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از مغازه با خوشحالی بی وصفی بیرون اومدم .بعد از مدت ها به آرزوم رسیدم و باالخره صاحب گوشی لمسی شدم .با اولین
تاکسی دربست گرفتم و مستقیم به خونه رفتم .بی هیچ حرفی وارد اتاقم شدم و گوشی رو برای شارژ اولیه به برق زدم .چقدر
هیجان داشتم .تمام برنامه های مجازی مثل تلگرام ,واتساپ ,الین و غیره رو روی گوشی ریخته بودم .تمام مدت سرم تو
گوشی بود .دوستام من رو تو گروهها و کانالهای مختلف اد کرده بودند و این تنها سرگرمی من شده بود .اکثراً دختر می شدم و
پسرا رو سرکار می ذاشتم و کلی می خندیدم تا اینکه یه روز با یه دختری آشنا شدم به اسم یاسمین .اول تو گروه با هم حرف
می زدیم .کم کم کار به خصوصی کشید .خودم رو دختر معرفی کرده بودم .بهم عکسش رو نشون داد .باهام درددل می کرد و
منو خواهر خودش می دونست .کم کم احساس کردم داره ازش خوشم میاد .اگه یه روز آنالین نبود نگرانش می شدم .دلم می
خواست باهاش حرف بزنم حتی لحظه هایی که تو الین نبودم هم بهش فکر می کردم .باالخره تصمیم گرفتم طرح دوستی رو
باهاش بریزم بنابراین یه روز که با هم حرف می زدیم گفتم:
_ یاسمین ،من یه داداش دارم که خیلی تنهاست .پسر خوبیه .باهاش دوست می شی؟
_ دوست؟ نمی شه که!
_ چرا نمی شه عزیزم؟ بیست سالشه ,اسمش ایمانه .بهت قول می دم پشیمون نشی.
_ آخه شما مشهدین و من تهران چطوری می شه دوست شد؟
_ اون به تلفن هم راضیه همینکه از تنهایی در بیاد خوبه .
_ خب باشه شماره م رو بهش بده.
کلی خوشحال شدم و ازش تشکر کردم .برای اینکه تابلو نشه بعد از یک ساعت بهش زنگ زدم .دو تا بوق خورد ,گوشی رو
برداشت و گفت:
_ سالم.
_ سالم یاسمین خانم ,ایمان هستم خوبید؟
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_ آها...بله مرسی ,شما خوبید؟
_ تشکر .خواهرم خیلی ازتون تعریف کرده.
_ لطف داره ممنونم.
چقدر صداش به دلم نشست .خیلی قشنگ صحبت می کرد .از حرف زدن باهاش سیر نمی شدم .روزی چندین بار تماس
تلفنی داشتیم .کم کم احساس کردم بهش عالقه مند شدم اگه یه روز باهاش حرف نمی زدم روزم شب نمی شد .وقتی می
دیدم تو گروه با پسرهای دیگه حرف می زنه کلی بهم می ریختم و عصبی می شدم اما چون تو مجازی فکر می کرد دخترم
نمی تونستم چیزی بگم و این خیلی من رو اذیت می کرد .باالخره تصمیم گرفتم واقعیت رو بهش بگم .واسه همین یه روز که
بهش زنگ زده بودم ,گفتم:
_ سالم عزیزم ,چطوری؟
_ عالی ,تو خوبی؟
_ بله ,مگه میشه با یاسمین بود و خوب نبود.
خندید و گفت:
_ ممنون.
با کمی مکث گفتم:
_ یاسمین...یه مدته که می خوام یه چیزی رو بهت بگم.
_ چی؟
_ راستشو بخوای .....من .....خواهر ندارم.
_ اِ ...پس اون کیه تو الین؟
با شرمندگی گفتم:
_ خودمم.
با تعجب گفت:
_چی؟ خودتی؟
_اوهوم...ببخشید فکر نمی کردم اینجوری بشه.
با دلخوری گفت:
_ یعنی این همه مدت سر کار بودم؟
_ نه....باور کن....یاسمین....
نذاشت حرفم تموم بشه با عصبانیت ادامه داد:
_ من بهت اعتماد کردم فکر کردم دختری بهت عکس نشون دادم اونوقت تو اینجوری منو سرکار گذاشته بودی واقعا که...
_ یه لحظه گوش کن...بذار منم حرف بزنم.
_ چی میخوای بگی؟ مگه حرفی هم می مونه واقعا برا خودم متأسفم.
و گوشی رو قطع کرد .بهش حق می دادم دروغ بدی گفته بودم آخه از کجا می دونستم که قراره قضیه جدی بشه .هرچی
باهاش تماس گرفتم جواب نداد .قهر کرده بود .باید از دلش در می آوردم ,باالخره مقصر اصلی من بودم .هرچی پیام می دادم و
زنگ می زدم فایده نداشت .یک هفته تمام منتش رو کشیدم .اون ناز می کرد و منم انصاف ًا نازخر خوبی بودم .باالخره موفق
شدم یاسمین من رو بخشید و ازم قول گرفت که دیگه هیچوقت بهش دروغ نگم .دوباره رابطه مون مثل قبل شد .اون یه هفته
ای که جوابم رو نمی داد حسابی بهم سخت گذشت .فکر نمی کردم انقدر دوستش داشته باشم .از اشتها افتاده بودم .دست و
دلم به کار نمی رفت .کالفه و افسرده فقط به امید آشتی یاسمین روزها رو می گذروندم .تازه فهمیدم که حسم از یه دوست
داشتن معمولی فراتر رفته واسه همینم تصمیم گرفتم برای دیدنش به تهران برم .رفتن من به تهران ،در واقع زدن یه تیر با دو
نشون بود .هم می خواستم از نزدیک ببینمش و درباره احساسم بهش بگم و هم یه جشن کوچیک دو نفره به مناسبت آشتیش
بگیرم و اینجوری ناراحتی رو کامل از دلش در بیارم .از اونجا که مغازه کفش فروشی داشتم به بهونه جنس آوردن راهی تهران
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شدم .باهاش قرار گذاشتم توی پارک اولین دیدارمون شکل گرفت چقدر خودش از عکسهاش قشنگتر بود یه صورت گرد داشت
با چشمای درشت سبز و یه دماغ خوش فرم که عملی بود و لبای برجسته ,یه لوندی خاصی داشت که من رو حسابی جذب
می کرد رو نیمکت کنارش نشستم و گفتم:
_مرسی که منو بخشیدی.
_ دیگه تکرار نشه ها.
_ رو جفت چشمام...نظرت چیه بریم کافی شاپ؟
_ بریم اتفاقا یه جای خیلی خوب سراغ دارم.
_ پس بزن بریم.
با هم به کافی شاپی که یاسمین گفته بود رفتیم یه جای دنج و باکالس ,فضای شیک و مدرنی داشت .یاسمین با دست به
سمت گوشه ای که یه میز دونفره داشت ,اشاره کرد و گفت:
_ بریم اونجا.
_تو برو منم االن میام.
به سمت جایگاه سفارشات رفتم .یه کیک کوچیک شکل قلب و نوشیدنی چای رو سفارش دادم و پیش یاسمین برگشتم .رو به
روش روی صندلی نشستم .مشغول حرف بودیم که سفارشاتم رو آوردن .یاسمین با تعجب به کیک نگاه کرد و گفت:
_ تولدته؟
_ یه جورایی آره.
_ یعنی چی؟
_ یعنی یه جورایی آشتی کردن و برگشتنت پیشم ،تولد دوباره من بود.
و بعد کادویی که از قبل آماده کرده بودم رو از کوله پشتیم در آوردم و جلوش گذاشتم.
_ اینم یه هدیه ناقابله برای جبران اشتباهم.
_ وای ایمان این کارا الزم نبود.
لبخندی زدم و گفتم:
_ دلم نمی خواد حتی یه ذره از من دلخور باشی.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ دیگه نیستم خیالت راحت.
کادو رو باز کرد از دیدن شال حسابی خوشحال شد و گفت:
_ خیلی قشنگه از کجا می دونستی من رنگ گُلبه ای دوست دارم؟
_ خب دیگه ما اینیم.
شال رو سرش کرد خیلی بهش میومد گفت:
_ چطوره؟
_ عالی .واسه تو که خوشکلی هرچی سرت کنی قشنگه.
_ مرسی ایمان جون لطف کردی.
_ ناقابله عزیزم.
کیک رو بریدم و مشغول خوردن شدیم که گفتم:
_ یاسمین من....بدجور بهت عالقه مند شدم...یعنی یه جورایی فکر می کنم دارم عاشقت می شم.
با تعجب گفت:
_ عاشق؟؟؟
_ آره کجاش تعجب داره؟
_ آخه ما فقط یه ماهه که باهم آشنا شدیم اونم تلفنی ,یه کم واسه عشق زود نیست؟
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_ نه واسه عاشق شدن یه لحظه کافیه از همون لحظه اول تو الین ازت خوشم اومد و این عالقه داره روز به روز بیشتر میشه.
_ ولی تو مشهدی من تهران فاصله مون خیلی زیاده.
_ مهم دالمونه نه شهرامون .بعدم من سعی می کنم هر ماه واسه دیدنت بیام.
_ تا کِی اونوقت؟
_ تا شرایطمون واسه ازدواج جور بشه.
_ ازدواج؟ بی خیال ایمان چه زود میری سر اصل مطلب...سنمون واسه این حرفا هنوز خیلی کمه.
و خندید .
_ آخه حتی تصور زندگی بدون تو هم برام عذاب آوره .
_ پاشو...پاشو بریم قدم بزنیم یه کم حال و هوات عوض بشه...
من عاشقش شده بودم اما اون فقط به من مثل یه دوست نگاه می کرد.
از کافی شاپ خارج شدیم با هم قدم زنان مغازه ها رو نگاه می کردیم .اون به اجناس چشم دوخته بود و من به اون ...تمام
مدت بهش خیره نگاه می کردم چون از دیدنش سیر نمی شدم .تمام حرکات و رفتارش برام جذاب بود و این من رو بیشتر
وسوسه می کرد برای به دست آوردنش...
به هر ترتیبی بود اون روز با همه خوبیهاش گذشت من باید به مشهد بر می گشتم و دلم بیشتر از همیشه گرفته بود از اینکه
دارم ازش جدا می شم و معلوم نیست دوباره کی ببینمش ولی چاره ای نبود.
به مشهد برگشتم اما ایمان سابق نبودم همه فکر و ذهنم درگیر یاسمین بود .آرزو می کردم کاش از یه شهر بودیم تا می
تونستم هر روز و هر لحظه ببینمش اما افسوس...تنها راه داشتنش ازدواج بود اما می دونستم اگه با مامانم مطرح کنم قطعاً با
مخالفتش رو به رو می شم چون هم سنم کم بود و هم پس اندازی نداشتم .البته پدرم وضع مالی خوبی داشت و می تونست
حمایتم کنه اما بیشتر مسئله سن مطرح بود .من پسر آخریم .دو تا داداش بزرگتر از خودم دارم به اسمهای مهرداد و آرش که
هر دو ازدواج کردند .مهرداد چهارده و آرش یازده سال از من بزرگترند و همین باعث می شه من بچه به حساب بیام و ازدواج
برام زود باشه.
تو گروهی که تو الین با یاسمین آشنا شده بودم یه پسری بود به اسم امیر که خودش رو داداش مجازی یاسمین معرفی می
کرد .رفیقم نبود اما می شناختمش .همشهری بودیم .در جریان دوستی من و یاسی بود .یه روز ازم شماره یاسمین رو خواست
و گفت که باهاش کار واجب داره اما من ندادم و گفتم هرکاری داری تو نت بهش بگو .یه هفته ای بعد از این ماجرا احساس
کردم که یاسمین دیگه مثل سابق نیست .رفتارش با من کمی سرد شده و برعکس با امیر تو گروه حسابی گرم می گیره.
ناراحت بودم اما حرفی نزدم تا اینکه یه روز خودش باهام تماس گرفت و گفت :
_سالم ,خوبی؟
_ سالم ,ممنون عزیزم ,تو خوبی؟
_ مرسی...راستش ایمان زنگ زدم که یه چیزی رو بهت بگم.
_ چی عزیزم؟ بگو گوش میدم.
_ من نمیخوام دیگه باهات دوست باشم.
_ چرا؟ چی شده؟
_ ما به درد هم نمی خوریم من از آدمای دروغگو خوشم نمیاد.
_ یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟
_ تو از اول با دروغ جلو اومدی!.
_ من که عذرخواهی کردم گلم اون اولین و آخرین دروغ زندگیم به تو بود.
_ بعضیا دروغ میشه جز زندگیشون و تو از همین دسته ای.
_ یاسی چی داری میگی؟
_ من فکر می کنم امیر به روحیاتم نزدیکتره با اون دوست شدم و می خوام با تو تموم کنم.
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تازه دوزاریم افتاد قضیه از کجا آب می خوره ,پس امیر زیرآبم رو زده بود .نمی دونم چه دروغهایی در موردم به یاسمین گفته
بود اما هرچی بود خوب تونسته بود ذهنش رو نسبت به من خراب کنه .با ناراحتی گفتم:
_ ولی من عاشقتم عزیزم.
_ منم عاشق امیرم.
با این حرف کل دنیا به یکباره رو سرم آوار شد .باورم نمی شد که به همین راحتی بخواد بی خیالم بشه ادامه داد:
_ لطفا دیگه نه بهم زنگ بزن و نه پیام بده همه چی بین ما تمومه.
و گوشی رو قطع کرد .همینجور مات نشسته بودم و اشکام دونه دونه سرازیر می شدند .نمی دونستم باید چیکار کنم چه بی
رحمانه تنهام گذاشت منی که براش حاضر بودم جونم رو هم بدم.
روزهای بدی رو می گذروندم .هرچی پیام می دادم و زنگ می زدم جوابم رو نمی داد .حتی تو الین من رو بالک کرده بود و
این یعنی تصمیمش جدی بود .ناامید و دلخسته روزها رو می گذروندم .بیشتر وقتم تو اتاقم می گذشت با یادآوری خاطره
هایی که از یاسمین داشتم .نمی دونم چرا انقدر برام مهم شده بود .تا اون روز این احساسا رو تجربه نکرده بودم .قلبم بدجور
درد می کرد و هیچ مسکنی نمی تونست آرومش کنه به جز برگشت یاسمین...
سه ماه به همین منوال گذشت بی اون که خبری از یاسمین داشته باشم .هنوزم دوستش داشتم و حتی نمی تونستم به هیچ
دختری غیر از اون فکر هم بکنم .یه روز که رو تختم دراز کشیده بودم و آهنگ گوش می دادم ,صدای زنگ پیام گوشیم توجه
م رو جلب کرد .گوشی رو برداشتم و در کمال ناباوری دیدم ,یاسمین بهم پیام داده و نوشته:
_ سالم یاسمینم .تو رو خدا من رو ببخش .شرمنده تم.
نمی دونستم خوابم یا بیدار .چند بار چشمام رو بستم و باز کردم .آخه باورم نمی شد بالفاصله باهاش تماس گرفتم:
_ سالم عزیزم ,خوبی؟
_ سالم ایمان ,ممنون ,تو چطوری؟
_ چی شد یاد من کردی خانوم خانوما؟
_ شرمنده تم به خدا ,میشه ببخشیم!.
_ دشمنت شرمنده گلم معلومه که می بخشم.
_ من اشتباه کردم می دونی گول خوردم....
نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم:
_ فدای سرت یاسی دیگه حرف گذشته رو نزن از االن باش که منم باشم.
_ هستم ایمان بهت قول میدم تا آخرش باهاتم.
خندیدم و گفتم:
_ دیگه هیچی از خدا نمی خوام.
دوست نداشتم بپرسم چرا با امیر کات کرده .نمی خواستم ناراحتش کنم .اونقدر از برگشتش خوشحال بودم که دیگه هیچی
برام مهم نبود .روحیه م به کل تغییر کرد .از یه ایمان افسرده گوشه گیر تبدیل شدم به یه ایمان سرحال و قبراق ,دوباره مغازه
رو باز کردم .آخه برای زندگیم انگیزه پیدا کرده بودم .مرتب باهاش تماس تلفنی داشتم اونقدر دلم براش تنگ شده بود که
تصمیم گرفتم یه سفر دیگه به تهران جور کنم و برم برای دیدنش...از حال و روزم خانواده م یه چیزایی فهمیده بودند اما
حرفی نمی زدند .برام مهم نبود .اگه کل دنیا هم می فهمیدند برام اهمیتی نداشت ,تنها چیزی که برام مهم بود این بود که من
عاشقم ,عاشق یاسمین...
به تهران رفتم با هم مالقات کردیم .چقدر این دختر دوست داشتنی بود .بهش گفتم:
_ دلم خیلی برات تنگ شده بود.
خندید و گفت:
_ منم همینطور...حاال که اینجایی میای با هم بریم خرید؟
_ خرید چی؟
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_ یه مدته می خوام مانتو و کیف بخرم ولی هیچ جوری نشد که برم ,االن که تو هستی وقت خوبیه ,هم نظر میدی هم تنها
نیستم .میای؟
_ تو جون بخواه عشقم بله که میام.
دوتایی بلند شدیم و به مرکز خرید مورد نظر یاسمین رفتیم .تا ظهر مشغول گشت و گذار بود .هیچ مانتویی پسندش نمی شد.
خیلی سخت گیر بود .تا اینکه باالخره از یه مغازه ,چیزی که مورد نظرش بود و پیدا کرد .مانتو رو پوشید و گفت:
_ چطوره؟
انصافاً خیلی بهش میومد گفتم:
_ عالیه ,خیلی بهت میاد عزیزم.
_ ممنون.
همین رو خرید و بعدم مناسب با رنگ مانتوش یه کیف انتخاب کرد .ساعت حوالی سه بود که گفتم:
_ تو گشنه ت نیست؟
_ ببخشید ایمان جون ,حسابی خسته ت کردم.
_ نه عزیزم ,من مگه با تو خسته میشم آخه.
_ بریم یه رستوران خوب می شناسم .غذاهاش حرف نداره .ناهار رو اونجا بخوریم؟
_ بریم.
ناهار رو خوردیم .تمام مدت یاسمین حرف می زد و من فقط نگاهش می کردم و با خودم می گفتم یعنی میشه این دختر یه
روزی مال من بشه !.بعد از ناهار از هم خداحافظی کردیم .من بلیط داشتم و اونم دیرش شده بود .دلم نمی خواست ازش جدا
بشم .تمام لحظه هایی که کنارش بودم یه آرامش خاصی داشتم .بغض راه گلوم رو بسته بود اما به این امید که یه روزی باهاش
ازدواج می کنم خودم رو آروم می کردم .او مثل من نبود ,خیلی راحت خداحافظی کرد و رفت .می دونستم که عاشقم نیست و
فقط دوستم داره اما خب همینم برای من خوب بود .مرد باید عاشقتر از زن باشه ,با این فکر لبخندی به لبم نشست و راهی راه
آهن شدم.
همه چیز داشت خوب پیش می رفت .من یاسمین رو داشتم و این یعنی آخر خوشبختی...
تازه از مغازه برگشته بودم و حسابی گرسنه م بود .لباسام رو عوض کردم و خواستم به سمت آشپزخونه برم که صدای زنگ
پیام گوشیم بلند شد وقتی نگاه کردم پیام از یاسمین بود.
_ دیگه باهام تماس نگیر همه چی بین ما تمومه.
متوجه منظورش نمی شدم تا دیروز که همه چی خوب بود .حتما داره سر به سرم میذاره بالفاصله باهاش تماس گرفتم:
_ سالم یاسی ,خوبی؟
_ سالم مرسی.
_ اینا چیه نوشتی عزیزم؟ شوخیت گرفته؟
_ نه جدی گفتم.
_ یعنی چی آخه؟
_ ببین ایمان ,دوستی ما فایده ای نداره .فاصله مون خیلی زیاده ,بیشتر شبیه دوست مجازی هستیم تا واقعی.
_ نه این حرف رو نزن یاسی .من عاشقتم.
_ راستش میخوام با یکی از شهر خودم دوست بشم .یکی که بتونم هر روز ببینمش و باهاش باشم .
_ یه لحظه گوش کن عزیزم بهم فرصت بده .من تصمیم دارم باهات ازدواج کنم و بیام تهران پیشت .
_ خب کِی؟
_ چون سنم کمه خانواده م با ازدواجم مخالفن اما اگه بهم وقت بدی راضیشون می کنم.
_ منم فکر می کنم برای ازدواج خیلی زوده .هنوز که سنی ندارم تازه می خوام برم دانشگاه و درس بخونم.
_ خب ,پس مشکل کجاست؟
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_ با یکی که هم محله مونه دوست شدم .پسر خوبیه و می خوام با اون باشم .هر دو از یه شهریم و این خیلی خوبه ,نباید برای
دیدنش چند ماه منتظر بمونم.
_ ولی یاسمین...
_ ببخشید ایمان ولی دیگه نمی خوام ادامه بدم ,خداحافظ.
قطع کرد و رفت به همین سادگی ...من و احساسم چقدر براش بی ارزش بودیم .نمی دونستم باید چیکار کنم .هرچی زنگ می
زدم جواب نمی داد ,بعدم گوشیش رو خاموش کرد .از یه طرف ناراحت بودم از اینکه چه راحت من رو نادیده می گیره ,چه
راحت خداحافظی می کنه !.پس من این وسط چه نقشی دارم براش؟! از یه طرف عصبانی بودم از این که با وجودیکه اینطور
من رو پس می زنه اما ازش متنفر نمی شم و هنوزم عاشقشم .انقدر شوکه بودم که مغزم کار نمی کرد .چشمم افتاد به تیغی
که روی میز بود .تصمیم گرفتم به این زندگی مسخره پایان بدم .من عاشق کسی بودم که عاشقم نبود .تحمل این عشق
یکطرفه برام سخت بود ,زندگی بدون یاسی رو نمی خواستم .واسه همینم تیغ رو برداشتم ,گذاشتم رو رگ دستم ,دیگه به
هیچی فکر نکردم و در یک لحظه ,سوزش بدی روی دستم حس کردم و بعدم فوران خونی که از رگم جاری بود .چشمام رو
بستم و درحالیکه اشک می ریختم ,فقط به یاسمین فکر می کردم .اینکه اگه بفهمه باعث مرگمه چه حالی میشه؟ اصال براش
مهم هست؟ با صدای مامانم که من رو برای ناهار صدا می زد چشمام رو باز کردم اما توان جواب دادن نداشتم .کم کم همه
چی تار شد و بعدم سیاهی مطلق...
چشمام رو که باز کردم رو تخت بیمارستان بودم و بهم سِرُم وصل بود .مامانم کنار تخت ابستاده بود و با چشمای گریون نگاهم
می کرد .بهش گفتم:
_ من کجام؟
_ بیمارستان عزیزم.
تازه داشت یادم میومد که چه اتفاقی افتاده مامانم گفت:
_ عزیزم چی باعث شده که دست به همچین کاری بزنی؟
چیزی نگفتم ادامه داد:
_ آخه چی ارزش جونت رو داره ایمان؟ به ما فکر نکردی؟ نگفتی اگه خدای نکرده اتفاقی واست بیافته...
اشکاش اجازه حرف زدن بیشتر رو بهش نداد .فقط تونستم بگم:
_ ببخشید مامان.
اشکاش رو پاک کرد و گفت:
_ خدا رو شکر زود رسیدم .
لبخندی زدم و چشمام رو بستم .بازم یاسمین بود که تو ذهنم خودنمایی می کرد .عشق یکطرفه ای که داشت من رو به
رسوایی می کشوند .عشقی که مثل خوره به جونم افتاده بود و داشت از پا مینداختم اما برام مهم نبود من می خواستمش و
این تنها چیزی بود که از قلب و ذهنم پاک نمی شد .خیلی زود از بیمارستان مرخص شدم و به خونه برگشتم اما حال روحیم
چندان مساعد نبود .مدام به این فکر می کردم که چرا یاسمین نسبت به عشق من بی توجهِ .مگه اون پسرا چی دارن که من
ندارم .همه وجودم رو غم فرا گرفته بود .هیچی خوشحالم نمی کرد .اطرافیان سعی می کردن تنهام نذارن و یه جورایی حال و
هوام رو عوض کنن .چهره نگران مادرم رو که می دیدم از خودم بدم میومد .آخه چرا انقدر ضعیف بودم .یعنی یاسمین انقدر
ارزش داشت؟ تصمیم گرفتم به خاطر خانواده م دوباره زندگی عادیم رو از سر بگیرم .غمم رو پنهان کنم و به ظاهر بخندم تا
اونا رو خوشحال کنم .صبح که از خواب بیدار شدم ,یه دوش گرفتم و به آشپزخونه رفتم .مامان با دیدنم خوشحال شد و گفت:
_ صبح بخیر پسرم.
_ صبح بخیر.
_ می خوای بری مغازه؟
_ آره مشتریا کلی شاکی شدن که چرا مغازه بسته س.
_ کار خوبی می کنی عزیزم اینجوری سرگرم می شی.
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_ آره.
چند لقمه ای صبحونه خوردم و از خونه زدم بیرون .سنگینی قلبم تمومی نداشت .بغض یه لحظه هم رهام نمی کرد و بدتر از
همه این بود که باید وانمود می کردم خوبم .یه ماهی از رفتن یاسمین می گذشت و هیچ خبری ازش نبود .ساعت ,ده شب رو
نشون می داد .مغازه رو بستم و راهی خونه شدم با کلید در رو باز کردم اما چراغا خاموش بود یعنی بی خبر کجا رفتن؟ وارد
پذیرایی شدم که یه دفعه همه جا روشن شد .داداشا و زن داداشام با فشفشه و شمع به استقبالم اومدند در حالیکه آهنگ
تولدت مبارک پخش می شد .شوکه شده بودم با تعجب بهشون نگاه می کردم که مامانم اومد جلو ,صورتم رو بوسید و گفت:
_ تولدت مبارک عزیزم.
_ مگه تولدمه؟
_ آره پسرم ,یادت نبود؟
_ نه اصال .
_ پس حسابی سورپرایز شدی؟.
_ بله ممنون.
اونقدر غرق در فکر یاسمین بودم که روز تولدم رو یادم رفته بود از اینکه می دیدم انقدر براشون مهم هستم ,خوشحال بودم.
شمعا رو فوت کردم و کیک رو بریدم .در تمام طول مراسم گوشه ذهنم یاسمین بود .اینکه کاش او هم در جمع ما حضور
داشت ,کاش کنارم بود و بهم تولدم رو تبریک می گفت .نمی دونم چرا یاد شعر امین حبیبی افتادم;
تولدم مبارک نیست...دلم گرفته غمگینم....هوای خونه دلگیره....تو رو اینجا نمی بینم....
اشک تو چشمام حلقه زد اما زود خودم رو کنترل کردم .نباید می ذاشتم خوشحالی خانواده م خراب بشه .بابام برای کادو تولد
بهم سویچ یه ماشین هدیه داد و مهرداد یه کت شلوار و آرش هم ساعت.
همه شون شیک و زیبا بودند .زن داداش کوچیکم گفت:
_ ایمان االن دیگه وقتشه رانندگی یاد بگیری.
خندیدم و گفتم:
_ بله حتما.
هنوز گواهینامه نداشتم با پرشیایی که بابا بهم هدیه داد ,دیگه وقت یادگیری رسیده بود .شام رو کنار هم خوردیم .از همه
تشکر کردم و به اتاقم رفتم .شاید اگه مسئله یاسمین نبود ,اونشب یکی از بهترین شبهای زندگیم می شد اما مگه این دختر
فراموش شدنی بود؟!
فردای اونشب به آموزشگاه رانندگی رفتم و بعد از ثبت نام ,آموزش رو شروع کردم .تمام دوره هاش رو گذروندم و نهایتاً در
امتحان کتبی و عملیش هم قبول شدم .یه جعبه شیرینی به مناسبت قبولیم گرفتم و به خونه اومدم .شیرینی رو روی اٌپن
گذاشتم و با صدای نسبتاً بلندی گفتم:
_ کسی خونه نیست؟
مامانم از اتاقش بیرون اومد و گفت:
_ من اینجام.
به سمتش رفتم و گفتم:
_ قبول شدم تا چند وقت دیگه گواهینامه م میاد.
مامان با خوشحالی گفت :
_ تبریک می گم عزیزم پس کو شیرینیش؟
_ رو اُپنه.
یه نگاهی به اُپن انداخت و گفت:
_ فکر کردی می تونی با یه جعبه شیرینی سر و ته ش رو هم بیاری؟! نه جناب ,باید شام ببریمون بیرون.
خندیدم و گفتم:
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_ رو چشمم.
_ چشمات بی بال عزیزم ,پس به داداشات زنگ بزن و قرار شام رو بذار.
با تکون سر به عالمت باشه به سمت اتاقم رفتم .با مهرداد و آرش تلفنی حرف زدم و قرار هشت شب رو گذاشتم .دوش
مختصری گرفتم و تو تختم ولو شدم .شب به همراه پدر و مادرم به رستوران رفتیم .مهرداد و آرش هم اونجا بودند ,نشستیم و
هرکسی یه چیزی سفارش داد .کلی گفتیم و خندیدیم .حسابی بهم خوش گذشت .ته دلم از اینکه خانواده خوبی مثل اونا دارم
خدا رو شکر کردم .غم نبود یاسمین در کنار اونا قابل تحملتر می شد.
چند روز بعد گواهینامه م هم اومد و من رسماً راننده شدم .دیگه همه جا با ماشین می رفتم .اوایل یه کم برام سخت بود اما
کم کم ماشین تو دستم اومد و دیگه حتی تا سر کوچه هم پیاده نمی رفتم .پنج ماه به همین منوال گذشت و زندگی من روال
عادی خودش رو طی می کرد .هرچند هرچی تالش می کردم نمی تونستم یاسمین رو فراموش کنم و هنوز تنها ملکه قلبم
خودش بود.
یه روز که تو مغازه نشسته بودم و سرم حسابی شلوغ بود ,گوشیم زنگ خورد .بدون توجه به شماره جواب دادم .هرچی گفتم
بله ,کسی جواب نداد .سریع قطع کردم و مشغول مشتری ها شدم .وقتی شب به خونه برگشتم ,بعد از خوردن شام به اتاقم
رفتم .گوشی رو قبل از اینکه به شارژ بزنم باز کردم .چیزی که می دیدم رو باور نمی کردم ,تماس از طرف یاسمین بود .مگه
می شه؟ با عجله باهاش تماس گرفتم و گفتم:
_ سالم عزیزم.
حرفی نمی زد و فقط گوش می داد گفتم:
_ یاسمین چرا حرف نمی زنی خوشکلم؟ میدونی چقدر دلم واسه شنیدن صدات لک زده؟
بازم سکوت کرده بود.
_ تو رو خدا یاسی یه چیزی بگو دارم دیوونه می شم.
باالخره به حرف اومد و گفت:
_ فقط زنگ زده بودم صدات رو بشنوم.
فهمیدم با اون پسره به مشکل خورده و می خواد برگرده پیشم اما روش نمیشه ,واسه همینم گفتم:
_ قربونت برم با خودت نگفتی منم می خوام صداتو بشنوم؟
_ ایمان حاللم کن.
_ حاللت کردم عزیزم ،مگه میشه آدم عشقش رو نبخشه؟
_ تو خیلی خوبی.
_ یاسی می شه دوباره با هم باشیم؟
_ ولی آخه....
کلی التماس کردم تا باالخره قبول کرد .باوجودیکه می دونستم فقط براش سرگرمی هستم .می دونستم که هیچ عالقه ای بهم
نداره و برای تفریح یا وقت گذرونی قبول کرد که باهام باشه اما به خاطر عالقه ای که بهش داشتم ,از خدام بود ,بازم باهاش
باشم .حتی اگه برای یه مدت کوتاه باشه.
و اینجوری دوباره دوستی ما شروع شد ...شده بودم همون ایمان سابق .همون که می گفت و می خندید .خنده هام از ته دل
بود نه ساختگی ,انگار که دنیا رو بهم داده بودند .نمی دونم چرا ذره ای از عشقش تو وجودم کم نمی شد بلکه هر بار عاشقتر از
قبل می شدم و حس خواستنش درونم شعله ورتر می شد.
یه روز یاسمین باهام تماس گرفت و گفت:
_ آخر هفته داریم با خانواده میایم مشهد.
با خوشحالی گفتم:
_ جدی می گی؟
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_ اوهوم...مامان بزرگم هوس مشهد کرده می خواد بیاد پابوس امام رضا بابام هم گفت مامان بزرگ و برمی داریم و همگی
دسته جمعی می ریم سفر.
_ وای خدایا...چه خوب ,خیلی خوشحال شدم عزیزم .دلم برات یه ذره شده.
خندید و گفت:
_ منم!.
_ کِی می رسید؟
_ با قطار میایم صبح چهارشنبه.
_ باشه گلم منتظرم.
اونقدر خوشحال شده بودم که نمی دونستم چی کار کنم .حتی به خواب هم نمی دیدم که یه روز دوباره ببینمش ,اونم تو شهر
خودم...واسه اومدنش لحظه شماری می کردم .کلی برنامه ریزی کرده بودم که کجاها ببرمش که بهش خوش بگذره...باالخره
انتظار به سر رسید و روز موعود اومد طرفای پنج صبح پیام داد که به مشهد رسیدن و منم در جواب نوشتم خوش اومدید
عشقم...
برای ساعت ده قرار گذاشتیم .کلی به خودم رسیدم و خوش تیپ کردم .ذوق عجیبی برای دیدنش داشتم .بعد از چندین ماه
دوری ,حاال دوباره می تونستم ببینمش و این یعنی اوج خوشحالی...
حوالی ساعت ده ,ماشین رو روشن کردم و به محل قرار رفتم .بعد از پنج دقیقه انتظار ,یاسمین هم اومد .از ماشین پیاده شدم
و به سمتش رفتم .باهم دست دادیم و بعد از احوالپرسی به سمت ماشین حرکت کردیم .دوتایی سوار شدیم .کامل به سمتش
چرخیدم و گفتم:
_ وای خدا یاسی ,اصال باورم نمی شد که یه روز دوباره ببینمت.
چیزی نگفت ادامه دادم:
_ خب عشق ایمان حاال کجا بریم؟
لبخندی زد و گفت:
_ نمی دونم من که اینجاها رو بلد نیستم تو مال اینجایی.
_ بله بله درست می فرمایید بانو...پس پیش به سوی چالیدره.
و حرکت کردم .وقتی رسیدیم ماشین رو تو پارکینگ گذاشتم و پیاده شدیم .دستشو گرفتم و به سمت ورودی راه افتادیم.
چقدر لمسش حس خوبی بهم می داد .این دختر عجیب خواستنی بود و من با همه وجودم عاشقش بودم.
با نشستن روی صندلی هایی که مثل تله کابین روی بند حرکت می کرد ,مستقیم تا دریاچه رفتیم .یاسی کلی ذوق کرده بود
و هیجان داشت و من فقط بهش می خندیدم .وقتی پیاده شدیم به سمت دریاچه و قایق ها رفتیم .بهش گفتم:
_ خب عشقم چی دوست داری سوار بشی؟ قایق موتوری ,کشتی یا قایقای پایی؟
_ بریم کشتی.
بلیطش رو گرفتم و سوار شدیم .به جز ما کلی دختر پسر جوون هم توی کشتی بودند .مردی که قایق رو می روند ,آهنگهای
شاد می گذاشت و همه با دست و جیغ همراهیش می کردند .آخر هم پسرا طاقت نیاوردند و یه چند تایی بلند شدند و شروع
کردند به رقصیدن .جو خیلی خوبی حاکم بود و بهمون حسابی خوش گذشت .وقتی از کشتی پیاده شدیم به یاسمین گفتم:
_ می خوای با همونا برگردیم یا پیاده بریم که اطراف رو هم ببینی؟
_ پیاده بریم.
_ رو چشمم خانوم بفرمایید.
با هم شروع کردیم به قدم زدن .هوا خیلی خوب بود و دو طرف مسیری که می رفتیم پر بود از مغازه یا خوراکی یا اجناس
فروشی .تقریب ًا نصف راه رو رفته بودیم که یاسمین گفت:
_ خسته شدم بیا اونجا بشینیم.
و با دست به تختی که کنار مسیر گذاشته بود اشاره کرد گفتم:
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_ باشه تو برو منم االن میام.
دو تا آش رشته سفارش دادم و رفتم کنارش نشستم و گفتم:
_ یاسی آش رشته دوست داری؟
_ آره عاشقشم.
_ سفارش دادم.
_ وای مرسی تو این هوا حسابی می چسبه.
_ قابل نداره عشقم.
از لحظه ای که دیده بودمش ,یاسمین گذشته نبود .یه غمی تو چهره ش بود که قبال ندیده بودم .می خندید اما نه مثل
همیشه .آش رو آوردن و مشغول خوردن شدیم که گفتم:
_ یاسمین بیا همینجا یه قولی بهم بدیم؟
_ چه قولی؟
_ اینکه تا آخر باهم بمونیم.
سرش رو پایین انداخت و گفت:
_ می دونی چیه ایمان؟
_ چیه عزیزم؟
_ با اون پسری که دوست شدم ,اسمش علی اکبره ,راستش رو بخوای برای اولین بار حس می کنم عاشق شدم .یه حس
خاصی نسبت بهش دارم .یه حسی متفاوت با اونچه که تا حاال داشتم .نمی دونم چجوری بگم.
_ می فهمم عزیزم ,همون حسی که من به تو دارم.
_ همه چی داشت خوب پیش می رفت نمی دونم چی شد که یه هو بی خبر رفت.
فهمیدم پسره ولش کرده نه اون ,حاال می تونستم دلیل غمش رو بفهمم ,بهش گفتم:
_ خب حاال که رفته ما می تونیم باهم باشیم.
_ آخه من هنوز ذهنم درگیرشه .هنوز فکرم پیش اونه.
_ یاسی فراموشش کن .تو اول آخر مال خودمی .خواهش می کنم گذشته رو فراموش کن .بیا از االن به بعد با من باش .بهت
قول میدم برات کم نذارم .هرچی تو بگی همون کارو می کنم .به خدا من بدون تو نمی تونم .نمی دونی چه روزهای بدی رو
گذروندم .
_ چرا می دونم چون بعد از رفتن علی اکبر منم روزهای خوبی رو نگذروندم.
_ قرار شد فراموشش کنی باشه؟
چیزی نگفت و سکوت کرد .تا حاال اینجور ندیده بودمش .فهمیدم بدجور عاشق شده اما برام مهم نبود .من فقط به داشتنش
فکر می کردم و دلم می خواست هرجور شده به دستش بیارم .ادامه دادم:
_ چی شد عزیزم؟ قول میدی تا آخر باهام بمونی؟
لبخندی زد و گفت:
_ باشه قول میدم.
یه نفس راحت کشیدم و گفتم:
_ بهت قول میدم خوشبختت کنم.
خواست ساعت رو ببینه .گوشیش رو از کیفش درآورد و روشنش کرد .عکس دو نفری خودش و اون پسره زمینه گوشیش بود.
کلی بهم ریختم و عصبی شدم اما با این فکر که یه روز عکس من جای اون پسره رو می گیره خودم رو آروم کردم.
اون پنج روز خیلی بهمون خوش گذشت .هر روز یه جایی می رفتیم ,یه روز باغ وحش ,یه روز کوهستان پارک ,یه روز بازار و
پاساژ .خالصه هر روز می دیدمش و این برای من آخر خوشبختی به حساب میومد .روزی که قرار بود برگرده تهران ,غم همه
وجودم رو گرفته بود با اشک توی چشمام ,گفتم:
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_ دلم خیلی برات تنگ میشه.
_ منم...مرسی از اینکه این چند روز رو کنارم بودی خیلی بهم خوش گذشت.
_ خدا رو شکر که بهت خوش گذشته .ضمناً من قراره همه عمرم رو کنارت بمونم ,چند روز که چیزی نیست.
خندید ,تشکر کرد و از هم خداحافظی کردیم.
وقتی به خونه برگشتم دلم گرفته بود و بغض داشتم اما با این فکر که کنارمه و می تونم هر وقت خواستم به دیدنش برم بغضم
رو فرو دادم .اینجوری دیگه نمی شد ,باید هرچه زودتر رابطه مون رو رسمی می کردم تا خیالم راحت بشه که فقط مال منه.
تصمیم گرفتم قضیه رو با مادرم مطرح کنم .باالخره باید راضی می شدن .من که نمی تونستم ده سال صبر کنم .کلی با خودم
کلنجار می رفتم ,از اینکه چطور موضوع رو مطرح کنم ,چی بگم؟! از کجا بگم؟! و کلی سواالی دیگه ,که ذهنم رو بدجور
درگیر کرده بود.
از روزی که تصمیم گرفته بودم موضوع رو به مامانم بگم ,سه هفته می گذشت و من هنوز نتونسته بودم حرفی بزنم .تو این
مدت با یاسمین هم مرتب در تماس بودم و از اینکه دارمش و هست خدا رو شکر می کردم.
باالخره دلم و یک دل کردم و تصمیم گرفتم برم و با مامانم حرف بزنم .خواستم به سمت آشپزخونه برم که صدای زنگ
گوشیم بلند شد .نگاه کردم یاسمین بود از رفتن منصرف شدم و نشستم روی تخت .دکمه اتصال و زدم و گفتم:
_ جونم عزیزم؟
_ سالم ایمان خوبی؟
یه خوشحالی خاصی تو صداش بود گفتم:
_ بله که خوبم تو چطوری؟
_ من عالیم.
_ خب خدا رو شکر.
_ ایمان یه چیزی بگم باورت نمی شه!.
_ چی عزیزم؟ بگو راحت باش.
_ علی اکبر برگشته می خواد باهام باشه.
انتظار شنیدن هر حرفی رو داشتم به جز این .یک لحظه شوکه شدم و نتونستم هیچ حرفی بزنم .صدای یاسمین رو می شنیدم
که می گفت:
_ الو....ایمان.....گوشی دستته....الو.....
به خودم اومدم و با ناراحتی گفتم:
_ این یعنی اینکه می خوای بری؟
_ ایمان باور کن عاشقشم .خیلی منتظر همچین لحظه ای بودم .اصال باورم نمی شد برگرده!
سکوت کردم .حرفی برای گفتن نداشتم .خودش ادامه داد:
_ چه فایده ای داره با تو باشم اما فکرم پیش اون باشه؟ تو اینطوری می خوای؟
با بغض بدی که داشتم گفتم:
_ نه ...نمی خوام.
_ از وقتی رفته بود حتی یه لحظه هم از ذهنم بیرون نرفت .نتونستم حتی یه ثانیه فراموشش کنم تو رو خدا درکم کن.
_ درک می کنم ...چون منم عاشقم...عاشق تو...
_ ایمان حاللم می کنی؟
_ حاللت کردم نگران نباش.
_ هر وقت خواستم می تونم دوباره برگردم؟
_ معلومه که می تونی عزیزم .من منتظرت می مونم.
_ مرسی.
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نمی دونم چرا در مقابلش انقدر ضعیف بودم .عمالً داشت اون پسره که ولش کرده بود رو به من و عشقم ترجیح می داد اما من
هنوزم دوستش داشتم .نمی دونم چرا حتی یک ثانیه هم ازش متنفر نشدم .با همه بدیهایی که در حقم کرده بود اما آرزو می
کردم دوباره برگرده.
باهام خداحافظی کرد و رفت .می دونستم التماس و خواهش بی فایده است .اون عاشق شده بود و هیچی نمی تونست
جلودارش باشه .خوشحال شدم که زود قضیه رو فهمیدم ,قبل از اینکه بخوام با مامانم حرف بزنم .اینجوری الاقل آبروم حفظ
می شد و جلوی خانواده م ضایع نمی شدم.
اشکام یکی یکی سرازیر شدند .آخه گناه من چی بود؟ چرا باید عشقم یکطرفه باشه؟ چی می شد اگه به جای اون پسره ،عاشق
من می شد و تا ته ش باهام می موند؟
دوباره تنهایی ,غم  ,بغض...دوباره روزهای سخت جدایی ...خودم رو امیدوار می کردم به اینکه بازم بر می گرده و با این امید
روزها رو می گذروندم .هر صدایی از گوشیم بلند می شد به امید اینکه یاسمینه گوشی رو بر می داشتم اما نبود ...ناراحت و
دلشکسته بودم ...وقتی عکسهای دو نفره شون رو تو اینستاگرام می دیدم عصبی می شدم و بی اختیار اشک می ریختم...
عکسها نشون می داد رابطه شون باهم خوبه و دیگه برگشتی در کار نیست ولی نباید امیدم رو از دست می دادم باالخره هر
چیزی امکان داره.
پنج سال از آخرین تماسم با یاسمین می گذشت اما هیچ خبری ازش نداشتم .تو این مدت با وجودیکه با دخترهای زیادی
دوست بودم اما هیچکدوم برام مثل یاسمین نشد .هیچ دختری نتونست حتی یه لحظه جاش رو برام پر کنه .من هنوزم مثل
روز اول عاشقش بودم و منتظر برگشتنش.
مغازه کفش رو داشتم و درآمدش فقط صرف تفریحاتم می شد .هیچ پس اندازی نداشتم چون قرار بود تا آخر عمرم منتظر
یاسی بمونم .اصالً مگه میشه عاشق یکی باشی و با یکی دیگه ازدواج کنی؟! نه برای من محال بود.
پدرم برای این که انگیزه ازدواج بهم بده یه آپارتمان نود متری برام خریده بود اما من خونه مجردی کرده بودمش و گاهی با
دوست دخترام و گاهی هم تنها به اونجا می رفتم .در حد رفع نیاز وسیله برده بودم و اون خونه یه جورایی مأمن تنهاییم بود.
روی تختم دراز کشیده بودم و با گوشیم بازی می کردم که صدای تق تق در توجه م رو جلب کرد.
من_ کیه؟
مریم_ میشه بیام تو؟
من_ بله حتماً ,بفرمایید.
زن آرش که مریم نام داشت ,وارد اتاق شد و گفت:
_ ایمان جون می شه یه زحمتی برام بکشی؟
_ چی زن داداش؟
_ امشب خونه دوست آرش دعوت بودیم .بعد از شام ,آرش با مهرداد قرار داشت .من رو آورد اینجا و خودش رفت .االن که به
کیفم نگاه کردم ,دیدم کیف پولم نیست .متأسفانه اونجا جا گذاشتم .همه مدارکم توش بود .واسه فردا الزمش دارم .می دونی
که رانندگی بلد نیستم می ری برام بگیری؟
یه نگاهی به ساعت انداختم .یازده و نیم بود .مریم ادامه داد:
_ می دونم دیروقته ,اما باهاشون تماس گرفتم و اونا گفتن بیدارن .واسه همین مزاحم تو شدم .چون نمی دونم آرش کی میاد.
هرچی هم بهش زنگ می زنم ,جواب نمی ده.
لبخندی زدم و گفتم:
_ آدرس و بده ,سه سوته میرم میارم برات.
