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نام رمان  :بازگشت امید
نویسنده  afsa :کاربر انجمن نودهشتیا
موضوع  :تخیلی  /عاشقانه
ویراستار Mohadeseh.f :کاربر انجمن نودهشتیا
خالصه  :این رمان روایتگر ماجرای یک خر است  .یک خر که اتفاقا برعکس دیدگاهی که بهش داریم
هوش زیادی داره  .شاید به نظر بچگونه بیاد ولی این ابر مُخ وارد دنیای انسان ها با یک کالبد انسانی می
شه .
اون حتی یک االغ خالص هم نیست و نمونه جهش یافته است  .یک االغ  ،با روحیات خر ها  ،اخالق خر ها
 ،خالصه کال یه کره خر به تمام معناست ! و یک جورایی جلوه ی یک خر در جامعه رو بهتون نشون میده
متاسفانه یا خوشبختانه اولماک در قالب انسانی " امید " درگیر مشکالت زیادی میشه که با دختری به اسم
گلسا آشناش می کنه .
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سخن نویسنده :
این داستان جنبه ی تخیلی زیادی داره  .درواقع به یاد از مالنصرالدین و خرش نوشته شده ! من توقع
ندارم همه خوششون بیاد و بازدید و الیک ها باال باشه ولی بیشتر دنبال نقد حسابی هستم  .با این رمان
قصد داشتم تا حدودی خوبی ها و بدی ها رو نشون بدم  .دیگه برداشت آزاده  .می تونید امتحان کنید و
ببینید که من با نوشتنم شمارو به کجاها می برم ^^-
مقدمه :
گاهی خر می شود  .خر است دیگر ! ولی عاشق بودن را باید از او آموخت  .یک خر می تواند انسان را
درس دهد .
نگاهش کن  .نشانت می دهد که با تمام هیکل انسان وارت بلد نیستی انسان باشی ! به تو ثابت می کند که
گاهی چنان خر می شوی که در جهل از چهار پا هم بیشتر پیش می روی !
نشانت می دهد که در انسان بودن خیانت کرده ای !
نشانت می دهد حتی اگر نابغه باشی وقتی بی تعهد باشی ارزشی نداری .
احساسات انسانی را نمی فهمد  .اما نشانت می دهد چگونه باید محبت کنی .
او انسان نیست  .فراتر از انسان هاست .
او تورا درس می دهد ! پس معلمت را پاس بدار .
من جسمش را ساختم  ،و او روح مرا ساخت .
متن از نگاه دکتر آرشام خادم ( کاراکتر )
افکارم  /احساساتم  /روح و روانم  /زندگی ام  /دنیایم  /وظایفم
برایم مهم نبودند . . .
قبل از دیدن  . . .آن [ مــــعـــــــادلــه ]
***
شروع داستان  ،قرن  71میالدی
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آم  . . .نمی دونم از کجا شروع کنم ! آشنایی من و مال برمی گرده به وقتی که یه پسربچه ی ده ساله
بودم  .پدرم تازه عمرش رو داده بود به شما و من عهده دار زندگی خودم و مادرم و هشت خواهر برادر
کوچک ترم شدم ! سراغ چند کار رفتم  ،مثل آهنگری  ،نانوایی  ،پینه دوزی  ،خیاطی و حتی حمالی !
با این که مثل بال نسبت "خر" کار می کردم  ،ولی هر استاد  ،به یه بهونه ای عذرمو می خواست و با یه
اردنگی دقیق و حساب شده بیرونم می کرد و منم دست از پا دراز تر می رفتم سراغ یه اوسای دیگه . . .
آذوقه و پولمان هم روبه اتمام بود و مادرمهربانم هم مرا به خانه گرم و نرممان راه نمی داد  .یه روز که
گوشه ی کوچه نشسته بودم و کاسه ی چه کنم چه نکنم دستم گرفته بودم  ،دیدم یه مالیی  ،برعکس
روی خرش سوار شده و داره از کوچه رد میشه و بچه ها هم هرهر بهش می خندن !
هرکس  ،یه تیکه ای چیزی بارش می کرد و این یارو هم انگار نه انگار  . . .آقا مارو میگی فضولیمون
داشت آفتاب باالنس می زد  ،یکم غیر مستقیم دنبالش رفتم  ،تا باالخره یه جا تنها و دور از جمعیت
مستهزئی اطرافش گیرش آوردم و رفتم جلو و گفتم :
_ سالم مال ! یه سوال داشتم ! جسارتا چرا برعکس روی خرتون سوار شدین ؟
یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد و گفت :
_ بچه جان من کار دارم ! داری مسخرم می کنی یا واقعا می خوای بدونی ؟
من  :واقعا می خوام بدونم ! تورو خدا دلیلش و بهم بگین اوسا !
خندید و گفت :
_ ازت خوشم اومد بچه جان ! فقط  . . .االن نمی تونم دلیلش و بهت بگم !
من  :چرا ؟
مال اومد نزدیکم و دم گوشم گفت :
_ چون خرم می شنوه !
من  :می شنوه ؟
مال  :با همه ی نفهمیش متاسفانه هم می شنوه هم می فهمه !
من  :اممم  . . .ممنون استاد ! فعال  . . .من باید برم خداحا فظ . . .
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مال  :صبر کن ببینم بچه جان ! وقتی بهم میگی استاد باید تا آخرش وایسی !
من  :یعنی کار دارین بهم بدین ؟
مال  :آره ! منتهی باید بیای دم دکونم !
من  :کجا ؟ کجاست ؟
اون موقع  ،هر نوع مغازه و دکون و دکل و پیشخون و کوفت و زهر ماری رو تصور می کردم  ،به جز یه
چاپارخانه پرت و دور افتاده پر از االغ و اسب و قاطر /: . . .
اولش یه آسیاب بادی کهنه به نظر میومد ولی وقتی رسیدیم  ،دیدم که یه چاپارخونه اس . . .
به خودم گفتم همت ! این همه شغالی داغون  ،عیب نداره ! اینم یکی مثل همشون ! فوقش اینه که یه
اردنگی دیگه نصیب ماتحتم میشه دیگه ! ولی آخه چرا االغ داری ؟ مگه اوسا نگفت دکون ؟ پس اینجا
دیگه کجاست ؟
اون موقع بچه بودم و حالیم نبود که نباید سرم و بندازم پایین و دنبال یه غریبه خل و چل راه بیوفتم و تا
ده کیلومتر بیرون شهر دنبالش برم ! وگرنه این بالها سرم نمی اومد !
منو دزدید ؟ تا حدمرگ ازم کار کشید ؟ کتکم زد ؟ منو اسیر کرد و فروخت ؟ نه خیرم ! کاری کرد
که تا عمر دارم باید تقاص اون اوسا گفتنم و پس بدم ! . . .
مجبورم کرد درس بخونم ! آره ! می دونم ! فجیح ترین شکنجه ی دنیا ! اهه ! نگین االن اشکم
درمیاد ! نگین ! از شانس بدم  ،بهم می گفت تو خیلی باهوشی و زود یاد می گیری ! و درسای بیشتری
و خروار می کرد رو سرم  . . .یه سری علوم عجیب غریب و ناشناخته که نمی دونستم به چه دردی می
خوره اصال !
حاال چرا توی چاپارخونه ؟ بین االغا ؟ راستش این مال نصرالدین  ،یکم که  . . .خیلی شیرین عقل بود
! در عین حال که سخت ترین مسائل فیزیک و شیمی و نجوم رو بهم یاد می داد و ابروهامو تا به تا می
کرد  ،می گفت که باید بین االغا درس بخونم و به اونا هم یاد بدم /:
می گفت وقتی یاد می گیری برای اوناهم توضیح بده ! طفلکا ! من که وقت ندارم براشون توضیح بدم ،
حیفه از این مباحث شیرین علمی عقب بمونن ! گناه دارن !
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و خب  ،با همین شیرین عقلیش هم  ،در ازای تدریس به االغ هاش بهم پول میداد  /:روزانه  ،چهار
ساعت به من درس می داد  ،دوساعتم تو کارهای چاپارخونه بهش کمک می کردم  ،و توی اون شیش
ساعتی هم که مجبورم می کرد به االغا درس بدم غیبش می زد !
هر روز باهم مسیر چاپارخونه تا روستای دالقوزآباد رو طی می کردیم  . . .من هم با مادرم آشتی کردم و
مخارج خونه رو هم به مرور تامین می کردم  . . .و این طور شد که  ،در آسیاب خرابه ی مال  ،یا بهتر
بگم  ،آزمایشگاه شیمی فوق تخصصی مشغول به کار شدم  . . .یا به عبارتی تحصیل و تدریس می کردم .
وقتی از مال می پرسیدم که چرا به من مثل مالهای دیگه  ،اشعار سعدی و حافط و اینا یاد نمیده  ،یا
سواالی وحشتناک دیگه ای که داشت مخمو می خورد ازش می پرسیدم  ،می گفت که به زودی می فهمم
 . . .به زودی می فهمم  . . .به زودی می فهمم . . .
و حاال فهمیدم !
اون اوایل  ،من تنها شاگرد مال بودم  ،ولی بعدش چهار نفر دیگه بهم اضافه شدن  . . .همت داداشم  ،و
آرمیتا دختر مال و دوتا دوست خلش مهناز و شهناز که خواهر بودن  . . .اولش اونا هم تفننی میومدن . .
 .ولی کم کم مال ازشون خوشش اومد و شروع به کار کردن . . .
حاال بیست سال گذشته و من  ،رحمت پسر قدرت اهلل جاروکشان دالقوزآبادی اصل  ،یه مال که نه ،
پرفسوری هستم برای خودم !
اون چاپارخونه هم االن واسه خودش یک آزمایشگاه فوق فوق پیشرفته در حد مراکز تحقیقاتی فضایی
سال  0333شده ! باورش سخته ! می دونم ! من طی این سال ها متوجه شدم که سه نفر هستن که از
نظر مالی و علمی مارو ساپورت می کنن که مال واسط بین ما و اوناست  . . .مال میگه اونا از آینده اومدن ؟
یه همچین چیزایی ! . . .
باالخره  ،ما یاد گرفته بودیم که در قرن هفدهم میالدی  ،توی روستای دالقوز آباد کنار شهر شنگولستان
 ،حتی اگه چند نفر جلوی چشممون از سه چهار قرن جلوتر اومدن  ،ندید بدید بازی درنیاریم و مثل آدم
بریم جلو باهاشون سالم احوال پرسی کنیم .
مگه نه ؟
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خب می خواید می تونید باور نکنید  ،اصال معقول هم نیست ک بخواین باور کنید  ،ولی این قضیه  ،مو به
تن هممون سیخ کرده بود . . .
( راوی  :امید )
موهام و مرتب کردم مدل مزخرفیه می دونم رنگشم سرمه ایه با یه رشته ی سفید نصف کله ام هم کچله و
. ...
آینه ی ماشین رو به حالت اولش برگردوندم اعصابم طبق معمول خرد بود  . . .سوئیچ رو چرخوندم و
ماشین رو روشن کردم  . . .فرمون رو چرخوندم  . . .و از پارک خارجش کردم  . . .یه ژست عصبی
گرفتم شروع کردم به روندن .
ساعت هشت شبه و هوا مایل به تاریکیه .یه رنگ نارنجی ملس داره .که عاشقشم .هندزفری کوچیکم طبق
معمول روی گوشمه .کنار کله ی نیمه طاسم ولی هیچ تمایلی به شنیدن هیچ موزیکی ندارم .
فقط یکم ترافیک الزمه تا اعصابم خط خطی تر بشه  ! . . .که خداروشکر خبری از ترافیک نیست .
انداختم توی کمربندی تا برسم خونه  ،یکم باید فکر کنم .درباره ی امروز .مثل روزهای قبل بود ولی حال
من با روزای دیگه فرق داشت چراش و نمی دونم  .حتی نمی دونم چرا فنجون قهوه رو پرت کردم سمت
آبدارچی شرکت و  . . .سر منشی رو کوبوندم توی میز و . . .
گوشیم رو هم رو حالت سایلنت گذاشتم .
توی دفترچه تلفن من  ،کال دوتا اسم پیدا می کنی :
( دکترخادم و منشی دفترم )  . . .به جز این دونفر هم کسی جرئت زنگ زدن به من رو نداره .
شاید فکر کنین من یه پسر عنق و بچه ننه ی سی ساله هستم که دوزار نمی ارزه  . . .خوب هستم !
مشکلی هست ؟
بی اراده ترمز کردم  . . .به خودم اومدم دیدم که رسیدم خونه .به چی فکر کردم و تاکجاها رفتم خودمم
نمی دونم ! . . .
با ریموت  ،در پارکینگ آپارتمان رو باز کردم و ماشین رو بردم تو و بعد از پارک کردنش در محل امن ،
پیاده شدم و قفلش کردم .
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چند تا پسربچه توی پارکینگ داشتن گل کوچیک بازی می کردن .سروصداشون سردردم رو تشدید می
کرد .با یه پوزخند عوضی که روی لبم نشسته بود بدجور هوس کردم توپشون رو پاره کنم !
یکیشون از قضا توپ چندتیکه رو شوت کرد سمت من و نزدیک بود بخوره توی کله ی خوشگلم که با یه
دست گرفتمش .
پسرها برگشتن سمت من  . . .یکیشون و می شناختم  . . .ناصر بود پسر واحد بغلیم  . . .که بدجور
هم ازم می ترسید  . . .من هم کم نترسونده بودمش !
بلندقد ترینشون گفت :
_ آقا توپمون و میدی ؟
به چشمای زیتونی و موهای لخت قهوه ایش نگاه کردم .تی شرت و شلوارکش سبز بودن .
من  :ام  . . .توپ کیه ؟
همون پسر گفت :
_ برای منه .
من  :و اگه ندم چطور می شه ؟
گفت :
_ ده بده اذیت نکن دیگه !
با یه لبخند موذیانه توپ رو گذاشتم روی زمین و چندتا روپایی زدم باهاش  . . .بعد دوباره توی دستم
گرفتم و بررسیش کردم .
ناصر داشت ناخن هاشو می جوید و قامت اتو کشیده ی من رو برانداز می کرد .
خیلی مخفیانه تیغی رو از توی جیبم درآوردم و آماده ی اجرای نقشه شدم که یهو خروس بی محل گفت :
_ به به سالم آقای مهندس چطورین شما ؟
تیغ رو سریع مخفی کردم و سرمو گرفتم باال .
لبخندی مصنوعی زدم :
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_ خوبم ممنون !

توپ رو به سمت ناصر شوت کردم البته از حرصم اینقدر محکم شوت کردم که خورد توی شکمش و
نقش زمین شد .
روبه دکتر جمشیدی که از آسانسور پیاده شده بود و نقشه امو خراب کرده بود کردم وگفتم :
_ چه خبرا ؟
دکتر خسرو جمشیدی یا بهتر بگم  ،خسرومشنگی که من بهش می گفتم  ،به ناصر کمک کرد بلند بشه و
همون جور که سمت من میومد گفت :
_ مشتاق دیدار بودیم آق مهندس ! باالخره نمی خوای مدل موهاتو عوض کنی ؟ خسته نشدی ؟ آقا
سنی ازت گذشته ! اینا مال جووناس ! سی سالت شده نمی خوای سروسامون بگیری ؟ چندبار من به
این مهنازخانوممون گفتم باید یه آستینی واسه این آق مهندس باال بزنیم گوش نمیده که ! ببخشید اگه
کوتاهی از ما بود ! همسایه ای گفتن باالخره ! حاال بفرمایین باال درخدمت باشیم !
چه قدر دلم می خواست خفتشو بگیرم و بکوبونمش سینه ی دیوار خدامی دونست ! ده خاموش کن اون
موتورو ! ورورورور ! چه عذاب الیمی می کشه آدم وقتی مجبوره همه ی خشمش و پشت یه لبخند نفرت
انگیز مخفی کنه ! اه !
من  :نه ممنون ! من دیگه میرم تو خستم خداحافظ شما .
بدون اینکه منتظر جواب بشم به سمت آسانسور رفتم  . . .از شانس گند من رفته بود طبقه پنجم ! تا بیاد
این جمشیدی کله ی منو درسته قورت میده ! نمی فهمم این زبونو از کجا گیر آورده این بشر ! خدایا به
همه زبون دادی به اینم زبون دادی آخه ؟ نمی شد دوتا دماغ اضافه تر می دادی اینقدر سیگار نکشه تا
آدم مجبور بشه موقع حرف زدن باهاش ماسک غواصی بزنه ؟
یه لبخند عوضی دیگه به جمشیدی زدم و سه چهار بار دیگه دکمه رو فشار دادم  . . .بچه ها دیگه دوباره
بازیشونو از سر گرفته بودن  . . .جمشیدی همونطور که به من نگاه می کرد  ،ریش و سیبیل فرانسویش
رو می خاروند . . .
یهو گفت :
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_ راستی آقای مهندس .
من  :عجله دارم ببخشید !

بعد به سرعت برق از پله ها دویدم باال و به خاطر این مرده شور برده  ،هفت طبقه رو یورتمه زدم ! . . .
در خونه رو با بی حالی باز کردم .کفشام که صبح واکس زده بودم ولی دوباره خاکی و لک دار شده بودن
رو توی جاکفشی گذاشتم و رفتم تو و درو بستم .
جلوی آینه به خودم یه نگاه انداختم  . . .کت و شلوار سرمه ای  ،پیراهن سفید و یه کراوات راه راه
سرمه ای سفید  .شیک پوش بودم .قیافه ام .صورت تراشیده شده و کشیده  ،چشم های آبی خالص ،
دماغ قلمی  ،لب های خطی  . . .و چونه ی باریک .
کیفم رو روی مبل پرت کردم  . . .پرده ها کشیده شده بودن  . . .و نور نارنجی ضعیفی خونه رو گرفته
بود  . . .المپ ها هم روشن بود  . . .ولی من که خونه نبودم المپارو روشن کنم ؟ بودم ؟ از صبح توی
شرکتم ! قوم و خویشی هم که ندارم بخوان بیان  . . .دارم ؟
به سمت آشپزخونه رفتم و با حالت عصبی از این طرف اپن به قابلمه ای که روی گاز داشت قل قل می زد
نگاه کردم .دست به کمر ایستادم و یه ابروم رفت باال .کسی توی آشپزخونه نبود ولی معلومه که یه نفر
اینجا بوده !
بو کشیدم  . . .بوی آش بود !
هیچ یادداشتی چیزی هم نبود .
شاید هنوز هم توی خونه باشه نمی دونم .
دست هایی از پشت روی شونه هام اومدن و کتم رو از پشت کشیدن  . . .وحشت کردم و برگشتم . . .
به اون موجود دوپایی که کتم رو درآورده بود و با یه لبخند بهم نگاه می کرد .
دستم رو گذاشتم روی قلبم و فریادی خفیف کشیدم و گفتم :
_ کثافت نمی گی سکته می کنم ؟ اینجا چه غلطی می کنی مونس ؟
لب هاش تکون خوردن و گفت :
_ خسته نباشی قهرمان !
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من  :زهر مار ! چطوری اومدی تو خونه ی من ؟
یه تای ابروش باال رفت :
_ خونه ی تو ؟ مگه خونه ی ما نیست ؟
من  :خوبه بابا حاال دو دنگ از خونه به اسمشه حاال ! کی اومدی ؟ چیه ؟ فرانسه بهت نساخته ؟
لبخندش عمیق تر شد :
_ امید اگه بابا بفهمه اینجوری رفتار کردی نصفت می کنه ! مگه چشه ؟ دلم برای تهران تنگ شده بود !
مونس خادم  ،دختر دکتر آرشام خادم  ،بدترین کابوس منه  . . .یه پنج شیش سال از من کوچیک تره
 . . .من و افشین ( پسرواقعی دکتر خادم ) باهم دقیقا همسن بودیم  . . .به واسطه ی اون هم من و
مونس خواهر و برادریم  .ولی خوب  ،دست روزگار افشین رو وقتی یک ماهه بود از ما گرفت .به جاش
خونواده ی خادم یه دختر دیگه به فرزند خوندگی گرفتن که اسمش انیس بود  . . .مونس هم به پیروی
از اون اسمش انیس شده .مسخرست مگه نه ؟ خیلی عجیبه که یه خانواده ی ثروتمند  ،فرزند خونده
قبول کنن خصوصا یکی مثل من  . . .اونم با وجود یه پسر همسن خودم !
از وقتی یادم میاد  ،مونس خار چشم من بود  . . .من از بچگیم توی قصر دکتر خادم بزرگ شدم . . .
مونس حکم خواهرناتنی منو داشت .به نوعی هم من برادر رضاعیش بودم  .ولی اصال برام قابل تحمل نبود
 . . .کال  . . .اخالقش  ،ادا و اصولش  ،کردارش  ،مزخرف بود ! مزخرف ! معنای واقعی تنفر رو می
تونستید توی قیافه ی به ظاهر معصومش درک کنی ! کافی بود سه روز باهاش تو یه چهاردیواری سر کنی
! اه اه اه اه ! تازه از شرش خالص شده بودم ! دوسال پیش  ،برای مسابقات آشپزی رفته بود فرانسه فقط
همین نه  . . .کال تحصیل و زندگیشو برد اونور  . . .همون سال  ،برای این که من به پول نیاز داشتم تا یه
سری بدهی های شرکت رو بدم  ،این خانوم هم برای اینکه منت سرم بزاره خواست بهم قرض بده . . .
من نه می تونستم رد کنم و نه قبول ! آخرش هم دکترخادم مجبورم کرد دودنگ از خونه ام رو به مونس
بفروشم تا اینم به اصطالح پولش پس انداز بشه .
با کالفگی گفتم :
_ خوب چرا نمیری خونه ی بابات ؟
مونس  :امید .
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من  :چه مرگته باز مونس ؟
مونس  :بابا نمی دونه من برگشتم  . . .نبایدم بدونه .
لحنش مظلوم شده بود  . . .مثل بچگیاش که یه گندی باال میاورد و ازم می خواست جمع و جورش کنم !
من  :خوب ! من خبرچین نیستم ! ولی امون بده هم نیستم ! اگه فکر کردی می زارم اینجا بمونی
کورخوندی !
مونس  :داداش نمی خوای بدونی چی به روز مونس آوردن ؟
با این که روش حساسیت خاصی نداشتم و به اصطالح  ،داداشش هم نبودم متعجب و یکم جدی و آروم
پرسیدم :
_ چی شده مونس ؟
نگران شدم  . . .شونه هاشو گرفتم و کله اشو صاف کردم و توی چشماش زل زدم . . .
من  :منتظرم ؟ چی شده مونس ؟
مونس  :چیز خاصی نشده  ! . . .راست میگم امید !
مشکوک شدم :
من  :پس چرا بابات نباید بفهمه برگشتی ؟
مونس  :چون آه  . . .اگه به قرص بودن دهنت اطمینان نداشتم بهت نمی گفتم  . . .اون بسته ی مسخره
که بابا دوماه پیش برام فرستاده بود تا به دست یکی از دوستاش توی پاریس برسونم .یادته ؟
من  :آره .منم ازش خبر داشتم  .خب ؟
مونس  :بابا بهم سپرده بود که اون دوستشو پیدا کنم  . . .و خوب  ،پیدا کردنش کار راحتی نبود . . .
دوهفته پیش  ،اون بسته رو ازم دزدیدن .
من  :وای  ! . . .دیگه چی چی !
مونس  :فقط این نیست ! قاپ نزدنش که ! باهام درگیر شدن ! کلی کتکم زدن !
من  :خب چرا به بابات نگفتی ؟ نمی کشتت که ! فوقش نفله ات می کنه !
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مونس  :تو حالیت نیست ! اون بسته خیلی خیلی مهم بود ! یه مدرک خیلی خیلی مهم توش بود !
من  :خوبه بابا تو هم ! گم شو برو خونه ی بابات  ( ! . . .اداشو درمیارم ) خیلی خیلی مهم بود !
کتمو ازش گرفتم و به سمت اتاقم رفتم .
مونس  :داداش ! بزار بمونم ! خواهش می کنم ! به زمان نیاز دارم تا اون بسته رو پیدا کنم !
من  :کجا ؟ تو ایران ؟
در اتاق رو نیم بست کردم و مشغول عوض کردن لباسم شدم .
مونس  :اونا تو ایرانن ! مطمئنم که اون بسته االن ایرانه !
من  :از کجا می دونی ؟ کالغا بهت گفتن ؟
مونس  :داداااااااش !
من  :من داداشت نیستم بچه !
با شلوار راحتی و تی شرت آستین بلندم رفتم توی البی و دست به کمر رو به مونس گفتم :
_ تو که هنوز اینجایی بچه ؟
جین آبی پوشیده بود و یه بلوز سفید  . . .این بچه خیلی ریزه میزه بود  . . .موهای لخت خرماییش رو
با کش بسته بود .چشم های مشکی باحالی داشت .
مونس اخمی کرد و گفت :
_ دو دنگ این خونه به اسم منه ! حالیته ؟ هیچ غلطی هم نمی تونی بکنی ! می تونی ؟
من  :به بابات زنگ می زنم میگم همه چیو !
مونس  :او نخیر ! شما این کار رو نمی کنی ! مگه اینکه بخوای تا آخر عمر منو توی این خونه تحمل کنی !
من  :بروبینیم بابا . . .
مونس  :من می دونم که چه قدر با بابام رودربایستی داری ! خودتم می دونی اگه بخوام می تونم بدترین
انتقام هارو بگیرم ! هیچ زری هم نمی تونی بزنی ! فهمیدی کره خر ؟
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اه  . . .اینو دیگه راست می گفت  ! . . .خصوصا آخریش  . . .کره خر !
من  :من خستم  . . .اذیتم نکن . . .
مونس  :من کاریت ندارم  . . .این یکی اتاقت مال من  . . .فقط تا دوهفته  . . .قبول ؟
شک کردم  . . .ولی با یکم تردید مجبور شدم قبول کنم .
من  :قبول خواهرکوچیکه .
یه لبخند بی روح زدم تا دلش نشکنه .
مونس  :راستی  ! . . .آش آمادس ! آقای مهندس امید فتاح ! بفرمایید شام !
به خودم گفتم :
_ چیزی نیست سمفور ! دوهفته فرتی می گذره ! تازه تو نصف روز توی شرکتی و مجبور نیستی ببینیش !
ولی بازم نتونستم دعوت آش رشته رو رد کنم ! دستپختش حرف نداره ! سرآشپزه دیگه .
چرا من توی خونه ی پدر ایشون بزرگ شدم ؟ خوب  . . .من از خونواده ی واقعیم خیلی دورم .خیلی
خیلی دور  . . .دور تر از محدوده ی مکانی  . . .وقتی نوزاد بودم ازشون جدام کردن .

به هرحال  ،االن خواهر خوندم می تونه یکم تنهایی منو کم کنه  . . .از هیچی بهتره  . . .مگه نه ؟
بعد از شام گرفتم خوابیدم  . . .خواب بدی دیدم  . . .ولی مثل همیشه هیچی ازش یادم نموند .همش
کابوسه که اذیتم می کنه .هیچ معلومم نیست که چیه ! لعنتی .هرچند وقت یه بار می بینمش  . . .فقط هم
اینو یادم می مونه که همش یه خواب بوده ! ولی از محتواش هیچی به جز یه چهره یادم نمی مونه . . .
اونم محو .اسمشو می دونستم رحمت بود یه جوون حدودا سی ساله سن خودم با روپوش آزمایشگاهی که
موهایی سیاه و لخت داره و ریش پرفسوری گذاشته  . . .ولی کیه و چیه رو نمی دونم .
تا حاال باید به این پی برده باشین که من چه قدر بی احساس و عواطفم  . . .و خیلی ها لقب االغ بی شعور
رو پسوند اسمم کردن  . . .االغ  ،حیوون عجیبیه .می دونین  . . .هیچی براش مهم نیست ! به نظر هم
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میاد که فهم و شعور نداره  . . .خوب هیچ کدوم از حیوونا ندارن ! بین بز و االغ و گاو و اسب فرقی
نیست ! شایدم هست  . . .بعضی وقتا حس می کنم االغ بودن از آدم بودن بهتره  . . .چه بسا آدمایی
هستن که از خر هم خر ترن .
االن البد تو دلتون می گین یکی مثل خودت ! خوب  . . .ولی من اینجوری فکر نمی کنم ! من فراتر از
آدم ها هستم ! البته نه توی انسانیت  ! . . . .چی ؟ خریت ؟ تو خونمه ! می دونین که !
کشو رو باز کردم و کرم مرطوب کننده رو درآوردم  . . .یکم روی دستام مالیدم و بعد توی آینه نگاه
کردم  . . .ساعت هشت صبحه  . . .خوب امروز جمعه است ! ولی دیگه توانایی خوابیدن ندارم  . . .یعنی
خوابم نمی بره ! می فهمین ؟ می فهمین ؟ ای لعنت بر کابوس بی محل که آخرهفته نمی شناسه !
بدخواب شدم !
در اتاقم زده شد  . . .غرزدم:
_ چه مرگته ؟
مونس  :بیام تو یا هنوز داری کمرتو می خارونی ؟
من  :منو باش که فکر کردم در زدن یاد گرفتی ! پس داشتی دید می زدی !
تی شرتمو از روی تخت برداشتم و پوشیدمش  . . .گفتم :
_ بیا تو .
مونس اومد توی اتاق و موتورشو روشن کرد :
_ فکر نکنی حاال چون التماست کردم وضعیتم حاده و لنگتم و  . . .اینا ! خالصه بگم که االن میای منو می
رسونی راه آهن ! بعدشم میری پیش بابا و مطمئن می شی که چک این برجو پاس کرده  . . .بعد یه اس
بهم میدی  . . .اوکیه ؟
من  :نوکربابات غالم سیاه اجی ! چه خبرته ؟ کدوم گوری می خوای بری ؟
مونس  :به تو ربط نداره ! زودباش شال و کاله کن بریم . . .
من  :برو تاکسی بگیر اذیتم نکن  . . .گداگشنه ! من نمیام !
مونس  :ببین امید دیگه داری اون روی سگ منو باال میاری !
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من  :مگه این روی سگت نیست ؟ پس پشتش چه شکلیه ؟ گربه اس ؟

مونس  :امــــــید !
من  :مرگ ! مگه نگفتی کار به کار من نداری ؟
مونس  :جون داداش قضیه حیاتیه ! حالیت نیست ! بدبخت ! . . . . .ای خدا ! . . .
ناله ای کرد و از اتاق رفت بیرون  . . .هنوز داشتم به موهام ور می رفتم  . . .مثل اینکه نباید جلو چشمش
زیاد آفتابی بشم !
آماده شد و دم درگاه اتاقم ایستاد
من  :داری میری ؟ کجا ؟ تشریف داشتین حاال !
مونس  :زنگ زدم تاکسی بیاد دیگه  . . .من تا شب برنمی گردم  . . .یه نفر از دوستام میاد اینجا یه
چیزی برداره بزار بیاد تو خونه و ببرش تو اتاق . . . . .خودش می دونه کجاست .
من  :دیگه ؟
مونس  :خداحافظ !
من  :بری دیگه برنگردی !
مونس  :برم زیر تریلی از دست تو راحت شم ! روانی !
این تیکه آخرو جیغ زد و از خونه رفت بیرون . . . .جدیدا واقعا یه چیزیش شده !
صدای تااااق بسته شدن در رو که شنیدم  ،نفس راحتی کشیدم  . . .پس تا شب خبری ازش نیست . . .
.خوبه ! خیلی خوبه !

رفتم توی بالکن و روی صندلی نعنویی نشستم  . . .یه نگاه به بالکن من بکنین می فهمین چه قدر روحیه
شادی دارم  . . .شاخه های بامبو  ،گل های نرگس و یاس  ،گل ناز تا دلت بخواد  ،و البته خرواری از
برگ های خاص که حتی خودمم انواعشون رو نمی دونم .
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با این اعصاب داغونم واقعا به این مکان نیاز دارم تا نفس بکشم !
سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم و یه چرت کوتاه زدم .من یه آدم اضافیم اصال آدم نیستم  .شاید  . . .یه
چیزی تو مایه های االغ !
( راوی  :گلسا )
دستمو روی زنگ فشار دادم  .سعی کردم قیافه ام داد نزنه که چه قدر خسته ام ولی خوب نمی شد .
جواب نداد  . . .دوباره زنگ زدم  . . .یکم رفتم عقب تر و سرمو بردم باال تا نمای ساختمون و یه دید
بزنم  . . .ای ای ای کلک ! نگفته بودی که اینقدر این آپارتمان خوش نمائه ! توشم اینقدر خوشگله ؟
حتما دیگه .
اه  . . .حاال اگه باز نکنه درو چی ؟ نکنه نباشه خونه اصال ؟ ! خوابه ؟
یکم می ترسیدم  . . .مونس گفت این پسره مثل داداشش می مونه ولی . . . .به هرحال غریبست ! غیر
از اینه ؟
به ساعت مچیم نگاه کردم  . . .پنج بعد از ظهره  . . .االن قاعدتا نباید خواب باشه  . . .مگه اینکه خالف
ساعت بیولوژیکی جوون های سی ساله بگیره بخوابه  . . .شایدم محاسبه ی من اشتباهه و دارم هذیون
میگم چون دو روزه نخوابیدم  . . .نه ؟
هنوز داشتم به باال نگاه می کردم که صدای یه مرد جوون از توی آیفون گفت  _ :کیه ؟ بله ؟
به خودم اومدم و رفتم جلوتر  . . .خواستم مودب جلوه کنم مثل یه خانوم . . .
صدامو صاف کردم و با دوتا سرفه مصلحتی گفتم :
_ سالم  . . .منزل آقای فتاح ؟
طرف :
_ بله  . . .شما ؟
من  :دوست مونس هستم  . . .اومدم دنبالــ . . .
طرف :طبقه هفتم واحد سی و دو . . .
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در باز شد  . . .آب دهنمو قورت دادم  . . .و پا گذاشتم توی ساختمون . . . .خاک تو سرت کنن دختر !
بیست و خورده ای سالته اون وقت از یه ساختمون تاریک می ترسی ؟
رفتم توی ساختمون و در رو پشت سرم بستم  . . .دستم رفت سمت مقنعه ام و صاف و صوفش کردم . .
 .موهام بیرون نبود فقط یکم کج بود  . . .در کیفمو باز کردم و از توش یه آدامس درآوردم و خوردمش
 . . .دهنم تلخ بود .
دکمه آسانسور رو زدم  . . .چون همین پارکینگ بود زود باز شد  . . .کسی هم قاعدتا توش نبود .

رفتم تو و دکمه طبقه هفتم رو زدم  . . .تا برسم باال قلبم داشت مثل گنجیشک می زد .
در آسانسور باز شد و صدای خانومه پیچید :
_ طبقه ی  . . .هفتم !
من موندم چرا این خانومه همیشه اینقدر شنگول اعالم می کنه ! انگار تو دنیا هیچ غمی نداره !
پا که توی پاگرد گذاشتم  ،دیدم در یکی از واحدا باز بود و یه آقایی با پیژامه توی درگاه ایستاده بود و به
من نگاه می کرد  . . .یه لبخند مزحکی هم روی لبش بود .
هول شدم و دستپاچه گفتم :
_ س  . . .سالم !
آقاهه  :سالم  . . .شمارو تاحاال تو این ساختمون ندیدم ؟
من  :با آقای فتاح  . . .دوست خواهرشونم .
آقاهه با یه پوزخند گفت :
_ فتاح که خواهر نداره !  . . .راستی من جمشیدی ام ! خوشبختم ! ( صداشو آورد پایین ) مراقب باش
این فتاح آدم نرمالی نیست واسه خودت میگم نگی نگفتی !
رفت توی خونه و درم بست  ! . . .دیگه همین مونده بود تا درجا قالب تهی کنم !
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به شماره ی باالی در نگاه کردم  . . .سی و سه بود  . . .چشمم رو انداختم روی واحد بغلیش یعنی سی و
دو  . . . .و با ترس رفتم جلو  . . .زنگ در رو آروم زدم و توی دلم گفتم :
_ آروم باش ! مونس که نمی خواد سرم از تنم جدا بشه ! می خواد ؟ نمی خواد ! خوب درسته که می
خواد ! ولی نه تو واقعیت !
در خیلی آروم و با مکث باز شد .کسی رو ندیدم .دوتا سرفه کردم  . . .یه نفر از پشت در اومد بیرون و
توی درگاه ایستاد  . . .الغر بود و قدبلند  . . .تی شرت و شلوار سرمه ای پوشیده بود . . .
خونه تاریک بود و نمی تونستم باالتنه اشو واضح ببینم . . .
هول کردم و گفتم :
_ س  . . .س  . . .سالم ! ببخشید مزاحم شدم ! قضیه اضطراری بود و  . . .خب ! . . .
خیلی خشک گفت :
_ بیا تو .
و رفت کنار .
کفشامو درآوردم و رفتم تو .
به سمتی اشاره کرد و گفت :
_ اون اتاق مونس .در اولی سمت چپ .
من :
_ م  . . .ممنون !
اصال بهش نگاه هم نکردم  . . .سرمو انداختم پایین و رفتم به سمت اتاق  . . .آخرشم نفهمیدم چه شکلیه
 . . .نمی خوامم بفهمم ! تا اونجایی که من خبر دارم تنها کسی که ازش نمی ترسه مونسه ! کال تو فاز اخم
و عصبانیت و ایناست !
ولی بازم کنجکاو بودم که ببینمش  . . .اما االن اصال بهش نگاه نکردم .دست خودم نیست .ترسو ام  . . .و
یکم هم خجالتی .
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در اتاقی که بهم گفته بود رو باز کردم و رفتم تو .
خب  . . .مونس گفت که تو ساک صورتیه اس  . . .چی ؟ خب  . . .قضیه اش خیلی طوالنیه  . . .همینو
براتون بگم که اگه پیداش نکنم و تا فردا به دست استادم نرسونم سرم باالی داره ! شوخی بردار هم
نیست !
من دانشجوی فوق لیسانس پزشکی ام  . . .مونس هم بگی نگی دانشجوی بیوتکنولوژیه . . . .ولی خب ،
تو این یه مورد باهم بگی نگی هم پروژه ای بودیم . . . .ولی خوب  ،یکم مشکل برامون پیش اومد . . .
یکم بیشتر از یکم ! مونس که تا االن فرانسه بود  . . .ولی پروژه ی هفت نفره ی ما سره جاش بود .
ما روی مغز حیوانات کار می کنیم  . . .خوب یه سه سالی میشه پروژه رو راه انداختیم  . . .درباره ی یک
تومور خاص که می تونه روی مغز تغییراتی ایجاد کنه که توی انسان ها موجب انزوال عقل می شه  . . .و
توی حیوانات  ،تو یه مورد خاص  ،موجب تکلم ! آره خوب بایدم هرهر بخندین  ! . . .ولی تو دردسر
افتادیم !

هفته ی پیش  ،به طور کامال اتفاقی ! . . . .گربه ی کوچیک من  ،موش آزمایشگاهیم رو خورد . . .
موشی که بهش مقداری از تومور رو تزریق کرده بودیم ! آره می دونم وحشتناکه ! حاال دیگه باید فهمیده
باشین چرا اینقدر من جدیدا می ترسم ! من قبال اینقدر ترسو نبودم !
بماند که اون گربه االن گم شده .ما نمونه ی آزمایشگاهیمون و از دست دادیم و  . . .یه نمونه ی زنده
االن توی خیابونه ! و خوب  . . .خداروشکر ما از اون تومور کم یاب  ،یه نمونه دیگه هم نگه داشته
بودیم که دست مونس بود  . . .باید االن ببریمش ببینیم چطوری می تونیم خنثاش کنیم !
کمد رو به هم ریختم کشوهارو هم گشتم  . . .زیر تختم گشتم  . . .هرجارو که بگی ! ولی اون ساک
صورتیه نبود !
اینقدر هول داشتم می گشتم که اصال حواسم نبود در رو باز گذاشتم  . . .یهو صدایی از توی درگاه
خطاب به من گفت :
_ دنبال چی می گردی ؟ زودتر پیداش کن دیگه !
من  :ساک صورتیه ی مونسو شما ندیدین ؟
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گفت  :من از کجا باید بدونم کجاست ؟
من  :باید هرجور شده پیداش کنم ! اهــــــه ! از دست این مونس شلخته !
فکر کنم که خیلی لحنم شاکی و خنده دار شده بود که اون عصا قورت داده رو به پوزخند وادار کرد .

اومد توی اتاق و از روی تخت  ،پتوی مچاله شده رو کنار زد و گفت :
_ اینه ؟
به ساک صورتی نگاه کردم و آهی کشیدم و گفتم :
_ ممنون ! تنکس گاد !
به سمت ساک رفتم و زیپ کوچیکش و باز کردم و محفظه ی شیشه ای که توی چندالیه پارچه پیچیده
شده بود رو برداشتم  . . .نفس راحتی کشیدم .
خواستم از اتاق برم بیرون که خودشو کشید جلوی من  . . .فرصت کردم و به چهره اش یه نگاه انداختم
 . . .اوه اوه اوه ! این دیگه چه تریپیه ! کله ی نیمه طاس ! صورت تراشیده و  . . .اوه مای گاد ! چه قدر
چشماش آبیه ! مثل دریا !
آب دهنم و قورت دادم و سرمو دوباره انداختم پایین  . . .گفتم :
_ امری هست ؟
نفسش و توی صورتم فوت کرد  . . .بعد گفت :
_ اسمت چیه ؟
من  :کیشان هستم .
به خاطر فامیلی مسخره ام مجبور شدم اسمم رو هم ضمیمه کنم :
_ گلسا کیشان .
امید  :خیله خب خانم کیشان  . . .اون چیه ؟
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سریع و متعجب گفتم :
_ بله ؟
امید  :من باید بفهمم مونس داره چیکار می کنه !
من  :مربوط به پروژه ی دانشگاهمونه یعنی سه سال پیش  . . .طوری شده ؟
امید  :خیله خب  . . .می تونید برید  . . .به سالمت
خودش و کنار کشید  . . .بهش اصال نمیومد ادب داشته باشه !
رفتم بیرون از اتاق  . . .فکر کنم خیلی عجله داشتم از اونجا دور بشم ! هول شدم و پام به یه چیزی
پیچید و محکم توی سالن خوردم زمین  . . .جیغ خفیفی هم کشیدم .
سرم محکم خورد به پایه ی میز تلفن و پیشونیم خراشید .
فورا نشستم و شروع به آخ و اوخ کردم .خداروشکر بالیی سر محفظه نیومده بود .
سرمو مالوندم .بعد برگشتم و به امید نگاه کردم که مثل یخ به اون طرف خیره شده بود .انگار که چیزی
ندیده !
بعد ایستادم و با پوزخند گفتم :
_ پرواز خوبی بود ! آقای فتاح ؟
سرشو به سمتم چرخوند و گفت :
_ چیه ؟

ضعف خیلی بهم فشار آورده بود  . . .گفتم :
_ امکانش هست یه لیوان آب بخورم ؟
سرمو گرفته بودم  . . .این که تعارف معارف حالیش نیست ! خودم نباید به فکر خودم باشم ؟ خوب
آدم اینقدر بی احساس ؟ یه نفر جلوش با این شدت پخش زمین شده و اون وقت مثل ماست داره به اون
ور سالن نگاه می کنه ؟ ! این یه مرگش هست !
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گفت :
_ آشپزخونه اونوره . . .
تشکری کردم و رفتم به سمت آشپزخونه  . . .محفظه رو گذاشتم توی کیفم و در یخچال رو باز کردم . .
 .لبم خشک شده بود . . .
لیوان دم دستم رو برداشتم و توش یکم از توی پارچ آب ریختم  . . .در یخچالو بستم و لیوان رو به دهنم
نزدیک کردم و هورت کشیدم . . . .آخیش ! چه چسبید ! ( پیام نویسنده  :نویسنده وقتی داره اینو می
نویسه روزه است ! تشنشه و کلی تا افطار مونده ! )
اون طرف اپن ایستاد و بهش تکیه داد .
گفتم  :ممنون  . . .ببخشید مزاحم شدم  . . .فعال .
از آشپزخونه خارج نشده بودم که گفت :
_ خانم کیشان .
من  :بله ؟
امید  :رفتید بیرون لطفا به اون آقای جمشیدی بگین اینقدر تو کار مردم فضولی نکنه  . . .از اون نوه ی یه
هفته ایش خجالت بکشه !
لبخندی ناخودآگاه روی لبم نشست و بعد محو شد  . . .حرفای اونو شنیده ؟
گفتم  :چشم  . . .خداحافظ .
نزدیک در شده بودم که شنیدم باخودش گفت :
_ مرتیکه ی عوضی ! راجع به من چی فکر کرده ؟
در رو باز کردم و رفتم بیرون  . . .و پشت سرم بستم .
نفس راحتی کشیدم  . . .باالخره انجامش دادم !
توی راهرو اون مرده رو ندیدم وگرنه یه تیکه ای چیزی بارش می کردم  . . .درک می کردم آخه ما هم
ازاین همسایه های فضول داشتیم .
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گوشیمو آروم درآوردم و درحالی که می رفتم توی آسانسور  ،به رحمت اس ام اس دادم که نمونه رو
برداشتم  . . .و اینکه بیا دنبالم .
رحمت  ،پسرعمه و همگروهیمه  . . .البته اسمش توی شناسنامه رادمهره !  . . .تنها کسی ام که بهش
میگه رحمت منم !  . . .بعضیا هم به پیروی من بهش میگن رحمت  . . .اون داداششم تو شناسنامه همت
بود و عوض کرد و حاال ما بهش می گیم رادمان  .جفتشون کپی همن .ولی خوب  . . .رحمت خیلی باحال
تره ! برا همین بهش میگم رحمت .چون خنده ی رحمت می بارونه  /:کال دلشاد کن فامیله !
گفتم گروهمون هفت نفره اس .خوب  ،من و رادمهر و رادمان و سارا و سایه و استاد مسبح( با تشدید
بخونین ) و مونس که دوسالی میشه فقط از دور روی پروژه نظارت داره .
از ساختمون خارج شدم و داخل کوچه رو دید زدم  . . .اینجا دقیقا باال شهر تهرونه  . .ولی خوب اون
پاییناش !
مانتوی دوتیکه امو مرتب کردم  . . .تیکه ی زیریش از جلو تا زانوم بود و تیکه روییش از پشت تا ساق پام
می رسید  . . .ریزه میزه بودم و مقنعمم که تنگ بود و خالصه  ،خیلیا بهم می گفتن موش کوچولو !
حجابم همیشه کامل بود  .چون فکر می کردم بهم میاد  . . .البته خیلیا بهم گفتن که تو بری چادر سر کنی
سنگین تری تا اینجوری تیپ بزنی !
ماشین داغون و له شده ی رحمت نمایان شد  . . .هنوز واینستاده جهش کردم سمتش و پریدم عقب
نشستم .
رحمت  :چته ؟
من  :سالم !
رحمت  :آوردیش ؟
من  :برو رحمت فقط برو که باید بریم !
رحمت  :اونو که می دونم !
ماشین سرعت گرفت  . . .ادامه داد :
_ دیدیش ؟
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من  :چیو ؟
رحمت  :اون غول کچلو میگم .
من  :پ ن پ خونه نبود پیغام ضبط شدشو شنیدم !
رحمت  :هار هار هار !
من  :بابا نمونه رو ورداشتم دیگه ! حاال بنده خدا اینقدرام که شماها می گفتین گند دماغ نبود !
رحمت  :واال ما شنیدیم توی اون شرکت کارش داد زدنه  . . .و اخراج ! محسن می گفت اسمشو گذاشته
بودن مُخرِج !
جیغ کشیدم :
_ رحمت من جونم و دوست دارم توروخدا خوب بــــــــــرون !
یکم سرعتشو کم کرد و ادامو درآورد :
_ من جونم و دوست دارم !  . . .ترسو !
من  :گمشو بابا !
رحمت کش دار گفت :
_ مــــــوش .
من  :خودتی !
تا دانشگاه دیگه حرفی نزدم  .نمی دونم چرا با این هیکلم ( نه که خیلی گندس ) با این رحمت همش یکی
به دو می کنم !
رفتیم تو و یه راست توی آزمایشگاه  . . .محفظه رو گذاشتیم توی گاوصندوق و خیالمون از بابتش راحت
شد  . . .آره آزمایشگاهمون گاوصندوق داره ! چیه مگه ؟
نفس راحتی کشیدم و گفتم :
_ اون گربه ی عوضی رو اگه گیر بیارم  ،دودستی خفه اش می کنم ! تا حاال اینجوری بی خوابی نکشیده
بودم !
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رحمت  :راستی گلسا  . . .چرا پیشونیت زخم شده ؟
من  :پیشونیم ؟ آها . . . .خونه ی فتاح  ،خوردم زمین . . .
رحمت  :برو بشورش  . . .خونش خشک شده .
من  :باشه  . . .توهم به رادمان اس بده که خیالش راحت بشه .
رحمت  :از بابت چی ؟ کارکردن شیکم موشش ؟
من  :زهر مار ! هار هار هار !
چشم قروچه ای بهش رفتم و به سمت سرویس بهداشتی دانشگاه حرکت کردم .توی آینه نگاهی کردم و
بعد با احتیاط زخمم رو شستم .
امیدفتاح  . . .چه اعجوبه ای بود که اینقدر بحثشه ؟
خیلی مخه ! دکترای پیراپزشکی داره  . . .االنم توی یه شرکت داروسازی سرطانی مدیرعامله .هوش داره
ولی اخالق نه .من اخرش نفهمیدم چرا بهش میگن مهندس /: . . .

ازقضا چون مونس از بچگی باهاش بزرگ شده  ،ما همش دربارش می شنیدیم .
گوشیم زنگ خورد  . . .از تو کیفم برش داشتم و گفتم :
_ الو ؟
مونس  :الو ؟ سالم گلسا  . . .پیداش کردی ؟
من  :آره زیر دوالیه پتو !
مونس  :امید که نخوردت ؟
من  :خوابشو کرده بود انگار  . . .اخالقش سگی نبود !
مونس  :باشه پس من تا شب می رسم  . . .فعال گلی .
من  :بای آجی

26

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

تماس رو قطع کردم و از سرویس رفتم بیرون  . . .مثل اینکه حاال باید برم خوابگاه . . .
رحمت هم که رفت خونه  . . .باید با اتوبوس برم . . .
بهتر از کابوس ماشین رحمته  . . .نمی دونم کدوم عقل "خر" خورده ای بهش گواهینامه داده /: . . .
پسر عمه های من  ،تو تهران یه خونه ی مجردی دارن  . . .ولی خوب من حق نداشتم برم پیششون . .
 .اقواممون توی سمنان بودن .
من هم که دوسالی می شه که بی ننه بابا شدم  . . .با این حال  ،خواهربزرگم مهرسا اجازه نداد برم پیش
پسرعمه ها .خودمم راضی نبودم .خوابگاه دانشجوییو کی ول می کنه بره خونه ی پسرعمه های بوگندوش
؟
واال ! با سحر و سایه رفیقای گلم حال می کنم دیگه
( راوی  :امید )
کلید انداختم رفتم تو  . . .مقتدرانه از کنار استخر خالی گذر کردم و خودمو به ساختمون رسوندم . . . .در
زدم و رفتم تو .
دکتر خادم روی کاناپه نشسته بود .از دیدنم تعجب نکرد .من همیشه یهویی میرم تو ! شبح هم خودتونید
!
سالم کردم .جوابمو داد و گفت :
_ از این ورا پسرجان ؟
لبخند کمرنگی زدم و به روزنامه های مچاله شده ی جلوی پاش نگاه کردم .از سمت پله ها صدای نازک و
ریزی شنیدم :
_ سالم امیدجان ! خوبی پسرم ؟
برگشتم به سمت خانم خادم  .بانوی زیبای قصردکتر خادم  .یک جین و یک پیراهن سفید پوشیده بود . .
 .موهای لخت خرماییش از زیر شال حریرش بیرون زده بود  .چهره اش خیلی شکسته شده  . . .ولی با
این حال  ،باز هم دل زنده و خوش روئه  . . .هیچ کس باور نمی کنه که چهل و هشت سالش باشه !
من :
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_ سالم مینو خانم ! من خوبم ممنون ! شما خوبید ؟ مادرتون بهترن ؟
کله اشو تکون تکون داد و با لبخند به دکتر نگاه کرد .
دکتر هم از جذابیت چیزی کم نداشت  .من نمی دونم این وسط مونس به کی رفته ! ریزه میزه و زشت !
خانواده ی خادم با من خوش اخالق بودن .ولی کامال معلوم بود چاره ای ندارن .وگرنه کی می خواست یه
االغ رو بزرگ کنه ؟
مینوخانم لبخند دیگه ای به من زد و رفت کنار شوهرش نشست و گفت :
_ خوب بیا بشین ! .نوشا جان لطفا سه تا شربت بیار برامون !
نوشا  ،خدمتکار قدیمی خونه  ،چشمی گفت و چند لحظه بعد با یه سینی شربت اومد توی پذیرایی .
نشستم کنار دکتر  . . .حاال داشت به روبیک خرچنگ قورباغه ایش ور میرفت  .خیلی افکارش مشغوله
.می شناسمش دیگه .
خیلی نرم گفتم :
_ خوب ! چه خبر ؟
دکتر  :باید از تو پرسید که دوماهه نیومدی اینجا ! پوسیدم تو این خونه !
من  :ببخشید اگه دیر به دیر سر می زنم  . . .سرم شلوغه و . . . .
دکتر  :کار رو بهونه نکن ! کال بی معرفتی !
پوزخندی زدم و هیچی نگفتم .
مینو خانم لبشو گزید و گفت :
_ امید جان  . . .به خاطر خودتم که شده زن بگیر .نگران چی هستی ؟
من  :مینوجان شما آخرش منو ول نمی کنی ! گفتم که من اصال قصدشو ندارم !
دکتر  :اگه ما برات یه کاری بکنیم چی ؟
من  :دکتر  . . .خودتم می دونی نه از نظر جسمی و نه روحی آمادگیش رو ندارم !
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دکتر  :تو هیچ مشکلی نداری امید  . . .صددفعه هم بهت گفتم !
من  :ولی من هنوز . . .
مینو  :چرا به آرشام اعتماد نمی کنی ؟ وقتی میگه تو خوب شدی یعنی که دیگه خوب شدی !
من  :باز هم مخالفم .قبال دربارش حرف زدیم .مگه نزدیم ؟
دکتر  :اگه ما انیس رو بهت بدیم چی ؟
چشام اندازه ی دوتا موتور هواپیما شد :
_ چی ؟
دکتر  :از هرجهت با شرایطت آشناست و مشکلی براتون پیش نمیاد  .اگه مونس خواهر رضاعیت نبود
انیسو پیشنهاد نمی کردیم و می رفتیم سر همین مونس  . . .ولی خوب انیس از وقتی تو و افشین ناکام دو
سالتون بود اومد توی این خونه .

من  :روی چه حسابی ؟ من به کنار ! انیس نمی تونه تحمل کنه !
مینو  :چرا نتونه ؟ ببین ما می دونیم که اونو مثل خواهرت دوست داری ولی اونم همونقدر دوستت داره .
من  :من حتی بلد نیستم دوست داشتن رو صرف کنم ! انیس ؟ انیس از من متنفره ! عینا بهم به چشم
مزاحم نگاه می کنه ! اون وقت دارید می گید . . .
دکتر  :امید ! ما به فکر خودتیم !
من  :بزارید مسیر زندگیم و خودم انتخاب کنم ! بچه که نیستم !
مینو  :ولی آخه . . .
بلند شدم :
_ همین حرفارو می زنید که جرئت نمی کنم بیام اینجا !
سکوتی برقرار شد .خم شدم و شربتمو برداشتم سرکشیدمش و گذاشتمش روی میز .
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کاغذی رو سمت دکتر گرفتم :
_ این  ،برگه ی استعفای منه !
مینو خانم جیغ کوتاهی کشید و دستاشو گذاشت روی دهنش .
دکتر  :پس قصد حرف شنوی نداری !
من  :دکتر من التماستون کردم ! که بهم چیزی رو تحمیل نکنید !
دکتر  :ولی این ضروریه ! خودتم خوب می دونی !
من  :به استراحت نیاز دارم  . . .باشه ؟ بعدا بهش فکر می کنم !
دکتر  :برای چی داری از کار توی شرکت استعفا میدی ؟
من  :می خوام  . . .پیشنهاد تدریس توی دانشگاه رو قبول کنم .
مینو خانم گفت :
_ این  . . .خوبه ! خیلی خوبه ! تورو اجتماعی تر می کنه !
دکتر نفس عمیقی کشید و گفت :
_ خوبه  . . .می دونی باید چه کار کنی  . . .ببخش اگه اعتمادمو از دست دادم .
من  :من نقشم رو خوب ایفا می کنم دکتر  . . .مطمئن باشین .
توی دلم گفتم :
_ ولی نه به عنوان یک برده یا موش آزمایشگاهی !
کاغذ استعفا رو روی میز گذاشتم تا دکتر بدتش به رئیس شرکت .و من  ،از سِمَت مهندسی میرم روی
استادی  . . .و دقیقا نمی دونم تنزله یا ترفیع !
از خونه رفتم بیرون  .هروقت میام اینجا  ،هرچه قدرم که خوب رفتار کنم آخرش بدون خداحافظی خارج
میشم  .خارج از ادبه .نه ؟ ولی مگه ادب چیز مفیدیه ؟ فقط کالس داره ! اونم الکی ! البته یه جورایی
وسیله ی به دست آوردن احترام و عشقه  .منم که به این چیزا نیاز ندارم .
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پیشنهاد ازدواج با انیس ؟ هه هه ! خدایا دلمو شاد کردی ! آخه کی میاد انیسو بگیره  . . .؟ اون . . .
اونم مثل من فرزند خونده خانواده خادم بود .منتهی دوماه از من کوچک تر  . . .و یه نمونه آزمایشگاهی
نبود ! من و انیس شاید کال سه چهار سال همو می دیدیم  . . .آرتام برادر دکتر خادم  ،یه بیست سالی
میشه که انیسو با خودش برده همون گورستونی که بود  . . .به درک !
در ماشینو باز کردم و سوار شدم .تصمیم گرفتم یکم پرسه بزنم توی خیابونا  . . .برم خونه احتماال باید با
مونس روبه رو بشم .ساعت ده شبه و البد برگشته . . .
می خوام تدریس کنم .چرا ؟ چون من باید برم توی اون دانشگاه  . . .دانشگاهی که مونس توش درس
می خونه رو میگم  . . .چون واقعا باید یه سری مستقیما روی یه چیزایی تحقیق کنم  .از این گذشته . . .
دلم می خواد به محیط دانشگاه برگردم  . . .تو کل عمرم تنها جایی که دوسش داشتم همین دانشگاه بود
.منتهی دانشگاهی که من درس می خوندم  ،جای رفیق بازی نبود .من هم هیچ وقت دوستی نداشتم .
دانشگاه رو دوست دارم چون توش یه صفای خاصی داره .
شایدم  ،به قول دکتر واقعا وقتشه که یکم زندگی کردن رو توی جامعه تجربه کنم .
بی اختیار به سمت دانشگاه مونس روندم تا یه نگاهی بهش بندازم .فردا باید برای استخدام بیام .
چرا دانشگاه مونس ؟ از خدا که پنهون نیست .از شما چه پنهون  ،می خوام یه نفر آشنا رو داشته باشم
.حتی اگه اون  ،موجود مزخرفی مثل مونس باشه .درواقع  ،دارم از مونس به عنوان پوشش ترس خودم
استفاده می کنم !
و  . . .باید هم از کاراش سردربیارم ! مونس هم از راز من خبر داره  .برای همین باید حواسم بهش باشه
.
اون چی بود که امروز اون دختره از اتاق مونس برداشت ؟ چرا اینقدر احساس می کردم اون چیز برام
آشناس ؟
جلوی در دانشگاه نگه داشتم  .خیلی بزرگ بود  .پیاده شدم تا یه نگاه اجمالی بهش بندازم  . . .به نظرم
از کار کردن توی شرکت اعصاب خردکن تر نبود .
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مونس حتما سکته می کنه اگه بفهمه می خوام اینجا درس بدم !
***
مونس  :تو چیکار کردی ؟
من  :خیلی بوی بدی می داد ! انداختمش دور !
مونس  :تو غلط کردی ! می دونی اون چه قدر خطرناکه ؟ اون رو  . . .اوه خدای من ! پس  . . .گلسا
االن فقط یکی از محفظه هارو برده دانشگاه ؟
من  :تا کدوم یکی بوده باشه !
مونس به سمت سطل آشغال هجوم برد و گفت :
_ اگه اشتباهی برده باشه می کشمت امید !
در سطل رو باز کرد و محفظه ی شیشه ای رو با نفرت بیرون آورد و درش رو باز کرد و مایع سرمه ای
رنگ جوهر مانند توش رو بو کرد .بعد گفت :
_ خوب خداروشکر محفظه ی تومور رو برده !
من  :این چیه مونس ؟
مونس  :دستور پخت همبرگرخرچنگی ! این خیلی چیز مهمیه ! درسته اون یکی مهم تره ولی فکر نکن
که از تنبیهت می گذرم ! این ماده مثل آب روی آتیش تومور رو رشد میده ! خیلی هم گرون و کمیابه !
من  :خوب حاال ! ( ادا درمیارم ) گرون و کمیابه ! اصال آب رو آتیش چه ربطی بهش داره ؟ خیر سرت
خواستی مثال بیاری ؟
مونس  :تو به چه اجازه ای وارد اتاق یه دختر میشی ؟ هان ؟ فضول کی هستی ؟
من  :بینیم بابا  . . .من میرم بخوابم .
مونس  :به بابا گفتی قضیه اون چکه رو ؟
یاد مکالمه ام با دکتر افتادم  . . .خنده ام گرفت  .بعد گفتم :
_ نه  . . .ولی استعفام رو دادم .راستی مگه پرداخت اون چک چه قدر مهمه ؟
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مونس  :ای گندت نزنن امید !
بعد چپید توی اتاقش .
حرصشو درآوردم ! بلی ! عملیات با موفقیت انجام شد ! تبریک میگم مامور خان داداش !
من  :راستی کجا رفته بودی ؟
جواب نداد  . . .زیر لب گفتم :
_ به جهنم !
داد زد :
_ یه جایی اونور تر !
پوزخندی زدم و رفتم گرفتم خوابیدم .البته خوابم که نمی برد .کلی گرفته بودم خوابیده بودم .ولی خوب
 . . .به هرحال تو این ساعت و نصفه شب نمیشه توی خونه پرسه زد ! خواهرم سکته می کنه !
صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم .
به سختی به خودم فهموندم که باید برم دنبال کارای دانشگاه .برای تدریس .
حاال واقعا می خوام این کار رو بکنم ؟
***
صدام رو صاف کردم و گفتم :
_ اهم  . . .من  . . .فتاح  . . .مهندس فتاح هستم !
یه نفر که سمت چپ کالس نشسته بود پلک زد  ( .ازاینا که مثل تو کارتونا صدا میده )
من  :خوب ! پس بزارید صریح حرف بزنم ! تو کالس من حق جنب خوردن ندارید ! درسمون به هیچ
وجه شوخی بردار نیست و نباید حتی یه واو از قلم بیوفته ! صحیح ؟
همه گفتن :
_ بله استاد .
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من  :خوب میریم سراغ درسمون .
به نظر خودم خوب درس دادم .بهتر از اون نمی تونستم مبحث داروهای سرطانی رو توضیح بدم .
( دیگه خودتون تصور کنید چه گندی زده )
مهم ترین کاری که تونستم بکنم این بود که تو کل کالس جذبه امو حفظ کردم  .گرچه  ،هرآدمی هم که
می دید که یه استاد نیمه کچل با موهای سرمه ای – سفید اومده ازش می ترسید !
توی اون کالس  ،تنها کسی که می شناختمش همون دختر اون روزیه بود که با تعجب فراوان فقط زل
میزد و عین "خر" می نوشت .
مونس هم که احتمال زیاد می خواد برگرده فرانسه  . . .ولی به هرحال  ،اینجا رو خیلی دوست دارم .بدون
مونس  ،چه بهتر !
این اولین کالسم بود .دوساعت دیگه هم کالس دارم و بعدش دیگه قطاریه کالسا .

االن یه هفته ای میشه که از اومدن مونس گذشته و امروز اولین روز تدریسم بود .
نفسمو آروم فوت کردم و رفتم توی دفتر اساتید یکم سالم احوال کردم و نشستم یه گوشه از دفتر و
مشغول خوردن چایی شدم .
شاید سرووضعم یکم براشون عجیب باشه  . . .به مرور عادت می کنن  . . .مگه نه ؟
اصال هم بد نبود  . . .ادمای خوش خلقی اینجا هستن .اونقدرام بد نمی گذره  .ولی خوب  . . .نمی دونم
چرا احساس غربت می کنم  .مثل همیشه  . . .بچگیمم همینجور بودم .
بعد از خوردن چای  ،رفتم یکم قدم بزنم  . . .چند تا از دانشجوهارو دیدم که به سمتم میان .
به خودم گفتم :
_ هول نشو امید ! کم نیار !
یکیشون خیلی به نظرم آشنا اومد  .ه  . . .همونی که توی خوابم می دیدمش !
درحالی که هیچ واکنشی حتی از تعجب نشون نمی دادم گفتم :
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یکی از دخترا گفت :

_ استاد درباره ی جزوه هاتون یه سوال داشتیم  .چرا مبحث پرتودرمانی رو گذاشتین برای ترم بعد ؟
من  :اممم  . . .مگه مشکلیه ؟
یکی دیگه  :نه  . . .نه ! فقط می خواستیم مطمئن بشیم برای ترم بعده ! آخه جزوتون خیلی سنگینه
استاد !
من  :دانشجوی این مملکتین خجالت بکشید ! سنگینه دیگه چه صیغه ایه ؟
یکیشون با پوزخند گفت :
_ صیغه ی عقد !
چنان نگاهش کردم که خنده تو دهنش ماسید  .غریدم :
_ اسمتو بگو تا دو نمره ازت کم کنم نمکدون ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
به حالت زاری گفت :
_ غلط کردم ! ببخشید استاد !
روبه بغلیش :
_ اسمش چیه ؟
با ترس و لرز بهش نگاه کرد و گفت :
_ رادمهر مرادی ! فقط  . . .ننویسین رادمان مرادی ها ! من داداششم ! !
زیر لب گفتم :
_ تو هم لنگه ی خودش !
ولی طبق معمول  ،زیرلب گفتنم خیلی بلند بود !
رادمهره  :استاد  . . .حاال من یه چیز پروندم  . . .خداوکیلی کم نکنید دیگه !
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من( بهش چشم غره رفتم )  :گمشو تا نصفت نکردم . . .
یواش یواش ازم دور شد و یه ببخشیدی گفت و یهو شروع کرد به دویدن و از صحنه محو شد خندم
گرفت ولی نخندیدم .
همون دختره گفت :
_ استاد  ،درباره ی تومور های بدخیم چطور ؟ یا اینکه چه نوع هاییشون با شیمی درمانی درمان می شن
رو . . .
من  :بعدا . . .
راهمو کشیدم و ازشون دور شدم  .چه قدر  . . .مزخرف !
رفتم توی محوطه ی دانشگاه  .صبح تاریکی به نظر میومد  .یه دختر ریزه میزه از کنارم رد شد .
یه سویشرت سفید تنش بود .مرض گرفتم و کالهشو کشیدم و نگهش داشتم  . . .آخ و اوخی کرد و
برگشت به سمتم تا هرچی بلده بارم کنه که نگاهش بهم افتاد .
منم شناختمش  ،خانم کیشان . . .
سرتاپای کت شلواریه منو نگاه کرد و گفت :
_ استاد ؟
لبخند کمرنگی زدم :
_ نمی تونم جلوی این کاله های سویشرت مقاومت کنم ! باید ببخشی ! اذیت که نشدی ؟
صورت گرد و بانمکی داشت لپ های سفد و لب غنچه ای  . . .چه قدر آدم دلش می خواست دولپی
بخورتش ! ابروهاش مشکی و کمانی بود و  . . .چشم های تیله ای قهوه ای .
هنوز منتظر توضیح بیشتر بود انگار . . .
من  :اذیت شدی ؟
گفت :
_ نه  . . .فقط جا خوردم . . . .
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من  :فکر کردم یه دختربچه دبستانی داره از کنارم رد می شه ! نمی دونستم شمایید . . .
اون :
_ از هیکل ریزه میزه دیگه  . . .باید ببخشید . . .
خواست ازم دور بشه که گفتم :
_ کجا ؟
برگشت و با لحن مظلومی گفت :
_ من که عذر خواهی کردم استاد !
من  ( :صدامو میارم پایین ) به نظرت من خوب درس دادم ؟
اون :
_ از من می پرسین ؟
من  :به نظرت به کالس بعدی باید چی اضافه کنم ؟ جذبه ی بیشتر ؟
اون :
_ یکم با تومانینه تر حرف بزنید  . . .ببخشید من باید برم . . .
بعد کم کم ازم دور شد .اولین بار بود که از کسی نظر می خواستم  . . .عجیب بود .حتی برای خودم
.شایدم قدم اول برای اجتماعی تر شدن بود  .به گلسا که دورتر می شد نگاه کردم  .به خودم نهیب زدم :
_ ول کن دختر مردمو ! تو که قصد ازدواج نداری دل بچه رو صابون نمالون !
پوزخندی زدم  . . .تو این چند وقته اولین بار بود با خودم شوخی می کردم می خندیدم . . .
به این فکر کردم که بعد از دو سه ماهی که از دکتر خواستم  ،واقعا باید به ازدواج با یه نفر تن بدم ؟
هرکسی که اونا گفتن ؟ یا این که  . . .وقتشه اولین نافرمانی رو انجام بدم ؟
( راوی  :گلسا )
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مسخره است ! درس دادنش که دوزار نمی ارزه ! قیافه و اخالقشم فاکتور بگیری دیگه چیزی باقی نمی
مونه برای بحث !

سنگی رو پرت کردم توی دریاچه ی خیالم .همیشه می نشستم توی محوطه و یه دریاچه جلو خودم تصور
می کردم .مریضم می دونم  .بعد سنگ پرت می کنم .
آه کشیدم .خداروشکر که محفظه رو رسوندم به آزمایشگاه .ولی  . . .بقیه ی قضیه مونده .ما هنوز
نتونستیم بچه گربه ی منو پیدا کنیم .برای چی ؟ اون خطرناکه ! می فهمین ؟
سارا نشست کنار دستم و گفت :
_ چرا زانوی آه بغل گرفتی ؟
من  :اون زانوی غمه عزیزم !
سارا  :نه خیرم ! این زانوی آهه ! می شینی آه می کشی که چی بشه ؟
من  :عمرا بتونیم اون گربه رو پیدا کنیم اون  . . .کم کم دارای هوش میشه و یهو دیدی یه گوشه از این
شهر بزرگ شروع به تکامل کرد !
سارا  :الکی خیال پردازی نکن .بچه ها یه سری اعالمیه زدن که برای پیدا کردن اون گربه پول می دیم
گرچه باید سه چهار ملیون سبک شیم ولی به هرحال نباید اون چیزی که تو شیکمشه رو از دست بدیم
.چیز خطرناکیه .می دونی که حتی ادرار اون گربه . . .
من  :خودم می دونم ! امکان بیماری رو برای افراد ایجاد کردم ! یادم ننداز سارا ! فقط دعا کن پیدا شه !
سارا  :راستی ! نبودی ! رفتیم سراغ همین یارو فتاح  . . .رحمت جلوش یه تیکه پروند اینم جوشی شد
و گفت دو نمره از ترمش کم می کنه !
من  :حقشه نمک ریز .
سارا ریز خندید و گفت :
_ گناه داره ! چطور دلت میاد ؟
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من  :گناه داره خوب بره توبه کنه ! آخه کدوم آدم عاقلی جلوی یکی مثل فتاح نمک می ریزه ؟
سارا  :رادمهر مرادی ! ههه ههه ههه ! خخخخ وای خدا شکرت از این خوشی !
من  :به جای این حرفا زنگ بزن به این استاد مسبح ببین راه خنثی رشد تومور رو پیدا کرده یا نه . . .
بعد خودم پاشدم و به سمت کالس بعدی رفتم .
اصال حال و حوصله ندارم .
یه اس ام اس از مونس به دستم رسید .نوشته بود :
_ بعد از دانشگاه بیا بیمارستان  .شیفت شب سایه میوفته به تو . . .
اههههه ! چرا ؟ من امشب می خوام بعد از مدت ها کپه ی مرگمو بزارم بخوابم ! اون وقت این سایه ی
. . . .اه گندش نزنن !
با اکراه نوشتم :
_ چشم خانم سرآشپز !

و رفتم توی کالس و تقریبا اولین نفر رفتم و نشستم سر جای همیشگیم .میز اول که بتونم ببینم .
از توی کیفم جزوه هارو درآوردم و یه نگاه گذرا بهشون کردم .
کالس خالی و سرشار از سکوت بود .
حس کردم یه نفر داره از درگاه کالس بهم نگاه می کنه  . . .ولی وقتی سرمو بردم باال کسی نبود .
یه نیروی شدیدی رو حس می کردم  . . .نمی دونم از چی بود .
نیم ساعت تا شروع کالس مونده بود .پس فرصت داشتم مرور کنم  . . .یکم خرخونم  . . .می دونم !
توی جزوه ها غرق شده بودم که دوباره همون احساس رو کردم  . . .سرمو گرفتم باال ولی بازم کسیو
ندیدم  . . .یکم ترسیدم  . . .سمت چپ تخته رو نگاه کردم  . . .روی میز استاد  ،یه نفر نشسته بود و
خیره خیره نگاهم می کرد  . . .جیغ کشیدم و بلند شدم خودمو چسبوندم از پشت به دیوار ! . . .
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با مطمئن شدن از این که اون فرد  ،آق فتاح بوده نفس عمیقی کشیدم  . . .پوزخندی مسخره زد که
یعنی خیلی بچه ای !
از دیوار جدا شدم و گفتم :
_ منو ترسوندید استاد !
تک خنده ی دیگه ای کرد  . . .کت شلوار سرمه ایش خیلی رو مخ بود !

شاید یکم باید خشم به خرج می دادم تا اینقدر مردم آزاری نکنه !
شاکی شدم :
_ چیش خنده داره ؟
گفت :
_ قیافتون !
من  :شما حق ندارین به ترسیدن بقیه بخندین ! من  . . .من  . . .نصفه جون شدم !  . . .این کارتون
خیلی خیلی  . . . .ضد شخصیتیه !
داشتم گریه می کردم  . . .؟ اره  . . .ولی چرا ؟ فشار عصبی و تنش های روحی  . . .من ادمیم که همه
چیو فلسفه بافی می کنم  . . .آره ! من از شدت ناراحتی زدم به سیم آخر و دارم گریه می کنم !
لبخندش محو شد و از روی میز بلند شد و بدون احساس یا حالت گفت :
_ تو چی گفتی ؟
چندتا نفس عمیق کشیدم و تند تند اشکام و پاک کردم  . . .جوابشو ندادم و نشستم سر جام  . . .خودمو
زدم به اون راه .
زیر لب گفت :
_ حیف که نمی تونم اخراجت کنم !
چه قدر جالبه این بشر ! افکارش رو بلند بلند میگه !
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از کالس رفت بیرون .
چه قدر ملت جدیدا بی شعور شدن ! یه عذرخواهی محترمانه هم بلد نیست !
بعد از تموم شدن کالسای دانشگاه  ،رفتم خوابگاه تا یه چرت بزنم که شب بتونم بیدار بمونم .گرچه . . .
ساعت بیولوژیکی بدن من نمی زاره عصر بخوابم  . . .ولی باید سعیمو بکنم .
شب  . . .توی بیمارستان  . . .خیلی خوفناکه  . . .می دونم .ولی دفعه اولم نیست که شیفت شب می
مونم و برام یکم عادی شده .
توی خوابگاه  ،اتاق پنج نفره ی ما هیچ کس نبود و خداروشکر تونستم یکم بخوابم .
نرگس که با شهاب رفته دوردور  ،سارا و سایه هم که تو آزمایشگاهن . . . .نفر چهارمم که منم  ،نفر
پنجم هم ریحانه اس که  . . .رفته باشگاه و شب میاد . . . .
ساعت هفت شبه  . . .گوشیمو روشن کردم و لیست افراد رو چک کردم  . . .مونس  . . .مون . . .
مونس . . . .مو  . . .مونس  . . . .مون  . . . .م  . . .م  . . .م . . . .
باید بهش زنگ بزنم . . . .ولی چیکارش داشتم یادم نمیاد ! ! !
خمیازه ی دیگه ای کشیدم و چشمامو مالوندم .سرم درد گرفته .
در اتاق باز شد و قامت نرگس رو دیدم  . . .گفتم :
_ سالم ! خانوم رله ی اتاق !
خندید و کیفش و گذاشت رو چوب لباسی .

من  :چه کیفشم کوک شده این دختر !
نرگس خیلی خجالتیه .ولی خب دلیل نمیشه که دل نداشته باشه ! میشه ؟
گفتم  :راستی امروز با فتاح کالس داشتیم .
نرگس  :واقعا ؟ چطور بود ؟ سالمید همتون ؟
من  :از ترم رحمت که فعال دو نمره کم شده .تا تلفات بعدی چی باشه !
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نرگس  :آاااااخ  . . .حاال چیکار کنیم باهاش ؟
من  :سر می کنیم ! باهمدیگـــــه ! چادرا رو سر می کنیم ! پشت بوم و تــــــر می کنیم ! با این نانجیبی
که به دانشگاه آمده ای نرگس ! ما دانشجوها فقط سر می کنیم ! جلوی مابقی اساتید اورا خر می کنیم !
حال بنگر ! سالمتی من بزن دست قشنگه رو که گوشارو کر می کنیم !
نرگس  :اهــــــــه ! گلسا دوباره نزن زیر آواز ! واقعا کر شدم اه !
من بعضی وقتا خیلی خوب قافیه می سازم گاهی اوقات البته  .از خل مادرزاد بیشتر از این انتظار نمیره !
خندیدم و گفتم :
_ خداوکیلی شعر باحالی شد ! جلوی مابقی اساتید اورا خر می کنیم !
نرگس  :فعال که  . . .سارا گفت امروز اشکتو درآورده بود ؟
من  :من ؟ چی ؟ نه بابا ! توهم زده ! چی چی میگی من اصال نمی فهمم ؟
نرگس  :برو عمتو مچل کن !  . . .وووی ! خدارحم کنه .من از این یارو فتاح خیلی می ترسم !
من  :کله ی طاسش خیلی بامزه اس  . . .یادم باشه یه بار هر وقت از جونم سیر شدم موهامو این شکلی
بزنم !
بعد قه قه زدم زیر خنده .
نرگس  :نه خیر  . . .هروقت از شوهرکردن پشیمون شدی همچین کاری کن !
من  :اون که تضمینیه !
نرگس  :مگه اینکه طرف خود همین باشه !
من  :یعنی که چی ؟
نرگس چشماش و ریز کرد :
_ وقتی موهاشو این مدلی می زنه یعنی از همسر آیندشم همین انتظارو داره دیگه نه ؟
حرفش بی معنیه می دونم ولی می خواد منو حرص بده !
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من  :وای نرگس من کی گفتم می خوام کچل کنم ؟
نرگس  :بحثش پیش اومد دیگه ! خوب  . . .چطوری خانم فتاح ؟
جوش کردم و بالش رو پرت کردم سمتش .
جاخالی داد و واسم زبون درآورد .
من  :بی شعور ! ایشاال خودت بشی خانم فتاح ! کچله سفید سرمه ای !
خندید و به سمت تختش رفت  .با یه خنده کوتاه شوخیش رو قبول کردم و بی خیالش شدم .
خودمو راضی کردم برم لباسام و بپوشم راهی بیمارستان بشم تا همه ی وقتم رو تنها نباشم و یکم با سیما ،
پرستار اونجا حرف بزنم .
آره دیگه چه می شه کرد  .پرستار باحالیه حرف زدن باحال خیلی فاز می دهد  .یس !
توی اتوبوس خط بودم که گوشیم زنگ خورد .
گفتم :
_ بله ؟
سایه  :سالم آجی  . . .مونس بهت گفت امشب جای من وایسی ؟
من  :آره آجی . . .
سایه  :ای فدات بشم آجی ببخشیدا  . . .امشب باید بریم آزمایشگاه و . . . .
من  :خرابکاری منو جمع کنین .
سایه  :نه گلسا این چه حرفیه ! هرکس دیگه ایم می تونست این اشتباه رو انجام بده !
من  :بی خیال .دارم میرم بیمارستان . . .
سایه  :زدوه که ! ای قربونت بشم .شامم رو میدم سیما برسونه دستت  . . .گشنه نمونیا  . . .باشه ؟
فدات بشم بخور تا تهش لجبازی ام نکن اوکی ؟
من  :اوکی مامان دوم من ! خداحافظ !
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سایه  :خداحافظ از بابت فتاح هم ناراحت نباش اصال خودم فردا میام دانشگاه ادبش می کنم !
من  :اوه اوه اوه ! بله  ! . . .صحیح ! خدحاافظ !
تماس قطع شد  .سایه خیلی دختر مهربونیه  . . .برعکس اسمش  ،خیلی تپل مپل و بامزه است .من
قشنگ هیکل بچه اش و دارم ! خصوصا با این محبت وافرش که منو بغل می کنه  ،هیچی دیگه ! اشکم از
خوشی درمیاد !
فقط  . . .نمی دونم این قضیه ی گریه من جلوی فتاح چجوری بین بچه ها پخش شده ! اون موقع که هیچ
کس اونجا نبود  . . .منم برای کسی نگفتم  . . .مگه اینکه خود فتاح دهن لقی کرده و  . . .چه قدر این
بی شعوره !
اتوبوس نگه داشت و من باید بقیه ی راه رو پیاده برم . . .
پیاده شدم .
شروع کردم به قدم زدن اونم با ژست لشکر شکست خورده ها !
به بیمارستان که رسیدم نفس راحتی کشیدم  . . .وارد شدم و با سیما سالم علیک کردم . . .
خندید و گفت :
_ دوباره که اومدی جای قلنبه خانوم وایسی !
من  :قلنبه نگو عه ! گناه داره مامانم !
من  :با پرستاری چه می کنی ؟ دست رو دماغ بودن چه حالی داره ؟
خندید و گفت :
_ اثر نداره ! باید با چماق بزنی تو کله ی بعضیا تا ساکت بشن !
من  :آره واقعا !
سیما  :بریم پیش رئیس بخش تا بهش بگم ؟
من  :مگه سایه خودش نگفته ؟
سیما  :نه دیگه این قسمت و محول کرده به من !
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من  :حاال واقعا باید منم بیام ؟
سیما  :خانم مسبح اونقدرام ترسناک نیستا  . . .خواهر دکتر مسبحه !
من  :می دونم ! ولی انگار که با من یکم بده .
سیما  :این حرفارو نزن ! عه ! خوبیت نداره ! پاشو بریم زشته !
به زور سیما  ،پاشدم و رفتم توی دفتر رئیس بخش بیماران سرطانی  .خانم سکینه مسبح خواهر دکتر
کاویان مسبح  . . .دختری جوون  . . .حدودا سی ساله  ،بسیار جذاب و زیبا  . . .قدبلند و متناسب  .ابهت
عجیبی داشت .
در رو که زدم و باز کردمش  ،به چشم های عسلیش نگاه کردم و گفتم :
_ سالم !
گفت :
_ بیاید تو . . .
سیما منو هل داد تو . . .
گفتم :
_ سایه احمدی نمی تونست بیاد امشب  . . .من جاش می مونم خانم مسبح .
نگاه نافذش رو از برگه های مقابلش گرفت و انداخت روی من . . .
با لکنت ادامه دادم :
_ اگه اجازه بدید البته !
سیما هم اومد تو و یه سالم مختصری کرد و گفت :
_ سکینه جان این خواهرمون جای سایه اومده و . . .
مسبح گفت :
_ ایرادی نداره  . . .خانوادت خبر دارن ؟
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من  :من توی خوابگاه هستم .مثل سایه . . .
مسبح  :پس االن که ساعت هشته چرا اینجایی ؟ شیفت شب از دوازده شروع می شه . . .
من  :از االن هم می تونم بمونم .درواقع  . . .کار دیگه ای ندارم . . .
مسبح  :پس برو به پرستارا هم کمک کن  . . .امشب بیمارا خیلی زیادن . . .
لبخندی زدم و گفتم :
_ ممنون خانم دکتر !
با سیما از اتاق خارج شدیم و نفس راحتی کشیدم .به خیر گذشت و قورتمون نداد ! سکینه هرچه قدرم با
ابهت باشه بازم به پای فتاح نمی رسه .فتاح  . . .کالس بعدی نمی دونم چجوری باید نگاهش کنم ! دیگه
داره برام کابوس میشه ! کالس بعدی ای که باهاش دارم  . . .فرداست !
صدای سایه توی گوشم پیچید :
_ خودم فردا میام ادبش می کنم !
خندیدم  . . .انگار من بچه مدرسه ای ام !
از تصور سایه که بیاد جلوی فتاح و داد بیداد راه بندازه که چرا بچه ی منو می ترسونی و اینا خندم گرفت
...
سیما  :چیه ؟ می خندی ؟
من  :فتاح رو می شناسی ؟
سیما  :سایه و سارا خیلی ازش گفتن  . . .دیگه فول شدم بیوگرافیش و !
خندیدم و گفتم :
_ خیلی آدم گندیه !
سیما  :شایعه کردن که مونس دوست دخترشه . . .
من  :نه بابا  . . .من مونسو می شناسم  . . .داداششه  . . .یعنی باهم بزرگ شدن ولی خواهر برادر
نیستن .مونس چشم دیدن اینو نداره . . .
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سیما  :تو  . . .خیلی ترسناک می زنی !
من  :چطور ؟
سیما  :شبیه اینایی که از یه پسر بد میگن و بعد میرن خامش می کنن ! ازاون دختر آب زیر کاها !
مظلوم شدم :
_ آخه به من میاد ؟
سیما  :شوخی کردم بابا !
با اخم گفتم :
_ خیلی دلم می خواست پوست از اون کله ی کچلش بکنم !
مونس از پشت سرم گفت :
_ کی ؟ امید ؟
برگشتم و گفتم :
_ سالم ! عه ! تو اینجا چه کار می کنــ . . . .
جمله ام توی دهنم خشک شد . . .
مونس اومده بود و پشت سرشم اونو آورده بود  . . .آخه مگه این دمته که دنبال خودت آوردی ؟
دستاشو کرده بود توی جیبش و با یه لبخند مزخرف به زمین نگاه می کرد . . .
مونس هم خندید و گفت :
_ اینقدر استاد بدیه ؟
سیما  :ام  . . .سالم آجی ! من میرم که . . . .آخ آخ سرم یکی از این مریضارو درنیاوردم باید برم فعال !
وقتی سیما از صحنه محو شد  ،به فتاح نگاه کردم  .خنده اش به یه اخم تبدیل شده بود .خوب که چی بشه
مثال ؟ می خوای دو نمره ازم کم کنی ؟
با دلخوری گفت :

47

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا
_ انگار از دیدنم خوشحال نشدید .
مونس گفت :

_ عقب تر که بودی داشت می گفت که می خواد پوست از کله ی کچلت بکنه قبلشم . . .
دستمو گذاشتم رو دهن مونس و گفتم :
_ واسه خودش یه چیز میگه ! پرت و پالئه ! هه هه !
قیافش پوکرفیس ثابت شده بود  .ولی ضایع بود داره ادا درمیاره .
( راوی  :امید )
نمی دونم االن باید بخندم یا اینکه یه جوری بپیچونمش که حساب کار دستش بیاد اونقدرام عصبانی نبودم
ولی به هرحال  ،غرورم اجازه نمی داد جلوی همچین حرکتی بی واکنش باقی بمونم .

با تندی دستش رو از روی دهن مونس آوردم پایین و گفتم :
_ خوب حاال ! اونقدرام مهم نیست .
حس بدی بهم دست داد  .از روی آستین هم داغی بیش از حدش رو حس می کردم  .حس وحشتناکی
بهم دست داد که تاحاال باهاش مواجه نشده بودم  .ترس  . . .بود نمی دونم از چی  . . .یه نیرویی ماوراء
الطبیعه ای !
دست بردم الی یه ذره مویی که داشتم و گفتم :
_ مونس جان من میرم کارمو انجام بدم بعدش برمی گردم خونه .کاری نداری ؟
مونس خیلی تعجب کرده بود  .با یه پوزخند گفت :
_ یهو چت شد امید مهربون شدی ؟
دختره گفت :
_ استاد من معذرت می خوام  . . .اهم  . . .اصال منظوری نداشتم .
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با آرنجش محکم به بازوی مونس سلقمه زد .معلوم بود که جلوی مونس سختش نیست و فقط جلوی من
معذبه وگرنه با پررویی می گفت آره می خوام پوست از کله ات بکنم ! مشکلیه ؟ خیلی هم حال میده !
اصال حقتم هست ! گند دماغ ایکبیری !
من  :اشکالی نداره  . . .راستی شما چی بودی ؟ روسا ؟ موسا ؟
مونس  :این گلسائه !
من  :آها  . . .گلسا  . . .کیشان  . . .پس خداحافظ فعال . . .
و یواش یواش ازشون دور شدم  .هرچه قدر هم که آدم مزخرفی باشم  ،اینو می فهمم که نباید زیاد کنار
دوتا دختر بمونم .از جهتی که جفتشون دوستای صمیمی ان و . . . .کم کم دارم حس می کنم این یه
میدون جنگه ! همشون توی جناح مقابل منن ! منم تنهام !
به سمت پذیرش بیمارستان رفتم و به اون پرستاره گفتم :
_ ام  . . .اتاق دکتر مسبح کجاست ؟ یه کاری باهاشون دارم .
یه نگاه بهم کرد و گفت :
_ کارتون شخصیه ؟
من  :آره . . .
اون  :مطمئن باشم ؟
من  :من مهندس فتاح هستم !
اولین کسی بود که با شنیدن اسم من واکنشی نشون نداد و گفت :
_ سالن سمت راست اتاق ششم  ،روش نوشته  . . .ولی اگه براتون نسخه بنویسه باید اینجا ویزیتشو بدین
!
من  :بینیم بابا حال داری !
به سمت اون سالن رفتم و باالی یکی از اتاق ها اسم کاویان مسبح رو دیدم .
در زدم و رفتم تو  . . .یه مریض رو داشت معاینه می کرد که نگاهش به من افتاد و گفت :
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_ بهت یاد ندادن بی اجازه وارد نشی ؟
پوزخندی زدم و گفتم :
_ علیک سالم استاد ! . . .

نگاه بی تفاوتش و ازم گرفت و به مریضش که یه خانم مسن بود گفت :
_ شما فقط سعی کنین تو محیط شاد نگهش دارین  . . .خوشحالش کنین .
خانمه گریه ای کرد و گفت :
_ مگه نمی گین خوب میشه ؟
مسبح  :نمی گم باهاش وداع کنید که ! ای بخشی از درمانه خانوم محترم ! برای اینکه درمان اثر کنه باید
روحیه هم داشته باشه ! اینو که قبول دارین ؟ شما هم دیگه گریه نکنین دیگه ! االن از این اتاق میری
بیرون  ،به دخترت می خندی و می بریش شهر بازی  . . .مصنوعی هم رفتار نمی کنی ! آقا خدا بزرگه !
بیماریش هم اصال اونقدر شدید نیست که جای ناامیدی باشه !
خانمه تشکری کرد و اشکاش و پاک کرد و از اتاق خارج شد .
مسبح رو به من :
_ چیکار داشتی فتاح ؟
من  :برای دیدن رفیقم باید حتما کار خاصی داشته باشم ؟
چشماش و تو کاسه گردوند و پاشد و روپوشش رو درآورد و روی چوب لباسی انداخت .بعد گفت :
_ توگفتی منم باور کردم  .از کی تاحاال من رفیقت شدم ؟
من  :از وقتی که با مونس توی این پروژه هه همگروه شدی و من خبردار نشدم ! خیرسرمون دوسال
همکالس دانشگاه بودیم !
مسبح  :امشب باید برم دانشگاه  . . .توی آزمایشگاه جلسه داریم  .این دفعه با حضور همشیره ی شما .
..
موبایلشو از روی میز برداشت و شروع کرد به شماره گرفتن . . .
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بعد گفت :
_ الو ؟ سالم  . . .ببین نتونستی ؟ آها  . . .خوب من حاال چیکار کنم ؟ خواهرم ؟ هه ! با من از بقیه هم
جدی تره ! اون وقت شیفت شب منو بی خیال شه ؟ حاال من چه غلطی بکنم باید امشب برم ! به نظرت
اگه نمونم  ،سکینه می کشَتَم ؟ اون که صددرصد . . . .ولی خوب گزارش نده خیلیه ! که میده ! خیلی
کم پرونده واسه خودم باز کردم ؟ حقوقم داره هی تنزل مقام پیدا می کنه ! خخخخ !
زیرلب گفتم :
_ نچ نچ نچ ! هنوزم شلخته و بی حساب کتابه کاراش !
مسبح  :خوب باشه یه کاریش می کنم خداحافظ ( قطع کرد .روبه من ) شنیدم چی گفتی فتاح . . . .خودت
بدتری . . .
من  :اگه امشب به جات بمونم  ،یه کاری برام می کنی ؟
مسبح  :تو دکتر نیستی این یک  ،کارای من واسه رفقام مفتیه این دو . . . .سومیش  ،مگه کشکه ؟
من  :چه می دونم ! یه روپوش سفید می پوشی و میگی من دکترم دیگه ! بعدشم پیراپزشکی اونقدرام
پرت نیست که نتونم به وضع دوتا مریض و علیل برسم ! گشت شب هم که کار خاصی نداره ! داره ؟
مسبح  :اگه جراحی اورژانسی پیش نیاد نه  . . .آخه من موندم دقیقا چرا بهت میگن مهندس  . . .دکتر
هم که نیستی . .یه چیزی مابین اینایی !
من  :حاال زیاد خودتو درگیر نکن  . . .می تونی کمکم کنی یا نه ؟
مسبح  :او پس بگو ! یه دردی داری که افتادی به دامنم ! چته ؟
یکم دست دست کردم  .ولی باالخره باید می گفتم .
من  :کاوی میشه اگه راه خنثی ی اون تومور جدیده رو پیدا کردی  ،بهم اطالع بدی ؟
یکم نگران شد :
_ اتفاق خاصی افتاده ؟ نه  ( . . .زیر لب ) اگه میوفتاد که االن باید به عرعر میوفتادی ! ( کال فکر می کنه
خیلی آدم بامزه ایه ! ) برای چی می خوای ؟
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من  ( :ادای این یارو خفنا توی فیلمارو درمیارم )  :یه نقشه ی خونه خراب کن تو سرمه !
مسبح  :امید سرتو به باد ندی یه وقت !
من  :نیتم خیره کاوی نترس . . .

کاویان  :چه قدرم که خیره ! خیلی ! بهت افتخار می کنم واقعا !
من  :من که نمی خوام خارج از پروژه ی شما فعالیت کنم !
کاوی  :یعنی می خوای بیای تو گروه ؟
من  :نه به اون شدت ! ولی به راه خنثی ی اون نیاز دارم .
کاوی  :داری مشکوک می زنیا ! خیلیه خب ببینم چی میشه .مطمئنی همین بود ؟
من  :نه  . . .جزوه های هشت سال پیش رو گم کردم  . . .برام بیارشون قربون دستت .
اخمی غلیظ کرد و گفت :
_ بی لیاقتی از بس  . . .خوب باشه  . . .برای تدریس می خوای ؟
خودش جواب خودشو داد :
_ پ ن پ واسه کنکور می خواد !
خندیدم و رفتم روپوش سفیدش و با شیطنت گرفتم و روی کتم پوشیدم و گفتم :
_ خوب  . . .تشریف می برین ؟
کتشو پوشید ساعت دیواریو نگاه کرد و گفت :
_ پس به جای من بمون .
کارتشو به سمتم پرت کرد  .و گفت :
_ و ساعت بزن  . . .اگه خواهرم گیر داد که من کجام  ،وانمود کن که دکتری و جای من اومدی .
من  :خواهرت که منو می شناسه احمق !
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کاوی  :ولی منو هنوز نه !
من  :حیف شد دلم می خواست باهات بیام آزمایشگاه . . . .
کاوی  :که ایدمونو بدزدی ؟
من  :گمشو برو ریختتو نبینم ! . . .
خندید و از در بیرون رفت .اتاق رو حسابی وارسی کردم .هیچوقت با کاویان اینقدر صمیمی گرم نگرفته
بودم  .آره  . . .جوری به نظر میومد که انگار قرن هاست باهم دوستیم .و این یعنی من دارم موفق میشم
.خوشم اومد  .نمی دونم چرا تاحاال با این پسر بیشتر نمی پریدم ؟
بعد زیرلبی گفتم :
_ مگه تو پرنده ای بچه ؟
خندیدم و کارت کاوی رو روی روپوش نصب کردم .گرمم شد .روپوش رو درآوردم و کتم رو از زیرش
کشیدم بیرون و دوباره پوشیدمش  . . .عینک دودی ای که روی میز بود رو برداشتم و زدمش رو چشم و
از اتاق رفتم بیرون . . . .تاحاال اینقدر مزخرف تیپ نزده بودم !
_ فایده نداره احمق ! مدل موهاتو دیگه نمی تونی کاریش بکنی !

