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هشدار
گذاشتن برای دانلود بايد با بهره مندی از نشانی رايانامه ی نويسنده که در
پرونده ی داستان ها هست از نويسنده رواديد بخواهيد .
نويسنده از استفاده ي متن داستان ها در پست ها به گونه ی ﺗايپ شده به
دست هر کسی به طور کامل يا اندک يا سريالی به سختی ناراضی خواهد بود
پس خواهشمند هست چنين کاری نفرماييد .

با سپاس

گيتا پويش

www.takbook.com
5

پرده ی نمايش با دست زدن ﺗماشاچی ها بسته شد و زينت هم چون ديگـر ﺗماشاچی
ها و بسيار بيش ﺗر از آن ها دست زد ولـی ايـن آرامـش نﮑـرد چـون به راستی بازی
هـنـايـنـده ی بازيگـر و جادويش در نمايش او را شگـفت زده کرده بود  .او خود بازيگـر
سينما بود پس با نخستين نگـاه از جادوی بازی آن بازيگـر مرد نمايش آن شب ميخﮑـوب
شده بود .

ﺗا به روز خود آمد سوی هايش را ﺗهی يافت  .ندانست کـه چگـونه خود را به پشت
پرده رساند که آن بازيگـر را ديد  .جلو رفت و بازيگـر را هم چنان سرگـرم در پاک
کـردن چـهـره آرايی َش ديد  .جلو ﺗر رفت و پشت سر او ايستاد و گـفت :

 ببخشيد  .آقا !کـه مرد بيچاره از جايش پريد سپس برگـشت و با شگـفتی به او نگـريست سپس لبخند
جای اخم را گـرفت و لب باز کـرد و گـفت :
 آره  .می خواستم ... باورم نمی شه  ،شما کجا ؟ اين جا کجا ؟ خانوم ! خيلی زحمت کـشيدين  ،اسطوره خانم ! مچﮑـرم از لطف ِ ﺗون  .می خواستم بهتون بگـم کـه راسی که قـشنﮓ و گـيرا بازیمـی کردين  .شما کـه اين اندازه خوب بازی می کنين چرا ﺗوی سينما نيستين ؟
 ای خانوم ! سينما کـُلی سختی داره  .شما ﺗازه اومدين  .درسته که خوب بازارو مشتگـرفتين ولی مافيای سينما شما رو ول نمـی کـنه  .کمی صب کـنين .
 مافيای سينما ؟ منظورﺗون ... منظورم کسای يه که نمی خوان به مشت گـرفتن ِ ﺗون ادامه بدين و هر کاری می کننفﻘﻂ اميدوارم شما دچارش نشين چون يه زن مثل شما نمی ﺗونه از ضربه هاش قد راس
کنه .
 ولی شما که می ﺗونين . من ؟ من بايد به فﮑر خيلی چيزا باشم . حيفه که اين همه هنر و ﺗونايی ﺗنها برای يه قشر ويژه از مردم باشه  .ﺗازگـی ها کاریبه من پيشنهاد شده که بازيگـر مرد ندارم  .من  ،اگـه خوش ِ ﺗون بياد با کارگـردان
گـفت و گـو کـنم و شما بياين .
 نﻘش مﻘابل مرد شما ؟ يﮑم واسه من زياد نيس ؟ آقای ... پارسا هستم  ،سپهر پارسا . -آقای پارسا ! اين اندازه فروﺗنی خيلی زياده ها  .جلوی پيشرفت شما رو می گـيره .
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 باشه  .خانم ! چه افتخاری بيش ﺗر از اين که با شما هم بازی بشم ؟ مـچﮑـرم کـه روی مـنـو زمـيـن نـنـداخـتـيـن  .پـس خـدانگـه دار . خدانگـه دار .و رفت  .سپهر برگـشت و به آينه نگـريست سپس لپ خود را گـرفت و فشرد ﺗا ببيند
خواب بوده يا بيدار  .آری  ،انگار بيدار هست چون دردش آمد  .ناگهان هنگـام گـام
برداشتن به سوی خانه ی کـوچﮑـش به ياد زينت افتاد و با خود گـفت بی آن که دانسته باشد
که بلند گـفته يا نه و ديگـران شنيده اند يا نه .
 -از ﺗوی فيلماشم خوشگـل ﺗر بود  .چه چـشايی داش ! خـدا جـون ! چی ساختی !

سپس به سوی هايش نگـريست ﺗا ببيند اگـر بلند گـفته باشد کـسی آن نزديﮑـی نبوده باشد .
ديد کسی آن جا نـيست مگـر خـودش  ،پس لبخندی زد و راهش را پيمود.
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فردا پيش از نمايش بود که زينت با آ قای ذاکر که کارگـردان فيلم ﺗازه ی زينت بود به
پشت پرده آمدند  .پس از درودی و سپاسی دانست که آقای ذاکر به گـونه ی آميخته به
کـراهتی او را ورانداز می کـند  .به زينت نگـريست هم چنان که دارد با شور و لبخند
برلب به او می نگـرد که لب باز می کـند و می گــويد :

 آقای پارسا ! ايشون کارگـردان همون فيلمه که بهتون گـفتم  .آقای ذاکر ! می دونم ازخوش ﺗون می آد  .آقای پارسا ! ما ﺗو سالن چشم به بازی شما دوختيم .
بازيش
ِ
 درسته  .خانم برخوردار! بايد بريم و ببينيم که آقای پارسا چند مرده حﻼجه . صد مرده  ...نه  ...نه  ،کمه  .هزار مرده . شنيدن کـی بود مانند ديدن ؟ درسته  .بريم .کـمی دور شدند کـه زينت سوی سپهر دويد و به آرامی و شور گـفت :
  ...سنﮓ ﺗموم بذارين  .اين بار ديگـه سرنوشت سازه براﺗون . خيا ِل ﺗون ﺗخت باشه . به اميد ديدار .ﺗمام نيرويش را فراهم آورد و با همه ی دل و هـنرش بازی کرد  .پس از بازی به پشت
پرده رفت که زينت و ذاکر را ديد  .با کمی گـفت و گـو دانست که هنوز ذاکر اکراه دارد
پس لب باز کـرد و گـفت :
 آقای ذاکر ! اگه هنوز دودل هستين  ،کـسی وادارﺗون نمی کنه کـه منو برای بازی ﺗوفيلم ﺗون ...
ِ
 من اجراﺗو قبول دارم  ،ازش خوشم می آد امـا از خودت اصﻼ ً ،نه  .خوشم نمی آد . اين نظر شماس ؟ ديد ﺗونو روشن بگـين  .من ﺗنها با کـسی که به ديدم سزاوار بازی با منه  ،بازی می کنميعنی آقای پارسا .
 من َم با بازيش حرفی ندارم اما گـفتم از خودش خوشم نمی آد . خب  ،نياد  .مگـه می خوای باهام ازدواج کنی ؟زينت لبخندی زد سپس جلوی خنده َش را گـرفت و گـفت :
 راس می گـه  .شما آقای پارسا ! پس کـی می ﺗونين سر فيلم برداری بياين ؟ پس از اين کـه اين کار ﺗموم شد . کـی اين کار ﺗموم می شه ؟ ﺗا دو هفته ی ديگـه ﺗموم می شه  .آقای ذاکر ! -باشه  .پس ﺗا دو هفته ی ديگـه می بينمت سر فيلم برداری .
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 ﺗا دو هفته ی ديگـه .و پس از زمانی از آن جا رفتند  .به خانه که رفت يک دّم بانﮓ و چهره ی خندان زينت
کـه گـويی از نماهای روی در و ديوار خانه بيرون می زد  ،در سرش باز نمی ايستاد  .در
اين روزها حتا واژ نخست نام زينت که می آمد  ،قند در دلش آب مـی شد  .باورش نمی شد
که مانند پسر بچه های هفده هژده ساله زمانی با خامه ای يا گاه با نوک انگـشت بر هر
چيزی واژ نخست نام او را می نوشت  .به خانه که می رفت ﺗنها فيلم های او را می ديد .
ﺗا کـار به جايی رسيده بود کـه هر نامی را کـه می بايست بگـويد  ،نمی گـفت و نام زينت
را می برد  .کارگـردان پَی ريخته می شد ولی زود لبحندی مـی زد سپس روی شانش مـی
زد ﺗا اين کـه يک بار گـفت :
 سپهر ! انگار عاشق شدی ها ! اين زينت خانم کـيه کـه دل ِﺗو برده ؟ زينت خانم ؟ هيشﮑـی  ...نمی دونم چرا هی اين نومو مـی گم  .داريوش ! نمی دونی ؟ هيشﮑـی ؟ ﺗو فﻘﻂ نمی دونی داری شيدای طرف می شی  .هيشﮑـی ؟ چوروز روشنه اين هيشﮑـی  ،يﮑـی هس  .لب ﺗر کن خودم می شم بابات و مـی رم
خواسگاری  .کـيـه ؟
 آخه  ...آخه ... ِد ! چرا به ﺗته پته افتادی ؟ باشه زمونی که با خودت کـنار اومدی .و از کـنارش گـذشت که زينت و ذاکر به سوی او آمدند کـه داريوش آن ها را ديد و
ايستاد و به آن ها نگـريست که جلوی سپهر ايستادند سپس لبخندی زد و از آن جا دور شد .
پس از درودی و سپاســی بود که ذاکر گـفت :
 آقا پارسا ! برای بستن قرارداد اومديم  .امروز دو هفته ﺗموم شده . بله  .می شه بخونم ؟ چی رو ؟ قرارداد رو ؟ قرارداد ؟ نه  ،فيلم نامه رو  .ﺗا فردا َپس ِ ﺗون می دم . باشه  .باشه  .امضاش برای فردا . بله  .فردا همين جا ساعت هشت . هشت شب ؟ نه  ،هشت روز . باشه  .پس ﺗا فردا . خدانگـه دار . خداحافظ .و به هنگام رفتن آن ها بود که داريوش آمد و گـفت :
 منظورت اين زينت بود ؟ -را  ...راستش .
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 فﻘﻂ واسه من زبـونـت بـنـد مـی آد ؟ ﺗـ َوم کـارت وارونـه َ س ها ! ب ِد ت نمی آد کـه من ... نه  ،مگـه ﺗو اين روزايی کـه می دونستم رنجشی از من ديدی ؟ برو ولی بازم بخوامبازی می کـنی ديگـه  ،آره ؟
 آره  .چرا که نه ؟ ما با هم دوستيم ها ! يه چيزی می گـم  .سپهر ! فک نﮑـنی کـه مـی خـوام دل ِ ﺗو خوش کنم . چی ؟ زينت خانومت راسی بهت می آد  .يه چی بهم می گـه کـه واسه همين . راسی ؟ واسه هميم ؟ آره  .فﻘﻂ آروم پيش برو ﺗا خوب رفتاراﺗون دس ِﺗون بياد . باشه  .پس خدانگـه دار . خدانگـه دار .به زودی قرارداد نشان گذاشته شد و سر فيلم برداری رفتند و کار کليد خورد .
روزها گذشت و هر دَم بيش ﺗر به پايان فيلم نزديک می شدند ﺗا اين که يک روز  ،آخر
کار آن روز بود که همه ابزارها را فراهم می کردند که چيزی ديد که او را بسيار رنجاند .
ذاکر جلوی همه با صدای بلندی داشت مثﻼً زينت را نصيحت می کرد اما از لحن سخنش
معلوم بود که می خواهد او را در ميان هم کاران و ديگران ﺗحﻘير کند که می گفت :
 خانم برخوردا ! اين حرکات از شما بعيده  .يه دختر خانم مجرد نبايد اِنﻘد دنبال يه پسرباشه  .بﻼخره برای شما َم يه شوهر پيدا می شه  .چﻘد برای شوهر به پسرای ديگه روی
خوش نشون می دين ؟
 چه روی خوشی ؟ آقای ذاکر ! چه روی خوشی ؟ همين که هر مردی رو می بينين  ،نيش ِﺗون ﺗا بناگوش باز می شه .حتا من  .البته برام افتخاره که دختر به اين هنرمندی منو بخواد ...
 شما رو ؟ من ؟ چرا ﺗلﻘين می کنين ؟ ﺗلﻘين ؟ اين شمائين که دنبال ما مردائين ...که خشم همه ی هستی سپهر را گرفت ولی با ديدن دسته گل هفت رنﮓ که يﮑـی از بچه
های ﺗدارکات از کنارش می برد  ،لبخندی زد و آن کس را نگه داشت و يک شاخه گل را
چيد و با لبخند جلو رفت و او اين جای حرفش بود که سپهر سر رسيد و شاخه گل را به
سوی زينت گرفت و با بانﮓ بلندی گفت :
 خانم برخوردار ! شما با من ازدواج می کنين ؟ با گـرفتن اين گـل پاسخ آره ﺗونو به منبدين و دل َمو شاد کنين .
همه گـرد آمده بودند که زينت به سوی هايش نگـريست با شگـفتی که يﮑـی از
دستيارهای نورپردازی دست زد سپس همه با او هم آوا شدند و دست زدن را آغاز کردند .
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زينت از شگـفتی به خنده افتاد که سپهر زانو زد و به چهره ی زينت نگـريست و زينت
دهانش باز ماند که بانﮓ ديگـران را شنيد که می گـفتند :
 خانم برخوردار ! بپذيرين  .خانم برخوردار ! بپذيرين  .ياﻻ ! بپذيرين .که زينت جلوی خنـده َش را گـرفت و گـفت :
 چه شوخی بانمﮑـی ! شوخی ؟ خانم برخوردار ! اگـه اين گـل راست باشه  ،مهــر من به شما هم راسته .زينت دستش را سوی گـل برد و گـلبرگ آن را بـسـاويـد  1سپس با شگـفتی به سپهر
نگـريست که سپهر گـل را باﻻﺗر برد و زينت اين بار با يک دست گـل را گـرفت و در آن
هنگام دست سپهر را گـ رفت و او را بلند کرد  .رو به روی هم ايستادند که سپهر لب باز
کرد و گـفت :
 خب عروس خانوم ! امشب می آم خواسگاری ﺗا همه چيز روشن بشه .و در پاسخ لبخند زينت را ديد با لپ های سرخش کـه لبخندش بيش ﺗر شد و برگـشت که
با ديدن صورت بﮑـراهت مخلوط شده ی ذاکر اخمی کرد و با خشم گـفت :
جيگـرشو داره به خانومم از اين اراجيف بگـه و خﻼف نگـاش کـنه .
 حاﻻ ببينم کـیِ
فـردا آخرين روزه  ،همه چيز ﺗموم مـی شه .

 1لمس کرد  ،ﻻمسه  :بساوايی .
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فردا هر دو با انگـشتری نامزدی شان ﺗوی جای فيلم بردای آمدند  .پس از پايان کار بود
که سپهر و زينت جلوی کارگـردان نشستند که سپهر لب باز کرد و گـفت :
-

-

آقای ذاکر ! پول ما رو کـی می دين ؟
من کارگـردانم  ،از ﺗهيه کـننده بگـيرين .
از ﺗهيه کـننده ؟ مگـه شما نيستين ؟
من بودم اما اين اعمال فرعی مربوط به وکـيلم می شه .
ولی ما با شما کار کـرديم و با شما رو به روييم  ،نه با وکـي ِل ﺗون  .شما يه کارگـردان
ﺗازه وارد نيستين که چيزی ندونين و نداشته باشين .
گـفتم اين اعمال فرعی ...
اين کارا واسه شما فرعی يه  ،واسه ما حياﺗی يه  .با اين پول يه عروسی خوب می ﺗونم
را بندازم ...
می فهمم  ...می فهمم  ...منم دستم ﺗنگـه  .منم بايد پولی به دستم برسه کـه پو ِل ﺗونو بدم
ت ﺗون دربيام  .شنبه بياين من پو ِل ﺗونو می دم  .حاضره .
و از خجال ِ
باشه  .ما عروسی مونو عـﻘب می ندازيم ﺗا شنبه پو ِل مونو بدين .
شنبه شد و از پول خبری نبود و همين جـواب خـدعـه را شـنـيـد کـه
منم قصد دارم پو ِل ﺗونو بدم  .مگـه من مخالف عروسی کـردن ِ ﺗونم ؟ اما درک کـنين
ت ﺗون دربيام  .پنج شنبه بياين
منو  ،منم بايد پول دستم بياد ﺗا پـو ِل ﺗونو بدم و از خجال ِ
ت ﺗون إن شاء ﷲ درمـی آم و پو ِل ﺗون حـاضـره .
از خجال ِ
پنج شنبه شد و از پول خبری نبود که ذاکر با همان قيافه ی عاجزانه گـفت :
شرمنده َ ﺗونم  .قراره چﮑـی که شريﮑـم کـشيده ﺗا شنبه وصول بشه  .شنبه بياين من
ت ﺗون درمی آم .
بهـتون پو ِل ﺗونو مـی دم و از خجال ِ
و شنبه کـه آمد همان قيافه را ديدند و جز آن پولی نبود .
به ّخدا شرمنده َ ﺗونم  .چﮑه هنوز وصول نشده  .شنبه کـه بياين من پو ِل ﺗونو می دم .
فﻘﻂ به من وقت بدين ...
وقـت ؟ آقـای ذاکـر ! دو هـفـتـه َ س مـا رو داری ايـن جـا مــی کـشونی  .فک می کـنی
چی ؟
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 هيچی بّه ّخدا  .منو درک کـنين و شرايﻂ َمو بفهمين  ،من که نمی خوام پول ِﺗونو بخورم .می خوام ؟ نمی خوام ...
 نمی ﺗونی پول ما رو بخوری  .باشه  .شنبه َم می آم و عروسـی مونو پـس مـی ندازيم وکـو  ،چی شدای مردمو ﺗحمل مـی کـنيم ولی اگـه شـنـبـه پول ِ مون آماده نـباشه  ،به
وﻻی عـلـی )ع( سوگـند بﻼيی به سرت می آرم کـه نياز به حموم داشـتـه بـاشـی و
لبـاسـاﺗـو بـدی بـشـورن و گـنـدزدايی کـنـن  .مـی گـيری ؟
 ﺗهديد می کـنی ؟ نه  ،هشدار می دم  .خانوم ! پاشو بريم .برخاستند و رفتند ولی شنبه ﺗنها سپهر بود کـه آمده بود و زينت درخانه مانده بود .
کـسی مگـر وکـيل آن جا نبود  .جلو آمد و وکـيل با ﺗﮑان دادن سر به آرامی جلو آمد که
سپهـر با اخم گـفت :
 ذاکر کجاس ؟ نمی دونم  .حتما ً رفته مسافرت ...با خشم گـريبان او را گـرفت و او را به خود نزديک کـرد و گـفت :

 هی ! درس بگـو ببينم  .ذاکر کجاس ؟ می خوای چی کار ؟ می خوام پولش کـنم  .کجاس ؟ می گـی يا ...مشتش را باﻻ برد که او لب باز کـرد و گـفت :
 ﺗو ويﻼی گـيشاس  .امشب می خواد بره دُبی  ،پرواز داره . وای به حالت اگـه برم و اون جـا نـبـاشـه  .بﻼيی به سرت مـی آرم که مرده هات جلویچشمت بيان .
ت راست گـفتم .
 راس ِاو را رها کرد  .پس از زمانی جلوی در خانه ی ذاکر بود  .زنﮓ به صدا درآمد .
جلوی آی فن ﺗصويری بود که بانگـش را درشت کرد و لپ هايش را ﺗو برد و چانه َش را
پايين ﺗر برد و پس از صدای » کـيه « گـفت :
 منم  ،قدرت  .با رئيست کار دارم  ،ذاکر  .مگه نگـفت من مـی آم ؟ چرا  ،چرا  ،بيا ﺗو .و در باز شد و او همان گـونه ﺗوی ساختمان رفت با جنباندن سر به آرامـی  .جـلو
مـی رود ﺗا اين کـه به اﺗاق خواب ذاکر مــی رسد کـه صدای غــيـرطـبـيـعـی ذاکر را
شـنـيـد کـه مــی گـفت :
 هی !خوشگـله ! خوشگـله ی احمق ! ﺗو عشق منو حاليت نشد اما با حرکـتای بچه گانهی اون عوضی زود بله رو گـفتی  .خـوشگـله احمق ! کـسی جـز من نـمـی ﺗـونـه
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راضی يت کنه  .من ﺗو رو ﺗو پول غرق می کردم  .اما اون آشغال مفلس رو خواستی ،
باشه  .منم نمی ذارم با پول من عروسی بگـيرين و به ريش من بخنديـن و مسخره َم
کـنين .
کـه سپهر در را باز کـرد و ﺗو رفت و با خشم گـفت :
با پو ِل ﺗو ؟ يه جوری حرف می زنی که انگار ما نشسته بوديم و می خورديم و
وس ﺗـو
مـی خوابيديم  .پس بگـو چرا از من خو ِشت نمـی آد  ،چـون جـلـوی هـ ِ
مـی گـيرم  .هوسی کـه برچسب عشق رو زدی ...
چه جوری اومدی اين جا ؟
پول مونو بده  .يا اين که زنﮓ می زنم و همه
همون جور که ﺗو خواسی قالم بذاری ِ .
رو از حال و روزکـثـيـفـت باخـبـر مـی کنم  .زود باش  .ﺗو باعث شدی کـه همه ما رو
به ريـش خـنـد بگـي ـرن  .باعـث شـدی کـه ما ﺗـو ديـد مردم بـی عرضه و بدقول و
دمدمی باشيم  .پو ِل مونو می دی يا پو ِلت کنم ...
خيله خب  ،بيا اينم شندرغازت  ،بيا بگـير  .می دونم زورم به ﺗو نمی رسه و حاﻻ دور
 ،دور ﺗوئه .
سوی ش مـی گـيرد و سـپـهـر آن را مـی گـيرد و مـی گـويد :
پول را به
َ
هی ! اگـه ﺗنها يک دم ﺗو رو نزديک زينت ببينم خودم کـارﺗو می سازم حتا اگـه زينت
خودش اومده باشه  .اين جورم نگا نﮑـن  .اين پول دست رنج مونه  ،نه پول مفت که به
زور ازت گـرفته باشم  .من بـخـ ِش  2مونو ازت گـرفتم .
و از آن جا رفت بی آن کـه کـسی بتواند به او نزديک شـود .

 2سهم  ،حق  ،نصيب  ،حصه  ،حظ ؛ بخشه هم گفته شده .
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باورش نمی شد که زينت اکنون به نام همسرش در خانه َش و در کنارش به دوری چند
سانتی متری نشسته باشد ولی نشسته بود  .لبخند شيرينی زد و با نوک انگـشت ابروهای
سر خورد و به سوی لب او
زينت را بساويد سپس پشت همان انگـشت روی چهره ی او ُ
رفت و آن ها را بساويد به آرامی سپس در هنگامی که سر انگـشت هايش چهره ی زينت
را مـی سـود  3به آرامی دو دستش را به پشت سر و زيرگـوش زينت برد و خود را با
جست آرامی به لب زينت رساند و او را بوسيد و در همان هنگام او را روی ﺗخت خواباند
و خود کـنارش دراز کـشيد و زينت را سـود .

3

سودن  :پارسی تر ِ لمس کردن و ساويدن .
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سپهر زودﺗر از خورشيد آغاز به نوازش زينت کرد در هنگامی که خود پشت بر ﺗخت
دراز کشيده بود و زينت هنگامی که سرش روی سينه ی چپ سپهر بود و يک دستش
روی شﮑم و پهلوی سپهر و دست ديگـرش شانه ی سپهر را گـرفته بود به خواب رفته بود
کـه هـنوز سپهـر او را نوازش مـی کرد و گاهی سرش را می بوسيد .
زينت چشم گـشود و سپهر را ديد کـه چه مهربانانه دارد او را نوازش می کـند  .لبخند
کـم رنگـی زد و گـفت :
 سپهر ! پشيمون نيستی از ازدواج با من ؟ بفرما  ،اينم حرفای عاشﻘانه َش  .من از ازدواج با ﺗو پشيمون بشم ؟ شايد ﺗو پشيمونبشی ولی من هيچ زمون از ازدواج با ﺗو پشيمون نمی شم خانوم خوشگـله ی هنرمن ِد
ناز من ! جيگـرﺗو بخورم الهی !
باهم شان بود که روی نيمﮑـت پارک در کـنار هم نشسته بودند .
نخستين روز زندگـی ِ
زينت به گـنجشﮑـی که کـنار درختی داشت به اميد پيدا کردن دانه و خوراکـی به سوی
های درخت می پريد  ،خيره شده بودو در انديشه های بسيارش بود کـه سپهر به آرامی
نزديﮑـش شد و بازويش را گـرد گـردن زينت انداخت و با دست ديگـرش دست او را
گـرفت و با آن بازی مـی کـرد کـه لب باز کـرد و گـفت :
 زينتی من ! خانوم خانوما ! چرا هيچی نمی گـی ؟ به چی فک می کـنی ؟ هيچی  ...ببين اون گـنجشک چﻘد قشنگـه ! داشتيم ؟ چی ؟ ما رو بپيچونی ؟ بپيچونمت ؟ می گـی من دروغ می گـم ؟ نه  ...نه به اون ﺗند و ﺗيزی  .می گـم که به جای زدن ﺗو خاکـی بگـو ﺗو چه فﮑـریهستی ؟ بگـو .
 اين که  ...اين که از سر دل سوزی منو گـرفتی ؟ منو بخاطر ﺗرحم ... چی مـی گـی ؟ خـوبی ؟ انگـار يادت رفـته کـه زن منی  .آره ؟ ﺗيﮑـه !پاسخت چی يه .
 من که ندونستمِ
 خب  .واسه اينه که خنگـی . خب  ،چرا باهام ازدواج کـردی ؟ ادمايی که دوس دارن همو واسه ی چی ازدواج می کـنن ؟ واسه چی ازدواج می کـنن ؟ زينت ! ﺗو خودﺗو زدی به خنگـی ؟ خب  .واسه اين که هم ديگـه رو دوس دارن  .ﺗوکـسی م
ديگـه واسه من شدی و کـاری نمی ﺗونی بـﮑـنـی و بـری سـوی يﮑـی ديگـه
َ
نـمـی ﺗونه بياد سوی ﺗو  ،چون من نمی ذارم  .چون واس خودمی  .واس خو ِد خودم .
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 آره  ...آره  ...راس می گـی من واس خو ِد خودﺗم  .من ديگـه واسه ﺗو شدم .اين را با لبخند می گـفت کـه سرش را روی بازو و شانه ی او گـذاشت و سپهر هم سر
خود را روی سر او گـذاشت کـه پرﺗوی دوربين گـزارشگـری آن ها را از روياهای
شيرين شان جدا کـرد کـه سرشان را را به سوی پرﺗو بردند سپس برخاستند و سپهر با
ِ
نگـاه گـله اندودی گـفت :
 بر سﮓ مگـس معـرکـه لعـنت ! اِ ! آقای پارسا ! شما و اين حرفا ؟ ! با مزاحم چنين رفتاری بايد کـرد . خب  .ما اسم ِمون رومونه  .گـزارشگـريم و دنبال گـزارش ... گـزارشگـر باس دنبال گـزارش هنری هنرمند و کـاراشون باشه  ،نه زندگـی کـسی .کـدوم ﺗون بدونن .
خوش شون می آد از زندگـی هر
 خب  .مﻘصر ما نيستيم  .مردمِ
ِ
خوش مون نمی آد وارد حريم خصوصی ما بشين  .زندگـی هر کـسی نامش
 ولی ماِ
روشه چون گـزارشگـر هنری کـه نامش روشه  .اگـه زندگـی کـسی ﺗو روزنامه و
مردم پخش بشه کـه ديگـه نامش زندگـی اون کـس نيس که نامش زندگـی همگـانی يه .
 يعنی نمی خواين گـفتگـويی چيزی بﮑـنيم باهاﺗون ؟ نه  ،هـر گـز  ،ابدا ً  ،عمرا ً ،به هيچ وجه من الوجوه . اُه ! پنج قفله َشم کـرد . بيس قفله َشم می کـنم .و گـزارشگـر به گـونه ی گـرفته از آن جا دور شد و سپهر خانمش را به پهلوی خود
نزديک کـرد و شانه ی دورش را گـرفت .
روی شان روان شد کـه آن دو به هم نگـريستند و
کـمی پس از آن باران بر سر و
ِ
لبخندی زدند و برخاستند و در هنگـامی کـه زير باران به سوی خانه می رفتند در کنار هم
 ،پهلو به پهلوی هم و در آغوش هم  .پس از زمانی سپهر لب باز کـرد و گـفت :
 زينت ! کـاش هيچ زمون اين بارون بند نياد . چرا ؟ افسوس نمی خوری با اين روز خوش و شيرين با هم زير بارون را نريم ؟ چه رمانتيک !ﺗوم افسانه هستی .
 خود َ سپهر ! جون سپهر  .چه قشنﮓ نام منو می گـی !ﺗوم قشنﮓ نام منو می گـی .
 َمی ايستد و به چشم های سپهر می نگـرد  .کـمی از او دور می شود در هنگـامی کـه هم
چنان به او لبخند می زند و از لبخند او سپهر هم لبخند می زند کـه زينت با نوک انگـشت
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نشانه َش به آرامی به پهلوی بينی سپهر می زند و از او دور می شود در هـنگـامی کـه
مـی خندد و سپهر کـمی پس از آن به دنبالش می دود و او شتابش را بيش ﺗر می کـند و
سـپـهـر خـنـده َش بيـش ﺗر مـی شود و ﺗندﺗر می رود کـه به درختی مـی رسـنـد  .زينت
پشت آن رفت و سپهر دنبالش و هر دو گـرداگـرد درخت می چرخيدند کـه ناگـهان زينت
از پشت درخت جدا شد و راه را بازپيمود و سپهر با يک دست درخت را گـرفت سپس با
فشار بر درخت خود را به سوی زينت هل داد و پيش رفت و دنبال زينت کـرد ﺗا اين کـه
به خانه رسيدند  .ﺗوی خانه کـه رفتند و سپهر در را بست زمانی که برگـشت رو به روی
خود زينت را ديد کـه گـامی جلوﺗر آمد و با لبخند پر شوری دو دستش را کـنارهای گـردن
پيشانی ش را به پيشانی او
او گـذاشت و جلوﺗر آمد و خود را به سپهر نزديک ﺗر کـرد .
َ
چسباند در هنگـامی کـه او خاموش بود و شگـفت زده و ناخودآگـاه چيزی نمی گـفت .
سربينی ش را بر بينی او ماليد سپس سرش کـمـی کـج شـد و چـشـم هايش بسته کـه لب
َ
سپهر را بوسيد  .به درازا نﮑـشيد هنگـامی کـه پيش می رفت و سپهر پس کـه سپهر به در
خورد و کـمی پس از آن با دو دست پهلوها و شانه ی زينت را گـرفت و ماچ کـردن زينت
را آغاز کـرد .
پس از زمانی همان جا روی زمين دراز کـشيده بودند و سرگـرم عشق بازی بودند بی
آن کـه بدانند شخصی دون دارد از آن ها مخفيانه عﮑـس می گـرد  .او رأس طبﻘه ی وسﻂ
امارت مﻘابل بود و فﻼش های دوربينش به آن ها نمی رسيد ﺗا متوجه ی آن شوند .
سراپای شان خيس شده بود .
ق شان رفتند .
ِ
پس از زمانی به سختی برخاستند و ﺗوی اﺗا ِ
به هم نگـريستند و خنديدند سپس در هنگآمی که جامه شان را می کـندند جلو می آمدند  .هم
را در آغوش گـرفتند در هنگـامی که به هم خيره شده بودندو گـاهﮑـی به هم لبخند نرگـسی
نشان می دادند و گـاهی هم را می بوسيدند و سپهر او را نوازش می کـرد و زينت به
آرامی دستش را بر پشت سپهر می ماليد  .ناگـهان سپهر او را سخت در آغوش گـرفت و
هر دو روی فرش دست بافت دراز کـشيدند .
روی شان به هم شد .
سرش روی بازوی سپهر بود و سپهر روی به آسمان کـه هر دو
ِ
سپهر با همان دستی کـه سر زينت روی آن بود به آرامی سر زينت را نوازش می داد و با
موهايش بازی می کـرد  .لب باز کـردند ﺗا هر دو يک چيز را بگـويند کـه زينت پيش
دستی کـرد و گـفت :
 دوس دارم فدات بشم  .خيلی دو ِست دارم  .سپهر ! جون من فدات . خدا نﮑـنه ... چرا  ،خدا کـنه  .من دوری ﺗو نـمـی ﺗـونم بـبـيـنـم  .اگـه مـی خوای ﺗو اين مايه هاچيزی بگـی  ،لب باز نﮑن .
و او لب باز نﮑـرد ﺗا اين کـه می خواست چيزی بگـويد اما زينت برخاست و به سراغ
درست کـردن چيزی برای نيمروزانه رفت و باز هم سپهر خاموش ماند  .برخاست و
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کنارش رفت و از پشت او را در آغوش گـرفت و سرش را کـنار گـوش زينت گـذاشت و
زير گـوشش را بوسيد و گـفت :
 من بايد برم جايی  .دير نمی کـنم  ،زود می آم  .خودﺗو بپا . باشه  .ﺗا بيای ناهار آماده َس .می خندد و از خانه مست و خرامان بيرون می رود و ديری نمی پايد کـه دوباره باز
می گـردد ولی زينت از آمدنش آگـاه نيست کـه در هنگـام پهن کـردن و چيدن ﺗوشه دان
هست  .سپهر را ديد زمانی کـه سرش را باﻻ کـرد  .سپهر جلو می آيد در هنگـامی کـه دو
دستش پشتش هست و کـنارش می ايستد و ناگـهان زانوهايش را به زمين می زند و
کـنارش می نشيند و با لبخند شورانگـيزی به او می نگـرد و نخست دست راستش را
درمـ ی آورد و گـل سرخ را بر چهره ی او می مالد سپس دست چپش را درمی آورد و
پيش کـشی را به او می دهد و ز ينت با شور به سپهر می نگـرد و پيش کـشی را با شور
باز می کـند و يک شال آبی را می يابد و به ﺗـنـدی سـر خـود مـی اندازد و روی به
سـپـهـر مـی گـويد :
 سپهر ! خوبه ؟ بهم می آد ؟ آره  ...همه چی به ﺗو می آد  .خوشگـل خانوم ! راسی ؟ سپاس  .جيگـرم ! سپاس . مـی بخشی کـم بهاس ولی بارهای ديگـه بهت بـهـتـرشـو مـی دم . اين باارزش ﺗرين پيش کـش زندگـيم بوده و هست .جواهرم برات می خرم .
 به روسری قناعت کـن  ،طﻼ وَ
 هر چه از دوست رسد  ،نيﮑـوست .مـی خـندند و سپهر او را در آغوش مـی گـيـرد و نوازشـش مـی کـند و او را می بوسد
سپس هر دو در دهـان يﮑـديگــر ﺗوشه ی خوراک می نشانند .
به گـرمابه رفت  .در آينه نگاهی به خود انداخت کـه دانست سينه هايش بی خودی درد
نمی کـرد زيرا از کـبودی رنگـش به سياهی می زد  .در فﮑـر فرو رفت  .فﮑـر می کـرد
کـه سپهر از او عصبانی است و اين گـونه خود را ﺗخليه می کـند .
حسابی غم آلود شده بود کـه خود را شست و هوله را دور خود پيچيد و بيرون آمد .
چشمانش بی درخشش شده بود کـه به سپهر می نگـريست  .سپهر دانست و از لم دادن
درآمد و راست شد  .ديری نپاييد کـه سپهر برخاست و سوی زينت رفت  .لبخندی زد و
دستهايش را گـرد کـمر او گــره کـرد و او را بلند کـرد و پس از يک چرخ زمين گـذاشت
سپس روی دو دستش بلند کـرد و روی پهنای قاب پنجره کـه به دوری کـمی از بُستان بود ،
روی ش همان جا نشست  .به زينت نگـريـسـت کـه لـبـخـنـد بـی جـانـش
نشاند و خود رو به
َ
با چـشـم هـای هـم چـنـان بـی درخشش افسردگـی او را می رساند  .لب باز کـرد در
خوشی ش خورده بود .
هنگـامی کـه بی اندازه ﺗوی
َ
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 زينت ! چت شده ؟ اين چه کـوفتی يه کـه لبخن ِد ﺗو ازت گـرفته و درخشش چشاﺗوورداشته ؟
 سپهر ! جان ؟ چی می خوای بگـی ؟ دس پخت من خوبه ؟ دس پخت ؟ آره  .چه طور مگـه ؟ خواستم بگـم اگـه از دس پختم خو ِشت نيومد  ،خب راحت بگـو نگـران نباش ... ﺗو نگـران نباش  ،من هر چی جلوم بذاری از نون و ماس ﺗا چلو مرغ و چلو خورشواسه َم خوش مزه َس .
 خب  ،اگـه خوشت نيومد  ،بگـو ﺗا بهتر درس کنم  ،بيش ﺗر دقت کنم . چی شد کـه به فﮑـر دس پخت و اين جور چيزا افتادی ؟ خب حق ﺗوئه کـه غذای خوب بخوری  .کـار منه کـه ... کـار ﺗو ؟ کـار ﺗو اينه کـه ﺗا روزگـار داری  ،اين بدﺗرين سزای ﺗوئه کـه با من زندگـیکـنی .
 اين پاداشه کـه با ﺗو زندگـی کـنم ولی اگـه بد درس کـردم بهم بگـو يا يه کـشيده بهم بزن...
ابروهايش درهم رفت و در هنگـامی کـه دهانش کـمی باز بود به گـفته های ديگـر او
گـوش داد .
  ...يا اصلن چند ﺗا کـشيده بزن  ،خب  ...خب چندين ﺗا کـشـيده بزن  ،بزن  .نه ؟ خـباصلـن يه کـتک مـفـصل بزن ...
همه ی ﺗنش به لرزش درآمد  .برخاست و به او پشت دست خود را گـزيد کـه دنباله ی
آن را شنيد .
  ...خب چند ﺗا کـتک مفصل بزن و پشت دستم َم داغ کـن . بسه ديگـه  .اين حـرفـا رو واسه چـی مـی زنی ؟ ﺗو فک مـی کـنی من يه حيوونم کـهواسه يه خورد و خوراک ﺗو رو اين جوری شﮑـنجه بدم ؟ ﺗو درباره ی من چـی فک
ديوم؟ يه شيطونم ؟
مـی کـنی من َ
 نه  ...خب  ...دارم می گـم اگـه بدت اومد بهم بگـو  .بهم بفهمون . چی شده کـه به فﮑـر اين چيزا افتادی ؟ کـسی بهت چيزی گـفته ؟برگـشت و شانه هايش را می گـرفت و اين را می گـفت کـه کـنارش نشست و ادامه داد .
 کـسی چيزی بهت گـفته ؟ کـدوم آشغال اين چرﺗا رو ﺗو سرت پر کـرده ؟ هيشﮑـی  ...هيشﮑـی به خدا . پس ﺗو چت شده ؟ -هيچی فﻘﻂ گـفتم ببينم از دس پخت من بدت نمی آد .
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 چرا اين فﮑـرو ﺗو سرت را دادی کـه من واسه چنين موضوعی ﺗو رو می زنم ؟ خب  ،يه جور بايد بهم بفهمونی کـه دس پختم بده يا بی مزه درس کـردم يا نه . اگـه بخوام بهت بفهمونم اين جوری مث وحشيا نميوفتم جونت . خب اين حق ﺗو ... ساکت باش ديگـه خفه شو . چشم . چشم ؟ چشم . ﺗو چت شده ؟ ﺗو کـه اين جوری نبودی . هر طور کـه شما بگـين می شم . هر طور کـه شما بگـين ؟ بله  .آقا ! چـت شده ؟ چرا از اين رو به اون رو شدی ؟ زينت ! زيـنت ! جون زينت . جونت درس  .ﺗو چت شده ؟ چت شد يه دفه ؟او را در آغوش گـرفت و در هنگـامی کـه چشمانش بـسـتـه بـود و ايـن هـا را پـيـاپـی
مـی گـفت او را نوازش کـرد ولی در ذهـن زينت سـؤاﻻت مـجـددی از اين قـبـيـل طرح
مـی شد .
فردای آن روز هر دو کـنار هم نشسته بودند در حالی کـه زينت به فرش می نگـريست .
بهش خيره شد  .مدﺗی بعد به اطراف نگـريست سپس برخاست و از پنجره به اطراف
نگـريست  .سپهر با شگـفتی جلويش آمد کـه زينت با همان چشمان بی جانش برگـشت و به
او نگـريست  .سپهر کـنارش آمد و گـفت :
 چی شده ؟ يه باره چی شد ؟ آقا ! به نظرت خونه ﺗميزه ؟ آقا ! به نظرت خونه ﺗميزه ...اين را در هنگـامی کـه چهره َش را ديگـرگـون کـرده بود و لبش را کـج و چشمانش را
بينی ش انداخته بود گـفت و باز گـفت در هنگـامی کـه
باﻻ برده بود و بانگـش را ﺗوی
َ
گـونه ی هميشگـی ولی پَی ريخته َش آمد .
  ...آقا چيه ؟ من شوهرﺗم  ،اربابت کـه نيستم  .خوبه  ،هـمه جـا ﺗر و ﺗميزه  .سـخـتیعيبی م نداره  .خيالت راحت شد ؟ ببين بی خودی
مـی کـشی روشنه کـه پاکـه  .هيچ
َ
آدمو قاراش ميش می کـنی  .خانوم خانوما !
جای شان مـی رفتند
دستش را پشت او برد و شانه ی دورش را گـرفت و با هم به سر
ِ
کـه زينت در حالی کـه به سپهر مـی نگـريست گـفت :
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عوض
 گـفتم اگـه ﺗميز نبود و خوشت نيومد بهم يه جوری بفهمونی ﺗا بهترش کـنم .ِ
شون کـنم ...
 اگـه نبود چی ؟ کـتﮑت بزنم ؟ يا اين کـه ... با سر کـمربندت سياه و کـبودم کـن .ايـستاد و او را روی به خـود کـرد در هـنگـامـی کـه دلـش مـی لرزيد و در چشم هايش
می نگـريست و گـفت :
 زينت ! ﺗو چت شده ؟ کـدوم آشغالی يه کـه اِنﻘد ﺗو رو عوض کرده و مغزﺗو شست و شوداده ؟ ها ؟ نﮑـنه از زندگـی با من راضی نيستی ...
 ﺗو چی ؟ ﺗو از زندگـی با من راضی هستی ؟راضی م  .ﺗو واسه َم يه رويايی کـه به بيداری پيوند
 زينت ! چی می گـی ؟ روشنه کـهَ
خورده .
زن ﺗم بايد طبق ميل ﺗو َم رفتار کـنم .
 چه رويايی ؟ حاﻻ کـه ِ ميل من  ،ميل ﺗوئه  .هر جور کـه بودی  ،حاﻻم همون جور باش . اون موقع آزاد بودم  ،دختر بودم  .حاﻻ زنم  ،حاﻻ کـه واسه ﺗو َم بايد طبق ميل ﺗو باشم.
 اين جفنگـا رو کـی ﺗو سرت فرو کـرده ؟ کـدوم احمﻘی اينا رو چپونده ﺗوی سرت ؟سپهر نمی دانست کـه اصل اين افﮑـار را خود زينت بنيان گـذاشته است اما زينت همه
ی فحش ها را بر خود می گـرفت و سپهر را با غم و درد و اشک خود آزار می داد .
از فردای آن روز بود کـه يک ساعـت بيش ﺗر جلوی آينه مـی ايستاد و آرايشش را
ﺗغيير می داد  .پس از آن جلوی سپهر مـی آمد و می گـفت :
 اين جوری خوبم ؟ آره  .عزيزم !دوباره می رفت و باز کـه می آمد می گـفت :

