو شکر که حالش خوبه. -
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  بله خدا رو شکر خوبه، اما فعال! -

ان و حبيب آقا برگشتن چيزی دستگيرشون نشده بود. از فرزين هم نتونسته وقتی مام
بودن خبر بگيرن. به حبيب آقا گفتم امير زنگ زده و حالش خوب بوده. اون شماره 

اما وقتی بهش زنگ زد خاموش  خواد باهاش تماس بگيرهرو ازم گرفت و گفت که می
  بود.

دونستم قراره در آينده ش کنم و نمیاون شب تونستم کمی بخوابم و سردردمو فرامو
  هايی برامون پيش بياد.چه اتفاق

  روز بعد به آموزشگاه رفتم و قرار بود از طرف صنف بيان و جامو تأييد کنن. 

توی سالن پشت ميز نشسته بودم. شيدا هم اومده بود کارای خياطی رو تموم کنه. اون 
  کردم. بودم و داشتم فکر میی باال مشغول بود و من هم پشت ميز نشسته طبقه

زنگ در زده شد و کمی بعد دو تا خانم اومدن داخل. سالم و احوالپرسی کردن و من 
ها باشن تحويلشون گرفتم. اونا پرسيدن که من زدم همون بازرسچون حدس می

ها مشغول بازديد شدن. مناسب بودن فرهمند هستم و جواب مثبت دادم. بعدش اون
ها رو نگاه کردن. وسايل رو چک کردن. ايمنی ذروندن. کالسخونه رو از نظر گ

ساختمون رو چک کردن. آخر يکيشون گفت که نبايد نزديک باشگاه مردونه جا 
  کردم پس گفتم:شدم ولی بايد خودمو کنترل میگرفتم. داشتم از دستش عصبانی میمی

ی باشگاه مردونه ريم توطور که ما نمیما به باشگاه مردونه چکار داريم؟ همون -
  خياطی کنيم و آموزش بديم، اونا هم نميان توی آموزشگاه ما ورزش کنن. 

زن لبخند زد و چيزی نگفت. آخر هم دو دل تأييد کردن و تبريک گفتن و گذاشتن 
  رفتن.

  وقتی کار تموم شد پوفی کردم و پشت ميز نشستم.

طوره و داشتم برای دونستم حال و روز امير چی هيچ کاری نداشتم و نمیحوصله
  شدم.نبودنش ديوونه می
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ی حرف زدن شيدا اومد پايين و برامون چايی آورد. توی خودم بودم و حتی حوصله
با شيدا رو نداشتم که چند ضربه به در خورد و ديدم چهار تا غول مثل امير اومدن 

  داخل.

شون همه شيدا از جا پريد و روسريشو کشيد باالی سرش. من هم متعجب پا شدم که
  سر به زير سالم کردن. 

  جوابشونو داديم و گفتم:

  خدا رو شکر که زودتر نيومدين. -

  يکيشون سر بلند کرد و گفت:

  چطور؟ -

  افتادم.کرد و توی دردسر میديد تأييد نمیبازرس اومده بود. اگر شما رو اينجا می -

  امير خبری شد يا نه؟ببخشيد آبجی، ديديم تشريف آوردين گفتيم بياييم ببينيم از  -

  نه متأسفانه. -

  ذاريم.اگر خبری شد به ما هم بگين... اگر ما چيزی فهميديم شما رو در جريان می -

  سرمو تکون داد و گفتم:

  باشه، ممنون از محبت شما.  -

تر از من وايساده بود. نگاهش رفت سمت شيدا که با دستپاچگی و کمی ترس عقب
  پرسيدم:

  تين؟شما آقا رضا هس -

  نگاه رضا برگشت سمت من و گفت:

  بله آبجی.  -

  ممنون به خاطر نصب تابلو. -

  کنم.خواهش می -
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  هاش کرد و گفت:ای به دوستو بعد اشاره

  ها انجام دادن. بچه -

  و بعد دوباره به شيدا نگاه کرد و گفت:

  خشيد، قصد نداشتيم بترسونيمتون. بب -

  تم:شيدا جوابی نداد. رو کردم بهش و گف

  با شماست شيدا جان. -

  شيدا ترسيده سر بلند کرد و من و بعد رضا رو نگاه کرد و گفت:

  کنم. خواهش می -

  هاش چرخيد و گفت:رضا سمت دوست

  ها نشيم.ها، مزاحم اوقات خانمهبريم بچ -

و بعد رو به من دوباره عذرخواهی کرد و رفتن. شيدا روی صندلی افتاد و نفسش 
  فت:رو فوت کرد و گ

گن زهرترک های وحشتناک سرشونو انداختن پايين و اومدن تو، نمیاين خرس -
  شيم. می

  پشت ميز نشستم و گفتم:

فهمی ها خرسن اما نه خرس گريزلی، باهاشون برخورد داشته باشی میآره، اين -
  نهايتاً پاندا باشن.

  جدی؟ -

  ی خونه داريم. دلش خيلی مهربونه.يکيشونو تو -

  و آروم زير لب گفتم: آهی کشيدم

  البته داشتيم.  -

  شيدا رو به جلو خم شد و دستمو گرفت و گفت:
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  شه.به اميد خدا صحيح و سالمت پيداش می -

  اميدوارم. -

تا دو روز بعد هيچ خبری از امير نبود و حتی آريو هم زنگ نزد بدونيم حالش 
  چطوره. 

شدم. معنای واقعی ديوونه می پليس هيچ اثر و ردی پيدا نکرده بود و من داشتم به
دونستم اگر مبارزه کرده حالش دونستم امير رو فرستادن توی رينگ يا نه؟ نمینمی

دونی و مدام منتظر يک خبری انگار دنيا روی سرت خوبه يا نه. وقتی هيچی نمی
  آوار شده.

  انگار منتظری يک دست بياد و از زير آوار بکشدت بيرون. 

ورودم به حياط نگاهم افتاد به موتور امير. بغض نشست توی شب رسيدم خونه و با 
گلوم و اشک تا پشت پلکام اومد. رفتم جلو و دستمو روی زينش کشيدم. چند شب بود 

  که امير نيومده بود سراغم و بگه االن دير وقته چرا هنوز نرفتی خونه. 

ر برام خريد بعدم سوارم کنه و کاله کاسکتشو بده من بذارم رو سرم. در طول مسي
  کنه و گاهی با هم بريم کبابی و دلی از عزا در بياره.

کردم، نه تنها خونه، نه تنها زندگی، بلکه تمام شهر خاليه و حس امير نبود و حس می
  کشت.شديد دلتنگی واقعا داشت منو می

کردم تا اين حد زود به امير وابسته بشم و حس کنم از صميم قلبم اصال فکر نمی
  ارم. دوستش د

اش نشستم و به موتورش زل زدم و شروع کردم گريه ی ورودی خونهروی پله
  کردن. 

  کردم االن روحم خيلی به وجود امير توی خونه نياز داره. حس می

در خونه باز شد و حبيب آقا بيرون سرک کشيد و با ديدن من توی تاريکی، جلوی 
  رسوند و گفت: ی امير جا خورد. اومد بيرون و خودشو بهمدر خونه

  عزيزم، سلين... بابا جان چی شده؟ -
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  چيزی بهش نگفتم. جلوتر اومد و کنارم روی پله نشست و گفت:

  کنی؟رم، قربونت برم چرا گريه میدخت -

  شدن. اختيار سرازير میهام بینتونستم حرفی بزنم و اشک

  خوای به من بگی موضوع چيه؟نمی -

  حبيب آقا گفتم:دستمو روی صورتم کشيدم و رو به 

  جای امير خيلی خالی نيست؟ -

  ستاره نگاه کرد و گفت:حبيب آقا نفس عميقی کشيد و به آسمون بی

جای امير هميشه توی زندگی من خالی بوده سلين. من امير رو خيلی دوست داشتم  -
کرد اما مادرش ولی موندن با مادرش رو انتخاب کرد. از اول احساس مسئوليت می

  اش مادری نکرد.هيچوقت بر

  داد که امير کنارم نيست ولی نتونستم مجبورش کنم که برگرده. اين منو آزار می

  ها جدا از ما بود و وقتی برگشت که خيلی زخم خورده بود. سال

تونست بدون دغدغه زندگی کنه تونست زندگی راحت با منو انتخاب کنه. میامير می
جوونيش   نه و اينطور شد که خودش تماماما فقط خواست مادرش احساس تنهايی نک

  تنها موند. 

دونستم ژاکلين خواد بياد پيشم میوقتی که اومد و گفت به کمکم احتياج داره و می
کنه. به ژاکلين گفتم برای اولين بار پسرم بهم پناه آورده، نذار فکر کنه خيلی قبول نمی

  اون قبول کرد. پناهه. بعد هم در مورد مشکلش واسه ژاکلين گفتم وبی

  کنم حق داری دلتنگش بشی.فکر می امير خيلی پسر آروم و سر به راهيه و

اش گذاشت ام انداخت و سرمو روی سينهبه حبيب آقا لبخند زدم. دستش رو دور شونه
  و گفت:

  اگر امير قدر تو رو ندونه يعنی هيچی از زندگی نفهميده. -
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اش ماکارونی بپزه و من سهممو بهش بدم خواد وقتی برگشت خونه مامان بردلم می -
  و اون بخوره.

  حبيب آقا خنديد و گفت:

  حتما مياد. -

يلی زود دونستيم که چقدر غصه داريم و خمن هم خنديدم اما هر دومون خوب می
  ی هردومون يکی شد. گريه

يک خورده بعد مامان اومد و خواست صدامون کنه. با ديدن ما ساکت شد و بدون 
  برگشت داخل.  هيچ حرفی

تونستيم با آريو ارتباط برقرار تر از هر شبی بود و ما هيچ طوری نمیاون شب سخت
کنيم تا حال امير رو ازش بپرسيم و انگار امير هم قرار نبود به زودی برگرده. 

شدم تا درست دو روز بعد از اون شب که با حبيب آقا حرف زدم داشتم حاضر می
  .مثل هر روز برم آموزشگاه

  مهر ماه شروع شده بود و مامان تايم ظهر بود. 

بيدار شده بود تا ناهار بذاره. من هم بعد از حاضر شدن رفتم تو آشپزخونه و نشستم 
حوصلگی روی ميز سر ميز. استکان چايی که مامان گذاشت جلوم رو گرفتم و با بی

  چرخوندم.

  رو به روم و گفت: جز من و مامان کسی اونجا نبود. مامان نشست سر ميز درست

  عزيزم. -

  .جانم مامان -

  چرا اين روزها اينقدر تو خودتی؟ -

  جوابش رو ندادم. مامان با اصرار صدام زد:

  سلين! -

  بدون اينکه به بدنم تکون بدم و تغييری توی حالت نشستنم ايجاد کنم، نگاهش کردم. 
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  وی دام آريو نيفتادی.شون داد و تتو بايد خدا رو شکر کنی که فرزين خودشو بهت ن -

  کرد ناراحت فرزين و يا آريو هستم؟ گور پدر دوتاشون. چرا فکر می

مامان منتظر نگاهم کرد. نفس عميقی کشيدم و راست شدم و يک جرعه چای نوشيدم 
  و گفتم:

  گور پدر هر دوشون. برام هيچ اهميتی ندارن مامان.  -

  پس چته عزيزم؟ -

  من فقط نگران اميرم. -

  شه.روشنه امير چيزيش نمیدلم  -

  اميدوارم.  -

  ات رو بخور. نگران نباش، صبحانه -

هوشی بهش زدن. تونم نگران نباشم؟ جلوی چشمم چهارتا دارت بیچطور می -
  شه.ممکنه مبارزه نکنه و بکشنش. ممکنه مبارزه بکنه و بکشنش اونوقت چی می

  افته.زبونتو گاز بگير، هيچ اتفاق بدی نمی -

  يدوارم. ام -

  چند دقيقه مامان ساکت بود و من چای نوشيدم. يهو پرسيد:

  از امير خوشت مياد؟ -

جواب ندادم. مامان با دقت نگاهم کرد. نفس عميقی کشيد و سرشو باال و پايين انداخت 
  و گفت:

  سکوت نشان رضايته.  -

  به نظرتون پسر بديه؟ -

دونی که مادرش همسر سابق شوهر نه... نه! خيلی هم پسر مودب و خوبيه. فقط می -
  منه؟
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  دونم. بله، می -

  دونی ازدواج فقط کنار هم زندگی کردن دو نفر نيست. پيوند دو خانواده است.و می -

  دونم. بله می -

هاتون، سالگرد ازدواجتون، تون، جشن تولد بچهروز ازدواجتون، به دنيا اومدن بچه -
افته يا اگر بيفته بايد يکی غايب . اين اتفاق يا نمیها رو دور هم جمع کنينبايد خانواده

باشه و يا هميشه تنها باشين. در غير اينصورت حبيب بايد کنار همسر سابقش توی 
  ی پسرشون بشينن و به نظرت اين شدنيه؟خونه

  نه. -

  کنی.رک میحالم که دخوش -

ايستادم. رو به آهی کشيدم و از جام بلند شدم. رفتم سمت خروجی آشپزخونه. يکهو 
  مادرم کردم و گفتم:

هشت روز ما رو با هم تنها گذاشتين. شيش شب با هم توی اين خونه تنها بوديم.  -
کردم بخوابه. خودم هم توی اتاقم بودم ها وسط همين هال براش تشک پهن میشب

 ای نيومد در اتاق منو بزنه وبدون اينکه در رو قفل کنم. حتی يک بار به هيچ بهانه
چيزی بگه. اين يعنی شرافت، يعنی مردونگی، يعنی چشم و دل سيری، يعنی 

شه همچين مردی رو نخواست؟ خودت هم پاکدامنی، يعنی يک مرد واقعی. مگه می
  دونی همچين مردايی خيلی نادر شدن. می

مامان آهی کشيد و نگاهشو به ميز داد. زير لب خداحافظی کردم و راه افتادم. کيفم 
هامو پوشيدم و به موتور امير نگاه کردم. اقم برداشتم و بيرون رفتم. کفشرو از ات

هامو توی جيب دلم برای سوارش تنگ شده بود. راه افتادم و وارد کوچه شدم. دست
  مانتوم گذاشتم و متفکر حرکت کردم. 

روی خيابون فرعی رفتم و سمت خيابون اصلی قدم زدم و به امير فکر کردم. آرزو 
  .ديدمشگشت. کاش دوباره میکاش کنارم بود. کاش برمیکردم که 

های زرد و نارنجی کردم. برگتوی خودم بودم و داشتم کف خيابون رو نگاه می
دادن پاييز مهمون شهر شده اما من اونقدر درگير روی زمين افتاده بودن و نشون می
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م. يک ماشين شدبودم که متوجه اومدنش نشدم. داشتم به خيابون اصلی نزديک می
مشکی کنارم ايستاد. سرمو سمتش چرخوندم و توی کمتر از سه ثانيه دِر ون باز شد 

ام رو چنگ زد و با قدرت منو کشيد تو ماشين و پرت و يک دست دراز شد و شونه
کرد رو صندلی. در بسته شد و قبل از اينکه جيغ بکشم يا حرف بزنم و يا حتی درست 

کشيد و برد و يک مرد با کاله فيس روم خم شد و آمپولی اطرافمو ببينم يکی کيفمو 
  توی بازوم فشار داد. به دستش نگاه کردم و مايع زرد رنگی که تو بدنم خالی شد. 

ديدم خيره شدم. نگاهمو باال کشيدم و به صورتی که جز چشماش چيزی ازش نمی
  هام نگاه کرد و آروم گفت:آهی کشيدم و اون هم توی چشم

  تونی حسابی بخوابی. ختر خوب، میآفرين د -

  هام روی هم افتاد و چيزی نفهميدم.و انگار صداش توی يک اتاق خالی اکو شد و چشم

هام رو باز کردم. سرم کم گيجی تا حدی از سرم رفت چشموقتی پلکام لرزيدن و کم
ی کوتاه بعد متوجه شد حالت تهوع پيدا کنم. چند دقيقهخورد و باعث میتکون می

های شديدی خوره بلکه کل بدنم هر چند دقيقه تکونشدم که فقط سرم تکون نمی
  شه. خوره و دوباره کمتر میمی

ی هنوز خيلی گيج بودم که بفهمم چی به چيه! اطرافم تاريک بود. يهو آخرين صحنه
هام از ترس گشاد شدن اما حتی نتونستم هين بکشم و فقط از صبح يادم اومد. چشم

  ام شد. ام کلی هوا وارد ريهراه بينی

ها هم پشتم بسته بودن. بعد هم هام دادم. اوندهنم رو بسته بودن. تکونی به دست
  متوجه شدم که هر دو پامو بستن. 

از نوری که برای يک لحظه از کنارمون رد شد و صدای ضعيف عبور ماشينی که 
هام دادم ونی به دستشنيدم فهميدم توی ماشينم و من رو روی صندلی خوابوندن. تک

که دستی روی بازوم نشست و آهسته نوازشم کرد. ترسيدم و خواستم هر طور شده 
بلند شم اما فشار اون دست روی بازوم نذاشت. سرمو تکونی دادم که باال رو نگاه 

کنه، پس سر من روی پای اون شخص بود. کنم ديدم کسی نشسته و داره نگاهم می
شد. تقال کردم پا شم و سرمو از روی پاش ش مانع میصورتشو نديدم. کاله فيس

  هاش گذاشت يعنی آروم باش. بردارم که اجازه نداد و انگشتش رو روی لب
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خواستم پا شم و با نگاه کردن به جاده برن. میدونستم کجام و دارن منو کجا مینمی
ت مکانيم بشم بفهمم کجاييم. با خودم فکر کردم شايد با ديدن يک تابلو متوجه موقعي

تر از اين حرفا هستن. اون مرد آهسته انگشتش رو روی ها زرنگاما معلوم بود اون
  هاش گذاشت و گفت:لب

  هيس! -

خواستم با فشار بلند شم که آهی کشيد و سرشو باال گرفت و با دست منو نگه داشت. 
ه بعد ی نفر جلويی. اون هم چند ثانيرو به جلو خم شد و دستش رو زد روی شونه
  چيزی بهش داد. اون مرد آمپول رو نشونم داد. 

سرمو از ترس عقب کشيدم که محکم زدم تو شکمش. آخ گفت و عصبی آمپول رو 
  زد تو بازوم و زير لب گفت:

  جونور. -

  هام روی هم افتاد.و من دوباره گيج شدم و پلک

____________  

کردم تا باز بشن. گينم دست و پنجه نرم میهای سنوقتی به هوش اومدم داشتم با پلک
     کرد و حال خوبی نداشتم. کمی خودمو جا به جا کردم و توی جام غلتيدم.سرم درد می

ی پونصد کيلويی کردم هر کدوم يک وزنهدست و پاهام سنگين بودن و حس می
  بهشون وصله. 

  به خاطر حال بدم آه و ناله کردم. صدايی زير گوشم نشست:

  بايد يک چيزی بخوری تا بهتر بشی.حالت خوبه؟ پاشو، پاشو تو  -

  و بعد با صدای بلند رو به يک عده داد زد:

  باهاش چکار کردين؟ -

  صداش خيلی آشنا بود. يکيشون گفت:

  هيچی، فقط دو دوز بهش زدم. -
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هوشی تزريق کردی؟ دو سرنگ؟! برای اين جوجه؟ تو به اين جوجه دو سرنگ بی -
  هات رو بريزن تو حلقت؟خوای بگم دندون! میعجب خری هستی

  قراری کرد.خيلی بی -

  داد زد سرش:

  احمق. -

و بعد به خاطر نشستنش تکونی خوردم. دستش اومد زير گردنم و سرمو بلند کرد و 
  چند ضربه زد تو صورتم. 

  سلين، سلين چشماتو باز کن.  -

  کردم. تونستم و فقط آه و ناله مینمی

  هات رو باز کن. ش کن. چشمن، تالآفري -

هام اومد و مايعی رو توی حلقم ريختن. نفهميدم چطور تا اين حد يک ليوان روی لب
دونم کی و کجا رو با محتويات دلم به هم خورد که شروع کردم به عق زدن و نمی

  ام يکی کردم.معده

  صدا دوباره زير گوشم نشست. 

مقه. مگه کسی به يه وجب دختر دو سرنگ اش تقصير توی احلعنتی! ببين اينا همه -
  زنه که تو زدی.هوشی میبی

  ی سر زد تو شکم من.همين يک وجب دختر وسط راه به هوش اومد و يک ضربه -

  کردم. زد خودم به جاش اين کار رو میمطمئن باش اگر نمی -

  دوباره زد تو صورتم که الی پلکامو باز کردم. تصاوير توی چشمم محو بودن. 

  بينی.خيلی خوبه، عاليه. منو می آفرين -

کم صداش توی گوشم صاف شد و تصويرش برگشت و تونستم خودمو توی کم
  های آريو ببينم.دست

  هاش بيرون کشيدم که گفت:ازش ترسيدم و خودمو از توی دست
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  نترس، نترس... باهات کاری ندارم. آروم باش. -

به اون و دوتا مردی که پايين اتاق  ی تخت بزرگ وايسادم و با گيجیهمون گوشه
ايستاده بودن نگاه کردم. آريو از جاش بلند شد و نگاهی به تيشرت و شلوارش کرد 

  و گفت:

هامو عوض کنم. اين تختو مرتب کنين و بهش لباس بدين بپوشه و رم لباسمن می -
 تب نباشه حسابهوشی از سرش بپره. برگردم و اوضاع مرچيزی که بخوره تا بی

  رسم.تکتونو میتک

و بعد از اتاق بيرون زد. يکی از مردها سمت تخت اومد و من ترسيده خودمو پايين 
  پرت کردم که سرم زمين خورد و گيجيم دو چندان شد.

  خدا لعنتت کنه، تکون نخور. -

و بعد مشغول جمع کردن روتختی شد. بعد هم اومد سراغ من و دستمو گرفت و منو 
  فت: انداخت رو تخت و گ

  برات لباس ميارم بپوش.  -

از اتاق بيرون زد و من اطرافمو نگاه کردم. يک اتاق بزرگ با تمام امکانات، همه 
هم به رنگ سفيد و طاليی. چند دقيقه بعد اون مرد برگشت و يک دست لباس روی 

  تخت پرت کرد و گفت:

  بپوش. -

استفراغ بود. حالم بد شد. و از اتاق بيرون زد. نگاهی به مانتوم کردم که روش پر از 
پس از جام بلند شدم و مانتومو در آوردم و تونيک سفيدی که روی تخت بود رو 
پوشيدم. شلوارمو با شلوار مشکی عوض کردم و دوباره روی تخت افتادم و چشم 
بستم و به اين فکر کردم آريو دستور داده منو بدزدن. مغزم فعال شد و با خودم گفتم 

 ً    من جايی نزديک امير هستم.آريو؟! پس حتما

هامو باز کردم که آريو برگشت تو اتاق. به سختی روی تخت نشستم. يک سينی چشم
هاش رو با يک تيشرت و شلوار ديگه عوض کرده بود. سينی رو دستش بود. لباس

  روی تخت گذاشت و گفت:
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  خوش اومدی سلين. -

سکوت به بيرون خيره بود. رفت پای پنجره و بيرون رو نگاه کرد. چند دقيقه توی 
  با صدای لرزون و ناتوان از اثرات بيهوشی پرسيدم:

  امير کجاست؟ -

  حالش خوبه. -

  کنی؟چرا اين کارها رو می -

  چون با حاله. -

  همين؟! -

  همين. -

  چرا منو دزديدی؟ -

  الزمت دارم.  -

  برای؟!  -

  فهمی.غذاتو بخور می -

  با صدای بلندتر گفتم:

  چرا منو دزديدی؟ امير کجاست؟يدم ازت پرس -

  رو بهم چرخيد و گفت:

من هم گفتم امير حالش خوبه و تو رو الزم دارم. حاال هم غذاتو بخور گيجيت تموم  -
  صبی بشم و سرت داد و بيداد کنم. خوام مثل اون روز صبح عبشه. نمی

  نفس عميقی کشيدم و بعد آب پرتقال رو برداشتم و نوشيدم. 

کم حالم و حس ضعف بهم دست داد. پس مشغول خوردن غذا شدم و کم اما حالم بد شد
  کرد.بهتر شد و تمام طول اون مدت آريو داشت بيرون رو نگاه می

  وقتی تموم کردم پا شدم و گفتم: 
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  حاال بگو امير کجاست؟ -

  بيا اينجا.  -

ه هاش و به پنجره اشارهاش رو گذاشت توی جيبرفتم کنارش. بهم نگاه کرد. دست
کرد. جلو رفتم و از پنجره بيرون رو نگاه کردم. يک رينگ وسط حياط بود. رينگ 
رو زير چيزی شبيه آالچيق بزرگی درست کرده بودن. يک کيسه هم وسطش آويزون 

  بود. 

امير هم نشسته بود و به يک نقطه زل زده بود. خواستم برم به شيشه بزنم و صداش 
  م مانع شد و گفت:کنم که آريو با دراز کردن دستش جلو

کنه. هر کاری خيلی آدم اعصاب خرد کنيه. چند روزه اينجاست اما تمرين نمی -
کنه. من اسمش رو به عنوان گه مبارزه نمیباهاش کرديم حاضر نشد تمرين کنه. می

گه قول داده مبارزه نکنه. تو فايترم رد کردم ولی اون اصال براش اهميتی نداره. می
دونم براش مهمی، در غير ه مجبورش کنی مبارزه کنه. میرو آوردم اينجا ک

دم پوستش رو . اونوقت قول نمیاينصورت من بايد کلی از داراييم رو از دست بدم
  نکنم.

  خواد مبارزه کنه حق نداری مجبورش کنی.وقتی دلش نمی -

  کنم. باهاش حرف بزن.دونم حق ندارم ولی مجبورش میمی -

  کنم.من اين کار رو نمی -

  هاتونو بذارم کنار هم؟پس دوست داری جنازه -

  بهش خيره شدم. انگار با کسی شوخی نداشت.

  رو بهم کرد و نفس عميقی کشيد و گفت:

اش سه ميلياردی که دادم من پول زيادی خرج کردم که االن امير اينجا باشه. نمونه -
ره. داليل باالتری هم به فرزين. اما بردن توی اين مسابقه برام فقط دليل مادی ندا

  ی چند نفر رو به خاک بمالم. خوام پوزهدارم. قبال هم گفتم می

  خواد اين کار رو بکنی از خودت و جونت مايه بذار، امير برای چی؟دلت می -
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  سرش رو تکون داد و گفت:

زنی بلد نيستم، بهتر از امير هم پيدا نکردم. امير توی اين کار سابقه داره. من مشت -
ا همه چی آشناست. بار قبل سرش کاله گذاشتن و چيز خاصی بهش ندادن اما من از ب

تونه زندگيش رسم هم امير میکنم. اگر برنده بشه هم من به هدفم میثروت غنيش می
  رو زير و رو کنه. برد امير برای هر دوی ما دو سر برده.

  و اگر مبارزه نکنه؟ -

  :آريو به امير زل زده بود. آهسته گفت

  ريد.از اينجا زنده بيرون نمی -

خواست پا شه يک نفر کنار امير نشست و باهاش حرف زد. انگار داشت ازش می
  تمرين کنه و امير اهميتی نداد. 

  چند لحظه بعد آريو رو به عقب کرد و گفت:

بيايين دختره رو ببرين پيشش. نذارين به هم نزديک بشن. بهش بگيد اگر تمرين  -
  يد از چشم از خودش ديده.هر چی د نکنه

اش جلو اومد و دستمو توی دست بزرگش گرفت. با هم اون مرد با اون هيکل گنده
ی ی دوم اون ويال بزرگ و درندشت اومديم پايين. رفتيم طبقهراه افتاديم. از طبقه
ی شيکی بود. مثل نديد بديدا به وسايلش نگاه کردم. از صدقه سر پايين و چقدر خونه

  نستم همچين چيزی رو از نزديک تجربه کنم. امير تو

از سالن بيرون رفتيم و وارد يک سالن انتظار شديم. اونجا يک دست مبل چيده بودن 
و چند تا مرد نشسته بودن. توی دستشون اسلحه داشتن. بهم نگاه کردن و من ترسيده 

  بهشون زل زدم.

  اون مرد بهشون اشاره کرد و گفت:

  شما دو تا بيايين. -

و نفر ازشون پا شدن و دنبال ما اومدن. از اون قسمت خارج شديم و رفتيم توی د
دونستم تهش کجاست. منو دنبال تراس. تونستم باغ خيلی بزرگ رو ببينم که نمی
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خودش پايين کشيد و رفتيم سمت آالچيق. نزديک که شديم اون مردی که توی آالچيق 
  بود به امير گفت:

شه. آقا تا حدی صبر داره. عصبانی بشه بيفته روی بد می پاشو ديگه. به خدا برات -
  ره يک فايتر ديگه مياره.نه و میکی لج يک گلوله تو سرت خالی میدنده

  امير بهش جواب داد:

ه. چرا اين چند روز االف تونه بره يک فايتر ديگه بيارآقات غلط کرد. ولی اگر می -
  من شده!

ايين انداخت. چند لحظه بعد متوجه ما شد. به اون مرد نفس عميقی کشيد و سرشو پ
روی من زل زد. مردی که همراهم بود يک اشاره به من داد. اون مردی که روبه

  امير بود رو کرد به امير و گفت:

افتاد. بهت که گفتم آقا برای کردی همچين اتفاقی نمیکردی و تمرين میاگر لج نمی -
  ن اين خوبه؟يچکس شوخی نداره. االاين مسابقه با ه

طور که نشسته بود و زانوهاش بغلش بود و ای سمت من داد. امير همونو اشاره
ها از جا پريد و صدا هپشتش سمت ما، سرشو چرخوند و با ديدن من مثل برق گرفت

  زد: سلين!

  خواستم برم سمتش که اون مرد دستمو محکم نگه داشت و داد زد:

  کنم. ه تو مغزش خالی میيک گلول بهتره بری حاضر شی وگرنه -

های آالچيق پايين اومد که اون مرد منو کشيد و به خودش چسبوند و امير از پله
بازوشو دور گردنم انداخت و اسلحه رو روی سرم گذاشت و اون دوتای ديگه جلو 
رفتن و بازوهای اميرو گرفتن که بهم نزديک نشه. تقال کردم که از اون مرد دور 

  زد:کرد بهم نزديک بشه و داد میر نگهم داشت. امير هم سعی میتبشم و اون محکم

  سلين... سلين تو حالت خوبه؟ -

  م... آروم باش امير... آروم باش.آره من خوب -
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اش امير با نااميدی و بيچارگی نگاهم کرد. نفسشو ناباور فوت کرد. انگار برگ برنده
. اون دو نفر هم مراقبش هاش رو گذاشت رو زانوهاشسوخته بود. خم شد و دست

  بودن. 

  راست شد و گفت:

  عزيزم! مطمئنی حالت خوبه؟ اذيتت نکردن؟ -

  خوبم. نگران نباش. -

کرد. هامو گذاشتم روی ساعد و بازوی اون مرد گنده که داشت خفم میو بعد دست
  اون مرد داد زد:

بعد تو رو. کشم بينی که خواهرت اينجاست. دست از پا خطا کنی اول اينو میمی -
ی آدم برو تو رينگت و تمرينت رو شروع کن چون صبر آقا حدی حاال هم مثل بچه
  کنی.چيزی رو که نبايد امتحان میداره و تو داری 

  هاش رو کشيد توی موهاش و گفت:امير دست

  دادم. روز اول بايد آقاتو جر میهمون  -

  اون مرد ادامه داد:

رين و يک فايتر ديگه بياد يا تو مبارزه کنی و بعد انتخاب با خودته. هر دوتون بمي -
  از برد با يک پول درست حسابی همراه خواهرت بری بيرون.

  امير پوزخندی زد و منو برانداز کرد و گفت:

  خواهرم! -

هاشو پس کشيد و دو اون مرد منو کشيد که برگردونه تو ساختمون. امير دست
ه دورش بودن زد و دوييد سمت ما. ی محکم چپ و راست به اون دونفری کضربه

اش رو باال گرفت و تو هوا شليک کرد و هاش داشت اسلحهمردی که منو تو دست
  بعد سمت امير نشانه رفت که امير وايساد. 

آفرين! ريسک نکن. سر جات بمون. من دستور دارم اگر فکر کردم داری خطا  -
  با مربيت تمرين کن. پسر خوب برو کنی بزنمت. پس عقب وايسا و مثل يکمی
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ی دستش سمت امير اشاره کرد که عقب بره. امير با نااميدی برگشت عقب و با اسلحه
و رفت توی آالچيق. منو هم برگردوندن توی ساختمون و توی همون اتاق و پيش 

  آريو. 

  کرد.آريو هنوز داشت به امير نگاه می

  هاش هم پشتتش نگه داشته بود. دست

اد که چند قدم رو به جلو پرت شدم. آريو برگشت و به من نگاه اون مرد منو هل د
  کرد و خطاب به اون مرد گفت:

  به خودت اجازه دادی که هلش بدی؟ تو  -

  مرد گيج از حرف آريو گفت:

  دم؟نبايد هلش ب -

آريو جلو اومد و از کنار من رد شد. به اون که رسيد با هر دو دست زد تو تخت 
  فرستادش و گفت:ی اون مرد و عقب سينه

  کشمت. گمشو بيرون.ی دستت میلحهخورم بار بعدی خودم با همون اسقسم می -

اون مرد چشم گفت و عقب رفت. آريو درو گرفت و به هم کوبيد. دوباره برگشت و 
از جلوی من رد شد و خودشو به پنجره رسوند و چند دقيقه بيرون رو نگاه کرد و 

  گفت:

  بيا اينجا. -

کرد. پوشيد و خودشو گرم میکنارش ايستادم. امير داشت دستکش می جلو رفتم و
  گفت چکار کنه.مربيش هم براش زمان گرفته بود و بهش می

بينی سلين! آدما توی زندگيشون چيزای مهم زيادی دارن. اما به خاطر می -
ندازن، جونشون رو از دست کنن. خودشونو تو خطر میبعضياشون هر کاری می

گيرن. هر کسی هدفی داره که بايد براش بجنگه، ا حتی جون کسی رو میميدن و ي
  به هر قيمتی. 

  گی نيست. هدف تو بردن توی قماره.هدف تو چندان هم هدف مهم و بزر -
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خواست بدونم به چی فکر کرد. دلم میآريو به امير خيره بود و ساکت نگاهش می
  کنه. می

  آريو! -

  جوابمو نداد. رو بهش گفتم:

امير رو به خاطر من مجبور به مبارزه نکن. امير خيلی سختی کشيده و حقش نيست  -
  توی اين مبارزات باليی سرش بياد.

شه سلين. خيالت راحت باشه. تو مبارزه کردنش رو نديدی اما امير طوريش نمی -
  من ديدم. 

  افته آريو.اتفاق يک بار می -

  اسم من آريو نيست. -

  پس چيه؟ -

  کسرا کاويانی.کسرا...  -

  حتی بهم نگاه نکرد و چشم از امير بر نداشت. 

  خوام استراحت کنم. برو اتاق سمت راستی. می -

  سرمو تکون دادم و گفتم:

  شه برم پيش امير؟می -

  حواسشو پرت نکن. بذار به کارش برسه... برو. -

ی افتاد که تنهاش گذاشتم و راه افتادم. از اتاق که بيرون رفتم چشمم به دو تا مرد
روی در وايساده بودن. رفتم دست راست. يکيشون دنبالم اومد. به در که رسيدم روبه

  در رو باز کردم و رفتم داخل. 

ی وسايل اتاقش سفيد بود، وسايل اين اتاق بر عکس اتاق آريو يا همون کسرا که همه
و محکم و با زنی بود ای تيره بودن. رفتم پشت پنجره و ديدم امير مشغول مشتقهوه

  زد. هايی با پايش میزد و گاهی ضربهسرعت توی کيسه مشت می
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اش رفتم. وقتی خسته شدم رفتم و روی لبخند روی لبم نشست و ته دلم قربون صدقه
هوشی که توی بدنم مونده بود خيلی زود به خواب تخت دراز کشيدم و به خاطر بی

  رفتم.

چند لحظه تشخيص ندادم کجام که يادم اومد وقتی بيدار شدم اتاق تاريک بود. برای 
  توی ويالی کسرا هستيم. 

کرد. سرمو توی دستم گرفتم. چند ضربه وقتی روی تخت نشستم کمی سرم درد می
  به در خورد و بعد باز شد.

  چراغ روشن شد و يکی از نگهبانا پرسيد:

  بيدارين خانم؟ حالتون خوبه؟ -

  امير کجاست؟ -

رن شام. شما هم پاشين دست و صورتتونو بشورين عدش میگيره بداره دوش می -
  تشريف بيارين پايين.

و بعد به يک در اشاره کرد و رفت. من هم رفتم توی سرويس و بعد از انجام کارهام 
  رفتم بيرون. 

ی همون مرد وايساده بود. راه افتاد و من هم دنبالش رفتم. وقتی رسيديم به سالن طبقه
  که ميز چيده شده بود. پايين رفتيم قسمتی 

  ای رنگ از چوب راش بود.يک ميز بزرگ قهوه

اش دو سرويس يک سر ميز يک سرويس غذاخوری چيره شده بود و يک سر ديگه
ی طاليی رنگ. مرد يک صندلی پس چيده شده بود. سرويس سفيد رنگ چينی با لبه

  کشيد و من نشستم. 

  م و نگاهم به ورودی بود. قرارش بودمنتظر شدم تا امير بياد. خيلی بی

ده دقيقه بعد امير اومد. از دور به هم لبخند زديم. پا شدم و اون به سمتم اومد. همون 
مرد راه افتاد و سد راه امير شد. لبخند رو لبم خشک شد. مرد به صندلی اون سر ميز 

  اشاره کرد و گفت:
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  بفرماييد.  -

  طرف بشينم. خوام اونبازيا چيه؟ برو کنار میاين مسخره -

  شما اونجاست... لطفاً بفرماييد. جای -

همين حين کسرا اومد داخل سالن. وارد قسمت غذاخوری شد و از کنار اون دو تا رد 
  شد و بهشون نگاه کرد. کسرا اومد نزديک من نشست و گفت:

  بفرماييد.  -

  رو بهش گفتم:

چرا همين نزديک  هاش رو اون سر ميز چيدين؟اين مسخره بازيا چيه؟ چرا ظرف -
  نچيدين؟

نه نگاهم کرد و نه جوابی داد و منتظر بود امير بشينه. امير برگشت و پشت ميز 
  نشست. 

  کسرا زير لب به من گفت:

  بشين.  -

روی صندلی نشستم و فکر کردم. رو کردم به امير که اون هم داشت به من نگاه 
مرد برای امير غذا چيد و  های حامل غذا اومدن.کرد. يک خانم و آقا با ترولیمی

  خانم برای ما. رو به امير گفتم:

  حتماً مامان بابا خيلی نگرانمون هستن. -

خواست امروز باهاشون صحبت کردم و اطمينان دادم که تو خوبی. مادرت می -
ه قرار نيست باهاشون ی اين عقب مونده ديگباهات حرف بزنه ولی طبق خواسته

  حرف بزنيم. 

ير رو نداد و در سکوت نگاهش به ميز بود. اين کسرا با آريويی که کسرا جواب ام
زد اما توی خنديد و زياد حرف میمن ديدم خيلی فرق داشت. آريو لوس بود، مدام می

  هاش کنترل شده بودن. جلد کسرا آروم بود. کم حرف بود و حتی نگاه

  رو به امير گفتم:
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  امروز مجبور شدی تمرين کنی! -

  برد. ايد اين آرزو رو به گور میکردم. بودی هيچوقت تمرين نمیاگر تو نب -

ای به کسرا داد. کسرا با دست چپ با انبر يک دلمه برداشت و توی بشقابش و اشاره
  دادم: گذاشت. حرف امير رو نشنيده گرفت. رو به امير ادامه

زود اينجا  خيلیخوای مجبور نيستی تمرين کنی. ما به پليس خبر داديم و اگر نمی -
  کنن. رو پيدا می

  امير نفس عميقی کشيد و مثل اينکه اميدی به اين موضوع نداشت. 

  کنن. گردن و پيدات میدنبالت میهات هم نگرانت بودن و گفتن دوست -

  کرد. با صدای آرومی گفت:ی برگ مو رو باز میکسرا داشت با چنگالش دلمه

  ار شامش رو بخوره. بهتره کمتر از روياهات حرف بزنی. بذ -

  برای حرف زدن هم بايد اجازه بگيريم؟ -

  امير بايد زود بخوابه چون فردا صبح زود بايد بيدار بشه و تمرين کنه. -

يف کنی که چکار امير اين همه سال مبارزه کرده، الزم نيست تو براش تعيين تکل -
  کنه و چکار نکنه.

  ول کرد و با آرامش گفت:نگاه کسرا باال اومد. چنگال رو روی بشقابش 

های ای. مبارزهها مبارزه کرده درست؛ ولی قراره بره توی مسابقات حرفهامير سال -
سختی در پيش داره. بايد از صبح مشغول تمرين باشه تا شب. شب هم بايد زود 

  بخوابه که صبح روز بعد بتونه بيدار بشه.

خدام کردم که باهاش کار کنن ای استها تصميم من نيستن. براش سه مربی حرفهاين
  ها براش برنامه چيدن. و اون

  شما هم به جای مانع شدن اجازه بده کارش رو بده.

  شايد دلش نخواد انجام بده. -

  خوای!وی رينگ کشته بشه، اينو میپس بايد ت -
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  با ترس و وحشت گفتم:

  نه! -

  پس زياد حرف نزن و اذيت نکن.  -

مون در سکوت مشغول خوردن شام شديم. امير گرسنه و بعد به ميز اشاره کرد. همه
کرد. خورد. کسرا اما فکری بود و با همون دلمه هم بازی میبود و با اشتها غذا می

  اشتهاست.چرا بی  گذره ودونستم چی تو فکرش مینمی

چند دقيقه بعد تکيه کرد و منتظر شد. نصف دلمه رو به زور خورده بود اما منتظر 
  کنيم. تعجب کردم که چرا اينطوريه.  شد ما تموم

ها و دهنش رو تميز کرد، کسرا پا شد. فکر بعد از شام وقتی امير با دستمال دست
  جا ايستاد تا من بلند شم. تونم با امير حرف بزنم. اما همونره و میکردم میمی

شد. با هم  از جام پا شدم و اون با دست اشاره کرد خارج بشم. راه افتادم و امير هم پا
رفتيم توی نشيمن. يکی از مردها به امير اشاره کرد کجا بشينه. بعد هم کسرا روی 

ها تعيين مبل نشست و من دست چپ کسرا نشستم. حتی جای نشستن ما رو اون
  کردن. صفحه نمايش خيلی بزرگ روشن شد و مشغول نگاه کردن فيلم شديم. می

رفت و دوست داشتم و نگاهم سمت امير میی نگاه کردن فيلم رو نداشتم من حوصله
زد. کسرا کرد و بهم لبخند میبا اون حرف بزنم که رو به روم بود. امير هم نگاهم می

  اما با اخم به صفحه نمايش زل زده بود. 

  به امير گفتم:

  ما بريم توی باغ قدم بزنيم؟ -

  

کون داد. نفهميدم های دورش کرد و رو بهم سر تو بعد پا شدم. امير نگاهی به آدم
هاش اين يعنی چی! از جاش بلند شد که مردها نزديکش شدن و با فشار دادن شونه

  نشوندنش سر جاش. اون به کسرا اشاره کرد و گفت:

  گه کی چکار کنه. اين روانی می -
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کسرا حتی برنگشت به امير نگاه کنه و با همون اخم به فيلمش نگاه کرد. من هم 
  به فيلم نگاه کنم.مجبور شدم بشينم و 

  يک ساعت که گذشت يکی از مردها به امير گفت بايد بره بخوابه. 

  امير کمی دست دست کرد و رو به کسرا گفت:

  اتاق سلين کجاست؟ -

  کسرا چند لحظه ساکت بود و بعد رو کرد به امير و گفت:

  چطور؟ -

  ام بدونم قراره کجا استراحت کنه؟خومی -

  سنگينی امير رو نگاه کرد و بعد يهو گفت:کسرا چند لحظه توی سکوت 

  توی اتاق خودش... جايی که حتماً راحته. -

  خوام سلين پيش من باشه.می -

گرفت. امير هم با جديت به کسرا خيره بود. کسرا نفس عميقی کسرا نگاه از امير نمی
  خواست خودشو آروم کنه. کشيد. انگار می

  پياده کردی؟يادت مياد اين دخترو از ماشين من  -

  يادمه. -

  بردی پشت موتور خودت سوارش کردی. -

  درسته.  -

  من نامزدش بودم و تو با من رفتار درستی نکردی.  -

  بهت اعتماد نداشتم، هنوز هم ندارم. نامزد الکی... -

  تو چه نسبتی باهاش داری؟ -

  امير منو نگاه کرد و بعد رو به کسرا چرخوند.

  داداششی؟ -



379 
 

  فرض کن آره. -

  فرضی در کار نيست. داداشش هستی يا نه؟ -

  هستم. -

  تونی برادر و خواهر باشی.با کسی که بتونی ازدواج کنی نمی -

  اين ديگه به تو مربوط نيست. -

رم ولی دخالت کردی... حاالم برو به تو هم مربوط نبود من با نامزدم کجا می -
  افتی.بخواب داری عقب می

م به تو اطمينان ندارم که بخوام سلين رو باهات تنها گی؟ من هنوزچی داری می -
  بذارم. 

  من چرا بايد به تو اطمينان کنم و باهات تنهاش بذارم؟ -

  گی؟معلوم هست چی می -

  بله معلوم هست، برو بخواب.  -

ی کسرا سه نفر دور امير جمع شدن و مجبورش کردن بره تو اتاقش و بعد با اشاره
  رفت گفت:ون طبقه بود. امير در همون حال که میو انگار اتاقش جايی هم

  قط صدام کن... جيغ بکش يا هر چی.اگر اذيتت کرد ف -

  کسرا بهش خيره بود. وقتی امير رو بردن اون نشست و اشاره کرد من هم بشينم.

  هام بازی کردم.حوصلگی با ناخنبه فيلمش نگاه کرد و من تمام طول مدت با بی

کنترل رو برداشت و صفحه نمايش رو خاموش کرد. چند دقيقه وقتی فيلمش تموم شد 
  ی خاموش زل زد. توی سکوت به صفحه

  وقتی سکوتش طوالنی شد گفتم:

  شه من برم توی اتاقم؟می -

  به مردای دورش اشاره کرد برن و بعد رو بهم کرد و گفت:
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  خوام باهات قدم بزنم. می -

است! انگار نگاهم خيلی متعجب و حتی خواز حرفش يکه خوردم. اون واقعاً چی می
  پر از تنفر بود که گفت:

  چيز عجيبی خواستم؟ -

  هم عجيب هم خيلی احمقانه. -

  چرا؟! -

تو با دوز و کلک وارد زندگی من شدی. فرزين منو خيلی دوست داشت اما تو  -
تطميعش کردی و از راه به در شد. بعد خودتو با نقشه انداختی توی زندگی من. بعد 

خوای با من قدم ام رو دزديدی، بعد هم خودم و حاال میهم يکی از اعضای خانواده
  بزنی که چی بشه؟

داد کمی عصبی شده هاش رو توی موهاش کشيد و بعد با حالتی که نشون میدست
  گفت:

افته، مثل عشقت به فرزين که دووم چندانی ها آروم اتفاق میبعضی از عاشق شدن -
خواستين با هم باشين تا کنم شما دو تا بيشتر از روی عادت مینداشت. من فکر می

  فروخت.عشق وگرنه اون ديالق که نبايد تو رو به سه ميليارد می

يک لحظه خنده اومد رو لبم جا خوش کنه که جلوشو گرفتم. امير هم هميشه فرزين 
  بدی نداشت. ی کرد. فرزين پسر قد بلند و کمی الغر بود. اما چهرهرو ديالق صدا می

  کسرا ادامه داد:

بياد و گرمای بيشتری داشته تونه با يک انفجار به وجود ها میولی بعضی از عشق -
  باشه.

  کمی فکر کردم و گفتم:

  منظورت شکل آشنايی خودمونه ديگه! -

هاش رو سرش رو باال و پايين انداخت و لبخند زد. مثل اينکه خوشش اومد حرف
  دم و گفتم:فهميدم ولی من پا شمی
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  وم خوشم مياد نه از عشق انفجاری.های آراما من فهميدم که نه از عشق -

هاش نگاه کردم. سرش رو کج کرد و منتظر شد. جلو رفتم و خم شدم و توی چشم
هاش عسلی رنگ ديدم. چشمهاش رو میعجيب بود که اولين بار بود تازه رنگ چشم

  بودن. 