برگشتم به سمت مونس و پوزخند زدم  .مانتو ای معمولی سیاه پوشیده بود و جین آبی و مقنعه ی سیاه .
صورت سفیدش هم برق می زد .طبق معمول آرایش نداشت  .با این که زیاد به این و اون زل نمی زنم ولی
همیشه تو دلم به این بشر می گفتم یه خرده به اون صورتت برس شاید یکم مثل مامانت شدی !
گفت :
_ کارتو انجام دادی ولی مثل اینکه نرفتی خونه ؟
من  :پشیمون شدم  . . .امشب جای مسبح می مونم .
چشماش گرد شدن . . .
من  :چیه ؟
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مونس  :توکه دکتر نیستی ! اینو چرا پوشیدی ؟ مگه الکیه ؟
من  :به جای . . .
مونس  :سکینه تیکه تیکه ات می کنه !
من  :نه بابا ! اینقدرام بنده خدا اخمو نیست که شماها فکر می کنین ! فوقش بدخلقی می کنه  . . .من که
از پزشکی بی سررشته نیستم !
مونس  :من دارم میرم دانشگاه  . . .باید قبل از اینکه نگهبان درو ببنده بریم تو  . . .بعدش دیگه تا
صبح نمی تونیم بیایم بیرون .
من  :راستی شماها چجوری مجوز تحقیقات شبانه رو از ریاست گرفتین ؟
مونس  :فعال به فکر خودت باش ! من میرم  . . .خدا به استاد مسبح رحم کنه ! که قراره یکی مثل تو
جاش شیفت وایسه !
من  :خوب فعال برو به کارت برس خودم می دونم چیکار کنم .
مونس  :خودم داشتم می رفتم ! خداحافظ .
و راهشو به سمت در بیمارستان گرفت که بره . . .
برگشتم صداش کردم :
_ مونس !
برگشت گفتم :
_ مراقب خودت باش . . . .
مونس  :تو بیشتر . . .
لبخندی مغرورانه زدم و به سمت دیگه ای رفتم . . . .خیلی چیزا داره خوب پیش میره  . . .روابط
اجتماعیم و میگم دیگه از نبود مونس نمی ترسم  .بهشم نیازی نداشتم از اول . . . .چه قدر خوب .
از اینکه به مونس گفتم مراقب خودش باشه احساس جذبه کردم .چه قدر مسخره !
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رفتم توی اتاق کاویان .دقیقا نمی دونستم باید چه کار کنم  . . .تا آخر شب  ،همینجور الکی با موبایلم ور
می رفتم  .به سرم زد که به اون دوتا شماره ی توی موبایلم چند نفر دیگه اضافه کنم  .مثل کاویان . . .
توی گوشیم دقیقا هیچی نبود و من فقط تو بخش تنظیماتش ول می گشتم و فضول بازی درمیاوردم .
امان از بیکاری . . .
یه نفر در زد و اومد تو  . . .سرمو باال گرفتم و با دیدن اون دختر ریزه میزه که روپوش پزشکی پوشیده
بود یکم جا خوردم یادم نبود این بچه دیگه واسه خودش رزیدنت شده !
من  :بله ؟
گفت  :شیفت شب از ساعت دوازده شروع میشه و اگه می خواید جای دکتر مسبح غیبت نخوره باید سر
ساعت بیاین و به جاش ساعت بزنین . . .
من  :نگران استادتی ؟
کیشان  :فقط می خواستم یادآوری کرده باشم .
با این که یه دنیا ممنونش شدم و نمی دونستم باید چه کار کنم گفتم :
_ خودم حواسم بود ! . . .
بعد پشیمون شدم  . . .خوب من بازم سوال دارم ! یعنی تا صبح باید چه کار کنم ؟ این اولین بارمه !
بی تفاوت گفت :
_ پس من دیگه میرم . . .
من  :راستی شام خوردی ؟
گفت :
_ آره . . .
اصال به فکر شام نبودم  .دلم ضعف می رفت و  . . .تا صبح هم که نمی تونستم گرسنه بمونم ! . . .
ساعت هم یازده و نیم شبه ! جایی باز نیست برم شام بخورم . . .
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با تردید گفت :
_ می خواین برم براتون از بوفه ساندویچ بگیرم ؟
من  :مگه اینجا بوفه داره ؟ تو از کجا خبر داری ؟
شونه باال انداخت و گفت :
_ من هر هفته اینجا شیفت دارم ها . . .
من  :ممنونت میشم خانم کیشان .
کنایه دار گفت :
_ خواهش می کنم  ( . . .زیرلب ) که امروز اون بال رو سرم آوردی . . .
نشنیده گرفتم  . . .از اتاق رفت بیرون  .منم نفس راحتی کشیدم  . . .یه جورایی اسم این دختر رو باید
می ذاشتن الهه ی خوشبختی ! از روز اولی که دیدمش خیلی اوضاعم تغییر کرده  . . .خوش به حالش . . .
ریزه میزه است مثل یه موش کوچولو  . . .فقط  . . .نمی دونم چرا باید خوش به حالش باشه ! ولی
خوب  ،ریزه میزه بودنم عالم خودشو داره ! نه ؟ نداره ؟
ده دقیقه گذشت  . . .دوباره در مطب زده شد و این بار اومد تو  . . .ژست دکترا رو گرفتم و گفتم :
_ خوب  . . .ساندویچاش بهداشتی هستن ؟
دوتا ساندویچ گذاشت روی میز و گفت :
_ نمی دونم  . . .شکم پر کن های خوبی هستن . .
من  :مگه خودت نخورده بودی که دوتا گرفتی ؟
گفت :
_ من ازاینا نخوردم  . . .سایه احمدی برام یکم کتلت فرستاد .آشپز خیلی خوبیه  . . .و مهربونم هست .
من  :خوب چرا دوتا گرفتی ؟
گفت :
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_ مگه با یدونه سیر می شید ؟
خندیدم و گفتم :

_ فکر نمی کنم  ! . . .به هرحال  . . .دستت درد نکنه .
ساندویچ رو برداشتم و شروع به خوردن کردم  . . .الویه بود .مزه ی جالبی نداشت ولی از هیچی بهتر
بود .
بعد از خوردن ساندویچا  ،پولشو به گلسا دادم و رفتیم برای شیفت شب  . . .خوشم اومد ازاینایی نبود
که برا چاپلوسی تعارف کنه که به حساب خودش باشه . . .
ساعت که زدیم  ،قرار شد گشت بزنیم توی سالن ها و به مریضا برسیم  . . .البته همشون که خواب
بودن و توی اتاق ها  . . .کاریم به کارشون نداشتیم ولی خوب  . . .برای مواقع اضطراری بود دیگه . . .
خیلی شانس آوردم که رئیس بخش بهم گیر نداد .
خانم مسبح خیلی خانم خوبیه  . . .ولی توی کار خیلی جدی و منظمه  . . .مثل خودم ! هه هه ! البته نه
جدیدا . . .
گلسا رو زیاد ندیدم  . . .نمی دونستم چرا نرفته آزمایشگاه  . . .امشب شیفت اون دختره احمدی بوده
که اینجا جاش وایساده  . . .ولی خوب اونم توی آزمایشگاهه ! یکم ناجوانمردانه نیست که این بدبخت
بیوفته اینجا ؟
نزدیک صبح بود که یهو توی اورژانس یه بچه دوساله آوردن که تشنج کرده بود و اونم بقیه بهش رسیدن
 . . .من که فقط توی بخش دارو و وسایل پزشکی کار کرده بودم  . . .یکم هول برم داشت .
نمی دونم چرا دل درد گرفته بودم .
سرمم گیج می زد  . . .داشتم از دل درد دوال دوال می رفتم به سمت دسشویی که گلسا اومد جلو و گفت :
_ چی شده استاد ؟
اصال خوشم نمیومد جلوی دانشجوم کم بیارم  .ولی داشتم می مردم واقعا !
من  :دلم پیچ می زنه .
متفکرانه گفت :
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_ به خاطر الویه هست ؟
من  :ف  . . .فکر کنم !

گلسا  :حاال شما یه سر برو دسشویی تا منم برم عرق نعنا گیر بیارم . . .
یکم این مریضیم جلوی گلسا اذیتم می کرد  . . .خیلی بده آدم جلوی دانشجوش اینجوری دست به
گریبان دسشویی بشه !
گالب به روتون رفتم یه شکم خالی کردم  . . .فایده نداشت و هنوز پیچ می زد .
توی سالن انتظار روی یه صندلی نشستم و فرو رفتم توی خودم .
کیشان اومد کنارم با فاصله نشست و یه لیوان به سمتم دراز کرد و گفت :
_ عرق نعنا و آبه  . . .بهتر می شین . . .
خواستم لیوان رو ازش بگیرم ولی دستم زیاد یاری نمی کرد  . . .خوابمم میومد .
باالخره گرفتم ازش و یه قلپ خوردم  . . .یه دفعه دلم به هم پیچید و گلستان به روتون  ،باال آوردم
روی پای کیشان ! . . .
دختره بدبخت اینقدر وحشت کرد که نمی دونست عصبانی بشه یا ناراحت ! یکم از روپوشش هم کثیف
شده بود . . .
تند تند گفتم :
_ ببخشید ! ببخشید ! من ن . . .
حالم خیلی بدتر شده بود  . . .به سمت دسشویی دویدم تا بقیه محتویات معدمم بریزم بیرون  . . .شایدم
هم کال روده هامو تقدیم کنم !
اونم دنبالم اومد و رفت توی دسشویی خانوما  . . .تا لباساشو بشوره دیگه !
اصال خوش نبودم  . . .دوبار دیگه هم باالآوردم ولی دیگه چیزی نمونده بود بخواد باالبیاد ولی هنوز دلم
درد می کرد .
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چشم هام قرمز شده بودن  . . .التهاب هم داشتم  . . .ای خدا این دیگه چه ساندویچی بود ؟ کی به اینا
مجوز میده آخه ؟
بعد از تمیز کردن یقه و شستن سروصورتم برگشتم توی بخش و توی اتاق کاویان نشستم .چرا همیشه
وقتی من فکر می کنم همه چیز داره درست میشه برعکسش اتفاق میوفته ؟
زیادم مهم نیست  . . .هست ؟ ولی البد هست ! من روی یه نفر باال آوردم ! این سابقه نداشته ! ( چرا
وقتی نینی بوده سابقه داشته یادت نیست ! )
دلم هنوز پیچ میزد  . . .رفتم روی تخت معاینه خوابیدم و از سرما به خودم مچاله شدم  . . .سردم بود
ولی به شدت عرق کرده بودم  . . .فشارم افتاده  . . .ولی خوب  . . .تاحاال اینقدر ضعف نکرده بودم !
مریض شدن من با خودمه  ،خوب شدنم با خدا ! ولی  . . .چرا االن که همه چیز روبه درست شدنه ؟
( راوی  :گلسا )

این شلواره رو دو هفته هم نمی شه که خریدمش ! چه قدرم گرون بود ! کلی ذوق کرده بودم تونستم ده
تومن تخفیف بگیرم ! حیف !
توی پام شستمش تا خشک بشه  . . .هنوز عقم می گیره وقتی یاد اون صحنه میوفتم  . . .ولی دلم براش
سوخت .تقصیر خودش نبود که . . . .رفتم توی اتاق دکتر مسبح دیدم خوابیده و مچاله شده  . . .حتما
ازاین بدمریضاست .
با احتیاط رفتم جلو و گفتم :
_استاد ؟ حالتون خوبه ؟
فشارش رو گرفتم و رفتم از داروخونه یه سرم بگیرم بهش بزنم  . . .خیلی آب از دست داده  . . .توی
راهرو سیما رو دیدم که از خواب بیدار شده بود .
یواش گفتم :
_ ساعت خواب ؟
سیما  :چی شده ؟
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من  :استاد فتاح که جای دکترمسبح مونده بود  ،حالش بد شد  . . .از شانس گند من روی منم باال آورد
 . . .دارم میرم یه سرم براش بگیرم .
سیما  :چه قدرم ریلکس !
من  :دیگه چیکار کنم ؟ خودکشی کنم ؟
خندید و به سمت یکی از اتاق های بخش رفت .وقتی با سرم و داروی ضدتهوع برگشتم توی اتاق  ،فتاح
داشت به وضوح می لرزید .
رفتم جلو و با احتیاط دستمو روی پیشونیش گذاشتم تب هم داره .
زیر لب یه چیزایی می گفت  . . .چشماش بسته بود .
فکر کنم اولین بار بود که واقعا داشت زیرلبی حرف می زد چون نمی تونستم بشنوم ! همیشه افکارش و
بلند میگه !
آروم گفتم :
_ استاد ؟ خوبید ؟
جوابی نداد .
دوتا دستکش یه بارمصرف از روی میز برداشتم و دستم کردم و دست فتاح رو آروم از بدنش جدا کردم
تا بیدار نشه .
رگشو نمی تونستم از مچ به پایین ببینم .
وادارش کردم که صاف بخوابه و مچاله نشه  . . .آستینش و آروم زدم باال و با کش بازوشو بستم تا رگشو
پیدا کنم . . .
دستش یخ کرده بود  . . .دلیل دستکش دست کردنم این بود که من معموال خیلی داغم و دستامم خیلی
عرق می کنن  . . .نمی خوام اذیت بشه  . . .با این حال بازم از روی دستکش سردی دستشو حس می
کردم . . .
رگ رو یکم مالش دادم و با پد ضد عفونی کردم  . . .سوزن سرم رو به شلنگش وصل کردم و خیلی آروم
با زاویه سی درجه وارد رگ و با پونزده درجه داخل کردم  . . .نقاله نذاشتما ! خخخخ !
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وقتی سوزن رو فرو می کردم  ،چهره اش توهم رفت و آخی از درد کشید و چشماش و باز کرد .
بهم نگاهی دردناک کرد و نالید  .اشک توی چشماش جمع شده بود  . . .قیافه ی منم جدی و خشک تر از
بقیه وقتا  . . .وقتی میرم تو فاز دکتریم یکم بد میشم !
گفتم :
_ تموم شد  . . .سعی کنین استراحت کنین استاد  . . .تا این سرم تموم بشه  . . .هنوز دلپیچه دارید ؟
ناله کرد :
_ گلسا . . .
یه تای ابرومو انداختم باال . . .
من  :گلسا ؟
با خنده گفت :
_ ناراحت نشیا ولی از این که بهت بگم کیشان مسخرم می گیره ! . . .
من  :منظورتون اینه که خندتون می گیره ؟
اون  :حاال هرچی !
من  :درد داشت ؟
اون  :چه قدر خوب سرم می زنی ! تا حاال برام سابقه داشته که زیر سرم از درد بمیرم . . .
من  :وا ! مگه میشه ؟
حالتش عجیب غریب بود .اگه نمی شناختمش و از دیشب تا حاال جلو چشمم نبود فکر می کردم
م*س*ت کرده  . . .نکنه واقعا کرده  . . .؟
صورتمو بردم جلوی صورتش و بو کردم  . . .نه  . . .بوی الکل نمی داد .
( عقل خر خورده  /:آخه کدوم دیوونه ای تو بیمارستان م*س*ت می کنه ؟ ) -_-
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خنده ای کرد و باعث شد بترسم  . . .یه لحظه چشمم توی چشم های قرمزش افتاد  . . .چشمام گشاد
شده بود  ( . . .خواننده ی محترم  ،فاز عاشقانه ورندار لطفا االن فقط قضیه ترسه نه چیز دیگه ! ازاون
آهنگ عاشقانه ها هم گوش نکن االن یه آهنگ جنایی رو صحنه بزار ! آفرین ! مرسی ! )
قطره عرق روی پیشونیم و پاک کردم و خواستم سرمو بلند کنم که دیدم زل زده تو چشای من  . . .یه
چیزی بود که من ازش خبر نداشتم ! من و اون تنها نبودیم ! شایدم به خاطر اون فیلمه آدم خوارا که
دیدم هول شدم ! فتاح قیافشم به اون یارو می خوره ! نکنه واقعا آدم خواری چیزیه ؟
زیر لب ولی طوری که منم شنیدم گفت :
_ کسی بهت گفته چه قدر شبیه موشی ؟
سعی کردم خونسردیم و حفظ کنم و ضایع بازی درنیارم  . . .گفتم :
_ خیلی ها بهم گفتن  . . .چطور مگه ؟
پوزخندی زد و گفت :
_ پس کشف من نبوده  ! . . .راستی  . . .چشم هات چه مزه ای دارن ؟
دیگه مطمئن شدم که از تب و لرز داره هذیون میگه و خیالم راحت شد  . . .خداروشکر  . . .داشتم می
ترسیدم !
به سمت آب سرد کن توی اتاق رفتم و یه لیوان آب برداشتم  . . .به سمتش رفتم و یکم روی پیشونیش
پاشیدم تا تبش بیاد پایین . . .
اعتراض کرد :
_ نکن گلسا ! سوال منو جواب بده !
من  :استاد  . . .به نظرم امروز باید بی خیال کالس بشید  . . .کم کم دارم نگرانتون می شم . . .
تو دلم گفتم خدایا شکرت امروز یه همچین کالس سنگینی می پره ! دمت گرم خداجون عاشقتم !
نالید :
_ چشمات چه مزه این ؟
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من  :استاد چشم که مزه نداره  . . .شما هم تا پنج دقیقه دیگه چشمات گرم می شه  . . .دلتون درد نمی
کنه ؟ شاید باید برید خونه . . . .
دوباره گفت :
_ چشم های مشکی چه مزه ای دارن ؟ شکالت تلخ ؟
من  :نمی دونم ! می تونید از یه آدم خوار بپرسین .البته فکر نکنم جوابتونو بده و برای خوردنتون عجله
داشته باشه !
خودم از شوخی مسخره خودم خندیدم .
بعد گفتم :
_ ولی مزه اش به رنگش بستگی نداره  . . .داره ؟ اگرم داشته باشه  ،برای امتحان کردنش باید کله
پاچه ی گوسفندیو بخوریم که چشماش آبیه ! مزه بلوبری میده !
خنده ای ضعیف کرد  . . .چشم هاش داشت بسته می شد  . . .ولی ممانعت می کرد .
گفت :
_ خوابم میاد .
من  :خوب بخوابید  . . .عه  . . .مثل اینکه من مزاحمم  . . .هه ! منو باش دارم هی حرف می زنم . . .
! ببخشید استاد  . . .من میرم وقتی سرمتون تموم شد برمی گردم .
از روی صندلی پاشدم و به سمت در رفتم و یه لحظه برگشتم دیدم دستش به سمتم دراز شده و لب هاش
تکون می خوره  . . .مثل این که نا نداره بلند صدام کنه  . . .اینقدر حالش بده ؟
برگشتم نزدیکش و گفتم :
_ چیزی می خواین استاد ؟
نالید :
_ گلسا .
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من  :استاد یه چیز بگم  . . .می دونم فامیلیم خیلی ضایعه و خیلیا ترجیح میدن که اسممو صدا کنن و منم
هیکل یه دختربچه رو دارم ولی خوب درک کنین به غرورم برمی خوره همه بهم میگن گلسا  . . .میشه
شما همون کیشان صدام کنید ؟ اگه اشکالی نداره البته ؟
سرشو کج کرد و به زور چشماش و باز نگه داشت و به صورتم نگاه کرد  . . .بعد گفت :
_ اسمت که خیلی قشنگه  . . .من  . . .دوسش دارم  . . .گلسا میشه برام حرف بزنی تا نخوابم ؟
من  :اوخ اوخ اوخ ! استاد نکنه شما هم کابوسی هستین ؟ الهی  . . .اشکال نداره  . . .بسم اهلل بگین ایشاال
خواب بد نمی بینین .
بعد دوباره به سمت در رفتم و رفتم بیرون  . . .طفلک .
گوشیمو نگاه کردم  . . .از این که بچه ها ترجیح دادن من توی جلسه نباشم دلخور بودم  . . .به سایه
گفته بودم نتیجه ی بحث و آزمایشارو برام اس کنه  . . .بی مرام یادش رفت .
دیگه داشت شیفتمون تموم می شد  . . .ساعت چهار و نیم صبحه .
به رحمت اس دادم :
_ چطور شد ؟
جواب  :آبشو کشیدیم چلو شد /:
دیگه ننوشتم  . . .اعصابم خرد شد  . . .بی تربیت ! دیگه کارت به جایی رسیده منو مسخره می کنی ؟
...
یکم کالفه شدم  . . .منو دیگه به حساب نمیارن  . . .می فهمید یعنی چی ؟ اه  . . .حس یه روی نیمکتی
رو دارم !
یه ساعتی گذشت و برگشتم توی اتاق و سرم رو از فتاح جدا کردم  . . .بیدارش کردم و گفتم :
_ استاد می خواید برسونمتون خونتون ؟
نشست سر جاش .
با حالت خماری گفت :
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_ بین هذیوناتم که احیانا حرف بی ربط خاصی نزدم ؟
خواستم توی روش بیارم ولی دلم نیومد .لعنتی فرصت خوبی بود تا تالفی کنم ! ! . .گفتم :
_ نه . . .
گفت :
_ خودم ماشین دارم  . . .رانندگی بلدی ؟
من  :آره  . . .ولی گواهینامه ندارم .
گفت  :پس منو برسون  . . .اگه اشکالی نداره .
من  :حالتون خوبه ؟
به سختی گفت :
_ فکر نکن کالس رو نمیام ! ساعت پنج و نیمه  . . .تا ساعت هشت حداقل می تونم یه ساعت بخوابم !
بعدش میام سرکالس . . .
من  :ولی برای سالمتیتون ضرر داره ! استاد . . .
با تحکم گفت :
_ پاشو برو حاضر شو ! من و تو شیفت شب داشتیم بقیه دانشجوها که نداشتن ! . . .
غرغری کردم و رفتم لباسمو عوض کردم و بعد باهم رفتیم تو پارکینگ بیمارستان و من پشت رول ماشین
خوشگلش نشستم  . . .موقع خارج شدن از بیمارستان  ،نگهبان جلوی ماشینو گرفت .شیشه رو کشیدم
پایین  . . .چشماش بنده خدا چهارتا شده بود .به من گفت :
_ دخترم تو از کی ماشین دار شدی ؟
بعد با چشمش به فتاح که با بی حالی عقب خوابیده بود نگاه کرد . . .
من  :ماشین استادفتاحه  . . .حالش خوش نبود نمی تونست پشت فرمون بشینه .
لبخندی مصنوعی زد و گفت :
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_ آها  . . .فهمیدم  ! . . .خسته نباشی  . . .امشب مریضا زیاد بودن . . .
من  :مونده نباشی آقا داریوش  . . .خداحافظ . . .
بعد پیچیدم توی خیابون  . . .چندسالی می شد رانندگی نکرده بودم ولی یادم هم نرفته بود و خیلی عادی
می رفتم . . .
استاد فتاح هنوز خواب بود  . . .شیطونه می گفت توی سرمش یه داروی خواب می ریختم امروز تا
آخرش بگیره بخوابه . . . .گرچه حدس می زدم که قپی اومدنش سر کالس امروز زر مفته و حال نداره
پاشه بیاد .
خیلی طول نکشید که رسیدیم دم خونشون  . . .صداش کردم :
_ استاد ؟ استاد فتاح ؟
چشماش و باز کرد و پاشد آروم نشست  . . .گفتم :
_ رسیدیم .
گفت :
_ ریموت پارکینگ جلوی فرمونه  . . .بزن باز بشه ماشینو بیار تو بی زحمت .
همون کار رو کردم و توی پارکینگ ساختمون پارکش کردم  . . .هوا گرگ و میش بود  . . .یکم سردم
شد .
به سختی پیاده شد و ازم تشکر کرد  . . .دارو هاشو دادم دستش و گفتم :
_ خوب پس فعال من رفع زحمت می کنم استاد .
خواب الود بهم نگاه کرد و گفت :
_ داری میری ؟
من  :با اجازتون .
گفت :
_ بیا باال هوا سرده االنم تاکسی گیرت نمیاد . . .
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من  :پیاده خودمو به خط اتوبوس می رسونم . . .
یکم ترس داشتم  . . .از اون دفعه هنوز یکم می ترسیدم  . . .خصوصا همسایه هاش اگه ببینن یه دختر
جوون رو آورده تو خونش چه فکری می کنن ؟
گفت :
_ من اجازه نمیدم خطرناکه  . . .برام مسئولیت داره  . . .بیا تو  . . .من که کار به کارت ندارم . . .
می گیرم می خوابم  . . .توهم هوا که روشن شد می تونی بری . . .
من  :من بچه نیستم  . . .ممنون . . .
به سمت در ورودی ساختمون رفتم تا برم بیرون . . .
در رو که باز کردم  ،سوز عجیبی زد به صورتم  .یه قدم که گذاشتم بیرون  ،همه ی بدنم یخ کرد . . .
خودمو مچاله کردم  . . .نمی دونم چرا یهو غمم گرفت  .االن  ،دقیقا هیچ کس و کاری ندارم بگم بیان
دنبالم  . . .رحمت و همت هم که االن صددرصد خوابن  . . .توی شهر غریب  ،هوای تاریک  . . .و
ترسناک  . . .اگه واقعا چند نفر بریزن اینجا رو سرم راه فراری ندارم . . .
اشک گرمی توی چشام حلقه زد  . . .من یا هیچ وقت احساساتی نمی شم یا اگه بشم مسخره است ! کی
آخه همینجوری الکی گریه می کنه ؟ این به خاطر وضعیت من توی این چند هفته ی اخیره  . . .آره . .
 .چیز خاصی نیست ! یکم فشار بهم اومده همین !
خواستم برگردم در رو پشت سرم ببندم که دیدم فتاح پاش رو الی در گذاشت و مانع بسته شدنش شد .
 . .تعجب کردم .سرمو باال گرفتم و گفتم :
_ عه ؟ استاد ؟ نرفتین باال ؟
به صورتم زل زد و گفت :
_ چرا گریه می کنی گلسا ؟
من  :گریه نیست که بخار چشممه  . . . ! . . .هنوزم که بهم می گید گلسا ! . . .
یه نگاه کرد و گفت :
_ من گفتم گلسا ؟
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من  :آره . . .
کله ی کچلش و خاروند و گفت :
_ به هرحال  . . .پاشو بیا باال  . . .گریه هم نکن . . . .
من  :گفتم که  ! . .دارم میرم . . .
با اخم غلیطی بهم خیره شد و گفت :
_ من حتی به مونس که اصال آبم باهاش تویه جوب نمیره اجازه نمیدم این موقع از خونه بیرون باشه !
اونم تنها ! مگه این که دلت می خواد اون روی منو ببینی ؟
مجبور شدم موافقت کنم و باهاش برم توی خونه  . . .وقتی کلید خونه رو انداخت و درو باز کرد  ،با
تردید پشت سرش وارد شدم . . .
گفت :
_ بیا  . . .مونس هم رسیده خونه . .
و به مونس که روی کاناپه خوابش برده بود اشاره کرد  . . .بعد به سمت اتاقش رفت .
من  :داروهاتون و می زارم توی آشپزخونه . . .
بعد از گذاشتن دارو ها رفتم توی اتاق مونس و یه لحاف برداشتم و برگشتم بیرون و روش انداختم . . .
ده آخه بی مرام ! می میری یه خبر به من بدی دیشب چی شد ؟
فتاح با لباس راحتیش اومد بیرون و به من گفت :
_ راستی خانم کیشان واقعا بابت لباستون متاسفم  . . .خیلی که کثیف نشد ؟ تونستید بشورینش ؟
خیلی خجل به نظر میومد  . . .گفتم :
_ زیاد لک نشد  . . .می برم خوابگاه با آب تاید می شورم جاش میره . . .
سرشو انداخت پایین و به سمت مونس رفت و کنارش نشست . . .
من  :اگه یه سوال بپرسم ناراحت نمی شین ؟
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بهم نگاه کرد و گفت :
_ نه . . .
من  :شما چه نسبت فامیلی با مونس دارین ؟ آخه  . . .کال مثل خواهر و برادرای معمولی نیستین . . .
ولی اصرار دارید که باشید .
خنده ای بی صدا کرد و لحاف مونس رو براش باالتر کشید . . .
باشیطنت گفتم :
_ نکنه قضایای دیگه ای هم هست که ما خبر نداریم ؟
با تندی گفت :
_ این فضولیا به شما نیومده خانم کیشان !
لحنش اینقدر جدی بود که خنده تو دهنم ماسید و عبوس شدم  . . .بداخالق !  . . .خب اگه دوسش
داری چرا زودتر نمی گیریش ما هم از دستش راحت بشیم ؟
به ناچار  ،اون قدر روی مبل جلوی اونا نشستم تا هوا روشن شد و خواستم برم بیرون  . . .فتاح همون
جور نشسته بود و به نقطه نامعلومی خیره شده بود .
من  :ام  . . .استاد ؟  . . .میگم  . . .دیگه منم رفع زحمت کنم دیگه نه ؟
تازه انگار متوجه من شده باشه گفت :
_ ها ؟  . . .آها  . . .نه  . . .هنوز خورشید نزده  . . .بعدشم  . . .میگم یه بارکی صبر کن باهم میریم
دانشگاه دیگه  . . .اگه کاری نداری البته . . .
پس بی خیال کالس نمیشه ! اه  ! . . .پالتوی پشمیم رو که درآورده بودم پوشیدم و گفتم :
_ کار دارم باید زودتر برم . . .
بلند شد و گفت :
_ راستش  . . .ازت یه چیزی می خوام . . .
من  :چی ؟
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گفت :
_ می تونی یه چیزی رو بهم تزریق کنی ؟
من  :چی هست ؟
گفت :
_ یه سرنگ حاویـــــــه  . . .اونش با خودم  . . .فقط تزریقش  . . .می تونی ؟
شک کردم  . . .نکنه معتادی چیزیه ؟  . . .نه بابا معتادا دیگه این کاره ان ! از یه خانم دکتر که نمی
خوان براشون مواد تزریق کنه ! پس چی می تونه باشه ؟
گفتم :
_ اگه زهر نباشه این کارو می کنم !
خندید و رفت یه سرنگ پر شده رو آورد و بهم داد  . . .گفت :
_ بیا توی اتاق . . .
یه لحظه ترسیدم  . . .به مونس نگاه کردم  . . .اگه بخواد بکشتم جیغ و داد می کنم بیدار میشه !
از افکار خودم خندم گرفت  . . .سرنگ رو گرفتم  . . .ماده ی سرمه ای رنگی داخلش بود  . . .گفتم :
_ اسم این ماده چیه ؟ می ترسم خطرناک باشه . . .
گفت :
_ نترس  . . .فقط نقطه اثر کوچیکی روی تولید یکی از هورمون های هیپوفیز داره  . .بهش میگن " او
 " 7173مسئولیتش باخودم . .
من  :اسمش و نشنیدم تاحاال  . . .برای چیه ؟
جوابی نداد  . . .با تردید پشت سرش رفتم توی اتاق .دراز کشید  . . .و من بهش تزریق کردم  . . .هیچ
اتفاق خاصی هم نیفتاد یعنی  . . .نمرد ! ( نه تورو خدا می خواستی بمیره ! )
( راوی  :امید )
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گفتم :
_ درباره این ماده با کسی حرف نزن  . . .هنوز تو مرحله آزمایشه . . .
با ترس و وحشت گفت :
_ اگه اینطوریه پس چرا  . . .؟
من  :چون بهش اعتماد دارم  . . .این دارو تاحاال روی مواردی مثل من موفق عمل کرده  . . .و لطفا
نپرس که نقطه اثرش روی چیه  . . .بعدا خودم بهت میگم .
یه آهانی گفت و ساکت شد .

حتما با خودش فکر می کنه با این وضعی که مونس روی مبل می خوابه و وجود من  ،چه قدر به مونس
عالقه دارم که باهم تویه خونه ایم  . . .نمی دونه من سالم علیکمم با مونس سر رودربایستی با باباشه . . .
و به ناچار برادرشم !
بعد از تزریق  ،از شدت درد یه نیم ساعتی دمر دراز کشیده بودم و گلسا هم با اضطراب اون گوشه
ایستاده بود .
باالخره خسته شد و گفت :
_ پس من دیگه برم استاد ؟
دلم قنج می رفت واسه این استاد گفتن دانشجوها ! خیلی حال داره ! استاد !
گفتم :
_ آره  . . .هوا روشن شده  . . .ولی بازم داری میری مراقب باش .
تشکری کرد و از اتاق خارج شد  . . .گلسا دومین دختری بود که اومده بود توی اتاقم  . . .کال دومین
انسانی بود که اومده بود توی اتاقم ! نفر اول خودم بودم ! نه  . . .اگه خودمو حسابم نکنیم  ،مونس هم
بعضی وقتا تهاجمی میاد تو ! . . .
به نظر میومد که مونس هنوز خوابه ولی گوشیش رو توی دستش دیدم  . . .ای شیطونه خانه خراب !
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تا دم در بدرقه اش کردم  . . .در رو براش باز کردم که بره بیرون  ،یه لحظه نگاهم به آسانسور که
مقابلمون بود افتاد که رسید به طبقه هفتم و درش در شرف باز شدن قرار گرفت  . . .خشک شدم از
ترس اینکه دوباره خسرو مشنگ یا همون دکتر جمشیدی نباشه  ،هول شدم  .از پشت دستمو بردم جلوی
گلسا و کشوندمش سمت خودم و سریع درو بستم .
از چی می ترسیدم ؟ روبه رو شدن با یه فضول !
به نفس نفس افتاده بودم  . . .اون احمق این وقت صبحی هم دست از سر من برنمی داره ؟ نه ! خوب
شاید یه نفر دیگه بوده باشه ! هرکسی که بود  ،من اصال نمی خواستم خارج شدن گلسا از خونه ی من رو
ببینه !
حس کردم که یکم توی نفس کشیدن و جلو عقب بردن قفسه سینم دچار مشکل شدم و فهمیدم که زیادی
چسبوندمش به خودم . . .
گفتم :
_ ببخشید  . . .یه لحظه زیادی هو  . . .ه  . . .هول شدم !
گلسا  :خداببخشه . . .
خوشبختانه جلو روم نبود که بتونم عکس العملش و ببینم  . . .حتما خیلی شاکی شده از دستم .
زنگ خونه به صدا در اومد و دوتا تقه به در خورد  . . .یعنی اون یه نفر  . . .با من کار داشته ؟
اکه هی ! کفشای گلسا جلوی دره ! هرکی هست فهمیده که این توی خونه است !
گلسا  :منتظر مهمون که نبودین احیانا این وقت صبح ؟
گلسا رو ول کردم و از چشمی در نگاه کردم  . . .یه پسره بود که نمی شناختمش . . .
دوباره دوتا تقه به در خورد  . . .آروم گفتم :
_ کیه ؟
در رو نیمه باز کردم و به پسره نگاه کردم  . . .آشنا بود  . . .یکی از دانشجوها  . . .همونی که توی
خواب منم هست !
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گفت :
_ سالم رادمهر مرادی هستم  . . .اومدم دخترداییم رو مؤاخزه کنم .
به کفشای گلسا اشاره کرد و گفت :
_ می تونم بپرسم اینجا چه کار می کنه ؟
گلسا من و کنار زد و با دیدن پسر یکه خورد  .گفت :
_ رحمت تو ؟ اینجا چه کار می کنی ؟
من  :آ  . . .من حالم زیاد خوب نبود  . . .خانم کیشان منو رسوند خونه و منم گفتم که تا هوا روشن
نشده تنها برنگرده . . .
رحمت  :آهان  . . .واقعا ممنونم  . . .من  . . .باید یه فس گوشمالی بدمش  . . .پاشو بریم . . .
گلسا  :منو ببخشید استاد  . . .دیگه  . . .رحمته دیگه  . . .خداحافظ . . .
بعد از کنارم رد شد و با اخم به رحمت نگاه کرد و راهی پله ها شد  . . .اینم مثل من وقتی اعصابش
خورده از پله میره !
رحمت خداحافظی سرسری با من کرد و دنبالش راه افتاد . . .
خیلی خوابم میومد  . . .ولی برگشتم توی خونه و به صورتم آب سرد زدم  . . .صبحونه اماده کردم تا
بخورم و برم سر کالس  . . .معدم زیاد آمادگی خوردن نداشت  . . .برای همین فقط یه لیوان چای خالی
و یه لقمه نون پنیر خوردم . . .
مونس رو بیدار نکردم  . . .خودش پا میشه چایی می خوره دیگه  . . .نه ؟
تصمیم گرفتم زودتر برم تا به دانشگاه برسم  . . .چه قدر برنامه هام فشرده بود  . . .شیفت شب . . .
؟ هه هه ! بعدشم تا دو عصر کالس ! بعدشم که  . . .هی  . . .خدایا بعدش باید برم یه فس تو کما
حالم جا بیاد !
اصال هم نتونستم بخوابم . . .
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اههه  . . .چرا من باید جلوی گلسا تب و لرز می گرفتم ؟ اونم از نوع شدیدش ؟ وای  . . .نکنه توی
هذیوناتم حرف بی ربطی زده باشم ؟ خدا رحم ک . . .
نه ! من  . . .اون حرفا چی بود من زدم بهش ؟  . . .باز خوب شد گلسا از ترفند مزه ی چشم
خبرنداشت !  . . .من  . . .من  . . .گفتم که چشمای سیاه مزه ی شکالت تلخ میدن ! اخییی  . . .االن
پیش خودش درباره من چی فکر می کنه ؟ یه احمقم ؟
من  . . .عاشق شکالت تلخم !
مونس از خواب بیدار شد درحالی که من جلوش داشتم کتمو می پوشیدم . . .
مونس گفت :
_ بردی تو اتاق چی کارش کردی ؟
من  :چیو ؟
مونس  :رفیق فاب منو . . .
من  :می دونستم بیداری داری زاغ سیای منو چوب می زنی !
مونس  :بچه ی خوبیه ولی بهتره از فکرت بیرونش کنی  . .بابا نمی زاره . . .
من  :چی داری واسه خودت می بری می دوزی ؟
مونس  :درضمن  ،اون یه خاطرخواه داره دوآتیشه  . . .اگه بفهمه تیکه بزرگت گوشته  . . .حالیشم
نیست که استاد دانشگاهی و . . . .
من  :من فقط ازش خواستم بهم آمپولم رو بزنه !
مونس  :همون که هرماه می زنی ؟
من  :آره . . .
مونس  :اون و که همیشه خودت به خودت تزریق می کردی . . .
گلومو صاف کردم و گفتم :
_ این بار این دستم سرم خورده بود احمق . . .
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مونس  :واسه من داستان سر هم نکن  . . .فکرشو از سرت بیرون کن . . .
حالیم نبود چی دارم میگم :
_ چرا نمیشه ؟ اصال به تو چه مربوطه ؟ مگه فضولی ؟ بعدشم ! کی گفته من ازش خوشم میاد ؟
خشک گفت :
_ احمق  . . .کل هیکلت داره چراغ می زنه ! اول میگه چرا نمیشه بعد میگه من ازش خوشم نمیاد ! . . .
دماغت داره کم کم مثل پینوکیو دراز میشه دروغگو !
من  :خودت داری میگی یه خاطرخواه دو آتیشه داره  . . .خوشمم ازش بیاد فایده ای نداره  . . .دیگه
چرا حرص می خوری ؟ ؟
مونس  :به فکر خودتم  . . .یه وقت مثل این عاشقای بدبخت نیفتی گوشه خیابون به مواد زدن بیوفتی . .
.
من  :مونس ؟ /:
مونس  :نه این که گلسا به درد تو نخوره  . . .تو به دردش نمی خوری  . . .درواقع بیشتر به فکر اونم
تا تو  . . .مسخره بازی نیست  . . .ازدواج با تو شهامت شیر می خواد و صبر ایوب که افرادی مثل اون
ندارن . . .
من  :نمی دونستم بحث جدی هم بلدی . . .
با پوزخند خواستم از خونه خارج بشم تا بیشتر جلوی مونس کم نیارم  . . .هیچ وقت جدی بهش فکر
نکردم و نمی کنم  . . .خوب آره  . . .گلسا دختر خوبی بود با این حال بهش به چشم خواهرم نگاه می
کردم .ولی  . . .مونس هم راست می گفت  . . .نباید می زاشتم تا اینجا پیش برم . . .
به زحمت خودم و به دانشگاه رسوندم  . . .موقع تدریس  ،زیاد توان باز نگه داشتن چشمام رو نداشتم .
 . .آره خیلی استاد ضد حالی ام !
ولی خوب  . . .هرجوری بود تدریس رو کامل انجام می دادم  . . .خیلی زشت می شد اگه روز دوم
تدریسم غیبت کنم ! نه ؟
دوسه روز گذشته بود و من تا پس فردا کالس نداشتم . . .
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اون گربه ی گلسا که اون موش ارزشمند رو قورت داده بود پیدا کردن  . . .گلسا به خاطرش به هممون
شیرینی داد . . .
دیگه دو هفته ی مونس داشت تموم می شد و من خداروشکر جون سالم به دربرده بودم . . .
تدریسم هم به مرور بهتر می شد . . .
عصر چهارشنبه بود و من توی پارک کنار دانشگاه روی نیمکت نشسته بودم  . . .شماره ی کاویان رو
یادم رفت به لیست مخاطبام اضافه کنم وگرنه  ،بدم نمیومد باهاش اس ام اس بازی کنم ! . . .
یکی از دانشجوهارو به طور اتفاقی درحال رد شدن دیدم و صداش کردم . . .
نزدیکم شد و گفت :
_ سالم استاد ! چه خبر ؟
من  :خوبم ممنون  . . .اسمت چی بود ؟
گفت  :رادمان مرادی ام . . .
با پوزخندی که گوشه لبم نشسته بود گفتم :
_ شماره ی استاد مسبح رو داری ؟
مشکوک بهم نگاه کرد و با کنایه گفت :
_ کدوم مسبح ؟ مونث یا مذکر ؟

پوزخندی زدم و گفتم :
_ کاویان مسبح .
گوشیش رو درآورد و یه نگاه کرد و گفت :
_ چه حالل زاده اس این بشر ! همین االن اس داده که اگه تا شب گزارش آزمایشارو براش نفرستم تو
حلقومم پروژسترون خالص می ریزه !
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گوشیمو دادم و گفتم :
_ برام شمارشو سیو کن  . . .مال خودتم همینطور . . .
کیف کولیشو جابه جا کرد و گفت :
_ نوکرغالم استادم هستیم ما  ! . . .چاکریم  . . .به مشاورات حقوقی نیازمند بودین با خودم تماس
بگیرین  . . .ولی خوب شماره ی داداش رحمتم ( همون رادمهر )رو هم می نویسم براتون که درباره
مسائل عاشقانه بی هم صحبت باقی نمونین !
من  :پس شماره ی انواع مشاوران متخصص در مباحث مختلف رو داری !
گفت  :اووووه ! تا دلت بخواد استاد من شماره دارم  . . .از پینه دوز گرفته تا رکوردار گینس  . . .از
شماره ی من توی گوگل با عنوان تحت تعقیب یاد میشه !
با تردید گفتم :
_ بینشون متخصص روح و روان هم هست ؟
یکم فکر کرد و گفت :
_ دخترداییم خانم کیشان  . . .ولی انصافا انتظار نداشته باشین شمارشو بدم  . . .از خواهرمم برام عزیز
تره . . .
جدی شدم و گفتم :
_ راجع به من چی فکر کردی بچه ؟ نکنه می خوای مثل داداشت ازت نمره کم کنم ؟
همت  :شوخی کردم آقا  ! . . .اگه بخوای واقعا شماره کیشان رو بهت میدم  . . .طوری برات فلسفه می
بافه از جهان ناامید باشی امیدوارت می کنه  ،امیدوار باشی ناامید  . . .فقط کافیه یه کلمه باهاش بحث
کنی  . . .دخلت اومده  . . .سیو کنم ؟
من  :نه  . . .الزم نیست  . . .شاید خودش راضی نباشه . . .
همت  :اون وقت استاد مسبح راضیه ؟
من  :قبال شمارشو داشتم  . . .پاک کردم . . .
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دیگه حرفی نزد و بعد از دو دقیقه گوشیمو بهم برگردوند و با خداحافظی ازم دور شد . . .
به کاویان اس دادم  :سالم  . . .چه خبر ؟
بدون مکث جواب داد :
_ سالم  . . .شما ؟ ( چه قدر این بشر بی کاره آخه ! )
من  :امید فتاحم . . .
نوشت :
_ عه  . . .تویی  . .؟  . . .سالم ! خبری نیست  . . .تو چه خبر ؟ امروزم کالس نداشتم که ببینمت . .
.
من  :حوصلم سر رفته  . . .چکار کنم ؟
نوشت :
_ دست و روتو بشور بریم دختربازی . . .
من  :توهم ؟
نوشت :
_ مرگ ! دلتو صابون زدی دیوونه ؟ ! خوب  . . .منم امروز کاری ندارم  . . .بریم خونه ی مجردی
مرادی ها ؟
من  :مگه این دوتا بچه چند سالشونه خونه مجردی دارن اینجا ؟
اون  :بیست و پنج دیگه بیشتر نمی زنن  . . .من با سی و دو سال سن هنوز خونه ی مامانم اینام !
من  :سی و دو سال  . . ! . .سنت واسه ازدواج نرفته باال ؟
اون  :خودتم مثل من . . .
من  :آخه من اصال قصدشم ندارم  . . .ولی خوب  . . .به هرحال تو یه امیدی به این زندگی داری !
زودتر یه اقدامی بکن !
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اون  :فعال که فرشته رویاهام و هنوز پیدا نکردم  ( . . .شکلک خنده )
من  :خوب حاال هرچی  . . .پاشو بریم  . . .از هیچی بهتره .
اون  :باشه  . . .کجایی ؟ میام دنبالت .
من  :جلو در دانشگاهم .
اون  :بیست دقیقه دیگه اونجام .
من  :باش  . . .منتظرتم داداش .
گوشیمو گذاشتم توی جیب کتم  . . .از این که برم خونه ی دوتا از دانشجوهام یکم هیجان داشتم .برای
چی برم ؟ به پشتوانه کاویان میرم یه چیز میشه دیگه !
گوشیم زنگ خورد  . . .شماره ناشناس بود ولی من می دونستم مال کیه  . . .مونس  . . .شمارشو سیو
نکردم ولی می شناسم  . .مشکلیه ؟
برداشتم و گفتم :
_ بله ؟
مونس  :تو به بابا گفته بودی من برگشتم ایران ؟
من  :نه .
مونس  :پس حتما کار رادمهر عوضیه !
من  :چطور ؟
مونس  :فهمیده بسته گم شده ! وقتی بهش پیام دادم که شنبه پرواز دارم و میام  ،بهم گفت تو که اینجا
هستی دیگه من چیکارت کنم  . . .نمی خواد واسم فیلم دربیاری .
من  :ببین اگه گفت چرا تو خونه ی امید بودی من بی تقصیرما !
مونس  :چی چیو بی تقصیری ؟ تو شعورت نمی رسه که نباید دختر مردمو دو هفته تو خونت نگه داری ؟
به باباشم خبر ندی ؟
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قطع کردم  . . .بی شعور عوضی ! بیا و خوبی کن حاال ! جرئت داری دفعه دیگه بهم بگو داداش ! این
چهارتا استخون و تو دهنت خورد می کنم !
کاویان اومد دنبالم و باهم رفتیم دم در خونه ی رحمت و همت  . . .توی ماشین  ،قبل از رسیدن بهش
گفتم :
_ رابطت با اون دوتا جوجه مثل اینکه خیلی بهتر از منه نه !
کاوی  :بچه های باحالین  . . .مثل داداشای خودم  . . .ولی خوب جذبه امو هم حفظ می کنم .
من  :با رفتن به خونشون و خوش و بش کردن ؟
کاوی  :نه خیر  . . .االن میریم اونجا گوشاشون و می گیرم و مجبورشون می کنم گزارشای اضافی منو
بنویسن ! تا حالشون جا بیاد .
من  :اوه  . . .دمت گرم  . . .منم باید یه چی رو کنم دست خالی نیام ! مقاله های جشنواره جدیده
چطوره ؟
کاوی  :نه دیگه از رو من تقلب نکن  . . .یه جور دیگه جذبه تو حفظ کن . . .
من  :بی جنبه . . .
یه آپارتمان معمولی بود خونشون  . . .که وقتی ما واردش شدیم  ،رادمهر با دیدنم کپ کرد !  . . .من
هم دستامو کردم تو جیب شلوارم و به افق خیره شدم !
کاویان  :سالم  . . .یک قل از دوقلوهای افسانه ای  . . .و البته غیرهمسان ! چطوری ؟
رادمهر  :سالم .ما خوبیم  ! . . .شما چی شد راه گم کردین از این طرفا ؟
کاوی  :نه که ما اساتید خیلی باحالی هستیم ! گفتیم یه سر بهتون بزنیم ! رادمان کجاست ؟
رادمهر  :رادمان رفته دنبال گلی . . .
من  :رادمان ؟
کاوی  :البته قبال اسمش تو شناسنامه همت بود ! مال این پشگل( اشاره به رادمهر ) هم رحمت بوده .
جالبه ! اونیم که تو خواب من بود و شکل ای رادمهره بود اسمش رحمت بود !
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من  :خوب چرا ؟ با اسمای شناسنامه ایتون مشکل داشتین ؟
رادمهر  :نه  . . .تو فامیل ما رحمت و همت زیاده  . . .برا همین همه بهمون میگن رادمان و رادمهر .
پوزخندی زدم ! اونم کالفه پوفی کشید و گفت :
_ خوب ! من میرم یه چایی بیارم .
کاوی  :نه زحمت نکش  . . .اومدیم یه سری زحمت دیگه بهت بدیم .
رحمت  :من جایی نمیاما  . . .االنم احترام استادیتون و نگه داشتم وگرنه نمی زاشتم بیاین تو  . . .خوب
چرا بدون هماهنگی اومدین ؟ من امروز مهمون دارم !
کاویان نشست روی مبل پت و پهن جلوی تلوزیون و گفت :
_ خوب پس  . . .مهموناتم می بریم  . . .بعدشم  . . .اومدم گزارشای این هفتتو چک کنم ! . . .
رحمت  :ده کاوی جون بی خیال !
کاویان  :این چه طرز حرف زدن با استاد محترمته ؟ ادب بهت یاد ندادن ؟
همون لحظه گوشی رحمت( همون رادمهر ) زنگ زد  . . .گوشیو برداشت و بعد از گفتن الو  ،قیافش یه
جوری شد  . . .با ترس به من و کاویان نگاه کرد .
( راوی  :گلسا )
سرم و به شیشه ی ماشین تکیه دادم و چشم هام و بستم . . .
رادمان گفت :
_ اینقدر خسته ای ؟
من  :امشب شیفت شب خودمه  . . .ولی از وقتی که جای سایه رفتم هنوز نتونستم یه دل سیر بخوابم . . .
یه چیز می دونستی که خیلی بهتر از رادمهر رانندگی می کنی ؟
رادمان  :اون که صددرصد  ! . . .راستی  . . .قبل از اینکه بیام کنار دانشگاه  ،فتاح رو دیدم  . . .شماره
استاد مسبح رو ازم می خواست  . . .می خواستم شماره تورم سیو کنم براش  . . .نزاشت . . .
توپیدم بهش :
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_ می خواستی چه غلطی بکنی ؟

رادمان  :بی خیال  . . .من شمارتو تاحاال به صد نفر دادم که شاید یه فرجی بشه توهم بری خونه ی بخت
 . . .ولی بدبختی  ،اینقدر که املی هیچکی محلت نمی زاره ! . . .
من  :می خوای دوباره به مهرسا بگم گوشتو بپیچونه ؟ این چه طرز نگهداری از دخترداییته ؟ می دونی
من چه قدر از این مزاحم تلفنیا عاصی شدم ؟ واقعا می خوام خفت کنم رادمان !
ماشین خیلی آروم نگه داشته شد و گفت :
_ برو پایین زر اضافی نزن . . .
من  :من پیاده نمیشم ! منو برسون خوابگاه ! اگه فکر کردی میام توی خونه کورخوندی ! از دستت خیلی
ناراحتم !
رادمان  :لوس بازی درنیار دیگه پیاده شو ! یه امشبو می خوایم فامیل دوستی کنیم ! تازه به سایه و سارا
هم خبر دادم پاشن بیان . . .
من  :چی ؟ ؟ ؟ ؟
گوشیش اس خورد  . . .نگاه کرد و گفت :
_ به ! استاد مسبح هم اومده ! عه ! نگاه کن ماشینشم که هست ! به خاطر رادمهر دیگه گلسا ! جون من
اذیت نکن !
بغض کردم :
_ من نمی خوام ! منو ببر خوابگاه !
رادمان  :من  . . .نمی برمت !

من  :پس خودم میرم !
پیاده شدم و کالفه به سمت خیابون اصلی حرکت کردم  . . .اوقاتم به شدت تلخ شده بود . . .
رادمان از پشت داد زد :
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_ گلسا ! صبر کن احمق دیوونه !

صدای فریادش بهم نزدیک تر می شد  . . .شروع کردم به دویدن  . . .از دستش بدجور جوش آورده
بودم  . . .می خواستم کلشو بکنم ! کار کمی نکرده بود ! همیشه همینجوری منو تحقیر می کرد !
به خیابون اصلی نزدیک شدم  . . .سرپایینی بود و نتونستم جلوی دویدنم رو بگیرم  . . .صدای بوق
ماشینی توی گوشم پیچید  . . .و بعدش  . . .بی هوش شدم . . ..
چشمام رو که باز کردم دیدم وسط خیابون ولو شدم  . . .سرم تیر کشید  . . .اولش چیزی نمی شنیدم .
 . .به اطرافم نگاه کردم و فهمیدم هنوز زنده ام  . . .ماشین هم منو زیر نگرفته فقط پرتم کرده . . .
به سختی بلند شدم و ایستادم  . . .صدای بوق ها کم کم بیشتر شد و بعد  ،رادمان رو دیدم که به سمتم
اومد و دستپاچه معاینه ام کرد  . . .چهره اش خیلی آشفته بود . . .
پام تیر کشید و مجبور شدم بیوفتم روی زمین  . . .افرادی که اطرافم و گرفته بودن نزدیک تر شدن و
سواالی مختلفی می پرسیدن :
چی شد ؟ " خانوم شما خوبین ؟ " چرا حواستون نبود ؟ " صدای مارو می شنوی ؟ " گلسا خوبی ؟
من  :پام تیر می کشه ! سرم هم . . . .
چشام سنگین شد . . .
رادمان  :یا خدا ! گلسا نخواب ! به من گوش کن ! گلسا  . . . .؟
یه صدای دیگه گفت :
_ برید کنار دورشو خلوت کنین !
شلوغی اطرافم غیر قابل تحمل بود  . . .اتفاق خاصی نیوفتاده بود  ! . . .چرا الکی شلوغش می کردن ؟
رادمان عقب کشیده شد . . .
کم کم دیگه بی هوش شدم . . .
با شنیدن صداهایی نامعلوم از خواب بیدار شدم  . . .صدای رادمهر بود که می گفت :
_ چرا مراقبش نبودی خوب احمق ؟
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رادمان  :به من چه ؟ تقصیر خودش بود مشنگ بازی درآورد ! حاال هم که چیزی نشده ! دکتر گفت فقط
لگنش در رفته بود که جا انداخت  . . .استخون رونش هم فقط مو برداشته  . . .خداروشکر که زنده است
!
دکتر مسبح  :چرا داشت می دوید خوب ؟ یه کاریش کردی که رو نمی کنی !
با ناله و زاری گفتم :
_ اهههه  . . .چه قدر حرف می زنین ! سرم درد گرفت !
رادمهر  :گلسا خوبی آجی ؟ به هوش اومدی ؟
چشامو باز نکردم  . . .جوابشم ندادم  . . .فقط از درد اخم کردم . . .
صدای سایه رو شنیدم :
_ سالم ! . . . .چه بالیی سر گلسای من آوردین ؟
صدا معلوم بود چه قدر گریه کرده  . . .قربونش برم تنها کسیه که به فکر منه !
چشامو باز کردم و گفتم :
_ من خوبم سایه جون  . . .سالم . . .
افرادی که توی اتاق بودن رو بررسی کردم  . . .استاد فتاح هم بود  . . .این دیگه چه کار می کنه اینجا ؟
من . . . .توی بیمارستانم ؟
سایه به سمتم اومد و بغلم کرد و گفت :
_ الهی من بمیرم واست اجی این چه وضعیه ؟
بعد از ماچ و موچاش گفتم :
_ ساعت چنده ؟
سارا  :هفت شب . . .
من  :اینجا کدوم بیمارستانه ؟
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رادمهر  :چیکار داری ؟
من  :امشب شیفتمه !
استاد مسبح  :بی خیال دختر ! من به سکینه میگم گزارش نده  . . .فوقش یه نفرو می زاریم جات . . .
امشب نمی تونی تکون بخوری
من  :می تونم برگردم خوابگاه ؟ به مهرسا که زنگ نزدین ؟

سایه  :چرا باید الکی نگرانش کنیم بنده خدارو ؟ یه هفته به نگهداری نیاز داری که خودم هواتو دارم . . .
بهشم نمی گیم  . . .نگران میشه . . .
سارا  :ولی ما که همیشه توی خوابگاه نیستیم . . .
رادمان  :این دکتره میگه که امشب مرخصی  . . .اونم به پشتوانه ماها که نصفمون دکتریم  ! . .تا پسرعمه
هاتو داری غم نمی خواد بخوری  . . .پامیشی میای خونه ی ما !
من  :تو حرف نزن که نمی خوام حتی ریختتو ببینم !
دکتر مسبح  :پس بیا خونه ی ما  . . .مامانم خیلی خوشحال میشه . . .
رادمان  :خوشحال نمی شه  . . .گوشتو می گیره و میگه از حاال می خوای کلفتیه عروسم و بکنم بی معرفت
؟ فاتحت خوندس داداش !
رادمهر بازوی رادمانو چلوند و گفت :
_ یه بار دیگه ببینم این دخترو به یکی انداختی حتی اگه شاه استراگانوتوس باشه به جدم قسم با خاک
نیاوران یکسانت می کنم ! هم تو هم طرفو !
استاد مسبح  :رادمان من کاویان نیستم اگه این ترم نمرتو منفیه دو ندم ! ذلمون کردی !
من  :دعوا نکنین  . . .توی خوابگاه می مونم  . . .به مراقبت شبانه روزی نیاز ندارم که . . .
سارا به پام اشاره کرد و گفت :
_ نه وقتی یه پات به طور کامل توی گچه . . .
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من  :فلج که نشدم !
دکتر فتاح سکوتش رو شکست و گفت :
_ راست میگه خوب ! وضعیتش که حاد نیست !
رادمهر بهش توپید :
_ شما دخالت نکنین استاد ! درسته هیچی نمیگه ولی اصال از تنهایی خوشش نمیاد !
اولین بار نبود رحمت اینجوری ازم دفاع می کرد  . . .بعضی وقتا واقعا می دونست من چی می خوام . . .
مونس در اتاق رو باز کرد و اومد تو و با تاثر گفت :
_ الهی من بمیرم برات گلسا این چه وضعیه ؟
رادمان  :اه . . . .دوباره یه دختره دیگه اومد ! شما دخترا چرا اینقده لوسین آخه !
مونس یه چشم غره ای به رادمان رفت و به فتاح نگاه کرد و با تعجب گفت :
_ توهم که اینجایی ! ؟
فتاح  :ببخشید که یادم نبود از شما اجازه بگیرم ! . . .

مونس نگاه معنی داری بهش کرد که انگار فقط خودشون متوجه معنیش می شدن  . . .بعد گفت :
_ بحث سر چیه تا سردخونه صداتون میومد ؟ ( حاال اونجا چیکار داشته اهلل اعلم ! )
سارا  :سر اینکه گلسا رو کجا ببریم . . . .
مونس  :خونه ی ما . . .
من  :چی ؟
رادمهر  :مونس تو چرا دخالت می کنی ؟ هروقت گفتن خاک انداز خودتو وسط بینداز !
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مونس  :نه جدی میگم  . . .یه هفته رو بیا خونه ی ما  . . .مامانم اینا که می شناسنت  . . .بدشونم نمیاد که
بری . . .
کاویان  :اون وقت مگه نه این که تو االن خیر سرت مثال هنوز فرانسه ای ؟ چجوری می خوای این بچه رو
ببری خونتون ؟
مونس  :امید می برتش دیگه . . .
همشون به سمت دکتر فتاح برگشتن  . . .با اون قیافه و ژست جدیش یه لحظه ترسید ! .
گفت :
_ من ؟ چرا من ؟
مونس  :اذیت نکن دیگه  . . .یه کار کوچیکم که بهت بگن نمی تونی انجام بدی ؟
فتاح  :مونس ! بین این همه متقاضی  . . .تو می خوای وینر( برنده ) بشی من چه گناهی کردم ؟
رادمان با شیطنت گفت :
_ دیری دیری  ! . . .دیری دیری دیــــــــری دیری ! ( برمبنای سیلورآرمسترانگ ! )
رادمهر همچین زد پس کله اش که صداشو هممون شنیدیم  . . .دلمون براش سوخت . . .
با دلخوری گفتم :
_ زنگ می زنم مهرسا و شوهرش بیان منو ببرن سمنان  . . .از شر همتونم راحت میشم !
سایه با دلخوری گفت :
_ من دیگه چه گناهی کردم آجی ؟
امید  :ولی به نظر من خونه ی دکتر خادم از همه بهتره . . .
من  :هیچ کدوم ! همین که گفتم !
مونس  :منو نگاه کن گلسا . . .
نگاهش که کردم با خشم گفت :
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_ پامیشی میری خونه ی بابام اینا ! حرف اضافی هم نیست ! ( داد میزنه ) همتون حالیتون شد ؟
***
خونه ی دکتر خادم به هیچ وجه از قصر کمتر نبود  . . .آب دهنمو قورت دادم  . . .من همچین خونه هایی
رو واقعا فقط توی خواب می دیدم ! دلم گرفت .
فتاح گفت :
_ می تونی پیاده شی ؟
در ماشینو باز کردم و پای گچ گرفته امو گذاشتم بیرون  . . .ساعت یازده شبه  . . .مزاحمشون نشدم ؟ !
! ؟ ؟ ؟
با دلخوری گفتم :
_ آخه چرا قبول کردین ؟
فتاح  :مونس بعضی وقتا زمین و زمانو به هم می دوزه تا حرفش به کرسی بشینه . . .
مونس ؟ ! پس بگو  . . .جرئت سرپیچی از حرف اونو نداشتن !
به هر زحمتی بود  ،کجکی ایستادم توی پیاده رو . . . .فتاح بعد از قفل کردن ماشین  ،به سمت در
ورودی رفت و با کلید بازش کرد  . . .تا اونجایی که من فهمیدم  ،خانواده ی خادم فتاح رو به فرزند
خوندگی گرفته بودن  . . .برای همین جای تعجب نداره اگه کلید این خونه رو داره .

لنگ لنگان به سمت در رفتم . .عصای زیر بغلم خیلی اذیت می کرد  . . .وسایلمو هم از خوابگاه برداشته
بودم و توی ساکم بود  . . .ساکم هم دست فتاح بود .
بعد از باز شدن کامل در  ،خودمو بعد از فتاح کشوندم توی خونه  . . .اگه مامان مونس مثل دوستم و
مامان خودم نبود قبول نمی کردم بیام اینجا  . . .مامان خودم هم همینجوری خونگرم و مهربون بود
خدابیامرز . . .
فتاح گفت :
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_ می خوای به مینوجان بگم بیاد کمکت ؟ تا ساختمون یکم راه طوالنیه . . .
من  :نه ممنون  . . .میام .
لنگ لنگان خودمو به ساختمون رسوندم  . . .درش باز شد و خانم و آقای خادم به استقبالمون اومدن . . .
بعد از سالم و احوال پرسی  ،مامان مونس منو در آغوش کشید . . .
دکتر خادم گفت :
_ مونس زنگ زد بهمون گفت که میای اینجا  . . .نمی دونستیم که امید میارتت . . .
فتاح گفت :
_ به هرحال  . . .وقتی مونس پیله کنه رویه چیزی نمیشه ندیده گرفت . . .
مینو :
_ امید جان  . . .میای تو یا میری ؟

امید  :دعوتم می کنین بیام تو ؟
مینو  :وا ! حرفا می زنی ! خونه ی خودته . . .
بعد کمکم کرد که برم توی خونه  . . .فتاح و دکتر خادم هم اومدن . . .
بعد از اینکه روی مبل نشستم گفتم  :واقعا متاسفم  . . .نمی خواستم مزاحم شما بشم  . . .ولی خب . . .
اینجا کسیو ندارم خواهرمم که سمنانه و مونس لطف کرد و گفت بیام اینجا . . .
مینو  :این چه حرفیه گلساجون ! ساراجون بهم گفته بود که وقتی حال امید بد شده بود بهش سرم زدی و
رسوندیش خونش . . . .امیدم مثل پسرمه دیگه ! یه تشکر بهت بدهکار شدم سر نگهداری ازش . . .
همون لحظه استاد فتاح چایی ای که داشت می خورد رو از دهنش ریخت بیرون و سرفه کنان گفت :
_ جانـــــم ؟
دکتر خادم چشم غره ای بهش رفت و گفت :
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_ این چه کاریه ؟
امید چندتا سرفه ی دیگه هم کرد و گفت :
_ معذرت می خوام !

بعد چند دستمال کاغذی برداشت و مشغول پاک کردن چای از روی میز شد . . . .
مینو روبه من :
_ بین اتاقای خونه  ،اتاق سابق امید از همه تمیزتر و بهتر بود  . . .همونو برات
اماده کردم  . . .همین طبقه ی پایینم هست تا سر راه رفتن اذیتت نشه  . . .یه چند روزی اینجا بمون تا
حالت بهتر بشه  . . .از سارا و سایه شنیدم این چند وقته خیلی فشار روت بوده  . . .بمیرم برات  . . .جای
نوشین جان خالی  . . .مادرت خیلی زن مهربونی بود . . .
امید زیر لب گفت :
_ حاال چرا اتاق من ؟ من هنوز یه سری وسایلم اون توئه !
مینو  :چیزی گفتی امید جان ؟
امید  :چی ؟ ها ؟ نه هیچی ! خوب  . . .شام خوردین ؟ من خیلی گشنمه !
دکتر خادم  :برو تو سالن ناهارخوری  . . .میگم برای تو و گلسا شام بیارن .
من  :نه ممنون من سیرم  . . .فقط می خوام بخوابم .
مینو  :مطمئنی ؟ تعارف نکنیا  . . .شام امشب کتلت بود  . . .دستپخت نوشا حرف نداره ها ! اگرم بخوای
یکم سوپ داریم  . . .گرسنه نخواب !
تشکر کردم و گفتم :
_ نه  . . .خیلی خستم مینوجان  . . .اگه بخوام مطمئن باش تعارف نمی کنم !
مینو من رو به اتاق امید برد  . . .ساکم رو باز کردم  . . .مونس واقعا دمت گرم . . . .یه هفته استراحت رو
واقعا نیاز داشتم !
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بعد از رفتن مینو  ،لباسام رو عوض کردم و رفتم روی تخت نشستم  . . .خیلی بزرگ بود ولی نه در حد
دونفره  . . .اتاق رو وارسی کردم  . . .سی متر می شد حدودا  . . .اتاق نبود که !
پرده ها سرمه ای و مخملی بودن  . . .تخت هم چوبش سرمه ای بود  . . .دیوارها کاغذدیواری شده بودن
 . . .راه راه سفید سرمه ای  . . .یه سرویس بهداشتی جدا هم داشت  . . .یه میز توالت خیلی قشنگ هم
داشت که جلوش یه ردیف ادکلن تلخ چیده شده بود . . .
یه کتابخونه هم داشت  ،پر از کتاب هایی به زبون انگلیسی و ژاپنی  ! . . .جل الخالق !
یه میز تحریر هم بود که روی یه سری خرت و پرت ولو بود .
قالیچه ی کف اتاق هم ابریشم سرمه ای بود و اطرافش  ،سرامیک های سفید برق می زدن  . . .از
محیطش خوشم اومد  . . .لوستر اتاق هم سرمه ای بود .
روی تخت دراز کشیدم و بالش نرمش رو سفت گرفتم  . . .بوی خیلی خوبی می داد . . .
حالش رو نداشتم پاشم چراغ رو خاموش کنم  . . .خوابم میومد .
گچ پام خیلی اذیت می کرد  . . .تا باالی استخون لگنم تو گچ بود  . . .می خارید  . . .سعی کردم خودمو
با گوشیم سرگرم کنم  . . .خوابمم نمی بره بدبختی !
دستم رو روی مالفه ی تخت کشیدم و با خودم فکر کردم روی تختی خوابیدم که امید روش بیست سال
می خوابیده  . . .شایدم کمتر ! به هرحال ! هیچ کدوم از بچه های دانشگاه خوابشم نمی دیدن که روی
همچین تختی بخوابن ! آره داداش ما پارتیمون کلفته ! هه هه !
امید اونقدر ها هم آدم مزخرفی نیست  . . .فقط یکم بی مالحظه اس  . . .وگرنه  ،حس می کنم که
درونش چیزای باحال زیادی هست .
یاد دو سه روز پیش افتادم که یهو با شدت منو کشید عقب  . . .از پشت نفس کشیدنش رو حس می کردم
 . . .پوزخندی زدم  . . .من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم که فکرای اونوری بکنم  . . .چرا باید روح و
روان خودمو الکی درگیر کنم ؟ و  . . .من اصال به عشق و عاشقی اعتقادی ندارم . .همش دروغ و چرت و
پرته  . . .غیر از اینه ؟ خداوکیلی  . . .غیر از اینه که همش محض مسخره بازیه ؟
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ولی  . . .جدای از اون  ،آرمان یه دختر اینه که یه پشتوانه داشته باشه  . . .و مخصوصا اگه دختری جای
من بود  . . . .االن دوستای خیلی خوبی دارم ولی خوب  ،به خونواده هم نیاز دارم  . . .هروقت فکرشو می
کنم که یه روز گوشه خیابون بیوفتم چیکار کنم غصم می گیره  . . .باالخره من تا آخر عمرم که جوون و
دانشجو باقی نمی مونم . . .
یاد حرف رادمان افتادم که می گفت باید منو بفرستن خونه ی بخت  .شوخی می کرد ولی نمی دونست چه
قدر غمم می گیره از این که مجبور بشم شادی های جوونیم رو کنار بزارم و برم توی یه خونه ی . . .
.بدون عشق  . . .آره  . . .هرچه قدرم مزخرف باشه  ،دلخوشیه آدمی زاده . . .
از فلسفه بافی دست برداشتم و کش سرمو باز کردم  . . .موهای سیاه کوتاهم روی بالش پخش شدن . . .
حس خوبی بود .
حس وحشت کردم . . . .حس کردم  . . .یه نفر توی درگاه اتاق ایستاده و نگاهم می کنه  . . .ولی وقتی
سرم رو باال گرفتم  ،کسی نبود  . . .اما  . . .در باز بود  . . .مگه من درو نبسته بودم ؟
فکر کنم خیاالتی شدم  . . .یه سری صداهای عجیب غریب هم شنیدم  . . .شبیه  . . .نفس کشیدن . . .
منتهی نمی دونستم از کدوم وره !
رفتم درو ببندم و المپ رو هم خاموش کنم که حس کردم یه نفر صدام می کنه  . . .خیلی ریز و غم انگیز .
( راوی  :امید )
یکم نون و کتلت خوردم تا دل ضعفه ام از بین بره  . . .معنی این کار مونسو نمی فهمم  . . .شاید می
خواست واکنش دکترخادم رو راجع به این قضیه بدونه
فکر کردم که باید خیلی زود جدی بهش فکر کنم  . . .قبل از اینکه از مسیر اهدافم کنار برم  . . .با این که
خوشم نمیومد  ،جلوی خودم بحثشو باز کردم  . . .گلسا خیلی دختر خوبیه .من واقعا ازش خوشم میاد .اما
 . . .اون مناسب نیست  . . .از نظر علم  ،فلسفه و منطقی که من دارم  ،اون نمی تونه کنار من باشه .
مونس هم که آب پاکیو ریخت روی دستم .خودشم عمرا از من خوشش بیاد  . . .فکرشو بکن ! من روش
باال آوردم ! اه  . . .خجالت آورتر از این توی تاریخ نداریم !
یه لیوان آب خوردم  . . .از این که کت شلوار نپوشیدم حس بهتری داشتم  . . .یه سویشرت مشکی و
جین آبی پوشیده بودم  . . .دکتر خادم اومد توی اتاق و گفت :
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_ از مونس خبر نداری ؟

من  :نه  . . .به جز اینکه شنبه قراره برگرده چیز دیگه ایو نمی دونم .
دکتر  :اون االن ایرانه  . . .داره منو می پیچونه !
من  :جدی ؟ برای چی ؟
سعی کردم همه ی تعجبمو رو کنم تا واقعی به نظر برسه  . . .اولین بار نبود که از سر اجبار نقش بازی می
کردم تا مونس رو ضایع نکنم  . . .خجالت آوره ولی چاره دیگه ای ندارم !
دکتر  :اون بسته ی حاوی اطالعات وراثتی تورو گم کرده ! . . . .یعنی ازش دزدیدن !
هرچی آب داشتم می خوردم تف کردم اون ور !
من  :چــــــــــــــــــــــــــــی ؟
دکتر  :جدیدا خیلی بدعادت شدی هی اینکارو تکرار می کنی ! ده نکن بی ادب !
من  :اطالعات وراثتی من االن دزدیده شده ؟ کی دزدیده ؟ چرا ؟
دکتر  :نمی دونیم !  . . .حاال  . . .چی شد که تو گلسا رو آوردی اینجا ؟
من  :االن اون دانشجومه  . . .تو بیمارستان منم بودم  . . .مونس تا فهمید گلسا تصادف کرده  ،زنگ زد
بهم گفت بیارمش اینجا  . . .تا احساس غریبی نکنه .
دکتر صندلی کناریم رو کشید بیرون و روش نشست  . . .بعد گفت :
_ روی حرفام فکر کردی ؟
من  :روی اجتماعی تر شدن  ،آره  . . .توش هم دارم خوب عمل می کنم . .
دکتر  :و روی ازدواج چطور ؟
من  :روی اونم فکر کردم  . . .ولی  . . .هنوز درکش نکردم . . .
دکتر  :گلسا خیلی مورد مناسبیه  . . .روی این پروژه هم فعالیت گسترده ای داره  . . .می تونه کمکت
کنه  ،خودشم بهت نیاز داره . . .

93

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

من  :اجتماعی یا عاطفی ؟ یا شایدم فقط به بدن من به عنوان نمونه نیاز داره ؟
دکتر  :امید ! یکم مثبت نگر باش . . .
من  :روش فکر کردم  . . .موارد بهتر از این دختره هم بودن  . . .قوی تر و مورداعتمادتر  . . .اما . . .
دکتر بحث چیز دیگه ایه ! وجدان من نمیزاره از ازدواج به عنوان وسیله رسیدن به اهداف علمی استفاده
کنم !
دکتر  :ولی این آرمان بشریته که . . .
من  :این آرمان شماست ! حتی من هم دوست ندارم به این پروژه ادامه بدم ! اگه می تونستم به طور کلی
لغوش می کردم !  . . .و از خود من حرف می زنین ؟ من اصال نمی تونم احساس داشته باشم ! روابط
اجتماعیو می تونم یه کاریش بکنم ولی عاطفه رو نه  . . .من که انسان نیستم !
دکتر  :ولی آخه . . . .
من  :این تنها موردیه که درکتون نمی کنم ! شاید بهتر باشه یه بارم که شده منو درک کنین !
بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون  . . .بدون خداحافظی !
خیلی زود خودمو توی ماشین دیدم  . . .اعصابم به هم ریخت  . . .به سمت خونه رانندگی کردم  . . .به
مونس اس دادم که بره خوابگاه دوستاش حاال که بابا قضیه رو فهمیده  ،گردن من نیوفته . . .
خوشم میاد تو این یه مورد به حرفم گوش کرد  . . .به خونه ی سرد و تاریکم قدم گذاشتم و یه شب
گرفتم خوابیدم . . . .
این یه هفته مثل برق گذشت  . . .خیلی عادی . . . .حتی یه بارم به خودم زحمت ندادم برم خونه ی دکتر
خادم . . . .حاال دیگه مونس برگشته بود خونشون و منم راحت شدم  . . .ولی دکتر خادم خیلی جوشیه که
اون بسته گم شده . . .
دیگه کاریش نمی شد کرد  . . .با این که یه هفته گذشته بود  ،گلسا نه به دانشگاه میومد و نه از خونه ی
خادم اومد بیرون  . . .از کاویان شنیدم که مینو خانم کلید کرده رو این که گلسا تا باز شدن گچ پاش اونجا
بمونه . . .
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اگه به عشق اعتقادی داشتم  ،شاید می تونستم یه کاریش بکنم  . . .ولی فعال که ندارم . . . .شاید
اینجوری بهتر باشه . . .
رسیدم خونه و به سرعت لباسامو عوض کردم و ولو شدم روی تخت  . . .دمر افتادم و بالشمو سفت چنگ
زدم  . . .صورتمو فرو کردم توش و چند نفس کالفه کشیدم . . . .
سرم یکم درد می کرد  . . .خیلی زود خوابم گرفت  . . .ولی طول کشید  . . .هول و هوش دو نصفه شب
بود که خوابم برد  . . .دوباره حس کردم که دارم همون فرد رو توی خواب می بینم  . . .چهره اش مثل
رادمهر بود  . . .دقیقا همون بود  . . .چرا باید رادمهر مرادی اینقدر چهره اش برام آشنا باشه ؟ چرا باید
قبل از اینکه تو واقعیت ببینمش  ،کابوسم بوده باشه ؟ چرا  . . .من مطمئنم اینی که تو خواب می بینمش
اسمش رحمته ! !
این بار  ،توی یک سالن تاریک و بزرگ  ،سرگردون بودم  . . .سرامیکای کفش سیاه بودن و نور خیلی
کم بود  . . .رحمت هم تو فاصله ای معین از من ایستاده بود و بهم با اخم نگاه می کرد . . .
یهو جوشی شد و سمتم پرید و منو روی زمین انداخت ! گلوم رو گرفت و می خواست خفه ام کنه !
به زحمت گفتم :
_ داری چی کار می کنی ؟
غرید :
_ چیزی که مال منه رو ازم نگیر ! دارم بهت اخطار می کنم ! دارم اخطار می کنم !
چشم هاش قرمز شدن و من از خواب پریدم
شروع کردم به نفس نفس زدن  . . .عرق کرده بودم .
هنوز صبح نشده .
کابوس بدی بود  . . .در حد مرگ ترسیدم ! . . .
به در اتاق نگاه کردم  . . .شک ندارم که بسته بودمش  . . .ولی حاال چهارتاق باز شده بود .
به خودم گفتم :
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_ چیزی نیست امید  . . .یکم ترسیدی  . . .همین . .
سعی کردم دوباره بخوابم  . . .ولی نتونستم  . . .نشستم روی تختم و گوشیمو برداشتم .ساعت پنج صبح
بود .
یه اس دادم به کاویان  :بیداری ؟
بعد از پنج دقیقه نوشت :
_ نه  . . .تو بیدارم کردی  . . .این وقت صبحی چت شده ؟
من  :ببخشید  . . .کابوس بدی دیدم  . . .نمی دونستم با یه اس بیدار میشی  . . .گفتم یا بیدار هستی یا
نیستی . . .
کاوی  :بگیر بخواب بابا کابوس مال بچه سوسوالس  . . .بگیر بخواب . . .
من  :خوابم نمی بره  . . .وگرنه من که با خواب مشکل ندارم ! اون با من مشکل داره !
کاوی  :تقصیر خودته دیگه ! چرا تویه خونه تنها می خوابی ؟

من  :از تنهایی نگو که دلم می گیره . _.
کاوی  :بدبخت عاشق ! ( شکلک زبون درآر )
من  :عمت عاشقه ! کاویان  . . .چیکار کنم  . . .کم کم دارم بد خواب میشم  . . .قبال اینجوری نبودم . . .
کاوی  :امروز یکشنبه اس دیگه ؟
من  :آره . . .
کاوی  :پس کالس داری . . .
من  :آره  . . .چطور ؟
کاوی  :هیچی  . . .امروز شاید بفهمم چته  . . .یه کارشناس خوب قراره بیاد دانشگاه  . . .ازش می پرسم
که تو چته . . .
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من  :کارشناس ؟ من چمه ؟ من هیچیم نیست ! سالم سالمم !
کاوی  :نه خیرم تو جاسمی ! = ) بعدشم  . . .این کارشناسمون غریبه نیست  . . .خانم کیشانه . . .
من . . . :
کاوی  :چرا جواب نمی دی ؟ الل شدی ؟

من  :کم جلوی این دانشجو ضایع شدم من  . . .؟ کاویان بخوای اذیتم کنی دارم برات ها !
کاوی  :خوشحال نیستی میاد دانشگاه ؟
من  :گچ پاشو که باز نکرده . . .
کاوی  :ولی حالش خوب شده و بیشتر از این نمی تونه غیبت کنه  . . .ولی جدی گفتم  . . .کارشناس
خوبیه  . . .تو این جور مسائل  . . .می تونم ازش بپرسم  . . .یه نگاه بهت کنه تا تهشو می خونه !
احساسات آدمارو خوب تشخیص میده . . .
من  :ولی اگه ازش بپرسی هم نمی تونه جوابتو بده ! چون من آدم نیستم و احساسات هم ندارم !
کاوی  :اگه آدم نیستی چی هستی ؟ کره خر ؟
من  :شاید !
دوباره نوشتم  :فعال خداحافظ . . .
گوشیمو خاموش کردم و گذاشتمش کنار تخت . . .
دراز کشیدم و دوباره توی خودم فرو رفتم  . . .یعنی واقعا چه مرگم شده ؟
***
مونس  :همه چی عالی پیش میره ؟
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به لیوانم که توش شکالت تلخ بود نگاه کردم  . . .همیشه عاشق این شکالت بودم  ! . . .چرا االن نمی
تونم بخورمش ؟
من  :آره ! فکر می کنم !
زیرلب ادامه دادم :
_ اگه کسل کننده بودن همه چی رو فاکتور بگیریم  ،عالیه !
مونس قهوشو سر کشید و گفت :
 بی خیال بابا داداش خواستم یه چیز مهمونت کنم یکم حال و هوام عوض شه ! مثل برج زهر مار نشستیجلوی من که چی ؟ حرف بزن خوب !
من  :تو چه خبر ؟
مونس  :هیچی  . . .این یه هفته حسابی با گلسا توی خونه حال کردم  . . .پس فردا میریم گچ پاشو بازمی
کنیم  . . .راستی  . . .امشب قراره یه خاستگار برام بیاد  . . .میای خونه دیگه ؟
من  :واقعا ؟ خیلی خوبه  . . .کیه اون بدبخت احمق ؟
مونس  :هر هر هر ! تو نمی شناسیش  . . .منم نمی شناسم  . . .همینجوری پاشدن می خوان بیان . . .
مامان میگه اسمش رشیدقدرتیه  . . .ورزشکارم هست  . . .دیگه فکر کنم دخل دوس پسرای سابقمو
آورده !
قه قه خندید و گفت :
_ چته تو ؟ تاحاال سابقه نداشته که نیم ساعت شکالت تلخ رو توی دستت نگه داری و بهش زل بزنی . . .
نکنه مریضی ؟
به سیاهی شکالتم نگاه کردم  . . .بوش مثل همیشه سرحالم نیاورد .
من  :چمی دونم . . . .شاید واقعا افسردگی گرفتم . . .
مونس با نگرانی گفت :
_ جاییت درد نمی کنه ؟
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من  :نمی دونم  . . .یکم سردرد دارم ولی شدید نیست .
مونس  :پاشو یه دکتر برو  . . .ها ؟ می خوای من ببرمت ؟
یه نگاه بهش کردم و آه کشیدم  . . .شکالتم سرد شده بود .به زور یکم مزه اش کردم و بعد پاشدم و
گفتم :
_ من دیگه میرم .یه ربع دیگه کالس دارم  . . .فکر کنم همون کالسیه که توهم توشی  . . .پس بجنب .
خودمو رسوندم به دانشگاه و رفتم توی کالس . .هنوز خیلیا نیومده بودن  . . .ولی شروع کردم به درس
دادن  . . .هرچی دانشجوها اصرار کردن  ،قبول نکردم صبر کنم بقیه بیان  . . .مونس هم کلی بهم چشم
غره رفت و منم محلش ندادم  . . .تا پنج دقیقه بعد از ساعت نه  ،اگه دانشجویی میومد سرکالس  ،راهش
می دادم و البته بهش کلی اخم و تخم می کردم  . . .از پنج دقیقه به بعد رو هم با کسر نمره راه دادم . . .
کالس دیگه پر شده بود . . .
ساعت نه و بیست دقیقه شده بود . . .
یه نفر خودشو به در کالس رسوند  . . .داشتم یکی از شیوه های پرتودرمانی رو توضیح می دادم  . . .نگاه
کردم دیدم گلساست .

با نفس نفس به گچ پاش اشاره کرد و گفت :
_ سالم استاد  . . .من . . . .دیر رسیدم  . . .ببخشید .
من  :دیگه نمیشه  . . .همونجا باید تا آخر کالس وایسی  . . .چرا دیر می کنید که بخواید عذرخواهی
کنین ؟
گلسا  :استاد من تا بخوام خودمو برسونم باال . . .
من  :فوق فوق سه برابر بقیه زمان می گیره ! پس باید زودتر اقدام به اومدن می کردی ! مشکل من
نیست ! مشکل خودته ! کیوانی پاشو درو ببند !
مونس از صندلی وسط کالس گفت :
_ استاد من ضمانتشو می کنم  . . .دیگه تکرار نمی شه  . . .بزارین بیاد .
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من  :خانم خادم شما کی هستی که بخوای ضمانت کنی ؟
کالس ساکت شد  . . .مونس کپ کرده و البته جوش هم آورده بود .
به گلسا گفتم :
_ برو  . . .من که راهت نمیدم  . . .جزوه هارو بعدا می تونی از اینا بگیری .
گلسا با پرده ی اشک روی چشمش گفت :
_ قول میدم دیگه تکرار نشه استاد ! خواهش می کنم ! من  . . .من . . .
داد زدم :
_ وقت کالس منو نگیر ده برو دیگه زبون نفهم !

رحمت از وسط کالس بلند شد و از کالس رفت بیرون .فکر کنم دست گلسارو هم گرفت و دنبال خودش
کشوند .اعصابم به هم ریخت  . . .توی خواب بس نیست ؟ توی واقعیت هم اذیتم می کنه !
داد زدم :
_ رادمهر اگه تا پنج دقیقه ی دیگه برنگردی دیگه حق نداری بیای تو کالس من ! برگرد !
تا آخر کالس  ،مثل روغن توی ماهی تابه جلز و ولز می کردم  . . .دانشجوها هم فهمیده بودن قاطی ام ،
کار به کارم نداشتن . . . .
بعد از کالس یه راست رفتم سرویس بهداشتی و کلمو زیر شیر آب گرفتم تا اعصابم بهتر بشه  . . .توی
آینه نگاه کردم و از خودم بدم اومد  . . .می خواستم بزنم آینه رو بشکونم ! واقعا هم دستمو بردم جلو
ولی یه نفر دستمو سفت گرفت و گفت :
_ چه مرگته امید ؟
برگشتم دیدم کاویانه .
ترسیده بود .گفتم :
_ ولم کن بابا اعصابم خورده . . .
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اون  :تو که همیشه اعصابت خورده ! االن چیز دیگه ایه . . .
یکم آروم تر شدم  . . .با دستمال عرقمو خشک کردم و گفتم :
_ االن اعصابم سوخته ! راحت شدی ؟
اون  :رادمان توی راهرو بهم گفت که چی شد  . . .تو واقعا به خاطر یه چیز کوچولو اینقدر جوش کردی
؟ آقا من روزی صدتا از این دیر رسیدنا و بی اجازه بیرون رفتنا رو دارم می بینم ! تازه اینام که
دانشجوهای بدسابقه ای نیستن  . . .بعدشم  . . .اصال ارزش نداره که خودتو اذیت می کنی ! . . .
من  :مسئله اصن این نیست ! من کال این چند وقته  ،شده بودم انبار باروته منتظر جرقه ! این بدبختا هم
از قضا شدن جرقه ! همین . . .
اون  :هه . . . .راستی دوباره اشک کیشان رو درآوردیا ! کار دیگه ای نداری ؟
من  :اون دفعه ای نمی دونم کدوم فضولی رفت همه جا پخش کرد که آره من اینو ترسوندم  . . .ولی من
اصال از اشک کسیو درآوردن خوشم نمیاد !
دروغ میگم  . . .من از اذیت کردن بقیه خیلی خوشم میاد  . . .از اذیت کردن کیشان خوشم نمیاد . . .
چون آدم عاقلیه .
کاویان  :بیا بیرون  . . .منم میرم به اون دوتا میگم بیان ازت معذرت بخوان که انبار باروتت رو منفجر
کردن  . . .بعدش به معمای انبار باروت رسیدگی می کنیم  . . .خوبه ؟
من  :فقط تنهام بزار کاویان  . . .همین .
اون  :خیلی خب  . . .من میرم  . . .ولی یادت باشه هرچی بیشتر بهش فکر کنی و هیچ کار نکنی  ،بیشتر
توش فرو میری . . .

دستی رو شونم زد و رفت بیرون  . . .دوباره آب به صورتم زدم و بعد رفتم بیرون  . . .نرفتم سمت دفتر
اساتید  . . .رفتم به سمت محوطه  . . .همین جوری الکی  . . .شاید اگه هوا بخورم برام بهتر باشه . . .
هرچی بیشتر بهش فکر کنم  ،بیشتر توش فرو میرم ؟ پس . . . .باید بهش فکر نکنم  . . .آره همینه . .
 .ولی  . . .به چی دقیقا فکر نکنم ؟

101

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

به چی باید فکر کنم پس ؟
عجب مصیبتی شده ! اه !
ای کاش می تونستم برم پیش یه روانپزشک  . . .ولی  . . .دکتر خادم گفته که خودم باید باهاش کنار بیام
 .کی می شینه به حرفای یه خر  ،گوش بده ؟
نشستم روی یه نیمکت و تکیه دادم  . . .یه دختربچه اومد کنارم نشست .
من  :تودختر کی هستی ؟
با شیرین زبونی گفت :
_ استاد محتشم  . . .تو دانشجوشی ؟ بهش میگم پوستتو بکنه ! چرا این ریختی تیپ میزنی کچل ؟
نتونستم نخندم  . . .گفتم :
_ اسمت چیه جوجو ؟
گفت :
_ من جوجو نیستم ! اسمم فرزانه اس  . . .چهارسالمه ! چرا موهات این ریختیه ؟ خجالت نمی کشی ؟
مگه دختری موهاتو رنگ می کنی ؟ ابروهاشو برم ! البد دانشجو هم هستی ! نچ نچ نچ !
خندیدم و گفتم :
_ من استاد فتاح هستم  . . .منو نمی شناسی ؟ من خودم پوست از کله ی دانشجوها می کنم !
یه نگاه بهم کرد و گفت :
_ مملکت ما تا شماهارو داره نباید غصه بخوره که !
بعد پاشد و بدوبدو ازم دور شد  . . .گودزیالی دهه نودی ! خدا به خیر کنه صده چهارصدیارو ! . . .
گفت دختر استاد محتشمه  . . .استاد با اون ریش سفیدش بچه اینقدری داره ؟ دوباره رفتم توی خودم .
.اخم کردم  . . .باید سعی کنم به هیچی فکر نکنم  . . .هیچی ! ولی  . . .کدوم هیچی ؟ /:
( راوی  :گلسا )
رحمت شونه هامو گرفت و گفت :
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_ گریه نکن گلسا  . . .نمی زارم این کارش بی جواب بمونه ! به شرفم قسم نمی زارم ! قیمه قیمه اش می
کنم ! مهم نیست ! اگه کل ترم رو برام بزاره هشت ! گریه نکن ! ! هیچ چیز خاصی وجود نداره که
بخوای خودتو به خاطرش ناراحت کنی ! . . .
دستاشو پس زدم و گفتم :
_ صددفعه میگم به من دست نزن ! هیه . . . .هیه .

سارا با یه بسته کیک و آبمیوه اومد کنارم نشست و گفت :
_ بیا بخور  . . .ضعف کردی  . . .هق هق نکن دیگه اعصابم خرد شد ! اه !
چند نفس عمیق کشیدم و گفتم :
_ من فقط یکم از طرز برخوردش ناراحت شدم  . . .اصال چیز مهمی نیست  . . .رحمت تو چرا دخالت
کردی ؟ فوقش یه نمره از مستمرم کم می کرد ! من که زیاد کمبود نمره ندارم ! تو هی تک میاری ! این
کارا رو هم می کنی دیگه هیچی ! پاشو برو ازش معذرت خواهی کن ! نمی خوای که این ترم بیوفتی ؟
سایه  :به جز این فلسفه بافی چیز دیگه ای بلد نیستی ؟
دکتر مسبح بهمون نزدیک شد  . . .یه شاخه ی درخت سرو مقابلشو کنار زد و گفت :
_ خانم کیشان چرا جدیدا اینقدر حساس شدی ؟
رادمان گفت :
_ استاد فهمیدین دکتر فتاح چش شده ؟
رحمت  :اون که همه مرضش بود ! سر اینه بدبختم خالی کرد ! کال روانیه ! عقل نداره ! اخالق و ادب که
هیچی ! من موندم چطور دنیا اینو تو خودش تحمل می کنه  ! . . .اون مونس چطور تونست اینو تحمل
کنه !
رادمان  :همون طور که ما تورو تحمل می کنیم !
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مسبح  :زشته بچه ها برید از استادتون معذرت بخواین  . . .فتاح مثل من نیست بگه ولش کن از کنارش
بگذره  . . .دمار ( نمی دونم درسته یا نه ) از روزگارتون درمیاره .
رادمان  :نه دیگه دکی اشتباه گفتی ! دمار از روزگار رادمهر درمیاره !
مسبح  :تو دیگه ببند اون گاله رو هی هیچی نمی گم پررو تر میشی ! اه ! البته کاری که رحمت کرد رو
خیلی از دانشجوها می کنن  . . .ولی نه جلوی فتاح !
من  :رحمت پاشو برو معذرت خواهی کن . . . .به فکر خودت باش دیوونه نمره کم میاریا !
رحمت  :من  ،هیچ جا  ،نمی رم !
***
من  :استاد ما اومدیم که بابت کاری که رادمهر کرد معذرت بخوایم  . . .ببخشیدش . . .خودشم آوردیم
 . . .خجالت می کشه معذرت خواهی کنه  . . .لطفا ببخشیدش و ازش نمره کم نکنین  . . .قول میده تکرار
نشه .
فتاح به من و سارا و سایه و رادمان و رادان نگاه کرد و گفت :
_ دسته جمعی عذرخواهی می کنین ؟
من  :دیگه  ! . . .حاال می بخشین ؟
فتاح  :نه .

خیلی خشک خواست از کنارم رد بشه و بره که آستین کتشو گرفتم . . . .یه جوری نگاهم کرد انگار قتل
عمد کردم  . . .با التماس گفتم :
_ خواهش می کنم استاد ! ازش کم نکنین !
با غیظ گفت :
_ فکر نمی کنم به شماها ربطی داشته باشه من چیکار می کنم !
من  :کم نکنین ! خواهش می کنم  . . .به خاطر م . . . .
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دستشو محکم کشید طوری که ترسیدم یه لحظه قلبم و آئورتم یکی بشن !  . . .بعد گفت :
_ اگه اینقدر مسری کم نمی کنم  ! . . .ولی بخشیدن یا نبخشیدنش رو نمی تونی دست کاری کنی !
بعد خیلی مقتدرانه دستاش و پشتش قفل کرد و از دانشگاه خارج شد .
هممون هاج و واج مونده بودیم  . . .یعنی واقعا کم نمی کنه ؟
رفتیم توی محوطه و دیدیم که با اعصاب کالفه سوار ماشینش شد .
دکتر مسبح بدو بدو از دانشگاه خارج شد و دنبالش رفت  . . .کنجکاو بودیم ببینیم چیکارش داره .ولی
ترجیح دادیم مزاحمشون نشیم  . . .به هرحال  . . .اساتیدی گفتن !
رفتیم توی آزمایشگاه تا تحقیقاتمون رو ادامه بدیم . . . .تا شب توی آزمایشگاه موندیم و بعدش من و
مونس برگشتیم خونه ی باباش  . . .این دو هفته خیلی اذیت شدم  . . .پام فقط در رفته بود ولی کلش گچ
گرفتن  . . .باز خوبه نشکسته بود وگرنه باید مدت بیشتری تو گچ می موند . . . .پس فردا میرم بازش
می کنم . . . .البته اینقدر که اینا روش نقاشی کشیدن  ،دیگه جای خالی روش نمونده .
پس فردا میرم بازش کنم ! ایول داره ! ایول !
***
لشکر کشی کردیم برای باز کردن گچ پام ^^-
من و سارا و سایه و مونس و رادمان و رادان نشستیم تویه ماشین و بماند که داشتیم خفه می شدیم ،
رفتیم بیمارستان خودمون که دیگه  . . .این گچ گنده رو باز کنیم  . . .این دوهفته برام دوسال گذشت !
هممون که پیاده شدیم  ،جلودر بیمارستان یه پرشیای مشکی پارک شد و استادفتاح پیاده شد .
هممون موندیم که چرا این پاشده اومده جمعه صبحی ؟
به سمتمون اومد  . . .هممون سالم احوال پرسی کردیم  . . .رادمان گفت :
_ چی شد استاد اینورا اومدین ؟ ناخوش که نبودین خدای نکرده ؟
فتاح زیر چشمی نگاهش کرد و بعد خیلی خشک گفت :
_ حسرتش به دلم موند یه یادگاری روی گچ پاتون بنویسم خانم کیشان . . .
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یکم جا خوردم  . . .لبخند مصنوعیش نشون میداد قصد و قرض خاصی داره  . . .که طبیعتا ما نفهمیدیم
چیه  . . .شاید می خواد یه صفر گنده بنویسه  . . .یا شایدم  . . .تجدید !
من  :خواهش می کنم استاد شما اختیار دارین  . . .فقط . .جسارتا یکم زودتر می گفتید االن می خوام برم
باز کنم گچو !
فتاح  :مهم نیست  . . .اگه بزاری حسرتم ورآد اونقدرام مهم نیس که یه دقیقه بمونه یا یه عمر . . .
رفتم روی نیمکت کنار در بیمارستان نشستم و گفتم :
_ گچ پام درخدمته استاد .
رحمت که معلوم بود دل خوشی از فتاح نداره دست به سینه رفت توی بیمارستان  . . .فتاح هم یه خودکار
آبی از جیب کتش درآورد و خم شد و به گچ پام که جای خالی روش نمونده بود نگاهی کرد  . . .یه جای
خالی به اندازه شاید سه چهار سانت باالی زانوم پیدا کرد و مشغول شد  . . .ده ثانیه هم نکشید که تموم
شد .
با یه لبخند بی سابقه به اثر هنریش نگاه کرد و بعد تشکری کرد و گفت :
_ من دیگه میرم  . . .مونس باهام میای ؟
مونس  :کجا ؟
فتاح  :میرم توچال تله کابین  . . .می خوام تنها باشم ولی اگه خواستی بیا . . .
مونس  :بچه ها هم بیان دیگه ؟
فتاح  :اصال بی خیال جنبه تعارف نداری خودم تنها میرم خداحافظ !