 اين جوری چه طور ؟ آره  ،خوشگـل خانومم ! کـدومش بهتر بود ؟کـاری م نﮑـنی ﺗو دلبرو و دوس داشتنی و خوشگـلی  ،خوشگـل
 همه شون  .ﺗو هيچَ
خانوم !
 اما آخه بايد يﮑـی بهتر باشه . زمونی بهتر می شه کـه بيای بغل شوهرت .کـنارش آمد و آينه را جلوی خودشان گـرفت و گـفت :
 -ﺗوی آينه ببين به هم می آيم ؟
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 آره  .ياد داريوش افتادم کـه می گـفت به هم می آين  .حسابی به هم می آيم . راسی ؟ عزيزم ! آره  .جيگـر خانوم !فردايش کـنار هم در بُستان نشسته بودند کـه سپهر سرش را روی ران زينت گـذاشت و
دراز کـشيد و دَم بلندی کـشيد در هنگـامی کـه به زينت می نگـريست  .سپهر لب باز کـرد
و گـفت :
 يه چی بگـو  .چرا ساکـتی ؟ سپهر ! جان سپهر  .جون ِشو بخوا .اين را می گـفت کـه راست شد و رو به روی او نشست و به چهره ی دودل زينت
نگـريست  .زينت به سوی ها نگـريست  .به سپهر نگـريست و کـم کـم نگـاهش را به
موزاييک بُستان برد و آرام گـفت :
 پيش از اين کـه با من ازدواج کـنی  ،دلت نمی خواس با کـس ديگـه ای ازدواجکـنی ؟
 چی ؟ منظورت اينه کـه قبل از ﺗو عاشق کـسی نبودم ؟ يه چی ﺗو همين مايه ها . چه طور مگـه ؟ کـسی بهت چيزی گـفته ؟ نه ... اين آشغال هرزه کـيه کـه داره بين ما رو شﮑـراب مـی کـنه ؟ هر چی دهنت می آد داری به من می گـی ها  ،خب جواب َمو بده  .چرا بهم فوشبدﺗرشم می کـنه .
می دی ؟ آشغال  ،هرزه  ،احمق  ،کـم کـم ِ
 خب من اينا رو به ﺗو نبودم کـه  ،به اونی کـه اين فﮑـرا رو ﺗو سرت می چپونه ... کـسی ﺗو گـوشم اين فﮑـرا رو نمی خونه  .ما کـه کـسی يو نداريم بياد اين جا ... راس می گـی ها  .ببينم يعنی اين فﮑـرا رو ﺗو مث زنای بی کـاره و ننه کـلـثـوممـی شينی يه گـوشه و می کـنی ؟
 بی کـاره و ننه کـلثوم َم کـه شدم . خب کـسی کـه اين فﮑـرا رو با خودش کـنه می گـن ننه کـلثوم چون از بی کـاریمی شينه اين فﮑـرا رو می کـنه  .پس اين ﺗويی کـه الﮑـی داری دنبال ايراد می گـردی ؟
 سپهر جان ! جواب َمو بده . من امروز اينو بهت بگـم  ،فردا دنبال يه بهانه ی ديگـه ای  .چرا ؟ چيزی کـم وکـسری داری ؟ از من خو ِشت نمی آد ؟ چرا اين فﮑـرا رو می کـنی ؟
 ﺗو چی ؟ کـم و کـسری داری ؟ از من خو ِشت نمی آد ؟ -چرا پرسش خودمو به خودم برمی گـردونی ؟
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 آخه جواب َمو ندادی . هيچ زنی ﺗو زندگـی من نبوده و نيست . من چی ؟ منو دوس داشتی کـه ... چرا اين فﮑـرای الﮑـی رو می کـنی ؟ زينت ! خب می خوام بدونم کـه شوهرم منو از سر دل سوزی و اجبار ... برو بابا ! دل سـوزی و اجـبـار  .اگـه از سـر دل سـوزی و اجـبـار بـود بـاهـاتمـی خوابيدم ؟ آدم کـه از سر دل سوزی با کـسی ازدواج نمی کـنه .
 اجبار چی ؟ می خوای بگـی با يه هفت ﺗير باﻻ سرم واساده بودی کـه باهات ازدواج نﮑـنم بزنیﺗوی سرم ؟ من با ﺗو ازدواج کـردم چون از نخستين بازی يت مهرت ﺗوی دلم افتاد .
 حاﻻ چی ؟ حاﻻ ﺗو زن منی و ﺗاج سر منی و خوشگـل خانوم منی .اين ها را زمانی می گـفت کـه او را در آغوش گـرفته بود و می بوسيدش سپس گـفت :
 حاﻻ بگـو بيبنم  ،ﺗو چی ؟ ﺗو چطور ؟ از ازدواج با من خوش حالی ؟ ﺗو چی ؟ از ازدواج با من خوش حالی ؟ اگـه ﺗو خوش حال باشی . من ... اگـه دوسمم نداری بگـو  ،اگـه کـسی رو دوس داشتی بگـو . من کـسی رو دوس نداشتم  ،فﻘﻂ به فﮑـر اين بودم کـه يه نﻘش قشنﮓ بازی کـنم . حاﻻ چی ؟ حاﻻ کـه بايد با من بسوزی و بسازی چی ؟ من  ...من دو ِست دارم . پس چرا اين فﮑـرا رو می کـنی ؟ خب فﮑـر می کـنم از من عصبانی هستی  .شايد کـارا رو درس انجام نمی دم وشايد من اونی نيستم کـه ﺗو مـی خواستی ...
عصبانی م ؟ ﺗو همه ی کـارات خوبه  .خيلی زحمت
 چرا فک می کتنی من ازتَ
می کـشی  ،مهربونی ﺗميزی  ،خوشگـلی  .چرا اين فﮑـرا به کـله َت زده ؟
ولی ميان گـريه هايش سﮑـو ت کـرد و سپهر شانه هايش را گـرفت و چون ﺗاب اشک
هايش را نداشت خود نيز اشک مـی ريخت کـه می گـفت :
 چرا نمی گـی ؟ مگـه من چی کـارت کـردم ؟ چرا گـريه می کـنی ؟ عزيزم ! دل َموريش نﮑـن  .بگـو چی شده ؟
 هيچی هيچی . چی شده ؟ -هيچی می خوام برم حموم ...
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برخاست و به سوی ساختمان می رفت کـه ايستاد و رو به سپهر کـرد و گـفت :
 شايد واسه اين کـه واسه َت خرج می ﺗراشم اِنﻘد ازم عصبانی هستی . چه خرجی می ﺗراشی ؟ ﺗازه بتراشی ﺗو زن منی  .زمونی زن می گـيرم چشمم کـو ،دندم نرم  ،بايد خرجِ شم بدم .
زينت آهی کـشيد و ﺗوی گـرمابه رفت  .سپهر برخاست و ﺗوی گـرمابه رفت ﺗا او را دل
داری بدهد  .زينت هنوز جامه ی زيرش را درنياورده بود کـه سپهر به او نزديک شد و از
پشت دستش را زير سينه ی او برد و سرش را روی گـردن او گـذاشت و آغاز به بوسيدن
گـردن او کـرد  .زينت چشم هايش بسته بود و برای زمانی خاموش بود در هنگـامی کـه
سرش را باﻻ می برد و با يک دست زيرگـوش و با دست ديگـر ميان دو دست سپهر را
می گـيرد  .سپهر دو دستش را روی سينه ی زينت گـذاشت کـه پس از زمانی دست هايش
روی ش را سوی خود کـرد کـه زينت
را باﻻ آورد و شانه هايش را گـرفت و با يک جنبش
َ
گـفت :
 از هيﮑـل َم خوشت ...کـه سپهر او را به ﺗندی به خود چسباند و گـفت :
 اين حرفا رو ول کـن  ،منم نياز به حموم دارم . می خوای برم ... نه  ،نياز به حموم ﺗو دارم . حموم من ؟ آره  .زن ساده و بی شيله پيله ی من !کـمرش را گـرفت و به سختی بوسش کـرد  .دو دستش زير دو بند جامه ی زينت رفت
و آن ها را پايين آورد در هنگـامی کـه ﺗوی دستش بازوهای او را می سود و در پی آن او
را می بوسيد  .رو به زينت کـرد و گـفت :
لباس مو درآری .
 می خوام ﺗوَ
زينت پيراهنش را درآورد و دستش را پايين آورد کـه سپهر گـفت :
 نه  ،می خوام باهات عشق بازی کـنم . عشق بازی نه  ،ﺗو رو خدا نه  ،ولی ... چرا ؟ هر کـاری می خوای بﮑـنی  ،بﮑـن ولی عشق بازی نﮑـن . آن نورمالی ها  .همه عشق بازی می خوان  .ﺗو  ،نه ؟ بهت بد نمی گـذره .و بی رو کـردن به ﺗرس و خاموشی و چشمان ﺗرسيده و نگـرانش بيش ﺗر از هر زمان
ديگـری با او عشق بازی کـرد .
کـنارش به پهلو دراز کـشيده بود و گردن و زير گوشش را می بوسيد درهنگـامی کـه به
آرامی دستش را به پهلو و زير سينه و شﮑـم و باﻻی سينه و سينه ی او می ماليد  .ناگـهان
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چشمش به چهره ی زينت افتاد کـه رويش به سوی ديگـر بود و چﮑـه اشﮑـی در برابر
چراغ گـرمابه می درخشيد  .کـمی دور شد و ديد کـه زينت چشم هايش بسته و خيس هست
و لب هايش را ﺗو برده و از ﺗو آن ها را می گـزد  .از اندوه چشم هايش را بست و با
نگـرانی سرش را روی سينه ی او گـذاشت کـه چشمش به کـبودی آن افتاد  .آهـی کـشـيـد .
اشک در چـشـم هايش پُرشده بود و آرام اشک هـای خود را پـاک کـرد در هـنگـامـی کـه
چـشـم هايش را می بندد و سرش را باﻻ می برد و جای لب او را ليس می زد کـه لب
هايش را بيرون می آورد کـه سپهر آن ها را می بوسد سپس آغاز به مﮑـيدن می کـند .
به خواب رفته بود کـه در خواب سپهـر را ديد کـه با عـصبـانـيـت و به سـخـتی او را
مــی نگـرد و در آن روز با قدرت وحشت ناکـی سينه های او را می فشارد  .نفسش داشت
بند مـ ی آمد و از دردی کـه در خواب می کـشيد  ،در بيداری ﺗﻘﻼ مـی کـرد و اشک از چشم
هايش بر گونه هايش می غلتيد  .سپهر از خواب برخاست و با ديدن زينت اندوه گـلويش را
گـرفته و اشک هايش ناخودآگـاه سرازير شده بود در هـنگـامی کـه شـانه های زينـت را
مـی گـيرد و اشک هايش را پاک می کـند و او را نوازش می کـند و آرام مـی گـويد :
 خوابه  .کـابوسه  .عزيزم ! خانوم خانوما ! خوشگـله ! سپهر فدات شه  ،خوابه  .يهکـابوس عوضی يه .
زينت از خواب برخاست و با چشمان اشک بارش به سپهر نگـريست  .از او دور شد و
با اندوه گـفت :
 آخه چه مشﮑـلی با من داری ؟ مگـه من چی کـارت کـردم ؟ مگـه چه بﻼيی سرتآووردم ؟ مگـه چی کـارت کـردم ؟ مگـه مـن چـه گـنـاهـی کـردم کـه ﺗو اين بﻼ رو سـرم
مـی آری ؟ خب اگـه دوسم نداشتی  ،اگـه ازَ م متنفر بودی چرا باهام ازدواج کـردی ؟ خب
با کـسی ازدواج می کـردم کـه دوسم داش  .آخه زمونی کـه از من بدت می آد چرا باهام
ازدواج کـردی ؟
 ساکـت باش  .هيچ می دونی واسه يه خواب چی داری به من می گـی ؟ مگـه دروغ می گـم ؟ مگـه بد می گـم ؟ آره  .بد می گـی  .هنوز هيچی نشده می خوای باهانه بتراشی کـه ازم جدا بشی ولیکـور خوندی ﺗو ﺗا آخر زندگـی يت بايد با من باشی .
 چرا ؟ به چه جرمی ؟ به جرم اين کـه عشق منی . دروغ می گـی  .اگـه عشق ﺗو بودم هيچ وخت سرم ...پيراهنش را باز کـرد و سينه ی کـبودش را نشان داد و باز گـفت :
  ...اين بﻼ رو نمی آووردی  .بگـو از چی عصبی هستی ؟ از هيچی . -پس چرا اين جوری می کـنی ؟
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 ﺗـو فک مـی کـردی کـه خـودمـو ايـن جـوری ﺗـخـلـيـه مـی کـنم ؟ من اين اندازهپست َم از ديد ﺗو ؟ من ﺗنها می خواستم طبق رساله ای کـه خونده بودم عمل کـنم ﺗا ﺗو ...
 کـدوم آدم احمﻘی ﺗو رساله َش نوشته کـه ...کـه سپهر کتاب مصغری آورد و به او نشان داد و ورق زد و صفحه را باز کـرد و به
سوی او گـرفت  .زينت کتاب را گـرفت و پس از خواندن آن را سويی پرت کـرد و در
هنگـامی کـه اشک می ريخت گـفت :
 ﺗﻘليد  ،ﺗﻘليد  ،ﺗوی اين چيزام ﺗﻘليد ؟ چطوره بری ازش بپرسی کـه  ...ﺗو فک کردیهمه عين همن ؟ نه  ،هيچ کـس شبيه ديگری نيست  .من حتا فﮑـرشم نمی کـردم اِنﻘد کـوﺗه
فﮑـر باشی .
 زينت ! زينت جان ! قلب من ! روح من ! خب آدم بدبخت و نااميد به هر چيزی پناهمی بره .
 ﺗو برای اين طرز فﮑـر احمﻘانه َت داشتی منو نابود می کـردی . نه  ،اين حرفو نزن  .بﻘيه َشو نگـو  .هر چی ﺗو بخوای همون می شه  .اين جوریاز من دور نشو  .ﺗو همه کـس منی  ،ﺗو وجود منی  ،هستی منی .
 بس کـن ديگـه .جلو رفت و او را در آغوش کـشيد و باز گـفت :
 اين جور التماس نﮑـن  .من ﺗاب زاری ﺗو رو ندارم . زينت ! زينت ! به اشﮑـات سوگـند ديگـه دست به سينه هات نمی زنم  .ديگـهباهات ...
 ﺗو فک می کـنی من نمی خوام باهام باشی ؟ من ﺗنها از اين بدم می آد و می ﺗرسمکـه ...
 باشه  .به مهرت سوگـند کـه ديگـه باعث آزارت نشم  .ﺗو جون منی  .ﺗو نباشی مننيستم .
کـنار هم دراز کـشيدند کـه سپهر سرش را روی سينه ی او گـذاشت سپس آغاز به
بوسيدن آن کـرد برای دل جـويـی از زينت .
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با هم برای ديدن فيلمی که بازی کـرده بودند و برای نخستين بار پخش می شد  ،کـنار
هم نشسته بودند و در هنگـام ﺗماشا کـردن به رفتارهای ﺗماشاچی ها می نگـريستند  .بانﮓ
ها را مـی شنيد .
 وای ! برخوردار اين ﺗيﮑه ی خوشگـلو از کـجا گـير آوورده ؟ برخوردار با اين ازدواج کـرده ؟ اسم اين پسر خوشگـله چی يه ؟ بازيش چه قشنگـه ! اولين بارشه ها اما از برخوردار قشنﮓ ﺗر بازی می کـنه . شايد واسه ی اينه که نمايش بازی می کـرده . آره ؟ آره  ،ديدمش زمون بازی . به هم می آن ها ! نه  ،بابا کجا به هم می آن ؟ پسره سرﺗر از برخورداره . نه  ،بابا به هم می آن . خدا نگـه شون ... نداره  .هر چی می خوای بگـو اما من می گم پسره خوشگل ﺗره . ﺗو از حسوديت می گـی . به ديد من جفت شون ﺗوی يه رده هستن . کـی می گه ؟ پسره هم قيافه داره  ،هم بازيش خوبه . ﺗو که ﺗا حاﻻ طرفدار برخوردار بودی . آدم بايد طرف حﻘو بگـيره . حق اينه که پسره باﻻﺗره . من که می دونم واسه چی می گـی اينو . واسه چی می گم ؟ واسه اين که هی بهش زنﮓ می زدی زمونی که دختر بود و اون سـﮓ محـلـتمـی کـرد ﺗا اين که رفتی سراغ شو يه کشيده ی جانانه بهت زد .
سپهر که لبخند بر چهره َش خشﮑـيده بود  ،راست شد و به زينت نگـريست و گـفت :
 راس می گه ؟ آره  ،خب من که کار بدی ... کار ﺗو حرف نداش ولی کار اين پسره با خون ... نه  ،سپهر ! کا راين پـسـره با خـون پـاک نـمـی شه  .مـی خـوای پاک کـنـی ؟ بـيـابـا ...
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کمی درنﮓ کرد و باز گـفت :
  ...روسری من پاک کـن  ،بيا با روی خوشگـل من پاک کـن يا نه  ،اصلن بيا با ...که آوای خنده ی سپهر همه ی سينما را پرکـرد که زينت دست و پهلوی او را گـرفت و
از سينما بيرون برد  .کمی خاموش ماندند و آرام آرام بيرون مـی رفـتـنـد که زينت با ز
گـفت :
 خون روی دست عﻼمت وحشی گـری يه  ،نه مـردونگـی .که دوباره آغاز به خنديدن کـرد  .زمانی نگذشت که يک گـزارشگـر آقامنشانه جلوشان
ايستاد و گـفت :
 ببخشيد  .سﻼم ! حال شما خوبه ؟ سﻼم بفرمايين . می ﺗونيم باهاﺗون گـفتگـو کـنيم و عﮑس بگـيريم ؟ و يه عﮑس بزرگ بندازيم رویجلد مجله مون ؟
 چـون آقايی و مزاحمت آميز نبوده  ،برای آخرين بار مـی ذارم به شرط اين کهنمای رويه اون جور که من می خوام باشه .
 باشه  .عالی يه  .اين داغ ﺗرين گـفتگــو می شه . بريم ﺗوی يه پارک . حتما آقای پارسا ! نخست بريم سر نمای رويه . بريم  .ما مشتاقيم ببينيم که آقای پارسا و خانم برخوردا چه جوری می خوان رویرويه باشن .
 اين جوری ...به آرامی زير چانه ی زينت را گـرفت و سرش را رو به خود کـرد و سر خود را
نزديک سر او برد و گـفت :
 می خوام دستمم بيوفته . چه نمای رمانتيﮑـی ! آره  ،ديگه اين جوری گـفتگــو ﺗون گـر می گـيره . آره  ،خواننده هاﺗون بُرنزه می شن .و نما را گـرفتند  .پس از زمانی آغاز به گـفتگــو کـردند .
 آقای پارسا ! برای نخستين پرسش بگـين چه جوری با خانوم ﺗون آشنا شدين ؟ با نخستين فيلمی که بازی کـرد مهرش به دلم افتاد و دل ما رو برد  .راستش ازنزديک ديدن اين اسطوره خانم برام يه رويا بود چه برسه به اين که بياد با من بازی کـنه و
با هم ازدواج کـنيم .
 -شما کـی آقای پارسا رو ديدين ؟ خانم برخوردار !
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 ﺗوی ﺗماشاخونه دو هفته پيش از به سر رسيدن کار نمايش شون رفتم  ،من هميشهاون جا نمی رم چون زمان شو ندارم ولی اون زمون يه باره با شنيدن صدای ايشون و نام
نمايش ﺗوی اون جا رفتم و درست زمونی که ﺗو رفتم از بازيش محسور شدم هنوزم از
طللسمش در نيومدم ...
 نبايدم دربيای خانومی ! ﺗوی اين زمون با هم دعوا کـردين ؟ دعوا به چه معنا ؟ جر و بحث  ،ضرب و جرح . جر و بحث  ،چرا ولی ضرب و جرح هرگـز و خدا بخواد هيچ زمون . خدا بخواد چون راسی حيفه که شماها از هم جدا بشين . با اين گـفته پروانه ی گـفتگـوی هميشگـی رو از من گـرفتی . راسی ؟راسی راسی  .خب  ،بگـو .
ِ
 اين راسـته که با کارگـردان اين فـيلمی که داره پخش مـی شه دچار مشﮑـل شدين ؟ آره . چه مشﮑـلی ؟ دلم نمی خواد يادم بياد . ايـن سـؤال مـهـم  ،يـه پاسـخ خـوب و دنـدون شﮑـنـی مـی خواد . چه طور مگـه ؟ ضبﻂ نﮑـن . باشه .و دستگاه را خاموش کـرد که گـزارشگـر گـفت :
 آقای ذاکر شايع کـرده که چون جلوی رفتارای زننده و غـيراخﻼقی شما رو گـرفتهو به شما ﺗـذکر داده باهاش لج افـتادين و ...
 رفتارای زننده و غـيراخﻼقی ما ؟ بله  .مگـه خبر ندارين ؟ نه ... ببخشيد ولی بايد به شما بگـم چون سوی شمام  .اون شايع کـرده که شما  ...شما خيلیببخشيد  ،از قبل عاشق و معشوق بودين و اعمال مبتذل و سﮑـسی ازﺗون سر می زده .
گـزارشگـر به کسی که دستگاه به دست دارد نشان می دهد که آن را روشن کـند و او
چنين می کـند و در اين هنگام سپهر با اخم می گـويد :
 راسی ؟ آقای ذاکر از همون فيلمی که پشت پرده ی فيلم رو ضبﻂ کـرده نشون بدهببينيم کـدوم کار ما مبتذل و سﮑـسی بوده ؟
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 البته چندﺗام عﮑـس ارائه داد و همه جا منتشره که ثابت شده دخل و ﺗصرف شده . همراه ﺗونه ؟ بله بله ...نماها را درآورد و به او نشان داد .
 چه آشناس  .ها ! زينت ! واسه اون زمونی يه که از زير بارون اومديم خونه .يادﺗه ؟
 آره  .آره . اين جا  ،حياط خونه ی ما بود که اون جا بوديم  ،درسته اين عﮑـس دخل و ﺗصرفشده  .ببين از چه زاويه ای يه  .به نظرت از کجا گـرفتن اين عﮑـسو ؟ بايد از بلندی
گـرفته باشن .
 يعنی از باﻻی خونه ﺗون وارد حريم شخصی شما شدن ؟ آره  ،فﻘﻂ خدا بهش رحم کـنه  .از اين که ما رو از ماجرا با خبر کـردين مچﮑـريم . وظيفه بود  ،بازم می خواين نمای رويه همون باشه ؟ آره . می گـن شما از روی عﻘل باهش ازدواج نﮑـردين و يه ازدواج ناخواسته بوده . هيچ عاشﻘی از روی عﻘل ازدواج نمی کـنه  .ازدواج ما ناخواسته نبوده بلﮑـه يه کـمبی ﺗابی من روند شو ﺗندﺗر کـرد .
 پس شما از روی ﺗرحم باهاش ازدواج نﮑـردين ؟ کـی هم چين حرفی زده ؟ همين آقای ﺗدارکات می گـه کارگـردان سرش داد مـی زده که ... که بی محل به خود اونو جفنگاش ازش خواستم ﺗا بيام خواسگاری اونم گل ناقابلموپذيرفت و منم چو پسر بچه های هيوده ساله ذوق کـردم  ،همين .
 می شه بگـين دعوای شما و آقای ذاکر سر چی بود ؟ دعوای اول سر اين بود که داشت به اصطﻼح اونو نصيحت می کـرد اما بلند بلندداشت بهش ﺗهمت می زد که به مردای ديگـه و از جمله خودش خﻂ می ده  .خانم ﺗنها يه
کـلوم گـفت چرا ﺗـلـﻘـيـن مـی کـنی بعـد هـاج و واج داش اونـو نگـا مـی کـرد  .خب منم که
عاشق حساس و عصبانی جلو رفتم خب ديدم فرصت خوبی يه که به کـوری چشم همه و
بسته شدن دهنای مزخرف قول از آب گـل آلود ماهی بگـيرم و از اين اسطوره خانم
خواسگاری کـ نم و ﺗﻘاضای ازدواج مو بفرستم ببينم پذيرفته می شه يا نه و خانوم خانوما با
گـرفتن شاخ گـل نشون داد که پذيرفته شده .
 چه ﺗﻘاضای ازدواج رمانتيک و کـم سابﻘه ای . اما دعوای دوم که نمی خواستم بگـم اما وادار شدم که بگـم  .اين مرد نزديک يه ماهب ش هی به شنبه و پنج شنبه می فرستاد و ما
ما رو سردووند و با صورت مظلوم مآ ِ
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جشن مونو عﻘب بندازيم و پيش مردم و خويشاوندايی که دعوت کـرده
مجبور بوديم که
ِ
بوديم بی عرضه و بدقول و خيلی چيزای ديگـه دربيايم ﺗا اين که زمونی که خودم رفتم
سراغش ديدم مثﻼ وکـيلش هيچی نمی گه ولی از زير زبونش کـشيدم بيرون که کـجاس و
ديدم اون ﺗو خونه َش داره کـثافت کاری می کـنه و به ريش ما می خنده  .رفتم و ازش
گـرفتم و اومدم .
 برام دوﺗا پرسش پيش اومد  .يﮑی اين که وکـيله رو زديش که حرف زد ؟ نه  ،بابا  .يخه شو گـرفتم و مشت مو گـرفتم جلوصورﺗش خودش بلبل شد . يﮑی ديگـه اين که چه کـثافت کاری ؟ وارد جزييات نشو  .اون قدر مرد هستم که نون کـسی رو آجر نﮑـنم . يه چيز ديگـه  .چه جوری رفتی خونه َش ؟ يه کم صدامو چهره مو عوض کـردم . گـريم کـردی ؟ نه  ،بابا  .چرا اِنﻘد فنی يش می کـنی ؟ نمی شه همون جور که رفتی ﺗو خونه َش بﮑـنی ؟ باشه .چهره َش را همان کار کـرد که آن زمان انجام داده بود .
 چه فرق کـرد چهره َت ! وای ! راس می گـه  .سپهر !ولی سپهر لپ هايش گـل انداخت و سرش را پايين انداخت که زينت سرش را روی
شانه ی او گـذاشت و سپهر سرش را نوازش داد سپس دستش را روی پهلوی او گـذاشت .
پس از زمانی گـفتگـو به پايان رسيد و آن ها رفتند .
به سپهر چند کار ﺗازه پيشنهاد شده بود و زينت هم ولی زينت کاری را نمی پذيرفت .
بامداد بايد زودﺗر به جای فيلم برداری برود  .ساعت آغاز به زنﮓ زدن کـرد  .سپهر با
چشم های بسته ساعت را گـرفت و زير بالشت گـذاشت در هنگـامی که سرش روی سينه ی
زينت بود  .زينت لبخندی زد و به آرامی گـفت :
 آقا سپهر ! سپهرم ! هـــــوومـــم ؟با لبخند اين را می کـشيد که زينت لبخندش بيش ﺗر شد و گـفت :
 پا نمی شی ؟ کار داری  .سپهر گـلم ! هــــــــووعع . پاشو لوس نشو . -نه  ،بذا بخوابم .
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 سپهر جـا ن ! جان سپهر ؟ ﺗو که سپهرو کـشتی . پاشو  ،کـوچه مردا نشو . خب  ،ما به همون خونه مردا دل خوشيم . مردا ؟ اين جا که ﺗنها ﺗو مردی . آره  .از ديد ﺗو ﺗوی جهان ﺗنها من مـَردم . پاشو  .کـم ﺗر از خودت سپاس گـزاری کـن  .و واسه ی خودت نوشابه واز کـن ،چاق می شی ها !
 نوشابه چی يه ؟ ﺗو خودت نسﮑافه ای . بسه ديگه پاشو .زمانی خاموشی سپس دوباره زينت او را می نوازد و باز مـی گـويد :
 آقا سپهر خوشگـله ! هـــــوومـــم ؟ پاشو ديگـه . يه ذره ديگـه می خوام بخوابم . پاشو ديگـه مث پسربچه های لـوس شدی واسه َم  .من نمی خوام پسرمونو ايناندازه لوس کـنم که ﺗو می خوای خودﺗو اين اندازه واسه َم لوس کـنی  .پاشو .
 گـفتی پسرمون ؟ آره . يعنی ﺗو پسر می خوای ؟ آره  .چه جالب  .منم پسر می خوام . بی راهه نرو  .اين اندازه َم منو نپيچون . اوه ! را افتادی  .يه کـفش جغجغه ای واسه َت بگـيرم واسه ی اون پاهایخوشگـلت  ،يادم باشه واسه َت يه دس زيرپوش خوشگـلم  ...بگـيرم ...
 پاشو دير شد آ ! چی ؟ چی دير شد ؟ امروز بايد بری سر فيلم برداری  ،بجم . اوخ ! چرا زودﺗر نگـفتی ؟برخاست و غرولنـدکـنان گـفت در هنگامی که سر در گـم به سوی هايش می نگـريست .
 هميشه زودﺗر از همه می رسيدم ها ! همش ﺗخصير اين بغل ناکـردار ﺗويه . -بغل من چرا ؟ چيز ديگـه ای گـير نياووردی که ...
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 همش ﺗخصير بغل ناکـردار ﺗويه ديگـه  .اين بغـل لـعـنتی يت نـبود  ،زودﺗـر پـامـی شدم  .مگـه سرمو می ذارم روی سينه َت ديگـه کـنده می شه ؟ انگار چسب دوقلو
زدی بهش .
ﺗعريف ﺗون مچﮑـرم .
 ازِ
 خواهش می شه .بيرون رفت ﺗا دست و رويش را بشويد  .زينت گـوشه ای نشسته بود و به حرف های
سپهر فﮑـر می کـرد .
))همش ﺗخصير اين بغل ناکـردار ﺗويه  .همش ﺗخصير بغل ناکـردار ﺗويه ديگـه  .بغـل
لـعـنتی يت  ...اين بغـل لـعـنتی يت نبود  ،زودﺗر پا می شدم  .مگـه سرمو مـی ذارم روی
سينه َت ديگـه کـنده می شه ؟ بغـل لـعـنتی يت  ...بغـل لـعـنتی (( ...
که برخاست آغاز به ﺗا کـردن جايش کـرد که همه ی سخن ها بر سرش باريد .
))برخوردار اين ﺗيﮑه ی خوشگـلو از کـجا گـير آوورده ؟ برخوردار با اين ازدواج
کـرده ؟ اسم اين پسر خوشگـله چی يه ؟ از برخوردار قشنﮓ ﺗر بازی می کـنه  .نه ،
بابا کـجا به هـم می آن ؟ کـجا به هـم مـی آن ؟ پسره سرﺗر از برخورداره  .پسره سرﺗر
از برخورداره  .خدا نگـه شون  ،نداره  ،من می گم پسره خوشگل ﺗره  .من می گم
پسره خوشگل ﺗره  .پسره هم قيافه داره  ،هم بازيش خوبه  .پسره خوشگل ﺗره  .پسره
هم قيافه داره  ،هم بازيش خوبه  .پسره سرﺗر از برخورداره  .پسره سرﺗر از
برخورداره (( .

در سرش می پيچيد کـه با همان افﮑار و اصوات ساکـت و غـم نـاک نـاشـتا را آماده
مـ ی کـرد  .سپهر ﺗو آمد و با دست و روی خيس به سوی هايش نگـريست سپس به زينت و
جلو رفت و لبخند زنان گـفت :

 خانومی ! وای چـه هــال داره من اين واژه رو به ﺗو مـی گـم !گـوشه ی جامه َش را گـرفت و دست و روی خود را خشک کـرد سپس او را در آغوش
گـرفت و باز گـفت :
 اين بغل ﺗو جادوگـره  .افسونگـره  .زمونی سرمو مـی ذارم روش انگار ديگـهنـمـی خوام حتا يه سانت ازت دور بشم  .وای خدا جون !
 ﺗو داری خوبی مو می گی ؟ آره  .پس دارم بدی ﺗو می گـم ؟ دارم از زن خودم خوبی مـی گـم  .بيا  ...بيا بچسببه شوهـرت که هـنوز ﺗب ﺗو داره مـی سوزونش .
 -پا شويه َت کـنم ؟
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زمانی خاموش ماند که پس از آوايی رويش را سوی ديگـر کـرد و جلوی دهانش را
گـرفت و خنديد  .پس از زمانی به او نگـريست و به آرامی نزديک ﺗر شد و چشم هايش را
بست و گـفت :
 لب شويه کـن . هـــومم ؟ ای شيطون !بينی ش زد و سر سپهر سويی رفت سپس به آرامی سر سپهر را
با سرانگـشت نشانه به
َ
سوی خود کـرد و آغاز به ماچ کـردن او کـرد  .پس از زمانی بود در هنگـام ناشتا خوردن
کـه گـفت :
 نمی ری سر فيلم برداری ؟ نه  ،واسه چی ؟ مگـه هيچ کـدومو انتخاب نﮑـردی ؟ نه . چرا ؟ چﻘد سخت پسندی ها ! راستش هال شو ندارم . هال شو ندارم چيه ؟ بايد سرﺗو گـرم کنی  .اصﻼ بيا با هم بريم . نه ... اِ ! آدم حرف شوهرشو زمين می ذاره ؟ باشه  .می آم . آها ! اصﻼ يه چيزی . چی ؟ يادم افتاد اين جوری ﺗونستن وارد حريم خونه بشن  ،خب فردا می آن می ريزنخونه  .بايد مدام خونه مونو جا به جا کـنيم ولی ﺗا زمونی که اين جاييم بايد بپاييم  .ديگـه
خوب نيس ﺗنها بمونی  .اگـه بريزن بﻼيی سر زندگی من بيارن و شيشه ی زندگی منو
بشﮑـنن چی ؟ ديوونه می شم  .بايد هر جا می ريم با هم باشيم  ،اين جوری آرامشش بيش
ﺗره .
 آره  .حق با ﺗويه . حق هميشه با منه چون ﺗو هميشه با منی . سپهر ! جون سپهر  .خوشگـله ! جونت درس . جون ﺗو هم درس .و او را مـی بوسـد  .دندان هـايـش را به هم مـی فـشارد و مـی گـويد :
 -وای خدا ! چرا من از اين خوشگـله سير نمی شم ؟ چرا آخه من سيرمونی ندارم ؟
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 خدا کـنه هيچ زمون سيرمونی نداشته باشی . چرا ؟ يه وخ ديدی يه باره خوردمت ها ! نوش جونت واس خودﺗو می خوری  ،واسه مردمو که نمی خوری . رواديدشم که دادی  .وای خوردنی ! نمی دونم چه خوبی کـرده بودم که خدا ﺗو روبه من داد .
 وای سپهـر ! مامانـمـم اين اندازه قـربـون صـدقـه َم نـمـی رفت . خب مامانت ﺗو رو زاييده ولی من ﺗو رو به دست آووردم . کاش هميشه همين جوری باشيم . کاش چی يه ؟ ما هميشه همين جوری عاشق و معشوق می مونيم . سپهر ! سپهر ! آسمون من ! گـردون ! چرخ فلک ! ممل فشفشه . چه از خود مچﮑـر ،می گی ﺗو برابر با فـرديـن ؟ نه  ،خـانـومـی ! من نيم فـرديـن نمی شم چه برسه به لنگـه َش  .اون کـﻼس نرفتهبود اون جوری بازی می کـرد  .ما که کـﻼس رفتيم نمی ﺗونيم چون اون بازی کـنيم ببين
چه هنرمندی بوده  ،خدا بيامورز .
 خدا بيامورزدش . الهی نور به قبرش بباره . الهی ! فـرديـن ! عشق ﺗو منو کـشت . داش آکل می فرسی ؟ آره  .مغز ﺗو اِنگار بايگانی فيلمفارسی يه ها . آره  .اما نه هر فيلمی . آخه خانوم سخت پسنده  .خود ما َرم سخت پسنديد .پس از اندکی سپهر باز گـفت :

-

خيله خب  .پاشو  .دير شد .
حرف خودمو به خودم می زنی ؟
آره  .زمونی که من و ﺗو نداريم  .خب گفته مونم من و ﺗو نداره .
اوه ! پاشو  .پاشو  .دير شد  .هنوز هيچی نشده اخﻼق سوپراستارا رو گـرفتی .
مگـه اونا دير می آن سر صحنه ؟
آره  .اونم چه ديری .
ﺗو هم ؟
من منظمه شونم .
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 آخه زن منی . شمردی ببينی از ازدواج که نه  ،از صب چند بار گـفتی زن منی ؟ نه  ،بذار هر چی بيش ﺗر می خوام بگـم  ،بگـم ﺗو زن منی  .خودش کـلی فاز داره . هيچ مردی يو نديدم که اين اندازه خوشش بياد به زنش بگـه زن منی و همشم بگـهو سير نشه .
 آخه سيرمونی ندارم . ﺗو که راس می گی . يعنی دروغ می گـم ؟ نه ، پس راس می گـم . نه ... اِه ! حـﻘـيـﻘـتـو مـی گی چون ديگـه داری منو اسير خودت مـی کـنی . مـن اسـيـر نـمـی خـوام  .مـن زن مـی خـوام  ،هـمـدم مـی خوام  ،همـﮑار مـی خوام ،مونس مـی خـوام .
 ببينم اين همدم و مونس کيان ؟ همه شون ﺗويی .می خندند و آماده می شوند و از خانه بيرون می روند و به سوی جای فيلم برداری می
جنبند .
شب که از سرکار می آمدند  .زمانی که در را گـشودند و ﺗوی خانه مـی رفـتـنـد ،
نـاگـهـان زينت کـ ه به سـوی هـايـش مـی نگـريست سايه ی کسی را ديد و ايستاد و گـفت :
 سپهر ! ببين . چی يه ؟و به سوی نگاه زينت نگـريست و پيش از دانستن سپهر بود که سايه ناپديد شد  .سپهر
به زينت نگـريست و گـله آميز گـفت :
 چی يو ببينم ؟ يه سايه اون جا بود  .زمونی نگا کـردی بهش ناپديد شد . خانمی ! ناپديد نشد  ،رفت  .شايد يﮑی از همسايه ها بوده که گـذشته ﺗو َم چشمت بهسايه َش افتاده  ،همين  .چﻘد مشﮑـوکی ! بيا ﺗو بابا !
به سپهر نزديک شد در هنگامی که جرقه ی ﺗرسش زده شده بود  .سپهر ﺗوی بستان آمد
و در را بست که با لبخند در هنگامی که کـمر زينت را با يک دست گـرفته بود و زينت
به او چسبيده بود گـفت :
 -چه خوبه هميشه بترسی ها ! اين جوری بهم مـی چسبی من خوشم می آد .
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زينت با لبخند کـم رنگی به سپهر بيش ﺗر چسبيد و سپهر را به دل شوره انداخت  .دل
شوره ای که هـر دم بـيش ﺗر مـی شد ﺗا آن جا که کـم ﺗر از کـنار هم جم می خوردند .
همان شب در خواب بود که با ديدن آن خواب خی از سر و رويش می ريخت و
گـرمـايـش َش باﻻ و دلش در اندازه ی شنيدن ﺗپش َش باﻻ مـی رفت  .در خواب می ديد که
مردی با صورت نـامـعـلـوم به نيت قبيح دارد به سمت زينتِ وحشت زده می رود و
ديگـران که در اﺗاق خواب آن ها جمع شده اند جلوی او را می گـيرند و او با اشک های
جمع شده در چشمانش دارد برای رهايی کـوشش مـی کـند و با خشم و اندوه در گـلويش
زينت را بانﮓ می زد و به او می گـويد :
-

زينت ! نه  ...زينت ! نه ...