  چی دوست داری عزيزم؟ -

  تم:آهسته گف

  پسندم. های رمانتيک رو بيشتر میعشق -

هام گاه مبل انداخت و با نگاه به چشمهاش رو روی تکيهبا اطمينان تکيه کرد و دست
  گفت:

  اين که خيلی خوبه. -

  سرمو باال و پايين انداختم و گفتم:

  . خوبه!اهوم.. -

  و بعد سرش داد زدم:

  شد.  تو، توی همون انفجار منهدم ولی عشق مزخرف -

  هاش گرد شدن و لبخند از لبش پريد.چشم

  با اين حال ادامه دادم:

  اميدوار بودم ديگه نبينمت. -

توجه بهش راست شدم و راه افتادم و پشت سرم جاش گذاشتم و پلکش پريد و من بی
  گفتم:

  خوابم نه اينکه با تو قدم بزنم. دم برم بيست و چهار ساعته بترجيح می -

کردن. سر بلند کردن و يکيشون الن. مرداش داشتن ورق بازی میو بعد رفتم تو س
  با ديدن من لبخند مفهومی زد. 
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  ها باال برم. زير لب غر زدم. ابروهامو کشيدم توی هم و راهمو کج کردم تا از پله

  مراقب يک نفر باشن. ترسوی احمق. اين همه آدم اجير کرده تا -

کر کردم شايد حداقل کيفم در دسترس باشه. ولی رفتم توی اتاقم و دنبال کيفم گشتم. ف
ها رو که باز کردم چند دست لباس وقتی اتاق رو گشتم چيزی پيدا نکردم. در کمد

  دخترونه و حوله هم موجود بود. 

  ها کشيدم و فکر کردم ممکنه اينا مال کی باشن؟ دستی به لباس

ی احمقی بود! درک کردنش يعنی کسرا از قبل برای من لباس آورده اينجا! چه ديوونه
  يک خرده سخت بود.

  در اتاق زده شد و يکی از مردها از توی چارچوب گفت:

  گن فردا صبح ساعت نُه توی باغ باشين برای صبحانه.آقا می -

  باشه، ببينم کيف من کجاست؟  -

  چيز بخصوصی توش دارين؟ -

  گوشيم؟ -

شی شما توی همون خيابون که ذاريم گوشی دستتون باشه؟ گوکنين میچرا فکر می -
  دن از کار افتاد که رديابی نشيم.سوارتون کر

  آهی کشيدم و گفتم:

  ن... االن با چی بايد سرگرم بشم؟خدای م -

هامو سر دونستم بايد چطوری ساعتدونم. من هم نمیاون سرشو تکون داد يعنی نمی
  کنم.

ل کردم. اونقدر خوابيده حوصلگی روی تخت نشستم و پاهامو بغاون رفت و من با بی
  بودم که حتی حوصله نداشتم بخوابم!

  ی ورود بدم باز شد. ی محکم به در خورد و بدون اينکه اجازهچند ضربه
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کسرا اومد داخل و سمت تخت پا تند کرد. زانوهامو ول کردم و بهش خيره شدم. 
  گفت: حقيقتاً ازش ترسيدم اما با رسيدن به تخت يک تبلت جلوی پام انداخت و

  کشی.آخرت باشه که سر من داد می بار -

  و بعد پشت کرد و سمت در رفت و گفت:

  سی و دو، چهل و شش. -

از اتاق بيرون رفت و در رو به هم کوبيد. متعجب فقط به در نگاه کردم. بعد هم تبلت 
اش رو زدم. عکس کسرا روی صفحه بود. اون هم توی يک کت رو برداشتم و دگمه

  قيمت.شلوار گرون 

تونم با کسی بهش همون رمز رو دادم. بعد از باز کردنش با هيجان فکر کردم می
  تماس بگيرم اما متوجه شدم هيچ سيمکارتی روش نيست.

اومدم با پليس تماس بگيرم شايد وصل بشه اما در دسترس نبود و وصل نشد و خطا 
  داد. 

  زير لب با حرص گفتم:

  يد وصل بشه!ل تماس اضطراری که بالعنتی حداق -

های مختلف و بعد خودم رو روی تخت انداختم و مشغول بازی کردن شدم. کلی بازی
  داشت و با هر کدوم يک ساعت بازی کردم. 

  زامبی و خونه سازی و ماشين و موتور تا کندی کراش و ...

شد و شارژ تبلت هم تموم شد و خاموش کرد. سپيده سر زد و داشت هوا روشن می
طور دمر و برعکس دراز کشيدم و پاهامو روی بالش ش دادم و همونبا خستگی هل

  گذاشتم و سرمو روی پتو، که خوابم برد.

با صدای رعد و برق از خواب پريدم و سر بلند کردم که نگاهم به پنجره افتاد. داشت 
باريد. سرمو چرخوندم و به ساعت نگاه کردم. ساعت دو و نيم به شدت بارون می

دراز کشيدم و اين توی ذهنم زنگ زد که من نزديک صبح خوابيدم و بود. دوباره 
  االن بايد بعد از ظهر باشه و به من گفته بودن ساعت نُه صبح برای صبحانه برم. 
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  کنه که آدم خيلی مهميه.خيال شدم و با خودم گفتم بهتر! حاال کسرا فکر نمیبی

سرم دقت کردم. حتی تبلت  چشم باز کردم و پتوی رومو نگاه کردم و به بالش زير
  شد و لب تخت کنار ديوار بود.هم داشت شارژ می

هامو بستم و با صدای بارون و رعد خوابيدم که شد ساعت چهار و نيم. بيدار چشم
  شدم و مثل تنبال تو تخت موندم. 

ترکيد پس پا شدم و حوله ام داشت میدر اتاق آروم باز شد و کمی بعد بسته شد. مثانه
  تم و رفتم توی سرويس. برداش

بعد از انجام کارهام و دوش گرفتن رفتم بيرون و از توی همون کمد لباس برداشتم 
و پوشيدم و بعد با سشوار موهامو خشک کردم و اونا رو پشت سرم بستم. يک شال 

  برداشتم و سرم کردم و تصميم گرفتم برم پايين و امير رو ببينم. 

ها فر جلوی اتاقم بود. راه افتادم که دنبالم اومد. از پلهوقتی از اتاق بيرون رفتم يک ن
  پايين رفتم و وارد سالن شدم. همه جا ساکت بود.

  اون يارو از پشت سرم گفت:

  توی زيرزمين هستن. -

  رو کردم بهش و گفتم:

  کی؟ -

  آقا و فايترش. -

  توی زيرزمين؟! -

ها نگاه کنم و مطمئن بشم سرشو باال و پايين انداخت. رعد و برق باعث شد به پنجره
  که امير توی باغ نيست.

  اتاق امير کجاست؟ -

  دونه. نفسمو فوت کردم و گفتم:اون مرد با يک لبخند مسخره سر تکون داد يعنی نمی

  زيرزمين کجاست؟ -
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به سمتی اشاره کرد. راه افتادم و سمت ورودی خونه رفتم. يک در اونجا بود. بازش 
ای که روشن هم بود پايين ره. پس از راه پلهخوره و پايين میکردم و ديدم چند پله می

  رفتم و اون مرد هم پشت سرم اومد. 

ی بزرگ به دری که سمت راستم بود نگاه کردم. ازش وارد شدم و با يک محوطه
اش سونا و يک قسمت هم رو به رو شدم. يک قسمتش استخر بود و قسمت ديگه

  هم وسايل بدنسازی بود.  رينگ برای تمرين و در يک قسمتش

کرد و دو نفر توی از اين وسعت تعجب کردم. امير داشت توی رينگ تمرين می
گفت چطور کشيد و میرينگ براش زمان گرفته بودن و يکيشون مدام داد می

  هاش رو هماهنگ کنه و کجاهای کيسه رو بزنه.ضربه

ند که البته اصال بهش خوکسرا هم لب استخر پشت ميز نشسته بود و داشت کتاب می
  اومد. نمی

  ها هم دور تا دور محوطه وايساده بودن. نگهبان

راه افتادم و تا کسرا حواسش نبود از فرصت استفاده کردم. چون روی گوشاشش 
هدفون داشت صدای قدمام رو نشنيد. منم با سرعت رفتم سمت رينگ. امير دور 

حرکت بدنش فايترای رو پشتش زد و با های محکمی میچرخيد و ضربهکيسه می
  کردن.خوردن و انگار واقعا زنده بودن و داشتن توی پشتش شنا میتکون می

  ی رينگ که خيلی هم بلند بود گذاشتم و گفتم:هام رو روی لبهرسيدم به رينگ و دست

  سالم امير! -

  امير دست از زدن برداشت و رو کرد بهم و گفت:

  سالم عزيزم.  -

ار رينگ و روی زمين دراز کشيد و سرش رو نزديک صورتم آورد و سريع اومد کن
  و گفت:

  تمام روز خواب بودی؟ -

  آره، خواب و بيداريم به هم ريخته.  -
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  گه که خوابيدی!فکر کردم آريو دروغ می -

  کسرا! -

  هر خری، اهميتش چيه؟! -

  يهو صدای داد کسرا تو سالن پيچيد:

کنين؟ يعنی ول کرده و شماها دارين تماشا میاونجا چه خبره؟ فايتر تمرينش رو  -
  ه من خبر بده دختره اومده پايين؟يک احمق نبود ب

  ای به ما کرد که مربی خم شد و گفت:و اشاره

  پاشو امير.  -

های بسته لبخند زد و دستش رو با دستکش روی ها سمتمون اومدن. امير با لبنگهبان
  گاهی پر از محبت و حس خوب. صورتم گذاشت و رنگ نگاهش تغيير کرد. ن

هاش از جا دستی جلوی صورتم اومد و باعث شد عقب برم. امير هم توسط مربی
    کنده شد. امير بهم خيره شد و نگهبان باعث شد من برگردم عقب.

راه افتادم و کسرا با کتاب دستش و هدفونی که االن دور گردنش بود بهم خيره مونده 
  بود.

  ش ايستادم. نگاهش رو ازم گرفت و رو به امير داد زد:جلو رفتم و کنار ميز

  ه. قراره تا ابد اينجا رو نگاه کنی؟ ادامه بد -

و امير کمی بعد شروع کرد به ضربه زدن. کسرا رو به من با دست به صندلی 
نشستم ديگه به امير ديد نداشتم. پس يک صندلی مقابلش اشاره کرد. اگر اونجا می

  اب کردم و رو به رينگ نشستم.انتخنزديک خود کسرا 

دونستم از چی هاش کشيد و من نمینفس عميقی کشيد و دستش رو عصبی روی لب
ناراحته. پس در سکوت فقط حرکات امير رو نگاه کردم و براش ذوق کردم و يک 

  لبخند ناخواسته روی لبم بود. 

  فتم:يهو کسرا کتابشو روی ميز کوبيد که از جا پريدم و رو بهش کردم و گ
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  ای!ديوونه -

ای داد. اون خم اون دستش رو بلند کرد. يکی از نگهبانا به سرعت اومد. بهش اشاره
  شد و کسرا چيزی توی گوشش پچ زد. 

  اون هم راست شد و سريع رفت. کسرا رو به من گفت:

  گفته بود ساعت نُه و تو اونقدر تنبلی که ساعت شش رسيدی اينجا.  -

  خوابم برد.  -

شينی بازی مسئوليتی يک چيز ديگه است. وقتی تا صبح میيک چيزه، بیخواب  -
  کنی بايد هم تا شب بگيری بخوابی.می

  دلم خواست، مشکل تو چيه؟ -

  کنه.يک خانم متشخص اينطوری رفتار نمی -

  رو از توی کالهبردار ياد بگيرم. کنم تشخصسعی می -

ی ن رفت توی رينگ و با حولهبا اخم عجيبش نگام کرد و متوجه شدم همون نگهبا
سفيد مشغول خشک کردن عرق امير شد و بعد يک رکابی ورزشی قرمز برداشت 

  و کمک کرد اون بپوشه. يکی از مربياش پرسيد:

  اين برای چيه؟ -

  آقا دستور دادن.  -

  و از رينگ بيرون اومد. امير به کسرا نگاه کرد و کسرا داد زد.

  بده. وقت تلف نکن، کارت رو انجام -

و امير بعد از سری که با تأسف تکون داد، دستکشاش رو درست کرد و به ضربه 
  زدنش ادامه داد. با اعتراض گفتم: 

  تو که انتظار نداری تمام مدت برای تو مشت بزنه! -

  چرا! انتظارم همينه کوچولو.  -
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  و بعد ظرف شيرينی رو سمتم هل داد و گفت:

  يک چيزی بخور تا وقت شام. -

  رم.سي -

  چيزی خوردی؟ -

  ی تو رو ديدم سير شدم.! قيافهنه -

توی سکوت سرش رو تکون داد و بعد کتابش رو برداشت و مشغول مطالعه شد و 
  هاش برگردوند. هدفون رو روی گوش

کتاب به زبان انگليسی بود و من حتی بلد نبودم عنوانش رو درست بخونم. تعجب 
  ارسی زبان بخونه!شت که بتونه کتاب غيرفکردم يعتی اونقدر سواد و معلومات دا

و بعد دوباره رو کردم به امير. اون حدود نيم ساعت ضربه زد و در نهايت مربيش 
  سوت کشيد و گفت:

  بود، کافيه برای امروز. سرد کن. عالی -

  و چند حرکت بهش گفت تا بدنش رو سرد کنه. بعد از اون گفت:

  تونی بری دوش بگيری. می -

هاش رو توی رينگ پرت اس خيس از عرق از رينگ پايين پريد و دستکشامير با لب
کرد و ظرف آبش رو برداشت و همه رو تا ته سر کشيد. ظرفو هم توی رينگ پرت 

  ها راه افتادن و دورش رو گرفتن. کرد و اومد سمت ما. نگهبان

  با عصبانيت داد کشيد:

  ذاريد بهش نزديک بشم؟ه؟ چرا نمیاينجا چه خبر -

ا شدم که برم سمتش ولی نگهبانی جلوی ديدم رو گرفت و امير رو مجبور کردن تا پ
توجه کتابش رو سالن رو ترک کنه. رو کردم به کسرا که داشت با خيال راحت و بی

  خوند. عصبی شدم و با پشت دست زدم توی کتابش که پرت شد تو بغلش.می

  ميز و به رينگ خالی زل زد. کسرا بدون اينکه بهم نگاه کنه کتابش رو گذاشت روی
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  کنه تا منو نزنه. رو کرد به نگهبانش و گفت:کردم داره خودش رو کنترل میحس می

  مين موقع اجازه نده بياد بيرون. ببرش توی اتاقش و تا فردا ه -

  سرش داد کشيدم:

  ای روانی هستی؟چرا؟ چون تو يک عقده -

  ش گفت:جوابم رو نداد و رو به نگهبانش خيلی با آرام

  ن توی اتاقشه، بياريدش پايين.تبلت م -

کرد. نگهبان ازم ها تنبيه میدوباره کتابش رو برداشت. اون داشت منو مثل بچه
ی بعد توی اتاقم حبس بودم و تبلت کسرا رو هم ازم خواست راه بيفتم و چند دقيقه

  گرفتن و بردن.

  ردم. کو اينطور بود که بايد حبس شدن توی اتاق رو تحمل می

يک ساعت بعد در زده شد و يک سينی غذا برام آوردن. گذاشتن روی ميز و رفتن. 
  من هم به خاطر رفتار کسرا اعتصاب کردم و بهش دست نزدم. 

شدم اون شب تمام مدت توی اتاق بودم و گاهی از زير در متوجه رد شدن کسی می
جا ساکت بود و بود ولی همه ها زيادديدم. با اينکه تعداد نگهبانهاشون رو میو سايه

  کرد.کسی سر و صدا نمی

  باريد و دست بردار نبود. اومد که از خيلی وقت پيش میفقط صدای بارون می

شد تحمل کردم و تنها چيزی که باعث میمن هم داشتم از بيکاری و تنهايی دق می
  ها بود.کنم، حضور امير يک جايی همون نزديکی

  صدا باز شد. بود که در اتاق خيلی آروم و بیحدود ساعت دو نيمه شب 

به ديوار تکيه کردم و به در زل زدم. کمی بعد کسرا بدنش رو کشيد داخل اتاق و از 
ديدن من کنار پنجره جا خورد. چند لحظه نگاهم کرد و بعد کليد رو زد که چراغ 

  روشن شد. 

  اه کرد. بدون نگاه کردن بهم جلو اومد و سينی روی ميز رو با اخم نگ
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  زن پايين بيان توی اتاق يک خانم.اين کار مردهای متشخصه که سرشونو بندا -

  سينی رو برداشت و گفت:

شه بيای به مهمونت سر بزنی که يک وقت سر وته نخوابيده ها الزم میبعضی وقت -
  باشه، که يه بالش بذاری زير سرش و يه پتو بکشی روش سردش نشه. 

اومده سراغم و جامو درست کرده. بعد هم بدون هيچ حرف گفت ديشب اون داشت می
  ای راه افتاد که بره.ديگه

  خوام برم پيش امير.می -

  نزديک در وايساد و گفت:

  خوای اين موقع شب مزاحمش بشی؟امير خوابيده، چرا می -

مکنه تنهايی کنی مخوام نزديکش باشم. چرا منو انداختی توی اين اتاق؟ فکر نمیمی -
  سم و خوابم نبره.بتر

  اش چرخوند گفت:نفس عميقی کشيد و در حالی که نيم رخش رو روی شونه

  خوای بيای پيش من که تنها نباشی! می -

  چرا بايد بيام پيش تو، مگه تو کی هستی؟ -

پس امير با تو چه نسبتی داره که اينقدر بهش نزديک ميشی؟ بهتره يک کم بهش  -
  فکر کنی.

  امانت سپرد و اون در امانت خيانت نکرد. پس بهش اعتماد دارم. مادرم منو دستش  -

  من با تو چکار کردم که بهم اعتماد نداری؟ بهت دست زدم؟ -

نزدی ولی موضوع تو فرق داره. چرا بايد به کسی که با دوز و کلک اومد توی  -
منو دزديد زندگيم و تمام زندگی منو زير و ِزبَر کرد اعتماد کنم؟ چرا بايد به کسی که 

  اعتماد کنم؟

  جا بمون.دليلی نداره، پس همين -

  راه افتاد که دو قدم جلو رفتم و گفتم:
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  گوش کن، امير... -

  چرخيد و با جديت گفت:

امير فايتِر منه. بايد برام مبارزه کنه. روش شرط بستم. تنها دليلی که تو االن اينجايی  -
کنه. به خاطر تو... چون ن داره تمرين میبينی که االاينه که وادار به تمرين بشه. می

تونين برين. ميرين. مسابقات که تموم شد میبهش گفتم اگر تمرين نکنه هردوتون می
ولی تا زمانی که اينجايی دور و برش نپلک و ذهنش رو منحرف نکن. در حدی که 

ذارمت جلوی چشمش باشی تا خيالش از سالمتت راحت باشه. بيشتر الزم باشه می
خنده تونم خوشدونی به همون اندازه که میاز اين هم سعی نکن با من بحث کنی. می

گير باشم. پس تونم سگ اخالق و پاچه، به همون اندازه هم میو خوش برخورد باشم
  حد خودت رو بدون.

  خوام. ره. سرگرمی میام سر میمن اينجا حوصله -

توی باغ قدم بزنيم، خودت قدر تبلتی خودت نخواستی فيلم ببينيم، خودت نخواستی  -
که در اختيارت بود رو ندونستی و دلت خواست چموش باشی. خودت آدم بد رفتاری 

  هستی.

  شه يکی مثل تو.آدم خوش رفتار میدونستم تعريف نمی -

جوابمو نداد و چراغ رو خاموش کرد و از اتاق بيرون رفت. رفتم خودمو انداختم 
  خيره شدم.  روی تخت و به سقف تاريک

ی من و امير هم دونستم چه مدت ديگه بايد توی اين خونه بمونيم. مغازهحتی نمی
  کرد.داديم و اين مردک احمق به هيچی فکر نمیبسته بود و سر ماه بايد اجاره می

اون شب به سختی با گرسنگی خوابيدم و صبح روز بعد توی اتاقم منتظر بودم که 
  يم پايين. ساعت نُه بيان سراغم و بر

رفت. از اعتصاب غذای شب قبلم باريد و امير هم توی باغ نمیبارون يک سره می
فايده است. ساعت ده شد و کسی نيومد. شد ساعت پشيمون بودم و فهميدم ناز کردن بی

  يازده و خبری نبود. اين بار خودم تصميم گرفتم برم بيرون. 
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در اتاقم نشسته رو صندلی و داره با  وقتی رفتم در رو باز کردم ديدم نگهبان کنار
  کنه. با ديدن من از جاش پا شد و گفت:گوشيش بازی می

  خوای؟ چيزی می -

  خوام برم پايين. آره، می -

  اجازه ندارين.  -

  چرا؟  -

  آقا گفتن تا ساعت شش توی اتاقتون بمونين. -

  م. مثل اينکه آقاتون يادش رفته من يک آدمم و دو روزه چيزی نخورد -

تا يک طور ديگه پرتت خواستی بخوری که ادب نشی... حاال برگرد تو اتاقت می -
  نکردم توش. 

رفت و من از اين رفتار خيلی ناراحت شدم و برگشتم هر لحظه صداش باالتر می
  توی اتاقمو در رو بستم. 

ديگه صدای قار و قور شکمم اتاقو برداشته بود و ساعت لعنتی با بدبختی سر 
  ت. ظهر هم گذشت و شد ساعت چهار بعد از ظهر. رفمی

  همين زمان ديدم که يک ماشين تا جلوی در ويال اومد و دو تا مرد پياده شدن. 

  توی ماشين شدن و آوردنشون داخل. هايی ازبعد هم مشغول در آوردن کارتن

دونستم چی يک نفر ديگه به کمکشون رفت و کامل ماشين رو خالی کردن. نمی
کشيد تا برسن مقصد و سر راه اومد خيلی طول میوی ويال ولی به نظر میآوردن ت

آلود شده بود. شد ساعت شش و هوا تاريک کلی اذيت شدن؛ آخه ماشين تا کمر گل
بود و من به شدت افت فشار داشتم و با سرگيجه روی تخت دراز کشيده بودم که در 

  باز شد و يک مرد اومد داخل و گفت:

  ی پايين شام بخوری.تونی بيامی -

  تونم.نمی -
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رفت و حال عجيبی تونستم سر پا شم. سرم گيج میخواستم، واقعاً نمینه اينکه نمی
  داشتم. 

هام روی هم افتاد و حس کردم يکی مغزمو گرفته و اون رفت و در رو بست. چشم
  ده. تکون می

رض تخت دراز ده دقيقه بعد در به شدت باز شد و کسرا اومد باالی سرم. توی ع
کشيده بودم و پاهام روی زمين بود. چشم باز کردم و نگاهش کردم. با خشم کنترل 

  شده غريد:

  چرا نميای پايين؟ -

  خوب نيست، فکر کنم فشارم افتاده.حالم  -

  رو کرد به يکی از مردها و گفت:

  منو بيار.  برو فشارسنج -

  و خودش مثل مجسمه وايساد باالی سرم و گفت:

  رسم.ير از اين باشه حسابتو میاگر غ -

کمی بعد پسره با فشارسنج اومد. کسرا نشست کنارم و کاف رو دور بازوم انداخت 
و گوشی رو روی گوشش گذاشت و مشغول فشار گرفتنم شد. آخر هم خيلی آروم 

  گفت:

  فشارت خيلی پايينه. -

  :دوست داشتم بگم خيط شدن چه حالی داره؟!کسرا رو کرد به پسره و گفت

  برو براش عسل بيار. -

  آقا شکالت بيارم؟ -

  تو صورت پسره غريد:

  گفتم عسل يا شکالت؟ -

  گفتين عسل.  -
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  گمشو پس. -

ی پسره رفت و وقتی برگشت يک شيشه عسل و يک قاشق دستش بود. کسرا در شيشه
  عسل رو باز کرد و يک قاشق برداشت و گفت:

  مياره. بخور حالت بياد سر جا. وشهوش رو هم به هاين عسل طبيعيه، آدم بی -

و بعد قاشق رو توی دهنم فرو کرد. وقتی عسل توی دهنم آب شد انگار سرم مثل قلب 
  زد. نبض می

  بهتر شدی؟ -

  دونم. نمی -

  شی.خوری بهتر میريم پايين يک چيزی میپاشو می -

ها ن. روی پلهو بعد بازومو گرفت و کمک کرد بلند شم. با هم راه افتاديم و رفتيم پايي
کردم خوددار باشم و پخش زمين نشم. وارد قسمت رفت اما سعی میسرم گيج می

  غذاخوری که شديم امير با ديدنم سريع پا شد و صدا زد:

  ات شده دختر؟ کجايی تو؟سلين! چه -

  و با ديدن حالم حين اومدن سمت ما سر کسرا داد کشيد:

  کنم.ات میکرده باشی تيکه تيکه به خدا اگر اذيتش -

نگهبانا خواستن مانع بشن اما امير با عصبانيت چپ و راست انداختشون روی زمين 
  و نرسيده به ما، کسرا از ترس هلم داد تو بغل امير. 

  هاشو باز کرد و منو بغل زد و گفت:امير دست

  قربونت برم چی شده؟ -

  هيچی، خوبم. فشارم افتاده. -

  خطاب به کسرا گفت: امير دستش رو روی موهام گذاشت و

  فقط اگر بهش دست زده باشی... -
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  کسرا داد زد:

  حرف دهنتو بفهم و بگير بشين. -

  دستمو روی بازوی امير گذاشتم و گفتم:

  اون با من کاری نداشته، نترس. -

  امير بازوهاشو دورم محکم کرد و روی سرمو بوسيد.

  توی گوشم پچ زد:

  رس داشتم که کجايی؟بود. خيلی استدلم برات يک ذره شده  -

با شنيدن اين حرفش قلبم به رقص در اومد و تيرگی جلوی چشمم تبديل به رقص نور 
شد قلبم بخواد از اش و شنيدن صدای قلبش باعث میشد. سرمو گذاشت روی سينه

  توی سينه در بياد و به قلبش بچسبه. 

  شدم. تم توی اون اتاق ديوونه میمن هم داش -

  د:کسرا معترض صدا ز

  تمومش کنين.  -

هاش داد که امير رو عقب کشيدن و نشوندنش پشت ميز. من هم ای به نگهبانو اشاره
هاش رو روی ميز به هم قفل ی قبلم نشوندن. کسرا هم نشست و دستسر جای دفعه

هاش که نگاه کردم اونقدر به هم فشارشون کرد و سرش رو پايين انداخت. به دست
  هاش سفيد.دن و ناخنهاش قرمز شداد انگشت

دونست حالش ای به کسرا داد و لبخند زد. میرو به امير کردم. با ابروهاش اشاره
  گرفته شده و من هم لبخند زدم. 

ها رو نزديک آوردن و غذاها اون زن و مرد که معلوم بود آشپز ويالن اومدن. ترولی
  رو چيدن. 

د از کلی تمرين با اشتها غذا آوردن و اون بعبرای امير طبق نظر مربيش غذا می
  خورد.می
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کسرا بعد از برداشتن يک تکه ماهی با چنگالش مشغول جدا کردن گوشت از 
ها نگاه کردم و های درشت شد. من برای خودم برنج کشيدم و به خورشتاستخون

سبزی روی برنجم ريختم و مشغول شدم. کسرا نگاهش پايين در آخر يک مقدار قرمه
های کرد. استخواناشت با چنگالش شکم اون يک تکه ماهی رو پاره میبود و هنوز د

طرف بشقابش انداخت. يک ذره ماهی زد سر چنگالش و درشت رو جدا کرد و اون
  گذاشت توی دهنش. يهو پرسيدم:

  کنی؟ی خودت تعارف می؟ توی خونهخوریچرا چيزی نمی -

  و بعد آروم گفت: هام زل زدسر بلند کرد و رو بهم کرد. کمی توی چشم

  اشتها ندارم. -

  چرا؟ -

  سکوت کرد. امير از اون سر ميز چنگالش رو توی لوبيا سبزای پخته زد و گفت:

  و خودش ترسيده!بچه ت -

ی لوبيا رو گذاشت تو دهنش. به اشتهاش لبخند زدم و آروم خنديدم. کسرا فکر و دسته
  کرد به حرف امير خنديدم که با اخم پرسيد:

  اره؟خنده د -

  رو کردم بهش. سرش پايين بود. 

  اينکه تو خودت بترسی؟ نه! -

  کسرا آروم گفت:امير از اون سر ميز با صدای بلند خنديد و باعث شد من هم بخندم. 

  دارتره.رد سنجاق سر بفروشه خندهولی اينکه يک م -

  امير دوباره لوبيا سبز برداشت و گفت:

تعريف شده است. بعضی از مردها لباس زير من کاسبم، اين شغل برای زن و مرد  -
  فروشن، به نظرت خنده داره؟زنونه می

  آره. -



397 
 

  از کالهبرداری نيست که آريو جان!دارتر خنده -

کل کردنشون آروم خنديدم. کسرا چنگالش رو توی گوشت ماهيا زد که ُخرد به کل
  شدن.

  امير يک قاشق زيتون پرورده گذاشت تو دهنش و گفت:

ترن؟ بابا يک خورده غذا بخور دارتر باشن بدبختگن آدما هر چی پولمیشنيدی  -
  شيم.نميری. ما هم نشستيم سر ميز معذب می

  خوری؟معذب شدی و داری اينطوری با اشتها می -

  خوای نخورم و برم مبارزه؟می -

  ، ولی به من هم کاری نداشته باش.نه، بخور -

  خطاب به کسرا گفتم:

  ک چيزی بخور. گه، يراست می -

  بهم نگاه کرد و آروم لبخند زد و گفت:

  و به خودت برس فشارت پايين بود. باشه، ت -

های وقتی تموم کرديم پا شديم و با هم سمت نشيمن رفتيم. نشستيم و يکی از مربی
ی کامل امير اومد و بهش گفت که فردا صبح زود بايد بيدار بشه و بعد از صبحانه

يک تايمی رو استراحت کنه و بعد بره توی رينگ و با حريفش  سازی کار کنه.بدن
  تمرين کنه. 

  وقتی اون رفت کسرا خواست فيلم بذاره که امير گفت:

  رو داری بذارش که بريم تو کارش. اين مزخرفاتو نذار... اگر مجموعه ددپول -

. کسرا رفت توی تنظيمات و توی فلش مموريش اون مجموعه رو پيدا کرد و پلی کرد
  مون با هم رفتيم تو حس ديدن فيلم.زيرنويس بود و همه

هاش هم مثبت هيجده شد نخنديد، يک سری از صحنهدار بود و نمیيک جاهاييش خنده
کنم، با امير فيلم ديده بود. برام اهميتی نداشت که کنار دوتا پسر دارم اينا رو نگاه می
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کرد که انگار چيز عجيبی اون میاش باال بود و طوری رفتار نبودم و اون هم جنبه
  وسط هست اما کسرا سر يک صحنه کنترل رو برداشت و رو به من گفت:

  پاشو برو باال.  -

  امير معترض گفت:

  چکارش داری؟ يک فيلمه ديگه. -

  کسرا رو به امير گفت:

  يک فيلمه ديگه! بافرهنگ! -

رت فيلم ببينه و دست خوای يک دختر کنافرهنگی که برات عجيبه و نمیآره، تو بی -
  و پاتو گم کردی.

  کنی؟ها نگاه میبا خواهر خودت هم به اين صحنه -

  ای يا سلين؟ هيجده سالو رد کردی ديگه؟!کنی؟ تو بچهچرا اينطوری می -

  يه ذره حيا داشته باش چرا يک دختر بايد با دوتا پسر همچين چيزی رو ببينه؟ -

ی کافی چشم و گوشش بازه، چرا بايد پيش ما زهکنم! همين دختر به اندادرکت نمی -
  يک جور ديگه خودشو نشون بده؟

  پريدم وسط دعواشون و گفتم:

کنين؟ خوب آره من تو گوشيم فيلم زبان چه خبرتونه؟ به خاطر من دارين دعوا می -
لک نمياره. نگاه کردن به فيلم با دونم بچه رو لکاصلی و بدون سانسور ديدم و می

  تر از اين دعوای شما نيست!، بدتر و زشتشما دوتا

کنم که نقشو بازی میرفتم. اصال مگه من دارم کشيدم خودم میاگر خجالت می
  خجالت بکشم؟

  از جام بلند شدم و گفتم:

ها هم صحنه دارن آدم چرا بايد از نگاه کردن به فيلم با توی روزگاری که انيميشن -
  يه. الف خجالت بکشه؟ مگه چه فيلمجنس مخ
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  کسرا معترض گفت:

  حيا هم خوب چيزيه. -

ی اون زن و مردايی نه انگار حيا فقط مربوط به ما جهان چندمياست؟ وگرنه همه -
  حيا هستن.بينن همه بیرن سينما و با هم اين فيلما رو میکه می

  و بعد راه افتادم و گفتم:

  مشکل تو چيز ديگه است آقا کسرا. -

ون دوتا رو با هم تنها گذاشتم و رفتم که برم توی اتاقم و و سالن رو ترک کردم و ا
  واقعاً بيشتر از ديدن فيلم، از بحث با کسرا معذب شدم.

وقتی وارد اتاقم شدم ديدم يک چرخ و يک سردوز و يک اتو توی اتاقه. کلی هم 
  پارچه و اليی و زانفيکس و نخ و قيچی و... توی اتاق بود. 

دونستم دقيقا ما قراره چند وقت اونجا بمونيم که ت اما نمیبا ديدنشون گل از گلم شکف
  ها رو برام آورده بودن.اين

رو  ها رو نگاه کردم و از کيفيتشون لذت بردم. کاغذهای الگوبا اين حال پارچه
برداشتم و به هم چسب زدم. اونا رو روی زمين پهن کردم و مشغول کشيدن الگو 

  شدم.

و بعد برداشتمش روی يک پارچه وصلش کردم. دور با قيچی الگو رو برش زدم 
الگو رو خط کشيدم و بعد برش زدم. بعد از برش مشغول روغن کاری چرخ و 

  کشی هردوشون شدم. سردوز و بعد نخ

ها رو زير چرخ انداختم و دوخت زدم. بعد هم اتو کشيدم و سردوزش بعد هم تيکه
  کردم. 

نده رو به هم وصل کردم و مشغول اتوکشی های باقی موبعد از سردوز دوباره تيکه
مجدد شدم. رفتم جلوی آينه و لباس رو تعويض کردم. خيلی خوشگل شده بود. به 
خودم لبخند زدم. و بعد دوباره درش آوردم و لباس قبلی رو پوشيدم و پشت چرخ 

ها رو وصل کردم. بعد از اون توی وسايل رو گشتم و با پيدا کردن نشستم و آستين
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ی دانتل روی لباس کار کردم. اونقدر مشغول بودم که حواسم نبود از ساعت هحاشي
  هشت تا دوازده و نيم مشغول دوخت و دوز بودم.

بعد از پايان کار جلوی آينه رفتم و دوباره لباس رو پوشيدم. به پيراهن قشنگ تنم 
  نگاه کردم و خودم رو جلوی آينه چپ و راست کردم. 

  مثل هميشه بدون اجازه يکی در رو باز کرد.  چند ضربه به در خورد و

ها و کاغذهای برش خورده کسرا اومد توی اتاق و بهم نگاه کرد. نگاهی به پارچه
  کرد و لبخند زد و گفت:

  کنی.تو معجزه می -

  نگاهی بهش انداختم و گفتم:ی لباس کشيدم و نيمدستی به يقه

  گی؟جدی می -

  ها بپوشی.ه... ديگه الزم نيست از اون لباسآره عزيزم. خيلی توی تنت قشنگ -

  و به پيراهن روی صندلی اشاره کرد. 

  ها چيه؟مشکل پوشيدن اين -

اش رو به ديوار تکيه هاش رو زير بغلش زد و شونهابروهاشو باال انداخت و دست
  زد و گفت:

  چه اهميتی داره؟ -

  ها مال کيه؟خوای نپوشم؟ اين لباسپس چرا می -

  دختر خوشگل. مال يک -

  هامو درست کردم و گفتم:توی آينه آستين

  عشق سابقت؟ -

  اهوم. -

  آورديش؟پس اينجام می -
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  اومد.می -

  خواستی بدون اينکه اينا رو به من بگی با من ازدواج کنی؟ البته مثالً!اونوقت می -

  اون االن نيست پس فکر نکنم ديگه مهم باشه. -

ه من گفتی نامزدت ولت کرده و از سرت زيادم... طور که تو بچرا مهمه! همون -
  تر از دهنتم؟ی بزرگمن چرا نگم عشقت ولت کرده و لقمه

  آروم خنديد و گفت:

  قبوله. -

  خنديد. لباس رو از روی صندلی برداشتم و گفتم:اولين بار بود که می

اهم کنی خواستی نگشد! برای همين نمیپوشيدم تو حالت بد میها رو که میمن اين -
  تونستی غذا بخوری، درسته؟تی نمیيا ح

های اون جوابمو نداد. اون قبالً شکست عشقی خورده بود و برای همين من که لباس
  شد. پوشيدم اون بداخالق میدختر رو می

  چند وقته جدا شدين؟! -

  کمی فکر کرد و گفت:

  شه.آ... حدود دو سال و نيم می -

  چرا برش نگردوندی؟! -

  اج کرده.ازدو -

  که اينطور! متأسفم. -

  نه، اهميت نداره. -

  گفتی دوستم داری!راحت به من می پس برای همين -

  حوصله از ديوار جدا شد و گفت:بی
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. فقط پرسی. اون که ديگه نيست و برای من هم اهميتی ندارهاُف! اصول دين می -
مت کنم برات چرخ هاشو توی تنت ديدم حالم بد شد. حاالم من خواستم سرگرلباس

سفارش دادم، تو هم که بلدی لباس بدوزی. هر روز برای خودت يک لباس بدوز. هم 
  شی هم کلی لباس گيرت مياد.سرگرم می

  مگه قراره چند روز ديگه اينجا بمونيم؟ -

  حدود بيست روز ديگه. -

  سمتش چرخيدم و گفتم:

  اجاره داريم... گی؟ بيست روز؟ مرد حسابی ما زندگی داريم.چی داری می -

  دم. امير بايد حسابی تمرين کنه تا برنده بشه.هاتون رو میخودم اجاره -

  حالی روی صندلی نشستم و گفتم:با بی

  کنه.کنی. بيست روز؟ مامانم دق میداری شوخی می -

زبونتو گاز بگير... تازه بعد از بيست روز تمرين بايد حدود يک هفته هم بريم برای  -
  مبارزه.

  ا صدای بلند گفتم:ب

  کنی؟داری شوخی می -

  اون هم با صدای بلند خنديد و گفت:

  نه! -

ها روش بود. جلو اش کنم. نگاهش به ميز افتاد که پارچهخواست بگيرم خفهدلم می
  ای رو برداشت و روش دست کشيد و گفت:ی سرمهاومد و اومد داخل. پارچه

  شه با اين پيراهن مردونه دوخت؟می -

  حوصله گفتم:هش کردم و بینگا

  چرا که نه! -
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  بلدی پيراهن مردونه بدوزی؟ -

  چرا که نه! -

کردم که جلو اومد. نگاهش کردم. متر توی های کسرا فکر میداشتم به حرف
  هاش بود. متعجب سرمو تکون دادم که گفت:دست

  هامو بگير. اندازه -

  برای چی؟ -

  پيراهن مردونه. -

  حوصله گفتم:ه. بیگتازه فهميدم چی می

  برو برای خودت بخر. -

  پاشو ديگه لوس نشو. -

  گيری شدم. پوفی کردم و پا شدم و متر رو ازش گرفتم و مشغول اندازه

متر رو اول دور گردنش انداختم و اندازه گرفتم. بهم خيره بود و با دقت نگاهم 
اش رو ر شونهی سکرد. بهش توجه نکردم. بعد هم يادداشت کردم. بعد اندازهمی

گرفتم. بعد از اون کارور جلو و پشتش رو اندازه گرفتم. بعد دور کمرش رو که لبخند 
عجيبی زد. بعد هم بلندی آستينش رو اندازه گرفتم و بعد بلندی لباسش رو اندازه 

  گرفتم.

  همه رو يادداشت کردم.

  خودکار رو روی دفتر انداختم و گفتم:

  تونی بری.می -

  مزاحمم؟ -

  کردی که مراحمی؟تا حاال فکر می همگ -

  ای نگاهم کرد و به ميز چرخ خياطی تکيه کرد و گفت:با حالت وا رفته
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  خوای فردا اگر هوا خوب بود ببرمت اين اطرافو بگردی؟ می -

  شه؟امير چی می -

  کنه.مونه و تمرين میامير هم توی ويال می -

  رم.جا نمیبدون امير هيچ -

  ند و نگاهم کرد و بعد با ترديد اما آروم پرسيد:چند لحظه ساکت مو

  دوسش داری؟ -

ساکت نگاهش کردم. بعد از اينکه سکوت منو ديد سرش رو باال و پايين انداخت و با 
  زد گفت:حالتی که ناراحتی توی صداش موج می

  اون چی؟!  -

  ايد هم نه. حرف خاصی بهم نزده. دونم، شايد آره شنمی -

  و پايين انداخت و گفت: دوباره سرشو باال

  خيلی خوب... موفق باشين. -

و بعد سمت در رفت و با رسيدن به خروجی دستش رو روی کليد زد و چراغ خاموش 
  شد و با صدای اندوهگينی گفت:

  دير وقته، بخواب... شب بخير. -

  شبتون بخير. -

سعی و بعد رفت و در اتاق رو بست و من تنها موندم. روی تخت دراز کشيدم و 
  هاش فکر نکنم.کردم که بخوابم و اصال به کسرا و حرف

صبح روز بعد ساعت ده بود که يکی از نگهبانا اومد سراغم. در اتاقو که باز کردم 
ازم خواست برای صبحانه برم پايين. وقتی رفتم توی سالن پذيرايی فقط دو ست 

ا هنوز چند لحظه از دستی بود و فکر کردم که امير در حال تمرينه و نمياد. امپيش
  افکارم نگذشته بود که امير اومد توی سالن. 

  کن ورزشی تنش بود. با ديدنش متعجب شدم. ست گرم
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  سالم دختر قشنگه... چه عجب اون مزاحم هميشگی اينجا نيست! -

  سالم عزيزم. نه نيست مثل اينکه. -

ند کردم ديدم امير و به ميز اشاره کردم که برای دو نفر چيده شده بود. وقتی سر بل
  رقصيد. هاش داشت میبهم خيره شده. نور توی چشم

  چيزی شده؟ -

  به من گفتی عزيزم؟ -

  ام فکر کردم و آروم گفتم:به جمله

  آره، گفتم عزيزم. -

ی پاش ايستاد و دوباره برگشت هاش و روی پنجههاش رو برد توی جيبو امير دست
  اش شده!روی پاهاش. متعجب سرمو کج کردم که چه

  اون خنديد و گفت:

  روز خوبيه. -

  خوب کسرا که نيست دستور بده حتما خوبه. -

  نگهبان اما به حرف اومد و گفت:

  . فايتر، بايد برگردی به تمرينت.بشينين زودتر صبحانه بخوريد -

  هر دوی ما کنار هم نشستيم. امير رو به نگهبان گفت:

  .گيراش هستنآقاشون نيست، پاچه -

م و نون رو برداشتم و روش مربا ماليدم و کره گذاشتم. لقمه رو سمت امير خنديد
  گرفتم که گفت:

  ده. تو راحت باش.من صبحانه خوردم عزيزم، اومدم برای ميان وع -

  ام رو گاز زدم. نگاهی به نگهبانا کردم و آروم گفتم:سر تکون دادم و لقمه

  تونيم از اينجا فرار کنيم؟می -
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  کون داد و آهسته گفت:امير سرش رو ت

تونيم. اول از همه ويال وسط جنگله و راهش آسفالت طور که متوجه شدم نمیاون -
نيست و خاکيه. اين يعنی ممکنه راههای فرعی زيادی وجود داشته باشه و ما اصال 

شناسيم پس ممکنه توی اين بارون و هوای سرد توی جنگل گم اين اطراف رو نمی
  . بشيم و به خاک بريم

  دوم اينکه اون آريوی...

  کسرا! -

دونم شايد حداقل بيست نفر نر اينجا هر خری... اينجا رو پر از نگهبان کرده. نمی -
جنگيدم اما همشون سالح دارن. پلکن. اگر دست خالی بودن با همه میدارن می

  هوشيه.ترين نوعش هم دارت بیضعيف

تو خونه، پشت در اتاقم، پشت در توالت، رم دنبالم هستن. ها گذشته هر جا میاز اين
  توی زيرزمين زمان تمرين، توی باغ.

  اين خيلی بده. -

های بلند فلزيه که بدتر از همه اينکه دور تا دور، باالی ديوارهای ويال، پر از نرده -
  به برق وصلن. 

  با ناباوری گفتم:

  پس اصوالً ما توی زندانيم. -

تونم حماقت به خرج بدم ها تو رو گروگان گرفتن و نمیی ايندقيقاً... بدتر از همه -
و جون تو رو به خطر بندازم. فقط بايد تمرين کنم، مبارزه کنم و بعد صحيح و سالمت 

  برگرديم خونه.

  قدر ساده باشه.اميدوارم همه چيز همين -

  ساده است، فقط برای موفق شدنم دعا کن. -

م. موهاش بلند شده بود و موهای دور هاش نگاه کردسرمو تکون دادم و به چشم
  سرش کامالً رشد کرده بودن.
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  شه.نگران نباش، همه چيز درست می -

ی کوچيک ماست پا شد که بره. بهم اون بعد از خوردن يک برش نان و يک پياله
  نگاه کرد. سرمو بلند کردم. دستش رو روی صورتم گذاشت. خم شد و آروم بهم گفت:

، يعنی ترسيدم. يعنی برای اولين بار توی عمرم ترسيدم و من اگر امروز بهت نگم -
  خوام اولين ترسم اين باشه. منی که از هيچ سختی و مشکلی نترسيدم.نمی

  چی؟! -

  من عاشقتم سلين. -

کوبيد. نخواستم هيچی بگم. ام میبا شنيدن اين جمله، قلبم از خوشی به شدت توی سينه
حالم، پس م که چقدر از شنيدن اين جمله خوشنخواستم با هيچ حرفی حسمو برسون

  هامو دور گردنش انداختم و آويزونش شدم. فقط دست

  هاش رو دورم انداخت. نگهبان با غرغر گفت:اون هم خنديد و دست

  فايتر، راه بيفت. -

ام جاش کردم حتی قلبم توی سينهاون ولم کرد و با لبخند ازم دور شد و من حس می
  ام بيرون بزنه و بره پرواز کنه.ی سينهخواست از قفسهمیشه و انگار نمی

ی دنيا که يک لقمه نون و مربا و يک فنجان ترين صبحانهبعد از خوردن خوشمزه
چای بود با سرخوشی به اتاقم رفتم و برای خودم يک الگوی جديد کشيدم و با حوصله 

و حرکتش بود.  مشغول برش و دوخت شدم و در طول تمام مدت فکرم مشغول امير
تونست پدرم باشه، ی واقعی دارم. کسی که هم میکردم يک پشتوانهحاال احساس می

  هم همسرم و هم عشقم.

طور و اون روز زمان ناهار هم کسرا حضور نداشت و برای زمان شام هم همين
  امير گفت که سر تمرين هم حضور نداشته.

  نبود و روز بعد و روزهای بعد.بعد از شام توی نشيمن نشستيم و خبری از کسرا 

کرد و من هر روز کنارش بودم. زمان صرف غذا، زمان امير هر روز تمرين می
  شه.تر میديدم که اون هر روز از روز قبل عالیزنی و به چشم میتمرين و مشت
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اما کسی که حضور نداشت کسرا بود. کسرا پنج روز پيداش نبود تا اينکه يک روز 
تراحت امير که توی باغ بوديم، امير داشت آهسته تاب رو تکون آفتابی زمان اس

  داد. ازش پرسيدم:می

  به نظرت کسرا کجاست؟ -

  دونم.نمی -

گاه تاب و سرش رو عقب داد و پاشو روی زمين هاش رو انداخت روی تکيهو دست
  زد که تاب بيشتر تکون خورد. رو بهش پرسيدم:

  به نظرت برگشته شهرمون؟ -

  نم، اون که کاراش معلوم نيست.دونمی -

از من خواسته بود براش پيراهن مردونه بدوزم. االن آماده است ولی خودش نيست  -
  که پرو کنه. 

  تابيد. گفت:امير رو به من کرد و چشم باز کرد. آفتاب از الی درختا رو صورتش می

  تو براش لباس دوختی؟ -

  کنه براش دوختم.ب ديدم اصرار میخو -

های نيمه بازش دقت کردم. آروم هم خيره بود. حس کردم ناراحت شده. به چشمامير ب
  گفت. پرسيدم:خورديم و اون چيزی نمیتکون می

  ناراحت شدی؟  -

  جوابمو نداد. ادامه دادم: 

ی خياطی ره برام چرخ خياطی و سردوز و لوازم ديگهام سر میدونست حوصلهمی -
  خودم دوختم. پوشم آورده بود. االن هر چی می

  باز هم جواب نداد. دستمو روی موهاش کشيدم و گفتم:

  حسودی نکنی يک وقت! -

  بيا جلو. -
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از اين حرفش متعجب شدم. آهسته خودمو جلو کشيدم و سرمو روی صورتش گرفتم. 
  ام رو صورتش افتاد و اون کامال چشم باز کرد. سايه

ه شکستگی ابروش نگاه کردم و کردم. ببا دست چپم هنوز داشتم موهاشو نوازش می
  گفتم:

  ه؟ابروت چرا شکست -

  خورديم گفت:همونطور که روی تاب ولو بود و آروم تکون می

يک روز که سر مامانم با محمود دعوام شد، يک قندون پرت کرد خورد تو صورتم  -
  و باالی ابروم زخمی شد. خدا خواست که نخورد تو چشمم. 