بعد به سمت ماشینش رفت و ماهم بعد از خداحافظ استاد گفتن هامون  ،رفتیم توی بیمارستان . . .
به سایه گفتم :
_ چی نوشت رو پام ؟ من نمی تونم ببینم .
نگاه کرد و گفت :
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_ امممم  . . .بزار پیداش کنم  . . .آها  . . .نوشته Golsa143
من  :گلسا  740؟ این دیگه یعنی چی ؟
سارا پوزخندی زد و گفت :
_ البد می خواسته بنویسه" گلسا  740بار مردودت می کنم ! " که جا نشده !
رحمت با غضب گفت :
_ غلط کرده هرچی نوشته !
رادمان  :خوب حاال چرا جوش میاری ؟
رحمت  :دقیقه ی آخر اومده نوشته گلسا صد و چهل و سه ؟ این واقعا مشنگه ! اگه یه روز لهش نکردم !
مونس  :تو کافیه بهش چپ نگاه کنی تا خرخره تو ببرم ! هیچ کس به جز من حق نداره اذیتش کنه !
سارا  :اوووو ! داری خطرناک میشی مونس ! کارت عروسیتونو کی میدین حاال ؟

مونس  :برو گمشو  . . .واسه هرکی کل بکشین  ،لباس دومادیو به تن این امید یکی نمی بینین  . . .ببین
کی گفتم ! . . .
سایه  :اونو که دیگه همه می دونن . .با این اخالقش  . . .ولی خوب گناه داره بنده خدا خوب اینم دل داره
نمیشه گفت آدمیزاد نیست که ! ( این تیکه رو با تردید و کنایه گفت نمی دونم چرا )
مونس  :چرا اتفاقا امید آدم نیست  . . .یه موجودیه که دم داره و گوشاش مخملیه . . . .ته صداشم دقت
کنین یه عرعری میاد !
رادمان  :او چه موجود عجیبی تاحاال نشنیده بودم ! آدمم می خوره ؟
گچ پامو باز کردم  . . .یعنی برام باز کردن  . . .باز نکردن  ،برش زدن که صدای وحشتناکی داشت . . .
با اره برقی !
اره برقی ازاینا نبود که باهاش درخت قطع می کننا ! ولی خوب من بهش میگم اره برقی !
یکم لنگ می زدم ولی کامال راحت شده بودم .
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بعد از اون رفتیم پارک بستنی خوردیم  . . .و خالصه کلی حال کردیم  . . .ظهر هم مهمون رحمت بودیم
که باالخره تونست یکی از امتحان های کالسیو هفده بگیره  . . .که واقعا شاهکار کرده بود ! خوب نمی
گم چه درسی بود تا ذوق و شوقتون فروکش نکنه !
بعد از ظهر من و مونس برگشتیم خونه باباش تا من وسایلمو جمع کنم و برگردم خوابگاه  .البته اون خیلی
سریع تر از من پرید تو .

مینو جان  :گلسا جان شب هم بمون  . . .یهویی االن بری دلم برات تنگ میشه . . .
من  :قول میدم بازم بیام بهتون سر بزنم  . . .واقعا معذرت می خوام که مزاحمتون شدم  . . .مطمئن
باشین جبران می کنم ! . . .
دکتر خادم  :این چه حرفیه  . . .تو هم برامون مثل مونس می مونی  . . .بازم مرام تو که تو این دوسال که
مونس نبود بهمون سر می زدی ! خودش که یه زنگم نمی زد ! این دوهفته خیلی به خونمون شادی
بخشیدی . . .
لبخندی زدم و گفتم :
_ خوب  . . .من دیگه میرم وسایلمو جمع کنم  . . .فعال . . .
و به سمت اتاقم  . . .یعنی اتاق امید رفتم  . . .مونس هم که از در نرسیده بودیم رفته بود تو اتاقش . . .
پی ایمیل هاش  . . .نمی دونم چرا اینقدر سر رد و بدل کردن پروژه هاش با اون پرفسور کانادایی هول
برش میداره !
بعد از اینکه برگشتم خوابگاه باید یه دل سیر بخوابم  . . .خیلی دلم می خواست همین جا بخوابم  . . .ولی
یهو دیدی تا شب خوابیدم و مینو نگهم داشت و . . . .خوب یکم زیادیم می شد !
در اتاق باز بود  . . .با تردید رفتم توی اتاق  . . .کسی نبود .
ولی به تخت که نگاه کردم خشکم زد ! لحاف روی یه نفر قلنبه شده بود  . . .بعد از چند ثانیه مطمئن
شدم مونسه که داری مسخره بازی درمیاره .
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دستامو به کمر زدم و زیر لب گفتم :
_ منو ترسوندی دیوونه ی زنجیری !
شروع کردم به جمع کردن خرت و پرتام و ریختنشون توی ساکم  . . .یادم افتاد تاب نارنجیه ام روی
تخت بود که صبح رفتم بیرون .
به سمت تخت رفتم و با خشونت لحاف رو کشیدم کنار تا یه چیزی بار مونس کنم .خشک شدم ! مثل این
حیوونای تاکسیدرنی شده ی توی موزه .
استاد فتاح بود که خوابیده بود !
انگشتم رو به دهنم گرفتم تا جیغ نزنم  . . .اعصابم به هم ریخت  . . .خواب خواب بود  . . .شاید چند
ساعتی هم می شد که خوابه  . . .ولی پس چرا مینو بهم نگفت که فتاح اینجاست ؟
یه تی شرت سفید و یه شلوار سرمه ای تنش بود  . . .خوب خداروشکر بیشتر از این با خودش خلوت
نکرده بود ! . . .
تیکه از لحاف که توی دستم بود رو ناخودآگاه مچاله کردم  . . .امید اخم کرد و دست انداخت تا لحاف رو
بگیره و زیرلب گفت :
_ مونس بی شعور بده اونو سردمه ! اه . . . .روانیه االغ .
نگاهم افتاد به تاب نارنجیم که نصفش زیر بالش رفته بود  . . .کنار دست فتاح  . . .چشماش هنوز بسته
بود . . . .تصمیم گرفتم خیلی بی سروصدا تاب رو بردارم و بزنم به چاک ! . . .
لحاف رو ول کردم  . . .امید لحاف رو گرفت و تا پیشونی کشید روی خودش  . . .اه ! سرماییه بی شعور !
یکم این پا اون پا کردم  . . .دستمو از زیر لحاف بردم به سمتی که تاب رو فرض کرده بودم  . . .خداخدا
می کردم نفهمه و منم خیلی سریع برم بیرون  . . .و خالصه  . . .به خیر بگذره !
دستم گوشه ی تاب رو لمس کرد  . . .یه نفس راحت کشیدم و خواستم تاب رو بکشم بیرون که حس
کردم لباسم هم متقابال کشیده میشه ! . . .
بی خیال تاب شدم و خواستم دستمو خالی بکشم بیرون که دستم هم گرفته شد ! . . .
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به التماس کردن به هرچی پیامبره اولی العظم و غیر اولی العظمه افتاده بودم ! دستمو کشیدم ولی ول نمی
کرد  . . .خوب شد دستکش دستم بود وگرنه احتماال از شدت عرقی که دستم کرده بود هرچی اون زیر
بود شست و شو همه جانبه داده می شد .
امید لحاف رو از جلو صورتش کنار زد و با دیدنم تعجب کرد .
یه لبخند مصنوعی زدم و گفتم :
_ سالم  ! . . . .استاد !
با همون خماریش فقط نگاه کرد  . . .نگاه کرد  . . .نگاه کرد  . . .نگاهش از اونایی بود که می گفت تو
اینجا چه غلطی می کنی ! . . .
باالخره گفت :
_ تو اینجا چه . . . .کار می کنی ؟ ( دیدین توروخدا چه قدر حس شیشمم خوب کار می کنه ! فقط یه
کلمه خطا داشتم ! )

من  . . . :و  . . .وسایلمو جمع می کنم ! . . .
یه تای ابروشو داد باال و گفت :
_ مینو اتاق منو داده بود بهت ؟
اتاق رو همیشه مرتب نگه می داشتم و چیز زیادی توی کشو ها نمی زاشتم  . . .ولی از به هم ریختگی
تخت نفهمیده بود که من اینجا بودم ؟ ساکم هم که  . . .توی کمد بود  . . .ازاینا گذاشته  ،اون شب که
من اومدم اینجا خودشم بود ! تازه اعتراضم کرد که اینجا اتاق منه ! حافظش به درد سمساری هم نمی
خوره واقعا !
من  :شما که اون شب اینجا بودین ! یادتون نبود ؟
امید یه لبخند زد  . . .ازاونایی که می گفت نترس بابا نمی خورمت که ! . . .
یکم خیالم راحت شد  . . .ولی بازم البد فکر می کرده من رفتم ازاینجا  . . .ولی لبخندش خیلی مرموزه . .
 ! .دارم می ترسم !
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با تته پته و شرم گفتم :
_ م  . . .میشه دستمو ول کنین ؟
دستمو ول کرد و با همون لبخند که رو لبش ماسیده بود چشماشو بست و گفت :
_ درست خوبه  . . .نترس بخوام هم دلم نمیاد نمره ازت کم کنم . .
من  :ببخشین اگه بیدارتون کردم  . . .فقط می خواستم اینو . . .
تابم نبود ! نه توی دستش و نه سر جای قبلیش ! . . .

من  :ا  . . .استاد ؟
امید  :جانم ؟
چندشم شد  . . .لحنش نه دوستانه بود و نه مسخره  . . .گفتم :
_ اینجا یه لباس نبود ؟ م  . . .من . . .
امید  :خجالت آور نیست که من روی تختم یه لباس دخترونه پیدا کنم ؟ همچین فکرایی نکن  . . .من
خوب بررسی کردم  . . .زودتر برید از اینجا  . . .من خسته ام .
بعد از توی مشت اون یکی دستش لباسم رو پرت کرد اون ور .
میگم این یه مشکلی داره ! خودشو الکی مثال زد به اون راه ! روانی زنجیری ! سر تخته بشورنت بدبخت !
رفتم لباس رو برداشتم و با یه خداحافظی محو  ،در افق محو شدم ! . . .
ساکمو برداشتم و خواستم از اتاق برم بیرون که مونس پرید تو و فریاد زنان گفت :
_ تموم شد گلسا ! اون بسته هه که گم شده بود پیدا شد ! خالص شدممممممممم !
امید پاشد نشست روی تخت و با اوقات تلخی و صدای بلند گفت :
_ ده مرض ! کوفت بگیری ! ای زهر هـــــالهل ! خیرسرم کپه مرگمو گذاشته بودم بخوابم !
مونس طرف امید خشک شد و بعد روبه من گفت :
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_ توی این یه هفته ی اخیر  ،اون هم اینجا بوده ؟
امید  :خیر سرم اومدم اینجا یکم آرامش پیدا کنم !
من  :مونس ! آروم تر ! . . .

مونس  :امید مگه خودت خونه نداری پاشدی اومدی اینجا ؟
امید  :مونس من امروز اولین باره اومدم  . . .بعد از یه مدت طوالنی !
مونس  :خوب واسه چی ؟ تو که گفتی جایی که من باشم روحتم سیر نمی کنه ؟
امید  :کابوس می دیدم ! راحت شدی ؟ توی خونه ی خودم کابوس می دیدم  ،می ترسیدم  ،اومدم اینجا
! گلسا هم که داره ازاینجا میره ! دیگه مشکلت چیه ؟ اتاق منو دیگه می خوای به کی اجاره بدی ؟
مونس ساکت شد  . . .لحنش اینقدر حماسی بود قلبم گرفت ! خخخ !
فلسفه و شخصیت مونس رو درک می کردم و می فهمیدم  . . .اما امید رو نه  . . .اون برام خیلی عجیب بود
 . . .چرا باید روز آخر روی گچ پای یه نفر بنویسه صد و چهل و سه ؟ چرا باید همچین مدل مویی به هم
بزنه ؟ چرا باید وقتی تب می کنه توی هذیوناتش از مزه ی چشم حرف بزنه ؟ برای افراد دیگه نمی دونم
قابل درکه یا نه  . . .اما من نمی فهمم  . . .من که احساسات دیگران رو بهتر از خودشون درک می کنم ،
نمی فهمم !
امید دوباره خوابید و لحافو کشید روی خودش  . . .مونس به سمتش رفت و نشست کنارش  . . .بعد
لحافو کنار زد و پیشونی امید رو بوسید  ! . . .بعد بغلش کرد و گفت :
_ ببخشید داداش یکم عصبی شدم .
O_oمنم اینجوری

امید نشست و گفت :
_ مونس ؟ چیکار می کنی ؟
مونس  :محبتم فروکش کرده بود  . . .دارم بهت محبت می کنم که فروکش نکنه ! . . .
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امید  :نمی خواد ! نمی خواد ! ولم کن  . . .بهت میگم ولم کن مونس ! اه  . . .از دست شما دخترا آدم به
ستوه میاد !
مونس ولش کرد و بعد به من نگاه کرد که چجور لب و لوچه ام چین خورده .
مونس  :حسودیش شد بچم  . . .بیا توهم درآغوش گرم مادر !
من  :برو گمشو  . . .لوس نکبت ! . . .
بعد به سمت در حرکت کردم تا برم بیرون . . .
امید  :زارت /: . . .
مونس  :بی جنبه ! بیا اینجا ببینم ! . . .
به سمتم دوید و از پشت خاله خاله جونی بغلم کرد ازاینایی که نمی تونی از توش بیای بیرون !
من  :مونس !

ولم کرد و این بار از جلو به همون شدت بغلم کرد  . . .دیگه مطمئن شدم بچم در آینده باید شیرخشک
بخوره .
وقتی ولم کرد قشنگ به حالت خفگی افتادم  . . .افتادم روی زمین و سرفه پشت سرفه .
امید  :ده آخه تو مگه مرض داری اینجوری مردم آزاری می کنی مونس ؟
مونس حاال هی میاد می زنه تو کمرم نفسم باال بیاد ! روانیه روانی !
مونس  :گلسا نفس بکش ! نفس بکش دختر ! ( گریه ) چرا یهو اینجوری شد ؟
چند نفس عمیق کشیدم و بعد درحالی که اشکامو پاک می کردم با خنده گفتم :
_ هروقت خواستی یه نفر رو بکشی عاشقش شو !
امید یه قهقهه ی وحشتناک زد که با نگاه خیره منو مونس همراه شد .
مونس  :حتما نصیحتت یادم می مونه مامان بزرگ !
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خداحافظی کردم و از اتاق رفتم بیرون  . . .با مینو و دکتر خادم هم خداحافظی کردم و از خونشون رفتم
بیرون  . . .دم در  ،رحمت منتظرم بود  . . .یه نیم ساعتی می شد .
نشستم توی ماشین .
رحمت  :چرا اینقدر سرخ شدی ؟
من  :داشتم خفه می شدم !
رحمت  :توسط کی ؟
من  :حاال از کجا فهمیدی یه کسی بوده ؟
رحمت  :مونس  ! . . .دوباره ازاون محبتاش گل کرد ؟
من  :نکنه با توهم  . . .؟
رحمت  :بی خیال آبجی ما ازاوناش نیستیم ! . . .
خندیدم و گفتم :
_ فعال که خوبم  . . .بریم . . .
ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم . . .
گوشیم چندتا پیام خورده بود  . . .از استاد مسبح  . . .اولی و دومیش که ادامه ی مژدگونی خواستگاری
امشب دکتر بود .
اهمیت ندادم  . . .گفتم :
_ راستی رحمت  . . .مونس اون بسته هه که گم کرده بودو پیدا کرد . . .
رحمت  :عه ! ؟ چجوری ؟
من  :دیروز توی ایستگاه آزادی با اونایی که دزدیده بودن درگیر شد  . . .تونست یه ردیاب به یکی از
اون افراد وصل می کنه  . . .و یه جوری فرار می کنه  . . .خالصه اینکه با تعقیبشون  ،یه گروگان ازشون
گرفت و تونست بسته رو پس بگیره . . .
رحمت  :ماشاال این مونس هم جنتل لیدی ایه واسه خودش !
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من  :آره واال !
رحمت  :راستی  . . .توی اون بسته هه چی بود ؟
من  :یه نمونه دی ان ای  ،از یه موجود مبتال به تومور  . . .یک تبدیل شده  . . .به انسان  ! . . .از کجا
گیرآورده اهلل اعلم !

رحمت  :چه خوف ! نکنه بین آدما زندگی می کنه ؟ . . . .نه بابا  . . .همچین نمونه های مهمیو توی
آزمایشگاه نگه میدارن  . . .مگه نه ؟
( راوی  :امید )
بالش رو چنگ زدم و بیشتر فشارش دادم و نفس عمیق کشیدم  . . .سرم تیر می کشید  . . .با نفس
کشیدنم بوی شیرینی رو می بلعیدم  . . .انگار برای سردرد زیاد خوب نبود
من فقط یه ذره خواب می خواستم !
چیز زیادیه ؟ نه واال !
از فکر کردن به کاری که مونس کرد خوابم نمی برد  . . .این چند وقته احساس می کنم حرفاش با
کارهاش مطابقت ندارن  . . .میگه تو و گلسا به درد هم نمی خورین اون وقت اصرار می کنه که من
برسونمش اینجا .
کال عجیب غریب شده  . . .اومد اینجوری بغلم کرد که چی بشه ؟ هیچ وقت سابقه نداشت از این کارا
بکنه ! درسته خواهر برادر محسوب می شیم ولی یکم غیرعادیه  . . .اصال تا این اندازه من رو آدم حساب
نمی کنه !
و ازاون بدتر ! اینجوری که داشت گلسارو بغل می کرد انگار داره میره دیگه برنگرده !
یکم از حق نگذریم به مونس حسودیم شد  . . .حسرت اینو دارم که یه بار لپ های گلسارو بکشم ! خیلی
بامزن ! اگه یه دختر بچه بود شاید می تونستم  . . .ولی االن  . . .صبرکن  . . .مونس انگار که می دونست
من چه قدر از گلسا  . . .این کاراش چه معنی میده ؟ داره . . .
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کم کم شکم به یقین تبدیل شد  . . .مونس از باباش بدتره ! مثل عموش می مونه ! ذره ذره ی کارهاش ،
برای بیشتر فهمیدن درباره ی منه  . . .برای توانایی روی کنترل منه  . . .شناخت نقطه ضعف های منه .
در اتاق زده شد و مینو اومد تو . . .
آروم گفت :
_ امید  . . .مونس راست می گفت کابوس می بینی ؟
من  :با این که دروغ زیاد میگه ولی این یکی متاسفانه راسته  . . .اینجا اذیتتون می کنم ؟
مینو  :نه نه ! اتفاقا خیلیم خوب شد اومدی اینجا  . . .می خوای برات شربت زعفرون بیارم ؟
من  :نه ممنون  . . .سرم درد می کنه  . . .از بی خوابیه . . .
مینو  :می خوای آرشام رو صدا کنم بیاد یه نگاه بهت بندازه ؟
من  :دکتر خادم که دامپزشک نیست .
خندید و گفت :
_ ای موش نخورتت  . . .پس برای شام صدات کنم ؟
من  :اگه خواب بودم نه .
مینو  :باشه  . . .پس فعال پسرم .
از اتاق رفت بیرون  . . .موش نخورتم ؟ این سردرد مثل چی داره منو می خوره دیگه چه نیاز به موشه ؟
نتونستم بخوابم  . . .واقعا نتونستم !
لحاف رو زدم کنار و به پنجره نگاه کردم  . . .شب شده ؟
خیلی حالم گرفته شد  . . .فردا کالس دارم  . . .برگه امتحان رو هم طراحی کردم که یه امتحان مشتی
بگیرم  . . .از سردرد هم اگه بمیرم بازم میرم دانشگاه !
آره خودم می دونم ازاین استادام که همه می خوان سر به تنش نباشه  . . .درحالت عادی ام همینجوره !

116

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

گوشیم رو از حالت هواپیما خارج کردم  . . .چندتا اس ام اس از کاویان بود  . . .زیاد مهم نبود  . . .چون
حوصلم سر رفته بود  ،با چشم های خسته ام بهش اس دادم:
_ کجایی ؟
کاوی  :تو لباسام /: . . .
من  :خوب شد فکر کردم لختی  /: . . .برای بی خوابی چه قرصی بخورم ؟
کاوی  :بدون ویزیت من نسخه نمیدم ^-^ . . .
من  :لوس نکن بگو دیگه ! . . .
کاوی  :بدون نسخه بهت دارو نمیدن ^-^ . . .
من  :اصال بی خیال . . .

کاوی  :بی شعور  . . .گلسا  740دیگه کجا بود ؟
من  :تودیگه از کجا دیدی ؟
کاوی  :رحمت ازم پرسید  . . .منم دهن لقی نکردم بهش نگفتم یعنی چه  ^-^ . . .خیلی آب زیرکاهی
می دونستی ؟
من  (. . . . :یه مکث نسبتا بلند ) صادقانه بگم .جدی جدی محض مسخره بازی نوشتم اونو . . .
کاوی  :بابا دیگه از من که دیگه نمی خواد مخفی کنی  ( ! . . .ادامو درمیاره ) صادقانه بگم !
من  :ازش خوشم میاد ولی عاشقش نیستم .
کاوی  :آره  . . .از بی خوابیت معلومه ^^-
من  :اصال قصدم این نبود که بفهمه  . . .فقط می خواستم یه چیزی نوشته باشم  . . .راستش تاحاال روی
گچ کسی یادگاری ننوشته بودم .
کاویان  :به پای هم پیر شید ^^-
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( ) I LOVE YOU = 1 4 3
من  :نمی خوام بهش جدی فکر کنم  . . .دارم سعی می کنم فراموشش کنم .
کاویان  :چرا ؟

من  :عشق خطرناکه  . . .وحشتناکه  . . .کشنده است  . . .پدر درآره  . . .پیر می کنه  . . .مزخرفه !
کاویان  :و شیرینه ^^-
من  :برو بابا  . . .معلوم نیست خودش کیو زیر چشم داره ! به من میگه عاشق ! عشق عقل رو از آدم می
گیره ! کور می کنه ! من نمی خوام عقلمو از دست بدم !
کاویان  :آفرین  . . .هنوز عاشق نشدی  . . .یا شدی ولی حالیت نیست  . . .؟
من  :ن  . . .نمی دونم ! . . .
کاوی  :راه برگشتی نیست داداش . . .
من  :چرا هست ! اگه اون زودتر ازدواج کنه و با یکی دیگه بره خیالم راحت میشه و فراموشش می کنم .
 . .مگه نه ؟
کاوی  :اون موقع یه حسی به اسم افسردگی میاد سراغت و نمی زاره به هیچ چیز دیگه ای فکر کنی ! . .
من  :خب تو بگو چیکار کنم ؟
کاوی  :باید ازش بپرسی  . . .اگه قبول کرد که بادابادا مبارک بادا  . . .ولی اگه قبول نکرد اون موقع اس
که می تونی یجوری احساساتت رو سرکوب کنی . . .
من  :خودت این کارو کردی ؟
کاوی  :آره  . . .دختره هم جواب رد داد و این هفته هم عروسیشه  .ولی وجدانم راحت شد وقتی
پرسیدم  . . .توهم امتحان کن  . . .ببین غوغا می کنه تو وجودت ! با نوشتن گلسا  740روی گچی که یه
دقیقه بعدش برداشته شد  ،نمی تونی بهش بگی . .
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من  :ای گندت بزنن ! می خواستم فراموشش کنم خیر سرم ! اصال دیگه دربارش حرف نزن  . . .بیا
فرض کنیم که گلسا االن نامزد داره . . .
کاوی  :رادمهر مثال ^^-
من  :اهههه ! این که بدتر شد !
کاوی  :کی بهتر از رادمهر ؟ پسرعمش هم هست  . . .کامال مناسبه  . . .قد متناسب  ،موهایی پرپشت
خرمایی  ،چشم ابرو مشکی و صورت کشیده  . . .و اینم بگم که عاشق گلسا هم هست و گلسا هم از این
قضیه خبر داره  . . .دیگه بیشتر از این نمی تونم تو فراموش کردنش بهت کمک کنم ! ( پیام نویسنده :
واقعیت بود ! )
من . . . . :
کاوی  :امید خوبی ؟ ^^-
من  :چرا باید بد باشم ؟ پس دیگه حرفی واسه گفتن باقی نمی مونه . . .
کاوی  :آره دیگه ^^-
من  :خوب  . . .دیگه کاری نداری ؟
کاوی  :از اولشم نداشتیم ^^-
من  :فعال بای . . .
***
_ استاد حالتون خوبه ؟
_ چرا چشمتون قرمزه ؟
من  :الکی زور نزنین  . . .امتحان سره جاشه ! وسایلتونو جمع کنین ببینم ! زود !
مونس یه گوشه چشمی بهم غره رفت و منم متقابال همونجور اخم کردم  . . .برگه هارو پخش کردم و
نشستم سر جام  . . .به همشون نگاه کردم  . . .رادمهر ته کالس نشسته بود  . . .همشون می دونستن
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چشام خیلی تیزه و جرئت تقلب نداشتن .دفعه قبل چندتا متقلب رو گرفتم و یه زهره چشمی ازشون
گرفتم که دیگه جیکشون درنمیومد .
گلسا اولین نفر تموم کرد و اومد برگه اشو گذاشت روی میز من  . . .می خواست بره بشینه که صداش
کردم :
_ خانوم کیشان . . .
برگشت و گفت :
_ بله ؟
من  :پاتون بهتر شد ؟
گلسا  :چی ؟  . . .ب . .ب . .ب .ب .بله ! ممنون . . .
من  :پس می تونی . . . .نه هیچی ولش کن  . . .برو بشین . .
گلسا  :خوب اگه کاریه که بتونم انجامش بدم . . .
من  :برو بشین .
گلسا  :چشم .
تودلم گفتم :
_ خودشیرین ! چه معنی داره آدم به حرف استادش گوش بده ؟ ! اون که آره  . . .ولی چه معنی داره
آدم داوطلب بشه ؟
حس کردم که افکارم مثل خوره به جونم افتاده  . . .حداالمکان سعی می کردم به سمتی که گلسا نشسته
نگاه نکنم  . . .بستر تقلب داشت اونور فراهم می شد و از طرفی نگران تقلب این گوسفندا ( دانشجوها )
بودم و از طرفی نگران افکار مسخره ام . . .
باالخره یه نگاه کردم تا اون پسره رو دید بزنم  . . .که دیدم به به !
با غضب گفتم :
_ با زبون خوش برگتو می ندازی سطل آشغال میری بیرون یا خودم این کارو بکنم ؟
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با تته پته گفت :
_ آقا ببخشید غلط کردم ! به خدا اصال نگاه بهش نکردم !
یکم راست و چپش کردم و انداختمش بیرون  . . .بقیه هم با وحشت بیشتری ادامه دادن  . . .مجبور شدم
به گلسا بگم که از کالس بره بیرون تا اینقدر عرق نکنم از ترس  . . .کابوسی شده واسم ! هرچی فکر می
کنم نمی تونم درک کنم کجای عشق شیرینه ؟ باز خدارو شکر اونجوریام عاشق نیستم فقط یکم زوم
کردم روش ! اونم رفع میشه  . . .خیلی سادس . . .
بعد از امتحان برگه هارو جمع کردم و به سمت دفتر اساتید رفتم  . . .کالس بعدی یه ساعت و چهل دقیقه
دیگه شروع می شد  . . .پس وقت داشتم یکم اینارو تصحیح کنم .
نشستم روی صندلی و با خودکار قرمز مشغول شدم  . . .بعضیا چه چیزایی می نویسن ! جلو صورت مسئله
نوشته خیر /:

دو نفر از استادا اونور داشتن باهم حرف می زدن  . . .زیاد بحثشون مهم نبود  . . .منم اهمیت ندادم و
توی برگه هام غرق شدم  . . .حیف این سواالی توپ نبود ؟
هعی . . .
شقیقه ی چپم رو ماساژ دادم و چشمامو مالوندم .
کاویان اومد نشست کنارم و گفت :
_ چطور مطوری ؟
من  :علیک سالم . . . .
مسبح  :سالم . . . .نخوابیدی نه ؟
من  :نه ولی قهوه خوردم یکم بیدارتر بمونم  . . .قرص خوب سراغ داری رو کن  . . .دارم می میرم . . .
مسبح  :اینقدر به این دانشجوهات سخت نگیر بزار تقلب کنن  . . .باور کن نود درصد یادگیریشون توی
تقلبه ! . . .
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من  :حق اونی که نمی کنه ضایع میشه . . .
مسبح  :برو بینیم بابا ! تقریبا همشون این کاره ان ! همشون از دم !
من  :حتی کیشان ؟
مسبح  :حتی کی . . . .توبه اون چیکار داری ؟

چندتا سرفه الکی کردم و گفتم :
_ آخه اون که خیلی خرخونه !
مسبح  :اون دیگه توی امتحانا به بقیه می رسونه  ! . . .به قیافه ی مظلومش نگاه نکن کل کالسو ساپورت
می کنه ! ما استادا اینقدرام مشنگ نیستیم  . . .می فهمیم نصفشون پایه تقلبن . . .
یه آهان گفتم و به تصحیح کردن ادامه دادم . . .
مسبح با انگشت چند بار زد به بازوم . . .
من  :چیه ؟
کاویان  :عین خوره داره دیوونت می کنه مگه نه ؟
من  :تو کار زندگی نداری چتر کردی کنار دست من ؟ برو رو مخ یکی دیگه راه برو .
کاویان  :یه ذره هم دلت نمی خواد باهات باشه ؟
یه جوری نگاهش کردم که انگار مثال دارم فکر می کنم ! بعد گفتم :
_ به تو چه ؟
کاویان  :نمی خوای کمکت کنم ؟
من  :نچ . . .
کاویان  :ولی امید . . . .
من  :مگه قرار نشد راجع بهش حرف نزنیم ؟

122

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

کاویان  :خب  . . .راست میگی  . . .ولی هر وقت کمک خواستی بهم بگو ^-^ . . .
جواب ندادم و سرم رو برگردوندم توی برگه هام . . .
یه ساعت گذشت و منم خسته شدم  . . .برگه هارو بی خیال شدم و رفتم یه لیوان آب بخورم  . . .یه لحظه
نگاهم افتاد به رادمهرکه اون ور سالن ایستاده بود و با یکی حرف می زد  . . .چرا باید اینقدر چهره اش
برام آشنا باشه ؟
وچرا باید با دیدنش مو به تنم سیخ بشه ؟
اگه کاویان راست گفته باشه چی ؟
چند بار با خودم تکرار کردم :
_ عشق آدمو ضعیف می کنه  . . .عشق آدمو کور می کنه  . . .ضعیف می کنه . . . .کور می کنه . . .
ضعیف می کنه  . . .کور می کنه  . . .ضعیف می کنه  . . .کور می کنه . . .
بعد از کوفت کردن آب ( عذر می خوام بی ادبی کردم ) برگشتم سراغ برگه هام  . . .مونس بعد از زدن
چند تقه به در اومد تو و به استاد ها سالم عیلکی کرد و روبه من گفت :
_ استاد چند لحظه وقت دارین ؟
سرمو حتی از روی برگه ها بر نداشتم ولی گفتم :
_ علیک سالم  . . .ببینم تو اصال چیزی به اسم درس خوندن رو می شناسی ؟
مونس صداشو آورد پایین :
_ امیــــــــد !

من  :نمرت شده دوازده ! پاس کردی بی شعور وگرنه می خواستم بندازمت ! چیکار داری ؟ من پانمی
شم بیام بیرون و . . . .
خیلی یواش غرید :
_ کارم واجبه احمق !
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یه نیم نگاهی بهش انداختم و بعد با تمانینه همراهش از دفتر خارج شدم .توی سالن بهش گفتم :
_ چته دوباره ؟
مونس  :یه خبر بد برات دارم . . .
من  :خوب ؟
مونس  :داری می میری .
من  :خوب خدارو شکر !
مونس  :چی چیو خدارو شکر ؟ سیصد میلیارد دالر روی تو سرمایه گذاری شده اون وقت میگی
خداروشکر ؟
من  :می خواستن سرمایه گذاری نکنن  . . .به من چه ؟ من مگه خیلی مشتاق بودم که اینجوری زندگی
کنم ؟
مونس دلواپس شد و سرشو انداخت پایین و گفت :
_ وای  . . .حاال این فقط هزینه ی تشکیلت بود . .هزینه ی انتقالت رو کجای دلمون بزاریم ؟

من  :کجای آزمایش ایراد داره ؟
مونس  :طبق آخرین ازمایش خونی که ازت گرفتیم  O1790 ،دیگه روت اثر نداره  . . .قلبت داره هی
کند تر و کند تر میشه . .
من  :خوب ؟
مونس  :فشار خونتم که اصال تعریفی نداره  . . .دمای بدنت داره پایین میره  . . .این افت دما تا اونجایی
پیش میره که . . .
من  :بمیرم ؟
مونس  :کاش می مردی فقط ! تو دوتا جسم داری  . . .اون یکی جسمت بعد از پوسیده شدن این یکی
تکمیل میشه  . . .در واقع  . . .به شکل اولت بر می گردی . . .

124

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

من  :دکتر خادم هم می دونه ؟
مونس  :کاش می دونست ! نمی دونم چجوری بهش بگم !
من  :خوب مشکلی نیست  . . .با افزایش دز دارو خنثی ش می کنم .
مونس  :فقط سعی کن زیاد از مغزت استفاده نکنی  . . .قسمت بدش اینجاس که آرتام می خواد زودتر
این مرحله رو رد کنی ! اون می خواد که دوباره برگردی توی محفظه ی نیتروژن و هلیم . . . .بابا هم که
نمی زاره  . . .این وسط آرتام هم که طرفدار صددرصدیه کشتنته ! مراقب خودت باش .
من  :چشم آجی به خاطر شما چشم  . . .امر دیگه ای نبود ؟
مونس  :دکتر مسبح دیشب رفت خاستگاری یه نفر . . .
من  :خوب ؟ به سالمتی ؟
مونس  :اونم رد کرد .
من  :چرا ؟ دکتر به این خوبی کیه که نخواد ؟
مونس  :من تهدید کردم دختره رو . . .
یه تای ابرومو دادم باال  . . .خیلی ریلکس حرف میزد  . . .شایدم داشت به وضوح یه چیزی رو حالیم می
کرد که منم نمی فهمیدم !
من  :چرا ؟
مونس  :به خاطر یه نفر که بدجور دیوونه وار خاطر خواه مسبحه  . . .و . . . .دلم سوخت براش .
من  :از دست تو که چه قدر اعجوبه ای !
مونس  :می دونی که مهلتت که تموم بشه  . . .باید به خواست بابا تن بدی .
من  :خداکنه تا اون موقع بمیرم ! . . .
مونس  :بدبخت ! باالخره که باید این کارو بکنی  . . .بابا بهت حق انتخاب داد دیگه ! چرا نمیری یه االغ
ماده پیدا کنی ؟
دست بردم و از زیر مقنعه یه دسته از موهاشو کشیدم و گفتم :
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_ جرئت داری یه بار دیگه بگو !

آخ آخ ریزی کرد و موهاشو از چنگم درآورد . . .
مونس  :دیوونه ! بده به فکرتم ؟ خوب برو رو یه مورد فکر کن دیگه ! انسان هم باشه ایرادی نداره . .
 .ایشاال به پای هم پیر می شید !
بعد با اخم همیشگیش روشو برگردوند و ازم دور شد .
برگشتم توی دفتر و مشغول ادامه تصحیح ورقه ها شدم . . . .باالترین نمره تا االن پونزده بوده ! هه !
هفت هشت تا برگه دیگه مونده بود  . . .دوتا رو صحیح کردم  . . .سومی رو هم صحیح کردم . . . .با
کمال تعجب دیدم نوزده شد ! اسمشو نگاه کردم  ،گلسا کیشان . . . .بیخود نیست بهش میگن خرخون !
آخر ورقه رو یه نگاه دیگه کردم  . . .یه گوشه خیلی ریز نوشته شده بود :
_ با تشکر از تدریس عالی شما . . .
پوزخندی زدم  . . .پس باید محبوب استادا باشه  . . .چایی شیرین !
یکی از استادا گفت :
_ باالترین نمره اشون چند بود ؟
من  :کیشان  . . .نوزده . . .
گفت :
_ این کیشان اگه نبود همشون میوفتادن واقعا ! هه هه !
کیشان  . . .کیشان  . . .کیشان  . . .اه ! نمیشه یه ساعت هم که شده به اون دختره فکر نکنم ؟
( راوی  :گلسا )
من  :بعد از کالس چیکار کنیم ؟
مونس  :تویه خرخون دیگه حرف نزن نمی خوام ریختتو ببینم !
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رادمان  :چیه باز اخالقت سگی شد ؟ داداش خان چیزی گفتن ؟
من  :عه ! مودب باش بچه !
رادمان  :من با تو نبودم خرخون خانوم !
دست به سینه اخم کردم :
_ خوبه همین دوازده سیزده ایم که دارین از من دارین !
رحمت  :خوبه بابا شما هم  . . .من میگم این کالس آخری رو هم بپیچونیم بریم  . . .این پیری که
سخنرانی هاش اصال به درس دادن نمی خونه . . .
مونس غر زد :
_ کالسو بپیچونیم کجا بریم ؟ شکالت خوری ؟ حرفا هم می زنیا تو ! اه  . . .این یه مدت بدجور حوصلم
سر رفته . . .
سایه  :به جان خودم تو امروز یه چیزیت هست مونس .
مونس اخماشو توهم کشید و گفت :
_ سر دردم .
رادمان  :تو که همیشه یه چیزیت هست !
سارا  :من با پیچوندن موافقم  . . .سایه هم که غلط می کنه مخالف باشه  . . .رادمهرم که درحالت عادیم
نمیاد سر کالس  . . .تو چطور گلسا ؟
من  :نه من پیش مونس می مونم .
مونس  :گلی  . . .من به اون قوه ی روانشناسیت نیاز دارم .
با ادای این خانم منشیا گفتم :
_ مطب خانوم کیشان بفرمایید !
مونس  :ده لوس نشو دیگه ! . . .
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پاکت آبمیوه مو که داشتم بهش ور می رفتم چزوندم تو حلقم و مچالش کردم . . . .گفتم :
_ باش  . . .بگو چته . . .
رحمت  :خانم دکتر به این مودبی !
مونس  :چطور میشه تشخیص داد یه نفر عاشق شده ؟
سکوتی حاکم شد  . . .استخون انگشتامو شکوندم و گردنمو کش و قوس دادم .
رادمان  :بیب بیب بیب  . . .خانم دکتر داره فکر می کنه !
من  :اهم اهم . . . .نکته اول  . . .طرف مورد نظر  ،معشوقش و زیر چشمی دید می زنه  . . .نکته دوم . .
 .روش حساسه  . . .نکته سوم  . . .اگه چیزی از طرف معشوقش دریافت کنه به شدت مواظبشه حتی اگه
یه دستمال باشه .

سارا  :مونس  . . .ازاین سواال ازت بعید بود ! . . .
سایه  :ولی خدایی باحال بود  . . .هی من میگم این گلی باید روانشناسی می رفت شماها بگین نه !
رادمان  :ما کی گفتیم نه ؟
رحمت  :من میگم نه . . .
من  :چرا ؟ مگه من چمه ؟
رحمت  :تنها چیزی که حالیت نیست احساساته .
رادمان  :رادمهر دلخور تقدیم می کند ) :
مونس از روی نیمکت بلند شد و منم بلند کرد و گفت :
_ پاشیم بریم به کالس برسیم  . . .شماها هم پیچوندن خوش بگذره .
با مونس به سمت کالسمون رفتیم  . . .بقیه هم طبق چیزی که گفته بودن پیچوندن رفتن عالفی /:
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سخنرانی آقای" ایکس "اصال جذاب نبود  . . .ولی مجبور بودیم  . . .من و مونس کنار هم نشستیم و روی
کاغذ مکاتبه می کردیم  . . .اونقدرام ضایع نبود  . . .آقای ایکس هم اصال باهوش نبود که بفهمه ما داریم
چیکار می کنیم . . .
من نوشتم :
_ چی شد اون سوالو پرسیدی ؟
مونس نوشت :
_ زیاد بهش فکر نکن . . .
من  :رحمت خیلی ناراحت شد . . .
مونس  :خوب تو که می دونی دوستت داره چرا خیلی راحت بهش نه گفتی ؟
من  :من اصال با عمه ام رابطه خوبی ندارم  . . .قبال هم گفتم  . . .نمی خوام شر به پا شه
مونس  :آخرش که چی ؟ اصال به این که آیندت چی بشه فکر می کنی ؟
من  :دیگه اونقدر جوون و خام نیستم که به این چیزا فکر کنم  ( . . .منظورش عشق و عاشقیه )
می خواستم ادامشم بنویسم که مونس با کله شقی خودکارشو پیش کشید و نوشت :
_ ولی نباید دست دست کنی تا اون قدر پیر بشی که نتونی به این چیزا فکر کنی !
من  :من ترجیح میدم بمیرم مونس  . . .ولی به زندگی امیدوار نباشم  . . .اگه زنده ام به خاطر اینه که
فلسفه ی زندگی اینه که سختی بکشی و به کمال برسی  . . .سرنوشتی که من می خوام برای خودم داشته
باشم  ،با اونی که بقیه برام می خوان فرق داره .
مونس  :گلسا من دوستت دارم  . . .من هرچه قدرم به قول امید عوضی باشم  ،زیر رفاقت نمی زنم . . .
خودتم می دونی  . . .پس این حرفا رو خواهشا پیش من نزن ! من خوشبختیت و می خوام .
من  :نگرانی حاال که داوطلب شرکت در آزمایش شدم پذیرفته بشم ؟ خوب همیشه که نمیشه از موش
آزمایشی استفاده کرد ! منم خوشم میاد که به پیشرفت علم کمک کنم .
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مونس  :ولی قضیه اصال اونجور که فکر می کنی نیست !
به اخر صفحه رسیده بودیم  . . .دفتر رو ورق زدم تا به مکاتبه ادامه بدیم . . .
من  :مگه چجوریه ؟
مونس  :من نمی تونم بذارم تو با زندگیت بازی کنی !
من  :وقتی که برم توی آزمایشگاه زندگی کنم  ،هم به تحقیقات ادامه میدم  ،هم یک کمکم  ،هم اجاره
نمیدم !
مونس  :ولی اون نمونه تکامل یافته  . . .توی آزمایشگاه نیست . . .
من  :جدا ؟ پس  . . .کجاست ؟ پژوهشگاه فضایی ؟
مونس  :به عنوان یک انسان زندگی می کنه  . . .در واقع با این داوطلبی  ،تو داری خودتو برای یک
ازدواج تو دنیای خودمون اماده می کنی .
سرمو باال بردم تا چهره مونسو ببینم  . . .یکم ترسیدم . . .
شاید باید واضح تر توضیح بدم . . . .ما توی یک گروه پژوهشی پیشرفته به اسم " نصر " فعالیت می کنیم
 . . .این گروه موفق شده یک حیوون رو به انسان تکامل بده  . . .که البته هیچ کس به جز افراد این گروه
خبر نداره  . . .ما هم که توی این گروهیم  ،فقط خبرشو شنیدیم  . . .هیچ کس این نمونه رو ندیده . . .
این نمونه نر  ،کامال بالغه  . . .اخیرا  ،از خانم های این گروه  ،داوطلب تقاضا شده  . . .برای  . . .ازدواج
با این نمونه  . . .دیوونگی محضه ! همه همین فکرو می کردن  . . .قبل از این که من داوطلب بشم . . .
میگن که این نمونه کامال شبیه انسان هاست و حرف می زنه و حتی افکارش کامال انسانیه  . . .درواقع . . .
هیچ اثری از موجود سابق درونش نیست !
و حاال . .مونس میگه که اون  . . .بین انسان ها هم زندگی می کنه !
مونس با خنده صورتشو از من روی کاغذ انداخت و نوشت :
_ ترسیدی ؟ شایدم پشیمون شدی ؟
من  :باورش سخته . . . .ولی به هیجانم اضافه شده !
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مونس  :من نمی زارم این کار رو بکنی  . . .زندگیت خراب میشه گلسا  . . .شاید  . . .شاید نتیجه این
ازدواج فاجعه انگیز باشه . .ما نمی تونیم پیش بینی کنیم  . . .به رادمهر فکر کن ! اگه بفهمه دیوونه میشه !
من  :چه بسا انسان هایی که از حیوون بدترن  . . .تو اون نمونه رو دیدی ؟ اولماک رو میگم .
مونس  :آ  . . .آره دیدمش .
من  :چه شکلیه ؟
مونس  :واقعا می خوای بدونی ؟ اگه بگم االن شکل یه غول بی سر و پای دومتریه که کچله و چشماش
اریب همدیگه ان چی ؟
من  :مسخره نکن  . . .باهاش حرف هم زدی ؟ صداش چه جوریه ؟
مونس  :من اصال ازش خوشم نمیاد  . . .هیچ وقت هم خوشم نیومد  . . .ولی بابام خیلی هواشو داره . . .
تو هم که اطالعات و پرونده پزشکیتو دادی  . . .اگه پذیرفته بشی می بینیش ! ولی مطمئن باش من نمی
زارم ! به هر قیمتی که شده اسمتو از لیست خارج می کنم !
من  :تو غلط می کنی !
مونس  :تو واقعا حاضری رادمهر بدبختو ول کنی بری زن یه  . . .ال اله الی اهلل ! . . .
دیگه ننوشتم  . . .پنج دقیقه تا تموم شدن کالس مونده بود  . . .ولی اون آقای ایکس سخنرانیش تموم
نشده بود . . . .اگه واقعا مونس اسممو از لیست خارج کنه چی ؟
بعد از کالس  ،بدون توجه به مونس راهمو کشیدم و از دانشگاه خارج شدم  . . .اعصابم به هم ریخته بود
 . . .هم از دست رحمت هم مونس . . .
محکم قدم برمی داشتم  . . .عصبی و مغرور  . . .پامو که توی خیابون گذاشتم  ،یهو صدای نزدیک شدن
یه ماشین اومد و یه نفر دستمو از عقب کشید و نجاتم داد  . . .تقریبا ماشینه از جلوی دماغم رد شد !
قلبم به گرومب گرومب افتاد  . . .نفس نفس می زدم  . . .دست و پاهام به وضوح می لرزید . . .
.برگشتم تا از اون کسی که منو عقب کشیده بود تشکر کنم ولی فهمیدم نا خودآگاه بعد از این که منو
کشیده عقب  ،دوتا دستمو از پشت سفت گرفته  ! . . .لرزششون رو حس می کردم  . . .اون انگار بیشتر
از من وحشت کرده بود !
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دست ها شل شد و من برگشتم و تا سرمو بلند کردم که تشکر کنم  ،طرف بهم توپید :
_ ده مگه عاشقی ؟ ! مگه کوری جلوتو نگاه کن دختر ! سکته کردم !
دستشو گذاشت روی قلبش و گفت :
_ اصال تو می دونی قلب ضعیف یعنی چی ؟ هر لحظه امکان ایستادنش هست ! اگه من سکته می کردم
می خواستی چیکار کنی هان ؟
با تته پته گفتم :
_ من  . . .متاسفم  . . .م . .م  . . .ممنونم !
باورم نمی شد کسی که با این سرعت عمل منو عقب کشیده استاد فتاح باشه ! . . .
دست و پاهام هنوز می لرزید  . . .آخه مگه آدم قحط بود که این باید منو نجات میداد ؟ یه همچین
موجود بی اعصاب و  . . .اخمویی ؟
فتاح چند نفس عمیق کشید  . . .سرتاپام رو ورانداز کرد و گفت :
_ نچ نچ نچ نچ ! نگاش کن داره مثل بید می لرزه !
کیف سامسونتش رو به سمتم گرفت که مجبور شدم براش نگه دارم  . . .دست کرد توی جیب کتش و یه
بسته آدامس آورد بیرون و یدونه بهم داد و کیفشو گرفت و گفت :
_ اینو بخور یه وقت پس نیوفتی  . . .دیگه با این عجله به سمت جهان عقبی( اون دنیا ) ندو  ! . . .خبر
خاصی نیست !
زورکی خندیدم  .یکم که دقت کردم فهمیدم راستی راستی داره لبخند می زنه  . . .خداوکیلی ؟
این االن خودشه ؟
آدامس رو با تردید گرفتم و خوردم و تشکر کردم  . . .یکم لرزشم کمتر شده و بدنم به حالت عادی
برگشته بود . . .

استاد فتاح خداحافظی کرد و ازم دور شد .
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من جدی جدی با چه فکری همینجور داشتم می رفتم تو خیابون ؟
توی دلم بازم از استاد فتاح تشکر کردم که از دوباره بیمارستان رفتنم جلوگیری کرد  . . .گرچه شایدم به
سردخونه ختم می شد . . .
یه تاکسی گرفتم تا زودتر برم خوابگاه  . . .بدجور خسته بودم . . .
توی خوابگاه  ،طبق معمول قبل از اینکه فرصت کنم یکم با بچه ها حرف بزنم خوابم برد  . . .صبح هم
خدارو صدهزار مرتبه شکر خواب نموندم و با سارا و سایه خودمونو پیاده رسوندیم دانشگاه  . . .پیاده ،
حداکثر بیست و پنج دقیقه راه بودکه البته ما با سالنه سالنه رفتنمون نیم ساعت می کردیمش . . .
هوا یکم خنک می زد . . .
قبل از رفتن سر کالس  ،توی راهرو  ،استاد مسبح رو دیدیم  . . .که  . . .یکم پکر بود  . . .چون پسرا
همراهمون نبودن رومون نشد خودمونی بشیم و بپرسیم چی شده  . . .آره دیگه ما بدون رادمهر و رادمان
خیلی محجوبیم !
اولین کالسمون به خیر گذشت  . . .استاد نیومده بود .
کالس دوممون ولی متاسفانه مجبور شدیم کلی گوش فرا بدیم به سخنان گوهربار استاد کچلمون /:

نمی دونم چرا . . . .استاد های مسن که کال کچلن  . . .جووناشونم به غیر از مسبح کچلن  /:چرا ؟ مگه
سربازیه آخه ؟
مونس خیلی از دستم شاکی شده بود که دیروز گذاشتمش و رفتم  . . .باهام حرف نمی زد  . . .من درکش
می کنم  . . .مونس و من دوستای صمیمی بودیم  . . .گرچه اوایل زیاد رابطه نداشتیم ولی به مرور  ،حتی
وقتی رفت فرانسه رابطه مون بیشتر شد .
مونس می خواست من زندگی خوبی داشته باشم  . . .ولی  . . .این زندگی خودمه ! مگه نه ؟
ساعت ده بود که رفتم آزمایشگاه تا به نمونه هامون سر بزنم و یه گزارش برای استاد مسبح ببرم . . .
همینجور که مشغول بررسی و نوشتن بودم  ،استاد فتاح وارد آزمایشگاه شد  . . .یکم شوکه شدم و
خودمو جمع و جور کردم و گفتم :
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_ سالم  . . .استاد اینجا کاری داشتید ؟

فتاح  :آره . .یه کاری باهات داشتم مونس گفت اینجایی .
من  :آها  . . .خوب چه کاری از دستم بر میاد ؟
فتاح یه خودکار قرمز به سمتم گرفت و گفت :
_ این اولین خودکار قرمزیه که باهاش برگه های دانشجوهارو تصحیح کردم .
من  :خوب ؟
استاد فتاح  :تو یه جورایی بهترین دانشجوی دانشگاهی  . . .آینده ی خوبی پیش روته  . . .این رو بهت
میدم که هر وقت استاد شدی  ،ازش استفاده کنی .
من  :دست شما درد نکنه ولی  . . .شایدم من استاد نشدم .
فتاح  :به هرحال  . . .یعنی ارزششو نداره یه یادگاری از اولین سال تدریسمو بدم بهت ؟
با ترس و تردید دستمو دراز کردم و خودکار رو گرفتم .
من  :ممنون . . . .مطمئنا نگهش می دارم . . .
لبخندی کمرنگ زد و در حالی که به سمت دیگه ای خیره شده بود گفت :
_ از طرف من  . . .از بقیه معذرت خواهی کن اگه استاد بدی بودم .
من  :استاد دارین  . . .خداحافظی می  . . .کنین ؟
خنده ای دلنشین روی لبش نشست  . . .فکر می کردم خنده اصال بهش نمیاد  . . .یکم ترس برم داشت .
 . .نکنه سرطا  . . .نه بابا این که سر و مر و گنده جلوم  . . .نکنه مرضی  . . .نه  . . .شایدم داره میره یه
سفر . . .
منتظر بهش خیره شدم تا جواب سوالمو بده .
فتاح  :فرض کن خداحافظیه .
من  :به سالمتی ! کجا ؟
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سعی کردم خیلی عادی بگم .
فتاح  :جایی نمیرم  . . .فعال البته  . . .ولی  . . .قبل از اینکه برم  . . .شاید تونستم آدم بهتری باشم .
با همون لبخند عجایب الخلقتش به سمت دفتر اساتید تو افق محو شد  . . .خدا عاقبت همه ی مارو به خیر
کنه . . . .هیی . . . .

خودکار قرمز رو گذاشتم توی کیفم و بعد از انجام کارهای الزم به سمت کالس بعدیم شتافتم .
استاد هنوز نیومده بود  . . .منم فرصتو غنیمت شمردم و رفتم کنار مونس تا به اصطالح از دلش دربیارم که
من هیچ وقت ازاین غلطا نمی کنم ولی این بار مجبور بودم چون داشتم از فضولی می مردم ! چی می شد
اگه بابای منم رئیس پروژه بود تا از جیک و پوک ماجرا خبر داشتم ؟
فعال که نه بابا دارم  ،و نه رئیس پروژه بابامه !
من  :مونس . . .
مونس  :کوفت برو اون ور حوصلتو ندارم ! . . .
دهنمو بردم نزدیک گوشش و گفتم :
_ اون نمونه هه  . . .کی وارد دنیای آدما شد ؟
مونس  :از همون وقتی که نی نی بود . . .
من  :واقعا ؟ االن  . . .االن کجاس ؟ آمریکا ؟ کانادا ؟ وای نکنه همینجاس ؟ من دیدمش ؟ چند
سالشه ؟ اخالقش چجوریه ؟
مونس کالفه دوتا زد روی دستم و گفت :
_ من اصال نمی خوام اون ریختتو ببینم ! اه . . .

من  :گریه می کنما ! . . .
مونس آهی کالفه کشید و گفت :
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_ فقط همینو بدون که عقلش بیشتر از آدما می رسه  . . .هوشش هم بیشتره  . . .تنها مشکلش . . .
احساساته  . . .و ضمنا  . . .من نمی زارم حتی ریخت نحسشو ببینی !
من  :وای . . . .مونس . . . .من واقعا می خوام ببینمش .
مونس  :گلسا من اونو دیدم ! خب ؟ تو به بهترین دوستت اعتماد نداری ؟ وقتی میگم با زندگیت بازی
میشه یعنی بدبخت میشی !
من  :مگه چه قدر بداحساسه ؟ از داداشت که بدتر نیست  ! . . .هست ؟
مونس کالفه تر شد و سرشو روی میز گذاشت  . . .فهمیدم بیشتر از این نمی تونم ازش حرف بکشم . . .
رفتم سر جام کنار سارا نشستم و تو فکر رفتم  . . .شاید واقعا باید بی خیالش شم  . . .من همینجوری تو
زندگیم کلی بدبختی داشتم . . .
ولی خوب منتظر بمونم که چی بشه ؟ روی رحمت اصال دلم نمی خواد فکر کنم  . . .چون می دونم
محبتش برادرانه اس  . . .خودش کله خره حالیش نیست فکر می کنه می خواد زنش بشم  . . .ولی من
اینو از خودش بیشتر می شناسم !
میریم سراغ مورد تنهایی و بی پولیم  . . .باید صبر کنم بشینم یه شاهزاده سوار بر اسب سفید بیاد سراغم
؟ نه دیگه ! من تا حاال تونستم از پس خودم بر بیام  . . .بقیشم خدا بزرگه .
ولی در مورد اون نمونه خیلی کنجکاوم  . . .یعنی چه شکلیه ؟ بی ریخت ؟ خوشگل ؟

شایدم باید  . . .بی خیالش بشم .
مونس  . . .هیچ وقت بد منو نمی خواد  . . .به قول خودش زیر رفاقت نمی زنه .
ای کاش می دونستم چیکار باید بکنم .
( راوی  :امید )
روی لبه جدول جلوی بیمارستان نشسته بودیم  . . .عصر وحشتناک دلگیری بود  . . .من و مسبح  . . .با
روپوش پزشکیش از بیمارستان کشوندمش بیرون تا باهاش حرف بزنم  . . .البته ساکت ساکت بودم !
کاویان  :دارم به مخت شک می کنم .
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لیوان آب رو سرکشیدم و بعد از حال اومدنم  ،لیوان پالستیکی رو مچاله کردم توی دستم .
وقتی دید اهمیت نمیدم دوباره گفت :
_ می شنوی چی میگم ؟ وقتی میگم نمی تونی بی خیال بشی انگار گوشات کر میشن  . . .هر روز داری
بدتر میشی امید .
خندیدم :
_ من هر روز دارم زنده تر میشم کاویان  ! . . .ای کاش می تونستی ببینی چه قدر حالم بهتر شده .
شاکی شد :
_ بعله ! از حال و احوالت معلومه !

من  :می خوام برم به مونس بگم .
کاویان  :چی ؟ ؟  . . .درست شنیدم ؟ می خوای سر عقل بیای ؟ . . . .می خوای بهش چی بگی ؟
من  :می خوام زودتر یه نفر دیگه رو پیدا کنه  . . .تا از شر این سرخوشی خالص شم  . . .فکر تموم
شدنشه که داره دیوونم می کنه  . . .پس باید زودتر تمومش کنم !
کاویان  :تو با خودت خیلی بی رحمی امید ! چرا ؟
من  :چون می دونم بدبختش می کنم  . . .به خاطر خودشه .
کاویان  :به خودت زحمتم ندادی از خودش نظر بخوای ؟ شاید اون . . .
من  :از نظر علمی  . . .من توانایی عاشق شدن رو ندارم ! خیلی چیزا هست که تو درباره من نمی دونی
کاویان . . .
دیگه چیزی نگفت .
من  :متاسفم که مزاحمت شدم .فقط  . . .می خواستم ازت تشکر کنم . . . .اگه این یه معجزه باشه که من
یه نفر رو دوست دارم  ،فهمیدنش رو مدیون تو ام . . .
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گوشیم رو از جیب شلوارم بیرون آوردم و شماره ی مونس رو که حفظ بودم گرفتم  . . .شماره مونس و
مینو برام مثل  771می موند  . . .برای مواقع اضطراری !
کاویان  :چیکار داری می کنی ؟

صدای مونس رو که شنیدم از جواب دادن به کاویان معاف شدم .
من  :سالم مونس  . . .خوبم ممنون .می تونم ازت یه خواهشی بکنم ؟ . . . .گزینه های مورد نظر دکتر
خادم رو برام بیار . . . .همش  . . .آره . . . .به هرحال . . . .ترجیح میدم خودم انتخاب کنم تا بابات . . .
ممنون خداحافظ . . . . .
بلند شدم و با کاویان دست دادم و گفتم :
_ خداحافظ . . . .بعدا می بینمت . . .
کاویان  :خداحافظ  . . .هوای خودتو داشته باش استاد .
لبخند زدم و به سمت ماشینم رفتم .
رفتم خونه  . . .خونه ی خودم . . . .یکم از کابوس هام کم شدن .
مونس تا دوساعت دیگه میاد اینجا .برای . . . .تحویل یک پرونده  . . .لیست کسایی که حاضرن با نمونه
ی تکامل یافته ازدواج کنن  . . .این  . . .تقدیر منه که یک نمونه باشم  . . .و عروسک خیمه شب بازی اونا
.
می دونم که شاید یک روانی باشم  . . .ولی من بی عقل نیستم  . . .هرچه قدر هم عوضی باشم  ،می دونم
کار درست چیه  . . .حتی اگه به خاطرش جونمو از دست بدم . . . .شاید  . . .شاید هم خواست اونا هم
همینه .
توی آشپزخونه  ،آب توی کتری ریختم و گذاشتم جوش بیاد  . . .شاید یه چایی حالمو بهتر کنه .
نشستم توی بالکن سرسبزم  . . .شاخه ای از پیچک ها افتاد روی پام  . . .نوازشش کردم  . . .پیچک ها
رو خیلی دوست دارم .
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باهاش حرف زدم :
_ ای کاش مجبور نبودم یه نمونه باشم  . . .آدم بودن خیلی سخته  . . .ولی بعضی آدما یه جوری از حیوون
های وحشی هم بدترن که به خر بودنم افتخار می کنم  . . .اونا نمی دونن که من یادم میاد  . . .یادم میاد
که باهام چکار کردن  . . .ولی باید سکوت کنم  . . .می دونی چرا ؟  . . .هه هه  . . .به دنبال انتقام نیستم
 . . .چون خودشون به سزای کارهاشون می رسن  . . .ولی  . . .فکر نکن هیچ کاری هم نمی کنم ! . . .
پاشدم و آب پاش رو پر آب کردم و شروع به آب دادن گل هام کردم  . . .یه سریشون رو آب دادم و با
دستمال مشغول تمیز کردن برگ هاشون شدم  . . .آبپاش رو دوباره برداشتم و مشغول آبیاری بقیشون
شدم .
صدایی وادارم کرد سرمو بلند کنم :
_ دسته گل به آب میدی ؟
سرمو بلند کردم و گفتم :
_ علیک سالم  . . .میگم  . . .زنگ درو بزنی نسبت به این که سرزده کلید بندازی بیای تو بهتر نیست ؟
مونس  :نه  . . .حوصله ندارم .
یک کلربوک خاکستری رونگ رو به سمتم گرفت و گفت :
_ برات آوردمش .
من  :تنکس سیستر !

آب پاش رو گذاشتم سره جاش و به سمت در تراس رفتم  . . .کلربوک رو ازش گرفتم و از کنارش رفتم
تو  . . .پشت سرم اومد تو و در رو بست . . .
نشستم روی تخت که همچنان به هم ریخته بود . . .
مونس هم نشست کنارم و کلر بوک رو باز کرد  . . .یه ماژیک قرمز از جیب مانتوش در آورد . . .
صفحه ی اولو نگاه کردم  . . .حدود بیست نفر اسم نوشته شده بود .
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من  :حاال حتما باید از بین اینا باشه ؟
مونس  :صددرصد ! نکنه می خوای با کسی ازدواج کنی که از شرایطتت خبر نداشته باشه ؟
من  :یعنی این افراد دارن ؟ منو به شخص می شناسن ؟
مونس  :نه  . . .ولی به طور غیر مستقیم می دونن که قراره با یه نمونه ازدواج کنن  . . .همشون داوطلبن .
 . .و البته کله خر !
برگه اول رو از سلفون بیرون آورد و گفت :
_ خوب  . . .شما این یه مورد رو حق انتخاب نداری . . .
و ماژیک رو آماده کرد و کنار یکی از اسم ها ضربدر زد .
با تعجب گفتم :
_ گلسا کیشان ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ چ  . . .چرا . . . .اون باید داوطلب می شد ؟

مونس  :گفتم که  . . .همشون کله خرن ! ولی این یکی رو حق انتخاب نداری  . . .چون من نمی خوام
زندگی دوستم تباه بشه ! حالیته دیگه ؟
من  :دکتر خادم گفته حق انتخاب ندارم ؟
مونس با خشم بهم نگاه کرد طوری که گفتم االنه که چشامو از کاسه دربیاره !
مونس  :نکنه روش زوم کرده بودی ؟
من  :مونس چرا اینجوری می کنی ؟ مگه من چیزی گفتم ؟
مونس  :ببین  . . .اون به اندازه کافی سختی کشیده .و منم به عنوان رفیقش . . .
من  :می دونم می دونم ! بده بقیه شون رو یه نگاه بندازم .
مونس بعد از این که اسم گلسا رو کال ماژیک کاری کرد  ،برگه رو گذاشت توی صفحه کلر بوک و ورق
زد  . . .این صفحه عکس پرسنلی یه دختر با ظاهری متناسب و عادی داشت که باالش هم نوشته شده بود
:
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_ خانم دکتر سیما نادری

مونس  :این مورد خوبیه  . . .این پایینه هم نوشته  . . .خونسرد و خوش سلیقه  . . .عاشق هنر و
تکنولوژی  . . .عاقل و فرهیخته  . . .جدی و مصمم . .بیست و نه سالشه و یه بار نامزد کرده بوده . . .
آدرس و شماره موبایلشم هست .
من  :به نظر خوبه  . . .ولی یکم زیادی سفید نیست ؟

مونس سرشو بلند کرد و نگران بهم خیره شد  . . .یکم ترسیدم  . . .حرف خیلی غیر معمولی زدم ؟
مونس ورق زد و گفت :
_ خوب  . . .زهرا نیک اندیش  . . .فوق لیسانس زیست فناوری  . . .یکم تپل هست ولی بامزه و خوش
خلقه  . . .دو ترم باهاش همکالس بودم بدک نیس  . . .ولی اطالعات روحی روانی دقیقی نمیشه ازش
گرفت چون تودار و مرموزه .
من  :میشه بزاری خودم ورق بزنم ؟ همه اطالعاتشو نوشته دیگه نمی خواد بخونی  . . .اینجوری استرسمو
بیشتر می کنی .
مونس  :خوب باشه هرجور مایلی ! ولی تا چهل دقیقه دیگه گزینه های احتمالیو بهم بگو می خوام برم . .
 .باید روشون بیشتر کار کنم .
من  :مثال چه کاری ؟
مونس  :تو کاریت نباشه  . . .تو بررسیتو بکن من میرم یه سوپ درست کنم بخوریم .
این مونس عشق آشپزیه  . . .بیخود نیست که مدال آفرین آشپزی برای ایران شده  . . .هر وقت میاد
خونه ی من باید یه سوپی چیزی بپزه ! تو خونه ی دکتر خادم  ،کسی نمی زاره بره تو آشپزخونه !
من  :باشه  . . .یادم باشه از این به بعد هر وقت خواستم برم دست شویی ازت اجازه بگیرم
هیچی نگفت و از اتاق رفت بیرون .
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چهل دقیقه برای انتخاب یه نفر برای احتماال یه عمر خیلی کم نیست ؟
صفحه هارو ورق زدم  . . .هیچ کدوم لپ های گل انداخته و لب های غنچه ای نداشتن  . . .با قد صد و
پنجاه . . . .و صورت گرد  . . .و اسم هیچ کدومشون هم گلسا نبود  . . .هیچ کدومشون هم وقتی بهشون
نگاه می کردم ته دلم خالی نمی شد  . . .به جز  . . .به جز صفحه ی مربوط به خودش که توی کاور
یازدهمی بود  . . .دیگه واقعا داشتم دیوونه می شدم  . . .برگه ی مربوط به گلسا رو از کاور در آوردم و
مچاله اش کردم و به سمت در پرت کردم  . . .نفس هام تند و عصبی شدن . . .
از عقب دراز کشیدم روی تخت و کلربوک رو از خودم دور کردم  . . .به سقف خیره شدم و سعی کردم
پلک نزنم  . . .پلک نزنم تا  . . .قطره های داغ آب از صورتم پایین نریزن . . .
قلبم تیر کشید  . . .نه فقط قلبم  ،ریه هام هم خس خس می کردن . . .
عینکم رو برداشتم و اشک هارو پاک کردم  . . .اونقدر بی رحم این کارو کردم که چشم هام سوخت . . .
شقیقه هامو ماساژ دادم . . . .بوی سوپ توی خونه پیچیده بود  . . .باید خودمو جمع و جور کنم  . . .نمی
تونم مثل یه آدم ضعیف رفتار کنم ! نباید بزارم دل کسی به حالم بسوزه ! در اون صورت فکر می کنن که
من ضعیفم ! حتی اگه واقعا ضعیف باشم نباید اجازه بدم کسی بفهمه  . . .حتی  . . .باید به کاویان هم
ثابت کنم که کم نیاوردم . . .
بلند شدم و نشستم  . . .دوباره کلربوک رو باز کردم و به بقیه گزینه ها نگاه کردم  . . .نمی تونستم نقاط
خوبشون رو تشخیص بدم  . . .واقعا نمی تونستم ! ولی باید چند نفرو انتخاب کنم  . . .باید  . . .باید
فراموشش کنم !

همینجوری الکی و از سر اجبار سه چهار تاشون رو نشون کردم تا به مونس بگم  . . .بعد نشستم روی اون
موارد تمرکز کردن  . . .یعنی یادم می مونه ؟  . . .یعنی وقتی مونس ازم پرسید "کدوم" من نمی گم
گلسا ؟
سعی کردم توی چهره اونا خیره بشم  . . .دنبال چیزی بگردم که می خوام  . . .کاش می فهمید که چه قدر
دردناکه . . . .
خیلی زود چهل دقیقه مهلتم تموم شد و مونس اومد توی اتاق  . . .سرمو بلند کردم و گفتم :
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_ سوپ تموم شد سرآشپز ؟
لبخندی زد و گفت :
_ تقریا حاضره  . . .همسریابی شما چه طور ؟

من  :زیاد تعریفی نداره وقتی فقط بیست مورد برای انتخاب داری !
مونس  :این بیست تا هم گزینش شده ان .
من  :مونس .
یکم کش دار گفتم تا توجهشو جلب کنم  . . .یکم حواسش به چیزی که میگم جمع تر بشه .
مونس  :چیه ؟
من  :اگه من عاشق بشم  . . .تو کمکم می کنی ؟
مونس  :فکر نمی کنم این کارو بکنم  . . .سرم به تنم زیادی نکرده  ! . . .چطور ؟ عاشق شدی ؟
من  :چطور میشه فهمید یه نفر عاشق شده ؟
مونس  :اتفاقا همین سوالو منم داشتم  . . .روانشناسمون جوابشو دادن  . . .گفتن که سه تا نکته داره . . .
اول  ،طرف مورد نظر  ،معشوقشو زیر چشمی دید می زنه . . . .نکته دوم  . . .روش حساسه  . . .و نکته
سوم چی بود  . .؟ اه یادم رفت ! . . .
من  :روانشناستون ؟
مونس  :گلسا دیگه .
من  :ای بره زیر تریلی که . . . .اینقدر منو عذاب میده !
مونس  :اون بدبخت ؟ آزارش به یه مورچه هم نمی رسه ! مثل تو نیست که می خوای بری یه جا صد
نفرو باید ترور شخصیت کنی ! خودت بری زیر تریلی به رفیق من چیز نگو !
حرفاشو ظاهرا می شنیدم  . . .ولی حواسم اصال بهش نبود .
مونس  :هی ! دارم با تو حرف می زنم ! مواردو بگو زودتر می خوام بر  . . .هع ! این اینجا چه کار می
کنه ؟
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خم شد و کاغذ مچاله شده رو برداشت و صافش کرد .نگاهش کردم  . . .بهم مشکوکانه زل زد و گفت :
_ ببینم تو با این بدبخت چه پدرکشتگی ای داری هان ؟

حرفی نزدم و دراز کشیدم روی تخت  . . .مونس اگه می دونست چه قدر دلم گرفته  ،چه قدر درد دارم ،
هیچی نمی گفت و می رفت تو افق محو می شد  . . .ولی حیف که نمی دونست . . .
مونس  :هی ! بوگندو ! میگم زود تر موردارو بگو ! نکنه واقعا عاشقی ؟ خودت می دونی که حق
انتخاب غیر از این بیست و خورده ای نفرو نداری ! امید ! به من نگاه کن
بدون این که چشم هامو باز کنم گفتم :
_ نگران نباش  . . .من طبق برنامه پیش میرم  . . .موارد پونزده  ،بیست و یک  ،سیزده و چهار رو در
نظر گرفتم . . .
اینکه سعی کنی صدات بغض نداشته باشه درد بدیه .این اولین باره اینو حس می کنم ! . . . .
مونس  :پونزده  . . .بیست و یک  . . .سیزده چهار  . . .اینا شیش رقم اول گوشی من نیست ؟
من  :صادقانه بگم  . . .حوصله نداشتم روی تک تکشون فکر کنم .همینجوری از شماره موبایلت کمک
گرفتم !
مونس  :برو خدارو شکر کن که یازده بین ارقام شمارم نبود  . . .وگرنه نفله ات می کردم ! . . .
عصبی شدم  . . .چرا باید این قدر روی گلسا تاکید می کرد ؟ مگه صاحبش بود ؟

با تندی نشستم و گفتم :
_ برای چی این حق انتخابو ازم گرفتی ؟ مگه تو کی هستی ؟ دیگه داری عصبیم می کنی ! خوب رفیقته
که رفیقته ! یه جوری رفتار می کنی انگار من آدمخوارم و می خوام بخورمش !
مونس یکم تعجب کرد ولی بعدش عصبانی گفت :
_ همینه که هست !
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من  :وقتی اون داوطلب شده یعنی عواقبشم در نظر گرفته ! چیه تو این وسط کاسه داغ تر از آش شدی ؟
مونس  :امید تو داری سرپیچی می کنی ؟ مگه بابا نگفت تو این یه مورد من . . .
من  :خودم خوب می دونم چی گفت ! ولی نگفت که حق انتخاب رو ازم بگیری !
مونس  :یعنی تو می خواستی گلسا رو انتخاب کنی ؟
حقیقتا . . . .اون لحظه زبونم قفل کرد  . . .ولی خیلی سریع چرخوندمش و گفتم :
_ نه  . . .ن  . . .نه ! ولی تو حق نداشتی اینجوری رفتار کنی !
چرا فکر می کردم مونس مثل یه خواهر واقعی کمکم می کنه ؟ از سرتاپاش می بارید که ترجیح میده من
برم زیر تریلی ولی حتی انگشتم به گلسا نخوره .اعتصاب دختر روی دختر ندیده بودیم که دیدیم !
مونس چشماشو تنگ کرد و بازجویانه پرسید :
_ اگه قصد انتخابشو نداشتی چرا هاپارتی گری درمیاری و ازاین ادا اطوارا ؟ منو خر فرض نکن ! می
شناسمت !

من  :باشه بابا تو بردی ! حق انتخابمم مال خودت .نخواستیم .
مونس  :نه مثل این که تو تنت می خاره  . . .مگه این بچه بازیه ؟ یا این که فکر کردی محض رضایت
جناب عالی داریم برات زن می گیریم ؟
من  :تو کل عمرم یه بار هم رضایت من مهم نبود ! این یکی چی ؟ بازم فکر می کنی من خرم ؟ من شاید
انسان نباشم ولی روبات هم نیستم ! یه موجود زنده ام .
مونس غر زد :
_ آره چه قدر هم زنده ای !  . . .تو کی به من اهمیت دادی که من این بار به تو بدم ؟
خیز برداشتم به سمتش .ترسید .صورت تو صورت بهش جدی نگاه کردم  . . .دستشو گرفتم و روی قلبم
گذاشتم  . . .گفتم :
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_ اینم یه قلب در حال تپشه ! با مال تو از نظر علمی فرقی نداره ! من  . . .می دونم که تو  . . .تا حدودی
 . . .هرچند کم . . . .منو ادم حساب می کردی  . . .هر چه قدرم با هم ضد باشیم بازم با هم بزرگ شدیم
 . . .من از ته قلبم هیچ وقت ناراحتی و غصه خوردن تورو نخواستم  . . .خواستم ؟ درسته خواهر برادر
جون جونی نبودیم ولی نون یه خونه رو خوردیم  . . .تو چی ؟ تو هم از ته قلبت منو داداشت می دونی ؟
توی صورتم خیره شد  . . .به زور یه لبخند مصنوعی زد و گفت :
_ بخش احساساتت فعاله  ! . .نمیشه اسمشو عشق خواهر برادری گذاشت ولی هر چی باشه .به قول
خودت نون خوره یه خونه بودیم .من هم بهت همین حس رو دارم ولی . . . .

من  :نمی تونی زندگی یه آدمو به زندگی یه االغ ترجیح بدی ؟ آره ؟
مونس من و مون کرد و سرشو پایین انداخت  . . .چونه اشو با دستم باال آوردم و توی چشماش نگاه کردم
 . . .گفتم :
_ اشکال نداره مونس  . . .با این که اولین باره چیزی به اسم عشق رو حس می کنم  ،به خاطر تو و
خودش ازش می گذرم  . . .ولی اینو بدون برام دردناکه .
مونس ناراحت شد .دستم رو گرفت و گفت :
_ تو  . . .عاشقشی ؟
هیچی نگفتم .چونه اشو ول کردم و به سمت دیگه ای خیره شدم . . . .مونس خواهرانه گفت :
_ چه قدر دوسش داری ؟
من  :مگه اهمیتی هم داره ؟
مونس  :نه خب من هنوزم فکر می کنم که برای جفتتون بهتره که وصلت سر نگیره  . . .ولی . . . .این
نشونه ی پیشرفت پروژه است ! داری جلوتر میری ! از کجا فهمیدی عاشقشی ؟
من  :با دیدنش  . . .نفسم حبس میشه  . . .زیر چشمی حواسم بهش هست  . . .وقتی می خنده خوشحال
می شم  . . .از طرز راه رفتن و حرف زدنش هم .دیوونه می شم ! دوستش دارم و نمی خوام غصه شو
ببینم .

146

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

مونس  :الحق که عجیبی ! این دختر نجیب ترین دانشجوی دانشکده اس !  . . .هیچ پسری به خودش
حتی زحمت نمیده بهش نگاه کنه !
سکوت کردم .نباید بزارم دل مونس برام بسوزه .باید خودمو حفظ کنم .آره  .همینه  .خیلی جدی از اتاق
خارج شدم و رفتم تو آشپزخونه .داد زدم :
_ چای می خوری ؟
مونس  :آره بریز .آب چایی نریزیا  . . .پررنگ !
دوتا چای برا جفتمون ریختم  . . .گذاشتم روز میز  . . .چند لحظه بعد با کلربوک اومد تو آشپزخونه
نشست پشت میز . . .
خیلی جدی گفت :
_اگه واقعا دوستش داری  (. .یه مکث کوتاه ) . .باید تاوانشم بدی !
چای رو از روی میز برداشتم و بعد از اطمینان از دمای مناسبش  ،یکم سر کشیدم . . . .خودمو جمع و
جور تر کردم .
( راوی  :گلسا )
رحمت بعد از آوردن شیرینی و گذاشتنش روی میز کنارم نشست  . . .یه جورایی حدس می زدم چیکارم
داشته که زنگ زده پاشم بیام اینجا باهام حرف بزنه . . .
یه شیرینی برداشتم و گذاشتم توی دهنم  . . .چای رو روش خوردم  . . .وقتی دیدم حرفی نمی زنه بعد از
خوردن چاییم گفتم :
_ خب ؟ رادمان کجاست ؟

رحمت  :رفته بیمارستان .شیفت داشت .
من  :خوب به سالمتی ! چه خبر ؟ چیکارا می کنی ؟
رحمت بی مقدمه پرسید :
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_ گلسا چرا داوطلب شدی ؟
برگشتم سمتش و با تعجب گفتم :
_ کی بهت گفت ؟ ؟ ؟ ؟
رحمت  :دکتر مسبح .

هیچی نگفتم و با یه " آها " دوباره به شیرینی ها خیره شدم .
رحمت  :انصراف بده .
من  :به خاطر تو ؟
رحمت  :به خاطر خودت ! بعد من ! به خدا اگه این کارو بکنی من دیوونه می شم ! خودمو می کشم !
من  :از نظر فلسفی اون چیزی که تو بهش میگی عشق  ،کوتاه و زودگذره  . . .چیز خاصی هم نیست و
می تونی باهاش مقابله کنی  . . .من هم می دونم دارم چیکار می کنم .
رحمت  :بعضی وقت ها حس می کنم که تو یه رباتی گلسا  .بی احساس و سرد ! حتی وقتی اشک می
ریزی سعی می کنی با دلیل و منطق کنترلش کنی ! شده به این فکر کنی که باید بری پیش یه روانپزشک
؟
من  :حرف حسابت چیه ؟ بی خیال پیشرفت علم بشم و بیام زن تو بشم ؟ که بعدش عمه جان عزیزم تا
یه عمر بهم چشم قروچه (  ) /:بره و بچه هامم از محبت مادربزرگشون محروم بشن و مجبور باشن کج
نگری های فامیل رو تحمل کنن ؟ چرا چون که یه عشق یه طرفه بین والدینشون بوده ؟
رحمت  :خوب منه بدبخت چکار کنم که دوستت دارم ؟
من  :فراموشم کن  . . .منم مثل رانام( شوکت خواهرشون که اسمشو عوض کرده  ) /:خواهرتم ! به این
فکر کن .
خیلی جدی و خشک حرف می زدم و توی صورتش هم نگاه نمی کردم .
رحمت دستشو گذاشت روی شونه ام و خواست حرفی بزنه که دستشو پس زدم و گفتم :
_ زندگی من برای خودمه  . . .قبول ؟
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صورتمو به سمت صورتش گردوندم و دیدم با یه بغض عجیبی بهم نگاه می کنه .می دونستم سخته براش
 . . .ولی اون از پسش برمیاد .
باالخره اشکش ریخت و گفت :
_ باشه  . . .باشه گلسا خانوم .فراموشت می کنم  . . .ولی . . .

من  :به این فکر کن که یه روز جبران می کنم .نمی دونم .سر پل صراطی چیزی ! دعات می کنم رحمت .
 . .حاال نمی گم قطعا اگه داوطلبیم پذیرفته بشه میرم  . . .ولی  . . .من نمی خوام به خاطر من با مادرت سر
دنده لج بیوفتی  . . .مادر حرمت داره  . . .بزرگت کرده  . . .حتی اگه تا آخر عمرم تنها موندم تو روی من
فکر نکن  . . .خوب ؟ دخترای خیلی خوبی هستن که بتونن جای منو توی قلبت پر کنن .
نگاهشو به زمین دوخت  . . .اشکاشو پاک کرد و گفت :
_ می تونم ازت بخوام  . . .بغلت کنم ؟
من  :پررو نشو دیگه بی تربیت ! خوب  . . .من برم ؟ کاری نداری باهام داداش رحمت ؟
سرشو به نشونه منفی تکون داد و توی صورتم نگاه کرد  . . .یه لبخند محو زدم و خواستم بلند شم که
آستینم و گرفت و وادارم کرد بشینم  . . .بعد گفت :
_ میتونی خوشبخت بشی ؟
لبخند زدم و گفتم :
_ خوشبختی توی قلب و افکار آدماس  . . .من خوشبختم ! توی قلبم مادر و پدرم رو دارم و دوستای
خیلی خوبی دارم .و خدا مراقبمه .خوشبخت هستم رحمت !
با غم گفت :
_ همیشه همینجوری ! یه جوری که انگار داری وصیت می کنی ! بیشتر قلبمو آتیش می زنی !

149

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

من  :داداش رحمت  . . .من غمی ندارم .تو هم نداشته باش خوب ؟ فعال خداحافظ .به رادمان سالم
برسون .
کیفم رو برداشتم و از خونه ی پسرعمه هام زدم بیرون  . . .سر خیابون تاکسی گرفتم و به سمت خوابگاه
رفتم  . . .داشتم خیابون و بیلبورد هارو نگاه می کردم و فکر می کردم که گوشیم زنگ زد .دیدم مونسه .
..
برداشتم و گفتم :
_ الو ؟ سالم آبجی ( یجوری میگه انگار ازاین داش مشتی هاس ) /:
مونس  :سالم  . . .گلسا کجایی ؟
من  :تو لباسام .
مونس  :خوب شد گفتی  . . .گفتم اگه لختی دارم میام تو در بزنم !
من  :دم در خوابگاهی ؟
مونس  :نه بابا  . . .خونه ی امیدم  . . .بی شوخی کجایی ؟
من  :پسرعمگان به خوابگان .
مونس  :ده عین آدم بگو !
من  :خونه پسر عمه هام بودم دارم میرم خوابگاه  . . .چطور ؟
مونس  :امشب یه جلسه توی آزمایشگاه داریم  . . .میای ؟
من  :فکر نکنم  . . .خیلی خستم !
مونس  :ده مگه دست خودته ! پامیشی میای  . . .اوکی ؟
من  :کیا هستن ؟
مونس  :منم و خودت .
من  :منو مسخره کردی یا خودتو ؟ امشب بیا خوابگاه خوب .
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مونس  :نه نمی شه باید تنها باشیم .
من  :توی آزمایشگاه ؟
مونس  :پ ن پ ! آرایشگاه !
من  :برو عمتو مچل کن من نمیام !
گوشیمو خاموش کردم تا بی خیال بشه  . . .اعصابم زیاد سر جاش نبود .
وقتی رسیدم خوابگاه  ،بازم بی توجه به بچه ها که بیدار بودن و تو سر و کله ی هم می زدن گرفتم
خوابیدم  . . .ساعت ده شب بود . . .
خیلی خسته بودم .
نمی دونم ساعت چند بود  . . .حس کردم یه نفر داره سرم رو نوازش می کنه  . . .خواب بدی می دیدم .
 . .مامانم  . . .نه . . . .زیر لب می گفتم :
_ مامان  . . .مامان .
اون دست سرد از روی گونه ام گذشت و به گردنم رسید .خیلی سرد بود .خیلی سرد ! مثل یه مرده !
زیر لب التماس کردم :
_ نه ! این کار رو نکن !

چشم هام بسته بود  . . .ولی خواب می دیدم که یه نفر داره این کارو می کنه  . . .اما توی واقعیت هم
حسش می کردم ! یه چیزی بین خواب و بیداری  . . .بین  . . .مرگ و زندگی !
نمی تونستم چهره ی اون آدمو ببینم .ولی دقت که کردم  ،کت و شلوار تنش بود  . . .و  . . .عینک
ظریفی روی بینی قلمیش .
چشامو محکم تر بستم و گفتم :
_ ولم کن ! تنهام بزار ! خواهش می کنم ! من ازت می ترسم ! برو !
صدای خودم رو جوری می شنیدم انگار داره از ته چاه میاد .
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اون چهره ی غریبه نزدیک تر اومد و زمزمه کرد :
_ به چه قیمتی این کار رو بکنم ؟ حاضری چیکار کنی ؟ حاضری  . . .دوستم داشته باشی ؟
سرمای دستی که روی گردنم بود تنم رو کرخت کرده بود و هیچ حرکتی نمی تونستم بکنم  . . .در اثر یه
شوک ناگهانی جیغ زدم و بیدار شدم و نشستم  . . .اثری از اون مرد نبود .عرق کرده بودم .
با پشت آستینم عرق پیشونیم رو پاک کردم سارا دستمو آروم گرفت و گفت :
_ چته گلسا ؟ خواب بد دیدی ؟
گلوم خشک بود و نمی تونستم حرف بزنم .سرمو به نشونه مثبت تکون دادم .

گفت :
_ میرم یه لیوان آب برات بیارم .
با صدای گرفته ای تشکر کردم .
دلم می خواست بدونم اون فرد کی بود ؟
بعد از این که سارا بهم آب داد و خوردم  ،تشکر کردم و خوابیدم  . . .بقیه بچه ها هم یکم نق نق کردن
که چرا جیغ زدی /: . . .
فدای شعور سارا بشم که نپرسید چه خوابی دیدی .
سرم رو دوبار روی بالش گذاشتم .یکم سردم شده بود .لحاف رو باال تر کشیدم .به پهلوی راست شدم و
دستمو از زیر متکا رد کردم  . . .یکم آروم شدم  . . .ولی دلم هنوز پیچ میزد .
خوابیدم  . . .این بار  ،بدون این که چیزی ببینم فقط دست یه نفر رو توی دستم حس می کردم  . . .انگار
از طریق دست می خواست باهام حرف بزنه  . . .اینو فهمیدم که خیلی غمگینه .
شایدم یه ارتباط تلوپاتی بین من و اون ایجاد شد که اینو فهمیدم .سعی کردم ازش بپرسم که چی شده .
ولی جوابی نمی داد .
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دلم براش سوخته بود .می خواستم کمکش کنم .دلداریش بدم .حتی نمی دونستم کی بود .مرد بود یا زن
بود .ولی کمک می خواست  . . .از شما چه پنهون  . . .اولین بار بود که حاضر بودم از خودم و زندگیم هم
که شده بگذرم و کمکش کنم .
صبح پاشدم .زودتر از همه .با خودم گفتم بهتره برم دانشگاه .هنوز زوده ولی شاید بتونم یکم توی سکوت
کالس درس بخونم .
ساعت پنج بود  . . .نمازمو خوندم و لباسامو پوشیدم  . . .پیشونی سارا و سایه رو آروم بوسیدم( بعضی وقتا
محبتم انفجار پیدا می کنه ) و از خوابگاه خارج شدم  . . .که التبه در قفل بود و من مجبور شدم نگهبان
بیچاره رو بیدار کنم .
پیاده رفتن  ،اونم وقتی که هوا هنوز تاریکه  ،ترسناک بود  . . .منم از شب قبل کم سکته نکرده بودم . . .
ولی بسم اهلل گفتم و قدم هامو محکم تر کردم  . . .شاید اگه زودتر برسم دانشگاه ترسم کمتر بشه .
سردم شده بود .سویشرتمو نپوشیده بودم .مقنعمو مرتب تر کردم .دستامو به هم مالوندم .
دست به سینه خودمو به اصطالح بغل کردم و فس فس کردم .تا به دانشگاه برسم جونم باال اومد .خوب
می مردی تو خوابگاه می موندی ؟
گوشیم رو از توی جیب جلویی کوله ام در آوردم و روشنش کردم  . . .چه فحش هایی که از طرف مونس
بارم نشده بود و چقدر که زنگ نزده بود  . . .جدای از اون  ،یه پیام ناشناس هم اومده بود که نوشته بود :
_ هر از چند گاهی .مطمئنم کن که حالت خوبه .

با اطالعات پیشینه ام  ،یا رحمته  ،یا یه عاشقه  . . .یا اس ام اس اشتباه فرستاده  ،یا مهرسائه  ،یا  . . .به
احتمال زیاد همون اشتباه فرستاده . . .
گفتم بهش بگم تا متوجه بشه و به اونی که باید می فرستاده بفرسته  . . .به همون شماره پیام دادم :
_ اشتباه گرفتین .فکر کنم شماره رو اشتباه وارد کردین . .من شمارو نمی شناسم .
پیام رو فرستادم  . . .با توجه به این که پیام دیشب ارسال شده بوده  ،گفتم شاید االن جوابی نیاد . . .
برای همین گوشیو گذاشتم توی جیب مانتوم و به سمت کالس ساعت هفت رفتم .
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توی راهرو بودم که جیبم لرزید  . . .گوشیو در آوردم و همونجور که وارد کالس می شدم خوندمش :
_ مگه تو گلسا نیستی ؟
با تردید نوشتم :
_ گلسا هستم ولی هر گردی که گردو نیست !
درسته که فکر کردم اشتباه اس داده  ،ولی احتمال هم می دادم یکی از دوستام یا مهرسا باشه .
پیام اومد :
_ گلسا کیشان هستی دیگه ؟ دیگه نمیشه گفت بازم گلسا کیشان تو دنیا وجود داره !
سریع نوشتم :
_ رحمت تویی ؟
با تاخیر نوشت :
_ نه .
نوشتم :
_ پس کی هستی مزاحم میشی ؟
جوابی نیومد .
نا امید که شدم  ،گوشیو گذاشتم کنار و شروع کردم به درس خوندن .ساعت شیش بود
نفهمیدم کی سرمو گذاشتم روی کتابا و خوابم برد .
با تکون دادنای مونس از خواب پریدم و سرمو بلند کردم .کالس شلوغ شده بود .
مونس هم دست به سینه مثل بانویی آتشین که از چشاش فلفل می بارید داشت بهم نگاه می کرد !
سارا هم کنارش وایساده بود و دست کمی از مونس عصبانی نبود !
من  :سالم ! کی اومدین شما ؟ ساعت چنده ؟
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سارا  :نمی گی صبح پا میشیم جای خالیتو می بینیم سکته می کنیم ؟ می میری یه اس بدی اینقدر دنبالت
این در اون در نگردیم ؟
من  :ببخشید ! من معذرت می خوام ! اصال حواسم نبود !
مونس  :تو دیشب به چه حقی گوشیت و خاموش می کنی ؟ هــــــــــــــان ؟

من  :بی خیال دیگه  . . .می خواستی منو ببری توی آزمایشگاه تو چشام زل بزنی و یه سری حرفای نا
مفهوم برام سخنرانی کنی که چی بشه ؟ من اون وقت باید از خوابم بزنم پاشم بیام تا دلت نشکنه ؟
نمیشه اذیتم نکنی ؟ می دونی من چه قدر کمبود خواب دارم ؟
رادمان از جلوی صندلیم رد شد و گفت :
_ آره معلومه !
من  :رحمت کو ؟
سارا غرید :
_ رادمهــــــــــــــــر ! نه رحمت !
من  :خوب حاال ! ( ادا در میارم ) رادمهر !
رادمان  :دیروز تر زدی به حالش زر زده من دیگه نمیام دانشگاه !
مونس  :اه ه ه ه ! این جمله ای که گفتی می دونستی آرایه ی واج آرایی " ر " و " ز " داشت ؟
من  :به درک که نمیاد دانشگاه ! برید سر جاهاتون بشینید استاده االن میاد .
سارا  :کالس چی داریم االن ؟
رادمان  :فدای اطالعاتت آبجی ! ادبیات .
سارا  :میگم چرا اینقدر ویرم گرفته ادبیات می خونم ! ساعت بیولوژیکی بدنم عادت کرده !
استاد اومد توی کالس و مجبور شدیم بحث های مسخرمونو بپیچیم تو روزنامه تا بعدا نشخوار کنیم /:
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بعد از کالس  ،رفتم از بوفه یه آبمیوه و کیک گرفتم خوردم  . . .دلم بدجور ضعف می رفت .
فکر اون پیام ناشناس رو از ذهنم بیرون کرده بودم .
کنجکاو بودم بدونم کیه  . . .شایدم همته که داره سر به سرم می زاره ؟ یا استاد مسبح  . . .؟ نه . . .
دکتر خیلی توی روابط دانشجوهاش جدیه و اهل این چیزا نیست .
به هر حال  ،یکی از آشناهاست  .شایدم دایی موسی باشه  . . .نمی دونم .
ولی همشون یه خط ثابت و مشخص دارن که توی گوشیم سیوه .چرا باید با شماره ناشناس همچین پیغامی
بهم بدن ؟
خیر سرم از ذهنم دورش کرده بودم ! هه هه !
مونس رو سر کالس بعد دیدمش  . . .گفت که امشب قراره یکی از اون داوطلبا با اولماک صحبت کنه
البته به طور غیر مسقیم .مونس بهم گفت که من تقریبا رد شدم  . .گرچه می دونستم اگه به دکتر خادم
بگم کمکم می کنه و اونجوری الزم نیست با این کاسه ی داغ تر از آش خانوم کل کل کنم !
گرچه  . . .اینجوری االن یکی از داوطلبا از من جلو افتاده  . . .ولی مهم نیست  . . .وقتی پیش رئیس
پروژه احترام و مقام داشته باشی همه چی حله !

البته  . . .گمون کنم !
این کالس خیلی خسته کننده شده بود  . . .نمی دونم چرا  . . .استاد داشت فشفشه ای حرف می زد و
تخته رو پر از خزئوالتش کرده بود  . . .نقاشیشم که افتضاح بود  ! . . .خیلی کالس کش اومده بود !
یعنی وقتی استاد گفت :
_ خسته نباشین ،
اولین نفر پاشدم و کولمو روی شونه ی راستم انداختم و زدم بیرون .
رفتم توی محوطه تا یکم هوا بخورم  . . .زیپ کیفمو کشیدم تا توش یه چیزی برا خوردن پیدا کنم . . .
منتظر معجزه بودم ؟ هه هه !
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یادش به خیر حتی وقتی دبیرستان بودم مامانم برام لقمه می گذاشت تو کیفم  . . .خدابیامرزتش . . .
خیلی مهربون و خوب بود  ( . .این چون یه داستان متفاوته  ،کاراکتر در این موقع قطره اشک روی
گونشو پاک نمی کنه چون اصال گریه نمی کنه ) /:
دلم ضعف رفته بود  . . .روی نیمکت همونجور نشستم تا وقت بگذرونم  . . .زانومو بغل کردم و چشامو
دوختم به مورچه های روی زمین  . . .یه نفر کنارم نشست و یه رانی و های بای گرفت جلوم  . . .گرفتم و
گفتم :
_ ممنون رادمان .
سرمو بلند کردم و تا نگاهم بهش افتاد جیغ کشیدم و خودمو پرت کردم رو زمین ! بنده خدا سکته کرد !
خودمم از جیغ خودم ترسم گرفت ! با تته پته گفتم :
_ استاد ؟
دکتر مسبح دستش و گذاشت رو قلبش و گفت :
_ ترسوندیم دختر ! چه وضعشه ؟ ( امالم تو جفت حلقم ) /:
من  :ب . .ب  . . .ببخشید ! نمی دونستم شمایید !
بلند شدم و نشستم روی نیمکت و خواستم رانی و های بای رو برگردونم که قبول نکرد و گفت :
_ از طرف من نیست  . . .بخور تا نمردی ما هنوز بهت نیاز داریم بچه .
مثل بچه های خوب قبول کردم و شروع کردم به خوردن  . . .استاد مسبح هم تنهام گذاشت  . . .وقتی
سوخت گیریم تموم شد  ،گوشیم رو درآوردم و پیام هارو چک کردم .
جوابی نداده بود  . . .دوباره نوشتم :
_ شما کی هستین ؟ لطفا بهم بگید .
نوشت :
_ واقعا می خوای بدونی ؟
خواستم بنویسم آره  ،که پیام اومد :
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_ اولماک سمفور .
( راوی  :امید )

توی کالس  ،قشنگ احساس می کردم که گلسا چه قدر توی شوکه  . . .اصال حواسش به درس نبود . . .
از کاری که کردم پشیمون نبودم  . . .اون باید منو می شناخت .من رو
بعد از دانشگاه  ،رفتم خونه تا استراحت کنم  . . .گلسا جواب پیامم رو نداده بود .
نبایدم میداد  . . .چی می گفت ؟ تو یه آدم نمایی ؟ چه شکلی هستی ؟ قابل تحملی ؟
روی تختم دراز کشیدم و خوابیدم  . . .با صدای مونس از خواب بیدار شدم .
من  :ساعت چنده ؟
مونس  :شیــــــــــــــــــــــش ! پاشو خرس قطبی دیر شد !
من  :خودت خرسی !
مونس  :خودت !
پاشدم و رفتم یه آب به سر و صورتم زدم و لباس پوشیدم  . . .یه پیراهن سفید و شلوار قهوه ای  . . .یه
سویشرت قهوه ای سوخته هم پوشیدم .
مونس  :نه بابا ! تیپ زدنم بلدی !
من  :احتمال زیاد  ،همین اولی رو انتخاب کنم  . . .حوصله ندارم .
مونس  :یهو دیدی بد قلق از آب در اومدا !
من  :نگران نباش بلدم چجور گربه رو دم حجله بکشم !
مونس  :بله ! کامال مشخصه ! سوئیچو وردار بریم دیر شد !
در حالی که به سمت در می رفتم و درو براش باز می کردم گفتم :
_ حاال حتما باید خودت انتخاب می کردی ؟
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مونس  :خودت که نگاهم بهشون ننداخته بودی !
بی هیچ حرفی گذاشتم بره بیرون و پشت سرش رفتم بیرون و درو قفل کردم .
جمشیدی توی راهرو ایستاده بود  . . .گفت :
_ به ! آقای مهندس ! احوال شما ؟
دکمه آسانسور رو زدم و بی هیچ حرفی رفتم تو و مونس رو هم کشوندم توی آسانسور و دکمه پارکینگ
رو زدم .
مرتیکه ی فضول !
توی ماشین  ،رسما هیچ حرفی نزدیم .خیلی نرم رانندگی می کردم .حس کردم کم کم خوابم می بره .
برای همین خواستم یکم حرف بزنم با مونس .
گفتم :
_ چرا رحمت امروز نیومده بود سر کالس ؟
مونس  :بدجور پکره .دیروز گلسا آب پاکی رو ریخت روی دستش و االن افسرده شده  . . .خوب میشه .
 . .زر می زنه میگه خودکشی می کنم و اینا  . . .ولی  . . .تو این موقعیت اگه بفهمه تو عاشق گلسایی تیکه
بزرگت گوشته  . . .راستی  . . .انگار می دونستی دوسش داره نه ؟
من  :آره .