که از خواب می پرد و به زينت می نگـرد  .زينت با لبخند سرش را روی بازوی او
ماليد و آرام گـفت :

 سپهر ! سپهر ! ﺗو خودت امنيتی .سرش را جدا کـرد و بازويش را بوسيد و دوباره سرش را همان جا که بود گـذاشت .
سپهر لبخندی زد و او را نوازش داد و به آرامی گـفت :
 ﺗو خودت زندگی منی  .عشق من !به آرامی زير چانه َش را گـرفت و کـمی باﻻ آورد و بر کـنج لبش بوسه ی پر مهری
نشاند .
ولی آن سايه ﺗنهای شان نگـذاشت و دنبال شان می آمد ﺗا اين که در هنگام بازی کـردن
بود که چشمش افتاد به پشت سر زينت که مانند هميشه ناپيدا در ديدن بازی سپهر بود و
ناگـهان ايستاد  .با اخم و نگـرانی جلوی زينت آمد و به آن خيره شد سپس به سوی ها .
کارگـردان جلو آمد و گـفت :
 چی شده ؟ هيچی  ،انگار پر بدبختی يﮑی داره به زندگی من مـی خوره . پر بدبختی ؟ منظورت چی يه ؟ هيچی هيچی .به زينت خيره شد و پس از زمانی از روز خود درآمد که کارگـردان گـفت :

-

می ﺗونی بازی کـنی ؟
آره  .آره .
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 نگـران خانومتی ؟ اشﮑال نداره  ،هر که طاووس خواهد جور هندوستان کـشد .خانوم هنرمند و خوشگـل و سرشناس داره بايدم اِنﻘد نگـران باشه  .ولی نگـران نشو ﺗا من
اين جام همه جا در امن و امانه .
 -خيال مو راحت کـردی .

احتياط ها و دل شوره های آن دو دنبال شد و وحشت های آن ها روز به روز بيش ﺗر ﺗا
اين که شبی زمانی که ﺗوی خانه آمدند  ،سﮑوت ﺗلخی ﺗوجه شان را جلب کـرد  .بعد از
مﮑـثی وارد اﺗاق که شدند  .هنوز چراغ را روشن نﮑـرده چند نفر دست هاشان را گـرفتند
که چراغ روشن شد و بعد از مدﺗی صورت واضح ذاکر را ديدند که سپهر بی درنگی
گـفت :

 ﺗو نامرد ؟ ! پس از افراد ﺗو بودن که مث سايه مراقب مون بودن ؟ کدوم افراد مراقب ﺗون بودن ؟ چی می گی ؟ من فﻘﻂ اومدم ازت پسش بگـيرم . خفه شو و دهن کـثيف ﺗو آب بﮑـش . ساکت  ،ﺗو باش عوضی ! اگـه ﺗو نبودی و اون روز دخالت نمی کـردی  ،حاﻻ اونمال من بود .
 بازم من واسه ﺗو نبودم و نيستم و نخواهم بود  .من ﺗنها واسه سپهرم  .مـن زنسـپهـر پـارسـا هـسـتـم  ،خـانـم پـارسـا  ،مـی گـيری ؟
 نخواهی بود ؟ حاﻻ خواهی بود . نه ... آره  ،مجبوری  .مجبوری که امشب با من باشی چون به جون و آينده ی سپهرپارسا مربوط می شه ...
 منظورت چی يه ؟ منظورمو حاﻻ می فهمی ...از قوطی سيهی سرنگی درآورد و به سمت سپهر رفت  .پشت او قرار گـرفت و آستين
او را باﻻ زد و سرنﮓ را به سمت دست سپهر برد و گـفت :
  ...يا امشب با من جماع می کنی يا شوهر جانت کـراکی می شه  ،داخل اين مﻘدارزيادی از محلول کـراکـه  .می دونی  ،حتما شنيدی که يه بار مصرف حسابی معتاد ...
 ای کـثافت ! باشه  .ﺗن درستی سپهر برام از هر چيزی ارزش مند ﺗره . نه  ...نه زينت ! زينت ! نه  ...نه  ...بهش بگـو نه . نه  ،سپهر جان ! سپهر ُمرد  .به من نگـو نه  ،به اون عوضی بگـو  ،بگـو نه . -نه  ،فدات شم .
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-

نه  ...نه زينت ! بگـو ...
آره  .بگـو که امشبو با من مﻘاربه می کـنی  .بگـو ﺗا ﺗزريق نﮑـردم .
نه  ...نه من حاضرم معتاد بشم .
نه  ...سپهر ! من امشبو با اين آشغال سر می کـنم .

هر دو در چشمان هم نگـريستند که از اشک پر بود  .ذاکـر سرنﮓ را به يﮑی ديگـر از
افرادش داد و به سمت زينت رفت  .زينت وحشت زده بود و وقتی با همان ﺗرس به سپهر
نگـريست  ،اشک از چشم هايش سرازير شد  .ناگـهان زينت متوجه شد که موهای سپهر
دارد کـم کـم سفيد می شود در حين فرياد زدنش و اشک ريختنش ؛ پس دردهای ناشی از
کـندن و فشار دادن ذاکر بر بدن خود را فراموش کـرد .

چشم گـشود و رويش را به سوی ديگـر کـرد ﺗا پرﺗوی خورشيد او را نيازارد  .به زينت
نگـريست  .همان جا بود که ديشب بود و برخاست و نشست و به ياد شب قبل افتاد  .آهی
کـشيد و برخاست و به سوی زينت رفت  .کـنارش نشست و او را نوازش کـرد و در
هنگامی باز به ياد شب قبل افتاده بود که اشک از گـونه هايش سرازير شده بود  .او را
بوسيد سپس از او دور شد و دستش را روی سر او گـذاشت  .آهی کـشيد سپس کـنارش
دراز کـشيد  .او را بغل گـرفت به پهلو و دستش را زير سرش برد و به چهره ی اشک بار
و خفته ی زينت نگـريست  .جای زخم ها و کـبودی هايش را می بوسيد که زينت چشم
گـشود  .سپهر به او نگـريست که زينت سرش را به سـوی ديگـر بـرد و هـر دو بی آوا
مـی گـريستند که سپهر سرش را روی شانه ی زينت گـذاشت  .پس از زمانی البسه ی شب
قبل را برداشـتـنـد و در بخاری انداخـتـنـد و هر دو به گـرمابه رفـتـنـد و بـی صدا و در
سﮑـوت خود را شستند  .اصﻼ به آينه يا خود هم نمی نگـريستند  .زمانی که از گـرمابه
آمدند آوای گـوشی روی شان را به خود کـشاند  .سپهر گـوشی را برداشت و به گـوشش
چسباند و با بانگی آرام گـفت :

 الو ! بفرمايين . الو ! منم  ،داريوش  .سپهر جان ! می خواستم بدونم وخت داری چند ﺗا نمايش نامهبازی کـنی ؟
 کی ؟ چی شده ؟ چرا اين اندازه صدات غم گـينه ؟ هيچی  .به اين زودی ها نمی ﺗونم روی سن برم  .اصﻼ شايدم هيچ وخت ديگـه نرم . چرا ؟ ﺗو که گـفتی هر وخت بخوام ... اون يه زمانی بود  .اصـﻼ يـه کـار جـديـد داری ؟ مـی خوام بازيگـری يو ول کـنم .يه کارمی خوام که ﺗوی يه جای دنج باشه  .هر چﻘد سختم باشه مطرح نيس .
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 ﺗو چت شده ؟ ﺗو که عاشق بازيگـری بودی ... حاﻻ ديگـه نيستم  .آدما عوض می شن  .دوره و زمونه عوض می شه  .دنيا عوضمی شه .
 اين حرفا چيه ؟ من روی حرف ﺗو قول دادم . باشه  .اگـه قول دادی  ،همونايی رو که قول دادی  ،اگـه خواستی ... اگـه قول دادی و اگـه خواستی چيه ؟ ببين . داريو ش ! ﺗو رو خدا به حساب بی معرفتی نذار  .خسته َم  ،از همه چی از همه کـس .گـفتم که فﻘﻂ همونايی رو که قول دادی و قرارداد دارم کار می کـنم  .دست مزدم نمی
خوام ازت فﻘﻂ برام يه کار خلوت و ساکـت گـير بيار و ضامن شو ﺗا استخدام بشم .
 اگـه خسته ای يه مدت استراحت کـن . اين کارا رو کـه بﮑـنـم ﺗـا آخـر عـمـر اسـتـراحـت مـی کـنم . ﺗو چت شده ؟ اﺗفاقی افتاده ؟ نه  ،فﻘﻂ خرجم درنمی آد  .خوبه ؟ خرجت درنمی آد ؟ ﺗو رو خدا گـير نده . باشه  .خدانگـه دار . خدانگـه دار .و بريده شد و آوای بوق در گـوشش پيچيد  .گـوشی را گـذاشت و برگـشت و به زينت
نگـريست که داشت اشک هايش را پاک می کـرد و با ديدن او بود که برگـشت و به سوی
آشپزخانه پيش رفت  .سپهر دنبالش رفت و رو به رويش ايستاد که زينت سرش را روی
ديگـر کـرد  .سپهر با دو انگـشت سرش را گـرفت و رو به خود کـرد و رو به خود کـرد و
اشک هايش را پاک کـرد و او را در آغوش کـشيد و نوازشش کـرد  .زينت با اندوه گـفت :
-

کاش اين يه کابوس بود که زمونی پا می شديم می ديديم که هيچ اﺗفاقی نيوفتده .

سپهر فـﻘـﻂ سﮑـوت کـرد بی آن که بـدانـد نگـفـتـن سـخـنـی از سـوی او بـرای زيـنـت
چـﻘـدر مـوجـب انـجـمـاد و غـم در دلش مـی شود .
زينت بر سر سپهر دستی کـشيد و گـفت :

-

ﺗمام موهات سفيد شده .
راسی ؟
آٓره ...
نه  ،امروز بايد برم سر فيلم برداری  .برو رنﮓ بگـير .
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 ﺗنها ؟ خب آره  ،با اين موهای سفيد کـجا می خوای بری ؟ ﺗازه ديگـه جای نگـرانی نمونده  .هر کاری خواسته باهات کـرده  .مگـه بـدﺗر ازسياهی م رنگی هس ؟ نه  ،نيست  .پس بی خود نترس  .برو خريدﺗو کـن .
َ
 -چشم .

و بی معطلی رفت بيرون بی آن که بداند اين گفته َش برای سپهر چون نيشتری بر زخم
های ﺗازه َش بود  .آهی کـشيد و روی زمين نشست  .در باز شد و زينت به ﺗندی کـنارش
نشست و رنﮓ را روی زمين گـذاشت و گـفت :
-

ببخشيد دير رسيدم  .دستورش ﺗوشه .

برخاست و به ﺗندی بيرون رفت  .به آرامی برخاست و جلوی پنجره رفت که ديد زينت
دارد ابزار انباری را ﺗوی بستان می چيند  .پس از زمانی جارو را برمی دارد و ﺗوی
انباری می رود پس از جارو کردن هت که جارو را از انباری بيرون می آورد و گـوشه ی
ديوار می گـذارد  .ابزار انباری کـه يک قالی کـهنه که گـوشه َش را موش خورده بود و
کـمد رنﮓ و رو رفته و نيمه ی آينه ی شﮑـسته و پشتی کـهنه را برداشت و ﺗو برد  .سپهر
اشک هايش را پاک کـرد و ديد که او به سوی در به راه افتاده  .به سوی در رفت که آوای
در زدن زينت آمد  .زمانی به درازا نﮑـشيد که دوباره آوای در آمد و او از سرگـشتگی به
درآمد و در را باز کـرد که زينت سرش را پايين انداخت و گـفت :
نمی فته و
 ببخشيد  ،می خوام انباری يو از ﺗون اجاره کـنم  .ديگـه چشم ﺗونم به من ُاومدم ﺗا کـيف و لوازم شخصی مو ببرم  .براﺗون آرزوی خوش بختی می کـنم .
 ديگـه اين جا نمی مونی ؟ پس ... همه چی ﺗونو رو به را می کـنم قبل از اين که بياين  .از نظر همه ما اسمی زن وشوهريم و خواهش می کـنم که اين طور باشه اما بين خودمون ما از هم جدا شديم .
 اگـه از هم جدا شديم پس اين جا چی کار می کـنی ؟ چون جايی رو ندارم که برم  .خب منم که بابت اون انباری بهتون اجاره می دم . پس رابطه ی بين ما فﻘﻂ ...ناگـهان زينت خم شد ولی نه  ،به پای سپهر افتاد و گـفت با اشک کـه

 خواهش می کـنم  .من که گـفتم از جلوی چشم ﺗون گـم می شم  .کاراﺗونم می کـنمولی اسم منو از شناسنامه ﺗون پاک نﮑـنين  .مگـه چی می شه ؟ من که از شما چيزی
نخواستم .

همه ی ﺗن سپهر می لرزيد و چيزی نمی گـفت و ﺗنها لبش را مـی گـزيـد  .اشک هـايـش
را پاک کـرد و خـم شـد ﺗا شـانـه های او را بگـيرد در هنگام اين که می گـفت :
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-

باشه ...
مچﮑـرم  .آقای پارسا !

-

زينت !

و بی معطلی جهيد و به سرعت لوازمش را برداشت و به سمت انباری رفت و او ﺗنها
به آرامی زمزمه کـرد :
زندگی ش می نگـريست  .مدﺗی بعد در غم ناکی رنﮓ
و آهی کـشيد و به متﻼشی شدن
َ
را درست کـرد و روی سر خود گـذاشت  .در بين اين فاصله بود که ﺗمام اﺗفاقات شب قبل
را باز به ياد آورد و ﺗنها يک پرسش او را سرگـردان کـرده بود .
) آيا زينت سزاوار چنين برخوردی هست ؟ (

دل و درونش می گـفتند :

)) نه  ،سزاوارش نيست (( .

اما ...
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سوی ش
زينت دو ساعت در خانه ﺗنها شد  .امواج غم ناک اقيانوس افسردگی و غم به
َ
حمله برد و اين در حالی بود که برق ها نيز قـطع بود و شب را سياه ﺗر از معمول و غم
ناک ﺗر و خـوف نـاک ﺗـر و زجـرآورﺗـر مـی کـرد  .زينت در زاويه ی ديوار جمع شده
بود و زانوی غـم بغـل کـرده بود که با باز شـدن در خـود را بيش ﺗر جمع کـرد  .سايه ی
مردی بود که شمعی به دست گـرفته بود  .جلو آمد که زينت با بانگی غم ناک و بغض
سنگـينی که در گـلو داشت گـفت :
 ﺗو ديگـه کی هستی ؟ از جون من چی می خوای ؟ ولم کـنين  .کـثافتا ! ديگـه هرکاری خواستين با من کـردين  .مگـه بدﺗر از اينم می ﺗونستين بﮑـنين ؟ جلو نيا عوضی !
جلو نيا ...

آينه شﮑـسته را برمی دارد و برای فرو بردن در بدن خود آن را باﻻ می برد که سپهر
جلويش می آيد و دستش را می گـيرد .

 چی کار می کـنی ؟ منم سپهر  ،کاش واسه اونام اِنﻘد زرنﮓ بودی . شما ؟ شما ديگـه با من چی کار دارين ؟ برين يه زن ديگـه بگـيرين  ،من ديگـه بهدردﺗون نمی خورم  .مگـه من چيزی به شما گـفتم ؟ من که گـفتم ديگـه منو نـمـی بينين .
من که ديگـه مـزاحـم ﺗون نشدم  .من که ديگـه ...
 خيله خب بس کـن ديگـه ... چشم  ...چشم  ...می خوای می ﺗونی هر روز کـتﮑـم بزنی  .من چيزی به کـسینمی گـم  .با کـمربند  ،با شلنﮓ  ،با دمپايی  ،با هر چی که گـيرت می آد  .حق دارين منو
ﺗنبيه کـنين .
دست زينت را رها کـرد و از آن جا رفت .

صبح که در کـنار پنجره نشسته بود ناگـهان رو به زينت کـرد که با قدم های مطمئن به
سمت در حياط می رفت  .ناخودآگاه برخاست و از خانه بيرون زد و به دنبال او رفت .
سر از لوکيشن فيلمی درآوردند  .دورﺗر از کارگـردان يعنی ذاکر ايستاد  .ذاکر لبخند
موذيانه ای زد و برخاست و سمتش آمد و رو به رويش ايستاد  .سپهر در هنگامی که باور
نمی کـرد و اب روهـايـش درهـم و چـشـم هايش درشت شده بود  ،پشت ديوار داﻻنی که آن
ها ايستاده بودند  ،ايستاد و حرف های زينت را می شنيد .
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 نصف شب که پامونو خسته و کـوفته می ذاريم خونه مون ﺗا استراحت کـنيم .ﺗومنحوس عوضی ! غافلگـيرمون می کـنی و به قول خودت واسه يه شب جماع کـنی  .پس
چرا همون موقع منو نﮑـشتی ؟ چرا منو زنده گـذاشتی ؟ خب  ،گـذشته ها گـذشته  ،هـنوزَ م
دير نشده  .من جرأت خودکـشی يو ندارم  .پس ﺗو ﺗمومش کـن و منو بﮑـش .
 بﮑـشمت ؟ ﺗو بايد زنده بمونی و زجر بﮑـشی . چرا ؟ مگـه چه بدی برای ﺗو داشتم ؟ چه بدی ؟ ﺗو برام خوبی داشتی  .خيلی کـيف داشتی  .اما يﮑـم دير  ،اما فﻘﻂ يه بار .ببينم بهت خوش نگـذشته که يه بار ديگـه َم ...
کـه سيلی سپهر بر صورﺗش نشست و سپهر با خشم به آهستگی گـفت :

-

اگـه يـه روز بـه زنـدگـی يـم مـونـده بـاشـه  ،مــی کـشمت  .کـثافت !

-

زن ﺗو جم کـن  .بی غيرت !
چته ؟ برو ِ
خفه شو  ،آشغال !
کـﻼ ﺗو بذار باﻻﺗر ...
ولم کـنين اين عوضی يو بﮑـشم .
ب ﺗين .
فردی که بايد بميره ﺗو و اون زن نانجي ِ
ساکـت شو ...

سيلی ديگـری می زند که اطرافيان جلو می آيند و آن ها را از هم جدا می کـنند .

آن ها را از آن جا دور می کـنند در هنگامی که فـحـاشی زشـت و نامـوسـی ذاکر را
مـی شنيدند .

از آن جا دور می شوند  .در راه با هم قدم می زدند که ناگهان سپهر به زينت نگـريست
که سرش پايين هست  .به او نزديک شد و شانه ی دور زينت را گـرفت و راه پيمودند  .به
پارکی رسيدند .
به پارکی رسيدند و سپهر ايستاد  .به درخت بيدمجنون نگـريست  .به زينت
نگـريست و گـفت :
-

بيا بريم زير اين درخت بشينيم  .دلم واسه بغلت ﺗنﮓ شده .
نه ...
نه ؟ يعنی چی نه ؟ نﮑـنه ...

با خشم در هنگامی که بانﮓ در گـلويش زندانی شده بود و می لرزيد گـفت :
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  ...نﮑـنه راسی گـمون می کـنی اون آشغال کـله  ،شوهرﺗه ؟ ها ؟ من شوهرت بودم ،هستم و ﺗا ﺗه زندگی ﺗم شوهرت می مونم هيچ کـس هم نمی ﺗونه ما رو از هم جدا کـنه .
چه برسه اون نامرد  ،می گـيری ؟
 -آره  .آره .

آرام ﺗر شد و دستش را گـرفت و به سوی درخت برد  .نشست و به ﺗنه ی درخت پشت
زد و زينت را برگـرداند و پشتش را به خود کـرد و او را نشاند در هنگامـی که سـرش
روی شـانـه ی سپهر بود و گـوش سپهر روی گـيجگاه او و دست های شان در دست هم
سپس در هنگامی که پای راستش را باﻻﺗر آورد و آن را زمانی که خم بود کـنار ﺗن زينت
گـذاشت  .با يک دست دو دست زينت را و با دست ديگـر شانه ی دور زينت را ازجلو
گـرفت و بوسه ای بر لپ زينت نشاند .
آهی می کـشيد زمانی که به او می نگـريست بـی آن که بداند که زينت مفهوم آن آه هـا
و نگـاه ها را می داند و درمی يابد و بر افسردگی و اندوه هايش دامن می زند .

ولی اين ﺗنها دليل افسردگی او نبود بلﮑه طرز مشاهد و نظرهای ذاکر و پی ريخته شدن
سپهر که او گـواه شان بود  ،او را افسرده ﺗر و سرافﮑـنده َش می نمود و زينت از آن رنج
بسيار می برد و با بغض گـلوی سپهر پس از رفتن ذاکر بود که در خود می شﮑـست .
ﺗاب سپهر داشت کـم ﺗر و هر روز عـصبـانـيـت َش بيش ﺗر می شد .

روزی سپهر از سرکار برگـشت و بانﮓ زينت را شنيد که با گوشی همراهش گـفتگـو
می کـرد  .در هنگامی که بانﮓ کـسی که پشت رشته  4بود به روشنی شنيده می شد که
مـی گـفت :

 خانم برخوردار ! می دونم که سخت پسند هـسـتـيـن  ،من اين فيلمو برای شما نوشتمو می سازم  ،اگه شما نپذيرين  ،بی رو در باسی کـنارش می ذارم ﺗا زمونی که بپذيرين .
لطف ﺗون  .باور کـنين قصدم ﺗوهين نيست ولی من ديگـه ازَ م
 خيلی ممنون ازِ
گـذشته که يه فيلم شاد و کـميک بازی کـنم  .نمی ﺗونم  ،متأسفم .
 چرا ازَ ﺗون گـذشته ؟ ﺗا سه ماه پيش که ازَ ﺗون نگـذشته بود . اون زمون دختر بودم اما حاﻻ يه زنم  ،اين نﻘشا واسه زن خوب نيس . مگـه چه نﻘشی يه ؟ شما که هنوز فيلم نامه رو نخوندين . برای همين هم قبل از خوندن می گم ﺗا ناراحت نشين . پس منم از اين فيلم می گـذرم  .خدانگـه دار .4

ﺧﻂ .
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-

خدانگـه دار .

-

چرا نمی ﺗونی يه نﻘش شاد و کـميک بازی کـنی ؟

و بريده شد  .درد و اندوه بر گـلوی سپهر سـنگـينی مـی کـرد که جلو آمد و گـفت :

زينت پس از زمانی نگاه کـردن به سپهر و خاموشی بود و در همان هنگام که به سپهر
خيره شد  ،گـوشی را باﻻ نگـه داشت و شماره گـرفت و گـوشی را به گـوشش چسباند و
پس از پيوند رشته بود که گـفت :

 آقای شجاعی ! بله ؟ خانم برخوردار ! اگه شوهرم نﻘش مﻘابلم باشه منم بازی می کـنم . راسی ؟ خب خودمم ﺗوی همين فﮑـر بودم  .باشه  .باشه  .راضی يش می کـنم  .اونت ﺗون کـنه ﺗا آخر عمر  .پس خدانگـه دار .
با من  .خوش حالم کـردين  ،خدا خوش بخ ِ
 خدانگـه دار .و بريده شد و سپهر با شگـفتی گـفت :

-

اين چه کاری بود که کـردی ؟ ﺗو که می دونی من از پسِش بر نمی آم .
چرا ؟ چرا نمی ﺗونی از پسش بر بيای ؟
خودت می دونی چرا  ،پس نپرس .
ﺗو َم که می دونستی چرا  ،چرا پرسيدی ؟
زينت !

که آوای گـوشی همراه سپهر بلند شد  .گـوشی را دم گـوشش چسباند و گـفت :

 الو ؟ الو ! آقای پارسا ! من شجاعی هستم  .می خواستم بهتون پيشنهاد يه فيلم کـميﮑـوبدم که برای شما و همسرﺗون ساخته می شه  .راستش اون خواسته که شما باشين  ،منم که
بدم نمی آد ...
 من به يه شرط شرکـت می کـنم . چه شرطی ؟ همسرم ﺗوی فيلم شما نباشه . چی ؟ منظورﺗون چيه ؟ گفتم من اين فيلمو واسه شما و همسرﺗون می سازم . من نمی خوام همسرم ﺗوی فيلمی باشه که من هستم . -چرا ؟ شما که زوج خوبی بودين .
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 حاﻻ ديگـه نيستيم  .ﺗصميم خودﺗونو بگـيرين . من نمی ﺗونم اين کارو بﮑـنم چون نخست اين داستانو واسه خانم برخوردار نوشتهاومدن
بودم  ،نمی ﺗونم کـس ديگـه ای يو جاش بذارم  .از اين ديد که خانم برخوردار شرط
ِ
شون شماس منتظر می مونم ﺗا شما دو ﺗا آشتی کـنين  .اميدوارم زودﺗر آشتی کـنين  .فعﻼ
خداحافظ .
سوی ش پيش رفت و گـفت :
و بريده شد  .زينت رويش را به سوی پنجره کـرد و به
َ

 باشه  .حاﻻ که ديگـه خوش نداری منو ببينی  ،پس مزاحمت نمی شم  .من بی ﺗوﺗوی اين فيلم بازی می کـنم ولی بايد بهم قول بدی  .اول بگـو هنوزَ م دوس داری ...
 آره  .پس چی ؟ من ... حاﻻ که دوس داری ﺗوی اين فيلم بازی کـنم پس بايد بهم قول بدی که ﺗا آخر اين فيلميه زن ديگـه بگـيری .
 چی ؟ يه زن ديگـه بگـيرم ؟ق ﺗن و مـی ميرن واسه َت  .منم می رم
 آره  .يه زن ديگـه از بين همينا که عاش ِنمی فته  .بهت
همون انباری که درسش کـردم  .ديگـه مزاحمت نمی شم و چشمت به من ُ
قول می دم پامو عمﻼ از زندگی يت بﮑـشم بيرون و اسما زنت باشم  ،ﺗوی شناسنامه .
برگـشت و ناباوری سپهر را ديد سپس چشمش را به فرش دوخت و گـفت :

کـنم .
-

نگـران نباش کارای خون َم می کـنم  .خب اصﻼ بريم محضر اين مهريه رو عوض

منظورت چيه ؟
فارسی حرف زدم  .می خوام مهريه َمو کـم ﺗر کـنم .
واسه چی ؟ فک مـی کـنی نمـی دم يا نمـی ﺗونم بدم ؟
نه  ،واسه زن دومت اذيت نشی .
مثﻼ چند درصد ﺗخفيف می دی ؟
ﺗخفيفی که ﺗا حاﻻ هيچ زنی به شوهرش و هيچ عاشﻘی به معشوقش نداده .

که آوای گـوشی همراه زينت برخاست  .زينت دکـمه را فشار داد و گـوشی را به
گـوشش چسباند .

 الو ! آقای شجاعی ! الو ! سﻼم حال شما خوبه ؟ بله  .من همه چيزو می دونم  ،من ﺗوی فيلم شما بازی مـی کـنم  .سـنﮓ ﺗـمـوممـی ذارم مثل هميشه ولی مـی خوام از اين حرفا کـسی خبردار نشه .
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 می فهمم  .باشه  .خدا رو شﮑـر که شما پذيرفتين .سرهفته خودمو آماده می کـنم اگـه شما همين حاﻻ فيلم نامه رو بيارين .
 من برای ِپس خدانگـه دار .
 باشه  .خدانگـه دار .و بريده شد  .سپهر لب باز کـرد و با اخم و حالت طلبﮑارانه ای گـفت :

-

چﻘد مهريه َﺗه ﺗا بدم ؟
به مرور بايد بدين .
به مرور ؟ يعنی قسﻂ بندی ؟
نه  ،يعنی جيره بندی .
جيره بندی ؟ منظورت چيه ؟
منظورم اينه که ...

-

 ...روزی يه دونه نون  ،دو ليتر آب خوردن و همين انباری با وسائلش ...

-

 ...زياده ؟ خب روزی يه دونه نون می خوام چی کار ؟ نصف نون  .بيا  ،عاااه ...

يک برگـه و خامه آورد و می گـفت و می نوشت .

به سپهر نگـريست که به ديوار پشت زده بود در هنگامی که دهان و چشم هايش
بازمانده بود که زينت باز گـفت :

و خﻂ زد که سپهر روی فرش نشست در هنگامی که به ديوار کـشيده می شد که زينت
باز گـفت :

خوبه ؟

بازم زياده ؟ خب دوليتر آبو می کـنم  ،يه ليتر آب اصﻼ اين انباری بدون وسائل

سﮑـوت سپهر ادامه يافت که زينت باز گـفت :

-

خب از آب و نونم گـذشتم  ،بيا خطش زدم  ،فﻘﻂ همين انباری بی وسائلش ..

ناگـهان سپهر به جای خاموشی دندان هايش را به هم فشرد و لب باز می کـرد که زينت
باز گـفت :
 خب چرا عصبانی می شی ؟ به جای انباری يه گـوشه ی حياطو يه چادر کـوچولومی زنم  .يﮑی دو متر نه  ،همون يه متر .
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برخاست که زينت باز گـفت :

-

خب همه ی اينا ﺗا آخـر عمرمه  .خـدا رو چه ديدی ؟

-

خب می ﺗونی يواشی وقتی خوابم چادرو آﺗيش بزنی ...

به سمت زينت رفت که زينت باز گـفت :

که ميخﮑوب شد  .پس از زمانی آهی کـشيد و گـفت :

 می گی من عرضه ی اينو ندارم که خرجت کـنم ؟ چرا بايد خرجم کـنی ؟ راسی چرا ؟ خب  ،اسما و قانونا و اِﻻ مهريه رو کی داده ،کی گـرفته ؟ مهريه رو اصﻼ يه فﮑـری  ،مهريه رو نمی خوام به جاش حق کار کـردنو ...
خرج ﺗو بدم .
 مگـه من مرد نيستم که مگـه عرضه ندارم کهِ
 چرا مردی  .عرضه هم داری اما برای زنت  ،نه من . مگـه ﺗو زن من نيستی ؟ نﮑـنه چون اون شب  ،يه شب با اون بودی فک می کـنیديگـه ﺗا آخر عمرت مال اونی ؟ هنوزَ م شرعا و قانونا زن منی  .چون اون با زور باهات
بوده ﺗو با اختيار که باهاش نبودی .
 سخنرانی بشر دوستانه ای بود  .اما واقعيت چيز ديگـه ای يه . واقعيت ؟ مثﻼ واقعيت چيه ؟ واقعيت اينه که ﺗو وقتی منو می بينی  ،از من چند ِشت می شه . نه  ،اين طور نيست . همين طوره  .وگـرنه  ،با من ﺗو اون فيلم بازی می کـردی  .نگـران نباش ديگـهباهات هم بازی نمی شم  .ﺗو از ديدن خنده ی من ناراحت می شی  ،البته  ،حق داری  .منم
همه ی خنده ها و شادی هامو ﺗوی همين فيلم می ريزم  .ديگـه ريخت منم نـمـی بينی چه
بـرسه بـه خـنـده هامو .
بی معطلی رفت بی آن که بانﮓ )نه( ی ناباورانه ی سپهر را بشنود .

ﺗوی بستان رفت و روی ﺗخت نشست و با دو ﺗوی دست سرش را گـرفت در هنگامی
که حرف های زينت در سرش می پيچد .

))مهريه رو نمی خوام به جاش حق کار کـردنو  ...چرا مردی  .عرضه هم داری اما
برای زنت  ،نه من  .واقعيت اينه که ﺗو وقتی منو می بينی  ،از من چند ِشت می شه .
خب از آب و نونم گـذشتم  ،بيا خطش زدم  ،فﻘﻂ همين انباری بی وسائلش  ..خب چرا
عصبانی می شی ؟ به جای انباری يه گـوشه ی حياطو يه چادر کـوچولو می زنم  .يﮑی
دو متر نه  ،همون يه متر  .خب همه ی اينا ﺗا آخـر عمرمه  .خـدا رو چه ديدی ؟ خب
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می ﺗونی يواشی وقتی خوابم چادرو آﺗيش بزنی  ...خب می ﺗونی يواشی وقتی خوابم
چادرو آﺗيش بزنی ...
چرا بايد خرجم کـنی ؟ راسی چرا ؟ آقا سپهر ! آقا سپهر ! آقا سپهر ! خب می ﺗونی
يواشی وقتی خوابم چادرو آﺗيش بزنی (( ...
به انباری نگـريست و با افسوس آهی کـشيد  .برخاست و به سوی در انباری رفت  .رو
به رويش ايستاد  .لب پايين خود را گـزيد و دستش را سوی در برد ولی سپس مشت کـرد
و دوباره لبش را گـزيد سپس دل به دريا زد و به آرامی در را نوازی  .پس از زمانی خود
در را گـشود و به ﺗوی اﺗاق رفت  .زينت کـنج ديوار چسبيده بود و به خواب رفته بود .
کـنارش نشست  .زينت چشم هايش را گـشود و با وحشت خود را به ديوار فشار داد که
سپهر لب گـشود و گـفت :
سرم ؟
 نﮑـن  .ﺗو چت شده ؟ يعنی من واسه َت ديو هف َآهی کـشيد در حالی که لب هايش به هم می خورد  .مدﺗی سﮑـوت حﮑم فرما بود ﺗا اين
که دوباره سپهر لب گـشود .

 خانومی ! اين جا ﺗنهايی ﺗوی اين ﺗاريﮑی نـمی ﺗرسی ؟ بگـو حداقل چرا درو قفلنمی کـنی ؟ اگه دزدی چيزی بياد .
 دزدی چيزی ؟ بياد چی کار کـنه ؟ دزدی ؟ چی ببره ؟ بياد چی کار کـنه ؟ کاری بامن داشته باشه ؟ من که ديگـه به درد نمی خورم  .نگـران چی باشم ؟
 چی ؟ بی خيال باشی که هر کـسی خواس مثل ... برات چه فرقی می کـنه ؟ راسی می خوای هر کـسی خواس ... ﺗو به فﮑـر يه زن ديگـه باش  .من که ديگـه به دردت نـمـی خـورم  .مـن خـودممـی ﺗونم گـليم مو از آب بيرون بﮑـشم .
 چه طوری ؟ من که ﺗا دم گـوشت اومدم ﺗازه پا شدی  .يه نفر ديگـه که مثل مننيست .
 راهش اينه که درو قفل کـنم . ﺗوی اين ﺗاريﮑی که چشم چشمو نمی بينه چی کار می خوای بﮑـنی ؟ می گـذرونم  .اگـه نمی خوای اين جا بمونم  ،خب بگـو  .اگـه سربارﺗم بگـو .ولی سپهر ﺗنها آهی کـشيد و او را در آغوش خود چسباند و سرش را روی سر او
گـذاشت و با اندوه و درد او را نوازش کـرد  .زينت در آغوشش بود که گـفت :

 اين جوری که نمی شه زندگی کـنی  .ﺗو بايد با يه نفر ازدواج کـنی ﺗا منو از يادببری و خوش بخت بشی  .اين بی کـسی منم بدبختی شده براﺗون  .چراغا رو روشن
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نـمـی کـنم ﺗا متوجه ی من نشی  .انگار نه انگار که ﺗوی اين انباری کـسی هـس چـه
بـرسـه بـه ايـن کـه زنـدگـی مـی کـنه  .اصﻼ نگـران نباش براش کـلفتی می کـنم ﺗا
خانومی کـنه ولی شمام وجود منو حس نمی کـنی  .بهتون قول می دم  .ﺗا جايی که جون
داشته باشم و بتونم  .هان ! ﻻزم نيس کـسی بفهمه پس يـواشـﮑی ازدواج مـی کـنـيـن .
بـی سر و صدام ﺗو خونه می ذاری که بيرون نياد ﺗا به شهرﺗت لطمه نزنه  .حاﻻ برو
بذار عادت نﮑـنی .

بامداد که از خواب برخاست و به در و ديوار بی نمای اﺗاق ها نگـريست اول کـپ کـرد
ولی سپس غم گـين گـوشه ای نشست و با اندوه به سوی هايش نگـريست .
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چند روزی گـ ذشت و زينت بی سر و صدا می آمد و می رفت و زمـانی کـه سـپـهـر
مـی آمد سﮑـوت می کـرد ﺗا اين که فﮑـری به سرش زد  .نزديک به يک هفته از آن وضع
گـ ذشت که سپهر باز به سوی انباری رفت و پس از درنگی در زد و پس از زمانی کـليدان
در باز شد و زينت در را گـشود و او ﺗو آمد  .زمانی در خاموشی به سوی ها نگـريست
سپس گـوشه ای نشست و با ﺗمام بغضش شروع به اجرای خيلی طبيعی و بی نﻘصی کـرد
و لبخندی زد و با شوق گـفت :
-

زينت ! امروز يه اﺗفاقی افتاد که باورت نمی شه  .بشين ...