  م و با انگشت ابروشو لمس کردم و گفتم:دست راستمو نزديک صورتش برد

  حتماً از خجالتش در اومدی! -

  رفتم.ها بچه بودم و هنوز باشگاه نمینه، اون وقت -

  دستش بشکنه.  -

های مشکيش خزيد. دست راستش رو تا کرد و روی موهام که و نگاهم توی چشم
  روی پشتم ريخته بود گذاشت و موهامو توی دستش گرفت و گفت:

تونی يکی مثل منو دوست داشته باشی؟ منی که از بس زخم خوردم خودم هم می -
کنم يا به دار که بشم باهاش خوب رفتار میدونم روح سالمی دارم يا نه؟ بچهنمی

ام های روحی که بهم وارد شده با بچهخاطر اثرات اون همه کتکی که خوردم و زخم
ترسم! از آينده نگرانم. م از خودم میکنم! گاهی حتی خودم هاز روی عقده رفتار می

دونم اگر روزی نتونم مشت بزنم چکار کنم و نمیمن خشممو روی کيسه خالی می
  کنم!می

اين چه حرفيه؟ تو که رفتارهات خيلی معقولن. حداقل من نه حرف زشتی ازت  -
  شی.چه نه، آدم بدی نيستی و نمی شنيدم و نه رفتار بدی ازت ديدم. پس چه مشت بزنی

هام. با برد از شنيدن حرفهاشو بست و آروم نفس کشيد. انگار داشت لذت میچشم
  همون حال گفت:
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  گی دوستم داری؟بهم نمی -

کردم. اش گذاشتم و هنوز موهاشو با دست چپم نوازش میدست راستمو روی سينه
ن حالت های خوش حالتش گذاشتم و چند لحظه به هموهامو روی لبخم شدم و لب

  وندم و آخر هم بوسيدمش. م

وقتی راست شدم چشم باز کرد و بهم خيره شد. موهامو آروم کشيد و نوازش کرد. 
اش گذاشتم و آروم روی تاب تکون بعد هم منو سمت خودش کشيد. سرمو روی شونه

  خورديم. همين برای ابراز عشق کافی بود. 

به هيچی فکر نکنم. به خواستم از کنار امير بودن لذت ببرم و اون لحظه فقط می
اينکه توی يه ويال توی ناکجا آباد اسير بوديم، به اينکه االن حال مامانم و حبيب آقا 

خواستم به اين فکر کنم بين الناز و فرزين چی پيش اومده. حتی دلم چطوره؟ يا نمی
ها روی تراس وايسادن و حواسشون به ماست. نخواست به اين فکر کنم که نگهبان

ی امير و مادرش فکر کنم و اينکه در آينده حضورش ه نخواستم به رابطهيا اينک
  ممکنه چقدر وحشتناک باشه.

هام. آفتاب ی امير باشه و بازوی امير دور شونهفقط دوست داشتم سرم روی شونه
  هم به باغ مرکبات بخوره و باغ بارون خورده رو گرم کنه. 

اينکه پيش هم هستيم احساس رضايت  ما هم روی اون تاب آروم تکون بخوريم و از
  بکنيم.

  ها از باالی تراس صدا زد:توی دريای آرامش غرق بوديم که يکی از نگهبان

  بيايين داخل. -

  و سوتی کشيد. امير رو کرد به اون سمت و گفت:

  با ماست مثل اينکه! -

با ديدن هر دو پا شديم و راه افتاديم. دستم تو دست امير بود که سرمو باال کردم و 
  ی اتاقش يکه خوردم. آروم گفتم:کسرا پشت پنجره

  ی اتاقشه.امير، کسرا پشت پنجره -
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  امير سر بلند کرد و گفت:

  کجاست؟ -

  به پنجره که نگاه کردم کسی نبود. 

  مطمئنم که ديدمش. -

  گور پدرش. -

  امير لبخند زد و دستش رو دورم انداخت و منو به خودش فشار داد.

وی ساختمون. يهو چند نفر ريختن جلومون سه تاشون اميرو سمت با هم رفتيم ت
ی باال هل راهرويی هدايت کردن. از رفتارشون نگران شدم. يکيشون هم منو طبقه

  به سرعت رفتم باال و خواستم برم تو اتاقم که گفت: داد.

  اينجا. -

فتم توی و در اتاق کسرا رو زد. بعد هم در رو باز کرد و منتظر شد برم داخل. ر
  گشت. با ديدنش گفتم:اتاق و اون درو کشيد. کسرا داشت توی کمدش دنبال چيزی می

  فکر کردم توی ويال نيستی. -

جوابمو نداد. يک بلوز از توی کمد بيرون کشيد و بعد مشغول بيرون کشيدن 
  هاش شد. نگاهمو ازش گرفتم و اون بلوزش رو پوشيد و گفت:لباس

  برو يک چيزی بپوش.  -

  چرا؟ -

  که ببرمت خونه. -

  ه قرار نبود پيش امير بمونم و...برای چی؟ مگ -

  زير لب زمزمه کرد: 

  گذره. بهت خوش می -

  دونستم ما رو ديده و از اين لجش گرفته، گفتم:می
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  پس امير هم بايد برگرده.  -

  سرم داد کشيد:

  برام تعيين تکليف نکن. -

  پس من هم نميام. -

  شعور.کنی... بیغلط می -

منتظر نشدم بيشتر از اون بهم توهين کنه. اتاقشو ترک کردم. صدام کرد و بهش توجه 
نکردم. رفتم تو اتاقم و در رو بستم. روی تخت، بست نشستم و به چرخ خياطی زل 

  زدم. يه خورده بعد اومد و در رو باز کرد و گفت:

  مگه با تو نيستم سلين؟ -

  رو کردم بهش و گفتم:

رم کسرا، نه تا وقتی که امير باهام نياد. نه تا وقتی که خيالم ازش راحت خوام بنمی -
  شم.بذارم من بدون اون ديوونه میخوام تنهاش نباشه. نمی

  هامو گرفت. داد کشيد سرم و گفت:عصبی جلو اومد و شونه

  ن نامزد تواَم.کنی. يادت رفته می من با اون معاشقه میتو خونه -

  ش عقب کشيدم و گفتم:هاخودمو از تو دست

  همين چند روز پيش بود گفتم دوستش دارم و تو گفتی موفق باشين. -

  ق باشين تو بری جلوی همه ببوسيش؟من بگم موف -

  از عصبانيتش جا خوردم. عقب اومدم و روی تخت نشستم و گفتم:

  يام، مگر به زور از اينجا ببريم.من نم -

کرد و ساکت بود. به داشت فکر می هاشو به کمرش زد و نفسشو فوت کرد.دست
  پيراهن آويزون به در کمد اشاره کردم و گفتم:

  ست.پيراهنت آماده -
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نگاهش سمت جايی که اشاره کردم رفت. از جام بلند شدم و رفتم پايين اتاق و پيراهن 
  هاش رو باز کردم و گفتم:رو از چوب رختی جدا کردم. دگمه

  بپوش ببينم اندازه است. -

حظه توی سکوت نگاهم کرد و بعد با يک حرکت بلوزش رو از تنش در آورد. چند ل
بلوزش رو روی تخت پرت کرد و پيراهن رو از من گرفت و مشغول پوشيدن پيراهن 

های مچش رو بستم. اون هم ساکت بود. هاش رو بست و من جلو رفتم دگمهشد. دگمه
  ت:بعد هم رفت جلوی آينه و به خودش نگاهی انداخت و گف

  چقدر زيبا، چقدر اندازه.  -

  رو کرد به من و گفت:

کردم که توی ايران تک باشه. اگر کنارم بودی برات يک توليدی بزرگ تأسيس می -
  کردم.ها رو برات وارد میآوردم، بهترين پارچهبرات دوزنده از ترکيه می

ت کرد جوابشو ندادم. دستش رو بلند کرد و موهای جلوی صورتمو پشت گوشم هداي
  و گفت:

  نظرت چيه؟! -

  من فرزين نيستم که طمع کنم.  -

  ای کرد و گفت:با دهن بسته تک خنده

  ساختم که سری تو سرا در بياری.ات رو طوری میآينده -

  و بعد کالهبرداری کنم و مردمو تطميع کنم! -

  سرشو تکون داد و بلوزش رو از روی تخت برداشت و گفت:

  و نبوسين.ی من همديگه تو خونه -

اش پيدا شد و جمع ما سه نفره و بعد از اتاق بيرون رفت و اون شب دوباره سر و کله
چيدن که هر داشت و ميز رو طوری میشد. با اين تفاوت که امير رو دور نگه نمی

  سه نفر ما نزديک هم بوديم. 
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  نشست و من و امير چپ و راستش درست رو به روی هم.کسرا در صدر ميز می

های گذشت. کسرا ديگه کاری بهمون نداشت. گاهی سر تمرينها پشت سر هم میروز
کرد خوند و گاهی به امير توجه میرفتم. اون هم حضور داشت و کتاب میامير می

  کرد. هاش صحبت میو با مربی

  گفتن االن مطمئنن که هيچ حريفی جلودارش نيست. ها ازش راضی بودن و میاون

  کردم که بتونه موفق بشه.کردم و آرزو مییمن هم براش دعا م

زدم و اون با وجود خستگی وقت رفتم باهاش حرف میبعد از تمرينات امير می
  کرد.هام گوش میذاشت و به حرفمی

  حاال خود امير هم دوست داشت برای اين مسابقات بره و ديگه ناراضی نبود.

ارزه نکنه متوجه اين موضوع خواد بدونه چقدر پيشرفت کرده و تا مبگفت میمی
دونستم قراره شرايط چطور زد. نگران بودم و نمیشه اما من ته دلم شور مینمی

  پيش بره.

کردن بلکه بيشتر صحبتاشون حول کل نمیامير و کسرا ديگه چندان با هم کل
  زودی قرار بود برگزار بشه.  ای بود که بهمسابقه

کنه. اينقدر برای اين مسابقه اصرار می گفت کسرا يک دردی داره کهامير می
  کرد. بندی نمیگفت دردش پول نيست وگرنه چه بار قبل و چه االن اين همه شرطمی

همه چيز خوب پيش رفت تا اينکه درست يک روز مونده به رفتن، کسرا خواست 
ها رفته بودن توی جلسه بذاره. هر سه مربی، امير و کسرا دور هم جمع شدن. اون

  اتاق و مدتی حرف زدن. يک 

گن. گوشم روی در بود و انگار يک فيلم اون شب من پشت در رفتم تا بشنوم چی می
  زدن.مبارزه گذاشته بودن و داشتن در موردش حرف می

ام خورد. از جا پريدم و رومو برگردوندم. نگهبان پشت يکهو چند ضربه روی شونه
  کرد. انداخته بود به من نگاه می سرم وايساده بود و داشت با ابرويی که باال

  گن.گفتم هيس، بذار ببينم چی می بهش
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  ام رو کشيد و گفت:بعد دوباره گوشمو به در چسبوندم که شونه

  کردن.اشی صدات میخواستن بفضول نباش. می -

ها و ازم خواست برم تو اتاقم. در نهايت رفتم تو اتاق و منتظر منو کشيد سمت پله
  شده. اما نه کسی سراغم اومد و نه خبری بهم دادن.شدم ببينم چی 

ها بسته شدن. هوا ابری بود و کرديم. چمدونروز بعد بايد همه چيز رو حاضر می
باريد. امير رو هم آماده کرده بودن. موهای دور سرشو زدن و موهای بارون می

  باالی سرش رو براش حالت دادن. 

  رتب شده بود. حاال دوباره مثل روز اولی که ديدمش م

وسايلش رو براش جمع کردن. کسرا هم حاضر بود و داشت شرايط رو برای رفتن 
  کرد. محيا می

  برای من هم چند دست لباس اضافه گذاشته بودن توی يک چمدون.

کردم. در اتاق آروم باز شد. چرخيدم آخر شب بود و داشتم از پنجره آسمونو نگاه می
  را که ديدم امير اومد تو اتاق. در رو بست و گفت:و خواستم بگم باز چه خبره کس

  تو اينجايی؟ -

  آره عزيزم... چجوری اومدی باال؟ -

  خنديد و گفت: 

ونجاست کارت داره برو پيچوندمشون. به هر کدوم يه آدرس دادم و گفتم کسرا ا -
  ببين چشه. 

ا کند. هوا دستاشو دور کمرم انداخت و منو از جبهش خنديدم که جلو اومد و بی
  هاش گذاشتم و از باال صورتشو نگاه کردم و گفتم:دستامو رو شانه

  کنی؟چکار می -

  کنم. دارم بغلت می -

  چرا؟ چی شده؟ -
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  شه.ريم، تا يک هفته معلوم نيست چی میفردا می -

هاش دستمو نوازش کرد بعد هم نشست رو تخت و منو گذاشت رو پاهاش. با انگشت
  و فقط بهم نگاه کرد. 

  چيه؟ -

  دم از اينجا که رفتيم برات بهترين زندگی رو بسازم. قول می -

  امير، يک سری مشکالت هست که بايد براش راه حل پيدا کنيم. -

  مامانم، مامانت؟ -

  آره، دقيقاً. -

ريزی کار کنيم که کردم و شايد بتونيم با برنامهخودم هم هميشه بهش فکر می -
   هيچوقت با هم رو در رو نشن.

  کنی؟اينطور فکر می -

  حل نشدنی نيست عشقم... با مرام. هيچ مشکلی -

اش. امير کمرمو نوازش بهش خنديدم و اون هم لبخند زد. سرمو گذاشتم روی شونه
  کرد و گفت:

هر چی که شد بدون از روز اول و نگاه اول عاشقت شدم. از اونجا که اومدم تو  -
  .خونه و تو سر تا پامو آناليز کردی..

  فهميدی نگات کردم؟ -

آره حسش کردم. از اون لحظه که با چشمای مظلوم صورتمو نگاه کردی که دارم  -
  کشم.ها رو طی میماکارونی  ديِس کف 

  آروم خنديدم. خودش هم خنديد و آهسته گفت:

  ببخش که انداختمت توی دردسر. -

  اين دردسر با تو قشنگ بود. -
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  يک چيزی بپرسم؟  -

  آره حتماً. -

  ها نيفته و االن زن فرزين بودی؟دادی اين اتفاقترجيح می -

سرمو بلند کردم و توی صورتش نگاه کردم. يهو با پيشنويم زدم تو پيشونيش که آخش 
  در اومد. جای ضربه رو ماليد. گفتم:

  جا خيلی هم راحتم.معلومه که نه. همين -

  اون خنديد و آهسته گفت:

  گردی.کردم دوباره به کسرا بر میفکر می قربونت برم... اين چند روز -

  چرا همچين فکری کردی؟ -

  پلکه.خوب اون پول داره و مدام دورت می -

  احساس کردی از تو بهتره؟ -

  دروغ چرا، آره. -

  ترسيدی ولت کنم؟ -

  ميرم. ترسيدم که نداشته باشمت. اگر روزی نداشته باشمت حتماً می -

  خدا نکنه. -

اش گذاشتم و اون نوازشم کرد. يک خورده بعد در باز شد شونهدوباره سرمو روی 
اش رو به چارچوب تکيه زد. و کسرا از کنار در نگامون کرد. مثل هميشه شونه

  بهش يه نگاه کرديم و بعد رو کرديم به هم.

  به هم خنديديم. کسرا با جديت گفت:

  بهش گفتی؟ -

  نه بابا. -

  پريدم وسط حرفشون و گفتم:
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  گفتين؟ه من نبايد میچی رو ب -

  هيچی. -

  جواب هردوشون با هم بود. خواستم دوباره بپرسم که کسرا گفت:

خوای اين شب آخری سه یپاشو بيا بيرون امير. اين همه وقت نذاشتم اتفاقی بيفته م -
  نفر بشين.

های من گرد شد و امير پا شد که من از روی پاش پايين پريدم با شنيدن اين جمله چشم
ی خنديد و امير دنبالش بود. بدو بدو رفتن طبقهن کسرا رو دنبال کرد. کسرا میو او

کنن يا دونستن دارن دعوا مینا گيج بودن و نمیپايين و من هم دنبالشون رفتم. نگهبا
  شوخی. 

گفت دستش بهش برسه دوييدن و امير میرفتن تو زيرزمين. داشتن دور استخر می
اش رو گرفت هم وقتی به کسرا رسيد دست انداخت و يقه کنه. آخراش میتيکه تيکه

و با قدرت پرتش کرد تو آب و خودش هم باهاش پريد تو و چند تا مشت بهش زد. 
  داشت.خنديد و دست بر نمیکسرا می

  اونا حاال بيشتر شبيه دوست بودن تا دشمن. 

ن. بردن توی کردن و هر دو يک هدف داشتکل نداشتن و با تنفر از هم ياد نمیکل
  مسابقات.

حتی دعوا و کشمکششون رو به خاطر من کنار گذاشته بودن. انگار اولين هدف و 
  تر اون مسابقه بود.هدف مهم

مون حاضر شديم و سوار يک ماشين شديم. از باغ بيرون رفتيم صبح روز بعد همه
  و با يک جنگل انبوه مواجه شديم. 

دونستم بيشتر گلی بود سمت جايی که نمی ی خاکی که البته اون روزاز توی جاده
  کجاست رفتيم. 

من و امير و کسرا عقب نشسته بوديم و دو نفر جلو بودن. يک ماشين هم که نگهبانا 
  توش بودن دنبالمون اومدن. 
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  امير رو به کسرا پرسيد:

  ما کجاييم؟ -

د. کسرا لبخند زد و چيزی نگفت. کت شلوار شيکی پوشيده بود و کراوات زده بو
  روی کتش پالتو پوشيده بود. رو به امير گفتم:

  احتماال توی شمال کشوريم.  -

  ما فقط شمال کشور که جنگل نداره.احتماال، ا -

ی ی فرعی بيرون بياييم. وقتی وارد جادهحدود يک ساعت طول کشيد تا از جاده
  ها به سرعت حرکت کردن.اصلی شديم ماشين

شه. دستور وای دوز و کلک وارد کنی بهت شليک میامير... حواستو جمع کن... بخ -
دادم که قدم از قدم برداری بهت شليک کنن. به اين فکر نکن که حاال با هم خوب 

  شديم بتونی بهم کلک بزنی... من خودم مادر تمام دوز و کلکام.

  ی کسرا و گفت:امير دستش رو بلند کرد و محکم زد رو شونه

  رسم.اری خيلی خفنی و من به گرد پات نمیدونم که تو يه کالهبردمی -

  سنجاق سرات مشغول باشی.رسی. تو بايد با معلومه که نمی -

اومد که دعوا نکنن. نيم ساعت بعد رسيديم بهشون خنديدم و کاری از دستم بر نمی
ی کم رسيديم به يک محوطهی فرعی و کمباالی اون منطقه و دوباره رفتيم توی جاده

ی جنگلی بوديم و مطمئن شديم که توی باال نگاه کرديم توی يک منطقه باز. وقتی از
  شماليم.

  کرديم که امير پرسيد:داشتيم به اطراف نگاه می

  حاال چی؟ -

يک هليکوپتر از دور پيدا شد. کسرا اشاره کرد وسايلمون رو بيارن. چند لحظه بعد 
ه مربيا فرياد زد با هليکوپتر نشست و من و کسرا و امير سوار شديم. کسرا رو ب

هليکوپتر بعدی سريع بيان. در بسته شد و هليکوپتر بلند شد و من از ترس محکم 
  دست امير رو گرفته بودم.
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ره و الزم امير دستش رو دورم انداخت و اطمينان داد که همه چيز خوب پيش می
  نيست که بترسم. 

  کشيد. کرد و هرازگاهی آه میکسرا به ما نگاه می

ی بيابونی رسيديم و طی مسيری و مدتی موندن توی آسمون به يک منطقه بعد از
هليکوپتر روی زمين فرود اومد. نزديک جايی که با خشت درست شده بود. جايی 

  ی بزرگ که باالش تنديسی از يک عقرب بود.شبيه به يک قلعه

  وقتی پياده شديم سرمونو دزديديم و سمت ساختمون رفتيم. 

  ون و هليکوپتر بلند شد و رفت.رسيديم به ساختم

ی جلوی در بود صحبت کرد. بعد کسرا به جلوی در رفت و با نگهبان که توی باجه
ها رو مهر برگهی هم يک کارت بهش نشون داد و بعد چند برگه به دستش داد. همه

  کردن و رفتيم تو.

ک يک حياط خيلی بزرگ بود. شبيه به حياط کاروانسرا درست شده بود. توش ي
هامون رو در بياريم چون نور خورشيد به حوض بزرگ بود. مجبور شديم کاپشن

  کرد. از کسرا پرسيدم:مغز سر هم نفوذ می

  ما کجاييم کسرا؟ -

  هيچی نپرسين. -

يک ساختمون بزرگ دو طبقه جلوی رومون بود. درست مثل يک قلعه. با پنجرهای 
  های رنگی.چوبی و شيشه

رو باز کرد. وارد شديم. کف اون ساختمون با گليم پر نگهبان جلوی در چوبی در 
  های چوبی قديمی بود.شده بود و توش ميز و صندلی

ی هخامنشی پر شده بود. حتی روی ميزها، هايی به شکل دورهاطراف سالن با مجسمه
  شد. هايی به اون شکل پيدا میجام

اشت. مرد نگاهشون ها رو روی ميز گذيک پيشخان جلومون بود. کسرا رفت و برگه
  ها چند کليد روی پيشخان گذاشت. خطاب به کسرا گفت:کرد و بعد از يادداشت اسم
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  اين کليد اتاق شما و خانم. -

ی کسرا. کسرا کج شد و آخ گفت. امير تو امير دستش رو محکم کوبيد روی شونه
  گوشش غريد:

  حتی بهش فکر نکن.  -

  کسرا چرخيد و خطاب به امير گفت:

  وری رزرو شده.اينط -

  غلط کردی که اينطوری رزرو کردی، سلين مياد پيش من. -

  ه توی اين يک هفته، سه نفر بشين.آره حتماً، ک -

امير دستشو باال برد و محکم کشيد تو صورت کسرا. کسرا خورد به پيشخان. متصدی 
  اونجا روی دگمه زد و توی دستگاه جلوش گفت:

  کد چهار، کد چهار. -

عه پيچيد و به ثانيه نکشيد که چند نفر ريختن تو سالن و اومدن سمت صداش توی قل
  اش رو باال برد و گفت:ما. کسرا صورتش رو ماساژ داد و دست ديگه

  موردی نيست، موردی نيست. دعوای دوستانه است. -

  امير تو صورت کسرا غريد و گفت:

  همچين هم دوستانه نيست.  -

  د. کسرا از پشت داد زد:و دست منو گرفت و دنبال خودش کشي

  کجا ميری؟ -

  توی بيابون گم بشيم. -

و بعد هر دو از ساختمون بيرون زديم و سمت در خروجی رفتيم. اما جلوی در 
ی خروج جلومونو گرفتن. نگهبان که مثل بقيه کت شلوار پوشيده بود ازمون برگه

کشيد و رفتيم لب  خواست و چون نداشتيم نذاشتن بيرون بريم. امير دستمو دوبارهمی
  حوض نشستيم. امير گرمش بود و بلوزش رو از تنش بيرون کشيد. 
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  دستمو توی آب بردم و گفتم:

  به نظرت اين آب از کجا اومده؟ -

  از سر قبر بابای محمود. -

ديدمش. کمی آب بهش پاشيدم. رو بهش کردم. قرمز شده بود. اولين بار بود اينطور می
  سرش رو عقب کشيد. 

   ول کن گوجه شدی.حاال -

  گرفت. تو ديگه چه آدمی هستی دختر... داشت باهات اتاق مشترک می -

  حاال که تو اتاقش نرفتم. -

  شين.گه من نباشم شما سه نفر میره میبعد چپ مياد و راست می -

بهش خنديدم که چپ نگاهم کرد. صدای ماشين اومد. چند دقيقه بعد در باز شد و چند 
  ل. موقع رد شدن بهمون سالم کردن و رفتن داخل. نفر اومدن داخ

  به پسری که همراهشون بود نگاه کردم و اون هم امير رو برانداز کرد. گفتم:

  اونم يک مبارزه؟ -

  آره عزيزم.  -

  کرد.معلومه، خيلی بد نگاهت می -

  اينا جز بد نگاه کردن کاری ازشون بر نمياد. -

چند مشت آب به صورتش زد. هليکوپتر  امير پوفی کرد و رو به حوض چرخيد و
های گروه رسيدن و رفتن تو. امير با بلوزش صورتش رو خشک بعدی اومد و مربی

  کرد و به سمتی اشاره کرد و گفت:

  کنن. اونجا چاه زدن. احتماالً از همين چاه آب اينجا رو تامين می -

ومد و کتش رو در آورد به چاه ته حياط که نزديک ديوار قلعه بود نگاه کردم. کسرا ا
  هاش رو ريز کرد. بعدش رو به امير کرد و گفت:و نگاهی به آفتاب انداخت و چشم
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  کنن که تو کردی.ون دست بلند نمیچندين فايتر ميان اينجا و هيچکدوم روی رئيسش -

  امير خطاب بهش با عصبانيت گفت:

  ات نکردم.گمشو تا پاره -

  کنن.زنن و ميان سوراخ سوراخمون میيه کد می اينجا نبايد دنبال دردسر باشی. -

  ات رو ندارم.گمشو حوصله -

کنی بهت اتاق ميدن. البته سقفی هم داره. سه تا ببين اينجا به تعدادی که اعالم می -
ها يکی هم برای من و مربی اتاق بيشتر نتونستم بگيرم. يکی برای تو، يکی برای

  سلين.

  امير رو بهش غريد:

  ی. غلط کرد -

ها تنها راهش اينه، سلين بره توی اتاق تو، تو بيای پيش من که با هم باشيم. مربی -
  هم سرجاشون باشن. 

  خوبه.  -

  هاشو زد به کمرش و پوفی کرد و گفت:کسرا دست

  بايد تحملت کنم! -

  ذارم با سلين تنها باشی؟اونی که بايد تحمل کنه منم. چرا فکر کردی می -

  گفتم وسايلتونو ببرن باال. اخل، پس بريم د -

  اون کليد منو داد و گفت: 

  ی شصت و پنج.ی دوم دست راست اتاق شمارهطبقه -

  داد: رو به امير ادامه

رم شه شصت و شش، مربيا هم اتاق شصت و هفت هستن. من میاتاق من و تو می -
  يگه درگير بشين.با فايترای دخوام باال، خيلی گرممه، شما هم زياد اينجا نپلکين. نمی
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  و بعد راه افتاد که امير گفت:

  شخصيتن.گه، بعضی از فايترا خيلی بیپاشو بريم باال. راست می -

ی دوم شديم کسرا ما رو راهنمايی کرد و و بعد دنبال کسرا رفتيم. وقتی وارد طبقه
ازمون خواست بريم توی اتاقامون. امير هم کلی سفارشم کرد که مراقب خودم باشم 

  برای کسی درو باز نکنم.  و

. روی تخت وقتی رفتم توی اتاق، دعا کردم تا صبح همديگه رو تيکه و پاره نکنن
  .های اون روز رو ازتنم در کنمچوبی دراز کشيدم و سعی کردم خستگی راه و تنش

يک کتاب با پوست چرم قرمز روی ميز کنار تخت بود. با برداشتنش ديدم توش کلی 
  اطالعات هست. 

هايی که قرار های غذايی، برنامهها، صرف وعدهزمان و تاريخ برگزاری مسابقه
  هايی که در نظر گرفته شده بود. بود اجرا بشن و سرگرمی

  ی همکف.خواييم بريم طبقهخواسته بودن اگر نوشيدنی و يا چيز خاصی می

صدای خواسته بودن سکوت رو رعايت کنيم و توی اتاقامون آروم باشيم و سر و 
  زيادی ايجاد نکنيم.

گرفتن بايد حذف حق استفاده از تلفن همراه نداشتيم و اگر از دست کسی تلفن می
  شد.می

حاال معلوم نبود منظورشون از حذف چيه، کشتن يا اجازه ندادن بهشون برای شرکت 
  در مبارزه. شايد هم هر دو!

  .خالصه تمام ليست رو خوندم که باعث شد خسته بشم و بخوابم

وقتی بيدار شدم شب شده بود و اتاق توی تاريکی فرو رفت بود. رفتم روی ديوارها 
  رو گشتم و کليد رو زدم. چهل چراغ کوچيک وسط اتاق روشن شد. 

ی چوبی و با باز کردنش نگاهم به حياط افتاد که با ميزهای چوبی رفتم سمت پنجره
خنديدن کردن و میصحبت می چيده شده بودن و دورشون پر از آدم بود و همه داشتن

  ی رقص و آواز هم به جا بود.و برنامه
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های ها لباسهای رسمی پوشيدن و زنوقتی خوب دقت کردم ديدم مردها لباس
  مهمونی تنشونه. 

  های عجيب متعجب بودم. از اين حالت

  در زده شد و رومو چرخوندم سمت در. جلو رفتم و گفتم:

  کيه؟ -

  باز کن منم. -

  شلوار جلوی در وايسادن. ود. در رو باز کردم که ديدم اون و کسرا با کتامير ب

  .حاضر شو بريم -

  کجا بريم؟ -

  پايين. االن همه بايد پايين باشن. يک لباس خوب بپوش که بريم. -

  کردين.زودتر خبرم می -

  اومديم در زديم ولی جواب ندادی. حدس زديم خواب باشی. -

  . شما برين تا من ميام.دار شدم..آره االن بي -

ها رو باز کردم. دنبال ها قبول کردن و رفتن. من هم در رو بستم و رفتم چمدوناون
هايی که آريو برام گذاشته بود رو پيدا کنم. همه رو در لباس گشتم و تونستم لباس

  های داخل اتاق آويزون کردم.آوردم و توی گنجه

م. بعد هم يک آرايش ماليم کردم و يکی موهامو شونه کشيدم و ساده پشت سرم بست
  ها رو پوشيدم. از لباس

پيراهن آبی رنگ رو تنم کردم و جلوی آينه به خودم نگاه کردم. بد نبود و ازش بدم 
  نيومد.

هاش هم بلند بود. يک جفت کفش مشکی پيدا کردم و اش کامال بسته بود و آستينيقه
  پوشيدم و بعد راه افتادم.

  وی يه کيف دستی کوچيک انداختم و از اتاق بيرون رفتم.کليد اتاق رو ت
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طول راهرو رو در پيش گرفتم. راهرو نيمه روشن بود و روی ديوارهای خشتی 
ها ها فانوس روشن کرده بودن. از پلههايی ساخته بودن و توی اون طاقچهطاقچه

ه مرد رو ی اول رسوندم. توی پاگرد چرخيدم که با سپايين رفتم و خودمو به طبقه
در رو شدم. يکيشون سر تا پامو آناليز کرد و همراه دوستاش باال رفت و شروع 

  پچ.کردن به پچ

ها پايين رفتم و وارد قسمت همکف شدم. تعدادی هم اونجا که توجه نکردم و از پله
ی کردن و صدای خندهشبيه البی درست شده بود نشسته بودن و داشتن صحبت می

  بود. ها اوج گرفتهبعضی

  های جلوی ساختمون پايين رفتم. از اونجا خارج شدم و رفتم توی حياط. از پله

تونستم اون دو تا رو پيدا کنم. آهسته قدم برداشتم و از بين خيلی شلوغ بود و نمی
ی رنگيش ميزهای چيده شده رد شدم. تا اينکه رسيدم به حوض. بهش نگاه کردم فواره

  نگ بود. که توی شب مشخص بود خيلی قش

  دوباره سر بلند کردم که يک خانم به من گفت:

  ميزتون رو پيدا کردين؟ -

  نه! -

  ی چنده؟شماره -

  دونم. نمی -

  عزيزم! -

  رومو برگردوندم و با ديدن امير لبخند زدم. رو به زن کردم و گفتم:

  همراهمو پيدا کردم. -

  سر فرود آورد که امير گفت:

  البته من تو رو پيدا کردم. -

  و بعد از اون از زن که قصد داشت کمک کنه تشکر کردم و با امير راه افتادم. 
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  لباس قشنگی پوشيدی. -

  ممنون.  -

به سر ميزی که به ما اختصاص داشت رفتيم و نشستيم. به کسرا و مربيا سالم کردم. 
گفت. رو به امير کردم که سرشو جوابمو دادن. کسرا سرش پايين بود چيزی نمی

  ون داد يعنی چيزی نشده. آروم تک

ی افرادی که سر ميزی نزديک ما نشسته بودن بلند شد. کسرا ابروهاشو صدای خنده
  توی هم کشيد. امير دستش رو روی پشتش گذاشت که سر بلند کرد. 

  خيال باشی.خوام سر به تنت نباشه ولی االن سعی کن بیدرسته که می -

  شه. نمی -

  گه.من می چی شده؟ يکی موضوع رو به -

  امير رو به من کرد و گفت:

  گيرن.اين ميزی که هر و کر راه انداختن رقيب آقا کسران. دارن حالشو می -

  ها بدتون مياد؟ خوب شما هم بخندين.خندن شمايعنی اونا می -

  کسرا نگاهشو روی من انداخت و امير گفت:

  نگاهشون کن. -

رخوندم. يک زن و سه مرد بودن. رو به جلو خم شدم و نگاهمو سمت ميز اونا چ
زد. بعد هم يهو يکی از مردها دست زنه رو گرفته بود و گاهی يک بوسه روش می

  خنديدن. به حرفای مردای سر ميز می

  خوب! -

  امير خواست حرف بزنه که کسرا وسط حرفش پريد و گفت:

  خيال.بی -

  اما امير کوتاه نيومد و گفت:
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  بقات آشنا شدم توسط اون مرد بود.ا اين مساگوش بده. بار اولی که من ب -

بنديا تا اين حد ارزش داره و منو با يک ميليارد راضی کرد. برای دونستم شرطنمی
دونستم ارزشش خيلی بيشتر از اين حرفاست. بار قبل فايتر من خيلی پول بود اما نمی

قبل جايی که کسرا هم اومده بود و به من باخت اما من کسرا رو نديده بودم. بار 
تونستن همو ببينن. اما االن همه چيز فرق کرده و ها نمیمسابقه داديم شرکت کننده

ی ی رقبا همو بشناسن. دفعهکنم اينطور بهتره که همهپيشرفت نسبی داشتن. فکر می
  شناسيمش. بعد اگر کسی تو زندگيمون نفوذ کرد می

  نداد.  ی امير سرشو تکون داد و جوابکسرا به خاطر طعنه

  راست. اون آقا دوست صميميش بوده.اون خانمی که اونجا نشسته نامزد سابق کس -

  کسرا زير لب غريد:

  بس کن. -

سلين غريبه نيست، بذار بدونه. شايد من ُمردم، بذار بدونه من برای چی وارد اين  -
کنه. شه که روی اين دو تا رو کم ها میبندیها شدم... کسرا وارد اين شرطمبارزه

  کار آورده بود که باخت. هم پولش رفت هم غرورش.رفته بود يه فايتر تازه

پولش به اون دوتا رسيد که من براشون مبارزه کردم و البته کسايی که پشت صحنه 
  شه.ها تقسيم میذارن. اين پول بين برندهبندن و پوالی کالن وسط میمیشرط

  کيا پشت صحنه هستن؟ -

  های ديگه.ها و خيلی از گردن کلفتزادهوزير، وکيل، آقا -

ها بر فرض که شما هم برنده بشيد، خوب اين چه تاثيری توی زندگی کسرا يا اون -
  داره.

شن. چون با اطمينان به فايترشون روی تقريباً نوددرصد ها ببازن، نابود میاگر اون -
را اعتبار و غرورش رن. ولی کسداراييشون شرط بستن. اگر ببازن نابود از اينجا می

  آره.رو دوباره به دست می

  و اگر شما ببازين؟ -
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شيم. هم کسرا، هم من. کسرا از لحاظ مالی و هم غرورش، من هم بايد نابود می -
  جونمو بذارم کف دستم و برم وسط.

  تونی برنده بشی؟تو مطمئنی که می -

ها گن مدتعروفه. میای آوردن که به نابودگر مدونم. اونا يک بوکسر حرفهنمی -
ها رو توی رينگ کشته. برای توی رينگ مبارزه کرده. البته به صورت آزاد و خيلی

  تر پيدا کردن.دن، چون از من قویهمين سراغ من نيوم

  پيچيد.های اونا توی سرمون میمون توی سکوت به هم نگاه کرديم و صدای خندههمه

  ها به حرف اومد و گفت:يکی از مربی

ها برای سال قبل بودن، از سال قبل تا االن امير خيلی ش کنيد، اون مسابقهگو -
ای تمرين کرده و تونسته خيلی حرفهپيشرفت داشته. توی اين يک ماه در حد يک فوق

شه برنده رو مشخص کرد. مخصوصاً بهتر بشه. اين دو نفر تا توی رينگ نرن نمی
توی انتخاب ضربه نداره اما امير  اين که اون مرد فقط قدرت داره و هوش زيادی

های قدرتی، سرعت بيشتری داره و اينا هم هوشش باالست و هم توی زدن ضربه
  ها تضعيف کنيم. مونو با اين حرفی خودبرای ما برگ برنده است و نبايد روحيه

ها امير ليوان آب پرتقالش رو برداشت و مقداری نوشيد. من روم رو سمت ميز اون
تکلف با ک مرد کنارشون نشست. همونی بود که توی راه پله ديدم. بیچرخوندم. ي

ست گرمکن ورزشی نشست که روش رو سمت ميز ما چرخوند. با هم چشم تو چشم 
تر از امير. موهاشو خيلی کوتاه کرده بود و من شديم. هيکل بزرگی داشت؛ بزرگ

  به خاطر حضورش نگران شده بودم. 

ورد. جا خوردم. زنی که سر ميز بود رو به ما کرد. زن لبخند زد و دستش رو باال آ
بهم خيره شد و بعد کسرا رو نگاه کرد. اون زن خيلی زيبايی بود و کسرا حق داشت 
دوستش داشته باشه. امير متوجه شد و نگاهشون کرد. زن روشو گرفت. امير 

  معترض گفت:

  چرا بهشون زل زدی؟ -

  نگاهمو گرفتم و گفتم:
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  ری.هيچی، همينطو -

همون لحظه توی آسمون ستاره بارون کوير، نور افشانی شد و نورهای رنگی اون 
  منطقه رو پر کرد. 

  کسرا توی خودش بود و نگاه من سمت آسمون رفت. کمی بعد خطاب به کسرا گفتم:

ببازی و امير توی  گه قراره توی داغونت داره به اونا میسرتو باال کن. اين قيافه -
  رينگ خاک بشه.

  کسرا بهم زل زد و نورهای رنگی باالی سرمونو پوشنده بود. 

ی تو خيلی نااميد کننده است. البته برای گروهت و داره به بقيه اميد آره، اين قيافه -
  بشين تو اتاقت و حال ما رو نگير.تونی تحمل کنی برو ميده. اگر نمی

  امير خنديد و زير لب گفت:

  واقعا!  -

ها رو برداشتم های کنار مرغيزهای شامو چيدن. من سيبزمينیها اومدن و مپيشخدمت
  و زدم تو ماست و خوردم. 

  امير يک ظرف بزرگ ساالد برداشت و مشغول خوردنش با آبليمو شد و گفت:

  کنه.زمينی سرخ شده چاقت میشبه، سيب -

  کنه؟دو تپه ماکارونی شب چاق نمی -

  خنديد و بعد از قورت دادنش گفت:لقمه تو دهن امير موند. يهو با دهن بسته 

  بدجور تو کف اون ماکارونی هستی. -

  آره، خيلی حسرتشو کشيدم. -

دونست به خاطر های ما که حتی نمیدوباره با صدای بلند خنديد و کسرا به صحبت
  چيه لبخند زد.

  دستی گذاشتم و گفتم:يک تيکه مرغ برداشتم و توی پيش
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کردم ت، توی اون چند روز، روزی هزاربار دعا میکنی وقتی اومدن بردنباور می -
  کاش ببينمت و برات ماکارونی بپزم و سهممو بدم تو بخوری.

  امير با صدای بلند و ناباور گفت:

  آ... يعنی بايد باور کنم؟  -

  کنم.تونی باور نکنی ولی آره واقعاً، يک روزی حتماً اين کار رو میمی -

کنم. يم نيستم، حتماً اين ماکارونی رو ازت قبول میباشه، بعد از مسابقات که رژ -
  ولی تو فقط بايد نگاه کنی.

  حتماً! -

تونستم غم پشت نگاهش رسيد اما من میزد و آروم به نظر میکسرا بهمون لبخند می
  رو ببينم. 

کم کسرا و مربيا با ما همراه شدن و آروم ذاشتيم و کممن و امير سر به سر هم می
مون فراتر از حد ا هم به يک ميز شاد تبديل شد که گاهی صدای خندهآروم ميز م
  رفت.معمول می

  شدم که حواس اونا هم به ما هست. دادم و متوجه میگاهی حواسمو به ميز کناری می

  بعد از تموم شدن شام، دوست قديمی کسرا اومد کنار ميزمون. همه رو بهش کرديم. 

ی گيالسش رو تش رو روی ميز گذاشت و پايهکسرا نيم نگاهی بهش انداخت و دس
  چنگ زد.

  اون مرد خيلی آروم گفت:

  کنی!محلی میالت چطوره کسرا؟ بیح -

  کسرا نفس عميقی کشيد و تکيه کرد و رو به اون مرد گفت:

  شدی. مثل هميشه، و تو مثل هميشه کنه -

  امير پوزخند زد. اون مرد به امير نگاه کرد و رو به کسرا گفت:

  کنی.های منو دنبال میو تو مثل هميشه ايده -
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ی خاصی از خودت نداشتی، جز اينکه به نه! تو توی زندگيت هيچوقت ايده -
  هات خيانت کنی و هر چيزی که براشون ارزشمنده ازشون بدزدی.دوست

  اين حقيقت نداره. -

هستن هات مهم چرا! کامالً حقيقت داره. تو با دزديدن چيزايی که برای دوست -
خوام ارتباط داشته کنی و من با چنين کسی نمیخالءهای روحی و عاطفيت رو پر می

  باشم.

  کنی؟ اون هم با فايتر من.پس اينجا چکار می -

  فايتر تو که سر ميزت نشسته. -

  فايتر قبلی من.  -

  کنه. گی فايتر قبلی... پس ديگه مال تو نيست. االن برای من مبارزه میخودت هم می -

  همين زمان اون زن اومد و کنار همسرش ايستاد و گفت:

  عزيزم!  -

  هاش گرفت و گفت:و بازوی شوهرشو توی دست

  ر مؤدب نيست که دعوتت کنه بشينی.کنم اينجا کسی اونقدفکر می -

  کسی بهش جواب نداد چون اون يک زن بود. من رو بهش کردم و گفتم:

  همنشينی با شما نيست.  همه مؤدب هستن اما متأسفانه کسی مشتاق -

  پلکی؟ها میها با بچه... تازگیچه دختر ناز و کوچولويی -

  قبل از اينکه کسرا دهن باز کنه بهش جواب دادم:

  بله، درست از وقتی که پيرزنا بهش خيانت کردن.  -

  های گرد شده به من و بعد همسرش نگاه کرد. مرد رو به کسرا گفت:دختر با چشم

  زبونشو بگيری. بهتره جلوی  -

  تونم کاری بکنم.ن خودشه، من نمیزبونش تو ده -



433 
 

  اون زن رو بهم گفت:

وقتی فايترت مثل بيسکوئيت وسط رينگ خرد شد اون موقع ميام باهات صحبت  -
  کنم. می

  ی چپ نکنه.ل نوزاد مولی يه لقمهبه شرطی که فايتر من، مبارز تو رو مث -

  لی که درست متوجه منظورم نشده بود گفت: به شوهرش نگاه کرد و در حا  دختر

  بهتره بريم عزيزم.  -

  ام انداخت و گفت:و بعد هر دو با عصبانيت دور شدن. امير دستش رو دور شونه

  خدای اعصاب خرد کردنه.  -

  ای کرد و گفت:کسرا تک خنده

  ازت ممنونم. -

  قابلی نداشت.  -

رسوند. امير رو به جلو رو میهاشو توی صورتش کشيد و اين کالفگيش کسرا دست
  خم شد و دست کسرا رو کشيد و گفت:

  .. فقط بعدش...کنم.من که تا اينجا اومدم، برات خردش می -

  بعدش چی؟ -

  کنم.حسابمو با تو و فرزين صاف می -

  باشه. -

  کسرا اينو گفت و بلند شد و گفت:

  هن به دهن نشين. . شما هم حواستون باشه با کسی درم توی اتاق..من می -

کردن و من و ها با هم بحث میافته و اون رفت. مربّیبهش اطمينان داديم اتفاقی نمی
  کرديم. امير پرسيد:های اونجا نگاه میی آدمامير هم داشتيم به بقيه

  به نظرت حال پدرم و مادرت چطوره؟ -
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  حتماً خوب نيستن. -

 رسم که نگفت ماجرا چيه. بعدالقو میاز اينجا که بريم اول حساب اون فرزين دي -
  رم سراغ محمود و مادرم...هم می

ی کوتاه ساکت شد. دوباره با درد عميقی که از صداش حس کردم آه کشيد و چند دقيقه
  گفت:

شه که مادرم با محمود دست به يکی کرده باشن تا منو بفرستن توی اين باورم نمی -
يدم تا مادرم درد نکشه. مثل نگهبان کنارش دام. اون هم منی که اين همه درد کش

وايسادم تا شوهرش فکر نکنه حامی نداره. با اينکه خودم يه خيلی کم سن و بچه بودم. 
  منی که حتی خوابيدن توی بالکن رو بارها تجربه کردم تا فقط مادرم آروم باشه. 

  بودی اما غيرت يک مرد رو داشتی. بچه -

ش رو زير بغلش زد و به آسمون چشم دوخت. زير هانگاهش پر از غصه بود. دست
  لب نجوا کرد:

پرست که هيچوقت به خاطر اين بابام حق داشت که طالقش بده. يک زن پول -
  اخالقش از زندگی خيری نديد.

  غصه نخور، هر کس يک اخالق بد داره. -

  من پسرش بودم... -

  اش. و بعد پوزخند زد و نفسشو فوت کرد و دستش رو برد توی موه

  افته؟با ناراحت کردن خودت اتفاق خوبی می -

  تونم بهش فکر نکنم. نه، ولی نمی -

  االن بايد فقط به فکر برد باشی. باشه، اما االن بهش فکر نکن. -

امير دستش رو بلند کرد و روی موهای من گذاشت و توی مشتش باهاش بازی کرد. 
  يد. رو به من کرد و گفت:چند دقيقه بعد موهامو جلوی بينيش گرفت و بو کش

عزيزم! هر اتفاقی که افتاد، فقط يادت باشه خيلی دوستت دارم. مراقب الناز باش،  -
  حواست به بابام باشه و مامانم...
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با رسيدن به اسم مادرش صداش آروم شد و نگاهش پر از غصه شد. با مشت زدم به 
  بازوشو گفتم:

  کنی؟ نکنه ترسيدی!داری وصيت می -

  نديد و گفت:آروم خ

  شه!دونم چی میترسم فقط نمینه، نمی -

  ره عزيزم. نگران نباش لطفاً.می حتماً همه چيز خوب پيش -

بعد از ساعتی موندن برگشتيم باال و رفتيم توی اتاق من و ساعتی رو تخت نشستيم 
و حرف زديم و از روزهای بعد صحبت کرديم. از روزهايی که قرار بود برای من 

قشنگ بشه و به هيچ وجه حاضر نشيم کسی ما رو از هم جدا کنه. برای و امير 
  داشتن هم بجنگيم و تالش کنيم. 

ها از قبل کشیاش شدم. قرعهوقتی امير رفت واقعاً نگران روز بعد و اولين مبارزه
شد و اون شب تا نزديک صبح ی امير شب برگزار میانجام شده بود اولين مبارزه

  ا کردم.برای موفقيتش دع

شد. مربيا با فايتراشون کالس داشتن. برای فايترشون ها شروع میاون روز مبارزه
  کردن.در مورد رقيبی که قرار بود باهاش مبارزه کنن صحبت می

دادن. روی خورد و خوراک فايترا به نقاط ضعف و قّوت هر رقيب رو توضيح می
ل غذا و آب اميرو تست سازی امير اودادن. مربی بدنشدت وسواس به خرج می

  خورد. کرد و امير نيم ساعت بعد از اون آب و غذا میمی

  نگران بودن که مبادا مسموم يا گيجش کنن. 