مونس  :من بمیرم براش که اینقدر باهاش پدرکشتگی بازی درآوردی !
من  :حاال . .این کافی شاپه خوب هست ؟
مونس  :من که خوشم میومد ازش .
من  :برم اونجا بهش چی بگم ؟
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مونس  :سالم خانم دکتر سیما نادری .من امید فتاحم  . . .از آشناییتون خوش وقتم  . . .میشه لطفا با من
ازدواج کنید ؟
من  :همین ؟ حاال نمی شد خیلی رک و پوس کنده بهش بگی که من اولماکم ؟ و اون پذیرفته شده ؟
مونس  :ای خدا ! از دست تو چیکار کنم ؟ خره ! یکم باهاش حرف بزن ! از این در ! از اون در ! چمی
دونم ! ببین می تونی دو دقیقه زیر یه سقف تحملش کنی یا نه ! اینم بخشی از اجتماعی شدنته !
پوفی کشیدم و دیگه چیزی نگفتم .
رسیدیم جلوی کافه  . . .یه جای مناسب پارک کردم و گفتم :
_ تو نمیای ؟
مونس  :من کجا بیام ؟ تو قرار داری مثل این که ! . . .
من  :تو هماهنگ کردی !
مونس یه شنود کوچیک بهم داد و گفت :
_ هندزفیری تو گوشته دیگه  . . .اینو روشنش کن  . . .وصل میشه به گوشیه من  . . .منم به طور آنالین
بهت ادوایس میدم  . . .خوبه ؟
ناخودآگاه خم شدم و گونشو بوسیدم و گفتم :
_ فدای آبجی خانوم !
بعد مونس رو با چشای وزق زده اش تنها گذاشتم و خیلی شیک رفتم توی کافه  . . .خیلی شیک بود
المصب ! نگران جیبم شدم ! حاال . . . .این خانوم دکتره چه شکلیه  .؟ اها  . . .عکسشو دیده بودم .
پس باید  . . .همون دختره باشه که پشت اون میز کنار دیوار نشسته  . . .پاشو روی پاش انداخته بود و
دستش زیر چونش بود  . . .داشت یه لیوان شربت می خورد  . . .مانتوی سفید  ،شلوار جین دمپا گشاد
مشکی و شال خال خال سفید مشکی . . . .هیکل ورزشی  ،کمر باریک  ،کفش اسپرت  ،و موهای شرابی
که از شالش بیرون زده بود  . . .چهره اش هم دوست داشتنی بود .آرایش مالیمی داشت .گلسا اصال قابل
قیاس باهاش نبود !
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ولی  . . .بازم نمی تونستم گلسا رو کنار بزارم  . . .برام عجیب بود  . . .فکر نمی کردم یه روز توی زیبایی
 ،اونو انتخاب کنم  . . .چون  . . .این عشقه که باعث میشه زیبا ببینی
با غم رفتم جلو و درحالی که سعی می کردم مودب جلوه کنم گفتم :
_ سالم  . . .شما خانوم نادری هستید ؟
از استرس گلوم خشک شد ! یا حضرت ثامن الحجج !
سرشو بلند کرد و لبخندی مهربون زد :
_ سالم بله بفرمایید  . .؟
لبخندی محو زدم  . . .نزدیک بود بدو از کافه بزنم بیرون !
با صدایی گرفته گفتم :
_ من امید فتاح هستم  . . .اجازه دارم بشینم ؟
لبخندشو بازیابی کرد ( جمع کرد پهن کرد آپدیت شد  ) /:و گفت :
_ من منتظر کسی نبودم .
ته دلم ریخت ! نکنه اینم ازاون شوخیای مسخره ی مونس باشه ؟
من  :خانوم خادم بهتون چیزی نگفته بودن ؟
با تردید گفت :
_ مونس ؟
من  :بله مونس !
مشکوکانه گفت :
_ چی باید بهم می گفته ؟
حاال خر بیار و باقالی بار کن  ! . . .خودم خرم دیگه ! فقط باقالی نداریم !
مونس از توی هندزفیریم گفت :
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_ ازت خوشش نیومده  . . .به صراحت داره میگه گورتو گم کن  ! . .من بهش نگفتم امید فتاح  . . .گفتم
داداشم ! احتماال فکر میکنه مزاحمی ! االن بهش زنگ می زنم !
رو به نادری گفتم :
_ مونس خواهر منه  ! . . .خواهر و برادر ناتنی هستیم .
مونس( از تو هندزفیری ) :
_ آفرین کارمو راحت کردی !
نادری یکم فکر کرد و بعد گفت :
_ آها  ! . . .تورو خدا ببخشید نمی دونستم ! بفرمایید .
نشستم  . . .سیما گفت :
_ می دونی د من واقعا برای کارم هیجان دارم ! مونس گفت که توضیحات الزم رو شما بهم میگین !
زیر لب غریدم :
_ بله ! مونـــــــــــس !
خدارو شکر که اینجا نبود تا نصفش کنم !
من  :بله  . . .خوب  . . .چه خبر ؟ چه کارا می کنید ؟
سیما :هی  . . .می گذره  . . .بعضی مریضا واقعا میرن رو اعصاب  . . .غر می زنن  . . .خیلی تی تیش
مامانی ان بعضیا ! اینقدر که واسه یه درد آخ و اوخ می کنن ! هی میگن مسکن بزن ! عاقا این مسکن
ضرر داره ! اذیت می کنن دیگه  . . .خوب  . . .شما توی کدوم بخش پروژه این ؟ تاحاال شمارو ندیده
بودم .
با تردید گفتم :
_ مــــــــن  . . .زیاد کار نمی کنم فقط نظارت می کنم  . . .رشته ام پیراپزشکی بوده و االن تدریس می
کنم .
مشتاق و هیجان زده گفت :
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_ شما می دونین اولماک کجاست ؟
جا خوردم  . . .گفتم :

_ اولماک ؟ . . . .برای  . . .چی می پر . . . .آها  . . .شما داوطلب شده بودین .
صدام به لرزش افتاد .سیما با تعجب گفت :
_ وا ! مگه قرار نبود بیاین اینجا سر همین صحبت کنیم ؟
من . . . . :شما می دونین که اولماک توی آزمایشگاه نیست ؟
با تعجب فقط نگاه کرد بعدش گفت :
_ پس کجاست ؟
من  :توی جامعه کار می کنه  ،زندگی می کنه .فرقی با انسان ها نداره این کاری که شما داوطلبش شدین
به رضایت پدر و مادرتون هم نیاز داره ولی اونا نباید بفهمن که فردی که باهاش ازدواج کردین یه . . .
سیما  :بله بله متوجه ام !  . . .کجاست ؟
مونس ( از تو هندزفیری ) :
_ یکم بپیچون  . . .سریع بهش نگو . . .
من  :حاال چرا اینقدر عجله می کنین ؟ ! در نمیره که !
سیما  :حرف دیگه برای گفتن مونده مگه ؟ کار تموم شدس ! کی باید قرار داد ببندم ؟
مونس( از تو هندزفری )  :بپرس کی باید تشریف بیاریم برای امر خیر ؟
من  :ما کی می تونیم بیایم خونتون برای خاستگاری ؟
سیما  :پس قرارداد ؟
من  :فردا ساعت هفت تا دو عصر می تونین برید شرکت دکتر خادم . .با خودشون صحبت می کنین . . .
سیما بلند شد و گفت :
_ آدرس خونه و شماره پدرم رو برای مونس می فرستم . .ممنون .باید برم . . .

163

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

من  :می تونم یه سوال بپرسم ؟
سیما :بله بفرمایید ؟
من  :با من ازدواج می کنی ؟  (. .چشاش گرد میشه )  . . .شما داری با یه نمونه ی تکامل یافته ازدواج می
کنی ! این حماقت محضه ! اگه بتونی منو بیشتر بشناسی باهام ازدواج می کنی ؟؟
پوزخندی زد :
_ تو مگه از احمق ها خوشت میاد ؟ . . . .دیــــــــوانه !  . . .منو مسخره نکن آقای فتاح  . . .من کارمو
جدی می گیرم ! خداحافظ . . .
بعد از کنارم رد شد و رفت  . . .اهمیتی برام نداشت  . . .ولی نا خودآگاه یه تک اشک ریختم  . . .دیوانه !
 . . .اگه گلسا االن جلوم بود  . . .وای . . . .

در اون صورت واقعا دیوانه می شدم !
مونس( از تو هندزفری )  :ریدی رفت !  . . .نباید همچین می کردی  . . .منم بودم همچین واکنشی
نشون می دادم !
هیچی نگفتم بلند شدم و برگشتم به سمت مخالفم  . . .چشام گرد شد ! قلبم مثل گنجیشک شروع به
زدن کرد .
یه قدم عقب رفتم و به میز خوردم  . . .ناخودآگاه شنود رو خاموش کردم .دلم می خواست بغلش کنم و
نوازشش کنم ! ! ولی دست و پام فلج شده بود .
گلسا بود  . . .ولی چرا اینجا نمی دونم ! چرا ؟ و چرا داشت گریه می کرد  ! . . .های های مثل ابر بهار
! ...
با تته پته گفتم :
_ چی شده ؟ گلسا ؟ چ  . . .چ . .چرا گریه می کنی  . . .؟
با بغض گفت :
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_ دیدی آخرش این مونس آشغال همه چیزو به هم ریخت ؟ ! دیدین ؟ من  . . .من  . . .هع  . . .هع . .
.
من  :چ  . .چی شده ؟ چیو میگی ؟
گلسا  :من به پولش نیاز داشتم ! ( صداش میره باالتر ! ) اون عوضی حالیش نبود !  . . .من  . . .من . . .
امید تو نمی دونی چه دردی می کشم ! ( دستشو می زاره رو قلبش ! )

همه داشتن به ما چپ چپ نگاه می کردن .
دستمو بردم جلو تا بزارم روی شونش  . . .این اولین بار بود که منو به اسم صدا می کرد ! . . . .ولی
نتونستم  . . .با این که عالقه ی شدیدی بهش داشتم ولی نمی خواستم حتی دستم بهش بخوره .
قلبم بدجور درد گرفت  . . .یعنی چی به پولش نیاز داشتم ؟ بابای بهترین دوستت یه تریلیاردره !
پسرعمه هات دستشون تو جیبشونه ! خودت یه رزیدنت موفقی !
گفتم :
_ آروم باش ! حاال که  . . .چیزی نشده  . . .خانم کیشان آروم تر  . . .بیا بشین یه چیز بخور حالت بهتر
بشه .
گوشیم زنگ خورد مونس بود  . . .برداشتم  . . .گفت :
_ کدوم گوری موندی بیا بیرون دیگه پوسیدم تو ماشین ! چرا شنودو خاموش کردی ؟
به گلسا که هق هق کنان روی صندلی نشسته بود نگاه کردم  . . .با سر اشاره کرد که نگو من اینجام .
من  :امممم . . . .من تا چند دقیقه ی دیگه میام  . . .یکم صبر کن  . . .اینجا یه کاری دارم .
بعد بدون اینکه منتظر جوابش باشم قطع کردم .
گفتم :
_ گلسا میشه حرف بزنی ؟
بهم نگاه نکرد  . . .بعد از یه مکث کوتاه گفت :
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_ من  . . .متاسفم  . . .با تاکسی تعقیبتون کردم تا بفهمم داوطلب رو انتخاب می کنید یا نه  . . .نمی دونم
چرا مونس از شما کمک گرفته بود .ولی من  . . .من واقعا شوکه شدم ! می دونید .
من  :اگه به پول نیاز داری من می تونم بهت قرض بدم  . . .اگه روت نمیشه به مونس چیزی بگی . . .
نباید اینجوری زندگی خودتو بازی بدی !
گلسا  :فقط این نیست !
من  :دیگه چیه ؟
گلسا  :هیچی ( بلند میشه ) من دیگه میرم . .خداحافظ .به مونس چیزی نگو لطفا .
من  :باشه  . . .خداحافظ
بعد زودتر از اون از کافه بیرون رفتم و به سمت ماشین قدم زدم  . . .در رو باز کردم و نشستم  . . .مونس
:
_ اه چه قدر لفتش دادی دادا !
من  :شما ببخشید که هماهنگ نکرده بودین باهاش ! نزدیک بود از ترس خودمو خیس کنم می فهمی ؟
مونس  :هه هه ! پس چه صحنه ای و از دست دادم !
من  :گمشو بینیم بابا !

استارت زدم و ماشینو راه انداختم .
من  :میری خونه ی بابات ؟
مونس  :نه برو خونه ی خودت با ماشین بابا اومده بودم .
من  :آها  . . .اون وقت پدر گرام ؟
مونس  :اون که بیشتر وقتا خونست  . . .کار نداره که با ماشین . .تازه  . . .دوتا دیگه هم داره دیگه . . .
فقط این و بیشتر دوست داره .
دیگه هیچی نگفتم و به سمت خونه روندم .
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دم در پیادش کردم و ماشین رو بردم تو  . . .بعد از اطمینان خاطر از مکان پارک مناسبش  ،رفتم توی
خونه  . . .بحمداهلل با جمشیدی مواجه نشدم  . . .فضول الدوله ی دیلمی ! اه اه اه !
همش داشتم به گلسا فکر می کردم  . . .بدجوری دلم براش گرفت  . . .یعنی چی شده بود ؟ چه بدهی
ای داشت که روش نمی شد به کسی بگه ؟
لباسامو عوض کردم و توی تختم خزیدم . . .
گوشیمو گذاشتم باالی سرم تا صبح بیدارم کنه  . . .چشم هامو روی هم گذاشتم . . .
موبایلم یه زنگ کوچیک زد  . . .اس ام اس بود . . .
با چشای بسته گوشیم و چنگ زدم و آوردم جلوی صورتم و به زور چشامو باز کردم  . . .گلسا بود که
نوشته بود :
_ تو منو از کجا می شناسی ؟ سر کارم که نمی زاری ؟
من  :من اولماکم  . . .و تورو می شناسم  . . .خیلی خوب هم می شناسم . . .
گلسا  :رک بگم  . . .انتخابت منم ؟
ترسیدم  . . .دست خودم نبود  . . .گلسا  . . .ای کاش حق انتخاب داشتم !
من  :چرا این قدر مسری ؟
گلسا  :صادقانه میگم  . . .به پولش نیاز دارم  . . .برای  . . .خواهرم  . . .تو  . . .توی انتخاب من نقش
داری ؟ یا این که کاره ای نیستی ؟
من  :کس دیگه ای انتخاب شده  . . .مونس نمی خواست زندگی تو خراب بشه . . .
گلسا  :می تونی منو انتخاب کنی یا نه ؟  . . .همه چیز تموم شده درسته ؟
شاید بتونم کمکش کنم  ! . . .؟ حتما دلیلی داره که مشکلش و به کسی نمیگه . . .
من  :حاضرم اون پولی که می خوای رو بدون انتخابت از جیب خودم بدم  . . .به عنوان قرض هم اشکال
نداره  . . .می تونی بهم قسطی پس بدی . . .
گلسا  :چرا اینکارو می خوای بکنی ؟
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من  :گفتم که  . . .من تورو خوب می شناسم .حواسم بهت هست  . . .اون رانی و های بای رو یادته ؟
گلسا  :به کسی که نمیگی ؟ گفتی پس می گیری دیگه ؟
من  :آره  .دیگه گریه نکنیا  . . .اونم تو کافی شاپ
گلسا  :تو از کجا فهمیدی ؟ اون عوضیه کچل بهت گفت ؟

خندم گرفت ! خیلی حس باحالیه یه نفر دربارت بد بگه و ندونه که می فهمی ! حتی اگه  . . .معشوقت
باشه .
من  :آره  . . .همون  .عوضیه کچل ! توی دانشگاه خیلی اذیتت می کنه که اینجوری دلخوری ازش ؟
گلسا  :دلخور ؟ یه چیزی بگو خندم نگیره ! متنفرم ازش متنفـــر !
( راوی  :گلسا )
منتظر جواب شدم . . . .هرچی صبر کردم جوابی نیومد .
دوباره اس دادم :
_ چی شد ؟ مردی ؟
ته دلم خوشحال بودم که دیگه قرار نیست با یه موجود عجیب غریب ازدواج کنم  . . .ولی دلمم رضا نبود
که پول از این چیزه بگیرم .
بعد از دو سه ثانیه جواب داد :
_ یه لحظه خوابم برد  . . .ببخشید .
من  :خداببخشه  . . .من  . . .خیلی دلم می خواد تورو ببینم  . . .امکانش هست ؟
اولماک  :متاسفانه فعال نه  . . .یه سوال  . . .از فتاح  . . .چه قدر متنفری ؟
چرا یهو اینو پرسید ؟ خوب متنفرم که متنفرم به تو چه االغ ؟
من  :چطور مگه ؟
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اولماک  :شاید اونقدرام که میگی بد نباشه  . . .به هر حال  ،آدما همشون قلب دارن .
من  :البته اگه اون آدم باشه ! تو باورت نمیشه ! امشب توی کافی شاپ  ،بعد از اینکه با سیما نادری
درباره کارهای ازدواج تو باهاش حرف زد  ،ازش خاستگاری کرد ! گفت که اولماک و بی خیال شو . . .
زندگیتو نابود می کنی و  . . .اینا ! می خواستم کلشو بکنم !
اولماک  :این یه شگرد برای تشخیص تثبیت اراده ی داوطلبه .من به امید اعتماد دارم .
من  :آووو ! از اون جهت ! حاال اومدیم و دختره جواب مثبت داد .چی می شد ؟
اولماک  :شاید امید واقعا قصدش امر خیر بوده ! از کجا معلوم ! ؟
حرصی شدم  . . .بی اختیار با دندون قروچه نوشتم :
_ اون غلط کرده با دختره ! اه .
اولماک  :شبت به خیر گل مانند فعال .
خندم گرفت  . . .از مکاتبه با یه خر تعجب کرده بودم ! اون واقعا یه نمونه ی کامله ! هنر واقعا نزد
ایرانیان است و بس !
آروم نوشتم :
_ شب شما هم به خیر خوش بخت بشی .
بعد گوشیمو خاموش کردم و گذاشتمش باالی سرم و خوابیدم .
واقعا چرا می خواست بهم کمک کنه ؟
توی خواب  ،دوباره همون مرد عینکی و سرد رو دیدم  . . .ولی نه چهره اش پیدا بود و نه معلوم بود چه
شکلیه .
ولی این بار  ،ازش نمی ترسیدم  . . .می خواستم باهاش حرف بزنم ولی انگار یه جوری داشت بهم می
گفت که سکوت کنم  . . .هی نگاهم می کرد  . . .می خواست یه چیزی بهم بگه  . . .ولی نمی تونست .
نخواستم اذیتش کنم  . . .برای همین در سکوت همین جور ایستادم  . . .آخر سر  ،سکوت رو شکست و
گفت :
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_ مراقب خودت باش  . . .همین کافیه .

دیگه هیچی ندیدم  . . .وقتی بیدار شدم  ،ساعت شیش صبح بود .
پاشدم و خیلی سریع نماز خوندم و حاضر شدم و بچه هارو هم بیدار کردم و باهم رفتیم دانشگاه  . . .به
جز نرگس که امروز کالس نداشت .
کل اون روز  ،فکرم درگیر فتاح بود نمی دونم چرا اینقدر از دستش جوشی شده بودم  . . .دیشب به تمام
معنا می خواستم نصفش کنم ! می فهمی ؟ نصف ! هیزه فرصت طلب ! اصال همشون سر و ته یه کرباسن
!
سر کالسش  ،مدام زیر نظرش داشتم  . . .یکم که درس می داد و جزوه پای تخته می نوشت  ،می
نشست تا ما بنویسیم  . . .اولین بار بود که نمی تونستم خوب جزوه بنویسم ! اصال حواسم نبود . . .
حواسم بهش بود که مدام به گوشیش ور می رفت  . . .معلوم نیست چیکار داره می کنه که نیشش تا بنا
گوش بازه !
با یه اخم غلیظ الفیضی ( ! ) بهش نگاه می کردم و اصال هم حواسم به اطرافم نبود .
یهو سارا با آرنجش زد به بازوم و زیر لبی گفت :
_ چته ! ؟ ؟ خوردیش نکبتو ! چیکارت کرده باز ؟
یه "هیچی" گفتم و مشغول جزوه نوشتنم شدم  . . .بازم حواسم به اون االغ بود  .با اون تیریپ مزخرفش !
اه اه اه !
به خودم اومدم دیدم بازم دارم دید می زنمش و به دماغم چین میدم و لب و لوچه جمع می کنم  ! . .یه
لحظه سرشو آورد باال و نگاهم کرد که منم یهو هول شدم سریع سرمو بردم سمت تخته و تند تند چرت و
پرت نوشتم !
فهمیدم که یه پوزخند زد  . . .اه  ! . . .این خیلی عوضیه ! نکنه هرکار دیشب کردم بره بزاره کف دست
مونس ؟
به سرم زد برم از دکتر مسبح کمک بگیرم  . . .نباید بزاره رازم فاش بشه  .اون وقت  . . .خود دکتر نمی
پرسه که نه .
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دکتر مسبح خیلی خوب و عاقله ادم منصفیه .
با این فکر خیالم راحت شد و جزوه مو یکم سر و سامون دادم  .گرچه می دونستم برای اولین بار باید برم
از سارا نکات ریز رو بگیرم !
بعد از کالس  ،سریع رفتم بیرون و دنبال دکتر مسبح گشتم  .بعد از پیدا کردنش  ،خیلی هول رفتم جلو و
گفتم :
_ س . .سالم استاد خسته نباشید .
خیلی گرم جوابمو داد :
_ سالم خانم کیشان  . . .ازاین ورا  . .؟ کارا خوب پیش میره ؟
من  :اگه اشکالی نداره  ،یه کار خصوصی باهاتون داشتم .
یه تای ابروش رفت باال  . . .گفت :
_ کار خصوصی ؟
من  :ا  . . .ا . .اگ  . . .اگه اشکالی نداره البته !
لبخندی پدرانه زد و گفت :
_ من در خدمتم .
با تردید صدامو پایین تر بردم و گفتم :
_ استاد من یه رازی داشتم .
مسبح  :خوب ؟
من  :یه نفر اون و به طور اتفاقی فهمید و من االن می ترسم که اونو لو بده .
مسبح  :خوب کی ؟
من  :استاد فتاح  ( . . .چهره اش یهو باز میشه )  . . .م . .میشه بهش بگین که  . . .رازدار باشه ؟  . . .من
می ترسم ! اگه  . . .اگه از سر لج . . .
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مسبح  :تو خیالت راحت باشه .من باهاش صحبت می کنم و ازشم نمی خوام رازتو بهم بگه  . . .خوبه ؟
من  :خیلی آقایی استاد ! جبران می کنم ! . . .
لبخندی زد و گفت :
_ حاال برو به درسات برس اینقدرم استرس نگیر .

من  :چشم !
بعد از استاد دور شدم  . . .خیالم یکم راحت تر شده بود  . . .ولی بازم شک داشتم  . . .واقعا من می
تونستم روی اولماک حساب کنم  . . .؟
رفتم توی محوطه  . . .ولی نمی دونم چرا ترس و استرسم نریخته بود  . . .خیالم از بابت رازم راحته چون
مسبح حتی اگه بفهمه سرزنشم نمی کنه .
دفترچه یادداشتم رو در آوردم و یه خودکارم درآوردم تا یکم خط خطی کنم  . . .اینجوری اعصابم آروم
تر میشه .
همینجور روی نیمکت نشسته و مشغول خط خطی بودم و زیر لب با خودم حرف می زدم  . . .این اواخر
یکم بهم فشار اومده بود . .به یه نفر نیاز داشتم بهش تکیه کنم . . . .گریه کنم  . . .آروم بشم . . . .ولی
کسیو نداشتم  . . .نمی خواستم دوستامو هم ناراحت کنم .
خواهرم مهرسا  . . .سرطان کلیه گرفته  . . .چند روز پیش شوهرش زنگ زد و بهم گفت  . . .کلیه ها از
کار افتادن و هر دو هفته یه بار باید خونشو عوض کنه  .هزینه ی دارو درمانیش اش هم که  . . .هرچند
بیمه کمک می کنه ولی  . . .وای خدا اگه خواهرمو از دست بدم چه کار کنم ؟
قلبم به شدت در حال آتیش گرفتنه  . . .چند روز دیگه ماهان  ،مهرسا رو میاره تهران برای تعویض
خونش  . . .هزینه ی این بار رو داره ولی  . . .بعدش رو واقعا نمیشه کاریش کرد .یا چک میده و یا . . .
هرچه قدر هم که اولماک کمکم کنه  ،بازم نمی شه اگه من پذیرفته می شدم  ،هر ماه مبلغی بهم می دادن
که می تونستم باهاش کمک هزینه درمان خواهرم باشم .ولی االن  . . .چطور می تونم پررو پررو هر ماه
این مبلغ کالن رو از اولماک بخوام ؟
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توی پیام ها بهش این رو نگفتم .چون واقعا نمی دونستم اون چه فکری داره .
صفحه ای که داشتم خط خطیش می کردم  ،کامال قرمز شده بود .چرا خودکار قرمز برداشتم تا خط خطی
کنم ؟ مگه رنگ قحطه ؟
به خودکار یه نگاه کردم .هیچ وقت لرد بازی نمی کردم ازاین خودکار گرونا بخرم ! پس این .
همونیه که فتاح بهم داده بود !
با یادآوری فتاح  ،واقعا اشکم جاری شد .دیگه نمی کشیدم  . . .هزینه های دانشگاه  ،خوابگاه  ،فشار
روحی از طرف رحمت  ،پذیرفته نشدن  ،بیماری مهرسا  ،بی کسی و .
زانوم رو توی بغل گرفتم و سرمو قایم کردم تا کسی منو نبینه  . . .خدا رو شکر بقیه دوستام رفته بودن
آزمایشگاه و این وضع رو نمی دیدن .
دلم می خواد قوی باشم ولی  . . .فقط می خواستم ای کاش بابام کنارم بود .اونجوری یکم سبک تر بودم
.خدایا  . . .چیکار کنم ؟
هرجوری بود  ،گریم و جمع و جور کردم  . . .رفتم دستشویی و به سر و صورتم آب زدم تا حالم بهتر
بشه .کالس بعدی زیاد مهم نبود .شاید بهتر بود این یکی رو بپیچونم  . . .تا یکم آرامش پیدا کنم .

ای کاش هیچ وقت امید فتاح رو نمی دیدم  . . .از وقتی دیدمش  ،یه سره داره واسم اتفاقای بد میوفته .
خرافی فکر نکن گلسا .
خودمو توی بغل گرفتم( دست به سینه ) و به سمت آزمایشگاه رفتم  . . .همین جوری الکی !
در آزمایشگاه رو باز کردم و رفتم تو  . . .بقیه رفته بودن سر کالس  . . .کیفمو انداختم روی صندلی و
گوشیمو از جیب مانتوم درآوردم و خاموشش کردم تا اگه مونس زنگ زد یا اس داد نره رو اعصابم .
آزمایشگاه تاریک بود و هیچ نورگیری هم نداشت .المپشو روشن که کردم  ،هیبت یه نفر رو درست در
فاصله سی سانتی متریم دیدم که باعث شد جیغ بی صدایی بکشم و از عقب سکندری بخورم  . . .سرم از
پشت خورد به کف سرامیکی و بدجور درد گرفت .
چشامو از درد بستم .همون نفر سریع با ترس اومد باالی سرم و نگران گفت :
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_ حالت خوبه ؟

با زاری گفتم  :آخه بی شعور نکبت مگه مرض داری تو تاریکی وای میستی اینجا نمیگی یه نفر ببینتت
سکته می کنه ؟ هرچی فحش بارت کنم کم کردم ! پسره ی عوضی . . .
با دستم سرمو گرفتم و الی چشم راستمو باز کردم و یه هین کشیدم ! . . .
گلوم خشک شد و دیگه نتونستم حرف بزنم  . . .یعنی اصال حرفی برای گفتن نداشتم ! . . .

فتاح دستشو گذاشت زیر سرم و با ترس گفت :
_ خون نیومده ؟
جوابی نتونستم بدم  . . .دستشو از زیر مقنعه کرد الی موهام و با وحشت به سرم کشید  . . .یه حسی بهم
دست داد که وصف شدنی نبود  . . .دستاش بدجور سرد بودن . . .
دستشو بیرون کشید و با ترس به کفش نگاه کرد  . . .قرمز بود !
فتاح  :سرت درد می کنه ؟ شاید جمجه ات شکسته ! تکون نخور زنگ بزنم اورژانس
من  :نه نه نمی خواد نشکسته فقط سطحی زخمی شده .
فتاح  :نمی شه که ! باید ببریمت بیمارستان .
بلند شدم نشستم و با خجالت گفتم :
_ من خوبم استاد . . . .خودم یه دکترم می دونم  . . .نشکسته  . . .اگه شکسته بود و مغزم آسیب دیده
بود االن نمی تونستم جایی رو ببینم  ( . . .بخش حواس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار داره )
فتاح با نگرانی گفت :
_ االن منو خوب می بینی ؟
من  :من واضح و کامل می بینمتون استاد فتاح . . .
چهره ای که تار می دیدم در هم رفت  .زمزمه کرد :
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_ خانم کیشان  . . .من مسبح هستم ! تکون نخور  .االن میرم کمک میارم .
صداش محو شد انگار  . . .هی تکرار می شد  " .االن میرم کمک میارم" " االن میرم کمک میارم"
چشام و بستم  . . .چند بار پلک زدم .یه نفر دیگه هم اومد باالی سرم  . . .خواهر دکتر مسبح بود  .سکینه
بیوتیفول  ! . . .اینو دیگه می تونستم تشخیص بدم  .جدی جدی دارم کور میشم ؟ شاید هم توهم می
زنم هی ؟
صدای دکتر مسبح رو می شنیدم :
_ مقنعشو در بیار  . . .به نظر میاد که فقط یه ترک سادس  . . .یکم توهم داره  . . .نباید تکونش بدیم
ممکنه خونریزی مغزی پیدا کنه .
خواهرش با عصبانیت گفت :
_ راستشو بگو چیکارش کردی ؟ همینجوری یهویی افتاد ؟
مسبح  :نه  . . .من حواسم نبود ترسوندمش  . . .المپو خاموش کردم بعد یادم افتاد یه چیزو باید برمی
داشتم و . . .
سکینه  :خوبه خوبه توهم ! ( روبه من ) گلسا صدای منو می شنوی ؟ این چندتاس ؟
به دستش که چندتا انگشت باز شده داشت نگاه کردم و گفتم :
_ سه یا شایدم چهار . . .
سکینه :
_ می دونی امروز چند شنبه اس ؟

چشم هامو بستم درد خاصی احساس نمی کردم فقط پس سرم یکم می سوخت  . . .گفتم :
_ بین یکشنبه تا سه شنبه شک دارم ! . . .
سکینه :
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_ نخواب گلسا ! نخواب ! چشماتو باز کن ! نخواب ! نخواب ! ( روبه دکتر ) باید ببریمش بیمارستان . .
! .
مسبح  :گلسا میتونی بلند شی ؟
به سختی بلند شدم و با کمک سکینه ایستادم  . . .چنگ زدم تا مقنعمو از دستش بگیرم که گفت :
_ نه  ! . .بی خیالش شو  . . .همینجوری میندازم رو سرت .
دستمو گرفت و من درحالی که می لنگیدم بی هیچ حرفی دنبالشون رفتم  . . .سوار ماشین دکتر مسبح
شدیم  . . .البته سکینه تاکید می کرد تکیه ندم و تکون نخورم و مدام سر مسبح غر می زد که آروم
رانندگی کنه .
توی بیمارستان  ،مشخص شد که پوست پس سرم ترک برداشته .و جمجمه ام مو برنداشته خداروشکر . .
 .ولی یه دسته از موهامو تراشیدن و بخیه زدن  . . .بعد از سی تی اسکن هم مشخص شد خونریزی مغزی
ندارم .
بعدش سر درد عجیبی پیدا کردم  . . .روی تخت اورژانس نشسته بودم  .یه سرم هم به دستم بود  .دقیقا
نمی دونستم برای چی !

سکینه پرده رو کنار زد و اومد کنارم  .با نگرانی گفت :
_ بهتری ؟
سرمو به نشونه مثبت تکون دادم گفت :
_ بخواب تا سرمت تموم بشه  . . .چرا نشستی ؟
من  :وقتی دراز می کشم  ،کابوس ها میان سراغم  ( . . .بغضم می ترکه و اشک می ریزم ) چرا نمردم ؟
چرا نمردم ؟ ( نفس هام با ارتعاش ریه هام بیرون میان )
سکینه کنارم نشست و گفت :
_ بعضی وقتا آدم کم میاره  .می دونم  .ولی مرگ دست اونیه که اون باالس  . . .نه ماها . . .
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من  :چرا ؟ چرا نمی زاره راحت شم ؟
سکینه  :شاید بعد از این سختیا یه راحتی خیلی خوب هم برای تو باشه  ! . . .از کجا معلوم ؟
من  :تو نمی دونی من چی می کشم ! هیچی نمی دونی !
سکینه  :هیچ کس اونقدر که فکر می کنه بدبخت نیست !
من  :بی خیال مهم نیست  ( . . .اشکامو پاک می کنم ) میشه بقیه سرم رو بی خیال شیم ؟
سکینه  :نوچ  . . .دراز بکش من خودم کنارتم نمی زارم کابوسا بیان  . . .بخواب  ! . . .زود !

از سر اجبار دراز کشیدم  . . .کش و قوسی به کمرم دادم و از زور خواب چشام بسته شد  . . .سرم باند
پیچی بود و زیر سرمم بالش نبود که راحت باشم  . . .یکم اذیت شدم
چند نفس عمیق کشیدم  . . .از اون مرد عینکی و دست های سرد خبری نبود  . . .گفتم شاید بهتر باشه
یکم بخوابم  . . .فکر کنم ساعت دو بعد از ظهره .
تا سه که دانشگاه تعطیل میشه می تونم چرت بزنم  .یه ساعتم یه ساعته ! تا اون موقع بر می گردم
خوابگاه و نمی گم کجا بودم . . . .باند پیچی سرمم باز می کنم  .زخم شمشیر که نخوردم !
با این فکرا  ،چشام گرم شد و خوابیدم .
نمی دونم چه قدر گذشت که دست هایی سرد رو روی لپام حس کردم . . . .همه ی تنم یخ کرد موهامم
سیخ شد . . . .بین خواب و بیداری بودم .
کم کم صداهایی محو برام واضح تر شدن .
 +چرا پاشدی اومدی اینجا ؟
_ چون که به خودم مربوطه .
 +فقط داری خودتو بیشتر اذیت می کنی .
_ هنوز هیچی معلوم نیست .
+یعنی چی هیچی معلوم نیست ؟ بهش دست نزن ! بیدار میشه !
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_ واقعا دیگه داره بیدار میشه ! من میرم مونس  . . .مراقبش باش .
 +خداحافظ .
چشام بسته بود ولی دست دراز کردم و آستینش رو گرفتم این بار باید بفهمم این کیه
وقتی آستینشو گرفتم سعی کردم چشامو باز کنم و قبل از رفتنش چهرشو ببینم  . . .صداش رو نمی
تونستم تشخیص بدم چون گوشام زنگ میزد .
تار می دیدم .
با صدای گرفته گفتم :
_ کی هستی ؟
به سمتم برگشته بود  . . .با این که واضح نمی دیدم ولی فهمیدم خیلی خشک داره نگاه می کنه  . . .جوابی
نشنیدم  . . .سوالمو تکرار کردم .
آستینش رو لمس کردم  . . .آستین کت بود !
خواستم محکم تر بکشم که دستشو کشید و صدای قدم هاشو شنیدم که دور تر شد  . . .حاال واضح می
دیدم  . . .هیبت اونی که دور تر می شد کت شلوار سرمه ای تنش بود و نیم کچل بود خیلی سریع از زاویه
دیدم خارج شد و نفهمیدم .
آیا واقعا چند دسته موی سرمه ای تو صورتش ریخته بود ؟
اون . . .
امید فتاح بود ؟
( راوی  :امید )

خونه ام برام دلگیر تر از همیشه شده بود .دیگه نشستن توی بالن و رسیدگی به گیاه هام آرومم نمی کرد
.الکی قدم می زدم توی خونه  . . .گاهی هم به سمت آشپزخونه می رفتم .
گل و شیرینی رو که روی اپن می دیدم دلم می گرفت .
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آخر سر لباسامو پوشیدم .کت شلوار مشکی .گل و شیرینی رو هم برداشتم و رفتم پایین توی ماشین
نشستم و زدم از خونه بیرون .به سمت ناکجا آباد رانندگی می کردم .
طرفای ساعت هشت که بنزینمم به آخراش رسیده بود به سمت خونه دکتر خادم رفتم
دم در نگه داشتم و پیاده شدم  . . .صاف ایستادم و به مونس اس دادم که من دم درم .
چند دقیقه بعد  ،دکتر خادم  ،مینو و مونس هم اومدن دم در  . . .مینو احساساتی شده بود و مثل یه مادر
واقعی اومد جلوم و گریه کنان با اشاره ازم خواست خم بشم تا قدم بهش برسه . . . .وقتی خم شدم
پیشونیم رو بوسید و نوازشم کرد  . . .هیچ وقت نتونستم واقعی بودن یا نبودن این احساساتشو بفهمم . . .
ولی از بچگی من رو پیش خودش معذب می کرد .
من نشستم پشت فرمون و دکتر خادم کنارم نشست  . . .مینو و مونس هم عقب نشستن  . . .ترجیح می
دادم هیچ حرفی نزنم  . . .حتی وقتی دیدمشون هم به زور سالم کردم .
از سکوت سهمگینم اونا هم حرفی نمی زدن .
تا خود مقصد از سکوت رنج می بردم .سکوتی که نه می خواستم باقی بمونه و نه بشکنه !
دلم می خواست هیچی نشنوم  . . .ولی از سکوت خسته شده بودم  . . .دستم عرق کرده بود  . . .با گفتن
" رسیدیم " ماشین رو نگه داشتم و پیاده شدم  . . .بعد از پیاده شدن بقیه  ،ماشین رو قفل کردم و به
سمت آپارتمان بزرگ و مجلل مورد نظر رفتم و دکمه آیفون رو زدم  . . .سعی کردم از جلوی دوربین برم
کنار ولی مونس با اشاره مجبورم کرد همونجا بایستم .
شرشر داشتم عرق می ریختم  . . .با یک دستمال کاغذی که تو جیبم چپونده بودم  ،عرق سر و صورتم
رو خشک کردم  . . .دکتر خادم نگران بهم خیره شد ولی چیزی نگفت .
در آپارتمان بدون هیچ حرفی که ما از آیفون بشنویم باز شد .
وارد ساختمون شدیم و به سمت واحد مذکور رفتیم  . . .عرق کرده بودم ولی عرق سرد  . . .موهای تنم
هم سیخ شده بود  . . .عضله هام منقبض شده بود  . . .صحنه ی امروز ظهر از جلو چشمم نمی رفت .
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از آسانسور پیاده شدیم و در خونه به رومون باز شد  . . .خانم و آقای مهربون و خون گرمی باهامون سالم
علیک کردن و من گل و شیرینی رو به سیما دادم  . . .مونس بهش گفته بود که اولماک منم  . . .برای
همین از دیدنم زیاد تعجب نکرد .
هممون رفتیم و روی مبل های خوش رنگ خونه نشستیم  . . .دکوراسیون خونه کرم قهوه ای بود و
آرامش عجیبی به آدم می داد .
پدر مهربونی داشت  . . .مادرش هم خیلی خوب بود  .از حرفایی که دکتر خادم با پدرش و مینو و مونس
با مادرش می زدن هیچی نمی فهمیدم . . . .ذهنم خالی بود .
با صدای دکتر خادم یکم به خودم اومدم  . . .آروم دستشو روی زانوم گذاشت و گفت :
_ امید جان می شنوی ؟

من  :بله ؟ چیزی شده ؟
دکتر  :چند بار صدات کردم ! حالت خوبه ؟
من  :من خوبم .
آقای نادری  :ماشاال پسر با شخصیتی هستید شما تعریفتون رو از سیما زیاد شنیدم .
دکتر  :ما گفتیم حاال که حرف ها زده شده  ،چرا نمی رین با سیما خانوم حرفاتونو بزنین ؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
_ چشم هرچی شما بگید .
به مونس زیر چشمی نگاه کردم .توی نگاهش ترحم می دیدم خوشم نیومد  .بهش گفته بودم که من قوی
ام  . . .ولی باور نکرد  . . .از خواهرم نمی تونستم انتظار داشته باشم هیچی راجع بهم ندونه !
سیما بلند شد تا راه رو نشونم بده  . . .من هم بلند شدم و دنبالش رفتم .وقتی تنها شدیم  ،تازه فهمیدم
باید باهاش حرف بزنم و هیچ حرفی هم ندارم  . . .اون هم از خجالت سکوت کرده بود .
با سرفه ای خشک گفتم :
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_ چه خبر ؟
سری تکون داد و خشک تر از من گفت :
_ سالمتی .
من  :صحبت یا شرایط خاصی نداری ؟
گفت :

_ همش قراردادیه  . . .این یه ازدواج واقعی نیست  .من هم اونقدر صبور هستم که بتونم همه چیز رو
تحمل کنم  . . .مگه این که تو چیز خاصی بخوای .
من  :از من نمی ترسی ؟
گفت :
_ چه بخوای چه نخوای  ،همه ی کسایی که می دونن کی هستی ازت می ترسن  . . .به هر حال انسان
نیستی  . . .ولی من یه پزشک و یه محقق ام  .ازت نمی ترسم  .در واقع  ،قراره مراقبت باشم  .و اینم زیاد
سخت نیست .که نزارم یه نفر بمیره .
من  :پس می دونی احتمال مرگم زیاده .
سر تکون داد و دیگه حرفی نزد  . . .خواستم یه سوال بپرسم که پشیمون شدم  . . .پرسیدنش فایده ای
نداره . . .
ولی  . . .گفتم :
_ اگه من یه نفر دیگه رو دوست داشته باشم تو چیکار می کنی ؟ می تونی بازم باهام زندگی کنی ؟

پوزخندی زد  .حرفم به نظرش خنده دار بود .می فهمیدم .ولی باید گربه رو دم حجله می کشتم ! یادت
رفته امید ؟ اگه خم شی سوارت میشن !
خیلی جدی گفتم :
_ جدی پرسیدم !
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گفت :
_تو که حق انتخاب نداری  ! . . .ولی اینو بدون  . . .این با واقعیت قاطی شده  . . .من هم نمی زارم
جلوی کس و ناکس خدشه به زندگیم بندازی !
من  :و اگر هم من بخوام  ،هر وقت که الزم ببینم می کشمت !
قیافش وحشت زده شد  .ادامه دادم :
_ هنوزم برای کناره گیری فرصت داری  . . .ولی نترس  . . .من تا وقتی باهام خوب باشی کاری به کارت
ندارم . .ولی یه چیزو بدون  . . .من تحمل سگ اخالقی ندارم  . . .و به وقتش بدجور خریتم می زنه باال !
حالیته ؟
اخم توی صورتم حالمو بدتر می کرد .
سیما خندید و گفت :
_ باشه ! سعی می کنم رو اعصابت نرم  . . .هرچه قدر تو خر بشی  ،مطمئن باش من آدم می مونم ! . . .

دیگه چیزی نگفتم و بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون  . . .پشت سرم اومد  .مادرش با مهربونی بهمون نگاه
کرد و گفت :
_ خوب چی شد ؟
من چیزی نگفتم  .سیما هم چیزی نگفت .
مونس با چند تا سرفه ی واقعی گفت :
_ سکوت نشونه رضایته پس مبارکه !
مثل اینکه اونقدرام گربه رو نکشتم زخمیش کردم  .شایدم فقط پِخِش کردم  .به خاطر حال خرابم بود
.اشکال نداره  .بعدا هم میشه درستش کرد .
بعد از خوردن یه سری دیگه چایی  ،برگشتیم  . . .ترجیح دادم برم خونه ی دکتر خادم
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سرمو که روی بالش گذاشتم  ،سردرد بهم حمله کرد از درد نمی تونستم بخوابم  .اتاق تاریک تاریک بود
.
نمی دونم ساعت چند بود که در باز شد و دکتر خادم اومد تو  .دستشو روی پیشونیم گذاشت و با نگرانی
گفت :
_ پاشو بشین ! . . .
نشستم  . . .تی شرتم خیس عرق شده بود .
یه قرص و لیوان آب داد بهم تا بخورم خوردم نپرسیدم چیه  .حتی اگه زهر هم باشه  ،بازم می خورمش .
گفت :
_ از کی این طوری شدی ؟
گفتم :
_ نمی دونم .
دکتر  :می دونی و نمی خوای بگی . . .
من  :نمی خوام ضعیف باشم  ...نمی خواستم ضعیف باشم  .ولی شدم .
دکتر  :برای قلبت نگرانم .
دستمو گرفت تا نبضم رو چک کنه  . . .بعد گفت :
_ می خوای بیا باال روی تردمیل یکم بدو  . . .قلبت داره ضعیف تر میشه  . . .شاید بتونی افکارت رو هم
بهتر کنی .
دویدن  . . .؟ ترجیح میدم برم توی فضای باز تا توی خونه !
گفتم :
_ اگه دویدن رو برام تجویز می کنی  ،میرم توی حیاط  . . .هوای باز بهتره .
دکتر  :مشکلی نداره  .پاشو زودتر برو بیرون  . . .نه  . . .اول برو یه دوش آب ولرم بگیر  . . .بدجور
عرق کردی .
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من  :ساعت چنده ؟
دکتر  :یک نصفه شب .
بلند شدم و رفتم توی سرویس بهداشتی اتاقم  . . .با لباس رفتم زیر دوش و یه ده دقیقه ای زیر آب
موندم  . . .از بس سعی کرده بودم بهش فکر نکنم  ،واقعا بهش فکر نمی کردم  . . .ولی به چیز دیگه ای
هم نمی تونستم فکر کنم  .مثل جای یه تیکه پازل که فقط با تیکه ی خودش پر میشه .
بعد از دوش گرفتن لباس گرمکن پوشیدم و رفتم توی تاریکی و سکوت حیاط شروع به دویدن کردم . . .
شاید بهتر بود بهش فکر می کردم ؟ شاید بهتر بود قبولش می کردم ؟ شاید باید ازش می پرسیدم و به
قول کاویان خیال خودمو راحت می کردم  . . .؟
نمی دونم چه قدر دویدم .نیم ساعت ؟ یه ساعت ؟ هر چی بود دیگه نفس برام نمونده بود  .بعد از یکم
قدم زدن و رسیدن ضربان قلبم به حالت نرمال  ،روی چمن های باغچه دراز کشیدم  .و به ماه نگاه کردم .
به امروز صبح فکر کردم که کاویان اومد و بهم گفت که گلسا ازش خواسته که بهم بگه من رازشو به کسی
نگم  . . .به جسم ضعیفش که روی تخت اورژانس بود و دست های بی جونش  .سر باند پیچی شده و
موهای سیاه و کوتاهش .
به لحظه ای که آستینمو گرفت و گفت کی هستی .
یعنی واقعا هیچ راهی برای برگشت نیست ؟ هیچ جوره نمیشه از این کابوس بیدار بشم ؟
بله برون هفته ی دیگست بعدشم معلوم نیست کی عقد و عروسیه .ولی هرچی باشه .باید برم و خیال
خودمو راحت کنم یا نه ؟

بازم هیچ احتمالی وجود نداره که گلسا به من عالقه داشته باشه  . . .بهم میگه عوضیه کچل ! هه  . . .منم
که چه قدر باهاش خوب رفتار کردم ! از روز اول تا حاال بهش طوری نگاه کردم که مطمئنا فکر می کنه می
خوام سر به تنش نباشه !
دکتر خادم خیلی یواش گفت :
_ داری به چی فکر می کنی که حالتو بهتر کرده ؟
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بلند شدم نشستم  . . .گفتم :
_ هیچی ! ببخشید اگه نزاشتم شما بخوابین .
لبخندی زد و گفت :
_ بین عقل و احساس گیر کردی ؟
من  :چی ؟
دکتر اومد و کنارم نشست و گفت :
_ پس گیر کردی .
من  :چطور مگه ؟
دکتر  :منو نپیچون بچه جون بیا نصیحتت کنم .
لبخندی زدم  .ادامه داد :
_ بعضی وقتا باید از عقلت پیروی کنی  ،بعضی وقت ها هم از احساست  . . .و این بازم به عقلت بر می
گرده . . .
من  :همش شد عقل دیگه !
دکتر  :نه  . . .وقتی تصمیم می گیری از احساست پیروی کنی به ظاهر از عقلت پیروی کردی  . . .ولی
ادامه ی کارته که بر می گرده به احساس  . . .این عقله که تصمیم می گیره کی باید زمام کار هارو بده
دست احساس  . . .و این احساسه که تصمیم می گیره ادامه ی داستان چی باشه
من  :متوجه ام .
دکتر  :االن در موقعیتی نیستی که از احساست پیروی کنی درسته ؟
من  :هیچ وقت این کارو نکردم  .چون نباید می کردم .
دکتر  :قبال برات خیلی خطرناک بود  . . .ولی االن  . . .شاید بتونی امتحانش کنی ؟
من  :بلد نیستم  . . .و از طرفی هم  . . .آه بی خیال .خیلی خوابم گرفته شما چه طور ؟
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دکتر  :تالشتو بکن  . . .اولماک  . . .االنم پاشو بریم بخوابیم .
بلند شدم و گفتم :
_ ممنون که اینقدر فهمیده این که از جزئیات قضیه نمی پرسین .
دکتر  :خواهش می کنم .
باید از یه نفر کمک می گرفتم  . . .ولی کی ؟ نمی دونم  .شاید هم  . . .از رحمت  .یا همون رادمهر .

مونس گفت که امکان داره اگه بفهمه من گلسا رو دوست دارم به خونم تشنه بشه ولی اون به هر حال پسر
عمه شه  . . .منم استادشم  . . .به اینم فکر کردم که از سارا  ،سایه یا رادمان کمک بگیرم ولی  . . .رحمت
از همشون عاقل تر بود . . .
توی دانشگاه بودم  .اولین کالسی که داشتم  ،توش همشون بودن .هم گلسا  ،هم رادمان و  . . .ولی
خبری از رادمهر نبود .دلیلشم البد همونه که مونس گفت  .پس شاید همون رادمان بهترین گزینه باشه . .
 .ولی  . . .ولی من نمی تونم غرورم رو بشکنم و به دانشجوم بگم من فالنی رو دوست دارم !
به ظاهر داشتم درس می دادم ولی خودمم نمی فهمیدم چی دارم میگم  . . .هی می گفتم و می نوشتم و
اون بدبختا هم مثل چی جزوه می نوشتن .
باالخره تصمیم گرفتم حرفم و بنویسم  . . .یا شایدم بتونم به رادمان اس ام اس بدم ؟ نه  . . .من نمی
تونم رک بگم  . . .باید سر این قضیه زمینه سازی کنم و تو لفافه بپیچم .
آخر کالس بود که گوشیم و در آوردم و به رادمان پیام دادم :
_ بعد از دانشگاه تو کافه ی کنار پارک منتظرتم  . . .فقط من و تو . . .
بعد از گفتن " خسته نباشید " خشک و خالی  ،کیفمو برداشتم و خیلی شیک از کالس خارج شدم . . .
.طوری زدم بیرون که خودمم نفهمیدم چی شد .
کالس بعدی نمی دونستم چرا بچه ها یه جوری نگام می کردن  ! . . .هی هم یواشکی می خندیدن . . .
دیگه داشتم به سر و صورتم شک می کردم ! نکنه شاخ درآوردم خودم خبر ندارم ؟
بعدشم که توی راهرو رادمان جلومو گرفت و با یه لبخند مسخره گفت :
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_ استاد ؟ شما هم ؟
من  :من چی ؟
رادمان  :شما هم ازاون وری ؟
من  :چیو میگی ؟
رادمان  :استاد ما خودمون این کاره ایم !
گوشیشو درآورد و پیام خودمو نشونم داد و گفت :
_ اینو احیانا برای کی می خواستین بفرستین ؟

جدیتی که توی صورتم بود جاش رو به خشم داد ! یدونه محکم زدم تو سرش و گفتم :
_ احمق من با خود بی شعورت کار داشتم ! منحرف ! بگو چرا بچه های اون کالس اونجوری نگام می
کردن ! کار تو بود آره ؟
با آخ و اوخ گفت :
_ وای استاد ببخشید !
سعی داشت فرار کنه که یقشو گرفتم و نزدیک بود بزنم لت و پارش کنم که یه نفر بازوی آستین کتمو
گرفت و کشید .اگه جنسش حسابی نبود پاره می شد !
برگشتم دیدم گلسائه .
با مظلومیت گفت :
_ استاد ببخشیدش دفعه آخرش بود .

یدونه دیگه زدم پس کله رادمان و ولش کردم و درحالی که کتمو صاف می کردم محل حادثه رو ترک
کردم  .خیلی شیک و جنتلمن وار /:
نه مثل این که واقعا به این رادمان خل و چل اعتباری نیست !
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بعد از دانشگاه  ،رفتم توی همون کافه ای که با سیما حرف زدم و به رادمان تلفن زدم تا پاشه بیاد . . .
بازم به این که به رادمهر زنگ بزنم ترجیحش می دادم  ! . . .بدبخت صداش می لرزید !
ساعت سه و نیم بود که سر و کله ی خسته کوفتش توی کافه پیدا شد و بعد با خجالت و ترس اومد جلوم
نشست .
من  :سالم مرد خسته ی فرصت طلب ! ناهار خوردی ؟
رادمان  :نه استاد .
من  :پس باید می رفتیم رستوران که !
رادمان  :رستوران که جای حرف زدن نیست !
من  :چه قدر تو فهمیده ای پسر !
رادمان  :لطف دارین استاد .
یکم دست دست کردم و گفتم :
_ رادمان ؟
یه " بله " گفت که به " هوم " خیلی نزدیک بود ! گفتم :
_ من و تو رفیقیم دیگه نه ؟
یکم چهره اش باز تر شد و گفت :
_ واقعا ؟
من  :تو بچه ی خوبی هستی و مثل داداش کوچیکه ی نداشتم دوست دارم  . . .تو هم منو رفیق خودت می
دونی ؟
با خوشحالی دستشو دراز کرد و گفت :
_ چاکرغالم داداش بزرگمونم هستیم ! رفیق که سهله !
با لبخند بهش دست دادم  .دوتا بستنی موزی سفارش دادم تا یکم وقت بخرم . . .
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رادمان  :خوب  . . .چه کاری از دستم برای رفیقم برمیاد ؟
من  :چه قدر تو باهوشی پسر ! از کجا فهمیدی به کمکت نیاز دارم ؟
رادمان  :اگه قول بدی رفاقتمون پابرجا بمونه صددرصد کمکت می کنم داداش . . . .حاال چیه ؟
باز نتونستم جلوی رک گفتاریم رو بگیرم گفتم :
_ من عاشق یه نفرم .
رادمان هیجان زده :
_ خـــــوب ؟
من  :ازت می خوام ازش بپرسی اونم همین احساسو داره یا نه .
رادمان  :همین ؟ یعنی اگه طرف عاشقت نبود بی خیال میشی ؟
سکوت کردم  .یادم نبود که زیر لب حرف زدن من خیلی بلنده !
زیر لب گفتم :
_ من برای گلسا فقط خوشبختیش و می خوام !
( راوی  :گلسا )
مونس هیچی بهم نگفت  . . .ولی خودم فهمیدم که اونی که دیروز اومده بود باالی سرم فتاح بوده .
با بدبختی بخیه خوردن سرم رو از بقیه بچه ها مخفی کردم  .دیشب که رفتم خوابگاه اصال خوابم نمی برد .
درد داشتم و دستمم به جایی بند نبود .نمی تونستم بچه هارو بیدار کنم .خودشون خیلی خسته بودن .فقط
بی صدا اشک می ریختم  . . .صبح هم حالم سر جاش نبود .با شایعه ای که رادمان پخشش کرده بود دیگه
هیچی دیگه !
معلوم نیست فتاح با کی می خواسته قرار بزاره  .ولی یه جوری جلوی بقیه نقش بازی کرد که انگار واقعا با
رادمان کار داشته . . .
ولی خوب دیگه همه اونقدرام خر نیستن  .چرا باید باور کنم که با رادمان کار داشته ؟ تو کافی شاپ ؟
اونم فقط من و تو ؟
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شاید می پرسین که چجوری کل دانشگاه خبر دار شدن  .خوب شما پسر عمه ی عوضی منو خوب نمی
شناسین  . . .رادمان به محض دریافت پیام از فتاح  ،اسکرین شات گرفته و توی گروه دانشجوها گذاشته
که آره " . . .فتاح هم دختر بازی بلده ! "
بعد از دانشگاه هم که اون رادمان غیبش زد  .با خودم گفتم بهتره برم به رحمت یه سر بزنم وگرنه با این
دانشگاه نیومدنش کار دست خودش میده !
برای همین به سارا و سایه گفتم خودشون برگردن خوابگاه و تاکسی گرفتم و رفتم خونه ی رحمت .
دم در کلی معاطل شدم تا در رو برام باز کنه ولی وقتی رفتم تو دیدم حالش اونقدرام بد نیست  .چندتا
تشر بهش رفتم که این چه وضعیه و اینا .
یه نیم ساعت یه ساعتی موندم و بعد عزم رفتن کردم  .ساعت پنج بود که رادمان هم برگشت و اصرار
کرد یکم دیگه هم بمونم .
رحمت  :ناهار خوردی ؟
رادمان  :آره یه ساندویچ خوردم .
رحمت  :کجا بودی ؟
رادمان  :با یه نفر قرار داشتم .
خداروشکر کردم رحمت نمی دونست امروز فتاح نزدیک بود رادمان رو له کنه وگرنه به خونش تشنه می
شد  . . .رو داداشش یکم حساس بود ! ( مونس روی من اینم رو داداشش ! چقدر پیوند خواهر برادری
محکمه واقعن ! )
من  :رادمان کارم داری ؟
من و مون کرد و گفت :
_ کار که نـــــــه ! می خوام باهات  (. . . .چشم غره ای که رحمت نثارش کرد مجبور شد سکوت کنه )
با کله شقی گفت :
_ بیا تو اتاقم !
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رحمت جوش آورد :
_ دیگه چی چی !
من  :خوبه بابا توهم ! نمی خورتم که !
رادمان  :فالگوش وایسیا به ارواح آقابزرگ زنده نمی زارمت !
بعد آستینمو گرفت و کشوندتم تو اتاقش .
نشستم روی صندلی پشت کامپیوترش و گفتم :
_ خوب ؟ گند جناب عالی چه باشد ؟
کالفه نشست روی تخت و گفت :
_ بینیم بابا دلت خوشه ! . . .
بعد دیگه هیچی نگفت  .هی خواستم هیچی نگم دیدم اینم هیچی نمیگه ! . . .
پوفی کشید و گفت :
_ نمی دونم از کجا شروع کنم یا از کدوم در وارد بشم  ! . .از در ناچاری !
من  :درباره منه یا خودت ؟ یا  (. . . .وحشت زده ) نکنه سر مهرسا بالیی اومده ؟
گفت :
_ نه بابا راجع به یه بنده خداست .
من  :خ  . . .خوب خداروشکر . . . .زودتر بگو نصفه جون شدم !
رادمان  :کسی هست که عاشقش باشی ؟
من  :وااااا ! حرفا میزنی !
رادمان  :ببین من پسرعمتم درست ولی باور کن مثل خواهر خودم دوست دارم پس باهام صادق باش . . .
خوب ؟
من  :آخه واقعا عاشق کسی نیستم !
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رادمان  :در حد دوست داشتن ساده هم ؟
من  :نه مطمئن باش کسی نیست .
رادمان  :می دونی گلسا  .فتاح  . . .واقعا با خود من کار داشت عصری پیشش بودم .
یهو خوشحال شدم و گفتم :
_ واقعا ؟ لت و پارت نکرد ؟
رادمان  :نه بابا ! خیلی بدبخت مظلوم شده بود .
من  :چرا ؟
رادمان  :عاشق شده بود .
یه ایـشی گفتم و اضافه کردم :
_ خیلی بهش میاد ! اه اه اه  . . .دختره ی . . .
رادمان  :تو می دونی عاشق کیه ؟
من  :این دکتره که داوطلب شده بود  .اسمش چی بود ؟ آها  .سیما نادری  .یه افه هایی میاد ادم به عشوه
شتری رحمت می فرسته !
رادمان خندید و گفت :
_ مطمئنی ؟
من  :چمی دونم  ! . . .البد همونه دیگه  . . .شایدم واقعا یه شیوه تثبیت انتخاب بود نمی دونم !
رادمان  :چی چی میگی واسه ی خودت ؟
من  :هیچی .
کالفه بلند شدم و گفتم :
_ اگه تموم شد من برم ؟
رادمان  :چی چیو تموم شد ؟ من که هنوز چیزی نگفتم !
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من  :خوب گفتی فتاح عاشق شده دیگه ! چرا نمیری همه جا جار بزنی و یواشکی بهم میگی ؟
رادمان  :بگیر بشین و تا آخر گوش کن .
با کالفگی نشستم  . . .ادامه داد :
_ تو درباره ی فتاح چی فکر می کنی ؟
من  :الیق هر چی فحشه تو دنیا همینه ! ( تاحاال دقت کردین گلسا تو مسائل رمانتیک واقعا خنگه ؟ )
گرفته شد نمی دونم چرا  . . .یعنی اینقدر دلش به حالش سوخته ؟
رادمان  :کی بود می گفت فتاح اونقدرام آدم بدی نیست ؟

من  :پشیمون شدم  . . .ببینم مگه چی بهت گفته اینجوری شدی ؟ نکنه عاشق تو شده ! ؟
قاه قاه خندیدم  . . .رادمان گفت :
_ روم به عنوان یه رفیق حساب کرد که به کسی نگم  . . .اولین باره که اینجوری جدی شدم گلسا . . .
غم وحشتناکی داشت بنده خدا .
یاد اون وقتی افتادم که بهم گفت که ببخشمش و به بقیه هم بگم که ببخشنش  . . .و یه خودکار قرمز هم
بهم داد .
من  :آره این اواخر یکم عجیب می زنه  ( . . .بغضم می گیره ) نکنه داره می میره ؟ ( نگفتم خنگه ) /:
رادمان  :آدم عاشق فرقی با رفتنی ها نداره  . . .خصوصا وقتی که عشقش یه طرفه باشه
من  :آره . . . .نمونش همین رحمت .
تو دلم گفتم دختری که این عاشقشه لیاقتشو نداره ! خوب  . . .منم لیاقت رحمتو نداشتم !
رادمان با غضب گفت :
_ تو کار دیگه ای به جز بیچاره کردن این و اون نداری دختر ؟
چشام گرد شد :
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_ وا ! به من چه مگه من خواستم رحمت عاشقم شه ؟

رادمان  :یه مدت داداشم جلو چشمم داشت زجر می کشید حاال نوبت یه نفر دیگست ! همشم تقصیر
توئه !
من  :حالیت نی . . .
چشامو بستم تا درد سرم کمتر بشه  .وقتی چشامو باز کردم رادمان گفت :
_ فهمیدی ؟
من  :چیو ؟
رادمان با خشم زیر لب غرید :
_ فتاح می خواست بدونه که تو عالقه ای بهش داری یا نه ؟
شکم به یقین تبدیل شد نه هنوز زوده  .اون هم  . . .ولی من نمی دونم !
بعد از چند ثانیه تو هنگ موندن فهمیدم باید جواب این سوال رو بدم  . . .که دوستش دارم یا نه . . .
اوایل خیلی ازش خوشم میومد  .ولی چون اون یه مغرور بی احساس بود از فکرم بیرونش کرده بودم . . .
حاال  . . .من باید چی می گفتم ؟
رادمان  :آره یا نه ؟
من  :نمی دونم .
رادمان  :پس جوابت نه هستش ؟
من  :فکر کنم .
هیچ واکنش خاصی نشون ندادم  .احتمال هم داره که این یکی دیگه از نقشه های رادمان باشه آخه بشر
اینقدر میمون ؟
رادمان نفس عمیقی کشید و گفت :
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_ امیدوارم بودم باشی  .ولی اشکال نداره  .فتاح بهم گفت که حتی اگه جوابت نه بود  ،هیچ اشکالی نداره .
 . .گفت نمی تونه فراموشت کنه ولی وانمود می کنه این کارو کرده  . . .فقط  . . .گلسا از این به بعد
بیشتر مراقب خودت باش . . . .و به روش هم نیار باشه ؟
من  :باشه .
بعد از اتاق بیرون رفتم و ازشون خداحافظی کردم و رفتم بیرون  .فکرم بهش مشغول شد .
من عاشقش نبودم  . . .شایدم بودم ! از کجا باید بفهمم ؟
مونس ازم پرسید از کجا باید بفهمیم یه نفر عاشق شده  . . .و من جوابشو چی داده بودم ؟ حساس شدن
روی طرف  . . .زیر چشمی نگاهش کردن و نگه داشتن چیزایی که بهت میده .
من  . . .حتی یه رابطه دوستانه هم باهاش نداشتم ! از کجا باید این چیزا رو داشته باشم ؟
باز خداروشکر که فتاح مثل رحمت پیله نیست و غرورش براش از عشق مهم تره  . . .بازم نمی دونم
چطوری به رادمان گفته ! اون صحنه حتما خیلی دیدنی بوده !
تاکسی گیرم نمیومد .برای همین به سمت خط اتوبوس شروع کردم به راه رفتن  . . .امشب شیفت شب
دارم ! اهــــــــــه !
یه هفته ای گذشت  .وقتی مهرسا اومد تهران اصال ندیدمش  .می ترسیدم ضعیف برخورد کنم  . . .از
اولماک هم خبری نمی شد  . . .منم روم نمی شد بهش زنگ بزنم یا حتی اس بدم  .به هر حال آدم که
نیست !
رادمان بهم گفت که به فتاح گفته که عالقه ای بهش ندارم  .اونم واکنش خاصی نشون نداده .
توی دانشگاه سر کالس فتاح بودم همینجور به بدبختیام فکر می کردم که یهو یادم افتاد که اولماک بهم
گفته بود که درخواستی که امید به سیما توی کافه داده برای تثبیت انتخابش بوده ! خوب  . . .منم
داوطلب شده بودم ! پس حتما اینم برای تثبیت انتخابم بوده ! که من امید رو رد کردم ! پس حتما  . . .یه
امیدی هست !
نمی دونم چرا یه هفته طول کشید تا به این نتیجه برسم ! ولی  . . .ته دلم از این که فتاح عاشقم نیست
دلخور شدم  . . .دوست داشتم که دوسش داشته باشم .
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ولی  . . .با این وجود باید از مونس بپرسم تا مطمئن بشم  .خداروشکر امروز کنار من نشسته بود  .امید
داشت درس می داد و ظاهرا وضعیت امن بود چون داشت روی تخته یه چیزایی هم می نوشت .
روی کاغذ کنار دستم نوشتم :
_ مونس باالخره کی انتخاب شد ؟
بعد با آرنجم زدم بیدارش کردم  . . .پررو پررو سر کالس سرشو گذاشته رو میز خوابیده اونم ردیف اول
! خره دیگه خر !
پاشد و مثل اسکال نگام کرد که به کاغذه اشاره کردم  . . .خوندش و پایینش نوشت :
_ سیما نادری  . . .همه چیزم تموم شده عزیزم ! . . .
یه جوری دلخور نگاهش کردم و نوشتم :
_ راستی امید چیکاره بود اون روز توی کافه ؟
نوشت :
_ بعد از کالس بهت میگم .
بعد دوباره گرفت خوابید /:
تا بعد از کالس جونم به لبم رسید ! . . .
بعدشم نمی گفت که ! بردمش توی محوطه و نشوندمش روی نیمکت مثل اجل معلق باال سرش وایسادم و
گفتم :
_ تا نگی نمی تونی بری !
پوفی کشید و خونسرد گفت :
_ امید همون اولماکه .
چند دقیقه طول کشید تا از حالت نات ورکینگ دربیام ! بعدشم یک ساعت طول کشید تا هضمش کنم . .
 ! .بعد کم کم برام قابل تحمل تر شد  .ولی انگار که افکار زیادی به ذهنم خطور می کردن چیزای زیادی
یادم میومد  .من  . . .زیر چشمی بهش نگاه می کردم  . . .من  . . .روی رفت و آمدش با دخترا و حرفی
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که به سیما زد حساس بودم  . . .من  . . .خودکار قرمزی که بهم داد رو به شدت مراقبت می کردم . . .
.من . . . .عاشق یه خر بودم و نمی دونستم ! ( تازه فهمیده خنگ )
بعد هم که مونس قبل از کالس آخر بهم گفت که امشب بله برونه  .دیگه به هم ریختم  .دیگه همه چیز
تمومه  . . .همه چیز . . .
دیگه خسته شدم  . . .بعد از دانشگاه مطمئن بودم دیگه نمی تونم برگردم خوابگاه .خیلی دلم می خواست
یه جایی پیدا کنم تنها باشم و اونقدر زار بزنم تا بمیرم .
اون همه مشکل بس نبود ؟ اینم اضافه شد ! دیگه کی اهمیت میده من بمیرم یا زنده بمونم ؟ امید ؟ اصال
مگه من براش ارزشی هم دارم ؟
پیاده شروع کردم به رفتن  .بغض داشت خفه ام می کرد و نمی تونستم گریه کنم  . . .سمت راستمو نگاه
کردم و ماشین فتاح رو دیدم که رد شد  .با دیدنش دیگه بغضم ترکید  . . .پس  . . .اون هم غم و همی
داشت واسه خودش !
من احمق بودم ! چرا زودتر نفهمیدم اولماک خودشه ؟
شروع کردم به دویدن تا دیگه کسی از بچه های دانشگاه منو نبینه  .نمی دونم چه قدر دویدم ولی دیگه
نفسم در نمیومد  . . .توی کدوم خیابون بودم نمی دونستم .
احساسم قابل کنترل نبود  .نشستم روی جدول تا نفسی تازه کنم و بعد یه تصمیمی بگیرم  . . .به خیابون
نگاه کردم  . . .ماشین هایی که می رفتن و میومدن  .مغازه های اون طرف بلوار که تابلوهایی خفن داشتن
 ،هیچ کدوم آشنا نبودن  . . .تا اون جایی هم که یادم میاد  ،پولی توی کیفم نیست  .من واقعا چجوری و
به کدوم سمت دویدم ؟
ای کاش یه آشنایی  ،چیزی پیدا بشه ! حاال از کی بپرسم آدرس ؟ بدبختی همه ی مغازه هام بسته ان !
هیچ احدالناسی هم رد نمیشه !
وای نه  . . .اگه بالیی سرم بیارن چی ؟
گوشیمو درآوردم  .ساعت نزدیک چهار بود  .سارا پیام داده بود :
_ کجایی ؟ ما رفتیم خوابگاه عصر هم میریم خرید برگشتی تعجب نکن .
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پس اونقدرام مهم نبود کجام  ! . . .هه !
دستم رفت سمت شماره ی اولماک تا بهش زنگ بزنم  .ولی چی بگم ؟ درست شب بله برونت فهمیدم
عاشقتم ؟ االنم زدم به خیابون و نمی دونم کجام ؟
به رحمت یا رادمان هم فکر کردم  . . .ولی پشیمون شدم  . . .هرکدومشون یه پا سین جیمور هستن !
اگه هم تاکسی بگیرم که منو تا دم در خوابگاه نمی بره که پولشو از اتاق بیارم .تاکسی در بست هم که
پولشو ندارم .
اشکم در اومده بود  . . .باالخره با کلی زل زدن به لیست مخاطبام  ،به دکتر مسبح زنگ زدم .
لحظه هایی که بوق تلفن رو می شنیدم  ،بیشترین استرس رو توی عمرم روی خودم احساس کردم .
بعد از سی ثانیه صدای خواب الود دکتر رو شنیدم که گفت :
_ بله ؟
صدام گرفت ! گلوم به قدری خشک شد که نمی تونستم حرف بزنم !
دکتر  :بله خانم کیشان ؟
من  :س  . . .س  . . .سالم .
یهو خوابش پرید و گفت :
_ چی شده دختر ؟
هق هق نمی زاشت حرف بزنم  . . .بغضم بیشتر ترکید !
دکتر  :کجایی ؟
من  :ن  . . .ن  . . .ن  . . .نمی  . . .دونم !
دکتر  :یعنی چی نمی دونی ؟
من  :گم شدم !
دکتر  :نمی تونی بیشتر توضیح بدی ؟ دختر خوب اینقدر گریه نکن ببینم چی شده !
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بنده خدا کلی صبر کرد تا گریه من بند بیاد  . . .بعد با هق هقی اعصاب خرد کن گفتم :
_ بعد از دانشگاه شروع کردم به دویدن به یه سمتی  . . .یهو دیدم گم شدم  . . .هیچی هم پول همراهم
نیست ! د  . . .دکتر . . . .
دکتر  :یه دربست بگیر بیا بیمارستان  . . .توی مطبم  .میام دم در پولشم میدم  . . .خوب ؟ می تونی
اینکارو بکنی یا بیام بگردم دنبالت ؟
در اون شرایط چاره دیگه ای نداشتم  . . .ولی واقعا شرایط روحیم جوری نبود بتونم مراقب خودم باشم . .
 .زیاد مطمئن نبودم ولی گفتم :
_ ب . .باشه .
دکتر  :تا سوار تاکسی نشدی قطع نکن  . . .بعد گوشیو بده من با راننده حرف بزنم  . . .خوب ؟
صداش نگران بود  .بایدم می شد  .مسبح می دونست من وقتی استرس بگیرتم دیگه هیچی نمی فهمم .
به سختی بلند شدم و با قدم های لرزون رفتم کنار خیابون و دست بردم تا یه دربست بگیرم  .بعد از دو
دقیقه یه سمند زرد رنگ نگه داشت .
خواستم آدرس بیمارستانو بگم که دیدم یادم نیست ! آدرسی که مثل بلبل حفظش کرده بودم ! با بغض
گوشی رو دادم دست راننده  . . .که با تردید گرفتش  . . .و گذاشت دم گوشش  . . .بعد گفت :
_ خانوم بیا بشین .
نشستم  . . .گوشیو بهم پس داد و گفت :
_ آدرسو خودشون گفتن .
بعد بی هیچ حرفی رانندگی کرد تا خود بیمارستان  . . .کنار خیابون دکتر مسبح رو دیدم و اینقدر
خوشحال شدم که انگار دنیارو بهم دادن .
وقتی پیاده شدم  ،دکتر پول تاکسی رو داد و انگار که یکمم با راننده هه حرف زد . .بعد از رفتن تاکسی ،
برگشت پیش من  .وقتی دید من حرفی نمی زنم اونم هیچ حرفی نزد .
( راوی  :امید )
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چند بار نزدیک بود تصادف کنم  .تاحاال این قدر مثل "االغ" رانندگی نکرده بودم !
نمی دونم ماشینو چجوری پارک کردم  .دوبله بود ؟ به درک که بود ! به جهنم !
در ماشینو به شدت کوبوندم تو هم و به سمت در ورودی بیمارستان دویدم  . . .دیروز هم تقریبا همینجور
می دویدم  . . .ولی شدید تر .
چند بار نزدیک بود به شدت بخورم زمین  . . .در بیمارستان رو باز کردم  . . .اون خانم پرستار خوشگله
ی پشت میز اطالعات با هول و وال پاشد و گفت :
_ چی شده آقا ؟ می تونم کمکتون کنم ؟
جوابشو ندادم و به سمت مطب کاویان رفتم  . . .به شدت هم رفتم  . . .ولی وقتی رسیدم پشت در  ،همه
ی استرسم به این تبدیل شد که االن باید چی بگم ؟ بهونه ی چی رو بیارم ؟ اگه گلسا تو باشه چی ؟
چند بار زدم به در  ( . . .اون خانم پرستار خوشگله هم رسما هویج بود )
در باز شد و کاویان با اون روپوش سفیدش جلوم قرار گرفت .با دیدنم یکم تعجب کرد .بعد گفت :
_ چی شده ؟
من  :خوبه ؟ حالش خوبه ؟
از جلوم کنار رفت تا من داخل مطب رو ببینم .روی تخت توی مطب نشسته خوابش برده بود و یه سرم هم
به دستش بود .
رفتم تو و کاویان در رو پشت سرم بست .
گفتم :
_ چی شده بود ؟
کاویان  :اگه می دونستم اینقدر نگران میشی که پامیشی میای اینجا بهت اس ام اس نمی دادم ! چیزی
نشده بود .گم شده بود و پول همراهش نبود  . . .و یکم هم  (. . . .بهش یه اشاره ای کرد که یعنی چه
مردنی شده ! ) ناخوش بوده .هم روحی و هم جسمی .
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رفتم جلو تر  . . .به دیوار سرد تکیه داده بود .
کاویان  :تازه خوابش برده .طفلک خیلی خسته بود .این دختر خیلی تو داره .
من  :می دونی کاویان  . . .باالخره شهامتم رو جمع کردم و ازش پرسیدم .
کاویان  :جدی ؟ کی ؟ چرا بهم نگفتی ؟
من  :هفته پیش از رادمان خواستم ازش بپرسه غیر مستقیم بود .
کاویان  :خوب ؟ جوابش چی بوده ؟
من  :رادمان گفت از من خوشش نمیاد یه جورایی هم متنفره .
کاویان  :پس چرا پاشدی اومدی ؟
من  :چون دوسش داشتم .
کاویان  :دیدی گفتم .هرچه قدرم تلخ باشه بازم شیرینه .
من  :نه وقتی که حتی نمی دونی احساس خوشبختی می کنه یا نه ! نه وقتی که یه بارم نتونستی از مرز
رابطه استاد و شاگردی فراتر بری .
کاویان  :یکم دیر نیست ؟ امشب قراره . . .
من  :دیگه نمی خوام زنده بمونم کاویان ! فکر می کردم با مطمئن شدن از اینکه ازم بدش میاد می تونم
ادامه بدم ! ولی بیشتر دارم می سوزم !
برگشتم تا برم بیرون .کاویان گفت :
_ صبر کن بیدار شه و یه بار رودررو هم بهش بگو .شاید سبک تر شدی .فعال بشین .من میرم یه هوایی
بخورم .باشه ؟
از خدا خواسته قبول کردم و نشستم  .پشت به گلسا نشستم تا نبینمش  . . .شاید حالم بهتر می شد .
کاویان هم از اتاق رفت بیرون .بغضی که نذاشته بودم جلوی کاویان بشکنه شکست .بعد از ریختن چند
قطره اشک داغ و پاک کردنشون مثل اینکه سبک شده باشم  ،بلند شدم تا برم بیرون .فکر نمی کنم فعال
بیدار بشه .
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وقتی برگشتم تا برای آخرین بار نگاهش کنم  ،دیدم چشماش بازه و مثل مرده ها داره نگاهم می کنه . .
 ! .خیلی جا خوردم ولی به روی خودم نیاوردم .
با صدای گرفته ام گفتم :
_ س  . . .سالم  . . .بیدار شدی  . .؟ !
چشماش و بست و دوباره باز کرد و گفت :
_ تو همونی  . . .که دستات سرده ؟
چشماش نیمه باز بود  . . .فکر کنم بین خواب و بیداری سیر می کرد  . . .رفتم جلو تر  . . .کنارش روی
تخت نشستم .
دستی که سرم نزده بود بلند کرد و روی پیشونی من گذاشت  . . .یکم داغ بود  .بعد گفت :
_ چه قدر تو سردی ! چرا ؟
ناخودآگاه گفتم :
_ تو زیادی داغی .
گلسا  :نه  . . .تو همیشه سرد بودی و هستی به خاطر قلبته ؟
من . . . :
گلسا  :من همه چیو می دونم البته نه همش و این که تو واقعا کی هستی  .و  . . .همونی هستی که علم
ژنتیک تا حاال مثل اونو ندیده  . . .و بابت حرفی که رادمان بهت زد .من می دونم تو توی انتخاب داوطلب
تا حدودی توانایی .
دستشو از پیشونیم کشید روی دستم .انگشت هامو فشار داد دهنم خشک شده بود و نمی تونستم چیزی
بگم .گرچه ترجیح می دادم زودتر بگمش و تمومش کنم .
من  :م  . . .متاسفم که خودم بهت نگفتم من  . . .مطمئن باش هرجوری هست زیر قولم نمی زنم و پولی
که الزم داری رو بهت قرض میدم .
گلسا  :اصال می دونی برای چی می خوامش ؟
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من  :نمی خواد بهم بگی !
گلسا  :ولی می خوام بگم  . . .برای درمان خواهرم  .هزینه ی درمانش  . . .خیلی زیاده و هر دوهفته یک
بار به هزینه تعویض خونش نیاز داره  .داروهاشم نایابه .خواهرم  ،تنها کسیه که من دارمش  .یه بچه ی
کوچیک دوساله هم داره .

متاثر شدم .
ادامه داد :
_ من که نمی تونم هر دوهفته یه بار ازت پول بخوام  . . .اونم یه چنین مبلغی که بیمه خیلی شاهکار کنه
شصت درصدشو بده .این یکی از معضل های منه  .تو می دونی با پول کار کردن خودت هزینه تحصیلتو
بدی چه قدر سخته ؟ می دونی چه قدر سخته همه ی دردهارو پیش خودت نگه داری و به کسی نگی ؟
من  :آره  .درک می کنم .
گلسا  :نه تو درک نمی کنی ! من ناشکری نمی کنم ! چون می دونم تو اینا حکمتی هست  .می دونم
بدتر از من هم تو دنیا وجود داره  . . .من دوستای خوبی دارم  . . .اگه دکتر مسبح نبود شاید االن هنوز
گم شده بودم .شاید هزار جور بالی دیگه سرم میومد  . . .ولی  . . .بعضی وقتا آدم واقعا ته می کشه و نیاز
به بازسازی داره .
من  :من هرچه قدر که بتونم کمکت می کنم  .یه درصد هم فکر نکن نمی تونی به من روبندازی .اگه از
بقیه خجالت می کشی  ،من پشتتو دارم گفتم که می تونی بهم پس بدی
گلسا  :چجوری ؟ من بیست چهار ساعته هم کار کنم نمی تونم قرضتو بهت پس بدم ! به خودت نگاه
نکن یه روز درس میدی چند میلیون می زارن کف دستت چون یه نابغه ای و ماشین چندصد ملیونی زیر
پاته و . . .

با تردید دست بردم و اشکشو پاک کردم که دستشو باال آورد و دستمو کنار زد  .از کارم پشیمون شدم .
من  :می دونم .نمی خوای مدیون کسی بشی .پس  . . .بزار منم حرفامو بزنم .
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گلسا  :پس باالخره به حرف میای و میگی چی شده ؟
من  :یعنی چی ؟
گلسا  :من بعضی شب ها کابوس می دیدم  .فردی که غم عجیبی داشت و سعی داشت بهم بگه چرا  .ولی
نمی گفت  . . .چهره اش هم مشخص نبود .دیروز فهمیدم که اون  ،تویی .فکر می کنی بتونم کمکت کنم
؟
لبخند زدم و گفتم :
_ شاید  ! . .آه  . . .وقتی خیلی بچه بودم  ،پدر و مادرم رو از دست دادم  . . .اونا هم مثل من  ،نمونه
های درحال تکامل بودن که از بین رفتن  .من تقریبا اونارو ندیدم  .صداشونو هم نشنیدم  .حدود دویست
سال پیش این اتفاق افتاد  .سال  7173میالدی  .عجیبه  .ولی اون موقع بود که من به وجود اومدم  .یک
سالم بود که به صورت فریز شده از آزمایشگاهی که توش بودم دزدیده شدم .حیات من متوقف شده بود
 .شاید اگه می گذاشتن بمیرم راحت تر بودم .دویست سال من توی یک جزیره ی غریبه بودم .بعد از اون
دوباره بازیابی کردنم و آوردنم پیش دکتر خادم  . . .ظاهرا همه چیز همین بود  . . .اونا فکر می کنن من
یادم نمیاد  . . .ولی من همه چیز رو یادم میاد  .اینکه اون ها بی رحمانه بیش از صد بار این آزمایش رو
روی همنوع های من انجام دادن و همشون از بین رفتن ! خود من بین مرگ و زندگی دست و پا می زدم .
 . .در نهایت  ،دارای دو جسم شدم  . . .که درد زیادی برام داره .
گلسا  :و حاال هنوزم مجبور به پیروی از اون آزمایش هایی ؟
من  :نه  ! . . .دیگه نه !
گلسا  :چرا  . . .داری اینجوری نگاهم می کنی ؟
من  :دیگه می خوام خودم تصمیم بگیرم که کی باشم ! نه دکتر خادم !
گلسا  :چطوری ؟ تو کامال تخت نظر اونایی .
من  :بزار کمکت کنم  .من ضعیف نیستم  .قبال فکر می کردم امکان داره ضعیف بشم ولی حتی اگه بمیرم ،
باز هم قوی می مونم ! من . . .
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در اتاق باز شد  .کاویان اومد تو و بعد از یه نگاه کوتاه یه "ببخشید" گفت و سریع رفت بیرون ! . . .
خندم گرفت  ! . . .بدبخت رو از مطبش بیرون کرده بودم رسما !
گلسا  :چرا رفت ؟
با ولوم پایین گفتم :
_ چون بهش گفته بودم که باهات کار دارم .
گلسا  :آها  .به نظر من  ،شاید بهتر باشه بازم صبر کنی  .االن تو موقعیتی نیستی که بخوای از خادم
سرپیچی کنی . .و . . . .
حرفشو قطع کردم و گفتم :
_ مرگ یه بار شیون هم یه بار ! دیگه فرصت زیادی ندارم گلسا من دارم می میرم !
چند قطره اشک خیلی سریع ریخت و گفت :
_ چرا ؟
من  :می تونم یه سوال بپرسم ؟
گلسا  :بله ؟
من  :به نظرت  . . .با وجود همه ی این شرایطی که دارم  ،تورو بدبخت می کنم ؟
گلسا  :چرا باید منو بدبخت ب . . .
توی صورتم دقیق شد
من  :یه راه برای زنده موندنم هست .
آروم پرسید :
_ چه جوری ؟
من  :فقط با تو می تونم ادامه بدم .
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سرشو پایین انداخت آروم دستش رفت سمت سرمش چسبش و کند و سوزن رو درآورد  .از توی جیبم
یه چسب زخم درآوردم و آروم پشت دستش روی جای سوزن چسبوندم .
زمزمه کرد :
_ یعنی چی ؟
اومدم جوابشو بدم که گفت :
_ چرا االن اینو میگی ؟ وقتی که امشب . . .
شونه هاشو خیلی یهویی گرفتم خودش که هیچی خودمم هول شدم  ! . . .گفتم :
_ من دیگه خودم انتخاب می کنم چیکار کنم !
زل زدم توی چشم هاش و گفتم :
_ من می تونم خوش بختت کنم ؟
ترسیده نگاهم می کرد سکوت کرده بود تو مایه های هنگ کردن و عدم توانایی در جواب دادن .
اولین بار بود به کسی اجازه می دادم اشکمو ببینه با بغض جواب خودمو دادم :
_ پس نمی تونم .
کمرم و راست کردم و چشم هام و از چشم هاش گرفتم  . . .خواستم به سمت در قدم بگذارم  . . .باز هم
مثل بچه ها با دست های ظریفش آستین کتم رو گرفت برگشتم به سمتش .
من  :چیزی می خوای بگی ؟
گلسا  :یه چیزی هست که باید بشنومش .
من  :این که دوستت دارم ؟
سرشو به نشونه مثبت تکون داد .
لبخندی زدم :
_ خوب دوستت دارم !
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سرخ شد  .حس کردم خودش و جمع و جور کرد و گفت :
_ این  . . .برای خوش بختی یه نفر زیادم هست !
من  :ولی عشق یه نیمه انسان نمی تو . . .
گلسا  :مگه نگفتی بدون من نمی تونی ادامه بدی ؟
من  :خوب آره .
گلسا  :من کمکت می کنم  . . .به هر نحوی که بشه قسم می خورم زنده نگهت دارم !
من  :خوب چرا اینکارو می کنی ؟
گلسا  ( :زیر لب ) چون  . . .من هم دوستت دارم .
لبخند زدم  .یه قدم عقب رفتم  .هرچی این یه مدت کم آورده بودم با شنیدن همین یه جمله جون گرفتم
!. ...
اینقدر دختر نجیبی بود که حتی نگاهمم نمی کرد .
با شک گفتم :
_ پس چرا رادمان بهم گفت که . . .
گلسا  :اون موقع فکر می کردم این برای تشخیص تثبیت انتخاب داوطلب شدنمه ! ( یعنی که طرف از
داوطلب شدنش مطمئنه )
خندیدم و گفتم :
_ پس تقصیر خودم بود !
با نگرانی پرسید :
_ امشب و می خوای چه کار کنی ؟
لبخند زدم و گفتم :
_ نمی خوام مثل بزدال فرار کنم  .رودررو مقابله می کنم !
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گلسا  :من باید چه کار کنم ؟
من  :فقط  . . .لبخند بزن !
از مطب رفتم بیرون .کاویان کنار در به دیوار تکیه زده بود .ازش تشکر کردم .اونم چیزی نپرسید .داشتم
می رفتم که گفت :
_ کجا ؟
من  :میرم خونم .
مسبح  :پس گلسا چی ؟
من  :چیکارش کنم ؟
مسبح  :برسونش خوابگاه خودت که دیدی گم شده بود دوباره یهو گم میشه .
من  :مگه امشب شیفت نداره ؟
مسبح  :من براش مرخصی می گیرم تو ببرش .
من  :نکنه فالگوش وایساده بودی ؟
مسبح  :نه  .می دونستم دوستت داره ^-^ .
من  :نوکرتم رفیق .
برگشتم و با در زدن وارد مطب شدم و گفتم :
_ دکتر مسبح برات مرخصی می گیره امشب  . . .بیا برسونمت خوابگاه . . .
کیف مشکی دانشجوییش رو برداشت و بی هیچ حرفی دنبالم اومد  . . .وقتی از کنارم رد می شد یه تشکر
خیلی آروم هم کرد .

از کاویان خداحافظی کردیم و از بیمارستان خارج شدیم .
وقتی دیدم ماشینم رو نبردن یکم خیالم راحت شد  .واقعا امیدی نداشتم که دوباره ببینمش !
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تاحاال رانندگی کنار یه نفر که دوسش دارم رو تجربه نکرده بودم  . . .حرف زیاد برای گفتن داشتم . . .
ولی حرفی نزدم  . . .دلم می خواست حتی شده یه لحظه دستش رو بگیرم  . . .ولی می ترسیدم ناراحت
بشه .
بعد از رسوندنش  ،به سمت خونه رفتم .گوشیو برداشتم و به مونس زنگ زدم .
مونس  :الو ؟ بله ؟
من  :سالم مونس زنگ زدم بگم من امشب جایی نمیام همه چیو کنسل کن .
مونس  :مگه الکیه ؟ قرارداد بسته طرف می فهمی ؟
من  :یادم نمیاد جاییو امضا کرده باشم !
مونس  :امید اذیت نکن ! چی به اون مخت خورده ؟
من  :دیگه خربازی تموم شد ! به بابات هم اینو بگو !
بعد گوشیو قطع کردم  .رفتم و لب تابمو از روی اپن برداشتم  .بازش کردم و رفتم توی سایت پروژه .
رمزش  . . .رمزشو با کلی بدبختی یادم اومد .
واردش شدم و تمام اطالعات پرونده اولماک رو ریختم توی حافظه جانبی و همه رو از سایت و سرور پاک
کردم  . . .برای همیشه !
پرونده پزشکی خودم توی سایت بیمارستان بین المللی بود که با هک قبلی پاکش کردم
فلش حاوی اطالعاتم رو هم گذاشتم توی صندوق رمزدار توی اتاقم .
از توی یخچال هم قرص مخصوص خواب رو برداشتم و خوردم  .در های خونه رو قفل کردم  . . .حتی در
بالکن رو  . . .بعد همه ی المپ هارو خاموش کردم و یه کاره ساعت نه شب گرفتم خوابیدم !
رفتم توی تخت خواب ولی حتی وجود قرص خواب نمی تونستم بخوابم  .گوشیمو که خاموشش کرده
بودم روشن کردم  . . .پیام های زیادی از طرف مونس اومده بود .به خودم زحمت ندادم یدونشم بخونم .
از طرف گلسا فقط یه پیام داشتم  . . .اونم نوشته شده بود :
_ مراقب خودت باش  . . .چون برام مثل اکسیژن می مونی نباشی خفه می شم .
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به تمام معنا خر کیف شده بودم ! خیلی حس محشریه که یه نفر رو واقعا داشته باشی .
( راوی  :گلسا )
خیلی وقت بود شام نخورده بودم به الغریم کلی اضافه شده بود ! خخخخ !
همون ناهاری هم که تو دانشگاه می دادن  ،معموال تنها وعده ی روزانم می شد  . . .شبا هم که خسته
میوفتادم خونه . . .
امشب من شیفت داشتم ولی نرفتم به لطف دکتر مسبح . . . .البته بچه ها رو به بهونه ی این که سردرد
داشتم پیچوندم  . . .نرگس املت درست کرده بود و با همدیگه تهشو هم آوردیم .
بقیه شبا یا از خستگی خوابم می برد یا می نشستم درس می خوندم .

بعد از شام ظرفارو که شامل یه مایتابه و چندتا قاشق بود شستم و رفتم روی تختم دراز کشیدم و موبایلمو
چک کردم  . . .ساعت ده شبه .
از یادآوری اتفاقات امروز لبخندی روی لبم می نشست و نور امید دلمو روشن می کرد .
سارا  :چیه تو گلسا نیشت بازه ؟ بی اف پیدا کردی ؟
خندیدم سایه گفت :
_ ولش کن بچمو  ! . .راستی بچه ها هفته دیگه یکشنبه تولد مهنازه کی میاد کی نمیاد ؟
نرگس  :وا ! باید دعوت کنه همینجوری که نمیشه هرکی سرشو بندازه زیر بره تو !
سارا  :نه بابا  .به من گفت برو به هم اتاقی هاتم بگو بیان .هممون و دعوت کرده  .تقریبا همه بچه های
کالسو دعوت کرده به جز اون دماغ سرباالییا !
همشون خندیدن .
من گفتم :
_ من نمیام .
سارا  :چرا ؟
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من  :مگه اجباریه ؟ حال و حوصله ندارم .
سایه  :یه فرصتم پیش بیاد که کلتو از کتاب بیاری بیرون میگی نه ؟ عین پوست و استخون شدی بیا بریم
اونجا یه شکم بخور رو فرم بیای !
خندیدم و گفتم :
_ نه ممنون !
نگاهم و روی گوشیم متمرکز کردم و باالخره امید جوابمو داد  .نوشته بود :
_ اگه نفس می کشم فقط برای اینه که بازم بتونم ببینمت . . .
لبخند مزحکم با گوله اشکی که رفت الی گردنم همراه شد .
نوشتم :
_ امید .
نوشت :
_ جانم
من  :زنده بمون .
جوابی نداد  .هرچی منتظر موندم پیامی ارسال نشد .
سارا  :به نظرتون اون پرنسسیه رو بپوشم یا اون کت دامنه ؟
ریحانه  :اونجا پسرم هست ؟
سایه  :از مهناز بعید نیست  . . .من با چادر میام !
سارا  :گلسا تو چی می پوشی ؟
من  :من که گفتم ! نمیام .
پتو رو کشیدم روی صورتم و به پهلوی راست شدم .گوشیم رو توی بغلم فشار دادم .اگه رو حالت میوت
نزده بودم می فهمیدن دارم اس ام اس می زنم و دریافت می کنم .
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با خودم فکر کردم حتما خوابش برده که جواب نمیده .
دوباره گوشیم رو که صفحه اش خاموش شده بود روشن کردم نوشتم :
_ چرا جواب نمیدی ؟
نوشت :
_ نگران شدی ؟ رفتم مسواک بزنم ببخشید .
من  :اشکالی نداره  .میگم  ،امشب که نرفتی  ،مونس دعوات کرد ؟
امید  :آره خیلی ولی من کوتاه نمیام .
من  :هه  . . .وقتی جوابمو ندادی اشکم دراومد .
امید  :به عنوان عذرخواهی  ،فردا بهت یه هدیه میدم خوبه ؟
من  :نه الزم نیست  . . .بخشیده شدی .
امید  :اون که آره ولی دوست داشتن خشک و خالی که حال نداره داره ؟
من  :هنوز شک دارم بقیه بفهمن واکنششون مقبول هست یا نه . . .
امید  :فکر نمی کنم این که من عاشقت باشم به کسی ربط داشته باشه ! . . .
من  :هرچی شما بگید شبتون به خیر .
امید  :شب به خیر شکالت تلخ من  ،عاشقتم .
صدای سارا رو شنیدم :
_ مثال خودش و زده به خواب ؟
سایه  :مثل هرشب غش کرده .
نرگس  :زیر لحاف داره با گوشی ور میره .
ریحانه  :چیکار دارین به این بدبخت ؟

212

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

لحافو کنار زدم :
( من بیدارم  . . .اگه شماها ناراحتین بمیرم ؟
سایه  :وا ! کی همچین حرفی زد گلسا جان ؟
من  :پس شب به خیر .
بدون هیچ حرفی اشاره کرد که دنبالش برم  . . .تردید کردم .
ولی رفتم  . . .توی یکی از کالس های خالی .
جدی گفت :
_ دیشب گفتم که به عنوان معذرت خواهی یه هدیه بهت میدم .
حرفی نزدم  .دست کرد توی جیب کتش و یه جعبه کوچیک آورد بیرون .حقیقتا خیلی هیجان داشتم . . .
بازش کرد و آورد جلوم تا ببینمش  . . .یه آویز ظریف خیلی قشنگ بود  . . .دست کرد توی جعبه و
بیرون آوردش .

