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اِســناد بــه نویســنده ،اســتفادهی غیرتجــاری ،و بــدون حــق اقتبــاس از
اثـ�ر(  (�Creative Commons Attribution, Non-Com
 )mercial, No Derivate Works Licenceبــه چاپ رســیده
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ایــن بدیــن معنــی اســت کــه شــما میتوانیــد بــه شــرط ذکــر نــام
نویســنده و عــدم اســتفاده تجــاری ،ایــن کتــاب را بــه صــورت رایــگان
دریافــت و کپــی کنیــد و آن را آزادنــه بــا دیگــران بــه اشــتراک
بگذاریــد .شــما همچنیــن میتوانیــد بــا هزینــه خودتــان ایــن کتــاب را
چــاپ کنیــد و بــه صــورت رایــگان تکثیــر کنیــد .ایــن مجــوز بــه شــما
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بــه هــر شــکلی متعلــق بــه نــوگام اســت .نــوگام حــق برخــورد قضایــی
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دانلــود کردهایــد ،تقاضــا داریــم یــک ایمیــل خالــی بــا عنــوان نــام
کتــاب بــه آدرس  amar@nogaam.comبفرســتید تــا مــا بتوانیم
آمــار دقیقــی از میــزان دانلــود کتــاب در اختیــار نویســندگانمان قــرار
د هیم .
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خواننده گرامی

ایــن کتــاب توســط نشــر نــوگام بــه چــاپ رســیده اســت .نــوگام بــه
منظــور توســعه نشــر الکترونیــک فارســی ،توزیــع آســانتر آثــار
فارســی در سراســر دنیــا و حمایــت از نویســندگان فارســی زبــان ایجاد
شــده اســت .دسترســی آســان بــه کتــاب یکــی از راههــای موثــر بــرای
گســترش دانــش و فرهنــگ در جامعــه اســت و نشــر الکترونیــک
ایــن امــکان را بــرای کتابدوســتان مهیــا میکنــد .نــوگام بســتری
را بــرای ارتبــاط نزدیکتــر نویســندگان بــا خواننــدگان بــه وجــود
م ـیآورد و بــا تشــویق همگانــی بــه حمایــت از نویســندگان معاصــر،
امــکان ظهــور آثــار ادبــی و فرهنگــی را فراهــم میکنــد.
ایــن کتــاب بــا حمایــت مالــی شــما کتابدوســتان بــه چــاپ رســیده
اســت .در صــورت امــکان لطفــا بــه انــدازه قیمــت پشــت جلــد کتــاب
یــا هــر مقــدار دیگــری کــه دوســت داریــد بــه انتشــارات نــوگام
کمــک کنیــد .نــوگام بــرای ادامــه کار خــود بــه کمــک عالقهمنــدان
نشــر کتابهــای فارســی وابســته اســت.
میتوانیــد کمکهــای خــود را از طریــق پــی پــال ( )PayPalبــه

آدرس  payment@nogaam.comبفرســتید.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه کمــک بــه نــوگام ،بــه
وبســایت مــا بــه آدرس  NoGaam.comمراجعــه کنیــد و یــا بــا
آدرس ایمیــل  contact@nogaam.comتمــاس بگیریــد.
با سپاس
حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام
(برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس  http://nogaam.com/boardمراجعه کنید)
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امیــدوارم از خوانــدن ایــن کتــاب لذتــی نبــرده و فقــط بــه تفکــری
کوتــاه بســنده کنیــد چــرا کــه هــدف اصلــی از نوشــتن ایــن داســتان
دعــوت خواننــده بــه تفکــر عمیــق دربــاره مســایلی اســت کــه ممکــن
اســت بــرای او قابــل درک نباشــد امــا درک آن میتوانــد بــه نجــات
بســیاری افــراد کمــک کنــد.
شروع به تفکر اولین قدم برای رسیدن به آزادی است.
بــا تشــکر فــراوان از ســبا بــرای نقــد و ویرایــش داســتان و محمــد و
مانــی عزیــز بــرای نقــد داســتان.
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به نام خداوند جان و خرد
)(Let's Take a Chance on Happiness

بخش اول

صدای بوق پیامگیر برای بار سوم به گوش رسید:
 جیــن؟ بهتــره گوشــی رو بــرداری؛ میدونــم کــه خونــهای ،زودبــاش ،ایــن دفعــه ســومه کــه دارم بــرات پیغــام م ـیذارم! ...جیــن!
اوه ،...ایــن لحــن صــدا را خــوب میشــناخت هــر وقــت ســپنتا
اینطــور صدایــش میکــرد مطمئــن میشــد تــوی دردســر بزرگــی
افتــاده .آه ولــش کــن! مطمئنـاً خســته میشــد و دیگــر زنــگ نمـیزد.
اصــ ً
ا همیــن فــردا ســیم تلفــن را بــا قیچــی تکهتکــه میکــرد تــا
دیگــر کســی مزاحــم نشــود.
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صدایی ناهنجار خبر از پایان پیغام داد.
نیــم ســاعتی بیحرکــت ســر جایــش ،درســت چســبیده بــه شــوفاژ
ســالن منتظــر مانــد ،لبــهی پتــو را محکــم در آغــوش گرفتــه بــود،
یــک چشــمش را آرام بــاز کــرد .،زیــر کاناپــه بــزرگ و قهــوهای
رنگــش دم پشــمالو را دیــد کــه تــاب میخــورد.
کمــی چشــمش را باالتــر روی ســاعت چرخانــد ۴ :و  ۴۶دقیقــه
بعدازظهــر! هنــوز زود بــود .دوبــاره چشــمانش را بســت؛ تــا موقــع
شــام پشــمالو دلیلــی بــرای بلنــد شــدن نداشــت.
آهــی کشــید و بیشــتر خــودش را بــه شــوفاژ چســباند .زیــاد ســردش
نبــود و گرمــای شــوفاژ کمــی اذیــت میکــرد؛ امــا حداقــل ســوزش
پوســت کمــرش یــادآور ایــن بــود کــه هنــوز هــم میتوانــد حــس
کنــد.
***
دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ!
بــه ســرعت هــر دو چشــمش را بــاز کــرد .ســالن در تاریکــی مطلقــی
فرورفتــه بــود و از جایــی کنــار در ورودی صــدای گربــهاش را
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میشــنید .ســعی کــرد خــودش را از بنــد پتویــی کــه مثــل قنــداق
احاطــهاش کــرده بــود رهــا کنــد.
دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ!
باالخــره در حالـی کــه هنــوز یــک پایــش اســیر پتــو بــود .لنگانلنــگان
بــه ســمت در رفت.
با حالتی عصبی فریاد زد« :دارم میام!»
نزدیــک در ،پتــو را بــا یــک لگــد بــه گوش ـهای پــرت کــرد و در را
بــدون تامــل بــاز کــرد.
 تو به کمک احتیاج داری.ســپنتا در حالـی کــه خیلــی عصبــی بــود ایــن حــرف را زد و بالفاصلــه
وارد خانــه شــد و دنبــال کلیــد بــرق گشــت.
 کارم داشتی؟تقریبــاً ایــن جملــه را بــا لحــن «از خونــهی مــن گمشــو بیــرون» ادا
کــرد.
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بــا یــک حرکــت انگشــت ســپنتا ســالن غــرق در نــور شــد و او را برای
لحظ ـهای کــور کــرد .صدایــش را شــنید کــه گفــت« :میخــوام یــه
لطفــی درحقــم بکنــی!» بعــد بــه زبانــی بیگانــه امــا بســیار آشــنا ادامــه
داد« :آوا بیــا داخــل! نتــرس عزیــزم».
لرزشــی را پشــت ســرش ،درســت بیــرون در ورودی حــس کــرد .بــا
چشــمانی نیمــه بســته از نــور بــه ســمت در چرخیــد.
موجــودی تاخــورده در یــک پالتــوی زمســتانی بــا دســتکش و کالهی
کــه ناشــیانه بافتــه شــده بــود از میــان صــورت یخکــرده از ســرما بــا
حالتــی ناشــناخته بــه او خیــره شــده بــود؛ چشــمانش درســت مثــل
ســپنتا قهــوهای بودنــد و اگــر پوســتش بــر اثــر ســرما ســرخ نشــده بــود
و کاله نیمــی از صورتــش را نپوشــانده بــود راحــت میشــد یکــی
دیگــر از همنوعــان شــرقی ســپنتا را در آن لبــاس شناســایی کــرد.
دختــر بــدون حــرف یــک قــدم کوچــک داخــل خانــه برداشــت؛ امــا
بــه نظــر رغبتــی بــه ادامــه مســیر نداشــت.
در ایــن مــورد کامـ ً
ا حــق را به موجــود ســرمازدهی کوچــک میداد؛
مطمئنـاً بــا وجــود موهــای شــانه نکــرده کــه از فــرط کثیفــی بــه ســرش
چســبیده بودنــد و تیشــرت گشــاد و پــر از لــک و پیســش کــه خــدا
میدانســت چنــد روز اســت آنرا بــه تــن دارد ،چهــرهی جذابــی
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بــرای آشــنایی نبــود.
ســپنتا کــه ظاهــرا ً بــه همیــن موضــوع فکــر میکــرد بــا چش ـمغرهای
بــه او ،شــانه دختــر را گرفــت و او را بــه ســمت ســالن هدایــت کــرد.
کنجــکاوی شــناختن ایــن موجــود عجیــب بــرای لحظ ـهای از یــادش
بــرد کــه قــرار بــود هرچــه ســریعتر ســپنتا را از خانــه بیــرون بینــدازد
و بــه پشــمالو غــذا بدهــد و دوبــاره بــه شــوفاژ دوستداشــتنیاش
بچســبد.
 جین برو توی آشپزخانه باید باهات حرف بزنم.دلیلــی بــرای اطاعــت کــردن نداشــت امــا دلیلــی هــم بــرای اطاعــت
نکــردن نداشــت .پــس بــه آرامــی بــه ســمت آشــپزخانهی اُپــن رفــت
و بــا بیخیالــی بــه میــز اســتیل وســط آشــپزخانه تکیــه داد .ســپنتا در
ی کــه یــک چشــمش مراقــب موجــود بــود تــا مطمئــن شــود
حالــ 
راحــت اســت وارد آشــپزخانه شــد و مســتقیم بــه طرف یخچــال رفت.
 ازت میخوام یک هفته مراقب این دختر باشی.فکــر کــرد اشــتباه شــنیده ،رویــش را بــه ســمت ســپنتا کــه حــاال بــه
یخچــال تکیــه داده بــود برگردانــد ،حتــی نیــازی نبــود ســؤالی بپرســد
چــون خــودش ادامــه داد:
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 مــن بایــد بــرای رســیدگی بــه کار ایــن دختــر بــه یــه ســفر کوتــاهبــرم .علــی بــه انــدازه کافــی بــا بچههــا ســرش شــلوغه؛ نمیتونــم آوا
رو پیشــش بــذارم.
بــا وجــود اینکــه مطمئــن بــود دیگــر چیــزی نمیتوانســت در ایــن
دنیــا باعــث تعجبــش شــود ،گفــت« :از مــن میخــوای از اون ،چیــز
مراقبــت کنــم؟ مــن؟»
ســپنتا از جایــش بلنــد شــد و گفــت« :ببیــن مــن نیمــه شــب پــرواز دارم
و االن نمیتونــم باهــات بحــث کنــم .اون چیــز اســم داره :اســمش
آواســت .انگلیسـیاش زیــاد افتضــاح نیســت .تــازه تــو هــم که فارســی
حــرف زدن هنــوز از یــادت نرفتــه هــا؟»
بدون توجه به چشمغرهی جین ادامه داد:
 دیگــه بایــد بــرم بــه یخچــال اشــاره کــرد و ادامــه داد -اون برخــافتــو میتونــه غــذا بخــوره؛ پــس بــرو خریــد.
قبــل از اینکــه فرصــت کنــد تــا جــواب دهــد ،ســپنتا بــه ســمت آوا
رفــت و چیــزی گفــت و بــه طــرف در حرکــت کــرد .ناگهــان جیــن
و دختــر بــا هــم بــه ســمتش دویدنــد؛ دختــر بــا تــرس پالتــوی ســپنتا را
چســبید .جیــن هــم جلــوی راهــش را گرفــت و شــروع بــه اعتــراض
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کــرد .ســپنتا بیتوجــه بــه جیــن ،گونــه دختــر را بوســید و در حال ـ 
ی
کــه آرامــش میکــرد او را همــراه خــودش بــه ســمت در خروجــی
بــرد .جیــن کــه فکــر میکــرد مشــکل حــل شــده متوجــه پشــمالو شــد
کــه روی میــز آشــپزخانه در حــال اعتــراض اســت.
بهتــر بــود حــاال کــه بلنــد شــده شــام او را مـیداد و بعــد بــه رختخواب
میرفــت .بالفاصلــه غــذای پشــمالو را داخــل ظــرف ریخــت و روی
زمیــن گذاشــت .صــدای بســته شــدن در خانــه بــه گوشــش رســید.
نفــس راحتــی کشــید و رفــت تــا پتــو را از کنــار در ورودی بــردارد
امــا بــا دیــدن دختــر جلــوی پــادری شــوکه شــد.
 لعنت به اون زن!بــه ســرعت دختــر را کنــار زد .در را بــاز کــرد امــا دیــر شــده بــود.
ســپنتا رفتــه بــود .وقتــی بــه طبقــه همکــف رســید تاکســی او را دیــد
ی کــه
کــه در حــال خــارج شــدن از دیــدرس بــود .بــا خشــم در حالـ 
از ســرما میلرزیــد بــه آپارتمــان برگشــت و متوجــه شــد پشــت در
مانــده.
ی کــه از خشــم خونــش بــه جــوش آمــده بــود ،پیــش نگهبــان
در حالـ 
ســاختمان رفــت تــا کلیــد یــدک را از او بگیــرد .ســرانجام وقتــی بعــد
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از ده دقیقــه ،نگهبــان در را برایــش بــاز کــرد ،دختــر را همانجایــی
کــه رهایــش کــرده بــود پیــدا کــرد .نمیدانســت بخنــدد یــا گریــه
کنــد .واقعــاً کــه احمــق بــود؛ فقــط بایــد زنــگ در را مــیزد تــا او
در را برایــش بــاز کنــد .دقیقــاً همیــن عقیــده را میشــد از چشــمان
نگهبــان خوانــد امــا مــرد بیچــاره بــا دیــدن قیافــه جیــن و دختــر کــه
مثــل زامبیهــا بــه نقطــهای نامعلــوم خیــره شــده بــود ترجیــح داد
هرچــه ســریعتر بــه اتــاق نگهبانــی برگــردد.
بــا احســاس خشــم و ناامیــدی وارد خانــه شــد و در را بســت .دختــر
حتــی ســرش را بــرای نــگاه کــردن بــه او بلنــد نکــرد .بــا ســماجت
خــاص خــودش بــه انگلیســی پرســید:
 ام ...اسمت چی بود؟دختــر بــه آهســتگی ســرش را بلنــد کــرد و خیلــی آرام بــه ســمت او
چرخیــد .ایــن حرکــت را آنقــدر آهســته و ب ـیروح انجــام داد کــه
اگــر جیــن یــک زن خرافاتــی بــود بالفاصلــه جنگیــر خبــر میکــرد؛
امــا او شــجاعانه ســعی کــرد ســؤالش را تکــرار کنــد و ایــن بــار کمــی
شــمردهتر صحبــت کــرد.
 اسم ...اسم شما چیه؟17