  کردم اين مسابقات تا اين حد نگران کننده باشن. حتی فکر نمی

ها شب برگزار بشه چون توی روز و زير نور خورشيد و اون قرار بود مبارزه
  شد کاری کرد.ه نمیکنندگرمای کالفه

  کم به ساعت گرم کردن نزديک شدن. کم

  اش گذاشت و گفت:امير قبل از رفتنش به سراغم اومد. بغلم کرد و سرمو روی سينه
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هر اتفاقی برام افتاد نگران نباش. به کسرا سفارش کردم مراقبت باشه و تو رو  -
تت کنه. فقط برای برگردونه خونه. ديشب خيلی باهاش حرف زدم و قصد نداره اذي

  راضی کردن من تو رو کشونده اينجا. نترس، باشه؟

  ترسم، بهت اطمينان کامل دارم.مین -

امير پيشونيم رو بوسيد و رفت. با رفتنش روی زمين نشستم و از درون فرو ريختم 
  و شروع کردم به گريه کردن. احساس بدی داشتم و ترس تمام وجودمو گرفته بود.

شدم و حاضر می شدم. دست و صورتمو شستم. کردم و بعد بايد پا میچند دقيقه گريه 
موهامو شونه کشيدم و از توی گنجه يک پيراهن شکالتی مخمل گل برجسته بيرون 

  اش به صورت چپ راستی دوخته شده بود. کشيدم. يقه

خورد که بغل کمرم پاپيون زده شده بود. دامنش هم تا روی کمرش يک کمربند می
  و توی تنم خيلی خوب نشست. پام بود 

ام رسيدم و در آخر رژ زدم که چند ضربه به در خورد. کيف به صورت رنگ پريده
دستيمو برداشتم که در زدن. پشت در رفتم و پرسيدم کيه؟ کسرا جواب داد و بعد از 

  باز کردن در به صورتم خيره موند. متعجب از نگاهش پرسيدم:

  طوری شده؟ -

  تکون داد و گفت: به خودش اومد و سر

  نه، خيلی خوشگل شدی. -

  لطف داری. -

  اگر حاضری که بريم. -

  بريم. -

رفتم کيف مخملی که شبيه کيسه بود رو برداشتم و از مچم آويزون کردم و کليد اتاق 
  رو توش انداختم تا کمی سنگين بشه.

دنش زده شلوار مشکيش و پاپيونی که زير گراز اتاق بيرون رفتم و کسرا با اون کت
  بود منتظر من بود. 
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ها پايين رفتيم. توی پاگرد به دوست قديمی کسرا باهاش راه افتادم و در سکوت از پله
برخورديم. نگاهی به پيراهن زنش کردم. از ديدن پيراهن قرمز پر از پرش لبخند 

  زدم. 

  مرد گفت:

  سالم کسرا، سالم خانم. -

از ته حلقومش داد. ما توی پاگرد پيچيديم  من آروم جواب دادم و کسرا به زور يه سالم
  که کسرا دستمو گرفت. اون مرد از پشت سرمون گفت:

  بچسبش که نکنه اينو هم بلند کنن.محکم  -

و خنديد. کسرا روی پله ايستاد. اونا پشت سرمون بودن. عصبی شده بود و داشت 
ايد درگير بشه. شد. دستشو فشار دادم. رو بهم کرد. سرمو تکون دادم که نبسرخ می

نفسش رو فوت کرد و راه افتاد و من هم باهاش رفتم و اون با صدای بلند خطاب به 
  دوست سابقش گفت:

نگران نباش سامان خان، اين يکی اونقدری سنگين هست که هر يابويی نتونه بلندش  -
  کنه. 

د. من ی ديوونه اون شکل آريو بودنشو رو کرده بوو بعد با صدای بلند خنديد. پسره
  رفتيم گفتم:ها پايين میطور که از پلههم بهش خنديدم و همون

  خل شدی؟ -

  حدوداً! -

ی همکف رسيديم و بدون توقف راه افتاديم. وارد حياط شديم و بعد از محوطه به طبقه
خارج شديم. جلوی در قلعه يک رينگ بزرگ ساخته بودن و دور تا دورش جايگاه 

  .برای تماشاگرا گذاشته بودن

کردم که چطور اين همه امکانات رو به اين بيابون ميارن و برپاشون باور نمی
کنن. رينگ و جايگاهی که چهار طرفشون مثل قطعات پازل به هم چسبيده بود. می

ی ژنراتور چهار دورش رو نورانی کرده بودن و توی اون تاريکی بيابون به وسيله
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ها فيلم بگيرن و چادرهايی ن تا از مسابقهبردار حضور داشتديد خوبی داشت. چند فيلم
  ها با فايتراشون صحبت کنن و گرم کنن. که برای هر گروه بر پا شده بود تا مربی

  از کسرا پرسيدم:

ها قابل پخش شدن در جايی گيرن کسرا. برای چی؟ مگه اين مسابقهدارن فيلم می -
  هستن؟

هاست. توی پخش همين مسابقهشه که کارش ای پخش میی ماهوارهتوی يک شبکه -
شه اما در جاهای خاصی. به هر حال هر جا بخوای ببينيش بايد اينترنت هم پخش می

  حق عضويت توی اون کانال رو بپردازی. 

ها که شرط بستن، از همين طريق بايد ببينن تا بفهمن بردن همون وزيرا و کله گنده
  ت.يا باختن و مطمئن بشن که هيچ تقلبی در کار نيس

  به بردی که آويزون کرده بودن اشاره کرد و گفت:

  هر فايتر شرط بسته شده رو ببينی.تونی مقداری که روی ی صفحه میگوشه -

زد و اون يکی رفتيم توی چادر و بهشون سر زديم. مربی داشت با امير حرف می
  کرد.داشت وسايلش رو حاضر می

خيلی راحت نوزاد مولی خودتو قورت های امشب باشی و تونی يکی از برندهتو می -
ها منتظر ديدنت توی رينگ هستن. برو ی قبل هستی و خيلیی دورهبدی. برنده

هاتو بجويی. هر چقدر بهشون نشون بده که چقدر پيشرفت کردی و اومدی طعمه
شی. بهشون نشون بده که تو اومدی قبل از تموم شدن تر میبيشتر پيش بره، تو قوی

  نا رو از دور مسابقات خارج کنی. وها، اثانيه

امير سر تکون داد و رو به من کرد و لبخند زد. سر تا پامو آناليز کرد و بهم لبخند 
  زد و گفت:

  به خاطر تو.  -

  موفق باشی. -

  سر تکون داد و بعد رو به مربيش کرد. کسرا رو به من گفت:
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  بريم. -

     تيم.ما با هم بيرون رفتيم و وارد جايگاه شديم و نشس

ها وارد رينگ شد و شروع کرد به سخنرانی. تصويرش روی برد مجری مسابقه
شد. قرار بود اون شب همه مبارزه کنن و از بين مبارزا سه نفر با نشون داده می

  کمترين امتياز حذف بشن.

کشيدن و دو مبارز اول معرفی شدن و اومدن توی رينگ. برای هم شاخ و شونه می
ی نگاه کردن به اين ورزش خشن رو ندارم چه برسه دم اصالً روحيهفهميمن حاال می

  ی ورزشی فعاليت کنن. به اينکه دوست داشته باشم اطرافيانم توی اين رشته

  هر کدوم از فايترا برای خودشون يک لقب در نظر گرفته بودن. 

از هم دورشون کردن و همه رينگ رو ترک کردن. داور وسط ازشون خواست با 
  ست بدن اما اين کار رو نکردن. هم د

داور دستور مبارزه رو داد و اونا شروع کردن به زدن همديگه. راند اول شروع شد 
و هر دو بوکسور شروع کردن به ضربه زدنوبه هم. بدون اينکه صبر کنن و يا به 

کشن. دونستن که اگر ببازن يک عده رو با خودشون پايين میهم رحم کنن. اونا می
ی رينگ رفتن و توی يک دقيقه فرصتی که داشتن ند اول تموم شد به گوشهوقتی را

هاشون آب ها باهاشون حرف زدن، بدنشونو با حوله خشک کردن و روی زخممربی
  ريختن و خون رو از صورتشون شستن. 

وقتی داور دستور برگشتن توی رينگ رو داد دوباره شروع کردن به ضربه زدن. 
کردن بهترين بازی رو از زدن و سعی میيگه رو میسر و صورت تا کمر همد

  خودشون نشون بدن.

خواست کشيدن و صدای فريادشون بيابون رو پر کرده بود. دلم میتماشاگرا جيغ می
های کشتار دست از زدن دادم و اين ماشينای وجود داشت و اونو فشار میدگمه

  همديگه بردارن. 

اره کردن هم. انگار بهشون گفته بودن اگر توی راند سوم شروع کردن به تيکه پ
  برنده بيرون نيان بايد بميرن. در هر صورت راهی جز برد يا مرگ نبود. 
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خورد و صدای داد و هام سر میطور که نگاهم به مبارزا بود و اشک از چشمهمون
  انداخت گفتم:فرياد تو سرم خط می

  کسرا. -

  بله. -

  کشی؟!! میکشيشببازه تو که نمی اگر امير -

  رو کرد بهم و به صورتم خيره شد. با تعجب گفت:

خواست برای من مبارزه کنه؟ به زور زنی؟ مگه امير میاين چه حرفيه می -
  آوردمش حاال اگر ببازه چرا بايد بکشمش؟ مگه بهم بدهکاره؟

  زنه. حالم بده.دونم، دلم شور مینمی -

ر هم ببازه من هيچ کاری بهش ندارم، نگران نباش، امير کسی نيست که ببازه. اگ -
  خوبه؟ 

  قول ميدی؟ -

  کسرا گيج خنديد و گفت:

   اش يک مبارزه است.ات شده، همهتو چه -

ی رينگ فرستاده نگاهمو به رينگ برگردوندم. يکی از مبارزا اون يکی رو گوشه
  حال شد و افتاد روی زمين. بود و اونقدر زدش که بی

رد به شمردن و وقتی پا نشد بازی تموم شد. کمی بعد دست کمی بعد هم داور شروع ک
  فايتر برنده توسط داور باال برده شد.

طور همه پشت سر هم اجرا شد. نگران رو به ی دوم، سوم، چهارم و همينمسابقه
  کسرا پرسيدم:

  چی شد؟ چرا امير نمياد ديگه. -

  ی قبل بود. ی دورهامير فايتر آخره چون برنده -

  شم. ديوونه میدارم  -
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  شه.نگران نباش، طوری نمی -

نفر بعدی، فايتِر سامان بود با يک نفر ديگه. اومدن توی رينگ و داور معرفيشون 
ی کرد. فايتر سامان لقب هرکول رو برای خودش انتخاب کرده بود و فايتر ديگه سايه

  ای.نقره

ست همون اول کار خواکشيد و انگار میای به شدت شاخ و شونه میی نقرهسايه
ای ی نقرههای سايهکردم هرکول اگر تو دستهرکول رو تيکه پاره کنه. حس می

  شه.بيفته له می

کرد و داشت هرکول ايستاده بود و با اون هيکل رو فرم به مرد خشن مقابلش نگاه می
کرد. بعد هم دهان باز کرد و مربيش براش محافظ دندانش هاش رو مرتب میدستکش

  اشت. رو گذ

کرد و صداش ها از زمين بيرون رفتن و گزارشگر با آب و تاب گزارش میمربی
ای کارش خيلی درست بود که همه شروع کردن به ی نقرهپيچيد. انگار سايهمی

  ها روش شرط بسته بودن. تشويقش و حتماً خيلی

  کرد. هاش رو زير بغلش زده بود و داشت با دقت نگاهشون میکسرا دست

ای هجوم برد و ی نقرهداور شروع مسابقه رو اعالم کرد، هرکول سمت سايه وقتی
وقفه توی ی رينگش بردش و بیهاش گرفت و تا گوشهاونو زير رگبار مشت

  صورتش مشت زد. 

اونقدر که همه ساکت شدن و فقط به اون ماشين کشتار نگاه کردن. داور وسط رفت 
ر رو به عقب هل داد و با دست چپ آخرين تا از هم جداشون کنه اما دست راست داو

  ای زد و پرتش کرد کف رينگ.ی نقرهضربه رو به سايه

ای حتی فرصت نکرد يک ضربه بزنه و فقط از خودش دفاع کرد و در ی نقرهسايه
  نهايت توی يک دقيقه و نيم نقش زمين شد. 

و بلند  ی شش دست از شمردن برداشتداور شروع به شمردن کرد اما توی شماره
  شد و درخواست پزشک داد. 
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پزشک و دستياراش دوييدن توی رينگ. از نزديک ازشون فيلم گرفتن و روی برد 
  نشونش دادن. 

  و در نهايت اشاره کردن که مرده. دکتر نبض و ضربان قلبش رو کنترل کرد 

هام گذاشتم و ترسيده به تصوير نگاه کردم. سريع جسد اون مرد هامو روی لبدست
  از رينگ بيرون بردن.  رو

داور دست هرکول را باال برد و اون با غرور به جمعيت که حاال داشتن تشويقش 
  کردن نگاه کرد. می

  تونه يک پديده باشه. گفت: اون برای اين مسابقات میگر اومد که میصدای گزارش

 در مورد امير حرف زدن و گفتن اگر رو در روی هم قرار بگيرن ممکنه امير به
  ای دچار بشه.ی نقرهحال و روز سايه

  رو کردم به کسرا که با همون حالت متفکر و جدی به هرکول خيره بود. 

  کنی؟ ممکنه امير کشته بشه!تو هم اينطور فکر می -

  کسرا سرش رو تکون داد. 

  .دونه چکار کنه. نگران نباشمی ايه،امير يک حرفه -

اهمو به رينگ دوختم. هرکول به کسی اشاره گه. نگدونستم برای دلخوشی من میمی
کرد و دستش رو مشت کرد و روی سينه زد و بعد دستش رو سمت تماشاگرا گرفت. 
دوربين اونا رو نشون داد. سامان و زنش بودن. من و کسرا هم باالتر از اونا نشسته 
بوديم. درست پشت سرشون. سامان که تصوير خودشون و ما رو روی برد ديد. 

اش رو سمت کسرا گرفت و خنديد. مشخص بود يک جور و انگشت اشاره چرخيد
  تهديده. 

  اعصابم به هم ريخت. 

کسرا دست راستش رو از زير بغلش در آورد و انگشت وسطش رو بهش نشون داد. 
  سامان جا خورد و خنده از رو لبش پريد و صدای خنده بيابونو پر کرد. 

  کاری که از دستم بر اومد اين بود غر بزنم:دوربين روی کسرا زوم کرد و من تنها 
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  آبرومونو بردی خدا لعنتت کنه.  -

اون دستشو زير بغلش برگردوند و سامان نشست و مشغول صحبت با زنش شد. 
ی مسابقات گفت امير بار قبل برای سامان مسابقه داده و برندهگزارشگر داشت می

 کسرا فايتر قبلی سامان رو برداشته شده. فايتر کسرا هم به فايتر سامان باخته. حاال
و قراره براش مبارزه کنه. بعد هم اين سوال رو مطرح کردن که آيا امير از پس 

  شه.هرکول بر مياد يا نه؟ اگر مقابل هم قرار بگيرن کدوم يکی برنده می

ی زد امير رفت گوشهامير و رقيبش وارد رينگ شدن. تا گزارشگر داشت حرف می
ها انداخت و سرش رو پايين هاش رو دو طرف طنابزد دو تا دسترينگ و زانو 

  گرفت. 

  کسرا زير لب گفت:

  از اين حرکتش متنفرم. -

  چرا؟  -

  ترسناکه. -

  کنه.داره دعا می -

  رفت. اومد توی رينگ نصف عمر من میی قبل هر بار اينطور میدفعه -

ربين روی امير زوم کرد. دوشد و مربيش راهنماييش میرقيبش داشت حاضر می
ی کرد و اون هنوز سر به زير با چشم بسته اون گوشه زانو زده بود. خالکوبی نوشته

پشت گردنش رو زوم کرد و فايتر به زبان انگليسی به چشم اومد و روی ماهيای 
  پشتش چرخيد. 

داد و گزارشگر داشت در مورد فايتر و معنی اين کلمه حرف توی برد نشونش می
ش ی فايتری که روی گردنبط اين دو ماهی روی پشتش رو با کلمهزد و رمی

  داد.خالکوبی شده بود توضيح می

يک دفعه امير آهسته سر بلند و تکونی به هر دو کتفش داد که برای يک لحظه حس 
کردم فايترای روی پشتش به حرکت در اومدن. مثل اينکه همه اين حسو داشتن چون 
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فهميدم کسرا ی محوطه رو پر کرد. حاال میه) گفتن همهبا ديدن اين حرکت صدای (اُ 
  ها برده بود. ی مبارزهگفت ترسناکه. چون بعدش هم توی همهچرا می

  از جاش بلند شد و سمت داور رفت. گزارشگر در موردش گفت:

  ی ماهی فايتره انتخاب کرده. امير لقب خودش رو جنگجوی سيامی که اسم ديگه -

ی اومده توی رينگ تا باز هم برنده بشه. مبارزی که از همه حاال جنگجوی سيامی
  کنه.تر بود... ببينيم امشب چکار میمبارزهای بار قبل صبورتر و مؤدب

کنه و فايترا رو گيج کرده. با مردی که هر بار توی رينگ به يک روش مبارزه می
بوده که به  ترين فايتریکنه. اون باهوشهر کس برابر با نقطه ضعفش مبارزه می

ده. بلکه از هوشش هم هميشه استفاده عمرم ديدم. تنها قدرت رو توی کارش قرار نمی
  کنه.می

رو به روی هم قرار گرفتن. رينگ رو خالی کردن. امير مشتش رو به مشت دراز 
ی رقيبش زد و اون هم مشتش رو روی دست امير زد. کمی عقب وايسادن و شده

  داور دستور شروع رو داد. 

يوزپلنگ سرعتی که لقب فايتر مقابلش بود، به امير حمله کرد و امير خيلی سريع جا 
ی زد. بيشتر از اينکه يک مبارزههاش رو توی سر حريفش میزد و ضربهخالی می

کرد و ميلی به درگيری های اون مرد رو رد میخشن باشه انگار امير بيشتر ضربه
  نداشت. 

  ه کنه؟ترسه مبارزکسرا، امير می -

  نه، چطور؟ -

  زنه. خالی میاش جاپس چرا داره همه -

گيره و هم داره زنه. اينطور هم امتياز میهاش رو میدرسته، ولی بعدش ضربه -
  کنه. حريفش رو خسته می

هاش رو زد که اونقدر دور حريفش چرخيد و با سرعت جا خالی زد و بهش ضربه
  .شدانگار يوزپلنگ سرعتی داشت عصبی می
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امير دستش رو روی سر رقيبش زد و اون عصبی سرشو تکون داد. امير واقعاً خنديد 
  داد. و دوربين توی برد به وضوح نشونش می

  بره!اون داره از دست به سر کردن حريفش لذت می -

  ای که با موش بازی کنه.دقيقاً! مثل گربه -

  کنه.بازی میاش شايد هم ماهی فايتری که سيره و فقط داره با طعمه -

  شايد. -

ی رينگ. مربيش خشکش کرد و با حوله راند اول به نفع امير تموم شد و رفتن گوشه
گفت. امير بادش زد و بهش آب دادن بخوره و اون يکی داشت تندتند چيزايی بهش می

  کرد و نگاهش به رقيبش بود.داد و فقط نفساشو تندتند فوت میسر تکون می

شد رقيب امير حرکات اونو تقليد کرد و سعی کرد امير رو وقتی راند دوم شروع 
  گيج کنه. 

امير با دقت حرکاتش رو دنبال کرد و توی يک لحظه دور حريفش چرخيد و با زدن 
  ی محکمی توی سمت چپ صورت حريف، پرتش کرد رو زمين. ضربه

  کسرا از جا پريد و با صدای بلند گفت:

  قم، همينه!آفرين عش -

  د و دو سه بار در جا آروم پريد.امير عقب اوم

  زد و با خيال راحت نشست سر جاش.کسرا براش دست می

پرسيد خوبه يا نه؟ اون سر تکون داد و دوباره رقيبش پا شد و داور داشت ازش می
ی داور به امير حمله کرد. امير گاردش رو جمع کرد و به بازی برگشت. با اجازه

نه بهش ضربه بزنه و سريع چرخيد و رقيبش با سرش رو پايين گرفت تا رقيبش نتو
ای که به پشت انداخت چرخيد اما امير سرش جای خاليش مواجه شد. همراه با ضربه

رو عقب کشيد و به سرعت مشغول ضربه زدن به سر تا شکم رقيبش شد، بدون 
کرد احساس ناراحتی هايی که هر از گاهی توی صورتش دريافت میاينکه از ضربه

های دور رينگ رسيد. يک ضربه رقيبش اونقدر عقب کشيده شد که به طناببکنه. 
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تو صورت امير زد. مشت راست امير تو راه بود و بعد از اون محکم خورد تو 
صورت يوزپلنگ سرعتی و تا گيج بود با دست چپ يک آپرکات محکم زد زير 

  اش. رقيبش تو خودش گيج خورد و پخش زمين شد.چونه

الی داد کشيد و دوباره پا شد و چند بار براش سوت کشيد. صدای حکسرا با خوش
  جيغ و هورا توی بيابون پيچيده بود.

خواست بازم حمله کنه. داور شروع داور جلو رفت و امير عقب کشيد. مثل بقيه نمی
به شمردن کرد و امير در دورترين منطقه منتظر ايستاده بود. اون مرد بايد تا قبل از 

شد اما به شدت گيج و منگ بود. ده شماره ی هشت از جاش بلند میارهرسيدن به شم
  شمرده شد. داور پا شد و بازی رو تموم شده اعالم کرد. 

پزشکا اومدن باال و امير سرش رو پايين انداخت و نفسش رو فوت کرد. داور صداش 
شب اعالم ی اون کرد و بعد از اينکه کنار داور ايستاد دستش به عنوان آخرين برنده

  شد. 

  زد.کسرا بعد از چند دقيقه نشست و هنوز داشت دست می

  رو به من کرد و گفت:

  حال نيستی؟امير برنده شد. خوش -

شدی. ممکن بود االن امير به جای اون مرد حال نمیاگر جای من بودی نه، خوش -
  باشه.

  انقدر نفوس بد نزن.  -

  حال باشين. چشم. شما خوش -

  رفت تا از رينگ خارج بشه.مير توی برد نگاه کردم که داشت میو به تصوير ا

بعد هم وقتی بيرون رفت مربيا تشويقش کردن و مشغول خشک کردن بدنش شدن. 
  و صدای گزارشگر توی گوشم پيچيد. بهش آب دادن

خواد از تره اما نمیمعلومه که خيلی تمرين کرده و نسبت به سال قبل خيلی آماده -
های امشب انگيزترين بازيکنرونمايی کنه. هرکول که يکی از اعجابتمام قدرتش 
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ی اول تمام قدرتش رو به نمايش گذاشت ی اول و از همون لحظهبود، توی مسابقه
اما جنگجوی سيامی اين کار رو نکرد و برخالف تمام جنگجوهای امشب، آروم عمل 

  کرد. 

و به بازی گرفته بودش. توی ذاشت در راند اول بيشتر داشت سر به سر حريفش می
راند دوم که حريفش حرکات اونو تقليد کرد، گيج نشد. پس اين يعنی اين مرد خيلی 

  خوره. حواسش جمع اطرافشه و به سادگی گول نمی

  های امشب هستن نبايد آرامش سيامی رو ساده بگيرن. هاش که جزو برندهحريف

ه اون چی توی چنته داره فقط دونآرامش اون جزوی از روش مبارزشه. کسی نمی
  و راند حريفش رو از پا در آورد. تونم بگم اون طی داينقدر می

  همکارش حرفش رو تأييد کرد و گفت:

درسته مازيار، کسی مثل هرکول هر چی رو که داره رونمايی کرد. برای کشتن  -
ج حريفش انرژی زيادی خرج کرد هر چند در راند اول اونو از دور مسابقات خار

کرد، اما سيامی توی راند اول با حريفش بازی کرد و ازش امتياز گرفت و در راند 
اش توی هيچ ی مبارزهدونيم شيوهوقفه ناک اوتش کرد. ما میی بیدوم با چند ضربه

چينه اش رو میی مبارزهبازيی شبيه به هم نيست و گاهی به صورت ترکيبی شيوه
  ن حريف باشن.پس همه، حتی هرکول بايد نگران اي

  انتهای هرکول خوشم اومد.ها از قدرت بیاما فرهاد، من بيشتر بين بازی -

  های دقيق آرتور هم عالی بود. خيلی کارش درسته مازيار، اما ضربه -

ای که سيامی توی سر يوزپلنگ سرعتی زد ها رو کنار بذاريم از ضربهی اينهمه -
واقعا به بازيی که سرش در آورده بود دار بود و من شه گذشت. خيلی خندهنمی

  خنديدم. 

  تری خواهيم بود.های جالبمبارزهبله خيلی جالب بود و از اين به بعد حتما شاهد  -

اومد  ها خيلی دلمو قرص کرد. همه منتظر شدن که مجری مسابقهشنيدن اين حرف
ها لذت مبارزه توی زمين و بعد از سخنرانی کوتاهی که اميدوار بود همه از ديدن اين

  برده باشيم شروع به خوندن ليست کرد و گفت:
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ای متأسفانه فوت شد و کالً از دور مسابقات خارج شد. ما بايد سه نفر ی نقرهسايه -
ی امشب با توجه به امتيازات رو امشب برای خداحافظی انتخاب کنيم. بين افراد بازنده

بريم. نفر اول عقاب با ن رو اسم میکسب شده، سه نفری که خيلی امتياز پايينی دار
ی آتش با چهار امتياز و نفر سوم نگهبان شب با سه امتياز شش امتياز، نفر دوم زاده

  شن. از دور مسابقات خارج می

گيم و اميدواريم صاحب به کسايی که روی رقبای اين چهار نفر شرط بستن تبريک می
ی ديگه، شانسشون رو در قسمت بندی جديد روی فايترافايترای بازنده با شرط

کنم امشب شروع خوبی بود برای بندی عمومی دوباره امتحان کنن. فکر میشرط
تونيد بريد توی قلعه و خستگيتون رو شناختن فايترهای قدرتمند... موفق باشيد، می

  در کنيد و جشن بگيريد. 

و به کسرا کردن همه يکی يکی بلند شدن و پايين رفتن. سامان و زنش هم بلند شدن. ر
  که آروم نشسته بود و به رينگ زل زده بود.

ها رفتن و ده. اوندونستن يکيمون يه جواب بدتر بهشون میچيزی نگفتن چون می
ها هاش رو پشتمون انداخت و رو به آسمون کوير کرد. چراغکسرا تکيه کرد و دست

ها بيشتر خودشونو کم ستارهشد. کمشدن و آلودگی نوری کمتر میداشتن خاموش می
  نشون دادن و کسرا زمزمه کرد:

  بردن خيلی قشنگه. -

  بله خيلی قشنگه، ولی دل من پاره پاره شد تا امير موفق شد. -

  نگران امير نباش، حداقل من االن ديگه نگران نيستم. -

  حتی با وجود هرکول؟  -

  حتی با وجود هرکول. -

  پاشو بريم. -

ا هم راه افتاديم و پشت سر بقيه اونجا رو ترک کرديم. کسرا از جاش بلند شد و ما ب
های برای اينکه آفتاب سوزان فردا همه چيز رو خراب نکنه مشغول کشيدن پارچه

  بزرگی روی رينگ و قسمت تماشاگرا شدن.
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وقتی رفتيم توی قلعه به ميز ديشب برگشتيم چون اونجا به ما اختصاص داشت. 
فه شدن و داشتن در مورد برد امير با کسرا حرف ها يکی يکی به جمعمون اضامربی

  شه. های بعدی رو هم برنده میدادن که حتماً بازیزدن و اطمينان میمی

  نيم ساعت بعد امير اومد. دوش گرفته بود و ست گرمکن ورزشی پوشيده بود. 

صندلی کنارم رو کشيد و زمان نشستن با کسرا که دستش سمت امير دراز شده بود، 
  داد. وقتی نشست دستش رو پس کشيد و رو به من گفت:دست 

  حالت چطوره؟ -

  گم، خسته نباشی.بهت تبريک می -

  ممنونم... حالت خوبه؟ -

  باالی لبت کمی ورم داره.  -

  شه. خودت خوبی؟، تا فردا خوب میمهم نيست -

  غر زدم و گفتم:

  نه، اصالً! -

  هام و بعد صورتم چرخيد و گفت:نگاهش توی چشم

  چرا؟ -

  اش نگرانت بودم.چون همه -

  حال باشيم.حاال که خوبم، پس به جای ناراحتی بيا خوش -

  های ديگه چی؟امشب گذشت، شب -

  هايی مثل تو خيلی آزاردهنده هستن.زن -

  هر دومون رو کرديم به کسرا که با حرص اين حرف رو به من گفت. 

  يعنی چی؟ -
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تونه االن همه چيز رو ول کنه و تو ه و نمیيعنی اينکه امير کارش رو شروع کرد -
ترس و کنه، بهش به جای اينکه تشويقش کنی داری آزارش ميدی، نااميدش می

  کنی. احساس گناه منتقل می

  در جوابش با عصبانيت گفتم:

  نه، اينطور نيست.  -

های ديگه قدرت انتقال انرژی مثبت رو داشته طوره. سعی کن مثل زنچرا همين -
  ...باشی

  مثل نامزد سابقت. -

ای که ديدمت مدام در حال غر زدن و ای. از لحظهمثل اون يا هر زن محکم ديگه -
  و گل و شکايتی... بهتره بس کنی. اشک ريختن

خواستن کسرا ها میهامو زير دندون کشيدم. مربیچند لحظه نگاهش کردم. لب
باره با لجبازی ادامه کرد. دوتمومش کنه و امير توی سکوت داشت نگاهمون می

  دادم:

شم يک زن به خاطر منافع تو سکوت کنم و هندونه زير بغلش بذارم... اينطور می -
  خوب!

امروز پای منافع من وسطه... فردای روز که نبود چی؟ اين ورزش اين مرده و  -
ممکنه تا چهل و چند سالگی توی رينگ مبارزه کنه و قراره تو فقط به جونش غر 

ر روز نگرانش باشی؟ فرض کنيم چند مسابقه هم ضربات بدی بخوره. بزنی و ه
اونوقت چی؟ قراره هميشه تو نگرانی، غم، افسردگی و حال بدت رو بهش منتقل 

  ، نه زنی که اشکش مدام دم مشکشه.کنی؟ يک مرد مبارز نيازمند يک زن قويه

  امير به حرف اومد و گفت:

تونه يک شبه به خاطر من تغيير که نمیخيلی خوب ديگه، تمومش کن. اين دختر  -
  حالت بده. 

  تونه که دهنش رو ببنده. اما می تونه،نمی -
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  ای گفت:امير دستش رو روی ميز کوبيد و از جا بلند شد و با صدای کنترل شده

  کنی.و ساکت بشی، داری اذيتش می بهتره که تو دهنتو ببندی -

صندلی نشست. پيشخدمت اومد و ميز  بازوی امير رو گرفتم و کشيدمش. اون روی
  گفت و حق داشت.شد. شايد اون راست میهای کسرا تو سرم اکو میرو چيد. حرف

رفتم و اين نگرانی بيش از حد من حتما من زيادی داشتم روی اعصاب امير می
  داد، برای همين اون اولش ساکت بود. آزارش می

روی ميز گذاشتشون. من توی سکوت  سازی امير غذاهای اونو تست کرد ومربی بدن
  .خوردمداشتم غذا می

  دونست ناراحت شدم گفت:امير که می

  لباست خيلی قشنگه عزيزم، خودت دوختی؟ -

  سرمو تکون دادم و گفتم:

  نه، کسرا چند دست برام آورده. -

  خيلی بهت مياد.  -

  ممنونم. -

کردم از جام بلند شدم و  و بعد از اينکه غذام رو با هزار فکر عجيب و غريب تموم
  گفتم:

  رم تو اتاقم.من می -

  فعالً وقت زياده برای خوابيدن، بشين کمی صحبت کنيم. -

  خوام برم باال. خوام بخوابم، فقط مینمی -

  شب بخير گفتم و راه افتادم که امير از پشت سرم گفت:

  خوای همراهت بيام؟ می -

  نه، خودم راهو بلدم. -
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  ستی، تنها نباشی.گم بلد نينمی -

  خوام تنها باشم.می -

ها رو گرفتم و باال و راه افتادم و رفتم توی ساختمون. از کنار ميزا گذشتم و راه پله
  رفتم.

وقتی رفتم توی اتاقم لباسمو عوض کردم و پنجره رو باز کردم و روی تخت دراز 
  کشيدم. 

سوره، اين رشته رو گه. امير بوکهای کسرا فکر کردم و ديدم راست میبه حرف
ً هيچوقت به خاطر ترس من ترکش نمی کنه. اگر هم ازش دوست داره و حتما

ی مورد خواستم ممکن بود غمگينش کنم، ممکن بود باعث بشم به خاطر من رشتهمی
اش رو ترک کنه اما در آينده دوباره بهش برگرده و منو مقصر عقب موندن و عالقه

  هاش بدونه.يا ترک خواسته

  شدم. ن نبايد به خاطر خودم جلودار اون میم

حدود يک ساعت از اين پهلو به اون پهلو شدم و فکر کردم که آيا کنارش موندن 
شه احساس کنه از زندگی انداختمش يا مثل يک درسته يا نه؟ کنارش موندن باعث می

  بينه.مانع برای موفقيت منو می

  شت در و پرسيدم:آهی کشيدم که چند ضربه به در خورد. رفتم پ

  کيه؟  -

  . باز کن منم -

. در رو پشت در رو باز کردم که امير خودشو کشيد داخل و باعث شد عقب برم
  سرش بست و گفت: 

  کنی و ميای تنهايی تنها بشی؟می حاال ديگه قهر -

  پشتمو بهش کردم و گفتم:

  شه دو نفری هم تنها شد؟مگه می -

  هم جلو اومد و کنارم نشست و گفت: و بعد رفتم روی تخت نشستم. اون
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شه؟ اگر تو بخوای با عشقت تنها باشی و من بخوام با عشقم تنها باشم چرا نمی -
  .شه يک تنهايی دو نفرهمی

  و بعد دستش رو روی موهام کشيد و گفت:

  کشم؟شی خيلی عذاب میدونی وقتی ناراحت میمی -

  گی؟جدی می -

  سرش رو تکون داد و ادامه داد:

هوش شدی، يا مثل شبی که مثل اون شبی که توی خواستگاری حالت بد شد و بی -
. برای همين گفتم شیکردم داری خيلی اذيت میات اومدن و حس میی خالهخانواده

  بيای باال و...

  توی حرفش پريدم و گفتم:

  تو هم با اين بدن خوش هيکلت خودنمايی کردی. -

  آروم خنديد و گفت:

ارو نداشتم ولی خوب وقتی باهات رو در رو شدم سعی کردم به خاطر قصد اين ک -
  ديدنم دست و پامو گم نکنم. 

  ی من حسابی دست و پامو گم کردم. ول -

  هردومون آروم خنديديم و اون گفت:

  در حدی که يادت رفته بود برای من قرص مسکن آوردی.  -

  ره، فراموش کردم که چرا اونجام. آ -

  وت جلوی پامونو نگاه کرد و بعد آروم گفت:چند لحظه توی سک

  خوام يک اعترافی بکنم.می -

  چی؟ -

  من تو رو بدون لباس ديدم.  -
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  هام گرد شدن و اون سريع دستش رو باال آورد و گفت:چشم

  مطمئن باش جز اون لحظه تا حاال بهش فکر نکرده بودم.  -

  .گی؟ امکان ندارهچی داری می -

  ی فکر کرد. يهو محکم زدم رو بازوش و گفتم:سرشو تکونی داد و کم

  بهش فکر نکن. -

  هامو گرفت و گفت:خنديد و دست

دادم منو دونستم چه حسی بهم داری و احتمال میشه. اون موقع نمیديگه نمی -
  کنم.ای و حتماً باهات ازدواج میخودونم منو مینخوای، اما االن می

  تر از قبل گفتم:متعجب

  ی؟کی منو ديد -

همون شبی که يه ساک برداشتی و قهر کردی و رفتی. وقتی برت گردوندم و رفتی  -
  توی اتاقت که لباس بپوشی.

  خوب، من که يادمه پرده رو کشيدم.  -

بله، تو لخت شده بودی و از کمدت لباس در آورده بودی بپوشی که باد به پرده  -
  ببينمت. ست نارنجی خورد و تکون خورد و کنار رفت و يک لحظه تونستم با 

اون حتی رنگ لباسمو درست گفت. خجالت کشيدم و چند مشت زدم تو سر و 
کرد. خودمو روی عرض تخت هامو آروم مهار میخنديد و دستهاش. اون میشونه

انداختم و صورتمو توی تشک فرو بردم و سعی کردم خودمو پنهان کنم چون خيلی 
  کشيدم. خجالت می

  ای توی کمرم زد و گفت:ضربه خنديد.اون بهم می

  بينی.بينمت، تويی که منو نمیپاشو من که دارم می -

  شه نگاهت کنم. ه هيچوقت روم نمیبرو، برو بيرون. ديگ -

  بيشتر خنديد و انگار کنارم دراز کشيد. دستش رو روی موهام کشيد و گفت:
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  تا امشب بهش فکر نکرده بودم. خيالت راحت باشه. -

  موردش حرف نزنيم؟شه در می -

  شه.معلومه که می -

  و بعد مشغول باز کردن کش موهام شد و گفت:

  وقتی برگرديم اولين کاری که بايد بکنيم رسيدگی به کسب و کارمونه. -

  آره، خيلی وقته همه چيز رو ول کرديم. -

از اين به بعد خيالم ازت راحته. بعد از تموم شدن ساعت باشگاهم ميام سراغت و  -
  ريم خونه. هم می با

  اهوم، خيلی خوبه.  -

  سلين! -

  هوم؟  -

  من پسر بدی هستم؟ -

  گی؟نه، چرا اينو می -

  چون شايد زود بود که اينو بهت گفتم و من اشتباه کردم و ناراحت شدی. -

  کشم.ناراحت نيستم عزيزم، فقط خجالت می -

هامم بود. دستهای من روی صورتم سرمو با فشار سمت خودش برگردوند و دست
  پايين کشيد و صدا زد:

  سلين چشم باز کن.  -

  خوام. نمی -

  بينمت. شب بخير.رم، هر وقت حست بهتر شد ميام میخيلی خوب من می -

  شبت بخير عزيزم. -
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هامو رو صورتم گذاشتم و اون پا شد و رفت. صدای باز و بسته شدن در اومد. دست
  فشار دادم و گفتم:

  . خيلی بد شد... اُف.سلين چه احمقی هستی -

  چند ضربه زدم توی پيشونيم و گفتم:

ی احمق. هميشه بايد جوره به روت نياورده بود دخترهچه بچه مثبتيه که تا حاال هيچ -
  تونست بدتر از اين باشه؟ گند بزنی... چی می

  اينکه هيچوقت نخوای من شوهرت باشم. -

م برداشتم و ديدم باالی سرم وايساده و هامو از روی صورتهين بلندی کشيدم و دست
هامو گرفت هامو ببندم که سريع دستکنه. خواستم دوباره چشمدست به کمر نگاهم می
  و کنارم نشست و گفت:

  دوستت دارم، همين. -

  هاش نگاه کردم که آروم گفت:چند لحظه به چشم

  کنم.نگير. اينطوری احساس غم می هيچوقت نگاهت رو ازم -

  ام رو بوسيد. راست شد و موهامو نوازش کرد و گفت:خم شد و پيشونیبعد هم 

  قط تو رو داشته باشم برام کافيه.از تموم دنيا ف -

ای خندهو بعد نفس عميقی کشيد و سر بلند کرد و نگاهشو توی اتاق چرخوند. تک
  کرد و نفسش رو بيرون داد و از روی تخت بلند شد و گفت: 

  ادبی نکنم.و بيشتر از اين بی کنم بايد برمفکر می -

  خواست بلند شه که دستش رو گرفتم و گفتم:

  نيستی... من هم خيلی دوستت دارم.ادب تو بی -

  لبخندش عميق شد و گفت:

  بايد برم بخوابم. مطمئنم کسرا منتظرمه. -
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  گذره.حتماً باهاش خوش می -

  از جاش بلند شد و سمت در رفت و گفت:

ً باور نکردن - خواستم يه. صبح که بيدار شدم دست و پاش رو کمرم بود. میواقعا
گفت بايد وقتی خنديد و میاش کنم اما وقتی پرتش کردم کنار و بيدار شد میخفه

  .ی لوس مزخرفکرد. مرتيکهگيرم فکر اينا رو هم میباهاش اتاق می

  آروم خنديدم که عقب عقب سمت در رفت و گفت:

تون. از من و تو سؤاستفاده کرد. زندگی الناز و فرزين يیاون گند زد به شکل آشنا -
های بد داره اما هاش آدم با حاليه. رگی اين خالفرو به هم گره زد ولی با همه

  دونستی اون پزشکه؟وب هم هست. میخ

  متعجب گفتم:

  گی اون که فوق ديپلم داشت...چرا الکی می -

هاش رو باال افتادم. امير با ناراحتی شونهخوند های انگليسی زبانی که میو ياد کتاب
  طور که روش به من بود در رو باز کرد و گفت:انداخت و همون

دار، اما منو که پولطور خيلی اون تو رو دوست داره و پزشکه و همين -
  شناسی...می

  های امير توی اشک نشست و با قورت دادن بغضش گفت:چشم

اشتم، نه سواد دارم نه پول درست و حسابی. فقط در برابر اون نه زندگی خوبی د -
  کسی بودم که هميشه روی پای خودم وايسادم.

  خواست فرو بريزه اما غرورش اجازه نداد و سرش رو باال کرد و گفت:اشکش می

  رم درست تصميم بگيری... شب بخير.ديدم نامرديه اگر بهت نگم. دوست دا -

در رو بست. مثال بهش گفته بودم کسرا برام و سريع چرخيد و از اتاق بيرون رفت و 
مهم نيست حتی اگر بهترين مرد دنيا باشه. تنها کسی که ارزش داشت امير بود و 

  بس.

  ای ترجيح بدم.تونستم سوار شدن روی موتورش رو به چيز ديگههيچوقت نمی
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تونست يا حتی احساس امنيتی که پيش امير داشتم رو پيش هيچکس نداشتم. اون می
مزمان برای من چند نفر باشه. پس بعد از بيست دقيقه کلنجار رفتن با خودم روی ه

تخت نشستم و از اتاق بيرون رفتم. مقابل در اتاق اونا ايستادم و در زدم. چند لحظه 
  بعد کسرا در رو باز کرد و با ديدن من گفت:

  جانم! کاری داری؟ -

راز کشيده بود و سرش توی کنارش زدم و رفتم توی اتاق. امير روی تخت دمر د
بازوهاش بود. رفتم کنارش نشستم و سرمو پايين بردم و روی فايتری که پشت 

هاش انداختم. گيج سر بلند گردنش نوشته شده بود رو بوسيدم و خودمو روی کتف
  برد. راست شدم که رو به من کرد و گفت:کرد. داشت خوابش می

  چی شده؟ -

  وسمت.هيچی! يادت رفت صبر کنی بب -

چند لحظه بهم زل زد و انگار هر چی که گفته بود رو دوباره به خاطر آورد. بعدش 
نشست و بغلم کرد. سرمو گذاشت رو سينه و آروم تکونم داد. کسرا رفت بيرون و 

  در رو بست. 

کنم. نه فرزين، نه کسرا، نه آريو، نه هيچکس امير من جز تو به هيچکس فکر نمی -
ت چقدر ثروت داری يا چقدر درس خوندی، مهم االن خود تويی. ديگه. برام مهم نيس

شه کنم. هيچ ثروت و موقعيتی باعث نمیاون کسی که کنارش احساس آرامش می
  نظرم عوض بشه. مگر اينکه خودت منو نخوای.

وجود من پر از توئه عزيزم. چرا نبايد بخوامت؟ تا قبل از اين چند روز که  -
شدم ولی مهم چيزی بهت بگم داشتم از درون ذوب می تونستم در مورد حسمنمی

  تويی... تو که بتونی بهترين انتخاب رو بکنی. تو که حق داری با يک آدم عالی باشی.

  ن عالی فقط تويی نه هيچکس ديگه. عزيزم، از نظر م -

زد، منو به سينه فشار داد های غمگينی که تهشون نور اميد سو سو میامير با چشم
  ام رو بوسيد. چشم بستم و گفتم:و نوازش کرد. پيشونیو موهام
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اولين باری که پيشونی منو بوسيدی تا غصه نخورم انگار تمام دنيا مال من بود.  -
  شد که منو بوسيدی. يادته چی بهم گفتی؟فقط اون زمان باورم نمی

  آره، گفتم توی نگاهم با همه فرق داری. تو کی هستی که اين همه برام مهمی. -

  دونی من کی هستم؟االن می -

  تونم نفس بکشم.ی که بدون تو نمیتو قلب من -

  دستمو روی کتفش کشيدم و گفتم:

  و با هم بريم خونه سر زندگيمون. هات رو ببریی مبارزهحاال منتظرم که همه -

  اش رو بوسيدم و گفتم: پا شدم و گونه

  شبت بخير. -

  شب بخير عزيزم. -

زدم کسرا توی راهرو به ديوار بين اتاقا تکيه کرده بود. نگاهی  وقتی از اتاق بيرون
  به من انداخت و گفت:

  خيلی خوبه که دوستش داری. -

  چطور؟! -

  اون آدم تنهاييه، به عشقت نياز داره. -

  اج نداشتی!پس خودت به عشق من احتي -

  سرشو تکون داد و گفت:

  ن بلدم چکار کنم که تنها نمونم. م -

  فتاد و رفت توی اتاق و در رو بست.و بعد راه ا

  من هم رفتم توی اتاق و در رو بستم و دراز کشيدم و خيلی زود خوابيدم. 
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صبح روز بعد يک برگه از زير در اتاقم داخل انداختن که توی يک طلق سفيد بود. 
هاشون اعالم شده بود. حتی مقداری که توی ها و ساعتبرداشتمش و ليست مسابقه

  ومی، روشون شرط بسته بودن هم بود.بندی عمشرط

کرد. پنج مسابقه بين ده نفر از فايترا امير مسابقه نداشت و اين خيالمو راحت می
  شد. برگزار می

سازی من به خاطر گرمای هوا از اتاق بيرون نرفتم و امير رفته بود کمی تمرين آماده
  انجام بده. 

های قديمی بود. اونجا دوش بهعصر رفتم توی زيرزمين، جايی که شبيه به گرما
  حسی بدنم خارج بشم. گرفتم تا کمی از حالت بی

وقتی برگشتم توی اتاق موهامو خشک کردم و کمی بهشون حالت دادم. وقتی حالتش 
  درست شد آرايش ماليمی کردم و يک لباس برای شب پوشيدم. 

  چند ضربه به در وارد شد. رفتم از پشت در پرسيدم:

  کيه؟ -

  .فلور همسر سامان منم، -

  اَمرتون. -

  خوام باهات گپ بزنم. می -

در اتاقو باز کردم. چقدر خوشگل شده بود. خدا رو شکر کردم که به خودم رسيدم. 
  بدون تعارف اومد توی اتاق و رفت روی مبل تک نفره نشست.

  من هم در رو بستم و رفتم رو به روی آينه وايسادم و کمی به خودم عطر زدم. 

  توی اتاق پيچيد. فلور نفس عميقی کشيد و بعد گفت: بوش

  خريد.که کسرا هميشه برای من می همون عطريه -

  به حرفش توجهی نکردم و مشغول جمع کردن وسايل روی ميز توالت شدم. 
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من و نامزدت حدود دو سالی با هم بوديم. اون منو خيلی دوست داشت. هميشه هم  -
گذرونديم اما يک طوری شد که يالهاشون وقت میرفتيم. توی وبا هم مسافرت می

دونی! مطمئنم که کسرا هنوز هم عاشقمه و اگر شرايط رو از از هم جدا شديم. می
  خواد که برگردم توی زندگيش.م میسمت من مهيا ببينه، حتماً دوباره از

د و ای نگاهم کرسر بلند کردم و از توی آينه بهش نگاه کردم. با لبخند پيروزمندانه
دونست بين من و چاره حتی نمیفکر کرد که حس حسادت منو قلقلک داده. اون بی

  کسرا چيزی وجود نداره.