دو سرش رو گرفت و بهم نزدیک شد  .خواستم عقب برم که یه چیزی نگذاشت .دست هاشو از زیر مقنعه
ام به پشت گردنم برد و قفل آویز رو بست .حتی انگشتش هم به گردنم نخورد .
چهره اش خیلی خشک و جدی بود و برعکس من  ،آروم و متین .و اصال تنش و هیجانی نداشت .
از سکوتم خسته شدم و گفتم :
_ نیازی نبود که .
امید  :معذرت خواهی بهونه بود .می خواستم خوشحالت کنم  .که می دونم نتونستم  .یکم دیگه هم صبر
کن  .همه چیز درست میشه .
من  :آخرش که چی بشه ؟ من  . . .و تو نمی تونیم ما بشیم .حتی اگه صد برابر این هم همدیگه رو . . .
امید  :هیس  . . .دیگه هیچی نگو  .اینجا که جای صحبت نیست برو بیرون من کلی ورقه تصحیح نشده
دارم !
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بعد هم نشست پشت میز استاد و از کیف مشکی اداریش چندتا ورقه درآورد و شروع کرد به تصحیح
کردنشون . . .
سرشو باال آورد و گفت :
_ تو که هنوز اینجایی ؟
من  :اشکالی نداره اگه بشینم اینجا استاد ؟

خندید و گفت :
_ کالس بعدیت ساعت چنده ؟
من  :یه بیست دقیقه دیگه  .شروع میشه .
گفت :
_ نچ  . . .نمیشه  . . .برو  . . .راستی امروز رادمهر هم اومده بیشتر حواست باشه .تو که نمی خوای از این
بیشتر باهام سر لج بیوفته ؟
سرتق شدم و نشستم ردیف اول دقیقا جلوی روش  . . .به عینکش نگاه می کردم  .همینجوری الکی . . .
اون هم زل زده بود به من .
امید  :مثل اینکه می خوای مارو از کار بیکار کنی امروز ! برو بیرون بهت میگم !
من  :چرا ؟
امید پوفی کشید و گفت :
_ ال اله الی اهلل ! خودت و بزار جای من وقتی یه بچه موش خوشگل می شینه جلوت می تونی ورقه تصحیح
کنی ؟
من  :االن تعریف کردی یا توهین ؟
امید  :ای بابا گرفتاری شدیم ! اصال تو خوشگل  ،اصال هم موش نیستی خوش استایل  .منم غلط بکنم
توهین کنم  ،چند می گیری بری بیرون یه هوایی بخوری ؟
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من  :می دونی اگه من االن مونس بودم چی می گفتم ؟
پرسید :
_ چی می گفتی ؟
من  :یه بوس بده تا برم .
درحالی که با چشمای چهارتا شده داشت نگاهم می کرد خودکارش از دستش افتاد !
خندیدم و گفتم :
_ حاال که مونس نیستم ! هستم ؟ ( خودکارش رو برمی دارم و بهش میدم ) استاد ؟
تعجبش داشت به خنده تبدیل می شد ولی یکم مرموز .
به تصحیح کردن ادامه داد و گفت :
_ اگه مونس بودی می دونی چیکارت می کردم ؟
من  :چیکار می کردی ؟
امید  :ازاون ماچ آبدارا که تا شیش روز جاش می مونه می کردم و پرتت می کردم بیرون تا از شرت
خالص شم !
حاال نوبت من بود کپ کنم .
با خنده گفت :
_ حاال که مونس نیستی ! هستی ؟
به زور خندیدم  . . .زیرلب گفت :
_ واال من که از خدامه تورو نمی دونم .
با وحشت و چشای چهار تا شده بهش زل زدم و گفتم :
_ چی ؟
بهم نگاه کرد  ،بعد پس کلشو خاروند و گفت :
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سرخ شدم بعد گفتم :
_ خب پس فعال من میرم که مزاحمتون نشم .

بلند شدم و از کالس رفتم بیرون  .در رو بستم و دیدم کنار در  ،مونس به دیوار تکیه داده که یه هین
کشیدم !
من  :مونس ؟
مونس  :ای کوفت ! شما دوتا خجالت نمی کشین پشت سر من حرف می زنین ؟
یکم از خجالت سرمو انداختم پایین .
گفت :
_ من باید باهات حرف بزنم !
بعد دستمو کشید و منو به سمت محوطه برد  .طول کشید تا بفهمم االنه که تیکه بزرگم گوشم بشه !
منو یه گوشه هل داد به سمت دیوار و گفت :
_ اصال معلومه داری چیکار می کنی ؟ من بهت میگم این یارو خره ! اون وقت بیشتر . .
من  :مونس من . . .
مونس  :تو چی ؟ دوسش داری ؟ کال دوسه ماهه دیدیش ! با خودت چی فکر کردی ؟ جفتتون منو می
پیچونین ؟
من  :ولی آخه . . .
مونس  :راجب بهت اشتباه فکر می کردم گلسا ! من  . . .دیگه تورو نمی شناسم !
راهشو گرفت و رفت  .ولی یه تیکه از منم کند و با خودش برد  .مونس ! تو بهترین دوستم بودی ! خیر
سرم دوستت داشتم ! اونقدر دوستت داشتم که یه دونه از غصه هامم بهت نگفتم تا ناراحت نشی ! خیلی
نامردی مونس !
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گریه ام گرفته بود  . . .با بدبختی خودمو جمع و جور کردم و از زیر متلک ها رد شدم و رفتم توی
دانشکده و تا عصر تحمل کردم .
موقع برگشتن با سارا و سایه  ،مجبورم کردن باهاشون برم پاساژ برای تولد مهناز چیز میز بخرن  .منم با
وجود اینکه می دونستم خریدشون تا شب هم تموم نمی شه رفتم  .انگار خرید دسته جمعی بود  .چون
چندتا از بچه ها هم اومده بودن .چه دختر چه پسر .حتی استاد هایی که دعوت شده بودن هم توی پاساژ
یافت می شدن ! انگارهمه هماهنگ کردن بیان اینجا
آخر سر هم سارا بهم گفت اینجارو دکتر مسبح به همه معرفی کرده گفته که بیان اینجا عصر هم هممون
رو فالفل مهمون می کنه .
با خودم فکر کردم که این استاد مسبح چه قدر آدم باحالیه ! واقعا دمش گرم !
نه این که از تولد و جمع های باحال و بزرگ بدم بیاد  .این ماه همه ی حقوقم به اضافه پس اندازم رو
مجبور شدم برای شهریه دانشگاه بدم  .فقط پول تاکسی و نمردن توی دانشکده رو نگه داشتم ! برای
همینم  . . .پولی واسه ی کادو نداشتم  .ترجیحا باید سردرد رو بهونه می کردم و نمی رفتم  .جدای از اون
...
این بین خودمون بمونه  .جزو دردهاییه که به هیچ کی نگفتم  .از وقتی مادر و پدرم فوت شدن  ،دیگه هیچ
لباسی نخریدم و ازاون به بعد تقریبا همیشه سیاه می پوشم  . . .اقواممون سعی کردن سیاهو از تنم
دربیارن و درآوردن ولی به طور کلی  ،دیگه لباسی به جز مانتو و شلوار و راحتی عادی چیزی نخریدم .
اونم کال دو سه دست .صریح تر بگم  . . .لباس مناسبی برای مهمونی ندارم .
درسته که خودم رو توجیح می کردم که فعال باید پس انداز کنم  . . .ولی به هرحال یه دختر بودم و از
لباس های خوشگل خوشم میومد  . . .بازم توی پاساژ خودم رو فقط به دیدن لباس ها سرگرم می کردم .
 . .و سارا و سایه رو راهنمایی می کردم .
بعضی از بچه ها یه جوری شاد و شنگول بودن  ،انگار نه انگار که از هفت صبح بیدارن !
ساعت پنج عصر شده بود و هنوز خرید این خانما نا تموم مونده بود .
من  :بزارین من برم دیگه خسته شدم !
سارا  :تو که هنوز هیچی نخریدی !
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من  :گفتم که نمی خوام بیام تولد .
سایه  :چرا ؟ گلسا فرزندم به حرفم گوش کن بیا !
من  :تورو خدا دارم می میرم از خستگی !
سارا  :خوب صبر کن نیم ساعت دیگه توی فست فودیه طبقه اول بریم با بچه ها فالفل بخوریم بعد برو .
..
دیگه حوصله کل کل نداشتم  .خرید های ریحانه که داده بود بهم و رفته بود با رفیقاش بازم بخره رو
گذاشتم رو زمین و گفتم :
_ اینارو بدین بهش ! من رفتم !
بعد با عصبانیت به سمت پله برقی قدم برداشتم  . . .کوله ی سنگینم رو روی شونه ی راستم جابه جا
کردم و تند تند پله های پله برقی رو طی کردم تا سریع تر برم پایین .
سارا و سایه صدام می کردن  . . .ولی جوابشون و ندادم  .اعصاب خوردی از دست مونس یه طرف  ،بی
مالحظگی اینا یه طرف ! هم سرم درد می کنه و هم زیر دلم  . . .ناهار هم نخوردم .طبق معمول هم از شام
خبری نیست ! ضعفی که دارم نمی دونم چجوری باید جبران بشه ! وقتی هیچ کسو ندارم !
به همکف پاساژ رسیده بودم .
یه لحظه پشیمون شدم .شاید امید هم اومده باشه اینجا ؟
شاید !  . . .اگه اومده باشه  ،شاید بمونم  . . .از کجا معلوم ؟ منم دل دارم خوب ! دیگه از تنهایی خسته
شدم . . .
گوشیم رو با تامل درآوردم و برای اولین بار بهش زنگ زدم .
خیلی مالیم گفت :
_ الو سالم خوبی ؟
من  :سالم اولما  . . .امید  . . .من خوبــــ . . . .نمی تونم دروغ بگم  ! . . .ولی ممنون  . . .تو هم توی
پاساژی ؟
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امید  :همونی که کاویان فالفل دعوت کرده ؟
من  :آره .
امید  :نه  .خسته بودم رفتم خونه راستی چی شده ؟ حالت خوب نیست ؟ می خوای بیام دنبالت ؟
من  :نه  ! . . .چیز خاصی نیست .
امید  :پس چرا زنگ زدی ؟
من  :می خواستم ببینم اینجایی یا نه .خوب پس فعال . . .
امید  :نه صبر کن  .خیلی دوست دارم ببینم چی خریدی  . . .میای اینجا ؟
دلم برای خودم سوخت که مجبورم جلوی امید هم وانمود کنم خوبم ! بغضمو قورت دادم و با لبخند گفتم
:
_ نمی تونم . . .
امید  :پس همونجا وایسا میام دنبالت  .خوب شد این کاوی آدرس اونجارو واسم فرستاده بود ! . . .
بعدش ببرمت خونم یا این که بریم بگردیم ؟
من  :نمی خواد زحمت بکشی بیای میرم خوابگاه .
امید با خشم و جدی گفت :
_گلسا ؟
من  :بله ؟
امید( جدی )  :همونجا بمون تا بیام دنبالت  .خوب ؟
من  :باشه .
امید  :خداحافظ .
بعد هم قطع کرد  . . .حاال باید برم یا بمونم ؟
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آهی کشیدم و از پاساژ بیرون رفتم و لب پله نشستم  . . .سرم رو روی زانوم گذاشتم و کوله ام رو توی
بغل گرفتم . . .
سرم خیلی درد می کرد برای همین خیال گریه کردن و بوسیدم و گذاشتم کنار .
می خواستم بخوابم  . . .ولی می دونستم حتی اگه یه تاکسی هم بگیرم بازم تا برسم خوابگاه کلی تو
ترافیک می مونم و ذله می شم  . . .تو دلم یه جوری مسبح رو لعنت کردم که دلم برای خودش سوخت !
یه نیم ساعت بعد  ،دستی رو روی شونم احساس کردم .
سرمو بلند کردم و لبخندی زدم  .با درد گفتم :
_ باالخره اومدی ! ؟
( راوی  :امید )
لبخندم یهو جمع شد  .پرسیدم :
_ چرا اینجا نشستی ؟
می دونستم .خیلی سخته که افراد زیادی اطرافت باشن ولی بازم تنها باشی . . .
صداش خیلی ضعیف بود و چشم هاشم معلوم بود خسته اس .دستشو گرفتم و بلندش کردم  . . .بعد از
تکوندن مانتوش گفت :
_ نزدیک بود خوابم ببره ها !
گفتم  :خوب  . . .خرید هات کجان ؟
گلسا  :حقیقتش  . . .خرید نکردم .
پوزخندی زدم و گفتم :
_ از دست شما دخترا ! یادمه مونس هم شیش ساعت تویه پاساژ می گشت یه کلیپس به زور می خرید !
تو هم سخت گیری آره ؟
شونه باال انداخت گفتم :
_ برای تولد مهنازمحمدی چی گرفتی ؟
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گفت :
_ چیزی نگرفتم قرار هم نیست بیام .
من  :بچه دبستانی نیستی که مامان بابات اجازه ندن ! بعدشم  . . .خوب می گرفتی بدی یه نفر بده بهش
می خوای من بهش بدم ؟
گلسا  :خودت یه چیز بخر از طرف من بده بهش اگه اصرار داری البته .
من  :چرا ؟ از محمدی بدت میاد ؟
گلسا  :نه  . . .بچه خوبیه .
من  :پس چرا . . .
تقریبا داد زد :
_ هی عین این مادرای فوالد زره منو سین جیم نکن !
یکم تعجب کردم  ،تاحاال اینجوری ندیده بودمش  .خواستم منم یه دادی بزنم که دیدم سرشو انداخت
پایین و بعد از چند نفس عمیق که بوی بغض می داد با صدای ضعیفی گفت :
_ ببخشید یهو عصبی شدم  .دست خودم نبود .
من  :می خوای بریم تو به حساب کاویان فالفل بخوریم بعد ببرمت خونه ؟
گلسا  :نه گشنم نیست  . . .میگم  ،تو توی خونت دارچین و نعناع داری ؟
یکم فکر کردم و گفتم :
_ آشپزخونه ی من تقریبا مال مونسه و توش همه چی هست ! چطور ؟
هیچ حرفی نزد .
من  :بیا بریم  .یکم مریض احوالی انگار  .سردرد رو درک می کنم  .خیلی درد وحشتناکیه . . .
گوشه آستینش رو گرفتم و دنبال خودم کشوندم  . . .مجبور شده بودم ماشینو چند خیابون پایین تر پارک
کنم  . . .برای همین مشرف شدم این مسیر رو با گلسا قدم بزنم !
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ولی از اینکه یکم سردرد داشت عذاب وجدان گرفتم که دارم اینقدر می کشونمش .
باالخره به ماشین رسیدیم  .در کنار راننده رو باز کردم تا بره تو و بشینه  . . .چشماشو بست و دوال شد و
دوباره راست شد . .شکمشو گرفته بود  .بعد رفت و نشست .
من  :دلت درد می کنه ؟

خنده ای محو کرد و گفت :
_ چیزی نیست ! یکم ضعف کردم  ،ظهر ناهار نخوردم .
من  :تو دکتری .درست  . . .ولی منم اونقدر که فکر میکنی خر نیستم .
در رو بستم و رفتم پشت فرمون نشستم  .بردمش خونه ی خودم  .می دونستم یه چیزی هست که بهم
نمیگه  . . .کم کم از زیادی تودار بودنش به ستوه میومدم .دکتره دیگه .حتما می دونه چیکار باید بکنه !
کتم رو دراوردم و روی مبل انداختم و رفتم توی دستشویی تا یه آب به صورتم بزنم  . . .برگشتم و بهش
گفتم :
_ آشپزخونه در اختیارته .
با تردید رفت توی آشپزخونه و دست هاشو شست  .بعد کابینت هارو دونه دونه بررسی کرد  . . .من هم
نشستم روی صندلی بلند پشت اپن و تماشاش کردم  .یعنی اینقدر به من اعتماد داشت که تنها بیاد توی
خونم ؟ بابا دمش گرم !
رفت در یخچال رو باز کرد  .داخلش رو خوب بررسی کرد و بعد از در یخچال با رضایت یه بطری درآورد
 .عرق نعنا بود .
از آب چکون یه لیوان برداشت  . . .در بطری رو باز کرد و لیوانش رو پر کرد !
من  :مگه آبه که لیوانی می خوری ؟
بدون اینکه جوابمو بده لیوان رو سر کشید ! چشم هاشو بست و گفت :
_ غوغا می کنه !
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من  :مگه تلخ نبود ؟
گلسا  :اگه دردت زیاد باشه حاضری زهرمار هم بخوری ولی خوب بشی !
من  :پس دروغ گفتی که ضعف کردی ؟
گلسا  :نه  .ولی دل درد هم داشتم  .عرق نعنا که ضرر نداره  .یه لیوانشم یه لیوانه ! چیه نکنه نگران
پولشی خسیس ؟
خندیدم و گفتم :
_ نه بابا .
عرق نعنا رو گذاشت تو یخچال و از توی کابینت یه ظرف جا ادویه ای آورد بیرون و بازش کرد  . . .چند
تا دونه چوب دارچین آورد بیرون و توی قوری انداخت و شروع کرد به چای دم کردن .آب رو گذاشت
جوش بیاد و . . . .
همه ی این مدت به دست هاش نگاه می کردم که چکار می کنن  .وقتی به صورتش نگاه کردم دیدم اخم
کرده  . . .بعد فهمیدم این اخم از سره درده .سردرد .
گفتم :
_ میشه تو هم یکشنبه بیای ؟ شاید یه سوپرایز برات داشته باشم .
گلسا  :تولد من که نیست .
من  :ولی همه اونجا هستن  . . .وقتش نیست نامزدیمون رو علنی کنیم ؟
از حرکت ایستاد  .برگشت به سمتم و گفت :
_ همین کم مونده علنیش کنیم ! هنوز حتی صیغه هم بینمون خونده نشده !
من  :همین امروز می ریم و صیغه می کنیم  .من حوصله ی این مسخره بازیای قبل از عروسی که بعضیا
دارن رو ندارم  .ولی خب باید یواش یواش پیش بریم  .مگه تو مخالفی ؟
گلسا  :من می دونم که به چی فکر می کنی .ولی من  . . .درسته که گفتم کمکت می کنم .ولی نمی تونم
قبول کنم که . . .
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من  :یعنی تو منو نمی خوای ؟
سکوت کرد  .بعد گفت :
_ باشه  . . .هرچی توبگی  . . .ولی  . . .یکشنبه نمی تونم بیام .
من  :اگه نگران کادو و لباسی که هنوز نگرفتی فردا میریم باهم می گیریم .
گلسا  :البد هم به حساب تو !
من  :چرا که نه ! من که خسیس نیستم !
گلسا  :شاید من نتونم این قرضو بهت برگردونم !
من  :الزم نیست که برگردونی  .من و تو دیگه نباید این حرفارو داشته باشیم ! غیر از اینه ؟
سکوت کرد  . . .قوری رو از روی چای ساز برداشت و چای کمرنگش رو توی لیوان ریخت  . . .گفت :
_ ببینم چی میشه . . . .توهم چای دارچین می خوای ؟
من  :نه ممنون دوست ندارم .
بعد از سر کشیدن چای تشکر کرد و گفت :
_ اشکالی نداره که برم توی اون اتاقی که مونس توش بود یکم دراز بکشم ؟
من  :نه  . . .مانعی نداره .
گلسا  :اون وقت تو چیکار می کنی ؟
من  :وقتای دیگه چه کار می کنم ؟  . . .عالفی ! البته االن یه سری برگه امتحانیا از صبح مونده باید
تصحیح بشن . . .
یه "آهان" گفت و رفت به سمت اتاق  .نخواستم مزاحمش بشم  .برای همینم برگه هامو برداشتم و بردم
تو اتاق خودم و مشغول تصحیحشون شدم  .جالبه  .همیشه یک جوری بود انگار سال هاست گلسا رو می
شناسم .
یه مدتی که گذشت اومد توی درگاه ایستاد . . . .سرمو بلند کردم و گفتم :
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سرشو به نشونه منفی تکون داد .

من  :اگه گرسنته توی یخچال میوه و چیزای دیگه هستا ! ببخشید من پذیرایی نمی کنم اینجا خونه ی
خودتونه ! تعارف نکن . . .
اومد کنارم نشست  .درکش می کردم  .بددردیه خوابت بیاد و نتونی بخوابی . . .
گلسا  :امید می تونم باهات صادق باشم ؟
من  :نه متاسفانه من همون گلسا رو ترجیح میدم ! صادق کیه دیگه ؟
گلسا  :مسخره بازی درنیار دیگه .
خندیدم و گفتم :
_ جانم ؟ چی شده ؟
گلسا  :به خاطر تو نمی تونم بخوابم  ،بهت اعتماد ندارم .
من  :اگه دوست داشتی می تونی در اتاق رو قفل کنی  .فقط راحت باش و یکم استراحت کن  .ولی خب ،
اینم بدون که شاید خر باشم ولی مثل آدم ها نیستم .
گلسا  :اومدیم و در رو بستم  ،اگه یهو حالم بد شد و تو نتونستی بیای تو چی ؟
من  :اون موقع شده درو بشکونم میام تو  . . .خوبه ؟
لبخندی از سر رضایت زد و گفت :
_ پس الزم نیست درو قفل کنم .
من  :تو از کجا می دونی من نمیام تو و یه بالیی سرت نمیارم ؟
گلسا  :چون دوسم داری .
من  :خوب از کجا مطمئنی ؟ تو به یه االغ اطمینان می کنی ؟ ( لحنمو ترسناک می کنم ) شایدم یه نخ
ادمخواری زدم و خوردمتا !
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گلسا  :نمی دونم  . . .فقط می دونم که کاری نمی کنی که .
به من و مون افتاد  . . .بعد رفت بیرون  .لبخندی رضایت بخش زدم .
چه قدر دلم می خواست لپ هاشو بکشم !
وقتی برگه هارو تموم کردم  ،ساعت هفت شده بود  .بلند شدم و رفتم دم در اتاق گلسا و در زدم . . .
جوابی نشنیدم  . . .در رو آروم باز کردم  . . .هنوز خواب بود .
دوباره در زدم تا بیدار بشه .بیدار نشد نگران شدم .رفتم تو و خیلی آروم انگشتم رو روی پیشونیش
گذاشتم دمای بدنش چیزی رو نشون نمی داد .
صداش زدم :
_ گلسا ؟
به طرز خیلی معصومانه ای خوابیده بود  .هرچی آروم صداش کردم بیدار نشد  .نبضشو گرفتم  .درست
میزد  .یه بار دیگه و بلند تر صداش کردم :
_ گلسا بیدار شو باید بریم  .داره دیر میشه .
پلک هاش رو فشار داد بعد آروم بازشون کرد گرفته گفت :
_ استاد فتاح ؟
من  :امیدم .
گلسا  :نمی تونم بلند شم !
من  :چرا ؟
گلسا  :امید  ،یه مسکن قوی برام بیار .
بی هیچ حرفی سریع رفتم و یه مسکن نیمه قوی با یه لیوان آب براش بردم  . . .وقتی دز قرص رو دید ،
بی درنگ دوتا خورد یه لیوان آبم روش !
نگران گفتم :
_ خیلی درد داری ؟ خوابیدی بهتر نشد ؟
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از شدت درد چشم هاش و محکم فشار داد  .حس می کردم دارم تیکه تیکه میشم  ! . . .خیلی غمم
گرفت !
گلسا  :خیلی گرمه .
من  :االن پنجره رو باز می کنم  .اگه بخوای میرم بیرون تا بتونی مقنعتو دربیاری .
گلسا  :نه نرو .
رفتم پنجره رو باز کردم و برگشتم پیشش  .به سختی بلند شد و نشست  .یه لحظه خواست بزنه زیر گریه
که گفتم :
_ دیگه حق گریه کردن نداری ! بهم بر می خوره ! من پیشتم !
گلسا  :تو که مامانم نیستی !
بغضش ترکید  .آره .اینو دیگه نمی تونستم کاریش کنم .هنوز اونقدر مال من نبود که بتونم هواشو داشته
باشم .مادرشم هم نبودم !
من  :اگه مامانت بود چیکار می کرد ؟ خوب بگو من اونکارو بکنم ؟
خندش گرفت . . .
من  :چیش خنده داره ؟
گلسا  :هیچی  . . .آخه مامانم  ،بدتر از من خودشم می نشست گریه می کرد ! تا جایی که من باید
آرومش می کردم !
من  :خدابیامرزتش .

گلسا از تخت بلند شد و به سمت در رفت  .بعد هم رفت تا یه آبی به سر و صورتش بزنه  . . .من هم
لباسامو پوشیدم و بردمش بیرون .
هنوز برای این که همه کسش باشم زود بود  .و شاید هم اونقدر الیق داشتنش نبودم .
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مخفیانه صیغه کردیم و من رسوندمش خوابگاه  .گرچه می دونستم هم اتاقی هاش همه هنوز توی پاساژن
ولی اینم می دونستم که به تنهایی احتیاج داره .
دیگه برنگشتم خونه شناسنامه ی جفتمون دستم بود  .رفتم برای  . . .گرفتن گذرنامه  .چون می دونستم
دکتر خادم اینجا بیچارم می کنه  .دلم می خواست با گلسا با هم بریم به یه جای دور .هرکجا که شد  .فقط
باید از اینجا بریم  .البته هنوز با خودش درمیون نزاشتم  .چون مطمئن نیستم قبول کنه .
ساعت نه شب بود که رفتم خونه ی دکتر خادم  .این دو روز مونس و مینو خیلی بهم زنگ می زدن و
جواب نمی دادم ولی دکتر خادم سکوت کرده بود  .می دونست خودم میرم و براش توضیح میدم .
در خونه رو با کلید باز کردم و رفتم تو  .وقتی در ساختمون رو هم باز کردم  ،کسی رو ندیدم  . . .ظاهر
خونه نشون نمی داد که بیرون باشن .طولی نکشید که نوشا خانوم اومد و سالم کرد و کتم رو ازم گرفت .
من  :دکتر کجاست ؟
نوشا خانوم  :باال تو اتاقشون دارن مطالعه می کنن .
نفسمو فوت کردم و به سمت پله ها رفتم .دوسه تا پله بیشتر طی نکرده بودم که صدای مینو رو از پشت
سرم شنیدم :
_ امید ؟ چیه دوباره سرتو زیر انداختی اومدی اینجا ؟ آبرومونو بردی بس نبود ؟ هوی دارم با تو حرف
می زنم ! مگه من بهت ادب یاد نداده بودم ؟
بی توجه بهش رفتم باال بدون اینکه در بزنم وارد اتاق دکتر خادم شدم .
دکتر روی صندلی نعنوییش نشسته بود و جلوی در باز شده ی تراس کتاب می خوند .بدون اینکه برگرده
گفت :
_ پس باالخره اومدی .
من  :سالم .
دکتر  :اولین باره اول سالم می کنیا ! علیک سالم  . . .بیا بشین  . . .به نوشا هم میگم دوتا چایی بیاره .
من  :مونس چی بهتون گفت درباره ی کاری که کردم ؟
دکتر  :عاشق شدی .
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من  :جرم که نیست احیانا ؟
دکتر  :این موفقیت پروژه رو نشون میده !
من  :همین ؟ ! اصال هدف این پروژه چی بوده ؟
دکتر  :تو خوب می دونی که نمونه ی کاملی نیستی نقص هات زیادن  .ما به دنبال ساخت یه نمونه ی
کامل تر هستیم که بشه قابلیت عمر جاویدان رو توش بنیان گذاشت  .یه نمونه که شکست ناپذیر باشه و .
..
من  :چنین نمونه ای برای چی الزمه ؟
دکتر  :تو الزم نیست بدونی ! این منم که باید تشخیص بدم چی الزمه چی الزم نیست !
من  :اون نمونه ی کامل رو می خوای به کی بفروشی ؟ به چه قیمتی ؟
دکتر تقریبا داد زد :
_ می تونستم تورو توی آزمایشگاه نگه دارم تا اینقدر دردسر نکشم !
من  :خوب چرا نزاشتی ؟ چرا نیمه برده و نیمه آزاد نگهم داشتی ؟
دکتر  :چون من برات ارزش قائل بودم ! من دوستت داشتم ! اصال می دونی جسم انسانی ای که داری
برای کی بوده ؟
یه لحظه قلبم ایستاد  .من  . . .جسم یه نفر دیگه رو دارم ؟ درست شنیدم ؟ خود دکتر هم از حرفی که
زده بود پشیمون شد  .این علم جنون آمیزه ! نه ! نـــــــــــه !
دکتر آهی کشید و گفت :
_ اجازه داری با گلسا ازدواج کنی  .قراردادی که با نادری نوشتیم رو لغو می کنیم و یه پولی بهش می دیم
تا دهنش بسته بشه فقط  . . .از این به بعد باید بیشتر مراقب خودت باشی  .آرتام برگشته ایران  .ممکنه
بخواد بدزدتت و اون موقع من نمی تونم تضمین کنم بالی غیر قابل جبرانی سرت نیاره .
من  :جسمم مال کی بوده ؟
دکتر  :واقعا می خوای بدونی ؟
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سرمو به نشونه مثبت تکون دادم  .زمزمه کرد :
_ پسر دکتر ناصر فتاح  . . .دوست قدیمی من .
من  :خودش می دونه ؟
دکتر  :خودش جسد پسرش و سی سال پیش بهم تحویل داد  .اعضای جدید این پروژه  ،از هیچی خبر
ندارن  .توموری که االن ما کشفش کردیم  ،سی سال پیش وجود نداشت .درواقع  ،کسی که توروساخته ما
نبودیم  .تو وقتی به دست ما رسیدی اصال شکل هیچ موجود زنده ای نبودی  .خیلی از ماها فکر می کردیم
فرازمینی هستی  .اولین کسی که پیشنهاد داد قالب انسان رو بهت بدیم ناصر بود  .این آزمایش اصال شدنی
نبود  .ولی ما متوجه شدیم بدن تو قابل جذبه ! کسی که تورو آورد به پژوهشگاه ما  ،یه آدم عجیب
غریب بود  .استاد ما بود ولی ما هیچی ازش نمی دونستیم  .مرموز بود  .پرفسور کوروشی  .درباره ی پیدا
کردن تو هیچی نمی گفت  .فقط می گفت که میشه بهش حیات بخشید .
من  :دکتر فتاح زنده اس ؟
دکتر  :باشه هم دوست نداره تورو ببینه .
من  :من  . . .چرا باید به وجود می اومدم ! ! ! ؟ هه  .من  . . .واقعا کی هستم ؟ واقعا می خوام بدونم
کی من رو ساخته ؟
دکتر  :روی اون محفظه ی شیشه ای پر از هلیم مایع که تو داخلش بودی  ،با خط سنتی نوشته شده بود
رحمت و همت سال  7713هجری شمسی .
( راوی  :گلسا )
ای کاش امروز اینقدر سردرد نداشتم تا قدر لحظه هامو می دونستم  . . .ولی بازم خیلی خوب بود  .بعد از
مدت ها تونستم روی دردم تسکین بزارم  . . .عرق نعنا خیلی دل دردم رو بهتر کرد  . . .باز خوب شد
توی دانشگاه دوتا بسته بیسکوییت خورده بودم  . . .ناهار که نرسیدم چون تو کتابخونه بودم .
چه قدر اینا خرن ! هنوز تو پاساژن ! ساعت ده شد دیگه !
باالخره تشیفشونو آوردن بگیرن بکپن !
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از قرار معلوم که بله  . . .پیتزا خورده بودن  . . .البته سایه لطف کرده بود و برام آورده بود  . . .خوب شد
این همه تاخیر داشتن و نفهمیدن که من خونه ی فتاح هم رفتم .
چند تا تیکه پیتزا خوردم و بعد از شنیدن غرغرهای ریحانه که چرا گذاشتی رفتی گرفتم خوابیدم  . . .آره
می دونم خوابیدن من خرسو هم گذاشته تو جیبش .
توی تختم دراز کشیدم و گردنبندم رو لمس کردم  . . .یه دفعه هول شدم و بلند شدم نشستم  ! . . .اصال
یاد این آویزه نبودم ! نگاهشم نکردم ! هول پاشدم و رفتم جلوی آینه ی کنار کمد دیواری  . . .بچه ها
هنوز مشغول مسخره بازی بودن .
یه تی شرت آبی و پلوار مشکی بلند تنم بود  .موهای سیاه کوتاه و حالت دارم هم دم اسبی بسته بودم .
اونقدرام کوتاه نبود .
آینه قدی رو بیشتر ورانداز کردم باالخره یادم اومد اومده بودم گردنبندم رو ببینم ! به نظر میومد که بدل
باشه  .زنجیرش و خودش نقره ای بود  .پالکش یه گل نرگس برجسته با نگین های ریز آبی بود .خیلی
قشنگ بود !
لبخندم رو جمع کردم و برگشتم توی تختم  .سارا گفت :
_ چیه ؟ میری تو آینه نگاه می کنی می ترسی از خوشگلیت کم شده باشه ؟ دندونات نریخته خیالت
تخت !
سایه که تختش کنار تخت من بود بهم لبخند زد .تختامون سه تا دو طبقه بودن که برای من توی کور
ترین نقطه  ،یعنی پایین  ،وسط قرار داشت .سایه گفت :
_ گردنبندتو امروز خریدی ؟
گفتم :
_ نه  . . .چطور ؟
سارا که داشت موهاشو روی صندلی شونه می کرد گفت :
_ جدی گردنبند انداخته ؟ جل الخالق ! ببینمش . . .
اومد جلوی من و با یه دستش پالک آویزم رو بلند کرد . . .
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سارا  :طال سفیده .
من  :جــــــــــــــــان ؟ نه بابا امکان نداره !
سایه  :از این بدلیجاتیا خریدی ؟
من  :نه !
سارا  :خوب از جواهراتی خریدی دیگه .طال سفیده  . . .من نشناسم کی باید بشناسه ؟
ریحانه از اون باال :
_ خیر سرش باباش زرگره ها .
من  :آخه  . . .هدیه است .اگه می دونستم طالست قبول نمی کردم !
سایه  :جدی ؟ کدوم خرپولی داده بهت ؟ پسر بوده ؟
من  :به توچه مگه فضولی ؟
سارا  :دیگه چی چی ! با همه بله با ماهم بله ؟ تا نگی کی بهت داده ولت نمی کنیم !
نمی دونستم چیکار کنم بی خیال شه .گفتم :
_ اگه همینو بدم بهت بی خیال می شی ؟
سایه  :یدونه رو متاسفانه نمی تونی بین پنج نفر تقسیم کنی !
نرگس  :من نیستم بابا ولش کنید بدبخت و شاید یادگاریه .
من  :فدا وفای نرگس ! ولم کنید می خوام بخوابم !
دراز کشیدم و بی توجه به داد و بیداد ها و اذیت هاشون خوابیدم .خودم نمی دونستم یه همچین پوست
کلفتی دارم !
واقعا نمی دونم چرا مثل بقیه دخترا عالقه ندارم برای دوستام تعریف کنم که عاشق شدم  ،این هم هدیه
ای برای خوشحال کردنم از طرف عشقمه .امروز هم به هم محرم شدیم  .شاید  . . .شاید به خاطر اینه که
به آینده مشکوکم  .نمی دونم می تونم باهاش زندگی کنم یا نه  .خنده داره ! همه از این می ترسن که
رابطشون از هم بپاشه من از این می ترسم که . . .
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صبح توی دانشگاه فهمیدم که دیشب امید رفته بوده خونه مونس اینا  .اینو از مونس شنیدم  .به ظاهر باهام
قهر کرده بود ولی قهراشم مثل مهربونیاش غیر مستقیم و نصفه کاره اس .
امید اصال اعصابش روبه راه نبود  .هی اخم می کرد و تو فکر بود  .نمی دونم خادم بهش چی گفته بود .
نکنه نزاره ما باهم باشیم ؟
نگران شده بودم  . . .باالخره باید یه سایه می گفتم .سایه رفیق محشری بود .خواهرشم خیلی خوب بود .
با این که یه سال باهم اختالف سنی داشتن ولی باهم قبول شده بودن  ،اما زیاد باهم اختالف عقلی نداشتن
!
بعد از یکی از کالس ها که رفتیم هوا بخوریم  ،بهش گفتم :
_ سایه ؟
سارا  :چکار داری باز این خواهر منو ؟
من  :باتو نبودم !
سایه ( داشت پفک می خورد این عشقه پفکه ) :
_ جانم ؟
من  :عاشق شدم .
سایه  :به به ! . . .
سارا  :چشمم روشن ! کی هست اون بدبخت ؟
بغضم گرفت و گفتم :
_ من بدبختم نه اون . . .
سایه  :یعنی هیچ راهی نیست ؟ که داری گریه می کنی ؟
من  :گریه نکردم که ! فقط  ،بدبختم  . . .همین .
سارا  :بگو کیست ؟ نکنه رقیب هم داری ؟
من  :رقیبم خود خودشه !
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سایه  :آها  .ازاون مغروراس .
سارا  :جون سارا بگو کیه ! ؟
من  :فرض کنین یکی مثل استاد فتاح .
سایه  :هــــــــــان ؟
سارا  :نمی دونم االن دلداریت بدم یا بگم خاک تو سرت با این عاشق شدنت ! عووووق  . . .حالم بد شد
!
زدم پس کله اشو گفتم :
_ هوی درست صحبت کن !
سایه  :حاال راست راستی خود فتاحه یا یکی دیگه اس ؟
من  :فتاح غلط کرده مثل اون باشه !
سارا  :آره جون خودت  .نمی خواد غیر مستقیم بگی عاقا ما فهمیدیم  .یکی دو ترم دیگه پاس کنیم
خالص میرشیم میری بهش می رسی ! ولی  . . .خرخون جان .الحق که این خرخونا و چایی شیرینا آخرش
به استادا می رسن ! نمی دونم چرا ! مثال محبی ( استاد زیست شناسی ) با اون قیافه ی تیکه اش  ،محل به
دخترا نمیرزاره ولی توکه خرخونه کالسی و تحویل می گیره ! از بس چایی شیرینی دیگه !

من  :کجام چایی شیرینه ؟ جلوی استادای مرد که زر هم نمی زنم !
سایه  :آره بابا خداوکیلی این فقط بلده پیش زنا خودشیرینی کنه .جلو مردا میشه برج زهرمار .
سارا  :آخی ! از بس بچمون محجوب و با حیاس !
من  :هی . . .
سایه  :حاال اونم دوستت داره ؟
من  :به نظرتون فتاح می تونه کسی و دوست داشته باشه ؟ آخه اینم پرسیدن داره آخه ؟
سارا  :دیدی گفتم همون فتاحه !
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سایه  :گلسا رحمت بفهمه نصفت می کنه ! ! ! !
من  :نه اون . . .
سایه  :نصفت می کنه .
من  :حاال اینارو وللش .کسی می دونه ساعت چنده ؟
سارا  :پنج دقیقه هنوز وقت داریم .راستی گلسا .فتاح قراره تولد مهناز بیادا  .بازم نمی خوای بیای ؟
سایه  :خودت می دونی که تو فاز خودنمایی نیست .
سارا  :پس چجوری می خوای بهش برسی ؟
من  :یه بار مونس ازم پرسید اگه یه دختر عاشق شد باید چه کار کنه  .من هم گفتم بهترین کار اینه که
صبر کنه و امید داشته باشه که طرف هم دوستش داشته باشه  ( . . .بغضم می گیره ) امید داشته باشه !
نمی دونستم چرا دارم وانمود می کنم که نمی دونم امید دوستم داره  .شاید  ،هنوز باورش نکرده بودم . .
 .به هرحال  ،اون یه موجود تازه بود  . . .نه یه انسان .
سارا  :اه  . . .اسم طرف هم که امیدِ ! غصه نخور گلسا برات تورش می کنیم !
من  :هوی منظورت چیه ؟
سایه  :هیچی واسه خودش یه چیز بلغور می کنه بیا بریم سر کالس .
بعد از دانشگاه مجبور شدم برم فروشگاه و یه سری چیزای مورد نیازمو بخرم که پوالم هم ته کشید .
مجبور شدم پیاده مسیر خوابگاه رو پیش بگیرم  .تا خود فروشگاه کلی از دانشگاه دور شده بودم و تقریبا
برای رسیدن به خوابگاه باید مسیر دوبرابر رو طی می کردم .
اونم با دوتا پالستیک خرید ! که یکیش خیلی سنگین بود .
توی پیاده رو یه جا پالستیک هارو گذاشتم زمین تا خستگی در کنم .گوشیم زنگ خورد .سایه بود طبق
معمول  .برداشتم و گفتم :
_ بله ؟
سایه  :عاشق تو دوباره کجا گذاشتی بی خبر رفتی ؟
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من  :رفتم فروشگاه (  ) . . .یکم خرید کنم .چطور ؟ تو که می دونی من کار کم ندارم واسه چی منو جی
پی اس می کنی ؟
سایه  :جملت اصال استاندارد نبود گلی  .حاال  . . .وقتی داشتیم برمی گشتیم خوابگاه فتاح ماشینش و کنار
ما نگه داشت و سراغ تورو گرفت  ! . . .ما هم گفتیم نمی دونیم کجاست ! راستشو بگو چی رو از من
مخفی می کنی فرزندم ؟
یه آه کشیدم و گفتم :
_ مادرم خداخیرت دهد خستگی از تنم در کردی ! قلبم زنده شد . . .
خندید و گفت :
_ باشه زودبیا کارت دارم خداحافظ .
خداحافظی کردم و قطع کردم .گوشیمم گذاشتم تو جیبم .
چی می شد امید میومد دنبالم تا این همه مسیرو برنگردم ؟ هه هه همه چی که مثل تو فیلما نیست فرزندم
! خوش خیال نباش .
چرا امید به خودم زنگ نزد ببینه کجام ؟ اصال به من چه ! ( وقتی این میگه به من چه ببینید واقعا به کی
باید چه باشه ! )
پالستیکارو دوباره بلند کردم و به راهم ادامه دادم  .نصف مسیر رو رفتم و به هن و هون افتادم  .خیلی
خسته شدم  .گوشیم زنگ زد  .پالستیکارو تویه دستم کردم و گوشیمو برداشتم و گفتم :
_ الو بله ؟
امید  :سالم  ،میشه بگی کجایی ؟
من  :نه نمیشه .
امید  :پس بگو کجایی ؟
من  :تو لباسام /: .
امید  :خوب شد گفتی فکر کر . . . .اصن ولش کن ! میای بریم یه جایی ؟
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من  :نه . . .
امید  :پس میشه لطفا برگردی پشت سرتو نگاه کنی ؟
راه رفتن رو متوقف کردم و گفتم :
_ نه  ،نمیشه !
صدایی از پشت سرم گفت :
_ مرض و نمیشه ! منو مسخره کردی یا خودت و ؟
خندیدم تماس رو قطع کردم و به راهم ادامه دادم .
امید  :صبر کن ببینم ! هی !
قدم هامو یکم تند تر کردم که دنبالم دوید و مچ دستم و گرفت  .ایستادم و خیلی جدی برگشتم به
سمتش و گفتم :
_ خجالت نمی کشی دنبال دختر مردم می کنی ؟
خندید و گفت :
_ اصال اخم بهت نمیاد ! حالت از دیروز خیلی بهتر شده ! چرا اینجوری اذیت می کنی گلی ؟

خندیدم و بعد از چند ثانیه گفتم :
_ باید برم خوابگاه  . . .جنابعالی اجازه می دین ؟
امید  :نه خیر  . . .من اجازه نمیدم .
مچ دستمو از دستش درآوردم و گفتم :
_ این خریدارو باید بزارم خوابگاه  .اجازه هم ندی نمی تونی کاری بکنی  . . .خداحافظ
به راهم ادامه دادم .خودش و بهم رسوند و شونه به شونم اومد بعد گفت :
_ بعد از این که خریدات رو گذاشتی بیا بیرون  . . .باید باهم حرف بزنیم  . . .خوب ؟
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من  :باشه
امید  :پس ساعت چهار و نیم میام  . . .باشه ؟
من  :باشه .
امید  :دوستت دارم  ،خداحافظ .
بعد هم برگشت و به سمت مخالف حرکت کرد .ناخودآگاه برگشتم و رفتنشو تماشا کردم  . . .لبخندی
زدم و به راهم ادامه دادم .
به خوابگاه رسیدم و خرید هارو جاسازی کردم  . . .بچه ها نصفشون خواب بودن از اتاق ما فقط نرگس
بیدار بود که اونم کاری به کار من نداشت  . . .ساعت چهار و بیست و پنج دقیقه رفتم بیرون و منتظر شدم
.
بعد از اومدن امید  ،سوار ماشینش شدم  .ولی حرکت نکرد .
من  :خوب چیکارم داشتی که گفتی بیام ؟
امید  :برای دیدنت حتما باید کاری داشته باشم ؟
من  :گفتم شاید دیشب دکتر خادم چیزی گفته .
امید  :با ازدواجمون موافقت کرد .
متعجب گفتم :
_ چـــــــــــــــی ؟ موافقت کرد ؟
سرشو به نشونه مثبت تکون داد و گفت :
_ االنم میریم جشن بگیریم ! . . .
من  :با کیا ؟
امید  :خودمون دوتا .
من  :کجا ؟
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امید  :هرجا شما بگی .
من  :بعدا هم میشه جشن گرفت  .االن خیلی خستم .برمی گردم تو خوابگاه بخوابم .
خواستم پیاده بشم که گفت :
_ خوب بیا خونه من !
برگشتم و با یه قیافه ای نگاهش کردم که پشیمون شد .
امید  :خوب بیا خونمون !
من  :نه !

دستم و گرفت و کشوند و گفت :
_ تو میری اون تو رفیقات دورتن من تنهام !
من  :خوب به من چه !
امید  :یا میای یا می برمتا !
من  :خواهش کن تا بیام .
امید  :خواهش می کنم !
من  :باشه ( آخی یهو چه قدر خر کیف شد )
نشستم و در رو بستم  .بعد گفتم :
_ اون گردنبندی که بهم دادی  ،طال سفید بود ؟
امید  :آره .
من  :یعنی اینقدر دوستم داشتی که برام گرفتیش ؟
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خندید و ماشین رو روشن کرد  .منم دیگه باز نپرسیدم و به بیرون خیره شدم  .تا برسیم دیگه حرفی نزدم
.وقتی از ماشین پیاده شدیم توی پارکینگ ساختمون دوباره همون آقایی که روز اول با پیژامه دیده
بودمش رو با کت شلوار دیدم !
تا مارو دید گفت :
_ به سالم آق مهندس ازاین طرفا ؟ ! خوبی مرد حسابی نمی خوای اون مدل موهاتو عوض کنی ؟ دیگه از
مد افتاد به خدا ! جوونی گفتن مهندسی گفتن ! آقا خیلی سعادت زیارت ایشون ( من ) رو نداشتیم  .کی
هستن ایشون ؟
امید انگار که خون خونشو می خورد چشماش و بست نفس عمیقی کشید .
امید چند ثانیه بعد چشماشو باز کرد :
_ ایشون همسرم هستن .
( من *_* )
جمشیدی  :عه ! به سالمتی ! کی عروسی کردین ؟
امید  :دقیق نمی دونم ! مهم هم نیست ! ( روبه من ) مگه نه ضعیفه ؟
خندیدم  .بعد دستم و گرفت و برد توی آسانسور  . . .وقتی در بسته شد بهم گفت :
_ ناراحت که نشدی ؟ ببخشید یه ذره از حرصمو رو تو خالی کردم !
من  :نه اتفاقا کلی شاد شدم ! راستی بساط جشنمون چیه ؟
( راوی  :امید )
از این که کنارم بود خوشحال بودم .خیلی خوشحال .
داشت به یکی از قاب نقاشی های خونه نگاه می کرد .منم داشتم توی آشپزخونه چای دم می کردم . . .
شاید هنوز برای این که مجبورش کنم جلوم بی حجاب باشه زود بود  .بازم نمی تونستم بهش مستقیما بگم
.
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از همون اولش هم یه احترام عجیبی براش قائل بودم  .وقارش تک بود  .من این چند ساله توی شرکت با
دختر های زیادی رفت و آمد کردم  .منشی ها  ،کارمندا  . . .همشون سبک و بی ارزش بودن  .کمتر
دختری بود که اینحوری وقار داشته باشه و با ناز و ادا اطوار حرف نزنه ! هرچی دختری که میومد تو
دفترم خوشگل تر بود و ادا اصولش بیشتر بود  ،ازش متنفر تر می شدم و بیشتر باهاش خر می شدم .
دست خودم نبود .اون موقع با هیچ کس رابطه خوبی نداشتم  .ولی از وقتی گلسا رو دیدم خیلی چیزا تو
زندگیم فرق کرد .
چای رو توی لیوان ریختم  .یه لیوان دیگه هم کنارش توی سینی گذاشتم و پرش کردم  .سینی رو بردم
بیرون و دیدم هنوز داره به تابلو نگاه می کنه .محو منظره ی توی تابلو شده بود .
گفتم :
_ به چی فکر می کنی گلسا ؟
گلسا  :هی  . . .هیچی  . . .بزار کمکت کنم .
سینی رو ازم گرفت . . .
من  :یه سینی که کمک کردن نمی خواد عزیزم .
گلسا  :مگه وظیفه من نیست چای بریزم ؟ حاال الاقل بده بیارمش  ( .سینی رو بهش میدم و لبخند می زنم
)
لبخندی زد و به سمت مبل راحتی ها رفت و روی میز عسلی جلوش گذاشت و نشست روی مبل  .منم رفتم
و کنارش نشستم .
گلسا  :پس قندش کو ؟ باید تلخ تلخ بخوریم ؟
من  :آآخ ! نه که خودم تلخ می خورم یادم رفت بیارم  . . .ببخشید ! االن میارم .
گلسا  :نه بلند نشو خودم میرم .
بعد پاشد و رفت تو آشپزخونه  .بعد با قندون برگشت و گذاشت کنار سینی چایی  . . .بعد از چایی که
خستگیمون رو در برد نشستیم تلوزیون ببینیم .نمی دونم چرا ! من به ندرت پیش میومد تلوزیون ببینم .
 . .ولی گلسا گفت که االن تکرار یه سریال و داره که دیشب ندیدتش .
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من  :حاال درباره چی هست ؟
گلسا  :یه دختر بی پدر و مادر مثل خودم که توی بوتیک کار می کنه  .درس هم نمی خونه و دنبال
ولگردیه  . . .کس و کار هم نداره بدبخت  .اولش یکم بدجنس و التیه ولی
من  :آخه اینا به درد تو نمی خوره که خانوم دکتر !
لبخندی زد و نگاهش و به تلوزین دوخت  .چون مبل ها روبه تلوزیون نبودن رو زمین نشسته بودیم  .من
چهارزانو نشسته بودم و گلسا هم دوزانو و خیلی جمع و جور سمت چپم نشسته بود  .به تلوزیون نگاه
کردم ولی زیاد از فیلمه خوشم نیومد . . . .هی کله ام برمی گشت طرف گلسا محو فیلم شده بود و
واکنش خاصی نشون نمی داد .توی قسمت حساس فیلم که دختره داشت از پلیسا فرار می کرد  ،گلسا
زیر لب داشت یه چیزایی می گفت .
با این که شونه به شونه ی هم نشسته بودیم ولی همش حس می کردم اون یه دختر کوچولوئه  .بعضی
دخترای ریزه میزه قیافه ای زنونه و پر آرایش دارن ولی چهره ی گلسا هم مثل خودش لطیف و بچگونه
بود .
من هم با این که اولش از فیلمه خوشم نمیومد نشستم تا آخر نگاهش کردم .فیلم که تموم شد سرم رو
کج کردم و دیدم خوابش برده و خم شده روی زمین .حتما خیلی خسته تر از من بوده .
آروم سرش رو روی پام گذاشتم و با دست چپم پاهاش رو راحت تر کردم تا به کمرش فشار نیاد .کمرم
خشک شده بود .کنترل رو برداشتم و تلوزیون رو خاموش کردم  .به گلسا نگاه کردم و مشغول نوازشش
شدم .گونه اش  ،دماغش  ،چونه اش و پیشونیش .خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم یه درصد هم فکر نکن
که می زارم ازمون سو استفاده کنن ! من نمی زارم !
لبم روی پیشونیش موند چشام و بستم .وقتی سرم و بلند کردم دیدم چشم هاش بازه .هیچ حرکتی نکردم
.اون هم هیچ واکنشی نشون نداد .زمزمه کردم :
_ بیدارت کردم ؟
گلسا  :خوب شد بیدار شدم .ساعت چنده ؟ خیلی خوابیدم ؟ ؟
من  :ساعت شیش و نیمه .
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بلند شد و نشست باخودم فکر کردم حتما از کارم ناراحت شده .
گلسا  :خیر سرمون می خواستیم جشن بگیریم .دلت خوش بود یه چیز گفتیا .
من  :چیکار بکنم تا خوشحال بشی ؟
یکم فکر کرد و گفت :
_ میشه ماینکرفت بازی کنیم ؟
من  :چی گرفت ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ! ! !
گلسا  :هه ! برو گوشیتو بیار بهت میگم !
و ما دو ساعت تموم نشستیم پای گوشی عالف شدیم ! ! ! ! ( من خودم تجربه کردم بشینی پای
ماینکرفت نمی تونی پاشی ! )
رفتم توی اتاقم تا یکم کرم مرطوب کننده بزنم به دستم .خشک شد بود  . . .تو کل این مدت هنوز هم
مقنعه سرش بود . . .
باالخره شرم رو کنار گذاشتم و رفتم بیرون و بهش گفتم :
_ گلسا .
گلسا روی صندلی پشت اپن نشسته بود و گوشیش رو چک می کرد  .گفت :
_ بله ؟
من  :مگه ما دیروز صیغه نکردیم ؟
گلسا  :خوب  . . .آره .
من  :پس چرا هنوز باهام راحت نیستی ؟
گلسا  :درک نمی کنی امید سخته  . . .برای بعضیا شاید راحت باشه ولی این عادت منه
من  :خوب به اینش فکر کن که یا االن یا هیچ وقت .
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گوشیش رو گذاشت توی جیبش دستاش رو به هم فشار داد و حس کردم که سرخ شد  .یه نگاه به من
کرد و یه نگاه به دست هاش  .حق داره خب  .این جلو پسر عمه هاشم حجاب داره .
من  :خوب من عادی رفتار می کنم  .خوبه ؟ می خوای بهت زل نزنم ؟ خوب نمی زنم  ! . . .اصن ولش
کن مهم نیست  . . .نمی خواد خودتو اذیت کنی .
رفتم توی اتاق و توی کشو دنبال قرص جدیدم گشتم  .دز باالیی داشت و سریع اثر می کرد ولی آثارش
درآینده مخرب بود ! . . .
در اتاقم زده شد  .گفتم :
_ بله عزیزم ؟ چیزی شده ؟
در نیمه باز اتاق رو باز کرد  .سرم رو که باال بردم یکم خشک شدم  .خیر سرم گفتم عادی رفتار می کنم !
ولی خوب نامردی کرده بود و مانتوش رو هم درآورده بود  .موهای کوتاه و حالت داری داشت  .تقریبا
پرپشت بود  .یه تی شرت آستین بلند کشی آبی هم تنش بود که به شلوار خوش استایل سرمه ایش می
خورد .
به زور خودم رو جمع و جور کردم و گفتم :
_ چه قدر این گردنبنده بهت میاد !
خندید و گفت :
_ ببخشید یادم نبود تشکر کنم  . . .خیلی ممنونم ازت .
من  :قابلت رو نداره .
قرصه رو باالخره پیدا کردم  .رفتم به سمت آشپزخونه تا با آب بخورمش  . . .یدونه رو خارج کردم و
جلدش و انداختم رو اپن  . . .انداختم ته حلقم و یه آبم روش .گلسا به سمتم اومد و قرص رو برداشت و
یه نگاه بهش کرد و یه هین کشید و گفت :
_ چه قدر دزش باالست ! اینجوری که خودتو نابود می کنی ! سرطانی ها هم این رو نمی خورن !
من  :زندگی اولماک تو واقعیت  ،با اون چیزی که رو کاغذا می نویسن خیلی فرق داره !
یه " آخی " گفت و بهم نگاه کرد لیوان خالی آب رو روی کابینت گذاشتم و گفتم :
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_ گلسا .
گلسا  :بله ؟
من  . :ام  .چیزه  .آه  .اصن ولش کن .
گلسا  :بگو  . . .چی می خوای بگی ؟
من  :می تونم  . . . .دستتو بگیرم ؟

سرخ شد و سرشو زیر انداخت  .پشیمون شدم  .حس کردم خودم هم سرخ شدم .
گلسا  :نه .
نفسم رو دادم بیرون  .خودشم می فهمید فقط نمی خوام دستشو بگیرم  .می خوام روحشو بگیرم ! می
خوام یکم دردودل کنم و شاید روحش االن پذیرای غم و غصه های من نبود .
خیلی آروم و با وقار اومد به سمتم خواستم از کنارش رد شم و برم بیرون که بازومو گرفت و دو دستی
بهش چسبید نفسش بوی غم می داد  .اون یکی دستمو دورش حلقه کردم و به خودم فشارش دادم سرم
رو روی سرش گذاشتم و موهاشو بو کردم بوی خاصی نمی داد ولی برای من آرام بخش بود  .دستم رو
روی سرش و بعد به سمت چونه اش کشیدم  ( . . .شیپر گلماک ) /:
سرشو بلند کرد و مهربون بهم نگاه کرد .بعد دستشو روی شونه ام کشید و گفت :
_ ای کاش دنیا اینقدر بدجنس نبود تا مجبور نباشیم دلواپس فردا پس فردا باشیم  .اینقدر زخم خوردم که
وقتی دنیا بهم روی خوش نشون میده نمی تونم باور کنم ! باور هم کنم  ،نمی تونم از غصه ی تموم
شدنش آسایش داشته باشم !
فکشو توی دستم گرفتم و گفتم :
_ مهم نیست چه اتفاقی میوفته .مهم اینه که باهم بمونیم .حتی اگه از هم دور شدیم  .می فهمی چی میگم
؟
توی چشم هام نگاه کرد  .چشم هایی که مال من نبودن  . . .بدنی که مال من نبود  .هیچ جوره نمی تونستم
چیز دیگه ای در این باره بگم  .من  . . .داشتم به جای یه نفر دیگه زندگی می کردم ! حرفای دکتر خادم
خیلی اذیتم می کرد .
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لبخندی محو زد و گفت :
_ می فهمم ولی  . . .تا جایی که می تونی تنهام نزار  .واقعا دیگه تحمل ندارم  .یه تلنگر کوچیک فقط برام
الزمه تا مثل یه شیشه ی ترک خورده خورد و خاکشیر بشم .
تکه ای از موهاشو بردم پشت گوشش و گفتم :
_ سعیمو می کنم .
خندید و گفت :
_ دیگه سرد نیستی !
من  :چی ؟ ها ؟
گلسا  :دیگه پیشونیت و دستات سرد نیستن  . . .خودت احساس نمی کنی ؟
آره  . . .یکم  . . .احساس می کردم گرمای خاصی دارم  . . .سردی بدنم فروکش کرده بود  .دز باالی
قرصه اثر کرده بود  . . .ولی با این وجود گفتم :
_ گرمای عشق می تونه یخ رو ذوب کنه  .مگه نه ؟
خندید و زیر لب یه " آره جون خودت" گفت و دستم رو از زیر فکش برداشت  .دستش رو گرفتم . . .
روی پنجه پاهاش ایستاد تا یکم قدش به من برسه  .بعد خودشو به جلو خم کرد و یواش گفت :
_ فکر کنم دیگه باید برگردم .
زمزمه وار گفتم :
_ یکم دیگه بمونی چی میشه مگه ؟
سرخ تر شد و خواست بره بیرون که دوباره بغلش کردم  . . .چشام و بستم و موهاش و نوازش کردم .
مونس  :خوب فیلمو هندی می کنین  . . .جای من خالی نیست این وسط ؟
جفتمون یخ کردیم مونس مثل ناظم های بداخالق پشت اپن دست به سینه وایساده بود  . . .گلسا ازم جدا
شد و دستپاچه گفت :
_ سالم مونس کی اومدی ؟
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من  :از دست تو هم که شده کلید ساز میارم قفل در اینجارو عوض می کنم  ! . . .خجالت نمی کشی به
حریم خصوصی بقیه بی اجازه وارد میشی ؟
مونس به وضوح از خشم سرخ شده بود  .گلسا شاید خجالت کشیده بود ولی من دلیلی نمی دیدم از این . .
 . .چیز . . . .اه . . . .االغ کمشه  .از این گاو خجالت بکشم چون نامزدم رو بغل کرده بودم  .مگه
صاحابش بود ؟
مونس امون نداد و از روی اپن پرید تو آشپزخونه ! بروسلی نمی تونست با چنین حرکتی بیاد سمتم !
خودمو آماده کردم  .نه برای دفاع  . . .برای زدن !
مونس گلسا رو کنار زد و چنان سیلی محکمی به صورتم زد که داغ در حد  713درجه سانتی گراد شده
بود  ! . . .من هم کم نیاوردم و محکم توی شکمش با زانو زدم  .خم شد و به خودش پیچید  . . .گلسا
جیغ زد .
مونس داد زد :
_ تو یه نمک نشناسی امید ! من سر تو کلی زحمت کشیدم ! از بابام هم بیشتر روی زنده موندنت تاکید
داشتم ! اون وقت تو داری بهترین دوست منو با نیستی یکسان می کنی !
من  :کی گفته همچین کاری می خوام بکنم ؟ من دوستش دارم و برای خوشبختیش هر کاری می کنم !
پوزخندی زد و کمرشو صاف کرد .با چشمای سرخ بهم نگاه کرد و گفت :
_ می دونی که اگه شما دوتا بچه دار بشین چی میشه ؟ زنده می مونه ! سالم هم می مونه ! بلکه قدرتی
خیلی بیشتر از ماها پیدا می کنه ! اون یه شگفت انگیز می شه ! و می دونی بعدش چی میشه ؟ اون رو از
شما دوتا می گیرن ! و می فروشنش ! به قیمتی نجومی که هیچ کس نمی تونه تصورش و کنه ! با اون پول
صد برابر همه ی هزینه های پروژه رو به دست میاریم ! می فهمی ؟ و فکر می کنی برای من خوشاینده
که ببینم بچه ی بهترین دوستم ازش جدا میشه و اون ضجه می زنه ؟ اصال اینا به کنار ! به دنیا آوردن
چنین بچه ای به احتمال هشتاد درصد جون خود گلسا رو می گیره ! فکر کردی برای چی چنین مبلغ
کالنی برای داوطلب این کار شدن قرار دادن ؟
دمای بدنم شاید به زیر صفر هم رسیده بود  .روبه گلسا برگشتم و زمزمه کردم :
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_ تو  . . .اینو می دونستی ؟

با ترس و لرز و غم عجیبی سرشو به نشونه مثبت تکون داد  .بعد آروم با صدایی گرفته شده گفت :
_ اولش فقط به خاطر خواهرم حاضر بودم این خطرا رو به جون بخرم ولی حاال من  .واقعا دوستت دارم .

مونس داد زد :
_ تو غلط کردی ! چنین موجودی الیق دوست داشتن نیست ! اون یه انسان نیست اینو می فهمی ؟ گرگه
تو لباس گوسفنده ! اون یه حیوونه !
من  :از تو حیوون تر هم مگه هست ؟ اگه واقعا چنین اتفاقی قراره بیوفته چرا فقط می خوای مانع دوست
خودت بشی ؟ بقیه اونایی که داوطلب شده بودن چی ؟ این یه کاله برداری نیست ؟ تو هم توی جرم
بابات شریکی ! اگه اینو می دونستم به خدایی که می شناسم قسم ادامه نمی دادم ! چرا همه چیو تمومش
نمی کنید ؟ آخرش می خواین به کجا برسین ؟
مونس  :اگه تاحاال سکوت کرده بودم امیدوار بودم بتونم همه چیو درست کنم  .ولی شما دیروز رفتین
صیغه محرمیت خوندین ! بابای عوضی من هم که طبق معمول براش مهم نیست کی قربانی میشه ! گلسا
تو نباید این کار رو بکنی ! قبال بهت گفتم بازم میگم  .تمومش کن !
گلسا داد زد :
_ این زندگی منه ! تو از زندگی من چی می دونی ؟ چه می دونی که االن خواهرم سرطان گرفته و برای
هزینه اش مجبور به انجام این کار بودم ! ؟ چه می دونی که تنهایی یعنی چی ؟ خیر سرم دوست و رفیق
دارم ! خودت می دونی که له کردن غرورم برام سخت و گرون تموم میشه ! حاال خوب شد ؟ تا می
تونستی خوردم کردی ؟
مونس با تعجب به گلسا زل زد .تک قطره اشکی از روی لپش سر خورد .هنوز توی شوک حرفی بودم که
زده بود  .می فروشنش ؟ و  . . .پس برای همین به من نیاز داشتن .برای همین گذاشتن مثل یه آدم زنده
بمونم !
مونس به سمت گلسا رفت و خواست بغلش کنه که مانعش شد و گفت :
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_ نه ! االن دیگه دیره فقط برو مونس  .این زندگی منه و این هم تصمیم منه ! خطر هاش و به جون می
خرم .
مونس  :این حرف آخرته ؟
گلسا  :آره !
مونس زیر لب گفت :
_ باشه ولی کافی بود تا بهم بگی تا هزینه ی خواهرت رو جرینگی بدم  . . .خیلی نامردی اگه فکر کنی
برات رفاقت نکردم .
گلسا  :رفاقتت بخوره تو سرت مونس ! مگه خون من از خون بقیه ی دخترا رنگین تره ؟ خیلی کثافتی !
. .فقط برو دیگه ریختت و نبینم !
مونس بدون این که پشت سرش و نگاه کنه به سمت در رفت  .کلید خونه رو هم پرت کرد روی مبل  .و از
خونه خارج شد .
گلسا اشک هاش و پاک کرد و به سمت وسایل و لباساش رفت  .بدون این که حرف دیگه ای بینمون رد و
بدل بشه  ،مانتو و مقنعه اشو پوشید و با یه خداحافظی رفت .
من داشتم چه کار می کردم ؟
باید چه کار کنم ؟ باز هم باید صالح رو به عشق ترجیح بدم ؟
یه لحظه به خودم اومدم و به سرعت به سمت در رفتم  .در رو که باز کردم خسرومشنگ با زیرشلواری راه
راهش وایساده بود به سمت آسانسور نچ نچ می کرد  ( .شماره انداز آسانسور داشت از هفت به سمت
پارکینگ می رفت )یه لحظه برگشت سمت من و گفت :
_ این بود ؟ آق مهندس خانومتو با گریه میندازی بیرون ؟ خجالت بکش برو برش گردون !
بدون این که بهش جواب بدم یا حتی در خونه رو ببندم به سرعت به سمت راه پله دویدم و هفت طبقه رو
بکوب رفتم پایین  .به پارکینگ که رسیدم نفس نفس می زدم .
در آسانسور تازه بسته شده بود و گلسا داشت می رفت بیرون  .به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم و
برش گردوندم به سمت خودم .گریه نمی کرد ولی ناراحت بود .
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نفس نفس می زدم و نمی تونستم حرفی بزنم ! اون هم سکوت کرد و سرشو انداخت پایین  . . .بعد از
چند ثانیه گفت :
_ نگران نباش .تصمیمم برای نجاتت عوض نشده  . . .تا اخرش . . . .باهات هستم .
به سختی گفتم :
_ تو مطمئنی ؟
گلسا  :مطمئن باش حاال هم برگرد تو هوا یکم سرد شده .
اختیارم رو از دست دادم و بغلش کردم  . . .جوری فشردمش که انگار قراره از دست بدمش  . . .تنها
کاری که تونست بکنه سکوت بود .
***
جمعه بود و روز تعطیل خوابم میومد .صبح با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم  . . .از تا ظهر خوابیدن
خوشم نمیومد  .ساعت هفت پاشدم و چای دم کردم .حتی با آب زدن به صورتم هم نتونستم خوب سرحال
بیام  .المصب دیشب خوابم برد ولی اصال خوب نخوابیدم .بدنم کوفته شده بود .این بدن درد برام دیگه
طبیعی شده  .ولی این بار خیلی شدید تر شده بود .
رفتم تا یه دوش آب گرم بگیرم  . . .هنوز کامال کارم تموم نشده بود که صدای زنگ آیفونو شنیدم  .ای
بخشکه این شانس !
نفهمیدم چطور خودمو گربه شور کردم و حولمو پوشیدم و رفتم بیرون  .پاهای خیسمو توی دمپایی
خرگوشیام فرو کردم و رفتم سمت آیفون که داشت خودشو خفه می کرد  .برداشتم و گفتم :
_ مردم آزار خو چه مرگته اینقدر زنگ می زنی ؟
از توی تصویر نمی تونستم کسیو ببینم  .بعد از چند ثانیه سکوت طرف مقابل گفتم :
_ چته ؟ مزاحم ؟ در رفتی ؟ خوب می خواستی مردم آزاری کنی چرا اینقدر مصری من بیام جواب بدم
بعد دربری ؟ اه ای خوره به گند لیفت بزنن بی شعور . . .
خواستم گوشیو بزارم سره جاش که حس کردم یه هق هق خفیفی شنیدم  .دوباره گوشیو گذاشتم و گفتم :
_ خوب باشه نمی خورمت بگو چیکار داری بچه ؟
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صدای ضعیفی جواب داد :
_  . . .اقا  . . .گل می خرین ؟  . . .به خدا من . . . .
پوووووووف ! همین کم مونده به خاطر یه گل هفت طبقه برم پایین ! درو باز کردم و با حرص گفتم :
_ بیا طبقه هفتم  . . .در خونمو باز میزارم ولی صبر کن تا خودم بیام
( راوی  :گلسا )
وقتی رسیدم جلو در خونه ی امید  ،یه دختر کوچولویی داشت با آیفون حرف میزد  .از قضا طرف مقابلشم
امید بود که خیلیم عصبی بود !
بعد از باز شدن در  ،همراه اون بچه رفتم توی ساختمون  .با دیدن من یکم معذب شد  .حدس می زدم
ازاین بچه هایی باشه که دزدا و قاچاقچیا مجورش می کنن دزدی کنه  .یا شایدم برای شناسایی محیط
ساختمون برای دزدای حرفه ایه  (. . . .کارآگاه بازیم تو حلق مونس )
یه دسته گل تو دستش بود  .برای اینکه از خطرات احتمالی جلوگیری کنم توی پارکینگ جلوی آسانسور
بهش گفتم :
_ به جای این که این هفت طبقه رو بیای  ،من همینجا همه ی گالرو ازت می خرم باشه ؟ اون آقاهه زیاد
اعصاب نداره .
با تردید گفت :
_ نه خانوم  .اون آقاهه بهم گفت که برم باال تا گالرو بهش بدم  . . .به شما نمی فروشم !
اخمی کردم و گفتم :
_ من زنشم ! پس فرقی نداره به من بفروشی یا به خودش !
خودمم تعجب کردم چی گفتم ! ولی خوب دیگه مطمئن شده بودم که این بچه خیابونیه و  . . .باید شرشو
کم کنم  . . .گرچه اگه کار نداشتم حتما می بردمش به پلیس تحویلش می دادم تا یه کاری براش بکنن .

با تردید همه ی گل هارو به سمتم گرفت و گفت :
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_ میشه بیست هزار تومن .
ابروهامو دادم باال و گفتم :
_ چه خبره ؟

ولی ترسیدم  .نمی دونم از چی  .ولی تو کیفمو نگاه کردم و بیست تومن شانسکی درآوردم و دادم بهش و
گالرو گرفتم .پول مفت نداشتم ! از امید می گیرم ! هه ! یکم پررو بازی میشه ولی خب  . . .می خواست
این گالرو بخره دیگه ! من که نمی تونم همینجوری آخرین باقی مونده ی پوالمو صرف گل کنم !
بچه هه یه نگاه بهم کرد که می گفت :
_ نونم و آجر کردی ! خدا ازت نگذره ! چی می شد می رفتم توی اون خونه و یه چیزی بیشتر به جیب
می زدم ؟
رفتم تو آسانسور و رفتم باال  . . .توی آینه ی آسانسور که خودمو نگاه کردم  ،دیدم نهایت تیپ زدم
خیلی بهم میاد  . . .گرچه یه شلوار کتون مشکی طرح دار  ،با یه مانتوی سنتی قهوه ای و روسری مشکی –
قهوه ای بیشتر نبود  . . .ولی اینا برام حکم لباس پلوخوری داشتن !
در آسانسور باز شد و من روبه روی در قرار گرفتم .نیمه باز بود .دوتا تقه به در زدم و رفتم تو .نفس
عمیقی کشیدم .درو پشت سرم آروم بستم .تا اینجا که امیدو ندیدم !
به سمت اتاقش که ازش صدای سشوار میومد رفتم .در اتاقش نیمه بسته بود .کیفم و گل هارو روی اپن
گذاشتم و رفتم به سمت اتاقش  . . .فکر کردم شاید منو توی آیفون دیده بوده و می دونه اومدم .
خیلی آروم درو باز کردم( ادب هم ندارم ببخشید بی کالسم و در زدن حالیم نیست ) و یه جیغ خفیف
کشیدم  ! . . .من از کجا باید می دونستم باید در بزنم ؟ وقتی این بنده خدا از حموم اومده داره لباس می
پوشه ؟ باز خدارو شکر یه نیمچه شلوار پاش بود !
صدای سشوار قطع شد و اونم به پیروی از من جیغ کشید !
من این بار چشامو بستم و بلند تر جیغ کشیدم ! اونم لج افتاد با من عربده کشید ! رسما خل شده بود !
آخر سر برخورد یه بالش گنده به صورتم و فریاد :
_ "برو بیرون دیگه لعنتی ! " رو حس کردم !
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حس کردم از پشت خوردم زمین و سرم به سرامیک خورد .ولی خوب به خاطر تلو تلو خوردن خودم بود
نه بالش امید .
یکم سرم درد گرفت ولی خداروشکر اونجوریام شدید نخوردم زمین  .چرا اینم ازاینایی بود که روی تن و
بدنش حساس بود ؟
یه داد عجیب غریب زد و اومد سمتم  .تا اومدم چشامو باز کنم دوباره بستمشون و خودم و با دست
کشیدم عقب و کشوندم تو راهرو .
چشام بسته بود ولی صداش و می شنیدم :
_ حالت خوبه ؟ سرت خوبه ؟ چیزیت نشد ؟ چرا جواب نمیدی ؟ گلسا چشاتو باز کن
نخـــــــــــــــواب !

روسریمو از سرم کشید و دستشو برد زیر سرم  . . .خدایا این تازه بخیه خورده بود !
با هول و وال گفتم :
_ خوبم سرم درد نمی کنه ! چیزیم نیست ! خودتو کنترل کن .
با همون چشای بسته دستامو گذاشتم زمین تا بلند شم که دستش و گذاشت تخت سینم و گفت :
_ تکون نخور  ! . . .خون نیومده ولی نباید تکون بخوری !
حس این که خم شده رو من باعث شد خودمو عقب تر بکشم  .نالیدم :
_ من خوبم ! چرا باور نمی کنی هیچیم نیست .
دستی که رفت زیر گردنم و زیر زانوهام سرمای وحشتناکی و بهم منتقل کرد  .بلندم کرد و با خونسردی
گفت :
_ خداروشکر چیزی نشد  .ولی نباید به بخیه هات ضربه می خورد  .خو مگه کوری جلو چشمتو نگاه کن
احمق !
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پوزخندی زدم .من که چشام بسته بود چجوری نگاه می کردم ؟ با اون دادی هم که تو زدی هفت تا سکته
رو رد کرده بودم .احمق خودتی و جد و آبادت !
طول کشید بفهمم منو داره به یه سمتی می بره  .و تو چه لحظه کم یابی من دارم بهش فحش میدم ! دست
داغم یه لحظه خورد به اون بدن تو زمحریر موندش  .بعد یادم افتاد چرا هنوز چشمام بسته است ! خوب
چه فایده االن که تو بغلشم ؟

یاد حرفی که به اون بچه زدم افتادم  .میگم من زنشم و  . . .بی خیال .حاال پول گله رو چکار کنم ؟ ای
خدا دیگه ته کشیدم ! با این سوتی ضایعی هم که جلو این االغ دادم روم نمیشه گالرو بدم بهش بگم
پولشو رد کن بیاد ! باید یه چندین کیلومتری تا خوابگاه پیاده برگردم ! تا آخر ماه هم که حقوقارو بدن
کلی مونده ! اه  .داره کم کم از این مسئله بغضم می گیره .
روی یه چیز خیلی نرمی آروم فرود اومدم .اون دستا از زیر گردنم و زانوهام جدا شدن و دست هامو
گرفتن .خندید و گفت :
_ هنوز چشماتو بستی ! ؟ نمیگی من فکر می کنم بیهوش شدی ؟
با صدایی ریز گفتم :
_ به جای این حرفا برو یه چیز بپوش کور شدم از بس چشامو فشار دادم !
الی چشامو باز کردم و دیدم روی تخت اتاقشم  .از من دور شد و رفت سمت کمدش .دوباره بستم چشامو
تا همون هاله ی هیبتشو هم نبینم  .سرم گیج نمی رفت و حالم هم کامال خوب بود ولی نمی تونستم
کورمال کورمال برم بیرون .
بعد از کسری از دقیقه دوباره اومد پیشم نشست و گفت :
_ خوب االن خوب شد ؟
چشام و باز کردم  .لبخند ژکوندی بهم زد و گفت :
_ کله سحر چیه هوس دیدنمو کردی ؟ راستی  . . .اون دختره گل فروشه چی شد ؟
من  :گالرو ازش خریدم و فرستادمش بره  .گال رو اپنه .
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ابروهاشو داد باال و گفت :
_ معموال پسره واسه دختره گل می خره !
یکم به عسلی کنار تخت خیره شد بعد به من نگاه کرد و گفت :
_ ولی ازت قبول می کنم ! مرسی که گل گرفتی گل من ! . . .
نفسی که حبس کرده بودمو فوت کردم  .پس دیگه کات ! تموم شد گلی گند زدی  .ببین چه کردی که
لعنت بر خودت باد ! می خواستی با نامزدت تنها باشی خیر سرت  03تومن ته جیبتو خالی شدی الکی
الکی !
بیست تومن خیلی بی ارزش بود .الاقل واسه بعضیا مثل امید و دکتر خادم  .ولی برا من  ،کرایه تاکسی سه
چهار بارم بود  .شایدم بیشتر .
دیگه هرچی گشنگی کشیده بودم هم به باد رفت .
خواستم بلند شم و بشینم که مانع شد و گفت :
_ جدی جدی خیلی خوابم میاد .تو یکی رو نمی دونم .ولی خو حاال که اومدی با هم می تونیم تا لنگ ظهر
بخوابیم  .از خواب زیاد خوشم نمیاد ولی بدجور خستم .دیشب دیر خوابم برد  .نظرت ؟
حرفی نزدم .غصه هام اونقدر زیاد بودن که افکار مسخره ی امید برام بی اهمیت باشه  .من برای خواب
وقت نداشتم  .امروز باید برم سمنان  .اومدم ازش خداحافظی کنم  .امروز سالگرد مامان و بابا بود .

بی حوصله گفتم :
_ نه  .وقت ندارم  .باید بر . . .
یا امیرالمومنین ! من  . . .پول تاکسی درون شهریمو ندادم پای گل ! پول کرایه ی تا سمنانو دادم ! من . .
 .چه قدر احمقم ! من  . . .چه قدر بی فکرم ! من  ! . . .ای پدر یتیمان خودت به دادم برس ! تو که بابای
همه ی مومنینی ! خدایا .واسه آبرومند بودن چه زجر ها که نباید بکشم !
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چشامو سفت بستم و چند نفس عمیق کشیدم .
امید  :باید بری کجا ؟ چیزی شد گلی ؟
همون مسیری که برای بلند شدن طی کرده بودم برگشتم و دراز کشیدم  .زیر لب "یازهرا"یی گفتم تا
بغضم نترکه  . . .چشمامو نبستم تا مبادا اشک بریزم .
امید خیلی غمگین نگاهم می کرد  .انگار فهمیده بود از یه چیزی ناراحتم و نمی خوام بگم  .بازم دمش
گرم که نپرسید .
امید  :پس من میرم چای دم کنم  . . .یکم استراحت کن .
بعد از این که مطمئن شدم رفته  ،به پهلو راست خوابیدم و یکم اشک ریختم  .نفهمیدم کی چشمام گرم
شد و خوابم برد .
جایی که عادت نداشته باشم معموال خوابم نمی بره  . . .ولی انگار که اینجا برام یه محدوده امن شده بود .
خسته هم نبودم  . . .ولی خوب شاید خستگی روحیم بود که وادار به خوابم می کرد .

یه خواب آروم  . . .جدا از هر دردسر و فکر و خیال  . . .چند دقیقه خواب و جدا شدن از همه ی بدبختیام
 . . .خواب چرتی می دیدم  . . .خواب دیدم به یه جای خیلی خفن سفر کردم و رفتم توی یه هتل متروکه
.بعد چند تا ادم عجیب غریب اسیرم کردن و . .
با کوفتگی بدنم بیدار شدم  . . .فکر کنم خیلی خوابیدم ! شایه یه دوسه روزی خواب بودم !
هنوز چشامو باز نکرده بودم و هنوز به اصطالح " لود " نشده بودم  .نفس سردی رو روی پوست صورتم
حس کردم .و بعد  . . .کال قسمت هایی از بدنم از سرمایی عجیب کرخت شده بود .گردنمو برگردوندم و
چشای نیمه بازمو به ساعت دیواری باالی آینه انداختم  . . .اوه اوه ساعت دو ظهره ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
من کی اینقدر خوابیدم ؟ دیگه دارم از موش به خرس قطبی تغییر موجودیت میدم ! نه که همه بهم می
گتن موش ! !
دوباره سرمو روی بالش گذاشتم  .اون موقع تازه فهمیدم این نفس های سرد مال امیده که کنارم خوابیده .
اونم این همه مدت خواب بود ؟
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خواستم بلند شم که دیدم نمی تونم  .من توی حصار بدنش قفل شده بودم  .پس واسه همین همه جام
کرخت شده  . . .یکم خجالت زده شدم  .خیلی مالیم بغلم کرده بود  .مثل یه بچه ! با این حال خیلی حس
عجیبی داشتم  .اون خیلی مظلوم شده بود !
خواستم آروم دستاشو از دور کمرم و شونه ام آزاد کنم که نگاهم به صورتش افتاد که چشماش نیمه باز
بود و لبخند مسخره ای بهم زده بود .بیشتر سرخ شدم  .هیچ واکنشی نشون نداد .زمزمه وار گفتم :
_ من دیرم شده ! باید . . .

همونجوری زمزمه وار گفت :
_ کجا ؟ مگه اینجا خونمون نیست ؟
پوفی کشیدم و گفتم :
_ امروز سالگرد مامان و بابامه امید ! باید می رفتم سمنان !
چشم هاش باز تر شد و گفت :
_ واقعا ؟ مراسم گرفتن ؟
به پیروی از زمزمه حرف زدنمون همونجوری گفتم :
_ نه ولی من حق ندارم بعد یه سال برم سرخاکشون سر بزنم ؟ بیشتر فامیل خونه دایی بزرگم جمع
میشن دورهم  .منم باید می رفتم !
یکم فکر کرد و گفت :
_ االن بری دیره ؟
من  :تا شب همه اونجان  . . .حاال اجازه میدی من بر . . .
امید  :باهم بریم چی ؟
یکم فکر کردم  ...من پولی نداشتم و واقعا چجور می خواستم برم ؟ از طرفی هم رحمت اینا هم به خاطر
شیفتشون نمی تونستن منو ببرن .اگرم با امید می رفتم فک و فامیل واسم حرف درنمیاوردن ؟
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یکم توی چشمای آبی یک دستش خیره شدم  .لپمو کشید و گفت :
_ پس باهم میریم !
با صدای ته گلوییم گفتم :
_ خوب بریم دیگه .
منو به خودش چسبوند و گفت :
_ پنج دقیقه دیگه  . . .باشه ؟
سرشو روی سرم گذاشت  .آهی کشیدم و دست هامو دور سرش حلقه کردم  . . .ممنون که اینجوری
هستی خداجون  . . .بدون این که جلوی مغرور ترین فرد زندگیم ذره ای خم و خورد بشم  ،دوستش
دارم و دوستم داره و کمکم می کنه . . .
رفتم توی آشپزخونه و دیدم که گل هارو توی پارچ گذاشته  . . .وضو گرفتم و با مهری که تو کیفم بود
نمازمو خوندم  . . .توی اتاق مونس البته  .جدیدا تو این فکر بودم که مونسو به فرزند خوندگی بگیریم که
دیگه توی اومدن به اینجا معذب نباشه انگار خیلی وابسته ی داداششه !
بعد از نماز داشتم چادر سفید مونس رو تا می کردم که به این فکر کردم که امید هم نماز می خونه یا نه .
 . .تا حاال که ندیده بودم  .توی نماز خونه ی دانشگاه ندیده بودمش و  . . .اگه هم نمی خونه مجبورش می
کنم بخونه ! همونطور که مونسو مجبور کردم !
بلند شدم و رفتم توی راهرو  . . .در اتاقش بسته بود  .رفتم و در زدم  .جوابی نشنیدم  .بیرون هم که نبود
 .دوباره در زدم و صداش کردم  .بازم جوابی نداد .یک بار دیگه صداش کردم .دیگه واقعا داشتم نگران
می شدم ! بلند تر صداش کردم  . . .بازم جواب نداد !

دیگه احترام و کالسو گذاشتم کنار و درو باز کردم و خودمو پرت کردم تو ! نشسته بود روی زمین .
هندزفیری هم که تو گوشش نبود که بگه صدامو نشنیده !
من  :امید حالت خوبه ؟
برگشت به سمتم و لبخندی زد و گفت :
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_ آره  . . .چطور ؟

کفری شدم و رفتم جلو و همچین زدم پس کله ی کچلش که با چشای گرد شده بهم خیره شد .
با حرص گفتم :
_ خو نمی گی من نگران میشم ؟ می میری یه بفرماییدی چیزی بگی ؟ مگه الل شدی ؟
یکم پس کلشو مالوند و نگاهشو ازم گرفت و جدی گفت :
_ نمی تونستم حرف بزنم .
نگاهم افتاد به مهری که توی دستش بود .
من  :سر نماز بودی ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
سرشو به نشونه مثبت تکون داد .تعجب کردم  .حسابی آبروم جلوش رفت که !
برای این که کم نیارم گفتم :
_ خوب یه اهلل اکبری ! چیزی ! چرا درو بستی اصال ؟
جوابمو نداد  . . .دست گذاشتم پس کله اش و گفتم :
_ ببخشید خیلی محکم زدم انگار .
رفتم جلوش نشستم و گفتم :
_ قبول باشه  .راستش . . .
حرفمو قطع کرد :
_ خادم نمی دونه  .مونس نمی دونه  .هیچ کس نمی دونه  .توهم صداش و درنیار .
تا اومدم بگم چی و چرا خودش گفت :
_ این خیانت در امانته که توی جسم یه مسلمون باشم و نماز نخونم  .و اصل و پیشینه ی منم برمی گرده
به ایران و مسلمونا  . . .ولی دکتر می گفت که این کار توی پروژه ممکنه خلل ایجاد کنه و  . . .می فهمی
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چی میگم ؟ خیلی زوره که مجبورت کنن روحت با هیچ کس حتی خدا ارتباط نداشته باشه .در اون صورت
من یه ربات بودم نه اینی که االن هستم .
من  :البته تعجبی نداره که دکتر خادم این حرفو بزنه چون خودشو و خونوادش هم زیاد معتقد نیستن . . .
تو نماز خوندن و از کجا یاد گرفتی ؟
لبخندی بهم زد و گفت :
_ یادت رفته من یک فرامغزم ؟ هوش من برخالف انتظار انسان ها خیلی زیاده  . . .همون نوجوون که
بودم از توی کتاب های درسی دست و پا شکسته یه چیزایی فهمیده بودم  .دربارش بیشتر مطالعه کردم .
درواقع چیزی که من االن هستم نود درصدم رو مطالعه تشکیل میده ! همه ی عقاید دینیم و همین یه ذره
احساس انسانیتی که دارم و . . .
خیلی خوشحال بودم  . . .این یه معجزست  ! . . .واقعا یه معجزست .
خودمو جلو تر کشیدم و دست هاشو گرفتم  .مهربون نگاهم کرد و عینکشو برداشت  . . .بعد گفت :
_ خوب  . . .حاضر میشم بعد باهم میریم چندتا ساندویچ میگیریم تو راه می خوریم  .باشه ؟
من  :ولی  . . .به فامیالم چی بگم ؟ آخه حتی به خواهرمم نگفتم ! . . .
امید  :نمی گیم صیغه کردیم که  . . .همونجا ازت خاستگاری می کنم تا همه چی هم به خوبی و خوشی
حل شه دیگه  . . .نه ؟
تو دلم خدارو شکر کردم که تو مراسم امشب خونه ی دایی موسی نه عمه هست و نه پسرعمه ها . . .
خصوصا رحمت ! ولی عمو نوید میاد  . . .اونم یه کاریش می کنیم  .فقط  . . .نمی دونم دایی عیسی که
بزرگ فامیله موافقت می کنه یا نه . . .
من  :تو نمی ترسی ؟
امید خندید و گفت :
_ مگه فک و فامیالت جن و خوناشامن که بترسم ؟
خندیدم  .یکم جدی شد و گفت :
_ نکنه هستن ؟ ها ؟ می خواین دسته جمعی منو بخورین آره ؟
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بلند شدم و گفتم :
_ کم نمک بریز پاشو حاضر شو که دارم از گشنگی می میرم .
رفتم بیرون و از توی آشپزخونه یه موز پیدا کردم و خوردم  .بعد هم نشستم روی مبل تا آقا حاضر بشن .
 . .یکم توی لباس پوشیدن وسواس داشت که نمی دونم چرا .
یکم طول کشید ولی رفتیم بیرون و بعد از گرفتن چهارتا ساندویچ سرشار از ضرر به عنوان ناهار به سمت
سمنان رفتیم و توی راه ناهارمونو خوردیم .
خوابم برده بود که با تکون دادنای امید بیدار شدم .رسیده بودیم سمنان و ساعت نزدیکای پنج بود .
امید  :خوب حاال خونه ی دایی اینات کجاست ؟
من  :خونه ی دایی نه  . . .اول باید بریم خونه ی مهرسا تا من یه لباس مناسب ازش بگیرم و تازه
هماهنگی های قبلی رو باهاش بکنم .
" باشه " ای گفت و طبق اون آدرسی که دادم رفتیم جلو خونه ی مهرسا  . . .آپارتمان کوچیک ولی جمع
و جور و مناسبی بود .
بهش گفتم تو ماشین بمونه و رفتم زنگ در خونه رو زدم  . . .بعد از باز شدن در و رفتن توی خونه و بغل
کردن آبجی  ،یکم گریم گرفته بود  . . .ماهان خونه نبود  .مهرسا هم نمی دونست که من از بیماریش
خبر دارم . . .
من  :خوبی آبجی گلم ؟
مهرسا  :خیلی بی وفایی گلسا  ! . . .نباید یه زنگ به من بزنی ؟
من  :ببخشید خیلی سرم شلوغ بود  ! . . .راستی  . . .پسرت دانیال کجاست ؟
مهرسا  :ماهان بردتش پارک یکم غر میزد  . . .یه ساعت دیگه میاد دنبالمون بریم خونه ی دایی . . .
راستی مگه نمی خواستی صبح بیای ناهار خونه من باشی ؟ گوشیتم که خاموش شده بود !
من  :دیگه  . . .ببخشید یه کار پیش اومد  . . .راستی مهرسا .
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مهرسا :بله خواهر ؟
من  :ام  . . .چند روز پیش که بهت گفتم یه نفر ازم خاستگاری کرد ؟
مهرسا  :خوب ؟
من  :امروز باهام اومده اینجا تا پیش خان دایی و  . . .هم . . .
متعجب گفت :
_ چیـــی ؟ با خودت آوردیش ؟ مگه کشکه ؟ باید با خونوادش بیاد ! . . .
من  :قضیه اینجاست که خونواده نداره تنها زندگی می کنه .
مهرسا :دیگه بدتر ! حق نداری بهش فکرم بکنی ! االن کدوم گوریه ؟
من  :مهرسا ؟ یکم آروم باش گوش بده ! اون  . . .آدم خوبیه .استادمه  .با فرهنگ و شخصیته ! االنم
پایینه می خوای بیاد باال خودت باهاش حرف بزن می فهمی .
( راوی  :امید )
آب دهنمو قوت دادم و زیر چشمی به خواهرزن آیندم که یجوری نگام می کرد انگار داره ساطورش و
واسه بریدن سرم آماده می کنه نگاه کردم .

گلسا بهش سلقمه ای زد و سرفه ای مصلحتی کرد .مهرسا خیلی شبیه گلسا بود ولی اخالقش انگار خیلی
فرق داشت .
باالخره زبون باز کرد :
_ خوب ؟ چی شد خونوادتون و از دست دادین آقای فتاح ؟
لحنش مثل این بازجو ها بود ! یا ابالفضل !
با تک سرفه ی ضایعی گفتم :
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_ راستش دقیق نمی دونم  .از وقتی نوزاد بودم توسط خانواده ی خادم بزرگ شدم  . . .دکتر خادم خیلی
به من لطف داشتن و همسرشون هم از بچگی مثل یه مادر واقعی برام بودن  . . .ولی با این حال به عنوان
فرزند اون خونواده نبودم .می فهمین چی میگم ؟
مهرسا  :بعــــــــله  .البته من خانواده ی خادم رو می شناسم و براشون خیلی احترام قائلم  .یکی از دالیلی
که مطمئنم خواهرم تو اون شهر بزرگ تنها نیست وجود اون خانواده ی شریفه  .البته مونس یکم مشنگ
میزنه ولی دکتر و همسرش خیلی متشخص هستن  . . .با این حال  . . .چرا تنها زندگی می کنین ؟ خونه
ی دکتر خادم که مکان تنگی نیست !
من  :بله صحیح  .ولی خوب من سی سالمه و طبیعتا نمی تونستم تا آخر عمرم سربار اون خونواده باشم . .
 .از طرفی هم تنهایی رو بیشتر می پسندیدم .
مهرسا :بازم فکر نمی کنم بزرگای فامیل ما قبول کنن تو بیای داماد ما بشی .
گلسا غرید :
_ مهرسا !
مهرسا  :تو ساکت باش  .آقای فتاح .باید درک کنید که من شمارو نمی شناسم و نمی تونم خواهرم و
بسپارم دست شما . . .
گلسا  :آقای فتاح بهترین مهندس پیراپزشکی تهرانه ! دکتر خادم هم بزرگش کرده ! اگه اینقدر مسری
خود خانواده خادم هم حاضرن به عنوان خونوادش بیان !
من  :گلسا ؟ ؟ ؟
مهرسا یجوری بهم چشم غره رفت که ذوب شدم  . . .گلسا هم لبشو گزید  . . .داداش غیرتی دیده
بودیم آبجی غیرتی ندیده بودیم !
با صدای زنگ در سه تامون به آیفون خیره شدیم .
مهرسا غرید :
_ بفرما اینم اومد !
بعد از اومدن ماهان و پسرش  ،دوتا خواهرا رفتن توی اتاق تا آماده بشن برای مراسم امشب .
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من و ماهان توی پذیرایی جلوی هم نشستیم  .ماهان برخالف زنش خیلی خونسرد و خوش برخورد بود و
یه لبخند مزحکی هم به من میزد  .پسرشم که ویرش گرفته بود هی این چهارتا شوید ( موهام ) منو می
کشید  . . .وایساده رو مبل بغلی گیس می کشه !
هی مسالمت آمیز می خواستم آروم کنمش ولی ول کن نبود .
ماهان  :شما باید آقای فتاح باشید درسته ؟

من  :بله  . . .با اجازتون .
ماهان  :دانیال اینقدر عمو رو اذیت نکن  (.روبه من ) بچه بامزه ایه ولی یکم شیطونه ! از بچه ها خوشت
میاد ؟ من که عاشق بچه هام !
دروغ چرا یخ کردم  (.فلش بک به حرفای مونس ) " می فروشنش ! اونم به یه قیمت نجومی هیچ کس
نمی تونه تصورشم بکنه ! صد برابر تمام هزینه های پروژه تامین میشه ! "
با یه لبخند دانیال رو بغل گرفتم و با سوئیچ ماشینم مشغولش کردم و همزمان گفتم :
_ آره . .بامزه اس . . .
ماهان  :گلسا دختر خانومیه  .دورادور از مونس خادم یه چیزایی می شنیدم .
من  :مونــــس ؟
ماهان  :بهش سپرده بودم مراقب گلسا باشه من پسرخاله ی گلسا و مهرسا ام  .مادر خدابیامرزشون
همیشه جفتشونو با هم به من می سپرد  . . .یه جور احساس مسئولیته .
دانیال سوئیچمو انداخت رو زمین خم شدم و برداشتمش  . . .گفتم :
_ خوب  . . .شما شغلت چیه ؟
ماهان  :تو کار نمایندگی سرامیک و کاشی ام .درآمدش نه موجب رضایته و نه موجب کفران نعمت !
هرچی هست الهی شکر . . .
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من  :خوب پس ؛ راستی این شازده چند سالشه ؟
ماهان  :دو سالش تازه تموم شده .
من  :خدا نگهش داره  . . .خودت چند سالته ؟
ماهان  :بیست و نه . . .
خندیدم و گفتم :
_ خدا نگهت داره !
خندید و گفت :
_ ایشاال ! راستی  ،مهرسا ناامیدت کرد نه ؟ نترس امشب خودم یکم هواتو دارم  .میگم رفیقمی .
من  :مرسی ! راضی به زحمت نبودیم !
ماهان  :فکر کردی دروغه ؟ زکی ! مگه نشنیدی میگن رفیق بی کلک باجناق ؟
خندیدم و گفتم :
_ بیشتر از من امیدواری انگار .
تا اومد حرف دیگه ای بزنه مهرسا اومد و با چشم غره به ماهان گفت :
_ تو پاشو برو اون کت شلوارتو بپوش بریم زودتر دیر شد .