یاسمن نسا

بنفشه سفید

 آوا.چنــد لحظـهای بــه هــم خیــره ماندنــد و خــدا میدانــد اگــر زنــگ تلفن
بــه صــدا درنمیامــد چــه مــدت دیگــر بــه یکدیگــر خیــره میماندنــد؛
شــماره ســپنتا را بــا یــک نــگاه شــناخت و با خشــم گوشــی را برداشــت
امــا فرصــت صحبــت پیــدا نکــرد« :اوه راســتی جیــن ،آوا بیمــار منــه
و از نظــر روحــی خیلــی شــکننده اســت فقــط زیــاد تحــت فشــارش
نــذار .خــب دیگــه خداحافــظ».
حتــی فرصــت نکــرد تــا در ذهنــش بــه دنبــال فحــش مناســبی بگــردد.
بــا خشــم تلفــن را روی میــز کوبیــد و رو بــه آوا گفــت:
 هر جا میخوای بخواب ،فقط مزاحم من نشو.بــا غیــظ بــه ســمت اتاقــش رفــت و در را پشــت ســرش بســت .از ایــن
اتــاق متنفــر بــود امــا بیشــتر از اتــاق ،از ســپنتا متنفــر بــود .در حال ـی
کــه بــه خــودش قــول مـیداد فــردا صبــح زود آوا را بــه اولیــن مرکــز
نگهــداری بیخانمانهــا ببــرد ،مالفــه را از روی تخــت برداشــت و
روی زمیــن کنــار شــوفاژ درازکشــید.
***
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چشــمانش را بــاز کــرد ،صــدای جیــغ و داد بچههــای واحدهــای
همســایه از زمیــن بــازی روبـهروی آپارتمــان بــه گــوش میرســید .بــه
دنبــال ســاعت ،چشــمانش روی دیوارهــای اتــاق شــروع بــه رقصیــدن
کردنــد امــا یــادش آمــد کــه ســاعت اتــاق ،مدتهــا پیــش باتــری
تمــام کــرده.
مالفــه را گوشــهای انداخــت و بــه زور خــودش را مجبــور بــه بلنــد
شــدن کــرد .از گرســنگی شــدید حالــت تهــوع گرفتــه بــود .همیشــه
همیــن طــور بــود؛ شــکم وامانــده هرگــز ســاکت نمینشســت .هیــچ
وقــت از آن دخترهــای خوشهیــکل نبــود کــه کمــر باریــک و
رانهــای خــوش فرمشــان دل هــر کســی را میبــرد امــا ایــن چنــد مــاه
اخیــر دیگــر وضعــش واقعـاً خــراب شــده بــود .ممکــن بــود کســی در
ایــن چنــد مــاه بــه ســرعت او چــاق شــود؟
بیتوجــه بــه ایــن فکــر بــه هــوای ســفارش پیتــزا بــا ســس اضافــه و
ســاالد و ســیبزمینی سرخشــده کــه کمــی ریحــان رویــش ریختــه
شــده باشــد از اتــاق خــواب خــارج شــد.
موهایــش بــه کــف ســرش چســبیده بــود و پوســت ســرش میخاریــد.
هنــوز بــه وســط ســالن نرســیده بــود کــه بــا دیــدن دختــر کــه چســبیده
بــه شــوفاژ ســالن خوابیــده بــود خشــکش زد .حتی پتــو را هم برنداشــته
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بــود و هنــوز کاله و شــال گــردن و پالتویــش را بــه تــن داشــت .چنــد
لحظـهای آنجــا ایســتاد ،نمیدانســت آیــا بایــد در ایــن شــرایط کاری
انجــام بدهــد؟ باالخــره تصمیــم گرفــت مزاحــم اجباریــش را بــه حــال
خــودش رهــا کنــد و وارد آشــپزخانه شــود.
تلفــن را برداشــت و ســفارش غــذا داد و در حالـی کــه منتظــر رســیدن
صبحانــهاش بــود بــه ایــن فکــر کــرد کــه چیــزی در محیــط خانــه
درســت نیســت؛ چنــد دقیقـهای طــول کشــید تــا بــا نشســتن و گــوش
دادن بــه ســر و صــدای بچههــای داخــل زمیــن بــازی بــه ایــن نتیجــه
برســد کــه از وقتــی کــه بیــدار شــده خبــری از گرب ـهاش نیســت .بــا
نگرانــی بلنــد شــد و شــروع بــه گشــتن آشــپزخانه و ســالن کــرد.
وقتــی خــم شــده بــود تــا پشــت تلویزیــون ال ســی دی را نــگاه کنــد
متوجــه شــد دختــر بیــدار شــده و بــا چشــمانی وحش ـتزده درســت
مثــل اینکــه هیوالیــی مخــوف دیــده بــه او خیــره شــده اســت .بــاز هــم
بــدون اینکــه منشــأ ایــن لجبــازی خــودش را بدانــد بــه جــای فارســی
صحبــت کــردن بــه انگلیســی پرســید:
 گربه منو ندیدی؟دختــر همــان طــور مثــل مجســمه او را برانــداز کــرد و حتــی حرکتــی
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دال بــر فهمیــدن حرفــش نکــرد.
 گربه ،میفهمی گربه چیه؟ حیوون خونگی من!در همیــن لحظــه صــدای «میــو»ی ضعیفــی توجهــش را جلــب کــرد؛
جســتوجو کنــان رد صــدا را گرفــت و در کمــال تعجــب حیــوان
بیچــاره را داخــل بالکــن در حالــی کــه خــودش را داخــل ســبد
لباسهــای چــرک چپانــده بــود پیــدا کــرد .بــا حیــرت پشــمالو را بلنــد
کــرد و وارد خانــه شــد .گرب ـهی بیچــاره کــه از اینکــه تمــام شــب را
در بالکــن ســپری کــرده اص ـ ً
ا راضــی نبــود ،خــر خــری همــراه بــا
عصبانیــت بــه ســمت آوا کــرد و بــا ســرعت بــه ســمت آشــپزخانه،
گرمتریــن جــای خانــه دویــد.
 تو گربه رو گذاشتی تو بالکن؟ســعی کــرد خونســردی خــودش را حفــظ کنــد .امــکان نداشــت
در بالکــن خودبهخــود بــاز شــده باشــد و پشــمالو هــم بــه قــدری از
هــوای ســرد متنفــر بــود کــه حتــی اگــر جیــن در بالکــن آتــش هــم
میگرفــت وارد آنجــا نمیشــد.
صــدای زنــگ در موقت ـاً حواســش را پــرت کــرد .بــه ســرعت بــرای
تحویــل غــذا از خانــه خــارج شــد امــا وقتــی همــراه جعبــه پیتــزا و
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مخلفاتــش وارد شــد هنــوز خیلــی خشــمگین بــود .فقــط اگــر آوا بــه
کارش اعتــراف میکــرد بــدون درنــگ او را از خانــه بیــرون پــرت
میکــرد امــا متاســفانه شــک داشــت کــه حتــی حرفهــای او را
فهمیــده باشــد در هــر صــورت او یــک بزرگســال بــود و نمیتوانســت
همیــن طــور یــک بچــه را بیــرون پــرت کنــد.
غــذا را روی میــز ،روبــه روی کاناپـهاش گذاشــت و رفــت تــا غــذای
پشــمالو را آمــاده کــن .بــرای اینکــه از او دلجویــی کــرده باشــد کمــی
بیشــتر از معمــول برایــش غــذا ریخــت .وقتــی دوبــاره بــه کنــار میــز
برگشــت آوا را دیــد کــه روی کاناپــه نشســته اســت و پالتــو و کالهش
را درآورده.
پلیــورش هــم ماننــد پالتویــش کهنــه بــود و حتــی میشــد عالئــم
ســوختگی را روی آســتینها دیــد .حــاال کــه کاله بــه ســر نداشــت
ســر کممویــش کامــ ً
ا تــوی چشــم بــود؛ ظاهــرا ً کســی ناشــیانه
موهایــش را کوتــاه کــرده بــود.
آوا بیســر و صــدا آنجــا نشســته بــود و بــا چشــمانی خالــی بــه پشــمالو
کــه جلــوی در آشــپزخانه مشــغول صــرف غــذا بــود خیــره شــده بــود.
جیــن کــه لحظ ـهای ترســید نکنــد نقش ـهی دیگــری بــرای گرب ـهاش
کشــیده باشــد بــا ســرعت بــه طــرف گربــه برگشــت و او را داخــل
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آشــپزخانه کشــاند تــا از تیــررس نــگاه دختــر دور باشــد .بعــد از
اینکــه از طــرف پشــمالو خیالــش راحــت شــد دوبــاره بــه ســر جایــش
برگشــت و روبــهروی کاناپــه روی زمیــن نشســت و در حالــی کــه
نیمــی از پیتــزا را بــه آوا م ـیداد گفــت:
 بخــور ،بعــد از غــذا زنــگ میزنــم ببینــم جایــی هســت تــا ازت یــههفتــه نگـهداری کنــن.
آوا حرکتــی نکــرد و همــان طــور ســاکت بــه جایــی کــه قبـ ً
ا پشــمالو
آنجــا حضــور داشــت خیــره شــد .جیــن بــا ناراحتــی ســرفهای کــرد و
دس ـتهایش را بــه هــم مالیــد.
 ببین ،باید غذا بخوری!ناگهــان آوا بــه ســرعت بــه طرفــش برگشــت .نمیدانســت از اینکــه
فارســی حــرف زده بــود او را تحــت تاثیــر قــرار داده یــا نــه؛ چــون
اصـ ً
ا نمیتوانســت از آن صــورت بـیروح چیــزی بفهمــد امــا ظاهــرا ً
حرکــت درســتی انجــام داده بــود.
 تو فارسی حرف میزنی!جیــن لحظــهای بــه او خیــره مانــد؛ جملــهاش نــه ســؤالی بــود و نــه
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خبــری ،انــگار فقــط الزم دیــده بــود ایــن مســاله را بــا صــدای بلنــد
بیــان کنــد.
 من دورگهام؛ مادرم ایرانی بود.زیــاد دوســت نداشــت بــا آوا صمیمــی شــود؛ اینطــوری وقتــی او
را تحویــل مــددکار م ـیداد دچــار عــذاب وجــدان کمتــری میشــد،
ظاهــرا ً آوا هــم نیــازی بــه صمیمیــت بیشــتر نمیدیــد .دســت دراز
کــرد و ظــرف ســیبزمینی را برداشــت ،بیتوجــه بــه ســهم پیتزایــش
بلنــد شــد و کنــار شــوفاژ نشســت.
بعــد از خــوردن غــذا تصمیــم گرفــت بــه ســپنتا زنــگ بزنــد .الزم بــود
قبــل از تمــاس بــا مــددکار بــا او صحبــت کنــد.
مثــل همیشــه بعــد از چنــد بــار رد تمــاس ،باالخــره زمانــی کــه بــرای
بــار چهــارم شــانس خــودش را امتحــان میکــرد ســپنتا گوشـیاش را
جــواب داد :بلــه؟
 احمــق بیشــعور! کجــا هســتی؟ ســعی کــردم بــا خون ـهات تمــاسبگیــرم امــا کســی گوشــی رو برنداشــت.
 گفتــم کــه بچههــا رو فرســتادم پیــش مــادر شــوهرم ،خــودم هــم24
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االن ترکیــه هســتم چطــور؟
 ترکیه؟ ببینم منظورت کشور ترکیهست؟ ما چند تا کشور به اسم ترکیه داریم؟ لعنت به تو!نفــس عمیقــی کشــید تــا خونســردیش را بــه دســت بیــاورد؛ در هــر
صــورت قــرار نبــود مــدت زیــادی دختــر را پیــش خــودش نگــه دارد،
ادامــه داد.
 در هــر صــورت مــن داشــتم با مــددکار اجتماعــی تمــاس میگرفتم،خواســتم بهــت خبــر بــدم و بگــم اگــه جایــی رو میشناســی بهتــره
بگــی وگرنــه همیــن جــوری خــودم بــه یکــی از مراکــز زنــگ میزنم.
 جیــن میدونــم کــه تــوی چنــد مــاه گذشــته رویهمرفتــه چهــاربارهــم از خونــه بیــرون نیومــدی و تلویزیــون و اینترنــت رو هــم چــک
نمیکنــی امــا واقعــاً انتظــار نداشــتم تاریــخ روزهــا رو هــم از یــاد
ببــری؛ هیــچ میدونــی امــروز چــه روزیــه؟
جیــن بــا بیحوصلگــی گفــت« :میشــنوم!» -در هــر صــورت ســپنتا
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حرفــش را م ـیزد.
 امروز کریسمسه!جیــن کــه اص ـ ً
ا تحــت تاثیــر قــرار نگرفتــه بــود بــا بیحالــی گفــت:
خــب؟ خانــم روانشــناس میشــه بپرســم چــرا روز اول ســال نــو پیــش
خانــوادهات نیســتی؟
 علــی نتونســت مرخصــی بگیــره ،البتــه پســرا زیــاد براشــون مهــمنیســت.
جیــن زیــر لــب فحشــی داد و گفــت :حتــی بچههــات هــم نرمــال
نیســتن!
 عزیــز دلــم بچههــا موجــودات باهوشــی هســتن ،درک میکنــنمــن واســه تفریــح نرفتــم .در هــر صــورت آوا بــاالی هیجــده سالشــه
نمیتونــم اجــازه بــدم ســازمان مهاجــرت نگهــش داره .جیــن ،اون
وضعیتــش کمــی خاصــه ،خواهــش میکنــم فقــط یــک هفتــه تحمــل
کــن!
جیــن زیرچشــمی آوا را نــگاه کــرد کــه مثــل مجســمه بــه شــوفاژ
چســبیده و بــه فضــای روبــه رویــش خیــره شــده.
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 ببیــن ایــن دختــر یــه جوریــه ،تــو میدونــی کــه مــن تــو وضعیتــینیســتم کــه بخــوام پرســتار کســی باشــم ،بعــد تــازه مــن تصمیــم داشــتم
...
لحظهای سکوت کرد؛ در حقیقت او هیچ تصمیمی نداشت.
 جین؟ عزیزم هنوز اون جایی؟ خوبم .فقط یک هفته سپنتا ،نه حتی یک ساعت بیشتر! ممنونم. خداحافظ.گوشــی تلفــن را بــا شــدت ســر جایــش کوبیــد .نگاهــی دوبــاره بــه
دختــر انداخــت کــه حــاال بــا حالتــی دفاعــی بــه پشــمالو کــه دور
ســالن قــدم م ـیزد ،خیــره شــده بــود.
آهــی کشــید و بــا صــدای بلنــد اعــام کــرد« :مــن تــو اتاقــم هســتم
اگــر چیــزی خواســتی از یخچــال بــردار -کمــی فکــر کــرد ،در
یخچــال هیــچ چیــز نداشــت ،البتــه اگــر بطــری آب معدنــی و کمــی
ی اســت،
ســیبزمینی آبپــز را کــه دقیقـاً نمیدانســت مــال چــه زمانـ 
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چیــز حســاب نمیکــرد -پشــمالو بیــا!»
قــل حکــم میکــرد گربــه را نزدیــک خــودش نگــه دارد؛ درهرحــال
مشــخص نبــود ایــن دختــر تــا چــه درجــه روحــی  -روانــی اســت.
***
چشــمهایش را بــاز کــرد و پشــمالو را دیــد کــه در حــال بــازی بــا
منگولههــای روتخت ـیاش اســت ،بــا خســتگی از جایــش بلنــد شــد.
کاش میتوانســت چالـهای بکنــد و تــا آخریــن دقیقــه عمــرش در آن
بخــزد.
وارد ســالن شــد ،آوا را در همانجایــی کــه صبــح رهــا کــرده بــود
پیــدا کــرد؛ همچنــان بیــدار و خونســرد.
ســاعت هفــت غــروب بــود ،غــذای پشــمالو تمــام شــده بــود و
نمیتوانســت تمــام یــک هفتــه را پیتــزا بــه خــورد آوا بدهــد -البتــه
اگــر پیتــزا میخــورد -بــا خســتگی بــه ســمت حمــام رفــت تــا دوش
بگیــرد ،دوش گرفتــن کمــی بیشــتر از حــد عــادی طــول کشــید؛ پــاک
کــردن آن همــه چربــی از روی موهایــش خیلــی ســخت بــود .باالخــره
وقتــی احســاس کــرد دیگــر تحمــل آن همــه آبــی را نــدارد کــه روی
ســر و صورتــش میریــزد ،شــیر آب را بســت.
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بــه محــض قطــع شــدن صــدای آب ،صــدای جیغهــای بلنــد پشــمالو
بــه گوشــش رســید؛ هرگــز بــا چنــان ســرعتی حولــه حمــام را دور
خــودش نپیچانــده بــود .میتوانســت قســم بخــورد خروجــش از حمــام
و پریدنــش داخــل ســالن حتــی پنــج ثانیــه هــم طــول نکشــید .گربــه
بیچــاره ،زیــر کارتنــی کــه معمــوالً سـیدیهایش را آنجــا نگهــداری
میکــرد ،محبــوس شــده بــود و مجســمه مینیاتــوری آزادی کــه روی
جعبــه بــود ،مانــع از ایــن میشــد کــه بتوانــد بیــرون بیایــد .بــا حــرص
بــه طــرف جعبــه دویــد ،آنقــدر حواســش روی جیغهــای گرب ـهاش
بــود کــه آوا را نشــنید کــه میگفــت :نیــارش بیــرون.
مجســمه را برداشــت و جعبــه را بلنــد کــرد .پشــمالو مثــل تیــری از
کمــان رهــا شــده از زیــر جعبــه بیــرون جهیــد و مســتقیم روی آوا
کــه دورتــر ایســتاده بــود پریــد .صــدای جیــغ بلنــد دختــر و گربــه کل
خانــه را پــر کــرد.
جیــن بــا اضطــراب گربــه را از روی آوا برداشــت؛ بــا دیدن جــای پنجه
روی گــردن و مــچ دســت آوا کــه خونریــزی داشــتند ،کمــی هــول
شــد .پشــمالو بــا شــدت در میــان دس ـتهای جیــن تقــا میکــرد و
حتــی از چنــگ زدن بــه صاحــب خــودش هــم ابایــی نداشــت .باعجلــه
گرب ـهی خشــمگین را داخــل اتاقخــواب انداخــت.
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بــا ســرعت بــه ســمت دستشــویی دویــد و لبــهی حولــه حمامــش
را کــه شــل شــده بــود ســفت کــرد .مــچ خونیــش را زیــر شــیر آب
گرفــت و حولـهای دورش پیچانــد و ســپس وســایل کمکهــای اولیــه
را از کشــو بیــرون کشــید .وقتــی بــا بانــد و مــاده ضــد عفونــی بــه آوا
نزدیــک شــد متوجــه شــد کــه مثــل بیــد میلــرزد ،بــا وجــود اینکــه
گریــه نمیکنــد امــا گویــی دچــار شــوک شــده .ســعی کــرد شــانهاش
را بگیــرد و او را بــه طــرف خــودش بچرخانــد امــا آوا انــگار شــوک
الکتریکــی بــه او وارد شــده باشــد جیغــی پــر از درد و رنــج کشــید
و خــودش را بیشــتر جمــع کــرد .لحظ ـهای بــه دختــر فرصــت داد تــا
آرام شــود .خــون بــه آرامــی از مــچ دســتش روی موکــت کــرم رنــگ
میریخــت و زخــم گردنــش هــم یق ـهی پلیــور را لــک کــرده بــود.
 باید زخمت رو ضدعفونی کنم .نترس ،باشه؟حرصــش گرفتــه بــود؛ اگــر ایــن قــدر بــه حیــوان بیچــاره پیلــه
نمیکــرد همچیــن بالیــی ســرش نمیامــد .دوبــاره شــانس خــودش را
بــرای دســت زدن بــه آوا امتحــان کــرد؛ ایــن بــار جیــغ نکشــید امــا
بــه وضــوح لــرزش بدنــش تشــدید شــد .صــدای زوزهی پشــمالو از
اتــاق اص ـ ً
ا بــه آرام شــدن اوضــاع کمــک نمیکــرد .آوا مرتــب بــا
ق خــواب نگاههــای گــذرا مینداخــت و بــا حالتــی
وحشــت بــه در اتــا 
عصبــی خــودش را تــاب م ـیداد.
30