_ دستت درد نکنه ,ببخشید تو رو خدا.
_ اینا چه حرفه زن داداش ,ما که با هم این حرفا رو نداریم.
آدرس رو گرفتم و آماده شدم .یه کم مسیر از خونه مون دور بود .با وجودیکه خیابونا خلوت بود اما نیم ساعتی طول کشید تا
به خونه شون برسم.
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زنگ رو زدم .دوست آرش در رو باز کرد و کلی تعارف کرد که برم داخل .اما من دیر وقتی رو بهونه کردم و بعد از گرفتن کیف,
سوار ماشین شدم و به سمت خونه حرکت کردم .تا به چهار راه رسیدم چراغ قرمز شد .نود ثانیه هم مدتش بود .به بخت بدم
لعنت فرستادم و منتظر سبز شدن چراغ موندم که صدای تقه ای که به شیشه ماشین خورد ,توجه من رو به سمت چپم جلب
کرد .چشمام که به چشمش افتاد ,بی اختیار محوش شدم .سیاهی عجیب چشماش انگار که جادوم کرده بود .دوباره به شیشه
زد .همونطور که غرق سیاهی چشماش بودم ,شیشه رو کامل پایین دادم .با لحنی سرشار از التماس گفت:
_ اقا ,فال می خری؟
سعی کردم به خودم مسلط بشم .چشمم رو از صورتش برداشتم و به یه عالمه فالی که تو دستش بود خیره شدم و گفتم:
_ چند؟
_ دو تومن.
_ یکی بده.
_ بفرما...خودت یکی رو بردار.
یه فال از وسط کشیدم ,وقتی باز کردم ,نوشته بود:
یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور...
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور...
لبخندی زدم و گفتم:
_ عجب فالی...عالی از آب در اومد...فقط خدا کنه راست باشه...
دو تومن از جیبم در آوردم و بهش دادم .دستاش از سوز سرما بدجور قرمز شده بود ,با خوشحالی گفت:
_ ممنون آقا...ایشاال زود به مراد دلت برسی...
خواست بره که گفتم:
_ وایسا دختر جون ,چراغ سبز شده بیا سوار شو بریم اونطرف خیابون ,آخه بازم فال می خوام.
_ رو چشمم آقا
سوار شد .شیشه رو کشیدم باال .بخاری رو گذاشتم رو درجه آخر .آخه هوا حسابی سرد بود و سوز بدی داشت.
یه گوشه پارک کردم .به سمتش چرخیدم و گفتم:
_ خب ...یه فال دیگه لطفاً.
_ بفرما آقا...یکی دیگه بردار.
در حالی که فال رو بر می داشتم ,گفتم:
_ اسمت چیه؟ چند سالته؟
_ اسمم رهاست .هیجده سالمه.
_ این وقت شب ,تو این سرما فال می فروشی؟
_ بله آقا ,داداشم گفته تا همه ش رو نفروختم حق ندارم برم خونه.
_ ولی تو االن باید مشغول درس باشی نه فال فروشی...مدرسه رفتی؟
_ بله آقا ,مامانم به هر زحمتی بود من رو فرستاد مدرسه تا دیپلم بگیرم .بیچاره می خواست برا خودم کسی بشم اما داداشم
نذاشت ادامه بدم.
_ خب تو که دیپلم داری چرا فال می فروشی؟ برو سراغ یه کار شرکتی.
_ آقا کی به ما کار میده ,همین که می فهمن بابامون معتاده و خونه مون تو بیغوله ها با اُردنگی می ندازنم بیرون.
دلم بدجور به حالش سوخت .با خودم فکر کردم یه دختری به این سن کم و با همچین چهره جذابی چه سرنوشتی در
انتظارش می تونه باشه .با صداش به خودم اومدم که می گفت:
_ آقا فالو نمی خونی؟
_ ایمان صدام کن ,نه هرچی هست خوبه ,قبوله.
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بعد با دست به کافی شاپ رو به رو اشاره کردم و گفتم:
_ بریم یه قهوه بخوریم؟
_ قهوه چیه؟ من تا حاال نخوردم.
_ خب پس واجب شد بریم.
_ ولی من فاالم رو نفروختم هنوز
_ پاشو بریم .خودم همه ش رو می خرم.
_ جدی می گین؟ وای خدایا مرسی .همین چند دقیقه پیش آرزو کردم ای کاش یکی همه فاالم رو می خرید .آخه هم سرده
و هم خسته م.
_ بازم خوبه خدا به حرف تو گوش میده!
باهم به کافی شاپ رفتیم .یه میز دو نفره پیدا کردیم و نشستیم .تو نور صورتش بهتر دیده می شد .سیاهی چشماش خیره
کننده بود .دماغ خوش فرم و لبای غنچه ای داشت .چهره ش معصوم و دلنشین بود .بهش گفتم:
_ فکر کنم باید گرسنه هم باشی.
سری تکون داد و گفت:
_ آره خیلی ,از ظهر هیچی نخوردم.
_ پس بذار پیتزا سفارش بدم .اون قسمت ,فست فود هم دارن.
_ نه آقا ممنون ,میرم خونه یه چیزی می خورم.
_اوالً آقا نه و ایمان .ثانیا با منً تعارف نکن.
یه قهوه واسه خودم و یه پیتزا واسه رها سفارش دادم .اونقدر جذب این دختر شده بودم که به کل زنداداشم رو یادم رفت.
صدای زنگ گوشیم بلند شد .اوخ اوخ مریم بود .سریع جواب دادم:
_ شرمنده مریم جان ,کارم یه جا طول کشید .شما اصال نگران نباش .کیف رو گرفتم ,پیشمه ,میارم خونه خودتون بهت میدم
خوبه؟
و اینجوری قضیه رو پیچوندم .رها کفت:
_ خانومتون ناراحت شدن ,بهتره بریم.
از پشت میز بلند شد که گفتم:
_ بشین رها خانوم .من زن ندارم زن داداشم بود .بعدم قضیه حل شد جای نگرانی نیست.
لبخندی زد و گفت:
_ ممنون.
قهوه و پیتزا رو آوردن .مشغول خوردن شدیم با ولع عجیبی می خورد .انگار که بار اولشه پیتزا می خوره .تمام مدت مجذوب
چشماش بودم .نصف پیتزا رو خورده بود که دست از خوردن کشید گفتم:
_ چی شد؟ دوست نداشتی؟
_ چرا چرا خیلی ممنون ,خیلی خوشمزه بود .راستش می خوام ببرم برا خواهرم ,از من خیلی کوچیکتره و پیتزا دوست داره.
لبخندی زدم و گفتم:
_ تو بخور سیر بشی ,برا اونم می خریم.
_ وای نه آقا ...تا اینجا هم خیلی اذیتتون کردم.
_ باز گفتی آقا؟
_ ببخشید خب اینجوری راحت ترم.
_ بخور وگرنه ناراحت میشما.
_ چشم.
کل پیتزاش رو خورد .یه پیتزا هم واسه خواهرش خریدم و از کافی شاپ بیرون اومدیم .بهش گفتم:
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_ چند تا فال داری؟
با دقت شمزد و گفت:
_ بیست و سه تا.
_بیست و سه تا دو تومن میشه چهل و شش تومن.
یه تراول پنجاهی از کیفم در آوردم و بهش دادم ,از ال به الی پوالش دنبال دو تومنی بود که بقیه پولم رو پس بده با لبخند
گفتم:
_ نمی خواد بقیه ش مال خودت.
_ شما خیلی خوبید آقا.
_ بیا سوار شو می رسونمت.
_ وای نه به خدا...دیگه مزاحم نمی شم خونه مون بیرون شهره راهش زیاده خودم میرم.
_ االن ساعت یکه ماشین گیرت نمیاد پیاده هم نمی تونی بری بیا بریم می رسونمت.
_ آخه...
_ سوار شو رهاخانم.
سوار شدیم و به سمت آدرسی که داد حرکت کردم.
تو راه ساکت بودیم و به آهنگهایی که از ضبط ماشین پخش می شد گوش می دادیم که یه دفعه رها گفت:
_ ماشینتون خیلی گرمه ها,خوش به حالتون.
_ قابلی نداره ها ,مال شما.
لبخند زد و گفت:
_ این دیگه از اون تعارفها بودا...
و دوتایی خندیدیم .به خونه شون رسیدیم .خونه که چه عرض کنم ,بیشتر شبیه بیغوله بود .باورم نمی شد که مردم تو
همچین جاهایی هم زندگی می کنن .از ماشین پیاده شد و گفت:
_ امشب بهترین شب زندگی من بود ,واقع ًا ازتون ممنونم.
_ خواهش می کنم.
خواست بره که گفتم:
_ رهاخانم...
ایستاد و گفت:
_ بله؟
_ همیشه همونجا فال می فروشی؟
_ بله منطقه من اونجاست ,اکثرا اون حوالیم.
_ باشه ممنون ,شاید بازم فال خواستم .شبت بخیر.
با لبخندی گفت:
_ شب شما هم بخیر.
از هم خداحافظی کردیم و راهی خونه آرش شدم .با کلی عذرخواهی کیف رو بهشون دادم و به خونه برگشتم .ماشین رو
گذاشتم پارکینگ و به اتاقم رفتم .لباسام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم .احساس خوبی داشتم از اینکه تونسته بودم
یکی رو خوشحال کنم .از طرفی هم وقتی به رها فکر می کردم از خودم بدم میومد .این دختر چقدر توقعش از زندگی کم بود.
با یه پیتزا و خرید چند تا فال ,بهترین شب زندگیش رقم خورده بود و من که عمری تو ناز و نعمت زندگی می کردم ,چقدر
ناشکر بودم .تازه داشتم می فهمیدم که چه راحت قدر داشته هام رو ندونستم و به خاطر یه عشق پوشالی ,دست به خودکشی
زدم .در حالی که این دختر با همه مشکالت ,هنوزم می خنده ,هنوزم امیدواره و شاکر خداش...
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رها یک لحظه هم از ذهنم دور نمی شد .سیاهی چشماش و اون چال گونه هاش موقع خندیدن ,دیوونه م می کرد .معصومیت
و سادگیش رو دوست داشتم .حضور اون ,یاسی رو در ذهنم کمرنگ کرده بود و این برای من ,یه جور امید به حساب میومد.
صبح که از خواب بیدار شدم سرحال بودم .با کلی نشاط وارد آشپزخونه شدم و به پدر مادرم سالم کردم .مامان گفت:
_ چه خبره آقا ایمان؟ کبکت خروس می خونه؟
_ نه بابا خبری نیست که همینجوری...بده آدم سرحال باشه؟
_ نه پسرم من که از خدامه تو رو همیشه اینجوری ببینم.
_ فدای مامان مهربونم.
با اشتهای خیلی زیادی صبحونه خوردم و به این امید که شب رها رو می بینم روزم رو گذروندم.
ساعت هشت شب مغازه رو بستم و به سمت منطقه مورد نظر حرکت کردم .همون جای دیشبی وایسادم و منتظر موندم اما از
رها خبری نبود .سرم رو روی فرمون گذاشته بودم که با تق تقی که به شیشه خورد به سمت صدا چرخیدم .رها بود مثل
همیشه با لبخند روی لبش .شیشه رو دادم پایین و گفتم:
_ کجایی خانوم؟ یه ساعته منتظرتم.
_ ببخشید ,راهم یه کم دوره تا بیام طول می کشه.
_ بیا سوار شو تا یخ نزدی.
سریع سوار ماشین شد و دستاش رو گرفت جلوی بخاری و گفت:
_ بازم فال می خواید؟
با لبخندی گفتم:
_ اوهوم...فاالت خوب در میاد,
_ قلب و نیتتون پاکه که فالتون خوب درمیاد آقا.
نمیدونم چرا براش گفتن اسمم سخت بود .چیزی نگفتم چون می خواستم راحت باشه البد اینجوری راحتتر بود .گفتم:
_ بریم کافی شاپ؟
_ ولی...
_ فاالت همه ش مال خودمه نگران نباش.
_ نمی خوام مزاحمتون بشم.
_ خودم اومدم پس مزاحم نیستی ,بریم؟
سری با رضایت تکون داد و گفت:
_ بریم.
وارد کافی شاپ شدیم و همون جای دیشبی نشستیم این دفعه دو تا قهوه سفارش دادم یکی تلخ برای خودم و یکی با شکر
برای اون .با لبخند گفت:
_ چرا تلخ سفارش دادین؟
_ بیشتر بهم می چسبه ,طعم تلخ رو ترجیح می دم.
_ عجیبه...فکر نمی کردم تلخ هم طعم باشه.
سفارشاتمون رو آوردن قبل از اینکه شکر بریزه یه قلپ ازش خورد و به سختی فرو داد و بعدم با قیافه درهم گفت:
_ وااای نمی شه خورد خیلی بدمزه ست.
خندیدم و گفتم:
_ بستگی به عادت داره رهاخانم.
_ چی بگم من فقط دو طعم رو می شناسم و عاشقشونم یکی شیرینی یکی ترشی.
_ خسته نباشی واقعا.
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و دوتایی خندیدیم .تمام فاالش رو ازش خریدم و تا دم خونه رسوندمش .با لبخندی از هم خداحافظی کردیم و راهی خونه
شدم.
کار هر روزم این شده بود که چند ساعتی مغازه رو زودتر ببندم و برم رها رو ببینم .کنارش بودن نهایت آرزوی من بود .روز به
روز بیشتر جذبش می شدم به طوری که دیگه یاسمین کامل از ذهنم رفته بود و رسیدن به رها تنها آرزوی قلبی من شده بود.
یک ماهی به همین منوال گذاشت .هرشب می دیدمش و ازش فال می خریدم اونم خوشحال از این که مشتری خوبی مثل من
داره غافل از این که من عاشقش بودم .نمی دونم چرا نمی تونستم احساس واقعیم رو بهش بگم شاید می ترسیدم که از
دستش بدم .چون هنوز ار حس اون چیزی نمی دونستم.
یه شب که طبق معمول توی کافی شاپ نشسته بودیم و غذا می خوردیم گفتم:
_ رها نظرت چیه با هم بریم سینما؟
با تعجب گفت:
_ سینما؟؟؟ شما با من؟؟؟
_ آره اشکالش چیه؟
_ سر و وضعم مناسب سینما نیست.
_ باشه اصرار نمی کنم هرجور راحتی.
دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد .احساس کردم یه کم به فکر فرو رفت و شایدم از پیشنهادم دلخور شد .تو ماشین هم تمام
مسیر ،بیرون رو نگاه می کرد و ساکت بود .منم حرفی نزدم .وقتی به خونه شون رسیدیم در خونه باز بود و از داخل صدای جر
و بحث میومد .رها با عجله از ماشین پیاده شد و گفت:
_ مرسی آقا.
و به سمت خونه دوید .کنجکاو شدم ماشین رو خاموش کردم و وارد خونه شون شدم .یه مرد تقریبا پنجاه ساله و غول پیکر تو
درگاه در ایستاده بود و داد و هوار می کرد و یه زنی که چهره ش داد می زد زجر کشیده ست در حال التماس بود .رها سریع
به سمت اون زن رفت و گفت:
_ مامان چی شده؟
اون مرد فریاد کنان گفت:
_ چی شده؟ خانوم تازه از راه رسیده می پرسه چی شده؟ سه ماهه اجاره ندادین...بابا من چه گناهی کردم آخه؟.
رها_ اجاره رو که سیا میده به ما ربطی نداره.
_ سیا؟؟؟ اونم من رو پاس میده به شما.
رها_ یعنی چی؟ از اول اون اجاره می داده.
_ ولی االن نمی ده ,می گه شما سه نفرین اما اون یه نفره پس اجاره هم شما باید بدین نه اون.
مادر رها کمی به سمت مرد رفت و با التماس گفت:
_ باشه ,یه کم بهم وقت بده جورش می کنم.
_ یا همین االن اجاره رو می دی یا از این خونه میرین بیرون.
مادررها_ آخه االن ندارم.
_ باشه پس تا پول رو جور کنی این رو با خودم می برم.
و به رها اشاره کرد .مادرش ,رها رو پشت خودش هل داد و کفت:
_ تو رو خدا آقا...یه کم بهم مهلت بده.
با دیدن این صحنه ها حسابی بهم ریختم از یه طرف عصبانی بودم از یه طرف بغض گلوم رو گرفته بود مخصوصا وقتی به
سمتشون رفت .مادره رو پرت کرد روی زمین و خواست رها رو به زور ببره که یقه ش رو گرفتم و گفتم:
_ اوی مرتیکه داری چه غلطی می کنی؟
_تودیگه کی هستی؟
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چسبوندمش به دیوار و کفتم:
_ دستت به رها بخوره کشتمت.
_ خب...خب ...آروم باش...من فقط پولم رو می خوام .اینا سه ماهه اجاره خونه من رو ندادن.
با تمسخر گفتم:
_ خونه؟؟؟ تو به این بیغوله می گی خونه؟
_ ناراحتن می تونن برن .هرچی باشه از تو جوب خوابیدن که بهتره .الاقل یه سقف هست که بارون و برف رو سرشون نریزه.
_ بیا بیرون .اونجا حرف می زنیم.
به کنار ماشین کشوندمش و کفتم:
_ از این به بعد طرف تو منم ,اجاره ت چقدره؟
_ ماهی دویست تومن.
دسته چکم رو بیرون آوردم و براش یه چک به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومن نوشتم و دادم دستش و کفتم:
_ اینم پول اجاره ت تا سه ماه بعدم دادم اینورا نبینمت دیگه.
با دیدن چک چندان خوشحال نشد و با حرص گفت:
_ پاس که میشه؟
_ چک روزه نمی بینی؟
_ تو دیگه از کجا پیدات شد؟! فقط موندم تا حاال کجا بودی؟!
_ اونش دیگه به تو مربوط نیست.
بدون این که حرفی بزنه رفت .بالفاصله به داخل خونه رفتم .رها در حال هم زدن آب قند بود و یه دختر هفت ،هشت ساله تو
آغوش مادرش گریه می کرد .با دیدن من ,رها به سمتم اومد و کفت:
_ آقا چرا شما نرفتید؟
_ دیدم در بازه و صدای دعوا میاد کنجکاو شدم.
_ اون مرده رفت؟
_ آره رفت دیگه هم مزاحمتون نمی شه خیالت راحت.
مادر رها درحالی که اشک می ریخت گفت:
_ اجاره رو دادین بهش؟
_ بله خانم نگران نباشین.
خطاب به رها گفت:
_ عزیزم اون جعیه چوبی رو از کابینت بیار.
رها در حالی که یه دستش جعبه و یه دستش آب قند بود کنار مادرش نشست و گفت:
_ بیا مامان جون.
مادرش جعبه رو باز کرد .به سمت من گرفت و گفت:
_ آقا اینجا سیصد تومن پوله اینا رو بردارید بقیه ش هم جور می کنم بهتون می دم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ خانم من که از شما پول نخواستم اینا رو بردارید لطفا.
_ نمی شه که شما لطف کردید باالخره باید پولتون رو پس بدیم.
_ باشه ...اما من فعال عجله ای ندارم خانم...
_ خدا خیرت بده جوون.
رها رو به مادرش گفت:
_ مامان این رو بخور فشارت افتاده رنگ به صورتت نیست.
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منم در ادامه گفتم:
_ به نظرم بهتره ببریمشون بیمارستان.
مادرش گفت:
_ نه من خوبم یه کم ضعف کردم همین.
آب قند رو خورد و خطاب به دختر کوچولویی که تو بغلش بود گفت:
_ من خوبم دخترم همه چی تموم شد پاشو برو بخواب پاشو.
و بعد دست دخترک رو گرفت و از جاش بلند شد خطاب به من گفت:
_ لطف شما با هیچی قابل جبران نیست فقط می تونم دعات کنم.
_ همین برای من کافیه با اجازه تون من دیگه می رم شبتون بخیر.
_ شبت بخیر پسرم خدا پشت و پناهت.
رها تا دم در همراهم اومد و گفت:
_ نمی دونم چی بگم.
خندیدم و گفتم:
_ هیچی.
_ با دیدن شما یقین پیدا کردم که فرشته ها هم می تونن مرد باشن شما واقعا یه فرشته اید که خدا سر راه من قرار داده و
من از این بابت ازش خیلی ممنونم نمی دونم اگه نبودید چی می شد.
با لبخندی گفتم:
_ دیگه حرفش رو نزن و بهش فکر نکن...ضمنا من اونقدرها هم فرشته نیستم یه آدمیم مثل یقیه...
از جیبم کاغذی بیرون آوردم و با خودکار شماره م رو ،روش نوشتم کاغذ رو بهش دادم و کفتم:
_ این شماره منه ,هروقت به کمک احتیاج داشتی یا مشکلی بود می تونی رو من حساب کنی.
کاغذ و کرفت و گفت:
_ خیلی ممنون.
_ حاال هم برو با خیال راحت بخواب...شبت خوش.
_ شب بخیر.
سوار ماشین شدم و به سمت خونه حرکت کردم.ذهنم درگیر بود .هربار که بهش کمک می کردم ,احساس خوبی بهم دست
می داد اما دلم نمی خواست اون از من بت بسازه و من رو فرشته بدونه .اینجوری جرأت نمی کردم حسم رو بهش بگم .می
ترسیدم فکر کنه نظر بدی بهش دارم و تمام دیدش نسبت به من خراب بشه .از طرفی مطمئن بودم که خانواده م اجازه ازدواج
باهاش رو بهم نمی دن وقتی بفهمن کیه و از چه خانواده ایه و این یعنی شروع مصیبت .اما من بی نهایت دوستش داشتم و به
هر قیمتی بود ,باید بهش می رسیدم .من یک بار تو عشق شکست خورده بودم و دیگه دلم نمی خواست ,تجربه تلخ گذشته
تکرار بشه.
رها
از همون لحظه اولی که تو ماشین دیدمش ,ازش خوشم اومد .واقعاً جذاب و دوست داشتنی بود و وقتی باهاش بیشتر آشنا
شدم ,فهمیدم که باطنش از ظاهرش خیلی بهتره .هیچوقت فکر نمی کردم تو کل دنیا ,همچین مردی وجود داشته باشه .یکی
که بی هیچ منتی بهم کمک کنه و گره گشای مشکالتم باشه .هر روز برای دیدنش لحظه شماری می کردم .این تنها آرزوی
من بود که حداقل روزی چند ساعت ببینمش .اما فاصله ما اونقدر زیاد بود که به خودم اجازه نمی دادم به داشتنش حتی فکر
هم بکنم .وقتی اینهمه دختر بهتر از من هست ,چرا من؟
قلبم زیادی تحت فشار بود .عالقه ای که بهش داشتم از یه طرف و محال بودن اینکه یه روز به عنوان همسر کنارش باشم ,از
طرف دیگه عذابم می داد .سعی می کردم جلوش به خودم مسلط باشم تا چیزی نفهمه ,آخه می ترسیدم همین چند ساعت
مالقات رو هم از دست بدم .نمی خواستم فکر کنه بی جنبه ام و تا یکی پیدا شده ,کمکم کنه ,عاشقش شدم .هر چند عشق
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برای دختری مثل من محال بود .از وقتی خودمو شناختم ,جز نکبت و بدبختی چیزی رو ندیده بودم .یه پدر معتاد که فقط
فکر تأمین موادش بود .یه مادر مریض که با کار کردن خونه های مردم ,هرچی در می آورد ,خرج اعتیاد شوهرش می شد .یه
برادر بی غیرت ,که ما فقط طعمه ای برای کسب درآمد بیشترش بودیم و یه خواهر کوچیکتر ,که هنوز "و" رو از "ی"
تشخیص نمی داد.
هیچ امیدی به زندگی نداشتم و هر روز مرگم رو آرزو می کردم .مخصوصاً وقتی تو خیابون آدما به جای خریدن فال ,می
گفتن :شبی چند؟! حالم از خودم و زندگیم بهم می خورد.
وجود مردی مثل ایمان ,تو زندگیم یه رویای شیرین بود ,که حاال به حقیقت تبدیل شده بود .می دونستم که از حس ترحم و
دلسوزیشه که باهامه اما برام مهم نبود .من دوستش داشتم .دلم می خواست تا ابد کنارش باشم اما می دونستم که ابدی در
کار نیست ,باالخره ازدواج می کنه و من می شم همون دختر بی پناه سابق...اشکام دونه دونه از چشمام جاری شدند...برای
اولین بار تو زندگیم ,داشتم عشق رو تجربه می کردم .عشقی که می دونستم بی فرجامه ...وقتی ازم خواست با هم به سبنما
بریم ,کلی ذوق کردم اما وقتی به سر و وضعم فکر کردم منصرف شدم .از این که همه نگاهمون کنن و براش تأسف بخورن می
ترسیدم .نمی خواستم به خاطر همراه بودن با یه دختر ژنده پوش تمسخر بشه اون لیاقت بهترین ها رو داشت در حالی که من
بدترین بودم .بغض راه گلوم رو بسته بود .ترجیح دادم سکوت کنم تا بتونم جلوی ریزش اشکام رو بگیرم .ایمان برای من همون
مرد سوار بر اسب سفیدی بود که هر دختری آرزوش رو داره ,برای چند ثانیه ته دلم آرزو کردم که ای کاش روزی این مرد
دوست داشتنی مال من بشه اما بعد نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم:
نه من لیاقتش رو ندارم ,امیدوارم بهترینها قسمتش بشه...
ایمان
تمام ذهنم درگیر رها بود .چطور می تونستم به دستش بیارم؟! چطور قضیه رو با خودش مطرح کنم که سوء تفاهم نشه؟!
چطور باید به خانواده م بگم؟! حتی فکر از دست دادنش هم برام عذاب آور بود .با صدای مامانم به خودم اومدم که می گفت:
_ چته ایمان؟ چند بار صدات کردم جواب ندادی .چی انقدر فکرت رو مشغول کرده؟
االن بهترین موقعیت بود که درباره رها بهش بگم ,اما ترس از مخالفتش مانع می شد .واسه همینم گفتم:
_ چیز مهمی نیست.
_ امشب قراره بریم خونه داداش منصور ,می خوام تو هم بیای حتماً.
_ کار دارم مامان جان ,با چند تا مشتری قرار گذاشتم واسه شب.
_ ایمان مسخره بازی در نیار ,مستانه چند روزی کالس نداشته و از تهران اومده ,باید بریم دیدنش.
_ خب به سالمتی ,شما برید ,من نمیام.
با عصبانیت گفت:
_ من نمیفهمم تو چه مرگته؟ مستانه به این خوبی ,خوشکل ,تحصیلکرده ,فامیل ,دیگه چی می خوای؟
_ همون آخریش بَده ,من فامیل نمی خوام.
بعدم با دلخوری گفتم:
_ بهتره برم بیرون ,جلو چشمتون نباشم که بهم گیر بدین.
و از خونه خارج شدم .چه خیاالتی برام داشتن در حالی که نمی دونستن دل پسر ته تغاریشون پیش یه دختر فال فروش گیره.
شب مثل همیشه کنار چهارراه وایسادم و منتظر رها موندم .اما هیچ خبری ازش نشد تا دوازده انتظار کشیدم اما نیومد .با
خودم گفتم ,شاید حال مادرش خوب نبوده و نتونسته بیاد .سه شب پشت هم به محل قرارمون می رفتم اما از رها خبری نبود.
دلشوره بدی داشتم ,نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه .اون که شماره من رو داره ,پس چرا بهم زنگ نمی زنه؟! نمی دونه نگران
می شم! می خواستم برم خونه شون ,اما می ترسیدم براش شر بشه .هیچ راه ارتباطی دیگه ای هم که نداشتم .تصمیم گرفتم
یک هفته منتظر بمونم ,اگه نیومد به خونه شون برم و جویای حالش بشم.
شب پنجم هم مثل شبهای دیگه ,ماشین رو کنار چهارراه پارک کردم و به کافی شاپ رفتم .روی صندلی خودش ,جای
همیشگی مون نشسته بود .با خوشحالی به سمتش رفتم و گفتم:
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_ کجایی تو دختر؟ نصف عمر شدم.
_ ببخشید نتونستم بیام.
وقتی به صورتش دقت کردم ,گوشه لبش پاره شده بود و کناره های چشمش هم کمی کبود به نظر می رسید .با نگرانی
پرسیدم:
_ چی شده رها؟
با اشکی که تو چشماش بود گفت:
_ آقا بهتره ما دیگه ,هم رو نبینیم.
گیج شده بودم .روی صندلی نشستم و گفتم:
_ چرا؟ بهم بگو چی شده؟ چرا صورتت اینجوریه؟
بغضش رو فرو داد و گفت:
_ خواهش می کنم...برید سراغ زندگیتون...من دیگه فال نمی فروشم .پس دیگه هیچوقت دنبالم نیاین.
از پشت میز بلند شد و خواست بره که دستش رو گرفتم و گفتم:
_ تا نگی چرا ,ولت نمی کنم .الزم باشه خونه تون هم میام تا دلیلش رو بفهمم.
_ تو رو خدا آقا.
و اشکاش جاری شدند .بهش گفتم:
_ بشین و آروم باش .بهم بگو چی شده؟! این چند شب کجا بودی؟ چرا نیومدی؟
اشکاش رو با دستمالی که بهش دادم ,پاک کرد و گفت:
_ صاحبخونه راجع به شما به داداشم گفته ,این که با من اومدید تو و اجاره رو دادین...
_ خب؟؟؟
_ اونشب وقتی سیامک اومد خونه ,به سمتم خیز برداشت و گفت:
_ این پسره که اجاره ما رو داده کیه؟
منم گفتم:
_ نمی دونم.
سیامک_ غلط کردی ,با تو اومده اینجا اونوقت نمی دونی ,زود آدرس یا شماره تماسش رو بهم بده.
من_ می خوای واسه چی؟
_ به تو ربطی نداره ,زود باش.
_ من هیچی ازش ندارم سیا ,اگه فکر کردی می ذارم اونم بازیچه کارات کنی ,کور خوندی .بیخود براش کیسه ندوز.
_ نه باریکال ,خوشم اومد ,زبون در آوردی ,وقتی هر شب همه فاالت رو می فروختی و میومدی ,حدس می زدم کاسه ای زیر
نیم کاسه باشه ,االنم بهتره روی سگم رو باال نیاری و شمارش رو بهم بدی.
_ گمشو عوضی ,گفتم که ندارم.
موهام رو گرفت و من رو انداخت تو انباری ,بعدم حسابی با مشت و لگد کتکم زد .وقتی بی حال شدم ,گفت:
_ اونقدر اینجا می مونی تا شمارش رو بهم بدی.
بعدم در رو به روم قفل کرد و رفت .شماره تون تو جیبم بود .همونجا پاره ش کردم که به دست سیا نیوفته ,چند روز زندانی
بودم ,واسه همین نتونستم بیام .گریه ها و التماسای مادرم از یه طرف ,حرف نزدن من از طرف دیگه ,باعث شد آزادم کنه و
من بتونم بیام اینجا.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ شماره م رو می دادی ,اشکالی نداشت که.
_ نه آقا ,شما نمی شناسیش ,یه آدم پستیه که نگو.
یه دفعه صدایی از پشت سرمون ,گفت:
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_ کی در مورد داداشش اینجور حرف میزنه آخه؟
به سمت صدا برگشتیم .سیامک به سمتون اومد و یه صندلی از میز بغل برداشت و بین من و رها نشست .رها فریاد زد:
_ تو اینجا چیکار می کنی؟
با خنده ای گفت:
_ فکر کردی احمقم؟ می دونستم وقتی آزاد بشی ,اولین جایی که میری پیش این شازده ست.
و به من اشاره کرد و خطاب به رها ادامه داد:
_ فکر کردی دلم برای تو و مامان سوخت که آزادت کردم؟ نه آبجی ,می خواستم تعقیبت کنم تا به ایشون برسم...که رسیدم.
زها_ خیلی پستی سیامک ,پاشو بریم .این آقا فقط از من فال می خرید که دیگه نمی خره ,پاشو.
بلند بلند شروع به خندیدن کرد و گفت:
_ عجب...ببینم بچه ,چند وقته با خواهرمی؟
من_ منظورت چیه؟
_ منظورم اینه که فکر کردی می تونی مفتی مفتی باهاش ل*ا*س بزنی؟ و بعدم با خرید چار تا فال و پرداخت چند ماه
اجاره ,سر و ته شو هم بیاری؟! نه دادا این خبرا نیست .هرچیزی قیمت خودش رو داره.
رها با گریه گفت:
_ خفه شو سیامک ,این آقا محترم تر از این حرفاست .پاشو بریم تو رو خدا.
با دستم به رها اشاره کردم که ساکت باشه و رو به سیامک گفتم:
_ خب ,چند؟
_ حاال شد؟ خوشم میاد که اهل معامله ای...ببین رها چون خوشکله ,مشتریهای خوب زیاد داره ,چند تا هستن که پیشنهادای
خوبی دادن .تو چقدر می خوای بدی؟
حالم از حرفاش بهم می خورد اما سعی کردم خودم رو کنترل کنم .با خونسردی گفتم:
_ نظر تو چقدره؟
_ یه تومن.
_ یه میلیون؟
_ اگه یه شب بخوایش یه میلیون اما اگه کامل بخوای بخریش یه میلیارد.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ اما من اِنقدر ندارم.
با پررویی گفت:
_ تازه من اَرزون حساب کردم .مشتری پنج میلیاردی هم دارم.
رها که صدای هق هقش بلند شده بود گفت:
_ بس کن سیامک ,پاشو بریم.
با خونسردی گفتم:
_ اولین باره که می بینم کسی خواهرش رو معامله می کنه.
سیامک گفت:
_ خب دیگه ,زندگی خرج داره .یکی کلیه ش رو می فروشه ,یکی اسباب اثاثیه ش رو ,یکی هم مثل من خواهرش رو.
دلم می خواست خفه ش کنم .ادامه داد:
_ حاال شایدم بین مشتریا یه مزایده گذاشتم تا هرکی بیشتر گفت ,برنده بشه .شمارتو بده تو رو هم خبر کنم ,خواستی بیا.
بدون این که حرفی بزنم با مشت زدم تو صورتش ,دماغش پر از خون شد و با صندلی افتاد روی زمین ,به سمتش خیز
برداشتم ,یقه ش رو گرفتم و گفتم:
_ آشغال عوضی ,تو از هر چی حیوونه پست تری کثافت .چطور دلت میاد اینجوری حرف بزنی؟ مگه رها کاالست مرتیکه؟!
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و شروع کردم به زدنش .تمام عصبانیتم رو با مشتهام بهش می کوبیدم .با گریه رها و سر وصدای درگیری ما ,همه دورمون
جمع شدن و ما رو از هم جدا کردند .صورتش غرق خون بود .با عصبانیت گفت:
_ جوجه ,به خاطر این کارت بد می بینی حاال ببین کِی بهت گفتم ,با بد کسی در افتادی.
بازوی رها رو گرفت و از کافی شاپ بیرون رفتند .صاحب مغازه گفت:
_ چی شد یه دفعه؟ این کی بود؟ چقدر قیافه ش خالف می زد.
_ چیزی نیست ,ببخشید داداش ,خسارتت هر چی بشه پرداخت می کنم.
_ یه صندلی شکسته ,چیزی نشده که ,فدا سرت .خودت خوبی؟
_ آره خوبم یه لحظه عصبانی شدم ,نفهمیدم چی شد .شرمنده.
و از کافی شاپ خارج شدم .پشت فرمون نشستم اما حالم خوب نبود .حتی در تصورم هم نمی گنجید که یه آدم بتونه اِنقدر
پست باشه .بیچاره رها...
اشکام سرازیر شدند ,بلند بلند گریه می کردم .حاال باید چیکار کنم؟ نکنه بفروشتش؟ نکنه بالیی سرش بیاره؟ ای خدا ...کاش
مدارا کرده بودم ,این کار من به ضرر رها می شه ,حاال چیکار کنم؟ نه اونقدر پول داشتم که بخوام بخرمش ,نه دستم جایی بند
بود .سرم رو گذاشتم رو فرمون ,گریهَاََمونم رو بریده بود .فقط به این فکر می کردم که چطور می تونم عشقم رو نجات بدم ...یه
ذره که حالم بهتر شد به سمت خونه حرکت کردم .وقتی رسیدم ,پدر مادرم خونه نبودند .مستقیم به اتاقم رفتم و روی تخت
ولو شدم .هرچی فکر می کردم دو راه بیشتر نداشتم یا باید به پلبس خبر می دادم یا پول رو جور می کردم .مطمئن بودم که
اگه به پلیس خبر بدم ,مادره پشت پسرش درمیاد و طبیعاً رها هم پشت مادرش و این وسط من می مونم دست خالی .ضمن
این که حضور پلیس می تونست برای رها و خانوا ده ش دردسر ساز بشه و من دوست نداشتم مشکلی به مشکالتش اضافه
کنم .پس می موند راه دوم .این پول برای پدر من چیزی نبود اما اونم تا ته و توی ماجرا رو در نمی آورد همچین پولی بهم
نمی داد .هیچ دروغی هم به ذهنم نمی رسید اونا همه دوستام رو می شناختن و حتی باهاشون رفت و آمد خانوادگی داشتیم.
هیچ اتفاقی ,حتی دیه یه آدم هم این مقدار پول نمی خواست ,پس باید چیکار می کردم؟ وقتی واسه هدر دادن نداشتم .هر
لحظه ممکن بود اون مردک رها رو بفروشه و من برای همیشه از دستش بدم .اونقدر با خودم فکر کردم تا باالخره دم دمای
صبح خوابم برد .با صدای مامانم که می گفت:
_ ایمان چیزی شده؟
چشمامو باز کردم .دوباره گفت:
_ حالت خوبه؟
به سمتش چرخیدم و گفتم:
_ آره ,چطور مگه؟
_ سابقه نداشته هیچوقت که تا این موقع بخوابی .نگرانت شدم.
یه دفعه از جام پریدم و گفتم:
_ مگه ساعت چنده؟
_ دوازده ظهره!
_ چرا زودتر صدام نکردی ,کلی کار دارم.
_ آدمی که کار داره اِنقدر نمی خوابه
_ آخه دیشب خیلی دیر خوابیدم ,تا نزدیکای صبح خوابم نمی برد.
_ خب حاال پاشو تا بیشتر دیرت نشده.
از تخت بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم .آبی به سر و صورتم پاشیدم و بعد از عوض کردن لباسام ,از خونه خارج شدم.
باید پول قرض می کردم .اونقدر خانواده م اعتبار داشتند که کسی بهم نه نگه .اما فقط می تونستم برم سراغ دوستام چون
آشناهای پدرم قطعاً بهش می گفتن و این برای من بد می شد .این که چرا به خودش نگفتم و به دوستاش رو زدم .بعد از کلی
بدو بدو کردن تا شب تونستم فقط دویست میلیون جور کنم هنوز هشتصد تا مونده بود .مستأصل و درمونده بودم .وقت زیادی
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نداشتم و باید آخرین تیر ترکشم که پدرم بود رو هم امتحان می کردم .واسه همینم دل رو به دریا زدم و بعد از شام ,کنار
پدرم که مشغول تماشای تلویزیون بود ,نشستم .با کمی مکث گفتم:
_ بابا...
همونجور که اخبار می دید گفت:
_ بله؟
_ من یه مقدار پول الزم دارم.
_ مگه حسابت خالیه؟
_ نه...بیشتر از اینا می خوام.
_ خب چقدر؟
از اونجا که دویست تومنی هم خودم داشتم گفتم:
_ ششصد تومن.
بهم نگاه کرد و گفت:
_ ششصد میلیون تومن؟؟؟
سرم رو به نشونه بله تکون دادم که گفت:
_ واسه چی می خوای؟
با مِن مِن گفتم:
_ یه مشکلی واسه یکی از دوستام پیش اومده که می خوام کمکش کنم.
_ کدوم دوستت؟ چی شده؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ شما نمیشناسیدش ,لطف ًا این پول رو بهم قرض بدید .قول می دم زود پستون بدم.
_ بحث پول نیست ,چکش رو بنویسم صبح می تونی بری از حسابم برداری .ولی من به عنوان پدرت نباید بدونم این پول رو
واسه چی می خوای؟
_ من که دیگه بچه نیستم که بخوام واسه هر کاری توضیح بدم.
_ یعنی من نامحرمم؟ نباید بدونم؟ الاقل اسم دوستت رو بگو؟ این کیه که ما نمی شناسیمش.
می دونستم اینجوری می شه ,با عصبانیت بلند شدم و گفتم:
_ اصال نخواستم ,پولتون اَرزونی خودتون.
خواستم به اتاقم برم که مامانم گفت:
_ یه مدته خیلی عجیب شدی ,یه روز سرحالی و می خندی ,یه روز ناراحت و توهمی .نمی خوای بهمون بگی چی شده؟ ما
نگرانتیم.
رو به مامانم گفتم:
_ من هیچیم نیست فقط واسه حل مشکل یه بنده خدایی ,پول خواستم که اونم اشتباه کردم .عذر می خوام ,خوب شد؟
و به اتاقم رفتم .می دونستم پدرم به این راحتیا پول نمی ده اما چاره ای نداشتم که شانسم رو امتحان کنم .بدبختی ,فقط
ماشین به نام من بود که می تونستم بفروشم ,خونه و مغازه ,هنوز سنداش به نام پدرم بود .تصمیم گرفتم فردا پیش سیامک
برم و یه جوری قضیه کافی شاپ رو از دلش در بیارم .بعدم با دادن ماشین و چهارصد میلیونی که داشتم ,فعالً دهنش رو
ببندم ,تا بقیه ش هم جور کنم و رها رو از دستش نجات بدم.
صبح آرش واسه انجام یه سری از کارای شرکتش ازم کمک خواست .نتونستم بهش نه بگم .تا ظهر درگیر بودم .باالخره حوالی
ساعت یک به سمت خونه رها حرکت کردم .ماشین رو کناری گذاشتم و به سمت در رفتم .هرچی زنگ زدم کسی جواب نداد.
همونجا کنار ماشین منتظر موندم .خدا خدا می کردم که سیامک کار احمقانه ای نکرده باشه.انتظار بی فایده بود .به ساعت
نگاه کردم ,سه رو نشون می داد اما از هیچکس خبری نبود .اصال این حوالی پرنده پر نمی زد چه برسه به آدم .هم گرسنه بودم
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هم خسته ,خواستم به سمت ماشین برم که دیدم همون دختر کوچولویی که اون روز تو بغل مامان رها بود ,داره به سمت
خونه میره .کلی خوشحال شدم .با دیدن من ,مسیرش رو به سمتم تغییر داد .منم چند قدمی جلو رفتم و گفتم:
_ سالم خانوم کوچولو
چشماش حسابی قرمز بود .با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:
_ من شما رو می شناسم .اونروز که خونه مون بودی یادمه.
لبخندی زدم و گفتم:
_ خب خدا رو شکر...ببینم خانوم اسمت چیه؟
_ ریحانه.
_ خوشبختم منم ایمان هستم.
دستم رو بردم جلو و اونم باهام دست داد .روی زانوهام درست مقابلش نشستم تا هم قدرش بشم .بازوهاش رو گرفتم و گفتم:
_ خب ریحانه جون می شه بگی رها کجاست؟ خیلی وقته اینحا منتظرم اما مثل اینکه هیچکس خونه تون نیست.
اشکاش مثل مروارید از چشماش جاری شدند .شروع کرد به گریه کردن .تمام تنم لرزید .با نگرانی صورتش رو با دستهام قاب
کردم .اشکاش رو پاک کردم و گفتم:
_ چی شده؟ تو رو خدا بگو رها کجاست؟ اتفاقی واسش افتاده؟
به سختی و بریده ,بریده از البه الی گریه هاش گفت:
_ ما...ما...نم ...مُر...د.
با فریاد گفتم:
_ چی؟؟؟ چرا؟ چند روز پیش که اومدم خوب بود.
همونطور که گریه می کرد ,گفت:
_ می شه از اینجا بریم؟ می ترسم ,هر لحظه ممکنه سیامک بیاد ,اینجا نمی شه حرف زد.
التماس و ترس رو می تونستم تو چشماش ببینم ,آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
_ باشه...بیا بریم سوار بشیم.
به سمت ماشین هدایتش کردم .هر دو سوار شدیم و با سرعت زیادی از اون منطقه خارج شدیم.
وقتی حسابی از خونه شون فاصله گرفتم ,کنار یه پارک ,ماشین رو متوقف کردم و گفتم:
_ خب ...حاال بگو چی شده؟
با دستمالی که از ماشین برداشته بود ,اشکا و دماغش رو پاک کرد و گفت:
_ دیشب وقتی سیامک اومد خونه ,به رها گفت :فردا شب قراره خونه یکی از رفقا ,مزایده رو برپا کنم .خیلی دلم می خواست
اون پسره هم شمارش رو داشتم و دعوتش می کردم ولی حیف...
لبخندی زد و گفت :واسه فردا خیلی باید خوشکل کنی و به خودت برسی .حاال صبح بهت می گم برنامه م چیه.
و به اتاقش رفت .رها گریه کنون به مامان گفت:
_مامان من نمی خوام فروخته بشم .تو رو خدا کمکم کن.
اونم رها رو بغل گرفت و گفت:
_ نترس عزیزم ,من نمی ذارم همچین غلطایی بکنه.
نصف شب با صدای مامانم که رها رو بیدار می کرد از خواب بیدار شدیم و دوتایی نشستیم .مامان یه کوله پشتی به رها داد و
گفت:
_ پاشو دخترم پاشو باید از اینجا بری.
رها که گیج بود ,جواب داد:
_ برم؟ کجا؟
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مامان_ خوب گوش کن دخترم ,من از پس سیا بر نمیام .پس بهتره از اینجا فرار کنی تا اون عوضی دستش بهت نرسه...تو این
کوله تمام پس اندازی که جمع کرده بودیم رو گذاشتم با یه خورده لباس و خوراکی..از اینجا برو و اون پسره رو پیدا کن .حتماً
کمکت می کنه.
رها_ ولی اگه سیا بفهمه...
_ تو به اونش کار نداشته باش .تا هوا روشن نشده باید بری ,زود باش.
رها بلند شد و در حالی که اشک می ریخت ,لباساش رو پوشید و از من و مامان خداحافظی کرد .خیلی لحظه بدی بود .من
خیلی دوستش دارم ,دلم نمی خواست ازش جدا بشم .اما مامان گفت:
_ این به نفعشه...
حدوداً طرفای چهار صبح بود که رها از خونه رفت.
اشکاش شدت گرفتند با نگرانی گفتم:
_ خب بعدش؟ بعدش چی شد؟
_ صبح که سیا می خواست از خونه بره بیرون ,اومد تو اتاق ما .وقتی دید رها نیست با داد گفت:
_ رها کدوم گوریه؟
مامانم هم جواب داد:
_ پشت گوشت رو دیدی رها رو هم دیدی...بهت گفته بودم باید از رو نعش من رد بشی ,نگفتم؟
سیامک که حسابی عصبانی شده بود به سمت مامان خیز برداشت و گفت:
_ تو چیکار کردی احمق؟ هان؟ نکنه فراریش دادی؟
_ آره ,تو جوب بخوابه ,بهتر از اینه که اینجا باشه.