  با آرامشی که توی لحن حرف زدنش بود گفت:

طوره پرستيد و حاضر بود برای من هر کاری بکنه. االن هم حتماً هميناون منو می -
  تونم اينو از توی نگاهش بخونم. و من می

  از بستن زيپ کيف لوازم آرايشم، رو بهش کردم و به ميز تکيه زدم.  بعد

دونی کسرا و سامان با هم از خيلی وقت پيش دوست بودن. کسرا پسر خوبی می -
کرديم. چند روزی هم طول شد و با هم دعوا میبود اما يک وقتی غيرقابل تحمل می

آخر هم يک روز تصميم داد سامان بود. کشيد ولی کسی که به من آرامش میمی
گرفتم کسرا رو ترک کنم و برم سراغ سامان. يعنی ازم خواست باهاش باشم و قبول 

بينم خيلی با کنم میکردم. خيلی زود هم ازدواج کرديم. اما االن که به گذشته فکر می
کسرا خوشبخت بودم و اين نگاه طوالنی و نافذش معلومه که از روی عشق و عالقه 

  اومد.بندی نمینبال ما برای شرطود که اينطور داست. اگر نب

  هامو باال آوردم و زير بغلم زدم و گفتم:دست

  من که نديدم بهت زل بزنه. چه برسه به اينکه نگاهش نافذ و طوالنی باشه. -

  چرا! تو حواست نيست. -

تونی به من دروغ بگی که اون بهت نه من هميشه حواسم به اطرافم هست. پس نمی -
  اه کرده.نگ

  وقتايی که تو نيستی... -

  پوزخندی زدم و گفتم:
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بينه اتفاقاً اون از نگاه کردن بهت فراريه. ازت خوشش نمياد. هر وقت هم تو رو می -
  گيره.بينه که با غيظ نگاهشو ازت میانگار يک چيز خيلی اخ و پيف می

  اين چه طرز حرف زدنه؟ تو رو از کجا پيدا کرده؟ -

پوشيدم های تو اونجا مونده بود. وقتی ازشون میش هم رفتم. از لباسمن حتی ويال -
  است.شد... فکر کن تنفر تا چه اندازهکرد و خيلی بداخالق میحتی بهم نگاه نمی

  گرده، چون آرزوش من بودم.دم کسرا به من بر میبهت قول می -

  برگرده، مهم تويی...  -

  بله، مهم عشقه... -

شايد، ولی مهم تويی که حاضری مثل زالو از اين بغل به اون عشق برای کسرا  -
  کنه و مدام درگيری.بغل بخزی. هيچی سيرت نمی

  ای اتاقو ترک کرد.با عصبانيت از جاش بلند شد و بدون هيچ حرف ديگه

زير لب گفتم عوضی. چند دقيقه بعد امير اومد دنبالم تا با هم بريم بيرون. هر دومون 
  ها رو زده. راش توضيح دادم که اون زن اومده سراغم و اين حرفراه افتاديم و ب

  امير سرش رو تکون داد و گفت:

خواد ميونه تو و اونو به کنه تو با کسرا هستی. برای همين میاون احمق فکر می -
  هم بزنه.

  دقيقاً همينطوره. -

رو توی  امير سرش رو روی شونه گردوند و از باال نگاهی بهم انداخت و بعد دستش
  جيبش فرو کرد. 

وقتی رفتيم سر ميزمون به کسرا و مربيا سالم کرديم و مشغول خوردن شاممون 
  شديم. بعد از اون رفتيم توی محوطه بيابون و توی جايگاهمون نشستيم.

بين کسرا و امير نشسته بودم. فلور برگشت و بهمون نگاه کرد. کسرا بدون توجه 
کرد. فلور برگشت و کنار گزارشگرا گوش می بهش، نگاهش توی رينگ بود و به
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ی کسرا ای به شونههمسرش نشست. امير دستش رو از پشت من رد کرد و ضربه
  زد.

  کسرا رو به امير کرد. من کمی رو به جلو خم شدم که امير گفت:

  .اين دختره هنوزم چشمش دنبالته -

  اون دختر نيست، زنه. -

  فرقش چيه؟ -

  داره سلين دختر باشه يا زن؟يعنی واسه تو فرق ن -

  گم اون هنوزم از تو خوشش مياد.آخه احمق چه ربطی داره؟ می -

يعنی واسه تو فرق نداره مثالً نامزد سابقت که االن زِن دوست سابقته ازت خوشش  -
  بياد يا نه؟ 

  يعنی برای تو مهم نيست؟ -

  نه. -

  گيری؟پس چرا داری انتقام می -

  از اون دو نفره، نه عشقم بهشون. نفرمانتقام من به خاطر ت -

  و بعد رو کرد به رينگ. تکيه کردم که امير آروم گفت:

  منطقيه. -

ها شروع شدن و يکی يکی توی رينگ اومدن. وقتی شروع کردن به مبارزه مبارزه
زدن که سردرد گرفتم. بوکسورهايی که به خاطر ضرباتی که اونقدر خشن همو می

شدن. خيلی دلم شدن و روی زمين پرت میخورد، گيج میتوی سر و صورتشون می
هامو توی موهام بردم. امير داشت با مربيش که کنارش سوخت. دستبراشون می

  کرد. کسرا رو بهم گفت:نشسته بود صحبت می

  شی؟داری اذيت می -

  آره. سر درد گرفتم.  -
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  شن.نگران نباش، بوکسورا عادت دارن، بعدش دوباره خوب می -

  ميرن عادت دارن به مردن!حتی اونا که می -

  سکوت کرد. با کالفگی آه کشيدم و سرمو ماساژ دادم. 

آخرين مبارزه برای هرکول و رقيبش بود. با شروع مسابقه شروع کردن به ضربه 
    زدن. هرکول مثل بار قبل با سرعت و قدرت به حريفش ضربه زد.

کرد. اين بار حريفش نسبت به حريف زد و کمتر ضربه دريافت میبيشتر ضربه می
  قبلی تونست کمی بيشتر دووم بياره. 

داد. غرق خون وارد تايم استراحت شدن. دوربين داشت صورت حريف رو نشون می
ريخت و داشتن با بطری آب معدنی صورتش بود. خون از سر و دهنش بيرون می

  شستن. رو می

ونو آورده بود اصرار داشت برگرده خواست مسابقه نده اما کسی که امربی ازش می
  به زمين و تالشش رو بکنه.

ی مرد به زمين برگشت و شروع به مبارزه کرد. درست سی ثانيه بعد هرکول ضربه
محکمی سمت راست سر اون مرد زد. مرد تلوتلو خورد و هرکول کوتاه نيومد و 

  ی ديگه سمت چپ صورتش زد و باعث شد روی زمين پرت بشه. يک ضربه

خواست حريفش بلند شه کوبيد و میداور دورش کرد و اون عصبی پاشو زمين می
  و مبارزه کنه.

هوش بود و داور درخواست پزشک داد. پزشک داور شروع به شمردن کرد اما بی
توی رينگ دويد و اونو معاينه کرد. بلند شد و سرشو تکون داد و به داور گفت که 

  اون مرده.

  بيرون کشيدن و داور دست هرکول رو باال برد. جسدش رو از داخل رينگ 

چرخيد و دوربين روی بوکسورا که تو قسمتای مختلف جايگاه نشسته بودن می
  گفت يعنی حريف بعدی هرکول کيه. داد و گزارشگر داشت میواکنشاشونو نشون می
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وقتی دوربين روی امير اومد و عکسش روی بُرد افتاد. هرکول دستش رو سمت برد 
ت و به امير اشاره کرد. بعد هم مشتاشو روی سينه کوبيد. امير مثل هميشه با گرف

  گذره.خونسردی بهش نگاه کرد و معلوم نبود که توی ذهنش چی می

ها اومد و سه نفر ديگه رو از دور مسابقه خارج کرد ی بعد مجری مسابقهچند دقيقه
  و بعد از پايان برنامه همه به داخل قلعه برگشتيم. 

ديدم اومد امير نگران باشه، اما من از چيزی که میر ميز که نشستيم به نظر نمیدو
  به شدت ترس داشتم. 

وقتی هرکول بعد از دوش گرفتن اومد، رو به ميز ما کرد و به امير خنديد و امير 
کرد. نگاه هرکول سمت من چرخيد و لبخند زد. بعد هم مثل بار قبل آروم نگاهش می
  ورد و تکون داد. دستش رو باال آ

ترسيدم، نگاهمو گرفتم و فکر کردم اين ماشين کشتار بعد از کشتن دوتا ازش می
  شينه.حريفش چطور آروم پشت ميز می

روز بعد از راه رسيد و حاال امير جزو کسايی بود که مبارزه داشت. ما توی جايگاه 
ی زنده و برندهيکی بايکی  رفتيم و چهار جفت اول اومدن و مشغول مبارزه شدن.

ای بيشتر نبود و اگر مساوی هر جفت مشخص شد. هر بازی سه راند، سه دقيقه
  شد. شدن به راند چهارم و راندهای بعدی کشيده میمی

های مربيش وارد رينگ شد و دستش رو باال برد و برای امير بعد از شنيدن حرف
  تماشاگرا تکون داد و اونا تشويقش کردن. 

  ی رينگ ايستاد و تکون نخورد. اون همون گوشه

  صدای گزارشگر توی هياهوی مردم پيچيد. 

ی جنگجوش توی ادعاست. روحيهجنگجوی سيامی! اين پسر چقدر آروم و بی -
  از مبارزه به روی خودش نمياره.  هاش پنهان شدن و خشمش رو خارجمشت

  گزارشگر ديگه ادامه داد:

هاش کلی بهش ی قبل مسابقات، يکی از حريففرهاد شايد يادت باشه که توی دوره -
شد اون فقط کرد. آدم باورش نمیتوهين کرد ولی جنگجوی سيامی فقط بهش نگاه می
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نگاهش کرد و زمانی که رفت توی رينگ همون راند اول حريفش رو ناک اوت 
  کرد. 

بله کامالً خاطرم هست. اين مرد از قدرت آرامش زيادی برخورداره. کاش من هم  -
  تونستم مثل سيامی باشم.می

حريف امير توی رينگ پريد و شروع کرد به باال و پايين پريدن و داور مشغول 
ی رينگ زانو زد هاش شد. امير مثل بار قبل رفت گوشهها و دستکشبررسی کفش

کرد، خوند و يا فکرش رو آزاد میو سرش رو پايين انداخت و شايد داشت دعا می
  ش شروع کرد به ُکری خوندن و ازش خواست زودتر بلند شه. دونم! اما حريفنمی

کنه. دوربين روش زنه و داره تحريکش میهای خوبی بهش نمیمعلوم بود که حرف
گرفت. دوربين روی امير کرد فيلم میبود و از انرژيی که اون مرد داشت تخليه می

رو روی  رفت و اون آروم چشم باز کرد و سر بلند کرد و همون حرکت عجيب
هاش تکون های فايتر روی کتفهاش ماهیهاش انداخت و با حرکت ماهيچهکتف

زده از ديدن اين حرکت جيغ کشيدن. امير از جاش بلند شد. رفت خوردن. همه هيجان
رو به روی حريفش ايستاد و داور بينشون بود. امير دستش رو بلند کرد و حريفش 

  با پشت دست، دست امير رو پس زد. 

ير يک قدم عقب رفت و گارد گرفت و آماده شد. توی همين زمان داور دستور ام
  شروع داد. 

رو به جلو حرکت کردن و هر دو بدون وقفه و ترس شروع کردن به ضربه زدن. 
  کسرا هيجان زده داد زد:

  کارشو تموم کن.  -

دن ی حريفش جا خالی داد و با خم کرامير در جايی سرش رو پايين برد و به ضربه
های حريفش، درست زانوهاش و چرخوندن کمرش، مشت محکمی رو زير دنده

اش فرود آورد و همون لحظه گارد حريفش از درد پايين اومد و امير با نزديک معده
ی حريفش زد و پرتش ی جب محکم توی چونهراست شدنش، با دست چپ يک ضربه

  کرد رو زمين و داور خواست امير عقب بياد. 
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کرد. صدای زد و تشويقش میعقب اومد و ايستاد. کسرا از ته دل فرياد می امير مطيع
  گزارشگر پيچيد:

وای! چه ضرباتی! سيامی امشب با حريفش شوخی نداره. نبايد عنکبوت طاليی  -
اومد. سيامی توی رينگ و حين مبارزه قبل از مبارزه اون حرفا از دهنش در می

  ده.هاش رو میجواب حرف داره

زد. وقتی حريفش بلند نشست و همچنان مثل بقيه داشت برای امير دست میکسرا 
شد، داور دستور شروع داد. گارد امير باال بود. يک قدم به جلو جهيد و قبل از اينکه 

ی مستقيم محکم با دست راست، توی صورتش زد حريفش حرکتی کنه، يک ضربه
  و باعث شد اون دوباره روی زمين پرت بشه. 

شد. معلوم بود اره هورا کشيدن. جايگاه از صدای داد و فرياد داشت ُخرد میهمه دوب
  ها روی امير شرط بستن. حريفش دوباره سريع بلند شد. توی قسمت عمومی خيلی

داور عنکبوت طاليی رو عقب فرستادش و ازش پرسيد که خوبه يا نه. اون تأييد کرد 
خورده. سرش رو متاسف تکون و انگار از خودش عصبانی بود که اينطور ضربه 

  داد.

ی دوباره اومدن رو به روی هم ايستادن که راند اول تموم شد و امير اومد گوشه
رينگ و نشست و مربيا شروع کردن به خشک کردن بدنش و يخ رو روی صورتش 
کشيدن و دوباره صورتش رو خشک کردن و اون به حريفش خيره شد. حس کردم 

  ده.هنوز حسابش باهاش صاف نش

  حريفش رو نشون دادن که ابروش شکسته و زخمی شده بود. 

يک دقيقه استراحت تموم شد و دوباره برگشتن مقابل هم. امير اخم کرده بود و اين 
  تر کرده بود. داور دستور شروع داد.صورتش رو جدی

ی جدی عجله مشغول ضربه زدن به هم شدن. يک دقيقه گذشت و امير برای حمله
ش يک ضربه با مشت مستقيم زد تو چشم امير و امير همون زمان يک نداشت. حريف

ی ی حريفش زد و سرش رو پايين گرفت که ضربهی محکم از کنار تو چونهضربه
دوم حريفش از رو سرش رد شد. امير حين راست شدن به سرعت دور حريفش 

  چرخيد و يک مشت محکم پشت سرش زد و حريفش دوباره روی زمين افتاد. 
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  باره بيابون زير فرياد هورا گم شد.دو

هاش رو مرتب کرد. حريف پا شد و قبل از دستور داور امير عقب ايستاد و دستکش
  رفت رو به روی امير وسط رينگ ايستاد. 

  زد:ی رينگ داد میمربيش از گوشه

  کنی.بهش نزديک نشو، زياد بهش نزديک نشو ازش ضربه دريافت می -

کرد. مربيش عقب بايسته و از ضربات امير فرار می حريفش سعی کرد طبق نظر
ی رينگ هدايتش هاش گرفت و به گوشهاما امير با قدرت جلو رفت و اونو زير مشت

های ها رسيد سرش رو به کنار خم کرد و از زير مشتکرد. حريفش همين که به طناب
  امير فرار کرد. 

بعضی ديگه عنکبوت  دارهای امير دست زدن و هورا کشيدن وبعضی از طرف
  طاليی رو برای فرارش هو کردن.

  کسرا با لذت سرش رو باال و پايين انداخت و براش دست زد.

داور دستور داد هر دو برگردن وسط رينگ. وقتی هر دو برگشتن مقابل هم، خون 
  ريخت. ی سر عنکبوت طاليی میداشت از گوشه

اين باعث گيج شدنش شده بود. کرد و هر بار امير به يک شکل باهاش مبارزه می
  قبل از اينکه دوباره شروع کنن زنگ زده شد و راند دوم تموم شد. 

ی رينگ رفتن. مربی امير داشت چيزهايی بهش هر دو برای استراحت به گوشه
  داد.سازيش تند تند بازوهاش رو ماساژ میگفت و مربی بدنمی

و راند سوم شروع شد و هر  وقتی داور دستور داد هر دو به وسط رينگ برگشتن
  دو مقابل هم ايستادن.

  کرد. امير هنوز داشت با جديت به عنکبوت طاليی نگاه می

داور دستور مبارزه داد. عنکبوت طاليی سعی داشت عقب بره و گاهی بين عقب 
دفعه ای هم پرتاب کنه. امير به سرعت سمتش حمله کرد و يکرفتناش ضربه

ها چسبيد. امير ی رينگ دويد و به طناباون سمت ديگهعنکبوت طاليی فرار کرد. 
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ايستاد و با حالت خاصی بهش نگاه کرد. همه يک صدا عنکبوت رو هو کردن. داور 
  بهش اخطار داد و ازش خواست بياد وسط. 

وقتی مقابل هم قرار گرفتن امير بهش حمله کرد و چپ و راست بهش ضربه زد و 
  بين دستاش گرفته بود. اون سرش رو برای دفاع پايين و 

ی جايگاه ای نزد، امير دست از ضربه زدن برداشت و عقب کشيد. همهوقتی ضربه
خواست کس چيزی نگفت. عنکبوت طاليی نمیاز اين حرکت امير ساکت شد و هيچ

  تونست! مبارزه کنه يا نمی

ه کشيد کداور بهش اخطار دوم رو داد و مربيش داشت از کنار رينگ سرش داد می
  گاهی حمله کنه. 

  کرد تا زمان بگذره و راند تموم بشه.کشی میانگار داشت وقت

امير يکی دوبار باال و پايين پريد. داور دوباره بهشون دستور شروع داد. امير با 
  گارد بسته ايستاد و منتظر شد. 

کنه. دور هم آهسته چرخيدن. عنکبوت طاليی گيج نگاهش کرد که چرا اون حمله نمی
ی گير کننده انجام داد و هنوز ضربهی غافلکبوت طاليی در يک لحظه يک حملهعن

اول رو نزده بود که امير با اينکه سرجاش وايساده بود، يک مشت مستقيم انداخت و 
  عنکبوت طاليی روی زمين ولو شد. 

  امير عقب رفت و منتظر شد داور شمارشش رو انجام بده. 

لند شد و تلوتلو خورد. هم، زمان تمام شد و هم اون بعد از شمارش ده از جاش ب
  عنکبوت طاليی امتيازی نگرفت.

راند سوم هم تمام شد و داور بين هردوشون ايستاد. دست امير رو باال برد. همه پا 
حال بودن و تندتند تشويقش شديم و تشويقش کرديم. همه از بردش خيلی خوش

  کردن.می

قرارشون داد. امير جلو رفت و بازوشو دور داور دستشونو کشيد. رو در روی هم 
اش های آرومی به عنوان دوستی روی شونهی عنکبوت طاليی انداخت و ضربهشونه
  زد. 
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ی کافی برای حرفاش کتک خورده بود و لزومی نداشت عنکبوت طاليی به اندازه
  امير بيشتر از اون تحقيرش کنه.

  کرد.ت میها رو ثبدوربين روشون بود و داشت اون صحنه

  ی محکمی توی شکم امير زد.يکدفعه عنکبوت طاليی ضربه

  کسرا هراسون با جمعيت پا شد و داد زد:هی!

  و من از نگرانی جيغ کشيدم.

  امير بازوشو پس کشيد و مشت محکمی کنار سر اون زد. 

عنکبوت روی زمين افتاد و امير لگد محکمی تو شکمش فرود آورد و روش خم شد 
تش گرفت و با فرياد چيزی بهش گفت که توی هياهوی تماشاچيا و دستش رو سم

  شد شنيد.نمی

داور امير رو عقب هل داد. مربيا توی رينگ دوييدن و بازوهاش رو کشيدن. داور 
خم شد و با عنکبوت طاليی حرف زد که ببينه خوبه يا نه اما مثل اينکه پزشک الزم 

  خارج شد. بود. تيم پزشکی رفت تو زمين و امير از رينگ

  گيری داشت و امير اول و آخر بازی خيلی اذيت شد.های نفساون شب لحظه

اون شب سه نفر ديگه هم حذف شدن و قرار بود روز بعد بين يک تعداد ديگه از 
بوکسورا مبارزه باشه. امير و هرکول و يک نفر ديگه مبارزه نداشتن چون امتياز 

ها قرار بود يک نفر انتخاب دن و از بين اونکربيشتری داشتن و بقيه بايد مبارزه می
  خرين روز هفته با هم مبارزه کنن.بشه و اين چهار نفر در آ

  صدای گزارشگر توی محوطه پيچيد که گفت:

  هايی بوديم.وای فرهاد! امشب توی اين بازی آخر شاهد چه صحنه -

ازی بدی مازيار خيلی خوشحالم که روی عنکبوت طاليی شرط نبستم. خارج از ب -
که ارائه داد، حرکاتی انجام داد که در شأن يک ورزشکار مخصوصاً بوکسور نبود. 

های رکيک، اون از فرارهاش وسط رينگ و اون هم اون از شروعش با اون حرف
  از پايان مسابقه.
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ها شه و خيلیدرسته فرهاد، با اينکه اين مسابقات به صورت آزاد داره برگزار می -
کنه. کنن اما جنگجوی سيامی جانب ادب رو رعايت میبازی می خارج از قوانين

دونم منظور عنکبوت طاليی چی اهل ُکری خوندن و انجام حرکات زشت نيست. نمی
  ی سيامی رو به هم بريزه يا غرورش رو بشکنه!خواست اينطور روحيهبود؟ می

 انتظار مازيار، به هر دليلی که بود عنکبوت طاليی شکست بدی خورد. اصالً  -
کردم جزو چهار نفر آخر اين رفت تا اين حد امتياز از دست بده. من فکر مینمی

ای ديداره اما در برابر سيامی چنان خودش رو باخت که متحمل شکست مفتضحانه
  شد. 

ً خودش رو خوب با شرايط مچ می - کنه، فرهاد، جنگجوی سيامی يا فايتر، واقعا
شه درست کردن حريف به جا، دفاع به جا و نمیسرعت به جا، قدرت به جا، گيج 

  فهميد برای حريفش چی توی چنته داره. عنکبوت حق داشت خودشو گم کنه.

ی ی آخر هرکول و سيامی مقابل هم قرار بگيرن حتماً شاهد مسابقهاگر توی مسابقه -
  جذابی خواهيم بود. 

سياميه. هرکول  هرکول از لحاظ قد و وزن از سيامی بزرگتره و اين به ضرر -
های مختلفی رو کنه و سيامی در برابر حريف پالنمسابقه رو با قدرت شروع می

  کنه و ممکنه برای هرکول سورپرايزهای زيادی داشته باشه.اجرا می

های فردا نفر برنده امتيازش بله و اين به فايترای فردا بستگی داره. اگر توی مبارزه -
کنه و سيامی در مقابل هرکول قرار رکول مبارزه میبيشتر از سيامی بشه، پس با ه

گيره، اگر امتيازش به سيامی نرسه پس سيامی و هرکول برای مبارزه مقابل هم نمی
  گيرن.قرار می

ً خواد مبارزهمن که خيلی دلم می - انگيزی  بازی هيجانی اين دو نفر رو ببينم. قطعا
  خواهد بود. 

بندی برنده ت به کسايی که اون شب توی شرطها مجری مسابقابعد از اين صحبت
  شده بودن تبريک گفت و بعد خواستن که همه به داخل قلعه برگردن. 
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حال. ها خوشها ناراحت بودن و خيلیوقتی پا شديم و از جايگاه بيرون رفتيم خيلی
کردم خود ما هم ممکنه در آينده چنين حال بدی کردم حس میها گه نگاه میبه اون
  م تجربه کنيم. رو ه

رفتيم سامان و فلور داشتن همراه جمعيت داخل قلعه وقتی داشتيم سمت قلعه می
  رفتن. سامان نگاهی به پشتش کرد. با ديدن ما ايستاد و رو به ما گفت:می

  گم.ازی خوبی داشت. بهت تبريک میهی دکتر امشب فايترت ب -

  ا از کنارشون رد شد و گفت:فلور هم برگشت و ما رو نگاه کرد و تبريک گفت. کسر

  ممنون.  -

  سامان دنبالمون اومد و گفت:

  های هرکول له نشه.ر مشتاميدوارم فايترت توی رينگ زي -

  قبل از اينکه کسرا جواب بده، برگشتم و رو بهش داد زدم:

  گيری؟ به دقيقه مثل سگ پاچه می تو چه مرگته که دم -

  گفت: هاش رو باال برد واون عقب کشيد و دست

  اُه! چقدر عصبانی! -

ترسيدم و کسرا تر ازش ايستاده بود پوزخند زد. ازش میفايترش که يک قدم عقب
  که جلو اومد ترسيدم درگيری درست کنه. خطاب به سامان گفت:

  بره، يا فايتر من.بهتره همه چيز رو به روز مبارزه موکول کنی. يا فايتر تو می -

  شه. ماشين از روی فايترت رد می و مثل يک برهالبته که فايتر من می -

  با حرص يک قدم جلو گذاشتم و گفتم:

گيريت رو جمع کن قبل از اينکه بگم مگه تو خواب ببينی... حاال هم بساط پاچه -
  ات کنن.قالده

هاش گشاد شد. فايترش داشت دست به سينه به من و بعد از شنيدن اين حرف چشم
  کشيد و گفت:کرد. کسرا دستمو نگاه می
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  ولش کن، اين از قديما هميشه عادت داشت زيادی زر بزنه.  -

و بعد روشو گرفت و منو دنبال خودش کشيد. در حالی که از حرص پاهامو روی 
  کوبيدم گفتم:زمين شنی می

  کردی.هاش رو خرد میزدی توی دهنش و دندونبايد می -

ته از دور مسابقه خارجمون خواد. کوچکترين اتفاقی بيفاون هم همين رو می -
  کنن. می

  کنم.مسابقه خودم اين کار رو می پس بعد از -

  کسرا رو بهم کرد و کمی بعد خنديد. از در قلعه وارد شديم و گفتم:

  کنم، مطمئن باش.اين کار رو می -

  کنم.بهت کمک می -

های و اين حرف رو کسی با صدای سنگينش توی گوشم پچ زد. هينی کشيدم و با چشم
گرد شده، رو به عقب کردم و با ديدن هرکول که نگاه عجيبش رو ازم گرفت و از 

  کنارم رد شد نزديک بود خودمو خيس کنم. 

  کسرا متعجب گفت:

  چی گفت؟ -

  کنم.گفت کمکت می -

  کسرا پوفی کرد و راه افتاد و گفت:

  هيچکی از اين سامان عوضی خوشش نمياد. -

هاش اومدن. بهش خسته عد از نيم ساعت امير و مربیرفتيم و سر ميز نشستيم که ب
  نباشيد گفتم و اون کنارم نشست. 

  چشمش کمی آسيب ديده بود. 

  وضعيت چشمت خوب نيست.  -
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  شه.اهميتی نداره، زود خوب می -

  ی بدی زد تو شکمت.اون مرد ضربه -

  کردم تا اين حد عوضی باشه.فکر نمی -

  ولی حسابش رو رسيدی.  -

  کسرا گفتم:رو به 

  چشمش ضربه ديده. -

  کنم که زود بهتر بشه.رسيدگی می امشب خودم بهش -

شدن به امير ها که از کنار ميز رد میپيشخدمت اومد و مشغول پذيرايی شد. بعضی
ها شده بود که توی داد. اون شب باعث برد خيلیگفتن و اون جواب میتبريک می

  بودن.  های قبل با فايترای خودشون باختهشب

  امير بشقابش رو جلوش کشيد و به جون شامش افتاد. 

اشتهاش خيلی برام جالب بود. البته بعد از اون مبارزه بايد هم حسابی به خودش 
  ت اعظم خوراکش سبزيجات پخته بود.رسيد هر چند قسممی

ها هم گذشت. شبی که باقی مبارزا همديگه رو قتل عام کردن تا بتونن به اون شب
  نفر چهارم امتياز کسب کنن و بتونن شب آخر مبارزه کنن.  عنوان

در نهايت، هرکول، جنگجوی سيامی، رندال و ناپلئون چهار نفری بودن که به 
  ی نهايی رفتن.مرحله

کرد و تو فکر اون شب وقتی رفتم تو اتاقم امير هم اومد. از پنجره بيرونو نگاه می
  بود. 

  کنی؟به چی فکر می -

  مبارزه.به آخرين  -

  شی، مگه نه؟تو حتماً برنده می -

  کنم اينطور باشه.سعی می -
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  نگرانی؟ -

  رو کرد بهم، با وجود نگاه پر از تلخيش بهم لبخند زد و گفت:

  نگران نيستم.  -

  اينطور به نظر نمياد.  -

  نگران مسابقه نيستم. اصالً از مبارزه کردن ترسی ندارم. -

  فت:هاش رو زير بغلش کشيد و گدست

  فقط نگران تواَم... همين. -

تو اگر بتونی سالم بيای بيرون، برد و باختش اهميتی نداره. پس الزم نيست نگران  -
  ی. اونی که بايد نگران باشه منم.من باش

  دست چپش رو از زير بغلش بيرون آورد و روی بازوش کشيد و گفت:

  دونم چکار کنم.فقط از اين جهنم خالص بشيم و برگرديم به زندگيمون می -

  خدا بزرگه.  -

  روش وايسادم و گفتم:از جام بلند شدم و رفتم روبه

خوام توی رينگ خيلی قوی گيريم. فقط میگرديم و زندگی جديدی از سر میبرمی -
باشی. اگر برای مبارزه با هرکول انتخاب شدی بايد تمام نيروت رو به کار بگيری 

  که ازش ببری.

  ور باشه.طدم همينقول می -

های مشکی و آرومش به صورتم نگاه کرد. دستش رو جلو آورد و موهامو با چشم
  پشت گوشم زد و گفت:

  عزيز دلم...  -

  دستم رو روی دستش گذاشتم و اون زير نگاه پر از غمش لبخند زد. 

  فقط اگر يک وقت من نبودم به کسرا اعتماد کن. -
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  ندارم هيچی در اين مورد بهم بگی.دوست  -

  چرا؟ -

  رم.چون من فقط با تو از اينجا می -

  حس کردم چشماش درخشيد و غم ازش پر کشيد. 

  ريم.حتماً با هم از اينجا می -

رو بشه و باليی سرش خيلی سخت بود. حتی فکر کردن به اينکه امير با هرکول روبه
ش داشتم ای از زير در اومد تو اتاق. رفتم و بربياد وحشتناک بود. همون لحظه برگه

  و نگاه کردم. 

  امير هم اومد و کنارم ايستاد.

  امير با هرکول مبارزه داشت و رندال با ناپلئون. 

کرد و اين خبر تر بود مبارزه میامير بايد با هرکولی که وزنش پانزده کيلو سنگين
  خيلی بدی بود. 

  . بندی کرده بودن. سرم سوت کشيدچشمم روی اعدادی چرخيد که روی اونا شرط

  به صورت امير نگاه کردم. نگاهش رو سمتم چرخوند و لبخند زد و گفت:

  ای ندارم. تم اين بود، ولی چارهخواسآخرين چيزی که می -

چند ضربه به در خورد. امير رفت در رو باز کرد و کسرا در حالی که مضطرب 
  ای توی دستش داشت، اومد داخل و گفت:بود و برگه

  تو با هرکول افتادی. امير، خبر بدی دارم، -

های اسلشش هاش رو برد توی جيبی دست من. امير دستو بعد نگاهش افتاد به برگه
  و گفت:

  ی خوبی از توی رينگ بيرون ميام. چه اهميتی داره؟ با نتيجه -

  کسرا دستش رو روی بازوی امير زد و گفت:
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  شی. مطمئنم که برنده می -

  ترسی؟پس از چی می -

  ظه ساکت شد و بعد نفسش رو فوت کرد و گفت:کسرا چند لح

  کردم.نبايد باهات اين کار رو می -

  که کردی، پشيمونی چه سودی داره؟ حاال  -

  امير کامالً رو بهش کرد و گفت:

نه؟ کاصالً فرض کن من برنده شدم و اونا بدبخت شدن، انتقام چه دردی ازت دوا می -
  کنه؟اصالً کجای دلتو خنک می

  ی دستش نگاه کرد. و پايين انداخت و به برگهکسرا سرش

  بعد از يه خورده سرش رو باال گرفت و گفت:

  ديگه انتقام برام مهم نيست. تو برام مهمی.  -

  من؟! -

  آره، سالمتی تو مهمه. من بايد برم و انصراف بدم.  -

  دونی چند ميليارد گذاشتی وسط؟چرا؟ می -

  اهميتی نداره. -

  داره. اين يعنی دارايی تو.چرا خيلی اهميت  -

  جون تو مهمه يا دارايی من؟ -

 دم وهر دو. پس بايد برم توی رينگ و مبارزه کنم. اگر تونستم تا آخر ادامه می -
  دم.اگر نتونستم خودم انصراف می

  به هم نگاه کرديم و کسرا گفت:

  خوبه، اين هم فکر خوبيه.  -

  اساتی شدی؟حاال چی شد يهو تا اين حد مهربون و احس -
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  کسرا برگه رو تا کرد و لبخند مفهومی زد و گفت:

کردم که به احساسم بد خيانت شده، االن من اگر احساساتی نبودم، اگر فکر نمی -
اينجا نبودم. توی اين مدت فهميدم که اشتباه کردم و اصالً ارزش نداشت که بخوام 

لياقته، بايد ارزش و بیبی اين همه خودمو به زحمت بندازم و انتقام بگيرم. کسی که
  بذاری بره. چون حتماً به جاش آدم بهتری مياد.

  و بعد نگاهش بين من و امير به گردش در اومد.

  االن منظورت از آدم بهتری که برات اومده کيه؟ منم يا سلين؟ -

  هردوتون.  -

  شب بخير گفت و رفت. امير پوزخندی زد و گفت:  و بعد هم

  شده.زده دوباره هيجان -

  خوابين خيلی روش اثر داشته.م میها با هاحتماال شب -

  امير خنديد و گفت:

  شايد. -

و بعد اون هم شب بخير گفت و رفت. روز بعد فايترا برای تمرين رفتن و مدام با 
ديدن و در مورد نقاط ضعف و قوت های مبارزه میهاشون کالس داشتن. فيلممربی

  کردن.هاشون صحبت میحريف

کردم. سرم کردم و فقط به روز آخر فکر میهم تمام روز بايد توی اتاقم سر میمن 
افتاد. از حال مادرم نگران بودم، از حال حبيب آقا از فکرهای مختلف به دََوران می

ترسيدم اما تا خالص ای که قرار بود روز بعد اتفاق بيفته میترس داشتم. از مسابقه
  شدن راهی نمونده بود.

ی شديم دلشورهه از راه رسيد و هر چی به ساعت آخرين مسابقه نزديک میروز جمع
رفت ديگه نيومد و شد. جز اول صبح که امير رو ديدم که داشت میمن بيشتر می

  نديدمش. 

  اون روز عصر من هم خودمو با دوش گرفتن و کارهای ديگه مشغول کردم. 
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خودم رو حاضر کردم و بعد شد که مشغول آرايش کردن شدم. داشت هوا تاريک می
  ايم رو برداشتم و پوشيدم. از درست کردن موهام لباس نسکافه

دونست چی بخره و چی به جلوی آينه ايستادم و به خودم نگاه کردم. انصافاً کسرا می
اش رو دوست داشتم. بلنديش درست روی پام بود. ها و يقهمن مياد. حالت آستين

نش اطمينان پيدا کردم رفتم و پنجره رو باز کردم. چرخی زدم و وقتی از خوب بود
  اومد داخل.لعه. کسرا هم داشت میرفتن بيرون از قهمه داشتن می

نگاهش به پنجره افتاد. برام دست بلند کرد. براش سر تکون دادم که يکی جلوش رو 
گرفت و با هم مشغول صحبت شدن. يک خورده که گذشت رو به پنجره اشاره داد 

  ين و خودش هم با اون مرد رفت سمت در قلعه. برم پاي

ای به آينه انداختم پنجره رو بستم و رفتم کيف دستی کوچيکی رو برداشتم و نگاه ديگه
ها که يک مرد اومد توی راهرو. از مقابلم و از اتاق بيرون زدم و رفتم سمت پله

  گفت: اومد و بهم خيره بود. توجهی نکردم و خواستم رد شم که نرسيده بهم

  سلين خانم! -

  متعجب از اينکه اسمم رو صدا زد سر جام وايسادم که بهم رسيد و گفت:

  سلين خانم شما بايد همراه من بيايين؟ -

  برای چی؟ -

  آقا کسرا خواست بيام سراغتون و ببرمتون توی جايگاه. -

  راهو بلدم.  -

  تر به رينگ براتون گرفتن.نزديک جای شما عوض شده. جايی -

ها و فرود آوردم و راه افتادم. اون هم چرخيد و با من راه افتاد. داشتيم از پلهسرم
ی اول يک مرد ديگه کنارمون راه افتاد. اون هم رفتيم که توی طبقهپايين می

  شلواری بود. کت

های گرد بهش خيره شدم يکهو دستش رو انداخت دور کمرم. از جا پريدم و با چشم
  که گفت:
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کنم. سعی کن دست صدا با ما ميای وگرنه يک گلوله حرومت میبی خيلی آروم و -
  از پا خطا نکنی.

هايی که ی همکف. ترسيده و با دسترفت به طبقههايی که میو فشارم داد سمت پله
کردم که چی شده؟ چرا لرزش گرفته بودن باهاشون حرکت کردم. داشتم فکر می

  بره؟!کسرا ولم کرد و رفت. اينا کی هستن؟ چه خ

خواستم ی همکف به مردی که پشت پيشخان ايستاده بود نگاه کردم. میرسيديم طبقه
ها متوجه شدن و يکی از مردا زير يک جوری بهش بفهمونم که در خطرم. اما اون

  گوشم لب زد:

  حتی فکرش هم نکن.  -

ل اونی که اول اومده بود، رفت رو به روی مردی که پشت پيشخان بود ايستاد و مشغو
صحبت با هم شدن. اون يکی من رو سمت انتهای راهرو هدايت کرد و بعد از چند 

های قديمی درست شده پله پايين برد. رفتيم توی حموم مردونه. اونجا هم مثل حموم
بود. حوض آب گرم داشت و سکوهای مختلفی براش ساخته بودم. چندتا کابين تک 

  :نفره هم برای دوش گرفتن وجود داشت. پرسيدم

  چرا اومديم اينجا؟ -

  ساکت باش حرف نزن.  -

های سفيد رنگ رو باز کرد و و بعد منو از قسمت سنتی رد کرد و در يکی از کابين
  گفت:

  برو تو. -

  رفتم داخل و سمتش چرخيدم و گفتم:

  پرسيدم چرا منو آوردی اينجا؟ -

  ها اينجا باشی. چيز خاصی نيست. کافيه تا پايان مبارزه -

  چی؟برای  -

  خوای زنده بمونی، يک ساعت اينجا بمون.فقط اگر می -
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  ولی االن همراهم مبارزه داره. -

ی شليک لبخند کجی زد و دستش رو از جيبش در آورد و ديدم که کلتش رو آماده
ی حوض آب گرم نشست و بهم خيره شد و نگاه ازم کرد و بعد عقب رفت و روی لبه

  هم اومد و کنارش نشست و گفت: داشت. کمی بعد اون دوستشبر نمی

  ها کسی بياد توی حموم. همه چيز حلّه. از پسره خواستم نذاره تا پايان بازی -

  خوبه نويد ولی محسن چی؟ -

  اون هم االن مياد. -

  خوبه.  -

توی همين حين نفر سومی بهشون اضافه شد و اومد. متعجب و ترسيده بودم. 
کنه که ن کسرا کجاست و داره چه غلطی میخوان چکار کنن و االدونستم مینمی

  متوجه نشده من دير کردم و بهشون اضافه نشدم. 

  گشت. اون نفر سوم که محسن بود يه گوشی دستش بود و توش دنبال چيزی می

  گوشيت آنتن ميده؟ -

  ای بزرگه. آره. باالی پشت بوم قلعه پر از ديشای ماهواره -

ها رو به صورت آنالين و دستگاهه تا بتونن مسابقه توی يکی از اتاقای قلعه پر از دم
  مخابره کنن. 

  کسی که گوشيت رو نديده؟! -

ی امشب رو نديد. خيلی دوست دارم شه مبارزهنه. حواسم بود متوجه نشن. نمی -
  ريزه تو سرش. ی حاال چه خاکی میببينم سيام

ا کردن کانال مورد و بعد هر سه سر بلند کردن و به من نگاه کردن. محسن با پيد
  نظرش گفت: 

  اينجاست. -
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ها توی حموم پيچيد. محسن نشست وسط اون دوتا، که با هم گر بازیصدای گزارش
  قرار پرسيدم:ها رو ببينن. دوباره بیبازی

  شه بگين اينجا چه خبره؟می -

روشون ايستاده بودم نگاه کردن. هر سه سر بلند کردن و به منی که توی اتاقک روبه
    يکيشون گفت:

  تونی بری باال.مونی بعد میچيز خاصی نيست. گفتم که تا پايان بازی اينجا می -

  دليلش چيه؟ -

  دليل خاصی نداره اينقدر هم سؤال نکن. -

  شه. بايد برم چون امشب جنگجوی سيامی بازی داره.کسرا نگرانم می -

  تونی بری.دونم، بازی سيامی که تموم شد میمی -

  ام برم بيرون از قلعه.خومی -

  اين اجازه رو نداری.  -

و بعد سرش رو پايين گرفت. نفر سوم دستش رو برد توی جيبش و سالحش رو 
  درآورد. بعد هم يک سايلنسر روی سالحش بست. دوستش پرسيد:

  اين برای چيه نويد؟ -

  سر و صدا کارمون تموم بشه.اگر درگيری شد بی -

  الت راحت باشه.شه. خيدا تموم میسروصبی -

ها برای درگيری هم هاشون گوش کردم. اونچند دقيقه مضطرب ايستادم و به حرف
حاضر بودن. هم سالح داشتن و هم گوشی. چيزهايی که ورودشون رو به قلعه ممنوع 

ی بين رندال و ناپلئون رو گزارش کرده بودن. صدای گزارشگر که داشت مبارزه
  کرد توی حموم پيچيده بود. می

گفتن: بزن، میکشيدن و کردن و داد میهر سه نفر با هيجان توی گوشی نگاه می
  بزن. آهان! همينه.
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کنه که من کردم کسرای احمق کجاست؟! چرا اصالً فکر نمیو من داشتم فکر می
کجا موندم و اين سه نفر از طرف کی من رو گروگان گرفتن؟! وقتی فکر کردم امير 

اره پس مطمئن شدم بايد اين کار از طرف سامان صورت امشب با هرکول مبارزه د
  گرفته باشه.

  ها گفت:توی همين زمان راند اول مبارزه تموم شد. يکی از اون

  نگاه کن، ناپلئون خونريزی داره. اُف، -

  سرشون داد کشيدم:

ن برسه هر سه نفر شما رو چرا منو اينجا نگه داشتين؟ به خدا امير دستش بهتو -
  کشه.می

  سه سر بلند کردن. بعد از چند لحظه نويد رو به دوستش گفت: هر

  براش توضيح بده برزين. -

  اش ابروهاش رو باال انداخت و گفت:برزين با اون هيکل گنده

  بازه.بشيم که سيامی به هرکول میتو اينجا گروگانی. بايد اينجا باشی تا مطمئن  -

فکر کردن ايستاد. پس درست برای يک لحظه حس کردم مغزم بوق ممتد زد و از 
  بود. سامان از امير ترسيده بود. اما برای چی؟ به خودم اومدم و گيج پرسيدم:

  چرا؟! -

  چون آقا دستور دادن. -

  آقا چه خريه؟ -

  به هم نگاه کردن و خنديدن. 

  سامان. -

  عصبی زير لب گفتم:

  ده!لعنت به سامان. با وجود اون فايتر گنده بکش باز از امير ترسي -
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  محسن براندازم کرد. زير لب گفت:

هاش قول داده که نذاره امير دونی چه آشی برات پختن! سامان به اربابنمی -
ب و بعد تو قراره سيامی ببازه و وسط رينگ بميره، سر کسرا رو بکنيم زير آ  ببره.

  رو ببريم پيش هرکول. 

  ناباور يک قدم جلو گذاشتم و گفتم:

  چی گفتی؟ -

يد واسه يک شب، شايد و رو از سامان در ازای کشتن سيامی خواسته. شاهرکول ت -
  برای هميشه.

کنن. مگه شهر هرته منو بندازن توی از خودم پرسيدم که دارن چی زرزر می
؟! دوباره به خودم جواب دادم اگر شهر هرت نبود که های اون غول بيابونیدست

  کرديم. االن اينجا سر جونمون قمار نمی

  فکر از توی کابين حموم بيرون اومدم. بعد هم جلوی چشمشون راه افتادم.  بدون

هام توی حموم اکو هامو بيشتر کردم. صدای کفشبرزين دنبالم اومد و من سرعت قدم
  شد. می

  بهم رسيد و مچ دستمو گرفت و کشيد. سرم داد کشيد:

  کجا به سالمتی؟ -

  رم.رين بکنين؟ من از اينجا میداچرا بايد اينجا بمونم که هر غلطی دوست  -

دستمو کشيد و دنبال خودش برد. مقاومت کردم اما رسيديم به کابين. پرتم کرد داخل. 
ی کابين و زمين خوردم. سرم خورد به ديوار و دنيا دور سرم پام گير کرد به لبه

  چرخيد. 

  ذارم بری پيش کسرا؟ نه!خودت؟ میجا. چی فکر کردی با بتمرگ همون -

  د معترض به برزين گفت:نوي

  کنی؟ باهاش رفتار می چرا اينطوری -
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و اومد توی کابين و صورتمو به کنار هدايت کرد و با اخم توی موهامو نگاه کرد. 
  رو به برزين گفت:

  سرش شکست.  -

هامو کشيدم روی پوست سرم. درد گرفت. دستمو گذاشتم رو بغل سرم و انگشت
  ی گرفته.دستمو پس کشيدم و ديدم خونريز

  نويد خواست دستمال بذاره روی زخمم. سرمو پس کشيدم و توی خودم مچاله شدم.

به اين فکر کردم چرا بايد اينجا بشينم تا امير توی رينگ کشته بشه. اگر قرار بود 
گشتم، يا با هيچکس جا بر نمیمردم. من بدون امير هيچامير بميره، بايد خودم هم می

کشتمش. دوباره تو سرم نااميد به خودم رفتم و میهرکول میرفتم. يا شايد با نمی
  تونم؟!گفتم: من؟! من چطور بايد هرکولو بکشم! مگه می

  با اين افکار اشکم در اومد.

  هاش گفت:نويد پا شد و بيرون رفت رو به دوست

  ناپلئون و رندال برگشتن توی رينگ؟ -

  محسن جواب داد:

  بينيمش.ده. اگر اين عجوزه بذاره میهنوز نه. يک راند ديگه هم مون -

داشتم از نزديک مبارزه رو رن توی رينگ. دوست ساعت نُه سيامی و هرکول می -
  ببينم.

هام رو بستم و شروع کردم به نويد سرش رو تکون داد و توی حموم قدم زد. چشم
ها حرف زدن و دوست داشتن ها در مورد مبارزهدعا خوندن. دقايقی گذشت و اون

  ها رو از نزديک ببينن. ونجا توی جايگاه باشن و مبارزها

ی رندال و ناپلئون تموم شد. مجری مسابقات و گزارشگرا دقايق جلو رفت و مبارزه
  زدن. هاش حرف میکردن و در مورد صحنهداشتن مسابقه رو گزارش می

مسئوليت بود خيال و بیچند دقيقه گذشت و داشتم تو دلم به کسرا که تا اين اندازه بی
  گفتم. بد و بيراه می
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  مسابقه شروع شد و فايترا رفتن توی رينگ و صدای گزارشگر توی حموم پيچيد. 

  چهار دست و پا جلو رفتم و کنار در حموم نشستم و به اون سه تا زل زدم. 

  اونا هم بهم نگاه کردن و دوباره سرشون رو بردن توی گوشی. 

  ام گذاشته بود. قلبم سر به سينهشد و من صدا توی حموم اکو می

نگاه کنيد، نگاه کنيد و اين دو کوه قدرتمند رو ببينيد. وای خدای من! ببينيد هرکول  -
کنه. نگاهش چقدر جدی و با چه صالبتی وارد رينگ شد و داره به سيامی نگاه می

  ترسناکه. 

  گزارشگر ديگه گفت: 

  کنم مثل قبل نيست. احساس میکنم سيامی امشب نگرانه. چرا چرا احساس می -

  گزارشگر ديگه گفت: 

  وقتی حريفت هرکول باشه اين نگرانی خيلی طبيعی به نظر مياد. -

کنه. ببينيد يک خورده هايی میسيامی کنار رينگ رفت و داره با رئيسش صحبت
  هاشون با هم تند شده و از حرکت دست و صورتشون مشخصه. لحن صحبت

ی رينگ ره توی جايگاه. سيامی گوشه، احتماالً داره میخيلی خوب، رئيسش رفت
روی زانوهاش نشست و سرش رو پايين گرفت. داره زيرلب چيزهايی رو زمزمه 

  کنه. هرکول هم توی سکوت منتظر اومدن سياميه. می

  محسن خنديد و گفت: 

  نگاه کن تو رو خدا. بهش گفتن بايد توی رينگ ببازه بچه شلوارشو خيس کرده. -

  زير لب جواب دادم:

  کنه. اون مثل شماها خنگ نيست.اگر اميره يک راهی پيدا می -

  محسن بهم نگاه کرد و خنديد و گفت: 

  تونه، مگر معجزه کنه.اين وضع میات با ارواح عمه -
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  هامو بستم. صدای گزارشگر توی حموم پيچيد. چشم

سيامی چه شور و هيجانی نگاه کنيد، بازم حرکت محبوب ماهيای فايتر روی کتفای  -
  توی تماشگرا به راه انداخت. 

ی ميدان بوده. يک ای که انجام داده برندهطی اين دو سال اين مرد توی شش مبارزه
خواد با اين کوه عضله چکار کنه. آيا دوره قهرمان شده و حاال بايد ببينيم امشب می

  نه.توگيره يا نمیباز هم هوش و قدرتش رو با هم به کار می

گيرن. داور در حال چک کردن خيلی خوب، دو ورزشکار مقابل هم قرار می
ببينيد چه شور و هيجانی   شناسن.هاشونه. تماشاگرا سر از پا نمیها و کفشدستکش

  توی جايگاه برقراره. 