یاسمن نسا

بنفشه سفید

جیــن هــم کــه تــا یــک حملــه عصبــی فاصلـهای نداشــت ،بــا ســرعت
زخمهــا را تمیــز کــرد و موقت ـاً بانــدی روی آنهــا گذاشــت.
فکــر نمیکــرد لحظــهای برســد کــه از صمیــم قلــب بخواهــد از
خان ـهاش فــرار کنــد .باعجلــه راهــی اتاقخــواب شــد ،در حال ـی کــه
مواظــب بــود پشــمالو وارد ســالن نشــود در را پشــت ســرش بســت و
بــه ســمت کمــد لباسهــا رفــت .پشــمالو از بــاالی میــز لــوازم آرایــش
بــا خشــم و عصبانیــت خُ رخُ ــر میکــرد.
باعجلــه لبــاس پوشــید و یــک دســت از لباسهــای خــودش را بــرای
آوا بــرد .در حالـی کــه شــلوار لــی و ژاکــت ســیاه رنگــی را جلویــش
پــرت میکــرد ،گفــت:
 واسه چی گربه رو انداختی زیر جعبه؟آوا تالشــی بــرای برداشــتن لباسهــا از روی زمیــن نکــرد و بــا
اضطــراب خــودش را تــاب داد .جیــن بــا حــرص کنــارش نشســت
و او را بــه ســمت خــودش کشــید؛ پلیــور کهنــه را از ســرش بیــرون
کشــید و بــه گوشــهای پــرت کــرد.
باعجلــه ژاکــت را برداشــت تــا تــن دختــر کنــد امــا ناگهــان خشــک
شــد؛ روی شــانه و بازوهــا بــه وضــوح جــای زخمهایــی دیــده میشــد
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کــه بیشترشــان فقــط عالمتهایــی قدیمــی بودنــد امــا بعضــی هــم
هنــوز الیـهای از زخــم تــازه رویشــان بــود .بــا احتیــاط تــاپ را کمــی
بــاال کشــید و از دیــدن جــای زخمهــای بیشــتر روی شــکم آوا ســر
جایــش میخکــوب شــد.
بعــد از ســالها پرســتار بــودن خــوب میدانســت کــه اینهــا جــای
شــاق هســتند و حتــی عالمتهایــی بودنــد کــه بــه وضــوح بــا شــیئی
تیــز روی بــدن دختــر حــک شــده بودنــد .آنقــدر شــوکه شــده بــود
کــه حتــی فرامــوش کــرد اصـ ً
ا بــرای چــه لبــاس آوا را بیــرون آورد.
 چه اتفاقی واست افتاده؟آوا کــه هنــوز میلرزیــد بــا نــگاه بیروحــش بــه او خیــره شــد و
گفــت:
 باالخره پیدام میکنن .این دفعه حتماً میمیرم.جین که احساس ناراحتی و معذب بودن میکرد پرسید:
 کی پیدات میکنه؟ناگهــان اتفــاق تــازهای رخ داد؛ نــگاه آوا روی جیــن ثابــت مانــد و از
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حرکــت ایســتاد؛ گویــی زمــان در لحظــه متوقــف شــد .مردمکهایش
گشــاد شــدند؛ ماننــد کســی کــه تــازه از خــواب بیــدار شــده باشــد.
نگاهــی بــه اطــراف ســالن انداخــت .وقتــی دوبــاره نگاهــش بــا نــگاه
جیــن گــره خــورد ،جیغــی چنــان بلنــد کشــید کــه جیــن از تــرس بــه
عقــب پریــد.
 ندا کجاست؟قبــل از اینکــه بتوانــد عکسالعمــل نشــان دهــد ،آوا از جــا پریــده بــود
و دور خــودش میچرخیــد و مرتــب نــام نــدا را فریــاد م ـیزد .چنــان
جیــغ میکشــید کــه جیــن حتــی صــدای خــودش را هــم نمیشــنید،
طولــی نکشــید کــه صــدای زنــگ خانــه هــم بــه ایــن آشــوب اضافــه
شــد.
استیصال مطلق.
همیشــه لحظــات ناامیدکننــده و خفقــانآوری وجــود دارد کــه
میدانیــم نمیتوانیــم کاری انجــام دهیــم .معمــوالً انســانها در
برخــورد بــا ایــن شــرایط واکنشهایــی از خــود نشــان میدهنــد کــه
خودشــان هــم نمیداننــد چگونــه بــه آن عکسالعمــل رســیدهاند.
نکتــه همینجاســت :دانســتن اینکــه نمیدانیــم امــا مجبوریــم بــه انجــام
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کاری ،هرچنــد خیلــی احمقانــه؛ ماننــد فــردی کــه شــنا بلــد نیســت و
در عمــق پنــج متــری دســت پــا میزنــد ،میدانــد کــه شــنا نمیدانــد
و بــا دســت و پــا و تقــا ،نجــات پیــدا نمیکنــد امــا بــاز هــم حرکــت
را بــر ســکون و پذیرفتــن مــرگ ترجیــح میدهــد؛ شــاید غریــزهی
بقــا آنچنــان هــم ریش ـهی هوشــمندانهای نداشــته باشــد.
قبــل از اینکــه جیــن کامـ ً
ا عقــل خــودش را بــر اثــر ایــن همــه اتفاقات
غیرمنتظــره از دســت بدهــد باالخــره تصمیمــی قطعــی گرفــت و بــه
طــرف آشــپزخانه دویــد.
***
آوا خیــس در آب ســردی کــه روی صورتــش پاشــیده شــده بــود
کنــار جــا لباســی ایســتاد ،بــه شــدت نفــس نفــس مـیزد و جیــن کــه
بــا پــارچ آب کــه از یخچــال برداشــته بــود روبــه رویــش ایســتاده بــود؛
هیــچ ایــدهای نداشــت کــه دختــر بــه چــه فکــر میکنــد.
صــدای زنــگ بــار دیگــر بــه گــوش رســید؛ جیــن تمــام خشــم و
ناراحتــی و ناامیدیــش را در لذتبخشتریــن کلمــه جهــان خالصــه
کــرد و آنرا بــا چنــان خشــونتی بــه بیــرون داد کــه شــک داشــت تــا
ســالها بعــد چنــان ابهتــی را از ســمت خــودش تجربــه کنــد« :خفــه
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شــو!»
صــدای ک ـشدار و نفرتانگیــز باالخــره قطــع شــد .حتــی عالق ـهای
نداشــت بدانــد چــه کســی پشــت در اســت .پــارچ را روی پیشــخوان
آشــپزخانه گذاشــت و چنــد نفــس عمیــق کشــید .در حــال حاضــر
بیشــتر از هرچیــز دیگــری بــه قــدرت تصمیــم گیریــش احتیاج داشــت.
 خیلی خب! باید خونسرد باشیم.نفــس عمیقــی کشــید .موهــای نیمــه خیســش را از روی پیشــانی کنــار
زد.
 مــن ازت میخــوام بــری داخــل حمــام و صبــر کنــی تــا لبــاس تمیــزبــرات بیــارم .بعــد مــا بــا هــم از اینجــا میریــم .فهمیــدی؟
تعویــض مجــدد لباسهــا زیــاد طــول نکشــید .ایــن بــار جیــن اص ـ ً
ا
بــه آثــار شــکنجه و شــاق و ســوختگیها اشــارهای نکــرد؛ گاهــی
وقتهــا ندانســتن بهتــر از دانســتن اســت .بعــد از اینکــه کیــف پولــش
را برداشــت و مطمئــن شــد پشــمالو بــه حالــت عــادی برگشــته ،همــراه
آوا از منــزل خــارج شــد .اولیــن مرکــز خریــد دو خیابــان بــا آنهــا
فاصلــه داشــت و بــا وجــود ســردی هــوا ترجیــح داد مســیر را پیــاده
طــی کننــد تــا شــاید مغــزش بــه کار بیفتــد و تشــخیص دهــد چــه بایــد
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بکنــد.
آوا بیســر و صــدا نیــم قــدم عقبتــر از او حرکــت میکــرد و تمــام
توجهــش بــه زمیــن روبهرویــش بــود؛ گویــی کــه ماجرایــی جالــب
روی آن در حــال وقــوع اســت .تــا مرکــز خریــد بــه همیــن شــیوه قــدم
زدنــد و جیــن بــا اعتمــاد بــه نفــس کامــل دو تــن از همســایههایش
را کــه در خیابــان بودنــد نادیــده گرفــت .حوصلــه حرفهــای آنهــا
را نداشــت ،گاهــی تعجــب میکــرد کــه اصــ ً
ا خــود ایــن آدمهــا
میدانســتند در مــورد چــه حــرف میزننــد؟!
باالخــره وارد مرکــز خریــد شــدند .از قبــل لیســتی تهیــه نکــرده بــود و
نیــازی هــم بــه تهیــه آن نمیدیــد .اول بایــد غــذای گربــه میخریــد.
از حمــام امــروزش متوجــه شــده بــود شــامپو هــم نــدارد.
 هرچی میخوای بردار! ... نمیدونم چرا تو دیگه باعث تعجب من نمیشی. ...36
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ســرانجام بــا مقــدار زیــادی غــذای گربــه ،وســایل بهداشــتی و کلــی
مــواد غذایــی کنســرو شــده و یـخزده از فروشــگاه خارج شــدند .روی
هــم رفتــه خریــد آرامــی بــود .البتــه اگــر آوا از پنهــان شــدن پشــت او
و آویــزان شــدن از پالتویــش کــه کامـ ً
ا برایــش تنــگ بــود و اجــازه
نم ـیداد درســت نفــس بکشــد ،دســت برمیداشــت.
یکــی از بزرگتریــن خوبیهــای خریــد در فروشــگاهای بــزرگ
ایــن اســت کــه کســی کاری بــه کار شــما نــدارد ،خیلــی راحــت و
آرام میتوانیــد میــان قفســهها قــدم بزنیــد و وســایل مــورد نیازتــان
را برداریــد .اگــر هــم داخــل راهــروی قفس ـهها همســایه یــا آشــنای
وراجــی را دیدیــد بــا کمــی سیاســت میتوانیــد بــه کنســرو گوجـهی
در دســتتان بیــش از معمــول توجــه نشــان بدهیــد و خودتــان را از شــر
سلســله مکالمــات تکــراری خــاص کنیــد.
وقتــی دوبــاره بــه آپارتمــان برگشــتند جیــن دو قوطــی ذرت و لوبیــا
ســبز را از بیــن وســایل جــدا کــرد تــا بــا مــرغ ســوخاری بخورنــد.
ظــرف تمیــزی پیــدا نکــرد و در آخــر مجبــور شــدند از دو کاســه
ســاالد خــوری و ســینی چــای بــرای ســرو غــذا اســتفاده کننــد .تنهــا
لیــوان ســالم هــم میزبــان ماســت موســیر شــد.
بــاز هــم ماننــد صبــح آوا از ذرتهــا و لوبیــا ســبزها اســتقبال کــرد امــا
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لــب بــه مــرغ نــزد .کــم کــم ایــن توهــم در ذهــن جیــن پدیــد آمــد که
نکنــد ایــن موجــود عجیــب گی اهخــوار اســت! همیشــه اعتقــاد محکمی
بــه احمــق بــودن گیاهخوارهــا داشــت .خــودش هــم نمیدانســت
چــرا ،امــا ســپنتا یــک بــار بــه شــوخی گفتــه بــود کــه ایــن اعتقــاد
شــاید ارتباطــی بــا گیاهخــواری نامادریــش داشــته باشــد امــا جیــن
زیــاد مطمئــن نبــود چــون قبــل از اینکــه متوجــه گیاهخــواری مــاری
شــود ،مطمئــن شــده بــود کــه احمــق اســت .پــس ممکــن نیســت ایــن
دو بــه هــم ارتبــاط داشــته باشــند.
غــذا در آرامــش صــرف شــد .بعــد از اینکــه خــودش را مجبــور کــرد
کمــی از ظرفهــا را بشــورد تصمیــم گرفــت تــا آن شــب ســرجای
خوابــش کنــار شــوفاژ ســالن بــا آوا بجنگــد.
پتویــش را از اتــاق خــواب بیــرون کشــید و مطمئــن شــد پشــمالو بــا
شــکمی ســیر داخــل اتــاق خــواب اســت .وارد ســالن شــد و بیتوجــه
بــه آوا خــودش را به شــوفاژ چســباند و ســرش را روی بالش گذاشــت.
بــا حالتــی حــق بــه جانــب و آمــاده جنــگ بــه آوا خیــره شــد .آوا
نگاهــی ب ـیروح بــه او انداخــت و روی کاناپــه نشســت و بــه صفحــه
خامــوش تلویزیــون خیــره شــد.
نیــم ســاعتی در تاریکــی شــب و صــدای هیاهــوی شــهر جیــن بــه
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دختــر و دختــر بــه تلویزیــون خامــوش خیــره مانــد .باالخــره جیــن
دســت دراز کــرد و کنتــرل را از زیــر پایــش ،جایــی کــه همیشــه مواقع
ب ـیکاری آنرا آنجــا رهــا میکــرد برداشــت و تلویزیــون را روشــن
کــرد؛ حداقــل حــاال نــور صفحــه نمایــش ســالن را روشــن کــرده بــود.
 بــرای گرب ـهات متاســفم .مــن نمیتونــم تحمــل کنــم بــا گربــه تــویــه محیــط باشــم.
ایــن شــاید طوالنیتریــن جمل ـهی آوا از زمــان آمدنــش پیــش جیــن
بــود .جیــن تصمیــم گرفــت قضیــه را کــش ندهــد .شــانهای بــاال
انداخــت و گفــت« :نگــران نبــاش .االن تــوی اتــاق خوابــه ،در اتــاق
هــم قفلــه».
بیــن برنامههــای کســلکننده و خــوابآور ،باالخــره بــه شــبکهای
کــه یــک مســتند راز بقــا پخــش میکــرد رضایــت داد؛ فیلــم جالبــی
دربــارهی زندگــی شــیرهای افریقایــی در حــال پخــش بــود.
 چرا؟جیــن کــه انتظــار شــنیدن صــدای آرام و خونســرد آوا را نداشــت
تکانــی خــورد.
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 چی؟آوا بدون اینکه چشم از صفحه تلویزیون بردارد گفت:
 چرا اون سلطانه جنگله؟ سلطان کسیه که غذا میاره.جیــن بــا بیخیالــی جوابــی را کــه ســالها قبــل در یــک کتــاب
خوانــده بــود مــو بــه مــو تحویــل آوا داد:
 مادهشــیرها چــون کوچکتــر و ســریعتر از شــیرهای نــر هســتند،بیشــترین شــکار رو انجــام مـیدن.
 پس شیرهای نر ضعیفترند. نــه وظیف ـهی شــیر نــر حفاظــت از گلــه اســت ،اگــر قــدرت شــیرنــر نباشــه و دشــمن مرتــب بهشــون حملــه کنــه دیگــه چــه فرقــی داره
کــی غــذا آورده؟
 امــا نبایــد افتخــارش فقــط بــه اســم شــیر نــر باشــه بــدون مادههــا،نرهــا هــم نمیتونــن زنــده بمونــن ،بایــد احترامــی که بهشــون گذاشــته
میشــه برابــر باشــه.
جیــن در دل بــه خــودش گفــت :عالیــه حــاال دارم ســر برابــری جنــس
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نــر و مــاده یــه مشــت حیــوون بحــث میکنــم .ســپنتا راســت میگفــت؛