ماهان لبخندش جمع شد و به ناچار به سمت اتاق رفت  . . .مهرسا با چشم غره دیگه ای به من  ،رو به
دانیال گفت :
_ بیا مامان جان لباس تنت کنم  . . .عمو رو خوردی که /: . . .
دانیال سوئیچ ماشین منو سفت گرفت و گفت :
_ نمی خوام ! عمو دوجم داله ولم نمی تنه !
خندیدم و همون طور که توی بغلم بود بلند شدم و دادمش به مهرسا .
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من  :سوئیچ عمو رو بده !
دانیال  :نمو خوام  . . .این پیش من درو می مونه !
من  . _. :چی می مونه ؟
مهرسا خندید و گفت :
_ میگه پیش من گرو می مونه !
بعد هم بچشو برد توی اتاق  . . .خداخدا می کردم سوئیچم و دوباره ببینم !
بعد از ده دقیقه هممون توی ماشین ماهان نشسته بودیم و البته سوئیچ من هم توی جیبم بود ! می
خواستم جلو پیش ماهان بشینم ولی چشم غره های مهرسا مانع شد  . . .شاید روی شوهرش بیشتر از
خواهرش غیرت داشت !
ماهان  :دانیال اینقدر اذیت نکن حواس بابا پرت میشه می خوریم تو کامیون .
گلسا  :مهری می خوای بدش عقب .
مهرسا هم از خدا خواسته بچه رو داد عقب بغل گلسا  .اینم با لوس بازی و خاله بازی شروع به ور رفتن با
بچه کرد .

دانیال  :خاله  . . .این عمو زشته کیه ؟
گلسا با خنده بهم نگاه کرد  . . .تکیه داده بودم به شیشه و خنثی به دانیال نگاه می کردم .
گلسا  :ایشون آقای فتاح هستن  .اسمشونم امیده .
دانیال  :خاک تو سرت خاله ! /:
گلسا با تعجب :
_ وا چرا ؟
دانیال  :این همه درس خوندی دکتر شدی آخرشم باید با یه کچل مثه این ازدباج بتنی ؟ ( جای من بودین
نمی خواستین بزنید لهش کنین ؟ )
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مهرسا اون جلو از سر تاسف آهی کشید و یه ببخشید کوتاه گفت .
گلسا خندید و گفت :
_ اشکال نداره ! وای  . . .خسته شدم  . . .دانیال بیا اینجا بشین .
بچه رو بین من و خودش گذاشت  . . .از فرصت استفاده کردم و دستش رو گرفتم  .بهش نگاه هم نکردم
فقط دست جفتمون پشت دانیال به هم گره خورده بود  .زیر چشمی دیدم گلسا به پنجره تکیه داده و
لبخند می زنه .
منم دیگه هیچی نگفتم و به گودزیالی دهه نودی خیره شدم .به من میگه کچل ! صبر حاال ! دارم برات !
خالصه رسیدیم و ماهان هم به بهونه این که من رفیقش و استاد دانشگاه مونسم منو برد تو خونه خان دایی
خواهرا  .و من با چشم غره یه ایل روبه رو شدم  .صددرصد آدمای مهمون نوازی نبودن !
خونه ی باصفایی بود و یه حیاط بزرگ داشت که حوض باحالی وسطش از آب داخلش می درخشید .خونه
قدیمی بود ولی ازش خوشم اومد  . . .ایوونش پر از گل و گیاه بود مثل تراس کوچیک من  ،درختای
کوچیک و بزرگ زیادی هم تو باغچه اش بودن  . . .خود ساختمون هم یه طبقه بیشتر نبود که وقتی
داخلش شدیم  ،فهمیدم اتاق و اتاقچه زیاد داره .
اون آقاهه که به نظر از همه پیر تر و البته خوش اخالق تر میومد :
_ خوب ! ماهان جان نمی خوای معرفی کنی ؟
ماهان  :آها  . . .بله  ! . . .ایشون مهندس امید فتاح دوست من هستن .
لبخندی زدم و دستمو به سمت آقاهه دراز کردم و گفتم :
_ خوشبختم !
آقاهه به گرمی بهم دست داد و گفت :
_ همچنین ! خیلی خوش اومدین آقای مهندس ! من عیسی کیشان هستم !
با تعجب گفتم :
_ کیشان ؟
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ماهان  :بعله ! مادر خانوم و پدر خانوم من  ،پسرعمو دختر عمو بودن .

من  :آهان  . . .خدا رحمتشون کنه .
حاج عیسی  :الفاتحه مع الصلوات .
بعد اون یه ایل صلوات فرستادن .منم زیر لب شروع کردم به فاتحه خوندن .
مهرسا و گلسا از همون اول که اومدیم رفتن توی اتاق پیش خانوما  . . .برای همین مجبور شدم کنار
ماهان توی جمع بشینم و سکوت کنم  . . .نمی دونستم چجوری باید بحث و وسط بکشم که ضایع نشه . .
 .دلم به ماهان خیلی قرص تر بود تا خودم !
یه آقای مسن دیگه هم بود که بهش حاج موسی می گفتن که به نظرم خیلی خوب مونده بود و سی چهل
سال بیشتر نمی زد  . . .ولی یکم که گذشت فهمیدم پنجاه سالشه .
باالخره بعد یه نیم ساعت بحث های مختلف که اونا کردن یه آقایی برگشت به سمت منو گفت :
_ آقای مهندس شما کارتون چیه ؟
چندتا سرفه کردم و گفتم :
_ قبال تو یه شرکت داروسازی مدیرعامل بودم ولی االن توی دانشگاه تدریس می کنم .
حاج عیسی  :به به ! ببین  . . .چجوری با یاد دادن به جوونای مردم به مملکت کمک می کنه ! ( به یه پسر
جوون اشاره کرد ) هووی سامان ! از آق مهندس یاد بگیر ! کنکورتو خوب بده بری ور دست آق مهندس
.

پسره یه نگاهی به من کرد و با خنده گفت :
_ چشم آقاجون سعی می کنم تهران قبول شم !
حاج عیسی روبه من :
_ شما تهران تدریس می کنی ؟ ( روبه پسره ) آقارو از کجا می شناسی ؟
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سامان  :مهندس فتاح اسمش تو بعضی سایتا گذاشته شده  .رتبه کنکورش که ده سال پیش که من بچه
بودم شده یک ! االنم مقاله هاش خیلی کوبنده اس  . . .معروفه تو انجمنا .
خندیدم و گفتم :
_ جالبه خودم نمی دونستم !
حاج عیسی  :ببینم  ،شما تهران زندگی می کنی ؟
آب دهنمو قورت دادم و و گفتم :
_ با اجازتون .
خندید و گفت :
_ ماهان سابقه نداشته با بچه تهرونی رفیق بشه که ! واس چی حاال اومده بودین سمنان ؟
ماهان پا پیش گذاشت و یکم یواش طوری که فقط حاج عیسی بشنوه گفت :
_ اومده بودن خاستگاری گلسا خانوم  .خواستن که اینجا از شما هم اجازه بگیرن .

لبخند حاج عیسی جمع شد و به فکر فرو رفت  .از اولش معلوم بود با این ریخت و مدل موی من و کراواتم
مشکل داره ! ولی به رسم معاشرت هیچی نمی گفت و به رو خودش نمی آورد .
بعد گفت :
_ به خودش گفتی پسرم ؟
سرمو به نشونه مثبت تکون دادم .
حاج عیسی :
_ خانوادت چطور ؟
من  :از دستشون دادم وقتی خیلی کوچیک بودم االنم تنها زندگی می کنم .
ماهان  :و البته به خاطر موقعیت شغلی تا حاال ازدواج نکرده بوده .
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حاجی  :چند سالته پسرم ؟
من( باتردید )  :سی سال .
حاجی  :حاال چرا گلسا ؟
جا خوردم  . . .توقع چنین سوالیو نداشتم  . . .گفتم :
_ خوب  . . .چون . . . .چون  . . .دوستش داشتم !
آهی کشید و گفت :
_ می دونی که این دختر امانته  . . .پدر و مادرش رفتن ولی بعد از خدا روی ما اقوام حساب کردن که
مراقبش باشیم  . . .و منم همینجوری نمی تونم بزارم که .

من  :ب بله متوجهم ! ولی  . . .نظر خودشم مثبته .
حاجی به ماهان یه نگاهی کرد و ماهان هم انگار حرف منو با سرش تایید کرد . . .
حاجی  :ماهان پسرم بیا بریم باهات کار دارم  (.به من چپ نگاه می کنه )
بعد از رفتن اون دوتا دیگه داشتم از تنهایی دق می کردم که کاویان بهم زنگ زد و بدون سالم و هیچ
حرف دیگه ای گفت :
_ امید !
صداش اونقدر وحشت زده بود که بفهمم یه اتفاقی افتاده .
من  :چی شده ؟
کاوی  :مونس  . . .بهش حمله کردن !
من  :چی ؟  . . . .کجا ؟ کی ؟
کاوی  :یه عده می خواستن بیان توی خونه ی تو  . . .نفهمیدم چرا  . . .ولی مونس رفته باهاشون تنهایی
درگیر شده و . . . .
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من  :زندست ؟
کاوی  :آره  . . .ولی  . . .حالش اصال خوب نیست ! بِین  . . .بِین  ( . . .بغضش می ترکه ) بین مرگ و
زندگیه ! بهم گفت که به دکتر خادم و مادرش چیزی نگم فقط تو باید بیای  . . .تا همین ده دقیقه پیش به
هوش بود  .االن . . .

صدام رفت باال :
_ االن چی ؟ االن چی شده ؟
چند نفر با تعجب بهم نگاه کردن  .صدام بی موقع رفت باال  .ولی اهمیت ندادم .
کاویان  :االن بیهوشه ! خیلی خون از دست داده و بدنش سرد سرده !
من  :من االن سمنانم کاویان ! نمی تونم بیام !
کاویان  :اشکال نداره .سعی می کنم دکتر خادم و مادرش نفهمن  . . .ولی زودتر خودتو برسون . . .
من  :س . . . .سعی می کنم !
بعد گوشی و قطع کردم .حاج موسی گفت :
_ چی شده مهندس ؟
من  :خواهرم  ( ،زبونم نچرخید بگم ریختن سرش  ) . . .ت . .تصادف کرده و بیمارستانه .
حاج موسی  :شما که گفتین خانوادتون و از دست دادین ؟
من  :خواهر رضاعی منه  . . .دختر خونواده ای که منو بزرگ کردن .
بعد کالفه بلند شدم و از ساختمون رفتم بیرون .توی ایوون وایسادم و به نرده تکیه دادم  . . .بچه ها
داشتن توی حیاط بازی می کردن  . . .پوفی کشیدم و کالفه سرمو با دستام گرفتم .مونس  . . .چرا باید با
اونا درگیر بشه ؟
اعصابم به هم ریخته بود .با این اوصاف نمی تونم سنگامو با اینا وا بکنم .
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چند دقیقه یغد دستایی رو شونم گذاشته شدن  . .برگشتم دیدم ماهانه .با لبخند گفت :
_ دایی موافقه ! فقط می مونه عمو نوید که  . . .شب میاد قانعش می کنیم .
لبخندی تلخ زدم  . . .با نگرانی گفت :
_ چیزی شده ؟
من  :خواهرخوندم تصادف کرده  .نمی دونم  . . .باید سریع خودمو برسونم تهران .
ماهان  :پس باید به گلسا خانم بگیم .
من  :نه  ! . .گلسا به مونس خیلی حساسه  .می ترسم نگران بشه .کاویان مسبح پیش مونس هست  . . .تا
جایی که بتونم اینجا می مونم ولی قربون دستت یه ترتیبی بده زودتر تموم شه .
سرشو به نشونه مثبت تکون داد و گفت :
_ باشه من تا شب یه کاریش می کنم .
من  :ببخشید تو زحمت افتادی .
ماهان  :خواهش می کنم  .اختیار دارین .
بعد رفت توی ساختمون  . . .دلم بدجور شور میزد  .با وجود اتفاقی که افتاده بود اصال حس خوبی نداشتم
 . . .در واقع واقعا دلم داشت پیچ می خورد از استرس !
ولی خوب اگه گلسا بفهمه حتما بدجور شوک زده میشه . . .

حلقه ی نامزدی ای که برای گلسا خریده بودم رو از جیبم در آوردم  . . .جعبه اش خیلی کوچیک ولی
خوشگل بود  . . .مثل خودش  . . .ریزه میزه و بانمک .
مونس  . . .مونس ! مونـــــــــــــــــــــس ! تو چرا همش باید کار منو خراب کنی دختر ؟
ولی . . . .کی می خواسته بیاد تو خونه ی من ؟ آرتام ؟ یا شایدم . . . .خوده خبیثش ؟
حتما  . . .برای کشتن من  . . .یا شایدم  . . .بردنم به مرحله ی بعد اومده بودن ؟ یعنی امکان داره تا
اینجا هم دنبالم اومده باشن ؟
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با باز شدن در حیاط و جمع شدن بچه ها دور دو نفری که وارد خونه شدن از افکارم خارج شدم . . . .یه
خانوم چادری خونگرم که لبخند دلنشینی روی لبش داشت و آقایی که فکر کنم شوهرش بود و یه سیبیل
کلفت و قیافه ای جدی داشت . . .
بچه ها با گفتن "خاله ریحانه اومد ! " به سمت اون خانوم دویدن و دورش حلقه زدن  . . .اون خانوم هم
به همشون سالم کرد و با مهربونی دونه دونه شونو به اسم می گفت و همزمان که حیاط رو برای رسیدن به
ساختمون همراه همسر جِدیش طی می کرد از توی کیفش به بچه ها شوکوالت میداد  . . .نا خودآگاه
لبخندی زدم  . . .توی بچگیم چنین موردیو ندیده بودم ! هر کسی که می دیدم باید جلوش مثل یه آقا
برخورد می کردم و اونم یا یه لبخند ژکوند که اصال خوشم نمیومد بهم می زد یا اصال منو آدم حساب نمی
کرد .
از توی ساختمون چند خانوم برای استقبال عمو و زن عموی گلسا بیرون اومدن  . . .من هم رفتم گوشه ی
حیاط  . . .حسرت اینکه یه شوکوالتم به من بده به دلم موند ! کال  . . .حسرت خیلی چیزا به دلم موند .
یکیش  ،بچگی کردن . . .

فکر کنم این همون عمو نوید باشه که همه حرفشو می زدن  . . .تنها عموی گلسا  . . .که اتفاقا اینم رفته
دختر عموش رو گرفته ! یعنی خاله ی گلسارو  . . .کنار یه بوته ی یاس ایستادم و مثل یه روح که کسی
نمی بینتش  ،فقط تماشا کردم .
( راوی  :گلسا )
وای خاک به سرم کنن ! عمو نویدم که اومد باید چیکار کنم ؟
عمو نوید از اولشم با تهران رفتن من مخالف بود  . . .می گفت دارم وقتمو تلف می کنم  . . .وقتی نوزده
سالم بود و منتظر نتیجه کنکور بودم  ،عمو نوید به بابا نیمای من اصرار کرده بود که من با پسرش پندار
ازدواج کنم  .اصرارش ازاون اصرارای سه پیچه بودا ! یعنی از خان داداش بودنش داشت همه ی استفاده
رو می کرد تا منو بدبخت کنه ! پندار اصلن اعصاب نداشت . . . .خوش قیافه بود ولی تنبل و بی اعصاب .
 . .همون سیکل رو هم به زور گرفته بود  . . .من و بابا از زورگوییا و عالفیاش ( رفیق بازیاش حتی ) خبر
داشتیم ولی بهونه رو درس خوندن من می کردیم  . . .پندار پسر عمو نوید بود و تو فامیل گل سرسبد  .از
اولشم دردونه ی آقاجونم ( بابابزرگم ) بود  .حاال بماند چه قدر به رادمهر و رادمان ظلم می شد !

273

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

خواهراش پریسا و پروین هم وضع اخالقی خوبی نداشتن  . . .ولی خوب بابا خیلی به احترام داداشش
معتقد بود  . . .من چقدر گریه می کردم تا نکنه یه وقت بابا خام بشه و راضی بشه من با اون گنداخالق
ازدواج کنم  ! . . .ولی خوب بابای من خیلی ماه بود  . . .مهرسا شانس آورده بود که از پندار یه سال
بزرگ تر بود و اون موقع بیست و دو سالش بود  . . .و توی دانشگاه سمنان درس می خوند .

خالصه وقتی کنکور قبول شدم  ،دقیقا شبی که عمو نوید می خواست بیاد خاستگاری پسرش خونمون ،
بابام چمدونم رو دستم داد و با اتوبوس منو راهی تهران کرد  .چه قدر اون شب گریه کردم  . . .بابا گفته
بود که به یه نفر سپرده که اونجا بیاد دنبالم و توی کارهای خوابگاه کمکم کنه  . . .اون هم پدر دکتر
مسبح بود .دوست بچگیای بابام  .آقای مسبح خیلی بهم کمک کرد و وقتی تو دانشگاه با مونس آشنا شدم
و خیالش از بابت من تخت شد  ،بازم دورادور هوامو داشت  . . .االنم که بابام و مامانم رفتن  ،دکتر ایرج
مسبح هم به خاطر بیماریش خونه گیر شده ولی بازم سراغمو می گیره .
یه جریاناتی داشتیم ما ! هعی . . . .پیر شدیم رفت ! حاال هم اگه عمو بفهمه می خوام با امید ازدواج کنم ،
ممکنه واکنشش مورد پسند نباشه !
با تردید با خاله فائزه رفتم بیرون برای استقبال  . . .بازم با دیدن خاله ریحانه دلم گرم شد  . . .چه قدر
خوب که بچه هاشو نیاورده بود  . . .البته بعید نیست اونا شب بیان .
خاله ریحانه با دیدنم اینقدر خوشحال شد که دلم ریخت و اشکام دراومد  . . .بعد از چهلم مامان اینا دیگه
ندیده بودمش  . . .پارسال این موقع کربال بود .
رفتم بغلش و کلی قربون صدقم رفت  . . .بعد با عمو نوید روبوسی کردم  . . .خداروشکر مثل قبال باهام
بداخالقی نکرد . . .
نگاهم به امید افتاد که گوشه حیاط ایستاده بود و بوته یاس نگاه می کرد  . . .طفلی یکم تک افتاده بود .
ولی خوب مجبور بودم مثل دانشگاه یکم جلو بقیه ازش فاصله بگیرم  . . .وگرنه دوست داشتم پیشش
باشم و اینقدر باهاش حرف بزنم تا . . . .خسته که نمیشم  ! . . .اونقدر حرف میزنم تا خوابم ببره  .آخ .
 . .امروز چقدر خوابیدم .
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خاله فائزه  :خوش اومدین خوش اومدین ! بفرمایید داخل ! چرا پریسا و پروینو نیاوردی آجی ؟ آقا
پندار کجان ؟
گفت پندار دلم ریخت  .هنوز داشتم به عمو دست می دادم که  . . .یهو دیدم لبخندش جمع شد  . . .بعد
گفت :
_ بریم تو گلسا جان . . .
به امید نگاه کردم و به ناچار با صدای بلند گفتم :
_ آقای فتاح ؟
برگشت به سمتم .
ادامه دادم :
_ بفرمایید تو شما چرا اینجا وایسادین  . . .؟
طفلک مثل اینایی که یه کار بدی کرده باشن خجالت کشید .درواقع باید اون هم کنارم باشه  . . .اگه عمو
دوباره اون بحثو وسط بکشه می دونم که امید یه انقالبی به پا می کنه که نظیرش تو فامیل نبوده ! شایدم
فقط غصه بخوره نمی دونم  . . .اون تاحاال زیاد تو این جور ارتباطات فامیلی نبوده .
االن من حکم مادریو دارم که چیزایی که اون تو بچگی یاد نگرفته باید بهش یاد بدم .وای امید که من چه
قدر دوستت دارم  .شاید خدا می خواست که باالخره یک نفر بهت کمک کنه  .چقدر مهربونه .
بعد از چند ثانیه گفت :
_ بله بله االن میام شما بفرمایید .
عمو ازاون نگاها بهم کرد که با سوال می گفت این دیگه کدوم خریه  . . .ولی به روم نیاوردم .
رفتیم تو و امید هم اومد ولی بچه ها هنوز بیرون داشتن بازی می کردن  . . .خوش به حالشون  . . .ای
کاش هنوز بچه بودم و مجبور نمی شدم برم تو .
بعد از چاق سالمتی های فامیل  ،عمو نوید رفت صدر مجلس نشست  . . .دایی عیسی از همه بزرگ تر بود
ولی چون آقاجون( بابای بابام ) خیلی جالل و جبروت داشت  ،عمو نوید هم بزرگی و ابهت خودشو داشت
 . . .با این که سنی ازش گذشته بود ولی هنوز جوون و خوش قیافه ببه نظر می اومد .
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من تو پذیرایی کنار خاله ریحانه نشستم  . . .خم شد طرف منو گفت :
_ گلی جان اون پسر جلفه کی بود ؟
من  :فتاح ؟
خاله  :آهان .
پوزخندی زدم :
_ اگه موهاشو میگی جلف یجورایی مادرزادیه  . . .از سرلجبازیم حاضر نیست کچل کنه  ! . . .وگرنه با
کت شلوار که خوشتیپه بنده خدا .
خاله  :خوب کیه ؟
من  :استاد دانشگاهمون . . .
خاله  :اون وقت تو مراسم خانوادگی چکار می کنه ؟ اونم تو سمنان ؟ مگه خونشون تهران نیست خاله ؟

به من و مون افتادم .خاله همیشه طرف من بود ولی این بار شک داشتم  . . .خودش انگار فهمید صریح
نمی تونم بگم بی خیال شد  . . .خاله خیلی ماهی !
بعد از این که برای عمو و خاله میوه آوردم  ،دایی عیسی چندتا سرفه کرد و گفت :
_ خوب  . . .آقا نوید من می خواستم باهاتون یه صحبتی بکنم .
چون نزدیک اونا نشسته بودیم می تونستم بشنوم  . . .وگرنه توی پذیرایی خونه دایی صدا به صدا نمی
رسید از بس فک و فامیل ما دهن دارن ! اون ور پسردایی هام و پسرخاله هام و داماد های دایی ها و خاله
ها نشستن دارن تخمه می شکونن  ،این ورم که دخترخاله های گرامی ( که مهرسا هم بینشونه ) و
عروسای داییا داشتن ورور می کردن پشت سر مردم . . .
عمو نوید یه نگاه به دایی کرد و گفت :
_ بفرمایید . .
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به امید که کنار ماهان نشسته بود و به دیوار نگاه می کرد خیره شدم  . . .حواسم از استراق سمع پرت شد
. . . .چشمهای آبی خالص امید وحشتناک شده بود  .از شدت غمی که توش بود نزدیک بود گریم بگیره .
 . .نفسم اینطوری غریب افتاده بود بین فامیالی نچسب من ! . . .
یهو یه جمله شنیدم که شک کردم صاحابش دایی عیسی باشه :
_ تو حق نداری گلسا رو مجبور کنی نوید !

نگاهم و از امید گرفتم و به سمت دایی و عمو برگشتم  .عمو نوید غرید :
_ تا همین حاالشم نمی دونم چرا صبر کردم ! پنج سال گذشته  . . .حاال دیگه درس خوندن بسشه !
صالح نیست بیشتر از این تو اون شهر بزرگ تنها بمونه ! پندار هم سربازی رفته و هم کار می کنه ! من
می خوام برادرزادم زیر پروبال خودم باشه !
دایی عیسی  :خودش قبال به من گفته بود که اصال پندار رو نمی خواد ! نمی خواد آقا نه که باتو مشکل
داشته باشه برادر من ! با اخالق پسرت نمی سازه !
نگاهش یه لحظه تو چشمای بارونی من افتاد  . . .تو اون لحظه چه قدر غریب بودم  . . .اگه بابا اینجا بود
بهم می گفت برو تو اتاق دخترداییت گلسا اینجا نمون .
ولی االن بابام نیست که مطمئن باشم ازم دفاع می کنه و حقم ضایع نمیشه !
دایی صلح طلب تر از بابای منه و ممکنه بخواد منو قانع به این ازدواج کنه . . . .خدایا چرا تا االن پندار زن
نگرفته  . . .؟
به ماهان نگاه کردم  .اصال حواسش به ما نبود  . . .امید هم تو هپروت . . .
عمو نوید به من نگاه کرد و گفت :
_ گلسا تو حق مخالفت نداری  . . .وقتی بزرگ ترت یه چیز میگه باید گوش کنی می فهمی عموجان ؟
خاله ریحانه سکوت کرده بود  .انگار قبال باهاش کلی بحث کرده .
دایی عیسی گفت :
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_ گلسا جان .

اشکامو پاک کردم  . . .انگار دارن درباره معامله یه برده بحث می کنن !
با بغض گفتم :
_ عمو نوید .
عمو  :آبغوره نگیر بگو چته ؟ چه مشکلی با پندار داری ؟
من  :مشکل که باهاش زیاد دارم  . . .ولی االن به خاطر شماهم نمی تونم قبول کنم ! من  . . .به یه نفر
جواب مثبت دادم . . . .
قیافش سرخ شد و گفت :
_ تو چه کار کردی ؟ ؟
دایی عیسی گفت :
_ ساکت نوید آقا ! زشته !
بعد به امید اشاره کرد و گفت :
_ مهندس فتاح رو خیلیا می شناسن  . . .جذبه داره  . . .معتقد و متهده . .با شخصیته  . . .االنم اومده اینجا
برای . . .
عمو نوید دیگه نمی شنید انگار  . . .به من با خشم خیره شده بود  . . .گفت :
_ اینه جواب خوبیای من ؟ دختره ی نمک نشناس ؟ برو هر غلطی دلت می خواد بکن ! من دیگه با تو
هیچ نسبتی ندارم  ( ! . . .روبه خاله ریحانه ) پاشو بریم !
خاله  :خودت برو من آخر شب میام .

عمو  :به درک !
بعد هم پاشد و بدون هیچ حرفی از خونه رفت بیرون  . . .دایی موسی هم بلند شد بره دنبالش  . . .من از
جام تکون نخوردم  . . .هیچ کدومشون نمی دونستن من چه زجری می کشم و ادعای فامیل دوستیشونم
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می شد  . . .هیچ کدومشون نمی دونستن برای نجات مهرسا داشتم چه کار خطرناکی می کردم و االن هم .
پی رو همون کارم هستم .منتهی  . . .با عشق .
همین عمو نوید اصال می دونست من چه قدر درس خوندم تا اینی بشم که االن هستم ؟ یه پزشک ؟ و
حقم نیست که با یه نفر مثل خودم ازدواج کنم نه یکی مثل پندار که هیچی به جز عالفی بلد نیست  . . .کار
؟ هه ! عمو نوید به اون عالفی بازیا میگه کار ؟ عمو نمی دونه ولی من می دونم چرا پندار تاحاال خودش
زن نگرفته  . . .اینقدر که پی دختربازیاشه  ! . . .تا باباش اینقدر پولداره چرا کار کنه ؟
باز مرام ماهان که حاضر نیست به باباش اینا بگه که مهرسا سرطان داره و ازشون پول بگیره  . . .چون
نمی خواد نگران بشن  . . .به من میگه که یه بخشی از حقوقم رو بهش قرض بدم . . . .یکی مثل ماهان
داره جون می کنه که عزت داشته باشه و یکی مث پندار . . . . .نچ . . . .ال اله الی اهلل . . . .
امید بلند شد و به سمت دایی عیسی رفت  . . .و یه جعبه کوچیک بهش داد و دم گوشش یه چیزی گفت .
 . .نمی دونم از قضیه چیزی فهمیده بود یا نه  . . .بعد به سمت من نگاه کرد و درحالی که سعی می کرد
نسبت به اشک های من بی تفاوت باشه گفت :
_ گلسا خانوم من باید برم دیگه  . . .باید برگردم تهران .
یهو از جام پریدم و گفتم :
_ چی ؟ چرا ؟
امید  :یه کار فوریه .
من  :ولی . . . .ولی ! . . .
چجوری بگم پولی ندارم که خودم تنها برگردم تهران ؟ چجوری ؟
بغض راه حرف زدنمو بسته بود  .با یه لبخند گفت :
_ به امید دیدار  . . .دفعه ی بعد شاید مونس رو هم بیارم . . .
بعد از ساختمون رفت بیرون  .کسی هم نسبت به رفتنش واکنش نشون نداد . . . .البته ماشینش که دم
خونه ی مهرسا بود  . . .فکر کنم باید با تاکسی می رفت .
بلند شدم . . . .خاله ریحانه دستمو گرفت و گفت :
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_ کجا ؟ زشته دختر !
من  :آخه  ! . . .آخه یادش رفت که . . . .

دیگه ادامه ندادم و دنبالش رفتم . . . .توی ایوون وایسادم و قبل از اینکه بره صداش کردم . . . .برگشت
و گفت :
_ چیزی شده ؟
حیاط رو طی کردمو و خودمو رسوندم بهش  . . .بچه ها دیگه با تاریک شدن هوا رفته بودن توی خونه .
من  :امید من . . . .من . . .

امید  :امشب فرصت نشد می دونم . .ولی غصه نخور درستش می کنم .
من  :آخه چرا اینجوری یهویی می خوای بری ؟ چی شده که به من نمیگی ؟ االن ؟ تو قرار بود کامال تا
تکلیفمون مشخص نشه بمونی !
امید  :ببین  . . .یه اتفـ  . . .اصال ولش کن  . . .می خوای همین جا سمنان بمون  . . .من فردا برمی گردم
خوبه ؟
من  :ولی من فردا کالس دارم ! این ترمای آخر دیگه نمیشه زیاد غیبت کرد !
امید خواست دستشو بزاره روی لپم ولی پشیمون شد  . . .اشکام بی امون می ریختن . . . .چه قدر می
خواستم یه نفر بغلم کنه و بگه همه چی درست میشه ! ولی امید از من بدتر بود  . . .توی چشماش می
خوندم  . . .می دونم یه چیزی هست که بهم نمیگه ! می دونم !
من  :خونه ی مهرسا رو بلدی ؟
امید  :من یه فرامغزم ! یادت رفته ؟
خندیدم و گفتم :
_ ای کاش می رفتیم یه جایی زندگی می کردیم که هیچکس نبود ! یه جزیره ی خالی واسه خودمون !
خندید و گفت :
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_ برمی گردم گلسا  . . .خداحافظ .

بعد از در حیاط خارج شد . . . .با گریه رفتم توی ایوون نشستم و تو خودم فرو رفتم  . . .یه نفر کنارم
نشست  . . .دایی موسی بود . . .

من  :دایی حاال چکار کنم ؟
دایی  :خاله فائزهـــــــــــه ! بیا !
خندیدم ! بچه که بودم هروقت یه کار بد می کردم دایی مچمو می گرفت و می گفت خاله فائزهـــــــ !
بیا ! اون وقت خاله میومد و بهم ازاون نگاها می کرد و منم معذرت می خواستم . . . .تنبیه من به عهده
خاله فائزه بود کال !
خاله فائزه اومد و این ورم نشست و گفت :
_ دستتو بده من . . .
من  :کار بد کردم دوباره خاله ؟
دست چپم رو گرفت تو دستش و حسابی فشرد  . . .اشکمو پاک کردم  . . .یهو حس کردم دایره ی
سردی از انگشتم باال رفت  . . .دستمو کشیدم و به حلقه ی توش نگاه کردم . . .
با وحشت گفتم :
_ این چیه ؟
دایی موسی  :نترس  . . .مهندس این حلقه رو داد به دایی عیسی ت که بهت بده  . . .ماهم گفتیم خاله
فائزه دستت کنه . . .
با تعجب گفتم :
_ مهندس ؟
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خاله  :اشکال نداره بابا نمی خواد همه چی رسمی بشه که  . . .آقا امید داد  . . .ما هم باید به فکر باشیم
بریم یه حلقه بگیریم براش . . .
دایی موسی  :اینجوری دیگه عموت نمی تونه بهت گیر بده . . . .حاال تو عروس خونواده ی خادم هستی .
..
خاله بلندم کرد و گفت :
_ بیا بریم تو قهر نکن . . .
خاله ریحانه اومد بیرون و با دیدنم اشکش در اومد  . . .پریدم بغلش  . . .با غم گفت :
_ خواهر کجا رفتی عروسی دخترتو ندیدی ؟
من  :خاله من . . . .من . . .
خاله  :عیب نداره  . . .عروس من نشدی ولی بازم عروس شدی  . . .خوشبخت شی عزیزم .
رفتیم تو  . .مهرسا حلقه ی توی دستم و که دید دهنش مثل غار باز شد  . . .بعد گفت :
_ با اجازه کی ؟ ؟
من  :انگار این قضیه یکم مخفی شد  .توهم نفهمیدی کی عمو نوید عقب نشینی کرد و دایی برد ؟
یه ابروشو انداخت باال  . . .خاله گفت :
_ خواهرت قراره بشه خانم فتاح !

مهرسا تقریبا جیغ زد :
_ شماها چرا اینقدر احمقین ؟ اون عوضی که گذاشت رفت !
دایی عیسی اومد و گفت :
_ مهری صداتو رو سرت ننداز ! ! مهندس یه کار فوری برای پیش اومد رفت ولی فردا میاد  . . .فردا بله
برون و حرفای آخرو می زنیم .
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مهرسا  :دایی هیچ کس اصال نظر من براش مهم هست ؟
من  :چرا مخالفی ؟
مهرسا  :من از قیافش خوشم نمیاد !
خودشم از این حرف خندش گرفت  . . . .بعد گفت :
_ گلسا نباید یکم بیشتر تحقیق می کردی ؟
من  :مونس رو که می شناسی  . . .من بهش مثل چشمام اعتماد دارم  . . .پدرش هم خیلی متشخصه . . .
اصال شماها نفهمیدین دو سه هفته پیش پای من در رفته بود و دو هفته تو گچ بود  . . .این خونواده چه
قدر بهم رسیدن  . . .من حتی به تو هم نگفتم تا ناراحت نشی  . . .اون وقت پسری که زیر دست دکتر
خادم بزرگ شده به نظر میتونه آدم بدی باشه ؟ اون استاد منه  . . .یکم جدی و خشک هست ولی به
عنوان یه استاد .
مهرسا شونه باال انداخت :
_ دیگه خوددانی  . . .من به فکر خواهرم نباشم به فکر کی باشم ؟ بعدشم  . . .االن باید باهاش بری
تهران زندگی کنی  . . .خوب با یه نفر ازدواج می کردی مال همین جا باشه بیای پیش خودم دیگه !
خندیدم و گفتم :
_ خوب  . . .شایدم اومدیم اینجا . .
مهرسا  :چی ؟
من  :استاد فتاح اینقدر متواضع هست که اگه من ازش بخوام حاضر بشه بیایم اینجا خونه بگیریم و زندگی
کنیم . . .
دایی موسی  :آخ آخ آخ  . . .حاال جهازتو از کجا جور کنیم دختر ؟
سرمو پایین انداختم  . . .مهرسا گفت :
_ بابا یه زمین گذاشته بود قبال . . . .سندشو داده بود به من که بزارم برای جهاز گلسا  . . .هیچ کسم خبر
نداشت حتی ماهان .
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دلم برای ماهان سوخت االن با پول این زمین هزینه های درمان مهرسا تا حدودی جور بود  . . .اون وقت
مهرسا نگهش داشته واسه جهاز من . . . .طفلی از کم آوردن ماهان هم خبر نداشت خب  . . .ماهان خیلی
در خفا بهم گفته حتی به مهرسا هم نگم  . . .چه وجه های مشترکی بین من و پسرخالم بود .
دایی موسی  :خوب پس فردا که ایشاال همه چیز به خوبی مشخص میشه باید بریم دنبال فروش زمین و
خریدن جهیزیه . . .
سری تکون دادم و گفتم :
_ من امشب می مونم اینجا . . .
مهرسا  :وا ! مگه فردا کالس نداری ؟
من  :چرا  . . .ولی نمی تونم برگردم تهران  .جات خالی پوالم همه ته کشیده ! . . .
مهرسا زد به شونم و گفت :
_ بهونه بهتر از این برای نرفتن نداشتی ؟
من  :خو باشه بابا قرض بده بهم برم بیام .
مهرسا  :بی خیال بمون بابا یه روزم یه روزه دیگه خانوم دکتر !
دایی عیسی اومد و گفت :
_ راستی گلسا جان  (. . . .نگاهش رو دستم خشک شد )  . . . .من پول حلقه ی دوماد رو به عنوان هدیه
میدم  ،تو و نرگس ( زنداییم ) با فائزه و ریحانه فردا برید بگیرید که زشت نباشه . . .
دایی موسی  :فقط پالتینی بگیریدا  . . .طال برای مرد حرومه .
یه چشم چشمی گفتیم و با خنده رفتیم تو و به زندایی نرگس تو درست کردن شام کمک کردیم .
( راوی  :امید )
مونس من  . . .پشت این دیوار شیشه ایه  . . .ضربه ای که به سرش زدن خونریزی مغزی ایجاد کرده . .
 .جراحیش کردن  . . .ولی هنوز به هوش نیومده .
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کاویان دستشو گذاشت روی شونم  . . .به تنهایی نمی تونستم این غمو تحمل کنم ! نمی تونستم !
همدیگه رو بغل کردیم  .به اشکام اجازه دادم که بریزن  ( . . .اول داستان ) گفته بودم که ازش متنفرم !
اون خار چشم منه ! از بچگی چشم دیدنشو نداشتم ! ولی االن  . . .من نمی تونم ! مونس خواهر من بود !
هرچه قدرم مزخرف بود خواهرم بود !
یاد ضربه ای افتادم که اون شب زدم تو شکمش  . . .یاد حرفاش  . . .تک تک ادا اصوالش  . . .مونس
زنده بمون ! مونس  ! . . . .به تو میگن دشمن شیرین ! ( امید جان اینو به فرزند و اوالد میگن نه مونس !
 ) /:مونس . . .
کاویان هم گریه می کرد  . . .اون دیگه چرا  . . .اون یه دکتر بود . . .
به لباس سفیدش اشاره کردم و گفتم :
_ هیچ کار نمی تونی براش بکنی ؟ کاویان به حق قیامت خواهرمو نجات بده  . . .هیچ راهی نیست ؟ چرا
به هوش نمیاد ؟ چرا ؟ چرا به هوش نمیاد ؟
خندش گرفت .
من  :دیوونه چرا می خندی ؟
کاوی  :به جفتمون ! یه عمری ببین چه جوری باهاش سرد بودی بعد  . . .حاال می بینی که عاشقشی !
پوزخند زدم . .اشکام و پاک کردم و سعی کردم سریع تر به حالت اولم برگردم  . . .اون گفت . . .
.جفتمون ؟ یعنی  . . .کاویان مونس و دوست داشت ؟

چه قدرم این دوتا زلزله به هم میومدن  . . .البته کاویان از نوع متشخصش بود !
مونس تنها کسی بود که کمکم می کرد  . . .االن  . . .اگه واقعا بخوان منو گلسا رو اذیت کنن ما واقعا هیچ
کسو نداریم .
نشستم روی صندلی  . . .نصفه شب بود و من تازه تونستم مونسو ( اونم از پشت شیشه ) ببینم .
کاویان کنار من نشست  . . .گفت :
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_ فقط باید براش دعا کنیم امید  . . .دعا کنیم .
سرمو به نشونه تایید تکون دادم و گفتم :
_ به خونوادش چی گفتی ؟

کاوی  :گفتم موقعیت اضطراری پیش اومده و مونده بیمارستان .نگفتم به عنوان مریض یا دکتر !
من  :کاویان .
کاوی  :بله ؟
من  :چه قدر دوسش داری ؟
کاوی  :مطمئن باش به اندازه تو دوسش ندارم  . . .داشتن برادری مثل تو واقعا شانس می خواد . . .
هرکسی نمیشه خواهر اولماک سمفور .
برگشتم به سمتش  . . .خندید و گفت :
_ نترس  . . .از من تعحب نکن  . . .ازم بعید نیس که بفهمم وقتی دارم دقیقا رو همین پروژه تحقیق می
کنم .
من  :مونس بهت گفت . . .
کاوی  :آره  . . .چقدر تو باهوشی ! راستی  . . .اگه دیدی کسی بهت چیزی تعارف کرد بخوری قبول نکن
 . . .اینو مونس می خواست بهت بگه  . . .اون متوجه خیلی خطرا شده بود و چیزی نمی گفت  . . .ولی
مراقب خودت باش  . . .دستی دستی خودتو به باد نده  . . .مونس به خاطر تو اینجوری شد  .نزار تالشش
بی نتیجه بمونه . . .
سرمو به نشونه مثبت تکون دادم  .همین جور نشسته بودیم  . . .صدای دویدن اومد توی سالن . . .
.سرمو بلند کردم  . . .رادمهر و رادمان بودن  . . .اونا هم سرو وضعشون تعریفی نداشت .
به مونس نگاه کردن  . . .بعد رادمان گفت :
_ چیشد اینجوری شد ؟
کاویان  :ریختن سرش و تا می خورده زدنش .
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رحمت  :آخه  . . .چرا ؟
کاویان  :سر قضیه ی پروژه  . . .گفتم که  . . .احتمال اینکه مخالفای این پروژه یا اونایی که می خوان به
دست بگیرنش تهدیدمون کنن زیاده . . . .
سارا  :ولی نگفتی امکان مردنشم هست !
سرمونو به سمتش برگردوندیم  . . .اشک چشماش و گرفته بود .
با بغض گفت :
_ استاد االن شما مسئولین ! می فهمین ؟ دوست من داره اون تو جون میده ! می فهمی ؟
سحر هم کنارش ایستاده بود  . . .سعی می کرد آرومش کنه  . . .االن واقعا این وضع مونس هممون و به
هم ریخته بود  . . .دختر تو یه روز نمیشه دنبال دردسر نگردی ؟
کاویان نتونست تحمل کنه و با سرعت رفت  . . .مونس  . . .مونس ! مونس !
سرمو به دیوار پشت سرم تکیه دادم  . . .قطره اشک دیگه ای صورتم رو طی کرد و رفت روی گردنم . . .
رادمان کنارم نشست و دستم رو گرفت  . . .مونس  . . .چی بودی که وقتی داری میری اینقدر آتیش به
جون همه میندازی ؟
دلم گواه بد می داد  . . .امیدی به برگشتن مونس نداشتم .
رحمت با صدای گرفته اش گفت :
_ استاد شما برید خونه  . . .من و رادمان هستیم .
آهسته گفتم :
_ نه .
سحر :استاد االن مونس به هوش نمیاد  . . .شما برید  . . .هرچی شد ما بهتون زنگ می زنیم .
بازم جوابم منفی بود .
رادمان  :استاد  . . .شما باید برگردین خونه  . . .توی خونتون مونس یه سری مقاله ای پروژه رو داشت
که ممکنه دزدیده بشن !
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با این حرف پوزخندی زدم  . . .احمق من خوده پروژه ام !
با این وجود نایی برای موندن نداشتم  . . .برای همین بدون هیچ حرف دیگه ای از سالن رفتم بیرون و
بدون این که به کاویان بگم  ،برگشتم خونه .
در آسانسور باز شد و من خداروشکر هیبت جمشیدی رو ندیدم وگرنه مطمئنا خورد و خاکشیرش می
کردم !
کلید انداختم و رفتم توی خونه  . . .در رو بستم . . . .خونه تاریک بود .
کورمال کورمال خودمو به حال رسوندم و افتادم روی زانو هام .خسته بودم  . . .خیلی خسته بودم .
چشمامو بستم تا یکم از سردردم کمتر بشه .
چند دقیقه همینجور نشستم تا اینکه یهو یقه ی پیرهنم با شدت به سمت باال کشیده شد  ! . . .داشتم خفه
می شدم ! با دست به اون دست هایی که خفتمو گرفته بودن ضربه می زدم  . . .فایده ای نداشت .صدای
خنده ای نه چندان لذت بخش شنیدم .
زیر لب زمزمه کردم :
_ انیس .
یکم یقه مو شل تر گرفت و گفت :
_ امید  . . .چه قدر ضعیف شدی که یه زن هم از پست برمیاد !

روی پاهام ایستادم  . . .قدم ازش بلند تر شد  . . .ولی یقه مو ول نکرد .
من  :چطوری اومدی توی خونه ؟
انیس  :تو این خونواده کال خواهرا کلید خونه ی خان داداشو دارن ! ولی  . . .من که خواهرت نیستم ؟
هستم ؟ من تنها نبودم خب  ! . . .راستی  . . .از کجا منو شناختی ؟
من  :کیه که این صدای نحستو نشناسه ؟
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خندید وگفت :
_ آخرین بار که صدای همو شنیدیم دوسال پیش اونم پشت تلفن بود ! اونم یه سالم احوال پرسی خشک
و خالی !  . . .راستی  . . .شنیدم داری زن می گیری ؟
دستاشو از یقه ام با شدت جدا کردمو گفتم :
_ فکر نمی کنم اصال به تو ربط داشته باشه ؟
انیس  :بی خیال . . . .عقد منو تورو تو آسمونا خوندن  ! . . .نگو که اون بچه کوچولو رو بهم ترجیح
میدی که ناراحت میشم !
من  :برو بزار باد بیاد  ! . . .از خونه ی من گمشو بیرون !
المپا یهو روشن شد  . . .به سمت کلید پریز نگاه کردم  . . .اون هیبت نحسشو دیدم  . . .آرتام خادم . . .
عموی مونس . . .
تونستم انیس رو بهتر ببینم  . . .خیلی از مونس قشنگ تر بود  .اصال یه تیکه ای بود واسه خودش  . . .ولی
خوب نه برای من  . . .با اخالق گندش اصال چیز جالبی نبود .
آرتام  :چطوری برادرزاده ؟

من  :بدبخت اونی که برادرزاده ی تویه کثیف باشه  ! . . .اگرم باشه حق نداره واژه ی عمو رو صرف تو
کنه که از خویشاوندی چیزی به مشامت نرسیده ! از انسانیت که دیگه بدتر !
خندید  . . .گفتم :
_ از جون من چی می خوای ؟
آرتام  :راستش خیلی می خواستم که زودتر وارد مرحله ی بعدی بکنمت  ( . . .یه اسلحه ویژه تزریق بهم
نشون میده ) . . . .اتفاقا وسایلشم آوردم ! ولی خب .
انیس  :حیف نیس حاال که این همه روت هزینه شده یه حاصل هم ازت نداشته باشیم ؟
آرتام  :تو با ما میای . . .
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من  :برای چی ؟
آرتام  :برای چی ؟ هه ! مثل اینکه یادت رفته تو یه کره خر بیشتر نیستی ! آدم نیستی که بخوای حق
حیات داشته باشی  . . .آدمم بودی  ،بازم مال ما بودی !
من  :اگه فکر کردین می تونید از من کروموزوم بردارید کور خوندید ! این آزمایش تموم شدست !
دکتر خادم هم تایید کرده ! این روند تا قبل از من ادامه داشت ولی دیگه نمی تونید موجود دیگه ای رو
درست کنید ! ( داد می زنم ) من نمیزارم یکی دیگه رو هم بدبخت کنید !
انیس  :بله  . . .ما هم این آزمایش و انجام دادیم و ناموفق بود  . . .اطالعات وراثتی تورو دزدیدیم و
خواستیم لقاح خارجی رو انجام بدیم  . . .ولی هیچ تخمکی بارور نمی شد  .المصب موندم اونی که ساختت
چیکارت کرده که اینجوری شدی ! شاید هم یک ایزو بودی و خبر نداریم  ( .ایزو یعنی موجودی که دی
ان ای ش خودبه خود به وجود اومده )
من  :پس گورتونو گم کنید !
آرتام  :نه  . . .هنوز یه سری آزمایش دیگه مونده .
من  :شما اصال حق دخالت تو این پروژه رو ندارین ! شده همین االن خودمو می کشم ولی اجازه نمیدم ازم
سوء استفاده کنین !
انیس  :مگه اینکه بخوای سر خانومت اتفاقی بیوفته ؟
ساکت شدم .
آرتام  :ببین  . . .ما تا حد امکان می خوایم از بزن بزن جلوگیری کنیم  .خیلی حال میده ها ! ولی خوب
تلفات داره  . . .مثال امروز  . . .این مونس لعنتی هشت تامونو نفله کرد  . . .یه معامله باهات می کنیم .
من  :من کاری با شماها ندارم !
انیس  :گفتیم که  . . .مونس یه چشمش بود . .مجبوری باهامون همکاری کنی .
من  :برید گمشید تو همون قبرستونی که بودید کثافتا  ! . . .من از هیچ کدومتون نمی ترسم !
آرتام قاه قاه خندید و گفت :
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_ ما خودمون یه روز عضو پژوهشکده ی " نصر" بودیم احمق ! همه ی نقطه ضعفات و  . . .رو می دونیم
! اول معامله رو گوش کن بعد فحش بده .

من  :بنال .
انیس  :یا باهامون میای و به آزمایشاتمون تن میدی  ،یا اینکه  ،می زاریم زندگیتو بکنی ولی اگه گلسا
باردار شد اون بچه رو بدی به ما  . . .نه به آرشام  . . .می فهمی ؟
آرتام  :و باید بدونی اگه دست از پا خطا کنی  ،هم گلسا می میره و هم تو برای همیشه باید به آزمایشگاه
برگردی .
من  :قرار نیست بچه ای به وجود بیاد !
انیس  :تمام تحقیقات میگن که به وجود میاد  .و خب می دونی  . . .ما به اون موجود خیلی نیاز داریم ! ما
که گفته بودیم  .از همه چیزه پروژه خبر داریم  . . .و می دونیم که امکان این که تو با ازدواج بچه دار
بشی نود درصده .
یکم مکث کردم  . . .با تردید گفتم :
_ اگه با شما به آزمایشگاه بیام  ،می تونم برگردم ؟
انیس پوزخندی زد و گفت :
_ از کجا معلوم ما برای به وجود آوردن یه موجود دیگه خودتو به باد ندیم ؟ بعدشم  . . .در اون صورت
مجبوری به زندگی همیشگی با من تن بدی  . . .البته من آزادم و تو  (. . . .یه خنده ی دیگه ) تو محفظه
ی هلیم !
آرتام  :بی خیال امید  . . .چه قدر فس و فس می کنی !

من  :هیچ کدومو قبول نمی کنم ! ( داد می زنم ! ) از خونه ی من گمشید بیرون ! حاال !
انیس یه سرنگ از جیب روپوشش درآورد و به سمتم گرفت تا بهم بزنه  . . .جا خالی دادم و با یه حرکت
زدم توی کمرش طوری که صدای خورد شدن دنده هاشو شنیدم  . . .آرتام هم با یه اسلحه ی دیگه می
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خواست بهم شلیک کنه که با سرعت صوت به سمتش حمله بردم و با زانوم زدم توی شکمش  . . .دستاشو
گرفتم و انداختمش رو زمین و باهاش گالویز شدم  . . .داشتم دستی دستی خفش می کردم که یهو یه
نقطه از کمرم سوخت .
یه تیر بیهوشی بود  . . .با دستم سریع کندمش ولی چشام داشت قیلی ویلی می رفت !
یه صدای آشنا شنیدم که داد میزد :
_ نمی زارم خون مونس پایمال بشه !
صدای  . . .صبر کن  . . .صدای یه زن بود ؟ ولی  ( . . .یه صدایی توی مغزم فریاد زد ) سکینه مسبح ! ! !
افتادم روی زمین ولی با چشای نیمه بازم دیدم که سکینه با انیس درگیر شده  . . .چادرش تو این گیر و
دار از سرش کنده شد و اونم با فنون رزمی داشت عین خر انیسو کتک میزد ! چند نفر دیگه هم از پشت
ریختن سرش  ! . . .ولی یه تنه همشونو حریف بود !
آرتام از کنارم داد زد :
_ احمقا ! عقب نشینی ! بیاید کمک من !

چند نفر اومدن و آرتام رو کشون کشون بردن بیرون  . . .انیس هم انگار با همه ی جنگولک بازیاش
حریف سکینه نبود . . .
دیگه چشام بسته شد و هیچی نفهمیدم .
چشامو که باز کردم روی تخت خودم بودم  . . .سکینه کنارم نشسته بود  . . .طبق معمول قیافش
پوکرفیس بود . . .
آروم گفتم :
_ ممنون که کمکم کردی .
سکینه  :کاویان اصال حالش خوب نبود  .تو که رفتی بدتر شد .
من  :توهم می دونی ؟  . . .قضیه پروژه رو . . .
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سکینه  :من یکی از مامور مخفیای پروژه ام  . . .البته االن دیگه فهمیدی . . .
من  :پس امروز مونس چرا تنها بود ؟
سکینه  :من آخه از کجا باید می دونستم که خواهر مشنگ تو کله سحری باید پاشه بیاد اینجا ؟
خندیدم  . . .مشنگو خوب اومد !
بهم توپید :
_ االن وقت خندست ؟ نه ! می خوام بدونم االن وقت خندست ؟
لبخندمو جمع کردم و خیلی مظلوم عذرخواهی کردم  . . .تنها زنی که ازش می ترسیدم همین بود ! ال
مصب جذبه نیست که ! سنگ پا قزوینه !
همونطور که یه لیوان آب دستم می داد گفت :
_ پاشو برو توی اتاقت بخواب . . . .من تا صبح اینجا می مونم  . . .ممکنه برگردن . . .
من  :همین مونده که یه دختر از من محافظت کنه !
چنان چشم غره ای بهم رفت که نزدیک بود از ترس . . .
سکینه  :گمشو برو حرف اضافیم نزن !
آروم بلند شدم و لیوان رو گذاشتم تو آشپزخونه  . . .بعدش رفتم توی اتاقم  . . .در تراس باز بود  . . .در
خونه که ضدسرقته پس البد از همینجا اومدن  . . .در تراسو بستم و قفلش کردم .
در اتاقم باز شد  . . .اینم بی اجازه میاد که !
من  :امری هست ؟
سکینه چادرشو مرتب تر کرد  . . .گفت :
_ به همون دلیل که اون درو بستی .من همینجا می مونم .
صدام رفت باال :
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_ یعنی که چی ! حد خودتو بدون خانوم ! هی من هیچی نمی گم ! بیای عین اجل معلق باال سر من وایسی
اون وقت به نظرت من می تونم بخوابم ؟
پوکر نگاهم کرد  .بعد گفت :
_ آقای فتاح  . . .با من . . . .درست . . . . .صحبت . . . .کن ! !
ناخودآگاه پشیمون شدم که چرا صدامو بردم باال  . . .هرچی باشه بهش برمی خوره  . . .هرکی دیگه بود
می گفتم به جهنم که بربخوره ! ولی  . . .این خواهر کاویان بود  . . .نجاتم داده بود .
دم در روی صندلی پشت به من نشست  . . .مثال برای نگهبانی  . . .با این که خیلی خسته بودم گفتم :
_ می خوام برگردم بیمارستان پیش مونس .
جوابی نداد  . . .پوفی کشیدم و از اتاق رفتم بیرون  . . .کتم که توی بگیر و ببند با اون عوضیا رو زمین
افتاده بود برداشتم و پوشیدمش و به سمت در رفتم .
سکینه داد زد :
_ شما توی این خونه می مونی !
پوزخندی زدم و گفتم :
_ کی می خواد جلوی منو بگیره ؟ تو ؟ هه ! فکر کردی کی هستی ؟
یه اسلحه گرفت روی پیشونیم و گفت :
_ من  . . .سکینه مسبح هستم ! " . . .دکتر" سکینه مسبح !  . . .می فهمی احمق ؟
قهقهه ای زدم و گفتم :
_ خوب باش ! چیکار کنم ؟
سکینه  :از بس احمقی ! خیر سرت باهوشی ولی هنوز یه احمقی !
یه تیر حروم سرم کرد  . . .بی هوش کننده بود بحمد اهلل  ! . . .نمی دونم چه قدر قوی بود که درجا بی
هوش شدم .
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با صدای زنگی که گوشم میزد بیدار شدم  . . .میگرن وحشتناکی داشتم ! محیط برام آشنا نبود  . . .نکنه
منو دزدیدن ؟
چشم هامو باز کردم  . . .ذهنم خالی خالی بود و هیچی حس نمی کردم  . . .به جز سیاهی چیزی نبود . . .
چند بار پلک زدم .
سردم بود .خیلی سرد ! همینم به زور حس می کردم .
بازوم خواب رفته بود و گزگز می کرد .کم کم درد بدنم شروع شد .چشم هامو باز و بسته کردم .با دستی
که از کوفتگی داشت ناوبد می شدچشم هامو مالوندم .
چند دقیقه منگ بودم هیچی تو ذهنم نبود  . . .تا اینکه همه چیز ناگهان یادم اومد و کامال هوشیار شدم .
توی اتاقم بودم  .هوا روشن شده بود  .سریع بلند شدم و رفتم از اتاق بیرون .
اثری از ناامنی توی خونه نبود  . . .حتی سکینه رو هم ندیدم .ساعت یک ظهر بود .با یاد آوری مونس و
وضعش سریع لباس پوشیدم و راهی بیمارستان شدم .گوشیم خاموش بود  .وقتی روشنش کردم دیدم چه
قدر بهم زنگ زده بودن ! هیچ کدوم حتی پیام های گلسا رو چک نکردم و گوشیمو پرت کردم صندلی
عقب ماشین .
استرس و آشوب عجیبی توی دلم بود .یه چیزی مثل اینکه  . . .اون زنده نمی مونه !
حاضر بودم همه ی دنیا باهام دشمن باشن ولی بالیی سر مونس نیاد ! حاضرم همه زندگیمو بدم ولی اون
سالم بمونه !

در بیمارستان اتوماتیک وار برام باز شد .هجوم هوای گرم داخل بیمارستان که متضاد هوای بیرون بود
حالمو بدتر کرد .به سمت اتاق مونس دویدم .شایدم نه ! شیرجه رفتم ! آخرین پیچ راهرو رو پیچیدم و
در فاصله ی کمی از خودم  ،رادمهر و رادمان رو دیدم که با چشمای قرمز به شیشه زل زده بودن .
دلم به هم می پیچید  . . .رفتم جلو  . . .یک قدم .دوقدم .سه قدم  .پس چرا این قدما تموم نمی شن ؟
هیچی به جز صدای قلبم نمی شنیدم  .رفتم جلو  . . .رادمان منو دید و خیلی آروم سالم کرد .به شیشه نگاه
کردم  .توی اون محیط استریل  ،روی اون تخت مونس بود .یه دختر کنار مونس و پشت به من نشسته
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بود  .ولی  . . .چند نفر که توی اتاق بودن داشتن دستگاه هارو خاموش و ازش جدا می کردن .یعنی به
هوش اومده و داره منتقل میشه بخش ؟ این  . . .خیلی خوبه که !
پس  . . .چرا چشماش بستس ؟ چرا مالفه سفید رو انداختن روی صورتش ؟
اون پرستار ها زیر بغل دختره رو گرفتن و بلندش کردن .وقتی که برگشت  ،کپ کردم ! این گلسا بود !
گلسای من !
چرا چشماش پف کرده ؟ چرا اینقدر ناراحته ؟
طاقت نیاوردم و پریدم توی اتاق و با صدایی که ناخواسته باال رفته بود گفتم :
_ اینجا چه خبره ؟ چرا دستگاه هارو از مونس جدا می کنین ؟ گلسا تو اینجا چه کار می کنی ؟

پرستار مردی که توی اتاق بود گفت :
_ آقا آروم باشین ! این خانوم سه ساعت پیش سکته قلبی کردن  .خیلی بهش شوک دادیم  .قلبش
برگشت ولی تو وضعیت بحرانی بود  .نمی دونستیم چکار کنیم  .یه ساعت پیش  ،کامال تموم کرد .
هق هق گلسا بلند تر شد .دیگه نمی تونستم این فشار رو تحمل کنم ! نمی تونستم نفس بکشم ! اون
پرستار  ،با یک " تسلیت میگم" از اتاق خارج شد و پرستار های دیگه مونس رو از روی تخت بلند کردن
و روی برانکارد گذاشتن .رفتم جلو و مالفه رو کنار زدم تا مطمئن بشم این مونس منه  .همون خواهر
وحشتناکم  .چرا اینقدر دوستش داشتم و نمی دونستم ؟
مونس رو از اتاق خارج کردن .افتادم روی زمین .حتی نمی تونستم گریه کنم ! هنگ بودم ! دست هایی
منو بلند کردن .
با تته پته گفتم :
_ دکتر خادم ؟
با پهنه اشک روی صورتش منو توی آغوشش گرفت و گفت :
_ مونس رفت ! دیدی ؟ آخرشم رفت ! چرا زودتر بهم نگفتین تا بیام ببینمش ؟
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زیر لب گفتم :
_ تقصیر منه ؟ اینا به خاطر منه ؟
دکترخادم  :نه تقصیر تو نیست .تقصیر خود منه که وارد این چیزا کردمش .امید تقصیر منه !
هق هقش داشت دیوونم می کرد  .مونس رفت .اینقدر راحت ! ؟
خودمو از دکتر خادم جدا کردم و از اتاق رفتم بیرون  .سارا و سحر تو بغل همدیگه داشتن گریه می کردن
 ،رادمهر و رادمان هم به دیوار تکیه داده بودن و اشک می ریختن .پس کاویان کجا بود ؟ سالن رو طی
کردم و رفتم طبقه پایین .رفتم توی مطب کاویان .در رو باز کردم  .جلوی میزش  ،دو ردیف صندلی سه
تایی بود که کاویان یه طرفش و گلسا یه طرف دیگش بود
با ورود من جفتشون به سمت من برگشتن  .خواستم چیزی بگم ولی جز هوا چیزی از دهنم خارج نشد
.گلسا خیلی گریه کرده بود و صورتش تقریبا خشک شده بود .
من  :بگید که همش دروغ و کابوسه ! یکیتون حرف بزنه !
سکوت .هنوز هیچ اشکی نریخته بودم و این سد عظیم چشم هام درد گرفته بود .توانایی اشک ریختن
نداشتم ! کاویان بلند شد .بهش نگاه کردم .خیلی شکسته شده بود .خیلی ! تو همین یه روز انگار یه عمر
پیر شده بود .اینقدر سریع ؟ زمونه اینقدر سریع بی رحم میشه ؟
دهنشو باز کرد ولی چیزی نتونست بگه .دوقطره اشک از دو چشمش ریختن روی روپوش سفیدش .
داد زدم :
_ چرا هیچ کاری نکردی ؟ اسم خودتم میزاری دکتر ؟ همتون دکترین ! چطور خواهر من که همه ی
دوستاش پزشک هستن باید اینطوری بره ؟ همتون آشغالین عوضیا ! می فهمی ؟ آشغال ! حقش نبود !
مونس حقش نبود !
کاویان شونه هامو گرفت و زمزمه کرد :
_ آروم امید  .تقصیر هیچ کس نیست  .ما نتونستیم هیچ کاری بکنیم  .خیلی سریع اتفاق افتاد .
از صداش معلوم بودخیلی گریه کرده .خوش به حالت که میتونی گریه کنی و راحت شی ! ولی من فقط
بلدم رو سر تو خالی کنم !
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خودمو توی بغلش انداختم و نفس عمیقی کشیدم تا خودمو کنترل کنم .
گلسا همونجور که نشسته بود گفت :
_ گریه کن امید  .راهش همینه .
زمزمه کردم :
_ نمی تونم ! قابل تحمل نیست ! من نمی تونم بدون مونس ادامه بدم !
کاویان منو از خودش جدا کرد و گفت :
_ راستی  . . .من رفتم گلسا رو آوردم  .دو ساعت پیش  ،یه جورایی احساس کرده بودم که مونس رفتنیه
.
من  :ممنونم .
کاویان  :می دونم  .درکت می کنم  .بهت تسلیت میگم امید  .می دونستم گلسا باید باشه  ( .آهی کشید )
حتما با خودت میگی من چه قدر بی رحمم ! ولی اینو بدون از همتون بیشتر دارم می سوزم .به همون دلیلی
که خودتم می دونی .
شونه اشو فشار دادم .رفت بیرون .نزدیک بود خندم بگیره که همش دارم این بدبختو از مطبش بیرون می
کنم تا با نامزدم تنها باشم ! گلسا بلند شد و اومد سمتم .توی چشم های مشکیش نگاه کردم و گفتم :
_ من متاسفم  .باید بهت می گفتم .ولی نمی خواستم ناراحت بشی .
اخم غلیظی داشت .به من نگاه نمی کرد  .دست کرد توی جیبش و یه جعبه کوچیک آورد بیرون  .به سمتم
گرفتش و گفت :
_ صبح با زنداییم و مهری رفتم اینو برات خریدم  .االن وقتش نیست ولی می خوام بدونی که من کنارتم .
درسته که با رفتن مونس بزرگ ترین حامی خودت مقابل اونا رو از دست دادی .ولی  . . .این حالتو بهتر
می کنه .
جعبه رو ازش گرفتم و بازش کردم  .یه حلقه پالتینی مردونه بود  .عصبی گفتم :
_ آخه چرا االن ؟ گلسا االن مونس مرده می فهمی ؟ !
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حلقه رو برداشت .دستمو گرفت و حلقه رو توی دستم کرد  .دست خودشم نشون داد و بعد دستم رو
گرفت .
یاد مونس افتادم .چه قدر متنفر بود از اینکه من و گلسا ازدواج کنیم  .گلسارو بیشتر از من دوست داشت !

نفسم نامنظم شده بود  .ته گلوم می سوخت  .داغ کرده بودم .نشستم روی صندلی و سرمو الی دستام
گرفتم  .گلسا همونجور که ایستاده بود سرم رو نوازش کرد و با بغض گفت :
_ خوب چرا گریه نمی کنی ؟ نمی تونم تحمل کنم داری اینجوری زجر می کشی ! به جای اینکه ازت
شاکی باشم که چرا بهم نگفتی و اینجوری بی محلم می کنی تازه باید نازتم بکشم ؟ داری دیوونم می کنی
!
هق هق اجازه نداد دیگه حرف بزنه .بغضم ترکید و اشک ریختم .شونه هام تکون خوردن .یکم سبک تر
شدم .گلسا سرمو بلند کرد و به هم نگاه کردیم  .مرگ مونس برای جفتمون وحشتناک بود .
سرمو بغل کرد و نوازشم کرد .من هم بهش چنگ انداختم و انگار که یه پناهی گیر آورده باشم صدای
گریم رو بلند تر کردم .
مونـــــــــــــــس ! کجایی بیای بگی این فیلم هندیا رو تمومش کنید ! کجایی روانی عوضی ؟ چرا
اینجوری عذابم می دی ؟
***
خاک سرده و فراموشی میاره .ولی من نمی تونم مونسو فراموش کنم .لباس مشکی پوشیدم .یعنی عزادارم
عزادار مونس  .مینو خیلی شیون می کرد .نمی دونست که مسبب مرگ دخترش همین انیس و آرتام
هستن  .الکی مثال فامیل ها !
از مراسم خاکسپاری چی بگم .این کافی نبود ؟ خواهرم رو زیر خروار ها خاک دفن کردن ! چیش تعریف
کردنیه ؟ چیکار کنم ؟ دیگه باید چیکار کنم ؟ بازم باید به این زندگی کوفتی ادامه بدم ؟ زندگی ای که
مونس به خاطرش این همه جوش زد و آخرشم کشته شد ؟ اگه خودکشی گناه نبود صددرصد همین کار
رو می کردم ! خدایا چرا من هم نمی میرم ؟ چرا من خالص نمی شم ؟
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کاویان دستی به شونم زد  .به اصرارش از کنار خاک تازه ی مونس بلند شدم و آخر جماعتی که داشتن
برمی گشتن برگشتیم .
زمزمه کردم :
_ با قلبت چی کار می کنی کاویان ؟
کاویان  :چی کار باید بکنم ؟ صبر می کنم .صبر همه چیزو درست می کنه  .تو هم صبر کن .
من  :مونس هم تورو دوست داشت  .به خاطرت اون دختره که رفته بودی خاستگاریش رو مجبور کرد
جواب رد بده .
خندید و گفت :
_ می دونستم امید  .هم من می دونستم اون بهم عالقه داره و هم اون خبر داشت  .ولی  ،با رفتارش نشون
می داد که اصال مایل نیست فعال ازدواج کنه  .من هم به اصرار مامانم می خواستم با یه دختر دیگه ازدواج
کنم  .که با کاری که کرد فهمیدم حق ندارم !
پوزخندی زدم :
_ چه قدر تو مسائلو راحت می گیری !
کاویان  :زندگی همینه امید  .نباید جلوش زانو بزنی و تسلیم شی .
دیگه حرفی نزدم .اگه همچین بالیی سر گلسا میومد من قانون رو زیر پا می گذاشتم و حتما خودکشی می
کردم  .نه این که گلسا رو بیشتر از مونس دوست داشته باشم  .قضیه ی عشق و جنون بود .
زیر چشمی گلسا رو نگاه کردم  .سرش پایین بود و سارا و سحرم کنارش قدم می زدن  .نباید زانو بزنم ،
نباید تسلیم بشم ! آره .ولی ممکنه خیلی گرون تموم بشه ! خیلی گرون !
***
دستش رو گرفتم و یه نفس عمیق کشیدم " .بله" رو یجوری گفت انگار داره با یه دیو ازدواج می کنه
اینقدر که ناراحت بود ! خوب منم دست کمی از یه دیو نداشتم .یه نمونه آزمایشی به وجود اومده از االغ !
کل کشیدن ها مثل پتکی آهنی به سرم می خورد  .اگه صدای مونس بینشون بود اینقدر ناراحت و عصبی
نبودم .شش ماه از مرگش گذشته و من و گلسا عقد کردیم  .چادر سفید چه قدر بهش میومد  .چه روز
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شیرینی می شد اگه مونس بود  .اگه کاویان با این لبخند غمبارش توی مجلس نبود  (.منظورم اون
لبخندشه نه خودش )
دکتر خادم و مینو باهامون روبوسی کردن و بقیه هم همین طور  .بقیه ی مراسم رو هم یجوری انجام دادم
که در واقع کوفتم شد .اینقدر که سرم درد می کرد .دیشب اصال خوابم نبرد .
دیگه اصال حال و حوصله ی هیچ چیز رو نداشتم  .بعد از دو ساعت شام دادیم به مهمونا و همه رفتن
خونشون  .روبه دکتر خادم گفتم :
_ حاال می تونم برم خونه ام ؟
لبخندشو جمع کرد و گفت :
_ بری ؟ کجا بری ؟
من  :راستش سرم درد می کنه  .اینجا هم بدون مونس برام یجوریه .
دستشو روی شونم گذاشت و گفت :
_ من میگم بمونی بهتره .مگه خونه ی من چشه ؟ تازه به گلسا هم میگم همین جا بمونه
من  :ولی من نمی تونم ! تحملشو ندارم .
جدی و خشک گفت :
_ به حرف من  ،گوش کن !
پوفی کشیدم و کالفه رفتم توی اتاقم  .هنوز مهرسا و شوهرش نرفته بودن و مشغول حرف زدن بودن
.ساعت یک شب ! موندم اینا خواب زندگی ندارن ؟
لباسمو عوض کردم و روی تختم دراز کشیدم و ساعدم رو گذاشتم روی چشم هام  .المپا هم بحمد اهلل
خاموش بود  .خوابم هم نمی برد  .حلقه ی توی دستم اذیت می کرد  .درش آوردم و گذاشتمش روی
عسلی کنار تختم .
در اتاق باز شد .صداش رو شنیدم ولی واکنشی نشون ندادم  .در بسته شد  .گلسا زمزمه وار گفت :
_ چرا نیومدی خداحافظی ؟ سردردت بهتر نشد ؟
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من  :می خوام بخوابم .اگه ممکنه برو بیرون .

گلسا  :مینو خانم گفت بیام پیش تو بخوابم .
دستمو برداشتم و روبهش گفتم :
_ تو این خونه دراندشت این همه اتاق هست ! قفل کردی رو من ؟
گلسا  :این قدر من آزار دهنده ام ؟ ( با بغض ) مگه مرگ مونس تقصیر منه ؟
خسته و کالفه نشست کنارم  .لباس ساده ای پوشیده بود  .با وجود شرایط  ،هیچ کدوممون دوست
نداشتیم دنبال تجمل گرایی بریم  .عقد ما واقعا ساده برگزار شده بود  .و هردو هم راضی بودیم .
غصه دار بود  .من هم بودم  .تو کل این شیش ماه با این که ظاهرا آروم و بی خطر گذشت  ،دائما همه مون
توی غصه و ترس به سر می بردیم .
گلسا با خستگی کنارم دراز کشید .
توی تاریکی هم می تونستم غم رو توی صورتش ببینم  .ولی چه کار می کردم ؟ حس می کردم براش
چیزی جز دردسر نیستم  .من براش یک خطر بودم  .خطر .
به سمت مخالف غلت زدم و چشمامو بستم  .از گرما لحافم رو کنار زدم .صدای هق هقش بلند شد  .کم کم
اشک خودمم در اومد اشک برام مثل هیزم برای آتیش بود تا داغ تر بشم و سرم بیشتر درد بگیره  .آب
بدنم که کمتر بشه سردردم بیشتر میشه .
زمزمه کردم :
_ گلسا ؟ داری گریه می کنی ؟
آروم گفت :
_ مگه برات مهم هم هست ؟
صداش بلند تر از زمزمه بود  .ولی غمگین تر از زلزله و خساراتش ! بلند شدم نشستم .نفسمو با غم بیرون
دادم  .سرش به سمتم برگشت و با دلخوری گفت :
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_ چیه ؟ فکر کردی هرچی دپرس تر باشی برادر بهتری میشی ؟ فکر کردی کم کاری هات برای مونس
جبران میشه ؟ با کم محلی کردن من ؟ به خدا منم دلم براش تنگ شده از تو هم بیشتر !
با یهویی خم شدنم شکه اش کردم  .چشماش بزرگ شد  .نفسمو توی صورتش فوت کردم  .حس کردم
پوست ظریفش زیر نفس داغم سوخت  .اشکشو پاک کرد و دماغش و باال کشید  .زمزمه کردم :
_ منو ببخش  .می دونم این مدت خیلی سرد بودم ولی دست خودم نبود  .دیگه گریه نکن باشه ؟
اجازه دادم اون هم مثل من بشینه  .هردو زانوهامون رو بغل گرفتیم  .تو این مدت خیلی کم باهم حرف
زده بودیم  .دلم می خواست فرار کنم  .برم به جایی که دیگه هیچ کس پیدام نکنه  .دیگه برای هیچ کس
آزار نداشته باشم  .چرا باید با گلسا ازدواج می کردم ؟ چرا باید به هم می رسیدیم وقتی مقابلمون چیزی
جز بدبختی انتظارمون رو نمی کشید ؟
گلسا زمزمه کرد :
_ حس می کنم جفتمون یه چیزی رو یادمون رفته .
کنجکاو پرسیدم :
_ چی رو ؟
گلسا  :امید داشتن رو  .ما ترس رو گذاشتیم کنار و خواستیم که به هم برسیم  .ولی فقط به پشتوانه ی
اونی که اون باالست  .یادت رفته ؟
جوابم سکوت بود  .ولی اون ادامه داد :
_ امید من می دونم از چی ناراحتی  .می دونم چی آزارت میده  .ولی بدون من تا آخرش باهات هستم .
از درد چشم هام رو بستم .
گلسا  :نمی زارم زحمت هایی که مونس برات کشید بی نتیجه بمونه  .تو نباید بمیری  .می دونی چرا ؟ .
 . .چون شاید یه عده بخوان ازت به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف شیطانی شون استفاده کنن ،
ولی تاحاال فکر کردی که تو با توانایی هات میتونی چقدر مفید باشی ؟
برگشتم و بهش نگاه کردم  .با لبخندی غمگین سرش رو روی شونه ام گذاشت  .گفتم :
_ همه ی سعیم رو می کنم که کار درست رو انجام بدم .
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***
چشم هام و با یه دست مالوندم و بازشون کردم  .االن .ساعت چنده ؟ به ساعت دیواری نگاه کردم .
ساعت پنجه .
آروم گلسا رو صدا کردم  .آروم تر چشم هاشو باز کرد و با دیدنم آهی غمگین کشید و گفت :
_ ساعت چنده ؟
من  :پنج صبح .
گفت  :پس برو یه دوش بگیر تا من یکم بیشتر بخوابم .
من  :باشه  . . .بخواب .
دوش آب سرد گرفتم  .حوله ام رو پوشیدم و از سرویس اتاقم خارج شدم  .انگار که یه بار سنگین از
دوشم برداشته شده باشه نفس راحتی کشیدم .
لباس هامو پوشیدم و وضو گرفتم تا نماز صبحم رو بخونم .گلسا هم رفت دوش بگیره .به خاطر فعالیت
های دیروزمون هردو بدن درد گرفته بودیم  .بعد از نماز از اتاق رفتم بیرون تا توی حیاط هوا بخورم  .اگه
مینو نبود همین االن دست گلسا رو می گرفتم تا ببرمش خونه ی خودم  .ولی خوب اون می خواست که
صبحونه رو حداقل پیشش بمونیم
روی چمن ها دراز کشیدم و به درخت توت باالی سرم و برگ های قشنگش نگاه کردم .آفتاب داشت کم
کم طلوع می کرد  .دیشب من  . . .بهتره بهش فکر نکنم  .تنها چیزی که ازش می ترسم اینه که گلسا
ناراحت شده باشه  .که اینم اصرار خودش بود .
یاد انیس و حرفایی که شیش ماه پیش بهم زد افتادم  .سکینه هم بعد از مرگ مونس بهم گفته بود که اون
نه طرف آرتامه و نه آرتان و نه آرشام  .بلکه از یه گروه دیگه است که با اونایی که منو به وجود آورده
مرتبطن ولی رو نمی کنن .
انیس گفت که من باید اگه بچه دار شدم بدم به اونا وگرنه گلسا رو تهدید می کنن .
با این فکر خیلی سریع بلند شدم و به سمت ساختمون رفتم  .حاال که مونس نیست دیگه نمی تونم حواس
پرتی کنم  .باید مراقب همه چیز باشم  .حتی توی خونه هم اعتباری نیست که تنهاش بزارم .
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( راوی  :گلسا )
نمازمو تموم کردم  .برگشتم دیدم کنار در ایستاده و داره نگاهم می کنه  .لبخندی زدم و مشغول ذکر
گفتن شدم  .بعد از تموم شدن ذکر هام چادرمو تا کردم و سجاده رو هم تا کردم و توی کیفم گذاشتم .
امید  :فکر کنم هنوز بخوای بخوابی .
من  :دیگه خوابم نمی بره  .تو چطور ؟
امید  :منم  .تا صبحونه صبر کن بعد بریم خونه  .وگرنه مینو ناراحت میشه  .می شناسیش که ؟
من  :آره می شناسمش خوب حاال کجا رفته بودی ؟
امید  :تو حیاط  .راستی گلسا .
من  :بله ؟
امید  :از این به بعد مراقب باش  .هیچ وقت جایی تنها نرو و همیشه کنار خودم باش  .باشه ؟
من  :چیزی شده ؟ داری نگرانم می کنی !
امید  :فقط کاری که میگمو بکن  .باشه ؟
من  :امید  . . .دارم می ترسم !
امید  :نترس نمی زارم هیچ اتفاقی بیوفته  .فقط  ،این خطریه که اطرافیان من رو تهدید می کنه  ،تو ،
کاویان  ،و در گذشته مونس .

بلند شدم و به سمتش رفتم  .آروم بغلش کردم و گفتم :
_ همونطور که گفتم تا آخرش باهات هستم  .نمیشه که به خاطر چهار تا تهدید الکی زندگیمون از هم
بپاشه  .من نمی ترسم  .خدا هوامونو داره .
دستی روی سرم کشید :
_ امید وارم  .خانومم ممنون که هستی .
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تا ساعت هفت و نیم حرف زدیم و بعد از خوردن صبحونه رفتیم خونه ی امید  .قرار بود که تا یک ماه
آینده یه خونه توی سمنان بخریم و بریم اونجا عروسی کنیم  .تا اون موقع هم من باید کارهای دانشگاهم
و تموم می کردم  .وقتی فوق لیسانسمو بگیرم می تونم توی یکی از بیمارستان های سمنان کار کنم و امید
هم توی دانشگاه سمنان درس بده  .به قول خودش هرچی باشه اونجا از تهران خلوت تره !
تو این یه مدت واکنش ها به ازدواج ما دوتا متفاوت بود  .رحمت که تا دو هفته تو شوک بود  ،سارا و سحر
هم که کال هنگ ! دانشجوها هم نظر خاصی نداشتن  .اساتید هم جرئت حرف زدن نداشتن ! البته می دونم
پشت سرمون امکان داره حرف زیاد بزنن .
وقتی برگشتیم خونه  ،امید برعکس حرفی که زده بود گرفت خوابید  .من هم به گوشیم مشغول شدم .
گیم می زدم .
یکم درمورد رحمت عذاب وجدان داشتم  .یه ماه پیش بهش گفته بودم که دارم با امید ازدواج می کنم .
هیچ واکنش خاصی نشون نداد اولش ولی فقط برام آرزوی خوشبختی کرد .

ساعت ده صبح بود که امید بیدار شد  .و بعدش هم نشست پای لب تابش و شروع کرد به یه کاری که به
خودم زحمت ندادم بپرسم  .رفتم توی آشپزخونه و با توجه به مواد اولیه ی توی یخچال و کابینت ها  ،یه
قیمه بار گذاشتم تا ظهر جا بیوفته و برنج رو هم خیس کردم .
یه دستمال دستم گرفتم و شروع کردم به گردگیری عسلی های توی پذیرایی و دسته ی مبل ها بعدش
هم با شیشه پاک کن شیشه ی پنجره هارو تمیز کردم .
امید یه جوری توی لب تابش غرق شده بود یکی ندونه فکر می کنه جونش به اون مانیتور بسته است !
قاب عکس مونس رو گردگیری کردم و دوباره روی اپن گذاشتم .
با صدایی که از اتاق بهش که توی پذیرایی نشسته بود برسه داد زدم :
_ راستی قیمه دوست داری دیگه ؟
امید  :چــــــــــــی ؟ نمی شنوم .
از اتاق بیرون اومدم و دست به کمر درحالی که بهش نزدیک می شدم گفتم :
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_ قیمه بار گذاشتم  .مشکلی که نداری ؟

امید با لبخند سر تا پامو ورانداز کرد و یه پوزخند زد .
خودمو نگاه کردم  .شلوار اسپرت و تونیک آستین بلند  ،یه روسری کوتاه هم برای گردگیری دور سرم
بسته بودم و دستکش دستم بود .

من  :چیش خنده داره ؟
امید  :صبر می کردی پخته بشه بعد می پرسیدی !
با دلخوری :
_ دوست نداری ؟
خندید و گفت :
_ چرا خیلیم دوست دارم  .حاال داری چیکار می کنی با این وضع ؟
من  :گردگیری !
دندوناش رو با لبخند بهم نشون داد و گفت :
_ باش ولی خیلی خودتو خسته نکن .
فردا شنبه است  .شیفت های بیمارستانم بیشتر و کالس هام کمتر شده و دیگه با امید کالس ندارم اصال .
وضعیت مهرسا هم توی این شیش ماه یکم بهتر شد  .اینقدر که ما دعا کردیم  .شیمی درمانی رو انجام
داده و االن هیچ مویی نداره  .البته بهش قول دادم عروسیمو وقتی می گیرم که خوب خوب شده باشه و
موهاش دراومده باشه ! طفلک خواهرم خیلی درد کشید  .خیلی .
رفتم توی اتاق  .امید به نسبت پسرایی که دیده بودم مثل پسرعمه هام  ،بی نهایت تمیز بود ولی بازم
رخت چرکاش توی کشوش داشت چراغ می زد  .همرو درآوردم و بردم ریختم تو ماشین لباس شویی .

تا ظهر که غذا آماده بشه کلی خونه رو شستم و روفتم .
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آخرش لباسای خودمم عوض کردم و رفتم کنار امید نشستم .
من  :داری چیکار می کنی ؟
امید  :دارم یکم روی مقاله هام تحقیق می کنم  .و کنارش هم دارم کارهای خرید خونه رو تموم می کنم .
من  :پس خسته نباشی .
امید  :تو خسته نباشی کل خونه رو برق انداختی .
من  :پس ول کن اینو دیگه ساعت یک و نیم شد  .پاشو تا من سیب زمینی سرخ کنم دست از سر این ور
دار  .نمی خوای یه دستی به صورتت بکشی ؟
بعد از مرگ مونس که تا دوماه اصالح نکرد  .بعدشم که هر یه ماه یه بار باید به زور مجبورش کنی بره
بزنه .
خندید و لپ تابو بست و رفت  .من هم رفتم سراغ سیب زمینیا .
بعد از اینکه میز رو چیدم  ،نشستم و منتظر شدم بیاد  .داشتم همینجور فکر می کردم که یه لحظه چشمام
سیاهی رفت  .فکر کردم به خاطر ضعفه که کلی کار کردم  .ولی تمومی نداشت  .با صدای امید به خودم
اومدم :
_ خوبی ؟
سری تکون دادم :
_ آره  .بشین بخور .
قیمه هه یکم بی نمک شده بود که اونم به روم نیاورد  .ولی نمکدون رو خودم گذاشتم سر میز  .البته اونم
تو رودربایستی موند و اصال نمک نزد به غذاش  .من هم هیچی نگفتم چون به نظرم قابل خوردن بود .
ظرفارو جمع کردم و مشغول شستنشون شدم  .امید هم دوباره رفت پای لبتابش .
دستام هی شل تر می شد  .کم کم سردرد هم بهم رو آورد  .تار می دیدم  .بعد از خوردن غذا فکر کردم
بهتر میشم  .ولی ادامه داشت  .تا حاال همچین درد و مرضی سراغم نیومده بود !
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آخرین تیکه ی ظرف رو توی آبچکون گذاشتم و به زانو های سستم اجازه استراحت دادم و افتادم روی
زمین  .پشت لبم خیس شد  .نه تنها خون دماغ شدم بلکه از چشم هام هم خون می ریخت ! اول فکر می
کردم اشکه ولی دست زدم دیدم قرمزه !
وحشت کرده بودم !
با بغض تقریبا داد زدم :
_ امید !
امید  :چی شده ؟
داد زدم :
_ بیــــــــــــــــــــا !
امید  :خوب بگو چی شده ؟
دیگه چیزی نگفتم  .نمی تونستم بلند شم !
صدای دویدنش و تا آشپزخونه شنیدم  .با دیدنم شکه شده بود !
امید  :چی شده گلسـ . . .
سریع به سمتم اومد  .از روی میز دستمال کاغذی برداشت و خون روی صورتم رو پاک کرد .
زمزمه کردم :
_ نمی تونم تکون بخورم !
نمی دونستم چه چیزی اینجوریم کرده  .من خوب بودم !
امید  :چیزی نیست خوب میشی  .چیزی نیست !
کم کم چشم هام بسته شد و همراه درد عمیقی که تو کل بدنم پیچید از حال رفتم .
خواب عجیبی دیدم  .توی یه خونه ی خیلی بزرگ بودم که خیلی سرد و رعب انگیز بود
قدیمی و کهنه بود و انگار هرلحظه داره رو سرت می ریزه می ترسیدی یه وقت نمیری !
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داد زدم :
_ کسی اینجا هست ؟ آهای !
صدایی از پشت سرم شنیدم مثل سرفه و اهم اهم !
برگشتم  .یه آقای بامزه ای جلوم ایستاده بود که می خورد لباسش کردی باشه  .ولی دقت که کردم دیدم
لباسش قبا و عمامه های قدیمیه !
من  :س  . . .س . .سالم ! من  . . .من ! . .

آقاهه  :بله می شناسمت گلسا کیشان هستی  .من مالنصرالدینم .
با خنده گفتم :
_ چ  . . .چی ؟
مال  :تو باید زن اولماک باشی  .اون نابغه کوچولوی من .
من  :امید رو شما ساختین ؟
از توی تاریکی چهار نفر دیگه بیرون اومدن و یکیشون گفت :
_ نه  .اولماک رو ما ساختیم !
دوتا مرد بودن و دوتا زن  .اون دوتا مرد خیلی شبیه رادمهر و رادمان و اون دوتا دختر خیلی شبیه سارا و
سحر بودن ! خیلی ! به طوری که فکر کردم خودشونن ولی دیدم که لباس هاشون فرق داره و چشم
هاشون هم یه جور دیگست !
من  :شماها کی هستین ؟
مال  :پنج نفر از قرن هفدهم !
یه نفر از پشت سر من گفت :
_ عه ! باز که منو حساب نکردی مال !
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برگشتم و یه دختر دیگه رو دیدم که خیلی شبیه سکینه بود  .لبخندی ژکوند روی لبش بود .

من  :چطور ممکنه شما هم توی قرن هفده و هم توی قرن بیست و یک باشین ؟
مال  :خوب هر کدوم از ما نماینده هایی توی آینده داریم .این اتفاق فقط برای ما نمی افته  ،کسایی که باید
یه کاری رو تموم کنن ولی عمرشون کفاف نمیده  ،در آینده افراد دیگه ای کارشون رو تموم می کنن .
این تقدیر روزگاره دخترم .
من  :پس شما چرا توی آینده نیستی ؟
مال خندید و گفت :
_ چون این پروژه رو من فقط شروعش کردم  .من حتی عمرم کفاف نداد اولماک رو ببینم ! و البته نصف
بیشتر آزمایشاتی که موفق و یا نا موفق بود رو این شاگردام انجام می دادن .
اون پسره که شبیه رحمت بود گفت :
_ اون  ،االن حالش خوبه ؟
من  :اون خوبه ولی من یادم نمیاد لحظه های آخر وضعیت خوبی داشته باشم ! من دارم می میرم ؟
مال خندید و گفت :
_ نه باید مارو ببخشی اگه زیاد اصرار داشتیم که ببینیمت  .البته دلیل از حال رفتنت تقصیر ما نیست ولی ما
می خوایم باهات یه صحبتی داشته باشیم  ،این پسرا رحمت و همت هستن  ،و این دخترا مهناز و شهناز .
اونم که دخترم آرمیتاست که البته چون روح خیلی قوی ای داشت تونست خودش و به آینده متنقل کنه و
جسم اون خانم مسبح دارای دو روحه .

من  :جالبه !
شهناز  :تو نمی خوای بدونی چی شد که ما اولماک رو ساختیم ؟
من  :خوب خیلی کنجکاوم بدونم چطوری ساختیدش !
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مهناز :ما از وقتی بچه بودیم همراه مال توی آزمایشگاهش کار می کردیم  .البته اون آزمایشگاه رو فردی
به اسم آرتان خادم که هم عصر شماست به مال و ما داده بود  .اون می دونست که ما شش نفر توانایی های
خاص داریم .هرکدوم از ما مثل یک ربات فوق پیشرفته توانایی تجزیه تحلیل و تفسیر داشت .آرتان مارو
تهدید کرده بود که چنین موجودی رو باید بسازیم  .با استفاده و ترکیب علوم زیست شناسی و کیمیا  ،ما
در مرحله ی اول االغ ها رو به مرحله ی فهم می رسوندیم  .با ایجاد تخم های بارور شده ی جدید و
پرورش اونها از کروموزوم های مختلف  ،تونستیم به موجودات تازه ای برسیم که با مراحل اولیه خیلی
فرق داشتن .
همت  :و البته اونا نمی تونستن توی محیط عادی زنده بمونن  ،اول از نیتروژن مایع استفاده کردیم ولی
وقتی دیدیم اونجوری هم دووم نمیارن به هلیم مایع رو آوردیم  .عدد اتمی هلیم پایینه و گاز بی اثره .
عالئم حیاتی موجودات رو با دستگاه و دارو نگه می داشتیم  .وقتی به مرحله آخر یعنی بارور کردن
کروموزوم های آخرین موجودی که فکر می کردیم یا می میره یا زنده می مونه رسیدیم  ،مال گفتش که
این موجود حتی اگر هم زنده بمونه درد زیادی می کشه  .چون موجودات قبلی یکی بعد از دیگری نفله می
شدن  .مال نصرالدین به آرتان گفت که دیگه آزمایش رو ادامه نمیده .
مال  :و خوب اونم گفت چشم هرچی شما بگی !

من  :چی ؟
مال  :شوخی کردم بابا  .بعد از این که اینو گفتم  ،تهدیدم کردن  ،بعدش که زیر بار نرفتم  ،منو کشتن .
من  :چــــــــــه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
شهناز  :حاال بعدشو چی میگی !
من  :اصال چطور ممکنه آرتان بتونه بیاد توی زمان شما ؟ اون برادر دکتر خادمه !
رحمت  :همینه دیگه ! وقتی میگم از هیچی خبر نداری یعنی نداری ! اون اصال آدم نیست ! یه موجود
دیگه است ! قریب به یقین یه جادوگره ! یه جادوگر قوی و مکار ! یا شایدم یه موجود دیگه باشه  .ولی
هیچ موجودی نمی تونه بُعد زمانش رو تغییر بده .
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مال  :چرا  .بعضی از اولیاء خدا عالوه بر طی االرض طی الزمان هم دارن  .ولی جدای از اون شاید بعضی از
موجودات پلید هم داشته باشن  .این که غیر ممکن نیست !
من  :خوب حاال بعدش چی شد ؟
رحمت  :من کار اولماک رو تموم کردم  .ولی نمی دونستم که می خوان باهاش چکار کنن  .هنوز اولماک
رو به مرحله ی شوک نرسونده بودیم تا زنده بشه و حیاتش رو آغاز کنه  .ضربان قلبش خیلی ضعیف بود .
اینم به خطر دمای پایینی بود که توش قرار داشت  .یه روز که رفتم توی آزمایشگاه تا بهش سر بزنم
اثری ازش نبود .
آرمیتا  :و وقتی من رفتم توی آزمایشگاه  ،با جسد رحمت و همت و شهناز مهناز روبه رو شدم  ،اونا می
خواستن من رو هم بکشن که فرار کردم و  . . .تونستم بفهمم که اولماک رو کجا بردن .اون هارو تعقیب
کردم تا خود جزیره ی الوان  .افراد اونا همه سیاهپوش بودن و چهره یه نفرشونم پیدا نبود  .نمی دونستم
چکار کنم  .آخر سر هم نتونستم مخفی بشم و منو زندانی کردن .بعد با دستوری که از آرتان گرفتن  ،من
روهم خالص کردن .
من  :چه داستان عجیبی !
آرمیتا  :و البته من االن با سکینه ارتباط مستقیم دارم و حواسم بهتون هست .
من  :خوب االن اونا می خوان با من و امید چه کار کنن ؟
مال با غم گفت :
_ بدترین کاری که می تونن با یه پدر و مادر بکنن .
من  :پدر و مادر ؟
آب دهنم رو قورت دادم  .اینا چی می گفتن ؟
شهناز  :اگه شما بچه دار بشید  ،روح و جسم قوی ای خواهد داشت  .ما هنوز نمی دونیم که اونا می خوان
باهاش چه کار کنن ولی  ،به شدت به اون نیاز دارن !
من  :صبر کنید ببینم مگه امید مرحله آخر پروژه نیست ؟
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مهناز  :خوبه خودتم محققی ها ! خنگه ! مگه نمی دونی ! جسم انسانی امید مال خودش نیست ! موجودی
که ما ساخته بودیم از نظر جسمی خیلی ضعیف بود ! حیات بخشیدن بهش کار حضرت فیل بود که خادم و
فتاح انجامش دادن  ،البته اون جسمی که به زور اسکلت استخونی داشت و یه جورایی ژله ای بود ! فکر
کردی این جسمی که داره مال خودشه ؟

با تته پته گفتم :
_ یعنی  . . .یعنی چی ؟
مال  :یعنی که آرشام جسم اولماک رو توی بدن نوزاد مرده ای به اسم امید جاسازی کرده  .خوشبختانه دی
ان ای اولماک به بدن جدید واکنش مثبت نشون داده و بهش جوش خورده  .ولی  ،روحی که هست مال
خود اولماکه چون روح اون جسم انسانی پیش ماهاست !
من  :ووی ! خیلی  . . .مورمورم شد !
شهناز( چه قدر شبیه سایه است ! )  :و در مورد اون تومور واقعا خسته نباشید !
من  :سالمت باشید !
آرمیتا  :انیس به پیروی از آرتام امید رو تهدید کرده که باید تعهد بده اگه بچه دار شدین بدتش به اونا .
امید هم قبول نکرده  .برای همین خیلی باید مراقب خودت باشی امکان داره بهت حمله کنن  ،بهت صدمه
بزنن و امید رو بدزدن  .ما نمی خوایم عذاب اخرویمون بیشتر از این بشه !
مال  :آره هرچی باشه ما هم تا حدد زیادی مقصریم دخترم  .از طرف من از امید عذرخواهی کن و بیشتر
مراقب باش .
من  :ولی اگه شما این کارو نمی کردین شاید هیچ وقت با امید آشنا نمی شدم  .اون  ،تنها کسیه که من
واقعا دارمش !
رحمت  :یعنی االن داری تشکر می کنی ؟ بی خیال بابا کاری نکردیم که !