سیامک شروع کرد به خندیدن و گفت:
_ زیر سنگم باشه پیداش می کنم ,جای دوری نمی تونه بره...با اینکارت گور خودت رو کندی.
مامان به سمتش حمله ور شد .با هم درگیر شدند .یه چیزایی گفتن که من نفهمیدم .سیامک از مامان خیلی قوی تر بود.
حسابی کتکش زد .من فقط گریه می کردم و التماس ,که کتکش نزنه اما بی فایده بود .وقتی خسته شد ,مامان رو پرت کرد یه
گوشه و از خونه بیرون رفت .سریع دویدم طرفش .حالش اصالً خوب نبود .از لبش خون میومد و گونه هاش ورم کرده بود .نمی
دونستم باید چیکار کنم .مامان به سختی گفت:
_ ریحانه ...به صاحبخونه زنگ بزن ,بیاد .زود باش.
سریع رفتم از دفتر تلفن شماره ش رو برداشتم و بهش زنگ زدم .جریان رو گفتم و اونم زود اومد ,مامان رو برد بیمارستان.
یکی دو ساعت بعد هم سیا اومد خونه و گفت:
_ پاشو بریم باید مامان رو خاک کنیم.
دوباره صدای هق هقش بلند شد .نمی دونستم چی بهش بگم .هیچ واژه ای برای دلداری به ذهنم نمی رسید .این بچه برای
اینهمه بدبختی ,خیلی کوچیک بود .سرم رو گذاشتم رو فرمون و قطره های اشک از چشمام جاری شدند ,که خودش ادامه داد:
با هم به قبرستون رفتیم .فقط من بودم و سیاه و صابخونه و البته گورکن ,این که گفتین کسی خونه نبود ,چون ما همه برای
خاکسپاری به قبرستون رفته بودیم .بعدش سیا من رو رسوند سر خیابون و خودش رفت .وقتی اومدم شما رو دیدم.
با بغض بدی که داشتم گفتم:
_ بابات چی؟ اون نیومد؟
با کمی مکث گفت:
_ اون وقتی مواد می کشه که یه گوشه میوفته یا پر پوچ می گه یا خوابه .وقتی هم موادش دیر بشه ,همیشه داد و بیداد می
کرد و ماها رو میزد اما حاال توان اینکارا هم نداره .میوفته یه گوشه و درد می کشه ,اونقدر التماس می کنه تا دلمون براش می
سوزه و بهش مواد می رسونیم...اون اصال نمی دونه تو خونه ما کی مُرده ست و کی زنده؟!
_ببینم تو چند سالته؟
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_ هشت سال.
وای خدای من ...قلبم تیر کشید .یه بچه هشت ساله و اینهمه مصیبت؟؟؟؟ خیلی دلم براش سوخت .وقتی به برادرزاده م که
همسنش بود فکر می کردم ,تازه می فهمدیم تبعیض تا کجا!!!!
تصمیم گرفتم هرجوری شده رها رو پیدا کنم و این دو تا خواهر رو تحت حمایت خودم بگیرم .می خواستم تکیه گاهشون بشم
تا بتونن طعم خوشبختی رو بچشن .به هیچی فکر نکردم و گفتم:
_ ریحانه...می خوای با من زندگی کنی؟
برقی از خوشحالی تو چشماش هویدا شد .با لبخند گفت:
_ مگه میشه؟
_ آره ,فعالً الزم نیست برگردی خونه .بیا پیش من ,تا رها رو پیدا کنیم.
_ ولی سیامک اگه بفهمه...
نذاشتم حرفش تموم بشه ,گفتم:
_ اون نمی فهمه ,نگران نباش .بعدم با بالیی که سر مامانت آورده ,مطمئن باش بفهمه هم هیچ غلطی نمی تونه بکنه.
_ باشه من که از خدامه بیام پیش آدم مهربونی مثل شما.
خندیدم و گفتم:
_ پس پیش به سوی خونه مون.
به سمت آپارتمانم حرکت کردم .ماشین رو گذاشتم پارکینگ و با آسانسور به طبقه پنج رفتیم .در واحد سی و یک رو باز کردم
و ریحانه وارد شد .کلی از دیدن خونه ذوق کرده بود .من اینجا رو لونه مرغ می دونستم و اون ,اینجا براش مثل بهشت می
موند .در رو بستم و بهش گفتم:
_ بلدی تنهایی حموم کنی؟
_ بله بلدم.
_ خب پس برو حموم ,تا منم یه چیزی واسه خوردن پیدا کنم.
_ چشم.
اونقدر گرسنه بودم که حوصله پخت و پز نداشتم .واسه همینم به رستوران نزدیک خونه رفتم و دو پرس چلو کباب سفارش
دادم .تا آماده شدن غذا اون اطراف می چرخیدم که چشمم به یه مغازه اجناس بچگانه افتاد .سریع رفتم داخل و یه دست
لباسی که فکر می کردم اندازه ریحانه هست ,خریدم و به رستوران برگشتم .غذاها رو گرفتم و اومدم خونه ,خواستم به واحدم
برم که صدای نگهبان متوقفم کرد:
_ به ,آقا ایمان از اینورا خیلی کم پیدا شدیا...
با لبخندی گفتم:
_ خب دیگه یه کم درگیرم.
_ مهمون داری؟
_ اره بچه یکی از دوستامه ,یه ماموریت کاری داشت .باید چند روزی می رفت سفر ,بچه ش رو سپرد به من.
_ بله دیدمش ,خدا حفظش کنه.
_ ممنون...فقط آقا رحمان ,بین خودمون باشه ...حوصله گیرای بابام رو ندارم.
_ چشم آقا...رو چشمم ,کِی دیدی به بابات حرفی بزنم!
خندیدم و گفتم:
_ ممنون.
و به سمت خونه راه افتادم .راست می گفت ,فضول بود اما دهن لق نبود .وقتایی که با دوست دخترام هم میومدم ,چیزی نمی
گفت و یه جورایی قابل اعتمادم بود .وارد خونه شدم .ریحانه رو صدا کردم و گفتم:
_ کجایی؟ هنوز حمومی؟
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از اتاق خواب بیرون اومد و گفت:
_ اینجام.
دوباره لباسای کثیف خودش رو پوشیده بود .لباسا رو بهش دادم و گفتم:
_ خودت تمیز شدی ,لباساتم باید تمیز باشه .بگیر اینا رو بپوش و بیا آشپزخونه واسه ناهار.
میز رو چیدم و غذا رو تو ظرف کشیدم و گذاشتم روی میز که ریحانه وارد شد .با دیدنش حسابی ذوق کردم .چقدر این لباس
بهش میومد .چقدر خوشکل شده بود .با حالت تحسین امیزی گفتم:
_ به به ریحانه خانم چه خوشکل شدی.
خندید و گفت:
_ مرسی ,خیلی قشنگن.
_ قابل نداره عزیزم .بیا سر میز.
نشستیم و مشغول خوردن شدیم .مطمئن بودم با این شکل و شمایل حتی اگه سیامک او رو ببینه هم ,نمی شناسه .غذا رو
خوردیم و من روی کاناپه ولو شدم و ریحانه تو اتاق خواب ,روی تخت من ,خوابید .داشتم تلویزیون می دیدم که نفهمیدم کی
خوابم برد .با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم .مامانم بود و ساعت گوشی نُه رو نشون می داد .جواب دادم:
_ بله مامان.
_ کجایی تو بچه؟ یعنی پول انقدر ارزش داره که به خاطرش قهر کنی؟
_ قهر نکردم مامان جان ,خونه خودمم .اینجا راحتترم.
_ این مسخره بازیا یعنی چی آخه؟ پاشو بیا خونه.
_ من دیگه بچه نیستم .دست از سرم بردارید.
_ بابات پول رو میده بیا خونه.
ال
_ دیگه الزمش ندارم ,ممنون .االنم خوابم میاد ,فع ً
بعد از خداحافظی گوشی رو قطع کردم .نمی خواستم جلو چشمشون باشم .چون مطمئناً با دیدن حال و روزم دوباره بهم گیر
می دادن .با شرایطی که داشتم تنهایی رو ترجیح می دادم .آخه من تمام زندگیم رها شده بود و تمام مدت فکرم درگیر این
بود که االن کجاست و چیکار میکنه؟! یه دختر تنها ،توی یه شهر درندشت با اینهمه آدم ناجور ,چطور می خواد زندگی کنه.
هیچ راهی به ذهنم نمی رسید .نمی تونستم به پلیس خبر بدم .چون هم نسبتی باهاش نداشتم و هم می ترسیدم برام شر بشه.
هیچ عکس یا شماره تماسی هم ازش نداشتم .می دونستم که اونم شماره من رو به خاطر سیامک پاره کرده و حفظش هم
نیست .چون اگه حفظ بود قطعاً باهام تماس می گرفت .پریشون و نگران بودم .دستام رو توی موهام فرو بردم و فکر می کردم.
یه دفعه چیزی به ذهنم رسید .خواستم به سمت اتاق خواب برم که دیدم ریحانه از اتاق بیرون اومد و گفت:
_ سالم آقا.
سعی کردم دلشوره م رو پشت لبخند پنهان کنم و گفتم:
_سالم عزیزم ,یه لحظه بیا پیشم...کارت دارم.
_ چشم.
اومد کنارم و روی کاناپه نشست .بهش گفتم:
_ تو اون قبرستونی که مامانت خاکه رو بلدی؟
_ بله بلدم.
_ ببین من فکر می کنم رها حتم ًا واسه اینکه از حال و روز تو و مامانت باخبر بشه ,به هر طریقی هست به خونه تون سر میزنه
و وقتی بفهمه مامانت فوت شده ,حتماً به سر قبرش میره ...ببینم قبرستون رو بلده که؟
_ بله ,اون قبرستون مخصوص آدمای بی کس و کاری مثل ماهاست ,همه بچه های کار ,جاش رو بلدن.
با تأسف سری تکون دادم و گفتم:
_ به نظرم باید بریم اونجا .باید کشیک وایسیم تا رها بیاد.
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_ اگه نیومد چی؟
_ راه دیگه ای به ذهنم نمی رسه ,باید امیدوار باشیم که بیاد .با شناختی که من ازش دارم ,می دونم که تو و مامانت خیلی
براش مهمید ,پس اگه قضیه مرگ مامانت رو بفهمه ,مطمئنم که میاد.
_ خیلی دلم براش تنگ شده ,ایشاال بیاد.
_ خب ,پس آماده شو تا بریم.
با ریحانه سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم .سر راه دو تا ساندویج گرفتم که گرسنه نمونیم و بعد ,به سمت آدرسی که
ریحانه می داد ,راه افتادیم .باالخره به قبرستون رسیدیم .تا اون روز نمی دونستم که همچین جایی هم وجود داره .یه جای
پرت و دور افتاده ,سوت و کور ,غم همه وجودم رو گرفت .به ریحانه گفتم:
_ آخه ,چرا اینجا؟ چرا مُرده هاتون رو نمی برید بهشت رضا؟
_ آخه اونجا قبراش پولیه ,باید قبر بخریم .ما هم که از این پوال نداریم .اینجا رو دولت داده واسه بی پوالیی مثل ما ,اینجا
قبراش مجانیه.
بغض راه گلوم رو بست ,برای دفن مُرده هم پول کارساز بود .به همراه ریحانه به سر خاک رفتیم .وجود چند فانوس ,سر بعضی
از قبرها ,یه کمی محیط رو روشن کرده بود .نشستم و فاتحه خوندم .برای غریبی این آدما اشک ریختم .آدمایی که جرمشون
فقط بی پولی بود .ریحانه خیلی بی تابی می کرد .افتاده بود روی قبر و گریه می کرد .بغلش کردم و گفتم:
_ آروم باش عزیزم .مامانت روحش اینجاست .ناراحت می شه.
اشکاش رو پاک کردم .دستش رو گرفتم و باهم به سمت ماشین رفتیم .یه گوشه ای که دید نداشته باشه ,پشت چند درخت
توقف کردم .من می تونستم به راحتی قبر رو ببینم اما خوشبختانه سیاهی رنگ ماشین و تاریکی هوا و وجود درختا ,دیده
شدن ماشین رو سخت کرده بود .ساندویج ها رو برداشتیم و مشغول خوردن شدیم .تمام مدت چشمم به قبرستون بود .کم کم
ریحانه به خواب رفت .صندلی رو دادم عقب تا راحت تر بتونه بخوابه .ساعت دوازده بود .خدا خدا می کردم فکرم درست باشه و
رها برای وداع با مادرش بیاد .هرچقدر الزم بود اینجا می موندم تا باالخره بیاد ,این تنها راهی بود که داشتم .حوالی ساعت سه
نیمه شب ,پلکهام دیگه توان باز بودن رو نداشت .حسابی خوابم گرفته بود .از ماشین پیاده شدم تا یه کم هوا بخورم و خواب از
سرم بپره .در حال قدم زدن بودن که متوجه شدم یکی داره به سمت قبر مادر رها می ره .با خوشحالی به سمت قبر راه افتادم,
حتماً رهاست ,آخه جز اون کسی نمی تونست باشه ,خدایا شکرت .هنوز خیلی نرفته بودم که متوجه اشتباهم شدم .دو نفر
بودن ,دو تا مرد .یه کم رفتم جلوتر و خودم رو پشت درخت پنهان کردم .یعنی اینا کی می تونن باشن؟ اینوقت شب اینجا چی
می خوان؟ .وقتی که خوب جلو اومدن ,دیدم یکی از اون مردا همون صاحبخونه ایه که باهاش بحث کرده بودم و مرد دوم
نگهبان قبرستون یا به اصالح گورکن بود .طولی نکشید که با کلنگ و بیل افتاد به جون قبر .مو به بدنم سیخ شد .آخه این چه
کاریه؟ واسه چی دارن نبش قبر می کنن؟ اینا مسلمون نیستن مگه؟ از جنازه اون بدبخت چی میخوان؟ خواستم برم جلوشون
رو بگیرم ولی زود منصرف شدم .با خودم گفتم بذار ببین چیکار می خوان بکنن .بعد از نبش قبر جنازه رو از خاک بیرون
آوردند .صاحبخونه نشست کنار جسد و بندهای کفن رو باز کرد ,در کمال ناباوری ,دیدم که جنازه نشست .از ترس قلبم به
تپش افتاد ,یا خدا یعنی مُرده ,زنده شده؟ دارم خواب می بینم یا بیدارم؟ به درخت تکیه دادم و چند نفس عمیق کشیدم .اصالً
مغزم کار نمی کرد .معنی این کارا رو نمی فهمیدم .خدایا این دیگه چه برزخیه که توش گیر افتادم؟! صاحبخونه یه کیف رو
انداخت سمت مادر رها و گفت:
_ توش لباسه ,بردار بپوش.
مادر رها با همون کفن ,کیف رو برداشت و به پشت دیواری که در نزدیکی اونجا بود ,رفت .بعد از چند دقیقه با لباسهایی که
پوشیده بود ,برگشت و گفت:
_ این همه وقت کجا بودی؟ داشتم خفه می شدم .نمی تونستی زودتر بیای؟!
صاحبخونه جواب داد:
_ روز روشن که نمی تونستم بیام ,بعدم واست راه هوا گذاشته بودم که.
_ ولی اصال هوا نبود ,اون پایین خیلی وحشتناکه .داشتم جدی جدی می مُردم.
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_ در عوض ارزشش رو داشت .دیگه تا آخر عمرت راحتی.
و دو تایی خندیدند  .مادر رها ,کفن رو به درون قبر پرت کرد و گورکن مشغول پُر کردن قبر شد و دوباره اون رو به شکل اول
برگردوند .بعدم یه پولی از صاحبخونه گرفت و رفت .وقتی خوب دور شد ,مادر رها گفت:
_ خب چی شد؟
_ بیا بریم ,تو راه بهت میگم.
_ پولم رو آوردی؟
_ نگران نباش ,طبق قرارمون صبح تو حسابته.
دو تایی به سمت ماشینی که کمی جلوتر پارک بود ,حرکت کردند .اصالً سر در نمی آوردم .کامالً گیج و منگ بودم .چیزایی رو
که دیده و شنیده بودم ,باور نمی کردم .باید ته و توی ماجرا رو درمی آوردم .واسه همینم خیلی سریع به سمت ماشین رفتم و
پشت فرمون نشستم .تو خیابون هیچکس نبود .سعی کردم با فاصله زیاد و چراغ خاموش ,پشت سرشون برم تا دیده نشم.
هرچند اونا اصالً احتمال این رو نمی دادن که کسی بخواد تعقیبشون کنه .بعد از نیم ساعت ,زنه رو جلوی یه هتل شیک پیاده
کرد و رفت .جای هتل رو یاد گرفته بودم .پس باید صاحبخونه رو تعقیب می کردم .دنبالش راه افتادم تا نهایتاً خونه ش رو پیدا
کردم .باورم نمی شد که این مرد ,صاحب همچین خونه ای باشه .یه خونه باغ سه طبقه سلطنتی ,دست کمی از کاخ نداشت.
نمی تونستم بپذیرم که این مرد با ظاهر نامناسبش دارای این ثروت عظیم باشه .وقتی تو بهترین جای مشهد یه کاخ داره چرا
باید محتاج اجاره یه بیغوله ای که خونه رها بود باشه؟! .هیچی با هم جور در نمیومد .شاید کابوس می دیدم .شاید دیوونه
شدم .یه چند تا سیلی به صورتم زدم اما خواب نبودم .وقتی این معادالت رو می ذاشتم کنار هم ,هیچی با هم جور در نمیومد.
بهترین کار این بود که برم با مادر رها صحبت کنم .اون همه چیز رو می دونست و قطعاً از ترس لو رفتن هم که شده ,حرف
میزد .باالخره این که خودشو مُرده جا زده بود ,جرم به حساب میومد و من می تونستم از این نقطه ضعف استفاده کنم .بی
هیچ درنگی به سمت هتل راه افتادم .وارد پذیرش شدم و به مسئولش گفتم:
_ ببخشید من با خانومی که همین االن اومدن اینجا کار دارم.
یه کم نگاهم کرد و گفت:
_ کدوم خانم؟ اسمشون؟
_ اسمش رو نمی دونم اما همین نیم ساعت پیش وارد اینجا شد .یه شال آبی کمرنگ هم سرش بود.
یه کم فکر کرد و گفت:
_ ما نمی تونیم واسه مهمانامون مزاحمت ایجاد کنیم .اگه اسمشون رو نمی دونید پس بهتره برید.
_ ببینید من باید ایشون رو ببینم .خواهش می کنم.
_ آقای محترم تا حراست رو خبر نکردم برید بیرون.
از یه طرف عصبانی بودم از طرفی هم بهش حق می دادم من حتی اسم کوچیکش رو هم نمی دونستم .از هتل خارج شدم و تو
ماشین منتظر موندم .باالخره که میومد بیرون .جلوی در کشیک وایسادم .با اتفاقایی که افتاده بود کامل خواب از سرم پرید.
اصالً هیچ کدوم از این حوادث برام قابل هضم نبود .نگاهی به چهره معصوم ریحانه انداختم .اگه می فهمید مادرش ...نه تا کل
ماجرا رو نفهمیدم نباید بذارم این بچه چیزی بفهمه .نمی خوام ضربه بخوره .واسه همینم تصمیم گرفتم به خونه برگردم و
صبح تنها بیام برای دیدن مادرش .ماشین رو روشن کردم و به خونه برگشتم .ریحانه رو گذاشتم تو تختم و خودم به آشپزخونه
رفتم .یه لیوان شربت برداشتم و همونجا سر کشیدم .اونقدر فکرم مشغول بود که نفهمیدم کی صبح شد .با صدای زنگ در
متوجه ساعت شدم .هفت بود .در رو باز کردم .نگهبان ساختمون با دیدنم گفت:
_ سالم صبح بخیر ایمان جان...نون تازه گرفته برات.
_ سالم آقا رحمان ,دستت درد نکنه لطف کردی.
نون و ازش گرفتم و در رو بستم .همیشه وقتی اینجا بودم برام نون می آورد .نونا رو گذاشتم تو سفره و یه یادداشت برای
ریحانه نوشتم:
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_ دختر گلم من جایی کار دارم .میرم و زود بر میگردم .در خونه رو قفل می کنم که خیالم راحت باشه .صبحونه ت آماده
روی میزه .هر وقت بیدار شدی ,بخور .شماره م رو برات می نویسم .کاری داشتی بهم زنگ بزن عزیزم.
کاغذ رو گذاشتم کنار بالشش و به سمت هتلی که مادر رها بود حرکت کردم .توی ماشین منتظر نشسته بودم که طرفای
ساعت ده از هتل بیرون اومد .سریع پیاده شدم و به سمتش رفتم .عجب تیپی زده بود .اگه جریان رو نمی دونستم قطع ًا نمی
شناختمش .خودم رو رسوندم مقابلش و گفتم:
_ سالم.
با دیدنم حسابی شوکه شد .عینک آفتابیش رو برداشت و گفت:
_ تو؟؟؟ تو اینجا چیکار می کنی؟ از کجا منو پیدا کردی؟
_ به همه سواالتتون جواب میدم اگه شما هم به سواالی من جواب بدین.
با پررویی گفت:
_ برو کنار آقا ,مزاحم نشو.
خواست بره که گفتم:
_ باشه ,پس با پلیس برمی گردم.
وایساد .بهم نگاه کرد و گفت:
_ از جون من چی می خوای؟
_ رها کجاست؟ چرا خودتو زدی به مُردن؟ با اون صاحبخونه چه رابطه ای داری؟
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ باشه ,هر چیزی رو که بخوای بدونی بهت می گم .فقط قول بده تو دردسرم نندازی.
_ ببین خانوم من با تو کاری ندارم .فقط رها رو می خوام ,حوصله دردسر هم ندارم.
_ باشه ,بیا بریم تو البی هتل ,اونجا با هم حرف بزنیم.
دو تایی به سمت هتل حرکت کردیم .تو البی نشستیم .مادر رها سفارش چای داد و بعدم خطاب به من گفت:
_ خب چی بگم؟
_ همه چیزو؟ از اول بگو.
_ باشه ,پس خوب گوش کن:
از وقتی خودم رو شناختم پیش آقا محمود کار می کردم .یه بچه بی کس و کار ,که از همون سه سالگی اسمش شد بچه کار.
سر چهار راهها می ایستادم و چیزای مختلف می فروختم .سیگار ,گل ,عطر و خیلی چیزای دیگه .آخر شب هم هرچی فروخته
بودم ,باید تقدیم آقا محمود می کردم .نه تنها من بلکه همه بچه ها و زنها و مردایی که اونجا بودند ,واسه او کار می کردند.
آخه بهمون جا و غذا داده بود و ما مجبور بودیم به حرفاش گوش کنیم .هیچوقت من رو به اسم صدا نزد .همیشه می گفت:
بچه حرومی ,و من از این کلمه متنفر بودم .می گفت :همه بچه های اینجا یا از پرورشگاه دزدیده شدن یا پدر مادراشون به
خاطر فقر اونا رو فروختن .یا این که با یکی از اونا(پدر یا مادر) اینجا کار می کنن .می گفت :فقط تویی که یه شب سرد
زمستون از تو سطل آشغال پیدات کردم.معلومه که می خواستن بمیری .ولی من نجاتت دادم و االن همه زندگیت رو مدیون
منی .این حرفا تحملش واسه یه بچه خیلی سخته .ولی من سعی کردم قوی باشم و به زندگیم ادامه بدم .مادر رها ادامه داد:
وقتی پونزده ساله بودم یه روز آقا محمود صدام کرد و گفت:
_ ببین بچه حرومی ,شانس در خونه ت رو زده .یکی از رفقا که خیلی هم خرپوله ,تو رو دیده و ازت خوشش اومده .می خواد
زنش بشی .یه شناسنامه برات جور می کنم و می ری سر خونه زندگیت .حله؟
گفتم :هرچی شما بگین آقا.
کلی خوشحال بودم که قراره از اینجا برم .فکر می کردم خوشبختی بهم رو کرده و قراره خانوم خونه یه مرد عاشق پیشه بشم.
چند روز بعد وقتی رفتم پیش آقا محمود تا پوالیی که با هزار بدبختی کاسبی کرده بودم و دو دستی تقدیمش کنم ,بهم گفت:
_ فردا ساعت چهار آماده باش واسه عقد.
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باشه ای و گفتم و به محل خوابم رفتم .تا صبح از خوشحالی خوابم نمی برد .ساعت چهار همراه با آقا محمود به محضر رفتیم.
نشستم روی صندلی و مرد رویاهام هم نشست رو به روم .با دیدنش ,اول فکر کردم پدر داماده ولی وقتی شناسنامه ش رو به
عاقد داد ,فهمیدم خود داماده .یه مرد تقریباً پنجاه ساله با موهای جو گندمی  ,اندامی الغر و قدی کوتاه .خیلی جا خوردم ولی
بعد به خودم گفتم :سن و سال که مهم نیست ,اخالق و پول مهمه که حتماً داره .وقتی عاقد گفت:
_ فرخنده خانم وکیلم؟
سکوت کردم آقا محمود بهم زد و گفت:
_ دخترگلم ,بله نمی گی؟
تازه فهمیدم فرخنده منم .آخه تا اون روز هیچ اسمی نداشتم .محمود شناسنامه م رو به اسم خودش گرفته بود .یه شناسنامه
جعلی که شده بود همه هویت من .بعد از اونجا از آقا محمود خداحافظی کردم و به همراه ناصر ,سوار ماشین آخرین مدلش
شدم .بهم خندید و گفت:
_ امیدوارم بچه بازی در نیاری و زن زندگی باشی.
وقتی وارد خونه شدیم ,فقط محو در و دیوارا بودم .چقدر اینجا بزرگ و زیبا بود .همه چیز سلطنتی و باشکوه به نظر می رسید.
تازه اونجا فهمیدم که آقا دوتا دیگه زن هم داره و من زن سومشم .زن اولش رو جا افتاده و زمین گیر بود .بچه هاش واسه کار
و تحصیل به پاریس رفته بودند و کسی رو نداشت .زن دومش جوونتر و رو پا بود اما خدای فیس و افاده .انگار از دماغ فیل
افتاده .بچه ای نداشت و این ناصر رو ناراحت می کرد .از ال به الی حرفاش فهمیدم که من رو واسه دو چیز می خواد یکی
اینکه کارای زن اولش رو بکنم یعنی یه جورایی هم پرستار باشم و هم خدمتکار و دوم اینکه براش بچه بیارم .روزهای خیلی
بدی رو اونجا گذروندم .در اون حد که آرزو می کردم که ای کاش می شد پیش آقا محمود برگردم .هم دست بزن داشت و هم
فحاش بود .مرتب ازم ایراد می گرفت و تحقیرم می کرد و من چاره ای جز تحمل نداشتم .بعد از سه سال زندگی و دکتر دوا,
وقتی مطمئن شد که نازام و بچه دار نمی شم ,طالقم داد .مخصوصاً که سوگلیش( زن دوم) باردار شده بود .نمی دونستم باید
چیکار کنم و کجا برم .هیچ پولی نداشتم و تو خیابون هم جام امن نبود .واسه همینم پیش محمود برگشتم .اول کلی فحش و
بد و بیراه بارم کرد و بعدم با کلی منّت گذاشتن اجازه داد که دوباره اونجا بمونم .تو این سه سالی که نبودم کلی بچه جدید
اضافه شده بود و خیلیا هم رفته بودند .دوباره روز از نو روزی از نو .یه خورده گدایی می کردم یه خورده دزدی ,گاهی هم
دست فروشی .تا اینکه یه روز با یکی از اون بچه هایی که جدید اومده بود دوست شدم .پسربچه ای به اسم سیامک که پنج
سال بیشتر نداشت .اما خیلی زبر و زرنگ بود و بیشتر از سنش می فهمید .ازش خوشم می اومد .اکثر مواقع با هم بودیم .یه
روز بهم گفت:
_ فرخنده من یه فکری دارم.
گفتم:
_ چی بگو؟
_ چرا ما باید برا محمود کار کنیم؟ که آخرم هیچی دستمون رو نگیره.
_ پس چیکار کنیم؟
_ واسه خودمون کار می کنیم .چرا همه درآمدمون رو بدیم به محمود؟
_ خب جایی نداریم بریم که ,زندگی خرج داره.
_ یه پیشنهاد میدم .روش خوب فکر کن.
_ باشه بگو.
_ با بابام ازدواج کن ,از اینجا می ریم .یه خونه اجاره می کنیم و برا خودمون کار می کنیم.
فکرش به نظرم بچگانه بود .واسه همینم خندیدم و گفتم:
_ تو پول اجاره خونه رو داری؟
_ یه مقدار پس انداز دارم ,بابام هم همینطور .یه خونه پایین شهر پیدا می کنیم .خونه ارزون هم هست اتاق هم باشه برا شروع
کافیه.
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_ چی می گی سیامک نمی شه که.
_ ببین فرخنده ما می تونیم کار محمود رو بکنیم .یه کم که گذشت و پول جمع کردیم با خرید بچه ,دیگه خودمون کار
نکنیم و فقط پول جمع کنیم...
چیزی نگفتم ادامه داد:
_ روش فکر کن.
اولش به نظرم مسخره اومد اما کم کم وسوسه شدم .سیامک حق داشت .چرا محمود بخوره؟! اگه اون تونسته پس ما هم می
تونیم .امتحانش که ضرر نداشت .باالخره تا اخر عمر که نمی تونستم اینجا باشم .واسه همینم پیشنهادش رو قبول کردم .باباش
اون موقع هم معتاد بود اما به بدی االن نبود .می تونست کار کنه و خرج خودش رو در بیاره ,با سعید(بابای سیامک) ازدواج
کردم و از اونجا رفتیم .به چند تا بنگاه سر زدیم و باالخره خونه ای که دیدی رو ,با قیمت مناسب که به پولمون بخوره پیدا
کردیم .صاحبخونه ش ادم گیری نبود و خیلی راحت باهامون کنار می اومد .اوایل خیلی خوب بود .سه نفری تمام وقت کار می
کردیم .در آمدمون هم بد نبود .آخر ماه ,تمام پوال رو یکی می کردیم .ازش خرج و اجاره رو کم می کردیم و مابقی رو می
ریختیم به حساب مشترکی که به نام من و سیامک بود .از زندگیم راضی بودم .سعید کاری به کارم نداشت .بیشتر همخونه م
بود تا شوهر .سه سال به همین منوال گذشت .یه شب که داشتم شام درست می کردم ,سیامک با یه نوزاد چند روزه وارد
خونه شد با تعجب گفتم:
_ این کیه سیا؟
_ پیداش کردم .بچه سرراهیه.
بچه رو ازش گرفتم .یه دختر سفید خوشکل .واقع ًا دوست داشتنی بود .از لباسا و گوشواره و طالهایی که بهش آویزون بود,
فهمیدم از فقر سرراه نذاشتنش .پس حتماً مثل من بچه نامشروعه .به سیا گفتم:
_ کجا پیداش کردی؟
_ داشتم از امامزاده رد می شدم .کنار کوچه ,بغل جوب ,گذاشته بودنش.
_ خیلوخب بهتر .با این بیشتر بهمون پول می دن.
بعد از شام با تصمیم جمع ,اسمش رو رها گذاشتیم .لباساش رو با لباسای کهنه و پاره عوض کردم و طالهاشم فروختم .از
فرداش با رها می رفتم گدایی یا دستفروشی .اینجوری مردم بیشتر دلشون می سوخت و پول زیادتری می دادن .الاقل خرج
شیر و پوشکش در می اومد .تصمیم گرفتم براش شناسنامه جور کنم .با هزار بدبختی و البته کمک محمود ,تونستم یه
شناسنامه به اسم خودم و سعید براش بگیرم .تا وقتی بزرگ شد باور کنه که مادرشم .خب مادرش هم به حساب می اومدم
چون تمام کارا و مسئولیتش با من بود .سعید روز به روز اعتیادش بیشتر می شد .اونقدر که دیگه افتاد تو خونه و از پس خرج
خودش هم بر نمی اومد .وقتی مواد نداشت ,می افتاد به جونمون و فقط می زد .آخرم یا به زور پول می گرفت یا هر بار یه
تیکه از اسباب اثاثیه ای که با بدبختی خریده بودیم رو می فروخت .سیامک که هشت سال بیشتر نداشت ,سعی می کرد دو
برابر کار کنه و جور باباش رو هم بکشه .منم که معموالً با رها به سرکار می رفتم .چون چهره جذابی داشت و این باعث می شد
مردم بهش توجه کنن و اینجوری بتونم پول بیشتری به جیب بزنم .وقتی رها هفت سالش شد ,تصمیم گرفتم بذارمش مدرسه
تا باسواد بشه .اما سیامک مخالفت کرد بهم گفت:
_ فکر کردی بچه خودته؟ درس می خواد چیکار؟ حرف اول رو فقط پول می زنه .مگه من رفتم دنبال درس؟
_ خب تو هم اشتباه کردی .نمیشه که بی سواد بود.
_ در حد سواد ,خودم یکی رو می بینم یادش بده ولی مدرسه نمی خواد.
_ سیامک بذار هم درس بخونه ,هم کار کنه .من با درس نخوندن تو هم مخالف بودم یادته؟ االنم دیر نیست .تازه فقط پونزده
سالته.
_ نه ,من دنبال پولم .اون دختر هم فقط واسه ما کار می کنه و منبع درآمده همین.
_ بهت قول می دم از درآمدش چیزی کم نشه ,خوبه؟
_ دلیل اصرارت رو نمی فهمم؟ نکنه واقعاً فکر می کنی مادرشی؟
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زدم زیر خنده و گفتم:
_ وا سیا ....خدا مرگم بده ,مگه نیستم .کی تا اینجا رسوندتش؟!
_ بس کن فرخنده.
_ خب بذار باهات رو راست باشم ...ببین سیامک ما که نمی تونیم تا ابد اون رو اینجا نگه داریم ,می تونیم؟
_ نه ,قرار هم نیست بمونه.
_ می دونی به چی فکر می کنم؟
با کمی مکث ادامه دادم:
_ این دختر چهره فوق العاده جذابی داره .من مطمئنم بزرگ بشه ,خیلیا حاضر می شن به خاطرش پول خوبی بدن.
_ یعنی چی؟
_ یعنی وقتی به سن بلوغ رسید ,ردش می کنیم بره .می فروشیمش .می تونیم بارمون رو ببندیم سیا.
یه کم فکر کرد و گفت:
_ خب این چه ربطی به درس داره؟
_ به نظرت دختری که دیپلم داره گرون تره یا دختری که بی سواد باشه؟
خندید و گفت:
_ اَااا که هیییی فرخنده ....تو دست شیطون رو از پشت بستی.
_ اوهوم ,پس به من اعتماد کن و بذار کاری که می خوام ,انجام بدم.
با پوزخندی گفت:
_ رو چشمم...
رها رو به یه مدرسه شبانه روزی فرستادم .خوشبختانه خودش هم خیلی به درس عالقه داشت .روزا کار می کرد و شبا درس
می خوند .برای این که سیا ,مانع درس خوندنش نشه ,حسابی کار می کرد تا خرج دفتر کتابش رو در بیاره ,در حالی که نمی
دونست چه نقشه ای براش داریم .سه سال گذشت و رها ده ساله شده بود .یه شب که با هم برای خرید ,به سوپری رفته بودیم
تو راه برگشت ,صدای گریه یه بچه از خرابه ها ,توجه مون رو جلب کرد .بهش نزدیک شدیم .یه نوزاد رو دیدیم که الی پتو
پیچیده شده بود و روی خاکها قرار داشت .رها با تعجب گفت:
_ این کیه مامان؟
_ نمی دونم.
یه کاغذ کنار پتوش قرار داشت .برداشتم و به رها دادم .گفتم:
_ بخون ببینیم چیه.
رها کاغذ رو باز کرد و گفت:
_ نوشته :تو رو خدا ,مواظب ریحانه م باشید.
بعد ادامه داد:
_ حاال چی کار کنیم؟
_ هیچی طفلک رو گذاشتن سر راه ,با خودمون می بریمش.
_ سر راه یعنی چی؟
_ یعنی نخواستنش .تو مگه دلت خواهر نمی خواست؟
_ چرا خیلی.
_ خب بیا اینم خواهرت ریحانه خانوم .طفلک بمونه اینجا تلف می شه.
بچه رو برداشتم و به خونه برگشتیم .سیامک با دیدنمون گفت:
_ این دیگه کیه؟
رها جواب داد:
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_ ریحانه ,گذاشتنش سر راه .از حاال خواهرمونه.
سیامک خندید و گفت:
_ خوبه واال ...ما شدیم پرورشگاه.
منم گفتم:
_ غر نزن سیا ...بیا شام بخور.
با بزرگ شدن اون دو تا بچه ,دیگه نیازی نبود که من کار کنم .چهره های معصومشون حسابی پول ساز بود .و این شد که
بازیم رو شروع کردم .خودم رو زدم به مریضی .مرتب آه و ناله می کردم و از کار توی خونه های مردم شاکی بودم .کاری که
فقط وانمود می کردم انجام می دم .رها که خیلی دلسوز بود بهم گفت:
_ مامان نمی خواد کار کنی ,من به جات میرم.
_ نه دخترم تو درس داری نمیشه ,خودم یه کاریش می کنم.
_ سال آخر هستم .دیپلمم رو که گرفتم دیگه نمیرم مدرسه و می شم کمک دست شما.
_ من خوبم عزیزم نگرانم نباش.
امتحاناتش رو که داد ,به خاطر من ,کارش دو برابر شد .روزها می رفت خونه های مردم رو تمیز می کرد و شبها هم
دستفروشی .ریحانه هم مثل رها روزها کار می کرد و شبها درس می خوند ولی عالقه ای به درس نداشت .کالس اولش که
تموم شد گفت:
_ دیگه نمی خوام برم مدرسه.
منم گفتم:
_ باشه ,مجبورت نمی کنم.
صبح تا شب دست فروشی می کرد و چون کوچیک بود درآمد خوبی هم داشت .سعیدم که مُرده متحرک شده بود .فقط مواد
می خواست .دیگه حتی وقتی خمار می شد توان کتک زدن هم نداشت .فقط یه گوشه می افتاد و زار میزد تا سیا بیاد و بهش
مواد بده.
یه روز سیا گفت:
_ مشتری خوبی واسه رها دارم.
گفتم:
_ کی؟
_ یکی از رفیقام .حاضره صد میلیون رها رو بخره .پنجاه ,پنجاه چطوره؟
با فریاد گفتم:
_ چی؟؟؟ صد میلیون؟ خجالت نمی کشی؟ من خیلی بیشتر از اینا واسش زحمت کشیدم .رو میلیارد فکر کن.
_ فرخنده خُل شدی؟ کی میاد واسه یه دختر بی کس و کار اینهمه پول بده.
_ یه کم صبر کن .واسه فروشش هیچوقت دیر نیست .زیر یه میلیارد نمی دم.
_ باشه ,هرکار دوست داری بکن.
چند روز بعد ,رها بهم گفت:
_ مامان می شه دیگه نرم خونه آقای طهماسبی واسه تمیزکاری؟
_ چرا عزیزم؟ چی شده؟
_ از مَرده خوشم نمیاد .خیلی هیزه.
_ چقدر از خونه ش مونده؟
_ هنوز خیلی مونده .آخه خونه نیست که کاخه.
_ باشه گلم خودم میرم.
_ نه مامان .آدم درستی نیست .تو هم نباید بری.
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با یه کمی مکث گفتم:
_ شماره ش رو بده .ببینم چه دردی داره.
شماره رو بهم داد .شب که رها خوابید به مَرده زنگ زدم .آدرس خونه رو بهش دادم و گفتم بیاد واسه حرف زدن .نیم ساعت
بعد جلو در خونه بود .یه مرد مسن چاق .از ظاهرش که معلوم نبود ثروتمنده .گفتم:
_ از رها چی می خوای؟
_ ازش خوشم اومده ,جذابیت خاصی داره.
_ یعنی چی؟
_ ببین خانم من می خوامش .پول خوبی هم حاضرم بابتش بدم.
_ مثالً چقدر؟
_ پونصد میلیون.
چون مبلغ پیشنهادیش کم بود با عصبانیت گفتم:
_ خجالت نمی کشی آشغال؟ وایسادی جلوی من ,حرف از خرید دخترم می زنی؟ برو گمشو تا به پلیس زنگ نزدم.
_باشه می رم ولی خیلی زود بر می گردم.
حسابی شیفته رها شده بود .خونه ای که توش ساکن بودیم و از صاحبخونه قبلیمون که مرد خیلی خوبی بود ,خرید و شروع
کرد به اذیت کردن .اول اجاره رو از پنجاه تومن به دویست تومن افزایش داد .بعدم هی مرتب به خونه سر می زد .می دونستم
دردش چیه می خواست با تحت فشار گذاشتنمون رها رو ببره .ولی من حاضر نبودم رها رو مفت از دست بدم .وقتی دیدم یکی
دو بار رسوندیش ,فهمیدم ازش خوشت اومده .مخصوصاً وقتی اون روز با طهماسبی در افتادی و کل اجاره رو پرداخت کردی
فهمیدم یک دل نه صد دل عاشقش شدی .واسه همینم به سیا گفتم تا بیاد باهات حرف بزنه .با تعجب گفتم:
_ یعنی تو به سیا گفته بودی؟
سری تکون داد و گفت:
_ آره ,باور کن من رها رو دوست دارم دلم می خواست هم او خوشبخت بشه هم ما از فالکت در بیایم .می دونستم عاشقی و
می تونی خوشبختش کنی .واسه همین سیا رو فرستادم سراغت.
_ بیچاره رها ...چقدر فکر می کرد مادر دلسوزی داره ...خب بقیه ش؟
_ وقتی سیا گفت اهل معامله نیستی ناراحت شدم و حرفی نزدم تا اینکه شبش قضیه مزایده رو مطرح کرد .آخر شب به اتاقش
رفتم و گفتم:
_ منظورت چی بود؟
_ فردا یه مهمونی ترتیب می دم .رها رو می ذارم تو معرض دید ,هر کی بیشتر گفت برنده ست.
_ یعنی چی سیا؟
_ یعنی دیگه بسشه هرچی اینجا خورده و خوابیده.
_ بدبخت که ده برابرش برامون کار کرده.
_ وظیفه ش بوده.
_ سیا زیر یه میلیارد بدی باختی.
_ نگران نباش نمی ذارم کاله سرم بره.
_ خب اونوقت چقدر به من میرسه؟
_ هشتاد من ,بیست تو.
با تعجب گفتم:
_ چی؟؟؟ چرا اونوقت؟؟؟ همه زحمتاش ,رو دوش من بوده .اونوقت بیست درصد فقط؟
_ اندازه ای که زحمتش رو کشیدی برات کار کرده .چند ساله فقط داری می خوری و می خوابی .دیگه چی می خوای؟
_ یا پنجاه ,پنجاه یا باید رو نعش من رد بشی که بذارم بفروشیش!.
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_ الزم باشه رد می شم.
_ خیلی بی چشم و رویی.
_ همه کاراش رو من دارم می کنم .مزایده رو من می ذارم .خریدارا رفقای منن ,اونوقت بهت پنجاه درصد بدم؟!!! همون بیست
هم از سرت زیاده.
_ باشه بچرخ تا بچرخیم.
فکرم به جایی قد نمی داد .شماره تو رو که نداشتم .پس به طهماسبی زنگ زدم و گفتم:
_ هنوزم رها رو می خوای؟
گفت:
_ معلومه که می خوام.
_ پس بیا سر کوچه.
سوار ماشینش شدم و گفتم:
_ سیا می خواد رها رو بفروشه اما اگه تو پول بیشتری بدی من اون رو واسه تو جور می کنم.
_ آخرش هفتصده .دیگه بیشتر نمی دم.
با یه حساب سرانگشتی دیدم مبلغی که سیا می خواد بده خیلی کمتر از اینا می شه واسه همینم گفتم:
_ قبوله اما برا اینکه سیا نفهمه و هر دو به دردسر نیوفتیم ,نقشه ای دارم که تو باید کمکم کنی.
_ من باید چیکار کنم؟
_ من رها رو از خونه فراری می دم .تو همینجا وایسا .وقتی اومد با خودت ببرش .صبح با سیا یه دعوا زرگری راه میندازم و
تحریکش می کنم ,کتکم بزنه .بعدم تو بیا و من رو ببر درمونگاه .بعدم بگو مُردم.
_ خب که چی بشه؟
_ که سیا بی خیالمون بشه .می تونی اینکار رو بکنی؟
_ آره من آشنا زیاد دارم .یکی رو می شناسم که می تونه گواهی فوت صادر کنه.
_ خوبه ,بعدش باید سیا رو خبر کنی و بگی من مُردم .باید حسابی بترسونیش و اون رو قاتل جلوه بدی تا رضایت بده ,سریع
خاکم کنید .نباید شک کنه اگه بخواد دفن رو عقب بندازه نقشه به هم می خوره چون من نمی تونم برم سردخونه ,متوجه ای
که؟
_ آره ,خیالت راحت اون با من.
_ یه آدرس بهت می دم ,جایی که ماها رو خاک می کنن .دم گورکن رو ببین که یه قبر با راه هوا برام بِکَنه .با مُرده شور هم
هماهنگ کن که بدونه من زنده ام.
_ خب ,بعدش؟
_ نصفه شب بیا و من رو از قبر بیار بیرون .بعدم تو برو سراغ زندگیت و خوشی با رها ,منم می رم پی زندگیم.
_ نقشه خوبیه ,فقط موندم تو دیگه چه جونوری هستی!.
خندیدم و گفتم:
ال در جریانه .تا فردا از قبر بیرونم
_ ضمناً نصف پول رو االن میدی ,نصفش هم بعد اتمام کار .بخوای زیر آبی بری ,دوستم کام ً
نیاری ,پلیس رو خبر می کنه.
_ تو رها رو بده ,من هر کاری بخوای می کنم.
ازش جدا شدم و به خونه برگشتم .طبق قرارمون رها رو از خونه فراری دادم .صبح وقتی سیا فهمید حسابی کفری شد و طبق
نقشه کتکم زد و بعدم از خونه بیرون رفت .از ریحانه خواستم با جواد طهماسبی تماس بگیره و بگه بیاد اینجا .طولی نکشید که
اومد .من رو برد مطب یکی از دوستاش .زخمام رو پانسمان کرد و یه گواهی فوت الکی نوشت .بعدم جواد به سیامک زنگ زد.
البته قبلش حسابم رو چک کردم که سیصد و پنجاه میلیون توش باشه که بود .وقتی سیا اومد ,خودم رو به مُردن زدم .اونم
اِنقدر ترسیده بود که متوجه هیچی نشد .فقط هی به جواد می گفت:
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_ زود باید خاکش کنیم .کسی نباید بفهمه.
_ باشه .با این گواهی فوت همین امروز جواز دفن رو می گیرم.