زينت با لبخند و شوق نشست که سپهر گـفت :

 امروز يه دختر ناز و خوشگـلـو ديدم کـه دل مو برد  .اِنﻘد بانمک و ناز بود کـهقـلبـم داش از دهـنـم در مـی اومد ...

زينت در هنگامی که غم بر لبخند چهره َش نشسته بود  ،از آن جا که او هم بازيگـری
زبردست بود گـفت :

 عاشﻘش شدی ؟ عاشق ؟ آره  ،ديگـه  ،اينا که گـفتم معنی عشق و محبتو نمی داد ؟ چرا  ،چرا  .بميرم ايشاﷲ با اين خنگی يم  ،راس می گـفتی خيلی خنگم . واقعيتش روم نمی شه  ،آخه من با اين سن و سال ﺗازه من پسر نيستم که يه َمردم .خيلی م دلش بخواد  .اون که از ﺗو بزرگ ﺗر نيس که می گی سن و سال  ،ﺗازه خب
َ
يه چيزی چرا دزدکی ؟ خب اون دختره  ،حق داره جشن بگـيره  ،بيرون بره  .يه چيزی
می گـي م  ،من بچه دار نمی شم  .اين جوری ديگـه بهانه ای هم نمی مونه .
 بچه دار نمی شی ؟ مگـه آزمايش دادی ؟ نه  ،اما خب آزمايش مـی ديم  ،بهت قول می دم که همينه که من مـی گـمه  .قرارگـذاشتين ؟
 -قرار ؟ آره  .فردا قبل از فيلم برداری می رم پيشش .
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-

فردا قبل از فيلم برداری ؟

فردا بامداد ﺗنها يک دقيﻘه در برابرش قرار گـرفت که گـفت :

 از امروز فيلم برداری شرو می شه برات هديه گـرفته َم که ب عشﻘت بدی  ،همين .راسی روزای ديگه می ذارمش روی اُپن  ،همين  .خدانگـه دار ﺗو و عشﻘت راسی اسمش
چی بود ؟
 اسمش ؟ ﺗرانه . خدانگـه دار ﺗو و ﺗرانه خانوم باشه .و رفت  .بسته ی چهارگـوش کـوچﮑی را که گـل سرخ به آن چسبيده بود و يک شاخه
گـل سرخ که در ليوان آبی بود را ديد و باز هم به ياد حرف های ديشب او افتاد .

)) عاشق شدی ؟ عاشق شدی ؟ چرا  ،چرا  .بميرم ايـشـاﷲ با ايـن خـنگی يـم  ،راس
مـ ی گـفتی خيلی خنگم  .بميرم ايشاﷲ  ...بميرم ايشاﷲ با اين خنگی يم  ،راس می گـفتی
خيلی خنگم  ...راس می گـفتی  ...بميرم ايشاﷲ  ...چرا دزدکی ؟ خب اون دختره  ،حق
داره جشن بگـيره  ،بيرون بره  .يه چيزی می گـم  ،من بچه دار نمی شم  .اين جوری
ديگـه بهانه ای هم نمی مونه  .بهت قول می دم که همينه که من مـی گـمه  .می گـيم ،
من بچه دار نمی شم (( .
ﺗصميم گـرفت اين اجرا را ادامه دهد ﺗا بداند که زينت ﺗا کجا می ﺗواند ادامه دهد ؟

اما از فردا او را نديد  .فردا که داشت ناشتا را با ناخواستگی می خورد  ،روی
ديوارباز آشپزخانه يک هديه ی ديگـر رويش را به خود کـرد  .برخاست و سوی آن
رفت  .هديه را برداشت و به گـل سرخابی نگـريست  .درست مانند گـلی بود که
روزهای خوش آغازين ازدواج به او داده بود  .ناخودآگاه به ياد حرف زينت افتاد که
گـفته بود :
)) من که ديگـه به درد نمی خورم (( .

و آن در سرش پيچيد  .اندوه گـلويش را گـرفت و آهی کـشيد ﺗا ﺗهی شود ولی نشد .

فردايش بود که هديه ای ديد و زمانی که باز کـرد  ،ديد که اين همان نخستين پيش کـش
پس از ازدواج شان بود  .همان روسری سرخ و لنگـه ی نوی آن و گـل سرخ خشﮑـيده ی
همان روز و يک گـل سرخ ديگـر ﺗر و ﺗازه  .ناخودآگاه به آرامی گـفت :

پس م می ده  ،ﺗازه دو برابرش  .چی فک می کـنه ؟ فک می کـنه
 داره همه چی رو َسرش منت گـذاشته َم .
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و اين فﮑـر دلش را به درد آورد  .زمانی از سرکارش برگـشت يک راست به سوی
اﺗاق زينت رفت و در زد  .کـسی در را باز نﮑـرد  .رفت و روی ﺗخت نشست ﺗا زينت
بيايد .
اما ...

اما زينت در اﺗاق خودش بود و بيرون نمی آمد  .سپهر ﺗصميم گـرفت که آن جا بماند و
بيدار بماند ﺗا زينت را ببيند  .ولی يک ساعـته خوابـيد و همان برای زينت بس بود  .زمانی
از خواب پريد  .چنبر  5گـل را ديد که کـنارش بود  .با خشم گـفت :
 اَه ! لعنتی ! من که ﺗا صب بيدار موندم  ،اون يه ساعت َم نمی خوابيدم  .نمی مردمکه  .اَه !
به چنبر گـل نگـريست که رويش نوشته بود :

» زاد روزت خجسته  .آقا سپهر ! «

-

زاد روز ؟ مگـه امروز زاد روزمه ؟

ﺗوی خانه که رفت کـيک و شمع را ديد و به در و ديوار نگـريست که گـل و نيم چنبر
گـل بر آن ها چسبيده بود  .کـنار کـيک نامه ای بود  .نامه را برداشت و خواند .

» زاد روزت شاد باد  .نگـران هيچ چيز نباش و ﺗرانه خانومو بيار خونه و با هم خوش
باشين  .خيالت راحت باشه که من نمی آم ﺗا روزﺗونو خراب کنم  .زاد روزت شاد باد  .سد
سال به اين سال ها « .

گـوشی ش را برداشت و شماره گـرفت ولی پياپی بريده می شد  .ﺗا اين که پيامک
َ
فرستاد که :
»گـوشی يو ور دار می خوام باهات حرف بزنم « .

و دوباره زنﮓ زد  .گـوشی را که برداشت لب باز کـرد و گـفت :

-

5

الو ! می خوام باهات مفصل حرف بزنم  .امشب چند می آی ؟
نوشته َم که امشب نمی آم  .ﺗا صب فيلم برداری داريم .

حلقه  ،حلقوی  ،حلقه ی گل .
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 هيچ کـس نمی ﺗونه ﺗو رو ﺗا صب ازم بگـيره  .امروز مگـه زاد روزم نيس ؟ پسهر کاری که می گـم بايد بﮑـنی .
 هر چی می خوای بگی همين حاﻻ بگـو . همين حاﻻ می آی خونه . هـمـه چـی کـه حـاضـره  ،ديـگـه از مـن چـی مــی خـوای ؟ همه چی حاضره  ،آره  ،اما زنم نيس . زنﮓ بزن بياد  .خونه خالی يه . مگـه ﺗو زن من نيستی ؟ ﺗو قانونا زن منی . باشه  .می آم شايد کار اساسی داشته باشی . کار اساسی ؟ آره  .آره  .همينی يه که ﺗو می گی . حتما می خوای عشﻘت  ،ﺗرانه خانومو نشونم بدی و ... هر چی می خوای فک کـن  .فﻘﻂ بيا .پس از زمانی در باز شد و زينت ﺗو آمد  .رو به روی سپهر نشست و ﺗند ﺗند گـفت :

 هر کاری می خوای بﮑـنی  ،هر چی می خوای بگی همين حاﻻ ﺗمومش کـن چونﺗا ظهر بايد خودمو برسونم  .هر جا می خوای بزنی فﻘﻂ صورﺗم نزن ﺗا ﺗابلو نشه .
 هر جا مـی خوام بزنم ؟ ﺗو فک مـی کـنـی مـن مـی خواستم بزنمت که زنﮓ زدمبهت ؟ آخه واسه چی ؟
 واسه چی يش مهم نـيس  .کـتک زدن کـه دلـيـل نـمـی خواد .چيزی
 من گـفتم بيای که چند ﺗا پرسش ازت بپرسم  .راست و حسينی پاسخ بده  .ازَ
م نترس .
 باشه  .بپرس . اون شب يادﺗه اون آشغال اومده بود ؟ آره . ﺗو خوشت اومد ازش ؟ نه  ،به خدا ...اين را هنگامی که بغض کـرده بود می گـفت و اشک های پر شده در چشم هايش بر
گـونه هايش روان می شد  .سپهر با دو ﺗوی دستش گـيجگاه هايش را گـرفت و در چشم
هايش نگـريست و گـفت :
-

هيس ! آروم  ...آروم باش  .آروم  .گـوش کـن .
ديگه چيه ؟
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اين را با همان بغض گـفت و باز گـفت :

  ...خب اگـه ﺗحمل ديدن منو نداری بگـو ﺗحم ِل ﺗو ندارم  ،طﻼق بده ﺗا برم خودشجور منو بﮑـشه  .بگـو  ،خب حق با ﺗوئه  ،ﺗو نمی ﺗونی سرباری يو جلوی چشمت ببينی
که ديگـه به دردت نمی خوره  .ديگـه به درد هيچ کـس نمی خورم  .پس خودش بايد باهام
ازدواج کـنه و جورمو بﮑـشه .
 خفه شو ...سيلی سختی بر چهره َش زد و با خشم به او نگـريست که زينت گـفت :

 گـفتم که ﺗوی صورﺗم نزن  ،معلوم می شه  .اونم خبر کـردی که با هم منو بزنين ،خيله خب  .باشه اما به صورﺗم نزنين  .همين يه لﻘمه نونی که درمی آرمو آجر نﮑـنين .
 ساکـت شو  .خفه شو  .پس چرا اِنﻘد از من فاصله می گـيری ؟ اگـه اين طور نيساگـه ازش خوشت نيومده .
 ساعت چند می آن خانم ؟ کـدوم خانم ؟ خانوم ﺗون  .همون که عاشﻘش شدين  .قراره بياد و هر دوﺗا ﺗون منو بزنين . زينت ! بله آقا ؟ ! ﺗو زندگی يم ... -ﺗو زندگی ﺗون خيلی سختی کـشيدين  ،حق دارين خودﺗونو يه جور خالی کـنين .

سپهر برخاست و رويش را سوی ديگـز کـرد  .زمانی در خاموشی گـذشت که زينت
گـفت :
-

خيلی دوسش داری ؟

-

 ...اون خوشش از من نيومده ؟ آره ؟ حتما همه چيزو بهش گـفتی .

سﮑـوت جواب او بود که فﮑـر می کـرد عﻼمت رضايت است  .پس ادامه داد

سپهر به سوی ديوار رو به رو رفت در هنگامی که اشک های گـونه هايش را پـاک
مـی کـرد که گـفت :

 آره  .خيلی  .می خوام بيارمش ﺗا ببينيش  .مث ماه می مونه  .لبخند از لباش بيروننمی ره .
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و از خانه رفت و پس از زمانی با دختری ﺗو آمد که لبخند از لبش بيرون نمی رفت  .با
هيجان جلو آمد و به زينت نگـريست .

 وای ! سﻼم خانم برخوردار ! باورم نمی شه  .اما يه چيزی  .حاﻻ از ﺗوی فيلماﺗونشﮑـسته ﺗر به نظر مـی رسين .
 راستی ؟ آره  .سپهر جون !مشگی ت خوبه ؟ همونی که سگـگـش مستطيلی يه .
 خب اون کـمربندَ
 کـمربند مشگی يه ؟ واسه چی ؟ کارﺗون ﺗموم شه  .من وقت ندارم .با خشم گـريبان زينت را گـفت و او را سوی در انباری برد و گـفت :

 اگـه حتا بشنوم  ،نه اين که ببينم  ،بشنوم که سمت اون آشغال پيدات شده با هموناِنﻘد می زنمت ﺗا بميری  .گـرفتی ؟
 پس ﺗو اينو می خوای ؟ خب باشه  ،همين حاﻻ بهترين موقعيته  .منو اِنﻘد بزنين ﺗابميرم  .ﺗوی وصيت نامه َم می نويسم که گـناهی ندارين و ...
 خفه شو  .يعنی می خوای بری باهاش ... چشم آقا !گـريبانش را رها کـرد و گـفت :

-

برو سر کارت .
چشم آقا !

-

راستی شﮑـسته ﺗر از فيلماشه ؟
ناراحت نمی شين که بگـم آره ؟
نه  ،ﺗو هم زنی  .به ديد ﺗو ﺗا کی می ﺗونه ادامه بده ؟
نمی دونم  .من اگه بودم ﺗو و اونو بيرون مـی نداختم .

-

الو ! آقا ! شما که به ﺗرانه خانم نگـفتـی چـيـزو ؟ ها ؟

و رفت وبا رفتن او بود که گـوشه ای نشست و سرش را با ﺗوی دو دستش گـرفت سپس
به دخترک نگـريست و برخاست  .سوی دخترک رفت و روی ﺗخت نشست و به او گـفت :
در هنگامی که به در انباری خيره شده بود .

گـوشی ش را به گـوشش چسباند و گـفت :
که آوای زنﮓ گـوشی سپهر آمد  .سپهر
َ
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-

نه  .نگـفتم  .از چی بگـم ؟ بـی عـرضگـی مـن ؟ يا ...
مچﮑـرم  .آقا ! خدا نگـه دار .

و بريد  .گـوشی را سويی پرت کـرد و روی لبه ی ﺗخت افتاد  .به دختر نگـريست و
گـفت :

 چﻘد می خوای ؟ هيچی فﻘﻂ يه صيغه ی خشک و خالی که مردم چيزی نگـن  ،همين .وختی م نيستم
 باشه  .اما اگـه بخوای پاﺗو از گـيليمت دراز کـنی من می دونم و ﺗو .َ
سعی م نﮑـن
اذيتش نﮑـنی ها  .از حاﻻ فﮑـراين که ﺗا ابد بيخ ريشم باشی رو بنداز دور .
َ
جای اونو بگـيری  .چون ﺗو قلب من ﺗنها جـای يـه کی يـه  ،اونـم زيـنـت بـرخـوردار .
مـ ی گـيری ؟ اگـه گـرفتی  ،بمون اگـرم نگـرفتی  ،راﺗو بﮑـش و برو .
 نه  ،گـرفتم . -پس حاﻻ برو ﺗا شب .

شب دخترک ﺗوی خانه بود که سپهر از روی ﺗخت برخاست و سوی در اﺗاق رفت  .در زد
و به هنگام باز شدن در بود که بشﻘاب کـيک قاچ شده را جلويش گـرفت و با لبخـنـدی
گـفت :
-

از کـيک زاد روزم نمی خوری ؟ کـيﮑی که خودت برام خريدی .
سپاس .
می خوام باهات حرف بزنم .
ﺗرجيح می دم کـتﮑم بزنی ﺗا باز از اون حرفا بزنی .
نه  ،ديگـه از اون حرفا نمی زنم .
اول شم به خاطر پول بازی می کـردی ؟
ﺗو از ِ
نه .
ﺗو فک می کـنی من پيش کـش و گـلی که بهت مـی دم  ،سرت منت می ذارم ؟
خب ...
حرف بزن  .چی ﺗو سرﺗه ؟ بگـو .

-

امشب زاد روزمه  ،بيا بغلم  .برای آخرين بار .

-

حاﻻ بگـو چی ﺗو د ِل ﺗه ؟

سﮑـوت او را زجر می داد ﺗا اين که گـفت :

در آغوشش آمد و سپهر گـفت :
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 ﺗو دلم يا سرم ؟ هر دوش . ﺗو سرم اينه که چه جوری بميرم ﺗا ﺗو دلت خنک بشه . چرا ؟چﻘدرم ازشون
 من باعث بدبختی شماهام  .من بين دو ﺗا عاشق قرار گـرفتم هرَ
فاصله بگـيرم .
 خب ﺗو دلت چيه ؟ ﺗو دلم اينه که از سر ﺗﻘصيراﺗم بگـذری و با روح آروم بميرم  .من خرج عروسیﺗونو می دم .
 چرا ؟ به ﺗﻼفی خرجی که برای عروسی مون کـردم ؟ نه  ،بيش ﺗر  .اون عشق ﺗوئه  .اون عشق کـسی يه که منو نجات داد از شر حرفایاونا .
 اگـه ﺗوی اون اوضاع نبودی  ،بازم باهام ازدواج می کـردی ؟ نه . نه ؟ چرا ؟نمی فتاد حاﻻ ﺗو اين
 منو ببخش به خاطر اجبار ميون ﺗون واسادم  .اگـه اون اﺗفاق ُشرايﻂ نبوديم .
 ﺗو از سر اجبار زن من شدی ؟ آره  .ببخشيد . -ﺗو منو دوس نداشتی ؟

همان جور سرش پايين بود و ساکـت مانده بود که سپهر برخاست و رفت و پس از
زمانی دوباره ﺗو آمد و زينت را در آغوش گـرفت سپس او را بلند کـرد و بيرون برد و
روی ﺗخت نشاند و دوباره آغوشش گـرفت  .او را نوازش کـرد  .کـنارش دراز کـشيد و او
را هم وادار به دراز کـشيدن کـرد سپس رويش را برگـرداند و دستانش را زير سر و زير
پهلوی او برد و سرش را کـنار گـوش او و به آرامی گـفت :

 حاﻻ چی ؟ دوسم داری ؟ من برات بميرم هم برات فرق نمی کـنه  .ﺗو برای يه نفر ديگـه می ميری .جواب مو بده  .اِنﻘد سياست مدارانه حرف نزن .
َ
 بهم ثابت شده که عشﻘی وجود نداره  ،همه َش هوسه  .ديدی اون عوضی يو ؟کارشو که کـرد ديگـه کاری باهامون نداره .
 اون نگـاها و متـلﮑـا جزء کار داشتن حـساب نـمـی شه ؟ -راس می گی  .اون هميشه می خواد منو جلوت شرمنده کـنه  .موفﻘم می شه .
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-

نه  ،نمی شه  .دعا می کـنم هيچ وخت صب نشه  .چون آخرين شبی يه که بغلمی .
آره  .کاش هيچ وخت صب نشه .

ولی روز و شب در پی فرمان و آمال ما نيستند و می آيند و می روند و فردا صبح هم
شد .
چشمانش را که گـشود  ،سپهر را ديد که با گـونه ی بی گـناهانه ای خوابيده  .به
موهايش نگـريست که دوباره داشت سپيد می شد و ريشه هايش باز سپيد در می آمد .
دستی به موهای او کـشيد و او را بوسيد و گـفت :
-

هيچی به اندازه ی بغل ﺗو آرومم نمی کـنه .

برخاست و پس از درست کـردن خورش برای آن دو ﺗن بيرون رفت و گـل و هديه و
ابزار رنﮓ مو را هم خريد و کـنار سپهر گـذاشت و از خانه بيرون رفت .
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مـاه پـسـيـن

سپهر که از خواب برخاسته بود به سوی ديوارباز رفت که برابر با هميشه در اين ماه و
چند روز بيند ديگـر چه روی آن هست  .به روی آن نگـريست که يک بسته ی آشنا آن جا
بود  .و يک نامه و يک بسته پول  .بسته را گـشود  .انگـشتر برايش آشنا آمد  .خوب آن را
ديد و دانست که همان انگـشتر زينت هست  .گـويی ﺗيشه بر ريشه َش زده بودند و به زور
خود را نگـه داشت  .نامه ر برداشت و در همان هنگامه شﮑـست و ديگـر روی پاهايش
استوار نماند و در هنگامی که پشتش به ديوار کـشيده مـی شد  ،نشست  .پس از اين کـوب
کـشنده بود که نامـه را گـشـود و آغـاز به خـواندن آن کـرد هـنگامی که با هـر واژه که
مـ ی خواند اشک می ريخت و به سختی اشک هايش را پاک می کـرد و دوباره واژگـانش
را می خواند :
» سﻼم آقای پارسا ! ﺗمام کارهای عروسی رديف شده فﻘﻂ حلﻘه را گـذاشتم اگـر
خواستی آن را به او بده و اگـر نه پولش را مطابق روز بهتان دادم  .فﻘﻂ از آن جايی که
برايم مﻘدور نيست ﺗا کـمک خانوم ﺗان کـنم از امشب خانه ﺗان را ﺗرک می کـنم در عوض
يک خدمتﮑار ديگـر برای شان با پول خودم می فرستم که به عنوان چشم روشنی باشه .
پيشاپيش ازدواج ﺗان را ﺗبريک مـی گـويم  .برخوردار  ،وسﻼم « .

برخاست و اشک هايش را پاک کـرد و نامه را روی سنﮓ ديوار گـذاشت و سرگـردان
و پريشان به سوی هايش نگـريست سپس پيش رفت و چشمش به قاب پنجره خورد که
سوی ش رفت و آن را برداشت و شماره گـرفت ولی خاموش بود .
گـوشی ش آن جا بود
َ
َ
شماره ی کارگـردان فيلم زينت را گـرفت  .گـوشی را پس از زمانی برداشت و پيوند زده
شد .
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 الو ! الو ! آقای شجاعی ! پارسا هـسـتـم  .خـواهـش مـی کـنم گـوشی يو بدين به خانومميا اين که بگـين گـوشی شو روشن کـنه  .خواهش می کـنم .
 باشه  .گـوشی ،پس از پـچ و پـچـی زيـنـت گـوشـی را مـی گيـرد و مـی گـويد :

-

الو !
چرا گـوشی ﺗو خاموش کـردی ؟ واسه چی داری فرار می کـنی ؟
برداری م .
خب سر فيلم
َ
خب باشی  .ﺗو هميشه بايد در دسترس باشی  .گـفتم واسه چی ...
واسه چی در دستر ِست باشم ؟ ما که ديگـه رابطه يی نداريم ...
ﺗو هنوز زن منی  .يادت رفته ؟
آره  ،يادم نمی آد که زن ﺗو بوده باشم .
خفه شو ...

که نيروی گـوشی به پايان رسيد و پيوند بريده شد  .به گـوشی نگـريست که دارد هشدار
می دهد  .با پی ريختگی دنبال نيروده گـشت و بی درنﮓ پس از پيدا کـردن آن را به پريز
زد  .پس از زمانی داشت شماره می گـرفت که شماره ی زينت افتاد که زنﮓ می زد .
گـوشی را برداشت که زينت به ﺗندی گـفت :

 الو ! راسی مراقب باش بهش الﮑی پول ندی ها ! پول يه سا ُل با عيدی بهش دادم . کی ؟ خدمتﮑاره . ولش کـن  .چرا جواب منو ندادی ؟ چرا داری ازم فرار می کـنی ؟ می خوام طﻼق بگـيرم . ﺗو غلﻂ می کـنی . نگـران نباش برات خرج نمی ﺗراشم  .يواشی گـورمو گـم می کـنم . چﻘد می خوای ﺗا ... هيچی  .ﺗو چﻘـد مـی خوای ﺗا دس از سرم ورداری ؟ خفه شو  .می خوای طﻼق بگـيری و زن اون کـثافتِ آشغال کـله ی عوضی بشی ؟ ديگـه اونم منو نمی خواد  .نگـران نباش  ،امروز فيلم برداری ﺗموم می شه و ديگـهريختم َم هيچ کـس نـمـی بينه .
 حتا من ؟ -آره  .اصﻼ اصل کار ﺗويی که نبايد منو ببينی .
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 بايد بيای خونه اون وخت هر چﻘد دوس داری از مردم دوری کـن  .اصﻼ مثعارفا يه گـوشه بشين و ...
 -ﺗوی دادگاه می بينمت  .می بخشی شارژ ندارم  .خدا نگـه دار .

بريده شد  .انگار ﺗوی دلش خالی شد  .برخاست و ديوانه وار به سوی هايش نگـريست .
و با خشم و به آرامی می گـفت :

شرف حيوونه  .اگـه يه روز به زندگی
 همش ﺗـﻘـصير اون عـوضی بی آبـروی بـیِ
يم مـونده بـاشه ﺗو رو مـی کـشم ذاکر ! مـی کـشمت  ،مـی کـشـمـت آشغـال ! مـی کـشمت
ذاکر حيوون !
ِ
و اين را فرياد زد  .بيرون رفت و روی ﺗخت نشست  .دوباره شماره گـرفت و گـفت :

 الو ! الو ! ديگـه چی شده ؟ طﻼقـت نـمـی دم  .اگـه بـخـوای از هـر راهـی طﻼق بگـيری و دهـ ِن ﺗـو وا کـنیمـی کـشمت  .گـرفتی ؟
 آره  .مگـه ديوونه َم که آبروی خودمو ببرم ؟ آروم  .امشب مثل هميشه می آی خونه و ... نمی ﺗونم  .باور کـن  .اگـه قبﻼ يه کاری ازم بر می اومده حاﻻ ديگــه هيچ کاریازم برنمی آد .
 چرا ؟ مگـه چی شده ؟ هيچی  ،خب سن و سالی ازم گـذشته . سن و سال چيه ؟ ﺗو ﺗازه بيس و هف سا ِل ﺗه . بيس و نه . فرقش چيه ؟ ﺗو هنوز جوونی ... اشتبا می کـنی ...که بانﮓ های کـمی آمد و او شنيد که :

-

خانم برخوردار !
بله ؟
می شه اينو امضا کـنين ؟
بله عزيزم ! کـدومو ؟ کجاس ؟
همين جاس  .ايناهاش جلوی چشاﺗون .
يه کـم صب کـن .
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آوای باز شدن بسته ی کـوچک سپس برداشتن چيزی آمد وناگهان آوای به هم خوردن .

-

آخ ! چرا دقت نمی کـنی ؟ آقا ! من کـورم  ،ﺗو هم کـوری ؟
ببخشيد خانم برخوردار ...
نه  ،جلو نيا  ،جلو نيا  .بشﮑـنه بيچاره می شم  .ديگـه جايی رو نمی بينم که ...
خب براﺗون پيدا می کـنم ...
نه  ...نه  ...جلو نيا .

-

ای داد بی داد ! ديدی شﮑـست ؟
ببخشيد  .گـفتم براﺗون يداش می کـنم .
ولش کـن  ،بابا  .به جهنم  .بـرگـه ﺗو بده  .بيا  .خوبه ؟
آره  .ببخشيد  .خدا نگـه دارﺗون باشه .
خدا نگـه دار  .اِوا ! الو !

آوای شﮑـستن شيشه آمد .

ولی بريده شده بود  .سپهر آن را بريد و نااميدانه به سوی در انباری رفت  .به ديوار
پشت زد و به خانه نگـريست  .اندوه بار شده بود که آوای در آمد  .با شور بسيار به سوی
در رفت و در را گـشود و چهره ی ﺗرانه را ديد  .با همان نااميدی و اندوه آهی کـشيد و به
سوی ﺗخت رفت و نشست .
 سﻼم ! چی شده ؟ -سﻼم ! هيچی ...

خواست ساکت بماند ولی نتوانست و باز گـفت :
-

-

هيچی  ...هيچی فﻘﻂ زنم جلوی چشم شو نمی ﺗونه ببينه  ،آيينک می زنه  ،کـور
آيينک ش نـمـی شﮑـست پشت
شده اما من که شـوهـرشم خبر ندارم  .اگـه امروز
ِ
گـوشی نمی دونستم که اون نيمه کـوره  .اصلن شايدم کـم بينا باشه  .ای خدا ! اين
دردا رو به کی بگـم ؟ داره کـور می شه و به من نمی گـه  .ﺗرانه ! ﺗرانه ! بهم
بگـو من ديو َم ؟ قيافه َم مث ابوالهول می مونه يا اخﻼقم شبيه اخﻼق يزيده ؟
هيچ کـدوم  .هيچ کـدوم .
پس چرا اِنﻘد زينت از من بدش می آد ؟
ازت بدش نمی آد .
آره  .از من متنفره  .منو دوس نداره  .اون از من مـتـنـفـره  .ديگـه دوسم نداره ...
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پياپی اين را می گـفت و به سوی ها می رفت ﺗا اين که با نفرت به در و ديوار
نگـريست و بعد با خشم به سوی خانه رفت  .در را باز کـرد  .با پا به شيشه َش زد و
شﮑـستش  .ﺗو رفت و هر چه به دستش آمد بر زمين کـوبيد  .رو به روی پنجره ها ايستاد
و به آن ها نگـريست در هنگامی که ﺗند ﺗند دمش می کـرد  .آوای زنﮓ گـوشی آمد .
گـوشی را به ﺗندی برداشت و بيرون رفت و آرام به جلوی پنجره می رفت در هنگامی که
گـوشی را به گـوشش چسباند .
-

الو !
الو ! امروز برای آزمايش و عﻘد برنامه ريزی کـردم ها .
هيچ عﻘدی نمی شه  .بايد ﺗو باشی که نيستی .
نمی فته .
باهانه نيار  .من که نمی خوام باهاش زندگی کـنم  .چشم مونم که به هم ُ
می خوام ببينمت  .بيا خونه ...
نه  ،من نمی آم  .همه چی ﺗموم شد  .برای هميشه خدا نگـه دار .
ﺗوی حرف من نه  ،نيار  .ﺗوی حرف من نه  ،نيار  .هيچی ﺗموم نشده .
چرا همه چی ﺗموم شده .
هيچی ﺗموم نشده .

ولی بريده شده بود  .پس با پی ريختگی گـوشی را سوی پنجره پرت کـرد و با برخورد
به آن بود که شيشه های پنجره به ﺗوی اﺗاق ريخت  .بانﮓ ﺗرانه او را پی ريخته ﺗر کـرد .
 چی کار می کـنی ؟ آروم باش . آروم باشم ؟ ﺗو جام بودی  ،آروم بودی ؟ گـم شـو بـرو بـيـرون  .ديگـه ايـن وراپـيـدات نـشـه  .اون راس مـی گـه  .همه چی ﺗموم شده  .همه چی  ،بازی من  ،بازی ﺗو ،
من  ،اون  .من و اون  ،همه چی ﺗموم شده  ،همه چی  .گـم شـو .

ﺗرانه بيرون رفت و در را بست  .او روی ﺗخت دراز کـشيد و با اندوه به آسمان
نگـريست  .به ياد زمانی افتاد که همان جا روی ﺗخت برای بار پايانی او را در آغوش
گـرفته بود  .به ياد همه ی حرف های دل خراش زينت افتاد  .به ياد اشک هايش افتاد و
بانﮓ بغض آلودش و نگاه های غم بارش و سﮑوت زجرآورش و چهره ی پر درد و
شﮑـسته و بی لبخندش  .به ياد شبی افتاد که ذاکر ميان آن ها قرار گـرفت و ﺗمام اين
اﺗفاقات را باعث شد  .او از فاصله ای که بين آن ها بود احساس پيروزی می کـرد و حاﻻ
هم که زينت حاضر به برگشتن به پيش سپهر نيست  ،می ﺗواند او را حسابی مال خود کـند
 .اين فﮑـر او را ديوانه ﺗر می کـرد  .در اين افﮑار بود که آوای در آمد  .برخاست و هوا
را ﺗاريک ديد که با باز کـردن در هوشش را فراهم آورد و ديد که داريوش هـسـت  .ﺗو
آمدند و روی ﺗخت نشستند .
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 سپهر ! اين جا چه خبره ؟ چه خبره ؟ خبر مرگـم . خدا نﮑـنه  .چی می گی ؟ ديگـه نمی آد خونه . قهر کـرده ؟ ﺗازه می ﺗونی درک کـنی که طﻼقم می خواد بگـيره  .من بی اون می ميرم  .منچﻘد بدبختم ! ﺗوی زندگی لعنتی يم ﺗنها دل خوشی يم فﻘﻂ همين زنی يه که دوسم نداره  .من
با چه اميدی ؟  ...آخه اون همه ی هستی منه  ،اون وجودمه .
 خب برش گـردون  .ﺗو می ﺗونی اونو برگـردونی . اون که دوسم نداره  .آخه چه جوری ؟ ﺗو مرد دوست داشتنی و مهربونی هستی ... نه  ،اگـه بودم اون اِنﻘد غم گـين نمی شد . پيداش کـنی  ،دوباره به دستش می آری . داری دل خوشی بهم می دی . نه  ،باور دارم  .با يه نگا جادوی ﺗو شد گـمون مـی کـنی کـه پيداش کـنی ،شيفته َت نمی شه ؟
 همين کار رو می کـنم . آره  .آره  ،اين درسته .با همين سخن ها اميد گـرفت .

روزها در پی او می گـشت و شب ها در خانه و روی همان ﺗخت دراز می کـشيد و در
روياهايش که از ديدگانش می گـذشت زينت را می ديد و با انذيشه بر رويدادها و سنجيدن
آن ها بود کـه شيداﺗر و دل داده ﺗر می شد  .هر دم بانﮓ زينت در گـوشش می پيچيد و هر
دم نمای زينت در انديشه َش می گـذشت .
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در هنگام شادی زمان به ﺗندی باد می رود ﺗا به زمان اندوه برسد و زمانی که به
هـنگامه ی اندوه رسيد  ،هر دم سده ها به درازا می کـشد چه رسد به سه ماه که برای
سپهر سه هزار سال يا بيش ﺗر به درازا کـشيد .
سه ماه گـذشت ﺗا کـوشش سپهر ميوه دهد و زينت را يافت .
ولی چگـونه ؟

از پل باﻻ می رفت که بانﮓ کـسی را شنيد .

 خانم برخوردار ! می ﺗونم کـمک ﺗون کـنم ؟ نه  ،پسرم ! خدا رو سپاس که اين جا يه پل رهگـذر هست  .ازش می رم باﻻ ﺗازهاين آفريده ی عزيز هم کـمﮑم می کـنه .
 باشه  .ببخشيد  .به هر حال .درست بود اين بانﮓ بانﮓ زينت بود اما ...

اما زمانی که برگـشت مگـر پيرزنی که چهره َش
چروک خورده بود و سر بند آويز سگی را گـرفته بود  ،چيزی نديد .
باورش نمی شد .

آيا او براستی زينت بود ؟

آری  ،او زينت برخوردار بود اما زينت پيش نبود و براستی کـم بينا که با کـمک يک
سﮓ به خيابان می آمد ﺗا کار کوچک يا بزرگ خود را انجام دهد .

پاهايش سست شد و روی پله ی پل نشست و در هـنگـامـی کـه بـا دو ﺗـوی دسـت
سـرش را گـرفـتـه بـود  ،بـه زيـنـت مـی نگـريست  .زينت و سگـش از کـنارش گـذشـتـنـد
 .باﻻی پل که از او می گـذشت بانﮓِ شان را شنيد و از آن جا برخاست و ناخودآگاه به
آرامی دنبا ِل شان رفت .
-

چرا خاموشی ؟ سپهر ! يه چيزی بگـو  .دلم برای بانگـت ﺗنﮓ شده .

سﮓ زوزه ای کـشيد و زينت خنديد  .انگار با خـنـده جـوان ﺗر می نمود ولی چه سود
که دمی بيش ﺗر نبود .

www.takbook.com
68

به خانه ی کـوچﮑی رسيدند  .زينت در را گـشود در هنگامی که گـوشش را به کـليدان
چسبانده بود  .راست شد که سپهر پيش رفت و گـفت :

 درود ! درود ! شما  ...شما کی هستين ؟ به اين زودی بانﮓَ مو فراموش کـردی ؟ سپهر ! شما آقای پارسا ؟ من آقای پارسا نيستم  .من سپهر ﺗو َم  .بيا برگـرد  .همش ...زندگی م آقای پارسا مـی مونين  .من ﺗنها سپهری
 شما اقای پارسا هـسـتـيـن ﺗا پايانَ
که ﺗو زندگی يم دارم  ،همينه که بپامه و منو ﺗوی خيـابـون ﺗاريک و روشـن و شـلوغ
هـمـراهـی مـی کـنه  .اون چشم منه .
 منم چشات می شم  .گـمون می کـنی نمی شم ؟ نه ... اگـه بهم باور نداری چرا نوم سﮓِ ﺗو گـذاشتی سپهر ؟ چرا نوم منو روش گـذاشتی ؟ چون از زبونم نمی  ...مگـه ﺗنها نوم ﺗو سپهره ؟نمی فتاد  .چرا نمی پـذيری ؟ اون هـمـش ...
 چون از زبونت ُ چيزی برای پذيرفتن ... هست  .چرا هيچ زمون نمی ذاری سخن مو ﺗا ﺗه بگـم ؟ اون همش بازی بود . می دونم  .همش بازی بود ﺗا منو از خون َت دک کـنی که رفتم  .ديگـه چرا دنبالمفراهم عروسی کـردم .
اومدی ؟ ﺗازه من که برات کارگـر گـرفتم و
ِ
غم ﺗـو ﺗرک مـی کـنی و می گی سپهر  ،بس کـن
 نه  ،بازی بود ﺗا ببينم کی اين ِديگـه .
 چی بگـم ؟ سپهر  ،بس کـن ؟ چی رو بس کـنی ؟ اين که عاشق يه زن ديگـه نشی ؟ اگـه دوسم داشتی به هر راهی که شده بود منو به دست می آووردی . به چه قيمتی ؟ اين که ميون دوﺗا عاشق باشم ؟ کـدوم عاشق ؟ ﺗو فک کـردی که اگـه عاشﻘش بودم چرا زمونی خونه بود  ،من ﺗورو روی ﺗخت بغل کـردم ؟
 به ياد همون منو بغل کـردی  .اون زمون هنوز عﻘد نﮑـرده بودين  .ﺗو آدم خوبیهستی  .حﻼل و سرت می شه .
 اگـه اِنﻘد خوبم  ،پس برگـرد خونه  .من بی ﺗو دارم ديوونه می شم ها . نه  ...من ديگـه وجود ندارم  .ﺗرانه ديگـه برای ﺗو وجود داره  .پس برو .فرستادم ش
 نه  ،اون نيست  .همون روزی که اون نامه رو نوشتی و رفتی اونوِ
بره .
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 خب برش گـردون . ﺗو فک می کـنی چون بی زن موندم اومدم دنبالت ؟ نه . نه  .شما هيچ وخت بی زن نمی مونی  ،اين همه طرفدار داری . مگـه ﺗو طرفدار نداشتی ؟ من واسه کـسی که دوسش دارم اومدم  .بيا برگـرد . ولی من ديگـه دودو ِست ندارم  .برگـرد خونه َت  .من و سپهرم خوش بختيم  .دلم بههمين خوشه  .برو .
 چی ؟ ﺗو چی گـفتی ؟ برام اين سپهر جای ﺗو رو گـرفته . چی ؟ يه سﮓ  ،جلوی من داری می گی يه سﮓ جا مو گـرفته ؟6
 بدم می آد به سپـهـرم بگـی سﮓ  .اون ﺗـنها يه سﮓ نيست  ،اون دستوار مه  ،اونچشامه  ،اون گـوشامه  ،اون نگـهبان مه .
 من همه ی اينا می شم برات .کـدوم ش نمی شی  .حاﻻ از اين جا برو  .جلوی در و همسايه خوب
 نمی شی  .هيچِ
نيس .
و ﺗوی خانه رفت و در را بست  .سپهر در هنگامی که اشک در چشم هايش چنبره زده
بود و باورش نمی شد که رقيب او يک سﮓ باشد  ،پس رفت و به آرامی از در دور شد .
چشم هايش را بست و اشک هايش فرو ريخت و پس از باز کـردن چشم هايش روی
برگـرداند و از آن جا رفت .