خندیدم  .این رحمت هم مثل رحمت خودم شوخ و شنگ بود !
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من  :به جای من هم توی گذشته کسی بوده ؟
آرمیتا  :آره اتفاقا  ،کسی که خیلی اولماک رو دوست داشت و از همه بیشتر مشتاق بود که به حیات برسه
ولی قبل از پدرم از دنیا رفت  .اسمش مونس بود  ،اوایل پروژه با ما بود ولی  ،به خاطر روح قوی ای که
داشت با استفاده از جادو کشتنش .
بعد از چشمای ورقلمبیده ی من مال گفت :
_ که البته ما دوبار مونس رو از دست دادیم .متاسفم گلسا .
( راوی  :امید )
باالخره چشم هاشو باز کرد  .نفس راحتی کشیدم و دستاشو بیشتر فشار دادم  .صداش کردم .
گفت :
_ من کجام ؟
من  :آوردمت بیمارستان .مسموم شده بودی  .نمی فهمم چطوری و از کجا  .ولی رفته بودی توی شوک !
می فهمی ؟ مگه چی خورده بودی ؟
گلسا  :اه  . . .سرم درد می کنه اینقدر حرف نزن .
باشه ای گفتم و از اورژانس خارج شدم  .دوسه تا سرم بهش زدن و با دارو وادارش کردن باال بیاره  .از
چشماش داشت خون میومد ! جل الخالق ! این مربوط به فشار درون جمجمه ای میشه ! ولی وقتی سی تی
اسکن گرفتن گفتن خونریزی مغزی نکرده  .خون دماغش هم که از گرما نمی تونه باشه چون توی خونه
کولر روشن بود .
دست توی جیبم کردم  .خانم دکتره به من نزدیک شد و گفت :
_ ببخشین شما آقای فتاح هستین ؟
من  :بله .
دکتر  :با این خانم چه نسبتی دارین ؟
من  :همسرشم .
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( یه بار یه همچین صحنه ای تو یه رمان نبود  ،نویسندش مرد ! )
دکتره  :وضعیت خانومت اصال میزون نیست  .ما که دقیقا نفهمیدیم چشه  .فشارش که سره جاش بود ،
فقط انگار یکم با محتویات معده اش مشکل داشته  .یه آزمایش خون هم ازش گرفتیم نتیجه اش تا یه
ساعت دیگه معلوم میشه اونم چون اورژانسیه  ،محض احتیاط امشب توی بخش نگهش می داریم  .اتفاق
خاصی اخیرا نیوفتاده ؟ مثال سابقه خاصی نداشته ؟
من  :نمی دونم !
دکتره  :خوب خودش که فعال به هوش اومده و سرش خیلی درد می کنه که دادم آرامبخشش و بیشتر
کنن  .فعال روز خوش .
جادو ! وقتی دلیل منطقی واسش پیدا نمیشه البد از سحر و حیله استفاده کردن !
یه زنگ به کاویان زدم  .طول کشید تا برداره :

_ الوووو ؟
من  :کوفت گوساله بگو بله !
خندید و گفت :
_ سالم امید چه خبر ؟
من  :گلسا حالش بد شده آوردمش بیمارستان .
کاوی  :هــــــــــــی ! وای چرا ؟ کدوم بیمارستان ؟
من  :بیمارستان شما نیست  .اورژانسی بود  .البته اینا نفهمیدن چشه  .از چشم ها و دماغش خون میومد و
نمی تونست تکون بخوره تا این که از حال رفت .
کاوی  :عجیبه ! به هوش اومده ؟
من  :آره ولی هیچ علتی واسه این پیدا نکردن .
کاوی  :خودت چی فکر می کنی ؟
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من  :شاید از جادو یا دعا استفاده کردن .
کاوی  :امکانش هست .به نظرت باید دعانویس خبر کنیم ؟
من  ( :دستپاچه و مستاصل ) نمی دونم ! واقعا نمی دونم باید چه خاکی تو سرم بریزم !
کاوی  :خوبه خوبه دستپاچه نشو .آزمایش گرفتن ازش ؟
من  :آره تا یه ساعت دیگه میاد نتیجش .
کاوی  :خوب پس نباید زود تصمیم گرفت  .آدرسو واسم بفرست خودمو می رسونم  .شاید تونستم
سردربیارم .
من  :باشه  .کاری نداری ؟
کاوی  :از اولشم نداشتیم ! خداحافظ
من  :خداحافظ
قطع کردم و به سمت اورژانس برگشتم  .آدرس رو برای کاویان فرستادم و منتظر شدم بعد از بیست و
پنج دقیقه خودش رو رسوند و به سمت دکتر مسئول گلسا رفت تا باهاش حرف بزنه .
گلسا با آرامبخش ها خوابش برده بود  .می ترسیدم  .اگه نتونم برای حفاظت ازش کاری بکنم مونس منو
نمی بخشه !
اینقدر دستامو به هم فشار داده بودم که سر شده بود  .وقتی نتیجه ی آزمایش اومد  ،دیدم چیزی که
ازش می ترسیدم اتفاق افتاده .
***
خودش مثل من ناراحت نبود  .خیلی هم خوشحال بود .
نمی دونستم چجوری بهش بگم ! گلسا این چیزی که تو االن ازش خوشحالی داره تیکه تیکه ام می کنه !
همه چیز داره به ظاهر خوب پیش میره  .لباس سفید عروس رو پوشیده و خیلی ملیح آرایش کرده .
برخالف قولی که به مهرسا داده بود مجبور شدیم زودتر عروسی کنیم و بریم سمنان  .االن یک ماه از
عقدمون می گذره .
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دستش رو رها کردم تا بره توی سالن پذیرایی  .یه باغ کوچیک برای عروسیمون اجاره کرده بودم  .که
البته یه ویالی خیلی قشنگ هم توش بود و چون اقوام گلسا مقید بودن مجلس جدا گرفته بشه خانوم ها
توی ویال بودن .
نصف بیشتر مهمون ها فامیالی گلسا بودن و البته فقط سی چهل نفر از فامیل مینو جون و دوتا خواهر دکتر
خادم و بچه ها و نوه هاشون اومدن  .دوستای دوران دانشگاهم رو هم گفته بودم ولی خوب در طول
عروسی اصال حالم خوش نبود  .کلن یه روز به من نیومده که خوش بگذرونم و از استرس و ترس نمیرم !
همونطور که با مهمونا سالم احوال پرسی می کردم و سعی می کردم عادی جلوه کنم  ،نگاهم به تیکه ی
تاریک باغ افتاد  .یه لحظه فکر کردم مونسو دیدم ! دهنم وا مونده بود ! مونس ؟ امکان نداره !
اون دختری که شکل مونس بود بعد از اینکه بهش خیره شدم خیلی سریع از اونجا رفت و توی جمعیت
گم شد  .حتما خیاالت برم داشته .
فکر نمی کنم ما ازاین شانسا داشته باشیم که مونس یهو زنده از آب دربیاد !
ماهان زد روی شونم و گفت :
_ به آق مهندس ! باالخره لباس دومادی پوشیدن !
خندیدم  .دانیال کنارش روی زمین بود و دستشو گرفته بود  .کت شلوار مشکی شیکی پوشیده بود فسقلی
!

بغلش کردم و گفتم :
_ سالم دانیال ! چه خبر ؟
با لحن بچگونش گفت :
_ واال خبرا که دست شماس جناب دوماد !
خندیدم و گفتم :
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_ من چیم ؟
دانیال  :کچــــــــــل !

چند نفری که اطرافم بودن با شنیدن صداش خندیدن .
روبه ماهان گفتم :
_ خیلی بزرگ شده ماشاال .
دانیال با اخم گفتم :
_ هیچم بزرگ نشدم ! یعنی می کشمت کچل اگه به خاطر این حرفت منو بفرستن مدرسه !
بلند تر خندیدم و لپشو کشیدم و گفتم :
_ خدا نگهش داره این شازده رو .
گذاشتمش زمین .
کاویان خم شد و لپ دانیالو کشید و گفت :
_ ای موش نخورتت فینگیلی !
ماهان خندید و گفت :
_ خوب پس فعال .مبارک باشه من دیگه میرم اینو بدم دست ننش .
بعد از دور شدن ماهان و دانیال  ،کاویان بهم گفت :
_ ناراحتی چرا ؟
آهی کشیدم .
کاوی  :یادته می گفتی از عشق بدت میاد چون کور و کر می کنه ؟ و منم چی گفتم ؟
من  :ولی شیرینه .
کاوی  :بچه هم همینجوره  .اذیت می کنه  ،همش باید حواست بهش باشه و . . .
من  ( :سرمو پایین انداختم و بغضمو خوردم ) ولی شیرینه !
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شونه امو سفت فشار داد و گفت :
_ از چی می ترسی ؟ تا خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیوفته !
مینو جون با شال و شنل اومد جلوی من و گفت :
_ امید جان نمی خوای بیای پیش عروست ؟
من  :الزمه ؟
مینو  :خوب رسمه دیگه !
من  :به هرحال من بیام خانوما اذیت میشن  .ترجیح میدم نیام  .هوا هم خیلی گرمه  .آخر شهریوره ولی
اوه اوه ! خودتون االن شال سر کردین گرمتون نشده مینو جان ؟
لبخندی زد و گفت :
_ باشه هرجور راحتی من دیگه اصرار نمی کنم .
بعد هم برگشت  .مینو همیشه همینو می گفت  .این زن واقعا روح یه مادر رو داشت ! اینو میگم چون
تاحاال مثل مونس دوستش نداشتم ولی فکر که می کنم می بینم اگه از دستش بدم  ،اون موقع است که
قدرشو می دونم  .پس باید اعتراف کنم یکی از کسایی بود که واقعا هوامو داشت .
بعد از شام و دیگر خداحافظی ها و عکس هایی که به زور گرفتیم و چه قدرم انجام ژست های عکاس
سخت بود  ،باالخره از دکتر خادم خداحافظی کردیم و راهی خونه ی جدیدمون شدیم .
خونه ی جدید و دکوری که باهم چیده بودیمش و  . . .دو تا خواب داشت  .یکیش مال خودمون بود  .اون
یکی رو هم خالی گذاشته بودیم .
وقتی رسیدیم دیگه ساعت نزدیکای سه نصفه شب بود هیچ کس حال نداشت توی خونمون بیاد  .همشون
خدارو شکر رفتن خونه هاشون !
با بی حالی لباس هامو عوض کردم و خودمو روی تخت انداختم  .هنوز چشام رو هم نرفته خوابم برد  .شما
هم بعد از بیست چهار ساعت بی خوابی و کلی رانندگی همینجور می شدین !
نمی دونم چه مدت از خوابم گذشته بود که با صدای ناله بیدار شدم .
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زمزمه کردم :
_ چی شده ؟
جوابی نشنیدم  .بلند تر گفتم :
_ کی داره ناله می کنه گلسا ؟
با خستگی دستم رو دراز کردم تا از وجود گلسا کنارم مطمئن بشم که حسش نکردم  .با کالفگی چشم
هامو باز کردم و یکم اطرافمو بررسی کردم  .صدای ناله از بیرون میومد ؟
به سختی نشستم  .گرمم شده بود  .از تخت پایین اومدم و رفتم بیرون و دنبال منبع صدا گشتم  .به
آشپزخونه رسیدم  .اینجا از خونه ام توی تهران بزرگ تر بود  .توی آشپزخونه دیدم گلسا پشت میز
نشسته و گریه می کنه و زیر لب ناله می کنه !
من  :گلسا این تویی ؟
دیگه خوابم کامال پریده بود .
سرشو بلند کرد و با دیدن من تند تند اشکاشو پاک کرد .
من  :چی داشتی زیر لب می گفتی ؟
گفت :
_ هیچی هیچی هیچی . . .
رفتم روی صندلی کنارش نشستم و چونه اشو توی دستم گرفتم  .آرایشش رو پاک کرده بود ولی مدل
موهاش همینجوری مونده بود  .ساده بود ولی قشنگ .
من  :الکی الکی منو از خواب پروندی ؟
گلسا  :ببخشید  .برو بخواب نباید بیدارت می کردم  .دست خودم نبود نمی دونستم صدام داره میره باال .
من  :مگه چی شده ؟
گلسا  :هیچی !
اخم کردم و توی چشم هاش خیره شدم .
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باالخره زمزمه کرد :
_ امید ،
من  :چی شده ؟
گلسا  :من  ،می دونم که انیس بهت چی گفته .
من  :کی بهت گفت ؟
گلسا  :یه نفر  ،توی خواب و بیداری بهم گفت  .راسته ؟
آهی کشیدم .
گلسا  :پس راسته !
من  :ببین من نمی زارم هیچ اتفاقی بیوفته خودت که می دونی ! ما تا خدارو داریم نباید از این
تهدیداشون بترسیم  .تاحاال مراقبمون بوده ازاین به بعدش هم . . .
گلسا  :شبانه روزی تحت نظرمون دارن ! همین ده دقیقه پیش با نفس تنگی از خواب پریدم  .کامال بی
دلیل بود ! ولی مگه میشه ؟ اون قدر سرفه کردم که داشتم باال میاوردم  .نمی تونستم نفس بکشم ! رفتم
توی دستشویی تا تو بیدار نشی  .خیلی طول کشید تا بتونم نفس بکشم  . . .خودم به درک  .هر لحظه می
ترسیدم که . . .
من  :هیچی نمیشه ! آروم باش .
بغلش کردم و اجازه دادم بازم گریه کنه  .سخت بود  .می دونستم  .ترسیده بود .
دستم رو روی پشتش کشیدم تا آروم بشه .
زمزمه کرد :
_ من دلم گرمه  ،می دونم که خدا هوامون و داره ولی خوب حق دارم بترسم .
من  :نه حق نداری بترسی ! یادت رفته ؟ ترس نشونه ضعفه  .ضعف ایمان !
سرشو روی شونه ام گذاشت و گفت :
_ پس نباید بترسم .
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من  :نه نباید بترسی  .بعد از خدا من کنارتم  .نیستم ؟
آروم تر شده بود  .یواش گفت :
_ خیله خوب دیگه لوس نکن خودت و .
خنده ای کردم و بوسیدمش  .حین نوازش کردنش چشمم به مقابلم افتاد  .یه روح بود ؟ نه !
پس چرا یک لحظه فکر کردم دارم مونس رو می بینم ؟ خیاالتی شدم ! اه !
زیر گوشم زمزمه کرد :
_ رومینا .
من  :چی ؟
گلسا  :رومینا خیلی قشنگه .
من  :خوب چطور ؟
عقب رفت و بهم نگاه کرد :
_ به نظرت قشنگ نیست ؟
من  :چرا خیلی هم قشنگه .
گلسا  :خوب توهم یه اسم بگو .
من  :نمی تونم .
اینقدر ملتمسانه گفتم که گلسا شاکی شد :
_ امید ؟ چته ؟
با کالفگی گفتم :
_ نمی فهمم تو چرا اینقدر خوشحالی ! درسته که خدا هست ولی  ،مگه نمی دونی انیس چی گفته ؟ ما
باید به فکر امنیت باشیم نه این چیزا  .چطور میتونی اینقدر خوشحال باشی ؟
گلسا  :یعنی تو ناراحتی ؟
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من  :فقط ای کاش مدت بیشتری خیالمون راحت بود .
گلسا  :خوب اینجوری که تو میگی انگار دوستش نداری .
من  :خوب معلومه که دوسش ندارم ! فقط می ترسم تو آسیب ببینی  .این که دوستش داریو اصال درک
نمی کنم !
گلسا  :خوب توقع زیادیه که از یه مادر بخوای بچش رو دوست نداشته باشه !
توی چشم هاش خیره شدم  .زیر لب زمزمه کردم " مادر "  " . . .مادر " یعنی یکی مثل مینو ؟
گلسا دستم رو گرفت  .بعد گفت :
_ خوب اگه دختر بود رومینا اگه پسر بود ؟
من  :نمی دونم  .نظری ندارم  .ترجیح میدم همون دختر باشه .
گلسا  :اه ! بی خیال بابا یکم تریپ پدرانه وردار !
من  :من اصال بلد نیستم ! تاحاال پدر نداشتم که بخوام بفهمم باید چه کار کنم !
جدی بهم نگاه کرد و گفت :
_وقتی عاشق من شدی بلد بودی چه کار کنی ؟ نه ! چون تا اون موقع کسی دوستت نداشت ! ولی راحت
تونستی دوست داشتن رو یاد بگیری  .نه ؟
من  :اون فرق داشت ! من عاشقت بودم  .هنوزم هستم .
دستم رو گذاشت روی شکمش و گفت :
_ عاشق اینم میشی ! چه بخوای چه نخوای !
دستمو کشیدم :
_ سعی نکن مجبورم کنی ! من اصال ازش خوشم نمیاد .

ناراحت شد :
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_ پس اگه من از بین رفتم کی باید از کوشولوی من مواظبت کنه ؟
من  :تو هیچ جا نمیری ! این یک ! دوما هر گوری رفتی این روتیل( عنکبوت پشمالویی که ازش متنفرم !
) رو هم با خودت می بری !
یهو فهمیدم چقدر صدامو باال بردم  .چشماش از تعجب چهار تا شده بود  .گوشه چشمش و پاک کرد و
گفت :
_ خیلی خب هرجور راحتی !
من هرجور راحتم ؟ من طوری راحتم که اون چیه  . . .اون بچه نباشه !
تاحاال نمی خواستم دلشو بشکنم ولی فکر کنم باالخره شکوندم  .هی امید گند زدی به ذوقش .
از جلوی من بلند شد و رفت به سمت اتاق  .چون کله ی سحر بود صبر کردم نمازمو خوندم و بعدش
خوابیدم .
( راوی  :گلسا )
یه هفته از عروسیمون می گذشت  .همه چی خوب بود  .به جز رفتار ها سرد امید که به خاطر بچه بود .
این جمعه مجبورش کردم منو ببره تا برای سیسمونی بچه چیز بخرم  .البته برای تزئین اتاق که بهم اجازه
نداد ولی خوب نمیشه که بچه بدون لباس بمونه !

سوزن رفت توی دستم و یواش " اوخ " گفتم  .داشتم یه روبالشی با طرح ققنوس شماره دوزی می کردم
برای بچه  .ققنوس نماد جاودانگیه  .نه اینکه توقع داشته باشم بچم جاویدان بشه ولی می خواستم عمرش
طوالنی و خوب باشه  .توقع زیادیه ؟ به نظر من که حق مسلمشه .
از روی مبل راحتی بلند شدم تا برم نخ صورتیه رو هم بیارم  .ساعت یازده ظهره و خوب خورشتمم که
گذاشتم جا بیوفته  .امید هم رفته دنبال کار های تدریسش .
بعد از اینکه دوباره سر جام نشستم یه صدایی شنیدم  ،شکستن یه چیزی توی آشپزخونه !
وحشت کردم ولی خیلی شجاع وار( ! ) رفتم توی آشپزخونه ببینم چی شکسته که دیدم ای وای من ،
گلدون عتیقه ی مامانم از روی هود افتاده پایین شکسته !
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نشستم و همون جور که تیکه هارو جمع می کردم گریه می کردم  .این گلدون محبوب من بود  .جدا از
خوشگلیش یه جورایی یادگار مامانم بود ! همون مامان خوشگلم که آرزو به دلش موند عروسی منو ببینه !
حین جمع کردن تیکه ها یکم دستم زخم شد ولی اهمیت ندادم  .با وجود اشکی که جلوی چشمام بود تار
می دیدم ولی حس کردم یه چیزی بین تیکه های شکسته است  .اشکامو پاک کردم و دقیق تر نگاه کردم .
یه تیکه کاغذ با رنگ زرد روشن بود .
یعنی این توی گلدون بوده ؟ چمی دونم .

بازش کردم و دیدم توش چند خط نوشته  .منم سریع مشغول خوندن شدم :
" ما امیدواریم الاقل تو آدم عاقلی باشی  .اون بچه رو خیلی مسالمت آمیز سه روز بعد از تولدش به ما
تحویل میدی  .وگرنه جون تو و امید رو تضمین نمی کنیم ! "
دوزاریم سریع افتاد  .ولی  ،تو کتم نمی رفت  .تاحاال فکر می کردم فوق فوقش اینه که بچه رو می دیم به
اونا  .ولی  ،من اصال دلشو ندارم ! حاال می بینم واقعا نمی تونم از بچم بگذرم .
تیکه های شکسته رو جمع کردم و بعد یه جارو برقی کشیدم تا همه ی خرده ریزا برن  .بعدش هم به
چسب زخم گذاشتن روی دستا و پاهام مشغول شدم  .سرم درد گرفته بود اینقدر حرص خورده بودم .
وقتی امید اومد بهش راجع به کاغذ چیزی نگفتم  .ناهارمون و خوردیم و من مشغول تمیز کردن اون اتاق
خالیه شدم  .می دونستم بی فایده است و امید تو کت خرید سرویس چوب سیسمونی نمیره  .خیلی نگران
بودم  .اگه من بمیرم یعنی واقعا این کچل نمی خواد بچه مو ؟
امید از پذیرایی داد زد :
_ اینقدر بشور بساب نکن حالت بد میشه میوفتی رو دستم .
اداشو در آوردم :
_ میوفتی رو دستم ! برو بینیم بابا من تمیز نکنم کلفت همسایه بیاد تمیز کنه ؟
تو این یه مورد به ننم رفته بودم  .خدابیامرزتش همیشه باید می شست .
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یکم بیشتر تمیزکاری کردم و وقتی خیالم راحت شد  ،با رضایت دست به کمر توی درگاه اتاق ایستادم و
با تصوراتم  ،توی اون بیست متر اتاق که یه پنجره دل باز هم داشت  ،دکورچینی می کردم  .اگه یه تخت
صورتی خوشگل این ور باشه  ،کمد و ویترین عروسکی هم اون ور باشه  ،این وسط هم میشه یه قالیچه ی
پرز دار انداخت  .خوشبختانه خونمون نوساز بود و کفش سرامیکی بود  .ولی خوب اگه موکت نکنیم بچه
بشینه رو سرامیک مریض میشه که .
همون طور زیر لب زمزمه کردم :
_ خوب اگه یه پرده ی پف دار خوشگل هم در نظر بگیریم  ،وای برای دیوار ها باید یه فکری بکنم !
میرم یه عالمه برچسب صورتی خوشگل می خرم و می چسبونم رو دیوارا  ،نه ! میرم رنگ روغن می گیرم
یه طرح پروانه ی هفت رنگ خوشگل می کشم ! ( با ذوق و صدای ریز ) خیلی خوجل میشه !
از پشت سرم یهو گفت :
_ داری چیکار می کنی ؟
برگشتم به سمتش و دستم و گذاشتم رو قلبم :
_ اه ! ترسوندی منو ! یه اهنی یه اوهونی ! داشتم  ،نقشه می کشیدم .
به داخل اتاق نگاهی گذرا انداخت و گفت :
_ فکرشو از سرت بیرون کن  .می خوام این اتاق رو بکنم اتاق کار خودم .
بادم خالی شد ! با التماس گفتم :
_ ولی  . . .ولی من این همه زحمت نکشیدم که بشه اتاق کار جناب عالی ! من برای رومینا تمیزش کردم
!
امید آهی کشید و گفت :
_ متاسفم گلسا  .ولی فکر کنم باید با هم حرف بزنیم .
با ترس :
_ چی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟ مهرسا طوریش شده ؟
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امید  :نه بابا ! مربوط به خودمونه  .بیا بیرون بشینیم بعد بهت بگم .
با دلهره رفتم و روبه روش روی مبل نشستم .
امید  :خوب  ،از کجا شروع کنم ؟ اهان  .ببین گلسا من خیلی فکر کردم  ،ما چند تا راه حل داریم تا از
اتفاقات بد جلوگیری کنیم .
من  :خوب ؟
امید  :یکیش اینه که بچه رو سقط کنیم .
جیغ کشیدم :
_ نـــــــه ! من نمی زارم ! نه من نمی زارم ! نه تو نمی تونی ! ( به نفس نفس افتادم )
امید نگران و عصبی تند تند گفت :
_ باشه باشه آروم باش ! به من گوش کن ! آروم باش !
چند نفس عمیق کشیدم و گفتم :
_ بقیش ؟

امید  :حتی اگه بچه رو هم سقط کنیم اونا بی خیال ما نمیشن  .بعید نیست که بخوان من رو بدزدن و به
روش های خودشون به هدفشون برسن  ،راه دوم اینه که بچه رو بدیم به اونا .
من  :خودت راجع به نظر من چی فکر می کنی امید خان ؟ ؟ ؟ ؟
امید  :می دونم  .می دونم  .پس میریم سراغ راه حل سوم . . .
من  :بچه در امانه ؟
امید  :آره خیالت راحت  ( .از جیب پیراهنش یه کاغذ درآورد و بهم داد ) اینو بخون .
کاغذ رو گرفتم و با صدای بلند خوندم :
_ اگه نظرت برای تحویل بچه عوض شد به این شماره *** زنگ بزن .
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امید توضیح داد :
_ اینو توی دانشگاه یه نفر توی جیب کتم وقتی توی دفتر بود گذاشته بود  .من بهشون زنگ می زنم و می
خوام که بعد از تولد بچه تا یه ماه بهم فرصت بدن تا تورو یا راضی کنم یا دست به سر  ،بعد از یه ماه بچه
رو پیش خواهرت می زاریم و دوتایی میریم کیش  ،من تورو اونجا تنها می زارم و برمی گردم جوری که
اونا فکر کنن از قصد رهات کردم  .بعد ازاون طرف ماهان  ،مهرسا و دانیال و بچه رو با بلیطی که من
خریدم می فرسته پیش تو  ،البته بچه رو توی یه ساک مخصوص میزارن تا اونا شک نکنن  .بعد من میرم
دم در خونه ی خواهرت و قنداق حاوی بچه ی ساختگی رو برمی دارم و میرم تهران تا به اونا تحویل بدم ،
در این حین هم ماهان میاد پیش شما و با هماهنگی های وکیل من شما منتقل می شین دوبی  .فهمیدی ؟
من  :اون وقت تو چی میشی ؟
امید  :چه اهمیتی داره با من چه کار می کنن ؟ نمی کشنم که ! بهم نیاز دارن  .نترس حتی اگه منو
برگردوندن توی آزمایشگاه دکتر خادم نجاتم میده  .اونم هیچ غلطی نکنه کاویان و رادمهر و رادمان
هستن  .قبول ؟
چند نفس عمیق دیگه کشیدم  .نقشه اش خیلی خوب بود ولی ریزه کاری زیاد داشت  .اگه هم بالیی سر
خودش میومد چی ؟
من  :ولی می ترسم !
امید  :تا خدا هست از هیچی نترس ! مگه یادت رفته ؟ تا همینجاش مراقبمون بوده و
من  :بقیشم با خودش .
امید  :آره دیگه  .ببین دیگه خودت می فهمی .
من  :ولی  ،می ترسم دیگه نتونیم سه تایی دورهم جمع شیم ! تو نمی یای پیش ما ؟
امید یکم دست دست کرد و گفت :
_ اگه برگردم پیشت دوباره تهدیدتون می کنن  .اونا دست بردار نیستن ولی اینجوری  ،الاقل دست از سر
تو و بچه برمی دارن .
بغض کردم :
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_ یعنی ممکنه دیگه نبینمت ؟

امید  :باور کن برای من سخت تره گلسا  .ولی چاره ای نیست !
لبم رو محکم گزیدم و هق زدم .آروم به سمتش رفتم و بازوش رو چسبیدم  .تصور این که دیگه نبینمش
برام زجرآور بود .
چه قدر من احمق بودم که فکر می کردم دنیا داره روی خوشش و نشونم میده ! چه قدر احمق بودم که
این خوشی کوتاه مدت رو باور کردم ! چه قدر من . . .
گریه مو یه جور جمع کردم و گفتم :
_ بریم ناهار بخوریم .
***
به زحمت خم شدم روی قبر و می خواستم با گالب بشورمش که امید گالب رو ازم گرفت و مشغول
شستن شد  .مشغول فاتحه فرستادن شدم  .هی مونس  .جدی جدی تو دیگه نیستی ؟ تو چجور رفیقی
هستی ؟ مونس  ،دلم برای گیس کردن موهای پریشون و چموشت تنگ شده  .دلم واسه غرغر هات
تنگ شده  .دلم برات تنگ شده لعنتی ! تنها کسی که فکر رفتنش رو نمی کردم تو بودی ! می فهمی ؟
مینو دست روی شونه ام گذاشت و گفت :
_ چرا بیشتر نمیومدی تهران بهم سر بزنی گلسا جان ؟ خونه بدون مونس برام مثل جهنمه !
در جوابش فقط سکوت کردم .

امروز اولین روز بود  .امید می خواد بره پاریس برای گرفتن اطالعات بیشتر در رابطه با پروژه از یه
پرفسور فرانسوی  .و از اونجایی که مطمئن نبود من پیش مهرسا جام امن باشه منو آورده تهران و خودش
رفته فرودگاه  .من و مینو هم قبل از این که بریم خونه ی اونا اومدیم بهشت زهرا سر قبر مونس .
مینو دوباره تکرار کرد :
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_ دلم پوسید تو این یه ماهی که ندیدمت دختر  .تو مثل دختر خودمی  .همونطور که امید مثل پسر خودم
بود  .می فهمی وقتی تک دخترت از دستت بره چه قدر رنجیده میشی ؟ پس چرا بهم سر نمی زدی ؟ (
خطاب به این قبر مشکی زیبا ) می بینی مونس مادرت چه غریب شده ؟
داشت گریه می کرد که توی بغل گرفتمش و گفتم :
_ خوب دیگه برگردیم مینو جان  .دکتر خادم منتظرمونه .
چادرم رو تکوندم تا خاک هاش پاک بشن  .از وقتی عروسی کرده بودیم چادر مشکی سر می کردم به یاد
مادرم  .چون می گفت که چادر حجاب برتره و لیاقت می خواد  .من هم قبل از این فکر می کردم لیاقتشو
ندارم تا این که دیدم خیلی تنهام  .اینجوری حداقل یه یادگار از مامان دارم  .لیاقتشم ندارم ولی
سرکردنش گناه نیست که !
مینو لبخندی بهم زد و اشک هاش رو پاک کرد  .بعد با هم به سمت جایی که دکتر منتظرمون بود رفتیم .
دکتر نمی خواست بیاد سر خاک .شاید طاقتشو االن نداشت  .باالخره بعد از چند ساعت خستگی رسیدیم
خونه ی دکتر خادم  .مینو در رو باز کرد و رفتیم تو  .مینو دستشو روی شونه ام گذاشت و منو به داخل
هدایت کرد  .دختر زیبا و خوش اندامی به استقبالمون اومد و خیلی گرم باهامون سالم علیک کرد که مینو
محلش نزاشت .
دکتر خادم پشت سرمون اومد داخل خونه و با دیدن دختر عصبی شد .
دختره  :سالم آقای خادم ! چه خبرا ؟
دکتر  :انیس چرا اومدی اینجا ؟
انیس ؟ راستشو بخواید از صدای بم و مردانه ی دکتر ستون فقراتم به لرزه که چه عرض کنم به زلزله 73
ریشتری در اومد !
انیس  :اینجا یه زمانی خونه ی من بوده پدر جان . . .
باور کردنی نبود که اینا اسم دختر واقعیشون رو مطابق با اسم دختر خونده ی بزرگ ترشون گذاشتن !
انیس و مونس ! جفتشون البته اخالق هاشون مثل هم بود  .ولی این یکی مالحظه گرا تر بود  .و خبیث تر !
دکتر  :حاال چی شده االن یادت افتاده یه زمانی ما دوتا برات مادر و پدری کردیم ؟
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مینو آروم گفت :
_ آرشام !
بعد با سر به من اشاره کرد که از ترس درحال لرزیدن بودم .
دکتر خیلی آروم تر گفت :
_ گلسا جان برو توی اتاق امید .
زیر لب "چشمی" گفتم و رفتم توی اتاق  .وسایلم رو جاسازی کردم و مشغول عوض کردن لباسم شدم .
هر لحظه منتظر بودم از بیرون صدای داد و بیداد بشنوم ولی خبری نشد  .وای اگه اون دختره بخواد اینجا
بمونه چی ؟
دراز کشیدم روی تخت  .می خواستم بخوابم  .ساعت نه صبح بود و هنوز خوابم میومد  .چه خداحافظی
سختی داشتم .
امید حاضر بود به خاطر من و بچه از خودش بگذره .حتی با وجود اینکه رومینای من رو دوست نداشت !
به عالقه ی من احترام قائل بود  .کاری که مونس نمی کرد  .باز هم مونس به فکر خودم بود  .هعی . . .
یعنی االن امید رفته ؟ روی ابر هاست ؟ داره به من فکر می کنه ؟
توی این فکر ها بودم که خوابم برد  .نمی دونم چه قدر خوابیدم ولی بهم چسبید  .یکم اون چشای پف
کرده و قرمزم روی هم قرار گرفته بودن  .چه قدر خواب چیز خوبیه !
دیروز رفته بودیم سونوگرافی  .همون طور که حدس می زدم  ،رومینائه  .البته از اونجایی که انتظار
هرچیزی رو داشتیم  ،جایی رفتیم که مورد اعتماد امید بود  .خوشبختانه  ،بچه سالمه  .هیچ چیز غیر
طبیعی هم دیده نمیشه .
با شنیدن صدایی بیدار شدم  .صدا رو با گوش نمی شنیدم انگار  ،از درون بدنم بود  .از درون بدنم !
دستم رو از زیر بالش جا به جا کردم  .خواب رفته بود  .دست دیگرم رو روی شکمم کشیدم  .خودش بود
! داشت  ،لگد می زد  .ولی نه ! نه ! داشت  ،فریاد می زد !
وحشت زده و خیس عرق نشستم  .از پشت پرده ی کرکره ای و تاریکی هوا دیدم که شب شده ! من
اینقدر خوابیدم ؟ چرا مینو بیدارم نکرده ؟
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حس کردم گلوم خشک شده  .صدا هنوز ادامه داشت ! ولی چون با صدای تپش قلبم همراه شده بود نمی
فهمیدم دقیقا چجوریه ! سعی کردم نفس عمیق بکشم تا آروم تر بشم و بفهمم چه صداییه  .چون  ،عادی
نبود ! هیچ زن حامله ای رو تاحاال ندیده بودم که بگه از درون بدنم دارم می شنوم که بچه جیغ می کشه !
و هیچ کدومشون هم یه نوزاد غیر طبیعی که حتی نمی دونستن انسانه یا نه توی بدنشون نداشتن !
چشم هامو بستم و دستم رو روی قلبم گذاشتم  .آروم  ،آروم  ،آروم باش گلسا  ،هیچی نیست !
چند نفس عمیق دیگه کشیدم و عرق پیشونیم رو با پشت آستینم پاک کردم  .گوش هامو گرفتم و به
درونم گوش دادم  .به ظاهر صداش قطع شده بود  .ولی یکم که تمرکز کردم  ،صدایی توی ذهنم پیچید :
_ سالم فرشته ی عزیز  .حرف اول این حقیر این است که کاری نکنید که بعدا پشیمان و آزرده خاطر
شوید .
ترسم رو فرو خوردم  .این صدای خودم نبود  .این از ذهن من تراوش نشده بود ! یه صدای  ،صدای نرم و
ریز بچگونه بود ! از شوق اشک ریختم ! اون داشت با من ارتباط تلوپاتی برقرار می کرد !
آروم زمزمه کردم :
_ رومینا تویی ؟
سکوت  .مطمئنم که این صدای رومینای منه ! مطمئنم ! دوباره توی ذهنم گفتم :
_ سالم رومینا ! چجوری با من حرف می زنی ؟
_ فرشته ی عزیز  .تمام مراحل رشد من با درد و سختی همراه است  .من موجودی عادی و طبیعی نیستم .
برای من دعا کنید فرشته ی عزیز .
شاید خیاالتی شدم  .نه ! خیاالت نیست ! خودشه !
از ادامه ی صحبت باهاش پشیمون شدم و اشک هام و پاک کردم  .همه ی بدنم درد می کرد  .این رو می
دونستم که قرار نیست رومینا طبیعی باشه  ،ولی نمی دونستم قراره درد بکشه !
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اون طبیعی نیست  .پس به خاطر همینه که اینقدر می خوانش  .طبق چیزایی که از پروژه می دونستم ،
رومینا بعد از تولد رشد فکری سریعی خواهد داشت  .جسمش عادی رشد می کنه  ،کامال شبیه انسانه ولی
قدرت ها و انرژی های فرا انسانی ای که داره می تونه خطرناک باشه .
در اتاق باز شد و مینو با یه سینی شربت و میوه اومد توی اتاق و با خوش رویی گفت :
_ عه سالم گلسا جان بیدار شدی ؟ ( با آرنجش المپ رو روشن کرد ) وای نمی دونی چه قدر ناز خوابیده
بودی اصال دلم نیومد بیدارت کنم .
من  :سالم مینو جان  .از امید چه خبر ؟ زنگ نزدین بهش ؟
مینو  :آره عصر بهش زنگ زدم  .رسیده بود  .می گفت که پرفسوره خیلی گل ال دهنش گذاشته هیچی
نمیگه ! آرشام می گفت به احتمال زیاد همدستی کرده با اون عوضیا .
من  :امون از طمع مینو جون .

جام رو روی تخت بهتر کردم و کش و قوسی به خودم دادم  .مینو سینی رو گذاشت روی عسلی کنار تخت
و کنارم نشست و لیوان شربت رو داد بهم .
تشکر کردم و یواش یواش شربت رو خوردم  .بعد گفتم :
_ می دونی مینو جان ،
مینو  :بله عزیزم ؟ چیزی هوس کردی ؟
من  :نه  .داشتم به این فکر می کردم که شاید پدر و مادرم رو از دست داده باشم  ،شاید زندگی پر پیچ و
خمی داشته باشم ولی خیلی خدارو شکر می کنم که کسایی مثل شما اطرافمن  ،مهربون و صاف و ساده !
اینقدر دخترای مثل من هستن که زندگی سخت دارن  ،نمی دونم  ،شوهرشون باهاشون بده  ،خواهر
شوهر  ،مادر شوهر  ،رفیق حتی ! در و همسایه و  . . .چمی دونم ! ازاین جهت عذاب وجدان دارم که
افراد اطرافم خیلی باهام خوبن  .این زندگی حتی با وجود اینکه سخته قشنگه .
خندید و گفت :
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_ آره بابا اینقدر دلم می خواست نقش یه مادرشوهر عقده ای و بی اعصاب رو برات دربیارما ! ببین چه
قدر شانس داری !
خندیدم  .امیدوارم رومینا هم مثل من  ،اطرافش پر از انسان های خوب باشه  ،البته نه این که همیشه توی
دنیای خوبی زندگی کنه  ،من انسان های بد هم زیاد دیدم  .ولی مقابله با شر و خباثته که خوبی هارو
نشون میده  ،تا بدی نباشه  ،خوبی هم خودنمایی نمی کنه  .اگه گناه نبود  ،ثواب ارزشی نداشت  ،اگه
زشت نبود  ،زیبا مشخص نمی شد

مینو آهی کشید :
_ به من بدی زیاد شد .
من  :چی ؟
مینو  :خونوادم زیاد درکم نمی کردن  ،من دنبال ارزش های مادی نبودم  ،کم پیش میاد دختری که توی
خونواده اشرافی به دنیا میاد اینجوری باشه ! ولی من بودم  .به جای این که پی لوس بازی های دخترونه
باشم  ،عالوه بر درس خوندن  ،تشنه دنبال یه منبع محبت بودم  .آرشام من رو دوست نداشت ولی ازم
خواست تا کمکش کنم تا کارهای بزرگ بکنه  .اون خشک بود ولی عاقل  .می فهمید که ته دلم دوستش
دارم  .مغرور هم نبود  .جفتمون به خاطر روحیه ی مداراگر و آینده نگر کنار هم موندیم  .روشن فکری
اینه نه چیزی که بقیه فکر می کنن  .انسان برای اهداف واال ساخته شده  ،نه چرت و پرت هایی که
خودشو به اونا سرگرم کنه !
عقل  ،هدفمندی  ،روشنفکری  ،چیزایی که از این خونواده و دوستام زیاد دیده بودم ولی از خیلی از آدما
نه  .واقعا اینا عادی نبودن !
باخودم گفتم :
_ اونایی هم که بچه ی منو می خوان یه هدف دارن که به خاطرش صبورانه پیش میرن و هرکاری می کنن
!
( راوی  :امید )
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به ظاهر لبخندی به لبم آوردم و گفتم :
_ بونژوغ موسیو ! می تونم چند لحظه مزاحمتون بشم ؟ ( ناموسن انتظار نداشته باشید اینم بلد باشم
سالم رو هم هنر کردم ! )
چهره مو کاوید  .چهره ای که ظاهری شرقی داشت  .سفیدی رنگ صورتم نوع خاص ایرانیش بود و به
زردی میزد ولی موها و چشم های آبیم رو باید از شرقی بودن فاکتور بگیرم ! چهره خودشم قرمز و بور
بود  .معلوم بود که خیلی پیر زحمت کشیه .
آروم گفت :
_ من شمارو می شناسم ؟
با خونسردی گفتم :
_ امید فتاح هستم  .پسر خونده دکتر آرشام خادم .
چشماش رنگ ترس گرفت و توی چشم های آبی من که اصال به رنگ چشمای خودش که مایل به سبز
بود نمی خورد انداخت و زمزمه کرد :
_ اولماک ؟
سر تکون دادم  .اشاره کرد که داخل بشم  .بعد از ورودم در رو بست و راهنماییم کرد به سمت پذیرایی
برم  .با صدای بلند خدمتکارش رو صدا کرد تا چای آماده کنه  .و بعد روبه روی هم نشستیم  .چپقش رو از
جیب پیراهنش بیرون آورد و آتش زد .
به موها و ریش سفیدش نگاه کردم  .دستهاش نشون میداد خیلی کارکشته است و با کارش شوخی نداره .
ولی بی رحمانه کار می کنه و اهمیت نمیده که حین کار اسید نیتریک بریزه رو دستش .
پام رو روی پا انداختم و گفتم :
_ خب موسیو ! چه خبرا ؟ شنیدم بازنشسته شدید .
پرفسور :یه دانشمند هیچ وقت بازنشسته نمیشه فتاح !
من  :خوب  ،مثل این که شما با دکتر ناصر فتاح آشنایی دیرینه داشتین  .پرفسور کوروشی !
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یه لحظه خشک شد  .بعد نگاهش و به سمتم برگردوند و دستی به مبل مخملی قرمز رنگ کشید .
کوروشی پدرش ایرانی بود ولی ظاهرش کامال اروپایی  .مادرش یه فرانسوی اصیل بود  .برای همین بعید
نبود که بیاد ایران و روی یک موجود ایرانی آزمایش انجام بده .
کوروشی  :چرا اومدی اینجا ؟ تورو باید بندازن توی آزمایشگاه و زندانیت کنن ! نه ! تورو باید آتیش زد
! نباید به ظاهر انسانیت اهمیت می دادم و راهت می دادم !
من  :ولی این کار رو کردی  .چون می دونی که می خوام ازش شکایت کنم که بهم حیات بخشیدی تا
زجر بکشم .
کوروشی :من بهت حیات دادم تا یه نمونه آزمایشی باشی ! تا بشه ازت برای پیشرفت بشر استفاده کرد !
ولی اون آرشام و ناصر دیوانه کار خودشون رو کردن ! فکر می کردم ناصر از بچه اش گذشته ! هه ! اون
می خواست جسم بچه اش دوباره جون بگیره ! مسخره است !
من  :بزار یه خبر خوش بهت بدم پرفسور .
موشکافانه نگاهم کرد و گفت :
_ چیه ؟
من  :همسرم بارداره .
با چشم های درشت شده چند لحظه زل زد بهم و چپق از دستش افتاد  .یه دستی زد توی سرش و گفت :
_ آرشام چیکار کرده ؟
من  :همون کاری که باهاش مخالفت کردی و بعدشم وجدان انسانیت رو کنار گذاشتی و بعد با یک "به
من چه اصال ! " از ایران رفتی ! قضیه اینه که االن آرتام و آرتان می خوان این بچه رو ازم بگیرن  .من باید
بفهمم چرا  .از قدرت های خاصش خبر دارم ولی نمی دونم اونا برای چی بچه رو می خوان .
پرفسور  :من اصال دخالت نمی کنم !
من  :پس می دونی چه خبره !
پرفسور  :با من حرف نزن اصال ! از خونه من برو بیرون تا بیرونت نکردم موجود پلید ! بــــــــــرو !
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من  :گوش کن من می تونم بهت پول خوبی بدم .
پرفسور  :به دردسرش نمی ارزه اصال ! گمشو !
همونطور که منو بلند می کرد و به بیرون راهنمایی می کرد ملتمسانه می خواستم که به حرفام گوش بده
که یه دختر از اون ور سالن گفت :
_ پدر ؟ این آقا کیه ؟
پرفسور  :هیچ کسی نیست ! االنم داره میره !

من  :کوروشی یه دقیقه گوش کن اصال به دخترت نگاه کن ! خودت دلت میاد یکی اونو ازت بگیره نزاره
ببینیش ؟
بین داد و بیداد هاش یه لحظه آروم گرفت  .فکر کنم از نقطه ضعفش استفاده کردم .
آروم تر شد  .بهش نگاه کردم و گفتم :
_ بچه ی من هم یه دختره  .تو که میگی من رو انسان حساب نمی کنی یه ذره خودت انسانیت داری که
کمک کنی بچه ام ازم جدا نشه ؟ من به درک ! مادرش ! یکم فکر خوب !
چشماش و بست و دستاش و مشت کرد  .خطاب به اون دختر که بهت زده به ما خیره شده بود گفت :
_ برگرد تو اتاقت  .من با این آقا کار دارم .
چند دقیقه سکوت بود  .بعد دوباره نشستیم و اون شروع کرد :
_ آرتان رو زیاد نمی شناسم  .داداش بزرگه ی اوناست  .ولی آرتام رو خوب می شناختم  .یه جاه طلب
عوضیه که بیشتر هم طرف آرتانه  .آرتام همینجا زندگی می کنه ولی آرتان رو نمی دونم  .آخرین بار
شنیدم که کانادا بوده .
من  :خوب دلیله . . .
کوروشی  :ببین اولماک وسط حرف من نپر !
منم مثل بچه های خوب گفتم :
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_ چشم !
ادامه داد :

_ آرتان اصال موجودی عادی نیست  .یه شیش هفت سال از من کوچیک تره یعنی پنجاه و هفت سالشه
حدودا  .ولی قیافش مثل جوون های سی ساله است ! میگم که  . . .اهدافش خیلی عجیب غریبه  .یه مدتی
که به عنوان شاگرد و بعد همکارم بود  ،فقط فهمیدم که هدفش انتقامه  .از  ،یه دختر دوازده ساله ! (
پوزخند زد ) اون دیوونه است ! می گفت که اون دختره همه چیزشو ازش گرفته ! من هم ازاونجایی که
فکر می کردم از بی خوابی داره پرت و پال میگه ولش کردم  .ولی چیزهایی که داشت و رفتار هاش نشون
می داد که یا شیطان پرسته یا با اونا در ارتباطه ! اون موجود خطرناکیه ! توی وسایلش صلیب های خونی
پیدا می کردم و یه بار هم دیدم که یه نقاشی از یه گاو با بدنی تتو شده توی پرونده هاشه  .خالصه اینکه
اهدافش اصال انسانی نیست ! خداروشکر زیاد توی پروژه ما دخالت نمی کرد و بیشتر از دور نظاره می
کرد  .آرتام هم که جاسوس دربستش ! اون بچه ی تورو می خواد  ،تا ازش برای اهداف غیر انسانی
استفاده کنه  .یا شاید هم  ،با اجنه و ارواح ارتباط هایی داره !
من  :ممنون از توضیحاتت  ،ولی هیچ آدرسی از این آرتان نداری ؟
پروفسور  :خوب چرا از آرشام نمی پرسی ؟
من  :فکر می کنی اصال دوست داره بدونه داداشش زنده یا مردست ؟ ( یه پوزخند ) اون از خداشه که
آرتان بمیره ! چه برسه به اینکه آدرسشو داشته باشه !
پروفسور  :پس کمک دیگه ای از پس من برنمیاد .
من  :چرا برمیاد  .ازتون می خوام مراقب دختر من باشین .

پروفسور متعجب گفت :
_ چـــــــــــی ؟ دخترت ؟
من  :آره  .دختره  .این کارو می کنید برام ؟ فقط دو هفته  ،من می خوام که بررسیش کنید و ببینید می
تونید قدرت هاش و خنثی کنید یا نه  .اینطوری اونا هم دست از سرش بر می دارن .
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پروفسور  :ولی اینطوری دست از سر تو برنمی دارن !
من  :می تونید این کار رو بکنید یا نه ؟
چای رو از روی میز برداشت و گفت :
_ ببینم چی میشه  .سعی ام رو می کنم .
من  :و یه چیز دیگه !
پروفسور  :چیه ؟
من  :شما می دونید ناصر فتاح کجاست ؟
پروفسور  :چطور ؟
من  :خوب اون یه جورایی پدر منه و من تاحاال ندیدمش  .دکتر خادم هم بهم نمیگه  .بهم گفت ناصر فتاح
نمی خواد منو ببینه ولی من باید ببینمش .
پروفسور  :خوب نمی خواد ببینتت چرا اصرار داری ؟

من  :باید یه سری سوال ازش بپرسم .
پروفسور  :خیلی خب  ،اون فقط یه پسر داشت که اسمش امید بود  .بعد از این که تورو به آرشام داد با
زنش اومد فرانسه و االن توی مارسی زندگی می کنه  .آدرسشو بدم می تونی بری ؟
من  :آره چرا که نه  .آدرسشو دارین ؟
پروفسور  :پ ن پ الکی می خوام بفرستمت یه آدرسی بعد اسکل بشی حالت جا بیاد ! خوب دارم دیگه !
البته زیاد دقیق نیست و مال  1 – 6سال پیشه  .اونم زیاد خونه عوض نمی کنه  .شانس بیاری زنده باشه
چون آخرین بار که دیدمش وضعیت قلبش اصال خوب نبود .
با خودم فکر کردم پس این قلب ضعیفی که دارم ارث همینه .
من  :خیلی خوب پس  ( ،یه کاغذ قلم درآوردم ) برام یادداشتش کنید .
***
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خب یکم استرس دارم ولی زیاد مهم نیست  .طبیعیه .عادی رفتار کن امید !
از قطار پیاده شدم  .خنده داره که مسیر پاریس تا مارسی رو به جای ماشین با قطار اومدم  .چون ازش
متنفرم ! ولی خوب گفتم یکم تنوع بشه  .چمدونم رو کشوندم سمت خروجی  .سر درد داشتم  .ساعت
هفت صبحه  .دیشب هم اصال نخوابیدم .
یه تاکسی گرفتم  .چمدون رو دادم راننده بزاره صندوق عقب  .زیاد بزرگ نبود  .هنوز سوار نشده بودم که
گوشی صاحاب مرده ام زنگید  .با بی حوصلگی دکمه اتصال رو زدم و گفتم :
_ بلــــه ؟
گلسا  :سالم امید !
لبخندی زدم :
_ سالم گل من ! خوبی ؟
گلسا  :کی میای ؟
خندیدم :
_ کال دو سه روزه رفتم که ! چی شده ؟ حال رومینا خوبه ؟
گلسا  :حالش خوبه از منم بهتره  .فقط  ،یه چیزی . . .
من  :چیه گل من ؟
گلسا  :انیس هم اینجاست !
در تاکسی رو بستم و خشک شدم  .یعنی چی که انیس هم اینجاست ؟ راننده هم سوار شد و منتظر موند
تا آدرسو بهش بدم .
گلسا  :امید ؟ امید حالت خوبه ؟
من  :کی بهش اجازه داده اونجا باشه ؟ ؟
از اخم من راننده هه فهمید عصبی ام و روش و برگردوند اون ور .
گلسا ترسید :
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_ آروم باش امید ! برای جاسوسی گذاشتنش دیگه ! فقط  ،من دیگه می ترسم حتی آب بخورم یه وقت
مسموم باشه و . . .

من  :نترس  ،با دکتر خادم حرف می زنم .
گلسا  :من باهاش حرف زدم ! اونم بهم گفته که اتفاقی نمیوفته و دلیل این که انیس رو بیرون نمی کنه
ترس از آرتان داداششه ! امید این آرتان کیه ؟
من  :ه  . . .هیچ کس ! تو آروم باش  .من تا یه هفته ی دیگه بر می گردم باشه ؟
گلسا  :پس منتظرم  .دوستت دارم  .خداحافظ .
من  :منم دوستت دارم  .خداحافظ .
بعد از قطع کردن آدرس رو به راننده دادم و حرکت کردیم .
یه نیم ساعتی طول کشید تا به آدرس برسم  .بعد از تسویه با راننده تاکسی  ،چمدونم رو به سمت اون
خونه کشوندم  .از حیاط جلوییش گذشتم و به گل های یاس و نرگس نگاه کردم  .چمدونم رو پایین پله ها
گذاشتم و رفتم باال تر و دستم رو روی زنگ فشار دادم  .لبه ی کتم رو صاف کردم و منتظر شدم .
چون صبح بود و احتمال می دادم خواب باشن دوباره زنگ زدم  .صدایی از پشت در به فرانسوی گفت :
_ دارم میام ! صبر کنید لطفا .
صداش زنونه بود .
نفسمو با استرس فراوون فوت کردم .

در باز شد و یک خانوم جلوم قرار گرفت  .قدش از من کوتاه تر بود ولی اندام متناسبی داشت  .چهره اش
نشون می داد میانساله ولی هنوز زیبا بود  .حجاب کامل و زیبایی داشت  .تونیک رنگ روشن و شلوار جین
تنش بود  .روسری زیبایی از جنس ابریشم سرش بود  .چشم هاش سیاه بود ولی حالت چهره اش جوری
بود انگار دارم تو آینه نگاه می کنم !
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خانومه  :سالم موسیو  .می تونم کمکی کنم ؟
دست و پامو گم کردم ! دستام رو توی هم فشار دادم و درحالی که پیشونیم خیس عرق بود به فارسی
گفتم :
_ می تونم آقای فتاح رو ببینم ؟
عینکش رو جابه جا کرد و توی صورتم دقیق شد و به فارسی گفت :
_ شما ایرانی هستین ؟ !
یعنی نفهمیده بود ؟ واال ما هر چی فیلم هندی دیدیم ننه هه همون لحظه اول اشک تو چشماش جمع شده
بود که !
من  :بله بله ! من  . . .ایرانی هستم و ببخشید بد موقع مزاحمتون شدم .
خانومه  :نه اتفاقا آقا ناصر االن بیدار هستن  .بفرمایید داخل .
دست پاچه برگشتم و چمدونم رو آوردم باال و گفتم :
_ اشکالی نداره اینو بیارم تو ؟
با لبخند گفت :
_ نه هیچ اشکالی نداره پسرم .
از "پسرم" گفتنش یه حسی بهم دست داد که شاید خودش نفهمید  .من واقعا پسر این خونواده نبودم .
من رو به اتاقی توی طبقه باال راهنمایی کرد  .توی اتاق خواب  ،آقایی روی تخت دراز کشیده بود که
ماسک اکسیژن روی صورتش بود و کپسول اکسیژن کنار تخت چشم رو اذیت می کرد  .از بس گنده بود
خب !
سالم کردم  .به من نگاه کرد و تعجب تو چشماش اوج گرفت .
مثل من کچل بود البته به طور کامل و ریش پرفسوری سفیدی داشت  .چشم هاش مثل من آبی بود .
صورت پر چین و چروکش نشون می داد چه قدر پیر شده .
رفتم کنار تخت  .هنوز بهم زل زده بود .
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خانومش گفت :
_ یه نیم ساعت پیش حالش دوباره بد شد و نیتروگلیسیرین هم دیر تر اثر کرد  .حالش داره بدتر میشه .
فکر کنم برای این که بغضش نگیره دیگه ادامه نداد .
من  :چند وقته اینجوریه ؟
خانومش  :ده سال  .چهارسال پیش سکته کرد  .یه بار هم پیوند قلب انجام داد  .زنده موندنش خیلی
عجیبه  .االن هم از کمر به پایین فلجه .
من  :متاسفم .

بعد از چند ثانیه ناصر ماسک اکسیژن رو برداشت و گفت :
_ تو  . . .چرا اومدی اینجا ؟
من  :شناختین منو ؟
خانومش :آه راستی خودتون رو معرفی نکردید مرد جوون !
منتظر شدم خود ناصر حرفی بزنه ولی سکوت کرد  .با آه گفتم :
_ من  ،یجورایی پسر دکتر آرشام خادم هستم .
خانومه  :عه ! پس یکی رو به فرزند خوندگی گرفت ! آه  .اگه پسر من زنده بود االن سن تو بود  .حیف .
وقتی یه سالش بود از دنیا رفت .
ناصر به سختی گفت :
_ نارین  . . .تنهامون می زاری ؟
نارین  :چرا ؟
ناصر :این پسر  ،امید فتاحه  .مهندس امید فتاح .
نارین چند دقیقه به من زل زد و بعد بلند بلند خندید و به من گفت :
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_ شوخی می کنه ! زیاد جدی نگیرید !
آروم گفتم :
_ ولی حقیقت داره  .من زنده ام .

قهقهه ای سر داد که به گریه منتهی شد  .افتاد روی زمین و بعد از دو دقیقه آروم گریستن بلند شد و
گفت :
_ میرم چای بیارم .
ناصر گفت :
_ با این که نمی خواستم ببینمت ولی االن خوشحالم که می بینمت  .خیلی چیزا ( سرفه های مکرر ) خیلی
چیزا می خواستم ازت بپرسم  .بعدش هم  ،بعد از من باید یکی مراقب نارین باشه  .شنیدم که زندگیت
روی رواله  .خوشحالی اولماک ؟
من  :از چی ؟ از این که جسم یه نفر دیگه رو دارم ؟
ناصر :نه  ،از این که حق زندگی بهت داده شد  .نمی دونم الیق جسم انسان بودی یا نه ولی من می
خواستم پسرم حرکت کنه  ،راه بره  ،زندگی کنه  .این خودخواهی من بود  .منو ببخش  . . .ولی االن ،
نارین نمی دونه من باهات چکار کردم  .هیچ وقت هم نمی پرسه  .می تونی پسرش باشی و مراقبش باشی
؟
خیلی راحت حرف می زد ! یعنی چی که مراقب زنم باش ؟ مگه آش کشک خاله س ؟
گفتم :
_ راستش نمی دونم  .من فقط اومدم چند سوال از شما بپرسم .
ناصر چند سرفه دیگه کرد و گفت :
_ بپرس .
من  :آرتان دنبال چیه ؟
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خندید و گفت :
_ اگه فهمیدی به ما هم بگو ! اون یه دیوونس ! ( خنده و مجددا سرفه )
با تردید گفتم :
_ اون دنبال بچه ی منه  .می خواد باهاش چه کار کنه ؟
ناصر با تعجب گفت :
_ بچه ؟ تویه احمق که اقدام به بچه دار شدن نکردی ؟ کردی ؟ اوه  . . .زن که نگرفتی ؟
با پوزخند گفتم :
_ همسرم بارداره .
یه دستی زد توی سرش و گفت :
_ ای خاک عالم تو سره من ! ای وای به من ! حاال کی میاد ؟
من  :یه سه ماه مونده هنوز .
آهی کشید و گفت :
_ منو باش می خواستم زنمو بسپارم دستت ! خوب تو مگه نمی دونستی اینا چه موجوداتین ؟ مگه نمی
دونستی که یه بچه ی به وجود اومده از تو می خوان ؟
من  :خوب شما فقط بگو برای چی می خوان ! برای چی حاضر بودن یه مبلغ کالن براش بدن تا به دستش
بیارن ؟

آهی کشید و گفت :
_ برای کشتن یه امپرس  *.اونا انرژی کالن درون بدن اون بچه رو برای کشتن یه نفر به اسم امپرس نیاز
دارن .
( راوی  :گلسا )
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با گریه به مینو گفتم :
_ دکتر می خواد بچه ی منو بفروشه به اونا ؟
مینو نوازشم کرد و گفت :
_ نه عزیزم این چه حرفیه می زنی ؟ آرشام غلط بکنه ازاین کارا بکنه !
من  :پس چرا انیس هنوز اینجاست ؟ من می ترسم ازش !
مینو  :تو اصال نباید به خودت اجازه ی ترس بدی گلی .
دیگه هیچی نگفتم  .اون درک نمی کرد .
از صبح که به امید زنگ زدم دلم یه ریز شور می زنه  .بعد از اون روز دیگه صدایی از طرف رومینا نشنیدم
 .یه حس عجیبی دارم  .این بچه یه بچه ی عادی نیست ! ولی نه که بد باشه  ،حس می کنم یه فرشته است
! به من می گفت فرشته ی عزیز !
مینو از اتاق رفت بیرون  .نفسم و به سختی بیرون دادم  .خواستم یه بار دیگه هم به امید زنگ بزنم ولی
پشیمون شدم .

گوشیم زنگ خورد  .دیدم سایه است  .سریع برداشتم و گفتم :
_ سالم دیوونه !
سایه  :به ! خانوم متاهل ! تو خجالت نمی کشی ؟ میای تهران نباید یه زنگ به ما بزنی ؟
من  :ببخشید خوب درگیر بودم عزیزم  .حاال چه خبر ؟
سایه  :هیچی دیگه گفتیم اگه پایه ای با راد مان و مهر ( رادمان و رادمهر ) و سارا بیایم دنبالت شب بریم
بیرون .
من  :کجا خب ؟
سایه  :نمی دونم  ،بریم تله کابین  ،یا پاساژ  . . .آ ! این یکی واجب تره ! بریم پاساژ ؟ ( اینم مورد
داشتیم یه بار نویسنده کاراکتراش نرفتن خرید  ،مرد )

347

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

من  :راستش حالم یکم . . .
سایه  :ببین خفه میشی وگرنه این چارتا استخون رو تو دهنت خورد می کنم ! پا میشی میای ! فهمیدی ؟
ساعت پنج حاضر باش  .بای .
قطع کرد ! خوب همچینم بد نشد یکم از این خونه ی دلگیر دور میشم  .با این که بزرگه  ،ولی همون
قضیه مونس  . . .نمی زاره نفس بکشم !
یه مانتو گشاد پوشیدم و جین مشکی  .ساعت چهار و نیم  ،ساعت مچیم رو توی دستم کردم و چادر و
کیف به دست رفتم از اتاق بیرون  .مینو با دیدنم تعجب کرد  .یادم رفته بود بهش بگم .
مینو  :کجا گلسا ؟

من  :با سارا و سایه می خوایم بریم پاساژ  .شب هم احتماال نیام .
مینو  :خب می گفتی منم بیام باهات !
من  :واقعا ؟ خوب این که خوبه ! بچه ها ساعت پنج میان  .البته با وجود رحمت و رادمان فکر نکنم جا
داشته باشیم .
مینو  :عیب نداره من و انیس با اون پورشه سفیده میایم .
تقریبا جیغ زدم :
_ چی ؟ انیس ؟ کی گفته من می زارم اونم بیاد ؟
مینو سعی کرد آرومم کنه :
_ گلسا آروم تر ! می شنوه صداتو !
انیس از باالی پله ها :
_ کی می شنوه ؟
برگشتم به سمتش و بهش خیره شدم  .ظاهر فریبنده اش و اندام و قیافه اش که از من بهتر بود خیلی
اذیتم می کرد  .نه از حسودی  ،ولی همش حس می کردم ازایناییه که فقط خودش مهمه و بس .
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مینو با لبخند :
_ هیچی انیس جان .
انیس  :کجا داری میری گلسا ؟

با حرص گفتم :
_ شما جی پی اس منی ؟
و بعد با غضب از ساختمون خارج شدم و توی حیاط مشغول قدم زدن شدم  .تا خود ساعت پنج حرص
خوردم ! بعدشم که چادرمو سرم کردم و رفتم بیرون  .با پنج دقیقه تاخیر رسیدن  .دوباره  ،رحمت و
رادمان که بهم لبخند می زدن و سارا و سایه که عقب مثل مشنگ ها درحال کل کل کردن بودن  .چه قدر
دلم براشون تنگ شده بود  .رفتم عقب نشستم و سالم کردم  .یهو همشون رفتارشون سرد شد  .انگار که
دیگه اجازه شیطنت نداشته باشن .
البته این جو زیاد طول نکشید و بعد از این که راه افتادیم  ،همشون دوباره مشغول بگو بخند شدن  .من
هم خیلی زود بهشون ملحق شدم و نزاشتم بهم بد بگذره  .چه اکیپی بودیما  . . .دوران دانشجویی رو
سنگ تموم گذاشتیم .
طول کشید ولی باالخره رسیدیم به پاساژی که مورد تایید رادمان باشه ! این داداشم خیلی وسواس داشت
روی مکان !
پیاده شدم و منتظر شدم سایه و سارا هم پیاده شن  .حاال به جای این که کلی تا پاساژ راه بریم میریم سوار
آسانسور می شیم می ریم تو پاساژ ! واال  . . .این پارکینگ های رایگان هم چیز خوبین !
رادمان  :عــــا ! عجب آسانسور خفنیه ! نچ نچ نچ ! ببین ما چه قدر ندید بدیدیم ! بعد می خواستین
برین تو اون پاساژ های دره پیتی ؟
رادمهر زد پس کله اش و گفت :
_ بینیم بابا بی شعور  .قیمتای اینجا اصال سر به فلک کشیدس ! میگن پارکینگ رایگانه ولی همچین هورت
می کشن از اجاره مغازه ها ! مغازه ها اجارشونو از کجا میارن ؟ از جیب منو تویه بدبخت !

349

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

رادمان غرغر کرد :
_ بابا فوقش هیچیم نخریم میریم یکم ادای با کالسا رو درمیاریم یه بستنی گرون می خریم دونه دونه
باهاش سلفی میگیریم کالس داره !
داشتیم می خندیدیم که در آسانسور باز شد و هممون در حالی که خیلی ضایع داشتیم خندمون رو جمع
می کردیم وارد پاساژ شدیم !
پنج نفری مغازه هارو دید می زدیم و با دیدن قیمت ها سوت می کشیدیم  .نمی دونم واقعا می خواستم
خرید کنیم یا سوت بکشیم ! بعد از کلی گشتن  ،باالخره یه مغازه با قیمت های مناسب پیدا کردیم که
اونم داشت جمع می کرد و واسه حراج گذاشته بود  .با کارتی که امید بهم داده بود یه کت دامن برای
خودم گرفتم  .و یه جفت کفش مشکی با سنگ های قرمز .سایه هم یه ادکلن تلخ برای باباش گرفت و
سارا هم در کمال تعجب فراوان من دوتا پیراهن تنگ مجلسی دامن کوتاه و سه تا ادکلن و سه جفت کفش
پاشنه تاسقف خرید اونم به حساب رادمــــــــان ؟ ؟ ؟ هی می خواستم تیکه بندازم که چه خبرته
پسرعمه امو چاپیدی حاال بنده خدا یه تعارف زد بعد فکر کردم شاید بدهی داشته یا چیزی !
آخرش طاقت نیاوردم و به رادمان توپیدم :
_ هی تو ! از کی تاحاال اینجوری خرحمالی می کنی واسه مردم ؟
رادمان  :چطور ؟
سارا و سایه و رادمهر جلوتر از ما بودن  .خودم رو به رادمان که قدش خیلی ازم بلند تر بود رسوندم و
گفتم :
_ تو واسه سارا به اندازه کل فک و فامیل خرید کردی اون وقت میگی چطور ؟ قضیه چیه ؟
رادمان آهی کشید و گفت :
_ برو از خودش بپرس آجی .
پوفی کشیدم  .مشما های توی دستم کم اذیت می کردن  ،مال سارا هم اضافه شده بود ! یعنی این که به
زنای حامله خیلی رسیدگی میشه فقط تو فیلمه ! و این که خیلی بهشون ظلم میشه بازم توی فیلمه ! من
همون هویجیم که بودم !
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من  :رادمان بیا این پالستیکا رو ازم بگیر خسته شدم .
با اکراه راضی شد دوتاشون رو تقبل کنه  .من هم سریع تر دویدم تا به سارا رسیدم و مزاحم خندیدنش با
سایه شدم و گفتم :
_ ببینم تو این داداشمون و خرحمال گیر آوردی اینقدر ازش پول می چاپی ؟ همرو زدی به حساب اون
بدبخت که !
سارا خندید و با مظلومیت گفت :
_ گلسا دستم درد می کنه !
به دست های خالیش نگاه کردم  .برعکس من و رادمان و رحمت که دستامون پر بود دست اینو سایه
خالی بود .
با حرص گفتم :
_ خوب عوضی تو که هیچی دستت نیس چی چیو درد می کنه ؟ اصال چه ربطی به سوال من داره ؟
سارا دستشو آورد باال تا نگاه کنم .دست چپش .
مثل شاسکوال همچنان زل می زدم  .گفتم :
_ خوب ؟ ضرب دیده ؟ خورده به دیوار ؟ باال خونه رو دادی اجاره ؟
سایه خندید و گفت :
_ گلی جان این حلقه رو نمی بینی توی دستش ؟
دقیق شدم  .آ  . . .حاال که دقت می کردم یه حلقه  . . .صبر کن  . . .حلقه ی نامزدی توی دستش بود !
سارا  :عه گلی که اینقدر خنگ نبودی !
با تعجب گفتم :
_ تو با رادمان نامزد کردی ؟
سرش و به نشونه مثبت تکون داد و گفت :
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_ چهار روز پیش شیرینی خورونمون بود  .دو هفته دیگه عقدمونه .
پوزخندی زدم و برگشتم به رادمان نگاه کردم تا با نگاهم ازش تایید بگیرم  .با یه لبخند بهم نگاه کرد و
شونه باال انداخت ! پالستیک های توی دستش تکون خوردن .ای خاک تو سرت نکنن ! اه !

به سمت رحمت برگشتم :
_ شماها نباید یه خبر به من بدین ؟
رحمت  :خوب می خواستیم غافل گیر بشی دختر دایی !
پوزخندی زدم و از سر ناباوری سرمو تکون دادم  .همون حین بروبچ گفتن بریم طبقه باال که سیسمونی و
لباس بچه بود  .رحمت به عنوان هدیه یه شال و کاله نوزاد برای رومینا خرید و بهم داد  .به شوخی گفتم :
_ میگم رحمت  ،حاال که رادمان سارا رو گرفته تو هم این سایه رو بگیر بشین باجناق  .حال میده نه ؟
ازاونجایی که همه توی مغازه بغلی مشغول خرید اسباب بازی برای بچه ی هنوز به دنیا نیومده ی من بودن
 ،من و رحمت تنها بودیم  .می دونستم هنوز از این که من ولش کردم و با امید ازدواج کردم ازم دلخوره .
چهره اش گرفته شد و رفت توی فکر  .خواستم دیگه چیزی نگم تا راحت باشه  .ولی خودش گفت :
_ می دونی که فراموش شدنی نیستی  .بچه ای که داری برای من نیست و این ناراحتم می کنه  .ولی ظاهرا
تو خوشبختی  .من می خوام تو خوشحال باشی و . . .
من  :من به شرطی خوشحالم که از این وضع دربیای و زودتر سروسامون بگیری  .این همه دختر خوشگل
هست ! سایه نشد یکی دیگه  .ولی . . .
رحمت  :اگه اینقدر اصرار داری من حاضرم با سایه ازدواج کنم  .حاال که تو رو به دست نیاوردم  ،ترجیح
میدم که . . .
خوشحال شدم :
_ پس میرم بهش بگم !
لبه آستینم رو گرفت و مانع از رفتنم شد  .گفت :
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_ االن که نه دیوونه ! اول باید ببینی کس دیگه ای و می خواد یا نه  .به فرضم که منو نخواست  .تو زورش
نکن .
با خوشحالی گفتم :
_ باشه هر چی تو بگی ! وای نمی دونی چه قدر خوشحالم که باالخره تسلیم شدی سر و سامون بگیری !
بابت کاله و شال هم ازت ممنونم !
بعد از مغازه رفتم بیرون  .صاحاب مغازه هم اینقدر پسره بی خیالی بود از اول که من توش بودم همین
جور یه ریز داشت با تبلتش ور می رفت ! اصال نفهمید ما کی رفتیم تو کی رفتیم بیرون !
بعد از خرید ها رفتیم توی فست فودیه باکالس پاساژ و مشغول پیتزا زدن شدیم .
همونطور که رادمان داشت از دوران سربازیش چاخان می کرد یه لحظه پیتزا پرید توی گلوم  .سایه زد
پشتم و گفتم :
_ خوبی ؟ گلسا ؟ حالت خوبه ؟
تیکه ی پیتزا رو به زور قورت دادم و هی سرفه کردم  .مثل این که تمومی نداشت  .حس کردم داره دل و
روده ام میاد باال .

سارا گفت :
_ یا خدا سرخ شد ! رادمان اون دوغو بده من .
برام یه لیوان دوغ ریخت  .خوردم و یکم بهتر شدم  .هنوز همشون به من خیره شده بودن  .دل پیچه
گرفتم  .عذر خواهی کردم و بلند شدم برم دستشویی  .بحمد اهلل سرویس پاساژ یه طبقه باالتر بود .
خداخدا می کردم حالم بدنشه و شب بچه هارو خراب کنم  .ناخودآگاه اشک توی چشام جمع شده بود از
شدت سرفه  .از پله برقی پیاده شدم و به سمت سرویس دویدم  .سر راه یه نفر جلوم قرار گرفت  .نمی
دونم چجوری شد که می خواستم سرعتمو کنترل کنم که سر خوردم و . . .
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همه ی سعی ام رو کردم تا روی شکم فرودنیام  .تا بچه ام سالم بمونه  .ولی از نتیجه ی تالشم چیزی
نفهمیدم  .کال آخرین چیزی که دیدم زمین بود که بهم نزدیک می شد و بعد از اون چیزی یادم نمیاد .
حتی یه درد کوچیک  .فقط سرگیجه داشتم .
چشم هام رو که باز کردم  ،روی برانکارد بودم  .از سر و صدا ها و المپ ها و مانکن ها فهمیدم که دارن
منو از پاساژ بیرون می برن  .دونفر باالی سرم میومدن دنبالم  .یکیشون این ورم بود و اون یکی اون ورم .
ماسک اکسیژن نمی گذاشت دقیق پایین صورتم رو ببینم  .یکیشون رو تشخیص دادم  .دکتر مسبح بود .
کاویان مسبح  .و اون یکی  ،یکم عقب تر بود و تشخیصش نمی دادم .
هوشیاریم بیشتر شد و از درد فریاد کشیدم  .سرم ترک برداشته بود ! دردشو کامل حس می کردم و از
دردش داشتم می مردم ! جیغم که به هوا رفت اون یکی هم نزدیک شد و با گریه دستم رو فشار داد .
زمزمه کرد :
_ تحمل کن گلسا من پیشتم !
چه قدر شبیه مونس بود ! داشت منو دلداری می داد  .یعنی واقعا مونس بود ؟
با بی هوش کننده ای که بهم زدن چشمام تار شد و نتونستم از وجود مونس مطمئن بشم
سرم رو تکون دادم  .چشم هام رو فشار دادم و اسمش رو زمزمه کردم  .االن که باید پیشم باشه نیست .
کدوم گوری رفتی امید ؟ ها ؟
دستم فشرده شد و کسی زمزمه کرد :
_ داره به هوش میاد .
کاویان گفت :
_ خوبه  .وقتی عالئمش به حالت نرمال برگرده می تونه برگرده خونه  .راستی بچه چی شد ؟ افتاد ؟
لمس دست یک زن روی شکمم و بعد گفت :
_ نه  .زنده است  .اسمش رو شانس نمی زارم  .از این بچه بعید هم نبود که بتونه خونریزی داخلی خودش
رو درمان کنه .
کاویان  :من فکر می کنم روی درمان گلسا هم تاثیر گذاشته !
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اون زن  :نه  .نمی تونست با اجزای بدن گلسا تماس فیزیکی داشته باشه  .چه برسه به این که جمجمه ی
شکافته شده شو درمان کنه ! ولی از جهت انتقال انرژی  ،یه جورایی گلسا رو از خطر مرگ دور نگه
داشت  .این بچه واقعا یه عجیب الخلقه است !
کاویان  :خوب دیگه برو  .نمی خوایم تورو ببینه .
چشمام و باز کردم .البته به طرزی نا محسوس که اونا متوجه نشن  .یعنی چی که نباید ببینم ؟
سعی کردم آروم تر باشم تا فکر کنن هنوز خوابم .
اون  ،واقعا مونس بود ! خود خودش بود !
ولی با همیشه فرق داشت  .یه چادر کمری سرش بود و تا حد ممکن باالش رو جلو کشیده بود  .با چشم
های نیمه باز هم تونستم تشخیص بدم که خودشه که کنار دکتر مسبح با روپوش سفیدش وایساده .
مونس  :آره دیگه  .راستی  ،بچه ها رفتن ؟
کاویان  :آره  .سارا و سایه که برگشتن خونه ی ما  .تهویه ی خوابگاه خراب شده و موقتا خونه ی مان .
رادمهر و رادمان هم که رفتن خونشون  .البته اگه سر همشون داد نمی زدم نمی رفتن  .واقعا به خیر
گذشت .
مونس آهی کشید و به کاویان نزدیک تر شد  .صورتش و به سمت خودش برگردوند .گونه ی کاویان رو
بوسید و ازش تشکر کرد  .مونس بعد از ریختن چند قطره اشک به من نزدیک شد و آروم پیشونیم رو
بوسید  .بعد پوشیه ای که از کنار چادرش آویزون بود رو درست کرد تا چهرش پیدا نباشه  .بعد از اتاق
بیرون رفت .

کاویان هم انگار نه انگار که همین چند لحظه پیش مونس اینجا بوده  ،نشست کنار من و سرمم رو تنظیم
کرد  .از روی مونیتور وضعیتم رو چک کرد و رفت بیرون .
مسبح این همه مدت می دونست مونس زنده است ! می دونست ! فکر نمی کردم بهترین استادم
اینجوری خائن باشه ! ما هممون داشتیم از دوری مونس هالک می شدیم و اون مونس رو اینجوری بغل
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خودش داشت ؟ می دونست زنده است و دم نزد ؟ امید ! کاویان می دونست امید چجوری داره نابود
میشه از دوری مونس !
می تونستم صحنه ای رو ببینم که امید داره به کاویان مشت و لگد می زنه و یه ذره هم رحم نمی کنه !
وای چه قدر دردناکه  .نمی تونم تصورش کنم ! امید خورد میشه ! اگه بفهمه نابود میشه ! حتی اگه کاویان
دلیل قانع کننده ای داشته باشه  ،بازم امید خیلی ضربه می خوره .
چشم هامو باز کردم و ناله ای از درد کردم  .از کنار تخت دکمه ی مطلع کردن پرستار رو فشار دادم .
خیر سرم دکتر اینجا بودم و از جیک و پوکش خبر داشتم !
دو دقیقه بعد پرستار اومد  .ازش ساعت رو پرسیدم که گفت یازده شبه و دکتر کاویان به مینو گفته که
یکم دیر تر میرم خونه ولی می رسونتم .
یه ثانیه هم از توضیحات پرستار نگذشته بود و هنوز سوال بعدیمو مطرح نکرده بودم که کاویان سراسیمه
اومد توی اتاق و گفت :
_ ببخشید در نزده اومدم  .سالم گلسا  .میتونی بلند شی یا ویلچر بیارم ؟ باید برگردی خونه ی دکتر
آرشام  .خبر نداره که چی شده ولی نگرانته  .بهشون گفتم چون سر رادمان باید بخیه می خورد اومدین
بیمارستان و برگشتنت طول می کشه  .شانس آوردی که اون موقع من توی پاساژ از دور مراقبت بودم .
من  :مراقب من ؟ توی پاساژ ؟
کاویان  :امید ازم خواسته بود هر جا میری حواسم بهت باشه و خوب نمی تونستم بیام تو جمعتون .
توی دلم گفتم :
_ و البد چون مونس باهات بوده !
تشکر کردم و سرم رو از دستم کندم و گفتم :
_ می تونیم بریم .
حاال بماند که چه قدر مینو سرم غر زد که دیر کردم و چرا مواظب نبودیم  .ولی وقتی رفتم توی اتاق و
خوابیدم  ،به آرامش بعد از طوفان رسیدم  .سردردم فروکش کرد و خیلی آروم خوابیدم  .دوباره نوازش
دست سردی رو حس کردم  .سعی کردم تا اطالع ثانوی مونس رو مرده فرض بگیرم .
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سردم شد  .صدای رومینا رو می شنیدم :
_ فرشته ی عزیز  .اینو بدون که خیلی دوستت دارم .
چشم هامو باز کردم  .عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود  .دوباره همون سایه رو دیدم  .همون که
نوازشم می کرد با سر انگشت  .و هیچ حرفیم نمی زد .

زمزمه کردم :
_ امید ؟ تویی که اینجایی ؟
دوباره سکوت  .و بعد از مدت کوتاهی محو شد .
نشستم روی تخت  .سراسیمه بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم  .اصال حواسم نبود که روسری سرم نیست و
ممکنه دکتر خادم تو سالن باشه  .توی تاریکی رفتم به سمت سالن پذیرایی  .از ساعت دیواری بزرگ
چماته دار فهمیدم ساعت چهار صبحه .
هراسون از کابوسی که دیده بودم به سمت در ساختمون رفتم و بازش کردم  .یکم هوای بیرون خورد توی
صورتم  .حس می کردم هوای داخل خیلی گرفته است .
یه تونیک آستین بلند گشاد و شلوار گرم کن تنم بود  .موهام هم که یکم بلند تر شده بودن به گردنم
چسبیده بودن  .بدون دمپایی و کفش رفتم توی حیاط  .نشستم روی پله ی آخر و یکم به اطراف خیره
شدم  .دلم پیش امید بود .
حالم که بهتر شد برگشتم تو و بی درنگ تلفن خونه رو برداشتم و شماره ی امید رو گرفتم  .یکم طول
کشید اما باالخره برداشت .
امید  :سالم  .می دونی ساعت چنده ؟ تازه داشت خوابم می برد .
دستپاچه گفتم  :ب  . . .ببخشید امید  .ی  . . .یه کابوس دیدم  .دیشب . . . .آه  .دیشب  ،من مونس رو
دیدم ! بعد  ،نه نه ! قبلش سر خوردم  .سرم شکافته شد  ،رفتم بیمارستان  .اونجا مونسو دیدم ! . . .
صدای خواب آلودش نگران و جدی شد :
_ چی شد دقیقا ؟ تو  . . .االن حالت خوبه گلسا ؟ بچه خوبه ؟
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هه ! نمی دونستم بلده نگران بچه هم بشه ! با زاری گفتم :
_ امید کِی برمی گردی ؟
( راوی  :امید )
نمی دونستم جوابشو چی بدم  .کِی بر می گردم ؟ گلسا جان من اصال نمی دونم برمی گردم یا نه !
ولی گفتم :
_ سعی می کنم تا می تونم زودتر بیام .
صداش نگران شد :
_ امید من دلم برات تنگ شده ! من  . . .من تورو االن می خوام  ( .گریش گرفت ) همش دارم می ترسم
نکنه یه وقت اتفاقی برات بیوفته ! یا اینکه خودم یه چیزیم بشه .
من  :تو االن  ،خونه ی دکتر خادمی ؟ ساعت اونجا چهار صبح باید باشه  .گلسا یعنی چی که سرت شکاف
برداشت ؟ خواب دیدی ؟
دستپاچه تایید کرد :
_ آره آره خواب دیدم همش خواب بود  .ولی خیلی واقعی بود !
چند ثانیه سکوت کردیم  .بعد با خیال جمع گفتم :
_ خوب دیگه کاری نداری ؟
گلسا با گریه التماس کرد :
_ بزار بیشتر صدات و بشنوم !
آهی کشیدم  .با این که آخر شب بود و من دیشب نخوابیده بودم  ،و فردا هم باید زود بیدار شم  ،سعی
کردم با آرامش یکم براش حرف بزنم  .ولی نمی دونستم از کجا شروع کنم .
من  :یه خبر جدید گلسا  .مامان و بابام و پیدا کردم .
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متعجب گفت :
_ چی ؟
من  :منظورم ناصر فتاح و همسرش نارینه  .همونایی که پدر و مادر جسم انسانیم هستن  .خود ناصر می
دونه که من اولماکم ولی زنش فکر می کنه واقعا پسرشم  .خوب تو چه خبر ؟
گلسا با غم و اندوه ناشی از حرفای قبلیش گفت :
_ راستی  .سارا و رادمان نامزد کردن  .دو هفته دیگه عقدشونه .
متعجب گفتم :
_ عه ! چه جالب ! رحمت هم بره سایه رو بگیره باجناق شن دیه !
گلسا خنده ی کوتاهی کرد و گفت :
_ اتفاقا بهش گفتم .
من  :به کی ؟
گلسا  :به رحمت  .اونم قبول کرد روش فکر کنه .
من  :جل الخالق ! معجزه کردی ؟
خندید  .بعد گفت :
_ امید ای کاش اینجا بودی  .اصال نمی تونم نفس بکشم انگار .
من  :مگه ماسک اکسیژنم می گی پاشو بیا من نفس بکشم ؟
خندید  .گفتم :
_ هه هه ! کجاش خنده داره ؟ تو منو در حد یه ماسک اکسیژن می دونی ؟ نچ نچ نچ نچ ! اینم زنه ما
داریم ؟
حاال نوبت این بود که باهم بخندیم  .بعد از چند دقیقه شر و ور گویی قطع کردیم .
از شنیدن صداش خیلی خوشحال بودم ولی این که وضعیتم نا مشخص بود عصبیم می کرد .
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ناصر فتاح یا همون پدرم  ،عصر دیروز حالش خیلی وخیم شد و رسوندمش بیمارستان  .االن هم با نارین ،
مادرم توی بیمارستان کنارش موندیم  .االن ناصر بستری شده  .نارین هم توی اتاق کنارش خوابیده و منم
 ،رو صندلیای راهروی انتظار نشسته خوابم برده بود .
بعد از قطع کردن تماس  ،نتونستم بخوابم  .چشم هام بدجور می سوخت  .رفتم یه آب به صورتم زدم و
مشغول قدم زدن شدم .
همونطور که قدم می زدم زیر لب دعا می کردم بابام زنده بمونه  .اون یکی از کمک های بزرگ من بود .
دستی روی شونه ام قرار گرفت  .برگشتم و دیدم نارین پشتمه .
گفتم :
_ هوا یکم سرده  .شما چرا اومدین بیرون ؟
خندید و گفت :
_ ببخشید بعد از دوازده ساعت تازه یادم افتاده که پسرم زنده است ! اصال حواسم بهت نبود  .می دونی
وقتی آدم پیر میشه کم کم حواسش تحلیل میره .
با لبخند گفتم :
_ شما هنوز پیر نشدین ما . . .
ادامه ندادم  .خیلی زود اشک توی چشم هاش جمع شد و گفت :
_ آره می دونم لیاقت ندارم بهم بگی مامان  .نمی دونم چرا و به چه دلیل ناصر تورو داد به آرشام بزرگ
کنه اونم بدون این که من بفهمم  .من مطمئن بودم که تو مردی ! جسدت رو توی بغلم گرفتم و باهات
خداحافظی کردم  .نمی دونم چطور زنده شدی  .حاال که دقت می کنم  ،واقعا خودتی ! چشم هات مثل
ناصره  .ولی چطور ؟ آخه چطوری ؟
سکوت کردم .
نارین  :م  . . .من می تونم بغلت کنم ؟
من  :البته .
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خیلی غمگین دست هاش رو دورم حلقه کرد و سرشو روی سینه ام گذاشت  .بعد به گریه کردنش ادامه
داد و زمزمه کرد :
_ مهم نیست چطوری ! مهم اینه که زنده ای !
بی اراده دستم رو روی روسری ابریشمی خوش بوش کشیدم و بعد بازوانش رو گرفتم  .بوش رو استشمام
کردم  .بوی مادر  .سرشو عقب برد و کمی باال گرفت تا منو بتونه ببینه  .دستش رو روی صورتم کشید و با
لبخند نگاهم کرد  .از معدود افرادی که شکایتی از قیافه و موهام نداشت !
اشاره کرد که خم بشم  .خم شدم  .گونه امو بوسید و سرم رو نوازش کرد  .حس بدی داشتم  .نه من
براش پسر خوبی بودم و نه اون برام مادری کرده بود و حتی روح من متعلق به پسرش نبود  .ولی عشقی
که بین جسم من و جسم اون وجود داشت  ،هنوز زنده بود  .عشق مادر و پسر .
به اصرار من رفتیم توی بیمارستان و روی صندلی های انتظار نشستیم  .فضای بیمارستان رو تاریک کرده
بودن .
مثل مادر های معمولی و انگار نه انگار که سی سال منو ندیده  ،باهام حرف می زد .
خیلی ناگهانی پرسید :
_ همسرت چه شکلیه ؟
لبخندی زدم :
_ چطور مگه ؟
نارین ( باور کنید نمی تونم مادر خطابش کنم ! )  :خوب دلم می خواد بدونم عروسم چه شکلیه ؟ اسمش
چیه ؟ برام بگو خب !
من  :اسمش گلسائه  .ریزه ولی بانمک و زیباست  .چشم های معصوم و مشکی داره  .و  . . .خیلی مهربونه
.

با ذوق خاصی گفت :
_ پس پسرت هم اگه بهش بره خیلی مهربون میشه ! نه ؟
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خندیدم :
_ بچمون دختره ! اسمش هم رومیناست .
نارین ابرو باال انداخت :
_ آهان  . . .اگه اسمش رو انتخاب نکرده بودین دلم می خواست من اسمشو بزارم .
پوزخندی زدم  .یهو دلخور شد :
_ آه  .حواسم نبود  .حق ندارم تو زندگیت دخالت کنم  .منو ببخش امید .
اشک ریخت  .دلم لرزید  .دستشو گرفتم  .دستی که چروک شده بود  .ولی هنوز ظریف و زیبا بود .
شکننده ولی زیبا  .این شکل و شمایل نیست که اشخاص یا اجسام رو زیبا جلوه میده  ،این عشقه که باعث
میشه زیبا ببینی  .وقتی دخترت رو دوست داشته باشی  ،حتی اگه زیبایی چندانی نداشته باشه  ،تو در
مقایسه با زیباترین دختران هم  ،دخترت رو زیبا تر می بینی .
نارین اشکش رو پاک کرد  .با دلجویی گفتم :
_ قصد نداشتم ناراحتتون کنم  .خب  ،حاال دلتون می خواست اسمش رو چی بزارین ؟
با بغض گفت :
_ اسم مادرم  ،سکینه بود .
خندیدم  .یاد خواهر مسبح افتادم  .با استناد از کتاب هایی که خونده بودم می دونستم سکینه اسم کی بوده
 .ولی خوب زیاد بین مردم محبوب نیست  .اون شخصیت نه  ،این اسم محبوب نیست .
نارین اعتراف کرد :
_ شرط می بندم حتی اگه اسمشو جلوی زنت بیارم تا اخر عمرش ازم متنفر می مونه چه برسه به این که
بخوام اسم بچتونو بزارم این .
گفتم  :خوب شما می تونید رومینا رو سکینه صدا کنین .فقط مخصوص شما  .خوبه ؟
خندیدم و گفتم :
_ اینجوری نوه مو از خودم نمی رنجونم ؟
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من  :اگه رومینا از این که به این اسم مقدس صداش کنین ناراحت بشه  ،این تربیت غلط من رو نشون
میده ! اگه هم من تربیت بچه بلد نباشم  ،مطمئنم گلسا بلده  ،هوم ؟ نظرت ؟
با شوق بهم نگاه کرد و گفت :
_ بعد از مرگ ناصر منو برگردون ایران !
با چشای گنده شده گفتم :
_ چی ؟ چرا فکر می کنید پدر می میره ؟
به دستم نگاه کرد و گفت :
_ چون می میره  .چندسالیه که خودمو واسه این اتفاق آماده کردم  .اینجوری خودش راحت میشه  .فکر
نکن که من دوستش ندارم یا نسبت بهش بی احساسم  .من عاشقشم  .و به خاطر همین دوست ندارم زجر
کشیدنش رو ببینم  .می فهمی ؟
اشکش رو آروم پاک کردم و گفتم :
_ آره ولی بیا دعا کنیم که کامال خوب بشه .
با بغض و درد گفت :
_ من همیشه همین دعا رو می کنم ! هنوزم امید وارم خوب بشه ! ولی اگه با مرگ راحت میشه  ،من
اصرار نمی کنم بمونه !
نزاشتم حرف دیگه ای بزنه و بغلش کردم  .اجازه دادم تا گریه کنم  .حس می کنم که بعد از مونس خیلی
دل نازک تر شدم  .دیگه نمی تونم خشک رفتار کنم .
حس می کنم با کمک به پدر و مادر امید  ،می تونم بهای داشتن این جسم رو پرداخت کنم  .ولی چه بهایی
؟ من بیشترشو قبال پرداختم ! مونس  ،تهدید گلسا و شاید هم دخترم .
آیا واقعا باید منتظر مرگ ناصر باشم ؟
***
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به اصرار نارین  ،جسد پدر رو به ایران برگردوندیم  .من می خواستم توی بهشت زهرا دفنش کنیم ولی
مامان اصرار کرد که توی زادگاه مادرش  ،قم دفنش کنیم  .توی بهشت معصومه  .اولین بار بود که قم رو
می دیدم  .شهر عجیب و بیگانه ای بود  .یک جو وحشتناک داشت .
صدای ال اله الی اهلل توی گوشم می پیچید  .و پدر بعد از یک ماه که تازه دیده بودمش چشم هاشو بسته
بود  .تو کل این یک ماه من توی مارسی پیشش بودم  .و گلسا خیلی ازم دلخور شده بود .
کنار خاک تازه زانو زدم  .قلبم ناراحت بود ولی آرامش داشتم  .مادر خیلی بی قراری می کرد  .مینو و گلسا
سعی می کردن آرومش کنن  .و من تازه اقوامی رو دیدم که اصال نمی شناختمشون  .و بهم تسلیت می
گفتن .
بعد از خاکسپاری  ،مادر خواست که ختم شب اول و سوم رو هم همینجا برگزار کنیم  .و من و مادر و
گلسا به خونه ای قدیمی که قدمتی صد ساله داشت رفتیم که متعلق به مادربزرگ مادر بود  .و من با سیل
عظیم اقوام و خویشان مواجه شدم  .که در طی مراسم توی این خونه بودن  .دکتر خادم و مینو هم پیشمون
بودن .
کاویان هم توی قم موند ولی نه توی خونه ی مادربزرگ  ،اون رفت توی هتل مستقر شد .
اولین باری که رفتم حرم  ،تنها رفتم  ،اولین مکان مقدسی بود که توش قدم میزاشتم  .اصال نه فرصت و
نه لیاقتش برام پیش میومد .
خیلی مکان عجیبی بود  .حس خاصی نداشتم  .و خوب یکم هم توی اجرای آداب گیج بودم  .توی هیچ
کتابی نوشته نشده بود که وقتی میری توی حرم  ،باید کفش هاتو دربیاری  ،توی پالستیک بزاری و
تحویل کفشداری بدی  ،و بعد اگه تونستی ظریح رو ببوسی و دعا کنی  .من رفتم اونجا تا فقط به رسم
ادب به اون بانو سر بزنم  .و این کار رو هم کردم .
جمعیتی که دور ظریح بودن رو درک نمی کردم  .خیلی ها به ظاهر عجیبم نگاه می کردن  .کت شلوار و
این مدل موی عجیب  ،و رنگ سرمه ای !
بوی گالب و صدای صلوات حس عجیبی به ادم القا می کرد  .من با استفاده از عقل و منطقم اسالم رو
پذیرفته بودم  .نه معلمی داشتم که یادم بده و نه دوستی که تشویقم کنه  .و اعتقاداتم هم در حد اجرای
دستورات بود و نه احساس قلبی  .و این اذیتم می کرد .
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توی دلم دعا کردم که در مسیر درست از عقلم استفاده کنم  .و برای روح پدرم دعا کردم .
از حرم بیرون اومدم  .تا خونه ی مادربزرگ زیاد راه نبود و من هم پیاده اومده بودم  .هفت صبح  .امروز
دومین روز از مرگ پدره و فردا شب ما برمی گردیم .
بازار هنوز کامل باز نشده بود ولی از همون مغازه های نیمه باز  ،یه دست چادر و جانماز صورتی کوچیک
خریدم  .برای دخترم  .می دونستم احتمالش زیاده که مدت زیادی کنارش نباشم  .و شاید اونقدر ها هم
دوستش نداشته باشم  .ولی نباید بزارم مثل من بهش کم محلی بشه  .و ته دلم  ،دوستش دارم .
داشتم به خونه ی مادربزرگ نزدیک می شدم که از دور دیدم دو نفر جلوی خونه مشغول پچ پچ هستن .
یه مرد و یه زن  .اون مرد جین مشکی و بلوز مشکی پوشیده بود و زن هم  ،چادر کمری و پوشیه داشت .
اول خواستم برم جلو تر ولی یهو مرد نیم رخ شد  .منو ندید ولی من دیدمش  .کاویان بود .
یکم عقب تر رفتم و توی اون کوچه ی تنگ و پر پیچ و خم  ،پشت یه دیوار قایم شدم  .سعی کردم گوش
تیز کنم ولی از اون فاصله چیزی نمی شنیدم  .آفتاب تازه زده بود و صدای گنجشک ها مخ رو نوازش
خشن می داد  .بقیه رو نمی دونم ولی برا من که رو مخ بود !
منتظر شدم بفهمم اون زنه کیه  .کاویان دستش رو گرفت و چیزی بهش گفت  .بعد دستشو کشید و به
سمت مخالف من رفت  .داشت دور می شد .
یواش یواش تعقیبش کردم  .بدون این که متوجه بشه تا سر کوچه دنبالش رفتم  .چون توی کوچه به زور
یه ماشین رد می شد  ،ماشین هارو باید توی خیابون پارک می کردی
خالصه این که تا سر کوچه رفتم  .کاویان به سمت ماشینش رفت و در جلو رو برای زنه باز کرد  .زنه هم
سوار شد  .بعد خیلی فشنگی رفتم جلوتر  .بعد از سوار شدن کاویان  ،سعی کردم از جلو ببینم چه خبره .
البته ضایع بازی درنیاوردم .
شیشه هاش دودی بودن المصب نمی شد دید  .به ناچار وقتی دیدم ماشینش حرکت کرد رفتم سوار ماشین
خودم شدم  .خدارو شکر سوئیچش همراهم بود  .تعقیبشون کردم  .طبق حدسی که زدم  ،نرفت به هتل ،
نمی دونم چه مسیری می رفت  .منم اینجارو نمی شناختم  .یکم ترسیدم که راهو گم کنم ولی مصمم بودم
سر از کار کاویان دربیارم .
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باالخره یه جا نگه داشت  .نمی دونستم دقیقا کجاست  .یه پارک خیلی بزرگ  ،کنار یه رودخونه ی خشک
 .که کف اون رودخونه رو جاده زده بودن و یه بزرگراه شده بود تقریبا  .و وسط اون رودخونه که یه ذره
وسط اون گودی بزرگ آب جاری بود  ،چمن کاری کرده بودن  .و یه مونوریل نیمه کاره وسط این
رودخونه درحال ساخت بود  ( .ارواح عمشون اگه تموم بشه )
کاویان  ،کنار پارک نگه داشت  .یکم دور تر ازش ماشین رو پارک کردم  .و پیاده شدم و به تعقیب اون
دوتا ادامه دادم  .کاویان از کنار یه آبنما گذشت  .و روی یه نیمکت نشستن  .نمی دونستم کاویان
اینجاهارو بلده ! چه جای خفنی اومده گردش  ،اونم وسط کویر !
هوا یکم داغ بود ولی قابل تحمل .
به طور نا محسوس موقعیتم رو به پشت کاج ها انتقال دادم و رفتم جلو تر تا بهتر ببینم .
اون زن پوشیه اش رو کنار زد و مشغول باد زدن خودش به یه بادبزن طرحدار شد  .از دور فکر کردم
شبیه مونسه  .عینکم رو یکم جابه جا کردم و دقیق تر شدم  .واقعا شبیه مونس بود !
از تعجب چشام زده بود بیرون ! تا حد ممکن نزدیک تر شدم  .صداشون رو می شنیدم
کاویان می گفت  :عجب نمایی داره المصب ! چندباری اینجا اومده بودم منتهی با دایی هام  .خیلی حال می
داد  .یه زندایی دارم یک آش رشته هایی می پخت  ،بعد میومدیم اینجا آش می خوردیم حال می کردیم .
چندسال پیش که سرم خلوت تر بود خیلی فامیل باز تر بودم .
مونس ( به نظر من البته )  :من که اصال ازاین جور خوش گذرونی ها نداشتم  .یا درس می خوندم  ،یا
درس می خوندم .
صداش هم کپی مونس بود ! نکنه خودشه و  . . .؟
چند بار خواستم برم جلو و از خودشون بپرسم  ،ولی واقعا اینقدر تو شوک بودم که به زور می فهمیدم
خودم دارم چه جور نفس می کشم ! هر لحظه احتمال میدادم از تعجب سکته ای چیزی کنم !
کاویان خندید و گفت :
_ دیروز گلسا می گفت که بعضی وقت ها توی خواب و بیداری حس می کنه صدای بچه اشو می شنوه .
مونس  :آخی  .همچین با حسرت میگی که دلم سوخت ! می خوای ما هم بچه بیاریم ؟
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مثل تیکه گوشت توی روغن به جلز و ولز افتاده بودم  .نمی دونستم عصبی باشم یا ناراحت ؟ خوشحال
باشم یا عصبی ؟
کاویان  :نه بابا منظورم که این نبود ! منظورم این بود که  ،هنوز نفهمیدی آرتان کجاست ؟ دیگه دوماه
دیگه بچه به دنیا میاد و ما هنوز نمی دونیم دشمنمون کجاست !
مونس  :آه  .چقدر من باید از دست این امید حرص بخورم ! چند صد بار به اون گلسا گفته بودم که . . .
کاوی  :هی  .بی خیال خواست خدا بوده دیگه  .بعدشم اونا همدیگه رو دوست داشتن  .می شد جلوشو
گرفت ؟ نمی شد ! همین امید داشت دیوونه می شد ! هرکی عاشق میشه یه بهایی هم باید واسه رسیدن
بهش بپردازه  .برای من و تو  ،این اختفا ها بهاش بود  .غیر از اینه ؟
مونس  :خوب آره  ،ولی  ،می ترسم گلسا . . .
کاوی  :می ترسی گلسا چی ؟ امید هرکاری می کنه که اون هیچیش نشه .