و از مطب خارج شد .سیا مرتب می گفت:
_ وای خدایا ...یعنی من کشتمش .ولی منکه زیاد نزدمش .اصال تقصیر خودش بود.
دکتره به سیا گفت:
_ در اثر خونریزی مُرده جناب .اگه جواد برده بودش بیمارستان االن گیر پلیسا بودی .تمام تنش کبوده .معلومه مورد ضرب و
شتم قرار گرفته.
سیا با التماس گفت:
_ تو رو خدا بین خودمون بمونه.
دکتره جواب داد:
_ خیالت راحت.
بعد از دو ساعتی جواد با سیا تماس گرفت و گفت:
_ با نعش کش بیارش قبرستون .کارا انجام شد.
اونم با خوشحالی گفت:
_ باشه دمت گرم.
من رو به قبرستون منتقل کردند.
_می دونی پسرجون ,خوبیه آدمایی مثل ما چیه؟
من_ نه چیه؟
_ اینکه چون کس و کاری نداریم خیلی راحت همه با چندرغاز پول هر کاری بخوایم می کنن.
تا با نعش کش برسم ,جواد دم گورکن و مُرده شور رو دیده بود .طبق نقشه یه قبر کنده بودن با یه راه تنفسی .من زودتر از
سیا رسیدم چون اون رفته بود دنبال ریحانه .بدون شستشو ,یه کفن تنم کردن و بعدم گذاشتنم کنار قبر .وقتی سیا و ریحانه
اومدن من رو گذاشتن تو خاک و مراسم رو انجام دادن .چه زجه ای میزد ریحانه .بعدم قبر رو با خاک پُر کردند و رفتند.
حسابی ترسیده بودم .اون پایین واقعاً وحشتناک بود .از بقیه ش هم که خودت خبر داری .جواد یه شناسنامه جعلی برام جور
کرده و واسه فردا بلیط دارم که از ایران برم .تو رو خدا برنامه هام رو بهم نزن ,من خیلی سختی کشیدم .این چند سال آخر
عمر می خوام راحت زندگی کنم.
با تأسف سری تکون دادم و گفتم:
_ نمی دونم اسمت رو چی می شه گذاشت! تو حتی از حیوون هم پست تری .چطور به رها و ریحانه فکر نکردی؟ اون دو تا
طفل بی گناه که تو رو مادر خودشون می دونستن .اونا رو پل کردی واسه رسیدن به خواسته هات؟؟؟ واقعاً نمی تونم بفهممت.
_ آره نمی فهمی چون جای من نیستی .وقتی از همه نامردی ببینی تو هم نامرد می شی .وقتی همه عمر و جوونیت رو تو فقر
و نکبت دست و پا بزنی ,دیگه فکر دیگران نیستی .وضعیت من مثل آدمیه که در حال غرق شدنه .حاضره دیگران رو غرق کنه
تا خودش حتی برای چند ثانیه هم شده بیشتر نفس بکشه.
_ حاال پول رو ریخته برات؟
_ نمی دونم می خواستم برم بانک چک کنم که سر راهم سبز شدی.
_ پس رها پیش اونه؟
_ آره...فقط خواهشاً بذار از ایران برم بعد برو سراغ رها.
_ دیگه چی؟
_ اگه تو رها رو از جواد پس بگیری .اونم پوالش رو از من پس می گیره و دوباره من می مونم و هیج .خواهش می کنم .من
شش صبح بلیط دارم بذار برم خواهش می کنم.
با کمی مکث گفتم:
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_ ببینم یعنی هیچ پس اندازی نداری؟ اونهمه پولی که کاسبی کردین چی شد؟
_ همه ش رو سیامک عوضی باال کشید .نمی دونم چطوری پوال رو به حساب خودش منتقل کرد .حتی نمی دونم چه حسابی
هست .فقط یه روز که رفتم بانک ,پول بگیرم بهم گفتن این حساب مسدود شده .گفتم مگه میشه؟ من یکی از صاحبان
حسابم.
گفتن :این حساب بسته س خانم و خیلی وقته کار نمی کنه.وقتی به سیا اعتراض کردم گفت:
_قرار نیست حق خوری کنم .نگران نباش .سهمت محفوظه.
اما هیچوقت هیچی بهم نداد.
آهی کشیدم و گفتم:
_ چون نمی خوام بچه ها بفهمن که چه آدم پستی هستی ,سکوت می کنم .اما نه تا فردا .برو بلیطت رو عوض کن و هرچه
زودتر گورت رو گم کن.
با لبخندی گفت:
_ باشه باشه ممنونم همین االن می رم .شماره تو بده تا بهت خبر بدم.
بعد از دادن شماره از البی بیرون اومدم.حالم بد بود و مستقیم به طرف خونه حرکت کردم .دلم برای رها و ریحانه می سوخت.
چقدر سنگش رو به سینه می زدن .ریحانه هنوزم گریه می کرد و مادرش رو می خواست .مادری که فقط به فکر خودش بود.
وارد آپارتمانم شدم و روی کاناپه لم دادم .ریحانه به سمتم اومد و گفت:
_ سالم .چیزی شده؟
_ سالم خانوم گل ,نه عزیزم یه کم خسته م.
با اون دستای کوچیکش برام شربت آورد و گفت:
_بخورید گلوتون تازه بشه.
_ممنون عزیزم.
شربت رو خوردم و گفتم:
_ ناهار چی بگیرم برات؟
_ هیچی آقا ,شما حالتون خوب نیست .خودم یه چیزی می خورم.
لبخندی زدم و گفتم:
_ قربون دل مهربونت برم من ...ریحانه جون به من بگو عمو و باهام راحت باش.
سری به نشونه باشه تکون داد و گفت:
_ املت دوست داری عمو؟
_ آره خیلی.
_ اجازه میدی درست کنم؟
_ مگه بلدی؟
_ بله.
_ پس درست کن.
سر درد بدی داشتم اما تصمیم گرفتم بعد از ناهار برم سراغ رها .تعلل جایز نبود .آخه نمی دونستم تو چه شرایطیه .تا دیر
نشده باید نجاتش می دادم .ریحانه مشغول آشپزی بود و منم دراز کشیده بودم که گوشیم زنگ خورد .جواب دادم:
_ بله؟
_ سالم آقا ,فرخنده م.
_ بفرما.
_ بلیط رو عوض کردم .ساعت سه پروازمه .جواد طبق قولش پول رو به حسابم ریخته .تا یه ساعت دیگه از این خراب شده می
رم .خیلی بهم لطف کردی.خدا خیرت بده.
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_ خوبه که داری می ری ,برو به ...
سکوت کردم .فرخنده گفت:
_ می دونم ازم بیزاری اما من چاره ای نداشتم.
گوشی رو قطع کردم .شنیدن صداش حالم رو بد می کرد .نمی دونم چرا گذاشتم بره .شاید چون نمی خواستم پول جواد
برگرده .می خواستم ببینم چه حالی می شه وقتی می فهمه فرخنده با پوالش رفته و اون رو لو داده .واقعاً چه حالی می شد
وقتی قرار بود دیگه نه رها رو داشته باشه نه پولش رو؟!.
با ریحانه ناهار رو خوردیم انصافاً دستپختش خوب بود .کلی ازش تشکر کردم و برای پیدا کردن عشقم ,راهی خونه جواد شدم.
ساعت چهار عصر مقابل خونه ش ایستادم .اول باید ازش اطالعات کسب می کردم اینکه کیه و چیکاره ست .برای همینم به
چند تا مغازه ای که اطراف خونه ش بود ,سر زدم .خوشبختانه اونقدر سرشناس بود که همه می شناختنش .بعد از تحقیق,
مستقیم به در خونه ش رفتم و زنگ رو به صدا در آوردم .طولی نکشید که یه خانم گفت:
_ بفرمایید.
گفتم:
_ با آقای طهماسبی کار دارم.
_ شما؟
_ بهشون بگید ,واسه پرداخت اجاره خونه رها ,اومدم.
بعد از چند دقیقه در باز شد .وارد حیاط شدم .یه محوطه دو هزار متری .چقدر فضا سازیش زیبا بود .انگار که داری تو پارک
راه می ری .تا اون روز همچین خونه هایی رو فقط تو فیلمها دیده بودم .یه ربع طول کشید تا با راهنمایی نگهبان به در اصلی
ساختمون رسیدم .وارد شدم .یه خانمی که از لباسش معلوم بود خدمتکاره ,گفت:
_ خوش اومدین ,همینجا منتظر باشید تا آقا بیان.
روی یکی از مبلهای سلطنتی نشستم و محو ساختمون و دکوراسیون زیباش بودم که صدایی از پشت سرم بلند شد که می
گفت:
_ تو اینجا چه غلطی می کنی؟ آدرس خونه من رو کی بهت داده؟
بدون این که به سمتش برگردم در همون حالتی که نشسته بودم گفتم:
_ بفرمایید بشینید کلی حرف دارم باهاتون.
_ من هیچ حرفی با تو ندارم ,گمشو از خونه من ,برو بیرون.
لبخندی زدم و گفتم:
_ باشه .رها رو بده تا برم.
اومد مقابلم ایستاد و گفت:
_ چی؟ رها؟ تو جیبمه بیا برش دار.
خندیدم و گفتم:
_ بانمک هم که هستی حاج آقا.
نفس عمیقی کشید .روی مبل رو به روییم نشست و گفت:
_ چی می خوای بچه؟ حرف حسابت چیه؟
_ گفتم که رها رو می خوام.
_ اونوقت کدوم خری گفته رها پیش منه؟
_ فرخنده...
خندید و گفت:
_ اون که خدا بیامرزدش.
منم با خنده ای گفتم:
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_ بله ,ان شاء اهلل اما بعد از مرگش.
_ چی می گی واسه خودت؟ اگه نمی دونی بدون ,اون خانم دیروز فوت شده.
با عصبانیت گفتم:
_ ببین مرتیکه برا من فیلم بازی نکن .وقتی دیشب با گورکن ,نبش قبر کردید و اون رو زنده بیرون آوردید ,خیلی تصادفی
منم اونجا بودم .ازتون فیلم هم گرفتم .بعد هم تعقیبتون کردم .اون رو هتل پیاده کردی و خودت هم اومدی اینجا .االن هم
دارم از پیش فرخنده میام .اون همه چیز رو گفت .و من االن می دونم که رها اینجاست.
با پوزخندی گفت:
_ عجب مزخرفاتی! .پاشو برو خدا روزیت رو جای دیگه حواله کنه ,پاشو.
دستی به موهام کشیدم و گفتم:
_ باشه می رم اما فردا با پلیس میام محل کارت .وقتی جلو همکارات با دستبند بردنت ,اونوقت می فهمی مزخرف چیه!
در حالیکه سکوت کرده بود ,ادامه دادم:
_ حاج آقا طهماسبی! می دونم که از اون کله گنده های بازاری .می دونم که همه خیلی قبولت دارن و رو سرت قسم می
خورن .اگه نمی خوای آبروی چندین و چند ساله ت به باد فنا بره ,اگه نمی خوای انگشت نمای دوست و آشنا بشی و بقیه
عمرت رو تو هلفدونی بگذرونی ,خیلی بی سر وصدا رها رو بهم بده .منم بهت قول می دم ,می رم و پشت سرمم نگاه نمی کنم.
شتر دیدی ,ندیدی.
یه دستی به ریشاش کشید و گفت:
_اون فرخنده احمق اینا رو بهت گفته؟
_ اتفاق ًا زن باهوشیه چون نمی خواست گیر پلیس بیافته ,حقیقت رو بهم گفت .تو هم بهتره مثل او رفتار کنی.
طهماسبی گفت:
_ ولی باور کن رها اینجا نیست.
خندیدم و گفتم:
_ بس کن حاجی .مثل این که حرفهام رو جدی نگرفتی.
از مبل بلند شدم و گفتم:
_ باشه ,جور دیگه ای حالیت می کنم.
خواستم برم که دو تا گردن کلفت جلوم رو گرفتن .گفتم:
_ برید کنار.
جواد بلند شد .اومد کنارم ایستاد و گفت:
_ فقط به دستور من می رن کنار.
با لبخندی گفتم:
_ ریحانه رو یادته؟؟ اون همه چیز رو می دونه .فیلم نبش قبرتم دست اونه .تا شب نرم پیشش میره پیش پلیس .فکر کردی
خیلی زرنگی یا من رو خیلی احمق دونستی.
_ خب ,خب .حاال چرا ترسیدی؟ کی گفته که قراره شب نری پیشش .بیا برو بشین .می خوایم یه کم بیشتر حرف بزنیم.
به خدمتکار گفت:
_ برامون قهوه بیار.
باوجودیکه حسابی ترسیده بودم اما سعی می کردم خودم رو خونسرد نشون بدم .آخه هر بالیی سرم می آورد ,کی می خواست
بفهمه! ریحانه روحش هم از این ماجراها خبر نداشت .اصالً فیلمی در کار نبود .با استرسی که سعی می کردم نشون ندم ,روی
مبل نشستم و گفتم:
_ خب رها؟
_ خب هفتصد میلیونم؟
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_ برو از فرخنده بگیر .مگه با من معامله کردی که پولت رو از من می خوای؟!.
_ فرخنده؟
قهقهه ای سر داد و گفت:
_ می دونی کجاست؟
_ باید همون هتلی باشه که برده بودیش.
_ نه اشتباه می کنی ,اونجا نیست.
_ پس کجاست؟
_ اون دنیا.
با تعجب گفتم:
_ چی؟؟؟ منظورت چیه؟
_ ساعت سه پرواز داشت .ولی قبلش طفلکی تو راه فرودگاه تصادف بدی کرد و مُرد.
خدمتکار با دو فنجون قهوه وارد شد .یکیش رو گذاشت جلوی من و یکی دیگه رو جلوی حاج آقا .و از پذیرایی خارج شد .من
که کامالً از حرف های جواد گیج شده بودم با مِن مِن گفتم:
_ نمی ...فهمم ...یعنی ...چی؟
_ یعنی من خوشم نمیاد کسی دورم بزنه.
با تعجب گفتم:
_ مگه دورت زده بود؟
_اون هتلی که فرخنده رو بردم مال خودمه .به منوچهری( مسئول پذیرش) گفته بودم که تمام کاراش رو بهم گزارش بده.
طولی نکشید که بهم زنگ زد و گفت :یه پسر جوونی اومده سراغ فرخنده رو گرفته .من حتی از مالقاتتون تو البی هم خبر
داشتم .فقط نمی دونستم ,اون جوون تویی که االن فهمیدم.
_ خب؟
یه قُلُپ از قهوه ش رو خورد و ادامه داد:
_ بلیط فرخنده برای ساعت شش صبح بود .خودم واسه ش گرفته بودم .وقتی بهم خبر دادن که بلیطش رو کنسل کرده و
انداخته زودتر ,فهمیدم داره بی خبر در می ره واسه همینم بلیطش رو از شش صبح فردا به سه ظهر امروز تغییر داده بود ,با
خودم گفتم حتماً کاسه ای زیر نیم کاسشه .حدس زدم ,باید من رو لو داده باشه تا بتونه خودش رو نجات بده .واسه همین هم
فرستادمش همونجایی که باید باشه.
حسابی بهم ریختم .مغزم کار نمی کرد پرسیدم:
_ یعنی کُشتیش؟ فقط به خاطر اینکه حدس زدی لوت داده؟
خندید و گفت:
_ اوالً تصادف کرده و به من هیچ ربطی نداره .دوماً فقط همین نبود.
_ خب بگو .دیگه به خاطر چی؟
_ به خاطر پول .با مرگ فرخنده ,هفتصد تومنم زنده می شد.
_ تو که این پوال برات چیزی نیست.
_ درسته ,واسه من پول خرد به حساب میاد ولی رها ارزش حتی یه ریال هم نداره.
با لبخندی از سر حرص گفتم:
_ جالبه واقعاً ,تو همه اینکارا رو به خاطر اون کردی .حاال چی شده که بی ارزش شده؟
چیزی نگفت و سکوت کرد .ادامه دادم:
_ تو رو خدا رها رو بهم بده.
_ چند بار بگم رها اینجا نیست.
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_ خب کجاست؟
_ می خوای بدونی؟
_ آره ,من به همین خاطر اینجام.
_ رها دختر فوق العاده چموشی بود .اصالً باهام راه نمیومد .هرچی هم تهدیدش می کردم بی فایده بود .دیشب که فرخنده رو
گذاشتم هتل و برگشتم خونه ,حالم زیاد خوب نبود .تو خوردن مشروب زیاده روی کردم .حسابی مست بودم و دلم بدجور رها
رو می خواست .به نگهبان گفتم که از انباری اون رو به اتاق من بیاره .با خودم گفتم حاال که تهدید و زندانی بودن و کتک
فایده ای نداره ,بهتره به زور متوسل بشم .وقتی رها اومد ,پرتش کردم رو تخت و در اتاق رو قفل کردم .بهش گفتم:
_ دختره خیره سر ,هفتصد تومن پول ندادم که برام ناز کنی .زود باش لباسات رو در بیار.
با گریه و التماس گفت:
_ تو رو خدا باهام کاری نداشته باش .خواهش می کنم.
صدای هق هقش بلند شد اما من حالم خرابتر از این حرفا بود .به سمتش حمله ور شدم و لباساش رو یکی یکی جِر دادم.
هرچی تقال می کرد فایده نداشت .زور من خیلی بیشتر بود .بلند شدم که لباسام رو در بیارم که اونم از تخت بلند شد و به
سمت میز رفت .چاقویی که روش گذاشته بود رو برداشت و گرفت سمت خودش .در حالیکه گریه می کرد ,گفت:
_ بخوای بهم دست بزنی خودم رو می کشم.
خندیدم و گفتم:
_ جرأتش رو نداری.
لباسام رو در آوردم و به سمتش رفتم .با هر قدم من ,اون یه قدم عقب می رفت و مدام تهدید می کرد که خودش رو می کشه.
اونقدر عقب رفت تا خورد به دیوار با قهقه گفتم:
_ خب؟ رسیدی آخر خط خوشکل خانم.
همونطور با اشک گفت:
_ یه قدم دیگه بیای جلو خودم رو می کشم.
با پوزخند رفتم جلو و در کمال ناباوری دیدم که چاقو رو به شکم خودش وارد کرد .پاشیده شدن خونش روی صورتم رو حس
کردم .وحشت زده فقط نگاهش می کردم .اصالً باورم نمی شد همچین کار احمقانه ای بکنه .بعد از چند دقیقه افتاد روی زمین
و از هوش رفت .نمی دونستم باید چیکار کنم .حوصله دردسر نداشتم .می دونستم خوب هم بشه قرار نیست باهام راه بیاد.
آدمی که از مرگ نترسه ,بازم پیش بیاد همچین کاری می کنه .این بود که قیدش رو زدم و به دانیال گفتم ببره یه جایی
بیرون شهر بندازتش طوری که کسی نتونه پیداش کنه .همینطور هاج و واج نگاهش می کردم که گفت:
_ واسه همینم خواستم پولم رو پس بگیرم چون دختره به کارم نیومد.
در حالی که اشکام جاری شده بود گفتم:
_ یعنی رها مُرده؟
_ نمی دونم .صبح زود از اینجا بردنش .به نظرت با اون خونریزی و وسط بیابون تا االن زنده مونده؟
_ خیلی پستی اون فقط هجده سال داشت.
_ از اونجایی که حاج خانم و بچه ها از دوازده ماه سال ,سیزده ماهش رو در سفر خارج از کشور و گردش به سر می برن و منم
اینجا تنهام ,دختر این مدلی زیاد خرید و فروش می کنم اما تا حاال مثل رها ندیده بودم به هیچ صراطی مستقیم نبود.
با عصبانیت داد زدم:
_ یعنی انتظار داشتی با یه مردی که همسن پدر بزرگشه بخوابه؟
_ خیلیا خوابیدن تازه از خداشون هم بوده.
_ اونا هرزه و آشغالن ولی رها پاکه می فهمی؟ پاک .لبخندی زد و گفت:
_ پاشو برو بقیه گریه هات رو تو خونه بکن .هر چی می خواستی بدونی رو گفتم.
با نفرت بهش نگاه کردم و گفتم:
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_ نمی ترسی از اینجا یه راست برم پیش پلیس و همه چی رو بهشون بگم؟
با کمی مکث گفت:
_ نمی ترسی به بالی فرخنده دچار بشی؟ بذار حرف آخرم هم بگم :اوالً تحت نظرمی .بخوای دست از پا خطا کنی می
فرستمت جهنم .ثانیاً من اونقدر پارتی و آشنا دارم که بازنده نهایی خودتی .اگه کار به پلیس بکشه ,اونی که میره زندون تویی
نه من .می تونی امتحان کنی .حاال هم گورتو گم کن و برو.
خواست بره که با التماس گفتم:
_ حداقل بگو کجا انداختیش .حقش نیست اینجور بمیره .تو رو خدا.
_ می خوای چیکار کنی بچه؟ از صبح تا االن زیر آفتاب حتما گندیده.
نمی تونستم جلوی اشکام رو بگیرم .به سختی گفتمِ:
_ می خوام براش عزاداری کنم .تو که گفتی دست من هیچ جا بند نیست .پس از چی می ترسی؟ من فقط می خوام جسدش
رو خاک کنم همین.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ باشه به دانی می گم ببرتت اونجایی که رها رو برده .خوبه؟ حاال دست از سرم بر می داری؟
سری به عالمت مثبت تکون دادم .با فریاد گفت:
_ دانیال....دانیال ..
طولی نکشید که یه جوون هیکلمند وارد سالن شد .بهش گفت:
_ این رو ببر همونجایی که رها رو بردی.
_ چشم آقا.
دانیال خطاب به من گفت:
_ دنبالم بیا.
خواستم برم که جواد گفت:
_ امیدوارم کار احمقانه ای نکنی .چون زور من بیشتر از توئه.
بدون این که جوابی بدم ,دنبال دانیال راه افتادم .بهش گفتم:
_ من خودم ماشین دارم .شما جلو برو ,منم دنبالت میام.
_ باشه.
اون جلو حرکت می کرد و منم پشت سرش ,اصالً حالم خوب نبود .تمام بدنم می لرزید و صورتم خیس از اشک بود...بیچاره
رها...کم کم از شهر خارج شدیم .وارد یه راه فرعی شد .اونقدر رفت که دیگه جاده هم معلوم نبود .یه بیابون برهوت .کناری
ایستاد .از ماشین پیاده شدم و به سمتش رفتم .گفت:
_ اون بوته ها رو می بینی؟ البه الی اوناست .برو پیداش کن.
و رفت .با گریه و هق هق به اون سمت رفتم .دیدمش .کنار بوته ای به پهلو روی زمین افتاده بود .بلندش کردم .سرش رو
گذاشتم رو زانوهام و اشک ریختم .هنوز چاقو تو شکمش بود .پیشونیش رو بوسیدم .صورتش از اشکای من خیس شد .تصمیم
گرفتم ببرمش بیمارستان .باید براش مراسم می گرفتم .باید آبرومندانه دفن می شد .بلندش کردم و به سمت ماشین رفتم.
گذاشتمش صندلی عقب و به طرف بیمارستان راه افتادم .اونقدر سرعت داشتم که نیم ساعته رسیدم .رها رو بلند کردم و به
قسمت اورژانس رفتم .با دیدن حال و روزم توجه همه به سمت من جلب شد .یکی از پرستارا با عجله به سمتم اومد و گفت:
_ چی شده؟
_ نمی دونم فکر کنم مُرده.
_ بیارش اون اتاق تا دکتر معاینه ش کنه.
بردمش به اتاقی که گفته بود و روی تخت خوابوندمش .دکتر هم وارد شد و شروع کرد به معاینه .با گرفتن نبضش فریاد زد:
_ خانم رحیمی...خانم رحیمی...
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پرستار سریع به اتاق اومد و گفت:
_ بله آقای دکتر؟
_ دکتر جراح رو خبر کن و سریع منتقلش کنین اتاق عمل .هنوز زنده ست و نبضش خیلی ضعیف می زنه.
_ چشم.
با خوشحالی به سمت دکتر رفتم و گفتم:
_ چی؟ زنده ست؟
_ آره عالئم حیاتیش کمه اما هست .ایشاال بشه براش کاری کرد.
رها رو به اتاق عمل منتقل کردن و من تمام مدت پشت در انتظار می کشیدم .تمام وجودم رو استرس گرفته بود .از ته دل از
خدا و امام رضا خواستم کمکش کنن .یه ساعتی نگذشته بود که دو تا پلیس به سمتم اومدند .یکیشون گفت:
_ می شه به چند تا سوالمون جواب بدید؟
اشکام رو پاک کردم و گفتم:
_ بله بفرمایید.
_ شما چه نسبتی باهاش دارید؟
_ هیچی.
_ چه اتفاقی براش افتاده؟
_ نمی دونم ,فکر کنم بهش تجاوز شده و خواستن بکشنش ...راستش من خیلی اتفاقی کنار کوچه پیداش کردم .از هیچی هم
خبر ندارم.
_ برا کسی که نمی شناسی اینطور نگرانی و گریه می کنی؟
_ خب انسان که هستم .واقع ًا دیدن یه دختر جوون تو این شرایط سخت نیست؟
_ بسیارخب .در دسترس باشید .بازم میایم.
آدرس و شماره تلفنم رو نوشتند و رفتند .بعد از گذشت تقریباً دو ساعت ,دکتر از اتاق عمل بیرون اومد .با عجله به سمتش
دویدم و گفتم:
_ چی شد؟
_ خوشبختانه خطر رفع شد .زنده می مونه .خیلی شانس آورده اگه چاقو رو از شکمش بیرون آورده بود ,قطعاً االن زنده نبود.
وجود چاقو باعث شده خونریزی زیادی نکنه و زنده بمونه .ضمن این که چاقو جایی فرو رفته که به اعضای داخلی آسیب
چندانی وارد نشده.
_ خدا رو شکر .می تونم ببینمش؟
ال تو بخش مراقبت های ویژه ست .احتماالً فردا به بخش منتقل بشه.
_ فع ً
نفس راحتی کشیدم و از دکتر تشکر کردم .رفتم پشت شیشه و دیدمش .چقدر این دختر بهم آرامش می داد .محو تماشاش
بودم که گوشیم به صدا در اومد .مامانم بود .جواب دادم:
_ بله مامان.
_ کجایی تو بچه؟ دارم از نگرانی می میرم.
_ خدا نکنه مأمان جون .گفتم که خونه خودمم.
_ تا حاال سابقه نداشته از اینکارا بکنی .جون مامان چیزی شده؟
_ چرا قسمم می دی؟! چیزی نشده که فقط خونه خودم راحتترم .همین.
_ اون خونه مال اینه که با زنت بری توش نه تنها.
_ چشم .به وقتش با زنم هم میرم .فردا یه سر میام می بینمتون.
_ باشه پسرم .منتظرم.
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مامانم حق داشت .هیچوقت ازشون جدا نشده بودم .فقط بعضی وقت ها یه چند ساعتی به آپارتمانم می رفتم .اما حاال انقدر
درگیر رها بودم که چند روزی رو اصالً خونه نرفته بودم .از بیمارستان به سمت یه فست فودی حرکت کردم .دو تا پیتزا و یه
سیب زمینی با دو تا نوشابه گرفتم و به سمت خونه راه افتادم .وارد که شدم ریحانه روی کاناپه نشسته بود و تلویزیون می دید.
با دیدن من لبخندی زد و گفت:
_ سالم عمو.
_ سالم عزیزم.
غذا رو روی میز جلوش گذاشتم و خودم هم کنارش نشستم .گفتمِ:
_ حتما خیلی گرسنه ای؟
_ یه کمی.
خندیدم و گفتم:
_ بیا اینم پیتزا که دوست داری .بخور تا منم بیام.
به اتاق خواب رفتم .شلوارم رو با یه شلوار راحتی عوض کردم و پیش ریحانه برگشتم .مشغول خوردن بود .کنارش نشستم و
گفتم:
_ ببخشید که این چند روز همش بیرون بودم و تنها موندی.
_ خواهش می کنم عموجون.
_ ولی در عوض خبر خوبی برات دارم.
_ چی؟
_ رها رو پیدا کردم تا چند روز دیگه میاد پیشمون.
با خوشحالی گفت:
_ راست می گی عمو؟ وای خدایا شکرت.
بعدم پرید بغلم و بوسه بارونم کرد .با لبخند گفتم:
_ معلومه خیلی دوستش داریا.
_ آره خیلی به خدا.
_ خب بشین غذات رو بخور.
_ االن کجاست عمو؟ کی میاد؟
_ جاش اَمنه نگران نباش.
اونشب رو هر دو با خوشحالی صبح کردیم .اولین شبی بود که با آرامش می تونستم بخوابم .صبح ,بعد از صبحونه به بیمارستان
رفتم .دکتر گفت:
_رها تا ظهر به بخش منتقل میشه.
خیلی خوشحال بودم که دوباره داشتمش .از بیمارستان بیرون رفتم و پوالیی که از دوستا و آشناها گرفته بودم و بهشون پس
دادم .آخه دیگه الزمشون نداشتم .بعد یه سر به خونه مون زدم .مامانم من رو به آغوش کشید و گفت:
_ خیلی بی معرفتی ایمان.
_ ببخشید مامان حق داری.
بابام که تو پذیرایی نشسته بود ,خیلی باهام سرسنگین رفتار می کرد .ازم دلخور بود و من بهش حق می دادم .مامان گفت:
_ دیگه نمی ذارم بری .اینجا واقع ًا جات خالیه.
با لبخند گفتم:
_ مامان گلم اگه دوماد بشم می خوای چیکار کنی پس؟
_ اون فرق می کنه .می دونم یکی هست مواظبت باشه .واست غذا درست کنه .اما حاال همش نگرانتم که چی می خوری و
چیکار می کنی؟!
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_ من دیگه بچه نیستم مامان جان .می تونم از پس کارام بر بیام.
_ یعنی می خوای باز بری؟
_ اگه اجازه بدید.
نفسش رو پوف کرد و گفت:
_ من که از کارات سر در نمیارم.
_عجله نکن کم کم می فهمی.
و بهش چشمک زدم .ناهار رو با هم خوردیم و یه ساعت بعد بلند شدم که برم .مامان گفت:
_ شب بیا خونه.
بابام با لحن سردی گفت:
_ ولش کن خانوم بذار بره .البد بدون ما راحت تره.
سری به نشونه تأسف تکون دادم و گفتم:
_ نه به خدا .یه کم بهم فرصت بدید .به وقتش همه چی رو می گم.
مامانم آهی کشید و گفت:
_ باشه پسرم نمی خوام اذیتت کنم .فقط تند تند بهمون سر بزن.
_ رو چشمم مامان گلم.
از خونه خارج شدم و به سمت بیمارستان حرکت کردم .وقت مالقات شده بود .به اتاق رها رفتم .با باز شدن در بهم نگاه کرد.
خندیدم و گفتم:
_ سالم خانوم خانوما ...معلومه کجایی؟ نمی گی ایمان بی فال چیکار کنه؟
به سمتش رفتم و کنار تخت روی صندلی نشستم .اشک تو چشماش حلقه زد .دستش رو گرفتم و گفتم:
_ خوبی؟
با بغض گفت:
_ کاش مُرده بودم!.
_ این حرف رو نزن عزیزم .تو هنوز اول راهی.
_ کدوم راه؟ اینم شد زندگی؟
_ رها خانوم ,شما که قوی تر از این حرفا بودی.
_ آره .چون فکر می کردم یه مادر دارم که پشتمه .باورت میشه آقا؟ اون من رو فروخت .اونم با یه حُقه کثیف.
آهی کشیدم و گفتم:
_ می دونم .حق داری سخته .اما رها اون مادرت نبود.
سعی کرد بشینه که درد شکمش این اجازه رو بهش نداد .در حالی که کمک می کردم دراز بکشه گفتم:
_ چیکار می کنی دختر.
بازوم رو گرفت و گفت:
_ یعنی چی مادرم نیست؟
_ سیا تو رو کنار خیابون پیدا کرده .اونا از اول با همین قصد بزرگت کردن.
_ یعنی بچه سر راهیم؟
و صدای هق هقش بلند شد .با ناراحتی گفتم:
_ نمی خواستم حالت رو بدتر کنم رها .سرراهی باشی خیلی بهتره تا همچون پدر ,مادر و برادری داشته باشی .حاال اصالً این
چیزا مهم نیست .تو فقط زود خوب شو .می دونی چقدر ریحانه منتظرته.
با شنیدن اسم ریحانه ,گریه ش بند اومد .اشکاش رو پاک کرد و با نگرانی گفت:
_ اون کجاست؟
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_ پیش منه .نذاشتم زیر دست سیامک باشه.
_ واقعاً؟ شما خیلی خوبید آقا.
_ تو هم بعد ترخیص میای خونه من .پیش ریحانه.
_ اون وقت سیا چی؟
_ اون هیچ غلطی نمی تونه بکنه .نگران نباش.
نفس راحتی کشید و گفت:
_ خیلی خوشحالم که هستین.
لبخندی زدم و گفتم:
_ من بیشتر عزیزم .راستی رها ,پلیس نیومد سراغت؟
_ نه چطور مگه؟
_ ببین اگه اومدن ,بگو تو خیابون خواستن بهت تجاوز کنن که این اتفاق افتاده...
با حالت گیجی گفت:
_ چرا راستش رو نگم؟ نباید اون آدم گیر بیوفته؟
_ رها اون یکی از کله گنده هاست .به این راحتیا از پا در نمیاد .ما که دنبال دردسر نیستیم .همین که هم رو پیدا کردیم
کافیه .نمی خوام طهماسبی ازمون کینه به دل بگیره و دوباره باعث جداییمون بشه ,می فهمی که؟
می دونستم خیلی متوجه نشده .با حالتی مبهم ,سر تکون داد و گفت:
_ چشم هرچی شما بگین.
به هر ترتیبی بود پلیسها رو پیچوندیم و قضیه به خوبی فیصله پیدا کرد .بعد از یک هفته ,رها از بیمارستان مرخص شد .این
یک هفته هم مراقب ریحانه بودم و هم به مامانم سر می زدم .مغازه کامل تعطیل بود چون همه زندگی من ,رها و ریحانه ,شده
بودند .بعد از تسویه با بیمارستان ,رها رو به خونه خودم آوردم .واقعاً مالقات این دو خواهر دیدنی بود .ریحانه با دیدن رها به
سرعت ,خودش رو به آغوشش انداخت و صدای گریه ش بلند شد .هر دو اشک می ریختند و محکم هم رو بغل کرده بودند.
بغض گلوم رو گرفته بود .برای عوض کردن فضا به آشپزخونه رفتم و سه تا لیوان شربت درست کردم .اومدم کنارشون و گفتم:
_ بسه دیگه .از حاال به بعد تا ابد کنار همید.
ریحانه از آغوش رها بیرون اومد و در حالی که با آستین لباسش ,اشکاش رو پاک می کرد ,گفت:
_ عمو خیلی دوستت دارم .تو واقعاً یه فرشته ای.
خندیدم و گفتم:
_ بیا شربت بخور ,انقدر هذیون نگو.
و سه تایی خندیدیم .اونشب بچه ها رو بردم خرید .کلی لباس و چیزای جورواجور براشون خریدم .شام رو تو یه رستوران شیک
و مجلل خوردیم و بعد به خونه برگشتیم .رها و ریحانه تو اتاق من خوابیدند و من روی کاناپه .صبح که بیدار شدم .پتو روم بود.
فهمیدم کار رهاست .از جام بلند شدم و به دستشویی رفتم .بعد از این که آبی به سر و صورتم پاشیدم وارد آشپزخونه شدم.
رها مشغول آماده کردن صبحونه بود .واقع ًا تو این لباسای جدید و با سر و وضع آراسته ,چقدر زیباتر به نظر می رسید .با
لبخندی گفتم:
_ صبح بخیر کدبانو.
بهم نگاه کرد و با لبخندی گفت:
_ سالم ,صبح شما هم بخیر آقا.
به سمتش رفتم .گوشش رو پیچوندم و گفتم:
_ من ایمانم ,ایمان .باهام راحت باش.
_ آی آی ...گوشم ...آقا ول کنین تو رو خدا.
محکمتر فشار دادم و گفتم:
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_ آقا نه ,ایمان.
_ باشه ,باشه ,چشم .خواهش می کنم.
_ تا نگی ول نمی کنم.
_ گوشم رو ول کنید آقا ایمان.
نه ,مثل اینکه این دختر آدم بشو نبود .ولش کردم .از روی ناراحتی سری تکون دادم و با نوچ نوچی گفتم:
_ تو با من راحت نیستی؟
چیزی نگفت .با قیافه درهم مشغول مالیدن گوشش شد که گفتم:
_ رها با من راحت باش .تا منم احساس آرامش کنم .اینجوری که صدام می کنی معذب می شم.
سرش رو انداخت پایین و گفت:
_ آخه من به خودم اجازه نمی دم که...
نذاشتم حرفش رو تموم کنه با دلخوری گفتم:
_ چون برای رابطه مون مرز قائل شدی .من نه فرشته ام نه پَری .منم یکی ام مثل تو .فقط شرایط خانوادگیمون فرق داره
همین .پس باهام راحت باش.
_ چشم .حاال بفرمایید تا صبحونه بیارم.
_ تو باید استراحت کنی عزیزم .نمی خواد کار کنی و خودت رو به زحمت بندازی.
_ من خوبم ,مشکلی ندارم.
طولی نکشید که ریحانه هم به جمعمون اضافه شد و صبحونه رو سه نفری در یه جو خیلی خوب خوردیم .بعد از اون من به
مغازه رفتم تا یه کم اوضاع رو راست و ریست کنم .حوالی ساعت دو برگشتم .بوی قورمه سبزی کل فضای خونه رو پُر کرده
بود .دستی به شکمم کشیدم و به رها که روی مبل نشسته بود گفتم:
_ وای ببین خانوم خونه چه کرده.
خندید .از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفت:
_ خسته نباشید .تا شما لباساتون رو عوض کنین منم میز رو آماده می کنم.
دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و به حالت نظامی گفتم:
_ چشم بانو.
رها ,ریحانه رو صدا زد و با هم به آشپزخونه رفتند .منم لباسام رو عوض کردم و بعد از شستن دستام بهشون ملحق شدم.
دست پختش واقعاً حرف نداشت .هر چی می خوردم .سیر نمی شدم .بهش گفتم:
_ مگه موادش رو داشتیم؟
_ اینجا به همه مغازه ای نزدیکه .شما که رفتید ما هم رفتیم خرید.
_ مگه پول داشتید؟
_ بله ریحانه یه کم داشت.
_ حسابی سورپرایز شدم .خیلی خوشمزه و عالی بود رها .مرسی
_ خواهش می کنم .نوش جونتون.
عصر ,با بچه ها به پارک رفتیم .کلی وسیله های هیجانی سوار شدیم و خندیدیم .حسابی بهمون خوش گذشت .رو نیمکت
نشسته بودیم و بستنی می خوردیم که ریحانه گفت:
_ عموجون؟
_ جونم.
_ ما خیلی خوش شانسیم که شما رو داریم.
خندیدم و گفتم:
_ باز هذیون گفتی؟
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رها گفت:
_ نه راست می گه ,ما تازه با شما داریم می فهمیم که زندگی یعنی چی.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ خب خدا رو شکر که از بودن با من راضی هستید .بهم قول می دید تا ابد باهام بمونید؟
دو تایی با تعجب به هم نگاه کردند و بعد رها گفت:
_ تا هر وقت شما بخواین می مونیم.
می دونستم هنوزم به ازدواج با من فکر نمی کنه .اونقدر خودش رو پایین تر از من می دید که حتی احتمالش رو هم نمی داد.
از رو نیمکت بلند شدم و گفتم:
_ بچه ها بریم قایق؟
دوتایی با هیجان گفتن:
_ بریم
سوار یه قایق چهار نفره پایی شدیم .من و رها کنار هم جلو نشستیم و ریحانه عقب سوار شد .مشغول رکاب زدن بودیم که یه
دفعه با یه قایق دیگه به شدت برخورد کردیم .صدای برخورد و تالطم آب اونقدر زیاد بود که توجه همه به سمتون جلب شده
بود .قایق به سمت من بلند شد و هر آن احتمال چپ شدنش بود .رها از ترس یقه من رو گرفت و گفت:
_ ایمان ...من شنا بلد نیستم.
در آغوش کشیدمش و گفتم:
_ نترس من مواظبتم.
طولی نکشید که تالطم آب ,کم شد و قایق به حالت قبل برگشت .رها از آغوشم بیرون اومد و گفت:
_ببخشید ...خیلی ترسیدم
با لبخندی گفتم:
_ ایشاال همیشه بترسی.
با تعجب بهم نگاه کرد .گفتم:
_ برا اولین بار گفتی ایمان!.
و دو تایی خندیدبم .به ریحانه گفتم:
_ تو خوبی؟
_ بله عمو من نترسیدم.
_ خسته نباشی چون عقب نشستی.
و دوباره همگی خندیدیم .بعد از پارک ,سه تا همبر گرفتم و به خونه برگشتیم .از اون روز به بعد دیگه من رو ایمان صدا می
زد و این برای من بهترین اتفاق زندگیم به حساب میومد روزهای آروم و خوبی رو می گذروندیم از این که می دیدم اونا در
کنارم خوشبختن حس خوبی داشتم .هر شب می بردمشون بیرون و کلی بهمون خوش می گذشت .این آرامش رو دوست
داشتم و دلم می خواست تا ابد کنارشون باشم .یه هفته از اومدن رها گذشته بود که تصمیم گرفتم رابطه م رو باهاش رسمی
کنم .اینجوری ادامه دادن برام سخت بود .دلم می خواست رها مال من باشه .تصمیم گرفتم اول قضیه رو با خودش مطرح
کنم و بعد از بله گرفتن ازش ,برم سراغ خانواده م .شب که از سینما برگشتیم .ریحانه تو ماشین خواب رفته بود .اون رو به اتاق
خواب بردم و روی تخت خوابوندم .دست رها رو گرفتم و گفتم:
_ بیا بیرون کارت دارم.
با هم به پذیرایی اومدیم .روی مبل کنار هم نشستیم .بهش گفتم:
_ می خوام یه چیزی ازت بپرسم.
_ بفرمایید.
_ با من ازدواج می کنی؟
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با تعجب و صدای نسبتاً بلندی گفت:
_ چی؟
_ هییییس .آروم ریحانه بیدار میشه.
صداش رو یواش کرد و گفت:
_ چی گفتی؟ ازدواج؟ من؟
_ آره چیش انقدر تعجب داشت؟
_ آخه ....من....
_ ببین رها ,از همون لحظه اولی که دیدمت ازت خوشم اومد .هر روز که گذشت بیشتر و بیشتر عاشقت شدم .به طوریکه همه
فکر و ذهنم تو شدی .در کنارت آرامش خاصی دارم .دلم می خواد مال من باشی .نمی دونم حس تو به من چیه ولی من خیلی
زیاد عاشقتم عزیزم.
چشماش پر از اشک شد و گفت:
_ باورم نمیشه ,یعنی من انقدر خوش شانسم؟!.
خندیدم و گفتم:
_ بهم بگو حس تو به من چیه؟
من رو محکم بغل کرد و در حالی که اشک می ریخت گفت:
_ منم خیلی عاشقتم ایمان .از همون لحظه اولی که دیدمت ولی فاصله مون اونقدر زیاد بود که دلم نمی خواست وبال گردنت
بشم.
در حالی که نوازشش می کردم گفتم:
_ خوشحالم که این رو می شنوم.
از آغوشم بیرون اومد .تو چشمام خیره شد و گفت:
_ تو الیق بهترینهایی ایمان اما من....
انگشت اشاره م رو روی لبش گذاشتم و گفتم:
_ هیس دیگه ادامه نده .رها تو برای من بهترینی.
_ واقعاً؟
_ اوهوم .من بدون تو می میرم .نمی دونی وقتی نبودی چی کشیدم.
_ فقط خدا می دونه که چقدر دوستت دارم.
و دوباره به آغوشم کشید .واقع ًا حس خوبی داشتم .عشقم ,عاشقم بود چی از این بهتر؟! با صدای رها به خودم اومدم که می
گفت:
_ خانواده ت چی؟ اونا حتماً مخالفت می کنن.
_ من تصمیم خودم رو گرفتم .از روی احترام ,قضیه رو باهاشون در میون می ذارم اگه موافقت کردن که چه بهتر ولی اگه
مخالف بودن ,من کار خودم رو می کنم .برای ازدواج نیازی به اجازه اونا ندارم.
_ یعنی من ,انقدر ارزشش رو دارم؟
_ شک نکن عزیزم .تو با ارزش ترین چیزی هستی که تو دنیا دارم.
_ من چی ایمان؟ اجازه پدر نمی خوام؟
_ از دادگاه اجازه می گیریم .بعدم با وضعی که پدر تو داره اجازه ش چندان مهم نیست .با ازدواجمون دیگه سیا نمی تونه بهت
آسیب بزنه .حضانت ریحانه رو می گیریم و یه خانواده شاد سه نفری می شیم.
خندید و گفت:
_ چقدر ما خوشبختیم که تو رو داریم ایمان.
_ منم خوشبختم که شماها رو دارم.
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اونشب خیلی خوشحال بودم و همه چی رو تموم شده می دونستم.
صبح بعد از این که از خونه زدم بیرون ,تو راه مغازه بودم که گوشیم به صدا در اومد .مامانم بود .جواب دادم:
_ سالم مامان.
_ سالم عزیزم .خوبی؟
_ مرسی .فدات .چه عجب؟
_ ایمان ,امروز دایی منصورت اینا ناهار خونه ما دعوتن .آرش و مهرداد هم هستن .تو هم بیا اینجا.
_ من عصر میام مامان ,یه کم کار دارم.
_ یعنی چی؟ من دارم برا ناهار دعوتت می کنم تو میگی نمیای؟!
_ آخه کارا مغازه مونده.
_ مغازه مهمتره یا من؟ تا یه ساعت دیگه اینجا باش .وگرنه دیگه نه من نه تو!
و گوشی رو قطع کرد .چاره ای نبود از نزدیک ترین دور برگردون ,دور زدم و به سمت خونه حرکت کردم  .با رها تماس گرفتم
و گفتم نگرانم نشه و برای ناهار منتظرم نمونه .قضیه رو براش تعریف کردم و اونم برام آرزو کرد که بهم خوش بگذره .طولی
نکشید جلوی خونه بودم .ماشین رو پارک کردم و به سمت در راه افتادم .زنگ رو زدم و بعد از باز شدن در وارد شدم .مامانم به
استقبالم اومد و بعد از کلی قربون صدقه رفتن ,من رو به پذیرایی برد .همه اومده بودند .باهاشون دست دادم و احوالپرسی
کردم .بعدم یه گوشه کنار آرش نشستم .آرش گفت:
_ کجایی داداش؟ کم پیدایی؟! مجردی خوش می گذره کلک؟
_ هِی بد نمی گذره.