 6عصا  ،تخله  ،چوبدستی .
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ﺗوی خانه رفت ولی شﮑـسته و پی ريخته  .روی ﺗخت نـشـسـت و سـرش را گـرفـت .
بـی نا بود که پس از شنيدن آوای در آن را باز کـرد  .داريوش را ديد و درود بی نای او
بود که داريوش را شگـفت زده کـرد  .کـنار هم روی ﺗخت نشستند و سپهر پاسخ داريوش
را با اندوه می گـفت :

 چی شده ؟ پيداش کـردم . چه خوب ! پس چرا پﮑـری ؟ باورت نمی شه  ،چون من که هنوزم باورم نمی شه  .درس مث پيرزنا شده بود .کـورم شده  ،ﺗازه دل بسته هم شده .
َ
 دل بسته ؟ چی می گی ؟ زينت خانوم دل بسته شده ؟ دل بسته ی کی ؟ دل بسته ی يه سﮓ  .باورت می شه ؟ رقيب من يه سگـه  ،يه سﮓ  .داريوش !اينو می گـيری ؟
 يه سﮓ ؟ يه کـم آروم باش  .درس بگـو .گـوش شه و دستوارشه  .بهش
چشم شه ،
نگـهبان شه ،
 آره  .يه سﮓ  .يه سﮓ کهِ
ِ
ِ
گـفتم همه ی اينا واسه َت مـی شم  .گـفت نمی شی  .هيچ کـدومش نمی شی گـفت برم ،
جلوی در و همسايه خوب نيس  .داريـوش ! هـر حرفـش واسـه َم انگار ﺗـيـشـه بـود که
مـی خورد به ريشه َم .
 اين حرفاشو نشنيده بگـير  .بذار واسه َت ناز کـنه  .پس گـمون می کـنی قهر کـردنچی يش قشنگـه ؟ آشتی کـردنش ديگـه  ،ناز کـردن و ناز کـشيدنش ديگـه  .برو  .برو بازَ م
نازشو بﮑـش  .لوسش کـن  .اون فک می کـنه دوسش نداری اگـه نری .
 چه آشنا بود گـفته هات  .باشه  .بايد برم  .بايد برم ﺗا جلوی رقيبم کـم نيارم . سخت نگـير  .خب اون راس می گـه ﺗوی اين زمون اون سگـه ازش نگـه داریکـرده اما ...
 ﺗو َم طرف سگـه رو می گـيری ؟ مگـه نديدی چه بﻼيی سرم اومد ؟ مگـه ... نه  ...نه ﺗو خيلی عصبی هستی  .بايد آروم باشی . چه جوری ؟ ﺗو جای من بودی چی کار می کـردی ؟ چی کار می کـردی اگـه زنتعاشق يه سﮓ می شد و قرار بود با يه سﮓ رقابت کـنی ؟ باشه  .باشه  .حق با ﺗويه من
بايد برم  .داريوش ! نﮑـنه اون آشغال بﻼيی سر زينتم بياره  .نﮑـنه ﺗا حاﻻ باهاش ...
 از اين فﮑـرا نﮑـن  .بذار آروم ﺗر کـه شدی . نه  ...نه اگـه بﻼيی سرش بياد چی ؟ من بايد برم  .اين جا می مونی ﺗا بيارمش ؟ -من با ﺗو می آم ﺗا اﺗفاقی نيوفته  .ﺗو اکـنون روزت دس خودت نيس .
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 باشه  .باشه  .ﺗو َم بيا  .من که عﻘلم ديگـه به هيچ جايی نمی رسه  .مگـه اين که ﺗوکاری بﮑـنی  .عﻘ ِل ﺗو به کار بندازی .
 باشه  .يه کـم آروم باش . آروم باش  .آروم باش  .بس کـن ديگـه . خب باشه  .آروم نباش .با لبخندی اين را می گـفت که سپهر گـﻼيه آميز به او نگـريست .

رو به روی خانه ی زينت ايستاده بودند که در باز شد و چهره ی سﮓ نمايان شد و
سپهر با پی ريختگی به آن نگـريست و آن را نشان داد سپس رو به داريوش گـفت :
-

داريوش ! معرفی می کـنم  .رقيب من .

-

بفرمايين ؟ کی يه ؟
خانم برخوردار ! شمايين ؟
بله .
باورم نمی شه .
می ﺗونيم بيايم ﺗو ؟ نمی ﺗرسی ؟
نه  .نمی ﺗرسم  .ﺗا سپهر هست از هيچ کـس نمی ﺗرسم  .سپهر ! بذار بيان ﺗو .

-

می خوام باهات ﺗنها گـفت و گـو کـنم .
من بی سپهر جايی نمی رم .
چرا ؟ مگـه من شوهرت نيستم ؟ نياز نيس بترسی .
اما من می ﺗرسم .
از چی می ﺗرسی ؟
اين که ﺗو منو بﮑـشی .
واسه چی ؟
خودت می دونی .
باشه  .اين سگـم بياد .
چرا اين جوری می گی سﮓ ؟ نامش سپهره .

که زينت جلوی در رسيد و گـفت :

ﺗپش های دل سپهر از خشم باﻻ رفت آن اندازه که داريوش هم آوايش را شنيد  .ﺗو
رفـتـنـد  .پس از کـمی نشستن بر سندلی های چوبی که ﺗنها از آن دو ﺗا بود که آن ها روی
آن نشسته بودند و نگـريستن به زينت و سگـش که ايستاده بودند  ،سپهر گـفت :

www.takbook.com
72

-

رقيب مو صدا کـنم ؟
ﺗوقع داری با مهربونی
َ
رقيب ؟ کـدوم رقيب ؟ وقتی دل به شک باشم رقيبه  ،وقتی مطمئنم که ديگـه ...
چی ؟
من می رم اﺗاق بغلی ﺗا شما حرفاﺗونو بزنين .

داريوش اين را گـفت و برخاست و رفت که سپهر هم جلو رفت و رو به رويش ايستاد
و گـفت :

 يه چيزی ازت می پرسم  .حﻘيﻘتو بگـو . چی ؟ ﺗا حاﻻ اين موجود ﺗوی بغلت هم خوابيده ؟ آره  .شبا پهلوم می خوابه  .خوبم منو می پاد . کار ديگـه ای نمی کـنه ؟ ﺗنها می پره بغلم و هی چهره مو ليس می زنه  .همين . همين ؟ آره  .خب خـوشـش می آد من می خـندم چون زمونی مـی خندم از خـوشی آوازمـی خونه .
 ديگـه چی کار می کـنه ؟ ديگـه چهره َشو می ماله به گـردن و چهره َم  .خودشو لوس می کـنه . ديگـه چی ؟ گازﺗم می گـيره ؟ نه  ،چرا ؟ ديگـه چی ؟ ديگـه ؟ هيچی . زينت ! بله ؟ آقای پارسا !ک مو بگـو  .به ياد س ِگت  .به ياد اين سﮓ که می ﺗونی صدام کـنی .
 نوم کـوچي َ ﺗو چته ؟ک مو بگـو .
 نوم کـوچي َ -شما ...

سپهر بازوهايش را گـرفت و درسـت رو به روی چهـره َش آمد و او را به آرامی روی
زمين خواباند و روی رانش نشست و دو دسـتـش را کـنـار شـانـه هـايـش گـذاشـت  .سﮓ
بـه آن ها مـی نگـريست و از آرامش آميخته به خشم رفتار سپهر آرام گـرفته بود  .سﮓ
سوی ديوارباز آشپز خانه رفت و لم داد .
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-

ک مو بگـو .
نوم کـوچي َ
سپهر !

سپهر لبخندی زد و مانند سﮓ زينت زوزه کـشيد  .زينت باورش نمی شد که ﺗا اين
اندازه سپهر آشفته باشد که گـفت :

 سپهر ! ﺗو چت شد ؟دستوارت  ،بپات  ،س ِگـت .
چشمت ،
 من همه ی اينا می شم برات  .گـو ِشت ،ِ
ِ
سپهرت مـی شم  .بيا  ...بيا  ...نگا کـن  ...نگا
سگـِت می شم  .خوبه ؟ نومم که سپهره .
ِ
کـن  ...بيا ...

چهره شش را می ليسد  .زينت ﺗرسيده بود که سپهر چهره َش را به گـردن زينت ماليد .
ريختگی ش باز گـفت :
دوباره او را ليس زد که با پی
َ
-

ﺗن ﺗم ليس می زد ؟ بگـو  .بگـو .
ِ ...
برای ﺗو چه فرقی می کـنه ؟ از روم پاشو  .سپهر !

سﮓ سرش را بلند کـرد و به او نگـريست و پس از آن که آرامش را از ديد خود يافت
دوباره سرش را روی بازوی خود گـذاشت  .سپهر دم گـوش زينت گـفت :

کـم ش
بدی م برات ؟ وزنـم زيـاده ؟ ِ
 چيه ؟ مگـه من سپهرت نيستم ؟ مگـه سﮓ َمـی کـنم .
 ﺗو چت شده ؟ سپهر ! سپهر ! حالت خوبه ؟ ﺗپشای د ِل ﺗو منم می شنوم . ﺗپشای د ِل کـدوم سپهر ؟ ﺗو  .ﺗپشای د ِل ﺗو رو ... ﺗپشای د ِل اونو چی ؟ می شنفتی ؟ بگـو . سپهر ! بگـو  .ﺗپشاشو می شنفتی ؟ اين جوری نه  ...سپهر ! کـدوم سـپـهـر ؟ اون ؟ مـن کـه نـزديک ﺗرم  ،چی مـی خوای ؟ مـی خوای يه چوببيارم ش ؟ يا می خوای يه ﺗيﮑـه استخوون برام پرت کـنی ؟ بگـو چی کار کـنم
بند ازی برم
ِ
ﺗا سﮓ خوبی برات باشم ؟
 سپهر ! سپهر ! اگـه می خواسی منو زجر بدی  ،دادی  .خب ﺗمومش کـن . زجر ؟ من ﺗو رو زجر بدم ؟ آره  .اگـه ﺗموم شد و دلت خنک شد  ،ﺗمومش کـن و برو . -مگـه مـن هـمـون کـارايـی رو کـه اون مـی کـنه  ،نـمـی کـنم برات ؟
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به سﮓ نگـريست سپس به زينت  .از زينت جدا شد و سوی سﮓ رفت که نزديک
ديوارباز آشپزخانه هنوز لم داده بود  .سﮓ برخاست که سپهر ﺗوی آشپزخانه رفت و
چاقويی آورد  .به زينت نگـريست که سوی سگش می رفت  .با خشم به سوی سﮓ رفت و
بی درنگی خرخره َش را بريد  .خاموشی همه جا را فراگـرفت  .سپهر سوی زينت رفت و
دوباره شانه هايش را گـرفت .

 يه خونه نمی ﺗونه دو ﺗا عاشﻘو ﺗوی خودش جا بده  .ميون دو ﺗا سﮓ فﻘﻂ يه سﮓواسه ﺗو می شه  .من اونو از گـود بيرون انداختم ديگـه من واسه ﺗو َم .
 چی می گی ؟رقيب مو کـشتم  .حاﻻ ديگـه چاره ای نداری کـه بيای و با من زندگی کـنی .
 منَ
بيای و صاحاب من بشی  .مگـه اون چی کار می کـرد که من نمی ﺗونم بﮑـنم ؟
 ﺗو اونو کـشتی ؟ قاﺗل ! اون ﺗنها دل خوشی من بود . حاﻻ ديگـه من دل خوشی ﺗو َم  .من دستوارﺗم  ،من گـوشاﺗم  ،من چشاﺗم  ،منبـپـاﺗـم  ،من سگـِتم  .بگـو  .چی کار کـنم ؟
 برو  .برو ﺗنهام بذار . چرا ؟ مـنـم سـگـم  ،سپهرم که اسممه  .فک می کـنی نمی ﺗونم سﮓ خوبی براتباشم ؟
 سپهر ! سپهر ! ﺗو رو خدا بس کـن . مگـه اون چی کارت کـرده که اِنﻘد دوسش داری ؟ بـرو سـر خـونـه و زنـدگـی يـت  .بـرو به ﺗـرانه بـرس به ... ﺗرانه کـدوم خريه ؟ ﺗرانه يه بازی بود  ،يه بازی  .هنوزم اسير بازی من هسی ؟پس م بده به سﮓ فروشی .
ﺗرانه يه سگـو می خواد چی کار ؟ اگـه از من خو ِشت نمی آد َ
 سپهر ! ﺗو چت شده ؟ ﺗو آدمی .پيش م بری ؟ نه  ،من سگم  .همون س ِگـت ،
 نه من سگم  .می گی آدمم که از َسـپهـر .
 سپهر ! بس کـن  .خيله خب  .زجرم دادی  .سگم َم که کـشتی  ،آزارم دادی  .ديگـهبرو .
در اﺗاقی که داريوش آن جا بود باز می شد که زينت گـردن سپهر را پيدا کـرد و با دو
ﺗوی دست کـناره های گـردن سپهر را گـرفت  .داريوش با ديدن آن ها گـمان کـرد که
دارند عشق بازی می کـنند که ﺗو رفت و در را دوباره بست و داد زد  .و آن ها در
هنگـامی که آرام ﺗر شده بودند پاسخ دادند که
-

همه چی رو به راهه ؟
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 آره  .آره  .آقا داريوش !ق ﺗم  .زن خوشگـلم ! خانومم ! عزيزم !
 دو ِست دارم زينت ! زينت ! عـاشـ ِ ازم بدت نمی آد ؟ نه  ...مگـه من مث ﺗوبشم  ،از من بدت می آد ؟ نه  ...خدا نﮑـنه ﺗو مث من بشی  .من ﺗاب پيری ﺗو رو ندارم  .حيف ﺗو نيس ؟خوبه پيری من و خودت ﺗوی من جم شده .
 بيای خونه می بينی که چﻘد از دوريت زجر کـشيدم  .نگـران نباش خودمم کـمﮑـتمی کـنم ﺗا هـمـه چـی رو به راه بشه .
 من زن ﺗو َم .سپهر زوزه کـشيد که زينت لب گـشود و به گـﻼيه گـفت :

-

ﺗو رو خدا  ،ﺗو رو جون هر کی دوس داری بس کـن .
چرا ؟ بهت بر می خوره ؟
گـفتم جون هر کی دوس داری .
باشه  .جون ﺗو ديگـه سﮓ نمی شم .
زن ﺗم حاﻻ ...
من ِ

و اين بار زينت او را بوسيد  .پس از زمانی بود که هر دو برخاستند  .سپهر ايستاد و
دست زينت را گـرفت و او را برخيزاند و او را روی سندلی گـذاشت و گـفت :

 من می رم اين سگـو ﺗوی بستان خاک کـنم . هنوزم ازش متنفری ؟ ﺗو بی غيرﺗی  .من غيرت دارم  .هر کی نزديﮑـت شه می کـشمش  .اگه يه روز بهعوضی آشغالم سرشو زير آب می کـنم .
زندگی يم مونده باشه  ،اون نامر ِد
ِ
 حتا اگـه من اونو دوس داشته باشم ؟ چی ؟ اگـه . نمی دونم  .نمی دونم  .نﮑـنه ﺗوقع داری مث ﺗو نوکـری ﺗونو کـنم و بعدشم برم يهگـوشه از غصه پير بشم ﺗا بميرم ؟
 -نه  .خب همه که به سان هم نيستن  .به گـفته ی ﺗو من بی غيرﺗم و ﺗو با غيرت .

سﮓ را در بستان خاک کـرد و ﺗو آمد و دست هايش را شست سپس رو به داريوش
سپس زينت کـرد و گـفت :
-

رفـتـن  .چيزی نداری ؟
داريوش ! بيا بريم  .زمون
ِ
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 نـه  ،هـمـه چـيـزو سـپـهـر مـی دونست کـجـاس و بـرام مـی آوورد .اسم شو نبر وگـرنه مـنم سﮓ
 باز که حرف اون سگو زدی  .باشه  .بگـو فﻘﻂ ِمـی شم  .بهش بگـو سﮓ .
 خب اون سﮓ واسه َم می آوورد . چيا بود ؟ اصﻼ نمی خوام . ناز می کـنی ؟ خب ناز کـن  .اِنﻘد ناز اون سگـو کـشـيدی  ،عﻘده ای شدی  .خبﺗنها سپهر پارسا  ،شوهرت نازﺗو می کـشه  .ناز کـن  .ناز کـن .

او را بلند کـرد و به همراه داريوش به خانه برد  .او را روی ﺗخت گـذاشت  .زمانی پس
از آن داريوش رفت و آن دو ماندند که سپهر لب باز کـرد و با لبخند گـفت :
صب پا نشی چرخ بزنی  .همه ی اين جا پر شيشه خورده َس  .می مونی بغلم ﺗا

پاشم .
 باشه . باشه چی ؟ -باشه  .سپهرم ! آها  .حاﻻ شد  .حاﻻ ...

دوباره آغاز به بوسيدن زينت می کـند و آن اندازه دل ﺗنﮓ او را می بوسيد که ندانست
کی خوابيد و کی بامداد شده هست ؟
از خواب که بيدار شدند  .زينت به پهلو شد و سرش را روی سينه ی سپهر گـذاشت که
سپهر لبخندی زد و به خيره شدن به آسمان آبی گـفت که :

 زينت ! جونم ؟ جونم چی ؟ جونم ؟ سپهر من ! آها  .می خوام واسه برگـشتن ِت يه جشن بگـيرم  .دوباره اين انگـشترو ﺗو دستتمی کـنم و راسی زينت ! يه چی مـی گـم ﺗو رو قسم می دم  ،ﺗو رو قسم به سپهرت  ،ﺗو
رو قسم به همون سگی که دوسش داشتی .
 چی می خوای بگی ؟ يه خواب ديدم  ،بگـو که درست نيست . -چه خوابی ؟
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 خواب ديدم  ،اون سگـه ﺗموم ﺗن ِﺗو داره می ليسه و ... به جون سپهر پارسا سوگـند می خورم که درست نيس  .اين واسه فشاری يه کهديروز بهت اومده  .پس بگـو چرا ديشب هی خی می کردی  .اين واسه بد بينی خودﺗه .
سپهر !
 جون سپهر ؟ زينت من ! از برگـشتن من ناراحت نيستی ؟ برگـردوندن ﺗو ؟ نه  ،چرا ؟ از اين که ﺗرانه رو ول کـردی و من که جلوی چشمت بهم ﺗجاوز کردن و نه چشمدارم و نه ريخت درستی  .بگـو  .يه چيزی بگـو  .چرا ساکتی ؟
 بگـو ديگـه چيزی بهت نمی گـم  ،بگـو و دل منو بسوزون  .ﺗازه يادم می رفت کهچه بﻼيی سرت آوورده بود  .ﺗو فک می کـنی من چرا متلک که می گـفتن ساکت می
موندم ؟ حساب اونم می رسم ولی من بايد بپام  .يادﺗه اومده بودی و برای نخستين بار
بازی منو ديدی بهت چی گـفتم ؟
 آره  .گـفتی مافيای سينما منو ول نمی کـنه . يادﺗه گـفتی شما که می ﺗونين  ،بهت چی گـفتم ؟ آره  .گـفتی من بايد به فﮑر خيلی چيزا باشم . خيلی چيزام ﺗو بودی  ،اکـنون هم هستی  .وقتی ذاکر گـورشو گـم کـرد  .فک کـردمکه اونه  ،همه چی زير دس اونه  .ولی اين جوری نيس  .دس کسای ديگـه ای هم ﺗو کاره .
کـاش مـی شـد بـا کــشـتـن مـافـيـايـی هـا  ،مـافـيـا رو نـابـود کـرد  ،ولـی نـمـی شـه .
 ولــی روحـيـه شـونـو مـی شـه ديگـرگـون کـرد . روحـيـه شـونـو ؟ آره  .چرا نمی شه ؟بوسه ای بر سر زينت نشاند و روی ﺗخت نشستند و در هنگامی که هنوز سر زينت
ﺗوی بغل سپهر بود  ،سپهر لب باز کـرد .

 چﻘد دوس دارم بازم ببوسمت . خب ببوس  .راه دوری نمی ره .گـيجگاه های زينت را گـرفت و رو به رويش آمد و سرش را پايين آورد و با چشم های
بسته او را بوسيد و کـمی دور شد که با شگـفتی به زينت گـفت :
 زينت ! خانومم ! خانومی ! زينتی ! زينت من ! چيه ؟ چی شده ؟ ﺗو  ...چهره َت  ...ﺗو  ...دوباره ... -چی می خوای بگی ؟ چرا ِمن ِمن می کـنی ؟
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تت
 ...چهره َت  ...ﺗو  ...ﺗو  ...چهره َت بازم جوون شده  .ﺗو چون روز نخس ِ

شـدی .
 راسی ؟ -آره  .عزيز من ! آره  .عشق من !

و او را در آغـوش کـشيد که چشم زينت به پنجره افتاد و گـفت :

-

وای ! سپهر ! با چی زدی به شيشه که اين جوری داغون شده ؟
شيشه ؟ مگـه ﺗو می بينی ؟
آره  .می بينمش .
راسی می بينی يش ؟
آره  .می بينم .
ﺗو  ...اون دستگـيره ی در انباری يو می بينی ؟

زينت به آن نگـريست و سری به » آری « جنباند و سپهر با لبخند و شور او را در
آغوش گـرفت و او را روی ﺗخت خواباند و او را بوس باران کـرد .

جشن کـوچﮑی گـرفته شد و سپهر انگـشتری را دوباره در دست زينت کـرد و چند
شاخه گـل را در دستش پرپر کـرد و روی سرش ريخت  .او را بوسيد سپس پيش کـشش
را به او داد  .زينت ﺗنها لبخندی زده بود که در بسته را باز کـرد و سرويس زر زيبايی را
يافت و گـفت :
-

وای ! سپهر ! چﻘد خوشگـل ! خيلی خوش سليﻘه ای .
خب  ،آويزونش کـن .
نه  ،ﺗا همين جا بسه .
يعنی چی ؟ می گـم به خودت آويزونش کـن .

-

چﻘد واسه َش پول دادی ؟
دوباره شرو کـردی ؟
چﻘد ؟
قاب ِل ﺗو نداره .

و بر زينت می آويزد  .زينت به سپهر نگاه بی جانی می کـند و در هنگامی که راست
نبودن لبخندش ﺗازه برای سپهر نمايان می شود  .زينت به آرامی می گـويد :

خاموش ماند ﺗا پايان جشن که همه رفته بودند که کـنار سپهر روی ﺗخت نـشـسـت و
گـﻘت :
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 چﻘد پو ِل شو دادی ؟ چيه ؟ می خوای پو ِل شو بدی ؟ خب  ،مگـه چی يه ؟ خب  ،مگـه چی يه ؟ زينت ! پيش کـشی يو می دن به خود آدم  .پس نمی دنش که ،ﺗازه پو ِل شم حساب نمی کـنن .
زينت در هنگامی که آن ها را درمی آورد گفت :

بدی .
-

خب می خوام بدونم  ،بهاش دستم بياد .
چرا در می آری ؟
حيفه  .واسه عروسی يا جايی می اندازم ِشون  .بگـو ديگـه .
واسه چی ﺗه ؟ ﺗو لب ﺗر کـن واسه َت بخرم .
مرسی  .مچﮑـرم .
مرسی  .مچﮑـرم  .ديگـه چيه ؟
پولش چﻘدره ؟
بی خيال شو .
قبض شو بده .
اِنﻘد طفره نرو  .دست کـم ِ
اصﻼ هوس کـرده َم  ،دنيا رو به پات بريزم .
از اين هوسا نﮑـن .
چرا ؟ قابل نمی دونی ؟
هزينه ی هنگـفتی داره  .جدی می گـم نمی خوام از اين هوسا کـنی و چيزی بهم

چرا ؟ خوشت از من نمی آد يا از پيش کـشام خوشت نمی آد ؟
از پيش کـشات .
چرا ؟ از چی خوشت می آد ؟
هيچی .
يعنی چی هيچی ؟ يعنی هيچ چی ﺗو رو خـوش حال نـمـی کـنه ؟
چرا .
چی ؟
بغل ﺗو .

سپهر لبخندی زد و او را در آغوش گـرفت و گـفت :

-

حاﻻ بگـو ببينم چی می خوای واسه َت بخرم ؟
بوس می خوام .
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-

بغل و بوس که بی بهاس  ،بگـو چـی واسه يادگاری واسه َت بگـيرم ؟
هيچی .
چرا ؟

خاموش ماند و سپهر دانست که زينت چيزی را از او پنهان می کـند پس بازوهايش را
گـرفت و گـفت :
ت شو بگـو  .چرا خوشت نمی آد بهت پيش کـشی
ﺗوی چشای من نگا کـن و راس ِ

بدم ؟
 خب  ...اون دفعه يه کـم پس انداز داشتم اما ديگـه چيزی برام نمونده  .از پسِش برنمی آم  .می رم زير بار بدهی  .ﺗازه اون دفعه چيزی ازت نخواستم و اون وضع پيش اومد
حتما اگه اين دفعه چيزی بخوام ...
 کـدوم دفعه ؟ زينت ! چرا نمی خوای باورکـنی که بازی بوده ؟ چرا نمی خوایقبول کـنی که دفعه ی بعدی در کار نيس  .ﺗازه  ،قراراﺗو کـنسل کـردم و پولش رو ريختم
ﺗو حسابت  .دـفعـه ی بعد ...
 آره  .در کار نيس چون خودمو می کـشم ... ساکت باش  .خفه شو .اين را با زدن کـشيده ای به زينت می گـفت سپس او را در آغوش کـشيد  .زينت لبخندی
زد .
دوی شان
به زودی دوباره نمای آن ها بر رويه ی بنيادين رسانه ها افتاد  .فيلمی به هر
ِ
پيشنهاد شد  .زينت با دو دلی و نگـرانی به او نگـريست  .گـوشی را به گـوشش چسباند و
گـفت :

 می شه يﮑـم مشورت کـنيم ؟خوش ﺗون نيومده ...
 اگـهِ
 نه  ،نه  .اﺗفاقا خيلی خوبه  ...فﻘﻂ يه مشورت ساده اس  .می شه پنج ديﻘه ديگـهزنﮓ بزنين ؟
 باشه  .باشه .و بريده شد  .سپهر جلو آمد و با هم ﺗوی بستان رفتند و رو به روی هم روی ﺗخت
نشستند .
-

چی شده ؟ زينت !
سپهر !
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 جان سپهر ؟ زينت من !کارگـردان شـم خـوبـه  .فـﻘـﻂ
مـوضـوع شـم خـوبـه .
 فـيـلـم نـامـه ی خـوبـی يـه .ِ
ِ
دوس داره که ...
 دوس داره چی ؟ دوس داره که نﻘش مﻘابل هم باشيم  .برات خيلی خوبه  .می ﺗونی بيش ﺗر خودﺗونشون بدی  .بی خودی به خاطر من از دستش نده  .می خوای بگی به خاطر من بازی
نمی کـنی  ،نمی بخشمت  .خب من بازی نمی کـنم  .اگـه قرار بذاری که با من بازی
نمی کـنی  ،خب من بازی نمی کـنم .
 واسه ی چی نبايد بازی کـنی ؟ من از خدامه ﺗو با من هم بازی باشی  .اگه ﺗو بازینﮑـنی من هم با کـس ديگـه ای هم بازی نمی شم .
 مطمئنی ؟ يه دفه نظرت عوض نشه ؟ من با ﺗو به سينما اومدم و نامی شدم . آخه مث اون فيلم قبلی يه يه دفه نزنی به ﺗيپ و ﺗاپ همه چی  .خب از من بدتمی آد  ،وادارت نمی کـنم باهام هم بازی باشی .
 من از ﺗو بدم می آد ؟ من که می ميرم واسه َت ؟ خب  ،آخه آدم که آبروشو از سر را نياوورده که جلوی مرده بگی نه  ،نمی آم ،اگه برخوردار باشه  ،من نمی آم .
 هان ؟ آها ! ياد اون دفه افتادی .می فتم  .اصلن ول کـن بازی نمی کـنم .
 آره  .هميشه ياد اون دفه ُ چرا  .ﺗو بازی می کـنی  .از اين پس بی من ﺗوی هيچ فيلمی بازی نمی کـنی . پس بازی می کـنی ؟ اگه ﺗو هم بازی من باشی  .اونم نﻘش مﻘابلم . سپهر ! پس چرا اون دفه نيومدی ؟می مد جلوی چشمم و کاری نمی ﺗونستم
 چون زمونی که می ديدمت  ،اون صحنه ُبﮑـنم  .ﺗو داشتی واسه ﺗندرستی من ضجر می کـشيدی  .منو ببخش  ،لب باز نﮑـردم و
دردمو بگـم ﺗا بدونی که از چی زجر می کـشم  .من از اين که ﺗو واسه من ضجر می
کـشيدی  ،زجر می کـشيدم  ،نه اين که ﺗنها به قول خودش اون ﺗو رو واسه يه شب خواست
که اونم جلبش نشدی  .خانوم دل سوز و مهربون و باوفای من ! اون احمق ندونست که ديگه
گول خورده  .ديگه ﺗموم شده و ﺗو رو از دس داده  .ولی من  ،نه  .ﺗو برای هـميشه واس
منی  .از دستت نمی دم .
آوای زنﮓ ﺗلفن بلند شد که زينت دوباره به سپهر نگـريست  .سپهر آهی کـشيد و گـوشی
را از او گرفت و به گـوش خود چسباند و گـفت :
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 الو ! الو ! آقای پارسا ! شمايين ؟ آره  .من ﺗصميم مونو بهتون می گـم  .ما هر دو ﺗوی اين فيلم با هم بازی می کـنيم .نﻘش مﻘابل هم ديگه رم بازی می کـنيم .
 آخيش .سپهر خنده ای کـرد و پشت رشته هم آوای خنده ی کارگـردان آمد و هر سه آغاز به
خنديدن کـردند .

آن فيلم به پايان رسيد و فيلم دوم در پيش بود  .به جنبش درآمده بودند و از خانه داشتند
بيرون می آمدند ﺗا به جايگاه امضای قرارداد بروند  .آماده شده بودند که سپهر دست زينت
را گـرفت و روی ﺗخت نشاند و خودش رو به رويش نشست و گـفت :
 گـوش کـن  .دوباره يه خوابی ديدم  .خيلی دلمو شور انداخته . خب بگـو  .حتما بايد شﮑـنجه َت کـنن ﺗا بگی درد د ِل ﺗو ؟ -شﮑنجه ؟

اين را با لبخند می گـفت سپس هر دو خنديدند  .پس از زمانی باز گـفت :

 خواب ديدم سر صحنه ی ﺗئاﺗر جلوی همه دارم بازی می کـنم يه همچين داستانی يوکه می خوايم فيلم شو قرارداد ببنديم  .يه دفه گـوشی يم زنﮓ می زنه  .ورش می دارم  ،به
دور از هميشه که گـوشی مو خاموش می کـنم زمون بازی  .يه دفه يه کـسی پـشـت خـﻂ
مـی گه الو ! اسم خانوم ﺗون زينت برخورداره ؟ گـفتم آره گـفت اگه می ﺗونی بيا پادگان و
مانع از بی سيرت شدنش شو  .منو می گـفتی ؟ انگار برق گـرفت منو  .يه باره يه عربده
کـشيدم و ديدم يه بارکی سر از يه پادگان درآووردم  .جمعيتو کـنار زدم  .ﺗو رو ديدم که
ميون شون ﺗرسيده بودی و پس می رفتی  .ﺗو لخت بودی  .يه متيل گـير آووردم و اومدم
جلو و روت پيچيدم  .يه باره از خواب پا شدم  ،اينو ديشب ديدم  .يه بارم اوﻻيی که رفته
بودی  ،ديدم .
 خيره ان شا ﷲ  .رفتيم يه صدقه بندازيم . -باشه .

به راه افتادند و از خانه بيرون رفتند  .نخستين گـدای سر خيابان که رسيدند يک پنج
هزار ﺗومانی به او دادند  .خيابان بسيار خلوت بود  .به سوی ها نگـريستند و نه ماشينی
ديدند و نه پُـلی پس از خيابان گـذشتند که مزدای سياهی به آن ها نزديک شد  .بی معطلی به
سپهر نزديک می شد  .سپهر به راننده نگـريست که کﻼهش را برعﮑـس گـذاشته بود و بينی
و لب وگـونه َش معلوم بود و عينک سياه خفنی زده بود  .ابروهای کـلفتش از پشت عينک
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دودی بيرون زده بود و هيﮑـلی ﻻغر را نشان می داد  .اﺗومبيل به سپهر خورد با اين که به
سوی ها می رفتند چون او دنبال شان بود ﺗا اين که به سپهر زد  .سپهر به زينت خورد و
زينت روی زمين خورد و سرش به جدول خيابان و سپهر بر رويش افتاد در هنگامی که به
سختی به پشت اﺗومبيل منحوس می نگـريست و شماره را می خواند و فﻘﻂ سه شماره ی
آخر آن را خواند :
) 237د( .

و از هوش رفت  .پنج دقيﻘه پس از آن به هوش آمد همان جا جمعيت را ديد که دورشان
جمع شده بودند  .به زينت نگـريست  .به جمعيت نگـريست  .ناگـهان افسری جمعيت را
شﮑافت  .سپهر نگاهی به او کـرد و سر زينت را باناباوری بلند کـرد و بغل گـرفت  .مچ
زينت را با دست ديگـری گـرفت و ﺗپشش را دريافت  .زمانی به باﻻی سرش که سايه شده
بود نگـريست  .افسر پليس گـفت :

 ﺗوی خيابون و اين کارا ؟؟! اين جا با ناموس ملت داری ﻻس می زنی که چی ؟پاشو عوضی !
 يعنی ﺗو منو نشناختی ؟ ﺗو نمی دونی اين کی يه ؟ يعنی ﺗو روزنامه ها و ﺗلويزيونونمی بينی ؟ نمی دونی ما زن و شوهريم ؟ يعنی نمی دونی يا خودﺗو به ندونستن می زنی ؟
به جای آمبوﻻنس خبر کـردن ﺗونه ؟
 به يه افسر پليس ﺗوهين ... گـوش کـن  .اگـه به اورژانس زنﮓ نزنی ازت شﮑايت می کـنم  .برای کـوﺗاهی درانجام کار و ﺗهمت زدن به دو ﺗا آدم .
 ﺗو داری قانونو ياد من می دی ؟ کـسی که کـتاب قانون هم نديده رو باس قانونو يادش داد  .بجم اگـه بميره خونش پایﺗو رو می گـيره .

به سوی ها نگـريست و از هيچ کـس حرکـتی نديد  .برخاست و او را بلند کـرد و غريد :

-

گـم شين کـنار .

و هنگامی که می شليد به راه افتاد  .از آن جا دور شد که آوای اﺗومبيلی را شنيد  .رو به
آن کـرد و فرياد زد .
 -نگـه دار  .نگـه دار  .زنم داره از دسم می ره  .نگـه دار ...

اما نايستاد  .برگـشت و دوباره راه را پيمود ﺗا اين که آوای وانتی را شنيد  .دوباره
برگـشت و با ناله در هنگامی که اندوه گـلويش را گـرفته بود فرياد زد :
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 خواهش می کـنم  .نگـه دار  .خانومم داره از دسم می ره  .نگـه دار  ...نگـه دار اينمعروف ﺗون ...
خانم برخورداره  .بازيگـرﺗون  ،ستاره ی
ِ
اما نايستاد  .دوباره با همان شليدن هايش راه را پيمود ﺗا اين که آوای يک پاﺗرول را
شـنيد  .برگـشت و گـفت :

 نگـه دار  ...نگـه دار  .زن مو دارم از دس می دم  .دس کـم بگـو بيمارستانکـجاس ؟ نگـه دار ...

اما نايستاد  .دوباره با همان شليدن هايش راه را پيمود ﺗا اين که آوای يک پيﮑان آمد .
برگـشت و دوباره با اندوه فرياد زد .

می فتم  .نگـه دارين  .بابا ! مگـه شما انسان نيستين ؟ هر
 خواهش می کـنم  .به پاﺗون ُچی بخواين بهتون می دم  .نگـه دارين ...
اما نايستاد  .اندوه گـلويش ﺗرکـيد و اشک هايش روی گـونه هايش غلت زد که پرايد سيم
رنگی کـنارشان ايستاد  .برگـشت و با زاری در هنگامی که بانگش گـرفته بود و اشک
جلوی ديدگانش را سوی در کـمک راننده خم شد و گـفت :
-

آقا ! جوون مردی کـن و ما رو به يه بيمارستان برسون ...
سپهر ! ﺗو ؟ سوار شو  .سوار شو .

در پشت را برايش گـشود و سپهر به سختی زينت را سوار کـرد که اشک هايش همه بر
چهره ی زينت ريخت و ديدگانش آشﮑارﺗر ديد و دانست که او داريوش هست .

 دستت درد نﮑـنه  .ﺗا آخر عمر مديون ﺗم  .خدا هر چی می خوای بهت بده . چی شده ؟ واسه َم بگـو ﺗا برسيم . داشتيم می رفتيم قرارداد امضا کـنيم  .همه جا خلوت بود ها  .يه مزدای سيا اومدمی مد ﺗا اين که زد به من  ،منم خوردم به
جلومون سبز شد  .هر سويی می رفتيم دنبال مون ُ
زينت  .اونم سرش خورد به جدول بيهوش شدم  .به هوش که اومدم کـلی نامرد بی وجدان
حيوون گرد ﺗا گرد مون پر شده بودن ﺗازه يه پليسم سوزنش گـير کـرد و زر می زد  .گـفتم
به جای اين حرفا يه آمبوﻻنس خبر کـن  ،واساده هی زر می زنه  .گـفتم يعنی ﺗو نشناختی ؟
يعنی ﺗو ﺗلويزيونو روزنامه نمی بينی ؟ گفتم نمی دونی يا خودﺗو به ندونستين زدی ؟
داريوش ! هر عوضی رد می شد عين خيالش نبود  .خدا ﺗو رو رسوند  .خدا رسوندت .
 می شليدی چرا ؟ نﮑـنه ﺗو َم طوريت شده ؟ يه کـم پام درد می کـنه  ،همين  .کاش خوابم ﺗعبير می شد . -خواب ؟ چه خوابی ؟
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-

هيچی  .اين مصيبت که بگـذره بهت می گـم  .انگار رسيديم .

زينت را روی ﺗخت اورژانس گـذاشتند که سپهر چشمش به همان اﺗومبيل هايی که از
کـنارش گـذشته بودند  ،افتاد  .اندوه همه ی گـلويش را بيش از پيش گـرفت که به زينت
نگـريست که روی ﺗخت روان بود و او را به سوی آسان بر بردند  .آن ها رو به روی
پذيرش آغاز به پرونده سازی کـردند .

پـس از زمـانـی رو بـه روی شـيـشـه ی اﺗـاق آی  .سـی  .يـو بـود و داشـت بـه زيـنـت
می فتاد که به در پشت زد و در هنگامی که پشتش به
مـی نگـريست  .ﺗپش های دلش داشت ُ
در کـشـيـده مـی شـد روی زمـيـن نـشـسـت و دو پـايـش را بـغـل گـرفـت و سـرش را روی
دسـت هايش گـذاشت  .نگـهبان به پهلويش با لگـد زد  .سپهر با خشم به او نگـريست در
هنگامی که دندان هايش در پشت لب های بسته َش به هم فشرده می شد  .دوباره لگـد زد که
سپهر برخاست و گـفت :
-

چته ؟ به جای هم دردی ﺗونه ؟ حيوونا !
مواظب باش چی می گی .
ﺗو بپا چه غلطی می کنی ؟

که سر و کـله ی دکتر پيدا شد و رو به روی سپهر ايستاد و گفت :

 خودﺗونو کـنترل کـنين  .شما يه هنرمن ِد معروفين  .يه الگـو ... گـور پدر الگـو بابا  ،بگـو زنم چه طوره ؟ مرگ مغزی ﺗازه يه دنده َشم شﮑـسته و رفته ﺗو گـوشتش که ... نه ... واقعيتو قبول کـن  .يا جنازه َشو ببر يا واسه ثوابش هم که شده اعضاشو بده بهمستحق .
 چی گـفتی ؟ جنازه َشو ببرم ؟ گـفتی هـنـرمـنـد مـعـروفـم  .زيـنـت برخوردارونـمـی شناسين ؟ همينه که می گی جنازه َشو ببر .چرا کاری واسه َش نمی کـنين ؟ اعضای
بدن شو به مسحق بدم ؟ همون مستحﻘايی که يه آمبوﻻنس خبر نﮑـردن ؟ همون مستحﻘايی
ِ
آدرس شو بدن .
که کـنار خيابون ضجه می زدم که ما رو برسونن به يه بيمارستان يا
ِ
نـمـی دادن ؟ حاﻻ شدن مستحق ؟ آقای دکـتر ! پو ِل شـو مـی دم  .هـر کاری بگـيـن مـی
کـنم  ،سعی ﺗونو بﮑـنين .
 وقتی اميدی نيس  .چرا بايد سعی کـنم ؟ ﺗو خرج کـن  .الﮑی خرج کـن  .مگـه ماساحريم ؟
 -باشه  .می خوام همراهش باشم .
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 -باش  .پو ِل شو بده .