واقعـاً به کمــک احتیــاج دارم.
بــا وجــود اینکــه میخواســت ایــن بحــث را زودتــر تمــام کنــد
بیاختیــار گفــت:
 چــه فرقــی میکنــه؟ مثــا حــاال کل دنیــا بگــن مــاده شــیر ملکــهجنگلــه ،ایــن تغییــری تــو زندگــی اونــا ایجــاد میکنــه؟ نــه .فقــط یــه
مشــت کلمــه و اســم بیفایــده براشــون میمونــه.
چشــمان ســیاه و شــرقی آوا لحظــهای بــه جایــی دور خیــره شــدند؛
مطمئــن بــود بــرای لحظـهای روح دختــر از بالکــن خانــه بــه بیــرون ،بــه
جایــی گرمتــر و روش ـنتر پــرواز کــرده ،امــا فــروغ چشــمانش کــه
در خاطــرهای دور شــعلهور شــده بودنــد بــه ســرعت خامــوش شــدند.
بیآنکــه توجهــی دوبــاره بــه جیــن و تلویزیــون در حــال پخــش بکنــد
روی کاناپــه دراز کشــید و چشــمانش را بســت .دیگــر وقــت خــواب
بــود.
***
 صبر کنید ،من اص ًال درک نمیکنم.
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 ... امکان نداره! ببینید آقای محترم کارت اعتباری من ... ... من هیچ اهمیتی به سقف اعتبارات نمیدم. ... مالیات؟ منظورتون چیه؟ ... هــی مــن ازتــون شــکایت میکنــم شــماها همتــون  ...الو؟...هــیالــو؟
بــا عصبانیــت تلفنــش را چــک کــرد و متوجــه شــد آنقــدر ایــن طرف
و آن طــرف ســالن راه رفتــه و بــا ســیم گوشــی بــازی کــرده کــه ســیم
از جــا درآمــده بــود .زیــر لــب فحشــی داد و تلفــن را روی کاناپــه
پــرت کــرد.
اصــ ً
ا روز خوبــی را شــروع نکــرده بــود .اول از همــه وحشــت
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بیدلیــل آوا از نزدیــک شــدن پشــمالو بــه خــودش کــه باعــث یــک
حملــه عصبــی دیگــر شــده بــود و بعــد هــم درســت زمانــی کــه بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه بهتــر اســت حداقــل قبضهــای آپارتمــان را
بپــردازد و در اینترنــت دنبــال جــای مناســبی بــرای نقــل مــکان باشــد
متوجــه شــد کــه حســابهایش مســدود شــدهاند.
بــا عصبانیــت کنــار تلفــن روی کاناپــه نشســت و شــروع بــه مالیــدن
انگشــتان و مــچ دســتش کــرد.
آوا در نهایــت آرامــش داخــل بالکــن ایســتاده بــود و خیابــان را نــگاه
میکــرد .بــا نگرانــی بعــد از ماههــا شــروع بــه حســاب و کتــاب
کــرد ،هنــوز آنقــدری پسانــداز داشــت کــه از عهــده صــاف کــردن
بدهیــش بربیایــد ،امــا بعــد از ماههــا بـیکاری عمـ ً
ا آس و پــاس بــود.
هرقــدر کــه بیشــتر فکــر میکــرد بیشــتر احســاس خشــم و عصبانیــت
میکــرد .دلــش میخواســت همیــن االن یــک بلیــت بــرای نیویــورک
بگیــرد و بــرود آن بدبخــت و نفرتانگیــز ،آن مــردک مشــمئز کننــده
را از بــاالی مجســمه آزادی حلقآویــز کنــد؛ همیشــه همیــن طــور
بــود ،وقتــی بــه قــول ســپنتا مجبــور میشــد تکانــی بــه خــودش بدهــد
و شــروع بــه فکــر کــردن کنــد در نیمــه راه آنقــدر از یــاد و خاطره آن
مــرد خشــمگین میشــد کــه همــه چیــز را فرامــوش میکــرد.
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 فکر میکنم دزد اومده!با صدای آوا به خودش آمد.
 ها؟نگاهــی بــه ســاعت انداخــت؛ هیــچ دزدی ســاعت پنــج بعــد از ظهــر
وارد آپارتمانــی کــه نگهبــان داشــت نمیشــد.
 منظورت چیه؟آوا کــه معلــوم نبــود کــی ســر از دستشــویی درآورده بــود ،در حالــی
کــه بیــن چارچــوب در آن نشســته بــود اشــارهای بــه آخریــن اتــاق
تــه راهــرو کــرد .در همــان لحظــه صــدای برخــورد چیــزی بــه گــوش
رســید .جیــن بــا ســرعت از جــا بلنــد شــد و بــه ســمت راهــرو رفــت.
اتــاق خــودش داخــل ســالن بــود و داخــل راهــرو دو اتــاق دیگــر بــود؛
یکــی اتــاق مهمــان و دیگــری اتــاق کار شــوهر ســابقش.
و صدا به وضوح از اتاق کار میامد.
بیهیــچ مکثــی دســت بــرد و کلیــد اتــاق را از بــاالی تابلــوی نقاشــی
کوچکــی کــه بــه زیبایــی شــبی مهتابــی را نشــان مـیداد ،برداشــت و
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در را بــاز کــرد .بــا بــاز شــدن اتــاق هــوای ســرد و مانــده داخــل آنکــه
ماههــا بــود مبحــوس مانــده بــود بــه بیــرون فــرار کــرد.
هنوز قدم به داخل نگذاشته بود که...
 واییییی...پرنــدهای کوچــک سوتکشــان از بــاالی ســرش بــه بیــرون فــرار کرد
و باعــث شــد تــا مــرز ســکته قلبــی پیــش بــرود .ماموریــت گرفتــن
پرنــده را کــه از راه هواکــش خــراب وارد اتــاق شــده بــود بــه پشــمالو
داد و وارد اتــاق شــد .آوا هــم کــه ظاهــرا ً بــرای اولیــن بــار چیــزی
باعــث هیجانــش شــده بــود بــه داخــل اتــاق ســرک کشــید.
رنــگ دیوارهــا بــا وجــود پوشــیده بــودن از انــواع نقاشـیهای هنــری
بــه ســختی قابــل تشــخیص بــود و اگــر حضــور کتابخانـهای کوچــک
و میــزکاری کــه تنهــا یــک کامپیوتــر رویــش قــرار داشــت ،نبــود،
میشــد آنجــا را بهراحتــی بــا یــک گالــری کوچــک اشــتباه گرفــت.
پــردهی اتــاق بــه رنــگ قرمــز انــاری بــا حاشــیههای مشــکیرنگ
بــود و همــراه بــا فــرش ابریشــمی ایرانــی کــف اتــاق کــه بــه نظــر
میرســید طرحــی از بــاغ عــدن را بــر روی خــودش داشــته باشــد،
خاضعانــه شــکوه و زیبایــی خاصــی بــه محیــط بخشــیده بــود.
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بــا ایــن وجــود بــاز هــم از نظــر آوا اتــاق خالــی به نظــر میرســید .جین
انــگار کــه یــادش رفتــه چــرا در اتــاق را بــاز کــرده ،قــدم روی فــرش
گذاشــت .بیشــتر بــه خــودش تــا شــخص دیگــری گفــت« :ابریشــمه،
واســه خریــدش منــو تــو تولــد بیســت و هشــت ســالگی تــو هتــل تنهــا
گذاشــت ».پوزخنــدی زد و دســتی روی میــز کار منب ـتکاری شــده
کشــید کــه الی ـهای ضخیــم از گــرد و غبــار رویــش بــود .بــه غبــار
روی ســر انگشــتانش خیــره شــد و ادامــه داد« :چــوب گــردوی اصــل
بــا طرحــی از اســطورههای یونانــی».
رو بــه آوا کــه هنــوز بیــرون اتــاق ایســتاده بــود و در حــال برانــداز
دیوارهــا بــود گفــت« :قــرار بود اینــا رو برای یکی از دوســتاش بفرســته
تــا بــراش نگهــداره ».آوا کــه نصــف حرفهــای او را نفهمیــده بــود
توجــه چندانــی نکــرد و بــه نــگاه کــردن ادامــه داد« :قیمتــی ان؟»
 اثر نقاشهای معاصر هستن؛ اما آره ،قیمتی هستن. پس چرا اینجا ولشون کردی؟ مال من نیستن.آوا ابرویی باال انداخت« :تو خونه تو هستن».
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 آره ولی ...ناگهان دست از حرف زدن کشید.
 میدونی چیه؟ حق با توئه.بــا ســرعت بــه طــرف ســالن دویــد و تلفــن را برداشــت و ســیم پریــز
را جــا انداخــت .خــودش هــم بــاورش نمیشــد چطــور تــا ایــن لحظــه
همچیــن فکــری بــه ذهنــش نرســیده بــود.
***
شــانزده ســاعت بعــد ایســتاده کنــار در اتــاق کار ،کارگــران را تماشــا
میکــرد کــه یکــی یکــی فــرش و تابلوهــا را بیــرون میبردنــد .آلــن
هرگــز تصــورش را هــم نمیکــرد کــه او همچیــن کاری بکنــد .در
حالــی کــه بــه چکــی کــه بابــت نقاشـیها گرفتــه بــود ،نــگاه میکــرد،
بعــد از ماههــا از صمیــم قلــب لبخنــدی از ســر رضایــت زد و احســاس
کــرد روحیــهاش چنــد برابــر بهتــر از همــه ماههــای گذشــته شــده.
چقــدر خــوب کــه زودتــر بــه یــاد اتــاق افتــاد.
 بــاز هــم میگــم بابــت اون میــز کار هــم حاضــرم بهــای خوبــیبپــردازم.
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خنــدهای نــه چنــدان معصومانــه کــرد و روبــه خریــدارش کــه
کلکســیونری بــود کــه از زمــان زندگــی زناشــوییاش بــا آلــن
میشــناخت گفــت« :متاســفم بــرای اون میــز نقشــهی بهتــری دارم».
مــرد بــا تاســف نــگاه خریدارانـهی دیگــری بــه میــز کار انداخــت و بــا
جیــن دســت داد و خداحافظــی کــرد.
بعــد از رفتــن کارگرهــا بــا خوشــحالی چــک را روی میــز آشــپزخانه
پــرت کــرد .پشــمالو را صــدا زد تــا غذایــش را بدهــد .آوا کــه بــا
آمــدن کارگرهــا خــودش را در اتــاق حبــس کــرده بــود ،باالخــره بــا
شــنیدن صــدای در ،بیــرون آمــد.
جیــن بــا خوشــحالی بــه چــک اشــاره کــرد :حداقــل االن دیگــه بدهــی
نــدارم .مــن بایــد بــرم بانــک و چنــد جــای دیگــه ،میتونــی تنهــا
بمونــی؟
آوا ســری تــکان داد و بــا نگرانــی بــه پشــمالو نــگاه کــرد .جیــن آهــی
کشــید و تصمیــم گرفــت گربــه را موقتـاً پیــش نگهبــان بگــذارد.
هــوای صبحگاهــی خیلــی ســرد و ســوزناک بــود .پالتویــش کــه
مــال ســال قبــل بــود آنقــدر برایــش تنــگ شــده کــه نمیتوانســت
دکمههــا را ببنــدد .وقتــی کارش بــا مســائل مالــی حــل شــد بــرای
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خریــد پالتویــی کــه حداقــل دکمههایــش بســته شــوند بــه ســمت
نزدیکتریــن فروشــگاهی کــه میشــناخت رفــت .بــه محــض اینکــه
قــدم در داخــل فروشــگاه گذاشــت فروشــندهای جــوان کــه موهــای
طالی ـیاش را هایالیــت آبــی کــرده بــود بــه ســمتش آمــد .خــوب
میدانســت اگــر منظــورش را از همــان اول واضــح بــه فروشــنده
نگویــد در آخــر مجبــور خواهــد شــد نیمــی از پالتوهــا را پــرو کنــد.
پــس خیلــی ســریع گفــت« :یــه پالتــو گــرم و ســاده میخــوام ،قیمتــش
هــم زیــاد نباشــه».
دختــر فروشــنده بــا وجــود آن اعالمیــه صریــح دو تــا از پــرزرق و
برقتریــن پالتوهــای فصــل را بیــرون کشــید و نشــانش داد ،امــا جیــن
بیتوجــه بــه او بــه ســمت پالتوهــای قســمت حــراج رفــت و پالتــوی
مشــکی ســادهای را برداشــت و قبــل از اینکــه فروشــنده دو پالتــو دیگر
را در دســتانش بچپانــد وارد اولیــن اتــاق پــرو شــد.
خریــد لبــاس بــا موفقیــت تمام شــد و او باالخــره در نهایت خوشــحالی
بــه خانــه برگشــت .برخــاف ســه روز گذشــته کــه آوا را همیشــه در
حــال خیــره شــدن بــه دیــوار یا آســمان ســرد و بیرنــگ میدیــد ،او را
در حالــی پیــدا کــرد کــه روی کاناپــه خــواب بــود .در طول شـبهای
قبــل آنهــا بــه توافقــی نامرئــی رســیده بودنــد :کاناپه مــال آوا بــود و در
عــوض هیــچ کــس حــق نزدیــک شــدن بــه شــوفاژ جیــن را نداشــت
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و پشــمالوی بیچــاره در اتــاق خــواب زندانــی میشــد .بــوی خوبــی
کــه از ســمت آشــپزخانه میامــد باعــث شــد وارد آشــپزخانه شــود؛ بــا
دیــدن نهــار روی میــز بــا تعجــب نگاهــی ســمت آوا انداخــت امــا او
هنــوز خــواب بــود.
غــذا تنهــا چیــزی بــود کــه هنــوز دوســتیاش را بــا او حفــظ کــرده
بــود .همیــن طــور کــه ســاندویچ همبرگــر و نوشــابهاش را میخــورد
خانــهاش را از نظــر گذرانــد .صبــح آن روز بــه یــک آژانــس رفتــه
بــود و درخواســتش را پــر کــرده بــود .طبــق گفتههــای صاحــب
آژانــس حداکثــر تــا دوهفتــه دیگــر میتوانســت بــه آپارتمــان
جدیــدش بــرود .منــزل تــازه ،مبلــه بــود و فکــر نمیکــرد جــز وســایل
شــخصیاش نیــازی بــه انتقــال بقیــه وســایل داشــته باشــد .هرچنــد چیــز
زیــادی هــم باقــی نمانــده بــود؛ بیشــتر وســائل تزئینــی و زینتــی طــی
حملههــای عصبــی گاه و بیگاهــش خــرد و ریــز شــده بودنــد و تمــام
قــاب عکسهــای خانوادگــی جــز مــدرک پرســتاریش روانــه ســطل
آشــغال شــده بودنــد .اتــاق آلــن هــم کــه دیگــر وجــود نداشــت .فقــط
میمانــد کاناپــه و البتــه مبلمــان ظریــف گوشـهی ســالن کــه هرگــز بــه
یــاد نداشــت روی آنهــا نشســته باشــد .از یــادآوری آن مبلمــان و اینکه
بــار اول آلــن و معشــوقهاش را روی آن غافلگیــر کــرده بــود خونــش