مونس  :هعی  . . .توکل بر خدا ایشاال همه چی درست میشه  .راستی  ،مغازه ی اون عتیقه فروشه توی
نیویورک رو پیدا کردیم  .اه شونصد سال طول کشید ! حاال بیا و اعتراف بگیر ازش  .مگه حرف می زنه
اصال ؟ توی مغازه اش یه چک چند صد ملیاردی به امضای آرتان پیدا کردیم که به ازای یه عتیقه ی خاص
پرداخت شده بود  .از تاریخش فهمیدیم که همین ماه پیش بوده .
دیگه وا رفتم  .مغزم از فهم بقیه حرفاشون عاجز مونده بود  .هنگ بودم هنوز !
روی چمن ها دراز کشیدم و بعد از چند دقیقه آروم برگشتم توی ماشینم  .و بعد رفتم خونه .
ساعت یه ربع به نه شده بود  .یه نون هم از سر کوچه خریدم .
مامان بیدار بود  .با دیدنم گفت :
_ سالم  .کجا رفته بودی ؟ چهارساعته رفتی نون بگیری
من  :سالم  .حرم بودم  .بعدش هم رفتم بازار و  ( . . .جانماز و چادر رو نشونش دادم ) اینارم خریدم .
با شوق نشست نگاهشون کرد  .پرسیدم :
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مامان  :آره  . . .وای خیلی اینا نازن ! فکر کنم وقتی چهار پنج سالش بشه این چادره اندازش بشه .
تایید کردم و رفتم توی اتاق  .فرش قدیمی و عتیقه ی کف اتاق رو نگاه کردم  .کنار پنجره ی قاب چوبی و
سنتی  ،گلسا هنوز خواب بود  .کنارش نشستم  .یادم اومد که گلسا هم گفت فکر کرده که مونس رو
جایی دیده .
فعال بی خیالش شدم و روی زمین دراز کشیدم و دستامو زیر سرم گذاشتم  .سقف اتاق یکم نم داده بود .
ازاونجایی که فهمیدم اینجا هنوز چندتا از خدمتکار های مادربزرگ من زندگی می کردن برای همین
نفروخته بودنش  .خونه قدیمی بود ولی هزار ماشاال مامان بزرگ پولدار بوده ها !
چشم های خستم و بستم  .امشب برمی گردیم  .یا تهران یا سمنان  .هنوز به مامان نگفتم که خونه ی من و
گلسا توی سمنانه .
فکر نکنم مخالفتی داشته باشه  .خونه ی توی فرانسه رو خیلی راحت فروخت چون می گفت اونجا اصال
خونه اش نبود و جایی که وطن ادم نباشه نمی تونه راحت باشه .
گلسا تکونی خورد  .توی خواب گفت :
_ من مراقبتم نترس رومینا .
خندیدم  .داشت با بچه حرف میزد ؟
کنجکاو شدم ببینم دیگه چی میگه  .گوش تیز کردم .
توی ادامه ی حرفا و هذیوناش گفت :
_ مونس  ،توی بیمارستان بود  ،اومده بود باال سرم  .اون  ،زندست .
( راوی  :گلسا )
امید  :من االن درد دارم  .چی می تونه دردم و کم کنه ؟

من  :مسکن اصال نمیشه ! فکرشم نکن چون ممکنه با دارو واکنش بدی بده و معدت بپوکه !
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امید  :من یه بار بهت گفته بودم که زنده می مونم به شرطی که . . .
من  :چی ؟ یادم نیست !
امید  :به شرطی که تو کنارم باشی .
من  :خوب هستم دیگه !
امید  :بی شعوره نفهم یه نوازشی چیزی پوکیدم از کمبود محبت !
با این حرفش زدم زیر قهقهه و حاال نخند کی بخند  .قیافش شده بود مثل بچه هایی که آب نبات
چوبیشون و می گیری هم عصبانیه هم می خواد بزنه زیر گریه !
وقتی یه دل سیر خندیدم اشکمو پاک کردم و گفتم :
_ وای خدا دلم درد گرفت ! خوب چیکار کنم امیدجان یکم سرم شلوغه  .حواسم پرت میشه .
دستمو روی کله ی نیمه کچلش کشیدم و لپ هاشو با خنده کشیدم  .دلخور شده بود .
یه زانوش رو جمع کرد  .دستمو گرفت و سفت فشار داد  .دردم دراومد :
_ آی یواش تر پودر شد دستم ! کتلت میسازی داداش ؟
مظلوم گفت :
_ بوسم نمی کنی ؟

من  :خودتم اینقدر شکم داشتی می تونستی خم شی خداوکیلی ؟ نشست و برخاست من االن با حول و
قوه ی الهی انجام می گیره ! چجوری خم شم آخه ؟
دماغشو چین داد و گفت :
_ از اولشم این دختر رقیب من بود  .عجب آتیش پاره  (. . . .سرفه ی ناگهانی و شدید ) . . .
من  :حالت خوبه ؟ پاشو بشین .
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سریع نشست و به سرفه کردن ادامه داد  .دستمو بردم جلو و روی جناق سینه اش فشار دادم و بعد بین
ترقوه هاش  .یکم بهتر شد  .بعد رخ تو رخ من نگاه کرد  .با گفتن جمله " من خوبم " و یه لبخند  ،همه
چیزو جمع کرد  .همه نگرانی های من و درد های خودش .
آروم بغلش کردم و گفتم :
_ خوب تر هم میشی . .
دستم رو روی کمرش کشیدم  .دمای بدنش داشت به مرور بهتر و حتی داغ تر از دمای بدن انسان معمولی
می شد  .این دارو تا یه ماه دمای بدنش رو متعادل می کرد .
لگد بچه رو حس کردم و فکر کردم امید هم حسش کرد که با شادی گفت :
_ رقیب کوچولوم حالش خوبه .
با پوزخند گفتم :
_ چرا رقیب تو بشه ؟ اون یه دختره ! رقیب من باید باشه نه تو !
امید  :جدا ؟
من  :معموال که اینجوریه !
خندید  .یکی نیست بگه آخه تو فقط باش  ،فقط سه تامون کنار هم باشیم  ،هیچی دیگه مهم نیست .
امید موهام رو نوازش کرد و بوسید  .بعد گفت :
_ کم کم داری به نظرم سرد میای !
من  :خوب تو داری داغ میشی .
امید  :نه  ،دمای تو هم تحلیل رفته  .به خاطر کم خونیه ؟
من  :نمی دونم .
امید  :امشب اگه خسته شدی زیاد کار نکن .
خندیدم و گفتم :
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_ من کار نکنم کی کار کنه آخه ؟ تو ؟ خودت که دردت بیشتر از منه  .بگیر بخواب بابا ما که با کاویان و
سکینه ازاین تعارفا نداریم می ذاریمشون سره کار !
خندید  .عاشقانه گفت :
_ دعا کن همه چیز به خوبی پیش بره خانومم  .چون خیلی دوستت دارم  .دعا کن خدا ازم جدات نکنه .
برگشتم و توی صورتش نگاه کردم  .نفسمو فوت کردم و ناخودآگاه گریم گرفت  .اشک هامو پاک کرد .
با سر انگشتاش صورتمو نوازش کرد و آروم منو بوسید .
سفت بغلش کردم و دستمو روی سر نیم کچلش کشیدم  .چطوری دوری ازش رو تحمل کنم ؟
***
سکینه مسبح  ،دستی روی سرم کشید  .آروم زمزمه کرد :
_ کاهش دمای بدنت به خاطر اینه که داری به تولد بچه نزدیک میشی  .باید یجوری هماهنگ کنیم که اون
حوالی تو تهران و توی بیمارستان خودمون باشی  .می فهمی که چی می گم ؟
سرمو به نشونه تایید تکون دادم  .آروم بغلم کرد و گفت :
_ نگران نباش من نمی زارم چیزی بشه  .تو و دخترت زنده می مونین .
خندیدم و گفتم :
_ بی خیال آجی خدا بزرگه .
بعد با هم رفتیم توی آشپزخونه  ،مامان نارین مشغول کشیدن پلو توی دیس ها بود .
دستی روی کابینت کشیدم  .تمیز تمیز بود  .امید از کنارم رد شد و همزمان لبخندی هم بهم زد  .رفت تا
سفره رو برداره  .خونمون نقلی تر از خونه دکتر خادم بود و طبیعتا نمی تونستیم مهمونارو پشت میز
بنشونیم  .و شاید امید برای اولین بار توی عمرش می خواست سفره پهن کنه .
برای همین توی پهن کردن سفره کمکش کردم .
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از این سر سالن پذیرایی به اون سر سفره یه بار مصرف رو کشید  .سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم .
دلیلی نداشت  .این چرت و پرتایی که به خاطرش ترس از دست دادنش رو داشتم  .امید فراتر از این بود
که بی دلیل اسیر بشه  .اگه به خاطر هدف مشخصی ازم دور بود دلم خوش تر بود  .تا اینکه این مسئله
شخصی باشه که اون عوضیا فقط با ما کار دارن .
شام رو که نتیجه تالش من و مامان نارین بود با آرامش کامل خوردیم  .مهرسا هم به سروکله زدن با
دانیال مشغول بود .
سکوت عجیبی فراگیر شده بود  .من و مهرسا و سکینه بی هیچ حرفی داشتیم ظرفارو می شستیم  .بیرون
آشپزخونه هم هیچ صدایی شنیده نمی شد  .حتی تلوزیون هم خاموش بود  .فضا با فضای مهمونی های
معمولی خیلی فرق داشت  .با توجه به آخرین بازدیدی که از سالن داشتم  ،دانیال خواب بود  ،ماهان به
گوشیش ور می رفت  ،امید و کاویان هم خنثی به هم زل زده بودن  .مامان امید هم که داشت یه چیزی با
قالب می بافت .
هیچ کس جرئت شکستن سکوت رو نداشت  .انگار که همگی طلسم شده بودیم .
مهرسا ظرف هارو کف میزد  ،سکینه آب می کشید منم خشک می کردم .
بعد از این که آخرین تکه رو خشک کردم و سره جاش گذاشتم  ،زیر لب خسته نباشیدی به خواهرم و
سکینه گفتم و بعد راهی اتاق مادرشوهرم شدم  .آخرین بار کتاب " استاد عشق " رو اونجا دیدم  .با این
که جزو کتاب های امید بود که من داشتم می خوندم  ،نارین جون هم بهش عالقه مند شده بود و داشت
می خوندش .

نارین خیلی روحیه عجیبی داشت  .این همه سال توی فرانسه زندگی کرده بود ( ذکر کرده بودم که 03
سال ) ولی وقتی فارسی حرف میزد حتی یه ذره هم لهجه ی فرانسوی نداشت ! برعکس فرانسوی حرف
زدنش هم هیچ فرقی با فرانسوی های اصیل نداشت  .و همین طوری هم وقتی نماز می خوند فکر می
کردی یه عرب اصیله ! حاال این فقط زبون بود  ،روحیه اش ! رفتارش ! حتی غذا خوردن و لبخندش
هنوز ایرانی بود  .هنوز ایرانی فکر می کرد و همونقدر که باهام مهربون بود جذبه ی مادرشوهری رو حفظ
می کرد نامرد !
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در رو پشت سرم بستم  .لبم رو یکم جویدم و دنبال کتاب گشتم  .پیداش نکردم  .یاد مونس افتادم  .اتفاقا
حاال که کاویان اینجا بود  ،بدجور هوس کردم ازش حرف بکشم  .منتهی به روش خودم !
داشتم بر می گشتم تا از اتاق بیرون برم که پام خورد به یه کتاب  .آهی از سر کالفگی و خنگی خودم
کشیدم و برش داشتم و راهی اتاق خودمون شدم  .دوباره همون سکوت خونه رو گرفته بود .
در اتاق رو بستم و رفتم روی تخت نشستم  .گوشیم رو برداشتم و سر پنج دقیقه اون یکی سیم کارتم رو
راه انداختم و خیلی یهویی و بدون هیچ فکری به شماره ی کاویان پیام دادم :
_ سالم  .من مونسم خط جدیدم  .وضعیت چجوره ؟
با استرس به صفحه گوشیم زل زدم  .داشتم ناخونامو با بدبختی می جویدم که یه دستی زدم تو کلم ! من
چرا زودتر به ذهنم نرسید ؟

سریع گوشیم رو چک کردم و با خوشحالی و رضایت از وجود برنامه ی مورد نظر  ،سر ده دقیقه کاویان
رو هک کردم ! /:
از چیزایی که دیدم متوجه شدم که بله  ،با مونس ارتباط داره ولی همون هم با رمز و رازه  .داشتم پیام
های کاویان و فردی که شواهد نشون میداد مونسه رو می خوندم .
مونس نوشته بود که به زودی قراره به هند بره  .چون طبق احتماالت و شواهد آرتان اونجاست  .حاال من
پیام های عاشقونشون رو هی رد می کردما ! فکر نکنین ازاین فضوالم !
بازم نمی فهمیدم چرا مونس داره دنبال آرتان می گرده ؟
توی یکی از پیام های کاویان نوشته شده بود :
_ اون گربه ای که موش آزمایشگاهی گلسا رو خورده بود  ،یادته ؟ اون رو خیلی وقت پیش موقعی که
بعد از کلی دنگ و فنگ پیداش کردیم منتقلش کردیم پژوهشگاه اصلی تا یا نابود بشه و یا از تومور
پاکسازیش کنیم  .اون گربه کامال پاکسازی شد ولی محض احتیاط هنوز توی حیوون خونه نگهش می دارن
 .ولی به من خبردادن که به طرز مشکوکی کشته شد  .وقتی جسدش و هفته ی پیش داشتم بررسی می
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کردم  ،دیدم مغز و قلب و جگر گربه توی کالبد نیست  .اونا دیگه واقعا دارن پاشون و از گلیمشون دراز
تر می کنن !
اصال یاد گربم نبودم ! بیشتر از یه سال می شد که اصال فکرش و هم نکرده بودم  .گربه ی خوشگلی بود .
مینو داده بود بهم تا ازش نگهداری کنم  .پس  ،کشته بودنش ؟ ؟ ؟

مشغول چک کردن بقیه جزئیات بودم و اصال حواسم به پیامی که داده بودم و حتی اطرافم نبود حتی المپ
اتاق هم خاموش بود .
دستی از پشت روی شونه ام نشست .با وحشت برگشتم دیدم امیده و با یه لبخند مزحک نگاهم می کنه !
هینی کشیدم و گفتم :
_ ترسیدم نامرد ! یه اهنی یه اوهونی !
امید لبخندش وسیع تر شد :
_ کاوی رو هک کردی ؟
من  :داشتی دید می زدی منو ؟
امید  :و مثل من متوجه شدی که ( صداشو میاره پایین ) مونس زندس ؟
سرمو به نشونه تایید تکون دادم  .نشست کنارم  .هنوز درد داشت  .با هم نشستیم و زاغ سیاه کاوی رو
چوب زدیم  .امید گفت که کاوی بیرون خوابش برده و احتمال زیاد پیامی که براش فرستادم رو ندیده .
برای همین هم محض احتیاط و جلوگیری از دعوا مرافعه  ،از طریق همون هک  ،پیام خودم و شمارم رو
حذف کردم از گوشیش .
با امید به این نتیجه رسیدیم که بهتره که کاری به کار مونس و کاوی نداشته باشیم  .گرچه هم از دستشون
ناراحت بودیم و هم دلمون برای مونس تنگ شده بود .
***
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قلبم داشت میومد توی حلقم ! سوسک ؟ آخه االن ؟ آخه درست وقتی که نه امید خونه اس و نه نارین
جون ؟ اونم وقتی نمی تونم جم بخورم از درد ؟ حاال سوسکه به کنار  ،باید چه کار کنم االن ؟
از ترس سوسک درد خفیفم شدت گرفته بود .
به زحمت بلند شدم رفتم اسپری سوسک کش رو پیدا کردم و برگشتم توی اتاق و با بدبختی دوباره پیدا
کردن سوسک مواجه شدم  .بعد از یکم گشتن پیداش کردم و حرصمو روی سوسک بیچاره و اسپری
خالی کردم .
به سرفه افتادم  .اسپری برام ضرر داشت .
با نفس تنگی جسد سوسک مرده رو با کاغذ برداشتم و به سمت سطل آشغال بردم .
رفتم توی دستشویی  .حس کردم دل و روده ام داره باال میاد ولی از شدت سرفه سرخ شدم و چیزی باال
نیاوردم  .چشمام قرمز شده بود  .آب به صورتم زدم و رفتم تا یه لیوان آب بخورم و سعی کردم نفس
عمیق بکشم  .اگه اکسیژن به بچه نمی رسید می تونست خطرناک باشه .
تلفن رو برداشتم تا به یکی زنگ بزنم بیاد پیشم  .هرکار کردم دلم نیومد به امید زنگ بزنم  .امروز
مامانشو برده بود آزمایشگاه برای قلبش یه آزمایش کلی بده  .صبح به اندازه کافی اعصابش خورد بود .
شماره مهرسا رو گرفتم و صبر کردم جواب بده  ،نیم دقیقه  ،یک دقیقه  ،جواب نداد  .دوباره زنگ زدم
به موبایلش  .در دسترس نبود  .زنگ زدم به ماهان  ،تا اومد برداره  ،یهو تلفن از دستم افتاد  .بعد ،
خودم هم درحالی که مثل بید می لرزیدم نقش زمین شدم .
سرمای عجیبی همه جام رو به سرعت گرفت  .هرچی پزشکی خونده بودم از سرم پرید  .خوب من که
مامایی نخونده بودم ! تازشم یه رزیدنت بودم !
از تومور و نمونه ها هم هرچی یادم بود اون موقع به کارم نمیومد  .فقط سرم گیج رفت و بی هوش شدم .
( راوی  :امید )
پسر جوونی که جلوم نشسته بود بهم لبخند زد  .شاید بیست و چند سالش بود  .خیلی شاد و با روحیه به
نظرم اومد  .مامان نارین رفته بود خونه تا یه سری چیزا رو بیاره  .و من مونده بودم و این پسر ژیگول و
این آقای اخموی این وریم .
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دلم بدجور شور می زد ولی اصال بروز نمی دادم .
پسره اومد کنار من نشست و گفت :
_ ببخشید  ،شما هم دفعه اولتونه ؟
هه ! چه روحیه دخترونه ای داره ! بابا مگه کجاش اینقدر ذوق داره ؟ این که زنت امکان داره بمیره و
هیچ کاریم نمی تونی بکنی براش ؟
وای خدا سکینه کجایی ! خودتو برسون تا گلسا به فنا نرفته ! این رفیقای ماهم فقط بلدن تئوری بچینن !
یعنی این قده درصد احتمال نمی دادید بچه زودتر دنیا بیاد ؟ حاال من چه گلی به سرم بگیرم ؟
بدون واکنش خاصی گفتم :
_ آره  .دفعه اولمه .
پسره  :عه ! اصال بهتون نمیاد !
من  :تو چند سالته اصال ؟
پسره  :بیست و دو و می تونم سن شمارم بپرسم ؟
من  :نچ .
خندید  .دلم می خواست همچین بزنم فرق سرش حالش جا بیادا ! اه .
آقا اخمالوئه  :اه ه ه ! چرا نمیاد این بچه آاقا من هزارجور کار دارم !
صدای گریه یه بچه بلند شد و اون دونفر از جا پریدن  .و من می دونستم که بچه ی من قرار نیست گریه
کنه و به احتمال هفتاد درصد  ،حنجره ضعیفی داره و از حرف زدن و حتی درآوردن یه تار صوتی اجتناب
می کنه .
چند دقیقه بعد پرستار با یه بچه که الی این پارچه سبزا پیچیده شده بود  ،از بخش اتاق های عمل اومد
بیرون و گفت :
_ خوب آقای فرهادی اینم دختر خوشگلتون  .ببینیدش تا من ببرمش بخش نوزادان .
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اون پسره به پرستاره نزدیک شد و با دیدن بچه انگار که بهش تی تاپ داده باشن خرکیف شد و بغلش
کرد و با اشک ( ! ) بوسیدش و دادش به پرستار .
دلم بیشتر لرزید  .توی دلم آیه الکرسی دیگه ای خوندم و چشامو بستم  .زنگ گوشیم منو از حال خودم
درآورد و وادارم کرد به کاویان جواب بدم :
_ الو ؟

کاوی  :سالم امید  . . .اومد ؟
من  :نه هنوز .
صدای مضطربش بدتر شد :
_ خوب پس صبر کن تا من و سکینه برسیم !
من  :من مشکلی با صبر کردن ندارم بچه مشکل داره ! االنم توی بیمارستانیم  .فقط دعا کن تا یه ساعت
دیگه دووم بیاره .
سکینه گوشی رو ازش گرفت :
_ الو فتاح ؟ ببین ی کاری کن بری توی اتاق زایمان ! احمق جان پروژه یهو لو میره ! یه کاری بکن !
مهرسا اونجا نیست ؟
من  :یه چیزی میگی ها دختر ! مگه میزارن من برم تو ؟
صدای گریه ی بچه ی بعدی زنگ اخطاری برای من بود  .هنوز بچه نیومده .
اون آقا اخمالوئه هم بچه اش رو دید و بعد از چند دقیقه که با اون پسره رفتن توی بخش تا بچه هاشون و
بیشتر ببینن  ،من تنها شدم  .یه ساعت دیگه هم گذشت و سکینه و کاویان رسیدن سمنان  .ورود اون دو
نفر همانا و جیغی که از اتاق عمل شنیدم همان  .از جام پریدم و با وحشت به سمت دری که روش زده بود
( ورود ممنوع ) خیره شدم .
برگشتم  .چشم های سکینه هم پر ترس شده بود  .این جیغ گلسا بود که تاحاال نشنیده بودم اینجوری
جیغ بکشه .
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سکینه چادرشو از سرش کند و با وحشت به داخل اتاق حمله برد  .یخ کردم  .جیغ ها ادامه داشت  .مثل
اینکه یه نفرو همینجوری روی شن داغ بکشن و اونم فقط بتونه جیغ بکشه .
صدای پرستارا رو شنیدم که داد می زدن :
_ خانوم شما حق ندارین بیاین تو !
. . . .و کله شقی و زور و مهارت سکینه که انگار تونسته بود از حصارشون رد بشه .
جیغ های بیشتر که انگار داشت حنجره ی خودشو پاره می کرد  .به جرئت میگم هیچ زنی حین زایمان
اینجوری جیغ نمی زنه به جز . . . .
این جیغ ها بیشتر از سر ترس بود نه درد ! یعنی به نظر میومد از ترسه ! قلبم داشت میوفتاد کف پام .
کاویان شونه هام و گرفت  .ده دقیقه نگذشت که دری که بهش زل زده بودم باز شد  .کاویان چادر سکینه
که توی دستش بود رو چلوند  .سکینه اومد بیرون  .دستاش خالی بود ولی خونی .
سرشو بلند کرد  .غمگین بود  .دلم گواه بد می داد  .اگه جفتشون و از دست داده باشم چی ؟
کاویان  :چی شد سکینه ؟ حرف بزن !
خواهر زیباش لب هاش و تکون داد و گفت :
_ هردو . . .

کاویان  :هردو چی ؟
سکینه  :جفتشون زنده ان اما . . .
دستش لرزید  .توپیدم :
_ اما چی ؟
سکینه  :اما گلسا سکته کرده !
کاویان  :یعنی که چی ؟
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با تته پته پرسیدم :
_ حالش خوبه ؟
سکینه سرشو تکون داد :
_ آره بابا حالش خوبه  .بهش شوک دادن  .االنم قلبش برگشته  .خوشبختانه توی کما هم نرفته  .االن
منتقلش می کنن بخش .
کاویان  :بچه چی ؟
سکینه  :حالش  . . .خوبه  . . .االن میارنش ببینی .
اینش خطاب به من بود  .ببینم  .دسته گلم رو .
پنج دقیقه بعدش یه پرستار اومد بیرون و بعد از این که چشم غره ای به سکینه رفت به من گفت :
_ آقای فتاح شمایید ؟

من  :آ  . . .آره  ( .می خواستی بگی پ ن پ من خانوم فتاحم) :
پرستاره یه گوله پارچه که یه بچه وسطش بود رو داد بهم .و گفت :
_ دختر خوشگلتون .
با احتیاط توی بغلم جاش رو محکم کردم و پارچه رو یکم کنار تر زدم  .و چهره معصوم بچه رو دیدم .
نفسش منظم بود  ،قلبش می زد و سالم بود  .موهایی سیاه و کم پشت داشت  .و پوستی سفید مثل برف .
لب های غنچه ای خوشگل و دماغ پت و پهن .
پرستار گفت :
_ خیلی تولد سختی بود ! اصال ندیده بودم مادری اینقدر زجر بکشه  .بچه که ریزه بود و آزاری نداشت !
چیز دیگه ای اذیتش می کرد .
زیر لب گفتم :
_ خروج انرژی به این سنگینی .
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پرستاره  :چی ؟
من  :هیچی !
دستم رو روی صورت دختر کوچیک کشیدم  .آروم چشماشو باز کرد  .مژه های خوشگلش رفتن باال و من
دیدم که چشم هاش چه قدر وحشتناکن ! ترکیبی از آبی و مشکی  ،خط به خط ! این مورد ژنتیکی اصال .
 . .تاحاال وجود نداشته !
ناخودآگاه قطره اشکم ریخت روی صورتش  .دستش و از زیر پارچه آورد باال و به صورتم زد  .دستشو
گرفتم و آروم بوسیدم  .لبخندی روی لبش نشوند .

صدایی توی ذهنم پیچید :
_ سالم  ،پدر .
توی چشم هاش زل زدم  .می تونست باهام حرف بزنه ؟ توهم بود ؟ واقعی بود ؟ نه ! اون واقعا از طریق
امواج مغزی باهام حرف زد !
لب هامو از هم باز کردم :
_ سالم  .رومینا !
خنده اش وسیع تر می شد و اشک من بیشتر !
محکم بو کشیدمش و سرم رو روی سر کوچیکش گذاشتم  .بازوهامو تنگ تر کردم .
پرستار گفت :
_ آقای فتاح  .بسه دیگه می خوام ببرمش توی بخش مراقبت .
باشه ای گفتم و رومینا رو دادم به پرستار  .توی دلم گفتم هیچ وقت نمی زارم دست اونا بهت برسه رومینا
 .هیچ وقت ! اهمیت نمیدم دنیا چجور می خواد با تو کنار بیاد  .ولی تو دختر منی  .همه چیز منی  .نه االن و
نه هیچ وقت نمی زارم اونا تورو ازم بگیرن !
***
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گلسا  :گفتم که هووی منه  . . .هی می گفتی نه بابا من اصلن دوسش ندارم  .چی شد پس ؟

خندیدم .
ناراحت شد :
_ ها چیه می خندی ؟ که دختر شیرینه ؟ همممم  . . .امید اونجوری بوسش نکن حسودیم میشه ! نکن
پوستش حساسه !
نوزاد بی صدا یا روی حالت میوت رو با لبخند از صورتم جدا کردم و به صورتش خیره شدم  .باالخره
باهاش تنها شدم  .واال ! این خاله و مامانبزرگش مگه تنهاش میزاشتن ؟
گلسا  :میشه بدی به من رومینارو ؟
با خنده گفتم :
_ معذرت می خوام ! اصال حواسم نبود !
دختر خوشگلم رو به سمتش گرفتم  .با حالت خنده و عصبی از من گرفتش و خیلی ذوق زده نگاهش کرد
 .گلسا از وقتی به هوش اومده بود نتونسته بود رومینا رو بغل کنه .
من  :گلسا ؟
گلسا  :بله ؟
من  :ممنونم ازت چون می دونم خیلی زجر کشیدی .
گلسا  :کاری نکردم که قابلی نداشت .
بچه یکم دست و پا زد  .گلسا بهش با عشق نگاه کرد  .و بعد از دو ثانیه گفت :
_ آه  .اصال یادم نبود ببخشید .
بعد روبه من گفت :
_ میشه مارو تنها بزاری ؟
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یه تای ابرومو دادم باال :
_ چرا اون وقت ؟
ژست گرفت و گفت :
_ این دیگه مسائل مادر دختریه شما دخالت نکن !
پوزخندی زدم و گفتم :
_ باشه اصال من میرم یه دسته گل بخرم واسه دسته گالم  .اینقدر هول بودم که یادم رفته بود .ولی خوب
این یه بار به خاطر تو ها ! وگرنه من خیلی دوست دارم غذاخوردنش و نگاه کنم .
گلسا خندید و گفت :
_ ممنون عزیزم .
***
خیلی بهم فشار میاوردن  .از وقتی رومینا به دنیا اومده بود مدام بهم پیام میدادن که باید بهشون تحویلش
بدم  .دو هفته گذشته و من دارم به اتمام مهلتم نزدیک می شم  .یعنی همون یک ماه  .انیس بدتر از همه
حتی سرراهم هم سبز میشه !
وقتی بعد از سی سال تازه دارم طعم زندگی رو می چشم و دو نفر رو دارم که بی نهایت دوستشون داشته
باشم  ،اینا نمی زارن .

باید یه جوری  ،طوری که ماهان و مهرسا از قضیه سردر نیارن نقشه رو عملی کنیم .
امروز بلیطای کیش رو برای خودم و گلسا خریدم  .رومینا رو اینجا می زاریم  .به ظاهر البته و موقت .
البته به این فکر هم افتادم که رومینا رو بزاریم پیش کاویان و سکینه ولی اینجوری اونا شک می کنن .
برای همین می زاریمش پیش مامانم .
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کلید انداختم و در رو باز کردم  .وارد خونه شدم  .گلسا با وجود اینکه حتی دوهفته پیش سکته کرده بود
حالش خیلی خوب بود  .اومد به استقبالم و پالستیک های خرید رو ازم گرفت و با مهربونی بازوم رو بغل
کرد  .زیر لب سالم کرد بهم .
سرش رو بوسیدم و گفتم :
_ سالم مامان کو ؟
گلسا  :تو اتاقش داره رومینا رو می خوابونه  .خوب چه خبر ؟
من  :خبر ؟ ها بلیطامون و گرفتم .
چهرش گرفت  .منم مثل خودش  ،حتی دو روز هم طاقت دوری رومینا رو نداشتم ولی چاره ای نبود .
گلسا  :خوب حاال کی هست ؟
من  :شیش روز دیگه .
و بعد کتم رو درآوردم و رفتم توی اتاق مامان  .بهش سالم کردم و با لبخند به گل خوشگلم که خوابیده
بود نگاه کردم .

قبل از اینکه رومینا رو ببینم اصال دوستش نداشتم  .داشتم ولی اصال شدید نبود  .وقتی دیدمش انگار
مهرش تو دلم کاشته شد  .دخترمه  .مثل شاهزادم می مونه  .پرنسس  ،کویین  ،الو  ،چرا اینقدر دوسش
دارم نمی دونم ! ولی دوسش دارم و نمی خوام هم این عالقم از بین بره .
مامان گفت :
_ خسته نباشی امیدجان .
من  :مونده نباشی مادرجان .
رفتم جلو و خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم  .یاد مینو افتادم  .هرچه قدر هم که برام مادری کرده بود
بازم نگاه یه مادر رو بهش نداشتم ولی هنوز دوسش داشتم  .دلم براش تنگ شده بود .
نشستم کنار پاهای دراز شده ی مامان که رومینا روشون خوابیده بود  .و دست دخترم رو گرفتم .
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مامان  :نکن بیدار میشه !
چشمی گفتم و از اتاق بیرون رفتم  .با به دنیا اومدن رومینا فشار کارهام بیشتر شده بود  .شب ها اغلب
نمی خوابید و گریه می کرد  .همونجور که گمان می رفت  ،حنجره اش ضعیفه و زیاد نمی تونه گریه کنه .
برای همین بعد از پنج دقیقه که با صدا گریه می کنه  ،فقط اشک می ریزه و هوا از دهنش بیرون میده .
شبیه صدای لوله ی گاز  /:هرشب گلسا بغلش می گیره و گریه می کنه باهاش  .شیرش به اندازه کافی
نیست و رومینا شیرخشک هم نمی خوره .
کارهای دانشگاه هم بدجور فشارآورده بهم  .ازاون بدتر فکر کردن به کاریه که می خوام بکنم و آینده ی
نامعلومم .
بدتر از اون  ،اگه چیزی بشه و مامان از قضیه ژنتیک من و دوجسمه بودنم خبردار بشه باید چه گلی به
سرم بگیرم ؟
بعد از خوردن ناهار  ،رفتم سراغ مقاله هام که یه مروری بهشون بندازم  .گلسا اومد کنارم نشست و بهم
خیره شد .
زیر لب گفتم :
_ مگه قبال نگفتم بهم خیره نشو حواسم پرت میشه ؟
گلسا  :میشه حرف بزنیم ؟
من  :االن نه .
گلسا  :چرا ؟ خیلی سرت شلوغه ؟
چیزی نگفتم و عینکم و جابه جا کردم .
مامان درحالی که رومینا توی بغلش بود اومد کنار ما و گفت :
_ به نظر من باید این بچه رو دکتر ببریم  .صداش درنمیاد بچه ! نکنه الله ؟ وای خداوندگارا ! ( بغض
کرد ) ممنون که نوه به این خوشگلی بهم دادی ولی ای کاش الل نبود !
گلسا لب گزید و بچه رو از مامان گرفت :
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_ نه مامان  .بچم الل نیست  .سکینه مسبح معاینه اش کرده  .فقط یکم تارهای صوتیش ضعیفه  .بزرگ
بشه بهتر میشه ولی کم حرف .
یکی از کلمه های مقاله رو با خودکار مشکیم ویرایش کردم و واکنشی به حرفاشون نشون ندادم .
مامان  :امید جان فدات شم میای این بچه رو نگه داری ؟ گلسا می خواد موهای منو رنگ کنه یکم این
جلوهاش سفید داره میشه .
مامان خیلی روی موهاش حساس بود  .همیشه تا یه ذره سفید می شد رنگ می کرد تا موهاش مشکی یک
دست باشه .
همیشه هم فکر می کرد من صورتمو تیغ میندازم ! نمی دونست که ژنتیک من اینجوریه  .حتی این مدل
موهام هم تا حدود زیادی ژنتیکیه .
با کالفگی " باشه " ای گفتم و مقاله هامو جمع کردم  .بعد دختر خوشگلم رو از مامان گرفتم .
وقتی بغلش کردم دست های کوچیکش رو تکون داد و بهم نگاه کرد .
با رفتن مامان و گلسا  ،باهاش تنها شدم  .همونجور که توی بغلم بود رفتم سمت پنجره که نور نارنجی
رنگ غروب ازش میومد داخل  .به افق طالیی خیره شدم  .ساختمون ها و شهر .
زمزمه ای توی سرم پیچیدن گرفت :
_ چه چیزی آزرده خاطرت کرده پدر ؟
قلبم به تپش افتاد  .با کلمه ی آخر به رومینا نگاه کردم که به من نگاه می کرد  .می دونستم روح خیلی
قوی ای داره ولی نه در این حد ! از روز تولدش به بعد دیگه باهام اینجوری حرف نزده بود .
زیر لب گفتم :
_ تو چه قدر نازی رومینا !
لبخندی زدم و صورتش رو نوازش کردم  .چشم هاش یه جوری بود که انگار توی عمقشون قراره غرق
بشی و داری آینده رو می بینی  .و از غرق شدن وحشت پیدا می کنی ! یک عمق ژرف و ترس انگیز !
خندیدم و خودمو زدم به اون راه  .انگار نه انگار که باهام تو ذهنم حرف زد !
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دوباره گفت :
_ از چه چیزی ناراحتی ؟
لبخندم جمع شد  .توی چشم هاش خیره شدم  .با نگاهش داشت بهم می گفت که بهش جواب بدم .
گفتم :
_ تو می دونی چرا ؟
گفت :
_ خیر پدر جان  .ولی وقتی شمارا این چنین برانگیخته می بینم دل رنجیده می شوم .
خندیدم و گفتم :
_ چه لفظ قلم هم حرف می زنی !
لبخند زد  .آروم گونشو بوسیدم و زیر لب بهش گفتم :
_ مهم نیست من از چی ناراحتم  .مهم اینه که تو و گلسا پیش منین و سالمین  .تا شماها خوبین من هم
خوبم .
چشم گردوند  .با دستش محکم جیب پیراهنم رو گرفت و شروع کرد به بازی کردن باهاش .
نمی زارم هیچ اتفاقی بیوفته  .اگه خدا کمکم کنه که حتما می کنه  ،من از خطر دورشون می کنم .
( راوی  :گلسا )
برای بار هزارم بوسیدمش و سپردمش توی بغل مامان نارین  .دست امید رو گرفتم و باهم از خونه خارج
شدیم .
یه ساعت دیگه پرواز داشتیم و باید می رفتیم فرودگاه .
توی ماشین یه بند داشتم گریه می کردم  .البته بی صدا  .آخرش وقتی نزدیک فرودگاه شدیم صدای زجه
ام بلند شد .
امید دیگه طاقت نیاورد و فریاد زد :
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_ دیگه تمومش کن دیگه لعنتی یه سره داری آبغوره می گیری ! سرم درد می کنه ! اعصابم خورده تو
هم هی عر بزن ! تمومش کن گلسا وگرنه به واهلل خودمو با دستای خودم خفه می کنم !
هیبت صداش و تحکمش تنم رو لرزوند و به رعشه انداخت  .دلم زیر و رو شد  .هیچی نگفتم و فقط بغضم
و قورت دادم .
ماشین رو برد توی پارکینگ فرودگاه و توی طبقه سوم پارک کرد  .شب بود و تاریک .
پیاده شدم  .چمدون هارو از صندوق عقب پایین آورد و ماشین رو قفل کرد  .دسته ی چمدون خودم رو
گرفتم و با بغض به سمت در خروجی حرکت کردم  .صدای خرچ خرچ کشیده شدن چرخ های چمدون
امید پشت سرم بهم می گفت که داره پشت سرم میاد .
یه لحظه بازوم رو گرفت و منو از رفتن نگه داشت  .وایسادم .
چمدونش رو ایستاده رها کرد و اومد جلوی من و سرم رو باال گرفت  .نگاهم رو ازش دزدیدم  .خم شد و
عمیق و طوالنی منو بوسید  .با این کارش سد اشک هام شکست و دوباره باریدم  .دستاشو دورم حلقه کرد
و آروم گفت :
_ ببخش اگه داد زدم  .دست خودم نبود عصبی بودم .
دستم رو به سختی باال بردم و روی کمرش گذاشتم  .سرش رو روی سرم گذاشت و بعد از چند ثانیه منو
از خودش جدا کرد و دسته چمدون های جفتمون رو گرفت و جلوتر راه افتاد .
زیاد معطل نشدیم و تا چشم به هم زدیم  ،توی هواپیما کنار هم نشسته بودیم  .برای من که اولین بارم
بود یکم ترس داشت  .ولی خیلی طول نکشید که عادت کردم .
فکر رومینا نمی گذاشت آروم بگیرم  .اگه می رفتن سراغش چی ؟
امید بهم اطمینان داده بود که اونا سراغش نمیرن و قرارش اینه که سر یک ماه بچه رو بهشون تحویل بده
.یعنی یه هفته دیگه !
اصال تصور این که دیگه رومینا رو نبینم داشت دیوونم می کرد !
بعد از این که رسیدیم کیش نزدیکای صبح شده بود .
توی هتل مستقر شدیم و نمازمون رو خوندیم  .امید گرفت خوابید ولی من خوابم نمی برد .
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سه روز به فالکت گذشت  .به ظاهر اومده بودیم ماه عسلی که بعد از عروسیمون فرصت نشد بریم  .ولی
اصال خوش نگذشته بود .
حاال باز مرام مامان نارین که نپرسید چرا بچتون رو با خودتون نمی برید شما که اینقدر دوسش دارید .
امید سعی می کرد عادی رفتار کنه و کاری کنه بهم خوش بگذره  .طوری که باورم می شد که این کاراش
نقش بازی کردن نیست !
بعد از سه روز  ،کم کم داشت برام مقدمه جور می کرد که برگرده سمنان برای اجرای نقشه  .اولش خیلی
بی تابی کردم ولی بعدش آروم شدم  .با فکر این که دوباره می بینمش  ،بوسیدمش و باهاش خداحافظی
کردم  .شب آخری که باهم بودیم رو هیچ وقت یادم نمیره .
رفتیم کنار دریا  .از معدود موقع هایی بود که کت شلوار تنش نبود  .یه تی شرت چسب آستین بلند
سورمه ای پوشیده بود و جین مشکی  .من هم تونیک سفید – سرمه ای راه راهم رو پوشیده بودم با جین
آبی .

تاریک بود ولی با وجود نورافکن ها یه دید نسبی ای داشتیم  .کنار مغازه های ساحلی پر از سر و صدا بود .
می گفتن روز ولنتاین بوده  .به حق چیزای ندیده نشنیده !
از پله های سنگی پایین رفتیم درحالی که دستامون توی هم قفل شده بودن  .پا روی ساحل شنی گذاشتم .
از رطوبت هوا کالفه شدم و چادرم رو درآوردم و از ساعد دستم آویزون کردم .
این قسمت از ساحل نور پردازی نداشت ولی نور ماه و بازتابش از دریا خیلی قشنگ شده بود اون شب .
سالنه سالنه پاهامون رو روی شن ها می کوبیدیم  .جوری راه می رفتیم انگار که برای رسیدن به دریا هیچ
عجله ای نداریم  .یا انگار که پدر و مادری بودیم که پنج شیش تا بچشون دارن به سرعت به سمت دریا و
آب می دون و اونا هم با لذت نگاه می کنن .
هعی  .چه رویاهایی که نبافته بودم  .آینده ای شیرین  ،با چند تا بچه و نوه نتیجه .
شاید فکر کنید که من دیوونه ام که همه زندگیم رو پای یک االغ گذاشتم  .ولی اون االغ استاد من بود  .من
هیچ فرقی بین اولماک و امید نمی دیدم  .شاید هم اولماک رو بیشتر دوست داشتم .
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من اولماک رو دوست داشتم  .شاید چون چیزی که توی انسان ها پیدا نکرده بودم توی اون می دیدم .
انسانیت !
دستش رو از دستم جدا کرد و دور کمرم انداخت  .سرم رو بهش تکیه دادم و آه کشیدم  .چیزی نگفت .
طبق قرارمون که سکوت بود .

شانه به شانه ی دریا قدم می زدیم  .موجی پایین پام رو خیس کرد .
زمزمه کردم :
_ امید تو من رو دوست داری ؟
امید  :این چه سوالیه که می پرسی ؟ اگه دوستت نداشتم که این همه دردسر نمی کشیدیم !
بی حوصله گفتم :
_ منظورم فقط االن نیست  .تو حتی اگه از هم دور باشیم هم عاشقم می مونی ؟ اگه از هم بی خبر باشیم ،
و ...
امید  :من همه سعیم رو می کنم  .تو همیشه توی قلبم هستی  .فقط اونی که اون باالست می تونه تورو از
قلبم خارج کنه  .و اون هم این کار رو نمی کنه ! چون من باهاش اتمام حجت کردم  .قلب من کاروانسرا
نیست  .وقتی تو اومدی این تو  ،دیگه نمی زارم خارج بشی  . . .این شیرین ترین زندونه ! قلب !
بازوش رو محکم فشار دادم و پرسیدم :
_ ناراحت نیستی از این که یک موجود دیگه ای ؟ یا فکر می کنی که من با جسم دیگه ات کنار میام ؟
امید  :خودم دقیقا نمی دونم جسم دیگه ام چه شکلیه  .ولی خوب  ،زیادم خوشم نمیاد پیش خونوادم با یه
قیافه ی دیگه باشم .
من  :اگه کاری کردن که این جسمت تحلیل بره و به همون جسم برگردی  ،چه کار می کنی ؟
امید  :اون موقع شاید بفهمم که هدف به وجود آوردن من چی بوده .
یکم عقب تر کشوندمش و نشستیم روی ماسه ها  .البته ماسه های خشک .
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یک صدف کوچیک برداشتم و نشونش دادم  .لبخندی زد و گفت :
_ خیلی قشنگه !
گفتم :
_ ای کاش این مشکالت رو نداشتیم و عادی زندگی می کردیم  .رومینا می رفت مدرسه و بعد من توی
درس خوندن بهش کمک می کردم  ،یه دوقلو هم میاوردیم و اسماشونو می گذاشتیم رادمهر و رادمان !
بعد رومینا می گرفت می زدشون  ،من دعواش می کردم  ،تو منو دعوا می کردی ! من گریه می کردم ،
آخ . . .
خندید و گفت :
_ اصال فکرشم نمی کردم با وجود زایمان وحشتناکی که داشتی بازم به فکر بچه باشی !
من  :من عاشق بچه هام ! هرچی بیشتر بهتر !
پوزخندی زد و گفت :
_ خوب هرچی بیشتر باشن خرجشون رو دست منه ! اینو نمی گی ؟
من  :خدا روزیشون و میده تو هیچکاره ای !

خندید :
_ آره دیگه باید خر حمالی کنم ! تو که نمی کنی !
من  :عه ! خوب دوباره میرم بیمارستان کار می کنم ! خسیس !
بازوم رو مالوند و گفت :
_ خسیس نیستم ! آینده نگرم !
با گفتن آینده دلم یجوری شد  .انگار که ما االن فقط داشتیم خیالبافی می کردیم و حتی یه درصد هم قرار
نیست واقعی بشه .
آهی کشیدم و آروم به ماه نگاه کردم .
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لپم رو بوسید و دستاشو دورم حلقه کرد  .نور افکن ها خاموش شدن و هیاهوی کنار ساحل که از 133
متری ما به گوش می رسید بیشتر شد .
کمی بعد آتیش بازی شروع شد  .اولین بار بود آتیش بازی می دیدم  .آسمون خیلی خوشگل شده بود .
بعضی از ترقه ها توی آسمون به شکل قلب و " الو " در میومدن .
به آسمون نگاه کردم و دستامو دور زانوم حلقه کردم  .روح زندگیم یه جعبه جلوم گرفت  .فکر کنم از تو
پالستیک خریدا درآورده بود  .کی اینو خریده بود ؟
من  :این چیه ؟
خندید و گفت :
_ پیچ مهره اس برا تعمیر هواپیمای فردام ! شکالته دیگه ! دهنتو شیرین کن !
با این که دلم گرفت ولی خندیدم و گفتم :
_ بشینیم بخوریم ؟
امید  :پ ن پ بشینیم نگاش کنیم ! بخوریم دیگه !
با شوق و ذوق بسته ی شکالت رو باز کردم و با تعارف به امید  ،مشغول خوردن شدم .
شکالت خیلی دوست داشتم !
بعد از این که ته شکالتا رو درآوردیم  ،امید یه شاخه گل رز هم که توی پالستیک خریدامون بود درآورد
و بهم داد .
با ذوق گفتم :
_ امید تو خودت گلی دیگه گل چرا بهم میدی ؟
خندید و گفت :
_ نه دیگه اگه پسرا گل بودن که نمیومدن با دخترای قد کوتاه ازدواج کنن .
یه تای ابرومو دادم باال :
_ چی ؟ یعنی من کوتوله ام ؟
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خیلی جدی گفت :
_ مگه نیستی ؟
دلخور شدم و رومو کردم اونور .
امید  :اگه پسر گلی مثل من با یه دختر قد کوتاه ازدواج کرده  ،نشون میده که اون دختره هم گل بوده
وگرنه مرض نداشته که !
توپیدم بهش :
_ ببین امید بلد نیستی عاشقانه بسازی چرت و پرت درنیار ! اه .
دلخور تر از من گفت :
_ باشه بابا حاال بیا منو بخور ! چی گفتم مگه .
پوفی کشیدم و به دریا خیره شدم  .صدای موج ها  ،برخوردشون با ماسه ها و درخشش صدف ها  .خیلی
قشنگ بود .
چند لحظه از دنیای واقعی جدا شدم و رفتم به دنیای کودکی هام  .وقتی که با مامان و بابا و مهرسا می
رفتیم شمال و من و مهری آب بازی می کردیم  ،صدف جمع می کردیم و همدیگه رو اذیت می کردیم .
همون طور که سرم رو روی زانوم گذاشته بودم و به صدای دریا گوش می دادم خوابم برد  .شاید چند
دقیقه هم نکشید که خوابیدم  .وقتی چشم باز کردم توی بغل امید بودم  .هنوز کنار دریا  .آتیش بازی
تموم شده بود و نورافکن ها روشن  .از صداها و هیاهو ها هم خبری نبود .
خواب آلود پرسیدم :
_ ساعت چنده امید ؟
امید  :سه صبح .
از جام پریدم و گفتم :
_ چی ؟ سه صبح ؟ چرا بیدارم نکردی ! تو ساعت پنج پرواز داری !
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امید  :آره  .پس پاشو بریم هتل .
خیلی سرد حرف می زد  .انگار نه انگار که اونقدر عاشق همیم ! داره میره ولی اینقدر سرد !
بلند شدم و با تکوندن چادرم و خالی شدنش از ماسه ها  ،سرم کردمش و دنبالش راه افتادم  .پالستیک ها
هنوز توی دستش بود  .ای کاش خوابم نمی برد ! ای کاش خوابم نمی برد و ناز کشیدنش رو می دیدم !
ای کاش تموم شب با هم حرف می زدیم ! داره میره و قلب منم با خودش می بره !
رفتیم توی هتل و اون ساک دستی رو آماده کرد  .یه سری وسایل ضروری مثل داروهاش رو برداشت و با
یه خداحافظی کوتاه و سر پایین انداخته می خواست از اتاق بیرون بره که با از حالت گیج و منگی بیرون
دراومدم و به سمتش دویدم و محکم بغلش کردم .
اون هیچ واکنشی نشون نداد  .شاید خداحافظی براش از من سخت تر بود .
صورتشو با دوتا دستم گرفتم و گریون به چشم های دریا رنگش نگاه کردم  .سرشو پایین کشیدم و
خودمو باال کشیدم  .صورتش رو غرق بوسه کردم و گذاشتم صدای گریم یکم بلند بشه تا حداقل خودش
بشنوه .
با دوتا دستش ساعد هام و گرفت و از صورتش جدا کرد و سرشو باال کشید تا لبم به صورتش نرسه .
دستامو مشت کردم و با بغض زمزمه کردم :
_ بزار حسرتش به دلم نمونه !  (. . . .نفس نفس های من )  . . . .بزار نگاهت کنم ! اگه دیگه ندیدمت
. . . .اگه دیگه ندیدمت چه کار کنم امید ؟ تو بگو من چه کار کنم ؟
چشمهاش و بست و نفس غمگینی به رنگ غصه کشید و زمزمه وار گفت :
_ امید برمی گرده گلسای من  .امید برمی گرده  .حتی اگه امیدت رو از دست بدی  ،بر می گرده  .این
امیده که حیات می بخشه  .خودمو نمی گما ! اصل امید و ایمان داشتن رو میگم  .امیدت به خدا باشه
گلسای من  .خوب ؟
لحنش هنوز هم سرد بود  .سرم و به نشونه مثبت تکون دادم بدون این که از نگاهش چشمام و بگیرم .
صورتم و آروم نوازش کرد و گفت :
_ من دیگه میرم گلسایی  .تا دو روز دیگه مامان نارین و رومینا میان پیشت  .خوب ؟

393

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

موهامو بوسید و بعد از رها کردن دست هام ساک رو برداشت و از در اتاق رفت بیرون  .رفت و انگار که
قلبم رو کند و با خودش برد .
به سمت تخت رفتم و خودمو روش پرت کردم و تا می تونستم زار زدم  .یکم که سبک شدم رفتم نماز
صبحم و خوندم و دوباره دراز کشیدم  .دیگه نای گریه نداشتم  .اینقدر هق زدم تا خوابم برد .
***
به قولش عمل کرد  .به سه روز نکشیده  ،مامان نارین و رومینا کنار من بودن  .غیر مستقیم فهمیدم که
رادمهر هم دورادور حواسش به ما هست  .فقط استرس امید رو داشتم که می خواد چه کار کنه  .امید  ،به
ماهان هم گفته بود که با مهرسا و دانیال برن شمال تا دو هفته آبا از آسیاب بیوفته  .البته نگفته بود که در
شرف چه بگیر و ببندی هستیم .

نوزاد یه ماهه ی من در آغوشم بود و امید رفته بود که باهاشون مقابله کنه  .چجوریش رو نمی دونم .
روز قبل از موعد  ،کاویان اومد سراغ ما و همراه رحمت  ،مارو برد دوبی  .به نظرش خارج کشور برای من
و رومینا امن تر بود  .البته این رو امید هم بهم گفته بود که مسبح میاد دنبال ما .
بازم قربون مامان نارین که چیزی نمی پرسید و همیشه خونسرد بود  .گاهی حس می کردم از همه چی
خبر داره و دم نمی زنه ! معلوم نبود این زن ماهیتش چی بود که اینقدر ازش می ترسیدم .
کاویان توی دوبی برای ما یه خونه ی نقلی اجاره کرد  .بعد هم من و رومینا و مامان و رحمت رو گذاشت و
برگشت ایران .
یه هفته از اون روزی که امید با اونا روبه رو شده بود می گذشت  .موبایلش که خاموش بود و کاویان هم
چیزی به من نمی گفت  .رحمت هم خبری از امید نداشت  .مامان نارین هم فقط می نشست یه گوشه و دعا
می کرد  .می دونست یه خبرایی شده ولی نمی پرسید  .و باز هم تردید من برای عادی بودن مامان نارین !
***
گذاشتمش روی پام تا بخوابه  .یه الالیی قدیمی هم براش می خوندم :
_ الال الال  . . .گل پونه  . . .بخواب تا ما  ،بریم خونه  . . .الال الال گل نعنا  . . .بخواب برات  ،بیاد بابا ،
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اشکم رو پاک کردم  .تو شهر و مملکت غریب  ،تنها و بی کس  ،بی خبر . . . .این الالیی هم که بازیش
گرفته  .از مهرسا هم که بی خبرم .
دستم رو روی دست رومینا گذاشتم  .با چشم های بازش بهم خیره شد  .خیال خوابیدن نداشت  .ولی اگه
نخوابه من نمی تونم با مامان نارین برم بیرون برای رفتن به سفارت ایران  .اینجا موبایل هامون آنتن نمی
داد  .برای تماس گرفتن با کاویان و گرفتن خبر های بیشتر قصد داشتیم بدون این که رحمت بفهمه بریم
سفارت  .امروز هم رحمت رفته بود برای رومینا شیرخشک مخصوص پیدا کنه  .چون معده ی رومینام یکم
مشکل داشت و نمی تونست شیرخشک معمولی بخوره .
التماسش کردم :
_ بخواب رومینا ! من کار دارم ! باشه ؟
نگاهش عمیق تر شد  .لب هاش رو از هم باز کرد و نفسش رو بیرون داد  .دید که دارم گریه می کنم ،
صدایی توی ذهنم پیچید :
_ صبر داشته باش فرشته ی عزیز  .صبر .
خندیدم  .اونم متقابال بهم لبخند زد .
صداش کردم :
_ رومینا ؟
لبخندش گشاد تر شد و لپاش چال افتاد و جای خالی دندون هاش و نشونم داد  .این قدر از دیدن این
حرکتش ذوق کردم که نزدیک بود جیغ بزنم ! بغلش کردم و سرش و گذاشتم روی شونه ام .
دوباره توی ذهنم گفت :
_ فرشته ی عزیز  ،حال پدر خوب نیست .
با تعجب زمزمه کردم :
_ تو از کجا می دونی ؟
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رومینا  :می بینمش .
سکوت کردم  .بعد از چند ثانیه پرسیدم :
_ حالش خوبه ؟ ( چه سوالیه که می پرسم خودش گفت حالش بده ! ) کجاست ؟
رومینا  :مامان  . . .پدر داره درد  . . .می . . .
قطره ی اشکم افتاد روی پشت لباسش  .گفتم :
_ خوب ؟ بعدش ؟
از خودم جدا کردمش  .خوابش برده بود  .آخه االن وقت خواب بود بچه ؟
با دلهره رومینا رو سره جاش خوابوندم و آروم با مامان نارین رفتیم بیرون  .سفارت ایران زیاد شلوغ نبود
ولی یکم معاطل شدیم تا بتونیم با رئیس سفارتخونه حرف بزنیم .
تماس گرفتن با کاویان مشکل نبود ولی من می خواستم از انیس هم خبر بگیرم  .چون می دونستم از
کاویان نمیشه حرف کشید .

بعد از مالقات با رئیس سفارت خونه  ،گفتن که می زارن با انیس هم تماس بگیریم و برامون پیداش می
کنن  .بعد از تماس با کاویان و شنیدن جواب های ردگم کننده  ،به انیس زنگ زدم .
به محض این که گفتم الو  ،شناخت و فهمید گلسام .
خیلی گرم گفت :
_ چی شد با من تماس گرفتی گلسا جون ؟
من  :فقط بهم بگو چه بالیی سر امید آوردین ؟
انیس خندید :
_ داشتیم شکنجش می کردیم که جای تو و بچه رو لو بده که خودت زنگ زدی فهمیدیم دوبی هستی  .به
زودی پیدات می کنیم کوچولو ! ولی نترس اگرم پیدات نکردیم مورد برای امید زیاد سراغ دارم !
گوشی از دستم افتاد  .شاید اگه ازاین سیم دارا نبود میوفتاد می شکست .
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رنگ از چهره مامان نارین پرید  .پرسید :
_ چی شده دخترم ؟
جوابی ندادم  .تلفن رو قطع کردم و شماره ی جدیدی که از مونس حفظ کرده بودم گرفتم  ،یک دقیقه
طول کشید تا برداره  .بعد از مدت ها صداش رو شنیدم که گفت :
_ بله ؟ شما ؟

با بغض گفتم :
_ مونس !
( راوی  :امید )
آب جوش رو خالی کرد روی صورتم  .نفس های داغ و پرحرارت آرتام رو روی پوست گردنم حس می
کردم  .زیر گوشم غرید :
_ هنوزم نمی خوای بگی اونا کجان ؟
پوزخندی زدم که منجر شد گوشه ی پاره ی لبم بسوزه .
من  :واقعا که توقع نداری حرف بزنم ؟ برو به جهنم دره عوضی !
آرتام  :ببین اولماک ما نمی خوایم بیشتر از این پیش بریم ! مجبورمون نکن شکنجه رو شدید تر کنیم .
من  :آخه از جون اون دوتا چی می خواین ؟ بزارین راحت باشن ! اصال حاال که من اینجا توی چنگتونم !
دست از سر اونا بردارین !
جوابی نداد .
درک نمی کردم  .چرا این قدر روی به دست آوردن رومینا مسر بودن ؟ من اینجام ! خیلی راحت می
تونن با دی ان ای من یه موجود دیگه بسازن  .البته اصال دوست ندارم همچین اتفاقی بیوفته چون معلوم
نیست هدف این عوضیا چیه .
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داد زدم :
_ چرا اعتراف نمی کنی که چرا اینقدر بی رحمی ؟
خندید :
_ این تویی که باید اعتراف کنی جوجه !
سرمو پایین انداختم  .بسته شدن به صندلی فلزی چه قدر زجر آوره  .خصوصا تو یه اتاق سرتاسر سفید و
بدون نور و پنجره .
آرتام از اتاق بیرون رفت  .به وسایل شکنجه ی اطرافم نگاه کردم .خیلیاشو هنوز روم اعمال نکرده بود .
ولی همینا هم کلی بهم صدمه زده بودن  .مرگ رو دیگه جلوی خودم می دیدم .
در اتاق باز شد  .سرمو باال نگرفتم  .صدایی آشنا شنیدم :
_ نمی خواستم اینجا پیدات کنم .
دکتر خادم  .آرشام خادم .
به سختی سرمو کمی باال گرفتم و نگاهش کردم  .با انزجار از بوی الکل صنعتی و وایتکسی که توی اتاق
بود  ،بهم نگاه می کرد  .البته مطمئن نبودم که این حالتش از سر و وضع من نبوده باشه .
به سختی گفتم :
_ چطوری اومدی اینجا ؟
دکتر  :از آرتان خواستم که ببینمت .

من  :برای چی دست از سر خونوادم برنمی داره ؟
دکتر  :شصتم خبردار شد که توی تحقیقاتشون فهمیدن فقط بچه ی اول توئه که می تونه چنین قدرت
هایی داشته باشه  .اونا فقط رومینا رو می خوان  .حتی اگه ازت نمونه بگیرن برای کاشت سلول جدید ،
بازم رومینا رو می خوان .
تقریبا فریاد زدم :
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_ اونا غلط کردن ! بیجا کردن !
دکتر نگران با دست و ایما اشاره بهم گفت :

_ آروم باش امید ! یواش تر ! ببین امید  ،بهشون بگو رومینا کجاست  .من تضمین می کنم که هیچیش
نشه ! بعد از یه مدت هم برش گردونن پیش تو و گلسا .
داد زدم :
_ تو طرف کی هستی ؟
دکتر  :به خدا هیچکس ! من طرف حقم !
من  :اسم خدا رو به دهن کثیفت نیار ! وقتی نمی تونی حقو از باطل تشخیص بدی غلط می کنی میری
طرف حق ! اون یه شیطانه ! همین خان داداشت ! می دونی چه کارهای کثیفی تا االن کرده ؟ فک کردی
من احمقم ؟ نه خیر ! من مثل تو سرمو نکردم تو الک خودم ! می دونم چیکارا کرده ! به رسم شیطان
پرست ها خون چندین انسان رو خورده ! یه دیوانه اس ! اون آرتام و انیس هم لنگه خودشن !
دکتر عصبانی گفت :
_ امید ! دیگه داری بیشتر از کوپنت حرف می زنی !
من  :بزار بزنم ! چیکار می کنی ؟ منو می کشی ؟ خوب بکش راحتم کن !
اخم کرد و داد کشید :
_ دیگه هیچی نگو تا دهنتو جر ندادم احمق !
به نفس نفس افتادم  .ترجیح دادم دیگه هیچی نگم  .باورم نمی شد این دکتر آرشام باشه  .کسی که بیست
و خورده ای سال توی خونه اش بزرگ شدم .
موهای جو گندمیش که با رگه هاش سفید قاطی شده بود  ،خیس عرق  ،از پیشونیش آویزون بود  .یقه ی
پیراهنش باز شده بود و سرخی پوستش و از حرارت می دیدم .
صدای چکه ی آب با نفس نفس دکتر و خس خس های من همراه شده بود .
دکتر نفس عمیقی کشید و آب دهنشو با صدا قورت داد  .گفت :
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_ من تورو به وجود آوردم احمق  .نمی تونم از بین ببرمت .
آروم گفتم :
_ تو که خدا نیستی  .خدا به اون خداییش  ،وقتی یکی رو می آفرینه  ،اجلش که می رسه روحشو می
گیره  .اگه بد باشه می برتش جهنم  ،اگه خوب باشه می برتش بهشت  .من هم اگه یه روز به وجود اومدم
 ،یه روزم از بین میرم  .با همه ی خریتم  ،وقتی بین شما آدما زندگی کردم  ،فهمیدم آدم بودن هیچ
فایده ای نداره ! تو هم دلت نسوزه اگه من مردم  .من از کارام پشیمون نیستم  .اگه بازم از من امید فتاح
بسازن  ،بازم سعی می کنم آدم خوبه باشم ! من اولش یکم االغ بودم آره ! ولی یاد گرفتم چی باشم .
پوزخندی زد و گفت :
_ خودم می دونم چیکار کردم  .نمی خواد زخم زبون بزنی !
دیگه چیزی نگفتم .
دکتر  :ببین امید  ،فقط بگو کجاست  ،قول میدم که . . .
این دفعه تقریبا مثل شیر غرش کردم :
_ اگه مونس هم بود همین و می گفتی ؟
ساکت شد  .یا از اسم مونس یا از صدای من خشکش زد  .نمی دونستم میدونه مونس زنده است یا نه .
شایدم  ،نمی دونست !
ادامه دادم :
_ تو به خاطر کار و کاسبی و اون  . . .چمی دونم علم خودت دخترتو تو هچل انداختی ! و حاال داری
طرف همونایی رو می گیری که کشتنش ؟ تو چجور پدری هستی ؟
یک تک قطره اشک از گوشه چشمش چکید روی موزائیک سفید رنگ و رو رفته ی کف اتاق .
موهای نیمه بلندش از عرق و اشک چسبیده بودن به گردن و صورتش  .تاحاال اینجوری به هم ریخته
ندیده بودمش  .همیشه اتوکشیده و مرتب بود .
بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت  .و من رو با تنهاییم تنها گذاشت .
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چند ساعتی به همون شکل موندم  .گذر زمان رو زیاد حس نمی کردم  .شاید  ،شاید هم قرن ها گذشته
بود و من خبر نداشتم !

چشم هامو بستم  .چند لحظه نکشید که خوابم برد  .یه صدای خنده ی ریز می شنیدم  .اینقدر برام اون
خنده شیرین بود که پا به پاش می خندیدم  .یه رویا بود  .یه رویا !
همه جا سفید بود  .از شدت نور جایی رو نمی دیدم ولی نور چشمم رو اذیت نمی کرد  .اون خنده هی
شادتر و شادتر می شد و من هیجان زده تر  .عطر خوشی رو حس کردم  .کامال متناقض با بوی تنفرآور
اون اتاق .
دست هایی ظریف دور گردنم حلقه شد  .اینقدر کوچیک که ترسیدم بشکنن  .قامت کوچیکی رو توی
بغلم گرفتم  .از بوی موهاش دلم قنج رفت  .شک نداشتم رومینای خودم بود .
اشک هام موهاش رو خیس کردن .
چندین بار بوسیدمش تا از وجودش مطمئن بشم  .هنوز هم مستانه می خندید .
کی اینقدر بزرگ شده بود ؟
خیلی آروم گفتم :
_ سالم گل زندگیم  .اینجا چیکار می کنی ؟
با همون لحن همیشگیش گفت :
_ اومدم باهات خداحافظی کنم بابا  .تو که باهام خداحافظی نکرده بودی  .نگفتی که میری به جای دور .
دلم برات تنگ شده بود .
چه عجب دیگه لفظ قلم حرف نمی زد !
آروم گذاشتمش زمین و جلوش زانو زدم  .انگار که سه – چهار سالش شده بود  .نگاه کردم تو چشمهای
آبی و مشکیش  .المصب کیفیت فول اچ دی بود انگار !
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گفتم :
_ کی گفته من میرم یه جای دور ؟
رومینا  :االن رفتی دیگه .
من  :خوب برمی گردم !
رومینا ناراحت شد :
_ نه نمی تونی برگردی  .ای کاش می تونستی ولی دیگه نمیشه .
نگران شدم :
_ رومینا ؟ منظورت چیه ؟ تو خوبی ؟ مامانت خوبه ؟ جاتون امنه ؟
رومینا گفت :
_ ما جامون خوبه  .خیلی خوبه بابا  .تو هی داری اذیت میشی  .اون آدم بدا نمی زارن برگردی پیش ما .
دلم بدجور شور افتاد  .وقتی میگه جای ما خوبه  ،نکنه منظورش اینه که اونا رفتن  . . .وای وای امید
نفوس بد نزن ! زبونتو گاز بگیر !
با دلسوزی گفتم :
_ خوب  . . .مهم نیست  .شما جاتون خوب باشه  ،منم خوبم  .فقط بگو کجایین ؟
رومینا  :پیش مونس . . .
من  :مونس ؟ هی  . . .صبر کن  . . .دخترم ! نرو !

آب سردی که آرتام ریخت روی سرم منو از بهشت کوچیکم خارج کرد  .بدجور لرز کردم  .بدنم به
اندازه کافی رعشه داشت .
دوباره داد و بیداد های اون عوضی و این بار  ،حسرت های پدرانه ی من  .دلم می خواست می رفتم حرم .
همون حرم قم  .اونقدر گریه می کردم تا سبک شم  .ولی من توی عمرم تعداد گریه کردنام هم انگشت

402

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

شماره ! ولی چرا قم ؟ شاید اونجا احساس امنیت می کردم  .یا نه  ،حتی یک مسجد یا مکان مقدس مثل
کلیسا هم کافیه  .فقط یه جایی که برم پشت خدا قایم بشم از دست این ها !
بعد از چند دقیقه  ،یه نفر دیگه وارد اتاق شد  .آرتام با دیدنش دست از شکنجه ی من کشید  .اون مرد
بدجور هیکلی بود و روی بازوی چپش یک اژدها خالکوبی شده بود  .با رکابی مشکی و اور کت خاکستری
ای که روی شونه ی راستش بود  ،تریپ زده بود خیر سرش  .جین مشکی و اسپرت های مشکی براق .
کله اش هم کچل بود به جز پس کله اش که یه لحظه دیدم یه دسته موی فرفری سیاه رو با یه کش مشکی
بسته  .موی بلند ؟ ناخن دراز ؟ واه واه واه ! چشاشم که قهوه ای روشن بود  .صورت تیغ زده و خالکوبی
های گردنش نشون میداد که همون آرتان خانه .
با دیدن من نیشخندی رو لبش افتاد تا بناگوش .
کنایه آمیز گفت :
_ این اولماک که می گفتن تویی ؟
پوزخندی زدم و گردنم و به یه سمت دیگه گرفتم تا ریخت نحسش و نبینم  .فاصله ی دو متری رو تو نیم
ثانیه طی کرد و با یه دست گردنم و گرفت .
اونقدر محکم گرفت که بی اختیار می خواستم دست های بسته شده امو باال بیارم و از خودم دفاع کنم .
نفسم بند اومد  .و افتادم به درآوردن صداهای عجیبی غریب .
آرتان غرید :
_ وقتی دارم باهات حرف می زنم  ،عوضی  ،روتو از من نگیر کثافت ! حالیته ؟ کره خر ؟
نمی تونستم جوابی بدم  .توی دلم خداخدا می کردم که زودتر نجات پیدا کنم  .برم پیش گلسا  .دلم
بدجور شور میزد براش .
آرتان پوزخندی فریادوار زد و گردنم و بعد از یه فشار خیلی قوی ول کرد  .به محض رها شدن  ،سرفه
کردم  .هی سرفه کردم  .هرلحظه امکان می دادم قلبم و ریه هام به ضمیمه ی پرده ی دیافراگمم از گلوم
بپرن بیرون ! قفسه های سینه ام به خس و خس افتاده بود  .درد می کرد .
آرتان رو به داداش کوچیکه اش گفت :
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_ اینجوری زهره چشم می گیرن ! فهمیدی ؟

بعد اور کتش رو پرت کرد به سمت آرتام  .اون هم گرفتش  .آرتان عرق پیشونیش رو با دست خشک
کرد و خیلی آروم به من گفت :
_ اونا کجان ؟
هنوز مشغول سرفه کردن بودم  .مجال نمی داد  .فریاد می زد  .خون سرفه کردم  .بلند تر داد زد  .می
خواستم هم نمی تونستم جوابشو بدم !

چند نفس سر سری کشیدم و با خس خس گفتم :
_ برو به جهنم عوضی ! فکر کردی می تونی عزرائیل رو هم بپیچونی ؟ تو هم یه فرجام داری احمق !
آرتان قهقهه زد و بعد از چند ثانیه دیوانه وار خندیدنش گفت :
_ من االن قرن هاس دارم اینو از قربانی های احمقم می شنوم ! ولی کوش ؟ ها ؟ کجاست این اجل که
میگین ؟ البد تو هم میگی یه قهرمان هست که بیاد و نجاتت بده ها ؟ یا شایدم میگی من آخرش یه روز
به دست حق کشته میشم ؟ هه ! کور خوندی عوضی ! همتون کور خوندین ! من شکست ناپذیرم !
با تندی گفتم :
_ صداتو ننداز رو سرت عوضی ! اول که اون مونس و کشتید به هیچ و پوچ ! فک کردی از خونت
گذشتم ؟
این بار آرتان و آرتام با همدیگه خندیدن  .انگار که جوک سال رو گفته باشم ! خوب شاید هم گفتم  .من
در بند بودم و اونا بندگیر من .
وقتی خنده هاشونو کردن  ،آرتان گفت :
_ ببین  ،یه کاری باهات می کنم  ،که دیگه نتونی برگردی پیش اون دوتا  .حالیته ؟
هیچی نگفتم .
رو به آرتام گفت :
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_ برو اون اسلحه ی تزریق رو همونجور که پرش کرده بودم بیار  .شاید بشه ضربه ی آخر رو زد .

آرتام  :چشم خان داداش .
بعد از اتاق بیرون رفت و با همون اسلحه برگشت  .از رنگ مایعی که داخل محفظه ی اسلحه بود  ،سریع
تشخیص دادم که چه داروییه  .دارویی که برای من  ،مساوی با مرگه  .مرگ .
( راوی  :گلسا )
از خواب پریدم  .توی جام نشستم و عرق پیشونیم رو پاک کردم  .دستمو به کنارم بردم و مامان نارین رو
بیدار کردم و آروم گفتم :
_ شما هم  ،صدای شلیک گلوله شنیدین ؟
با چشم های پف کرده اش یکم نگاهم کرد و گفت :
_ خواب دیدی گلی  .بخواب  .بخواب االن رومینا هم بیدار میشه .
از جام بلند شدم تا برم یه لیوان آب بخورم  .خواب دیدم ؟ نه ! من هیچ خوابی نمی دیدم ! پس چرا االن
اینقدر نگران امید شدم ؟
حاال دو هفته ای می شد که اومده بودیم شمال پیش مونس  .مهرسا هم که پیش خودم نگهش داشتم  .می
ترسیدم برای پیدا کردن من و رومینا  ،برن سمنان دنبال اینا  .ولی خوب  ،االن که هممون اینجاییم  .من ،
مهرسا  ،مامان نارین  ،ماهان  ،دانیال  ،رومینا و مونس  .البته سارا و سایه و رادمهر و رادمان هم هستن .
کاویان هم داره دنبال امید می گرده .
اینجا مونس یه ویالی جدید کنار دریا گرفته و داریم مخفیانه غصه می خوریم  .راضی کردن مهرسا رو
نگید که هنوزم که هنوزه هی داره مخم و می خوره که چه بالیی سر امید اومده  .و همش هم داره میگه
دیدی آخرش این پسره تورو گذاشت رفت ؟ چندبار گفتم ی ریگی به کفشش هست  .گوش نکردی
آخرشم تو این مخمصه افتادی  .حتی نمیگی که چرا نباید برگردیم سمنان .
البته با وجود این ویالی بزرگ که مونس دست و پا کرده کمتر غر می زنه .
از این که دیگه توی اون کشور غریبه نیستم خیلی خوشحالم .
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آخر این هفته قراره من و مونس و رومینا بریم مشهد  .این پیشنهاد رو ماهان داد  .برای این که این
افسردگی من بهتر بشه .
ویال دو طبقه داشت  .طبقه ی پایین  ،ماهان و دانیال و اون دوتا دیوونه ( رحمت و رادمان ) می خوابیدن و
این باال هم ما خانوما .
روی میز گوشه ی سالن  ،یه پارچ با یه خروار یخ و دو سه تا لیوان توی سینی بود  .یه لیوان آب برای
خودم ریختم و آروم سر کشیدم  .لرز کردم  .عرق سرد کرده بودم  .موهای تنم هم سیخ شده بود .
دستامو دور خودم گرفتم تا لرزم کمتر بشه و به سمت اتاق رفتم  .مونس و دوتا خل و چل ( سارا و سایه )
تو یه اتاق بودن و من و مامان نارین تو یه اتاق .
در اتاق رو باز نکرده بودم که دلم گرفت  .و هوس کردم یکم گریه کنم  .سریع رفتم تو و پالتو و مقنعه مو
پوشیدم و دویدم پایین  .از ویال بیرون رفتم  .توی حیاط  ،کنار حوض میناکاری شده نشستم  .دلم شور
میزد  .همش حس می کردم اتفاقی برای امید افتاده  .هربار یاد شب آخر میوفتم تنم می لرزه  .ینی دیگه
نمی بینمش ؟
خوشحال از این که صدای گریَمو کسی نمی شنوه  ،های های اشک می ریختم  .اگه گریه نبود شاید تا االن
پوکیده بودم .
اجازه دادم اشک هام توی حوض بریزن  .تا دایره های اطرافش رو ببینم  .دلم بدجور گرفته بود .
وقتی ندونی کجاست و چکار می کنه  ،وقتی دیگه تنها امیدت شده خدا  ،اون موقع اس که حس تو قفس
بودن می کنی  .ولی همین سختی هاست که انسان رو به خدا نزدیک تر می کنه  .اگه سختی ها نبود  ،شاید
ما هیچ وقت سراغ خدا نمی رفتیم  .شاید اینقدر دلش واسه صدای من تنگ شده که هرچی صداش می زنم
هی می خواد بیشتر این کار رو بکنم  .دلم که می گیره می خواد بیشتر ناله کنم  .بی رحم نیست  .اینو
مطمئنم  .این امتحانه  .امتحان های دنیایی ای که باید پاسش کنیم  .نمی دونم غر زدن نمره کم می کنه یا
نه ؟ ! ولی من بگی نگی خیلی غر می زدم .
سردم بود  .خیلی سرد .
آب حوض رو با دست هام به تالطم انداختم  .صدای شلپ شلپ این مولکول های سه اتمی  ،خیلی بامزه
بود .
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دلم می خواست یه خبری ازش بگیرم  .یه جوری  ،یه چیزی  ،چمیدنم ! این رومینا هم که فقط وقتی
دلش می خواست باهام حرف می زد  .وقتی دارم از غصه می میرم معموال چیزی بهم نمیگه  .شاید نمی
خواد تو کار خدا دخالت کنه .
یک صدای آرومی گفت :
_ سالم خانم کیشان .
یه لحظه قلبم ریخت  .صدا نازک بود پس یه دختر یا یه زنه  .خیالم راحت تر شد  .اول عکس چهره ای رو
توی آب دیدم و بعد برگشتم  .از من جوون تر به نظر میومد .
با ترس گفتم :
_ شما اینجا چکار می کنید خانوم ؟ مگه اینجا در و پیکر نداره ؟
لبخندی زد و گفت :
_ متاسفم  .باید تنها باهاتون صحبت می کردم .
دستشو به سمتم دراز کرد :
_ من امپرس هستم .
تو ذهنم مرور کردم  ،امپرس  . . .امپرس  ،امپرس ؟ آه  . . .امپِرس !
من  :آ  .تو همونی نیستی که می خواستن نابودت کنن ؟
آروم دستم و جلو بردم و بهش دست دادم و با دست دیگه ام اشکامو پاک کردم گفتم :
_ راستش من آخرش نفهمیدم شما دقیقا چی هستید  ،یا  ،کی هستید .
لبخندش به بستن چشم های ناز نقره ایش منتهی شد که گفت :
_ اینش زیاد مهم نیست  .تو االن حالت خوبه ؟
من  :من ؟ خوب  . . .آره  .ولی  ،خیلی دلم می خواد بدونم که شما می دونید امید من کجاست یا نه .
لبخندش جمع شد  .دستم که هنوز توی دستش بود رو فشرد و گذاشت روی قلبم و گفت :
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_ امید تو اینجاست .
با نگرانی بهش نگاه کردم  .گفت :

_ ببین گلسا جان  ،من امپراتریس هفت جهان موازی ام  .صرفا برای این که هرج و مرج بین این ها
صورت نگیره  .این هفت جهان  ،شما شاید بهش هفت آسمان هم بگید  .سی صد و سیزده سپهردار تحت
نظر من هستن که هر کدوم وظایف خودشون رو دارن  .سپهردار یعنی نگهدار و مراقب آسمان  .امید فتاح
 ،یا  ،اولماک سُمفور هم عضوی از این جامعه ی کوچیک ماست  .می فهمی ؟
با دلشوره گفتم :
_ ا  . . .اگه اینطوریه  ،پس االن جاش امنه ؟ می تونم ببینمش ؟
لبخندی زد :
_ البته ! هر از چندگاهی میاد بهت سر می زنه .ولی فعال  ،مراقب خودت و دخترت باش
با بغض گفتم :
_ کی می تونم ببینمش ؟ االن کجاست ؟ زنده است ؟
آروم بغلم کرد و کنار گوشم گفت :
_ اگه خیلی غصه داری  ،االن میگم بیاد ببینیش  .و  . . .اون دیگه جسمی نداره  .جسم امید رو آرتان
گرفت و جسم اولماک رو من ازش گرفتم  .دیگه دست آرتان هیچ وقت بهش نمی رسه .

نمی دونستم باید بهش اعتماد کنم یا نه  .گفتم :
_ االن می خوام ببینمش .
من رو از خودش جدا کرد و گفت :
_ باشه  .پس چند دقیقه صبر کن .
سرمو به نشونه تایید تکون دادم  .یک دفعه غیب شد ! قلبم پرید تو حلقم ! یا علی !

408

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

دستمو گذاشتم رو قلبم و نفس نفس زنان اطرافم رو نگاه کردم  .نمی دونم چه مدت گذشت که از پشت
صدای امید رو شنیدم که صدام کرد .
برگشتم به سمتش  .اینقدر ذوق زده بودم که دستمو گرفتم رو دهنم تا جیغ نکشم ! دویدم به سمتش و
بغلش کردم  .خودش بود  .خود خودش !
نوازشم کرد  .گِله کردم :
_ اون دختره کیه که میگه جسمتو ازت گرفته ؟ تو کجا بودی ؟ چه اتفاقی افتاد برات ؟ چرا با من
اینجوری کردی ؟
سرمو بوسید و اشک هام و یکی یکی پاک کرد  .توی چشم های آبی رنگش نگاه کردم  .دلم چه قدر تنگ
شده بود  .چقدر دلم تنگ شده بود !
گفتم :
_ این یه خوابه ! یه رویاست ! پس خودت کجایی ؟ دلم برات یه ذره شده !
خندید و گفت :
_ این خودمم !

من  :تو جسم امید ؟
امید  :من امید هستم  .اینقدر االغ خوبی بودم که آخرش برای همیشه آدم شدم ! مثل پینوکیو ! حاال
دیگه یه آدم واقعی ام ! یه بابای واقعی ام ! یه همسر واقعی ام ! خوب ؟
من  :پس اولماک چی شد ؟
امید  :جسمش بی جون مونده رو دست آرتان  .حاال دیگه نمی تونه کاری باهاش بکنه مگه این که  . . .یه
روحی چیزی بزاره توی کالبدش که بازم ما نمی زاریم دیگه غلط اضافی بکنه !
من  :امید .
امید  :جونم ؟
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من  :دیگه نمیری از پیشم ؟
امید  :نمی تونم برای همیشه پیشت بمونم متاسفم .
من  :یعنی چی که تو سپهرداری ؟ یعنی دیگه پیش ما نیستی ؟
امید  :بهت سر می زنم  .هر ماه یه بار باشه ؟
من  :نه ! من نمی خوام ! باید پیشم بمونی ! به رومینا فکر کن ! می دونی چه قدر دلش برات تنگ شده
؟
از سمت دیگه ای امپرس به سمتمون اومد و گفت :
_ آره دلش خیلی تنگ شده .

برگشتم به اون سمت و دیدم که رومینا هم توی بغلشه  .اعتراض کردم :
_ تو به چه اجازه ای بچه ی من رو آوردی این پایین ؟
امید خندید و گفت :
_ گلسا با امپراتریس اینجوری حرف نزن  ( .رومینا رو ازش گرفت ) اگه اون نبود االن شاید اینجا
پیشت نبودم .
با خوشحالی رومینا رو بوسید و عاشقانه بغلش کرد  .هنوز درک نمی کردم .
امپرس گفت :
_ خوب من میرم تا مزاحمتون نشم  .امید  ،هروقت تموم شد برگرد به سازمان  .راستی  ،دخترت هم
خیلی خوشگله .
امید سری تکون داد و امپرس  ،در یک لحظه توی اشعه ای سفید رنگ ناپدید شد .
اون قدر با شادی به من و رومینا نگاه می کرد که دلم نیومد با سوال های مداومم خسته اش کنم .
رومینا بیدار شده بود و به امید می خندید و با انگشتاش بازی می کرد  .امید با متانت به من گفت :
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_ بقیه از این شغل جدید من خبر ندارن  .و نمی دونن  .فردا همه فکر می کنن که من مردم .

من  :دور از جونت .
امید  :البته من مردم و زنده شدم ! ههههه !
خندیدم  .گفت :
_ به هیچ کس نگو که من رو دیدی  .از این به بعد دو نفر از سپهربان ها به طور مداوم مراقب تو و رومینا
هستن که بهتون آسیبی نرسه  .همینجا بمونید  .به وکیلم سپرده بودم که خونمون توی سمنان رو بفروشه .
پولش براتون ارسال میشه  .مراقب رومینای من باش .
من  :عه ؟ حاال شد رومینای تو ؟
خندید :
_ رومینای ما ! خوب شد ؟
من  :محشر شد  .فقط ای کاش اینجوری نمی شد .
امید  :نگران نباش  .دلت هم تنگ نشه  .این تنها راهیه که هممون درامانیم  .اگه برگردم پیشتون ،
ممکنه دوباره توی خطر بیوفتیم  .می فهمی عزیزم ؟
دست هام رو دور گردنش انداختم  .گفتم :
_ اگه اینجوری تو سالمی  ،من اعتراضی ندارم  .فقط  ،دور از من نری زن بگیری ها !
خندید و پیشونیم رو بوسید  .رومینا رو داد بهم و گفت :
_ تا چند هفته ی دیگه  .خداحافظ عزیزم .
اشکم رو پاک کرد و گفت :
_ گریه نکن دیگه !
گفتم  :دلم برات تنگ میشه .

411

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

بازگشت امید|afsa

کتابخانه نودهشتیا

امید  :من بیشتر  .دوستت دارم گل خوشگلم  ،مراقب این غنچه کوچولوم هم باش .
لبخندی زدم و چشم هامو بستم و خودم رو توی بازوانش انداختم  .چند لحظه نکشید که گرمای آغوشش
از بین رفت و دیگه  ،اثری ازش نبود .
خواب بود یا نبود  ،بعدا مشخص می شد .
با رومینا برگشتم توی ویال  .وقتی یک لیوان آب از آشپزخونه خوردم  ،فهمیدم که خواب نبود .
***
کاویان اومده بود  .از گرفتگی صورتش و چشم های پف کرده اش همه فهمیده بودن یه چیزی شده .
مونس برای یک لیوان آب برد و مثل همه هی سوال می کرد که چی شده .
کاویان بعد از چند دقیقه رو به من و مامان نارین گفت :
_ برید لباسای سیاهتون رو بپوشید .
با این که ته دلم می دونستم امید من زنده اس  ،باز هم نمی تونستم جلوی اشک ها و زجه هامو بگیرم .
انگار دنیا رو روی سرم خراب کرده بودن  .تالفی هرچی که دیشب شاد شدم !
خونه شد غم خونه  .مامان نارین که می گفت تا جسد امید رو نبینه باور نمی کنه  .ولی کدوم جسد ؟ جسد
پودر شده ی امید یا جسم عجیب غریب اولماک ؟

چشم های مونس  ،کاسه ی خون شده بود و هممون مثل جنگ زده ها .
چه سخت بود ختم گرفتن برای مردی که همه کسم بود  .برای کسی که مرهم زخم هام بود و  . . .پدر
دخترم .
و چه سخت تر بود این که دکتر خادم و مینو هم اومده بودن  .وقتی دخترشون رو دیدن  ،انگار که از قبل
خبر داشته باشن  ،واکنش خاصی نشون ندادن  .این کار ها انگار از مونس اصال بعید نبود که ننه باباشو
بپیچونه !
تا به خودم اومدم  ،لباس سیاهی تنم بود و توی بغل مونس داشتم گریه می کردم  .رومینا هم دست سایه
بود .
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چه قدر مسخره بود  .مرگ  .آیا واقعیت داشت ؟
یعنی امید من واقعا مرده یا این که همش بازیه ؟ همش نقشه است ؟ مثل مرگ مونس  .ای لعنت به
دروغ ! که این قدر آدما رو سرگردون می کنه .
چندین بار سرم رو تکون دادم  .شب سوم هم گذشته بود و ما بدون جسد امید  ،براش ختم گرفته بودیم .
ختم  .یعنی آخر خط  .آخر عمر  .آخر وجود  .آخر نقشی که توی دنیا به عهده داشت .
امید  ،مرد .
***
هفت سال بعد

نارین همه ی سعیش رو می کرد که روی اعصابش مسلط باشه و سر رومینا  ،نوه ی عزیزش داد نزنه  .به
گلدون شکسته شده نگاهی کرد و آروم گفت :
_ آخه چرا توی خونه بدوبدو می کنی مادر ؟ دیدی آخرش زدی عتیقه ی منو شیکوندی ؟
رومینا با صدای پرخش و گرفته اش جواب داد :
_ من متاسفم مادربزرگ  .اصال حواسم نبود  .ببخشید .
نارین نفسشو فوت کرد :
_ خیلی خب حاال بیا این ور که خرده شکسته ها نره توی پات  ( .زیر لب ) کی مدرسه ها باز میشه بری
مدرسه یکم خونه آروم بگیره ؟
بعد به رومینا که داشت دور تر می شد با صدای بلندی گفت :
_ حاال مامانت کجاست ؟
رومینا جواب داد :
_ رفته پیش خاله سایه  .می گفت بچه اش قراره به دنیا بیاد .
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نارین به سمت آشپزخونه رفت :
_ به سالمتی راستی رومین  ،عمه مونست قراره امشب بیاد  .اتاقتو مرتب کن .
رومینا به نشونه ی تایید  ،زمزمه کرد :
_ باشه مادربزرگ .
بعد از جمع کردن تکه های بزرگ گلدون  ،جارو برقی کشید  .با کمر خمیده اش  ،خونه رو برق انداخت
و برای استراحت روی صندلی راحتی اش نشست  .چند نفس عمیق کشید و به تصویر پسرش روی دیوار
نگاه کرد  .همون تصویری که خط مشکی اریب گوشه سمت چپش نقش بسته بود  .نارین هنوز هم امیدوار
بود که امید زنده باشه
خونه ی نقلی ای که دکتر مسبح براشون با پول خونه ی قبلی گرفته بود  ،تا دریا فاصله ی کمی داشت  .با
این که آب و هوای شمال خیلی خوب به نظر میاد  ،ولی نارین اصال طاقت هوا شرجی و پر رطوبت تابستانه
ی مازندران رو نداشت .
نارین به باد پنکه ی رومیزی پناه برد تا عرق اش خشک شود  .صدای رومینا نمیومد  .صدایش زد  .بعد
رفت به سمت اتاق تنها نوه اش  .در اتاق رو باز کرد  .رومینا خوابش برده بود و لبخند می زد .
نارین کولر گازی اتاق رو روشن کرد تا پوست رومینا عرق سوز نشه  .بعد کنارش نشست و موهای مشکی
آزادش رو به بازی گرفت  .نوازشگرانه گفت :
_ می دونی رومین جان  ،بعد از ناصر  ،امید امیده من بود  .برای تو که خیلی زود بود  .ولی من مطمئنم که
زنده است هنوز  .یه روز برمی گرده  .امید  ،همیشه یه روز برمی گرده  .به نظرت من دیوونه ام ؟
خندید  .صورت رومین جونش رو بوسید و از اتاق بیرون رفت .
رومینا بازم لبخند زد  .امید گونه ی دخترش رو بوسید و پدرانه گفت :
_ ممنون که صبر می کنی رومین من  .صبر می کنی و دوری من رو تحمل می کنی  .من هم مراقبم  .مراقبم
تا دخترای کوچیکی مثل تو غصه نخورن  .می دونی رومین جون من  ،کار من خیلی سخته  .ولی این کار رو
انجام میدم  .امید رو هدیه میدم  .اگه همه ی دخترایی که بابا ندارن امید هم نداشته باشن می دونی چی
میشه ؟ بچه هاشون مامان ندارن ! هه هه ! کار سپهردار همینه  .سخته ولی می ارزه  .یه روزی  ،تو هم
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میای پیش من .کار شیرینیه  .راستی رومین جان  ،مراقب دنیا باش  .دنیا مثل یک اسب رام نشده می مونه
 .بستگی به افراد داره رامش بشن یا رامش کنن  .می فهمی که چی میگم ؟
رومینا چشم هاشو باز کرد  .وقتی پدر رو ندید دلخور شد  .رومینا هم می دونست که پدر زنده است ولی
هیچ وقت نمی تونست درست و حسابی ببینتش  .به خاطر حنجره ی ضعیفش جلوی گریه کردنش رو
گرفت .
زیر لب گفت :
_ آره بابا  .می فهمم  .مراقبم  .مراقب .
رومین بلند شد تا اتاق نامرتبش رو تمیز کنه  .بعد از بیست دقیقه زنگ در خونه خورده شد و گلسا با دوتا
پالستیک میوه داخل شد  .نارین به استقبالش رفت و کیسه های میوه رو ازش گرفت  .آرام گلگی کرد :
_ رومین گلدون عتیقه ی منو شکست .
گلسا نگران شد :
_ جاییش که زخم نشد ؟
نارین  :نه خداروشکر  .قضا بال بود  .میگم دیروز که این توران خاتون اومد هی از خوشگلی این دختر
گفت باید یه اسفند براش دود می کردم  .خداروشکر که چیزیش نشد .
نفس راحتی کشید  .دست خودش نبود  .بعد از پدر و مادر و امیدش  ،از دست دادن رومین سختش بود .
از دست دادن ؟ گلسا حتی به یک خراشیده شدن پوست دخترش هم حساس بود  .نارین مدام می ترسید
که این توجه های بی اختیاری عروسش رومینا رو لوس کنه .
گلسا به سمت آشپزخانه رفت و برای شام که مونس و کاویان مهمونشون بودن  ،قرمه سبزی بار گذاشت
و برای نارین  ،جریان زایمان دوست قدیمی اش و پسر کوچولوش رو تعریف کرد  .حاال دیگه رحمت (
رادمهر  ) -_-پدر شده بود .
و نمی دونم این رو پایان خوش تلقی کنم یا نه  .شاید باز هم ماجراجویی های بیشتر و بدتر در انتظارم
باشه  .نمی دونم  ،کار کردن بدون حقوق فایده اش چیه به نظرتون ؟ بازنشسته هم نمی شم  .تنها فایده
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ی این کار من  ،لبخنده و عشق و امید  .که کم پیداست  .من کارم رو خیلی دوست دارم  ،می دونین ،
تنهایی هم عالمی داره !
امید از پیش خانواده اش رفت تا اونا در امنیت باشن  .ولی خب همچین گم و گور هم نشد  .امید به جایی
رفت که به استعداد ها و توانایی هاش نیاز داشتن  .تا بتونه دنیای بهتری رو بسازه و روزی پیش خانواده
اش برگرده .
من  ،امپرس هستم .
شما نه می دونید کار من چیه و نه من رو می شناسید .
ولی یک روز خودم و بهتون معرفی می کنم  ،شاید  ،یکی از همین روزا  ،داستان زندگی من هم به
دستتون برسه .
پایان
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"هر گونه کپی برداری از مطالب نودهشتیا بدون درج نام و لینک نودهشتیا ()www.98ia.co
غیرمجاز بوده و پیگرد قانونی دارد"
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