ﺗو آمدند  .سپهر جلوﺗر شتافت  .لنﮓ لنگان خود را به باﻻی ﺗخت زينت رساند  .دکتر به
پای سپهر نگريست و گفت :
 به نظر می رسه پات ضرب ديده  .بايد ازش عﮑس بگيريم . -مگه شﮑسته بندين ؟

دکتر سرش را به اطراف ﺗﮑان داد  .سپهر روی سندلی نشست و به زينت خيره شد .
سرش روی سينه ی زينت بود که از خواب برخاست ولی خواب و بيدار بود و چشم
نگـشوده بود که صدای پرستار را شنيد که زير لب می گـفت :
ت ﺗو ببره ...
ت شو  .بمير ديگـه  .مرده شور اون ريخ ِ
 -اَه ! ريخ ِ

سپهر با خشم سرش را بلند کـرد و در هنگامی که دندان هايش بهم فشار می آمد گـفت :

ت آشغال ! مگه ﺗو خرجِ شو می دی ؟ مگـه جای ﺗو رو ﺗوی زندگيت
 به ﺗو چه کـثاف ِﺗنﮓ کـرده ؟

برخاست و با خشم دستش را گـرفت و به سوی دفتر برد و او را به ﺗو ُهل داد و ﺗو رفت
و گـفت :

 اينا پرستارن گـذاشتين باﻻ سر بيمارا يا مامور قبض روح ؟ اين پرستار مگه چهت ﺗو ببره ؟
حﻘی داره که باﻻ سر بيمار وا می سه می گه بمير ديگـه  .مرده شور اون ريخ ِ
اين جا بيمارستانه يا قصاب خونه ؟ بيمارا می آن بيمارستان اميدوار بشن و خوب يشن و
برن سر خونه و زندگی شون  ،نه اين که اين جا بيان برن قبرستون .
 چه خبرﺗه ؟ سر آووردی ؟ ﺗو چی کار به کار پرستارا داری ؟ واسه کسری ﺗختمـی گه .
 چی کار به کار پرستارا دارم ؟ می آد باﻻ سر بيمار من و چرت می ناله که چیبـشـه ؟ مگه اون خرجِ شو می ده ؟ اين به جای هم دردی ﺗونه ؟ اگه عزيزاﺗون بودن هم
همين کارا رو می کـردين ؟
و با نگاه نفرت باری رفت  .کنار زينت می رفت که اندوه گـلويش را فشرد و اشک
ديدگانش را پر کـرد که آهسته گـفت :

 کاش خوابم ﺗعبير می شد  .زينت ! زينت ! راضی بودم ﺗعبير بشه ولی پيشم بمونی .پيشم بمون .
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که با بريده شدن ﺗپش های دلش کـمی از ﺗخت دوری گـرفت و آوای بوق
دستگاه را شنيد  .ايستاد و انگار دل خودش ايستاده  .به ﺗندی خود را به زينت
رساند که دلش دوباره به ﺗپش درآمد و آوای بوق بريده شد  .آهسته گـفت :
 -دکتر ! دکتر ! اين چش شد ؟

از کـنارش دور رفت که دوباره دلش ايستاد و نيم ﺗنه ی باﻻيش از ﺗخت
کـنده شد و آوای بوق درآمد  .نزديﮑـش شد و به لب زينت نگـريست که با
گـرفتن دستش و ﺗپيدن دلش و بريده شدن آوای بوق دگـرگون شد  .گـوشش را
سوی زينت برد که سر و کـله ی دکـتر پيدا شد  .کـمی از زينت دور شد و در
هنگامی که به لب زينت خيره شده بود که همان روز پيش آمد و سپهر با خيره
شدن به لب او سرش را جلو برد و بانﮓ زينت را شنيد که می گـفت :
 -سپهر !

او را بيش ﺗر سوزاند و راست شد و با اشک دستش را گـرفت و گـفت :
 -جان سپهر ؟ بگـو زينتم !

که دکـترها او را جدا کـردند و او به زينت خيره شد در هنگامی که دل
زينت پياپی می ايستاد و می ﺗپيد و با هر برش ﺗپش های دل زينت بود که
انگار دل خودش هم مـی ايستاد  .با چشم های درشت شده و با دهان باز از
ناباوری و چهره ای اندوه بار به او می نگـريست که بی ﺗاب شد و دست هايش
سوی ش پيش برد که بانﮓ زينت بلندﺗر شد که می گـفت :
را به
َ

 سپهر ! جان ؟ ولش کـنين  .ولش کـنين  .داره ضجر می کـشه  .داره ضجرکـش می شه ،داره ضجرکـش می شه  .راحتش بذارين  .نذارين ضجر بﮑـشه .
خود را به او می رساند که زينت بی جنبش شد  .سپهر ناگـهان ايستاد
سوی ش
و اشک از ديدگانش فرو ريخت  .به آرامی و ﺗيک ﺗاک وار به
َ
رفت  .آرام کـنار ﺗختش ايستاد که دست هايش را به سوی سر زينت برد
 .آوای بوق بس کـردنی نبود  .سر زينت را گـرفت و به آرامی سر خود
را به سرش چسباند و با اندوه گـفت :
 -جان سپهرم می گـرفتی .
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با اندوه فراوانش به او خيره شد ﺗا اين که سرد شد سپس با اندوه ناکی
همه چيز را از او جدا کـرد و او را در آغوش گـرفت و از ﺗخت بلند
کـرد و بيرون برد  .دکـتر کـنارش آمد و گـفت :
 بايد گـواهی فوت صادر بشه . -حاﻻ انجام بده  .اين که براﺗون راحته .

و از بخش بيرون رفت با همان روز که زينت را گـرفته بود  .رو به
روی پرستار ايستاد و گـفت :
 -يه ﺗخت خالی شد  .برو فامي ِل ﺗو بذار روش .

آن زمان برای آن پرستار ﺗنها يک سخن بود ولی سپس با مردن يﮑی يﮑی
خويشاوندانش بر همان ﺗخت به آن باور رسيد که آه سپهر او را گـرفته .

در بستان خانه بود و در هنگامی که اندوه گـلويش را می فـشرد و اشک از چشم
هايش روان بود با سر انگـشتانش در بستان گـوری برای زينت کـند  .ديگـر گـود شده
بود که باز ايستاد و به آن نگـريست سپس به زينت و ديری نپاييد که خود در آن گـور
دراز کـشيد به آسمان نگـريست  .چشم هايش را بست  .دوست داشت که ديگـر نگـشايد
شان ﺗا زندگی بی زينت را نپيمايد ولی اﺗفاقی نيوفتاد پس چشم گـشود و پس از زمانی
برخاست و زينت را بلند کـرد و ﺗوی گـور گـذاشت  .زمانی به او خيره شد سپس پارچه
ی کـفن را روی چهره َش پيچيد و از گـور بيرون آمد  .آوای در آمد  .در را باز کـرد و
پس از ديدن داريوش بود که بی جان به سوی گـور رفت و سنﮓ را گـذاشت و با ﺗوی
دستش خاک بر آن می ريخت و اشک می ريخت  .داريوش کـنارش آمد و به او
نگـريست .

 سپهر ! چت شده ؟ هی ! همه ی موهات سفيد شده  .چه بﻼيی سر خودتآووردی ؟ پسر !
 -راضی بودم خوابم ﺗعبير می شد و پيشم می موند .

گـوشه ای نشستند و همه چيز را برای داريوش بازگـو کـرد با اين آگاهی که او
رازدار هست .

چون مرده ی بی جنبشی روی ﺗخت به پهلو افتاده بود و به گـور زينت خيره شده بود
و هيچ نمی گفت  .اندوه گـلويش را گـرفته بود و با به ياد آوردن سخن های زينت که در
سرش می پيچيد اشک از چشم هايش روان شد .
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)) سپهر ! سپهر ! آسمون من ! گـردون ! چرخ فلک  ،آره آره راس می گی  .من واسه
خودﺗم  .واس خو ِد خودﺗم  .دوس دارم فدات بشم  .خيلی دو ِست دارم سپهر ! جون من
فدات  .خدا کـنه  .من دوری ﺗو نمی ﺗونم ﺗحمل کـنم  .هر چه از دوست رسد نيﮑـوست .
اين جور التماس نﮑـن  .من ﺗاب زاری ﺗو رو ندارم  .آقا سپهر ! سپهر گـلم ! سپهرم !
سپهر گـلم ! پا نمی شی کار داری ؟ سپهر جان ! اين جا که ﺗنها ﺗو مردی  .آقا سپهر
خوشگـله ! حﻘيﻘتو می گی  .ديگه داری منو اسير خودت می کنی  .سپهر ! سپهر ! ﺗو
خودت امنيتی (( .

به ياد آن شبی افتاد که آن اﺗفاق شوم افتاده بود و انگار برايش ﺗداعی شد که بانﮓ
زينت در گـوشش پ يچيد  .اشک می ريخت در همان هنگام که روی ﺗخت افتاده بود .

))بازم من واسه ﺗو نبودم و نيستم و نخواهم بود  .من ﺗنها واسه سپهرم  .مـن زن سـپهـر
پـارسـا هـسـتـم  ،خـانـم پـارسـا  ،مـی گـيری ؟ ای کـثافت ! باشه  .ﺗن درستی سپهر برام
از هر چيزی ارزش مند ﺗره  .ﺗن درستی سپهر برام از هر چيزی ارزش مند ﺗره  .نه ،
سپهر جان ! نه فدات شم  .نه  ...سپهر ! من امشبو با اين آشغال سر می کـنم  .چشم (( .
اين همان چشمی بود که زينت پيش از رفتن برای خريد رنﮓ به او گـفت و دوباره دلش
را سوزاند .
به ياد زمانی افتاد که ابزار انباری را بيرون می کـشيد و آن جا را فﻘيرانه به راه
انداخت ﺗا آن جا زندگی کـند و دوباره اشک در چشم هايش چنبره زد  .ناگـهان ياد
زمانی افتاد که در را باز کـرد  .زينت سرش را پايين انداخته بود و باز سخن های
زينت در گـوشش پيچيد .
نمی فته و
))ببخشيد  ،می خوام انباری يو از ﺗون اجاره کـنم  .ديگـه چشم ﺗونم به من ُ
اومدم ﺗا کـيف و لوازم شخصی مو ببرم  .براﺗون آرزوی خوش بختی می کـنم  .همه
چی ﺗونو رو به را می کـنم قبل از اين که بياين  .چون جايی رو ندارم که برم  .خب منم
که بابت اون انباری بهتون اجاره می دم (( .

ناگـهان ياد زانو زدن زينت افتاد و دلش پر از درد شد و اشک هايش سرازير و ياد
حرف های زينت افتاد و چشم هايش را بست و پشتش را روی ﺗخت گـذاشت در
هنگامی که حرف های زينت در گـوشش می پيچيد .

))خواهش می کـنم  .من که گـفتم از جلوی چشم ﺗون گـم می شم  .کاراﺗونم می کـنم ولی
اسم منو از شناسنامه ﺗون پاک نﮑـنين  .مگـه چی می شه ؟ من که از شما چيزی
نخواستم (( .
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ناگـهان به ياد زمانی افتاد که برای آخرين بار به او پيش کـش داده بود  .بانﮓ زينت
در گـوشش پيچيد .
))اون دفعه چيزی ازت نخواستم و اون وضع پيش اومد حتما اگه اين دفعه چيزی
بخوام (( ...
اندوه گـلويش را فشرد که بانﮓ زينت در مغزش پيچيد .

))شما ؟ شما ديگـه با من چی کار دارين ؟ برين يه زن ديگـه بگـيرين  ،من ديگـه
به دردﺗون نمی خورم  .مگـه من چيزی به شما گـفتم ؟ من که گـفتم ديگـه منو
نـمـی بينين  .من که ديگـه مـزاحـم ﺗون نشدم  .من که ديگـه  ...چشم  ...چشم ...
می خوای می ﺗونی هر روز کـتﮑـم بزنی  .من چيزی به کـسی نمی گـم  .با
کـمربند  ،با شلنﮓ  ،با دمپايی  ،با هر چی که گـيرت می آد  .حق دارين منو ﺗنبيه
کـنين  .من جرأت خودکـشی يو ندارم  .پس ﺗو ﺗمومش کـن و منو بﮑـش  .مگـه
لطف ﺗون  .باور کـنين قصدم ﺗوهين
چه بدی برای ﺗو داشتم ؟ خيلی ممنون از
ِ
نيست ولی من ديگـه ازَ م گـذشته که يه فيلم شاد و کـميک بازی کـنم  .نمی ﺗونم ،
متأسفم  .اگه شوهرم نﻘش مﻘابلم باشه منم بازی می کـنم  .باشه  .حاﻻ که ديگـه
خوش نداری منو ببينی  ،پس مزاحمت نمی شم  .من بی ﺗو ﺗوی اين فيلم بازی می
کـنم ولی بايد بهم قول بدی  .اول بگـو هنوزَ م دوس داری  ...حاﻻ که دوس داری
ﺗوی اين فيلم بازی کـنم پس بايد بهم قول بدی که ﺗا آخر اين فيلم يه زن ديگـه
ق ﺗن و مـی ميرن واسه َت .
بگـيری  ...آره  .يه زن ديگـه از بين همينا که عاش ِ
منم می رم همون انباری که درسش کـردم  .ديگـه مزاحمت نمی شم و چشمت به
نمی فته  .بهت قول می دم پامو عمﻼ از زندگی يت بﮑـشم بيرون و اسما زنت
من ُ
باشم  ،ﺗوی شناسنامه  .نگـران نباش کارای خون َم می کـنم  .خب اصﻼ بريم
محضر اين مهريه رو عوض کـنم  .می خوام مهريه َمو کـم ﺗر کـنم  .واسه زن
دومت اذيت نشی  .ﺗخفيفی که ﺗا حاﻻ هيچ زنی به شوهرش و هيچ عاشﻘی به
معشوقش نداده  .به مرور بايد بدين  .نه  ،يعنی جـيـره بندی  .روزی يـه دونـه
نـون  ،دو ليتر آب خوردن و همين انباری با وسائلش  .خب دوليتر آبو می کـنم ،
يه ليتر آب اصﻼ اين انباری بدون وسائل خوبه ؟ خب از آب و نونم گـذشتم  ،فـﻘﻂ
همين انباری بـی وسائلش  .به جای انباری يه گـوشه ی حياطو يه چادر کـوچولو
می زنم  .يﮑی دو متر نه  ،همون يه متر  .خب همه ی اينا ﺗا آخـر عمرمه  .خـدا
رو چه ديدی ؟ خب می ﺗونی يواشی وقتی خوابم چادرو آﺗيش بزنی  ...مهريه رو
کی داده  ،کی گـرفته ؟ واقعيت اينه که ﺗو وقتی منو می بينی  ،از من چند ِشت می
شه  .ديگـه ريخت منم نـمـی بينی چه بـرسه بـه خـنـده هامو  .من که ديگـه به درد
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نمی خورم  .نگـران چی باشم ؟ اگـه نمی خوای اين جا بمونم  ،خب بگـو  .اگـه
سربارﺗم بگـو  .اين بی کـسی منم بدبختی شده براﺗون  .اصﻼ نگـران نباش براش
کـلفتی می کـنم ﺗا خانومی کـنه ولی شمام وجود منو حس نمی کـنی  .بهـتـون قـول
مـی دم  .ﺗا جايی که جون داشته باشم و بتونم  .عاشق شدی ؟ عاشق شدی ؟ بميرم
ايـشـاﷲ با ايـن خـنگی يـم  ،راس مـی گـفتی خيلی خنگم  ...بميرم ايشاﷲ با اين
خنگی يم  .خدانگـه دار ﺗو و ﺗرانه خانوم باشه  .هر جا می خوای بزنی فﻘﻂ
صورﺗم نزن ﺗا ﺗابلو نشه  .کـتک زدن کـه دلـيـل نـمـی خواد  .خب اگـه ﺗحمل ديدن
منو نداری بگـو ﺗحم ِل ﺗو ندارم  ،طﻼق بده ﺗا برم خودش جور مـنـو بﮑـشه  .بگـو
 ،خب حق با ﺗوئه  ،ﺗو نمی ﺗونی سرباری يو جلوی چشمت ببينی که ديگـه به
دردت نمی خوره  .ديگـه به درد هيچ کـس نمی خورم  .پس خودش بايد باهام
ازدواج کـنه و جورمو بﮑـشه  .اونم خبر کـردی که با هم منو بزنين  ،خيله خب .
باشه اما به صورﺗم نزنين  .همين يه لﻘمه نونی که درمی آرمو آجر نﮑـنين .
ساعت چند می آن خانم ؟ خانوم ﺗون  .همون که عاشﻘـش شدين  .قراره بياد و هر
دوﺗا ﺗون منو بزنين  .بله آقا ؟ ! خيلی دوسش داری ؟ اون خوشش از من نيومده ،
مشگی ت خوبه ؟ همونی که
آره ؟ حتما همه چيزو بهش گـفتی  .خب اون کـمربند
َ
سگگـش مستطيلی يه  .کارﺗون ﺗموم شه  .من وقت ندارم  .پس ﺗو اينو می خوای ؟
خب باشه  ،همين حاﻻ بهترين موقعيته  .منو اِنﻘد بزنين ﺗا بميرم  .چشم آقا ! شما
که به ﺗرانه خانوم نگـفتی چيزو ؟ ﺗرجيح می دم کـتﮑم بزنی ﺗا باز از اون حرفا
بزنی  .ﺗو سرم اينه که چه جوری بميرم ﺗا ﺗو دلت خنک بشه  .منو ببخش به
خاطر اجبار ميون ﺗون واسادم من برات بميرم هم برات فرق نمی کـنه  .اون
هميشه می خواد منو جلوت شرمنده کـنه  .موفﻘم می شه  .يادم نمی آد که زن ﺗو
بوده باشم  .می خوام طﻼق بگـيرم  ...می خوام طﻼق بگـيرم  .نگـران نباش برات
خرج نمی ﺗراشم  .يواشی گـورمو گـم می کـنم  .نگـران نباش  ،امروز فيلم
برداری ﺗموم می شه و ديگـه ريختم َم هيچ کـس نـمـی بينه  .اصﻼ اصل کار ﺗويی
که نبايد منو ببينی  .نمی ﺗونم  .اگـه قبﻼ يه کاری ازم بر می اومده حاﻻ ديگــه
هيچ کاری ازم برنمی آد  .خب سن و سالی ازم گـذشته  .همه چی ﺗموم شد  .برای
هميشه خدا نگـه دار  .شما ؟ آقای پارسا ! من ديگـه وجود ندارم  .سپهر ! سپهر !
حالت خوبه ؟ اگـه می خواسی منو زجر بدی  ،دادی  .خب ﺗمومش کـن  .اگـه
ﺗموم شد و دلت خنک شد  ،ﺗمومش کـن  .اون ﺗنها دل خوشی من بود  .سپهر !
چت شده ؟ ﺗو آدمی  .من ﺗاب پيری ﺗو رو ندارم  .حيف ﺗو نيس ؟ خوبه پيری من
زن ﺗم (( .
و خودت ﺗوی من جم شده  .من ِ
به ياد بوسه ی زينت افتاد و اشک هايش سه چندان شد  .پس از زمانی دوباره
بانﮓ زينت پيچيد .
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))چﻘد واسه َش پول دادی ؟ از اين هوسا نﮑـن  .هزينه ی هنگـفتی داره  .جدی
می گـم نمی خوام از اين هوسا کـنی و چيزی بهم بدی  .اون دفعه يه کـم پس
انداز داشتم اما ديگـه چيزی برام نمونده  .از پسِ ش بر نمی آم  .اون دفعه چيزی
ازت نخواستم و اون وضع پيش اومد حتما اگه اين دفعه چيزی بخوام  ...در کار
نيس چون خودمو می کـشم  ...برات خيلی خوبه  .بی خودی به خاطر من از
دستش نده  .می خوای بگی به خاطر من بازی نمی کـنی  ،نمی بخشمت  .خب
من بازی نمی کـنم  .مطمئنی ؟ يه دفه نظرت عوض نشه ؟ خـب از مـن بـدت
مـی آد  ،وادارت نمی کـنم باهام هم بازی باشی  .هميشه ياد اون دفه م ْی فتم (( .
سپس به ياد جان کـندن سخت زينت افتاد .
به ياد بوق دستگاه و جداشدن وحشت ناک نيم ﺗنه ی باﻻی زينت از ﺗخت افتاد و بارها و
بارها با به ياد آوردن پی در پی آن و شنيدن واژه ی پايانی زينت  .برخاست و رنجور
سوی ش رفت  .به سوی گـور زينت و کـنار گـور شﮑـست و به زانو
و شﮑـسته به
َ
درآمد سپس روی گـور افتاد و در هنگامی که اشک می ريخت سرش را روی باﻻی
گـور گـذاشت و آن اندازه گـريست که به خواب رفت .
با آوای در از خواب برخاست و به سوی در رفت در هنگامی که باز هم می شليد  .در
را باز کـرد  .داريوش را ديد که ﺗندی ﺗو آمد و گـفت :
 سپهر ! يه وخت واسه َت گـرفتم  ،بيا بريم دکتر  .واسه پات ... نه  ...نه  ...من زينتو ﺗنها نمی ذارم  .شب او ِل شه .هفتم شم گـذشته .
 شب اول ؟ ِ خب گـذشته باشه  .نبش قبرش کنن چی ؟ خودم می پامش . راسی ؟راسی راسی .
ِ

رفت و پس از نمای برداری و گـچ گـرفتن پايش يک راست به خانه برگـشت و مانند
هميشه روی ﺗخت دراز کـشيد و بی نگاهی به داريوش به گـور خيره شد .

درسی نخوردی  .می رم يه چيزی واسه َت
 حاضرم شرط ببندم ﺗا حاﻻ يه غذای ُدرس کـنم  .ﺗو نياز داری کـه يﮑی ازت نگـه داری کـنه  .ﺗو خودت کـه ديگـه به فﮑـر
نيستی  .داری خودﺗو نابود می کـنی  .نگـران نباش  ،پس دوستی واسه چی خوبه ؟ خودم
بهت می رسم .

ولی خاموشی او را ديد  .به سوی آشپزخانه رفت و در کـمد آشپزخانه را يﮑی يﮑی باز
کـرد و از هر کـدام چيزی برداشت و روی ديوار باز گـذاشت  .به آن ها نگـريست سپس
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لبخندی زد و آغاز به درست کـردن خورشی کـرد که گـمان می کـرد سپهر را سر ذوق
می آورد .

ولی چه چيزی می ﺗوانست در نبود زينت او را از اندوه از دست دادن زينت جدا کـند ﺗا
برای ثانيه ای ؟ هيچ کـس و هيچ چيز .

او چيزی نمی گـفت  .هر چه داريوش به او می داد  ،می خورد ولی در ياد زينت بود .
يک دم ياد زينت از او جدا نمی شد  .اندوه از دست دادن زينت از سويی و اندوه های
زينت از سويی ديگـر و درد کشته شدن او از سويی ديگـر و رنج آزاد و آسوده زندگی
کـردن آن جانی ها از سويی ديگـر و اين که زينت را آزرد او را رها نمی کـرد ﺗا دمی به
اندکی پلک زدن  ،او را از زندگی بيزار کـرده بود و مشتاق مرگ .

به زودی انديشه های پر کـينه ی ديگـری هم در سرش آغاز به جنبش و خودنمايی کـرد
و با اين که خواستار مرگ بود برای رسيدن دوباره به زينت و حس بيزاری از زندگی که
در آن جانی ها و سنگـدﻻن بی وجدان بودند  ،او را به اين گـونه انديشه پيش می برد و
برد .
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روی ﺗخت نشست و به انباری خيره شد  .داريوش کـنارش آمد و روی شانه َش زد و او
نگاهش را پس از نگاهی به او به سوی گـور زينت رساند که داريوش گـفت :
 -چی شد ؟ نگاهت يه جور ديگـه شده .

ولی سپهر آهی کشيد و برخاست و سوی گـور رفت و گـفت :

 خيلی باعث درد سرت شدم . نه  ،بابا  ،درد سر چيه ؟ چرا  .ﺗو هزارﺗا کار داری و اومدی داری به من می رسی . خب يه جا باس دوستی مونو ثابت کـنيم ديگـه . دوستی ﺗو خيلی وخته که بهم ثابت شده  .اين ديگـه زيادی يه . چيه ؟ داری منو بيرون می کـنی ؟ چی می گی ؟ من ﺗو رو بيرون کـنم ؟ ﺗو حق آب و گـل داری  .داريوش ! منمی دونم ﺗو زن و بچه داری  .ده روزه که اونا رو ول کـردی و اومدی اين جا  .اونام
مديون شون
خوب شاکی می شن  .خب دست کـم چرا اونا رو نياووردی اين جا ؟ من
ِ
می شم .
 باشه  .برای ﺗو هم خوبه  .دورﺗو شلوغ می کـنيم از اين روز دربای  .حاﻻزنﮓ می زنم .
برگـشت و دوباره کـنارش نشست که پس از خاموشی بسياری سپهر گـفت :
 داريوش ! از ذاکر خبر نداری ؟ رفته يه مدت دبی  .چطور مگـه ؟ نﮑـنه فﮑـرايی ﺗوی سرﺗه ؟ -درسته  .می خوام بﮑـشمش .

داريوش سردرگـم شده بود ولی خود را نگـه داشت و گـفت :

 اينو ﺗو داری می گی ؟ سپهر ! مگـه فک می کـنی من کی َم ؟ سپهرم ديگـه  .می خوام به سزای عملشبرسونمش  .خيلی وخت پيش باس می کـشتمش اما به خاطر زينت هيچی نگـفتم .
 به خاطر زينت ؟ی فتادم زندون چی
 آره  .من بودم و اون بﻼ سرش اومد  ،اگـه می کـشتمش و م ُق شو کف دستش بذارم .
می شد ؟ اما حاﻻ ديگـه نيس  .بايد ح ِ
 -نه  ...خودﺗو به کـشتن نده .
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 زندگی بدون زينتُ می خوام چی کار ؟ اگـه ُمردم  ،منو کـنار زينت خاک کـنين .فﻘﻂ نمی دونم با چی بﮑـشمش  .اسلحه ؟ نه  ،زود می ميره  .چاقو ؟ زنده می مونه  .آها !
اِنﻘد بهش کـراک ﺗزريق می کـنم ﺗا بميره .
 سپهر ! ﺗو رو خدا  ،جون من  ،جون  ...اصﻼ به خاک ...که چشم های سپهر درشت ﺗر شد و دندان هايش آشﮑار شد کـه بر روی هم فشار
می آوردند زمانی که انگـشت نشانه ی خود را روی بينی خود گـذاشته بود هنگامی
که می گـفت :
-

هيس ! بی زينت زندگی نابود شده  .بگـير چی می گـم .
ﺗو زنده ای  .می ﺗونی دوباره زندگی ﺗو بسازی .
زندگی ؟ زندگی من برباد رفت  .بايد کار نيمه ﺗموم مو ﺗموم کـنم و بميرم  ،همين .
سپهر ! ﺗو نمی ﺗونی همه چی رو فدا کـنی  .ﺗو نبايد ما رو ﺗنها بذاری .
شما رو ﺗنها بذارم ؟ شما که خانواده دارين  .خانواده َﺗون براﺗون بس نيس ؟

اين را به آرامی گـفت سپس خاموش ماند  .سپهر برخاست و به سوی انباری رفت .
به ديوار بستان پشت زد و آهی کـشيد و به آسمان نگـريست  .چشم هايش را بست و
اشک هايش مژگانش را خيس کـرد  .سرش را سوی گـور زيبا برد و چشم هايش را
سوی ش رفت و کـنارش نشست و پشت به ديوار زد و خيره خيره به او
گـشود  .به
َ
نگـريست و همان جور گـفت :

 من اون راننده ی آشغا ِل عوضی نامردو ديدم  .اون می خواس ما رو بﮑـشه .اون آشغال مافيايی ﺗنها يﮑی مونو کـشت  .با زنده گـذاشتن من  ،اشتباه بزرگی کـرد .
 چرا ؟ چون فرشته ی مرگِ شو زنده گـذاشت  .اون مافيای کـثيفو داغون می کـنم . مافيا ؟ آره  .مافيا بود  .اونايی که مث سايه ما رو ﺗعﻘيب می کـردن مافيا بودن  .نهذاکری و افرادش  .اون شب که گـفتم ﺗو نامرد  .پس از افراد ﺗو بودن که مث سايه
مراقب مون بودن ؟ گـفت  ،کـدوم ؟ چی می گی ؟ من فﻘﻂ اومدم ازت پسش بگـيرم .
زنده َشون نمی ذارم  .داريوش !
 سپهر ! آروم باش  .چرا از راه قانونی ... از راه قانون ؟ کـدوم قانون ؟ چرا حرف مفت می زنی ؟ اگـه عدالتی وجود داشتاون روز نحس يﮑی از همونا که ادعای نظم و قانون می کـنن به جای اين کـه باﻻ سرم
واسن و بربر نگامون کـنن مث بز  ،يا مث اون آشغال ﺗهمت بزنن  ،دست کـم يه
آمبوﻻنس خبر می کـردن  .يﮑی از همون نامردا کـه مث جت از جلومون می گـذشتن ،
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نگـه می داشتن و دست کـم نشونی يه بيمارستان نزديﮑو به ما می دادن  .اگـه ﺗو نبودی کی
می رسيدم ؟ باز حرف از قانون و راه قانونی می زنی ؟ زمونی که جلوی چشمم به زنم بی
حرمتی کـرد اون نامرد  ،می رفتم به آقای قاضی چی می گـفتم ؟ آبروش نمی رفت ؟
ديگـه رو داش ﺗو در و همسايه ی لعنتی که با وجود اين کـه حق با ما بود  ،حﻘو به ناحق
می کـردن  ،می ﺗونست سرشو باﻻ کـنه ؟ اون زمون خودشو می کـشت ﺗا از دستش
راحت شن و زودﺗر خوش به حال اون آشغاﻻ می شد  .اگـه اون اﺗفاق ﺗو همون روز ﺗو
جيک
می فتاد  ،اون بی غيرﺗای بی وجدان که جلو نيومدن و هيچ غلطی نﮑـردن و
ِ
خيابون ُ
شون درنيومد بعدش همونا چی می گـفتن ؟ می گـفتن زينت زن خرابی يه  ،بايد سنگـسار
بشه  .همونا ﺗف و لعنتش می کـردن که خودشون سزاوار ﺗف و لعنتن  .اينا همون امثال
ذاکرها به دردشون می خوره که با ﻻف زدن و فيلمای چرﺗش که نه از فيلم سازی چيزی
می دونه  ،نه می دونه که فرق نﻘش قهرمان با ضد قهرمان چيه و اصﻼ حس گـرفتن چيه .
همون به دردشون می خوره که از فرهنﮓ و وجدان هيچی براشون نذاره  .اينا همونو می
خوان  .اونا اونو می خوان که سر ﺗا پای خودش و فيلماش فوش و دروغ و بدآموزی يه .
باهاش کار کـرده َم می دونم ديگـه يه فيلم نامه رو سد و هشتاد درجه ﺗغيير داد  .آخرش
کـن فيﮑـون شد يارو بلد نبود يه سياهی لشﮑـرو راهنمايی کـنه چه برسه به من و زينتو .
هه ! مردم احمق فک می کـنن که اون عوضی از من و زينت بازی کـشيده بيرون .
 خدا داند . خدا کـه هميشه داند  ،اين مردم هستن که نمی دونن و اونايی هم می دونن  ،انﮑارمی کـنن کـه می دونن .
 می خوان بدونن  ،می خوان ندونن  .کـسی جلوشونو نگـرفته . چرا دونفر جلوشونو گـرفته که بدونن  .يﮑی پول امثال ذاکر سوسول  ،يﮑی َمخودشون ؛ حاﻻ چه بذارن به حساب ﺗرس چه به حساب فﻘر و جهل و هر کـوفتی که هس .
ت شون همينه  .مافيا می خواد يه بدبختی رو بد کـنه و يه نفر ديگـه رو جاش
هر چی لياق ِ
بذاره فک می کـنی چی کار می کـنه ؟ يه چو می ندازه يارو خرابه يا يارو با کی بوده يا
يارو پول کی يو خورده  ،ديگـه کاری نمی کـنه چون همين مردم از همين دروغ  ،دروغ
ها نی سازن .
 سپهر ! آروم باش  .آرومـ ... دارم می ميرم بذار همه چيو که ﺗوی دل مه بگـم  .همه چی يو با مافيا دس به يﮑیمی کـنن و يﮑی می شن ﺗا ريشه ی بدبختايی مث ما رو بزنن بی اون کـه بدونن دارن
ريشه ی فرهنﮓ خودشونو  ،خودشونو همون خودشون می زنن  .من ﺗوی اين سی و دو
سالی کـه از خدا عمر گـرفتم که کاش نمی گـرفتم  ،همين ها رو فهميدم ازشون ؛ از زندگی
ق شون  ،از عمر فانی شون  ،همينا  .شايد خدا منو آفريده که آينه ی همينا
شون  ،از اخﻼ ِ
باشم ﺗا خودشونو ببينن که چه ديوی هستن و به شﮑـل انسان نشون شون می دن .
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زمانی در خاموشی گـذشت کـه دوباره همان جا نشست و پس از درنگی آرام ﺗر گـفت :

 امروز چندمه ؟ بيس و سوم . بيس و سوم چی ؟ دی ماه  .چطور مگـه ؟ روی سنﮓ قبرم بنويس وفات  ،بيس و سوم دی ماه همين سال منحوس .زمون مرگـم ﺗنها ﺗو باش  ،نمی خوام هيچ کـس ديگـه ﺗوی ﺗشييع جنازه َم باشه  .بايد
عجله کـنم .
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سپهر رو به روی نگـهبان ايستاد و در هنگامی که موهای مصنوعی بلندش را دستی
کـشيد و لنز سبزش او را می آزرد و کﻼه و مينی ژوب مشگی ﺗنگـش و چهره آرايی و
پوست چهره اش که او را زنی زيبا نشان می داد و خوش بوکـننده ی ﺗندش را که در مشام
مردهای سست جنبشی برپا می کـرد را دوست نداشت ولی با اين روز با ناز پيش رفت .
دستش را باﻻ برد و با بانﮓ نازک گـفت در هنگامی که با کرشمه و ادا و اطوار درمی
ابی ش را باﻻ می برد .
آورد و آينک آفت َ

 با رئيست کار دارم  .آقای ذاکر ، کی ﺗشريف داری ؟خانومی م که آقا با من
 اِه ! من »نورا«م  .قرار نيس که منو بشناسی  .من همونَ
امشب کار دارن  .می خوای بيش ﺗر بدونی ؟
 آها ! صادراﺗيا مونی ؟ صادراﺗی ؟ آره  .چه باهوشی ! خب برو داخل بعد خدمت من می رسی .به او چشمﮑی زد که سپهر رويش را سوی ديگـر کـرد و با کـرشمه در هنگامی که
دستش جلوی چهره َش بود آن را پايين چهره َش آورد و ﺗو رفت .

ﺗوی ساختمان رفت  .پايين پله های بزرگ و پهن همه ی افراد ذاکر را ديد  .نخست که
کـسی به او نمی نگـريست دندان هايش را به هم فشرد ولی با برگـرداندن روی آن ها به
سوی ش بود که پلﮑی زد و لبخند با آن لب سرخش زد و با کـرشمه جلو آمد و گـفت :
َ
-

آقای ذاکر کـدوم يﮑی ﺗونه ؟
من  ،جيگـر !
خفه شو  .الوات ! اين خوشگـله اول مال منه  ،بعد مال هر کـدوم ﺗون .

اين را ذاکر می گـفت که از باﻻی دو پله پايين آمد  .سپهر جلو رفت و آن ها راه را باز
کـردند  .او قدم زنان جلو آمد و گـفت :
سرمايی م .
 عزيزم ! می شه همه ی درا رو ببندين ؟ آخه منَ
 -چرا که نه ؟ فک نمی کـردم اِنﻘد خوشگل باشی  .درا رو ببنديد .

 7در اين جا دربردارنده ی عصر هست .
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درها را بستند و او همان جور باﻻ رفت که ناگـهان ايستاد و برگـشت و به آن ها
نگـريست  .پس از درنگی برگـشت و به ذاکر نگـريست  .آن دو ﺗوی اﺗاق رفتند و ديگـران
سرگـرم خوردن باده شدند  .سپهر به ياد زمانی افتاد که او زينت را می آزرد  .اشک در
چشم هايش پر شد که برگـشت و آن ها را به بهانه ی برداشتن آيينک با گـوشه ی دستﮑـش
مشگی ش از چشم هايش بزدايد و با همان دست که اشک هايش را پاک کـرده بود زيپ
َ
مشگی ش را باز کـرد ولی اين يک بهانه بود چون از ميان شﻼق مشگی و چاقوی
کـيف
َ
ضامن دار يک سرنﮓ را از ده سرنﮓ برداشت و در آستينش پنهان کـرد در هنگامی که
سر سوزن رو به پايين بود و او سر سرنﮓ را گـرفته بود  .برگـشت و ديد که ذاکر لخت
روی ﺗخت دراز کـشيده بود  .ابرو باﻻ انداخت و گـفت :
 اوه ! چﻘد عجله داری  .عزيزم ! آخه طاقتم داره ﺗموم می شه . -يﮑـم صبر کـن ...

کـنار ﺗخت بزرگ ذاکر آمد و در هنگامی که سوی دست سرنﮓ دار خود به ذاکر بود
 ،روی ﺗخت درست ميان نيم ﺗنه ی باﻻ و پايين ذاکر نشست و دستش را پشت خود برد و
آرام آرام سرنﮓ را آماده در دست گـرفت و ناگه يک دم به ﺗندی هم با دست ديگـرش
دهانش را گـرفت و هم با دست سرنﮓ دارش سرنﮓ را زير مهم ﺗرين بخش بدنش فرو
کـرد و با خشم و دندان های به هم فشار آمده و بانگی آرام گـفت :
 -اين همون چيزی يه که ﺗهديد کـردی به من ﺗزريق می کـنی  .ها ؟

در هنگامی که کـراک را در رگـش ريخت به ياد ياوه های او افتاد که به زينت گـفته
بود .

 خيلی کـيف داشتی اما يﮑم دير  .اما فﻘﻂ يک بار  .ببينم بهت خوش گـذشته که يهبار ديگـه ام .