_ اوضاع مغازه چطوره؟
_ یه مدت که بسته بود ,االن دوباره میرم .خوبه شکر .مشتریا خودم رو دارم.
_ موفق باشی ,داداش کوچیکه.
و دو تایی خندیدیم .مامان اومد کنارم و گفت:
_ ایمان جون پاشو همراه مستانه برید خرید.
با تعجب گفتم:
_ چی؟ با مستانه؟ چه خریدی؟
_ واسه ناهار ,دوغ و نوشابه و این چیزا می خوام .لیستش رو نوشتم دادم به مستانه .پاشو.
_ خب اون برا چی بیاد مامان! خودم بلدم بخرم.
_ حوصله ش سر رفته ,میاد یه کم بچرخه .هوایی بخوره .حاال چی میشه مگه؟
حوصله بحث نداشتم ,واسه همینم گفتم:
_ باشه بگید بیاد.
_ قربون پسر حرف گوش کنم برم.
تمام مدت آرش لبخند می زد و آخرم با یه چشمک منظورش رو بهم رسوند .همه می دونستیم که مامان مستانه رو برای من
می خواد اما من حتی بهش فکر هم نمی کردم .باهم سوار شدیم .تو راه کلی حرف زد و جواب من فقط بله یا خیر بود .باهاش
سرد برخورد می کردم چون نمی خواستم مثل مامانم دچار توهم بشه .موقع خرید هم سعی می کردم به بهانه های مختلف
ازش جدا بشم .خریدا رو انجام دادیم .صندوق حساب کردم و سوار ماشین شدیم .تو راه برگشت هیچ حرفی بینمون رد و بدل
نشد .به خونه که رسیدم ,خریدا رو تحویل مامان دادم و به اتاقم رفتم .نمی دونم چرا یه لحظه هم از فکر رها بیرون نمیومدم.
تمام وجودم پیش او بود .اصالً حضور تو این جمع رو دوست نداشتم و دلم می خواست هرچه زودتر پیش رها برگردم .به
ساعت نگاه کردم .نزدیک ظهر بود .پا شدم و به آشپزخونه رفتم .مامان ,زندایی و مستانه هم تو آشپزخونه بودند .به سمت
یخچال رفتم .آب رو برداشتم و داخل لیوان ریختم .مشغول خوردن شدم که یه دفعه مامانم گفت:
_ راستش می دونید چیه مهتاب خانم .من امروز همه رو جمع کردم اینجا تا مستانه جون رو واسه ایمان خواستگاری کنم.
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با این حرف آب پرید گلوم و حسابی سرفه زده شدم .مامانم با خنده گفت:
_ چیه پسر؟ هول نکن بابا هنوز که خبری نیست.
به خودم مسلط شدم و گفتم:
_ فکر نمی کنید برای این حرفا زوده هنوز؟.
مامان_ چرا زود؟
_ هنوز درس مستانه خانم مونده .منم که کار و بارم معلوم نیست .بعدشم مامان جون ما باید بریم خواستگاری ,فکر نکنم اینجا
جاش باشه.
مامان_ وا ایمان ,او ًال مجلس خواستگاری نیست که ,می خوام مطرح کنم که اگه همه موافقن قرار خواستگاری رو بذاریم دوم ًا
تو که با درس مستانه مشکلی نداری بعدم من که نمی گم االن برید سر خونه زندگیتون .من می گم یه عقد محضری ساده می
گیریم تا دو سال دیگه که هم درس مستانه جون تموم بشه هم تو خودت رو جمع و جور کنی .جشن رو می ندازیم دو سال
دیگه .بد میگم مهتاب جون؟
مهتاب_ واال چی بگم .اول نظر باباش شرطه بعدم خودش.
مستانه در حالی که سرش پایین بود گفت:
_ برای من بعد از بابام نظر آقا ایمان شرطه که گویا ایشون اصالً موافق نیستن.
مامانم با دستپاچگی گفت:
_ نه عزیزم ,اصال اینطور نیست .ایمان چون در جریان نبود یه کم شوکه شده و بیشتر نگران مسائل مالیه.
دستی به موهام کشیدم و گفتم:
_ من موافق نیستم مامان,
و بعد با گفتن ببخشیدی از آشپزخونه خارج شدم .حسابی بهم ریختم .انتظار هرچیزی رو داشتم جز مطرح شدن این موضوع.
از دست مامان بدجور عصبانی بودم .ناهار رو خوردیم .مامان حسابی پکر بود و مستانه هم ناراحت .این رو از چهره شون می
شد فهمید .زندایی هم دست کمی از اونا نداشت .عصر که دایی اینا رفتن .منم قصد رفتن کردم که مامان گفت:
_ وایسا ببینم ایمان ,این چه کار زشتی بود که کردی؟ من نمی فهمم تو چه مرگته؟! مستانه به این خوبی.
با ناراحتی گفتم:
_ کار من زشت بود یا شما؟؟؟ من آدم نیستم؟ نباید بهم می گفتین که چه خیالی دارین؟ می خواستین از جانب من
خواستگاری کنین؟ کی گفته که من مستانه رو می خوام؟
_ یعنی چی ایمان؟ اون دوستت داره .شما از بچگی نشون کرده هم هستید.
_ مادر من ول این مسخره بازیا رو .این حرفا مال قدیمه .من قبالً هم گفتم با فامیل وصلت نمی کنم.
_ این حرفا رو داری تازه می زنی .قبالً که اسم مستانه میومد همچین مخالف هم نبودی .حاال چی شده که انقدر عصبی
شدی؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ من دوست ندارم کسی به جام تصمیم بگیره .مستانه خوب ,مستانه بهترین دختر روی کره زمین ,ولی من نه تنها با اون,
بلکه با هیچ دختری از فامیل ,ازدواج نمی کنم.
بابام در کمال خونسردی گفت:
_ خب ,اون دختر خانمی که می خوای باهاش ازدواج کنی کیه؟
کل خونه در سکوت فرو رفت .حاال که همه جمع بودند ,بهتر دیدم قضیه رو مطرح کنم .باالخره که چی؟! االن بهترین فرصت
بود .واسه همینم گفتم:
_ رها.
مامانم گفت:
_ چی؟ رها دیگه کیه؟ چشمم روشن.
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با کمی مکث گفتم:
_ رها دختریه که دوستش دارم و می خوام باهاش ازدواج کنم .قرار بود همین روزا بهتون بگم.
مادرم زد زیر گریه و گفت:
_ باریکال ایمان اینه جواب محبتهای ما.
آرش خطاب به مامان گفت:
_ چیزی نشده که مادر من ,ازدواج که زوری نیست .ایمان هیچ وقت نگفته که مستانه رو می خواد .شما خودتون بریدید و
دوختید .حاال هم که نمی دونید این دختره کیه چرا گریه می کنید؟!
مامانم درحالی که اشکاش رو پاک می کرد گفت:
_ خب ,حاال بگو این خانم کی هستن؟
سوال سختی که جوابش برام بی نهایت سخت تر بود .اب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
_ اومده بود مغازه کفش بخره که باهاش آشنا شدم .دختر خیلی خوب و نجیبیه.
مامان_ خب؟ خانواده ش کین؟ چیکاره ن؟ کجا می شینن؟ خود دختره چند سالشه؟ مدرکش چیه؟
_ هیجده سالشه و مثل من دیپلم داره .می خواد درسش رو ادامه بده و چون خیلی باهوشه من مطمئنم که موفق میشه.
هرچند برای من تحصیالت مهم نیست.
مامان_ هفت سال اختالف زیاد نیست؟
آرش_ نه بابا ,رفیق من دوازده سال بزرگتر از زنشه کلی هم خوشبختن ,مهم تفاهمه.
لبخند رضایتی از روی تشکر به آرش زدم .مامان ادامه داد:
_ باباش چیکاره ست؟ خونه ,زندگیش چطوره؟
_ یعنی چی مامان؟ مگه می خوای باهاشون معامله کنی؟
مامان_ باید بدونم از نظر فرهنگی بهمون می خورن یا نه؟
با وجودی که خیلی برام سخت بود اما گفتم:
_ پدر ,مادرش رو توی تصادف از دست داده و تو پرورشگاه بزرگ شده .هیچکس رو نداره.
مامان_خب خیلی براش متأسفم ولی اون نمی تونه عروس ما بشه.
_ چرا؟ مگه تقصیر اونه؟ هرکس یه سرنوشتی داره.
بابام گفت:
_ یعنی هیچ کس و کاری نداره؟ فامیلی ,چیزی؟
_ نه احتماالً اونا فکر کردن تو تصادف مُرده .آخه نوزاد بوده که همچین اتفاقی میوفته.
بابا_ شناسنامه که حتما داره؟ باالخره پدر و مادرش معلومن .می تونسته خودش بره سراغ فامیلش.
_ آره اما نمی خواد .به زندگیش عادت کرده.
بابا_ ولی این با عقل جور در نمیاد .هیچکس تنهایی رو دوست نداره .ضمناً همه می خوان از پدر مادرشون مطلع باشن .این
خانم چطور چیزی ازشون نمی دونه؟
مامان_ محاله بذارم ایمان که این دختره رو بکیری.
بابا_ خانم ,نداشتن خانواده که جرم نیست.
خطاب به من گفت:
_ آدرس پرورشگاهی که توش بزرگ شده رو بهم بده .باالخره باید یه تحقیقی بکنیم .الکی که نمی شه.
حاال باید چیکار می کردم .عجب دروغ مسخره ای گفتم .با کمی مِن مِن جواب دادم:
_ آدرسش ....رو ....نمی دونم.
بابا_ ازش بپرس و بهم بگو.
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باشه ای گفتم و از خونه خارج شدم .تو بد مخمصه ای گیر افتادم .حاال چیکار کنم؟ چی بهشون بگم .ای خدا این دیگه چه
کاری بود کردم .انقدر حالم بد بود که چند ساعتی رو توی خیابانا می چرخیدم بی هیچ هدفی .ذهنم درگیر بود .چطور سر و
ته قضیه رو هم بیارم که نه سیخ بسوزه نه کباب .کاش راستش رو گفته بودم .حوالی ساعت دوازده شب به آپارتمانم رسیدم.
ماشین رو گذاشتم پارکینگ و به سمت واحدم حرکت کردم .با خودم کلید نبرده بودم .واسه همینم در زدم .ریحانه در رو باز
کرد و با چهره درهمی گفت:
_ سالم عمو.
_ سالم چته؟ چرا تا این وقت شب بیداری؟
_ بیاین تو.
و از جلوی در کنار رفت .وارد شدم .در پشت سرم بسته شد .وقتی برگشتم دو تا مرد غول پیکر رو دیدم .بعدم صدای سیا رو
در حالی که با دو تا مرد دیگه ,از آشپزخونه بیرون می اومدند ,شنیدم که می گفت:
_ به به خوش اومدی سوپرمن.
با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
_ اینجا چه خبره؟ تو اینجا چه غلطی می کنی؟
قهقهه ای سر داد و گفت:
_ واسه یه تسویه حساب شخصی اومدم.
یکی از اون مرد گنده ها رها رو گرفته بود و یکی دیگه هم ریحانه ,بهش گفتم:
_ این مسخره بازیا چیه؟
_ اون روز تو کافی شاپ یادته؟ بی هوا زدی تو صورتم و غافلگیر شدم .بد نامردی کردی جوجه .اومدم تا تالفی کنم...
با جدیت گفتم:
_ باشه ,طرف تو منم .اون دو تا رو ول کن برن.
_ این دو تا خواهرامن .این که تو خونه یه مرد غریبه چیکار می کنن بماند .سرپرستیشون با منه جناب.
لبخندی زدم و گفتم:
_ فرخنده همه چیز و بهم گفت .تو هیچ نسبتی باهاشون نداری.
_ خب تو هم نداری!
_ دستی به موهام کشیدم و گفتم:
_ اینجا رو از کجا پیدا کردی؟
_ طهماسبی بهم گفت.
با تعجب گفتم:
_ چی؟ طهماسبی؟
_ اوهوم .گویا افرادش تعقیبت کردن .بهم گفت این پسره زیادی فضوله یه درسی بهش بده که دیگه تو کاری که بهش مربوط
نیست دخالت نکنه .می دونی خیلی ناراحته که رها زنده ست این که رها زنده باشه و پیش تو ,زیاد به مذاقش خوش نیومده.
_ پس فرستادتت اینجا که من رو بُکُشی؟
خندید و گفت:
_ یه جورایی آره.
رها گفت:
_ طهماسبی من رو می خواد .تو رو خدا با ایمان کاری نداشته باش .من هر کاری بخوای انجام می دم.
سیا_ چه زود پسرخاله شدی! ایمان؟!
با ناراحتی گفتم:
_ رها این چه حرفیه می زنی؟! تو اصالً هیچی نگو.
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سیا_ اوووووووهوووو ,چه الوی هم می ترکونن .پس قضیه عشق و عاشقیه!!!
و همگی خندیدند .با حالت تمسخرآمیزی گفت:
_ وای رهاجونم ,چقدر سخته برات که جلو چشمات عشقت رو بُکُشم.
رها در حالی که گریه می کرد ,گفت:
_ تو رو خدا سیا کاریش نداشته باش.
من_ هیچ غلطی نمی تونه بکنه ,مگه شهر هرته.
سیا_ از اینم هرت تر .اول انتقام می گیرم بعدم می فرستمت اون دنیا ,چطوره؟
من_ گمشو از خونه من برو بیرون.
_ خوشم میاد که روت زیاده .خب بابا یه التماسی خواهشی چیزی شاید دلم سوخت.
_ من؟ به آدم حقیری مثل تو التماس کنم؟! هرگز.
شروع کرد به نوچ نوچ کردن و گفت:
_ باشه .خودت خواستی بچه!.
یه دفعه با برخورد چیزی به سرم ,درد بدی رو حس کردم و به زمین افتادم .نامردا با چوب و کمربند افتاده بودند به جونم.
هیچ کاری نمی تونستم بکنم .تعدادشون زیاد بود و من با دستام فقط سر و صورتم رو گرفته بودم که کمتر ضربه بخوره .صدای
جیغ و گریه های رها و ریحانه به گوشم می رسید که التماس می کردند و از سیامک می خواستن من رو ول کنه و اون بدتر
لج می کرد .دیگه رمق های آخر بودم که صدای زنگ در بلند شد .نوچه های سیا ,زدن رو متوقف کردند .یکیشون گفت:
_ یعنی کی می تونه باشه؟
سیا_ نمی دونم.
_ بی خیال در رو باز نمی کنیم.
سیا_ نمی شه که .میدونن کسی خونه ست .احتماالً صداها رو شنیدن و کنجکاو شدن .نباید پای پلیس به اینجا باز بشه.
به سمت در رفت و در رو باز کرد .صدای رحمان رو می شنیدم که می گفت:
_ سالم آقا خوبید؟
سیا_ سالم ممنون فرمایش؟
_ با آقا ایمان کار دارم هستن؟
_ ایمان؟ اره هست .ما مهموناشیم .دستش بنده ,کاری دارین من بهش می گم.
_ نه با خودش کار دارم ,کجاست؟
سیا_ گالب به روتون دستشوییه.
_ خب منتظر می مونم تا بیاد.
سیا_ شما برو ,من بهش می گم که باهاش کار دارین.
_ یه دستشویی رفتن که زیاد طول نمی کشه جناب ,همینجا منتظر می مونم.
_ باشه ,هرجور راحتی.
و در رو بست .و به رفیقاش گفت:
_ یارو شک کرده .یکی از همسایه ها هم تو راهرو بود .باید از اینجا بریم.
_ چطوری؟
یکیتون رها رو بیاره یکی هم ریحانه .باید فرار کنیم.
_ این پسره چی؟
_ این دیگه رمقای آخره .بعید نیست مُرده باشه .باید بریم تا به پلیس زنگ نزدن.
همگی به سمت در رفتن .یکیشون ریحانه رو بغل کرد و یکی دیگه رها رو می کشوند که ببره اما رها با گرفتن مبل و ستون,
مانعش می شد .سیا با عجله گفت:
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_ پیرمرده اینجاست احمق .ولش کن بیا بریم.
رها رو پرت کرد روی زمین و رفت .کم کم چشمام تار شدند و دیگه هیچی نفهمیدم.
(رها)
همه زندگی من ایمان بود .اونقدر.دوستش داشتم که حاضر بودم به خاطرش جون بدم .وقتی فهمیدم مادرم من رو فروخته و
فراری دادنم یه نقشه کثیف بوده ,فقط فکر ایمان سرپا نگه م داشت .این که اون حتماً میاد دنبالم و از این برزخ نجاتم می ده.
وقتی توی بیمارستان چشمام رو باز کردم و صورت نازش رو دیدم ,انگار که همه دنیا رو بهم داده بودند .دیگه از هیچ چیز
ناراحت نبودم چون ایمان رو داشتم .این مرد عجیب دوست داشتنی و دلنشین بود .لبخندش تمام غمهام رو از بین می برد.
چقدر دلم می خواست مال من باشه .وقتی بهم گفت مادرم ,مادر واقعیم نیست ,تمام دنیا رو سرم خراب شد .پس پدر و مادرم
کین؟ چرا من رو نخواستن؟ مگه گناه من چی بوده؟ اما وقتی ایمان گفت من رو می بره خونه خودش ,همه چی یادم رفت.
چی بهتر از این که تمام شبانه روز کنار مردی باشی که عاشقانه می پرستیش .تنها چیز با ارزش زندگی من ایمان بود و دلم
نمی خواست از دستش بدم ولی اینم می دونستم که من ,الیقش نیستم .پس سعی کردم فاصله م رو باهاش حفظ کنم و این,
ایمان رو ناراحت می کرد .دلش می خواست باهاش راحت باشم و نمی دونست به خاطر عشقی که بهش دارم سعی می کنم
مرز بینمون رو حفظ کنم اما باالخره این سد تو قایق شکسته شد .وقتی که احساس کردم االن تو آب میوفتم ,برای یک لحظه
پناه بردم به آغوش مردی که تنها تکیه گاه زندگیم بود .یک لحظه همه چی رو فراموش کردم و گفتم:
_ ایمان .من شنا بلد نیستم.
و وقتی بغلم کرد و گفت:
_ نترس.من مواظبتم.
دیگه هیچ آرزویی نداشتم .انگار که تمام دنیا همون یک وجب جا بود که متعلق به من شده بود .روز به روز عالقه م بهش
بیشتر می شد .دیگه نمی تونستم .برام سخت بود اینجوری ادامه بدم .برام دردآور بود که عاشقش باشم و تظاهر کنم به بی
تفاوتی .تصمیم گرفتم از اونجا برم .نباید وَبال گردنش می شدم .راه ما از هم جدا بود .اما قبل از این که بخوام تصمیمم رو در
مورد رفتن ,اجرایی کنم ,شبی که از سینما برگشتیم و ریحانه خواب بود ,بهم گفت:
_با من ازدواج می کنی؟
وقتی اعتراف کرد به دوست داشتنم و گفت عاشقم شده ,انگار رو ابرا بودم .با خوشحالی و بدون هیچ ترسی ,بغلش کردم و
گفتم .هر چی که تو دلم بود رو گفتم .من صاحب مردی شده بودم که روزی نگاه کردن بهش آرزوم بود .دل کَندن از اون
آغوش برام سخت بود .دوست داشتم تا ابد تو بغلش باشم و اونم نوازشم کنه .اون شب خوشبختی رو به معنای واقعی حس
کردم .زندگی داشت خوب پیش می رفت تا اینکه سر و کله سیامک پیدا شد و دوباره گند زد به همه چی .برای شام ,مرغ بار
گذاشته بودم و بی صبرانه انتظار ایمان رو می کشیدم .یه صبح تا شب ندیده بودمش اما برام به اندازه هزار سال گذشته بود.
خیلی دلتنگش بودم و برای دیدنش لحظه شماری می کردم .ریحانه مشغول تماشای تلویزیون بود .با دو فنجون چایی به
کنارش رفتم و همین که نشستم ,زنگ در خونه به صدا در اومد .به خیال این که ایمانه با سرعت به سمت در دویدم و بدون
این که بپرسم کیه در رو باز کردم اما در کمال ناباوری ,سیا رو با چهار مرد گردن کلفت دیگه دیدم .خواستم در رو ببندم که
با دستش در رو هل داد عقب .از شدت ضربه به زمین خوردم و اونا به راحتی وارد شدند .در رو بست و بهم گفت:
_ خونه جدیدتون مبارک .خیلی بهتر از خونه خودمونه نه؟
با التماس گفتم:
_ چرا اومدی اینجا؟ از ما چی می خوای؟ تو رو خدا دست از سرمون بردار .تازه به آرامش رسیدیم.
ریحانه از ترس پشت سر من قایم شده بود .سیا گفت:
_ متأسفم .تو تقدیر شما آرامش نوشته نشده .من اینجام تا اول اون پسره رو بفرستم به درک و بعدم تو رو بفروشم و یه پول
تپل به جیب بزنم.
می دونستم که گریه و التماس بی فایده است .ریحانه رو بغل کردم و یه گوشه نشستم .سیا گفت:
_ حاال این شازده کدوم گوری هست؟ کِی میاد؟
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_ نمی دونم شاید اصالً نیاد.
_ منتظر می مونم تا بیاد .باالخره که میاد حاال امروز نه فردا.
نمی دونستم چیکار کنم؟ چطور خبرش کنم؟ چهار چشمی مواظبمون بودند .خدا خدا می کردم که نیاد .سیا گفت:
_ شام چی دارید؟ خیلی گشنمه.
_ مرغ .می خوای براتون بکشم؟
می خواستم با خوردن ,سرگرم بشن تا ریحانه فرصت زنگ زدن به ایمان رو پیدا کنه اما اون عوضی باهوش تر از این حرفا بود.
گفت:
_ آره می خوریم.
بعدم با سر به اون مردا اشاره کرد .یکیشون بازوی من رو گرفت و یکی دیگه هم ریحانه رو .همگی به آشپزخونه رفتیم .براشون
شام کشیدم و مشغول خوردن شدند .سیا گفت:
_ دستپختت خوبه ,آفرین.
آخرای شامشون بود که زنگ خونه به صدا در اومد .سیا از پشت میز بلند شد و خطاب به ریحانه گفت:
_ می ری در رو باز می کنی .اگه پسره بود میاریش تو اگه کس دیگه ای بود ,ردش می کنی بره .بخوای کلک بزنی خواهرت
رو می کُشم افتاد؟
ریحانه از ترس سری تکون داد و به همراه دو تا از افراد سیا به سمت در رفتند .سیا دهن من رو گرفت و در حالی که چاقویی
زیر گردنم گذاشته بود ,گفت:
_ صدات در بیاد کُشتمت.
با صدای ایمان و بسته شدن در ,هر چهار تا از آشپزخونه خارج شدیم .دیدنش ,حتی از دور و تو اون شرایط هم ,بهم آرامش
می داد .حضورش قوت قلب من بود .وقتی نگاهش می کردم انگار تمام حس های خوب دنیا در من تزریق می شد .کاش دنیا
فقط مال من و اون بود خالی از هر انسان دیگه ای .سیا اومده بود ,انتقام بگیره .انتقام کتکی که از ایمان خورده بود.
التماسهای من و ریحانه هم فایده ای نداشت .مرد رویاهام جلوی چشمام کتک می خورد و من هیچ کاری نمی تونستم بکنم.
تو اون لحظه حاضر بودم همه زندگیم رو بدم تا به ایمان آسیبی نرسه اما سیامک یه مریضه .مریض روانی ,که از ضجه های من
لذت می برد .وقتی آقا رحمان ,اومد پشت در ,نور امیدی در من پیدا شد .سیا حسابی ترسیده بود .ایمان رو ول کرد و فرار رو
به قرار ترجیح داد .یکی از مردا ریحانه رو بلند کرد و یکی دیگه من رو به سمت در می کشوند .ریحانه کوچولو بود و توان
مقاومت نداشت .ولی من همه زورم رو به کار گرفتم و اونقدر مقاومت کردم که سیا گفت:
_ پیرمرده اینجاست احمق .ولش کن بیا بریم.
من رو ول کرد و همگی به سمت در رفتند .وقتی در رو باز کردند آقا رحمان هنوز پشت در بود .اون رو پرت کردند یه گوشه و
خودشون به سرعت فرار کردند .به سمت ایمان دویدم .تمام سر و صورتش غرق در خون بود .شونه هاش رو تکون دادم و گفتمِ:
_ ایمان پاشو ...چشمای خوشکلت رو باز کن عشقم ...تو رو خدا بلند شو.
صدای گریه وهق هقم بلند شد .آقا رحمان مضطرب به طرفمون اومد و گفت:
_ اینجا چه خبره خانم؟
_ تو رو خدا برسونیدش بیمارستان .تو رو خدا.
_ به اورژانس زنگ زدم .دارن میان.
مرتب می بوسیدمش و به خاطر این که مسبب همه بدبختیاش بودم ,ازش معذرت می خواستم .بغلش می کردم و از خدا می
خواستم که ایمان رو بهم برگردونه .این همه خواست من از زندگی بود .با اورژانس به بیمارستان منتقل شد .و بعد از چند
ساعت آزمایش و عکس ,دکتر گفت:
_ خونریزی داخلی نداره .اما به سرش ضربه خورده و باید ببینیم ِکی به هوش میاد.
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آقا رحمان ,خانواده ش رو خبر کرده بود و من نمی تونستم پیشش بمونم .نمی خواستم با اونا رو به رو بشم .دیگه آپارتمانش
هم برام امن نبود .هم به خاطر سیا و هم خانواده ایمان .مطمئناً به خونه ش سر می زدن و اگه من رو اونجا می دیدن خیلی بد
می شد .وقتی برای جمع کردن وسایلم به آپارتمان رفتم ,آقا رحمان بهم گفت:
_ داری میری دخترم؟
با بغض بدی که داشتم ,گفتم:
_ بله ,نمی تونم دیگه اینجا بمونم.
_ جایی رو داری که بری؟
سری به عالمت منفی تکون دادم و اشکام جاری شدند .آقا رحمان گفت:
_ ایمان مثل پسرم می مونه .ناراحت می شه اگه بفهمه مهمونش اینجوری رفته .تا موقع به هوش اومدنش ,می تونی خونه من
بمونی.
_ خیلی ممنون ولی مزاحمتون نمی شم.
_ مزاحم نیستی .خونه من خیلی بزرگ نیست .دو تا دختر شر و شیطون هم دارم که دنیا از دستشون عاصیه .ولی خب از هیچ
چی که بهتره .بیا بریم یه روز بمون اگه نخواستی و خوشت نیومد ,می تونی بری.
ازش تشکر کردم و راهی خونه ش شدم .تو اون شرایط بهترین جا برای من بود .هم می تونستم از طریق آقا رحمان از حال
ایمان باخبر بشم و هم از شر سیا راحت باشم و از دید خانواده ایمان هم دور .خونه جمع و جور و قشنگی بود .خانومش با
گرمی به استقبالم اومد .گویا همه چیز رو می دونست .دختراش هم هنوز مدرسه بودند .اتاق اونا رو به من دادن و خانومش
گفت:
_ اینجا هم مثل خونه خودت .راحت باش عزیزم.
_ ولی بچه هاتون ناراحت میشن .من اتاق نمی خوام.
_ اونا میان تو اتاق ما نگران نباش.
تشکر کردم و به اتاقم رفتم .همه ذهنم درگیر ایمان بود .اگه اتفاقی واسش بیافته وای نه من طاقت ندارم .تصمیم گرفتم به
حرم امام رضا برم جایی که تا اون روز نرفته بودم .انقدر از خدا و دین شاکی بودم که حتی نمی خواستم مسلمون باشم .اما
حاال تنها راه نجاتم اونا بودند .تمام مدت به حرم امام رضا دخیل بستم .ضجه می زدم و زاری می کردم .ازش ایمانم رو می
خواستم .سالمتیش رو .می خواستم یه بار دیگه لبخندش رو ببینم .یه بار دیگه تو آغوشش به آرامش برسم .یا ضامن آهو
خودت کمکش کن.
روزهای خیلی بدی بودند .نه خواب داشتم نه خوراک .از اقا رحمان جویای حالش می شدم .که همیشه می گفت:
_ وضعیتش چندان تغییری نکرده.
تا این که بعد از پونزده روز ,وقتی طبق معمول از حرم برگشتم ,آقا رحمان دوید جلوم و گفتِ:
_ خانم مژده بده ,اقا ایمان بهوش اومدند.
با خوشحالی گفتم:
_ چی؟ به هوش اومده؟ وای خدایا شکرت.
در حالی که از خوشحالی اشک می ریختم ,وارد اتاقم شدم و دو رکعت نماز شکر خوندم .خیلی دلم می خواست ببینمش اما
نمی شد .نمی دونستم خودم رو کی معرفی کنم .دلم لک زده بود واسه ش اما هیچ راهی برای ارتباط نداشتم.
(ایمان)
چشمام رو باز کردم .به اطراف نگاهی انداختم مامانم کنارم بود .به سختی و بریده بریده گفتم:
_ این....جا...ک...جا...ست؟
_ بیمارستان عزیزم.
_ چی شده؟
_ نمی دونم .تو باید بگی که چی شده؟ ایمان کی این بال رو سرت آورده؟
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کمی فکر کردم .تازه یادم اومد چه اتفاقی افتاده .با نگرانی گفتم:
_ رها؟ رها کجاست؟
مامانم گفت:
_ حدس می زدم به این دختره مربوط باشه.
در باز شد و یه مردی که لباس نیروی انتظامی تنش بود ,وارد شد .مامانم بهش خوشامد گفت و بعد خطاب به من ادامه داد:
_ ایمان جان من پلیس رو خبر کردم بهشون بگو کی این بال رو سرت آورده تا دستگیر بشه و به سزای عملش برسه.
_ ولی من از کسی شکایتی ندارم.
_ یعنی چی؟ مگه می شه؟
_ یه درگیری ساده بوده بین دو تا دوست همین.
مامانم با تعجب گفت:
_ چی؟ دوست؟ حالت خوبه بچه؟
_ بله خوبم.
و خطاب به پلیسه گفتم:
_ من از کسی شکایت ندارم .یه سوء تفاهم باعث این درگیری شده .االنم خوبم.
پلیسه گفت:
_ مطمئنی؟
_ بله .شکایتی ندارم.
_ بسیارخب ,پس من از حضورتون مرخص می شم.
و از اتاق بیرون رفت .مامانم که حسابی پکر شده بود گفت:
_ تو دیوونه شدی .زده به سرت .چرا شکایت نکردی؟ می دونی ممکن بود بمیری؟ یا هیچ وقت به هوش نیای؟
_ حاال که نمُردم به هوش هم هستم .تو رو خدا مامان راحتم بذار.
و ملحفه رو روی سرم کشیدم .نگران بودم نگران رها و ریحانه ,نمی دونستم کجا هستند و چیکار می کنن .نکنه سیا بالیی
سرشون آورده باشه .همه وجودم بغض بود و استرس .وقت مالقات مشغول خوش و بش با داداشا و پدرم بودم که یه دفعه آقا
رحمان با یه جعبه شیرینی وارد شد .به سمتم اومد .پیشونیم رو بوسید و گفت:
_ خیلی خوشحالم که می بینم به هوش اومدی پسرم.
مامانم گفت:
_ این مدت شما خیلی به زحمت افتادین نمی دونم اگه نبودید چه بالیی سرش میومد.
رحمان_ خواهش می کنم خانم .من کاری نکردم .وظیفه بود.
با نگاه و حالت چهره م بهش فهموندم که می خوام از رها بدونم .کمی به سمتم خم شد و طوری که بقیه نفهمن گفت:
_ نگرانش نباش خونه ماست.
نفس راحتی کشیدم و از ش تشکر کردم .کم کم وقت مالقات تموم شد و همه به جز مامانم که همراه بود رفتند .تمام فکر و
ذهنم رها بود .می خواستم باهاش حرف بزنم دلم لک زده بود واسه دیدنش و شنیدن صداش .واسه همینم به بهونه قدم زدن
از تخت پایین اومدم و به محوطه بیمارستان رفتم .نذاشتم مامانم همراهیم کنه گفتم از پسش برمیام .بعد از کمی قدم زدن با
رها تماس گرفتم .بالفاصله جواب داد:
_ الو؟
_ سالم عشق ایمان .چطوری؟
_ واااای ...الهی دورت بگردم عزیزم .نمی دونی چقدر خوشحاام که دوباره صدات رو می شنوم.
خندیدم و گفتم:
_ منم خوشحالم که می تونم دوباره باهات باشم.
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در حالی که گریه می کرد گفت:
_ شرمنده تم ایمان به خدا شرمنده تم.
_ دشمنت عزیزم تقصیر تو چیه؟ با این حرفا می خوای ناراحتم کنی؟
_ آخه باعث همه این بدبختیا منم.
_ اصالً اینطور فکر نکن .همین که هستی همین که دارمت شکر .دیگه بقیه ش مهم نیست.
_ الهی فدات بشم نمی دونی چقدر دلتنگتم .دارم دق می کنم از نبودنت.
_ خدا نکنه خانومی .فردا بیا مالقاتم.
_ آخه خانواده ت؟
_ می خوام باهاشون آشنا بشی .اصالً باید بیای چون بالفاصله بعد مرخص شدن می خوام عقدت کنم.
_ مطمئنی؟
_ اوهوم صد در صد.
_ باشه میام نفسم.
_ بی صبرانه منتظرم.
باهاش خداحافظی کردم و به اتاقم برگشتم.
مامانم گفت:
_ با کی حرف می زدی که من نامحرم بودم؟ رها؟
_ اوهوم.
_ ایمان نمی خوای بگی این دختره کیه؟ چرا به خاطرش این همه سختی تحمل می کنی؟
_ گفتم اسمش رهاست و من بدجوری عاشقشم.
_ این رو می دونم اونایی که نمی دونم رو بهم بگو.
_ به وقتش اونا رو هم می گم.
دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد .فردای اون روز ,از صبح استرس بدی داشتم .رو به رو شدن رها با خانواده م نگرانم می
کرد .این که قراره چه برخوردی باهاش داشته باشن .نکنه بهش توهین کنن و بعد دوباره دلیلی برای این کار نمی دیدم .همه
اعضای خانواده م برای مالقات اومده بودن حتی پدرم و زنداداشام .طولی نکشید که رها با یه پالستیک پر از آبمیوه وارد شد .به
همه سالم کرد و پالستیک رو روی میز کنار تختم گذاشت .خندیدم و گفتم:
_ سالم خیلی خوش اومدی.
مادرم با اخم گفت:
_ معرفی نمی کنی؟
با دست بهش اشاره کردم وگفتم:
_ ایشون رها خانم هستند.
همه بهش خیره شدند و متعجب نگاهش می کردند .آرش گفت:
_ به به ,پس رها خانم شما هستید .ایمان خیلی ازتون تعریف کرده از آشنایی باهاتون خوشبختم .من ارش هستم .داداش
دومیه ایمان و اینم خانومم مریمه.
مریم زیر لبی سالمی داد و رها با لبخند گفت:
_ منم از آشنایی باهاتون خوشحالم.
مامانم طلبکارانه گفت:
_ بایدم باشی.
سریع گفتم:
_ مامان جان ...خواهش می کنم.
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و بعد خطاب به رها گفتم:
_ اونم داداش بزرگمه مهرداد .ایشونم خانمشون .الهه خانم.
با هم سالم علیکی کردند و دیگه هیچ حرفی زده نشد .رها خیلی زود رفت .احساس می کردم که معذبه .نگاههای اطرافیان
ال هم حق داشت .بعد از رفتنش مامانم با عصبانیت گفت:
اذیتش می کرد و کام ً
_ اینه؟ این اون دختریه که به خاطرش این همه بدبختی کشیدی؟
_ بله همینه ,بعد از ترخیص قراره باهاش ازدواج کنم.
_ اون وقت کی این قرار رو گذاشته؟
_ خودم با اجازه شما.
_ خیلی پررو شدی ایمان .مگه رو نعش من رد بشی پسره خیره سر احمق.
بابام گفت:
_ اینجا جای این حرفها نیست .بعد از مرخص شدنش مفصل صحبت می کنیم.
دیگه حرفی در این مورد گفته نشد .فردای اون روز دکتر برگه ترخیص رو امضا کرد و بعد از تسویه و انجام کارای بیمارستان
به خونه برگشتیم .عصر روی تختم دراز کشیده بودم که بابام صدام کرد.
_ ایمان ,بیا اینجا .کارت دارم.
به پذیرایی رفتم .مامان و بابا رو مبل نشسته بودند منم رو به روشون نشستم و گفتم:
_ بله؟
بابا_ خب بگو ببینم رها کیه؟ آدرس پرورشگاه رو گرفتی؟
_ پرورشگاهی در کار نیست .اون بچه سرراهیه.
مامانم با فریاد گفت:
_ چی؟
_ اگه اجازه بدید همه چی رو می گم.
و شروع کردم از لحظه خریدن فال تا نقشه مادرش و اعتیاد پدرش و پستی برادرش براشون تعریف کردم .همه چی رو بدون
هیچ کم و کاستی گفتم .هر دو متحیر نگام می کردند .مامانم با گریه گفت:
_ می فهمی چی می گی؟ اون دختره معلوم نیست ننه باباش کین! اصال شاید حرومزاده باشه.
با خونسردی گفتم:
_ برام مهم نیست .دو تا دیگه یه غلطی کردن چرا اون باید تقاص پس بده؟ گناه این بیچاره چیه؟
مامان_ خون ,خون رو می کِشه .فکر کردی برا چی خانواده مهمه .خانواده رو شخصیت و رفتار بچه اثر می ذاره .یه دختر
حرومزاده که تو همچون خونه ای بزرگ شده بشه عروس من؟
بابام گفت:
_ ببین ایمان ,این که تو به اون دختر کمک کردی واقعاً خوبه .این که سرنوشت دیگران برات مهمه عالیه .به هر حال همه ما
انسانیم .اما تو نباید به خاطر ترحم و دلسوزیت به اون دختر ,فکر ازدواج بیوفتی.
_ نه بابا اشتباه نکنین .من اون دختر رو دوست داشتم که نگرانش بودم وگرنه شما می دونید ما چقدر از این بچه های کار
داریم؟ چون عاشقش شدم می خوام باهاش ازدواج کنم نه از سر دلسوزی و ترحم.
مامان_ می بینی حسین می بینی چقدر پررو شده؟!
و اشکاش شدت گرفتند .بابام گفت:
_ ولی اون دختر در شأن خانواده ما نیست.
_ چرا؟ چون بی پدر و مادره؟
بابا_ ایمان می فهمی چی داری می گی؟ تو فامیل روت می شه بگی از چه خانواده ایه؟
_ من نه حرف مردم برام مهمه نه نظر فامیل .اون کاری رو می کنم که دلم بگه.
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مامان_ بس کن دیگه ,یعنی تو حاضری به خاطر اون قید ما رو بزنی؟ اشکای مادرت برات مهم نیست؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ براتون احترام زیادی قائلم .امیدوار بودم درکم کنین و به خواسته ام احترام بذارید اما حاال که بی هیچ منطقی مخالفید منم
شرمنده تونم.
بابا_ بی منطق؟؟؟ بی کس و کار بودن خانم از یه طرف ,بزرگ شدنش تو همچون خونه ای از یه طرف دیگه ,اینا دلیل منطقی
نیست؟!
_ برای من خودش مهمه که بهترینه .فردا قرار عقد رو تو محضر می ذارم .ادرس و ساعت رو بهتون می دم اگه اومدین که
ممنون اگه هم نه که هیچی.
بابا_ پس تصمیم خودت رو گرفتی؟
_ بله بابا.
بابا_ بسیار خب ,حاال که بین اون و ما ,اون رو انتخاب می کنی حق نداری یک پاپاسی از اموال من رو با خودت ببری .هرچی
که از من داری بهم بر می گردونی بعد می ری هر غلطی خواستی می کنی .هنوز گشنگی نکشیدی که عاشقی یادت بره.
خندیدم و گفتم:
_ کلید اپارتمان رو که از آقا رحمان گرفتید ,این سویچ ماشین ,اینم کلید مغازه.
از جیبم کیف پولم رو درآوردم و هرچی کارت بانکی بود گذاشتم رو میز و گفتم:
_ اینم تمام حسابهایی که برام باز کرده بودین .دیگه چیزی می مونه؟
پدرم با لبخندی گفت:
_ برات متأسفم پسر که انقدر زندگی رو ساده گرفتی .به ماه نکشیده سرت به سنگ می خوره و بر می گردی.
_ آهان .راستی پیرهن و شلوار تنم هم هست .می خواین بدم؟ یا اگه اجازه بدین پولش رو بعداً می فرستم براتون.
مامانم گفت:
_ این دختره جادوت کرده ایمان .وگرنه تو اینجوری نبودی که!
بابا_ نه خانم زیادی بهش پروبال دادیم .زیادی تو ناز و نعمت بزرگ شده خوشی زده زیر دلش .بذار بره .برو فقط یادت باشه
من دیگه پسری به اسم ایمان ندارم .از ارث هم محرومی.
مامانم گفت:
_ فکر کردی اون دختره با یه پیرهن و شلوار قبولت میکنه؟ اونم چشمش دنبال مال و منالته .به خودش گفته کی بهتر از
ایمان؟! خوشکل که هست پولدارم هست دیگه چی بهتر از این .یه عمر واسه هزار تومن جون کنده حاال مفت و مسلم بقیه
عمرش رو تو رفاه می گذرونه .این فکرا رو کرده جناب.
_ باشه شما درست می گین .اجازه مرخصی هست؟
بابام_ گورتو گم کن پسره بی چشم و رو.
_ بااجازه.
و از خونه خارج شدم .سریع یه دربست گرفتم و به سمت خونه آقا رحمان حرکت کردم .پول تاکسی رو دادم و زنگ در خونه
رو به صدا در آوردم .آقا رحمان در رو باز کرد و با دیدنم گفت:
_ به آقا ایمان از این طرفا؟ خیلی خوش اومدی پسرم بیا تو.
_ سالم .ببخشید مزاحم شدم.
_ این چه حرفیه ,بیا تو بیا.
وارد شدم .رها و خانمش توی هال نشسته بودند .با دیدنم از جاشون بلند شدند و بعد از کلی خوش و بش ,کنارشون نشستم به
رها گفتم:
_ وسایلت رو جمع کن باید بریم.
رحمان_ کجا؟ حاال یه روز رو میشه بد گذروند.
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_ خیلی ممنون .از شما به ما خیلی رسیده .دمتون گرم.
به یه ربع نکشید که رها آماده مقابلم ایستاد و گفتِ:
_ من حاضرم.
بلند شدم و خطاب به رحمان گفتم:
_ این مدت خیلی بهتون زحمت دادیم بابت همه کمکات ممنونم ایشاال بتونم جبران کنم.
_ حرفشم نزن پسرم ,من کاری نکردم ایشاال موفق باشید.
ازشون خداحافظی کردیم و از اونجا خارج شدیم .قدم زنان رسیدیم به پارکی که نزدیک خونه رحمان بود .وارد پارک شدیم و
یه گوشه روی نیمکت نشستیم رها کمی پکر یه نظر می رسید گفتم:
_ چیزی شده عزیزم؟
_ نگران ریحانه م .یعنی االن کجاست؟ چیکار می کنه؟
_ منم خیلی بهش فکر می کنم .اما نگران نباش .ایشاال زود پیداش می کنیم و دوباره جمع سه نفره مون تکمیل می شه.
_ ایشاال.
با کمی مکث گفتم:
_ رها باید یه چیزی رو بهت بگم.
_ شما دو تا بگو آقا.
لبخندی زدم و گفتم:
_ خانواده م با ازدواجمون مخالفن .منم باهاشون اتمام حجت کردم که یا تو یا هیچکس .اونا من رو ترد کردن .هم از ارث
محرومم هم تمام داراییم رو ازم گرفتن .اینجوری بگم االن منم و پیرهن تنم .بازم حاضری با این شرایط زنم بشی؟
با اشکی که تو چشماش بود گفت:
_ نه.
_ چرا نه؟
_ من نمی خوام باعث بدبختیت بشم ایمان .همین که تا اینجاش هم باهام بودی ازت یه دنیا ممنونم .دلم نمی خواد از خانواده
ت ببُری و یه عمر تو فقر و نکبت زندگی کنی .اونم به خاطر موجود بی ارزشی مثل من.
_ دفعه آخرت باشه به عشق من توهین می کنیا .من دوستت دارم رها .با تو بودن تنها خواسته قلبی منه .برام مهم نیست تو
خونه دو هزار متری باشم یا بیست متری .مهم اینه که هرجا که هستم کنار تو باشم .اگه تو باشی حتی یه وجب جا هم برام
بهشته .حاال یه بار دیگه می گم حاضری با ایمانی ازدواج کنی که فقط خودشه و یه دست لباس تنش؟
_ بله معلومه که حاضرم مگه من به خاطر پولت می خواستمت که حاال نخوام .من عاشق ایمانم .عاشق خود خودش چه با پول
چه بی پول.
_فدات بشم عزیزم پس پاشو بریم یه محضر پیدا کنیم که هرچه زودتر خطبه عقد رو بخونیم.
با هم راه افتادیم و به چند تا دفتر خونه سر زدیم .واسه سه روز بعد ساعت چهار بعد از ظهر وقت گرفتیم تا اون موقع هم می
تونستیم کارای قبل از عقد مثل کالس و آزمایش و اینا رو انجام بدیم .شب شده بود و جایی برای رفتن نداشتیم .همینطور که
بی هدف راه می رفتیم چشمم خورد به یه مسافرخونه ,با خوشحالی گفتم:
_ بریم رها .این چند روز رو مسافرخونه می مونیم تا کارامون جور بشه.
_ باشه.
به سمت مسافرخونه حرکت کردیم .دو تا اتاق کنار هم گرفتیم .شبی پنجاه تومن هزینه هر اتاق بود .رها با نگرانی بهم نگاه
کرد و گفت:
_ ما که پول نداریم.
_ نگران نباش خانومی .قبلنا یه حساب جدا که هیچکی ازش خبر نداره واسه خودم باز کرده بودم .حدوداً ده تومنی توش
هست گاهی درآمد مغازه رو پس انداز می کردم .کاش بیشتر جمع کرده بودم.
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_ همینم برا شروع خیلی خوبه.
ال از این پول خرج می کنیم تا یه کار خوب پیدا کنم.
_ فع ً
_ باشه.
هرکدوم به اتاق خودمون رفتیم .روی تخت ولو شدم .هیچوقت انقدر راه نرفته بودم .از فرط خستگی در کمتر از چند ثانیه
خوابم برد.
صبح باهم کارای قبل از عقد رو انجام دادیم و عصرش به بازار برای خرید حلقه رفتیم .دو تا حلقه ارزون قیمت اما خوشکل از
جنس نقره رو انتخاب کردیم و برای صرف شام راهی رستوران شدیم .غذا رو سفارش دادیم و منتظر موندیم .مشغول حرف
زدن با رها بودم که گوشیم به صدا در اومد مهرداد بود .جواب دادم:
_ بله؟
_ معلوم هست کدوم قبرستونی هستی؟ این کارا چه معنی ای می ده ایمان؟
_ چه کاری؟
_ همین مسخره بازیا .زود برگرد خونه تا مامان دق نکرده .می دونی بیمارستان بستریه؟
_ ایشاال که زود خوب بشه.