بــه جــوش میامــد.
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یــادش میایــد کــه مثــل احمقهــا آنجــا ایســتاده بــود تــا دختــری کــه
نمیشــناخت بــا ســرعت نــور خــودش را جمــع و جــور کنــد و از در
فــرار کنــد .هیــچ وقــت حافظ ـهی قــویای بــرای یــادآوری صــورت
آدمهــا نداشــت امــا بــه طــرز حیرتانگیــزی تــک تــک اجــزای
صــورت دختــر و انــدام بیلباســش را بــه یــاد داشــت؛ ســانتیمتر بــه
ســانتیمتر آنرا ،گویــی کــه ایــن خــودش بــوده کــه بــا او عشـقبازی
کــرده و حتــی عطــر تنــش را بــه یــاد میــاورد ،وقتــی از کنــارش دویــد
و بــه ســمت در خروجــی رفــت.
شــاید اگــر کمــی بیشــتر داد و هــوار میکــرد یــا حداقــل یــک ســیلی
حوالــه آن صــورت ناســپاس میکــرد حســاب کار دســتش میامــد؛ امــا
روح بخشــندگیش در تعامــل بــا ژنهــای ســرکوب نشــدهی شــرقیش،
مانــع از ایــن شــد و تنهــا بــا کمــی اشــک ریختــن آلــن او را بخشــیده
بو د .
 احمق!بــه ســالهای زندگــی مشــترکش فکــر کــرد؛ بــه قبــل از ازدواجــش
و بعــد از آن .بــه ایــن فکــر کــرد کــه اولیــن قــدم اشــتباه را چــه کســی
برداشــته بــود؟ آلــن را تصــور کــرد کــه بــا اطرافیــان بــا همــان شــیوهی
دوســتانه و لبخنــد گرمــش ســرصحبت را بــاز میکنــد ،آنقــدر گــرم
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و ســرزنده کــه گاهــی فکــر میکــرد ایــن خــودش اســت کــه دچــار
توهمــی ناخواســته شــده .نــه ،امــکان نداشــت ایــن مــرد جــذاب بــا
کــت و شــلوار نــوک مدادیــش و آن لبخنــد دوســت داشــتنی کــه
مرکــز توجــه تمــام مهمانیهــا بــود بتوانــد اینگونــه ذره ذره روحــش
را بجــود .شــوهری کــه جیــن خــودش هــم نمیتوانســت بگویــد یــک
بــار هــم جســماً او را آزار داده اســت.
 احمقه کله خراب!بــا حــرص بــه ســاندویچش گاز بزرگتــری زد و ذهنــش را به مســائل
کــم دردتــری معطــوف کرد.
حــاال کــه ســعی میکــرد بــه چیزهــای دیگــر فکــر کنــد متوجــه شــد
کــه ایــن اولیــن بــار اســت کــه واقعـاً آوا را در حــال خــواب میبینــد،
البتــه خــود او هــم بیشــتر اوقــات آنچنــان هشــیار نبــود تــا از بیــداری
آوا مطمئــن شــود؛ یــک امتیــاز مثبــت بــزرگ بــرای شــرکتهای
ســازنده قرصهــای خــوابآور.
پاورچیــن پاورچیــن از کنــار کاناپــه عبــور کــرد ،بــه ســمت اتــاق کار
رفــت .در اتــاق هنــوز بــاز بــود امــا حــاال دیگــر واقعـاً خالــی بــه نظــر
میرســید؛ جــای حداقــل ده تابلــو نقاشــی روی دیوارهــا خودنمایــی
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میکــرد و جــز میــز کار و وســایل روی آن و پــردهی اتــاق چیــز
دیگــری نبــود .بیهــدف دســتی روی میــز کشــید و باعــث شــد گــرد
وغبــار بــه هــوا بلنــد شــود .بار ســوم مــچ آلــن را در همیــن اتــاق گرفته
بــود؛ البتــه بــه بــدی بــار اول و قضیــه آن دختــر نبــود .ظاهــرا ً فقــط در
حــال الس زدن و صحبــت بــر ســر نقاشـیهای هنــری بودنــد .تقصیــر
خــودش بــود ،بعــد از یــک شــیفت ســنگین هیجــده ســاعته بــه خانــه
آمــده بــود و صــدای خنــده و جــوک گفتــن شــوهرش را همــراه
بــا صــدای زنــی غریبــه کــه عشــوهگری از آن میباریــد شــناخت.
میدانســت بایــد آنقــدر صبــر کنــد تــا آنهــا را در عمــل انجــام شــده
بگیــرد امــا چــه فایــده؟ او فقــط خســته بــود و میخواســت هرچــه
زودتــر بخوابــد .آن روز یــک کــودک ســه ســاله در بخــش اورژانــس
فــوت شــده بــود و هنــوز گریههــای مــادر بچــه داخــل گوشــش بــود.
پــدرش هــم قــرار بــود فــردا شــب بــرای شــام بــه آنهــا ســربزند تــا در
رابطــه بــا شــراکتش بــا آلــن صحبــت کنــد.
صــدای خندههــای زن و آلــن لحظـهای از ذهنــش خــارج نمیشــدند.
ده ســال ،ده ســال غــرور و عزتــش را پشــت در ایــن خانــه گذاشــته
بــود .هربــار بــا دلیلــی آنرا بــرای خــودش توجیــه کــرده بــود؛ بــار
اول :هــر مــردی اشــتباه میکنــد؛ بــار دوم زنهــای ســطح پاییــن همــه
جــا در کمیــن مردهــای پولــدار هســتند؛ بــار ســوم هرگــز نشــد حتــی
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ثابــت کنــد؛ امــا بــار چهــارم کــه معشــوقه شــوهرش عکسهــای
ســونوگرافیش را برایــش فرســتاده بــود چــه؟ چــرا بــاز هــم ســکوت
کــرد؟ آه بلــه آن ســال پــدرش مشــکل مالــی داشــت و بــرای برپایــی
جشــن تولــد همســرش از آلــن پــول زیــادی قــرض کــرده بــود ،پولــی
کــه نمیتوانســت بپــردازد .البتــه زن ،بچــه را ســقط کــرد .ایــنرا از
یکــی از دوســتان شــاید دلســوزش شــنیده بــود کــه میخواســت دل
او را خنــک کنــد .بــا شــناختی کــه از شــوهرش داشــت حــدس مـیزد
او زن را مجبــور بــه ســقط جنیــن کــرده باشــد.
و امــا بــار آخــر؛ ایــن بــار حقیقتـاً گل کاشــته بــود .ظاهــرا ً خــود آلــن
هــم از ایــن همــه صبــر و خریــت خســته شــده بــود .چشــمانش را
محکــم بســت و نفــس عمیقــی کشــید .هنــوز آن چــک را داشــت،
چکــی کــه آلــن در شــب رفتنــش بــه مقصــد نیویــورک بــه پــاس ده
ســال حماقــت ،ســکوت و خــرد شــدن برایــش کشــیده بــود .واقع ـاً
کــه چقــدر لطــف کــرده بــود و بــه جیــن اجــازه داده بــود تــا پایــان
ســال در خانهشــان بمانــد .نفــس عمیــق دیگــری کشــید و بهســختی
دســتش را دراز کــرد و کشــوی میــز را بــاز کــرد؛ هنــوز آنجــا بــود.
چــک جوانیــش .اوه البتــه کــه خرجــش نکــرده بــود .نــه ،حتــی اگــر
مجبــور میشــد در خیابــان از گرســنگی دســت و پــا بزنــد هرگــز آنرا
خــرج نمیکــرد .تصمیــم داشــت تمــام ایــن مبلــغ را بــرای مراســم
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کفــن و دفــن آلــن خــرج کنــد .مرگــی کــه بایــد آنقــدر دردنــاک و
زجــرآور میبــود تــا آتــش قلبــش را تــا شــعله آخــر خامــوش کنــد.
در کشو را محکم بست و از اتاق خارج شد.
پشــمالو هنــوز پیــش نگهبــان ســاختمان بــود .میتوانســت قبــل از اینکه
بــرود و او را بیــاورد کمــی چــرت بزنــد .فعالیتهــای امــروز بعــد از
ماههــا تنبلــی و سســتی خســتهاش کــرده بودنــد .هنــوز کام ـ ً
ا بــرای
خوابیــدن آمــاده نشــده بــود کــه نالههایــی خفیــف توجهــش را جلــب
کــرد؛ بهســرعت نگاهــی بــه طــرف آوا انداخــت .بــه نظــر میرســید
خــواب خوبــی نمیبینــد .بهخوبــی میشــد درد و ناراحتــی را در
صــورت خوابیــدهاش دیــد .بــاالی ســر آوا رفــت امــا قبــل از اینکــه
شــانهاش را تــکان بدهــد ،تــکان شــدیدی در خــواب خــورد و نالـهای
بلنــد کــرد .دردی را در پنجــه پایــش احســاس کــرد .بــر اثــر حرکــت
آوا دفترچ ـهای ســیاهرنگ از زیــر دســتانش پاییــن افتــاده بــود .چنــد
لحظ ـهای مــردد مانــد و بــه چهــرهی آوا خیــره شــد کــه حــاال کمــی
آســودهتر شــده بــود .خــم شــد دفترچــه را از روی زمیــن برداشــت.
خودنویــس آبیرنگــی الی آن خودنمایــی میکــرد و وقتــی آنرا
بــاز کــرد از مشــاهده خــط ریــز امــا بســیار زیبــا و خوانــا تعجــب کــرد.
کلمــات بــه زبــان فارســی بودنــد و بســیار ریــز نوشــته شــده بودنــد.
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احســاس بــدی بــه جیــن دســت داد؛ میتوانســت حــدس بزنــد اگــر
آوا بفهمــد یــک زن فضــول آنرا خوانــده چقــدر ناراحــت میشــد.
آهــی کشــید و دفترچــه را کنــار آوا گذاشــت.
 یا عیسی مسیح!آوا بــا چشــمانی کامـ ً
ا بــاز بــه او خیــره شــده بــود .جیــن کــه احســاس
میکــرد فشــارش افتــاده بــا حالتــی دفاعــی گفــت« :مــن نخوندمــش!»
آوا کــه هنــوز از کابوســش عــرق ســردی بــر پیشــانی داشــت و گیــج
خوابــش بــود نگاهــی بــه دفترچــه و جیــن انداخــت .کمــی طــول
کشــید تــا دفترچــهاش را بشناســد .بــا شــناختن دفترچــه چهــرهاش
درهــم رفــت.
 نه نمیخوام االن کنارم باشه. مطمئنی؟آوا جوابی نداد ،فقط دوباره چشمانش را بست.
جیــن بــا دودلــی بــه طــرف شــوفاژ رفــت و کنــارش نشســت .گرمــای
جســم آهنــی آرامشبخــش بــود .نگاهــی دوبــاره بــه آوا کــه روی
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کاناپــه خوابیــده بــود انداخــت و بــاز بــه دفترچــه نــگاه کــرد .ســرانجام
کنجکاویــش بــر او غلبــه کــرد و دفترچــه را بــاز کــرد.
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خیلــی مســخره اســت امــا دکتــرم گفتــه ایــن کار میتونــه کمــک
کنــه ،خــب اگــه ایــن باعــث میشــه پرســتارا مجبــورم نکنــن موقــع
جلســات گروهــی تــو ســالن بشــینم کار بیهــودهای هــم نیســت!
مــن آوا هســتم! خوبــی؟ مــن زیــاد خــوب نیســتم .االن دو هفتــه
هســت کــه اینجــام (بیمارســتان روانیهــا) بیشــتر آدمــای اینجــا
اینگلیسیشــون خــوب نیســت ولــی تــو بخــش اعصــاب یــه مریــض
هســت کــه اونــم ایرونیــه .هــر چنــد فکــر نکنــم جــرات داشــته باشــم
بــرم باهــاش حــرف بزنــم.
االن اون پســری کــه بــه خاطــر اینکــه ســعی داشــته یکــی رو آتیــش
بزنــه اینجاســت ،بــاال ســرم وایســتاده .از کجــا فهمیــدم میخواســته
کســی رو بســوزونه؟ ســاموئل بــا نقاشــی کشــیدن حالیــم کــرد .البتــه
آخــرش نفهمیــدم یــارو کــیِ اون میشــد .حتمــا داره از فضولــی
میمیــره کــه مــن دارم چــی مینویســم.
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خــب دیگــه پرســتار واســه جلســه گروهــی صــداش کــرد ،اونــم
رفــت .ولــی منــو صــدا نکــرد .پــس بهتــره بــه نوشــتن ادامــه بــدم.
اینجــا چیــز زیــادی واســه گفتــن نــداره .اینجــا خیلــی آرومــه ،اونقــدر
آروم کــه گاهــی میترســم و شـبها از تــرس خوابــم نمیبــره .آدمــا
بــرده عــادت هســتن؛ اگــه حتــی بــه چیــزای غیرعــادی عــادت کنــن،
بعــدش کــه همهچــی عــادی بشــه نمیتونــن بــه اون چیــزای عادیــش
عــادت کنــن .فکــر کنــم مــن ایــن طــوری شــدم؛ اونقــدر آمــاده بــاش
خوابیدمــو و اونقــدر بــا هــر صــدا و ســرفهای تــو جــام صــاف نشســتم
کــه ســکوت اینجــا بیشــتر وحش ـتزدهام میکنــه!
دیــروز ،روز بازدیــد کنندههــا بــود؛ مــن معمــوالً ایــن موقعهــا تــو
اتــاق میمونــم امــا دیــروز پرســتار واســه آمپــول زدنــم اومــد تــو
اتــاق .موقــع رفتــن در رو نبســت ،همــون لحظــه یــه آقایــی کــه انــگار
دنبــال کســی میگشــت در حالــی کــه تنــد و تنــد بــه ســیگارش پــوک
م ـیزد تــو اتــاق ســرک کشــید و اومــد تــو .خیلــی وحشــتناک بــود.
آخریــن چیــزی کــه یادمــه نزدیــک شــدن مــرد بــود .فکــر نمیکــردم
ایــن طــوری واکنــش نشــون بــدم؛ کلــی ســعی کــرده بــودم تــا ایــن
مشــکلو حــل کنــم امــا وقتــی بــه خــودم اومــدم کــه بــه تخــت زنجیــرم
کــرده بــودن و اونقــدر آرامبخــش بهــم زده بــودن کــه حــال نداشــتم.
دکتــرم دو ســاعت بعــد اومــد بــاالی ســرم .زن خوبیــه ،ســاموئل بعــدا
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ماجــرای دعــوا کردنــش بــا پرســتار رو ســر اینکه چــرا حواســش نبوده
کــه کســی نیــاد تــو اتــاق رو بــرام نقاشــی کــرد .دکتــرم میگــه بایــد
بــا ترسهــام مقابلــه کنــم .خــب گفتنــش راحتــه امــا وقتــی از تــرس
فلــج شــدی نمیتونــی نفــس بکشــی و دمــای بدنــت یهــو ده درجــه
کــم میشــه .وقتــی چشــات ســیاهی مــیره و میفتــی تــو جهنمــی
کــه هرگــز فکــر نمیکــردی ازش جــون ســالم بــه در ببــری ،چطــور
میشــه باهــاش جنگیــد؟
دیگه نمیدونم چی بنویسم همین دیگه.