هاشون رو به هم اين دو ورزشکار به درخواست داور با هم دست ميدن و مشت
  زنن. می

  کنه. کنه. سيامی فقط نگاهش میسيامی اشاره میهرکول با سر به 

ی داور وسط دستور شروع ميده. رقص پاهاشون رو ببينيد. هرکول طبق معمول حمله
کشه و دفاع کنه. به سمت سيامی ميره. سيامی عقب میخطرناکی رو شروع می

ی خطرناکی رو کنه ضربهزنه و سعی میکنه. گاردش باالست. جاخالی میمی
زنه و عقب ی محکم میپيچيه و دو ضربهت نکنه. حاال سيامی دور هرکول میدرياف
  مياد. 

ی کنه سيامی رو کشيد گوشهکنه. ببينيد چکار میهرکول دوباره بهش حمله می
کنه و سرش پايينه. سيامی مثل زنه. سيامی دفاع میهای متوالی میرينگ. ضربه

کنه. خدای من! چرا رو دريافت می های هرکولکيسه بوکس يه جا وايساده و مشت
  کنه!سيامی هيچ کاری نمی

زنه تو صورت هرکول. هرکول رو ببينيد سيامی سر بلند کرد و دو تا جب محکم می
ره کنه. حاال سيامی جلو میکه بعد از اين همه مشت چطور متعجب به سيامی نگاه می

زنن. هرکول ربه میزنه. ببينيد هر دوشون چطور چپ و راست به هم ضو مشت می
ی رينگ، سيامی رو فرستاد گوشهتونه مثل هميشه و مثل فايترای ديگه که مینمی

کنه، خوب جاخالی ی رينگ. سيامی در برابرش ايستاده. خوب دفاع میبفرسته گوشه
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کنه يک مشت به هرکول زنه، حاال هم داره دربرابر هر مشتی که دريافت میمی
  کنه. ی هرکول. داور جداشون میی آپرکاتی زد زير دندهزنه و وای! چه ضربهمی

  ای!ای! چه مبارزه. چه مبارزهشههرکول از درد خم شده و دستش روی دنده

  شه... نظرت چيه فرهاد؟منهدم می جايگاه از صدای فرياد داره

  گزارشگر آهی کشيد و گفت: 

  خواد برنده بشه. دلم میمازيار بايد اعتراف کنم که من روی هرکول شرط بستم و  -

  تو واقعاً دوست داشتی هرکول برنده بشه؟!  -

کردم هرکول توانايی بيشتری داره و نه که دوست داشته باشم، اما خوب فکر می -
کنم به نظرم سد قدرت هرکول در برابر سيامی شه. االن هم که دارم نگاه میبرنده می

  کنه.انگار فقط داره وقت تلف می  کنه اما تونه بهتر مبارزهقابل شکستنه و سيامی می

ی رينگ و تا از پا هرکول فقط بلده با سرعت و قدرت حريفش رو بکشه گوشه
ندازتش مشت بزنه. اما سيامی هم سريع و تيزه، هم قدرت زيادی داره و هم می

کنه. ولی دليل اينکه داره در برابر هاش استفاده میباهوشه. از کوچکترين فرصت
ی های هرکول خيلدونم چيه! شايد هم مشتکنه رو نمیل با حوصله رفتار میهرکو

  سنگينن و سيامی رو ُکند کرده. 

  گزارشگر ديگه شروع کرد به صحبت کردن. 

بله درسته، اما من روی سيامی شرط بستم و اميدوارم برنده بشه. راستش رو بخوای  -
نظر من هم سيامی اگر خودش رو فرهاد من و تو هم االن رو در روی هم هستيم. به 

  شه. کمی جمع و جور کنه حتماً برنده می

هاشون چه حرصی بسيار خوب، هرکول برگشت مقابل سيامی. نگاه کنيد مربی
خواد زياد جلو نره. چرا؟! اين خيلی خورن. انگار مربی سيامی داره ازش میمی

  نشينی کنه. عجيبه. نبايد سيامی عقب

خواد سيامی رو د. ببينيد هرکول چطور مثل يک ماشين میداور دستور شروع دا
ره. هرکول سر سيامی رو زير زير بگيره. سيامی سرش رو پايين گرفته و عقب نمی
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زنه و یها و پهلوی هرکول رو داره مهاش گرفته و سيامی بی وقفه شکم، دندهمشت
  کنه. اصالً براش مهم نيست که مشت دريافت می

. ی آپرکات زير چونهخيد و هرکول رو گيج کرد و ضربهسيامی روی پاش چر
  شه. هرکول نقش زمين می

  زده فرياد کشيد و گفت: گزارشگر هيجان

کنه بلند شه. تلوتلو زنه. داره سعی میو اون کوه عضله روی زمين افتاد. گيج می -
رو  شماره. سيامی با صورت جدی منتظره هرکول بلند شه. اونجاخوره. داور میمی

گن خودش رو کنترل کنه. چرا؟! بذاريد اين فايتر هاش دارن بهش میببينين. مربی
قدرتمند بازی خوبی ارائه بده و حريفش رو بدره. حريفی که مبارزهای ديگه رو 

  کشت. کرد و میتوی يکی دو راند ناک اوت می

ولی ره زنگ خورد. داور بازی رو تموم شده اعالم کرد. هرکول سمت سيامی می
ی رينگ دن. هر دو رو کشيدن گوشهذارن. مربيا اومدن توی رينگ و اجازه نمینمی

  رسن.و روی صندلی نشوندن و به سر و صورتشون دارن می

تر خوان آرومسيامی عصبی و مضطرب به نظر مياد. تحت فشاره و دارن ازش می
  مبارزه کنه. 

  محسن سر بلند کرد و رو به برزين گفت: 

  اس؟ يا جون دختره براش مهم نيست؟ونهاين ديو -

  هامو بستم و گفتم: چشم

  بارزه کن. نترس و نگران من نباش.امير م -

  برزين خطاب بهم گفت: 

  ميری.مثل اينکه دوست داری بميری. دست سيامی بره باال تو اينجا می -

  مهم نيست.  -

  راند دوم شروع شد. گزارشگر شروع به گزارش کرد. 
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حال حاضر پنج امتياز جلوتر از هرکول افتاده. هرکول بايد فکری بکنه سيامی در  -
  و اين پنج امتياز رو از سيامی جسور بگيره. 

ای ده. خدای من هرکول چه حملهذاره. دستور شروع میداور هر دو رو مقابل هم می
  گيره. هاش میکنه. سيامی رو زير مشتمی

خوری. اين ديگه چيه؟ آيا اين ضربه میتکون بخور سيامی، چرا ايستادی و داری 
  ها رو نوش جان کنی... سی و ضربهاست؟ واي هم يک روش مبارزه

کردن. صدای پايی اومد که به اونا خيره شدم که داشتن توی صفحه گوشی نگاه می
  د. يهو يکی صدا زد سلين اينجايی؟اومها پايين میداشت از پله

  من ناخواسته داد زدم:صدای کسرا بود. مردا بلند شدن و 

  من اينجام کسرا.  -

ها نشونه رفتن. من هم تر دويد و اون سه نفر سمت پلهاز جام بلند شدم. اون سريع
  رفتم بيرون. کسرا اومد پايين و با ديدن من و اون سه مرد گفت:

  خواستين برنده بشين؟ اينطوری میلعنت به هيکلتون  -

  رو پايين اومد و گفت: ی باقی موندهو بعد آهسته سه پله

بيا بريم سلين، به امير گفتم فقط يک راند دووم بياره. رفته تو راند دوم. زود باش  -
  تا نکشتنش.

ها رفتم که محسن بازوش رو دور گردنم انداخت و اسلحه رو روی سرم سمت پله
  گذاشت. نويد و برزين هم سمت کسرا نشونه رفتن. 

  برزين به کسرا گفت:

  کنم.جا بشينی وگرنه سوراخ سوراخت میدت هم همينبهتره خو -

بندی شه برای هميشه از دور مسابقات و شرطدونی که اين کارتون باعث میمی -
  حذف بشين. آوردن اسلحه با خودتون خطای بزرگيه.

  تو خودت هم اسلحه داری. -
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ايد عادالنه شه. اين مسابقه بوقت ندارم. اين دختر رو ول کن االن مسابقه شروع می -
  برگزار بشه.

  من دستور دارم، مجبورم. -

کشه. پس بذارين اين ها اينو بفهمه سامان رو میاز کی؟ از سامان؟ رئيس مسابقه -
  دختر بياد. 

  گيره.سامان خودش از کس ديگه دستور می -

  طوره ولی بذارين اين دختر بياد.حتماً همين -

  اش روی سر من بود داد کشيد:کسرا يک قدم جلو اومد. محسن که اسلحه

  جلو نيا. -

  کسرا سمتش نشونه رفت و گفت:

  به نفعته ولش کنی. -

و توی اين لحظه نويد عقب اومد و کنار ما وايساد. کسرا تکون خورد و سمت نويد 
نشونه رفت. اون هم هنوز دستش سمت کسرا بود. کسرا آهسته دستش رو چرخوند 

  : سمت نفر سوم که برزين بود و گفت

  ات رو بنداز.اسلحه -

  برزين خنديد و گفت:

  چطور فکر کردی سه نفر رو تهديد کنی وقتی خودت تنهايی.  -

کسرا لبخند کجی زد و به ما اشاره کرد. برزين گيج سمت ما نگاه کرد. نويد که 
  کنارمون وايساده بود دستش رو چرخوند و اسلحه رو گذاشت رو سر محسن و گفت:

  م بيرون دختره رو ول کن.تا مغزتو نريخت -

داد. نويد داد کرد و منو توی بازوهاش فشار میاون متعجب فقط به کسرا نگاه می
  کشيد:

  ات رو بنداز. گفتم اسلحه -
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  محسن چند تا نفس عميق کشيد و دستش رو پايين آورد و اسلحه رو انداخت. 

  بيا اينجا سلين. -

م و چرخيدم. به دوتاشون نگاه کردم. اش رو برداشتمحسن ولم کرد. نشستم و اسلحه
  دستمو شل کردم و محکم زدم تو گوشش. 

  نويد شروع کرد به خنديدن. 

  اين هم به جای کوبيدن سرم توی ديوار.  -

کسرا حواسش به ما بود. نزديک بود برزين بهش شليک کنه که نويد به دستش شليک 
  از دستش پرت شد.  کرد. آخ گفت و اسلحه

و برداشت و برزين رو توی يک کابين انداختن و در رو از پشت قفل کسرا اسلحه ر
  کرد. نويد هم به محسن شليک کرد و در رو قفل کرد و گفت:

  تونن فرار کنن.ديگه نمی -

  بريم. -

  کسرا اسلحه رو ازم گرفت و گفت:

  بدوئين بريم. -

از جلوی  ها باال دويديم و رفتم توی همکف. راهرو رو طی کرديم وهر سه از پله
نگاه متعجب مردی که پشت پيشخان بود رد شديم و رفتيم توی حياط. پام پيچ خورد 

  ی کفشم شکست. وايسادم و کفشامو پرت کردم. و پاشنه

های سرد شده رو لمس کسرا دستمو گرفت و به سرعت دويديم. جلوی در پام شن
يديم از قسمت ورود کرد. توی جايگاه جيغ و فرياد پيچيده بود. وقتی به جايگاه رس

  رفتيم داخل. 

ها افتاده بود و به زور خودش رو نگه داشته چشمم به برد افتاد و امير که روی طناب
زد. سرش رو تکون داد و بود و خونريزی داشت و داور داشت باهاش حرف می

تونه ادامه بده. مثل اينکه توی راند دوم ايستاده بود و فقط مشت خورده گفت میمی
   بود.
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  کسرا دستمو کشيد و رفتيم پای رينگ. داد کشيد:

  امير... امير! -

هاش رو دور کمرم انداخت امير رو به ما کرد. با ديدن من سمتون چرخيد. کسرا دست
ها بيرون آورد و دور گردنم انداخت. و من رو بلند کرد. امير دستش رو از الی طناب

ليد شده به خاطر محافظ دندونش سرش رو روی سر دردناکم گذاشت و با دندونای ک
  گفت: 

کنن؟! باشه... ببرش تو جايگاه مواظبش باش حاال ديگه سر تو با من معامله می -
  کسرا.

  کسرا من رو پايين کشيد چون داور به امير گفت برگرده توی رينگ. 

هاش ورم کرده بود. خون از بينيش راه گرفته بود. صورتش کبود بود و دور چشم
  خيلی ضربه خورده و تحمل کرده تا کسرا من رو پيدا کنه.  معلوم بود

  گفت:اومد که میصدای گزارشگر می

کرد و فقط در حال امشب اينجا چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا سيامی مبارزه نمی -
کرد؟ اين همه ضربه خوردن و دفاع بود. سيامی با اين شکل مبارزه از چی دفاع می

  دست دادن طبيعی نيست.اين همه امتياز از 

کنم سيامی نگران اين دختر بود. اينا رو اون دختر تا حاال کجا بود؟ چرا احساس می
  بايد از سيامی بعد از مبارزه بپرسيم.

های گرد شده بهمون نگاه کرد. کسرا رو به جلو خم شد و داد کشيد سامان با چشم
  سرش:

  پدرتو در ميارم پدر سگ. -

هيچی نگفت. داور بعد از اينکه کمی با امير حرف زد  سامان روشو چرخوند و
  دستور شروع مسابقه رو داد. عقب کشيد و امير شروع کرد به رقص پا. 

هرکول با وزن سنگينش جلو رفت. مثل اينکه خيلی روحيه گرفته بود که امير رو 
زمان با باال زنی کرد و امير سرش رو پايين برد و همزده. هرکول شروع به مشت
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اومدن به صورت رگباری چند مشت ازپايين رو به باال زد و آخرين مشتش خورد 
  ی هرکول. بعد هم سريع عقب اومد.تو چونه

  اش و با حالت خاصی امير رو نگاه کرد. هرکول دستش رو گذاشت رو چونه

  گزارشگر با هيجان داد کشيد:

ال چرا وايساد فقط مشت اين جنگجوی سياميه. توی اين راند تا حاال کجا بود؟ تا حا -
  بخوره. 

هرکول بهش نزديک شد و سعی کرد از ضعف بدنی امير استفاده کنه و مثل هميشه 
با قدرت و سرعت بهش مشت بزنه و اونو عقب برونه. اما امير مثل ماهی از زير 

ای بخوره، کنارش ظاهر شد و به کمرش قوس دستش ليز خورد و بدون اينکه ضربه
  رو کنار صورت هرکول زد. داد و مشت محکمی

هاش رو دو طرف صورتش کوبيد طوری هرکول گيج چرخيد و امير با قدرت مشت
کشيد و امير رو که کل جايگاه پا شدن و با هم داد کشيدن و هورا گفتن. کسرا داد می

  کرد.تشويق می

اش خيلی عجيب بود. نه امير بعد از اون همه مشتی که خورده بود اين روش مبارزه
  کرد. ترسيد. امتياز زيادی از دست داده بود و بايد جبران مینگران بود و نه می

اش به فايترای ديگه. اما امير مثل ماهی کرد، درست مثل حملههرکول بهش حمله می
  کرد.گيرش میهايی از بغل غافلرفت و با ضربهاز زير دستش در می

شد که بترسه و خودش رو زير بدن تر بود اما اين باعث نمیامير کمی قدش کوتاه
درپی بهش حمله کرد. هرکول هم يکی دو مشت پشت های پیهرکول کشيد و با مشت

های هرکول باعث شد اون عقب بره هم زد اما امير با زدن دو مشت پياپی زير دنده
ی هرکول زد و اون و امير از اين وضعيت استفاده کرد و يک آپرکات زير چونه

  . ها خورد و روی زمين افتادقب رفت و به طنابگيج دو قدم ع

ی جايگاه با هم بلند شدن و جيغ کشيدن. داور مشغول شمردن شد. امير آروم در همه
  پريد. صدای گزارشگر اومد که گفت:جا می

  گرفت. عجب ضرباتی. هرکول نبايد سيامی رو دست کم می -
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کم گرفتيم. اصالً با اون همه  مون سيامی رو دستمازيار! توی دو راند اول همه -
دونم چرا اجازه داد از هرکول افتاد اما نمیای که خورد بايد تا حاال از پا میضربه

  ضربه دريافت کنه.

لو . چند قدم چپ و راست شد و تلوتی هفت رسيد و هرکول سرپا ايستادداور به شماره
  ی نُه تونست درست بايسته. خورد و با شماره

يستادن و زمان تمام شد و منتظر نتايج بودن. داورهای اصلی اعالم کردن مقابل هم ا
  هر دو مساوی شدن و بايد وارد راند چهارم بشن. 

  ی رينگ و نشستن. هر دو رفتن به گوشه

هرکول رو نشون دادن که محافظ دندانش رو در آورد و خون رو از توی دهنش تف 
هاش اشاره کرد و سر ن. به دندهاش رو براش تميز کردکرد و ابروهای شکسته

  هاش داد کشيد.مربی

  گر پيچيد:صدای گزارش

های هرکول رو شکونده باشه، چون توی اون ناحيه اوه! فکر کنم سيامی دنده -
  کنه. احساس درد می

هاش آسيب ديده. سيامی رو ببين. مثل اينکه ده دندهبله فرهاد. اينطور که نشون می -
  حالش بهتره. 

مازيار، اما به نظر عصبی مياد. اون دختر تا قبل از دو راند اول کجا بود؟ چرا  بله -
  کنم اين طرز بازی به اون مربوطه.فکر می

امير بطری آب رو گرفت و روی صورتش خالی کرد و سرش رو تکون داد. مربيش 
سريع با حوله صورتش رو خشک کرد و چيزهايی بهش گفت. اون سر تکون داد و 

های پشت سرش از جا بلند شد. محافظ دندونش ن هر دو دستش روی طناببا کوبيد
  رو براش گذاشتن که تازه زنگ خورد و اون راه افتاد وسط رينگ. 

  مربياش بيرون رفتن.

  امير دستش رو سمت هرکول دراز کرد و اشاره کرد که جلو بره. 
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دم که حريفش مشکل کجاست مازيار؟! من هيچوقت سيامی رو تا اين حد عصبی ندي -
  رو اينطور به مبارزه دعوت کنه.

  هرکول پا شد و مربيش رو به کنار هل داد. 

ی قبل و دو سه رانِد اوِل اين مبارزه، سيامی اصالً باور کن فرهاد، توی دو مبارزه -
مشتش رو باز نکرده بود که نشون بده چی توی چنته داره. اين سيامی خيلی 

ی قبل و سه راند قبل ديدم. اينجا خبری توی دو مبارزهتر از هرکوليه که من ترسناک
  دونيم. هست و ما نمی

وقتی هرکول اومد هنوز داور دستور شروع نداده بود که به امير حمله کرد و امير 
هم جلو رفت و توی سر وصورت هم مشت زدن. داور سعی کرد جداشون کنه، اما 

گرفتن و از هم جداشون کردن. نتونست و چند نفر ريختن توی رينگ و هر دو رو 
  اومد.دادم و داشت نفسم بند میهام رو به هم فشار میمن از استرس دست

ای که ما انتظار داشتيم نيست، اين بيشتر شبيه به دعوای اين ديگه شبيه به مبارزه -
خيابونی و تسويه حساب شخصيه مازيار. اين دو تا چی بينشون هست که کمر به 

  کشتن هم بستن؟

های مردها هاش رو از بين دستاز هم جداشون کردن. امير انتهای رينگ دست
بيرون کشيد و بهشون گفت که آرومه. هرکول رو هم آروم کردن و خواستن بايسته. 

کشيد که آروم باشه و دست از داور به هردوشون اخطار داد. مربی امير داد می
  لجبازی برداره و فقط به برد فکر کنه. 

هو شتن روبه روی هم داور وسط ايستاد و ازشون خواست آروم باشن و يکوقتی برگ
  دستور شروع داد و اون دوتا به هم حمله کردن.

به هم مشت زدن و از خودشون دفاع کردن. امير عقب کشيد و هرکول بهش حمله 
های هرکول کرد و اون دفاع کرد. امير پاهاش رو سريع عوض کرد و سمت دنده

هاش محافظت کنه اما امير رکول گاردش رو پايين آورد که از دندهمشت انداخت. ه
سريع يک مشت سمت راست صورت هرکول زد و اون هنوز خودش رو جمع نکرده 
بود که امير بدنش رو پيچوند و با دست چپ يک ضربه سمت چپ صورت هرکول 

نايی که ها بلند شدن و هورا کشيدن. اوفرود آورد که اون روی زمين پرت شد. خيلی
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گفت همينه. پدرشو در پريد و میبندی کرده بودن. کسرا باال و پايين میروش شرط
  بيار.

  اين جنگجوی سياميه، اينه فايتر قدرتمندی که اومده بود تا فايترای ديگه رو بدره.  -

ی داور شروع کردن. هرکول عصبی و با قدرت هرکول از جاش بلند شد و با اشاره
هاش به صورتش برسه. . امير گاردشو بست و اجازه نداد مشتبه امير حمله کرد

جا آهسته عقب کشيد و امير توی يک فرصت دوباره پاهاشو سريع عقب و جلو و جابه
هاش رو که گارد صورتش گرفته کرد. هرکول فکر کرد باز همون حرکت قبليه دست

و هرکول رو عقب هاش زد بود پايين نياورد اما امير با قدرت چند ضربه توی دنده
  ها رسيد. روند تا به طناب

هرکول دو مشت انداخت و امير سرش رو دزديد و حين بلند شدن با يک چرخش به 
اش زد و اون هنوز بين ی آپرکات محکمی با دست چپ به چونهکمر و پاهاش ضربه

هاش فرود آورد ای روی دندهی محکم ديگهزمين و هوا بود که با دست راست ضربه
  هرکول سقوط کرد.  و

صدای فرياد توی جايگاه و بيابون پيچيد و کسرا اونقدر داد کشيد که صداش در 
اومد. من ناباور نفسم بند اومده بود و امير روی هرکول خم شد و عصبی داد نمی

  کشيد يک، دو، سه...

داور اون رو عقب هل داد و همه با داور شروع کردن به شمردن. امير اومد پای 
  ها و به سامان اشاره کرد و بهش گفت که بياد توی رينگ. کسرا خنديد و گفت:طناب

  بيا برو تو رينگ تو رو هم پاره کنه بندازه رو فايترت.  -

سامان از جاش بلند شد و از جايگاه پايين رفت تا بره به هرکول سر بزنه و ببينه 
ن و صداشون کردوضعيتش چطوره. گزارشگرا هنوز با هيجان داشتن گزارش می

ها رفتن و پيچيد. داور بلند شد و درخواست پزشک داد و اونتوی محوطه هم می
هاش دور هرکول جمع شدن. کمی بعد براش اکسيژن وصل کردن و حدس زدن دنده

شکسته باشه و احتماال توی اعضای داخل بدنش فرو رفته باشن و برای همين حالش 
  بد باشه. 

  اوت شد. توی راند چهارم هرکول ناک 
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داور دست امير رو گرفت و باال برد. همه تشويقش کردن و براش سوت کشيدن. 
سامان رفت توی رينگ. امير از دست داور در اومد و با رسيدن به سامان يک مشت 

  هوش شد.اش کرد که شوت شد اون طرف رينگ و بیحواله

من کرد و  همه ريختن توی رينگ و سعی کردن امير رو آروم کنن. کسرا رو به
  خندون گفت:

  بيا بريم پايين آرومش کن تا همه رو لت و پار نکرده.  -

راه افتاديم و پايين رفتيم. فلور با نگرانی کنار سامان نشسته بود و داشت با دکتری 
  زد.کرد حرف میاش میکه معاينه

کسرا رفت توی رينگ و دست منو گرفت و کشيد داخل. همه داشتن امير رو تشويق 
چرخيدن و اون زدن. دوربينا دورمون میکردن و گزارشگرا يک سره حرف میمی

  شلوغی ديوونه کننده بود. 

کسرا با خنده من رو به امير نشون داد. امير خنديد و من جلو رفتم و اون بغلم کرد. 
  کسرا دستش رو روی کتف امير زد و اينطور تشويقش کرد. 

چکيد سرش رو اش میونی که آهسته از بينیهای ورم کرده و کبود و خامير با چشم
  پايين گرفت و گفت:

  عزيزم! خيلی نگرانت شدم.  -

  من بيشتر نگران تو بودم. -

  خوب شد که نبودی کتک خوردن منو ببينی. -

  خوردی. اگر من اينجا بودم که تو اين همه کتک نمی -

راند فرصت بخر  کشن. کسرا گفت يکگفتن اگر توی مبارزه برنده بشم تو رو می -
  کرد. کنم اما دو راند طول کشيد. ديگه داشت پودرم میتا من پيداش می

  رفتم. کردم و همراهشون میببخشيد، نبايد به کسی اعتماد می -

زد. با مشتش کنار امير دستش رو بلند کرد. اخم کرده بود و با اين حال لبخند می
  صورتم زد و گفت:
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  بار آخرت باشه. -

  حتماً. -

حال بودم از اينکه تونست از جا بلندم کرد و دور خودش چرخوند. خنديدم و خوش
گفتن. از رينگ بيرون که رفتيم حالی بهش تبريک میهاش با خوشبرنده بشه. مربی

گزارشگرا به کنار ميزشون دعوتمون کرد که با امير حرف بزنه. کنار ايستادم و 
ليل منفعل بودنش رو توی دو راند اول اون جلو رفت و با گزارشگر صحبت کرد و د

  پرسيد و امير به من که دورتر ايستاده بودم نگاه کرد و بعد گفت:

نامزدمو تهديد کرده بودن و اين از طرف تيم رقيب بود. پس مجبور بودم فقط دفاع  -
  کنم تا خيالم از سالمت نامزدم راحت بشه. 

اين مسابقات که قرار بود بدون  زديم اينطور باشه و اين اتفاق تویما حدس می -
  کنن.تقلب باشه يک فاجعه است. حتماً هيئت رئيسه به اين مورد رسيدگی می

رومو که برگردوندم ديدم کسرا به فلور خيره شده. فلور سر سامان رو بلند کرد و 
اون گيج سر تکون داد و به جواب دکتر که پرسيد حالش خوبه يا نه، جواب مثبت داد 

  خوبه. و گفت که 

بود اما   کسرا حق داشت اون دختر رو دوست داشته باشه. اون زن خيلی زيبايی
  چيزی که بد بود، ذاتش بود و اين اصال مناسب کسرا نبود.

تونستن کنار هم زوج موند میکسرا واقعاً پسر خوبی بود و اين زن اگر کنارش می
  خوبی باشن. 

خيره شد. سامان نگاهش رو دنبال کرد فلور سرش رو باال کرد و با ديدن کسرا بهش 
و با ديدن کسرا رو کرد به فلور و سرش داد کشيد که بلند شه تا از رينگ بيرون 

  برن. 

ی من گذاشت و من به کسرا اشاره کردم. امير مچ کسرا امير دستش رو روی شونه
  رو گرفت و کشيد. هر سه راه افتاديم و امير گفت:

خوام هم دستور بده يک ميز حسابی برام بچينن که میبايد برم دوش بگيرم. بعد  -
  مرغ نباشه.ی مرغ و تخمدلی از عزا در بيارم. توی منو هم سبزيجات پخته و سينه



500 
 

  حتما امير جان، خيالت راحت باش. -

  ی من پرسيد:امير با ديدن پاهای برهنه

  هات کو.کفش -

  ی کفشم شکست.اومدم پاشنهوقتی داشتم می -

  ب به کسرا گفت:امير خطا

  اونوقت تو به فکر يک جفت کفش براش نبودی؟ -

ببخشيد، اون لحظه درگير نجات دادنش بودم و عجله داشتم که به تو برسم کمتر  -
  فکر کنم. مشت بخوری. يادم نبود به کفش

  بين بحثشون پريدم و گفتم:

  های کف بيابون خيلی هم نرمن. مشکلی نداره. اصالً مهم نيست. شن -

  امير سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت:

  نه! -

توجه راه افتاد. وقتی رفتيم و بعد روی بازوهاش بلندم کرد. خجالت کشيدم اما اون بی
  توی قلعه کسايی که پشت ميزا نشسته بودن برای امير دست زدن. 

هاش من رو برد باال تا کفش بردارم. خودش هم رفت طور روی دستاون همون
  جا توی حياط موند.داشت و کسرا همونلباس بر

وقتی برگشت با هم رفتيم پايين. بهش گفتم اون دو نفر تير خوردن و توی حموم 
گرفتارن و امير هنوز هم بايد مراقب باشه. بهم خنديد و راه افتاد و گفت که برم پيش 

  کسرا. 

  من برگشتم توی حياط و سر ميز نشستم. 

ودن. توی همين موقع دوتا مرد اومدن و از ما خواستن سامان و فلور و مربياشون هم ب
  بريم توی قلعه چون هيئت منتظر ما هستن.

  ها رفتيم. پا شديم و دنبال اون
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ی همکف و بعد به انتهای راهروی دست راست رفتيم. يکی از باهاشون رفتيم طبقه
افتاد که  پوشیمردها در اتاقی رو باز کرد و با ورودمون نگاهم به چهار مرد سياه

  شون رو ببينيم. تونستيم چهرهپشت يک ميز نشسته بودن و همه نقاب داشتن و نمی

  ازمون خواستن بشينيم. ما هم نشستيم و توی سکوت اتاق به اونا نگاه کرديم.

  کمی بعد دوست کسرا و دو مردی که زخمی شده بودن داخل اومدن. 

  کرد. ه نمیاون دوتا خونريزی و درد داشتن و کسی بهشون توج

  کمی بعد بود که يکی از مردها گفت:

  هاتون رو بذاريد روی ميز. اسلحه -

  کسرا بلند شد و هر دو اسلحه رو از جيبش درآورد و روی ميز گذاشت.

  دوست کسرا هم هر دو اسلحه رو گذاشت روی ميز و عقب رفت. 

  مرد خطاب به ما گفت:

  کنه؟ين همه کلت اينجا چکار میيکی از قوانين اينجا نداشتن اسلحه بود. ا -

  کسرا جواب داد:

  ها مال منه. اون سه تا مال سامان بود که ازشون گرفتيم.يکی از اين -

  سامان سر بلند کرد و گفت:

  گه.دروغ می -

  گم؟گم؟ اين خانم رو برداشتی گروگان گرفتی دروغ میدروغ می -

  ها دست توئه.اسلحه -

فتم، چه دليلی داره من تيراندازی کنم وقتی نامزد فايتر های تو گربله ولی از آدم -
دزدی تا از طريق اون، به فايترم فشار بياری که توی رينگ ببازه. چرا توی منو می

  اين مدت مشکلی پيش نيومد تا امشب؟
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و بعد همه چيز رو يکی يکی توضيح داديم. دوست کسرا هم اضافه کرد خيلی وقته 
های مل نفوذی وارد دم و دستگاه سامان شده تا از برنامهاز طرف کسرا به عنوان عا

سامان خبر داشته باشه و بعد اضافه کرد هر کس ديگه امشب با هرکول مبارزه داشت 
  کردن. همين نقشه رو روش پياده می

  هيئت مشغول حرف زدن با هم شدن.

استش رو ها يا نه؟ اگر ردر آخر رو به اون دوتا زخمی پرسيدن که درسته اين حرف
گيرن. محسن که درد شديدی داشت تأييد کرد و بعد هيئت بگن خدمات پزشکی می

  خواستن اون دوتا برن بيرون و خدمات پزشکی بگيرن. 

  يکی از مردها خطاب به سامان گفت:

من روی فايتر تو شرط بسته بودم ولی اشتباه کردم. من حاضرم يک بازنده باشم  -
  زی ببرم. تا اينکه با تقلب توی يک با

  سامان سر به زير گرفت و روی زانوهاش خم شد. 

  تو به خاطر اين کارت بايد برای هميشه از دور مسابقات حذف بشی. -

سامان سرش رو باال و پايين انداخت. تمام داراييت رو روی فايترت شرط بستی و 
هم تونستی توی قسمت عمومی روی فايترای ديگه االن چيز نداری. در حالی که می

  شرط ببندی اما غرورت اجازه نداد. 

و بعد با دست چپ اسلحه رو سمت سامان نشونه رفت و بهش شليک کرد. من و 
  فلور جيغ کشيديم و سامان با صورت روی زمين افتاد.

  گيره.اين هم سزای کسی که قوانين عقرب رو ناديده می -

ی سامان با جنازهفلور کنارش نشست و تکونش داد. کسرا نشسته بود و داشت به 
  های فلور حتی باعث نشد که کسرا خم به ابرو بياره.کرد. گريهمغز متالشی نگاه می

ی بازی بودی و اين بار برنده. شادی امشبت رو ازت و تو کسرا. بار قبل بازنده -
  بندی رو نداری.گيرم اما دور بعد حق شرکت در شرطنمی

  کسرا سر تکون داد و به فلور نگاه کرد.
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  فلور سر بلند کرد و گريون رو به هيئت گفت:

  چرا کشتينش؟ نامردا. خدا لعنتتون کنه.  -

ی سامان انداخت و گريه کرد. رو به کسرا که آروم نشسته و خودش رو روی جنازه
  کرد گفتم:بود و داشت فلور رو نگاه می

  پاشو يک کاری بکن، بهش دلداری بده.  -

ه بند مياد. کسرا بلند شد و برای هيئت سر فرود کردم نفس خودم هم دارو حس می
  آورد و بعد دست منو گرفت و منو از جام بلند کرد. 

  به همراه نويد از اتاق بيرون اومديم. 

  بهش غر زدم و گفتم:

چطور تونستی تنهاش بذاری؟ اون پسر رفيقت بود، زنش هم يک روزی عشقت  -
  بوده. چطور با اون حال تنهاش گذاشتی؟

رو نداد و از ساختمون بيرون رفتيم. وقتی برگشتيم سرميزمون عصبی بودم  جوابم
زد اما آروم نشسته بود. موهامو چنگ هاش غم موج میو کسرا با اينکه توی چشم

  زدم و سر به زير گرفتم. کمی بعد آروم بهش گفتم:

  کردی.ذاشتی. نبايد ولش میکسرا نبايد فلور رو تنها می -

  و گفت:کسرا رو کرد بهم 

اون هم يک روزی من رو تنها گذاشت. اون روز حالم خيلی بدتر از حال االن فلور  -
بود. من هم از دست دادن رو تجربه کردم. مرگ رو حين زندگی تجربه کردم. اون 

خوام بهشون فکر کنم. همه چيز تموم روز هر دوشون با هم برام مردن. ديگه نمی
  شد. 

  الت خوبه؟ راحتی؟ آروم شدی؟االن که انتقامتو گرفتی ح -

  هام چرخيد و آروم گفت:هاش توی چشمچشم

  نه. -
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هاش بازی کرد. امير از راه رسيد و با ست گرمکنش و سر به زير گرفت و با انگشت
  زد.سر ميز نشست. وضعيت صورتش اصالً خوب نبود و توی ذوق می

  با ديدن حال ما پرسيد:

  ب نيست.ها؟ حالتون انگار خوچی شده بچه -

کسرا سرش رو تکون داد و هيچی نگفت. امير به من اشاره کرد که چه اتفاقی افتاده؟ 
  من هم براش توضيح دادم و اون به کسرا خيره شد.

امير هنوز حرفی نزده بود که چند سکو آوردن و توی محوطه کنار هم جلوی حوض 
  چيدن. 

رو بدن به اونجا. بعد امير رو صدا کردن و مجری مسابقات خواست همه حواسشون 
  هم اومدن امير رو با خودشون بردن. 

از امير خواستن روی جايگاه اول بايسته، بعد هم ناپلئون روی جايگاه دوم ايستاد و 
  رندال روی جايگاه سوم. 

بهشون مدال دادن و يک کمربند قهرمانی به امير هديه کردن. درست مثل روز اول 
  بيابون ستاره بارون شد.  بازی راه انداختن و آسمونآتيش

  به هر کدومشون يک چک دادن که مبلغ قابل توجهی توش نوشته شده بود. 

بندی اصلی رو که مبلغ قابل بندی برنده شده بودن. شرطفارغ از پولی که توی شرط
توجهی بود، کسرا و امير برده بودن و اونايی که روی امير شرط بسته بودن. توی 

  از هر مسابقه ممکن بود مبلغی رو برده باشه.  قسمت عمومی هم هر کس

رفت انگار نه انگار توی اون دسته گلی رو به امير دادن و همه چيز طوری پيش می
ی سامان توی اتاق افتاده بود چند روز چند نفر کشته شده بودن. انگار نه انگار جنازه

  و همه چيز به هم ريخته بود. 

تکون داد. کسرا براش دست زد و من دست تکون  امير رو به ما کرد و برامون دست
های رنگی مشغول عکس گرفتن بود و ما با دلی دادم. اون پای حوض و کنار فواره

  کرديم. آکنده از غم نگاهش می
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  کسرا، وضعيت صورت امير خوب نيست، براش کاری بکن. -

  کنم.باشه، امشب خودم بهش رسيدگی می -

  سته؟ريم خونه، درفردا ديگه می -

  برمتون. بله، می -

  کسرا رو بهم کرد و گفت:

خيلی قدرش رو بدون. اون پسر خوبيه. خيلی دوستت داره و قلباً دلش خوشبخت  -
رسيد حال و هوای ها هر وقت بحثمون به تو میخواد. اين شبکردن تو رو می

  گرفت. پس حواست بهش باشه.خاصی می

  باشه، حتماً. -

ديم که بين صدای جيغ و دست و تشويق و نورهای رنگی توی همين حال و هوا بو
ها جيغ کشيدن. ديديم صدای دو شليک پی در پی اومد. ترسيده از جا بلند شديم و زن

ها که فلور بين ميزها ايستاده و در حال شليک کردنه. امير روی زمين افتاد. زن
راه افتاد. اسلحه بيشتر جيغ کشيدن. همه سعی کردن از فلور دور بشن. اون سمت ما 

  رو سمت ما گرفت. کسرا سرش رو تکون داد و گفت:

  نه فلور، ديوونگی نکن.  -

اون شليک کرد و بازوی کسرا زخمی شد و خواست دوباره شليک کنه که مردی از 
  پشت گرفتش و دستش رو پيچوند. اسلحه از دستش افتاد. 

وندم. امير روی زمين به کسرا توجه نکردم و دويدم و رفتم خودمو به جمعيت رس
افتاده بود و خونريزی داشت. خودمو از بين جمعيّت جلو کشيدم و نشستم و دست 
امير رو گرفتم. هر دو گلوله توی شکمش خورده بود. ناخواسته جيغ کشيدم و داد 

  زدم:

  ره.وای، وای... يکی يه کاری بکنه. االن از دست می -
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رد. دستمو زير سرش انداختم که ديدم کسرا امير دستمو فشار داد و به صورتم نگاه ک
جلو اومد و با اون حالش نشست کنارش. با ديدن وضعيت امير رو به جمعيت داد 

  کشيد:

  تيم پزشکی کجاست؟ -

ها گذاشت و فشار داد. نويد کنارش نشست و هاش رو روی جای گلولهو بعد دست
  گفت:

  به هليکوپترمون خبر بدم بياد؟ -

  آره، زود باش.  -

  کرد. کسرا گفت:نويد رفت و پزشکا با وسايلشون اومدن. امير آروم بود و نگاهم می

  باهاش حرف بزن.  -

و به پزشک گفت پاهای امير رو بلند کنه تا کمتر خونريزی کنه. بعد هم با هم مشغول 
ها شدن تا کمتر خونريزی کنه. برای اينکه جا دادن باند و پانسمان توی جای زخم

اش رو پرسيدن و زدن و ازش گروه خونیهوشياره باهاش حرف میمطمئن بشن 
  اون آروم جواب داد. 

کردن که جلوی خونريزی رو بگيرن و کاری کنن که شون رو میداشتن تمام سعی
  هوش نشه. بی

  کسرا خطاب به گروه پزشکی گفت:

   ترين شهر رو برای رفتن انتخاب کنيد و با بيمارستان هماهنگ کنيد.نزديک -

  چشم االن.  -

زدم و بهش رفتن. من هم با امير حرف میهمه در تکاپو بودن و باال و پايين می
  رسونيمش. بريمش و به بيمارستان میگفتم که خيلی زود از اونجا میمی

  حالم خوبه، نگران نباش. دووم ميارم، دووم ميارم. -

  گفت. چيز ديگه می گفت حالش خوبه و من نبايد نگران باشم اما شرايطشاون می
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کرد. بيست دقيقه طول چرخيد و اين بيشتر اعصابم رو خرد میدوربين دورمون می
کشيد تا هليکوپتر از راه رسيد و جلوی قلعه فرود اومد و شن و گرد و خاک رو به 

  آسمون فرستاد.

امير رو روی برانکارد گذاشتن و از قلعه بيرون بردن. کف هليکوپتر بزرگ رو 
  ست کردن و گذاشتنش داخل. براش در

خواست فرود بياد من و کسرا و نويد و يک پزشک سوار شديم. خلبان با جايی که می
  هماهنگ کرد و درخواست آمبوالنس هم داد.

کردم. هنوز دستش توی دستم بود و هليکوپتر بلند شد و من به صورت امير نگاه می
  کرد. رمق نگاهم میکردم و اون داشت توی سکوت خيلی بیآروم گريه می

  خواد چيزی بگه. دستمو فشار داد. صورتمو نزديک بردم. حس کردم می

  کسرا ماسک اکسيژن رو از روی صورتش پايين کشيد. آروم لب زد:

  دوستت دارم.  -

هام با هام گشاد شد و اشکی لبش راه گرفت. چشمو يک خط باريک خون از گوشه
روی صورت امير که عرق کرده بود  سرعت بيشتری ريختن. کسرا ماسک رو

  ی کمک خلبان زد و گفت:برگردوند و راست شد و سر شونه

  تر بريد.سريع -

شدن. هاش داشتن سرد میام رو به دست امير چسبوندم و دعا کردم. دستپيشونی
  طاقتم سر اومد و گريون سر بلند کردم و گفتم:

  شه، يه کاری بکن. هاش داره سرد میکسرا دست -

  رسيم، نگران نباش. االن می -

  ام رو روی موهای خيس از عرق امير کشيدم و گفتم:دست ديگه

  کنم. طاقت بيار، خواهش می -

ده دقيقه بعد توی يک آشيانه فرود اومديم. آمبوالنس منتظر بود. با نشستن هليکوپتر 
من و  سريع اومدن و امير رو از اون پياده کردن و داخل آمبوالنس سوار کردن.
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کسرا هم باهاش سوار شديم. توی آمبوالنس براش سرم زدن و آمپولی رو داخل سرم 
  تزريق کردن. 

ها راه رو باز کشيد و ماشينرفت و آژير میآمبوالنس با سرعت زيادی پيش می
  کردن. می

ريخت و به کسرا که نگاه کردم نگران بود و چشمش به امير بود. اون هم عرق می
  داشت. حال مناسبی ن

  کرد.ها عبور میوارد شهر شديم و آمبوالنس بدون وقفه و با سرعت از توی خيابون

وقتی وارد بيمارستان شديم نوری توی قلبم تابيد. سريع اومدن و امير رو روی تخت 
  روان گذاشتن و داخل بردن. 

رفتيم. با ورودمون به بيمارستان، پزشک با ديدن شرايط من و کسرا دنبالشون می
برداری امير و فهميدن اينکه همون مريضيه که گلوله خورده دستور داد بعد از عکس

  ببرنش اتاق عمل.

کسرا رفت تا کارهای پذيرش رو انجام بده و من سرگردون توی راهرو نشستم. 
  های خون دويد و به همراهش گفت:پرستار با کيسه

  ميره. بشه وگرنه می خيلی خون از دست داده و وضعيتش وخيمه. بايد سريع عمل -

بلند شدم، توی خودم مچاله شدم. به ديوار چسبيدم و به گريه افتادم. دکتر و همراهاش 
  سريع رفتن توی اتاق عمل. چند دقيقه بعد کسرا اومد و کنارم وايساد و گفت:

  شه. نگران نباش عزيزم، حالش خوب می -

  رو بهش کردم و گفتم:

  ی ما رو به اينجا کشوند. بارزه همهيادت باشه اصرار تو به اين م -

  چند لحظه توی سکوت مات صورتم شد و بعد گفت:

  آره، مقصر منم. -

يکدفعه صورتش در هم شد و دست راستش رفت و روی بازوی چپش نشست و آخ 
  گفت. يادم اومد که کسرا خودش هم تير خورده بود. 
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کرد و از خونريزی میآهسته عقب رفت و به ديوار مقابل تکيه کرد. دستش داشت 
  چکيد و آستين کتش خيس بود. با ترس گفتم: نوک انگشتش آهسته خون می

  تو خودت هم خونريزی داری.  -

  حالم خوبه. فقط يک خراش کوچيکه. -

اش برای تيری بود که تازه فهميدم حال بدش و صورت عرق کرده و رنگ پريده
نياورد و حاال داشت از پا در  خورده بود اما به خاطر امير چيزی به روی خودش

  اومد.می

  جلو رفتم تا ازش بخوام بريم قسمت اورژانس. بهش رسيدم و گفتم:

  کسرا، راه بيفت بريم اورژانس...  -

هايی که مردمکشون خيلی بزرگ شده بود بهم زل زد و چند نفس عميق اما با چشم
  بريده کشيد. 

  کسرا چی شده؟ حالت خوبه؟ -

هام رو زير بدنش بردم اما نتونستم وزنش رو تحمل کنم و دستپاش شل شد و من 
  اون روی زمين سقوط کرد. 

جيغ کشيدم و کمک خواستم. کنارش زانو زدم و آهسته توی صورتش زدم. صدای 
دوييد. پشت سرش نويد بود. مرد بهمون دويدن شنيدم. يک مرد داشت سمت ما می

د کرد و توی صورتش زد و اسمش رو رسيد و کنار من زانو زد و سر کسرا رو بلن
  صدا کرد. 

ها رو روی زمين انداخت و پا نويد رفته بود برای اتاق عمل چيزايی تهيه کنه؛ اون
  شد و رفت کسی رو برای کمک بياره. 

کردم که اون مرد با دست راست، مچ دستمو چنگ زد و دونم چطور گريه مینمی
  تکونم داد و گفت:

  شه، جيغ نکش. نترس، حالش خوب می -
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پرستار و دکترا ريختن توی راهرو. تخت آوردن و کسرا رو هم روی تخت گذاشتن. 
  اونو هم بردن و نويد وسايل اتاق عمل رو برد بهشون تحويل داد. 

يکی از دکترا از اتاق عمل بيرون اومد که اون مرد جلوش رو گرفت و خواست که 
کردم حتی نای راه رفتن نداشتم و فکر میفشار منو بگيره. دکتر خواست دنبالش بريم. 

  چطوری اين همه راهو تا ته راهرو برم. 

  اون مرد بازومو گرفت و دنبال خودش کشيد. 

  وقتی به اتاق دکتر عمومی رسيديم اون مشغول گرفتن فشارم شد. 

  گوشی رو کشيد و بعد از باز کردن کاف گفت: 

  گلوله خوردن. خيلی فشارت پايينه... چی شده؟ چرا همراهات -

  اون مرد با جديت گفت: 

  تونه توضيح بده. حالش خوب نيست، نمی -

ی نويد کوبيد. مشخص بود از و بعد نسخه رو گرفت و چرخيد و اونو توی سينه
  چيزی عصبانيه.

اون مچ دست منو گرفت و دنبال خودش کشيد و برد توی اورژانس و بدون هيچ 
های منو از اون پايين تخت رفت و کفشحرفی کمک کرد روی تخت دراز بکشم. 

  پام در آورد و روی زمين گذاشت. 

کردم. روی صندلی نشست و صورت اخموشو پايين داشتم توی سکوت نگاهش می
  گرفت. 

  اش آشنا بود. کمی بعد نويد اومد. خيلی چهره

  اومدم آقا...  -

  ش غريد:ی نويد رو گرفت و جلو کشيدش و توی صورتاون مرد بلند شد و يقه

دم؟ گفتم مراقب کسرا باش. گفتم حواستو جمع کن باليی برای چی بهت پول می -
سرش نيارن. االن هم فايترش تيکه تيکه شده، هم خودش. باليی سرش بياد پدرتو در 

  ميارم نويد.



511 
 

  و بعد نويد رو هل داد و به ديوار کوبيد. 

ياد و بهشون شليک دونستم فلور با اون وضع مهمه چی خوب بود، من چه می -
  کنه!می

  دستم به اون زنيکه برسه حالشو جا ميارم. -

ی آستينمو باز کرد و و بعد از ورود پرستار آروم يک گوشه وايساد. پرستار دگمه
  آستينمو باال کشيد. اون پسره به نويد گفت:

  بيرون باش. -

  چشم آقا. -

  ما اون نه.تونه بمونه انويد رفت و نفهميدم چرا فکر کرد خودش می

دختر بعد از وصل سرم و تزريق آمپولی توش بيرون رفت. اون مرد روی صندلی 
  نشست و پاهاشو باز کرد و هر دو دستش رو جلوش، روی صندلی گذاشت و پرسيد:

  قراره با کسرا به جايی برسی يا چی؟! -

  گيج و منگ پرسيدم:

  به چی برسم؟ -

اداشته يا چی؟ چيزايی از کسرا شنيدم به ازدواج، دوستی، چی؟ اين پسره امير د -
  ولی درست توضيح نداد. 