_ تو چه مرگت شده پسر؟ یعنی دختره انقدر ارزش داره؟ وای به حالت اگه یه تار مو از سر مامان کم بشه .به خدا زنده ت
نمی ذارم.
صدام رو بردم باال و گفتم:
_ اوی جناب مواظب حرف زدنت باش .پدر جنابعالی منو عاق کردن .گفتن پسری به اسم ایمان ندارن پس منم خانواده ای
ندارم .هر اتفاقی بیافته به من مربوط نیست چون دیگه هیچ نسبتی باهم نداریم .ضمناً تو که باید خوشحال باشی .از ارث
محروم شدم یه سهم بیشتر گیرت میاد پس برو خوش باش .دیگه هم مزاحم من نشو.
و گوشی رو قطع کردم .بد بهم ریخته بودم رها کفت:
_ بهت گفتم اینکار و نکن ایمان.
_ مهم نیست.
_ چرا هست که انقدر بهم ریختی.
سیمکارت رو از گوشیم در آوردم و شکستم .رها با تعحب گفت:
_ داری چیکار می کنی؟
_ نمی خوام هیچ ارتباطی باهاشون داشته باشم .فکر کنن مرده م.
_ ولی ایمان...
_ دیگه حرفش رو نزن .یه سیمکارت دیگه می گیرم که شماره ش رو فقط خانومم داشته باشه.
لبخندی زد و چیزی نگفت .شام رو تو سکوت خوردیم .هرچی سعی می کردم به خانواده م فکر نکنم ,نمی شد .نگران مامانم
بودم و این قابل انکار نبود .اما غرورم اجازه نمی داد باهاشون تماس بگیرم .می دونستم دوباره یه مشت رف تکراری تحویلم می
دن .واسه همینم سعی کردم بی خیال بشم و ذهنم رو درگیر نکنم.
روز عقد فرا رسید .برای شاهد آقا رحمان و چند تا از دوستام رو دعوت کردم و.مراسم به خوبی انجام شد .خیلی مختصر و
ساده .رها با مهریه چهارده سکه و هزار و سیصدو هفتاد و هشت شاخه گل رز قرمز به مناسبت تاریخ تولدش به عقد من در
اومد .اون روز خوشحالترین مرد روی زمین بودم .باالخره بعد از کلی سختی به عشقم رسیدم و این برای من اوج خوشبختی
بود .به رها گفتم:
_ اول باید خونه پیدا کنیم بعدم کار.
رها_ باشه ,از فردا می گردیم دنبالش .ایمان؟
_ جانم؟
_ اجازه می دی منم کار کنم؟
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_ نه الزم نیست .خودم از پسش بر میام.
_ می دونم اما دوست دارم کمکت کنم .می خوام باهم زندگی رو جلو ببریم .باالخره باعث این سختیا منم .می خوام یه جوری
جبران کنم .خواهش می کنم.
_ چه کاری آخه؟
_ منشی ,تلفن چی ,چه می دونم هرچی!
_ باشه عزیزم .کی می تونه به تو نه بگه آخه.
اتاق ها رو پس دادیم و یه اتاق دو تخته گرفتیم .ما دیگه رسماً زن و شوهر به حساب میومدیم .عصر خسته و کوفته به
مسافرخونه برگشتم .روی تخت نشستم در حالی که حسابی داغون بودم .رها اومد کنارم نشست و گفت:
_ آقامون چش شده؟ چرا دمغه؟
_ با این پولی که من دارم خونه گیر نمیاد .خسته شدم از بس این بنگاه اون بنگاه رفتم.
_ خب معلومه ایمان جان .تو می ری منطقه های باال .اونجاها خونه گرونه به این قیمتها کسی رهن و اجاره نمی ده .یه کم
سطح توقعت رو بیار پایین .برای شروع یه اتاق هم بسمونه.
_ یعنی برم پایین شهر؟
_ آره چه اشکالی داره؟! مگه نگفتی باید از صفر شروع کنیم؟ خب صفر میشه همین .اول می ریم پایین شهر بعد کم کم که
جا افتادیم و پول دستمون اومد می ریم جای بهتر.
حرفش منطقی بود سری تکون دادم و گفتم:
_ باشه حق با توئه .از فردا باهم می ریم دنبالش.
_ آفرین پسر خوب .حاال بذار یه شربت بهت بدم که خستگیت در بره.
با حالت بچگونه ای گفتم:
_ خستگی من فقط با بوس در میره.
خندید و گفت:
_ فدات بشم عشق رها.
بالفاصله گرمی لباش رو روی لبام حس کردم .بوسیدنش عجیب بهم حس خوبی می داد انگار تمام خستگی روزانه از تنم
بیرون می رفت .دلم می خواست این لحظه ها تا ابد ادامه داشته باشه .رها سرش رو عقب کشید به چشمام نگاه کرد و گفت:
_ خب؟ خستگی آقامون در رفت؟!
_ نه کامل ,یه ذره ش مونده هنوز.
خندید و گفت:
_ بدجنس نشو دیگه .پاشو ,پاشو بریم دنبال کار.
_ اول بذار تکلیف خونه روشن بشه بعد.
_ تنبل...
و کنارم دراز کشید .از فردای اون روز با هم مشغول پیدا کردن خونه شدیم .همه اجاره ها باال بود و ما توان پرداختش رو
نداشتیم .نزدیکای عصر هر دو خسته و گرسنه بودیم .رفتم یه مغازه ساندویچی که دوتا ساندویج بخرم .کنارش بنگاه امالکی
بود که توجه م رو جلب کرد به رها گفتم:
_ بیا اینجا هم بریم و شانسمون رو امتحان کنیم.
وارد شدیم .بی هیچ مقدمه ای به مرد بنگاه دار گفتم:
_ ما یه خونه می خوایم که فقط هفت ,هشت میلیون پول پیش بخواد چون فعالً اجاره نمی تونیم بدیم.
یه مکثی کرد و گفت:
_ یه خونه دارم حیاط مرکزی .اطرافش چند تا اتاقه که همش اجاره شده .یکیش خالی مونده اگه می خوای برات جور کنم.
با تعجب گفتم:
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_ یه اتاق؟
_ آره دیگه .با این پول بهتر گیرت نمیاد.
رها بهم سقلمه ای زد و گفت:
_ واسه شروع خوبه ایمان .ببین الکی داریم شبی هفتاد تومن پول مسافرخونه می دیم تا کی می خوای بگردی؟!
سری تکون دادم و گفتم:
_ می شه دید؟
_ بله حتماً .وسیله داری؟
_ نه.
_بسیارخب با ماشین من می ریم .
تا شاگردش بیاد و مغازه رو بسپره بهش ,ما مشغول خوردن ساندویچ هامون شدیم .بعد از گذشت نیم ساعت ,سوار ماشین
بنگاه دار که آقای تقوی نام داشت شدیم و به خونه موردنظر رفتیم .کلی کوچه پس کوچه رو طی کرد تا نهایت ًا رسیدیم از
منطقه ش که اصالً خوشم نیومد .پایین ترین قسمت شهر! آقای تقوی زنگ در رو زد و بالفاصله یه پسربچه در رو باز کردِ .اقای
تقوی گفت:
_ عمو جون آقا حشمت هست؟
_ بله آقا بفرمایید.
و از مقابل در کنار رفت .سه نفری وارد شدیم .یه خونه نسبتاً بزرگ با حیاط مرکزی که دورتا دور حیاط اتاقهای زیادی قرار
داشت یه حوض بزرگ ,وسط حیاط و چهار طرفش باغچه هایی تزیین شده با گل و درخت .رو حیاط پُر بود از زن و بچه که
هر کدوم مشغول کاری بودند .زن ها لب حوض مشغول شست و شو ,بچه ها هم مشغول بازی .حتی تو خواب هم نمی دیدم
که روزی بخوام همچون جایی زندگی کنم .تازه می فهمیدم که تو چه نعمتی بودم .مرد مسنی که حشمت نام داشت به
طرفمون اومد و بعد از احوالپرسی گفت:
_ در خدمتم.
آقای تقوی گفت:
_ این تازه عروس داماد دنبال خونه ان .اتاق خالیه رو هنوز داری؟
_ آره هستش.
_ می دی بهشون؟
حشمت خطاب به من و رها گفت:
_ بیاین ببینین اگه پسنده مال شما.
خودش جلو راه افتاد و ماهم پشت سرش .بعد از طی کردن عرض حیاط رسیدیم به چهار تا پله که ازشون پایین رفتیم و بعد
از طی یه راهرو رسیدیم به یه در چوبی .در رو باز کرد و داخل شدیم .یه اتاق بیست متری که با یه سری وسایل ابتدایی تزیین
شده بود یه فرش زوار در رفته و یه تلویزیون فکسنی سیاه و سفید و یه کمد چوبی درب و داغون ,کل وسیله هاش رو تشکیل
می داد .خطاب به حشمت گفتم:
_ همینه؟ یه اتاق؟
گفت:
_ بله دیگه .تازه این نسبت به اتاقای دیگه بزرگ به حساب میاد.
_ حموم؟ دستشویی؟ آشپزخونه؟
_ اینا که مُشاعه پسر جون  .همه شریکی با هم استفاده می کنن.
به رها گفتم:
_ اینجا که جا نشد ,بریم .
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رها_ ایمان به خدا بهتر گیرمون نمیاد .وقتی بریم سرکار بیشتر وقتمون بیرونیم اینجا رو واسه خواب می خوایم که خوبه.
سخت نگیر لطفاً.
با وجودی که خیلی سختم بود اما خطاب به حشمت گفتم:
_ خب چند می گیری؟
_ پنج تومن پیش و ماهی ده تومن که حالل حرومش درست باشه .البته اگه پول پیش نداری می تونی فقط ماهی دویست
تومن اجاره بدی.
ال اجاره نمی تونم بدم همون رهن خوبه .خب وسیله ها چی؟
_ نه فع ً
_ اینا مال مستأجر قبلیه که از اینجا رفتن و اینا رو نخواستن .اگه شما می خواین که باشه استفاده کنین اگه خودتون اثاث
دارین و اینا جاتون رو تنگ می کنه می گم براتون خالیش کنن.
رها گفت:
_ نه بذارید باشه ما چیز زیادی نداریم.
حشمت_ باشه پس آقای تقوی زحمت قول نامه ش با شما.
از اونجا که بیرون اومدیم کلی ناراحت بودم .همه دامادا یه جشن خوب می گیرن و بعدم میرن ماه عسل ,اون وقت من ...اما با
فکر این که در عوض من رها رو دارم کمی خودم رو آروم می کردم .مسافرخونه رو تسویه کردم و با باقیمانده پولی که داشتیم
یه سری خرت و پرت مورد نیازمون رو خریدیم مثل ظرف و.کاسه ,لحاف و تشک ,یخچال و ...دیگه از پس اندازم چیزی نمونده
بود .باید هرچه زودتر یه کار پیدا می کردم .شب وارد خونه جدیدمون شدیم .وسایل تازه رو تو اتاق چیدیم .اونقدر خسته شده
بودیم که بدون خوردن شام ,لحاف پهن کردیم و خوابیدیم .رها من رو بغل کرد و گفت:
_ خیلی خوشحالم که هستی.
با لبخندی گفتم:
_ منم همینطور عزیزم.
_ ایمان یه قولی بهم می دی؟
_ هرچی که باشه!.
_ هیچوقت تنهام نذاری.
به سمتش چرخیدم .دماغش رو گرفتم و گفتم:
_ آخه کوچولو ,من اگه می خواستم تنهات بذارم که االن اینجا نبودم.
_ آی آی دماغم رو ول کن شکست.
خندیدم و ولش کردم .در حالی که دماغش رو می مالید گفت:
_ خیلی نامردی اون از گوشم اینم از دماغم.
بلند بلند خندیدم و گفتم:
_ بگیر بخواب فردا خیلی کار داریم.
چشمام رو باز کردم .ساعت رو به رو هشت رو نشون می داد .نشستم .رها از در با یه سینی چای وارد شد .بهم لبخند زد و
گفت:
_ سالم ,صبح بخیر آقا.
در حالی که مشغول خاروندن سرم بودم ,گفتم:
_ سالم ,صبح تو هم بخیر بانو.
سفره رو پهن کرد و گفت:
_ بیا صبحونه.
_ برم یه آبی به سر و صورتم بزنم و بیام.
_ باشه.
71

https://telegram.me/romancity

رمان بازی سرنوشت

Roman-City.ir

بلند شدم .لباس پوشیدم و به لب حوض رفتم .خونه باصفایی بود و حضور اون آدما ,جنب و جوش و فعالیتشون به خونه روح
زندگی داده بود .مشغول شستن صورتم شدم که یه دختر بچه کنارم نشست و گفت:
_ سالم آقا.
بدون این که نگاهش کنم گفتم:
_ سالم.
بعدم بلند شدم و به سمت اتاق حرکت کردم .دختره با صدای بلندی گفت:
_ خانومت خیلی مهربونتره.
وارد اتاق شدم .سر سفره نشستم .نون داغ و پنیر و چای ,تنها غذای سفره مون بود .اونقدر گرسنه بودم که شروع به خوردن
کردم .رها گفت:
_ درست سر کوچه یه نانوایی هست .می تونیم هر روز نون داغ بخوریم.
با دهن نیمه پر گفتم:
_ دستت درد نکنه ,چایی از کجا آوردی؟
_ رفتم اشپزخونه که چایی دم کنم .نرگس خانم گفت از صبح سماور می ذاریم و چایی رو برای همه دم می کنیم .هرچقدر
خواستی بیا ببر.
_ باریکال چه خوب.
_ آره آدمای مهربونین خداییش .کلی با ساناز بازی کردیم.
_ ساناز دیگه کیه؟
_ دختر نرگس خانم.
_ آها فکر کنم دیدمش .اومد لب حوض بهش محل ندادم.
_ وا چرا؟! گناه داره بچه.
_ انقدر درگیرم که حوصله اینا رو ندارم.
سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت .بعد از صبحونه دو تایی واسه پیدا کردن کار از خونه خارج شدیم .تا شب به تعداد
زیادی کاریابی سر زدیم که همه گفتن خبرتون می کنیم .برای رها کار بیشتر از من بود .من دیپلم تجربی داشتم و هیچ حرفه
ای هم بلد نبودم به جز فروشندگی ,اما رها دیپلم کامپیوتر داشت و شرکتها رو هوا می خواستنش .به چند جا هم سر زدیم که
یا من از محیط هاش خوشم نمیومد یا رها از حقوقش .نهایتاً روزنامه نیازمندی های استان رو گرفتیم و به خونه برگشتیم.
روزنامه رو پرت کردم رو زمین و خودم یه گوشه نشستم .به دیوار تکیه دادم و گفتم:
_ بی فایده ست .واسه من کار نیست.
رها گفت:
_ انقدر آیه یأس نخون .سر خونه هم می گفتی گیر نمیاد دیدی که اومد؟ کارم پیدا می شه.
_ خونه؟ تو به این یه وجب جا می گی خونه؟
با ناراحتی گفت:
_ می دونم حق داری .واسه تو اینجا بودن سخته ولی من بدتر از اینجاها هم بودم.
همونجور که ایستاده بود .پشتش رو بهم کرد .می دونستم حرف بدی زدم .بلند شدم و ار پشت بغلش کردم .لبهام رو به
گوشش نزدیک کردم و آهسته گفتم:
_ ببخشید رها منظوری نداشتم.
به سمتم برگشت و گفت:
_ هنوزم دیر نشده ایمان ...می تونی برگردی پیش خا....
نذاشتم حرفش رو کامل بزنه .لبهاش رو با لبام بوسیدم و گفتم:
_ جای من ,کنار تو بهترین جای دنیاست .دیگه این حرف رو نزن.
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با لبخندی گفت:
_ می رم یه چیزی واسه خوردن بیارم.
رها رفت و منم یه گوشه دراز کشیدم در حالی که ذهنم بدجور درگیر کار بود .چند روزی به همین منوال گذشت .هر روز
دست از پا درازتر به خونه بر می گشتم .کامال ناامید و خسته شده بودم .شب ,مشغول تماشای تلویزیون بودم که رها با یه
لیوان چای کنارم نشست و گفت:
_ ایمان یه شرکت مهندسی ,منشی می خواد .حقوق و مزایاش خیلی خوبه .واسه فردا چهار بعدازظهر قرار گذاشتیم باهام
میای؟
_ معلومه که میام عزیزم.
_ خدا کنه این یکی دیگه خوب باشه .خسته شدم از بس به اینور اونور زنگ زدم
_ خب این رو از کجا پیدا کردی؟
_ آگهی روزنامه ,صبح تماس گرفتم گفتن هنوز نیرو نگرفتیم.
_ خوبه .
چشمام رو بستم و سعی کردم بخوابم .صبح از خونه زدم بیرون .طبق معمول هیچی به هیچی .نزدیکای ظهر کالفه و خسته
روی یه نیمکت نشستم .این که رها بره سر کار و من بیکار باشم عذابم می داد .کار مناسب من ,فروشندگی بود .خودم که
سرمایه نداشتم پس باید شاگرد می شدم .که اونم حقوقش کم بود و کفاف خرج زندگی رو نمی داد .کار دیگه ای هم بلد
نبودم .تو همین فکرا بودم که چشمم افتاد به یه آگهی که زیر پام افتاده بود .برگه رو برداشتم .درخواست نیرو برای یه شرکت
خدماتی بود .آدرس رو نگاه کردم زیاد ازم دور نبود .سریع بلند شدم و به سمت شرکت موردنظر حرکت کردم .طولی نکشید
که به یه ساختمون شیک و بزرگ رسیدم .باورم نمی شد اینجا یه شرکت خدماتی باشه .بیشتر شبیه هتل های چند ستاره بود.
بسم اللهی گفتم و وارد شدم .به سمت دختری که منشی بود رفتم و گفتم:
_ ببخشید خانم واسه آگهی کارتون اومدم.
_ خیلی خوش اومدید .تشریف داشته باشین تا هماهنگ کنم.
بعد از یه ربع بهم گفت:
_ بفرمایید اتاق مدیریت ,انتهای سالن دست راست.
_ ممنون.
به سمت جایی که منشی گفته بود ,رفتم .در زدم .مردی گفت:
_ بفرمایید.
وارد شدم .یه مرد تقریباً پنجاه ساله که پشت یه میز بزرگ مدیریتی نشسته بود .با لبخند گفت:
_ بفرما بشین.
تشکر کردم و روی صندلی ارباب رجوع مقابلش نشستم .ادامه داد:
_ خب در خدمتم.
_ واسه کار اومدم.
_ کارِ اینجا که میدونی چیه؟ ما یه شرکت خدماتی هستیم .باهامون تماس گرفته می شه ,درخواست نیرو می کنن .ماهم
بسته به بزرگی مکان ,تعدادی نیرو واسه نظافت می فرستیم .البته با خیلی از ارگانها و موسسات قرارداد داریم که منتظر تماس
نمونیم اما خب در کنارش تماسها رو هم پاسخگو هستیم.
_ راستش تا حاال از این کارا نکردم .اما چون تازه ازدواج کردم هیچ پشتوانه ای هم ندارم هرکاری باشه انجام می دم فقط
حقوقش چقدره؟
_ بین یک تا دو میلیون .بستگی به خودت داره .اگه بتونی تو روز دو سه جا بری یا اضافه کار وایسی به سه تومن هم می رسه.
از روی ناچاری گفتم:
_ قبول می کنم.
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_ بسیار خب االن برو حسابداری کارای مربوط به قرارداد رو انجام بده از فردا هم بیا سرکار.
_ خیلی ممنون لطف کردید.
_ ساعت کاری هم هفت صبحه تا شش بعدازظهر.
_ باشه چشم.
بلند شدم .باهاش دست دادم و از اتاقش بیرون اومدم .با راهنمایی منشی به حسابداری رفتم و بعد از انجام کارهای قرارداد از
شرکت بیرون اومدم و به سمت خونه حرکت کردم .از یه طرف خوشحال بودم که باالخره می رفتم سرکار و از طرفی ناراحت,
چون کارش در شأن من نبود .حتی به ذهنم هم نمی رسید که روزی مجبور بشم تو خونه های مردم کار کنم .خودم رو زدم به
بی خیالی ,باالخره این راهی بود که خودم انتخاب کرده بودم و باید تا آخر می رفتم .یه
جعبه شیرینی خریدم و وارد اتاق شدم .رها با شوق به سمتم اومد و گفت:
_ سالم عزیزم چه خبره؟
_ اول مشتلق بده.
_ کار پیدا کردی؟
_ اوهوم یه کار خوب.
_ خدا رو شکر .چه کاری؟ کجا؟
_ زیاد ازمون دور نیست .پیاده نیم ساعت راهه .یه شرکت عمرانیه و من از فردا رسماً کارپردازشون هستم.
_ کارپرداز؟ وسیله که نداری.
_ خودشون وسیله دارن بهم موتور می دن.
_ وای چه خوب ,پس یه جورایی همکاریم.
_ بله دیگه ,حاال بپر دوتا چایی بریز بیا با شیرینی بخوریم.
_ رو چشمم آقا.
نمی خواستم بهش دروغ بگم اما می دونستم اگه راستش رو بگم مخالفت می کنه .همینطوری خودش رو مقصر این اوضاع می
دونست .اگه بابت کار هم می گفتم که دیگه از ناراحتی دق می کرد .و من اونقدر دوستش داشتم که نمی خواستم حتی یه
لحظه غمش رو ببینم .طولی نکشید که با چای وارد شد .کلی گفتیم و خندیدیم و اون لحظه شاید یکی از بهترین روزهای بعد
ازدواجم بود.
ساعت چهار ,به دفتر مهندسی ای که رها قرار داشت ,رفتیم .بعد از یه انتظار نیم ساعته وارد اتاق مدیر شدیم .نمی دونم چرا
اصالً ازش خوشم نیومد .نوع نگاهش رو دوست نداشتم .وقتی نشستیم گفت:
_ خب خانم توکلی ,چه کارایی بلدی؟
رها_ آفیس رو کامل بلدم با اینترنت هم آشنایی دارم.
_ سابقه کار؟
_ متأسفانه ندارم.
_ خب ببین تو قراره منشی خصوصی من بشی .یعنی قرارام رو چک کنی ,تلفن هام رو جواب بدی ,نامه هایی که بهم ارجاع
می شه رو پاسخ بدی و خیلی کارای دیگه .یک هفته آزمایشی بیا اگه از شرایط کار راضی بودی و راضی بودم قرارداد می
بندیم .چطوره؟
رها_ می شه بپرسم حقوقش چقدره؟
_ ساعت کاری ما هشت صبحه تا چهار بعد از ظهر .حقوقتون بدون اضافه کاری بین هفتصد تا یه تومنه .بیمه هم می شید.
رها با خوشحالی بهم نگاه کرد و گفت:
_ خوبه نه؟
با بی میلی سری تکون دادم و گفتم:
_ بد نیست.
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رها خطاب به مدیر گفت:
_ باشه ممنون پس من از فردا میام.
_ بسیارخب.
خداحافظی کردیم و از شرکت خارج شدیم .رها با ذوق گفت:
_ دیدی گفتم درست می شه ,اگه تو دو تومن بگیری و من یه تومن .می شه تقریباً ماهی سه تومن که خیلی عالیه .به فرض
که یه تومن هم ,خرج کنیم دو تومن می مونه واسه پس انداز .سر سال می تونیم خونه رو عوض کنیمِ.
چیزی نگفتم ادامه داد:
_ تو خوشحال نیستی؟
_ نه.
_ چرا؟
_ از مَرده خوشم نیومد.
َِ_ ایمان اذیت نکن ,محیطش رو که دیدی همه زن بودن مدیرش هم که اکثراً نیست واسه همین منشی می خواد.
_ بله همه زن بودن ولی تیپاشون رو دیدی؟ انگار اومدن سالن مُد!.
_ من به اونا چیکار دارم .بهم اعتماد نداری؟
_ دارم که اجازه دادم بری.
_ پس اخماتو باز کن دیگه ...جون رها بخند...بخند...
انقدر شیرین زبون و بانمک بود که مقاومت در برابرش سخت بود .خندیدم و گفتم:
_ مهره مار داری تو.
_ بله دیگه.
اون شب رو هر دو خوشحال بودیم .فکر می کردیم دیگه زندگیمون روی غلتک میوفته و به سال نکشیده از این فالکت در
میایم .ساعت شش صبح ,رها من رو از خواب بیدار کرد .برام صبحونه آماده کرده بود .خوردم و راهی شرکت شدم .وقتی
رسیدم منشی من رو به همه معرفی کرد تا یه آشنایی مختصری با محیط و همکارا پیدا کنم .نزدیک دوازده تا زن بودند و
هشت تا مرد .توی اتاقی که مخصوص ما بود ,نشسته بودم و با چند تا از بچه ها حرف می زدم که منشی وارد شد و گفت:
_ آقای توکلی ,رحیمی و خانم راد .پاشید باید برید نظافت.
بلند شدم و همراه اون دو تا با ماشین شرکت راهی محل مورد نظر شدیم .یه انبار خیلی بزرگ بود که عالوه بر کثیفی ,کلی
آت و آشغال داخلش بود .به پیمان(رحیمی) گفتم:
_ ببینم اینجا که پر از جعبه و وسیله ست؟
_ خب دیگه اول ,باید همه ش رو ببریم بیرون بعد که اینجا تمیز شد بیاریم بچینیم داخل.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ عجب.
از ماشین لباس و دستکش مخصوص کار رو برداشتم و پوشیدم .وسایل الزم مثل تی و شوینده ها رو هم به داخل بردیم .من و
پیمان جعبه ها رو جابه جا می کردیم و خانم راد هم نظافت می کرد .بعضیاش اونقدر سنگین بود که دو نفری هم از پسش بر
نمی اومدیم .به هر ترتیبی بود ظرف چهار ساعت انبار رو کردیم دسته گل .واقعاً بعد از تمیزی زیبا شده بود .به پیمان گفتم:
_ یه عکس سلفی بگیریم؟
و دوتایی خندیدیم .حسابی خسته شده بودم .به محض رسیدن به شرکت ,به جای دیگه ای اعزام شدیم .یه دفتر فنی که
خیلی بزرگ نبود .میزا رو تمیز کردم و کفش رو ِتی کشیدم .پیمان کمک بزرگی برام بود بهم گفت:
_ چون روز اولته تنها نمی فرستنت وگرنه اینجور جاها رو باید تنها بریم.
_ خیلی خسته شدم واقع ًا سخته.
_ اولش سخته کم کم عادت می کنی.
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ساعت شش انگشت زدم و از شرکت بیرون اومدم .خیلی ناراحت بودم .بغض بدجور گلوم رو گرفته بود .منی که حاضر نبودم
حتی اتاق خودم رو تمیز کنم حاال مجبور بودم به چه کارایی تن بدم .دلم برای مغازه م تنگ شده بود .مغازه ای که پشت میز
می نشستم و روزی یه تومن کاسب بودم و حاال اینجا باید مثل سگ جون بکنم تا ماهی یه تومن کاسب باشم .از خانواده م دلم
گرفته بود .نباید اینجوری پشتم رو خالی می کردن .من عاشق رها بودم نمی خواستم از دستش بدم از طرفی هم اینجور
زندگی کردن برام واقع ًا سخت بود .سعی کردم به خودم مسلط بشم به رها فکر کنم که تنها داراییش منم .به اینکه من تکیه
گاهشم پس نباید انقدر سست باشم .باید تا اخر ادامه بدم باید به همه ثابت کنم که نیروی عشق از هرچیزی قویتره.
وقتی به خونه رسیدم رها نبود .لباسام رو عوض کردم و روی زمین ولو شدم .انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی خوابم برد .با
صدای رها چشمام رو باز کردم که می گفت:
_ ایمان جون ,پاشو ,شام ماکارونی درست کردم .پاشو بخور بعد بخواب .بمیرم برات حتماً خیلی خسته شدی.
لبخندی زدم و گفتم:
_ خدا نکنه عشقم ,نه خسته نیستم.
_ بیا تا سرد نشده.
کنار سفره نشستم و مشغول خوردن شدم .حسابی گرسنه بودم .رها گفت:
_خب اولین روز کاری چطور بود؟
_ بد نبود شکر..تو چطور؟
_ منم خیلی خوب بود .تقریباً همه چی رو یاد گرفتم آقای فتحی گفت اگه فردا کارا رو درست انجام بدم از پس فردا رسماً
کارمندشونم و باهام قرارداد می بندن .گفت خیلی باهوشم و نیاز به اموزش یه هفته ای ندارم.
_ خوبه آفرین منم می دونستم زود جا می افتی.
شام رو خوردم و از فرط خستگی چپیدم زیر پتو .هنوز رها نیومده بود که به خواب رفتم.
چند ماهی به همین ترتیب گذشت .به شرایطم عادت کرده بودم و دیگه مثل اوایل بهم سخت نمی گذشت .خیلی وقتها تا ده و
یازده شب اضافه کاری وای میستادم .دلم می خواست هرچه زودتر پیشرفت کنم .رها هم مثل من درگیر کار بود .از زندگیم
راضی نبودم .کمتر رها رو می دیدم .حتی جمعه ها هم به سر کار می رفتم و وقتی برمی گشتم اونقدر خسته بودم که غذا
خورده ,نخورده می خوابیدم .می دونستم که رها هم این وضعیت رو دوست نداره نه مسافرتی نه تفریحی نه گشت و گذاری
هیچی .فقط کار و کار و کار اما چاره ای نبود .می خواستم هرچه زودتر خونه رو عوض کنم .محیط های اینجوری رو دوست
نداشتم .یه روز که طبق معمول به سر کار رفته بودم منشی من و چهار نفر دیگه رو واسه نظافت صدا کرد .سوار ماشین شدیم
و به محل مورد نظر رفتیم .یه خونه چند هزار متری که از بیرونش مشخص بود چه بهشتیه .راه ورودی با سنگ فرشی
مشخص شده بود و اطراف تماماً پر بود از درخت و گل وگیاه .از هر قسمتی که می گذشتیم یه عطر خاصی از گلهای متنوع به
مشام می رسید .استخر بزرگی که زاللی آبش از دور هم پیدا بود ,در وسط این حیاط خودنمایی می کرد .کنارش آالچیقی از
چوب قرار داشت .چقدر دلم می خواست تو اون آالچیق بشینم و چای بخورم .نفس عمیقی کشیدم و هوای مطبوع و عطر گلها
رو به ریه هام فرستادم .پیمان گفت:
_ بیا ایمان چرا وایسادیِ؟.
برای یک لحظه فراموش کردم چرا به اینجا اومدم .از پله هایی که با سنگ مرمر آراسته شده بود باال رفتم و وارد ساختمون
شدم .محو تماشای اطراف بودم .داخل از بیرون زیباتر بود .مبلمان سلطنتی و لوسترهای بزرگ و زیبا من رو یاد قصر پادشاهان
مینداخت .همه چیز طالیی تزیین شده بود و این فضا رو رویایی تر می کرد .پله های گردی که از وسط به طبقه فوقانی راه
داشت ,ساختمون رو اعیونی تر کرده بود .تو دلم حسرت خوردم به صاحب این خونه ...با خودم گفتم:
_ خوش به حالش .عجب ثروتی...
همچنان محو در و دیوار بودم که خانمی به سمتمون اومد و گفت:
_ خب از هر جا که خودتون می دونید شروع کنید.
با تعجب به پیمان گفتم:
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_ اینجا که همه چی داره برق می زنه چی رو باید تمیز کنیم؟
خندید و گفت:
_ بهتر .کارمون کمتر می شه ناراحتی؟
_ نه فقط در تعجبم.
_ مرفه بی درد که می گن همینان دیگه.
برام جای سوال بود .ابن خونه که خدمتکار داشت خیلی هم همه چیز مرتب و تمیز بود پس واسه چی ما رو خواسته بودند.
لباس و دستکشم رو پوشیدم و مشغول نظافت شدم .داشتم به سمت آشپزخونه می رفتم که صدای زنی از اتاق توجه م رو
جلب کرد .چقدر صداش آشنا بود  .به سمت اتاق رفتم و سَرَک کشیدم .چیزی که می دیدم رو باورم نمی شد .نه امکان نداره.
حتماٍ دارم خواب می بینم .یاسمین؟!!! اون اینجا چیکار می کنه؟ چند بار از خودم نشگون گرفتم و فهمیدم بیدار بیدارم .مثل
روزهای دوستیمون قلبم به تپش افتاد .نفسم باال نمیومد .سریع از کیف ,ماسکم رو بیرون آوردم و به صورتم زدم او نباید من
رو می شناخت .دوست نداشتم غرورم له بشه .از اتاق فاصله گرفتم و به سمت اشپزخونه حرکت کردم که یاسمین گفت:
_ وایسا آقا.
در حالی که همه وجودم نبض شده بود با استرس ایستادم .پشتم بهش بود .بدون این که برگردم گفتم:
_ با منید؟
_ بله با شمام .لطفاً برگردید.
ماسکم رو تا زیر چشمم کشیدم و به آرومی به سمتش برگشتم .گفت:
_ درِ اتاق فالگوش وایساده بودی؟
آب دهنم رو قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم:
_ نه به خدا.
لبخندی زد و گفت:
_ دنبالم بیا.
از پله ها باال رفت و منم به دنبالش.
وارد اتاقی شد که در نوع خودش بی نظیر بود .چیدمان و دکوراسیون فوق العاده ای داشت .بهم گفت:
_ اینجا اتاق منه .حموم و دستشویی هم داره .تمیزش کن.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ چشم.
بدون هیچ مقدمه ای گفت:
_ ماسکت رو بردار.
با تعحب گفتم:
_ چی؟
_ ماسکت رو بردار.
_ خانم من به مواد شوینده حساسیت دارم نمی تونم.
لبخندی زد و گفت:
_ اگه هزار تا ماسک هم بزنی ,اون چشمای جذابت لوت می دن که ایمانی.
نزدیک بود قلبم از حرکت وایسه .سرم رو انداختم پایین و چیزی نگفتم .ادامه داد:
_ چی باعث شده به این روز بیوفتی؟ تا اونجایی که من یادمه وضع مالیه خوبی داشتی!.
بهم نزدیک شد .با دستش چونه م رو گرفت و سرم رو باال آورد .با دست دیگه ش ماسک رو از صورتم برداشت و با لبخندی
گفت:
_ چقدر دلم برات تنگ شده بود.
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نمی دونستم چیکار کنم فقط مثل مجسمه بی حرکت ایستاده بودم .یاسمین گفت:
_ دیدن دوباره ت آرزوم بود البته نه تو این شرایط ..نمی خوای بگی چی شده؟
سعی کردم به خودم مسلط بشم که ادامه داد:
_ ایمان؟ چرا حرف نمی زنی؟ بیا اینجا بشین و برام تعریف کن.
به سمت تختی که اشاره کرده بود ,رفتم و یه گوشه نشستم .کنارم نشست و گفت:
_ خب بگو؟
خیلی مختصر و مفید گفتم:
_ عاشق دختری شدم که خانواده م باهاش مخالف بودن چون اصرار کردم به ازدواج باهاش ,طردم کردند منم چون هیچ حرفه
ای بلد نیستم مجبورم برای رفاه عشقم تن به همچین کاری بدم .ناراضی هم نیستم همین که رها کنارمه خوشبختم.
_ عجب ...فکر می کردم عاشق منی؟!
_ بودم اما تو ولم کردی با بی رحمی تموم تنهام گذاشتی.
_ آره می دونم اما باور کن دوستت داشتم .االنم دارم .هیچکس مثل تو نشد .من دنبال پول بودم می خواستم همه عمرم رو در
رفاه بگذرونم به پول رسیدم اما به عشق نه...
لبخندی زدم و گفتم:
_ آره دارم می بینم خونه قشنگیه!.
_ بعد از کات کردن با علی اکبر دیگه روم نشد سمت تو برگردم .خواستم با کار ,خودم رو سرگرم کنم .توی یه شرکت مشغول
شدم با مدیرش ازدواج کردم و االن صاحب این ثروتم.
_ چرا باهاش کات کردی؟
آهی کشید و گفت:
_ بهم دروغ گفته بود ,خودش رو یه بچه پولدار نشون می داد در حالی که هیچی نداشت .شاگرد یه بنگاهی بود و آه نداشت با
ناله سودا کنه .قصدش فریب و سرکیسه کردن من بود .با چند تا قبل از من هم اینکار رو کرده بود شانس آوردم گیر پلیس
افتاد و من قربانی نشدم.
سری از روی تأسف تکون دادم و گفتم:
_ اونوقت به خاطر همچین آدمی قید من رو زدی؟!
_ اشتباه کردم عزیزم .گول خوردم!.
_ منم که پول داشتم می تونستم خوشبختت کنم.
_ آره اما انقدری که االن دارم داشتی؟ می تونستی همچین خونه ای برام بخری؟
خنده ای از سر تمسخر کردم و گفتم:
_ نه نمی تونستم .حاال که به أرزوت رسیدی برات خوشحالم .خوشبخت باشی.
خواستم بلند بشم که بازوم رو گرفت و گفت:
_ نیستم .شوهرم یه مرد شصت ساله ست که دائماً به خاطر کار در حال سفرهای داخلی و خارجیه ما زندگی جدایی داریم
زیاد هم رو نمی بینیم ,گاهی وقتها شش ماه سفرش طول می کشه و من حتی یه ساعت هم نمی بینمش!.
نمی دونم چرا دلم براش می سوخت .اون راه رو اشتباه رفته بود .خوشبختی رو در پول می دید در حالی که خوشبخت نبود .با
کمی مکث گفتم:
_ خب تو هم برو باهاش.
_ اوایل می رفتم اما بهم خوش نمی گذره .اون درگیر کار و جلسه و این حرفاست منم باید تو هتل تنها بمونم .الاقل اینجا
واسه خودم بیرون می رم تفریح می کنم.
_ تو پول می خواستی که داری .پس دیگه جای گله ای نیست.
_ آره خیلیم دارم .پشیمون هم نیستم .فقط مشکلم اینه که تو رو هم خیلی دوست دارم.
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_ من باید برم به کارم برسم.
خواستم برم که خودش رو تو بغلم انداخت و گفت:
_ وایسا ایمان نرو ,به خدا روزی نبود که بهت فکر نکنم .از رفتارم باهات پشیمون بودم اما راه برگشت نداشتم.
_ من که بهت گفتم هر وقت خواستی برگرد.
_ باور کن روم نشد.
_ ببین یاسمین گذشته ها گذشته .تو االن شوهر داری منم زن .می فهمی که؟
_ آره اما عشق این.چیزا حالیش نیست .من مطمئنم که تو هم هنوز دوستم داری .ما می تونیم دوباره باهم باشیم ایمان.
بازوهاش رو گرفتم .از آغوشم جداش کردم و گفتم:
_ نه نمی تونیم.
_ یه لحظه وایسا یه پیشنهاد می دم ,الاقل روش فکر کن.
_ می شنوم.
_ تا کی می خوای اینجوری کار کنی؟ ماهی چند بهت می دن؟
_ با اضافه کاری به سه تومن هم می رسه.
_ اینهمه جون بکنی به خاطر سه تومن؟
_ من راضیم.
_ من خیلی زودتر می تونم تو رو به خواسته هات برسونم .به یه زندگی خوب با زنت.
متوجه منظورش نمی شدم واسه همینم گفتم:
_ منظورت چیه؟
_ یه آپارتمان برات می خرم .سندشم می زنم به اسم خودت اگه فقط یه شب باهام بخوابی!.
از حرفش شوکه شدم .آب دهنم رو به سختی قورت دادم و بعد از حالجی حرفش تو ذهنم گفتم:
_ چی می گی یاسمین؟! به زنم خیانت کنم؟ به خاطر خونه؟
_ ایمان شنیدی میگن رنگ رخساره خبر می دهد از سِرِّ درون؟ چشمات داد می زنه که هنوزم عاشقمی .این خیانت نیست.
من عشق اول توام قبل از زنت می شناسمت .اگه بخوای می تونیم بازم باهم باشیم.
حق با اون بود .من هنوزم عاشقش بودم .هنوزم وقتی می دیدمش قلبم به شماره می افتاد و دست و پام رو گم می کردم.
هنوزم مثل روز اول برام عزیز و دوست داشتنی بود .تو همین فکرا بودم که یه دفعه خیلی ناغافل با لبهاش ,لبام رو بوسید.
سریع سرم رو عقب کشیدم و گفتم:
_ من زن دارم زنمم خیلی دوست دارم .بااجازه.
و از اتاق خارج شدم .حال خوبی نداشتم تمام ذهنم درگیر یاسمین بود و البته اون بوسه غافلگیر کننده ش که عجیب به دلم
چسبید .هرچی می خواستم خودم رو به بی خیالی بزنم نمی شد .یاسمین دختری بود که من روزی آرزوی دیدنش رو داشتم
و حاال او کنارم بود .کسی که به خاطرش خودکشی کردم و از دنیا بُریدم ,کسی که روزی لمس دستش رویای من بود ,حاال
می خواست پیشم بمونه و مهمتر این که باهام بخوابه و این ,چیزی نبود که بتونم ساده ازش بگذرم .اون روز زودتر از همیشه
به خونه برگشتم .رها گوشه ای خوابیده بود .وارد شدم و با صدای بلندی گفتم:
_ سالم بر رها خانم.
به سمتم چرخید و گفت:
_ سالم.
_ چیزی شده عشقم؟
_ نه هیچی ,فقط یه کم خسته ام.
_ خب امروز زودتر اومدم که شب بریم بیرون ,موافقی؟
_ بذار یه وقت دیگه.
79

https://telegram.me/romancity

رمان بازی سرنوشت

Roman-City.ir

یکی دو روزی می شد که رهای سابق نبود .اون طراوت و شادابی رو نداشت .چشماش معموالً قرمز بود و وقتی می پرسیدم:
_ گریه کردی؟
می گفت:
_ نه ,مال کامپیوتره .از بس خیره نگاه می کنم چشمام اشک میاد.
لباسهای پوشیده می پوشید و از من دوری می کرد .اول فکر کردم خسته ست و من زیادی حساس شدم اما با رفتار امروزش
شکم به یقین تبدیل شد .رها دختری نبود که اهل تفریح نباشه و این گوشه گیریش حتماً دلیلی داشت .کنارش نشستم و
گفتم:
_ به آقاتون چایی نمی دی؟
لبخند بی جونی زد و گفت:
_ االن میارم.
وقتی بلند شد ,لباسش برام جالب بود .یه پیرهن آستین بلند یقه اسکی! با تمسخر گفتم:
_ می خوای روبند هم بزن!.
چیزی نگفت و از اتاق خارج شد .طولی نکشید که با یه لیوان چای مقابلم نشست و گفت:
_ بفرمایید.
با دلخوری گفتم:
_ این چه لباسیه رها؟ مگه من نامحرمم؟
_ نه ,فقط یه کم سردمه.
با تعجب گفتم:
_ هوا به این خوبی سردته؟؟؟
سری تکون داد و گفت:
_ اوهوم.
_ شاید مریض شدی؟ بریم دکتر؟
_ نه خوبم چیزیم نیست.
و دوباره سرجاش خوابید .کالفه بودم .یعنی این دختر چش شده بود .در حالیکه چای می خوردم ,گفتم:
_ فردا نرو سرکار .بمون و استراحت کن.
_ نمی شه کلی کارام مونده.
صدای زنگ پیام گوشیم بلند شد .یه اس ام اس عاشقانه از یه شماره ناشناس که نوشته بود:
( عشق یعنی جسم و جانم مال تو  /عشق یعنی پرسش از احوال تو  /عشق یعنی از خودم من خسته ام  /عشق یعنی من  ،به
تو دل بسته ام )
بالفاصله نوشتم  :شما؟!
سریع جواب داد :یاسمین!!!
بازم قلب لعنتی به تپش افتاد .حتی دیدن اسمش هم منقلبم می کرد .براش نوشتم:
_شماره من رو از کجا آوردی؟
جواب داد:
_ از محل کارت گرفتم.
دیگه چیزی نگفتم .مرتب پیام های عاشقانه می فرستاد .منم هیچ جوابی نمی دادم .گوشیم رو گذاشتم رو سایلنت و به رها
گفتم:
_ یعنی شام هم نمی خوری؟
_ چی درست کنم؟
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_ املت بزنیم به بدن؟
_ باشه.
شام رو با هم خوردیم من با اشتها و اون به زور غذا می خورد .بهش گفتم:
_ سیری عزیزم؟
_نه دارم می خورم.
اما بی میلی از چهره ش کامال مشخص بود .اون شب بساط شام رو من جمع کردم و بعد از شستن ظرفا به اتاق برگشتم.
کنارش خوابیدم و گفتم:
_ رها تو یه چیزیت هستا.
به سمتم برگشت و با لبخندی گفت:
_ نه باور کن چیزی نیست.
_ یعنی خیالم راحت باشه؟
_ آره عزیزم.
_ باشه ,وقتی می گی چیزی نیست البد نیست دیگه!.
خودم رو بهش نزدیک کردم و در آغوش گرفتمش .لبم رو گذاشتم روی لبهاش اما خودش رو عقب کشید و با اکراه گفت:
_ باشه یه وقت دیگه .االن خیلی خوابم میاد .سرم هم خیلی درد می کنه.
یه باشه ای زیر لب گفتم و خوابیدم .اما فکرم مشغول رها بود و خوابم نمی برد .یعنی کارش انقدر سخته؟ چرا چند روزه
اینطوری شده.
صبح طبق معمول همیشه به سر کار رفتم .یاسمین مدام پیام می داد و من جوابی نمی دادم .باهام تماس گرفت .گفتم:
_ بله؟
_ سالم عشقم.
_ یاسمین انقدر باهام تماس نگیر لطفاً من کار دارم.
_ رو پیشنهادم فکر کردی؟
_آره و جوابم منفیه .میشه ولم کنی؟
_ باشه فکر می کردم هنوزم دوستم داری .می شه برای آخرین بار یه خواهشی ازت بکنم؟
_ بگو.
_ می شه فقط یه بار دیگه یاسی صدام کنی؟
بند دلم پاره شد .این دختر خوب دست رو نقطه ضعفم می ذاشت .سکوت کردم چون بغض گلوم رو گرفته بود .به سختی
گفتم:
_ انقدر عذابم نده یاسی.
_ الهی فدات بشم .ببین هنوزم دوستم داری .چرا به خودت دروغ می گی؟ چرا نمی ذاری هر دو طعم عشق رو بچشیم؟
_ چون من زن دارم تو هم شوهر!.
_ ایمان ما عاشق همیم می تونیم جدا بشیم و دوباره با هم باشیم.