جیــن ســرش را بلنــد کــرد و آوا را در حالــی کــه کــه بــه خــواب رفتــه
بــود (امیــدوار بــود خوابیــده باشــد) دیــد .اصــ ً
ا چــرا میخواســت
ســر از گذشــته او دربیــاورد؟ جیــن هرگــز در زندگــی آدم کنجکاوی
نبــود و واقعـاً فکــر نمیکــرد بعــد از ســه رو ِز دیگــر کــه ســپنتا بــرای
بــردن او میامــد دیگــر هرگــز در زندگیــش آوا را میدیــد ،بــا ایــن
تفکــرات دفترچــه را بســت و کنــار خــودش گذاشــت.
اما...
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۲

خیلــه خــب دوبــاره برگشــتم .فکــر میکنــم دیگــه هردوتامــون
فهمیدیــم کــه اینجــا چــه جــای مزخرفیــه .پــس بــذار یــه کــم بــرات
از ماجراهــای هیجانانگیزتــر تعریــف کنــم؛ گفتــم هیجــان امــا یــادم
افتــاد زندگــی مــن اص ـ ً
ا هیجانانگیــز نیســت .لعنتــی ،دلــم میخــواد
رضــا رو پیــدا کنــم ،رضــا ...بیــا پیشــم!
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۳

دیشــب خــواب دیــدم ،خــواب کــه نبــود ،یــه خاطــرهی خیلــی قدیمی
از زندگــی قبلیــم بــود؛ اون روز رو حتــی تــو بیــداری هــم خــوب
یادمــه ،ســال آخــر دبیرســتان بــودم .بــا وجــود اینکــه اول بهــار بــود
هــوا هنــوز ســرد بــود ،سوئیتشــرت مشــکیمو پوشــیده بــودم ،کنــار
جیبــش پــاره شــده بــود؛ همــش یــادم میرفــت بدوزمــش .اون روز
شــیفت مدرســه بعــد از ظهــری بــودم و داشــتم تنــد تنــد میرفتــم تــا
خودمــو بــه موقــع برســونم .مدرس ـهمون زیــاد دور نبــود؛ پیــاده فقــط
یــه ربــع راه بــود.
همیــن طــور کــه حواســم بــه گوشــه پــاره جیبــم بــود یهــو احســاس
کــردم رفتــم تــو شــکم یکــی؛ ســریع خودمــو جمــع و جــور کــردم و
دیــدم خــوردم بــه رضــا! از تــرس نفســم بــاال نمیومــد .رضــا بدجــور از
اینکــه تــو خیابــون حواســم بــه اطــراف نباشــه بــدش میومــد ،بــا اخــم
گفــت« :کلــه خــر صــد بــار نگفتــم چشــاتو بــاز نگــه دار؟!»
کیفمــو دو دســتمی گرفتــم و در حالــی کــه داشــتم فــرار میکــردم
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داد زدم« :خودتــی!» میدونســتم اگــه اراده بکنــه ســه ســوته بهــم
میرســه؛ امــا گذاشــت در بــرم.
بعــدا ً موقــع غــروب همیــن کــه زنــگ خونــه خــورد ،اونقــدر
ســریع از مدرســه بیــرون اومــدم کــه اولیــن دبیرســتانی بــودم کــه تــو
خیابــون پیــداش شــده بــود .پســرا یکــی یکــی یــا دو تــا دو تــا دور و
بــر مدرســه منتظــر دوس دختراشــون بــودن ،بعضــی هــم واســه تــور
کــردن کیسهــای جدیــد اومــده بــودن .هیــچ وقــت نفهمیــدم اینــا کــه
مثــل مــا مدرســه مـیرن ،چطــوری همیشــه بــه موقــع خودشــونو واســه
تعطیلــی دختــرا میرســونن جلــوی مدرســه.
دو ســه تــا از دوســتای رضــا رو شــناختم و از تــرس اینکــه آمــارم رو
بهــش بــدن ،ســرمو از آســفالت خیابــون بلنــد نکــردم؛ آخــرش تــا
برســم ســر کوچهمــون گــردندرد گرفتــم .تــو کوچــه کــه رســیدم
دیــدم نــدا مثــل همیشــه رفتــه پــی بــازی و ســروش رو تــو حیــاط ول
کــرده ،دویــدم و ســروش رو گرفتــم تــا بیشــتر خودشــو تــو باغچــه
بــه لجــن نکشــه .از ســال دیگــه کــه میرفــت کالس اول راحــت
میشــدم ،حداقــل روزی  ۶ســاعت از دســت َشــربازیهاش راحــت
بــودم ،تــازه خودمــم دیپلــم میگرفتــم و دیگــه میتونســتم تــو خونــه
بمونــم و بیشــتر رو کار خیاطــی تمرکــز کنــم .بــا عصبانیــت دو ســه تــا
جیــغ کشــیدم و نــدا رو صــدا کــردم:
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 احمق! نمیگی تو خاک و خل مریض میشه؟ بــه مــن چــه! مــن فــردا امتحــان دارم ،داشــتم درس میخونــدم،اینــم همــش گریــه میکنــه.
دیــدم راس میگــه ،کتــاب جبــرش دســتش بــود .ســروش رو بلنــد
کردمــو بــردم تــو حمــوم .صــدای نــدا اومــد کــه گفــت« :مــن مـیرم
از صدیقــه چنــد تــا ســوال بپرســم».
 زود بیا! کلی کار خیاطی داریم. خب بابا.خونهمــون بــا اینکــه بــزرگ بــود ،خیلــی درب و داغــون بــود .عم ـ ً
ا
فقــط یــه ســالن بــزرگ و یــه اتــاق ســالم داشــت .زیرزمیــن رو هــم
کــه کــرده بــودم خیــاط خونــه و بــا نــدا واســه ایــن و اون لبــاس
میدوختیــم تــا بلکــه خــرج درســمونو بذاریــم کنــار؛ بــه شــوهرخاله
کــه امیــدی نبــود .البتــه شــوهرخاله نمیدونســت خیاطــی میکنیــم؛
راننــده بیابــون بــود و چنــد مــاه یــه بــار پونــزده روز خونــه بــود .همیــن
یــه دونــه هنــر رو هــم صدقــه ســر خالــه خدابیامــرزم داریــم کــه از
بچگــی مــا رو کنــارش نشــوند و فــوت و فــن کار رو یادمــون داد.
بعــدش هــم کــه همــراه بابــا و مامانــم وقتــی مــن پونــزده ،نــدا چهــارده
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ســالمون بــود و ســروش ،پســرخالهام ،تــازه چهــار ســاله شــده بــود
فــوت کــردن .قبــل فــوت خالــه ،شــوهرخاله رو شــاید ســالی دو بــار
میدیدیــم؛ گفتــم کــه راننــده بیابــون بــود .امــا بعــدش تــا اونجــا کــه
میتونســت ســعی میکــرد زود بــه زود بهمــون ســر بزنــه .بــه قــول
خــودش مــردم بایــد بفهمــن ایــن خونــه و دختــرای تــوش بیصاحــب
نیســتن؛ هــر چنــد مــن کــه دوس داشــتم همــون ســالی یــه بــار ببینمش.
ســروش رو شســتم و خشــکش کــردم .پریــدم تــو اتــاق کوچیکــه
و لباساشــو بــردم تــا تنــش کنــه .وقتــی دوبــاره تــرگل ورگل شــد
بردمــش تــو زیرزمیــن تــا هــم بــه کارم برســم ،هــم حواســم بهــش
باشــه .رضــا تازگــی از یــه تولیــدی مانتــو برامــون ســفارش گرفتــه بود؛
پــول خوبــی تــوش بــود .البتــه مــن زیــاد عشــق دانشــگاه نبــودم ،دوس
داشــتم همیــن کار دوخــت و دوز رو ادامــه بــدم ،واســه خــودم ســری
تــو ســرا در بیــارم .خالــم همیشــه میگفــت اســتعداد دارم .حتــی یــه
بــار رضــا گفــت بــرم دانشــکده طراحــی لبــاس ولــی پــرس و جــو کــه
کــردم دیــدم فقــط اســمش طراحــی لباســه؛ لباســی کــه نــه انتخــاب
رنگــش واســت آزاده و نــه میتونــی مدلــش رو خــودت بــدی ،چــه
طراحــی داره آخــه؟ فشــن زنــا رو هــم کــه بایــد فرامــوش کــرد؛ امــا
نــدا زرنــگ بــود و میخواســت مدیریــت بازرگانــی بخونــه؛ واقعــاً
هــم مدیریــت بهــش میومــد ،تجــارت تــو خونــش بــود ،هیــچ کــدوم
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از کاســبای محــل نمیتونــن یــه تومــن ازمــون اضافــه بگیــرن.
بــرای خــودم تــو زیرزمیــن مشــغول خیاطــی بودم کــه یهــو در زیرزمین
چهارطــاق بــاز شــد« :ترســیدم! مثل آدم بیــا تو!»
رضــا پلههــا رو دو تــا یکــی کــرد و ســر راهــش یــه تــو ســری بــه
ســروش کــه داشــت بیــن لباسهــای تــازه دوختــه شــده آتیــش
میریخــت زد و روونــه حیاطــش کــرد و گفــت« :بــاز در بــاز بــود.
در ایــن خونــه بیصاحــب رو قفــل کــن دیگــه».
 انگار ما چی داریم بیان بدزدنش .رضا کامپیوتر خرابه. باز دوباره چی کار کردی؟ هیچــی بــه خــدا ،ایــن نــدا میخواســت دو ســه تــا لبــاس مجلســیاز تــو اینترنــت در بیــاره ،نمیدونــم چــرا از اون موقــع همــش فولــدر
خالــی تــو درایوهــا درســت میشــه.
مثــل متخصصهــای ماهــر بیاینکــه خــم بــه ابــرو بیــاره گفــت:
«ویــروس افتــاده ،بعــدا فلــش میــارم ویروسکــش رو آپ میکنــم».
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چیــزی نگفــت .وقتــی کارم رو مانتــو تمــوم شــد از زیــر چــرخ
کشــیدمش بیــرون و گفتــم« :بیــا ببینــم انــدازه هســت».
 چقدر واسه من مانتو میدوزی ،دو تا دارم ،بسه دیگه. اونــا کهنــه شــدن .تــرم جدیــد دانشــگاه بایــد مانتــوی نــو بپوشــی.اونجــا کــه نم ـیذارن مثــل مــردا لبــاس بپوشــی.
اومــد جلــوم ،یــه دستشــو انداخــت دور کمــرم و کشــید منــو تــو
ســینهاش و بــا صــدای موزیان ـهاش گفــت« :میخــوای نشــون بــدم از
اون مــردا چقــدر مردتــرم؟»
مثــل لبــو ســرخ شــدم .هلــش دادم عقــب .وقتــی صورتمــو دیــد
خنــدهی بلنــدی کــرد و مانتــو رو ازم گرفــت و همونجــوری رو
تیشــرت بنفشــش پوشــید .قــد مانتــو رو انــدازه گرفتــم و گفتــم:
«تنــگ نیســت؟»
 نه خوبه! باشه درش بیار.مانتــو رو بــا ســرعت درآورد و انداخــت رو چــرخ خیاطــی .همیشــه
67