  من و امير همو دوست داريم، قراره ازدواج کنيم. -

با اون موهای مشکی پيتاژ شده که به کنار خوابونده بودشون سرش رو جلو آورد و 
  گفت:

  همه چی ديده بودم جز اينکه ببينم خواهر و برادر بخوان ازدواج کنن. -

و برادر نيستيم، مادر من با پدر اون ازدواج کرده اما با هم نسبت خونی خواهر  -
  نداريم.
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متوجه شدم، ولی کسرا گفته بود باهات نامزد کرده... با دختری به اسم سلين. مگه  -
  تو سلين نيستی؟

  خودمم. -

  پس چی ميگی؟ -

  خوب کسرا فقط با نقشه جلو اومد و واقعاً قصدش ازدواج با من نبود. -

  آهان!  -

  شما کی هستی؟ -

و وقتی بهم گفت من داداش بزرگتر کسرام صداش توی مغزم اکو شد. صورتش عقب 
هام شد و انگار تو حال خودم نبودم. در و ديوار کج و معوج شدن و چشمو جلو می

  روی هم افتاد. به خاطر آرامبخشی که بهم زده بودن، خوابم برده بود.

های سبز و گاهی به اطرافم کردم. با ديدن اون پردهوقتی بيدار شدم گيج و منگ ن
ديوارای سنگی، يادم اومد کجام و چه اتفاقی افتاده. به سختی نشستم و نگاهی به سرم 

  کردم و ديدم بهم وصل نيست و جدا شده. 

پتو رو ار روی پاهای کرختم کنار زدم. حتی يادم نبود چه کسی و چه وقت اين پتو 
  کشيده.  رو برام آورده و روم

از تخت پايين رفتم و پاهام با زمين سرد تماس پيدا کرد. خيلی اذيت شدم و با نگاهم 
  هام گشتم. دنبال کفش

  پرده کنار رفت و برادر کسرا اومد تو.

  بيدار شدی؟ -

  اهوم.  -

  صبر کن.  -

هامو هام رو از زير تخت آورد نزديک. ازش تشکر کردم و کفشخم شد و کفش
  ينمو پايين آوردم و دگمه رو بستم و گفتم:آست  پوشيدم.
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  بهم آرامبخش زدن. -

  آره.  -

  حال امير و کسرا چطوره؟ -

ها رو در آوردن. کسرا هم توی های ويژه است. گلولهامير توی بخش مراقبت -
  بخشه. حالش خوبه.

  خدا رو شکر.  -

  دستش رو برد توی پاکت و يک روسری در آورد و اونو سمتم گرفت. 

دونم خوشت مياد يا نه. گفتم رو سرت باشه که ويد رو فرستادم برات بياره، نمین -
  خيلی جلب توجه نکنی. 

تشکر کردم و روسری رو روی سرم انداختم. پتو رو برداشت و تا کرد و با هم 
بيرون رفتيم. پتو رو به نويد داد. نويد بهم سالم کرد و جواب دادم. راه افتاديم و نويد 

  و من به سرويس رفتم. رفت بيرون 

ی روسری بزرگم بعد از انجام کارام صورتمو با آب و صابون مايع شستم و با لبه
  خشک کردم. 

وقتی بيرون رفتم برادر کسرا منتظر بود. خيلی اخالقش تند بود و مدام اخماش تو هم 
  بود. 

  ها رو ببينم. بريم بچه -

  وقت زياده، با من بيا.  -

رفت. منو برد توی بوفه و برام چای و راه افتادم. اون جلوتر میها دنبالش مثل بچه
  نون پنير گرفت. خودش هم نشست و مشغول مزه کردن قهوه شد. 

  واقعاً امير خوبه؟ -

  خوبه.  -

  دونستم چه برداشتی بکنم. تفاوت اينو گفت که نمیاونقدر بی
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  يک لقمه خوردم و آهسته گفتم:

  تو شبيه کسرايی... خيلی.  -

  تو؟! -

  ترين؟بگم شما راحت -

  ديشب بهت گفتم، من برادرشم، بايد هم شبيه هم باشيم. -

  چطور اينقدر زود رسيدين اينجا؟ راستی ما کدوم شهريم؟ -

  کسی بهم خبر داد که زودتر خودمو برسونم. -

  چطور بهتون خبر دادن؟ -

  .اومدممن هم همزمان داشتم با هليکوپتر می -

  کجاييم؟ -

  .يزد -

  سرمو تکون دادم. بعد از اينکه چايی رو نوشيدم گفتم:

  خوام برم به امير سر بزنم. از اينکه مراقبم بودی ازت ممنونم. می -

از پشت ميز بلند شد و با هم بيرون رفتيم. خودمون رو رسونديم پشت در اتاق 
شيشه های ويژه. با بدبختی و اصرار برادر کسرا اجازه دادن بريم از پشت مراقبت

  ببينيمش.

امير زير کلی دستگاه و سيم بود. بهش اکسيژن وصل کرده بودن و دستگاه داشت 
  کرد. ضربان قلبش رو چک می

خواستم گريه کنم اما اشکم در اومد. از پشت شيشه کنار اومدم و به ديوار تکيه نمی
  هام گرفتم. کردم و صورتمو توی دست

  شد چی؟میشدم. اگر امير خوب نداشتم ديوونه می

  هاش رو به کمرش زد و گفت:برادر کسرا جلو اومد و دست
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  شه. وضعيتش حاده اما خوب می -

  ما هر چی سرمون مياد به خاطر کارای کسراست. -

دونم. ولی الزم بود اين کارا رو بکنه که بفهمه ته اين مسخره بازياش چيزی می -
  فقط تلخی بی پايانه. فهميد ته انتقام گرفتنجز پشيمونی نيست. بايد می

  هات نمياد. اين همه عاقلی به بداخالقی -

  نفسش رو فوت کرد و سرش رو تکون داد. 

فکری کسراست. پس در نتيجه حق دارم هميشه هر چی سرمون مياد به خاطر بی -
  هميشه از دستش عصبی باشم... 

  روش رو گرفت و راه افتاد که بره. همونطور گفت:

  . بيرون منتظرم. اسمم کاوه است.. -

جون روی تخت از اونجا بيرون رفت و من به پشت شيشه برگشتم و به امير که بی
  افتاده بود نگاه کردم. 

چند دقيقه ايستادم تا اينکه پرستار اومد و ازم خواست که برم. وقتی بيرون رفتم کاوه 
  بهم نگاه کرد و گفت:

  ی قاتل نامزدت رو ببينی؟خوای برکنه... میگريه هيچ دردی ازت دوا نمی -

  متعجب نگاهش کردم. لبخند کجی زد و گفت:

  کسرا. -

سرمو باال و پايين انداختم و دنبالش راه افتادم. وقتی رسيديم به بخش مردان رفتيم 
  توی اتاق کسرا. چشمش رو بسته بود و ساعدش رو روی چشماش انداخته بود. 

  چطوری؟  -

ه گشت. با ديدنش جوابی نداد و رو به من کرد کسرا دستش رو برداشت و دنبال کاو
  و گفت:

  خوبی؟ -
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  خيلی، تو چطوری؟ -

  منم خوبم... رفتی امير رو ببينی؟ -

  های ويژه است. هوشه. توی اتاق مراقبتآره، خوب نيست، بی -

  کاوه به کسرا اخم کرد و گفت: 

اد ايران. دستش بهت خواد بلند شه بيی لج کردنای توئه. بابا میاش نتيجهاينا همه -
  کشه. برسه خودش تو رو می

  ات رو ندارم.بهش زنگ بزن بگو نياد. خودت هم برو بيرون حوصله -

  از طرز حرف زدن کسرا با برادرش تعجب کردم. 

  رم بيرون سيگار بکشم. رم. میمی -

  کسرا عصبی بهش گفت:

  بهت گفته بودم نبايد سيگار بکشی. -

  بود رو کرد به کسرا و گفت: کاوه که کنار در رسيده 

  هات برام مهمه دکتر؟کنی حرفچرا فکر می -

  بايد مهم باشه. -

  های من چقدر برای تو مهم بود؟ حرف -

  هيچی. -

  پس جوابت رو داری. -

کاوه بيرون رفت و من روی تخِت کنار تخت کسرا نشستم. سرمو پايين انداختم و 
  دونستم قراره بعدش چی بشه. نمی

  خوای چيزی بهم بگی؟سرت پايينه؟ نمی چرا -

  ام رو خراب کردی.چی بگم؟ جز اينکه زندگی -

  چيزی نگفت. سر بلند کردم. بهم خيره بود. 
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  زندگيتو خراب کردم؟  -

  آره.  -

  تو برای داشتن امير مديون منی. تو برای خالص شدن از فرزين مديون منی.  -

کنی اين گناهت وی چنگش داره. فکر میگی؟ فرزين االن الناز رو تچی داری می -
کنه؟ امير هم روی تخت بيمارستانه با يک حال خراب که معلوم نيست رو کم می
هامون دوريم و معلوم نيست حال و شه يا نه. چند هفته است که از خانوادهخوب می

هامون چطوره! برای چی؟ برای اينکه تو انتقام بگيری. حاال دلت خنک روز خانواده
د که انتقام گرفتی؟ هان؟ دوست قديميت توی اين بازی مرد. همون که بهت خيانت ش

ی انتقام کرد. فلور نامزد سابقت، شوهرش رو از دست داد. اين هم از امير که وسيله
  گرفتنت بود. 

حالی که هم ثروتشون رو گرفتی هم جون و خوشبختيشون، اما دونم چقدر خوشنمی
دازه هم عذاب وجدان داشته باشی. اگر از عذاب وجدان کنم بايد همون انفکر می

  نميری آدم نيستی. 

  و بعد از تخت پايين پريدم و حين بيرون رفتن گفتم:

  کنم دلمون بخواد باز هم ببينيمت. ترتيبی بده زودتر برگرديم خونه، چون فکر نمی -

هايی که هصدام زد اما توجه نکردم و رفتم توی راهرو و پشت در گريه کردم. گري
فهميد زندگی همه رو دونستم هم از درده هم از دلتنگی. اما کسرا بايد میخودم می

  حال نبود.خراب کرد اما خودش خوش

ی بعد کاوه با اون تيپ خاصش اومد. يقه اسکی مشکی، پالتوی پاييزه و چند دقيقه
  و شلوار مشکی. وقتی بهم رسيد با همون اخمش گفت:  بلنِد جذب

  نيست بگی که دعوا کردين. الزم  -

  تونی.دونم که میشه يک ترتيبی بدی ما تا شب خونه باشيم؟ میمی -

  بدون کسرا؟ -

  بدون کسرا.  -
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  خوای ببرمت هتل استراحت کنی؟ تونم بکنم. میبذار ببينم چکار می -

  مدارک شناسايی ندارم.  -

  روشو گرفت و غر زد:

  لعنت بهت کسرا.  -

يمارستان سرگردان بودم. شب توی سالن پايين منتظر بودم. کمی و من تا شب توی ب
هم سردم بود و انگار فشارم افتاده بود. کاوه از راه رسيد و با ديدن من خودش رو 

  بهم رسوند و گفت:

  همه چيز حاضره.  -

  افته؟برای انتقال امير اتفاقی نمی -

های مورد ی دستگاهنگران نباش. دو پزشک، دو پرستار همراهمون ميان. همه -
شن. براش تخت رزرو کردم و توی شهر خودتون يک جا مینيازش باهاش جابه

  تخت از مراقبت ويژه خاليه. تا چند ساعت ديگه خونه هستی. 

  ممنونم، کسرا چی؟ -

  ريم، از نويد خواستم کسرا رو ببره ويالی شمالمون. ما با هواپيما می -

  ورستونيه.اون ويال معلوم نيست توی چه گ -

  ويالی جنگلی نه، يک ويال توی رامسر.  -

تونستم فکر کنم که کسرا کيه، چقدر دارايی جوابش رو ندادم چون واقعاً ديگه نمی
دارن و به کجاها وصلن و اين همه پول از کجا آوردن. اش چقدر پولداره، خانواده

کی بود که  چطور تونستن هم ويالی جنگی داشته باشن هم ويال وسط شهر. کسرا
ی برادر بزرگترش توی يک شهر کويری پيدا گفت تک فرزنده اما سر و کلهمی
  شه. می

تر که به اون بها تر و برادر کوچيکتر دل نگران برادر کوچيکبرادر بزرگ
  داد. نمی
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همه چيز در رابطه با کسرا عجيب و گيج کننده بود. پس بهتر بود بهش فکر نکنم و 
جون امير رو از توی اين گرداب نجات بدم و قط خودم و جسم بیهر طور شده بود ف
  به خونه برگرديم.

ی کاوه، درست دو ساعت بعد ما توی هواپيما بوديم و امير تحت مراقبت طبق گفته
  رسيد.رفتيم و اين بازی داشت به آخرش میتوی هواپيما بود و داشتيم سمت خونه می

خوند و ه توی سکوت داشت روزنامه میمن کنار تخت امير نشسته بودم و کاو
کرد. اون هواپيمای کوچيک خصوصی توی آسمون معلّق مزه میاش رو مزهقهوه

جون اميری که هنوز بعد از عمل به هوش نيومده بود بود و من داشتم با جسم نيمه
جا کردنش ريسک بااليی داره رفتم. اميری که دکترا گفته بودن جابهسمت خونه می

کرد. اين کار رو کرديم. به لطف کاوه و تدارکاتی که ديده بود. سرم درد می اما ما
پيچيد و ها توی گوشم میتکيه کردم و چشم بستم. صدای جيک جيک دستگاه

ذاشت با خيال راحت بخوابم. نگران بودم و نگرانيم تمومی نداشت. امير بايد سالم نمی
  شد. به بيمارستان منتقل می

  وم کشيده شد. چشم باز کردم. کاوه باالی سرم بود. کمی بعد چيزی ر

  بخواب، آروم باش.  -

  پالتوش رو تا زير گردنم کشيد و گفت:

  همه چيز خوبه.  -

  آهسته لب زدم:

  ازت ممنونم.  -

  سر تکون داد. 

  گفت تک فرزنده؟چرا کسرا می -

  اد:چند لحظه چشمامو نگاه کرد. انگار چيزی ناراحتش کرد. اما بعد جواب د

  کسرا ديوونه است. بهش توجه نکن.  -
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و بعد راست شد و به امير سر زد و وضعيتش رو از پزشک پرسيد که اون جواب 
  ره. داد همه چيز داره خوب پيش می

وقتی رسيديم با دقت تخت امير رو جا به جا کردن و به آمبوالنس انتقالش دادن. يک 
وار ماشين شديم و اون با سرعت پشت ماشين توی فرودگاه منتظر کاوه بود. با هم س

  سر آمبوالنس حرکت کرد. 

گفتيم. فقط نويد به کاوه زنگ من و کاوه عقب نشسته بوديم و هيچکدوم چيزی نمی
  داديم. زد و گفت که کسرا از اين شرايط عصبی شده و گفته نبايد ما امير رو تکون می

با دقت به اتاق مراقبت ويژه  وقتی به مقصد رسيديم رفتيم توی بيمارستان. امير رو
منتقل کردن و زمانی که دکتر تأييد کرد که همه چيز خوبه، کاوه دستور داد که دکترا 

  و پرستارها رو به يزد برگردونن. 

  های ويژه به ساعتش نگاه کرد و گفت:پشت در مراقبت

ی چکار خوازنی به والدينت بيان يا میاالن بايد چکار کنم؟ ببرمت خونه؟ زنگ می -
  کنی؟

  زنم بيان. بهشون زنگ می -

  پسندم اما هر طور راحتی. دير وقته و اينو نمی -

ی مادرم رو گرفتم. دير وقت بود و با بعد هم گوشيش رو در اختيارم گذاشت. شماره
  لرزيد. خورد دل خودم میهر بوق که می

  با شنيدن صدای مادرم که مضطرب گفت الو بغض کردم و گفتم:

  م مامان، منم سلين. سال -

  طور نگران گفت:مامانم جيغ کشيد و همون

  سلين! تويی مادر، کجايی عزيزم. چه باليی سرت اومده؟ سلين مادر بگو کجايی. -

  اشکم در اومد و گفتم:

  مامان من توی شهرم. توی بيمارستان...  -
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  کاوه اسم بيمارستان رو گفت و من انتقال دادم. بعد هم ادامه دادم: 

  نگران نباش، من خوبم فقط امير يک کم خوب نيست بستری شده. -

  امير! امير برای چی؟ چه باليی سرتون اومده؟ -

امير گلوله خورده، عملش کردن و االن توی مراقبت ويژه است. بيايين مامان. من  -
  اينجا منتظرتونم. 

  باشه عزيزم. دارم ميام.  -

  برام پالتو بيار مامان، سردمه.  -

  خوای؟ای نمیشه، باشه. چيز ديگهبا -

  نه.  -

وقتی ارتباط رو قطع کردم گوشی رو به کاوه برگردوندم و ازش تشکر کردم. پالتوش 
  رو که تنم کرده بود بهش برگردوندم. 

ها افتاد خوام که اين اتفاقمن بايد برم خانم سلين ولی، قبل از رفتن ازت معذرت می -
  و اذيت شدين. 

  دم و گفتم:سرمو فرود آور

  شما مقصر نيستين.  -

  نگران مخارج بيمارستان نباش. همه چيز از قبل حساب شده.  -

  ازتون ممنونم.  -

  به اميد ديدار. -

کاوه رفت و من روی صندلی نشستم و منتظر موندم. يک ساعت بعد بود که ديدم 
  مادرم، حبيب آقا، الناز و فرزين بدو بدو دارن ميان. 

مادرم دوييدم و بغلش کردم. هردومون روی زمين نشستيم و گريه  بلند شدم و سمتم
کردم ديگه گفت فکر میکرد و میبوسيد و گريه میکرديم. مادرم سر و صورتمو می
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بينمتون. حبيب آقا اومد و کمک کرد بلند شيم بعد بغلم کرد و موهامو بوسيد و نمی
  اره کردم. های ويژه اشپرسيد امير کجاست؟ و من به بخش مراقبت

  حتی دلم برای الناز هم تنگ شده بود. بغلش کردم و به سينه فشردمش. 

  کرد و منتظر بود که من چيزی بگم. فرزين داشت نگاهمون می

  وقتی از الناز جدا شدم ازم حالمو پرسيد و به گفتن خوبم اکتفا کردم. حبيب آقا پرسيد:

  آريو اين کار رو باهاتون کرد! آره؟  -

  کمال پررويی گفت: فرزين در

  بهتره زنگ بزنيم پليس.  -

  گفت اونوقت پای خودشم گير بياد. رو به مادرم گفتم:ديگه نمی

ام، حوصله ندارم چيزی تعريف کنم يا با پليس سر و کله بزنم. فقط االن خسته -
  خوام يکی مراقب امير باشه و منو هم ببرين خونه.می

ه و ما رو به فرزين سپرد تا برگرديم خونه. با مونحبيب آقا گفت توی بيمارستان می
اومدن پرستار از بخش مراقبت ويژه حبيب آقا جلو رفت و ازش سوال کرد که حال 

  امير چطوره؟ 

  شما چه نسبتی باهاش دارين؟  -

  من پدرش هستم. -

جناب کاويانی خيلی سفارشش رو کردن. خيالتون راحت باشه. حالش خوبه، ما هم  -
  زنيم.بش هستيم و تندتند بهشون سر میکامالً مراق

  آقای کاويانی کيه؟ -

شناسين؟ ايشون پسر شما رو بستری کردن. برادرشون پزشک اينجاست چطور نمی -
  دار اين بيمارستانن.و هردوشون سهام

  دونست چی به چيه گفت:حبيب آقا که نمی

  به هر حال دستش درد نکنه. چه باليی سر پسرم اومده؟ -
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ر که گفتن گلوله خوردن. ديشب عمل شدن ولی خون زيادی از دست دادن. اونطو -
  خونريزی داخلی داشتن. از اون موقع تا حاال به هوش نيومدن.

  اين خطرناکه، مگه نه؟ -

  شاءهللا زود به هوش مياد.بله ولی دعا کنيد ان -

  ببرن خونه.حبيب آقا نگران سر فرود آورد و من با نگاهم به مادرم التماس کردم منو 

چند دقيقه بعد که مامان و الناز کلی سفارش امير رو به حبيب آقا کردن، رفتيم و 
سوار ماشين فرزين شديم و به خونه برگشتيم. باورم نمی شد که الناز با فرزين آشتی 

  کرده و حاال صندلی جلوی ماشين فرزين نشسته.

  کرد و آخر پرسيد:فرزين هم هی توی آينه نگاه می

  تت کردن؟اذي -

  جوابش رو ندادم. اون دوباره پرسيد:

  اگر چيزی شده بهمون بگو. -

  کنم.ها از تو شروع شد. من چيزی رو فراموش نمیی اذيتهمه -

  فرزين ساکت شد و مامان دستمو توی دستاش نوازش کرد. 

وفتی رسيديم خونه، رفتم توی اتاقم و روی تخت طاق باز دراز کشيدم و چشم بستم. 
کند. من هم ازش نخواستم تنهام بذاره. توی دلم م پيشم نشسته بود و ازم دل نمیمامان

  گفتم: امير، زود بيا خونه. من بهت احتياج دارم.

هام از خستگی روی هم افتاد. وقتی بيدار شدم آفتاب زده بود و نور از الی و چشم
  پرده تا ته اتاق اتاق اومده بود. 

جای دنيا برام مثل اون اتاق و اون خونه نيست. وقتی روی تخت نشستم ديدم هيچ 
  ی خودم بودن نبودن.هيچ جای دنيا برام باصفاتر از کنار خانواده

جای ديگه. اون اتاق، اون خونه، اون ی بيابون و نه هيچنه ويالی کسرا، نه قلعه
  ترين جای جهان بود و بهترين مکان دنيا. ها، بد و خوبشون برام امنآدم
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تخت جدا شدم حوله و لباس برداشتم و رفتم دوش بگيرم. کسی خونه نبود و وقتی از 
من با حوصله کارهامو کردم. دوش گرفتم و لباسی که سه شب تنم بود و روش 

  های خون و گرد و خاک نشسته بود رو توی حموم آويزون کردم. لکه

  دوش گرفتم و خستگی و کوفتگی از تنم در رفت. 

از خشک کردن خودم لباس پوشيدم و بيرون رفتم. رفتم توی  حوله رو تن زدم و بعد
  اتاقم و موهامو سشوار کشيدم. 

شونه زدم و بعد از مرتب کردن موهام باالی سرم بستمشون. آرايش ماليمی کردم تا 
  ام بهتر بشه. رنگ پريده

صدای زنگ گوشی توی خونه پيچيد. از اتاق بيرون رفتم و دنبال صدا گشتم. به اپن 
يدم و گوشی امير رو روی اپن پيدا کردم. احتماال مامان اينا به خاطر خبر گرفتن رس

  از ما گوشی رو روشن گذاشته بودن. 

  گوشی رو برداشتم و جواب دادم. 

  بله! -

  بدون خداحافظی رفتن کار جالبی نبود. -

  صدای کسرا بود که تو سرم پيچيد. 

  .خواستم از تو و دردسرات دور باشممی -

  تونستم برت گردونم، نه که با کاوه بری.ودم هم میخ -

  کاوه لطف کرد و من رو برگردوند جايی که تو ازش دورم کردی. -

به خاطر همين چيزاشه که دوست ندارم نزديکم باشه. مردی که هميشه دوست داره  -
. اصالً دلم اشتباهات منو تصحيح کنه در حالی که خودم از پس همه چيز برميام

واد بهش نزديک باشم وقتی مدام تو فکر اصالح منه و ادای آدمای درست و خنمی
  همه چی بلد رو در مياره.

مون برگردوند. کنار تو بمونيم چکار کنيم؟ مگه کار بدی نکرد. ما رو به خانواده -
  کاری هم مونده بود برات انجام بديم؟



525 
 

  ازم عصبانی هستی! معلومه. -

  م:اومدم و روی مبل نشستم و گفت

ام چون تو روال زندگی ما رو به هم زدی و االن حال امير خوب خيلی عصبانی -
  نيست. 

و شروع کردم به گريه کردن. بدون اينکه بخوام اشکم در اومد و روی صورتم راه 
  گرفت.

  گريه نکن. -

  صدای غمگين کسرا بود که توی گوشم نشست. 

  خوشايندت انجام بديم؟ ای مونده که مجبورمون کنی برایببينم کار ديگه -

  با من اينطوری حرف نزن سلين، من کسرام، نه دشمنتون.  -

  هام ريختن و بعد گفتم:هام از چشمنفسم رو توی سينه حبس کردم و اشک

  آره، و تو باعث شدی االن امير خوب نباشه. -

  شه. با من اينطوری نکن سلين، امير امروز فردا خوب می -

هم يادت بمونه که به خاطر دل خودت انتقام گرفتی اما زندگی شه، ولی تو خوب می -
  چند نفر رو نابود کردی. 

  خواست چيزی بگه اما نفس عميقی کشيد و ارتباط رو قطع کرد.

هامو پاک کردم. کمی بعد از جام بلند شدم و رفتم گوشی امير رو کنار گذاشتم و اشک
وقتی اومد سوار شدم و رفتم سمت حاضر شدم. با آژانس تماس گرفتم و منتظر شدم. 

بيمارستان. تمام طول مسير به اتفاقاتی که توی اون مدت افتاده بود فکر کردم. اين 
تونست که چرا شروع شد و اصالً چرا من درگير اين ماجراها شدم؟ کسرا می

ی امير رو درگير نکنه و به زور با خودش ببردش، از اول، کاِر آخر رو خانواده
  ی امير، امير. مون درگير بوديم. من، الناز، فرزين، خانوادهما حاال همهکرد. امی



526 
 

های به مقصد که رسيدم وارد بيمارستان شدم و يک راست رفتم جلوی اتاق مراقبت
ويژه. مادر و الناز اونجا بودن. با رسيدنم مامان بغلم کرد و حالمو پرسيد. بهش جواب 

  دادم. 

  ومد؟امير حالش چطوره؟ به هوش ا -

آره عزيزم، ديشب ساعت چهار صبح به هوش اومده اما دوباره به خاطر ضعف  -
  خوابش برده بود. يک ساعت پيش دوباره به هوش اومده. 

  کنه.کنه تا بهتر بشه. واقعاً داره با مرگ دست و پنجه نرم میداره تمام تالشش رو می

  ذارن ببينيمش؟می -

  حبيب آقا پيششه.  -

گفت. مامان و روی صندلی نشستم. الناز ساکت بود و هيچی نمی سرمو تکون دادم
اومد پيشم و ازم پرسيد که امير چرا گلوله خورده، ولی نخواستم بهش جواب بدم. 

ها برام يادآوری بشه. وقتی جواب ندادم مامان ازم خواست اون صحنهاصالً دلم نمی
  دور شد و رفت به ديوار تکيه کرد و زير لب دعا کرد. 

مون دورش حلقه زديم و منتظر شديم يک خورده بعد حبيب آقا بيرون اومد. همه
  حرف بزنه. 

  ها و کالهش رو درآورد و گفت:اومد نشست و روپوِش کفش

شه بگم حالش خوبه اما حالش بد هم نيست. حالش اونقدر خوبه که خطر مرگ نمی -
  شه. ازش رفع شده ولی حاال حاالها سر پا نمی

  چرا؟ -

  يب آقا راست شد و گفت:حب

گلوله تمام شکمش رو پاره کرده. روده و کبد، طحال و بخشی از استخوون انتهای  -
  کشه. ها خوب بشن طول میاش آسيب ديده. تا اينقفسه سينه

تکيه کردم و سقف رو نگاه کردم. دکتر از اتاق بيرون اومد. از جا پريدم و دنبالش 
  رفتم و گفتم:
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  ر زمانی بيمار شماست؟آقای دکتر، امي -

  دکتر ايستاد و نگاهم کرد و گفت:

  بله عزيزم. -

  حالش چطوره؟ -

  هاش رو روی هم فشار داد و بعد نگاهم کرد و گفت:نگاهش رو پايين گرفت و لب

امير چون ورزشکاره، بدنش توان بيشتری برای مقابله با اين شرايط داره اما فکر  -
  زندگی عاديش برگرده؟کنم ديگه بتونه مثل قبل به نمی

  چرا آقای دکتر؟ يعنی چه مشکلی هست؟ -

وقت به های داخلی بدن براثر شليک گلوله آسيب ببيننه، شخص هيچزمانی که بافت -
های وارد گرده. حتی در صورت درمان شدن هم تأثيرات آسيبزندگی عادی برنمی

  مونه.شده به اندام داخلی بدن تا آخر عمر همراهش می

  ايش رو ادامه بده؟ی ممکنه ديگه نتونه ورزش حرفهيعن -

  دکتر سرش رو با تأسف باال و پايين انداخت. 

و کبدش رسونده حتی در صورت خوب  آسيبی که گلوله به طحال و روده و ريه -
شدِن جای زخمش، ديگه اون توانايی و سالمت اوليه رو برای انجام چنين ورزش 

  سنگينی نداره. 

  ی زندگی اميره.ش همهولی اين ورز -

  کنه. ها دنيا خيلی ناجوانمردانه با آدم تا میبعضی وقت -

  سرم رو پايين گرفتم و به حال امير بعد از شنيدن اين خبر فکر کردم. 

  شما بايد خانم سلين فرهمند باشين؟!  -

  بله، خودم هستم.  -

ا اگر کنار امير دکتر کاويانی در موردتون برام صحبت کردن. نگران نباشيد. شم -
  تونه با اين موضوع کنار بياد. بمونيد اون می
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  سرم رو باال و پايين انداختم و گفتم:

  تونم خواهش کنم ترتيبی بدين که ببينمش؟ممنون دکتر. می -

  باشه، فقط بايد صبر کنی پانسمانش رو عوض کنن. -

  تشکر آقای دکتر. -

هم نشستم و به در اتاق زل زدم. دکتر روز بخير گفت و ازم جدا شد و رفت. من 
های دکتر يک چيزی از دست زد و انگار با حرفهام سوزن میاشک توی چشم

ی امير بود ولی امير هم زندگيش رو روی ورزش بنا دادم. درست بود که اين حرفه
شد و اش نابود میی ورزشيش حتماً روحيهکرده بود و حاال با از دست دادن آينده

  ذاره.ن روی تمام جوانب زندگيش اثر میدونستم ايمی

يک ساعت بعد صدام کردن. وسايلمو تحويل مامان دادم و رفتم داخل. لباس استريل 
هامو بشورم. بعد هم وارد بخش مراقبت بهم دادن پوشيدم و بعد ازم خواستن دست

 اش لخت بودويژه شدم. پرستار منو برد کنار تخت امير. ازش تشکر کردم. باال تنه
  کرد. گر ضربان قلبش آروم کار میاش وصل بود. نشانو کلی سيم به سينه

  ی اکسيژن تو دهنش بود. هاش سرم وصل بود و لولهبه دست

  طاقت ديدن اون مرد محکم رو روی تخت بيمارستان اينقدر زبون و آشفته نداشتم. 

  شدم. اومد و داشتم ديوونه میقلبم از ناراحتی بهش فشار می

هاش رو نوازش کردم. چشم باز کرد و بهم هام گرفتم و انگشترو توی دستدستش 
هاش روی نگاه کرد. انگار در اثر داروها گيج و منگ بود. چند ثانيه بعد دوباره پلک

  هم افتاد. 

داد تا بهتر ببينمش. وقتی هم زمان دستم رو روی موهاش کشيدم و اشک امان نمی
  ترک کنم.  تمام شد پرستار خواست اونجا رو

تونستيم زياد بريم به حدود يک هفته گذشت و امير تحت مراقبت شديد بود. نمی
  ديدنش. 
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نشستم و منتظر من حتی حوصله نداشتم برم و به مزون سر بزنم. مدام توی خونه می
  بودم تا حال امير بهتر بشه. 

شد و شديم. هر روز حالش بد میمرديم و زنده میهر روز يک جور از ترس می
  شد. دوباره شرايطش بهتر می

سپيده برای گرفتن خبری ازش اومد در خونه و براش توضيح دادم که چه اتفاقی 
  افتاده. 

  اون هم خيلی ناراحت شد و گفت بايد بره به مادر امير خبر بده. 

پليس دوبار اومد سراغم و ازم خواستن براشون توضيح بدم که چی شده! کجا بوديم 
رفتن و کردم که میافتاده اما اونقدر در برابر اصرارشون سکوت میو چه اتفاقی 

ی پليس و توضيح بدم که چی خواستن وقتی بهتر شدم خودم برم ادارههر بار ازم می
  بهمون گذشته.

ها دنبال مردی به نام آريو سليمانی بودن در حالی که امير توی بيمارستان همون اون
  شد. یشخص بستری بود و داشت درمان م

  خواستم بدون مشورت با امير، کسرا رو توی دردسر بندازم.نمی

مون رفتيم بيمارستان. يک روز که از بيمارستان زنگ زدن و گفتن حال امير بده همه
  از قضا مادر امير و سپيده هم اومده بودن. 

های ويژه ايستاديم و نگران منتظر شديم تا کسی مون جلوی در اتاق مراقبتهمه
  ون جواب بده. بهم

يکی دو ساعت گذشت. توی اون مدت حبيب آقا صد بار رفت توی حياط و برگشت. 
هاش ی دستمال اشککرد و با گوشهمادر امير نشسته بود روی صندلی و گريه می

ی سه صندلی از اومد. مامان با فاصلهگرفت. سپيده هم که اشکاش بند نمیرو می
رفش نشسته بود. انگار از ديدن مادرش شوک زده ها نشسته بود و الناز اون طاون

بود و انتظارش رو نداشت. حتی وقتی مادرش صداش کرد بره پيشش از پيش مامان 
  های يکی دو ساله که ترسيده باشن. تکون نخورد و بهش چسبيد. درست مثل بچه

  من هم اونقدر طول و عرض راهرو رو اومدم و رفتم که ديوونه شدم. 
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بلند شد و چادرش رو مرتب کرد و رفت جلوی در چند بار زنگ در  مامان از جاش
  رو زد. چند دقيقه بعد يک پرستار بيرون اومد و گفت:

  بله. -

شه يکی توضيح بده چی به سر امير زمانی اومده؟ چند ساعته اينجا داريم از می -
  ميريم يکی نيست بياد بهمون جواب بده.دلشوره می

  وغ بود. ببخشيد خانم سرمون شل -

سرتون شلوغ هم باشه بايد اول يک توضيحی به ما بدين که از چند ساعت قبل  -
  زنگ زدين و گفتين امير حالش بده. خوب بگين چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟

  مادر امير هم جلو رفت و گفت:

دين مو ببينم. به خدا چند وقته دلم ريش شده. چرا اجازه نمیتو رو خدا بذارين بچه -
  ينمش بفهمم چه خاکی به سرم شده. بب

شد؟ ذاشتی دلت ريش نمیکردم وقتی با شوهرت سرش کاله میداشتم با خودم فکر می
شد؟ وقتی امير هاتو ول کردی دلت ريش نمیوقتی به حبيب آقا خيانت کردی و بچه

  شد؟ کنارت تنها شده بود دلت ريش نمی

  پرستار بهش جواب داد.

کنيم اش میش بده؟ امير زمانی حالش خوبه و ما داريم آمادهکی به شما گفته حال -
  بفرستيمش بخش.

  زده گفت:حبيب آقا از پشت مامان هيجان

  گی دخترم؟راست می -

بله آقا. امروز صبح آقای دکتر مفيد و دکتر کاويانی اومدن و شرايطشون رو چک  -
رستيمشون بخش. فقط تونيم بفکردن و گفتن ديگه نياز به مراقبت ويژه ندارن، می

کرديم تا بيمار چون دکتر کاويانی خواستن بفرستيمش اتاق خصوصی بايد صبر می
  اون اتاق مرخص بشه و اتاق رو مرتب کنن، بعد مريض شما رو بفرستيم اونجا.

  حالی همو بغل کرديم. حبيب آقا اما گفت:من و الناز از خوش
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  ه خيلی به پسرم لطف داشتن. اين دکتر کاويانی االن هستن من ببينمش؟ آخ -

  نه ايشون صبح يک سر اومدن و رفتن آخه حال خودشون هم چندان مساعد نبود.  -

  خدا بهش سالمتی بده، چطور مگه؟ -

  دونم، فقط اومدن پسر شما رو ويزيت کردن و رفتن. وهللا نمی -

بودم که اون کسرا اومده بود به بيمارستان امير رو ببينه. برام جالب بود اما مطمئن 
خواسته ما بياييم بيمارستان و زنگ زده که امير حالش بده. ولی علت اين کارش چی 

  بود؟! اصالً چرا پرستار گفت حال خودش هم مساعد نبوده.

يک ساعت بعد خدمه اومدن و امير رو روی تخت روان به سمت اتاقش هدايت 
  ی. کردن. جايی در بخش مردان توی يک اتاق کوچيک دوازده متر

دنبالشون رفتيم و حبيب آقا و خدمه کمک کردن امير رو روی تخت منتقل کنن و 
پرستار دوباره اومد سريع براش سرم وصل کرد و بهش دارو داد. وقتی رفت 

مون دور تخت جمع شديم. حبيب آقا و الناز و ميترا و حتی سپيده بغلش کردن و همه
اش عوض شده بود ه ريش قيافهسر و صورتش رو بوسيدن. صورتی که حاال زير ت

  داد.و سنش رو باالتر و بيشتر نشون می

رمق جواب مامانو داد و بعد با پرسی کرد و امير خيلی بیمامان هم باهاش احوال
نگاهش دنبال من گشت. دستمو بلند کردم و لبخند زدم و بهش سالم کردم. جوابمو داد 

باعث شد نگاهشو بگيره و به مادرش  و چند لحظه نگاهم کرد و بعد صدای ميترا خانم
  بده. 

خواست اجازه بده کس ديگه رفت و انگار نمیاش میمادرش تند تند قربون صدقه
باهاش حرف بزنه، حتی حبيب آقا. بعد هم سريع حرفو وسط انداخت که شب خودش 

  مونه. پيش امير می

  پيشش بمونه.  ده و الزم نيست کسیامير هم ازش تشکر کرد و گفت بهش زحمت نمی

مامان هم فکر کرد بهتره اونجا نمونه پس جلو رفت و برای امير آرزوی سالمتی 
  زنه. امير ازش تشکر کرد. کرد و گفت دوباره بهش سر می

  حبيب آقا خواست دنبال مامان بره که مامان گفت:
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م ريم خونه. الناز هخوای پسرتو تنها بذاری؟ پيشش بمون. من و سلين مینکنه می -
  هر وقت خواست مياد. 

بعد هم خداحافظی کرد و همه آروم جوابش رو دادن. من خداحافظی کردم و نگاه 
  امير رو دنبالم حس کردم. وقتی اومديم توی محوطه مامان گفت:

  خواستی بمونی، ولی االن وقتش نبود.دونم میمی -

  چرا؟ -

  مامان نفس عميقی کشيد و گفت: 

اومد ما اونجا بوديم. هر چند خيلی خوشش نمی  درشه.مادرش هر چی که باشه ما -
امير به حضورمون برای دلگرمی احتياج داشت. اما الزم نبود بمونيم و يک وقت 
جو متشنج بشه. امير آخرش مياد خونه. پس اين چند روز بهتره به مادرش فضا بديم 

  گم؟بيشتر پيشش باشه. بد می

  نه! ولی گفتی حبيب آقا بمونه. -

جز باباش؟ اونقدر هم به حبيب اعتماد دارم که دوباره فيلش ياد ير کيو داره بهام -
  هندوستان نکنه.

  اگر کرد چی؟ -

گين ديگه؟ مردی که بخواد اينطوری بره، همون بهتر که بره. شما جوونا همينو می -
  درسته؟

امان خنديدم و گفتم آره. جلوی بيمارستان يک تاکسی گرفتيم و رفتيم خونه. من و م
تنها بوديم و اون ازم خواست براش تعريف کنم اين مدت چی به من و امير گذشته و 
در نهايت نشستم همه چی رو براش تعريف کردم و گفتم کالً قصد ورود آريو به 
زندگيمون چی بوده. تنها چيزی رو که براش توضيح ندادم اين بود که دکتر کسرا 

  کاويانی همون آريو سليمانيه. 

کنن که اينطوری برای هيجان دارها چقدر بد زندگی میگفت اين پولهم میمامان 
  کنن. سر زندگی آدما قمار می
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چقدر بده که کسرا درگير يک نفرت واهی شده که در نهايت به خودش و اطرافيانش 
  آسيب رسوند.

ی کسراست. وقتی جواب گوشی امير زنگ خورد و وقتی بهش نگاه کردم ديدم شماره
  فت:دادم گ

  ی باال. من که با تو حرفی ندارم ولی برو طبقه -

  ابروهامو به هم نزديک کردم و پرسيدم:

  چرا؟  -

  برو باال، برای امير امانتی گذاشتم، اومد بهش بده. -

  باشه. -

مامان پرسيد کيه و من گوشی رو پايين آوردم و گفتم آريو. مامان اومد سمتم و گوشی 
ی باال. به محض ورودم خونه بيرون زدم و رفتم طبقهرو خواست. بهش ندادم و از 

شد زيبا که نمی هایبا آکواريوم بزرگی رو به رو شدم. آکواريومی پر از ماهی
سی نصب شده بود و روی ویهای پیزيباييشون رو ناديده گرفت. روی ديوار طاقچه

يک ماهی تا آکواريوم کوچيک وجود داشت که داخل هر کدومشون ها ششاون طاقچه
کردن تا همديگر رو داری میفايتر خيلی زيبا وجود داشت. فايترا رو بايد تنهايی نگه

  حالی قلبم به تپش در اومده بود و ناخواسته لبخند زدم.نکشن. از خوش

  يادم اومد کسرا پشت خطه. گوشی رو به گوشم چسبوندم و گفتم:

  حال کنه. تونست امير رو خوشی اين آکواريوما نمیکار خوبی کردی. هيچی اندازه -

اميدوارم باب ميلش باشن. گفته بود که عاشق آکواريوما و ماهياش بوده و خيلی  -
ناراحت شده بود که که فرزين اونا رو شکونده. پس بهتر ديدم وقتی مياد خونه با 

  ديدن اين آکواريوما حالش بهتر بشه.

  شه. حتماً بهتر می -

  آم... سلين! -

  بله.  -



534 
 

  اون ساک که گذاشتم روی مبل هم مال اميره. -

  چرخيدم و به ساک مشکی بزرگ نگاه کردم و بعد با تعجب گفتم:

  اين چيه؟ -

ها رو از اون جايزه ای که کردم، بعالوه دستمزد مربیبندی من هزينهبعد از شرط -
  کم کردم. باقيش هر چی که هست مال اميره. 

  ون هم خوابوندم به حسابش. يک چک هم متعلق به نفر اول بود. ا

  حساب شديم.کنم االن حساب بیفکر می

اش رو ی مورد عالقهتونه حرفهها نيست. امير ديگه هيچوقت نمیبه اين سادگی -
  کنه.دنبال کنه. هيچ پولی اينو براش جبران نمی

  شه تغيير داد.شايد، ولی سرنوشت رو نمی -

کنی به ی. به همين راحتی محولش میفکر کن که تو هيچوقت نتونی طبابت کن -
  سرنوشت؟

  چاره چيه؟ -

  پس رفتن فلور رو چطور نتونستی واگذار کنی به سرنوشت.  -

  نفسش رو فوت کرد و گفت:

گفت. تو اگه دلت بخواد خوب بلدی که چطور اعصاب آدمو خرد امير راست می -
  کنی. 

دستم رو پايين آوردم به لبخند زدم و اون با عصبانيت ارتباط رو قطع کرد. وقتی 
های ساک مشکی روی مبل نگاه کردم و رفتم زيپش رو باز کردم و با ديدن تراول

تر از سامان با امير تا داخل ساک ابروهام باال پريد. مثل اينکه کسرا خيلی با انصاف
  کرده بود. 

 در روزهای بعد امير توی بيمارستان تحويل سپيده و ميترا خانم بود و يک ساعت
تونست کنارش بمونه. ما هم به ذاشتن. اينطور حتی حبيب آقا هم نمیهم تنهاش نمی
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اجبار خونه بوديم و فقط الناز از طرف مامان براش سوپ و غذا و ميوه و چيزهای 
  برد.ديگه می

شب هم به درخواست خود امير تا خود صبح تنها بود. پنج روز گذشت. پنج روز 
داد برم اونجا نستم امير رو ببينم چون مادرم اجازه نمیخيلی سخت. پنج روزی که نتو

  گفت امير يک روز مياد خونه. و می

يک شب نشستم و فکر کردم که من بيشتر از سه هفته با امير درگير اتفاقات عجيبی 
بودم که از خونه دور بودم و االن اگر باز هم بخوام دور بشم مشکلی پيش نمياد. نيمه 

  بيدن. من هم توی اتاقم خودمو به خواب زدم. شب بود که همه خوا

با آژانس تماس گرفتم و درخواست تاکسی دادم. وقتی حاضر شدم از پنجره بيرون 
هامو پوشيدم. بعد هم رفتم توی کوچه. تاکسی که اومد رفتم سوار پريدم و رفتم کفش

 شدم و ازش خواستم منو برسونه بيمارستان. وقتی به مقصد رسيدم وارد حياط
هامو زير بغلم زدم و رفتم توی ساختمان. بيمارستان شدم. هوا خيلی سرد بود. دست

وقتی خواستم برم باال توی بخش نگهبان اجازه نداد و گفت مريضا دارن استراحت 
کنن. هر چی التماس کردم جوابمو نداد و نذاشت برم باال. کمی توی سالن چرخيدم می

  زنم. هر چی باشه بيمارستان اونا بود. تا اينکه به سرم زد به کسرا زنگ ب

  گوشی امير همراهم بود، باهاش تماس گرفتم. بعد از چند بوق جوابمو داد. 

  جونم سلين.  -

  يه زنگ بزن بيمارستانتون، بگو بذارن من برم باال پيش امير. -

  کجايی مگه؟ -

  توی سالنم. -

  تنهايی؟ -

  آره. -

  يک خرده صبر کن.  -
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کرد ای بهم زل زد و فکر میجلوی در و نگهبان از پشت در ميله بعد هم منتظر شدم
  چه آدم سمجی هستم. همينطور وايساده بودم که نگهبان يهو وايساد و گفت:

  سالم آقای دکتر، شب بخير. -

چرخيدم و با ديدن کسرا توی لباس پزشکی زيرخنده زدم. حاال نخند کی بخند. ياد 
غره رفت. جلوی شد. بهم چشمخيلی زياديش میافتادم، کسرای دکتر آريو که می

هام خوشش نيومد. برای نگهبان سر تکون داد و راه افتاد. دنبالش نگهبان از خنده
  رفتم. جلوی آسانسور ايستاد و کارت کشيد. در باز شد و بهم اشاره کرد برم داخل. 

ه با بسته شدن ی کابين تکيه کردم کرفتم توی کابين و اون هم اومد داخل. به ديواره
  در کسرا رو به من کرد و مشتش رو زد کنار سرم و گفت:

  بری... مامانت اينا کجان.ديوونه. آبروی آدمو می -

  دونن اومدم بيرون.از خونه فرار کردم. نمی -

  عه! شجاع شدی؟ -

  خيلی. -

  وقتی در باز شد با هم رفتيم به اتاق امير. قبل از ورود گفتم:

  . برو ببين تنهاست -

  کسرا داخل اتاق سر کشيد و رو به من کرد و گفت:

  آره.  -

صدا نزديک تختش ايستادم. کمی عرق کرده بود. معلوم هم بود رفتم توی اتاق و بی
قراری کرد. کسرا تر از قبل شده بود. دلم عجيب با ديدنش شروع به بیکه ضعيف

رش کرد. بعد هم سرمش رو که تموم شده بود بست و رفت نگاهی به گزارش پرستا
  سرم تموم شده رو جدا کرد و گفت:

  يک ساعت ديگه بايد دارو بگيره دوباره.  -

  چرا انقدر ضعيف شده؟ -
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  نگاهی بهم انداخت و گفت:کسرا نيم

  گلوله خورده مثالً! -

  شه.توی فيلما ورزشکارها چيزيشون نمی -

دونی چرخش ده؟ میدونی امير چقدر خون از دست داها. میگی فيلمخودت هم می -
ها های داخليشو سوراخ کرده و بهشون آسيب رسونده. توی فيلمگلوله چندتا از اندام
افته که واقعيت نداره. ورزشکارا هم آدمن. ماشين که نيستن. هر خيلی از اتفاقا می

کی خونريزی کنه و اندام داخليش آسيب ببينه ممکنه بميره يا خيلی ضعيف بشه و 
  وب بشه. طول بکشه تا خ

  متوجهم.  -

  من برم به کارهام برسم. باز هم ميام پيشت.  -

  ممنونم ازت.  -

راستی با گوشی امير تماس گرفتی، يادم باشه گوشی خودت رو برات بيارم، توی  -
  ماشينمه.