حرفاش وسوسه برانگیز بود .نمی تونستم خودم رو گول بزنم .من هنوزم مثل روز اول عاشقش بودم .اما رها چی؟!
برای این که بیشتر وسوسه نشم با یه خداحافظ تماس رو قطع کردم .دلم پیش یاسی بود و فکرم پیش رها .تو بد وضعیتی گیر
افتاده بودم .از یه طرف دختری بود که دیوونه وار دوستش داشتم از طرف دیگه دختری که همه کس زندگیش من بودم .با
تماسش به هم ریختم .دست و دلم به کار نمی رفت .تمرکز فکری نداشتم .کارم که تموم شد ,اضافه کاری واینستادم و زود به
خونه برگشتم .بازم رها خوابیده بود با دیدنم بلند شد و گفت:
_ زود اومدی؟
من_ ناراحتی برم؟
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_ نه این چه حرفیه ,بشین واست شربت بیارمِ.
_ الزم نکرده.
_ چته ایمان؟
_ من چمه یا تو؟ چند روزه زندگی نداریم همش تو فکری .خیال می کنی نمی فهمم گریه کردی که چشات قرمزه؟؟ فقط یه
مشت دروغ تحویلم می دی از این که فکر کنی خرم بدم میاد می فهمی؟!
اشکاش جاری شدند و گفت:
_ اشتباه می کنی عزیزم .می دونم چند روزیه حال خوبی نداشتم اما بهت قول می دم جبران کنم.
با عصبانیت داد زدم:
_ می خوای جبران کنی؟ پس پاشو یه لباس باز بپوش .حالم بد می شه وقتی اینطوری لباس می پوشی احساس می کنم
غریبه م باهام راحت نیستی.
_ نه اینطور نیست فقط سردمه.
نمی دونم چم شده بود .بیخودی عصبانی بودم .شاید تماس یاسی یکی از دالیلش بود .فریاد زدم:
_ کاری که گفتم رو بکن .همین االن.
با ترس گفت:
_ چیکار کنم؟
_ لباست رو در بیار.
_ ولی آخه...
بهش نزدیک شدم .انگشت اشاره م رو به سمتش گرفتم و با تهدید گفتم:
_ یا خودت درش بیار یا من در میارم.
_ چرا انقدر حساس شدی عزیزم فقط یه کم سردمه همین.
_ سرد؟
بلند بلند خندیدم و گفتم:
_ چله تابستون سردته؟ بس کن رها؟ یه دروغ بهتر بگو باورم بشه.
فقط گریه می کرد .از عصبانیت تمام بدنم می لرزید .دوباره داد زدم:
_ مگه با تو نیستم؟ کری؟ درش بیار اون لعنتی رو.
_ باشه باشه تو فقط آروم باش ایمان .یه چیزایی هست که باید بهت بگم.
_ باشه اما قبلش کاری که گفتم رو بکن.
بلند شد .مقابلم ایستاد با ترس و در حالی که اشک می ریخت لباسش رو بیرون آورد .چیزی که می دیدم رو باور نمی کردم.
نه امکان نداشت!.
با بهت بهش خیره شدم .روی گردن و سینه ش کبود بود .کبودی هایی که یه رابطه خشن رو نشون می داد .دورش چرخیدم.
چند جای پشتش هم رد ناخن بود .مقابلش ایستادم و گفتم:
_ عجب ...که سردت بود؟
خواست حرفی بزنه که با تمام قدرت زدم تو صورتش .از شدت ضربه روی زمین افتاد .در حالی که صدای هق هقش بلند شده
بود گفت:
_ به خدا داری اشتباه می کنی.
_ خفه شو ...چی رو اشتباه می کنم؟ دارم می بینم .با چشمای خودم دارم می بینم .این کبودیا جایه چیه؟ هان؟
_ بذار توضیح بدم.
_ می خوای دوباره یه مشت دروغ تحویلم بدی؟ ای وااااای تو چیکار کردی رها؟ من به خاطرت قید همه رو زدم و تو؟ واااای نه
خدااای من.
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_ ایمان بذار حرف بزنم .تو رو خدا گوش کن.
_ هیچی نمی خوام بشنوم هیچی.
_ ولی ایمان ....به خدا....
_ می دونی از چی دارم می سوزم؟؟؟ اینکه حرفای دیگران درست بود .چقدر مامان بیچاره م گفت خون خون رو می کِشه و
من گوش ندادم .حق با اونا بود یه بچه حرومزاده بهتر از این نمی شه!.
با این حرف ,سرجاش خشکش زد .دیگه هیچی نگفت .حتی التماس هم نکرد .فقط با چشمای باز اشک می ریخت و نگام می
کرد .از خونه بیرون رفتم .اشکام جاری شدند .چقدر به خاطرش سختی تحمل کردم به خاطر کسی که چه راحت بهم خیانت
کرد .حس یه بازنده رو داشتم بازنده ای که هیچ راه برگشتی نداشت .بیشتر از همیشه دلتنگ خانواده م بودم .نمی تونستم
جلوی اشکام رو بگیرم تمام صورتم خیس شده بود اما هنوزم بغض تو گلوم سنگینی می کرد .صدای زنگ گوشیم بلند شد.
یاسمین بود چقدر بهش نیاز داشتم .جواب دادم:
_ سالم.
با تردید گفت:
_ خودتی ایمان؟ چیزی شده؟ چرا صدات گرفته؟
_ حالم خیلی بده یاسی.
_ بیا پیشم بیا ببینم چی شده .من نباشم که تو رو اینجور ببینم بیا ایمان منتظرتم.
_ باشه.
بالفاصله دربست گرفتم و به سمت خونه ش حرکت کردم .زنگ رو زدم .در باز شد .وارد شدم .تو پذیرایی منتظرم بود .به
محض دیدنم من رو در آغوش کشید و گفت:
_ چی شده فدات بشم؟
تو بغلش بغضم رو خالی کردم .یه کم که آروم شدم من رو به اتاقش برد یه لیوان آب بهم داد و گفت:
_ چی شده ایمان؟ یه چیزی بگو نصف عمر شدم.
_ باختم یاسی همه عمرم رو باختم.
_ ای بابا چرا؟
_ نپرس گفتنش هم عذابم میده.
_ باشه عزیزم.
رو تختش دراز کشیدم و چشمام رو.بستم .گوشیم رو خاموش کردم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم .یاسمین کنارم دراز
کشید و در حالی که موهام رو نوازش می کرد گفت:
_ نمی دونم چی انقدر ناراحتت کرده ولی تا حاال اینجور ندیده بودمت.
بهش نگاه کردم و گفتم:
_سخته وقتی برسی ته خط و بفهمی از اول اشتباه اومدی.
_ ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه ست .تو هنوز اول راهی اشتباهت رو جبران کن.
_ نمی شه همه پلهای پشت سرم رو خراب کردم.
_ بی خیال ایمان بهش فکر نکن با آزار خودت همه چی درست میشه؟
سرم رو به عالمت منفی تکون دادم با لبخند گفت:
_ تو خواب هم نمی دیدم یه روز دوباره ببینمت .نمی دونی چقدر خوشحالم که اینجایی.
با لبخندی گفتم:
_ منم ...هنوزم مثل روز اول عاشقتم.
لباش رو به لبام نزدیک کرد .داشتن یاسمین روزی بزرگترین آرزوی من بود و حاال این دختر رویاهام مقابلم قرار داشت .لباش
رو بوسیدم بی هیچ ترسی .عجب طعم دلنشینی داشت .هر دو هم رو می بوسیدیم و هر لحظه ولع و اشتیاقمون بیشتر می شد.
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انگار که حس قدیم در من زنده شده بود .انگار پنج سال پیش بود زمانی که یاسی تنها شاه بانوی زندگیم بود .قلبم به تندی
می زد و تمام بدنم گُر گرفته بود .هر لحظه حس عشق بیشتر در من شعله می کشید و خواستنش رو فریاد می زد .باهاش
خوابیدم بدون هیچ عذاب وجدانی .بدون هیچ حس خیانتی .من از اول هم عاشق او بودم و رها رو ملکه ذهنم کردم تا یاسمین
رو فراموش کنم .بودن با یاسی حق من بود .اون شب رویایی گذشت.صبح سرحال تر از همیشه بیدار شدم .یاسی تو اتاق نبود.
ساعت ده رو نشون می داد .با عجله دوش مختصری گرفتم و لباس پوشیدم .وقتی رفتم پایین خدمتکار بهم گفت:
_ خانم کنار استخر منتظرتون هستند.
بیرون رفتم .تو آالچیق نشسته بود با دیدنم برام دستی تکون داد به سمتش رفتم و کنارش نشستم .بساط صبحانه پهن بود
بهم گفت:
_ خوب خوابیدی؟
_ عااالی.
_ بفرما صبحونه.
همه چیز مهیا بود .کنار استخر ,زیر سایه آالچیق ,باد خنک ,عطر گلها و مهمتر از همه وجود یاسی...دیگه چی از این بهتر؟!
بعد از خوردن صبحونه یاسی گفت:
_ بیا بریم.
_ کجا؟
_ سورپرایزه!.
باهم به یه آپارتمان شیک صد و بیست متری تو بهترین نقطه مشهد رفتیم .خونه کامالً مبله بود .بهش گفتم:
_ اینجا کجاست؟
از کیفش پاکتی در آورد و بهم داد .بعدم گفت:
_ خونه جدید مبارک.
_ تو چیکار کردی یاسی؟
_ سر قولم هستم.
_ ولی من به خاطر خونه ...
نذاشت حرفم تموم بشه و گفت:
_ می دونم ولی دوست دارم این هدیه رو از من قبول کنی.
پاکت رو گرفتم و گفتم:
_ خیلی ممنون نمی دونم چطور جبران کنم.
_ با بودنت کنارم ...سندش به نامته عزیزم .خواستی بفروشش خواستی نگه دار.
_ مرسی خانومی.
تو این شرایط بهترین کادویی بود که می تونستم بگیرم .خونه یاسی نمی تونستم بمونم چون ماه دیگه شوهرش از سفر بر می
گشت .پیش رها هم نمی خواستم برگردم .پس این خونه بهترین مکانی بود که می تونستم بهش پناه ببرم .روز به روز بیشتر
به یاسی وابسته می شدم و از رها دورتر .حتی نمی دونستم کجاست و چیکار می کنه .حتماً اونم با عشق جدیدش خوشه .بعد
از یه هفته گوشیم رو روشن کردم .کلی میسکال و پیام از رها داشتم .بی توجه به اونها گوشی رو کنار گذاشتم و برای خوردن
آب به اشپزخونه رفتم که صدای زنگ گوشیم بلند شد .وقتی نگاه کردم رها بود .با اکراه جواب دادم:
_ بله؟
_ وای خدایا شکرت ایمان تو کجایی؟ نمی گی نگرانت میشم؟ مُردم از دلشوره.
_ فرمایش؟
_ قبول دارم اشتباه کردم .باید از اول واقعیت رو بهت می گفتم اما باور کن از همین می ترسیدم که حرفام رو باور نکنی.
_خب؟
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_ بیا خونه بذار توضیح بدم الاقل حرفام رو گوش کن بعد درباره م قضاوت کن .به خدا قسم قضیه اونطور که تو فکر می کنی
نیست .می تونی از ابدارچی شرکت بپرسی اون در جریان کامله.
خندیدم و گفتم:
_ خب پس حدسم درسته با مدیرتون ریختید روهم!.
_ این چه حرفیه ایمان .من اینجور دختریم؟
_واال چه عرض کنم .وقتی پدر مادرت اونجور بودن البد تو هم به اونا میری دیگه.
با این حرف من سکوت کرد .حتی صدای نفسهاش هم شنیده نمی شد به سختی با صدای لرزون و بریده بریده گفت:
_ اون دفعه که این حرف رو زدی گذاشتم پا حساب عصبانیتت اما االن....باشه ...تو راست میگی آقا ایمان ...منم خدایی دارم...
می سپرمت به همون...
و گوشی رو قطع کرد .برای یک لحظه از خودم بدم اومد .نباید اون حرف رو می زدم .رها همون دختری بود که برای رسیدن
بهش خودم رو به آب و آتیش زدم حاال چی باعث شده بود اینجور نسبت بهش بی تفاوت بشم .چرا نمی خواستم حرفاش رو
بشنوم؟ .شاید یه دلیلش یاسی بود و دلیل دیگه ش طعم پول و آسایشی که زیر دندونم اومده بود .نمی خواستم برگردم به اون
اتاق فکسنی و اون کار طاقت فرسا .باید هرجوری بود تکلیفم رو روشن می کردم .باید تصمیم می گرفتم که بین رها و یاسمین
یکی رو انتخاب کنم .واسه همینم یه روز که با یاسی برای صرف شام به رستوران رفته بودیم بهش گفتم:
_ من این وضعیت رو دوست ندارم.
_ چه وضعیتی؟
_ این که تو شوهر داشته باشی .نمی خوام خائن باشم یاسی.
_ خب تو هم زن داری.
_ من زنم رو طالق میدم .تو هم از شوهرت جدا شو.
_ که چی بشه؟
_ که باهم ازدواج کنیم تا ِکی می خوای اینجوری ادامه بدی؟
_ خب منم دوست ندارم تو زن داشته باشی .می خوام تماماً مال من باشی.
_ پس موافقی؟
_ بله که موافقم.
_ حاال شد .وقتی هم رو دوست داریم و عاشقیم چرا باید مثل دزدا باهم باشیم؟!
لبخندی زد و چیری نگفت .انتخابم رو کرده بودم .من از اول هم رها رو برای فرار از فکر یاسی می خواستم عشق اولم که
حسرتش به دلم مونده بود حاال می خواست زنم بشه و این قابل انکار نبود .من با یاسمین به همه چی می رسیدم هم عشق
هم رفاه و آسایش .شاید حق با پدرم بود شاید ازدواجم با رها از سر دلسوزی بود نه عشق! تصمیم گرفتم طالقش بدم تا بتونم
خوشبختی رو با یاسمین تجربه کنم .واسه همینم فردای اون روز به خونه سابقم برگشتم .رها نبود .منتظر شدم تا بیاد .با
دیدنم شوکه شد و گفت:
_ خیلی وقته اومدی؟ زنگم می زدی که زود بیام.
_ واسه موندن نیومدم.
_ چی شده؟
_ من و تو به درد هم نمی خوریم .از اول هم ازدواجمون غلط بود .بهتره جدا بشیم.
_ چی؟ جدا بشیم؟ ایمان تو واقعاً خودتی؟ چی تو رو انقدر عوض کرده؟ یه حادثه ای که هنوز هیچی ازش نمی دونی؟
_ نمی خوام هم بدونم .برو با عشق جدیدت خوش باش.
_ وای خدای من ...باورم نمیشه.
و صدای هق هقش بلند شد .گفتم:
_ آبی که رفته به جوب بر نمی گرده ,اعتمادی که شکسته دیگه مثل اول نمی شه.
85

https://telegram.me/romancity

رمان بازی سرنوشت

Roman-City.ir

_ آخه داری اشتباه می کنی من هیچ گناهی ندارم.
_ دیگه برام مهم نیست...بهتره توافقی از هم جدا بشیم .حوصله کشمکش ندارم.
_ باشه...هرچی تو بگی.
از خونه بیرون رفتم .عشق یاسمین اونقدر کورم کرده بود که رها رو نمی دیدم .برام مهم نبود بدون من چه بالیی سرش میاد.
ظرف یک هفته کارای طالق رو انجام دادیم .مهریه ش رو بخشید که ثابت کنه پول براش اهمیتی نداره .هرچند مبلغ زیادی
نبود .بعد از این که صیغه طالق جاری شد ,داشتم از محضر بیرون می رفتم که رها صدام کرد و گفت:
_ یادته یه روز بهت چی گفتم؟
_ چی؟
_ گفتم با دیدن تو مطمئن شدم که فرشته ها هم می تونن مرد باشن .امروز می خوام حرفم رو پس بگیرم .هیچ مردی تو هیچ
جای دنیا نمی تونه فرشته باشه!!!.
با عصبانیت گفتم:
_ حاال من مقصر شدم؟ وقتی داشتی با از ما بهترون حال می کردی باید به اینجاش هم فکر می کردی!.
_ ایمان می تونم آخرین خواهشم رو ازت بکنم؟ به حرمت روزهای خوبی که باهم داشتیم به حرمت عشقی که یه روز نسبت
بهم داشتی به حرفام گوش بده .خواهش می کنم بذار توضیح بدم .االن که از هم جدا شدیم پس دروغی تو کارم نیست .فقط
می خوام از خودم دفاع کنم همین.
دلم براش سوخت .التماس و خواهشی تو نگاهش بود که نتونستم بهش نه بگم .گفتم:
_ باشه ,بریم یه جا بشینیم.
به نزدیکترین پارکی که اونجا بود رفتیم .روی یه نیمکت نشستیم .بهش گفتم:
_ خب بگو.
_ چند روزی توی شرکت ,آقای فتحی بهم گیر می داد .از سر و وضعم ایراد می گرفت و می گفت باید مثل بقیه باشی .مانتو و
شالت در شأن شرکت ما نیست!.
بهش گفتم:
_ شوهرم ناراحت می شه .اگه فکر می کنید ظاهر انقدر مهمه می تونم برم.
چیزی نگفت و من به کار کردنم ادامه دادم .یه روز که مثل همیشه مشغول کار بودم .یه عالمه پرونده گذاشت جلوم و گفت:
_ اینا رو وارد کامپیوتر کن .واسه فردا می خوام!.
گفتم:
_ اینا که خیلین!.
_ خب اضافه کار کن .بمون تا تموم بشن.
سری تکون دادم و گفتم:
_ باشه ,چشم.
می دونستم که تو هم دیر میای .به خودم گفتم سعی می کنم تا نُه تموم کنم که قبل تو خونه باشم .همه بچه ها رفتند و من
تنها تو شرکت موندم .دیگه آخرای کارم بود .طرفای هشت ونیم فتحی به شرکت اومد .آبدارچی رو فرستاد دنبال کاری و بعدم
اومد کنارم
نشست .بهش گفتم:
_ فقط یه پرونده دیگه مونده.
گفت:
_ آفرین ,دستت خیلی تند شده.
_ مرسی.
یه کم رو صندلی جابه جا شد .سنگینی نگاهش رو ,روم احساس می کردم .با کمی مکث ادامه داد:
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_ رها می خوام یه چیزی بهت بگم.
اولین باری بود که من رو با اسم کوچیک صدا می زد .گفتم:
_ بفرمایید.
_ راستش من خیلی ازت خوشم اومده .واقعاً دختر جذاب و گیرایی هستی .می خوام یه کم رابطه مون از منشی و مدیر فراتر
برهِ!.
با تعجب گفتم:
_ متوجه منظورتون نمی شم.
_ اگه رفیق فابریکم بشی حقوقت رو دو برابر می کنم.
_ ولی من شوهر دارم.
_ خب منم زن دارم مهم نیست که!.
_ نه آقا .برای من مهمه .چون عاشق شوهرم هستم و دوست ندارم بهش خیانت کنم.
رها بغضش رو فرو داد و گفت:
_ خواستم بلند بشم که مچ دستم رو گرفت و با خشم گفت:
_ کسی تا حاال به من نه نگفته ,تا حاال هرچی خواستم رو به دست آوردم .چطور جرأت می کنی من رو رد کنی؟!
_ شرمنده ,من قید کار کردن رو می زنم اما به خواسته شما تن نمی دم.
دستم رو از دستش کشیدم و به سمت در رفتم که از پشت بغلم کرد .خیلی ترسیده بودم بهش گفتم:
_ ولم کن.
_ متأسفم تو هیچ جا نمی ری یعنی من نمی ذارم که بری!.
و بعد من رو انداخت رو زمین .درِ اتاق رو قفل کرد و به سمتم اومد .با گریه گفتم:
_ آقا تو رو خدا ,من شوهر دارم.
بی توجه به اشکها و ناله های من خودش رو انداخت روم و شروع کرد به بوسیدنم .خواستم از دستش در برم که سیلی
محکمی به صورتم زد و گفت:
_ به نفعت بود پیشنهاد دوستیم رو قبول کنی.
با فریاد گفتم:
_ باهام کاری نداشته باش وگرنه آبروت رو می برم .شوهرم رو می فرستم سروقتت عوضی.
خندید و گفت:
_ می دونی که اینجا دوربین مدار بسته داره .بخوای زِر زِر کنی فیلمت رو پخش می کنم .به نظرت شوهرت چه حالی می شه
وقتی فیلم س*ک*س زنش رو ببینه؟!
نمی دونستم باید چیکار کنم .فقط اشک می ریختم و التماس می کردم .بهش گفتم:
_ تو از من بگذر .منم قول می دم به هیچکس هیچی نگم.
_ نمی شه .گذشتن ازت سخته .باید ادب بشی تا دیگه به رئیست نه نگی .این کار رو می کنم چون روت زیاده.
گریه هام هیچ فایده ای نداشت .اون حریص تر از این حرفا بود .نگاهش و حُرم نفسهاش ,نشون می داد حال خوبی نداره .به
زور مانتو و لباسام رو از تنم در آورد .هرچی التماس می کردم فایده نداشت .ساختمون خالی از آدم بود و صدای من به
هیچکس نمی رسید .با حرص و ولع و خشونت تمام ,من رو می بوسید نمی دونستم چیکار کنم دستم به هیچ جا بند نبود.
ال درمونده بودم.کمی نیم خیز شد تا لباساش رو در بیاره که از زیر دستش در رفتم و خودم رو رسوندم پشت در ,اما قفل
کام ً
بود .هرچی مشت می کوبیدم هیچکس نبود که کمکم کنه .اومد سمتم و من رو خوابوند روی میز .با حرص بدنم رو لمس می
کرد و می بوسید .قدرت این که از خودم جداش کنم رو نداشتم .یه دفعه چشمم افتاد به گلدونی که کنار گل میز قرار داشت.
به هر سختی ای بود اون رو برداشتم و محکم زدم تو سرش .آخی گفت و افتاد روی زمین .از سرش خون می اومد و من
وحشت زده نگاهش می کردم .لباسام رو پوشیدم و کلیدا رو برداشتم .به سمت در رفتم .وقتی از اتاق خارج شدم مش رحیم
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کنار در ایستاده بود .به سرعت از کنارش رد شدم و خودم رو به خونه رسوندم .نمی دونم اون از ِکی اونجا بود ولی فهمید که
من بی گناهم .به خدا قسم ایمان من به تو خیانت نکردم .صورتش غرق اشک بود ,بهش گفتم:
_ چرا بهم نگفتی؟
_ ترسیدم .بری اَلَم شَنگه راه بندازی و اون عوضی با شکایت علیه ت بندازتت زندون .به خدا فقط ترسیدم .با خودم گفتم
چیزی نمی گم تا زخمام خوب بشه .تو هم که درگیر کار بودی و توجهی به من نداشتی .از کجا باید می دونستم که اینجوری
میشه!!!
با پوزخندی گفتم:
_ مقصر اون بوده من شاکیم بعد اون من رو بندازه زندون؟
_ نمی تونستیم ثابت کنیم .اگه دروغ می گفت و چند تا شاهد الکی جور می کرد ,دست ما هیچ جا بند نبود.
_ به هر حال اشتباه کردی .بهت گفتم از نگاهش خوشم نمیاد اصرار داشتی بری بعدم با پنهون کردن این اتفاق گند زدی به
زندگیمون.
_ ایمان به جون کی قسم بخورم که من مقصر نیستم.
_ دیگه مهم نیست همه چی بینمون تموم شده.
بلند شدم که برم یه دفعه گفت:
_ هنوز اولین باری که فال گرفتی یادمه .با دیدنش چه برقی زد چشمات و چقدر ذوق کردی .حاال بگو ببینم یوسف گمگشته
ت برگشته؟
از سوالش حسابی یکه خوردم و گفتم:
_ چی؟
_ هیچی ...مواظب خودت باش.
ازش جدا شدم اما فکرم بدجور درگیر بود .حرفهاش مثل نوار از ذهنم رد می شد .یه روزی طاقت دیدن اشکهاش رو نداشتم و
امروز چقدر سنگدل شده بودم .چقدر این شعر در مورد من صادق بود:
اَال یا اَیُّهَا السّاقی اَدِرکَأساً وَناوِلها...
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها...
تازه فهمیدم که عشق به تنهایی مالک خوشبختی نیست .پول هم بخش مهمی از زندگی رو تشکیل می ده .تو همین فکرا
بودم که گوشیم به صدا در اومد .یاسی بود .جواب دادم:
_ سالم عزیزم چطوری؟
_ سالم کجایی ایمان کم پیدا؟
_ درگیر کارای طالق بودم که امروز انجام شد.
_ طالقش دادی؟
_ اوهوم.
_ مهریه چی؟
_ بخشید و نگرفت.
_ جدی؟ عجب دختر احمقی!.
و خندید .بهش گفتم:
_ تو کِی جدا می شی؟
_ هنوز مطرح نکردم .باید فرصتش پیش بیاد .باورت می شه هنوز درست ندیدمش!.
_ باشه ,پس خبرم کن .دلم برات خیلی تنگ شده.
_ فردا یه سر میام دیدنت.
_ باشه عزیزم.
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تمام حواسم رو به یاسی داده بودم اما رها گوشه ذهنم خودنمایی می کرد .نگرانش بودم .این که تک و تنها کجاست و چی کار
می کنه .از خودم بدم میومد .دختری رو که به اون سختی به دست آورده بودم چه راحت از دست دادم .یه جورایی پشیمون
بودم اما کاری نمی تونستم بکنم .مخصوصاً که یاسمین هم هیچ اقدامی واسه طالق نمی کرد.
(رها)
تمام آرزوی من خالصه شد بود در ازدواج با ایمان .وقتی بهش بله رو گفتم انگار که از خوشحالی روی ابرا بودم .باورم نمی شد
که من ,رهای دستفروش حاال همسر شرعی و قانونی ایمان به حساب میام .اما همه چیز اونطور که ما می خواستیم پیش
نرفت .خیلی زود نگرانی و دلهره به سراغم اومد .ترس از دست دادن ایمان ,مثل خوره به جونم افتاده بود .می دونستم تحمل
این شرایط برای او که عمری در ناز و نعمت بزرگ شده سخته .می دونستم دیر یا زود خسته می شه و برمی گرده پیش
خانواده ش .اما خب همین که به خاطر من تن به همچین زندگی ای داده بود ,برام ارزش داشت و وقتی تالش بیش از حدش
رو برای کار و ترقی زندگیمون می دیدم ,دلگرم می شدم .روزی که اون اتفاق شوم افتاد نمی دونستم باید چیکار کنم؟! بعد از
کلی کلنجار رفتن با خودم ,تصمیم گرفتم موضوع رو از ایمان مخفی کنم .از فتحی و نفوذش می ترسیدم .از اینکه اگه ایمان
بخواد براش شر بشه بالیی سرش بیاره .واسه همینم سعی کردم تظاهر کنم هیچ اتفاقی نیافتاده .وانمود می کردم می رم
سرکار در حالی که نمی رفتم .اما اوضاع روحیم اونقدر خراب بود که بعد از چند روز ایمان متوجه شد و وقتی قضیه رو براش
تعریف کردم ,برای اولین بار عصبانیت و خشونت رو توی چشماش دیدم .وقتی بهم سیلی زد و بد بیراه گفت ,ناراحت نشدم و
بهش حق دادم .من اتفاق مهمی رو ازش مخفی کرده بودم .اما وقتی بهم اجازه حرف زدن نداد و حتی نذاشت از خودم دفاع
کنم ,وقتی مرتب گوشیش زنگ می خورد و براش پیام میومد فهمیدم کار از جای دیگه می لنگه!!! نمی دونم چرا بی اختیار
یاد اولین لحظه ای که دیدمش افتادم .وقتی فال گرفت و با دیدنش ذوق زده شد .وقتی از ته دل آرزو کرد که ای کاش فالش
راست باشه و من هیچوقت نفهمیدم یوسفش کی بود؟! ولی حاال با این رفتارا مطمئن شدم که فالش تعبیر شده و یوسفش
برگشته .سرش جای دیگه گرمه که خونه نمیاد و رها رو یادش رفته .درسته کار من بد بود اما او هم ایمان سابق نبود می
تونست حرفهام رو بشنوه .می تونست من رو درک کنه .اما انگار که دنبال بهونه بود و این ماجرا بهونه خوبی به دستش داده
بود .وقتی از خونه رفت ,خیلی منتظرش موندم .مطمئن بودم برمی گرده آخه مگه می شه مردی که روزی فرشته نجاتم بود,
حاال من رو تنها بذاره! .مگه می شه شاهزاده رویاهام سراغی ازم نگیره ,وقتی می دونه جز اون هیچکس رو ندارم .نه امکان
نداره اون حتماً بر می گرده! .روزها می رفتم دنبال کار و شبها انتظارش رو می کشیدم .باالخره یه روز که بیرون بودم ,وقتی
برگشتم دیدم ایمان تو خونه ست .کلی ذوق کردم و خوشحال شدم .به خودم گفتم :دیدی اشتباه می کردی؟! هیچ یوسفی در
کار نیست .اون برگشته پیشت! .اما وقتی در کمال ناباوری گفت که برای موندن نیومده و باید از هم جدا بشیم ,انگار که دنیا
رو سرم خراب شد .هیچ حرفی برای گفتن نداشتم .تازه فهمیدم که در موردش اشتباه کردم .اون هم یکی بود مثل بقیه و حتی
شاید بدتر ...انگار که طالع نحس من با خوشبختی عجین نبود .انگار که من برای بدبختی و مصیبت زاده شده بودم .چقدر
لحظه جدایی تلخ بود .وقتی صیغه طالق جاری شد ,انگار خنجری به قلبم فرو رفت .من عاشقش بودم و اون چه راحت کنارم
گذاشت .چه بی گناه متهم شدم و چه مظلومانه حکمم صادر شده بود .فقط خدا می دونست که هیچ تقصیری نداشتم و بی
رحمانه مورد قضاوت ایمان قرار گرفتم .حتی برای اثبات حسن نیتم ,مهریه رو هرچند مبلغ کمی بود ,بخشیدم اما ایمان
مصمم تر از این حرفا بود .و این اطمینان و اصرارش برای طالق ,شکم رو در مورد اینکه پای یکی دیگه وسطه ,به یقین تبدیل
می کرد .دلم بدجور شکسته بود .واگذارش کردم به خدا و تصمیم گرفتم تو همون خونه موندگار بشم و با کار کردن اموراتم رو
بگذرونم و به زندگیم ادامه بدم.
(ایمان)
یک ماه از طالقم گذشته بود ولی یاسمین هی امروز و فردا می کرد .آخر یه روز که پیشم بود بهش گفتم:
_ یاسی چرا هیچ کاری نمی کنی؟ من این وضعیت رو دوست ندارم.
_ یه کم دیگه تحمل کن .ماه بعد یه چند ماهی می ره تایلند و ما بازم می تونیم کامل باهم باشیم.
_ یعنی چی؟ من نمی خوام اینجوری با هم باشیم.
_ ببین ایمان من نمی تونم ازش جدا بشم.
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_ چرا؟
_ چون ما مشکلی باهم نداریم یه دفعه چی بگم!.
خندیدم و گفتم:
_ بگو نمی خوام جدا بشم وگرنه بهونه واسه جدایی زیاده.
_ راستش آره نمی خوام.
با تعجب گفتم:
_ نمی خوای؟ چرا اونوقت؟
_ ببین دو تا پروژه جدیدی که برداشته با موفقیت روبه رو شده و این یعنی کلی پول میاد تو حسابش .روز به روز داره
پیشرفت می کنه .حیفم میاد ازش جدا بشم .اون سنش باالست هیچ بچه ای نداره اگه بمیره همه اموالش می رسه به من
حیف نیست ایمان؟!
گیج شده بودم با دلخوری گفتم:
_ تو فقط مهریه ت هم ازش بگیری تا آخر عمر در رفاهی دیگه چی می خوای؟
_ مهریه م در مقایسه با کل ثروتشه هیچه.
_ یعنی من بشینم منتظر مرگش؟ اومدیم و تا صد سالگی عمر کرد!.
_ نه بابا ,ناراحتی قلبی داره اونقدرها هم عمر نمی کنه.
نمی فهمیدم چی می گه با تأسف گفتم:
_ خیلی پستی یاسی .منتظر مرگ اون بیچاره نشستی که اموالش رو بزنی به جیب و با عشقت خوش بگذرونی هان؟
_ مگه بده؟ من این ثروت رو واسه جفتمون می خوام.
_ نه عزیزم ,من مُرده خور نیستم بین من و ثروت یکی رو انتخاب کن یا از شوهرت جدا شو با من باش یا برای همیشه
خداحافظ.
نفس عمیقی کشید و گفت:
_ لگد به بختمون نزن ایمان.
_ حرفم همونه که گفتم .یه هفته وقت داری فکر کنی و بهم جواب بدی.
روز به روز بیشتر دلتنگ رها می شدم .از وقتی ماجرای شرکت و بی گناهیش رو فهمیده بودم از خودم بدم میومد .چقدر
راحت تنهاش گذاشتم .تازه فهمیدم که من مرد روزهای سخت نیستم .تازه فهمیدم حق با پدرم بود .کسی که عمری تو ناز و
نعمت بزرگ شده نمی تونه تو فقر دست و پا بزنه .سرد شدن من از رها قسمت عمده ش مربوط به اوضاع بد مالیمون می شد.
و حضور یاسمین این خأل رو پررنگ تر کرد و باعث شد دست به این کار احمقانه بزنم .حرفاش مثل پتک تو سرم کوبیده می
شد:
_ مردا نمی تونن فرشته باشن!!!
_ یوسف گمگشته برگشته؟
تمام خاطرات خوبم باهاش زنده شده بود .اشک تو چشمام حلقه زد من چیکار کردم چه حرفای بدی بهش زدم مگه اون
بیچاره چیکار کرده بود .عذاب وجدان داشت دیوونه م می کرد .یک هفته مهلت یاسی تموم شد .اما هر چی بهش زنگ می زدم
جواب نمی داد .خودش هم باهام تماسی نمی گرفت .چند روزی به همین منوال گذشت .کم کم نگرانش شدم .یعنی چه
اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟! از اونجا که شوهرش پیشش بود ,می ترسیدم به خونه شون برم .تنها راه ارتباطیم ,تماس تلفنی بود
که اونم بی پاسخ می موند .دیگه کالفه شده بودم از نگرانی خواب و خوراک نداشتم .تصمیم گرفتم هرطوری هست به خونه ش
برم تا خبری ازش بگیرم .خواستم آماده بشم که گوشیم به صدا در اومد .یاسمین بود! با عجله جواب دادم:
_ الو ,یاسی؟
_ سالم عزیزم چطوری؟
_ معلومه کجایی دختر؟ نمی گی از نگرانی دیوونه می شم.
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_ خدا نکنه عشقم یه کم درگیر بودم.
_ درگیر چی؟
_ پاشو بیا اینجا ,خیلی دلم برات تنگ شده.
_ شوهرت؟
_ تا شب نمیاد خیالت راحت.
_ باشه گلم ,سه سوته اومدم.
آژانس گرفتم و به سمت خونه ش راه افتادم .وقتی رسیدم طبق معمول خدمتکار گفت:
_ خانم تو اتاقشون هستند.
از پله ها باال رفتم و وارد اتاقش شدم .پشت میز توالتش نشسته بود و آرایش می کرد .روی تخت نشستم و گفتم:
_ خب ,کجا بودی این مدت خانوم؟ نمی گی ایمان نگران می شه؟!
با لبخندی گفت:
_ درگیر کارای سقط بودم.
با تعجب گفتم:
_ سقط؟ سقط چی؟
بلند بلند خندید .به طرفم برگشت و گفت:
_ مگه غیر از سقط جنین ,سقط چیزه دیگه ای هم داریم؟!
نمی فهمیدم چی می گه با حالت مبهمی گفتم:
_ می شه بیشتر توضیح بدی؟ گیج شدم.
_ گیجی نداره که ایمان جان .ازت باردار شدم .چون شرایطش رو نداشتم سقطش کردم همین.
حالجی حرفاش برام سخت بود .با ناراحتی گفتم:
_ چرا اونوقت؟
_ چون شوهرم عقیمه و توانایی بچه دار شدن نداره .واسه همینم هیچ بچه و کس و کاری دور و برش نیست! اگه می فهمید
باردارم که همه چی لو می رفت.
سعی کردم به خودم مسلط بشم .با لحن آرومی گفتم:
_ یاسی مگه قرار نیست ازش جدا بشی و با من ازدواج کنی؟!
_ اوالً برای جدا شدن باید برگه عدم بارداری می بردم ثانی ًا گفتم که بعد مرگش با هم ازدواج می کنیم .اینطوری به نفع
جفتمونه.
حرفاش اونقدر مسخره بود که با فریاد گفتم:
_ اون بچه ,بچه منم بود ,نبود؟ نباید بهم می گفتی؟ نباید نظرم رو می پرسیدی؟
از صندلی بلند شد ,به سمتم اومد و.گفت:
_ من و تو هیچ نسبتی با هم نداریم .اون بچه تو شکم من بود پس بچه من به حساب میاد .بعدم انقدر گنده ش نکن .اتفاق
مهمی نیافتاده که...
_ تو یه بچه رو کشتی! اونوقت می گی اتفاق مهمی نیافتاده؟ چطور دلت اومد حق زندگی رو ازش بگیری؟
_ اوووووه بابا ایمان ول کن ,به دو تا قطره خون می گی بچه؟! من االن شرایطش رو نداشتم بفهم.
_ آره .می فهمم چون پول اونقدر کورت کرده که هیچی دیگه رو نمی بینی...اول برای تو متأسفم و بعدش برای خودم بیشتر از
تو .من خیلی اشتباه کردم.
خواستم برم که بازوم رو گرفت و گفت:
_ وایسا ایمان .به خدا من دوستت دارم .می خوام باهم باشیم اما به من حق بده این همه مال و ثروت حیف نیست؟!
با لبخندی گفتم:
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_ تو هم خدا رو می خوای هم خرما...نه خانوم عشق و دوست داشتن این نیست .من به خاطر عشق از همه چیز گذشتم اما
تو...
نذاشت حرفم تموم بشه گفت:
_ خب چی شد؟ خوشبخت شدی؟ ازدواجتون به طالق نکشید؟
_ چرا به طالق کشید چون من حماقت کردم .بازم گول تو رو خوردم و گند زدم به زندگیم.
بغضم رو فرو دادم .نمی خواستم جلوش ضعف نشون بدم چقدر دلم برای رها تنگ شده بود .خودش رو بهم نزدیکتر کرد و
گفت:
_ باور کن دوستت دارم.
_ فکر نمی کردم انقدر پست باشی یاسمین .برای خودم متأسفم که تن به هوس زنی دادم که جز پول چیز دیگه ای نمی بینه.
_ نه اینطور نیست ,داری اشتباه می کنی.
_ خونه ت مال خودت .این کلیدا ,سند رو هم می دم نگهبان .خداحافظ برای همیشه!.
کلیدا رو گذاشتم روی میز و از اتاق بیرون رفتم .هر چی دنبالم اومد و ازم خواست که نرم بهش توجه نکردم .دلم گرفته بود.
کلی بغض داشتم .از خودم حالم بهم می خورد .از اینکه چه راحت خودم رو بازیچه دست یاسمین کرده بودم .حتی من رو آدم
حساب نکرده بود که درباره بچه بهم بگه! .وقتی مقایسه می کردم رها رو با یاسمین ,تازه می فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم.
رها که هیچی نداشت ,همون چندغاز مهریه ش رو هم بخشید تا بهم عشقش رو ثابت کنه و یاسمین با اونهمه ثروت ,هنوز
دنبال بیشتر کردنش بود! دلم می خواست بمیرم .حال خوشی نداشتم .همه وجودم رو پشیمونی و احساس گناه گرفته بود .من
چقدر به اون دختر بد کرده بودم! .نفهمیدم چی شد که خودم رو جلوی شرکت آرش دیدم .دلم براش یه ذره شده بود .رفتم
داخل و به منشیش گفتم:
_ آقای توکلی هستن؟
_ بله شما؟
_ باید ببینمش.
_ اجازه بدید.
با تلفن باهاش هماهنگ کرد و بهم گفت:
_ بفرمایید داخل.
در رو باز کردم و به داخل رفتم .سرش تو کامپیوتر بود بدون این که نگاهم کنه گفت:
_ بفرمایید؟
_ سالم.
با شنیدن صدام ,بهم نگاه کرد با دیدنم چشماش از تعجب گرد شد و با تردید گفت:
_ دارم درست می بینم؟ ایمان خودتی؟ خوابم یا بیدار؟
به سمتش رفتم و گفتم:
_ خودمم.
همدیگه رو بغل کردیم و تو آغوشش بغضم ترکید .هر دو در سکوت فقط اشک می ریختیم .بهم نگاه کرد و گفت:
_ دلم برات یه ذره شده بود بی معرفت کجا غیبت زد به هو؟
_ حماقت کردم آرش.
_ دور از جونت اشتباه کردی نه حماقت .خب اوضاعت چطوره؟
_ افتضاح.
_ چرا چی شده؟
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همه چی رو براش تعریف کردم از یاسمین حرفی نزدم .فقط از رها و زندگیمون گفتم .از کارم تو شرکت خدماتی و فقر و
بدبختی ای که داشتم .از اتفاقی که واسه رها افتاد و طالقم .همه چی رو مو به مو براش تعریف کردم و اونم با دقت گوش می
داد .حرفام رو که شنید ,گفت:
_ داداشم خیلی کله شقی .من که نمرده بودم ,میومدی همینجا کار می کردی .می دونستی که من با رها مخالف نیستم.
_ نمی دونم آرش .مغزم کار نمی کنه .من به رها بد کردم دارم از عذاب وجدان می میرم!.
_ اروم باش .هنوزم دیر نیست .از من می شنوی اول برو شرکتش .مطمئن شو که رها راست گفته تا دلت باهاش صاف بشه.
بعدم بگرد دنبالش به اشتباهت اعتراف کن و دوباره باهاش ازدواج کن.
_ اگه نتونم پیداش کنم؟
_ شاید خونه تون مونده باشه!
_ نه آرش امکان نداره ,با کاری که من کردم اونجا براش جهنمه .هیچوقت جایی که کلی خاطره بد داره نمی مونه!
_ اوهوم راست می گی ولی نگران نباش حتماً می تونی پیداش کنی منم کمکت می کنم.
_ دمت گرم داداش .حال مامان چطوره؟
_ خوب نیست از وقتی رفتی کارش گریه زاریه .همش خودش رو لعنت می کنه که چرا به حرفت گوش نداده ,بعد از اینکه
رفتی منتظر بود برگردی همش می گفت بی پول دووم نمیاره .چند بار فشارش پایین افتاد و بستری شد .خیلی دنبالت
گشتیم اما هیچ نشونه ای ازت نبود .بابا تو این مدت ده سال پیرتر شده!.
_ یعنی اونا من رو بخشیدن؟
_ آره داداشی ,مامان همش می گه کاش می ذاشتیم دختره رو بگیره ,فوقش پشیمون می شد طالقش می داد .نباید تنهاش
می ذاشتیم .بابا هم می گفت فکر نمی کردم بره و برنگرده .خالصه خیلی داغونن ایمان.
_ آرش یه لطفی بهم می کنی؟
_ هرچی که باشه.
ال بهشون چیزی نگو تا رها رو پیدا کنم.
_ فع ً
_ آخه چرا؟ به خدا منتظرتن.
_ نمی خوام بفهمن رها رو طالق دادم.
_ خب چی می شه؟ می ترسی سرکوفت بشنوی؟
_ نه می خوام با زنم برگردم.
_ باشه ,هرچی که تو بگی.
_ می تونم توشرکتت بمونم؟
_ چرا شرکت داداشم؟! طبقه باال خونه مون که خالیه بیا اونجا.
_ نه نمی خوام مریم بفهمه.
_ آهان راست میگی .دهن اون رو نمی شه بست.
و خندید .ازش تشکر کردم و همونجا موندم .عصر از شرکت رفت و کلیدا رو داد بهم و گفت:
_ این کارت بانکیمه .باشه پیشت چیزی خواستی بخر .رمزش هم "چهارده بیست و یکه" .تو کمد هم یه بالش و پتو هست
واسه شب استفاده کن.
_ باشه دمت گرم.
از هم خداحافظی کردیم و من تو شرکتش موندگار شدم .می دونستم قابل اعتماده و به کسی چیزی نمی گه .صبح از شرکت
زدم بیرون .اول به محلی که رها کار می کرد ,رفتم .منتظر شدم تا آبدارچیشون از دفتر خارج بشه .نزدیکای ظهر ,مش رحیم
رو دیدم که داشت به سمت بانک نزدیک شرکت می رفت .منتظر موندم تا کاراش رو انجام بده .وقتی داشت بر می گشت
جلوش رو گرفتم و گفتم:
_ سالم می شه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
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_ شما؟
_ من توکلیم ,همسر رها توکلی که مدتی اینجا کار می کرد.
رنگ چهره ش تغییر کرد و گفت:
_ فرمایش؟
_ ببینید آقا ,رها یه چیزایی در مورد تجاوز مدیر این شرکت بهم گفته ولی من باور نکردم و می خوام طالقش بدم .بهم گفت
می تونم از شما حقیقت رو بپرسم .لطفا بهم بگید چه اتفاقی افتاده.
سری تکون داد و گفت:
_ من دنبال دردسر نیستم جوون.
_ منم نمی خوام دردسر درست کنم .فقط می خوام بدونم زنم بهم خیانت کرده یا نه.
_ قول می دی ماجرا جایی درز نکنه؟
_ قول می دم.
_ نه ,زنت خیلی پاکه.
_ می شه تعریف کنی؟
_ باشه بهت می گم چون نمی خوام یه زندگی الکی از هم پاشیده بشه اما اگه پای پلیس بیاد وسط من طرف فتحیم .تمام
حرفام رو حاشا می کنم .چون همه زندگیم دست اونه متوجه ای؟
_ بله می فهمم .حاال بگو.
_ فتحی از خانم خوشش اومده بود.
سعی داشت خودش رو بهش نزدیک کنه اما اون دختر اصالً تو این فکرا نبود .روزی که اون اتفاق بد افتاد .آقا نزدیک پایان
ساعت کاری ,یه عالمه کار بهش سپرد که تا فرداش باید تحویل می داد .اون بیچاره هم موند تا کاراش رو انجام بده .خیلی
استرس داشت .براش چایی بردم اما نخورد و گفت:
_باید هرچه زودتر انجامش بدم .باید قبل از شوهرم خونه باشم .هنوز شام هم درست نکردم.
خندیدم و گفتم:
_ خب آقاتون درک می کنه ,اضافه کاری همینه دیگه.
لبخندی زد و گفت:
_ آره می دونم .آقامون خیلی ماهه.
_ خدا برا هم حفظتون کنه.