یاسمن نسا

بنفشه سفید

مجبــور بــودم واســه لباســاش بیشــتر پارچــه بــذارم؛ چــاق نبــود امــا
قــدش خیلــی بلندتــر از دختــرای عــادی بــود .همیشــه حســرت تــن
الغرشــو داشــتم ولــی یــه چنــد بــاری کــه مثــا اومــدم رژیــم بگیــرم
بــا اون زبــون رک و تلخــش گفــت کــه از دختــرای گوشــتی بیشــتر
خوشــش میــاد و نیقلیونــی بــه دردش نمیخــوره.
 امشــب شــاید اومــدم پیشــتون ،مــادرم مــیره خونــه خواهــرم؛بچــهاش مریضــه .اشــکال نــداره؟
 نه شوهرخالهام دیروز زنگ زد گفت ده روز دیگه میاد.***
رییییییییییییینگ...ریییییییییییییییینگ............
دفترچــه را بــا احتیــاط روی زمیــن گذاشــت ،قبــل از اینکــه صــدای
تلفــن آوا را بیــدار کنــد بــه طــرف میــز تلفــن شــیرجه رفــت:
 بله؟ خانم ... خودم هستم.68
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 مــن  ...هســتم وکیــل آقــای  ...در رابطــه بــا کلکســیون هنــریشــوهرتون تمــاس گرفتــم .بــا توجــه بــه...
جیــن دیگــر صــدای مــرد را نمیشــنید ،بــا ســرعت گوشــی بــه دســت
بــه طــرف اتــاق خــواب رفــت و در حالــی کــه بیــن کشــوهای میــز
آرایــش دنبــال چیــزی میگشــت ،دوبــاره صــدای مــرد بــه گوشــش
رســید
 الو...؟ بلــه ادامــه بدیــد( .بــا خشــونت کشــو را از جایــش بیــرون کشــید وروی زمیــن انداخــت)
 بلــه همــون طــور کــه گفتــم طبــق وکالتــی کــه بــه مــن داده شــده،میخواســتم اگــر ممکنــه روزی رو در همیــن هفتــه تعییــن کنیــد تــا
بــرای بــردن...
بــا خوشــحالی کیــف چــرم قهــوهای رنگــی را کــه بــه دنبالــش بــود
زیــر انبوهــی از کاغــذ و خــرت و پــرت پیــدا کــرد و آنرا بــه چنــگ
گرفــت و در همــان حــال پرســید:
 امروز چه روزیه؟69
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 ببخشید؟ پرسیدم امروز چه روزیه؟ ام ...چهارشنبه خب متاسفم آقای...  ...هستم. بلــه بلــه ،متاســفم امــا مــن االن در تعطیــات هســتم ،شــما میتونیــدده روز دیگــه بــا مــن تمــاس بگیریــد و بــرای بــردن نقاشـیها بیاییــد.
 اما شما االن از منزلتون دارید صحبت میکنید. دیگه نه! متاسفم ،ده روز دیگه میبینمتون.تلفــن را قطــع کــرد و بــه طــرف ســالن رفــت .بــا آیفــون ،نگهبانــی
ســاختمان را گرفــت:
 مــن تــا نیــم ســاعت دیگــه میــام گربــهام رو ببــرم .لطف ـاً هرکــساومــد بگــو منــزل نیســتم.
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بــا ســرعت بــه ســمت اتاقخــواب دویــد .خــودش هــم نمیدانســت
قصــد انجــام چــه کاری را دارد ،امــا ناگهــان حســی قــوی و نیرویــی
مافــوق ارادهاش او را وادار بــه تــرک خانــه میکــرد .مطمئــن نبود کار
درســتی انجــام میدهــد امــا تــا ده روز دیگــر کــه بــه خانــه جدیــدش
میرفــت ،نمیتوانســت وکیــل را بپذیــرد .حــاال کــه ســلولهای
مغــزش شــروع بــه طرحریــزی یــک نقشــهی تالفیجویانــه کــرده
بودنــد ،نبایــد عقــب مینشســت .در کمتــر از ده دقیقــه ساکدســتی
و چمــدان کوچکــش را بســت و آمــاده شــد .بــه طــرف ســالن رفــت و
بــا احتیــاط آوا را صــدا زد.
 آوا؟آوا بــا تــرس تــکان شــدیدی خــورد و از جــا پریــد امــا بــا دیــدن
جیــن آرام شــد .جیــن در حالــی کــه پالتویــش را بــه او م ـیداد و در
جســتوجوی کاله و شــالش زیــر کاناپــه خــم شــده بــود گفــت:
«بایــد بریــم .همیــن االن».
بــدون ســوال اضافـهای آپارتمــان را تــرک کردنــد .جیــن فقــط کمــی
معطــل چــک کــردن بســته بــودن شــیرگاز و آب کــرد .وقتــی پشــمالو
را از نگهبــان میگرفــت ،ســفارش اکیــد کــرد کــه بــه هیــچ کــس
اجــازه ورود بــه منزلــش را ندهــد و ســپس همــراه آوا در خیابــان
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ی ـخزده ناپدیــد شــد.
آنقــدر ســریع عمــل کــرده بودنــد که حتــی وقت نکــرده بود تاکســی
خبــر کنــد .همیــن کــه وارد دومیــن خیابــان شــدند آوا اساس ـیترین
ســوال ممکــن را پرســید:
 کجا میریم؟لحظـهای مکــث کــرد ...کجــا؟ نکتـهی خوبــی بــود .ســپنتا کــه منزلش
نبــود .بــه دیگــران هــم نمیشــد اعتمــاد کــرد ،بیشــتر آنهــا از دوســتان
آلــن بودنــد .دســتانش بــا چمــدان و ســاک پــر بودنــد و نمیتوانســت
آنهــا را بــه هــم بمالــد ،پــس شــروع بــه لــب ورچیــدن کــرد و بعــد از
کمــی فکــر گفــت« :میریــم پیــش ژان».
ژان یکــی از همــکاران ســابقش بــود و خان ـهاش نســبتا آن ســر شــهر
قــرار داشــت ،دقیقـاً چیــزی کــه جیــن نیــاز داشــت؛ دورشــدن تــا حــد
ممکــن.
هــوا تاریــک شــده بــود کــه باالخــره تاکســی آنهــا را جلــوی
آپارتمانهــای ســازمانی کــه بــدون هیــچ خطایــی شــکل هــم ســاخته
شــده بودنــد پیــاده کــرد .آوا کــه از مکانهــای ناشــناس و جدیــد
خوشــش نمیامــد ،بــا اخــم و ناراحتــی بــه جیــن چســبید.
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 جین؟  ...اوه جینننن. ژان ،فکــر نمیکنــم دو مــاه ندیــدن مــن قیاف ـهام رو از یــادت بــردهباشــه .بــرو کنــار ایــن بیــرون خیلــی ســرده.
ژان کــه مــردی بلنــد قــد بــا موهــای بلند قهــوهای روشــن بود ،خواســته
و ناخواســته بــه آنهــا اجــازه داد تــا وارد آپارتمــان کوچــک و تــک
خواب ـهاش شــوند .بــا وجــود کوچــک بــودن خانــه ،گرمــا و نــوری
لذتبخــش از فضــای آن ســاطع میشــد.
 تنهایی؟ اگه منظورت ژاکلینه ،ما یک ماه پیش به هم زدیم.جیــن وســایلش را وســط ســالن رهــا کــرد و آوا را کــه ماننــد چــوب
کنــارش خشــک شــده بــود وادار کــرد روی مبــل رنــگ و رورفتـهی
وســط ســالن بنشــیند .آوا در حالــی کــه چشــم از ژان برنمیداشــت بــا
احتیــاط زیــاد ،درســت لبـهی مبــل نشســت .ژان کــه هنــوز در شــوک
بــود گفــت:
 من هزار بار سعی کردم باهات تماس بگیرم کجا بودی؟73
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 ژان ،ایــن آواســت .مــن زیــاد اینجــا نمیمونــم ،فقــط میخواســتمیــه جایــی پیــدا کنــم تــا یــه کــم فکــر کنــم.
 دیوونه شدی ،تا هرموقع بخوای میتونی بمونی.جیــن ســری بــه عالمــت تشــکر تــکان داد و ژان کــه هنــوز کلــی
ســوال داشــت دســتی بــه مویــش کشــید و گفــت« :خــب کــی پیتــزا
میخــوره؟»
پشــمالوی بیچــاره ،از آنجایــی کــه غــذای گربــه نداشــتند مجبــور
شــد بــه کمــی سوســیس رضایــت بدهــد .متاســفانه آپارتمــان ژان بــه
انــدازه جیــن بــزرگ نبــود و آوا هــم از نشســتن کنــار دوســت جیــن
و گربــه راحــت نبــود؛ ظاهــرا ً ترســش از مــرد غریبــه بیشــتر از گربــه
بــود؛ چــون چنــان محکــم بــه جیــن چســبیده بــود و بــا هــر حرکــت
ژان از جــا میپریــد کــه جیــن چنــد بــار مجبــور شــد بــه او قــوت
قلــب بدهــد کــه آزار ژان بــه مورچــه هــم نمیرســد.
ژان کــه متوجــه حــاالت غیــر عــادی آوا شــده بــود ،دورتریــن صندلی
را نســبت بــه او انتخــاب کــرد و نشســت .در طــول شــام بیشــتر ژان
بــود کــه صحبــت کــرد و خبرهایــی را از محــل کار ســابق جیــن و
بعضــی دوســتان مشترکشــان بــه او داد .بعــد از صــرف شــام و جمــع
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کــردن ظرفهــا ،جیــن پتوهــای اضافــه را از دوســتش گرفــت و روی
زمیــن پهــن کــرد .ژان هــم شــب بــه خیــر گفــت و رفــت تــا بخوابــد و
خوشــبختانه پشــمالو هــم بــه دنبالــش وارد اتــاق خوابــش شــد.
مــدت زیــادی طــول نکشــید تــا جیــن هــم بــه کمــک قرصهایــش
بــه خــواب بــرود.
خشــش ...خشــش ...جیــن از صــدای جابهجایــی جســمی بــه هشــیاری
رســید ،امــا چشــمانش را بــاز نکــرد .احتمــاال ژان بــود کــه بــرای
دستشــویی رفتــن بیــدار شــده بــود .مطمئنــاً دیــدن یــک مــرد نیمــه
برهنــه ارزش بــاز کــردن چش ـمها را نداشــت؛ امــا همــان لحظــه بــاد
ســردی بــه صورتــش خــورد .بــه یــاد نداشــت در دستشــویی رو بــه
فضــای بیــرون از خانــه بــاز شــود.
آوا.
یــادآوری همیــن اســم کافــی بــود تــا بــه ســرعت ســرجایش بنشــیند.
مغــزش بــه ســرعت بدنــش عکسالعمــل نشــان نــداد و چنــد لحظـهای
طــول کشــید تــا بــا انجــام معادل ـهی در بــاز آپارتمــان و نبــود آوا بــه
جــواب برســد؛ بــا ســرعت از جا پریــد و پالتویــش را از روی جالباســی
برداشــت و از خانــه بیــرون رفــت .هــوای بیــرون حتــی از هنــگام
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غــروب هــم ســردتر بــود و بــا وجــود تاریکــی شــب ،بــرف ســفید
روی زمیــن و ردپاهــای کفــش روی آن بهخوبــی قابــل مشــاهده بــود.
بهســرعت پلههــا را دو تــا یکــی کــرد و بــه محــض اینکــه در میانـهی
حیــاط جســمی تیرهرنــگ را دیــد فریــاد زد :آوا!
آوا بیتوجــه بــه رفتــن ادامــه داد و حتــی مکــث کوچکــی هــم نکــرد.
جیــن کــه بــر اثــر عجلــه کفــش به پــا نداشــت ،تیــزی ســرمای بــرف را
بــا ناراحتــی قبــول کــرد و از روی آخریــن پلــه قــدم بــه داخــل حیــاط
تاریــک گذاشــت کــه فقــط بــا چراغهــای ورودی ســوئیتهای
طبقــه اول روشــن مانــده بــود؛ در همــان دو قــدم اول احســاس کــرد
کــه دیگــر انگشــتان پایــش را حــس نمیکنــد.
درســت وقتــی کــه دســت آوا روی میلــهی دروازه ورودی لغزیــد،
جیــن بــا خشــونت شــانهاش را گرفــت و او را بــه ســمت خــودش
چرخانــد« :داری چــه غلطــی میکنــی؟»
 دارم میرم. اوه واقعــاً؟! فکــر کــردم داری میرقصــی! برگــرد تــوی خونــهپاهــام داره یــخ میزنــه.
از شــدت ســرما و درد پاهایــش ،لحظــهای خــم شــد تــا نــوک
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انگشــتانش را مالــش دهــد ،امــا بــه محــض اینکــه ســرش را بلنــد کــرد
آوا رفتــه بــود.
 لعنتی.بــا ســرعت بــه ســمت آپارتمــان دویــد و پاهــای یـخزدهاش را بــه زور
وارد پوتینهایــش کــرد و دوبــاره از آپارتمــان بیــرون دویــد .نگاهــی
بــه ســاعتش انداخــت؛ ســاعت  ۳صبــح بــود و جیــن از فــرط عصبانیت
و حــرص در معــرض انفجــار بــود .آنقــدر خونــش بــه جــوش آمــده
بــود کــه حتــی دیگــر ســرمای شــدید شــب را احســاس نمیکــرد.
متاســفانه بــارش بــرف و تاریکــی خیابانهــا عمــ ً
ا جســتوجو را
بینتیجــه کــرده بــود .احســاس میکــرد بــا وجــود آن همــه برفــی
کــه روی ســر و کلــهاش ریختــه بــود شــبیه بــه یتــی شــده اســت.
بــرای لحظـهای تصمیــم گرفــت بــه خانــه ژان برگــردد و اصـ ً
ا دختــر
را فرامــوش کنــد؛ در هــر صــورت او کــه دایــه ایــن بچــه نبــود .بــا
حــرص دســتش را داخــل پالتویــش بــرد .از برخــورد دســتش به شــیئی
پهــن تعجــب کــرد؛ بــا بیــرون کشــیدن آن متوجــه دفترچــه خاطــرات
آوا شــد .در تاریکروشــن نــو ِر تنهــا چــراغ خیابــان ،جلــد دفترچــه
بــرای اولیــن بــار نظــرش را جلــب کــرد؛ جلــد دفترچــه تیــره بــود امــا
اگــر آنرا زیــر نــور کــج میکــرد متوجــه خطوطــی میشــد کــه بــا
خــودکار تی ـرهای کشــیده شــده بودنــد کــه در حالــت عــادی و زیــر
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نــور مســتقیم واضــح نبودنــد:
 گورستان.زیــر لــب غرولنــدی کــرد؛ آخــر ســپنتا چــه فکــری کــرده بــود ،یــک
دختــر نیمهدیوانــه را بــه او ســپرده بــود! بــا عصبانیــت دفترچــه را
داخــل جیبــش فــرو بــرد و بــه ســمت خیابــان بعــدی رفــت .اگــر تــا
صبــح پیدایــش نمیکــرد ،بــه ســپنتا زنــگ م ـیزد تــا پلیــس را خبــر
کنــد .از شــدت حــرص بدنــش گــرم شــده بــود و کمتــر ســرما را
احســاس میکــرد .اگــر فقــط آوا زبــان مــردم ایــن شــهر را میفهمیــد
کمتــر نگــران میشــد.
طــی نیــم ســاعت بعــدی خیابانهــای اصلــی اطــراف آپارتمــان را
جســتوجو کــرد امــا خبــری از آوا نبــود .هیــچ ایــدهای نداشــت
کــه کجــا ممکــن اســت رفتــه باشــد .یــاد فیلمهــای پلیســی افتــاد کــه
همیشــه میگفتنــد خودتــان را جــای دزد بگذاریــد تــا ببینیــد اگــر
جــای او بودیــد چــه میکردیــد؟ جیــن ســعی کــرد ایــن شــیوه را
پیــاده کنــد .واقع ـاً اگــر بــه جــای آوا بــود ایــن موقــع از شــب کجــا
میرفــت؟ در ایــن شــهر تنهــا دو مــکان بــرای رفتــن جیــن وجــود
داشــت :منــزل آلــن و ژان؛ از اولــی فــراری داده شــده بــود و بــه دومــی
نمیتوانســت برگــردد .بــرای لحظـهای دچــار غــم عمیقــی شــد؛ واقعـاً
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بعــد از دوازده ســال زندگــی در ایــن شــهر کــه دانشــگاهش را هــم
در اینجــا گذرانــده بــود هیــچ جایــی بــرای رفتنــش وجــود نداشــت؟
پــس دوســتانش چــه؟ آن آدمهــای خوشبرخــورد کــه هــر روز بــا
گرمــی بــه صورتــش نــگاه میکننــد و حالــش را میپرســند؟ آن
افــرادی کــه در جش ـنها دعوتــش میکننــد؟ یعنــی اگــر همیــن االن
بــه منــزل یکــی از ایــن افــراد بــرود او را داخــل راه میدهنــد؟ یــا
اجــازه میدهنــد تــا مدتــی نامعلــوم نزدشــان بمانــد؟ پــس دوســت
یعنــی چــه؟
 هی یارو!جیــن بــا شــنیدن صــدای گرفتــهای از افــکارش خــارج شــد .دور و
اطرافــش را نگاهــی کــرد.
 نکنه ایستاده خوابت برده؟ بیا اینجا!بالفاصلــه در داخــل کوچــهای فرعــی کنــار ســطل بــزرگ زبالــه
پیرمــردی را دیــد کــه رو بــه رویــش حلبــی شــعله ور در آتــش قــرار
داشــت.
پیرمرد به حالت آواز گفت:
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 آتــش ،ایــن یــار گــرم و دوســت داشــتنی زاینــدهی شــیطان و پــاککننــدهی آلودگیهــا.
موجــود پیــر و شکســته آنقــدر خــودش را در لباسهــای منــدرس و
کهنــه و شــال گــردن بــزرگ ســیاهرنگ و کاله پشــمی پیچانــده بــود
کــه فقــط چشــمهای قهوهایــش دیــده میشــد.
 فکــر کــردم از ســرما یــخ زدی؛ آخــه مدتــی بیحرکــت ایســتادهبــودی! تــو یــه ربــع گذشــته دفعــه ســومه از ایـنور رد میشــی ،چــی
شــده؟ دنبــال چیــزی میگــردی؟
جیــن کــه هنــوز کام ـ ً
ا از افــکارش خــارج نشــده بــود کنــار آتــش
ایســتاد و دســتهایش را روی آن گرفــت و گفــت:
 دنبــال یــه دختــر میگــردم ،یــه دختــر جــوون بــا پالتــوی قهــوهایاز اینجــا رد نشــد؟
پیرمرد خندید یا حداقل جین فکر کرد که خندید.
 تــوی ایــن بــرف و بــوران دختــر بــودن یــا پســر بــودن کســی روتضمیــن نمیکنــم کــه درســت تشــخیص بــدم امــا بهتــره زیــر پــل
شــرقی رو بگــردی ،تــو همچیــن شــبهایی همــه اونجــا جمــع
80