در هنگامی که دندان هايش را از خشم به هم بيش ﺗر می فشرد و اشک در چشم هايش
پر شده بود گـفت :

 خيلی کـيف داشت ؟ اما يﮑـم دير ها ؟ فﻘﻂ يه بار ؟ ببينی بهش خوش نگـذشتهکه يه بار ديگه ام آزارش بدی ها ؟ بايد زنده بمونه و ضجر بﮑـشه ؟ آره ؟ بايد ضجر
بﮑـشه آره ؟ اﺗفاقا ﺗو هم بايد ضجر بﮑـشی  .بيش ﺗر از اون ضجر بﮑـشی آشغا ِل
هرزه !
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سرنﮓ ﺗهی شده بود ولی سپهر آن را فشار داد در هنگامی که دهان او را هم فشار
می داد ﺗا جای ﺗﻘﻼ کـردن برايش نماند  .سرنﮓ را درآورد و با همان دست سرسرنﮓ
را باﻻ برد و در آن هوا پر کـرد  .سرنﮓ را در رگ گـردنش فرو برد و هوا را ﺗوی
بدن ذاکر ريخت  .سرنﮓ را درآورد و دستش را با کـم ﺗر شدن ﺗﻘﻼهای بی پاسخ ذاکر
از روی دهان او برداشت و سرنﮓ را در کـيفش گـذاشت و خی های خود را پاک کـرد
در هنگامی که به رنﮓ پريده و عرق های جاری ذاکر می نگـريست  .در کـيف را
نيمه بست  .گامی برداشت که چشمش به آينه افتاد  .لبخندی زد ولی در آينه ديد که
زينت کـنارش آمده و او را می بوسد و می گـويد :
 -وای ! چه ناز شدی ! خوشگـل ﺗر شدی .

اشک در چشم هايش پر شده بود که آن ها را باز هم با گـوشه ی دستﮑـش خود پاک
کـرد  .دوباره به ذاکر نگـريست که ديد رنگـش حسابی پريده شده و سرش دارد باد می
کـند و ﺗند ﺗند نفس می کـشد  .لبخندی زد و لبش را به نشانه ی بوسه گـرد کـرد سپس
سرنﮓ ديگـری از کـيفش درآورد و همان گـونه که بار نخست گـرفته بود آن را گـرفت و
در را باز کـرد و بيرون رفت  .نزديک پله ها ايستاد و يﮑی از آن ها را فراخواند و او باﻻ
آمد  .گـوشه ی لباسش را گـرفت و او را به سوی خود کـشيد که از ديد ديگـران ناپيدا می
شد و ﺗندی سرنﮓ را در همان جايی که برای ذاکر فرو کـرده بود  ،فرو کـرد و باز درش
آورد و هوا پر کـرد و در رگ گـردنش ريخت در هنگامی که او را همان گـونه در اﺗاق
می برد  .پايين ﺗخت ذاکر انداختش و او را زير ﺗخت کـشاند  .دوباره برگـشت و به ذاکر
نگـريست و از جان کـندنش خوشنود بود  .بيرون رفت و در را نيمه باز گـذاشت و سرنﮓ
ديگری را برداشت و زيپ کـيفش را نيمه بست  .باﻻی پله ها برگـشت و به دومی
نگـريست و لبخندی زد سپس چشمﮑی و او باﻻ آمد و به هنگام برخورد او به ﺗنش سرنﮓ
را در رگ او ريخت و مانند بار پيش هوا در رگ گـردن او هم ريخت و او را درهمان
جايی که پيشين را انداخته بود  ،انداخت و اين سرنﮓ را هم در کـيفش گـذاشت  .سرنگی
ديگر برداشت و زيپ کـيفش را باز هم نيمه باز گـذاشت و سرش را باﻻی پله ها در راه
ديد آن ها نگـه داشت در هنگامی که خم شده بود و گـفت :
-

جيگـر بعدی کی يه ؟
منم  ...منم .
همون خودت بيا باﻻ .
اونای ديگـه چی شدن ؟
اِنﻘد خسته بودن خواب شون برد  .می آی يا برم ؟
نه  .نه  .می آم خوشگـله !
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اين را هنگامی که دندان هايش را به هم می فشرد و باﻻ می آمد با مستی می گـفت  .به
می فتاد که سرنﮓ در بدنش
هنگام باﻻ آمدن بود که سپهر با ناز پس رفت و او روی سپر ُ
فرو رفت سپس بيرون آمد و پر از هوا در رگ گـردنش فرو رفت و پس از زمانی کـشيده
شد به سوی اﺗاق و جنازه اش را روی جنازه های ديگـر زير ﺗخت بزرگ ذاکر انداخت .
برخاست و به ذاکر نگـريست که رنگـش پريده ﺗر شده بود و چهره اش آشفته ﺗر  .با ﺗلخی
ويژه ای به او خنديد و گـفت :

 ﺗوی دم و بازدمت انگار زهر ﺗوی شش هات می ريزی ؟ آره ؟ هعی ! منم وختیبه زنم ﺗجاوز کـردی  ،هر دمی که می کـشيدم ﺗا حاﻻ که حاﻻس انگار ﺗو شش هام زهر
می ريزم  .يادﺗه ؟ بهتره همين دنيا ضجر بﮑـشی که اگـه رستاخيز دستم بهت نرسه  ،واسه
من و زينت جهنم نری  .ببين من خوبی ﺗو می خوام  .برعﮑـس ﺗو که بدی ما رو می
خواستی و دنيا رو برامون جهنم کـردی .
ذاکر را ديد که در اوچ درد کـشيدن و جان کـندن هايش گـويی او را شناخته و می داند
که چاره ای ندارد و پايان کارش هست  .در کـيف را باز کـرد و سرنﮓ ديگـری درآورد
و زيپ را نيمه بست و بيرون رفت و در را بست و باﻻی پله ها ايستاد و گـفت :

نوبتی م باشه  ،نوبت ﺗوگـل پسره  .بيا باﻻ  ،زودﺗر يه جای ديگـه کار دارم .
 اُوم !َ

باﻻ آمد و او هم جدايی نداشت و همان گـونه که ديگـران مرده بودند  ،او هم به زير
ﺗخت ذاکر کـشيده شد  .راست شد و خی هايش را پاک کـرد با دستﮑش َش و به ذاکر
نگـريست و سرش را باﻻ برد و از پايين چشم به او نگـريست و لبخند خوشنودی زد و
بوسه ی ديگـری از دور برايش فرستاد و باز از کـيفش سرنگی برداشت و به سوی ذاکر
می رفت که با بانگی نازک گـفت :

 چيه ؟ عزيزم ! به اين زودی معتاد شدی ؟ حاﻻ همه ی بدنت ﺗا ﺗرکـيدن دردمی گـيره  .آخ الهی ! من طاقت التماس کـردن ﺗو ندارم  .بذار يﮑی ديگـه بهت بزنم و
بسازمت  .اين بﻼ رو می خواستی سر من بياری ولی زينت نذاشت  .ﺗو از من بدت
می مد  .فک کـردی منو معتاد کـنی و زينت ازم جدا شه  ،بعد ﺗو با خيال راحت
ُ
بگـيريش و بﻼيی که ﺗو اون شب سرش آووردی  ،ﺗوی ﺗمام عمرش سرش بياری ؟
بذار بسازمت .

ذاکر با سرنگی که سپهر نشانش می داد به سختی سرش را به عﻼمت »نه« ﺗﮑان
داد که سپهر با يک دست دو فﮑـش را گـرفت و دهان ذاکر بازماند و با دست ديگـر
سرنﮓ را زير زبان ذاکر ريخت و دهانش را رها کـرد و در هنگامی که به ذاکر می
نگـريست و پس می رفت ﺗا اين که به کـيفش رسيد و سرنﮓ را درونش گـذاشت  .می
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پايد ﺗا هنايش از خود نگـذارد پس همه ی کارهايش را با دستﮑـش انجام می داد و از
برجا ماندن ﺗار مويی دوری می کـرد  .به او نگـريست و زيپ را نيمه بست زمانی که
سرنﮓ ديگـری را برداشت و در دستش چون پيش جای داد  .بيرون رفت و در را
بست  .يﮑی ديگـرشان را هم چنين کـرد و او را کـنار ﺗخت روی زمين انداخت و
سرنﮓ را درون کـيفش گـذاشت و باز بيرون رفت و باﻻی پله ها ديد ﺗنها دو نفرشان
مانده  .رويش به سوی يﮑی از آن ها شد و يادش آمد که همو بود که ذاکر آن شب
سرنﮓ را به او داد ﺗا او را بيم دهد و سرنﮓ را نزديک او بگـيرد  .به يادش آمد
زمانی را که از نگـرانی به او نگـريست  ،او موذيانه و شيطانی می خنديد و او را
مسخره می کـرد  .دو پله پايين آمد و به کـناری او نگـريست و گـفت :

 حاﻻ نوبت ﺗوئه . چرا نوبت من  ،آخرافتاده ؟ چون آقای ذاکر نظر دادن . چرا ؟ چون اگه اين حاﻻ بياد واسه ﺗو جون دارم ولی وختی ﺗو بيای نمی ذاریمی فتم  .حاﻻ
جونی واسه اين بدبخت بمونه و همه ی نيروم می ره و از کارام عﻘب ُ
ﺗو جونی ! بيا باﻻ !
 -چشم  .عزيزم !

و باﻻ آمد و سپهر جلوﺗر افتاد و به سوی نزديک اﺗاق ذاکر رفتند که مرد دست
سپهر را گـرفت و به سوی خود کـشيد  .سپهر به او خورد و مرد او را چسبيد که
سپهر لبخندی زد و به ﺗندی سرنﮓ را در بدنش فرو کـرد و هم چون ديگـران در
آورد و سرنﮓ را پر از هوا کـرد و آن را در رگ گـردن او ريخت و او را کشاند
زير ﺗخت ذاکر که ديگـر پر شده بود از ﻻشه های آن نابﮑاران هم دست ذاکر
پايانی ش هست  .لبخندی زد و
انداخت  .دوباره به ذاکر نگـريست و ديد که دم های
َ
بوسه ای برايش فرستاد از دور و سرنﮓ را در کـيف گـذاشت و در کـيف را باز
نگـه داشت و بيرون رفت و در را نيمه باز گـذاشت  .باﻻی پله ها ايستاد و چشمﮑی
به مرد زد  .او با ذوق باﻻ آمد و سپهر جلوﺗر رفت و جلوی ﺗخت ذاکر ايستاد جوری
که ذاکر ديده نشود  .مرد ﺗو آمد و در را بست و زمانی که برمی گـشت دکمه ی
شلوارش را باز می کـرد که سپهر جلو رفت و به ﺗندی باد دو ريختن هميشگی را
انجام داد سپس مرد به سوی ﺗخت رفت و ذاکر را ديد و ﺗرسيد و کـنار ﺗخت زمين
ی فتاد که سپهر به سوی کـيفش رفت و شﻼق را درآورد و در دستش گـرد آورد و
م ُ
گـفت :
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 -حاﻻ به بدبختی و اسيری ديگـران می خندی ؟ آره ؟ حاﻻ من به ﺗو می خندم .

او را با شﻼق می زند و می خندد سپس او را روی ﺗخت کـنار ذاکر می اندازد .
او با ديدن ذاکر بيش ﺗر می ﺗرسد و می خواهد داد بﮑـشد که سپهر فﮑـش را می
گـيرد و با دست ديگـر سرنﮓ پايانی را در زير زبان او می ريزد و می گـويد :

ت آشغال ! يادت می آد  ،يادت می آد سرنگـو گـرفتی سوی دستم و به من
 کـثاف ِو زنم  ،به بدبخت شدن ما می خنديدی  .ما رو مسخره می کـردی  .نامرد ! اگـه سر
می مد ؟
ﺗو َم اين بﻼ رو می آوورد و من اون کارو می کـردم  ،خوب بود ؟ خوشت ُ
کی م ؟ من سپهرم  ،همون که زندگی شو واسه َش جهنم
کثاف ِ
ت نامرد ! يادت اومد من َ
کـردين  .ﺗو َم بهش می خنديدی  .مسخره مون می کـردی .
شﻼقی به هر دو زد و مردک هم به ذاکر پيوست و ُمرد .

رفت و در را گـشود و بيرون رفت و در را بست و از خانه بيرون می رفت که به
نگـهبان نگـريست هنوز با نظر هوس به او می نگـرد  .نگـهبان او را فراخواند  .او
را داخل آورد و در را بست  .در هنگامی که سپهر با او با کـرشمه سخن می گـفت
يﮑی از سرنﮓ ها را در کـيفش پر از هوا کـرد بی آن که نگـهبان دريابد .

ت شو بگـو  ،اگـه دخترت بودم يا خواهرت بودم
 ای نگـهبان حيز ! ببينم راس ِچی کار می کـردی ؟ اگـه به زور بهشون ﺗجاوز می کـردن چی کار می کـردی ؟
 به هر حال می کـشتم شون  .اگه از اين حرفا بخوای بزنی  ،اصﻼ حالتمنخواستم .
 اما من حال ﺗو می خوام . -اِه ! بفرما ...

و سرنﮓ را در شاه رگش فرو کـرد و در هنگامی که هوا را در رگـش می ريخت
گـفت :

 می کشی شون ؟ به خاطر چی ؟ چرا گـمون نمی کـنی که دختر مردم  ،زنمردم و خواهر مردم هم دختر و خواهر و مادرﺗن ؟ می کشی شون ؟ واسه چی ؟
حرف مردم ؟ واسه سرافرازی يت ؟ جون می گـيری ؟
و باز هم درآورد و درونش را پر از هوا کرد و در شرمگاهش فرو کـرد و هوا
ريخت هنگامی که می گـفت با خشم که
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 زنم سه ماه از من دور بود  ،داشتم دق می کـردم  .ﺗو بودی می کشتی يش ؟لعنت به ﺗو و امثال ﺗو  .لعنت .
او را رها کـرد و بيرون رفت و در را بست و به ساعتش نگـريست که هشت
پسروز را نشان می داد .
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تهران فرودگاه مهرآباد  8 : 00بامداد .

از پله های هواپيما پايين می آمد  .يک دم بينی ولب و هيﮑل آن نامردی که پشت
فرمان نشسته بود از جلوی چشمش دور نمی شد  .همه ی راه را ﺗنها به او می انديشيد .
بينی ش می نگـريست  .به خوبی يادش می آمد پس در پی او می
به همه با همه ی ريز
َ
گـشت ﺗا اين که يک کـس را ديد و از هم سانی بسيارش به او گـمان برد  . 8دنبالش
رفت به آرامی و به بينی و لب او می نگـريست و او را با آينک دودی در سر خود
انگاشت  . 9دانست که خود نامردش است  .دندان هايش را به هم فشرد و لب هايش را
به هم چسباند و دنبالش رفت  .کـم کـم او دانست که کـسی به دنبالش هست پس به ﺗندی
گام هايش افزود وسپهر هم چنين کـرد و در کـوچه ها به دنبالش رفت ﺗا اين که به
کـوچه هايی باريک ﺗر رسيد ند  .مرد برگـشت و رو به سپهر کـرد و ابروهايش ر باﻻ
انداخت و چشم هايش از ﺗرس هم چو دهانش بازماند سپس برگـشت و آغاز به ﺗندﺗر
گـريختن کـرد و سپهر به دنبالش دويد  .او در يک بن بست پيچيد که پيچ و خم دار بود .
سپهرهم پيچيد ﺗا اين که به پايان بن بست رسيدند  .او برگـشت و به سپهر نگـريست  .به
سوی ها و باﻻی ديوارهای بلند ساختمان ها نگـريست و دوباره به سپهر نگـريست  .از
ﺗرس رنگش پريده بود  .بلند بلند دم می کـشيد  .سپهر آرام آرام جلو آمد و در هنگامی
که خشم در چشم هايش پر بود گـفت :
-

کی اجيرت کـرد ؟
ها ؟ چی می گی ؟ ها ؟ از جون من چی می خوای ؟ با من کاری نداشته باش .
باهات کاری ندارم اگه بگی کی اجيرت کـرده وگـرنه ...
ملﮑی  .قدرت ملﮑی .
اون ديگـه کی يه ؟ فيلم سازه ؟

 8مشکوک شدن .
 9تﺠسم کردن  ،تصور کردن .
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 نه  ،از آدمای يه نفر ديگـه اس . اون اسمش چيه ؟ ذاکری  .اون يﮑی از کارگـرداناس  .با من کاری نداشته باش  .من مجبور بودم . چی اجبارت می کـرد ؟ چی اجبارت می کـرد که بخوای منو بﮑـشی و زنم بهجاش بميره ؟
 به خاطر اين که سفته هامو اجرا نذاره . واسه چی سفته داده بودی ؟ خب قرض کـردم و ... واسه چی قرض کـردی ؟ قسطای ماشين َمو بدم  .پول ماشين قبلی جواب اين ماشينو نمی داد . همون ماشين که باهاش ما رو می خواستی بﮑـشی ؟او ساکـت ماند که سپهر همان جور آرام و با خشم جلو آمد و گـفت :

ت شو بگـو .
 قرار بود کی يو بﮑـشی ؟ راس ِ قرار بود اونو بﮑـشم  .بهم گـفته بودن که همراه نداره .کـسی م به دادش نمی رسه  .آره ؟
 همراه نداره ؟ من نيستم پسَ
 آره . قبول داری که اشتبا کـردی ... آره . قبول داری که اشتبا کـردی منو نﮑـشتی و زنده نگـهم داشتی ؟ به نفعت بود کهمنو می کـشتی .
 آقای پارسا ! ﺗو رو خدا ... خدا ؟ آفريده هاشو می کـشی و نامش هم می بری ؟ ﺗو ﺗنها بگـو  .پاسخ بده .بگـو ﺗو فرودگاه چی کار می کـردی ؟
 اون جا نﻘشه ها رو می گـفتن و پولو می دادن منم يه مدﺗی رفته بودم خارج ﺗا آبای فته  .کی ديگه باهاشون قرار داری ؟
از آسياب ب ُ
 سه شنبه ساعت  7شب نزديک در ورودی . اين دفه ديگـه کی يو ؟ اين دفه ؟ اين دفه ...ديگـر سپهر بسيار نزديک او شده بود که ناگـهان پسرک از جنبش ايستاد سپس به
زمين افتاد  .سپهر ﺗپش گاه او را گـرفته بود که دانست او ُمرده ؛ از ﺗرس بود و راست
هست که ﺗرس برادر ﺗنی مرگ هست .
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برگـشت و سوی خانه رفت  .در را که گـشود بانﮓ زنی را شنيد که می گـفت در
هنگامی که از روی ﺗخت برخاست و ﺗوی خانه رفت .
 ببخشيد  ،آقا سپهر ! يه لحظه صبر کـن ... -باشه  .باشه  .آبجی ! راحت باش  .عجله نﮑـن .

از ﺗوی اﺗاق با اسپند و چادر سپيد زيبايی آمد  .اسپند را دود کـرد و جلوی او گـرفت و
گـرداگـرد سرش گـرداند و گـفت :
-

خوش اومدی  .داداش ! می بخشی معذبت کـرديم .
چه معذب کـردنی ؟ شما مرحمت کـردی  .د ِست درد نﮑـنه  .آبجی !
خنده هات چه بی رمق شده !
نايی م نمی مونه .
زمونی که جون ﺗوی ﺗن نباشه  ،روشنه که
َ
ﺗو رو خدا اين حرفو نزن .
حﻘيﻘت ﺗلخه  .خواهرم !
آره خيلی هم زياد ﺗلخه .

ﺗو آمد و روی ﺗخت نشست سپس به زن داريوش نگـريست که پاک و بی گـناه گـوشه ی
انباری ايستاده بود و به ديوار پشت زده بود  .برخاست و کـنار گـور زينت نشست و به
ديوار پشت زد و خيره در خاک به يادش افتاد  .همه ی يادواره هايش چون نمابری در
سرش می گـذشت .
همه ی يادواره هايش چون نمابری در سرش می گـذشت ﺗا اين که روز سه شنبه
فرا رسيد ولی او نمی دانست ﺗا داريوش کـنارش نشست و به او نگـريست و او در
هنگامی که دو زانو را بغل گـرفته بود به او گـفت :
 داريوش ! امروز چند شنبه هس ؟ -سه شنبه .

ناگـهان راست شد و چشم هايش درشت شد که گـفت :
 ساعت چنده ؟ -هفت و نيم صب سپهر !

سپهر کـمی آرام ﺗر شد و چشم هايش از درشت شدن بيرون آمد که گـفت :
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جون شو بهت بده چون دل و روانش واسه
 جان سپهر ؟ سپهر ﺗنها می ﺗونهِ
ب شم .
يﮑی ديگـه هس  .واسه همينی که اين جا خوابيده و چشم به راه منه و منم بی ﺗا ِ
بگـو .
 هيچی جواب َمو دادی .ب ﺗو دادم ؟
 جوا ِ آره . مگـه چی می خواستی بگی ؟ می خواستم بگـم که اين کارات فرقی با خودکـشی نداره  .باور کـن زينت با اينکارات خوش حال نمی شه  .ضجرم می کـشه  .اگه من جاش بودم  ،ﺗنم ﺗوی گـور می
لرزيد که ﺗو ...
که سپهر با نگه داشتن خشم خود برخاست و به سوی انباری رفت و گـفت :

 واسه چی ؟ واسه اين که ﺗو داری خون می ريزی . من ﺗنها دارم پاسخ شونو می دم  .ﺗنها دارم جلوی اونا رو می گيرم ﺗا بازمبدبختايی چو من و زينتو قربانی هوساشون و منافع شون نﮑـنن  .با چهره ی يه زن بد
رفتم اون جا اِنﻘد منﮓ و مست بودن که نپرسيدن چه جوری با اين همه هستم و هنوز
سر پام  .می دونی نگـهبانش چی گـفت ؟ گـفت که صادراﺗيا مونی ؟ می دونی چی يو
می رسونه ؟ اونا قاچاق دختر می کـردن  .هر آينه من نمی گـم با کـشتن اونا ريشه ی
قاچاق انسان کـنده شد ولی ريشه ی يه باندشون دست کـم کـنده شد  .می دونی اون
کـثافت چی می گـفت ؟
 کـدوم کـثافت ؟ همون راننده ی عوضی . ﺗو اونو کـشتی ؟ نه  ،خودش از ﺗرس ُمرد  .پيش از اين که بميره گـفت يه نفر به اسم قدرتملﮑی که با يه کارگـردان سينما به اسم ذاکری کار می کـنه قرار می ذارن و با جون و
زندگی ديگـران معامله می کـنن  .امروزم قرار بود بره و ﺗرﺗيب افراد ديگـه رو بده .
می بينی ؟ اونا ول نمی کـنن  .باس يه نفر جلوشونو بگـيره  .باس يه نفر جلوی اون
آشغاﻻ رو بگـيره .
 سپهر ! ﺗو نه ليدری  ،نه هيرو  .اونا می کـشنت . من از مرگ نمی ﺗرسم . اما من از مرگ ﺗو می ﺗرسم . -منظورت چيه ؟
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 مرگ ﺗو برام غير قابل ﺗحمله  .آخه لعنتی ﺗو ﺗنها دوست و همراهی که منﺗوی زندگی يم دارم .
 چرا دوست و همراه ﺗو خانومت نيس ؟ آخه اون زن مه اما ﺗو دوستمی و برادرمی ﺗنها کـس منی و همه کـس منی . چرا خانومت  ،دوستت  ،برادرت و ﺗنها کـس و همه کـست نيس ؟ چون اون زنه  .نمی دونه برادری و دوستی و مردونگی يعنی چی . چرا نمی دونه ؟ زمونی که با همه چی ﺗو می سازه و می خواد خوش حالتکـنه  ،دوستی نيس ؟ درک کـردن به چی می گـن ؟ به همين  .ﺗو  ...ﺗو خانوم ِﺗو دوس
نداری ؟
 ﺗو با مهر ازدواج کـردی  ،نه من . يعنی هنوز بهش هيچ مهری پيدا نﮑـردی ؟ اگـه اين جور باشه بايد بهت بگـمآدم بی احساسی هستی .
 اون نتونسته دل َمو ببره . شايد دل ﺗو مهر گـير داره . مهر گـير ؟ آره  .مهر گـير  .زمونی که مهر خانومت می آد سوی دلت  ،آژير کـشيده می شهو اون بيچاره هم پا می ذاره به فرار .
 چه ﺗشبيهايی می کـنی ها ! به خوبی ﺗشبيه نگا نﮑـن  ،چيزی که نشونت می ده رو نگا کـن و ببينش . فيلسوف شدی . نه  ،شيدا شدم  .واله و شيدای کـسی که حاﻻ زير خاکه و من روی خاک دارمبا دنيا می ﻻسم .
 چﻘد دل ﺗنگی ها ! ﺗو حاﻻ نمی دونی من چی می گـم  .بذار دلداده ی زنت بشی . دلداده ی زنم بشم که بعد از مرگـش مثل ﺗو بشم ؟ حاﻻ نمی گـيری من چی می گـم . آره  .نمی گـيرم چون جای ﺗو نيستم ؛ شايد هيچ زمون نگـيرم .زن ﺗو دوس داشته باشی  .چرا يه بار با زنت
 اميدوارم يه روز منو دريابی و ِنمی شينی گـفت و گـو کـنی ؟ درست  ،جوری که نرنجه ازت .
 چه جوری ؟ من که مثل ﺗو دلداده نيستم . خب دلداده باش . چه جوری ؟ -د ِل ﺗو آسوده بذار ولی اکنون ﺗنها برای همسرت .
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رو به روی خانه ی ذاکری بود  .به ساختمان نگـريست  .پس رفت و ﻻی دو شاخه ی
بزرگ درختی آمد که برگ هايش روی آن آويزان بود  .در آن جا ماند و در اين هنگام
ﺗنها يادواره ای که به يادش می آمد  ،همان اﺗفاقی بود که او را از زينت جدا کـرد  .آن
روز شوم دوباره يادش آمد  .اندوه گـلويش را فشرد و اشک در چشم هايش پر شد  .انگار
همه ی آن روز دوباره اﺗفاق می افتاد  .انگار دوباره سر زينت را در آغوش گـرفته بود .
انگار دوباره مچ زينت را گـرفته بود ﺗا ﺗپش های او را دريابد  .انگار دوباره بی جنبشی
مردم را ديده بود و انگار دوباره زينت را بلند کـرده بود و لنﮓ لنگان خيابان را پيموده
بود و با هر آوای اﺗومبيلی برگـشته بود ﺗا زينت را زودﺗر به بيمارستان برساند  .انگار
دوباره برای زنده نگـه داشتن زينت به هر اﺗومبيلی که می گـذشت زاری می کـرد و
ضجه زده بود ﺗا آن ها را سوار کـند يا نشانی بيمارستان نزديﮑی را به او بدهد  .انگار
دوباره ضجه های بی حاصلش را می شنيد .

))نگـه دار  ...زنم داره از دسم می ره  .نگـه دار  ...خواهش می کـنم  .نگـه دار .
خانومم داره از دسم می ره  .نگـه دار  ...نگـه دار اين خانم برخورداره  .بازيگـرﺗون ،
معروف ﺗون  ...نگـه دار  ...نگـه دار  ...نگـه دار  .زنمو دارم از دس می دم .
ستاره ی
ِ
می فتم  .نگـه دارين  .بابا !
دس کـم بگـو بيمارستان کـجاس ؟ خواهش می کـنم  .به پاﺗون ُ
مگـه شما انسان نيستين ؟ هر چی بخواين بهتون می دم  .نگـه دارين  ...نگـه دارين  .هر
می فتم  .نگـه دار  ...نگـه
چی بخواين بهتون می دم  .بگـو بيمارستان کـجاس ؟ به پاﺗون ُ
دارين (( .
انگار دوباره از طبيب شنيده بود که :

))واقعيتو قبول کـن  .يا جنازه َشو ببر يا واسه ثوابش هم که شده اعضاشو بده به
مستحق (( .
انگار دوباره پرستار به زينت گـفته بود که :

ت ﺗو ببره (( ...
ت شو  .بمير ديگـه  .مرده شور اون ريخ ِ
))اَه ! ريخ ِ
انگار دوباره پرستار را به دفتر رئيس بيمارستان برده بود و از رئيس بيمارستان شنيده
بود که :

))ﺗو چی کار به کار پرستارا داری ؟ واسه کسری ﺗخت مـی گـه (( .
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انگار دوباره زينت جلوی چشمش داشت ضجر می کـشيد و به سختی جان می کـند .

انگار دوباره زينت جلوی چشمش جان می داد و او باز هم ضجه می زد :

)) دکتر ! اين چش شده ؟ ((

انگار دوباره بانﮓ زينت را شنيده بود که به سختی می گـفت :

)) سپهر! ((

انگار دوباره بانﮓ زينت که بلندﺗر شده بود را شنيده بود :

)) سپهر ! ((

انگار او دوباره ضجه زده بود بر سر دکـتر ها که :

))ولش کـنين  .ولش کـنين  .داره ضجر می کـشه  .داره ضجرکـش می شه  ،داره
ضجرکـش می شه  .راحتش بذارين  .نذارين ضجر بﮑـشه (( .

انگار دوباره خود را به او نرسانده زينت بی جنبش شده و او ناگهان ايستاده و اشک
از ديدگانش فرو ريخته بود  .انگار ...

سوی ش رفته و آرام کـنار ﺗختش ايستاده که دستانش را به سوی سر
انگار دوباره به
َ
زينت برده بود  .انگار ...
انگار دوباره آوای بوق دستگاه بس کـردنی نبود .

انگار دوباره سر زينت را گـرفته و به آرامی سر خود را به سرش چسبانده و با اندوه
می گـويد :
)) جان سپهرم می گـرفتی (( .

و به راستی هم همين را با اشک هايش آرام گـفت :
 -جان سپهرم می گـرفتی .

انگار دوباره زينت را بلند کـرده بود و کالبد بی جانش را از بيمارستان بيرون می برد .
زندگی ش گـور
انگار دوباره با انگشت های دستش در بستان برای گـرامی ﺗرين آفريده ی
َ
کـنده ﺗا او را خاک کـند .
انگار دوباره او را بلند کـرده و ﺗوی گـور گـذاشته و در چهره ی او خيره شده بود .
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انگار دوباره با همه ی دردهايش پارچه ی کـفن را روی چهره َش پيچيده و از گـور
بيرون آمده .
انگار دوباره با ﺗوی دستش خاک بر آن ريخته و با آن اشک ريخته .

در اين انديشه ها بود که ناگـهان آوای باز شدن در خانه ی ذاکری آمد  .به در
نگـريست و ذاکری را ديد که با مردی بيرون آمد  .شنيد که می گـفتند :

 با کـشتن اون زن اشتبا کـردی ملﮑی ! يه اشتبا بزرگ  .حاﻻ اون يه قهرمان مؤثرشده  .اون فﻘﻂ با يه آبروريزی بد می شه  .اسمی از برخودار نبايد بمونه .

اين حرف او را گـويی به برقی با ولتاژ باﻻ وصل کـرده چون چشم هايش درشت ﺗر
شده و اشک در چشم هايش خشک شده بود  .همه ی ﺗنش به لرزش درآمد  .در اين هنگام
بود که آن ها سوار اﺗومبيل مدل باﻻيی شدند و رفتند  .جلو رفت و دستش را باﻻ برد .
کـسی نگـه نداشت  .با نفرت دست در جيبش کـرد و يﮑی دو پنج هزاری درآورد و
نخستين اﺗومبيل ايستاد  .سوار شد و گـفت :
 -از اين بيش ﺗرشم پول می دم فﻘﻂ برو دنبال اون ماشين که بهت می گـم .

به راه افتادند  .اﺗومبيل در فرودگاه ايستاد و آن ها پياده شدند  .او هم پياده شد و گـفت :
 همين جا واسا ﺗا من بيام . -خدا پدر و مادرﺗو بيامرزه ما دنبال شر نمی گـرديم  .پولت هم مال خودت .

با نفرت به او نگـريست و رفت  .ﺗوی فرودگاه رفت  .به سوی آن ها رفت  .با آن ها
ﺗوی سالن انتظار رفت  .دو رده پس ﺗر از آن ها نشست  .پس از زمانی هر دو برخاستند
و به سوی سرويس بهداشتی رفتند  .او برخاست و دنبال شان رفت  .آن ها ﺗوی سرويس
بهداشتی رفتند  .او هم ﺗو رفت  .آن ها او را نشناختند چون موهای سپيد و چهره ی
دگـرگـونی پذيرش برای شان شناسايی پذير نبود  .از ﻻی در ﺗوالت به آن ها نگـريست
که ﺗوی ﺗوالت های جداگانه رفتند  .پس از زمانی هر دو بيرون آمدند و جلوی آينه به
سوی های شان نگـريستند و حرف می زدند .

 اينو گـير آووردم فﻘﻂ پنجا ميليون بهش بده  .بيش ﺗر ندی ها  .با اون و زنی کهشبيه برخوردار درش آوورديم و قراره عوض برخوردارعﮑـس بندازه ﺗوافق کـرديم .
بهش می گی چهلمش نشده بايد عﮑـسا رو بگـيره و ﺗدوين شون کـنه  .پُلی ورش قهوه ای
يه  ،کـُﻼشم خردلی  .کـمربندش يه سگـﮓ بزرگ مستطيلی شﮑـل داره  .ﺗو دستش يه
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نوشابه ی زرده  .اسمش عماده  .به بهانه ی آدرس سوال کـردن می ری جلو و اين کاغذو
بهش می دی اون يﮑی ام ...
به ساعتش می نگـرد  .سپهر از ﺗوالت بيرون آمد و درست در پشت آن ها ميان شان
ايستاد  .آن ها با ﺗرس برگـشتند  .سپهر سرش را باﻻ کـرد و گـفت :

کـسی م که می خواين
 شناختين ؟ نه  ،شماها فﻘﻂ نﻘشه می کـشين  .من همسر همونَ
بدنامش کـنين  .من سپهر پارسام .
هر دو به سوی در می گـريختند که با دو دستش گـريبان آن دو را گـرفت و آن ها را
از پشت به هم زد و گـربيان ان را رها کـرد و آن ها زمين خوردند  .ملﮑی را بلند کـرد
و ﺗنها با يک مشت پيش روی دست راست سپهر بود که او به ديوار خورد و ُمرد .
ديگری را بلند کـرد و مشتی به گـيجگاهش نشانه رفت و با خشم گـفت :

 رئيس ﺗون کی يه ؟ مدعی  ،ﺗهيه کـننده ی معروف . رئيس اون کی يه ؟ هيشﮑی  .همه کاره خودشه  .ولم کـن . آره ﺗو بميری  .اين باند کثيف  ،رئيسش اِنﻘد پايين نيست . من همين قد می دونم . ﺗو چﻘد گـرفتی ؟ ده ميليارد . با اين پول چندﺗا کارخونه می شد زد ﺗا عﻼفا از شارﻻﺗانی دس وردارن ؟ و بيﮑاراسر و سامونی بگـيرن ؟ امثال شما کـثافتای وطن فروش باعث بدبختی همه هستين .
می فتد و در
بی آن که مشتش را پس برد به او کـوب سختی می زند که او داخل ﺗوالت ُ
به شدت بسته می شود  .به ملﮑی می نگـرد و او را داخل ﺗوالت می اندازد ﺗوالت که
جنازه ی ذاکری آن جا بود .

خوب انديشه ای کـرد  .دستمال کاغذين برداشت و با باريک بينی جامه ی آن ها را پاک
کـرد و ﺗار موی سپيد خود را برداشت و در ﺗوالت انداخت و دستمال را روی شير گذاشت
و با دستمال ديگـری سر شلنﮓ را برداشت و هم رد پايش را پاک کـرد و هم مو را شست
ﺗا در چاه رود  .دستمال را برداشت و در چاه انداخت و به آينه نگريست و با دستمال
دستگـيره را پاک کـرد و در را گـشود و بيرون رفت .
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سوی ش رفت و گـفت در هنگامی
ديری نپاييد آن عامل نﻘشه ی قبيح را پيدا کـرد  .به
َ
که چهره و بانگـش را ديگـرگـون کـرده بود .
 ببخشيد  .آقا عماد ؟ بله  .خودمم  ،ساک کـو ؟ -ساکـو که نمی شه اين جا آوورد  .با من بيا .

با هم به راه افتادند  .بيرون از آن ﺗيررس رفتند  .ديگـر بسياری از انبوه دور شده
بودند  .به سوی ها نگـريست  .رو به رويش بود که با ران به کـشاله ی رانش زد و
کـوب دوم را همان جا زد و کـوب سوم و چهارم و پنجم سپس گـفت :
 -اين به جای پنجا ميليون رشوه برای بدنام کـردن همسرم زينت برخوردار .

کـوب نخست آن اندازه سخت بود که او را کـشت ولی او دلش آرام نمی گـرفت .
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در زد و خانم داريوش در را گـشود  .سپهر با سر پايين ﺗو آمد و روی ﺗخت نشست .
دوباره به گـور زينت نگـريست  .برای نخستين زن داريوش با خانمی و شرم ويژه ای
کـنارش نشست و گـفت :

 چی شده داداش ؟! بازم که ناراحت و غم گـينی  .ياد چی افتادی ؟ ياد حرف زينت افتادم . مگـه چی می گـفت ؟ می گـفت دوس دارم فدات بشم  .خيلی دو ِست دارم سپهر ! جون من فدات گـفتم خدانﮑـنه اما گـفت من دوری ﺗو نمی ﺗونم ﺗحمل کـنم  .آخرشم فدام شد  .آخرشم زودﺗر از من
ُمرد  .اما من دوری شو دارم ﺗحمل می کـنم و گـرنه همون موقع می مردم .
 حتما شما به خاطر مسئله ی مهمی زنده موندی . آره  .آره  .برای انتﻘام  .برای انتﻘام زنده موندم . شايدم برای زندگی کـردن  ،زنده موندی .سپهر پوزخندی زد و چيزی نگـفت و رفت کـنار گـور زينت و همان جا نشست و به
گـور نگـريست .

نزديک نيم روز بود که داريوش با آشفتگی ﺗو آمد و در هنگامی که يک روزنامه در
برافروختگی ش گـفت :
دستش بود کـنار سپهر روی زمين پهلوی گـور زينت نشست و با
َ
 -سپهر ! روزنامه ها رو خوندی ؟

روزنامه را به او داد و برگی که بايد می ديد را به او نشان داد و گـفت :

 کار ﺗوئه نه ؟ آره  .کار منه . می خوای آدم کـش حرفه ای بشی ؟ ﺗو چت شده ؟ ﺗا وقتی انتﻘام بود  ،خب بود .ديگـه داری زياده روی می کـنی  .ﺗو يه قاﺗل شدی  ،ديگـه اين سه ﺗا بدبختو چرا کـشتی ؟
اون دوﺗا رو که می گـفتی يارو از اونا دستور می گـرفت  ،اين يﮑی رو چی ؟ بگـو يه چی
بگـو .
سپهر به ياد سخن زينت افتاد :

)) واقعيت چيز ديگـه ای يه (( .

سپهر لبخندی می زد و به داريوش می گـفت در هنگامی که روزنامه را با خون سردی
ﺗا کـرد و به داريوش می داد .
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 واقعيت چيز ديگـه ای يه . مثﻼ واقعيت چی يه ؟ ﺗو فک می کـنی که فﻘﻂ ﺗو حﻘيﻘتو می گی ؟ غير از اينه ؟ آره  .اون بيگناه بود از سرناچاری مجبور بود . يه جو ر حرف می زنی که انگار يه عمره می شناسيش  .ﺗو منو بيش ﺗر می شناسیيا اونو ؟ اون پنجا ميليون گـرفته بود ﺗا از يه نفر ديگـه که شبيه زينت درش آوورده بودن .
عﮑـس بگـيره و مونتاژش کـنه و ﺗوزيعش کـنه و مردم باغيرت کـشورمونم ببينن و به هم
نشون بدن  .می بينی که من الﮑی کاری نمی کـنم .
 ﺗا کـجا ادامه می دی ؟ ﺗا ﺗهش  .ﺗا زمونی که هيچی از باند مافيايی نمونه . سپهر ! ﺗو رو به دوستی مون  ،ﺗو رو به خاک زينت قسم می دم که دس برداراز ...
 اين حرفو نزن . ﺗو رو قسم به جون من که ... ساکت باش .به ساعتش نگـريست و برخاست  .داريوش هم برخاست .
-

کجا می ری ؟
خودت می دونی کجا می رم .
نه  ،نمی دونم  .اگـه چيزی بدونم اينه که بازم می خوای ...
می خوام مدعی رو بﮑـشم .
نه  ...ﺗو می دونی که همين جوری نمی شه رفت مدعی رو ديد ؟
آره  .می دونم  .می دونمم که يا ﺗهشه يا يﮑی مونده يه ﺗهش .
نه  ...نمی ذارم بری .