_ ممنون
طرفای هشت ,هشت و نیم بود که آقای فتحی به شرکت اومد .هیچ وقت سابقه نداشت بیرون از ساعت کاری به دفتر بیاد! .بهم
گفت:
_ مش رحیم یه پاکت ,دست رییسی دارم .برو خونه ش و ازش بگیر برام بیار.
_ االن؟
_ آره دیگه االن الزمش دارم.
چشمی گفتم و آدرس رو ازش گرفتم اما شک کردم .می خواست با خانم تنها باشه و من رو دک کنه .منم یه دربست گرفتم تا
سریع برم و برگردم .وقتی برگشتم صدای گریه و التماس خانم رو شنیدم .با عجله به پشت در اومدم اما قفل بود .نمی دونستم
باید چیکار کنم! صندلی گذاشتم و از شیشه باالی در ,داخل رو نگاه کردم .اصالً باورم نمی شد فتحی داشت به اون دختر بی
پناه تجاوز می کرد .گریه ها و جیغ های خانم هم هیچ فایده ای نداشت .اومدم پایین و خواستم به پلیس زنگ بزنم اما
ترسیدم .در افتادن با فتحی کار هرکسی نیست .تو همین فکرا بودم که چیکار کنم ,چیکار نکنم یه دفعه صدای شکستن
چیزی اومد و بعدم خانم که سراسیمه از اتاق خارج شد .وارد که شدم دیدم فتحی با سر خونین روی زمین افتاده .بردمش
بیمارستان .سرش چند تا بخیه خورد و بعدم پانسمان شد .وقتی داشتم می رسوندنش خونه ,گفت:
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_ مش رحیم این خبر جایی درز کنه زندگیت تمومه فهمیدی؟
_ بله آقا.
_ اگه پای پلیس به این قضیه باز شد می گی دختره دروغ می گه و می خواد از من اخاذی کنه افتاد؟
_ بله آقا.
رسوندمش خونه و خودم به دفتر برگشتم .اونجا رو مرتب کردم تا صبح کسی چیزی نفهمه .خانم دیگه نیومدن شرکت .اونقدر
ترسیده بود که حتی برای تسویه حساب و گرفتن حقوق و مزایاش هم نیومد .از پلیس هم خبری نشد .فهمیدم که خانم هم
فتحی رو خوب شناخته چون در صورت شکایت بازنده خودش بود.
شنیدن این حرفها مثل فرو رفتن خنجری بود به قلبم .ازش تشکر کردم و داغون تر از قبل تو خیابونا بی هیچ هدفی پرسه می
زدم .ای وای خدایا من چیکار کردم .گریه امونم رو بریده بود .چقدر پست بودم .چطور تونستم باهاش اینطور رفتار کنم .پاهام
توان راه رفتن نداشت به هر ترتیبی بود خودم رو به شرکت رسوندم .جریان رو واسه آرش گفتم .ناراحت شد و گفت:
_ فکر نمی کردم آدمی باشی که گز نکرده پاره کنی ,الاقل قبل از طالق می ذاشتی بی گناهیش رو ثابت کنه .چطور عاشقش
بودی؟
نمی تونستم بگم حضور یاسی باعث این جدایی بود .سکوت کردم و چیزی نگفتم ادامه داد:
_ من جای تو بودم پیداش می کردم .هر طوری هست پیداش کن و ازش حاللیت بطلب .نذار آهش تا اخر عمر دامن گیرت
بشه.
فردای اون روز به کالنتری رفتم .تنها کاری که می تونستم برای پیدا شدن رها بکنم این بود که از نیروی انتظامی کمک
بگیرم .برام پرونده تشکیل دادند .عکس و مشخصات رها رو گرفتند و گفتند :خبرم می کنن .از اتاق سرگرد که بیرون اومدم
اونقدر ذهنم درگیر بود که نفهمیدم چی شد با یه سرباز برخورد کردم .بالفاصله ازش عذرخواهی کردم و خواستم برم که
متهمی که با دستبند به سرباز بسته شده بود ,توجه م رو جلب کرد .یکی دو بار چشمام رو باز و بسته کردم و بعد با حیرت
گفتم:
_ سیامک خودتی؟ باالخره گیر افتادی هان؟
_ تو اینجا چی کار می کنی؟
_ دنبال رها می گردم تو ازش خبر نداری؟
_ نه ,من دیگه بعد از اونشب ندیدمش.
_ حاال کجا می برنت؟
_ زندان ,تا روزی که حکمم اجرا بشه.
_ حکمت چیه؟
_ اعدام!.
_ وای خدای من ,چرا؟ مگه چیکار کردی؟
_ تو درگیری یکی رو کُشتم .رفیقای نامردن لوم دادن .خانواده ش قصاص می خوان .منم که بی کس و کارم کسی نیست بره
رضایت بگیره برام.
_ هرکی خربزه می خوره پای لرزش هم می شینه.
سربازه گفت:
_ آقا باید بریم .بعداً برو زندان مالقاتش و درددل کنین.
و سیامک رو با خودش برد .حسابی بهم ریختم .با وجودیکه آدم پستی بود اما شنیدن حکم اعدامش ناراحتم کرد .شاید اگه از
اول تو یه خانواده درستی بزرگ شده بود سرنوشتش این نمی شد .با هر بدبختی ای بود به کمک سرگرد پرونده ,وقت مالقات
گرفتم و چند روز بعد به دیدنش رفتم .گوشی رو برداشتم و از پشت شیشه گفتم:
_ سیا این دم آخری راستش رو بگو ریحانه کجاست؟
_ مُرده.
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_ چی؟ چرا؟
_ بعد از این که از خونه ت بردمش خیلی بهونه می گرفت .مرتب گریه می کرد و می گفت رها و عمو رو می خوام .هرچی
کتکش می زدم فایده نداشت تا غافل می شدم قصد فرار می کرد .منم تصمیم گرفتم بفروشمش .شب به خونه رفتم و گفتم:
_ پاشو ریحان باید بریم جایی؟
_ کجا؟
_ پیش عمو و رها.
_ دروغ می گی فکر کردی بچه م.
_ پاشو بریم وقتی دیدیشون می فهمی.
بازوش رو گرفتم و کشون کشون بردمش سمت ماشین وقتی به خونه اعیونی که قرار بود فروخته بشه رسیدیم گفت:
_ دیدی گفتم دروغ می گی .عمو اینجا نیست تو می خوای من رو بفروشی.
و زد زیر گریه تا خواستم از ماشین پیاده ش کنم از دستم در رفت و دوید وسط خیابون .متأسفانه یه ماشین که سرعت زیادی
هم داشت بهش زد و درجا فوت شد.
بغض گلوم رو گرفته بود .یاد روزایی که باهم بودیم افتادم با همه نفرتم گفتم:
_ یه بار اعدام کمته آشغال اون بچه فقط هشت سالش بود.
_ در عوض راحت شد مطمئن باش اونجا جاش بهتر از اینجاست.
_ خفه شو حیوون ...خوشحالم که تو نه این دنیا داری نه اون دنیا .کاش می تونستم حال و روزت رو اونجا ببینم.
_ خب بسه دیگه صدات رو ببر .یه چیز دیگه هم هست که می خوام بگم.
_ چی؟
با کمی مکث گفت:
_ رها...
_ رها چی؟
_ اون بچه سرراهی نیست .اون رو دزدیدم.
_ چی؟
_ اتفاق ًا از یه خانواده پولدار هم دزدیدم.
_ چی می گی سیا؟
_ هشت سالم بود .اوضاع مالی مون بد بود .حضور یه بچه می تونست کمک بزرگی واسه کسب درآمد بیشترمون باشه .به فکر
دزدیدن یه بچه افتادم اما کوچیک بودم و می ترسیدم از پسش برنیام .یه روز که داشتم تو خیابونای باال شهر وول می خوردم
یه ماشین مدل باال رو دیدم که کنار یه مغازه توقف کرده بود .یه نوزاد رو تو کالسکه گذاشته بودن و سپرده بودن به یه دختر
دَه ,دوازده ساله و خودشون داخل مغازه بودن .دختر سر به هوایی بود برای یک لحظه کالسکه رو رها کرد و به داخل مغازه
کناری که اسباب بازی فروشی بود ,رفت منم از فرصت استفاده کردم و کالسکه رو هل دادم و پا گذاشتم به فرار .چند متر
جلوتر بچه رو بغل کردم و کالسکه رو همونجا گذاشتم .بعدم یه دربس گرفتم و از اون منطقه دور شدم .برای اینکه شر نشه به
فرخنده گفتم :پیداش کردم .طالهاش رو فروختیم و اسمش گذاشتیم رها .اصالً حرفای سیامک برام قابل هضم نبود گفتم:
_ داری جدی میگی؟ رها رو دزدیدی؟
_ آره ,قرار بود هیچوقت نگم اما حاال که دارم می میرم گفتم بهت بگم نکنه آخر عمری ثوابی کرده باشم.
_ آدرسی ,نشونه ای ازشون نداری؟
_ خوبی؟ قضیه مال هجده سال پیشه .من فقط هشت سالم بود .چه می دونم اونا کی بودن.
_ فقط می تونم بگم خیلی پستی.
از اونجا خارج شدم .اشکام جاری شدند .از یه طرف مرگ ریحانه و از طرف دیگه دزدیدن رها ,قلبم رو به درد آورده بود .اگه
زودتر گفته بود نه خانواده م رو از دست می دادم و نه رها رو .مثل عزادارا رو زمین نشستم و زار زدم .اخه این چه بازی ای بود
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که سرنوشت با من داشت .کم کم به خودم مسلط شدم تصمیم گرفتم اول رها رو پیدا کنم و بعد باهم خانواده ش رو .به چند
تا روزنامه ,عکس و مشخصات رها رو دادم و منتظر موندم تا نکنه ازش خبری بشه .روزها به سرعت می گذشت و از رها
خبری نبود .هیچکس باهام تماس نمی گرفت و این من رو ناراحت می کرد .دلم از زمین و زمان گرفته بود .بیشتر از همه از
خودم .از خیانتی که به رها کرده بودم .از حرفای بدی که بهش زده بودم .نه خواب داشتم نه خوراک .تنها آرزوم یه بار دیگه
دیدن رها بود .فقط یه فرصت می خواستم برای جبران اشتباهاتم .پشیمون بودم و تنها راه فرار از این عذاب وجدان ,پیدا
کردن رها بود .روزها بی هدف تو خیابونا پرسه می زدم تا نکنه یه جایی رها رو ببینم .همینطور که غرق در افکارم بودم نمی
دونم چی شد که خودم رو مقابل کافی شاپی که برای اولین بار با رها رفته بودیم دیدم .چقدر از اینجا خاطره داشتم .چقدر
ازش فال می خریدم و اون خوشحال می شد .وارد کافی شاپ شدم و جای همیشگیمون نشستم .یه قهوه تلخ سفارش دادم و
یه یاد گذشته های خوبم چند ساعتی رو اونجا موندم .این دیگه تقریبا کار هر شبم شده بود .یک هفته به همین منوال گذشت.
تو این مدت یاسی چند بار باهام تماس گرفت اما برام مهم نبود دیگه با دیدن شماره ش قلبم به تپش نمی افتاد و هیچ حسی
بهم دست نمی داد .دختری که من فقط بازیچه هوسش بودم ,ارزش دوست داشتن نداشت .وقتی دید زنگش رو جواب نمی
دم ,پیام فرستاد با این متن:
_ ایمان خودت رو بذار جای من ,پول زیادیه نمی تونم ازش بگذرم از تو هم که عشقمی نمی تونم بگذرم بیا مثل قبل باهم
باشیم.
بهتر دیدم که یک بار برای همیشه باهاش تماس بگیرم و همه چی رو تموم کنم .واسه همین باهاش تماس گرفتم و گفتم:
_ تو عاشق نیستی یاسمین .عاشق رهاست که با وجود اینکه هیچ پشتوانه ای نداشت ,مهریه ش رو بخشید تا به من عشقش
رو ثابت کنه و تو با این همه پس انداز و سرمایه ای که داری ,حاضر نیستی به خاطر من از بخشیش بگذری.
_ ایمان اون دختر احمقه نه عاشق .ببینم تو زندگی باهاش خوشبخت بودی؟ یادت رفته به چه حال و روزی افتاده بودی؟
وقتی پول نباشه عشق می تونه به نفرت تبدیل یشه .من اگه چیزی می گم به خاطر آینده هر دومونه.
_ من به این پوال احتیاجی ندارم .خدا رو شکر هم تنم سالمه و می تونم کار کنم ,هم پشتوانه ای مثل پدر کنارمه که نخوام
منتظر مرگ کسی باشم.
_ چرا من هرچی می گم تو باز حرف خودت رو می زنی؟
_ چون دیدگاه ما با هم فرق داره و حرف هم رو نمی فهمیم .کاش هیچ وقت موبایل نخریده بودم و باهات آشنا نمی شدم.
_ حرف آخرت همینه؟
_ حرف اول و آخرم همینه.
_ متأسفم برات .می تونستی با من پادشاه بشی و عشق رو تجربه کنی ولی لیاقت نداری .لیاقتت همون دختره پاپتیه.
_ آره تو درست می گی من بی لیاقتم .پس دیگه سراغم نیا.
و گوشی رو قطع کردم .دیگه هرچی زنگ زد و پیام داد جوابش رو ندادم .چون بد بازیم داده بود .از اول هم قصد جدایی
نداشت و من چه ساده باورش کردم و به خاطرش رها رو طالق دادم.
طبق معمول هر شب ,خودم رو جلوی کافی شاپ دیدم .وارد شدم اما کسی جای من نشسته بود .پشتش بهم بود .بهش نزدیک
شدم و گفتم:
_ ببخشید خانم اینجا جای منه.
وقتی به سمتم برگشت با تعجب بهش خیره شدم .رها بود ,رهای من .با خوشحالی گفتم:
_ وای رها خودتی؟
به سردی از جاش بلند شد و گفت:
_ بفرمایید اینم جاتون.
خواست از مغازه بیرون بره که بازوش رو گرفتم و گفتم:
_ وایسا باید باهات حرف بزنم.
_ دستم رو ول کن .شما نامحرمی ,ضمناً من حرفی باهاتون ندارم.
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با التماس گفتم:
_ رها خواهش می کنم .
خندید و گفت:
_ یه روزی منم خیلی خواهش کردم ولی تو...
نذاشتم حرفش رو کامل بزنه گفتم:
_ می دونم ,اشتباه کردم .تو رو خدا رها فقط یه فرصت بهم بده.
_ فرصت چی؟
_ جبران اشتباهم.
_ متأسفم.
و به سمت در خروجی حرکت کرد .نمی دونستم باید چیکار کنم .اشکام جاری شدند .دنبالش رفتم و جلوش زانو زدم .سرم رو
انداختم پایین و گفتم:
_ می دونم رها ,حق داری من به تو بد کردم .شرمنده تم من رو ببخش.
بازوهام رو گرفت و از زمین بلندم کرد .تو چشمام خیره شد و گفت:
_ بخشیدمت نگران نباش.
_ می شه بازم باهم باشیم؟
_یوسفت دوباره ولت کرد و رفت؟
_ یوسفی در کار نیست .تو رو خدا رها نذار بیشتر ازین التماست کنم.
_ مار از یه سوراخ دو بار گزیده نمی شه .حاللت کردم فقط همین.
و از مغازه بیرون رفت .پشت سرش دویدم و گفتم:
_ چند هفته پیش اتفاقی سیامک رو دیدم.
با شنیدن اسم سیامک ایستاد و به سمتم برگشت .رفتم جلو و گفتم:
_ چیزای زیادی واسه گفتن داشت .بریم کافی شاپ؟
سری تکون داد و گفت:
_ بریم.
جای همیشگی نشستیم .گفتم:
_ قهوه می خوری؟
_ تلخ لطفاً.
با لبخندی گفتم:
_ تو که می گفتی تلخ طعم نیست!.
_ ولی حاال نظرم عوض شده .تلخ غالبترین طعم زندگی منه پس باید بهش عادت کنم.
_ این حرف رو نزن .می دونم بد کردم و اشتباهم قابل جبران نیست اما...
پرید وسط حرفم و گفت:
_ از سیا بگو ,کجا دیدیش؟
_ کالنتری .خیلی اتفاقی .داشتند می بردنش زندان که به هم برخورد کردیم بعداً رفتم مالقاتش تا از ریحانه بدونم.
_ خب؟
_ متأسفانه گفت مُرده.
خنده ای کرد و گفت:
_ دروغ گفته.
_ نه رها این دفعه حقیقت رو گفت.
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_ از کجا می دونی؟
_ زده یکی رو کشته .خانواده طرف قصاص خواستن .حکمش اعدامه .شاید تا االن اعدام شده باشه.
با تعجب گفت:
_ جدی می گی؟
_ آره به خدا.
_ یعنی ریحانه مُرده؟
جریان رو براش تعریف کردم .گریه ش بند نمیومد و به حال ریحانه افسوس می خورد .دوست نداشتم تو این شرایط ببینمش
واسه همینم گفتم:
_ این خبر بده بود یه خبر خوب هم برات دارم.
چیزی نگفت ادامه دادم:
_ تو سرراهی نیستی سیامک تو رو از خانواده ت دزدیده!.
گریه ش بند اومد .سرش رو آورد باال و با چشمای گرد شده گفت:
_ چی؟ شوخیت گرفته؟
_ نه به خدا ,منم از شنیدنش خیلی تعجب کردم.
جریان رو براش تعزیف کردم با چشمای باز ,فقط اشک می ریخت گفتم:
_ رها باید خوشحال باشی ما می تونیم اونا رو پیدا کنیم.
_ خوشحال؟ می دونی این همه سال تو چه نکبتی دست و پا زدم؟ چقدر توهین شنیدم؟
سرم رو انداختم پایین و گفتم:
_ می دونم .شرمنده تم.
_ چرا دنبالم نگشتن؟
_ حتماً گشتن و پیدات نکردن .بیا فردا بریم کالنتری .ما می تونیم پیداشون کنیم رها.
_ باشه صبح خبرم کن.
_ االن کجا زندگی می کنی؟
_ به تو مربوط نیست
شماره ش رو گرفتم تا صبح باهاش هماهنگ کنم .قهوه ش رو نخورده بلند شد و رفت .بهش حق می دادم .خیلی سخته متهم
بشی به بی کس و کاری و بعد بفهمی خانواده داری .ساعت نُه صبح جلوی کالنتری ای که باهم وعده کرده بودیم ,منتظرم
ایستاده بود .به طرفش دویدم و گفتم:
_ببخشید دیر کردم...بریم.
با هم وارد کالنتری شدیم .پیش سرگرد پرونده رفتم و اعالم کردم که گمشده م رو پیدا کردم .بعد از بستن پرونده به جناب
سرگرد گفتم:
_این خانم سال هفتادوهشت دزدیده شده .چطور می تونه خانواده ش رو پیدا کنه؟
با تعجب گفت:
_ چطور فهمیدید؟
_ کسی که اون رو دزدیده حاال که چیزی به پایان عمرش نمونده اعتراف کرده.
_ خب اگه دزدیدنش پس حتماً خانواده ش به پلیس اطالع دادن .شما باید برید بایگانی و از اونجا تمام پرونده هایی که مال
دزدی بچه مربوط به سال هفتادوهشت بوده رو بررسی کنین .نامه ش رو یهتون می دم تا باهاتون همکاری کنن.
_ خیلی ممنون جناب سرگرد.
_ البته اینجا پرونده هایی که مربوط به مشهده هست اگه شهر دیگه یا جای دیگه شکایت کرده باشن باید برید کالنتری کل و
نامه از دادگاه ببرید تا بررسی کنن.
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_ فکر کنم همین مشهد کافی باشه.
_ خب شاید مسافر بودن .در هر صورت باید همه احتماالت رو در نظر گرفت .بیا این نامه رو بگیر و برو بایگانی اگه چیزی
گیرت نیومد بیا تا بگم چیکار کنی.
_ چشم یه دنیا ممنون.
همراه رها به قسمت زیرزمین که بایگانی قرار داشت رفتیم .نامه رو به مسئولش که آقای رفیعی بود ,دادیم .اونم گفت:
_ بفرمایید بشینید .بذارید اول کامپیوتر رو چک کنم.
خدا خدا می کردم کار به دادگاه و کالنتری کل نکشه و هرچه زودتر رها به خانواده ش برسه .بعد از چند دقیقه گفت:
_ سال هفتادوهشت نزدیک هشت مورد دزدی بچه اعالم شده که فقط سه تاش نوزاد بوده.
با عالقه گفتم:
_ خب؟.
_ بذار پرونده این سه تا در بیارم جزییات داخلش نوشته شده.
با خوشحالی به رها گفتم:
_ داریم موفق می شیم.
با استرس گفت:
_ هنوز که چیزی معلوم نیست.
طولی نکشید که آقای رفیعی با سه تا پرونده برگشت و پشت میزش نشست عینکش رو به چشمش زد و گفتِ:
_ خب اولی که یه نوزاد پسر بوده و از پرورشگاه دزدیده شده.
گفتم:
_ نه این نیست.
پرونده رو گذاشت کنار و بعدی رو برداشت و گفت:
_ دومی یه نوزاد دختر بوده که بعد از یه مدت بچه پیدا شده و پرونده توسط خانواده ش بسته شده.
گفتم:
_ نه اینم نیست.
همه امیدمون به پرونده سوم بود که آقای رفیعی گفت:
_ سومی یه نوزاد دختر بوده که...
گفتم:
_ که چی؟؟؟
_ یا پیدا شده و اطالعی به ما ندادن یا هنوزم گمه .چیزی اینجا نوشته نشده.
با خوشحالی گفتم:
_ میشه آدرس یا شماره تلفن اون خانواده رو بدین؟.
_ بله چرا نشه.
برام روی کاغذ آدرس و تلفن رو نوشت و به دستم داد .ازش تشکر کردیم و پیش سرگرد برگشتیم .گفتم:
ال یه مورد مشکوک پیدا شده ایشاال همین باشه.
_ فع ً
_ ایشاال .چه بود جه نبود خبرش رو بهم بده.
و خطاب به رها گفت:
_ نگران نباش دخترم کمکت می کنیم پیداشون کنی.
رها_ ممنون.
از اونجا خارج شدیم .آدرس مال منطقه باال شهر بود .بهش گفتم:
_ مطمئنم همینه فقط خدا کنه از اونجا نرفته باشن.
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_ بیا به شماره هه زنگ بزن ببین کسی جواب میده.
با شماره تماس گرفتم ولی کسی جواب نداد بهش گفتم:
_ می ریم سمت آدرس.
یه دربست گرفتیم و راه افتادیم .وقتی رسیدیم هر دو استرس داشتیم .از ماشین پیاده شدیم و بعد از کلی گشتن پالک
موردنظر رو پیدا کردیم بهش گفتم:
_ تو همینجا بمون من می رم ببینم چجور آدمایی هستن اصالً شاید بچه شون رو پیدا کرده باشن.
_ باشه ولی زیاد طولش ندیا دارم از استرس می میرم.
دستاش رو گرفتم مثل تکه یخ شده بود .گفتم:
_ آروم باش رها ایشاال هرچی خیره می شه.
سری به عالمت باشه تکون داد و گفت:
_ برو زودتر برو تا همه چی معلوم بشه.
زنگ در رو به صدا در آوردم طولی نکشید که خانمی گفت:
_ بفرمایید؟
_ ببخشید می شه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
_ شما؟
_ از دختر گمشده تون خبر آوردم.
بالفاصله در باز شد .وارد یه خونه تقریباً سیصد متری شدم .از حیاطی که گل و گیاه ها و حوض آبی که وسط قرار داشت,
حسابی باصفا و دلنشینش کرده بود ,عبور کردم .در حال باال رفتن از پله بودم که مرد نسبتاً مسنی ,در ساختمون رو باز کرد و
به استقبالم اومد .به سمتش رفتم و باهاش دست دادم اونم من رو به داخل راهنمایی کرد .وارد پذیرایی شدم خانمی روی مبل
نشسته بود که با دیدنم بلند شد و بعد از احوالپرسی ازم خواست تا کنارش بشینم .من و اون آقا بهش ملحق شدیم و روی
مبلهایی که تو پذیرایی قرار داشت نشستیم .چند لحظه اول به سکوت گذشت تا اینکه اون مرد بهم گفت:
_ خب تو چی می دونی از دختر ما؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
_ راستش خیلی اتفاقی متوجه شدم که دختری رو سال هفتادوهشت دزدیدن برای اینکه ازش به عنوان بچه کار استفاده کنن.
با پیگیری هایی که از طریق سرگرد احمدی انجام دادم فهمیدم که تو اون سال بچه شما رو هم دزدیده بودن.
زنه با گریه گفت:
_ آره هیجده ساله که دنبالشم.
با ناراحتی گفتم:
_ واقع ًا متأسفم خانوم.
قضیه چگونگی دزدیده شدن رها رو براشون تعریف کردم .زنه از جاش بلند شد و با فریاد گفت:
_ آره خودشه دختر منه بگو کجاست؟ می خوام ببینمش.
و صدای هق هقش بلند شد .مرده گفت:
_ خانوم آروم باش .از کجا معلوم که خودش باشه.
زن بیچاره گفت:
_ دختر ما رو هم جلو مغازه دزدیدن یادت نیست؟ .فقط چند لحظه بچه رو سپردم به خواهرم و رفتم داخل مغازه .وقتی اومدم
دیدم نیستن .فکر کردم طیبه اون رو با خودش برده اطراف بگردونه اما در کمال ناباوری دیدم اون تو مغازه بغلی سرگرم اسباب
بازیاست! .دویدم داخل و بهش گفتم:
_ طیبه بچه کو؟
_ همونجا بیرونه جلو مغازه.
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زدم تو سرم و گفتم:
_ نیست که!.
با هم بیرون دویدیم اما کسی نبود .به پلیس اطالع دادیم .روزنامه اگهی زدیم مژدگونی براش تعیین کردیم اما هیچ فایده ای
نداشت .هیجده ساله که از
غمش دارم می سوزم .دیگه نتوست ادامه بده مرده گفت:
_ تو این سالها خیلیا اومدن و خواستن پولی به جیب بزنن اما هیچکدوم دختر ما نبودن چون نمی دونستن چجوری دزدیده
شد.
با خوشحالی گفتم:
_ پس رها دختر شماست؟!.
زنه نگام کرد و گفت:
_ رها؟
_ بله اسمیه که اونا براش گذاشتن بعد از دزدیده شدنش.
_ االن کجاست؟ می خوام ببینمش.
مرده گفت:
_ برای اینکه خیالمون راحت بشه باید ازمایش دی اِن اِی انجام بشه شما که مخالفتی نداری؟
_ نه اصالً اتفاقاً این بهترین کاره.
دوباره زنه گفت:
_ دخترم کجاست؟
_ همینجا خانم پشت در.
سراسیمه از پذیرایی خارج شد .من و اون مرد هم به دنبالش به سمت در حرکت کردیم .وقتی وارد حیاط شدیم دیدیم که زنه
رها رو بغل کرده و در حال گریه زاریه .مدام می بوسدش و می گه:
_ جالل خودشه .این دختر ,دختر منه .این شهرزاد منه.
جلو رفتیم و کنارشون ایستادیم .جالل گفت:
_ بسه خانوم یه لحظه مهلت بده.
از آغوش هم جدا شدند در حالی که هر دو اشک می ریختند .مرده خطاب به رها گفت:
_ حس یه مادر هیچوقت نمی تونه اشتباه باشه اگه می گه تو شهرزادی پس حتماً هستی اما اگه اشکالی نداشته باشه بریم
آزمایش بدیم تا خیال همه راحت بشه.
رها با صدای لرزونی گفت:
_ باشه بریم.
خانومه که مادر رها بود به خواهرش زنگ زد و ازش خواست به خونه شون بیاد تا بچه ها که از مدرسه برگشتن پشت در
نمونن و بعد همگی با هم به سمت بیمارستان حرکت کردیم .کارهای مربوط به آزمایش انجام شد و بعد از دو روز مشخص شد
که نتیجه مثبته .با شنیدن این خبر خانواده ش از خوشحالی روی پا بند نبودند .مرتب بغلش می کردند و خدارو شکر می
گفتند .نفس راحتی کشیدم و از این که رها خانواده و سرپناه پیدا کرده بود خوشحال بودم .بهش گفتم:
_ اینم خانواده ت .
لبخندی زد و گفت:
_ ممنونم تو به من لطف بزرگی کردی.
_ خواهش می کنم.
و از اونجا خارج شدم .دیگه نوبت خودم بود که پیش خانواده م برگردم .دلم براشون یه ذره شده بود .از تاکسی پیاده شدم و
مقابل در ایستادم .با لرزشی که تو دستام بود زنگ رو زدم .صدای مادرم رو شنیدم که می گفت:
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_ کیه؟
با شرم گفتم:
_ ایمان.
در باز شد .داخل شدم .مادرم دوید به سمتم و بغلم کرد .گفت:
_ الهی فدات بشم ایمان کجا بودی مادر.
هر دو اشک می ریختیم .بغض لعنتی اجازه حرف زدن بهم نمی داد .فقط تونستم بریده بریده بگم:
_ شر....منده ....تم ....ما....مان.
_ قربونت برم هیچی نگو بذار فقط نگات کنم.
از آغوشم بیرون اومد .دستام رو گرفت و من رو به داخل پذیرایی برد .روی مبل نشستیم .مدام اشکاش رو پاک می کرد تا
بتونه من رو بهتر ببینه .مرتب سر تا پام رو نگاه می کرد و قربون صدقه م می رفت .یه دفعه صدای باز و بسته شدن در اومد.
مامان گفت:
_ بابات اومد.
در حالی که نون خریده بود وارد پذیرایی شد و گفت:
_ بیا خانم اینم.....
همین که چشمش به من افتاد حرفش نصفه موند .به سمتش رفتم در آغوشش گرفتم .دستهاش رو بوسیدم و گفتم:
_ من رو ببخش بابا.
بغلم کرد و در حالیکه سعی داشت جلو اشکاش رو بگیره گفت:
_ خوش اومدی پسرم.
اون لحظه ها ناب ترین لحظه های زندگی من بود .آدم تا چیزی رو از دست نده قدرش رو نمی دونه و من تازه داشتم می
فهمیدم که داشتن خانواده بزرگترین نعمته .مامان با یه لیوان شربت اومد کنارم نشست و گفت:
_ زنت کجاست مامان؟
اهی کشیدم و گفتم:
_ تو این مدت اتفاقای زیادی افتاده .زنم االن پیش خانواده شه.
با تعجب گفت:
_ چی؟ خانواده ش؟ همون بابای معتادش و برادر نامردش؟
_ نه خانواده واقعیش .مامان ,برادرش اعتراف کرد که رها رو دزدیده بوده.
بابام گفت:
_ یعنی چی؟ تعریف کن ببینم.
قضیه رو براشون تعریف کردم و گفتم:
_ االن رها شناسنامه جدید داره .اسمش شهرزاده .شهرزاد محمدی .پدرش استاد دانشگاست و مادرش معلم دبیرستان .یه
خواهر و برادر کوچیکتر از خودش داره که محصلن.
بابام با ناراحتی گفت:
_ خدا لعنتشون کنه .چطور با سرنوشت این بچه بازی کردن.
مامانم گفت:
_ خدا ما رو ببخشه .چقدر در موردش بد حرف زدیم دختر بیچاره.
نمی خواستم از طالقمون چیزی بگم ,واسه همینم گفتم:
_ من فکر می کنم عقدمون باطله چون اون شناسنامه واقعی نبوده .اون االن هویت جدیدی داره و دیگه رهای سابق نیست.
بابا_ خب باید چیکار کنیم؟
_ اگه اجازه بدین می خوام ایندفعه رسمی و قانونی باهاش ازدواج کنم .می خوام برام برین خواستگاریش.
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مادرم خندید و گفت:
_ من از خدامه واسه ته تغاریم برم خواستگاری.
بابا_ منم حرفی ندارم .اینجوری خیلی بهتره .خانواده ها هم باهم آشنا میشن.
مامان_ شماره خونه شون رو داری؟
_ آره.
_ پس بهم بده تا فردا زنگ بزنم و قرار آخرهفته رو بذارم.
_ چشم.
شماره رو بهش دادم و کلی خوشحال بودم اما از طرفی هم نگران جواب رها بودم یعنی من رو قبول می کنه؟ یا هنوزم ازم
دلخوره؟ این چیزی بود که به زودی معلوم می شد .عصر مامان با آرش و مهرداد تماس گرفت و برای شام دعوتشون کرد تا
بعد از مدتها دوباره همگی دور هم جمع بشیم .شب خیلی خوبی رو گذروندیم کلی گفتیم و خندیدیم .صبح مامانم گفت:
_ ایمان زنگ زدم و برا آخر هفته قرار خواستگاری رو گذاشتم.
با خوشحالی گفتم:
_ قبول کردن؟
_ آره وقتی فهمیدن کی هستی قبول کردن.
_ خدا رو شکر.
مامانم خندید و گفت:
_ خوبه که هنوزم مثل روز اول انقدر ذوق داری.
لبخندی زدم و چیزی نگفتم .اونا از چیزی خبر نداشتند و دلیل استرس من رو نمی دونستند!.
باالخره روز موعود فرا رسید .کلی به خودم رسیدم .بعد از آرایشگاه و سر و سامون دادن به موهام به خونه اومدم .یه دست کت
شلوار شیک مشکی پوشیدم و با پدر و مادرم راهیه خونه رها شدیم .تو راه یه دسته گل رز قرمز و یه جعیه شیرینی گرفتم و
راه افتادیم .وقتی به در خونه شون رسیدیم همه وجودم قلب شده بود .استرس بدی داشتم اما سعی می کردم پشت لبخندم
پنهان کنم .زنگ رو زدیم .در باز شد .از حیاط گذشتیم و با استقبال پدر و مادر رها به داخل رفتیم .مادرش دسته گل و
شیرینی رو گرفت و گفت:
_ چرا زحمت کشیدید خودتون گلید.
مامان هم با خوشرویی جواب دادِ:
_ قابلتون رو نداره.
روی مبل نشستیم و من تمان مدت سرم پایین بود .مامان گفت:
_ خب دیگه بهتره بریم سر اصل مطلب.
مادر رها گفت:
_ واال من تازه دخترم رو پیدا کردم و برام سخته بخوام اتقدر زود شوهرش بدم ولی بازم حرف ,حرف شهرزاده .هرچی اون بگه.
بابام گفت:
_ خب حاال عروس خانم کجان؟
مادرش رها رو صدا زد و طولی نکشید با سینی چای وارد شد .به همه تعارف کرد و به من که رسید بدون این که نگام کنه
گفت:
_ بفرمایید.
برداشتم و گفتم:
_ ممنون.
سینی رو روی میز گذاشت و یه گوشه نشست .پدر رها گفت:
_ به نظرم اول دختر پسر برن حرفاشون رو بزنن اگه نظرشون مثبت بود بقیه حرفا رو ما بزنیم.
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همه موافقت کردند .من و رها بلند شدیم و به اتاقی که نزدیک آشپزخونه قرار داشت ,رفتیم .هر دو روی تخت نشستیم .بعد از
چند دقیقه ,سکوت رو شکستم و گفتم:
_ خب؟ نظرت چیه؟
_ یعنی نمی دونی؟
_ تو رو خدا رها نه ببخشید شهرزاد یه فرصت دیگه بهم بده.
_ همون رها صدام کن راحتترم.
_ چرا؟ نمی خوای گذشته رو فراموش کنی؟
_ نه می خوام همیشه یادم بمونه که کی بودم و چی شدم .تا همیشه قدر االنم رو بدونم.
_ ولی مامانت گفت شهرزاد.
_ اونا به اسم رها عادت ندارند.
_ بهم فرصت می دی؟
_ نه نمی دم چون تو خیلی نامردی!.
با ناراحتی گفتم:
_ خیلی بی انصافی رها ,من دوست داشتم .به خاطرت هرکاری کردم .قید خونه و خانواده م رو زدم .برای این که هرچه زودتر
زن و زندگیم تو رفاه باشن تن به هرکاری دادم.
با کمی مکث ادامه دادم:
_ من بهت دروغ گفتم .هیچوقت کارپرداز نبودم .تو یه شرکت خدماتی کار می کردم .می دونی یعنی چی؟ یعنی خونه های
مردم رو تِی می کشیدم و دستشویی هاشون رو می شستم اما هیچوقت بهت نگفتم تا نشکنی و ناراحت نشی چون حتی یه
ثانیه تحمل غمت رو نداشتم.
با تعجب بهم خیره شد و گفت:
_ چی؟ شرکت خدماتی؟
_ بله رها خانم .منی که دست به سیاه و سفید نمی زدم و حتی اتاق خودمم تمیز نمی کردم اما به خاطر تو شدم خدمتکار
مردم .پشیمون هم نیستم چون عاشقت بودم .چون حاضر بودم برای عشقم جون هم بدم.
وقتی نگاهش کردم دیدم حلقه های اشک توی چشمای خوشکلش نشسته .بهم گفت:
_ بودی؟ یعنی دیگه نیستی؟
_ هستم که االن اینجام .بهم یه فرصت دیگه بده قول می دم جبران کنم.
اشکش رو پاک کرد و گفت:
_ از وقتی اومدم اینجا هیچوقت آرزو نکردم که ای کاش دزدیده نمی شدم یه جورایی از سیامک ممنونم می دونی چرا؟
_ چرا؟
_ چون اگه اون من رو نمی دزدید هیچوقت فرصت پیدا نمی کردم که بهت فال بفروشم .هیچوقت نمی دیدمت و سرنوشتم
جور دیگه ای رقم می خورد و من این رو نمی خوام .من زندگی ای که تو توش نباشی رو نمی خوام.
با تعجب گفتم:
_ رها داری جدی می گی؟ یعنی هنوزم دوستم داری؟
ی که سراغ دارم.
_ هنوزم عاشقتم ایمان .با خودت نگفتی چرا اونشب به اون کافی شاپ اومده بودم؟ چون اونجا بهترین جای ِ
جایی که تو توش نفس کشیدی .وقتی اونجا باشم انگار به تو نزدیکم .می دونی وقتی پرسیدی کجا زندگی می کنی چرا بهت
گفتم به تو مربوط نیست؟ چون هنوزم تو همون خونه بودم .دلم نمی خواست از اونجا برم چون تمام در و دیواراش عطر تو رو
داشتن چون وقتی می خوابیدم حُرم نفسهات کنار گوشم رو حس می کردم چون....
گریه اجازه حرف زدن بیشتر رو بهش نداد .بغلش کردم و گفتم:
_ من چه خوشبختم که دختری مثل تو عاشقمه به خاطر همه بدیهام شرمنده تم.
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_ نه این حرف رو نزن .خوبیهات بهم بیشتر از بدیهاته .هیچوقت لحظه های تلخی که با تو شیرین شد رو فراموش نمی کنم.
تو ,شکر قهوه تلخ منی ایمان.
نمی دونستم از خوشحالی باید چیکار کنم .به چشماش خیره شدم و گفتم:
_ بهت قول می دم خوشبختت کنم عشقم.
_ نیازی به قول نیست همین که کنارم باشی خوشبخت ترینم.
بوسیدمش و ازش تشکر کردم .با هم از اتاق بیرون اومدیم در حالی که لبخند به لبامون بود با دیدن ما ,پدرم گفت:
_ خب دیگه لبخند به لب اومدن بیرون و این یعنی همه چی حله ...مبارک باشه.
پدر رها گفت:
_ دخترم جوابت چیه؟
رها سرش رو انداخت پایین و گفت:
_ با اجازه شما...
و سکوت کرد .همه دست زدند و به هم تبریک گفتند .شیرینی خوردیم و مراسم بله برون رو انداختیم برای هفته آینده .از
خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم .انگار رو ابرا بودم .روزها به سرعت سپری شدند و مراسم بله برون هم به خوبی انجام
شد .مهریه ش رو مثل قبل در نظر گرفت و ما هم قبول کردیم .قرار شد مراسم عقد و عروسی رو با هم بگیریم .به اصرار
خانواده ها یه صیغه محرمیت خوندیم تا بتونیم با هم رفت و آمد داشته باشیم .هر روز با هم بیرون می رفتیم و در تدارک
مراسم عروسی بودیم .پدرم می خواست آپارتمانم رو بفروشه و یه خونه بزرگ تر برام بخره اما من مخالفت کردم .چون از اون
خونه خاطرات خوبی داشتم .ازش خواستم همون رو بهم بده .وسایل خونه رو خالی کردم و جهیزیه رها رو چیدیم .این خونه
بوی ریحانه رو می داد و من دوستش داشتم .روز عروسی فرا رسید .وای که رها چقدر زیبا شده بود .چقدر لباس عروس بهش
میومد .عین فرشته ها پاک و معصوم به نظر می رسید .باهم وارد سالن شدیم .کنار سفره عقد نشستیم و عاقد صیغه عقد رو
جاری کرد:
_ عروس خانم بنده وکیلم؟
_ با اجازه پدر و مادرم و بزرگترا...بله.
سالن از دست و سوت و جیغ به هوا رفت .این لحظه های ناب واقعاً برای من بهترین لحظات عمرم بود .بعد از مراسم وارد خونه
مون شدیم .جلوی در آقا رحمان رو دیدیم که به سمت ما میومد باهام روبوسی کرد و گفت:
_ بهت تبریک می گم پسرم .خیلی بهم میاین ایشاال که به پای هم پیر بشین.
خندیدم و گفتم:
_ ممنون آقا رحمان ما این خوشبختی رو از شما داریم اگه تو اون روز به رها پناه نمی دادی معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا
می کردیم.
_ من وظیفه م رو انجام دادم.
ازش تشکر کردیم و به سمت واحدمون راه افتادیم .بعد از وارد شدن مستقیم به اتاق خواب رفتیم .رها پشت میز آرایشش
نشست و منم روی تخت ولو شدم .مشغول باز کردن موهاش بود که بهم گفت:
_ وای ایمان میای کمک؟ خیلی زیادن!.
خندیدم .بلند شدم و موهاش رو باز کردم .بیشتر از هزار تا گیره تو سرش بود با لبخندی گفتم:
_ عجب حالی دارن این آرایشگرا!.
و دوباره با همون لباسا روی تخت خوابیدم .رها به حموم رفت تا دوش بگیره و من اونقدر خسته بودم که خیلی زود به خواب
رفتم .صبح با بوسه رها روی لبهام ,چشمام رو باز کردم .با لبخند گفت:
_ سالم عشقم صبحت بخیر .
_ سالم عزیزم صبح تو هم بخیر.
_ پاشو بیا صبحونه لباساتم عوض کن ظهر شداااا.
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_ مگه ساعت چنده؟
_ نُه.
_ خب هنوز وقت هست ,یه دوش می گیرم و میام.
_ باشه.
یه دوش مختصری گرفتم .لباس پوشیدم و به آشپزخونه رفتم .با هم صبحونه خوردیم .گفتم:
_ چمدون رو بستی؟ همه چی آماده ست؟
_ بله اقا همون دیشب بستم.
_ باریکال به تو خانوم فعال خودم.
بعد از صبحونه آماده شدیم .چمدون رو تو ماشین گذاشتم و گفتم:
_ بریم؟
_ بریم.
هر دو سوار شدیم و برای ماه عسل به سمت ویالی بابام ,تو شمال حرکت کردیم .تمام مسیر رها به بیرون خیره بود .بهش
گفتم:
_ چیه خانومی؟ نمی خوای به ما یه نگاه بندازی؟
خندید و گفت:
_ واقع ًا حیفه آدم دیدن همچین منظره هایی رو از دست بده .چه جاده قشنگی!.
وقتی رسیدیم ماشین رو توی محوطه ویال پارک کردم .هر دو پیاده شدیم .رها بی هیچ حرفی به سمت ساحل دوید هرچی
صداش کردم محل نذاشت .وسایل رو به داخل بردم و بعد از عوض کردن لباسهام به سمت دریا حرکت کردم .شلوارش رو تا
زانو زده بود باال و روی شن ها طوری که موج به پاهاش بخوره می دوید .دستهاش رو باز کرده بود و بلند بلند می خندید.
نزدیکش شدم و گفتم:
_ دیگه داره به دریا حسودیم میشه!.
با لبخندی گفت:
_ برای اولین باره که دارم دریا رو از نزدیک می بینم .همیشه آرزوم بود بیام دریا .بهم حق بده عزیزم.
_ یعنی تو تا االن مسافرت نرفته بودی؟
_ نه بابا ,تو که وضعیت ما رو دیدی.
_ بهت قول می دم هرچند ماه یه بار ببرمت مسافرت ,هرجا که بخوای.
بغلم کرد .گونه م رو بوسید و با خوشحالی گفت:
_ وای خداجون ,مرسی .مرسی که ایمان رو بهم دادی.
خندیدم و گفتم:
_ خب حاال بیا بریم داخل یه چیزی بخوریم .شب دوباره میایم کنار ساحل چطوره؟
_ عالیه.
و دوتایی به سمت ساختمون حرکت کردیم .پنج روزی که شمال بودیم خیلی بهمون خوش گذشت .هر روز ,گردش و تفریح
بودیم .از بازی های دریایی گرفته تا پارک و تله کابین و جنگل ...رها حسابی ذوق زده و خوشحال بود درست مثل بچه ها.
روزی که وسایل رو جمع می کردیم تا برگردیم وقتی سوار ماشین شدیم بهم گفت:
_ واقع ًا این چند روز بهترین روزهای زندگیم بود .تا حاال همچین حسی رو تجربه نکرده بودم ,حس خوشبختی مطلق.
تو دلم خدا رو شکر می کردم از این که همچین زن قانعی دارم .دختری که با یه سفر شمال خودش رو خوشبخت می بینه و
بهترین روز زندگیش رقم می خوره .چقدر سطح توقعش از زندگی کمه و این برای من یه خوش شانسی به حساب میومد چون
خیلی راحت می تونستم خوشحال و خوشبختش کنم در حالی که یاسمین اگه دنیا رو هم بهش می دادی باز کمش بود.
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گاهی وقتها ما انسان ها اصرار به داشتن چیزی داریم که تنها خدا می داند به صالح و مصلحتمان نیست ...بهتر است صبور
باشیم و به خدا اعتماد کنیم چرا که قطعاً انچه که روزی در جایی از دست می دهی چند برابر بهتر را روزی درجایی دیگر
خواهی یافت و آنگاه پی خواهی برد که تو تنها نیستی و خدایت برایت بهترین ها را رقم زده است در حالی که تو نمی
دانستی ...اگر وضعیت موجود را دوست نداری ,اگر زندکی آنطور نیست که می خواهی ,کمی تحمل کن! چرا که همیشه
همینطور نمی ماند ...یک روز که تصورش را نمی کنی...جایی که در خواب هم ندیده ای...لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی
کنی...و تازه رها شده ای از بند آرزو ...از جانب پرورگار دریافت خواهی کرد ,چیزی فراتر از آنچه در طلبش بوده ای .چیزی
بسیار ارزشمندتر و دلپذیرتر!.
پایان....
.

118

https://telegram.me/romancity