  شم.باشه، ممنون می -

  لبخند زد و سر فرود آورد و راه افتاد که گفتم:

  دستت بهتره؟ -

  گفت:جلوی در چرخيد و 

  فکر کردم برات مهم نيست. -

  مهم نيست، فقط خواستم بدونم چطوری؟ -

آروم خنديد و بدون هيچ حرفی رفت و در اتاق رو بست. روی صندلی نشستم و 
دونم چقدر ی تخت و دست امير رو توی دستم گرفتم. نمیسرمو گذاشتم روی لبه

رو تکون داد و اخم گذشت که امير تکون آرومی خورد. سرمو بلند کردم که سرش 
کرده آه و ناله کرد. چشم باز کرد و چند لحظه توی تاريکی به من خيره موند. بعد 

  آروم گفت:
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  سلين. -

  جانم! -

  تشنمه، بهم آب ميدی؟ -

  آره.  -

پا شدم و يک چراغ روشن کردم و براش يک ليوان آب حاضر کردم. نی رو گذاشتم 
رو گذاشتم توی دهنش. کمی آب نوشيد و  توی ليوان و بعد تخت رو باال دادم و نی

  بعد بهم نگاه کرد و گفت:

  کی اومدی؟ -

  شه. يک ساعتی می -

  اين چند روز چرا نيومدی بهم سر بزنی. -

  .چون مامانت اينجا بود -

  ناله کرد و گفت:

  خوای عمری عروسش باشی.می -

  کنه. اون موقع فرق می -

  و گفتم:دستمال برداشتم و صورتش رو پاک کردم 

  درد داری؟ -

  کم هم نه. -

  کسرا گفت االن برات دارو ميارن.  -

  اون ديوث هم اينجاست؟  -

  آره. اينجا بود. -

  صداش کن بياد تا اجدادشو ...ه مالی نکردم. -
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بهش خنديدم و از اتاق بيرون رفتم. رفتم قسمت پرستاری و گفتم که مريض بيدار 
  کنن. ن بهش رسيدگی میها گفتشده و درد زيادی داره و اون

  کنن. وقتی برگشتم توی اتاق بهش گفتم االن ميان بهش رسيدگی می

  امير هم چشماشو بست و از درد به خودش پيچيد.

  کمی بعد پرستار اومد و پشت سرش کسرا وارد اتاق شد و گفت:

  مريض هميشه بد حال من چطوره؟ -

  آخ لعنت بهت کسرا. -

چرخيد و بعد آروم سرم جديد رو براش وصل کرد. پرستار نگاهش بين اون دوتا 
  کسرا رو به پرستار گفت:

  يکی دو تا شياف قوی براش بيار حالش بهتر بشه.  -

  اش رو روی تخت کوبيد و گفت: امير دست مشت شده

  دونم کجا فرو کنم. بذار از روی تخت پا شم، اون شيافا رو می -

  کسرا آروم خنديد و گفت:

  دونيم چطوری برات استفاده کنيم. ی خودمون میحتی اگر پا نش -

حوصله و عصبی مشتش رو دوباره روی تخت کوبيد. هيچوقت تو عمرش امير بی
  کرد. اش میتا اين حد منفعل نبود و اين عصبی

اينطوری رفتار کنی مجبورم بهت آرامبخش بزنم و بگيری بخوابی و وقتی بيدار  -
  ی هيکلت تحمل کن تا مسکن بهت بزنيم.اندازه بينی سلين کنارت نيست. پسشی می

هاش رو بست. کسرا به پرستار گفت چه امير نفسش رو فوت کرد و عرق کرده چشم
مسکنی براش بزنه و بعد از اينکه پرستار کارش رو انجام داد رفت. کسرا جلو اومد 

  و صورت امير رو نگاه کرد و گفت:

  ردی جلوی دخترا.خيلی در برابر درد ضعيفی. آبرومونو ب -

  خفه شو.  -
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  کسرا رو به من گفت:

  هاتو بهش بده بخوره شايد آروم بشه.اين وحشی رو آرومش کن. مولی -

های گرد شده رو کردم به و بعد اتاق رو ترک کرد و در رو به هم کوبيد. با چشم
  امير. امير با دردی که تو صداش داشت گفت:

  گفت اين عوضی.چی می -

  روی تختش تکيه کردم و صورتمو رو بردم نزديک صورتش و گفتم: رفتم کنارش و

  چيز خاصی نگفت، گفت نوزادای مولی رو بهت بدم تا آروم بشی.  -

  يعنی چی؟ -

  هاش نگاه کردم. بهم خيره شد. آهسته گفت:توی چشم

گه، تونم تحمل کنم. اون راست میخيلی درد دارم، ولی خوبه که تو کنارمی. می -
  ام.عين نوزاد مولی هستی واسهاالن تو 

  لبخند زدم و گفتم:

  حالم که هنوز دارمت. خوش -

  اش رو بوسيدم. نفس عميقی کشيد و گفت:و خم شدم و پيشونی

  واقعاً خيلی خوبه که اينجايی.  -

  و دست آزادش رو توی صورتم کشيد. خواستم برم عقب که گفت:

  نرو، خيلی دلم برات تنگ شده بود.  -

اش ام رو به بينیو تو هم کشيدم و صورتم رو نزديک صورتش بردم. بينیابروهام
  کشيدم که دستش رو انداخت دور گردنم و گفت:

  اذيتم نکن.  -

هاش گرد شد. بعد رهام کرد. دستش رو توی صورتش يک لحظه قفل شد و چشم
  شد. های کليد شده گفت. درد داشت و اذيت میکشيد و آخی با دندون
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  شی، نگران نباش.وم میاالن آر -

و کنارش موندم و توی سکوت آهسته موهاش رو نوازش کردم و اون به صورتم 
  نگاه کرد، تا اينکه خوابش برد.

صبح هم قبل از اينکه بيدار بشه اتاقش رو ترک کردم. وقتی داشتم از بيمارستان 
دنم بهم رفت. با ديشدم کسرا رو ديدم که داشت از بيمارستان بيرون میخارج می

  اشاره کرد که برم پيشش. رفتم و در جلو رو برام باز کرد. سوار شدم و اون پرسيد:

  رفتی؟خونه می -

  آره. -

  رسونمت. می -

کيفم رو همراه با محتوياتش بهم برگردوند. توی مسير هردومون ساکت بوديم. تا 
  اينکه سکوت رو شکست و آهسته پرسيد:

  شب خوبی بود؟! -

  محکم زدم تو بازوش.  رو کردم بهش و

  شانس آوردی نزدی توی بازوی چپم.  -

تو شانس آوردی نخورد تو بازوی چپت... آخه با يک مرد مريض چی بايد خوش  -
  بگذره؟

  شه، نگران نباش.خوب می -

  ها باعث شدن بخوابه.ديشب از وقتی بيدار شد درد داشت تا وقتی که مسکن -

  طوره.دونم. مدتی همينمی -

  تونه ديگه بوکس کار کنه؟ش گفتين نمیبه -

  تونی بهش بگو.نه! اگه می -

  دم.من هيچوقت اين خبر بدو بهش نمی -
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  تو که از خدات بود بوکس کار نکنه. -

از خدام بود خودش بخواد اين ورزش رو کنار بذاره، از خدا نخواستم مجبور بشه  -
  کنارش بذاره. فرق اين دوتا زمين تا آسمونه.

  رد و کمی فکر کرد بعد هم گفت:سکوت ک

  دوست دارم باهاتون در ارتباط باشم. -

  به چه مناسبت؟ -

  های هم باشيم. دوست -

  ديدم چقدر برای دوستی ارزش قائلی. -

  نگاهی خشمگين بهم انداخت و گفت:نيم

. نامزدمو دزديد. غرورمو شکست. داشت تو و امير هم سگ تو روحش کردم -
  گرفت. می

  با هم نداشتين. تو هم...فرقی  -

  سرم داد کشيد:

ی کافی عذاب وجدان دارم و الزم نيست هی ور ور ور بس کن ديگه...اَه. به اندازه -
  دوباره تکرار کنی.

باز هم همون آريو شده بود. اهميتی ندادم به داد و بيدادش. ساکت شد و بعد از چند 
  دقيقه گفت: 

زنم. مطمئن باش به کوری چشم تو ما می شه حرف زد. با امير حرفبا تو نمی -
  شيم.های خوبی میدوست

آره حتماً. قبلش خبر بدت رو بهش بده دکتر. ببينم باز هم چشم ديدنت رو داره يا  -
  نه.

کرد. ازش تشکر کردم کسرا منو رسوند خونه. وقتی پياده شدم زير چشمی نگام می
خداحافظی رفت دنبال زندگيش. یکه سر تکون داد و با بستن در اونم گاز داد و ب
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مدتی بعد درست چهار روز بعد امير مرخص شد و با ويلچر اومد خونه. مامان ازش 
ی پايين بمونه و نره باال. اما خودش ترجيح داد بره باال و اونجا خواست طبقه

  تونستم هر روز ببينمش.شناختم. ديگه میاستراحت کنه. با اومدنش سر از پا نمی

کمکش کرد بره باال اما باال رفتن از اون چند تا پله به نفس نفس انداختش  حبيب آقا
  و عرق از سر و صورتش راه گرفت.

رسيدم مات وقتی وارد خونه شد با ديدن آکواريوما که خودم هم هر روز بهشون می
  اون صحنه شد. 

گفتم آکواريومايی که هر چی حبيب آقا و مامان پرسيدن چطور اومدن اينجا بهشون ن
  کار کی بوده. 

  امير آهسته جلو رفت و به آکواريوما نگاه کرد و بعد آروم گفت:

  اينا رو کی آورده. -

  به جمع نگاهی کردم و گفتم: 

  کسرا برات خريده بود. -

  خيلی قشنگن. چی از اين بهتر؟ غذا خوردن؟ -

  آره، طبق دستور اون دوست ماهی فروشت بهشون غذا دادم.  -

  نه. به نظر سر حال ميان.دستت درد نک -

  رمقی. بهتره بری استراحت کنی.اهوم، بر خالف خودت که خيلی بی -

های پشتش و بعد با حبيب آقا رفت توی اتاقش و روی تخت دراز کشيد. حبيب آقا بالش
خواد لباساشو خواد بگه. گفت فقط میرو مرتب کرد و ازش خواست اگر چيزی می

  حموم.  عوض کنه و در اسرع وقت بره

  حبيب آقا مشغول شد و ما اومديم توی هال. 

  مامان براش سوپ درست کرد و به قول خودش غذای مقوی. 
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کمی بعد وقتی حبيب آقا بيرون اومد من رفتم توی اتاقش و بهش گفتم که امانتی کسرا 
  رو براش گذاشتم توی کمدش.

  بينه.اون هم گفت بعدا می

های امير ديدن برگشتم سر کار و وقتی دوستتوی روزهای بعد من با خيال راحت 
مزون بازه، اومدن سراغم و حال امير رو جويا شدن. بهشون گفتم وضعيتش چطوره 

ها همون شب اومدن ديدن امير. با دسته ی اونو اونا ازم آدرس خونه رو گرفتن. همه
  گل و شيرينی و کمپوت و ميوه. 

ها سقف ترسيديم تجمع اونبود که می به قول الناز اون مردا انقد هيکلشون بزرگ
  رو روی سرمون خراب کنه. 

اومد. حبيب آقا براشون هاشون پايين هم میتا نصف شب حرف زدن و صدای خنده
  چايی و ميوه برد و اونا حسابی خجالت کشيده بودن. 

ها رو ی امير رسيدگی کرديم. ظرفبعد از رفتنشون هم من و الناز رفتيم به خونه
  ، جارو و دستمال کشيديم و بعد کمی هم کنارش نشستيم و باهاش حرف زديم.شستيم

زد و وقتی خسته کم بلند شد و حرکت کرد. توی خونه قدم میامير از اون شب کم
  کرد. شد به چيزی تکيه میمی

چرخيديم که مبادا احساس تونه. مثل پروانه دورش میکرديم که میما هم تشويقش می
  بهش نيست. کنه کسی حواسش

ها که شد. يک شب از اون شبکم بهتر و بهتر میيک ماهی گذشت و امير داشت کم
اش شدم از سر کار برگشتم بعد از شام رفتم که بهش سر بزنم. وقتی وارد خونه

  زد. های بوکسش رو پوشيده بود و داشت به کيسه مشت میدستکش

هايی که توی نبود. مثل وقت آروم جلو رفتم. اون حالت خوبی نداشت. مثل هميشه
  کرد نبود. ويالی کسرا تمرين می

غمگين بود. توی خودش بود. دو مشت به کيسه زد و خم شد و شکمش رو توی 
  هاش مشت کرد. دست

  آهسته صدامو صاف کردم که سر بلند کرد و راست شد و چرخيد. با ديدنم گفت:
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  اومدی سلين.  -

  حالت خوبه؟ -

  آره خوبم.  -

  هاش رو در آورد. فتم و اون هم به مبل تکيه کرد و دستکشجلو ر

  هاش رو ازش گرفتم و گفتم:رسيدم کنارش. دستکش

  مطمئنی که خوبی؟ -

کنم گيرم. در حدی که حس میاهوم... فقط موقع چرخش کمر به شدت دل درد می -
  . تونم مشت بزنم و تمرين کنمخورم. برای همين نمیبا چاقو ضربه می

شی. ظاهراً حالت خوبه، اما دو تا گلوله خوردی امير. به اين زوديا خوب نمی تو -
  داخل شکمت شرحه شرحه است. چرا به خودت فشار مياری؟

  سلين! -

  جانم. -

روی مبل نشست و روی زانوهاش تکيه کرد. سرش رو پايين گرفت. کنارش نشستم. 
شيد و با حال بد و منزجری دستم رو روی پشتش گذاشتم. سر بلند کرد و نفس عميقی ک

هاش کرد. اشک توی چشمهاش که الی پاهاش بود رو به هم ماليد. بهم نگاه نمیدست
داد اشک هاش رو روی هم فشار داد تا نلرزن. غرورش اجازه نمیجمع شده بود. لب

های عميق کشيد. تونست مقاومت کنه. آب دهنش رو قورت داد و نفسبريزه اما نمی
  کرد. با صدای آروم زمزمه کرد:م نگاه نمیهنوز هم به

  تونم مشت بزنم. نمی -

  دستمو روی کتفش کشيدم و گفتم:

تونم معنی نداره. بايد خوب بشی. اگر خوب بشی ی نمیامير، توی زندگی تو واژه -
  گردی.کنی و دوباره برمیتونی مشت بزنی. نهايتاً يک سال استراحت میباز هم می

  طور ادامه داد:هاش کشيد و همونوی چشمهاش رو رکف دست
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. گفت با دکتر مفيد حرف زدم. ازش پرسيدم کی برگردم به ورزشم. گفت هيچوقت -
اونقدر ضربه خوردی که شکمت ديگه تحمل مشت خوردن رو نداشته باشه. گفت 

ام بايد ورزشمو برای هميشه تعطيل کنم و به جاش کار ديگه رو بذارم توی برنامه
کنم و ممکنه باعث مرگم خورم حتماً خونريزی داخلی میهايی که میبا مشتوگرنه 

  بشه.

  چی رو بايد به جاش بذاری؟ -

  هايی که بتونم خودمو باهاشون سالمت نگه دارم. های سبک. تمرينتمرين -

  کنی حرف دکتر مفيد درسته؟فکر می -

نداره توی چه سنی  شه. فرقیبينه، بازنشسته میيک بوکسر وقتی آسيب جدی می -
باشه. من هم االن بازنشسته شدم و هيچ کارايی برای هيچکس ندارم. کافيه يه آپرکات 

  هام تا درجا به خونريزی بيفتم. بخوره زير دنده

  ات به ورزشه. تر از عشق و عالقهپس سالمتت مهم -

  شم. تونم سالمت باشم وقتی ورزش نکنم. من بدون بوکس ديوونه مینمی -

کردم دوست داره اشک بريزه اما جلوی من سرش رو عقب داد. حس می و
  خواست اين کار رو بکنه و ضعفش رو نشون بده. نمی

  تونی بکنی. شايد نتونی مبارزه کنی، اما کار ديگه می -

  چی؟  -

تونی فايترايی مثل خودت تکثير کنی. باشگاه شايد بازنشسته شده باشی ولی می -
ی و قهرمانايی مثل خودت بسازی. اينطوری هم از بوکس دور بذاری و مربی باش

  ها فايتر باشی. تونی به جای يک فايتر، دهشی هم مینمی

  های ديگه. ره توی مشت آدمهای تو، میقدرت تو، روش

ام چسبوند امير دستش رو دور تنم انداخت و منو جلو کشيد و پيشونيش رو به پيشونی
  و گفت:

  هستی... خوبه که دارمت.سلين! خوبه که  -
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تونی باز هم تمرين کنی. تو اول بايد سعی کنی خوب بشی. خوب که شدی می -
تونی باز هم مشت زنی رو ادامه بدی. االن خيلی خودت رو اذيت نکن. همه چيز می

  شه. به مرور زمان حتماً خوب می

  داداش! -

  کرديم. هر دومون سر بلند کرديم و به الناز که دم در بود نگاه 

  بيا تو چرا دم در وايسادی؟! -

  مزاحم نيستم؟! -

  نه، بيا تو.  -

  دی؟فرزين اومده تو رو ببينه. اجازه می -

  بگو بياد باال. -

ها. من و امير برخالف هميشه دستپاچه نشديم. آروم دستمون الناز رو کرد سمت پله
. فرزين بعد از ها رو کنارم گذاشتمی هم کشيديم و من دستکشرو از روی شونه

  ها اومده بود عيادت امير و اين خيلی جای تعجب داشت. مدت

ی گل و شيرينی دستش نگاهش خيره وقتی فرزين اومد تو، هر دوی ما بلند شديم. با
  ها شد. آکواريوم

بعد از اينکه امير بفرما گفت به خودش اومد و جلو اومد. سالم کرد و جواب گرفت. 
  روی ميز گذاشت. آروم گفت قابل نداره.گل و شيرينی دستش رو 

  امير ازش خواست بشينه و هر چهارتامون دور هم نشستيم. 

  وقتی سکوت طوالنی شد الناز بلند شد و گفت:

  رم چايی درست کنم. می -

  فرزين رو بهش گفت:

  زحمت نکش، من ميل ندارم.  -
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خطاب به امير  الناز دوباره نشست. فرزين دستپاچه دستاش رو کشيد توی موهاش و
  گفت:

  حالت خوبه؟  -

  خوبم، به لطف شما.  -

  . ببخشيد که دير اومدم عيادتت -

  ترسيدی مجبور بشی ازم پرستاری کنی؟می -

  فرزين خجالت زده سر تکون داد و گفت:

  نه! موضوع اين نبود.  -

  پس چی بود؟ -

  ر نگاه نکنه. های اميکرد توی چشمهاش رو به هم فشار داد و سعی میفرزين دست

  ها نميای!کنه برای همين اين طرفنکنه خواهرم اذيتت می -

  فرزين به الناز نگاهی انداخت و گفت:

  نه.  -

  امير سرش رو باال و پايين انداخت و گفت:

  خوبه. پس مشکلی ندارين! -

  فرزين سر تکون داد و گفت:

  کدوم زندگی بدون مشکله؟! -

ين داری، شغل داری، زن هم داری. مسئله مشکل شما چيه؟ خونه داری، ماش -
  کجاست؟

نگاه فرزين سمت من چرخيد. امير تکيه کرد و دست من رو توی دستش گرفت. نگاه 
فرزين دنبال دست ما رفت. به دست من توی دست امير زل زده بود و نگاه 
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اش زد و نخواست نگاه فرزين رو دنبال زده دستش رو زير چونهگرفت. الناز غمنمی
  نه. ک

  فرزين! -

  فرزين سر بلند کرد و به امير نگاه کرد. 

شون ام باال و پايين زياد داشتم. مشکل زياد داشتم و از پس همهببين، من توی زندگی -
  بر اومدم. براومدن از پس تو برای من مثل آب خوردنه. 

  من فقط اومدم عيادتت، نيومدم که... -

  بهم گوش بده... -

  ر ادامه داد:فرزين ساکت شد. امي

  تو لياقت سلين رو نداشتی و االن سلين مال منه...  -

  امير سر تکون داد و ابروهاشو باال انداخت و گفت:

ذارم به تو برگرده؛ حتی دم و نمیهرگز، هيچوقت، به هيچ عنوان از دستش نمی -
  اگر خواهرمو طالق بدی. 

  د و گفت:هاش رو روی هم فشار داد. الناز رو به ما کرفرزين لب

  ما تصميم داريم طالق بگيريم.  -

  خواستم چيزی بگم که امير دستمو فشار داد و باعث شد سکوت کنم. امير گفت:

من حرفی ندارم. وقتی عشقی بينتون نيست برای چی بايد همديگه رو تحمل کنين؟  -
  کنه سلين؟کنه. میاما اين طالق هيچی رو عوض نمی

  سرمو تکون دادم و گفتم:

  مونم. . من تصميممو گرفتم... من با تو مینه -

  های مبهوت فرزين خيره موند بعد هم آهسته گفت:امير به چشم
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دونی. اينکه از خودت و عاليقت بگذری تا ديگری رو تو مفهوم عشق رو نمی -
ذاری و خودتو راضی های خودت رو در اولويت میحال کنی. تو خواستهخوش

م هست. نه! اينطور نيست. قبل از انجام هر کاری با کنی که خواست ديگران همی
فهمی اونا هم اطرافيانت مشورت کن و نظر اونا رو هم بپرس. بد نيست. حداقل می

  افتی.موافق با تو هستن يا نه. توی هچل هم نمی

  فرزين هيچ حرکتی نکرد. امير کمی الناز رو نگاه کرد و بعد رو به فرزين ادامه داد:

بينمت، هم خواهرم کنه. هم ديگه نمیخواهرم از طرف تو خوشحالم میطالق دادن  -
شين مجبور نيست با يک احساس دروغين سر کنه اما مسئله اينه که بعدش پشيمون می

  يا نه؟ 

  امير نگاهی سمت آکواريوما انداخت و بعد رو به فرزين گفت:

کنم. اونقدر دلم شکسته خواست پيدات کنم و لهت ی ماهيامو ديدم دلم میوقتی جنازه -
کردم تو تنها چيز تنفرانگيز توی دنيايی. معاشرت با کسی بهم ياد داد بود حس می

گناه آسيب کنه. فقط به چند نفر بیانتقام هيچوقت شيرين نيست و آدم رو اغنا نمی
  رسونه.می

هاش رو روی موهاش کشيد و جلوی پاشو نگاه کرد. کمی بعد سر بلند فرزين دست
  و گفت: کرد

تونستم قبول کنم. فکر کردم اون پولی که بهم پيشنهاد دادن خيلی زياده. اوايل نمی -
تونستم قبول کنم سلين رو اينطوری از خودم دور کنم داد. نمیالناز هم بهم پيام می

افتم. گفتم خوب، گرچه برای مدتی. ولی بعدش ديدم از لحاظ اقتصادی يک قدم جلو می
  گی يکی برای تحت فشار گذاشتنش خيلی سخت نيست. به هم ريختن زند

  به حرف اومدم و گفتم:

دونستی! به خاطر من اومدی کسی رو تحت فشار بذاری که هيچی از زندگيش نمی -
به خاطر من اومدی با زندگی يک دختر بازی کردی و به احساسات جوونيش جواب 

کردی من و تو بعد از به مثبت دادی که مثالً منو خوشبخت کنی؟ بعد چطور فکر می
  تونيم با هم خوشبخت زندگی کنيم؟هم ريختن زندگی چند نفر می
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  زنه؟هيچوقت فکر نکردی خدا يک جايی زمينمون می

  هاش رو توی صورتش کشيد و کالفه بود. فرزين دست

ولی راهی که رفتی، شکست بود. اول برای خودت. تو درگير يک زندگی شدی  -
مونم دونم. با کسی مینی باهاش چکار کنی. من تکليفم رو میدوکه خودت هم نمی

که جونشو کف دستش گرفت و رفت توی رينگ تا منو نجات بده. کسی که قرار 
  نيست به خاطر هيچ پولی، ولو به خاطر خوشبختی خودم، منو ول کنه. 

  رو به الناز کردم و گفتم: 

کردی اما خودت نخواستی تباه میتو هم روز خواستگاری رو به ياد بيار. داشتی اش -
زنين. شما دو تا به ببينی. االن هم دوتاتون اينجا نشستين و دارين از طالق حرف می

  خاطر منافع خودتون با هم دست دادين، االن بهتر نيست با هم بمونين؟

  امير رو به من گفت:

هم بمونن؟  تونه زندگی کنه. چرا بايد بدون عشق بانه عزيزم، آدم بدون عشق نمی -
  مخصوصاً وقتی هيچ منفعت مشترکی ندارن.

کشيد. امير بهش سکوت بين ما حکم کرد. فرزين دستش رو مدام توی موهاش می
  کرد. آروم پرسيد:خيره بود و به چيزی فکر می

  شبی که فايترا رو کشتی، خواهرمو کتک زده بودی؟ -

رو از امير کند و به فرزين فرزين سر بلند کرد و به امير نگاه کرد. الناز نگاهش 
طور داد. فرزين رو به الناز کرد و بعد برگشت و به امير چشم دوخت. امير همون

  جدی به فرزين زل زده بود.

  ريخت؟اون شب با خواهرم چکار کردی که فقط اشک می -

  هيچی. قبلش دعوامون شد بعد هم اومدم باال و آکواريوما رو شکوندم.  -

  اريوما رو از تو نخواسته بود، درسته؟ آريو شکوندن آکو -

  آره.  -

  با الناز چکار کردی اون شب؟ زديش؟  -
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هاش گرفت. الناز بهش نگاه فرزين نفسش رو فوت کرد و صورتش رو توی دست
هاش راه گرفت. امير به هردوشون نگاه کرد. نگاهش کرد. نگاهش مظلوم شد و اشک

  ول کرد و گفت:شد. آهسته دست منو بينشون رد و بدل می

دفاع خالی کردی، هات رو سر يک دختر بیبه يک دختر تنها رحم نکردی. عقده -
  آره!

  صدا فقط گريه کرد. هاشو رو هم فشرد و سرش رو پايين گرفت و بیالناز لب

  امير آروم گفت:

الناز زنت بود. اسمش توی شناسنامته. ناموسته و تو چطور غيرتت اجازه داد  -
خوای دونستی میکاری بکنی وقتی خودش راضی نيست. تو که می باهاش همچين
  طالقش بدی.

  با هم دعوامون شد و عصبی شدم.  -

  عصبی شدی؟!  -

  امير بدون اينکه چشم از فرزين برداره گفت: 

  شه مرد نيست؛ درده، نامرده. مردی که از سر خشم کمربندش واسه ناموسش باز می -

ی فرزين رو گرفت و جلو از روی ميز رد شد و يقه و توی يک لحظه از جا جهيد و
هاش رو توی صورتش زد و فرزين حتی فرصت نکرد تقال کنه يا آخ کشيدش. مشت

  بگه. 

من و الناز شروع کرديم به جيغ و داد تا امير فرزين رو ول کنه. اون فرزين رو از 
ها ن زد که از پلهجا کند و سمت در هل داد و با رسيدنشون به در چنان لگدی به فرزي

ها پرت شد و پرتش کرد پايين. فرزين حتی نتونست خودش رو کنترل کنه و از پله
کشيدم که برگرده داخل. اومد تو و های امير رو میتوی پاگرد زمين خورد. دست

های رکيک داد. بعد هم گل و شيرينيش رو برداشت و زير لب به فرزين فحش
شد و حبيب آقا و مامان بدو بدو جاش بلند می برگشت. فرزين به سختی داشت از

  اومدن باال. داشتن می

  گل رو توی سر فرزين پرت کرد و گفت:ی شيرينی و دستهامير جعبه
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  کشمت. يک هفته مهلت داری طالقش بدی وگرنه می -

  مامان از همون پايين گفت:

  چی شده؟ چتونه شما دو تا. -

اش شده. من برگشتم داخل و امير سمت رزين چهها پايين رفت ببينه فالناز از پله
گاه مبل انداخت و سرشو پايين گرفت و هاش رو روی تکيهها رفت و دستمبل

هاشو رو هم فشار داد. نفس عميقی کشيد. بعد هم دوباره راست شد و سمت اتاق چشم
رفت. خودمو بهش رسوندم و زير بازوشو گرفتم. بردمش توی اتاق و کمک کردم 

  خت بشينه. لب ت

گاهش کرد. با دست ديگه شکمش رو گرفت و پلک بست و نفسش يک دستش رو تکيه
  رو فوت کرد و ناله کرد. 

با اين کارات کاری دست خودت ميدی. آخه مگه خوب شدی مثل بروسلی از روی  -
  پری و ميری دعوا. ميز می

خندی زد و کشيد و عصبانيتش پوزچشم باز کرد و نگاهم کرد. بين دردی که می
  گفت: 

  دم مايک تايسون صدام کنی تا بروسلی. ترجيح می

  اون ديگه کيه؟  -

  قهرمان بوکس جهان... -

و انرژيش همراه صداش تحليل رفت و رو به عقب سقوط کرد که با يک جهش روی 
تختش پريدم و دستمو زير سرش گرفتم و مانع سقوطش شدم. يک بالش زير سرش 

  لش گذاشتم. آروم گفت: کشيدم و سرش رو روی با

  ممنون عزيزم.  -

  کنم... به خودت رحم کن.خواهش می -

  باشه.  -
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اومد رو هاش رو بست و عرق از پيشونيش پايين چکيد. فشاری که بهش میچشم
  اش رو تميز کردم. آروم لب زد: کردم. يک دستمال برداشتم و پيشونیدرک می

  شم. کنی بيشتر عاشقت میاين کارها رو می -

  خواستی نباشی؟ مگه می -

  شم. چرا، ولی بيشتر عاشقت می -

آروم بهش خنديدم که صدای مامان اومد. حين پايين رفتن از تخت گفتم بله. مامان 
  اومد توی اتاق و گفت: 

  چه خبر شده باز؟ -

  و با ديدن امير پرسيد: 

  امير خوبی؟  -

  نه زياد.  -

  کنه؟ات شده؟ جاييت درد میچه -

  تمام بدنم.  -

  ببريمت دکتر؟  -

  شم. نه! االن بهتر می -

شی، به شرطی که استراحت کنی و کمتر به روح و جسمت فشار بله بهتر می -
  تونی چند روز استراحت کنی. بياری. ببينم می

  کنم.سعی می -

  مامان يه نگاه به من کرد و خواست بره که دوباره وايساد و گفت:

  دی؟چرا فرزين رو کتک ز -

  حقش بود. -

  چی حقش بود؟ -
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تونه در کنه بعدش میطوری هر غلطی میاينکه کتک بخوره که فکر نکنه همين -
  بره. 

  دونم با شما جوونا چکار کنم! تون ديوونه شدين. من نمیبه خدا که همه -

  طور رو به سقف گفت: مامان خواست بره که امير همون

  خاله.  -

  ير که تو عرض تخت درازکش بود گفت: مامان وايساد و رو به ام

  بله!  -

  ی تخت رو چنگ زد و گفت: امير چند لحظه ساکت بود. آهسته مالفه

  کنين لياقت داشتن سلين رو دارم؟ فکر می -

  لياقتش رو داری ولی شرايطش رو نه. -

    به مامان نگاه کردم. امير به سختی گفت:

  چرا؟!  -

درت ممکنه آزارش بده چون ازش خوشش نياد، خوام دخترم زجر بکشه. مانمی -
شه بيشتر با مادرت برخورد داشته حق هم داره. زن و شوهر شدن شما باعث می

  ها گريز ناپذيره. باشيم و اين ارتباط

ذارم مادرم اذيتش کنه. درضمن مامان ذارم سلين اذيت بشه. نمیدم نمیقول می -
  دم. ل تشکيل میزندگی خودشو داره، من هم يک زندگی مستق

دونين اصالً فکر خوبی نيست. فقط ممکنه احساسات شديد و هر دوتون خوب می -
  گذرايی داشته باشين که...

ام اين آزادی رو داشتم که عاشق هر کس ديگه بشم. احساس من به من توی زندگی -
  سلين يک حس زودگذر نيست. 

  مطمئنی؟ -

  به سلين اطمينان دارم. همونقدر که به چشمام مطمئنم به عشقم  -
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  مامان چند لحظه هر دوی ما رو نگاه کرد و امير رو به سقف منتظر بود. 

من نظرمو گفتم. گفتم که مشکالتی هست و نشه بهتره. باقيش با خودتون. با پدرت  -
  حرف بزن. 

کرديم. يکهو دنبال مامانم از اتاق   مامان راه افتاد و من و امير ناباور به هم نگاه
  رون رفتم و بغلش کردم و چندين بار بوسيدمش. بي

  خيلی خوب سلين، خيسم کردی.  -

  امير هم به سختی اومده بود کنار در. دستش به چارچوب بود. به مامان گفت: 

ترين دارايی کردم بهم بها بدين و بخوايين با ارزشخيلی لطف کردين. فکر نمی -
  زندگيتون رو دست من بدين. 

ترين دارايی منه، پس خوب ازش مراقبت کن که از کارم ونی باارزشدحاال که می -
  پشيمون نشم. 

  چشم.  -

  مامان رو به من گفت: 

  برو کمکش کن بره تو تختش استراحت کنه. رنگ به رو نداره.  -

  امير لبخند زد و گفت: 

  حاليه. از خوش -

  از درده. حالت خوب نيست برو بخواب.  -

و بازوی امير رو گرفتم و بردمش توی تخت. پتو رو روش  مامان رفت و من برگشتم
  کشيدم و گفتم: 

  کردم مامان قبول کنه. فکر نمی -

  کنم. مامانت خيلی به من لطف کرد. اين خوبياش رو فراموش نمی -

  هاش رو بست.و بعد دستم رو گرفت و گذاشت روی صورت تب دارش و چشم
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ها سعی داشتن مشکل اون و ود و خانوادهفصل پاييز گذشت و الناز خيلی افسرده ب
گفت حل شدنی نيست و در نتيجه رفت درخواست طالق . الناز میفرزين رو حل کنن

  داد. 

اش رو هم اجرا گذاشت ولی عجيب اينجا بود روزی که امير و حبيب آقا با مهريه
زنش رو خواد الناز رفته بودن دادگاه، فرزين هم رفته بود. به قاضی گفته بود نمی

  طالق بده و باهاش مشکلی نداره. 

زنه که دوستش نداره اما اينطور نيست. گفته بود به قاضی گفته بود زنش توهم می
خواد و مشتاقه که زودتر عروسی رو راه همه چيزش برای زندگی حاضره و می

  بندازن. 

ود چون گه و فرزين گفته بامير سعی کرده بود به قاضی بفهمونه که فرزين دروغ می
شون بمونم و خواد من توی خانوادهخواد با نامزد سابقش ازدواج کنه، نمیامير می

  خوان حذفم کنن. می

از جلز و ولز امير استفاده کرده بود و رأی رو به نفع خودش گرفته بود. قاضی هم 
  ها. دستور به تمکين داده بود و عدم دخالت خانواده بين اون

دونست بايد چطوری شر فرزين رو خيلی ناراحت بود. نمیوقتی اومدن خونه، امير 
دونستيم فرزين الناز رو دوست نداره اما الناز خودش از سر الناز کم کنه. همه می

  رو توی دام انداخته بود و خالصی هم نداشت. 

مامان ازم خواست برای امير ميوه و شلغم پخته ببرم باال و کمی باهاش حرف بزنم 
  آروم بشه.

داد. ازش خواستم بياد بشينه و چيزی رفتم پيشش داشت به ماهياش غذا می وقتی
  بخوره. ولی خيلی توی خودش بود و نيومد. 

  رفتم کنار وايسادم و به آکواريوم نگاه کردم. آهسته گفت: 

  فرزين الناز رو دوست نداره.  -

  دونم. می -

  اد الناز رو ول کنه. خوکنم برای همين نمیدونه من با تو ازدواج میاون می -
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  که چی بشه؟ -

  که نزديکمون باشه، که عذابمون بده، که بگه من هميشه کنارتون هستم. -

  امير. -

  جانم عزيزم. -

  خوای فرزين نباشه چون فقط اين نيت رو داره؟ تو می -

  در ظرف غذا رو بست و اون رو روی ميز آکواريوم گذاشت. رو به من کرد و گفت: 

کنن و سرشون گفتم با هم زندگی میرو دوست داشت مشکلی نداشتم. می اگر الناز -
توی زندگی خودشونه. ولی اين بده که الناز رو نخواد، بعدش هم بياد توی خانواده. 

تر از مون رو آزار بده. اين مشکل حتی بزرگچشمش دنبال تو باشه و بخواد همه
  مشکل بين مادرم و مادرته. 

ی رو کرد به من دستش رو نزديک صورتم آورد و آهسته چند دادم. وقتبهش حق می
  اضربه به صورتم زد و گفت: 

  شه بتونن تو رو ازم دور کنن. غصه نخور، هيچی باعث نمی -

  مطمئنی؟ -

  آره عزيزم.  -

هاش رو دور انداخت و اش مچاله کردم. دسترفتم تو بغلش و خودمو توی سينه
گاهم بود رو دارم. عشقم رو دارم. تمام دنيا تکيهکردم پدرم موهامو بوسيد. حس می

  و اين برام خيلی زيبا بود. 

مدتی گذشت، من و امير به کار و زندگيمون سر و سامون داديم. بعد از مدتی هم 
رسماً نامزدی و عقد کرديم. الناز عروسی کرد و رفت سر زندگيش با فرزين. شب 

اگر دستش به خواهرش بخوره بد  عروسيشون امير کلی فرزين رو تهديد کرد که
  کنه.باهاش تا می

بهار که از راه رسيد و زمستون سرد و برفی رو پشت سر گذاشتيم، من و امير 
کارهای عروسيمون رو تدارک ديديم. من خودم برای خودم لباس عروس دوختم و 
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ثل تونست مرفت. نمیپيراهنی که مد نظرم بود آماده کردم. امير دوباره باشگاه می
هابا خواست همه چيز رو فراموش کنه.به ياد گذشته شبقبل تمرين کنه اما نمی

ها برنده گشتيم خونه. با پولی که توی مسابقهاومد دنبالم و با هم برمیموتورش می
شده بود خونه خريد. ماشين خريد. کارش رو گسترش داد و باشگاه تأسيس کرد. کنار 

چرخوندم. هر جا هر کدوم م و زندگيمون رو میکرديهم و پشت به پشت هم کار می
  گاه بود. شديم اون يکی براش تکيهخسته می

تونست مشت بزنه من بغلش هر وقت امير از ورزش نکردن دلگير بود و نمی
شه و اين فايتر، فايتری دادم که روزی دوباره سر پا میکردم و بهش اميد میمی

  شه. ره و به زودی همه چيز درست میها کم بيانيست که بخواد با اين زخم

در آخر هم يکی شدنمون رو جشن گرفتيم. مادرش به جشنمون دعوت بود ولی نيومد. 
حتی سپيده هم نيومد. امير اصرار کرد حداقل خواهر کوچيکترش رو بيارن به جشن 
و اونا نياوردنش. امير تمام مدت چشمش به در خشک شد اما دل اونا به حالش رحم 

  .نيومد

زندگی من و امير خالصه شده بود توی دو دوره. يک دوره وقتی که با هم آشنا شديم 
  ی دومش بعد از ازدواجمون. تا ازدواجمون. و دوره

خواستی باهاش زندگی زندگی کردن با يک فايتر خيلی آسون نبود. وقتی می
گ شد و چشمت با ديدن رنهای ظاهريش موجب جلب توجه زيادی میزيبايی  کنی

ديدی زندگی شدی میشد. ولی وقتی وارد زندگيش میهای مختلف، کور میو لعاب
  با يک فايتر زيبا، که يک خوی مغرور و جنگنده داره زياد هم آسون نيست. 

ها داشت، خيلی نکات مثبت داشت، اما غرور و جنگنده بودنش امير خيلی زيبايی
ندگی ما خيلی بيشتر از فصل گير کرد. فصل دوم زتوی زندگی من رو خيلی غافل

هام اولش هيجان داشت و ما رو به چالش کشيد. فصلی که اگر روزی برای بچه
  تعريف کنم، شايد هيچوقت باورشون نشه. 

های زيادی از اطرافيان گلاون شب بعد از جشن عروسی و گرفتن کادوها و دسته
  مون. هم رفتيم خونه
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هامو در آوردم و ب رسيديم خونه، من کفشوقتی خسته و کوفته بعد از اون شب خو
  راه افتادم سمت اتاق خواب و گفتم: 

ً خسته - ام. نصف روز توی آرايشگاه بودم، بعد هم آتليه، بعد تاالر. فکر واقعا
  کردم جشن عروسی اينقدر آدمو خسته کنه.نمی

امير در رو پشت سرش قفل کرد و اومد داخل خونه. کتش رو در آورد و پشت سر 
من اومد توی اتاق. کتش رو انداخت روی صندلی و من خودمو انداختم روی تخت 

  و گفتم: 

  دوست دارم ده روز فقط بخوابم.  -

اومد و کنارم دراز کشيد. دستش رو دورم انداخت و منو کشيد تو بغلش. صورتمو 
  بوسيد و گفت: 

  لباستو عوض کن.  -

  تونم. نمی -

  دوباره منو بوسيد و گفت: 

  م پاشو لباست رو عوض کن.گفت -

  ابروهامو باال انداختم. لبخند زد و روی آرنجش تکيه کرد. 

ها از سرم شد. تور رو از روی سرمو به کنار خوابوند و مشغول باز کردن سنجاق
ی دستمال مرطوب رو سرم برداشت. بعد هم بلند شد و از روی ميز توالت بسته

پاک کردن آرايشم شد. کمی هم خنديد که برداشت. برگشت پيشم و با حوصله مشغول 
  آرايشگر چند ساعت زحمت کشيده منو خوشگل کنه و اون توی چند دقيقه پاکش کرد.

  هام کشيد و بعد جداشون کرد. چند بار دستمال رو روی مژه

  چند لحظه نگاهم کرد و گفت: 

  حاال سلين خودم شدی. -

  هام گفت: و رو به چشمهامو بوسيد. سر بلند کرد و بعد خم شد و روی لب
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  پاشو، نخواب، من ديگه طاقت ندارم صبر کنم.  -

ی نشستم و پشت بهش کردم. زيپ لباسمو پايين کشيد و پشت گردنمو بوسيد. چند دقيقه
  بعد هم توی بغل هم بوديم...

. روزهای آروم و بر وفق ذاشتيماوايل زندگيمون روزهای خوبی رو پشت سر می
زد. دوست داشت کنار امير باشه. اومد به امير سر مینکرد و میمراد. کسرا ولمون 

  امير هم يک جورايی از شخصيت واقعی کسرا خوشش اومده بود. 

يک روز کسرا دعوتمون کرد و خواست بريم پيشش. توی همون ويالی بزرگ و 
هاش هستن. شه. فقط چندتا از دوستجنگليش. بهمون گفت که کسی مزاحممون نمی

  بگذرونيم.  ت ما هم باشيم و خوشخواسمی

وقتی رسيديم ويالی کسرا همه چيز عالی بود. يک اتاق بزرگ برامون مهيا کرده 
بود. هنوز کسی نرسيده بود و فقط من و کسرا و امير بوديم. شب رو اونجا استراحت 

  کرديم. 

کردم توی خوابش حتی نگران امير تا خود صبح منو تو بغلش نگه داشت. حس می
نه. انگار ياد روزايی که اينجا اسير بوديم به شکل ناگهانی روی فکر و احساساتش م

هاش اثر گذاشته بود. برای همين تا صبح منو تو بازوهاش نگه داشت. از فشار دست
تونستم راحت بخوابم. صبح که ولم کرد و صورتمو بوسيد تازه داشت خوابم نمی
واب و بيداری حس کردم رفت که ورزش برد. اون از اتاق بيرون رفت و بين خمی

اومد بيدار دونم چقدر گذشت که از صدای خنده و نوری که توی اتاق میکنه. نمی
شدم. ساعتو که نگاه کردم نزديک نيم روز بود. از تخت پايين رفتم. خودمو به 

ی سفيد رنگ که باز بود رسوندم. رفتم توی تراس و پايين رو نگاه کردم. امير پنجره
دستکش بوکس و شورت ورزشی توی آالچيق بود. چند نفر هم وايساده بودن و  با

خنديدن. يک زدن و گاهی میکردن. دختر و پسرايی که حرف میداشتن نگاهش می
  کرد. نفر هم پشت ميز و صندلی فلزی، جلوی آفتاب داشت از خودش پذيرايی می

ت مشت زنی کنه چون اون تونسخواد چکار کنه. اون که نمیدونستم امير مینمی
  ماجرا براش مثل فاجعه بود. 
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متوجه حضور من شدن. با سالم کردنشون امير برگشت و من رو نگاه کرد. از 
  جا، از توی آالچيق داد زد: همون

  خوام برات کتلت درست کنم. عزيزم بيا پايين می -

کسرا تعجب کردم. همه خنديدن. اون مرد برگشت و بهم نگاه کرد. با ديدن کاوه برادر 
  دستش رو بلند کرد و گفت: 

  سالم بانو.  -

  سالم.  -

  صدايی توی باغ پيچيد: 

  از وقتی عروس شده تنبل شده... بيا پايين ديگه.  -

و بعد کسرا رو ديدم که با دستکش بوکس و شورت ورزشی وارد باغ شد. نگاهی به 
ی نرده تکيه م و به گوشهمن انداخت و رفت سمت آالچيق. برام جالب شد. جلوتر رفت

  زدم. کسرا رو در روی امير ايستاد و شروع کرد باال و پايين پريدن و گفت:

  زنم که اشکت در نياد. دم و توی شکمت نمیبهت آوانتاژ می -

  امير رقص پای کسرا رو نگاه کرد و گفت: 

داً بوکس کار اوالً قانون آوانتاژ برای فوتباله ربطی به بوکس نداره، ثانياً تو جدي -
  کنی؟می

  آره، پس چی فکر کردی؟ فکر کردی همينطوری ميام با تو مبارزه کنم؟  -

معلومه يک چيزايی بارته. پس نگران نيستم از کدوم طرف کتلتت کنم از کدوم  -
  طرف برگردونمت. حق انتخاب با خودته.

  فهمی.االن که مثل هندونه ترکوندمت می -

خوان چکار کنن. کاوه خنديدن. من هم منتظر بودم ببينم میکل اون دوتا میهمه به کل
چند ضربه با قاشق به کنار ليوان زد و اون دوتا شروع کردن. امير گاردش رو بست 

تونست بهش زد و کسرا نمیو کسرا بهش حمله کرد. امير خيلی راحت جاخالی می



563 
 

صورت کسرا  گير کننده يک مشت مستقيم زد توضربه بزنه و توی يک حرکت غافل
  که اون نقش زمين شد. 

با اصرار بلند شد و دوباره حمله کرد. امير دورش چرخيد و يک مشت زد تو 
های آالچيق و نتونست خودش رو صورتش. کسرا پرت شد و با شکم خورد به ميله

کنترل کنه. پاهاش بلند شد و از زمين فاصله گرفتن و پرت شد بيرون. دخترا جيغ 
  خنديد. شت به کسرا میکشيدن و کاوه دا

ها رو از دستش در آورد و روی زمين پرت پسرا از جا بلندش کردن که دستکش
  کرد و گفت: 

قبول نيست. مربی هيچی به من ياد نداده. جلوی زنش منو کشت. مثالً مصدوم بود  -
  تونست ضربه بزنه. و نمی

  کاوه با صدای بلند خنديد و گفت: 

  نياوردی.بدبخت بيست ثانيه دووم  -

امير بهشون خنديد و دستکشش رو در آورد و توی سر کسرا پرت کرد. دستکش 
  خورد به سر کسرا و امير خندون گفت: 

  شی. تو هيچوقت آدم نمی -

هاش رو از هم باز کرد. منظورش اين بود که و دست و بعد رو کرد به من و خنديد
و به خطوط منحنی و زوايای  برم پيشش. به درخشش بدنش زير نور آفتاب نگاه کردم
  عضالتش توجه کردم. اون يک کوه از ايستادگی بود.

کرد مرد من، هنوز هم يک فايتر بود. شايد زخمی، شايد مصدوم، ولی داشت سعی می
ی ستبر و عضالت شکمش های پهنش، سينهدوباره قدرتش رو به دست بياره. شونه

  کشيد. یهنوز هم اونو مثل يک فايتر قدرتمند به رخ م

تونه دوباره يک جنگجوی سيامی بشه. جنگجويی دونستم و ايمان داشتم که اون میمی
  تونست حريفش رو توی هم خرد کنه و در هم بشکنه. که به راحتی می
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ايمان داشتم اون دو ماهی فايتر روی پشتش، انرژی و خوی جنگجوييشون رو به 
آورد و نه توی رينگ شکالت کم میکنن. برای همين نه در برابر مامير تزريق می

  آورد. و زمان مبارزه خم به ابرو می

های قدرتمندش موانع تونست جلودار اين فايتر باشه. فايتری که با مشتهيچ چيز نمی
  شکست.سخت رو در هم می

چيزی که مسلم بود اين بود... امير، يک فايتر به دنيا اومده بود و برای هميشه مثل 
  کرد. ی میيک فايتر زندگ

  

  پايان جلد اول.

  ی بامداد. دقيقه ١:٨ساعت  ١۴٠١آذر  ١۴پايان: 

 تقديم به پسر عزيزم امير.