جلويش ايستاد که سپهر از کـنارش گـذشت ولی باز او آمد جلويش ﺗا نزديک ﺗخت
داريوش جلويش می ايستاد و سپهر از کـنارش می گـذشت ﺗا اين که داريوش دست او
را روی سر خود گـذاشت و گـفت :

ت ﺗم  .به جون دوستِت  .به جون
 ﺗو رو قسم می دم به جون من که دوس ِداريوش  .ﺗو رو به دوستی مون قسم  ،نرو .

که سپهر لبخندی زد سپس دستش را برداشت و با پشت دست همان دست به چهره ی
داريوش زد و او را گـرفت و روی ﺗخت انداخت  .داريوش با شگـفتی برخاست و گـفت :
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-

ﺗو دوست چندين و چند ساله ﺗو به خاطر يه مش خاک  ،به خاطر يه زن ...
زينت برای من يه زن نيس .
اگـه زن نيس پس چی يه ؟ سوپر من ؟
هم دمه  ،دوسته  ،هم راهه  ،هم انديش  ،هم راز  ،هم زبون  ،هم دل  ،هم دل .

و پس از آن از خانه رفت و راهی شد  .هر گامی که برمی داشت خود را آماده ﺗر
می يافت  .ولی هر دم در انديشه بود که چه گـونه او را بﮑـشد  .هر گامی که برمی
داشت در سرش يک ره مرگـبار پی ريزی می کـرد  .پياده به خانه ی او رفت .

جاده ی خاکی بود  .پيش رفت ﺗا در ميان ديوارهايی که باغ ها پنهانش کـرده اند به
ساختمان سيمانی می رسد که در بزرگ و سفيد داشت  .ﺗا پايان ديوار پيش رفت .
ديوار کاهگـلی به ديوار ويﻼ چسبيده بود  .آن را دنبال کـرد ﺗا به در چوبی رسيد که
باز بود  .ﺗو رفت و با شگـفتی به سوی ها نگـريست ولی سپس به سوی ديوار ويﻼی
مدعی رفت  .از ديوار خود را باﻻ کـشيد و به سوی ها نگـريست  .سگی را ديد که
سرگـرم ليس زدن يک استخوان بود  .پی ريخته شد و به ياد سگی افتاد که زمانی
گـمان می برد رقيب اوست  .با پی ريختگی به سوی ها نگـريست و ويﻼ را ﺗهی ديد .
بهترين زمان را پيدا کـرده بود برای انتﻘام چون کـسی مگـر خودش و سگـش خانه
سوی ش دويد واق
نبود  .چاقو را درآورد و به ﺗندی پايين پريد که سﮓ برخاست و
َ
واق کـنان که سپهر سرش را گـرفت و شاهرگـش را زد  .سﮓ زوزه ای کـشيد و افتاد
 .گامی جلو رفت  .در را گـشود و به آرامی جلو رفت که بانﮓ بلند مدعی از طبﻘه ی
باﻻ آمد  .سپهر به آرامی باﻻ می رفت و می شنيد که :

 عشق من ! همه ی هيجان دنيا ی من ! يه ربع بعد می آی داخل و اين لحظاتاز حيات مو فوق العاده لذت می برم  .چه کيفی می ده زن جوون و خوشگل داشتن و
حال کردن بدون زن اول و بچه .
که چشمش به سپهر افتاد و از ﺗرس داشت سﮑـته می کـرد  .مدعی گـفت با ﺗرس
که :

 اومدی اين جا چی کار ؟ می خوای منو بﮑـشی ؟ اومدم ازت بپرسم باﻻ دستت کی يه ؟ باشه  .می گـم اما منو نﮑـش  .ﺗاجر شهر َمج ِد کـبير اذن شو داد آخه کـمپانیيش داشت ورشﮑـست می شد فﻘﻂ به خاطر اين که شماها داشتين برمی گـشتين  .اون
با خانم ﺗو مشﮑل داشت چون کارگـردانا و ﺗهيه کـننده ها و فيلم سازای کـمپانی اونو
قبول نداشت و باهاشون کار نمی کـرد  .شماها براش يه متخاصم جدی بودين مثل
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بلوک شرق و بلوک غرب  ،مثل آمريﮑا و روسيه  ،مثل متحدين و متفﻘين  .حاﻻ ديگـه
منو نمی کـشی  .بله ؟
 من چنين چيزی گـفتم ؟ نه  ،منو نﮑـش  .هر چی بخوای بهت پول می دم  .هر چی بخوای بهت می دم . زينتو می خوام  .بهم می دی ؟ من زن مو می خوام  ،زنده َش می کـنی ؟ دلدار ودلبرمو می خوام  .جوون مو می خوام  .بدش ديگـه  .فک کـردی پول داری خدا رم داری
؟ يا اين که فک کردی خودت خدايی ؟ ها ؟
و در اين جای سخنش بود که با خشم فرياد زد و او را گـرفت و به شيشه ی بزرگ
پنجره زد و پنجره خرد شد و شيشه در گـلويش فرو رفت  .داشت می رفت که انديشه ای
گـوشی ش را درآورد و شماره گـرفت  .به اداره ی پليس پيوند زده شد .
به سرش زد .
َ
بانگـش را زنانه کـرد و گـفت :

 الو ! اداره ی پليس ؟ بله  .بفرمايين ؟ آقا ! نمی دونم خونه بغلی مون چرا اين همه سر و صدا دارن حاﻻ دور از چشمزن و بچه اش معشوقه شو آوورده سرشو بخوره بی حياها صداشون ﺗا اين جام می آد .
می شه بياين و بهشون يه ﺗذکـری چيزی بدين ؟
 -بله  .آدرس ﺗونو بدين .

نشانی را داد و از آن جا رفت  .در راه دريافت که زينت در کـنار اوست و با هم دارند
گام برمی دارند  .سيم کارﺗش را درآورد و در آب انداخت  .به مرکـز خريد ديگـری
رفت و گـفت که آن را گـم کـرده پس ان سوخت و يک سيم کارت ديگـر گـرفت  .با لبخند
پر شوری به سوی خانه می رفت در هنگامی که دريافت می کـرد که به راستی زينت هم
با او هم گام هست  .با شوق ﺗوی خانه رفت .
با شوق ﺗوی خانه رفت  .داريوش را ديد که روی ﺗخت نشسته بود .
لبخندی زد و کـنارش نشست  .او نگاهی به سپهر کـرد و برخاست و ﺗوی خانه رفت .
پس از زمانی خانم داريوش بيرون آمد و کـنار سپهر روی ﺗخت نشست و گـفت :

 سﻼم داداش ! درود آبجی ! من کـشته ی اين داداش گـفتنات بشم  .چی بهت گـفته بيای بهمبگی ؟
 ببخشيد  .داريوش خيلی از شما ناراحت شده  .هنوزم بهت زده هس . -اکنون می خوای بگی چرا  .آره ؟
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 آره  .دقيﻘا . اين يﮑی چراش گـفتنی نيس  .زمونی من ُمردم  ،ازش بپرس  .بهت می گـه . ولی می گـه اونو زدين  .اين اولين باره که چنين ... می بخشی  .راستش می دونم اون از سر محبت سوزنش گـير می کـنه ولی اينکارو کـردم ﺗا بدونه که گـرامی ﺗرين دوستش هم به اون بی حرمتی می کـنه ولی زنش
هرگـز  .من پيشنهاد می کـنم بهتون که بايد دل ربايی کـنين  ،بايد اونو واله و شيدای
خودﺗون کـنين ...
بربايمش .
 اون که منو دوس نداره  .دلی که واسه من نيست نمی شه ُ نه  .شما رو دوس داره ولی بيش ﺗر پيش نرفته . زمونی که نخواد منو دوس داشته باشه  .کـوشش کـردن چه سود ؟ پشيمونی يه که سودی نداره  ،نه کـوشش  .بايد اونو به سوی خودﺗون بﮑـشينوگـرنه از دستش می دين  .اين گـفته ی منو به ياد داشته باش ولی بهش نگـو مگـه
زمونی که من زنده نباشم و چو زنم اون جا خاک شده باشم  .زمونی که ُمردم بهش
بگـين ﺗا از من دل خور نباشه  .حاﻻ برين ﺗو  ،بگـن که من گـفتم بهتون که سخن
مردونه هس پس مردام باس به سرانجوم برسوننش  .بگـو بياد کـولی بازی درنياره .
برين  .آبجی !
اين را با لبخندی دل نشين می گـفت که لبخند دل نشين زن داريوش را نيز سرانجام
شد  .ﺗو رفت  .پس از زمانی داريوش بيرون آمد و کـنارش نشست  .سپهر با لبخندی
به او نگـريست و گـفت :
 -منو ببخش .

اندوه داريوش در گـلويش ﺗرکـيد و اشک هايش سرازير شد  .پس از زمانی سپهر
اشک هايش را پاک کـرد و سپهر باز گـفت :

 هر چند ﺗﻘصير خودت بود  .کـولی ! با اون ضعيفه بازی يت  ،يه دم گـمونکـردم زنمی .

داريوش گـله آميز به سپهر نگـريست ولی سپس خنديد  .آرام ﺗر شده بودند که سپهر
دوباره گـفت :

 می دونی چه هالی داشت ؟ داشت ؟ اونم کـشتی يش ؟ چه پرسشی می کـنی ! روشنه که کـشتمش  ،ﺗو بودی جای من نمی کـشتيش ؟حاﻻ که خوشت نمی آد  ،بذار بهت بگـم  .می دونی زمونی که رفتم ويﻼش چه
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شرايطی داش ؟ زن و بچه شو فرستاده بود پی نخود سيا ،خودش با زن دومش ﺗماس
گـرفته بود که بياد ﺗا با هم هال کـنن  .می دونی منو ديد چی می گـفت ؟ هه ! حسابی
ﺗرسيده بود  .هه ! اومدی اين جا چی کار ؟ می خوای منو بﮑـشی ؟
به سختی خنده ای کـرد و داريوش دانست که خنده ی بلند او ﺗلخ هست .

 وای ! می خواستم همون جا بگـم َپـ نَـ پَـ اومدم بهت گـل بدم و بپرم بغلت وماچت کـنم  .بعد از اين که مث بلبل گـفت که ﺗمام اين ماجراها زير سر کی يه گـفت
حاﻻ ديگـه منو نمی کـشی ؟ بله ؟ گـفتم من چنين چيزی گـفتم ؟ التماس می کـرد  ،نه ،
منو نﮑـش هر چﻘد بخوای بهت پول می دم  .می دونی ؟ منم می خواستم به راننده های
نامردی که نگـه نمی داشتن پول بدم ﺗا ما رو ببرن بيمارستان اما نبردن  .گـفت هر
چی بخوای بهت می دم  .گـفتم زينتو می خوام  .بهم می دی ؟ من زن مو می خوام ،
زنده َش می کـنی ؟ دلدار و دلبرمو می خوام  .جوون مو می خوام  .بدش ديگـه  .فک
کـردی پول داری خدا رم داری ؟ يا اين که فک کردی خودت خدايی ؟ ها ؟ پرﺗش
کـردم سو پنجره ی بزرگ خونه ی اعيونی يش و يه زنﮓ زدم به پليس پس سيم کارت
مو انداختم ﺗو آب و رفتم سوزوندمش و يﮑی ديگـه گـرفتم  .می دونی همه ی اينا زير
سر کی بود ؟
 زير سر کی بود ؟ ﺗاجر اعظم شهر  ،مجد کـبير . چی ؟ مجد ؟ آره  .می شناسيش ؟ مگـه می شه کـسی نشناسش ؟ آخه چرا ؟ خودش گـفت  .گـفت که زينت باهاشون هم کاری نمی کـرده  .از اون جايی کهما ﺗازه داشتيم برمی گـشتيم به اوچ می رسيديم و کار و کاسبی يش کـساد می شد اين
نﻘشه رو چيده  .من اونو می کـشم  .اما چه جوری ؟ بايد مغزمو کار بندازم .
 نه  ...سپهر ! به خاطر خدا بس کـن  .اين يﮑی ديگـه از اين شوخيا حاليش نيس .ﺗيﮑـه ﺗيﮑـه َت می کـنه  .اون خيلی پول داره  .اون خدای ثانی يه  .اون يه بته .
 انتﻘام و کـينه ی من اين بتو خورد می کـنه  .حاﻻ می بينی . خودﺗو به کـشتن می دی  .آخه چی کار کـنم که ديگـه نری ؟ هيچی  .هيچی  .ﺗنها از سر راه من برو کـنار  .ﺗنها دس و پا گـير من نشو  .ايناندازه کـوشش نﮑـن منو به زندگی اميدوار کـنی چون اميد زندگی من اون بود  .همه
چيز من اون بود  .زندگی من اون بود  .من با سختی اونو گـير آووردم  ،با سختی
باهاش ازدواج کـردم  ،با سختی باهاش زندگی کـردم  ،حاﻻم بی اون با سختی ﺗو اين
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دنيای لعنتی زنده َم  .من دوس دارم بميرم  .ﺗنها بميرم ولی کـنار زينت  .ولی زمونی که
اون عوضی رو از روی زمين بردارم  .می گـيری ؟
 نه  ...نه ... ﺗو نمی خوای بگـيری همون جور که نمی خوای عاشق زنت بشی .برخاست و به سوی گـور زينت رفت و گـفت :

 ﺗو وصيت نامه َم اين خونه و همه ی دارايی مو به ﺗو دادم گـفتم که يادت باشه وکـسی دبه درنياره  .اگـه يه زن ديگـه بگـيری شبا می آم به خوابت و حسابی آزارت می
دم  .هر آينه اين زمونی که اذيت شم کـنی صدق می کـنه  .می دونی که من به هر کی
بگـم آبجی ﺗا ﺗهش داداشش می مونم  .پس حواس ﺗو خوب جم کـن .
 باشه  .يه جوری حرف می زنی انگار ﺗا حاﻻ اذيتش کـردم و بهش احترام نمیذارم .
 ﺗا چه اندازه ای بهش احترام می ذاری ؟ مادر بچه َت ؟ کـلفت ؟ زن ؟ يا يهدوست ؟ هم دم ؟ هم انديش ؟ يار ؟ دلدار ؟ می دونی که هر کـدوم شون اندازه ی احترام
گـذاشتن بهشون جداس از هم  .اگـه ارزشش رو می دونستی هيچ زمون گـمون نمی
کـرد که دوسش نداری  ،چه برسه به اين که عاشﻘش باشی .
کـنار گـور نشست که داريوش گـفت :

 مال ﺗو نمی خوام ولی خودت  ،چرا می خوام  .من مال ﺗو ازت نمی گـيرم ولیبايد اين زجرو ﺗحمل کـنی که زنده بمونی .
 شﮑـنجه ی خيلی بی رحمانه و سنﮓ دﻻنه و وحشت ناکی يه . سپهر ! ﺗنها کسم ﺗويی . نه  ،ﺗنها کـس ﺗو همونی يه که ﺗو اﺗاقه  .چشم به راﺗه ﺗا بيای خونه  .چشم بهراﺗه که بری پيشش و اونو از ﺗنهايی درآری ﺗا رو زخمات مرحم بذاره  .به درد دﻻت
گـوش بده  .سخن دلت رو به کـسی که نمی ﺗونی بهش بگی بره بگـه  .بهت بگـه خسته
نباشی و هر کاری کـنه ﺗا خستگی و افسردگی از ﺗنت بره بيرون ولی ﺗو نمی خوای
اونو همه کـس خودت بدونی .
دمی برکـشيد و در چشم های داريوش نگـريست که آرام ﺗر لب گـشود و گـفت :

 يه جايی خوندم که بزرگی که ﺗوی سن باﻻ آهنﮓ دانش آموختن کـرده بود از يادنگـرفتنش به هم می ريزه  .می ره می زنه به کـوه که می بينه آب چيﮑـه چيﮑـه و آروم
روی سنگی داره می ريزه جوری که سنﮓ سوراخ شده بوده  .داريوش ! يعنی دل ﺗو
از سنﮓ هم سخت ﺗره ؟
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پشتش را به ديوار زد و سرش را به همان چسباند و چشم هايش را بست و باز گـفت :

 ديگـه اين جستارها و سخن ها داره منو به هم می ريزه  .پاشو برو خونه َت .زنت چشم به راﺗه  .منو با زنم ﺗنها بذار  .برو .

او رفت و سپهر در انديشه ی اين بود که او را چه گـونه به سزای عملش برساند .
در سرش انديشه های گـوناگـون می پروراند و راه های بسيار در ديدش می گـذاشت .
نگاهی به زينت کـرد که در کـنارش نشسته بود و لبخندی می زد  .آن گاه دريافت که
سرش را روی شانه ی او گـذاشته هست  .خم شد و سر سپيد موی خود را روی خاک
زينت گـذاشت و دستی به آن کـشيد و دراز کـشيد  .انگار دست زينت روی شانه َش بود
که ناگـهان دريافت که سر زينت هم روی گـيجگاه َش هست  .چشم هايش را بست و به
خوابی پر ارچ و دل نشين رفت  .خوابش آن خوابی نبود که در شب های پيش و شب
های پيش ﺗرش می ديد  .در خواب لبخند شيرينی می زند  .سرش را به آرامی روی
خاک می مالد و بر آن خاک به آرامی دست می کـشد گـويی خاک زينت را خود او می
انگارد که او را می نوازد .
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رو به روی خانه ی مجد بود  .دو نگـهبان گـردن کـلفت ايستاده در دو سوی در
بزرگ خانه ی ويﻼيی مجد بود  .به آسمان نگـريست و دوباره به در نگـريست .
ناگـهان به ياد زمانی افتاد که با دست های خود برای زينت گـور می کـند  .اندوه دوباره
گـلويش را گـرفت  .ولی نگـريست چون بايد به کـينه َش افزوده می شد  .ناگـهان چهره
ی مادر و زن و بچه ی بی آﻻيش و مهربان مجد را ديد  .آن ها داشتند با ساک ها و
چمدان هايی که باربرها در بردن شان به آن ها کـمک می کـردند  ،ﺗوی خانه می رفتند
که ناگـهان انديشه ای به سرش زد  .سوی آن ها رفت و کـنارشان ايستاد و گـفت در
هنگامی که چشمش به دوربين ها افتاد .

 ببخشيد  ،خانوما ! مادرم ! درود ! خوب هستين ؟ درود ! هی ! شما آقای پارسا نيستين ؟ چرا  ،خودم هستم .خيلی م شﮑـسته شدين .
 آره  ،انگار  ،آخه موهاﺗون سفيد شده وَ
خيلی م شﮑـسته شدم ؟ مگـه شما نمی دونين چرا ؟ خبرشو
 موهام سفيد شده وَ
نشنيدين ؟ نخوندين ؟ نمی دونين ؟
 نه  ،چی بدونيم ؟ مگه چی شده ؟ چطور مگـه ؟ ما زمونی می شه که ﺗویسفريم و اخبار نمی بينيم  .جای شما خالی با مادر هر سه مون برای بار اول رفته بوديم
حج .
 حج ؟ پذيرفته ی درگاه پروردگار باشه که با دل پاک رفتين . ان شا ﷲ قسمت شما و خانوم برخوردار می شه و با هم می رين . من و خانوم برخوردار ؟ پس شماها از هيچی خبر ندارين ؟ از چی بايد خبر داشته باشيم ؟ از اين که  ،بردباری کـنين براﺗون نﻘش شو بازی می کـنم . نﻘش شو بازی می کـنين ؟ آره . يعنی زنده يه پانتوميم اجرا می کـنين از زندگی ﺗون ؟ پانتوميم که نه  ،نمايش . چه عالی ! ﺗيارت  .آره ؟ مادر ! -آره  .ﺗئاﺗر  ،نمايش .
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درست رو به روی شان بود که سر و کـله ی خود مجد که مرد ﻻغر با گـونه هايی
برآمده و چشم های گـرد گـود رفته و مرد نسبتا شيﮑی می نمود  ،پيدا شد  .سپهر به
چهره ی او نگـريست و يک دندگی و زورگـويی را در چهره َش يافت  .او بايد ﺗو می
رفت و نشان می داد که او چه آدمی هست و چه کار می کـند .

 آقای مجد ! شما اومدين ؟ بفرمايين  .شمام نمايش ﺗﮑی من رو ﺗماشا کـنين ويﮑی از سه چهار ﺗماشاگـر نمايش من باشين  .بفرمايين .
 نمايش ؟ ﺗئاﺗر بازی می کـنی ﺗا عضو کمپانی من بشی ؟ باشه  .بيا ﺗﻼش ﺗوبﮑـن ببينم چند مرده حﻼجی و شهرﺗت الﮑی نيس .

سپهر خاموش ماند ﺗا به گـمان خود بماند  .مجد با شوق به کـنار آن ها رفت و
هستی ش آغاز به بازی کـرد در هنگامی
کـنارشان نشست  .سپهر با همه ی دريافت و
َ
که می گـفت :

 اون روز  ،فﻘﻂ همون روزو دارم بازی می کـنم  .ﺗو خيابون کـنارم بود  .داشتيممی رفتيم ﺗا يه فيلم شاد ديگـه رو امضا کـنيم ﺗا با هم هم بازی بشيم  .يه دفه يه نامرد ِ
عوضی ﺗو خيابون خلوت اومد جلومون و داشت می زد به من  .می رفتم اون سو و
زينت مو می بردم ولی اونم می اومد به همون سو  .يه باره زد به من و بيهوش شدم  .پا
شدم و ديدم که زنم  ،همه کـسم  ،جوونم ...
به زانو درآمد و با اندوه باز گـفت در هنگامی که گـويی سر زينت را می گـيرد .

 هيچی نمی گـه  .ديگـه واسه َم شيرين زبونی نمی کـنه  .چشای خوشگـل شو بستهو نگا های شاد و سرزنده شو بهم نمی اندازه  .ديگـه زنم پيشم نمی مونه  ،انگار من
مرگ مغزی شده بودم  .نبض شو گـرفتم  .يه روزنه بود برام که نبضش می زد  .همه
دورمون جم شده بودن اما کاری نمی کـردن  ،هيشﮑی کاری نمی کـرد  .يه افسر لعنتی
اومد عوض اين که يه آمبوﻻنس خبر کـنه داره می گـه با دختر مردم ﻻس می زنم اونم ﺗو
خويابون  .پاشدم گـفتم يعنی ﺗو ما رو نمی شناسی ؟ ﺗو نمی دونی اين کی يه ؟ يعنی ﺗو
روزنامه ها و ﺗلويزيونو نمی بينی ؟ نمی دونی ما زن و شوهريم ؟ يعنی نمی دونی يا
خودﺗو به ندونستن می زنی ؟ به جای آمبوﻻنس خبر کـردن ﺗونه ؟ ديدم هيشﮑی کاری
نمی کـنه اين افسر هم به خودش نمی آد و کاری نمی کـنه پس ديگـه زمانو از دس ندادم و
بلندش کـردم  .چﻘد با زينت خيابونو گـز می کـنيم ﺗا يه ماشين بياد  .اومد اما بی محل
مون می کـردن و می رفتن ...
ديد مجد با بازی اشک آور سپهر هنوز دارد می خندد و مادر و زن و بچه ی او
دارند اشک های شان را پاک می کنند  .او را نشان داد و گـفت :
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 ... -همين جوری می خنديدن ...

آن ها هم به مجد نگـريستند و مجد خود را جمع کـرد  .پس از نگاه کـردن دوباره ی
آن ها به سپهر بود که سپهر باز گـفت :

 آقا ! نگـه دار  ،نگـه دار  ...زنم داره از دسم می ره  .خانومم داره از دسم می ره .معروف ﺗون  ...زن مو
نگـه دار  ...نگـه دار اين خانم برخورداره  .بازيگـرﺗون  ،ستاره ی
ِ
دارم از دس می دم  .دس کـم بگـو بيمارستان کـجاس ؟ نگـه دار  ...خواهش می کـنم  .به
می فتم  .نگـه دارين  .بابا ! مگـه شما انسان نيستين ؟ هر چی بخواين بهتون می دم .
پاﺗون ُ
نگـه دارين  ...نگـه دارين  .بغضم می ﺗرکـه  .زنم رو دستم داره می ميره و من هيچ غلطی
نمی ﺗونم بﮑـنم ﺗا اين که خدا دوست مو می رسوند  .بيمارستان يم  ،پولو ريختيم ها اما
انگار مجانی داريم درومون می کـنيم  .ﺗو حال خودمم و به بدبختی هام می انديشم  .ﺗازه
داشتيم روی خوش بختی يو می ديديم که دوباره بدبختی اومد سراغ مون  .هيچی بدﺗر از اين
نيست که زن مو دارم از دس می دم  .زينت مو  ،همه ی هستی مو  ،جوون مو  .يارو با لﻘد
می زنه به پهلوم  .انم جای هم دردی شون و بگـن آقا ! به اميد خدا خوب می شه  .دکـتر می
گـه يا جنازه شو ببر يا اعضاشو هديه بده به مستحق  .مستحق ؟ هه ! همونا که دورمون جم
شده بودن و هيچ کاری نمی کـردن حتا از کـنارم رد می شدن و يه نشونی يه بيمارستان نمی
دادن  .نگـرانم  .از نگـرانی دارم می ميرم  .داره قلبم وامی سه  .منتظرم که زنم به هوش
بياد و دوباره ﺗو چشام نگا کـنه  .باهام حرف بزنه  .پيشم باشه  .از غصه دارم ديوونه می
ت من
شم  .از خستگی داشتم می مردم  .خواب و بيدارم که می شنوم پرستار عوضی به زين ِ
ت
ت ﺗو ببره  .گـفتم به ﺗو چه کـثاف ِ
می گـه  ...می گـه بمير ديگـه  .مرده شور اون ريخ ِ
آشغال ! مگه ﺗو خرجِ شو می دی ؟ مگـه جای ﺗو رو ﺗوی زندگيت ﺗنﮓ کـرده  .می برمش
مريضی م
پيش رئيسش می گـه به خاطر کـسری ﺗخت می گـه  .زود ﺗخت خالی بشه  .حاﻻ
َ
ندارن ها  .حتما بايد يﮑی بميره اونم زن من ﺗا جاشون وا بشه  .اومدم داغون که يه دفه ...
ايستاد و دمش زنان و با اشک های ﺗوی چشم و روی گـونه هايش و اندوه در گـلويش
گـفت :

  ...يه دفه صدای بوق دستگا قلب می آد  .همون جور که دراز کـشيده بود انگارمی فتن به جونش
از جاش با فشار پا می شه  .می گـم دکـتر ! اين چش شد ؟ مث قصابا ُ
 .هی صدای بوق قطع و وصل می شه  .ای خدا ! چرا ؟ زنم  ،عزيزم داره سخت جون
می کـنه  .جلوی چشام داره ضجر می کـشه  .جلوی چشام داره پر پر می شه  .چی کار
می ﺗونم بﮑـنم ؟ انگار داره لباش جم می خوره  .گـفتم ببينم چی می گـه ؟ چی می گـه ؟
زنم  ،همه کـسم  ،عزيزم  ،همه ی و جودم  ،همه ی هستی من می گـه سپهر  ،می گـه
سپهر اما من چی کار می ﺗونم بﮑـنم براش ؟ هيچی  ،هيچی  .اينه که منو می سوزونه .
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دوباره  ،دوباره می خواد جون بﮑـنه  .لب شو ﺗﮑـونمی ده  .می گـه سپهر  ،منم شنيدم .
چی کار می ﺗونستم بﮑـنم ؟ هيچی  ،هيچی  .زنم داره جون می کـنه و من هيچ کاری
نمی ﺗونم براش بﮑـنم  .ﺗنها کاری که می کـنم اينه که فﻘﻂ داد زدم ولش کـنين  .ولش
کـنين  .داره ضجر می کـشه  .داره ضجرکـش می شه  ،داره ضجرکـش می شه .
راحتش بذارين  .نذارين ضجر بﮑـشه  .خودمو نرسونده که يه باره بی جنبش شد  .بی
حرکـت شد  .صدای بوق طوﻻنی شد  .صدای لعنتی بوق طوﻻنی شد  .خشﮑـم زده .
باورم نمی شه  .انگار دل من واساده  .انگار قلب من واساده  .پاهام هم باورشون نمی
شه و آروم آروم و ﺗيک ﺗاک وار می رن سوی ﺗخت انگار اونام نمی خوان باور کـنن و
نمی ﺗونن برن  .انگار ﺗو آب حرکـت می کـنن که اين اندازه کـند می رن  .کـنار ﺗختش
اومدم  .سرشو گـرفتم  .انگار اين بوق لعنتی هيچ زمون قطع نمی شه  .جون سپهرم می
گـرفتی  .کاش جون سپهرم می گـرفتی  .بلندش کـردم و بردمش خونه  .شستمش و ﺗو
بستان  ،حياط خونه با سر انگشتام خاکا رو کـنار زدم  .گـور کـندم ...
 با سر انگشتام خاکا رو می کـندم  .کـنار می زدم  .می کـندم  .کـنار می زدم ﺗا اينکه گـور واسه َش درس کـردم  .گـور  ،من  ،من گـور واسه جوونم  ،واسه عزيزﺗرينم ،
واسه مهربونم  ،واسه زنم  ،واسه دلدارم  ،واسه دلبرم  ،واسه عشﻘم درس کـردم  .اومدم
بيرون و بلندش کـردم  ،هستی مو بلند کـردم و خوابوندمش ﺗوی گـور  ،گـوری که خودم
براش کـنده بودم  .گـذاشتمش ﺗوی گـوری که براش کـنده بودم ﺗا آروم بگـيره  ،شايد آروم
بگـيره  .گـذاشتمش ﺗو خونه ی پايانی يش  .ﺗو خونه ی ابدی  .روشو وا کـرئم يه نگا بهش
بندازم  .ﺗاب نياووردم که روی خاموش همسرمو  ،هستی مو ببينم پس روشو پس زدم و
خاک با دستم ريختم  .خاک با دستم ريختم روی زن عزيزم ﺗا بپوشونش  ،خاک با دستم
ريختم روی خانومی نازم ﺗا اون جا آروم بگـيره  .خاک ريختم روی خانومی نازم  ،روی
داشتنی م  .دل مو باهاش
خانومی مهربونم  ،روی خانومی هنرمندم  ،روی خانومی دوست
َ
خاک کـردم  .قلب مو خاک کـردم .
زن و بچه و مادر و همه ی نگـهبان ها داشتند اشک می ريختند که سپهر با سر و روی
خاکی از کـندن باغچه ی خانه برخاست و پشت سرشان آغاز به گام برداشتن کـرد و باز
گـفت :

 اون عوضی رو پيداش می کـنم  .پيداش کـردم  .دنبالش رفتم  .ﺗرسيده بود آخهﺗوی يه بن بست گـير افتاده بود  .گـفتم کار کی بود ؟ دو ﺗا اسم داد يه گام جلو رفتم از
ﺗرس ُمرد  .رفتم سراغ دو نفری که گـفته بود  .ملﮑی و ذاکری  ،ذاکری اسم مدعی يو
مدعی دو زنه  ،داش زن دوم شو دور از
گـفت  .اونا رو اون چه ﻻيق بودن کـردم .
ِ
چشم زنش و بچه که فرستاده بود شون دنبال نخود سيا می آورد خونه  .اونم کـشتم اما
قبل از مرگـش اسم يه نفرو برد که آﺗيشا زير سر اونه  .يعنی مردن زنم  ،بيوه شدن
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من  ،ﺗنها کـس شدن من  ،ضجر کـشيدن زنم ،مردن اميد و آرزوهام  ،آواره شدنم ،
قاﺗل شدنم  ،بی رحم شدنم  ،خاک شدن قلبم همه ﺗﻘصير اونه  .ﺗﻘصير اون آشغال
عوضی که دور از چشم خانواده ی بيچاره َش  ،دور از چشم مادر بدبختش جنايتای
قرنو مرﺗﮑـب می شه  .می خواست  ،اذن داده بود که زن مو موقعه ای که ُمرده و
دستش از دنيا کـوﺗاس با صحنه سازی بدنام کـنه  .اگـه جلوشونو نمی گـرفتم بی شک
همين کار رو کـرده بودن و اگـه ولش کـنم بی برو برگـرد به کـسای ديگـه می گـه اين
غلطو کـنن برای اون که فرقی نداره اونا يا کـسای ديگـه اون پول داره پس همه چی
داره و می ﺗونه خدايی کـنه همون جور که ﺗا حاﻻ اين کارا رو کـرده از اين به بعدش
هم می کـنه اون آلوده ی پليدی شده  .من بيوه ی اونم  ،هنوزم شوهرشم بايد جلوی اونا
رو بگـيرم ﺗا جايی که می ﺗونم  .به نظر شما آقای مجد چی کارش کـنم ؟ بﮑـشمش با
ﺗفنﮓ ؟ با چاقو ؟ با کـراک ؟ با زهره ﺗرک کـردن ؟ با مشت ؟ با شيشه سرشو بيخ ﺗا
بيخ ببرمش ؟ چی کارش کـنم ؟ می خوای بگی ببخشمش ؟ ببخشمش ﺗا يه نفر ديگـه
رو بﮑـشه ؟ يه نفر ديگـه رو به خاک سيا بنشونه ؟ يه نفر ديگـه رو بدنام کـنه ؟ يه نفر
ديگـه رو عزادار کـنه ؟ فﻘﻂ به خاطر پول و نام ؟ کـﮑش هم نگـزه ؟ اون برای افراد
خودش هم کـﮑش نگـزيده چه برسه به قربانی هاش  .اين نوکـر و مزدور نشد ؟ يﮑی
ديگـه من پول دارم  ،پس خدايی می کـنم  .من بتم  .من خدام  .کـسی چه می دونه من
چه غلطی می کـنم ؟ نه ؟ نه  ...اين بی عدالتی يه  .مگـه نه مادر ؟ !
 آره پسرم ! زنده به گـورش کـن  .وجودش برای انسان ها و اين سرزمين وهمه ی زمين ننگـه  .شيطونو رو سپيد کـرده  .به حجی که رفتم بايد نابود بشه .
 مادر ! ...پشت سر مجد رفت و باز گـفت سپهر که :

 حتا اگـه پسر خودت باشه در حﻘيﻘت ؟ آره  .مادر ! ننﮓ به مادری که چنين لﮑـه ی ننگی رو پرورونده  .حتا اگـهاون پسر خودم باشه  .مگـه نه ؟ عروس !
 آره  .حتا اگـه شوهر يا پسر خودم باشه . می خواين بدونين اسمش چی يه ؟ -آره  ،پسرم !

به مجد کـوب سختی زد و او ﺗوی گـور افتاد  .برگـشت و به مادرش نگـريست  .به
همسرش نگـريست سپس به سپهر نگـريست  .سپهر گـفت :

 اون پسر شما نيس  .خواهرم ! اون شوهر شماس  .اون پسر شماس مادر ! ولیکار انسان ها بيش ﺗر به خودشون برمی گـرده بعد به خانواده و ﺗربيت .
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 اون دروغ می گـه  .مادر ! اون داره ﺗهمت می زنه  .زن ! کی راس می گـه و کی دروغ ؟ مادر ! غﻼم و نوکـر و جيره خور هر چند که وفادار باشن اگـه پای جون شونميون باشه  ،راستگـوﺗرين آدما می شن و اسم ارباب شونو مث بلبل می گـن ﺗا نجات
پيدا کـنن  .اما مادر ! اين افر ادو بايد نجات داد ؟ آدم اراده داره  ،عﻘل داره  ،وجدان
داره يعنی به اندازه ی يه حيوون شعور نداره که سﮓ يه نفر ديگـه نشه ؟ يه بار به
خاطر حسودی ادای سگـو درآووردم  ،زنم داش ديوونه می شد  .بهشون اونا برنمی
خوره ؟ پس اونا باس می مردن  .مادر ! پسر شما فﻘﻂ پنجا ميليون به يه نفر داد ﺗا
همسرمو بدنام کـنه  .اون نفر می ﺗونست قبول نﮑـنه  .اون راننده کـه زن منو کـشت
به خاطر قسطای ماشين مدل باﻻيی که قسطی ورداشته بود  .اما مجد ! من با ﺗو چه
کـنم که ﺗمام اين بدبختی ها فﻘﻂ به خاطر ﺗو بوده ؟
مجد به مادرش نگـريست  ،به زنش نگـريست  ،به بچه ی کـوچﮑـش نگـريست که
همه با بيزاری به او می نگـريستند که مادرش لب باز کـرد و گـفت :

 من از داشتن پسری مث ﺗو شرم دارم  .ﺗو منو شرمنده کـردی  .من ديگـه ﺗویاين خونه نمی مونم  .پسرم ! هر کاری دوس داری باهاش بﮑـن .
 منم موافﻘم  .شماهام با اينا کاری نداشته باشين  .هر کی گـوش نده با من طرفه .منم ديگـه ﺗوی اين خونه نمی مونم  .داداش ! هر کاری دوس داری باهاش بﮑـن .
 من جلوی چشم شما نمی ﺗونم بﮑـشمش  .نمی ﺗونم بذارم شما مرگ شو ببينينچون خودم مرگ نزديک ﺗرين کـسم رو ديدم  ،نمی خوام شمام ببينين به ويژه اين بچه .
 بازم ﺗو  .پسرم ! بازم ﺗو .و هر سه ﺗوی ساختمان رفتند و اسباب شان را فراهم کـردند و از آن جا رفتند و
مزدورهای شان هم با آن ها هم راه شدند و از آن جا رفتند  .ديگـر مجد مانده بود و
سپهر  .مجد به سپهر نگـريست  .سپهر لب باز کـرد و با خشم گـفت :

 به ياد بيار  .به ياد بيار که چه بﻼيی سر مردم بيچاره آووردی  .به خاطر پولپرستی ﺗو ئه که مردم  ،عزادارا و داغ ديده ها و قربانيا چه ستمی رو ﺗحمل کـردن  .چه
ها از دست دادن  .به ياد بيار  .به ياد بيار .
خواست برخيزد که شگـفتا نتوانست  .با ﺗﮑـيه بر دست ها برمی خاست ول باز در
گـور می افتاد ﺗا اين که حتا جم نتوانست بخورد  .سپهر زانو زد و با پی ريختگی و
آشفتگی بر او خاک ريخت  .با دست همان گـونه که بر زينت خاک می ريخت  .پس از
زمانی برخاست و به سوی در رفت  .در را گـشود و بيرون رفت و پس از بستن ر بود
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که برگـشت و چشمش به مادر و زن و بچه ی مجد افتاد که گـو شه ای نشسته بودند و
اشک های شان را پاک می کـردند  .به سوی آن ها رفت و ايستادند و به او نگـريستند .
سپهر لب باز کـرد و گـفت :

 مادر ! خواهر ! جايی برای موندن دارين ؟ پسرم ! بدنام پيش بنده ی می ﺗونه از خونه درنياد يا بره يه شهر يا کـشورديگـه ولی بدنام پيش خدا جايی برای موندن ﺗو هيچ جا نداره .
 خونه ی من واسه شماس  .چرا جا نداره ؟ خدا کـه از بنده ی خدا مهربون ﺗره .بفرمايين  .خدا همه رو از هم جدا می کـنه و به سزا شونو می ده  .ما که بنده ی خداييم
چرا همه رو با يه چوب بزنيم ؟
ﺗوی خانه رفتند  .سپهر کـنار داريوش و همسرش رفت و گـفت :

 داريوش ! اينا مادر و زن و بچه شن  .اونا بی خبر بودن  .گـناهی ندارن  .اونارو به ﺗو سپردم  .نگـه دارشون باش  .باهاشون بدرفتاری نﮑـن  .اونا مادر و خواهر و
بچه ی ﺗو هم هستن .
 سپهر ! باشه  .نگـران نباش . ديگـه کاری ندارم  .می ﺗونيم آروم بگـيريم .آن ها روی ﺗخت نشسته بودند که سپهر رفت و کـنار گـور زينت دراز کـشيد و پس
از زمانی چشم هايش را با لبخند بست و دنيا و زندگی بی زينت را بدرود گـفت و به
گـفته ی خود همان جا خاکـسپاری شد ﺗا به زينت بپيوندد و پيوست و به هم پيوستند .
پايان