یاسمن نسا

بنفشه سفید

میشــن تــا بــا کنــار هــم بــودن خطــر مــرگ تــو ســرما رو کــم کنــن.
البتــه اینــم از حماقتشــونه؛ انــگار کــه عزرائیــل از جمعیــت میترســه.
مگــه نــه مارتــی؟
جیــن کــه مطمئــن بــود جــز پیرمــرد کســی آنجــا نبــوده بــا ســوء ظــن
اطرافــش را نگاهــی کــرد امــا وقتــی متوجــه نــگاه خیــره پیرمــرد بــه
هــوا شــد متوجــه ماجــرا شــد.
 مارتــی هــم بــا مــن موافقــه! اون میگــه بهتــره امشــب رو کنــار ایــنآتیــش بمونــی ،هــوای بدیــه.
 میدونــم االنــش هــم هــوا خیلــی ســرده امــا بایــد حتمــا ایــن دختــررو پیــدا کنــم.
پیرمرد کمی با مارتی مشورت کرد و سپس رو به جین گفت:
 اگــه بخــوای مارتــی بــرات دنبالــش میگــرده ،اون خیلــی ســریعه وســرما رو هــم خیلــی دوس داره.
جین ناخودآگاه لبخندی زد و گفت:
 از مارتــی مچکــرم بــه نظــر دوســت خوبــی میــاد ،اگــر موفــق نشــدم81
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حتمــا واســه کمــک میــام پیشــتون!
بــه محــض اینکــه یــک قــدم از آتــش دور شــد دوبــاره ســرمای شــدید
بــه داخــل لباســش نفــوذ کــرد .در پشــت ســر صــدای پیرمــرد بــه
گــوش میرســید کــه میگفــت:
 بهترین دوست .اون بهترین دوسته.پــای پیــاده حــدود ســه ربــع راه رفــت تــا بــه پــل رســید .ســاعت از
چهــار صبــح گذشــته بــود و جیــن جــز درد و ســرما چیــز دیگــری
حــس نمیکــرد .از بــاالی پــل نگاهــی بــه رودخانــه زیــر پایــش
انداخــت.
 هی دیوونه از اونجا نپر بیا ،از این پایین بپر تو آب!صــدای شــاد و شــنگول چنــد دختــر و پســر جــوان از زیــر پــل نظــرش
را جلــب کــرد؛ دختــری کــه او را مخاطــب قــرار داده بــود بــا شــادی
شیش ـهی ســیاهی را کــه مشــخصا آب نبــود بــاال و پاییــن میکــرد و
بــا قدمهــای نامتعادلــش جیــن را دعــوت بــه مســابقهی شــنا میکــرد.
خــدا را شــکر کــه جوانــان دیگــر هنوز کمــی هشــیاری داشــتند وگرنه
بیشــک صبــح فــردا بایــد جنــازه رفیقشــان را از کــف رودخانــه جمــع
میکردنــد .جیــن بــا احتیــاط از سراشــیبی ی ـخزده کنــار جــاده پاییــن
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رفــت و خــودش را بــه زیــر پــل رســاند و بیتوجــه از کنــار گــروه
جوانــان رد شــد .بیخانمانهــا در زیــر پــل بیــن دو طــرف رودخانــه
بــا چــوب و تنــه درختهــا پلهــای نامطمئنــی ایجــاد کــرده بودنــد
تــا بــرای رفتــن بــه آن ســمت دیگــر مجبــور نباشــند از سراشــیبی بــاال
برونــد و از روی پــل رد شــوند .در هــر ســمت پــل پیادهرویــی عریــض
وجــود داشــت کــه یــک انســان بالــغ میتوانســت راحــت در عــرض
آن دراز بکشــد .هــر چنــد متــر هــم حلبیهــای بزرگــی کــه آتشــدان
و بخــاری ایــن مــردم بودنــد قــرار داشــت.
بــا احتیــاط از روی چنــد موجــود خوابیــده در کیســه خوابهــای
کثیــف و کهنــه رد شــد و نگاهــی بــه آن طــرف پــل انداخــت .کســی
توجهــی بــه او نداشــت و جــز چنــد نفــری معــدود کــه کنــار حلبیهای
آتــش نشســته بودنــد و صحبــت میکردنــد ،یــا غــرق در خیــال بــه
آتــش خیــره شــده بودنــد دیگــران بــه نظــر خــواب میرســیدند.
جیــن چنــد بــاری هــر دو ســوی پیادهروهــا را از نظــر گذرانــد امــا
آوا را ندیــد .نگاهــی بــه ســاعت انداخــت ،تــا طلــوع خورشــید ســه
ســاعتی مانــده بــود .دیگــر عقلــش قــد نم ـیداد بــه کجــا بــرود و از
فــرط خســتگی همانجــا کنــار دیــوار نشســت و پایــش را دراز کــرد.
ترســوتر از آن بــود کــه در آن ســرما بــه خــواب بــرود و هرچنــد
چیــز باارزشــی همــراه نداشــت ،امــا دلیلــی هــم نمیدیــد کــه یکــی از
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ایــن بیخانمانهــا وقتــی خــواب اســت بــه طمــع پــول بــه او حملــه
ور نشــود .بــا خســتگی دســت در جیــب کــرد و بــاز دســتش بــه آن
دفترچــه خــورد .دیگــر کوچکتریــن میلــی بــه خواندنــش نداشــت،
امــا هیــچ چیــز غیــر از خوانــدن نمیتوانســت چشــمانش را بــاز نگــه
دارد ،پــس بــا بیمیلــی دفترچــه را بــاز کــرد:
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دارم خــل میشــم .اینجــا خیلــی خفــه هســت .نمیتونــم نفــس
بکشــم ،دیوارهــا زیــادی ســفیدن .از رنــگ ســفید متنفــرم ،منــو یــاد
کفــن مینــدازه .از کفــن متنفــرم .از مــرگ متنفــرم .اینجــا همــه عجیــب
غریبــن .از همــه خلتــر پرســتارا و دکتــرا هســتن ،لعنتیهــا اگــه فقــط
منــو ول کنــن میدونــم حالــم بهتــر میشــه .اگــه فقــط از اینجــا فــرار
کنــم ،اگــه رضــا رو پیــدا کنــم حتمــا حالــم خــوب میشــه .یعنــی
پیــداش میکنــم؟ احســاس میکنــم نفریــن شــدهام کــه هیــچ وقــت
پیــداش نکنــم .نــدا خیلــی بــه نفریــن معتقــده .منــم یــه موقعــی بهــش
اعتقــاد داشــتم ،یــه موقعــی بــه خیلــی چیــزا معتقــد بــودم .کــی بــود؟
چــه ســالی بــود؟ چــرا ایــن جــوری شــد؟ تقصیــر اونــه ،میدونــم
کــه تقصیــر اونــه .حتــی اگــه از اینجــا فــرار کنــم ،یعنــی میشــه از
اینجــا فــرار کــرد؟ بایــد تــوی روز فــرار کنــم ،اینجــا کســی انتظــار
نــداره تــوی روز کســی فــرار کنــه ،امــا شــبا فــرق داره ،همــه مواظبــن.
چطــوری فــرار کنــم؟ ایــن دفتــر داره خلــم میکنــه ،نکنــه اون دکتــره
بیــاد اینــا رو بخونــه؟ اینجــا هیچکــی فارســی بلــد نیســت ،فارســی،
85

یاسمن نسا

بنفشه سفید

پارســی ،ایرانــی ،اینجــا همــه غریبــه هســتن .ایــران ،البــزر ،دماونــد ،نــه
بایــد ادامــه بــدم ،بایــد بنویســم ،نبایــد یــادم بــره تهــران ،مشــهد ،شــیراز
یــه روز فارســی هــم یــادم مـیره ،قرمــه ســبزی و زرشــک پلــو ،قیمــه.

86

یاسمن نسا

بنفشه سفید

۵

یــاد روزی افتــادم کــه متیــن رو بــرای بــار اول دیــدم .صبــح جمعــه
بــود .دقیــق یادمــه ســاعت دوازده بــود و مــن تنــد و تنــد داشــتم
خیاطــی میکــردم .شــوهرخاله پیغــام داده بــود تــا اواخــر هفتــه دیگــه
میــاد خونــه و میخواســتم قبــل اومدنــش آخریــن سفارشــات خیاطــی
رو هــم تمــوم کنــم .حتــی نــدا هــم کــه کمتــر از ســه هفتــه بــه شــروع
امتحانــات تــرم اولــش مونــده بــود از صبــح داشــت پــا بــه پــای مــن
خیاطــی میکــرد .انــگار نــه انــگار تــوی مــاه آذر بودیــم ،هــوای
زیرزمیــن بدجــوری دم کــرده بــود ،طــوری کــه بــرای تهویــه مجبــور
شــدم پنکــه رو روشــن کنــم.
نــدا غــر زنــان بــا دســت محکــم کوبیــد روی پنکــه تــا دوبــاره شــروع
بــه چرخیــدن بکنــه ،مدتــی بــود که دیگــه چرخــش پنکه درســت کار
نمیکــرد مگــه اینکــه هــر پنــج دقیقــه یــه ضربــه بهــش بخــوره .بایــد
میبردمــش تعمیــر امــا دیگــه زمســتون تــو راه بــود ،ارزش نداشــت
پــول اضافــه خــرج کنــم .در عــوض بایــد بخــاری رو بــدم ســرویس.
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تــو ایــن فکرهــا بــودم کــه یهــو در زیرزمیــن چهارطــاق بــاز شــد و
ســروش جفــت پــا پریــد وســط زیرزمیــن و داد زد:
 بابای رضا داره رضا رو میکشه!اصــ ً
ا نفهمیــدم چطــور خــودم رو بــه در حیــاط رســوندم .اونقــدر
هــول کــرده بــودم کــه چــادر رو درســت و درمــون رو ســرم نذاشــته،
پریــدم بیــرون .کوچـهی باریــک و همیشــه خلوتمــون پــر از جمعیــت
شــده بــود ،بیشــتر شــلوغی جلــوی در خونــه رضــا اینــا بــود .صــدای
فحــش و جیــغ زن بــه گــوش میرســید و یــه دســت رو تــو هــوا دیــدم
کــه یــه کارد آشــپزخونه تــو دستشــه و دو تــا دســت دیگــه دســت
صاحــب کارد رو گرفتــن تــا کارد رو بنــدازه.
 ولــم کنیــد ،بــذار بکشــم ایــن حیــوون رو! خونــش حاللــه ،بــهخــدای احــد و واحــد خونــش حاللــه!
از تمــام پنجرههــا زنهــا سرشــون رو آورده بــودن بیــرون و چنــد تایــی
هــم از الی در خونهشــون دیــد مـیزدن و پــچ پــچ میکــردن .مونــده
بــودم بــرم جلــو یــا نــه کــه چشــمم خــورد بــه متیــن؛ نمیدونــم چــرا اما
یــه حســی بهــم میگفــت کــه بایــد دوســت رضــا باشــه؛ یــه پســر الغــر
بــا قــد متوســط ،موهــا تــا شــونههاش میرســید و ابروهــاش رو کامــل
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برداشــته بــود .بــه تیشــرت گلبهــی بــا شــلوار لــی آبــی روشــن تنــش
بــود و تــو دســتش پــر دســتبند و انگشــتر بــود .محبوبــه خانــم کــه چنــد
متــر بــا متیــن فاصلــه داشــت بلنــد بلنــد گفــت« :دیگــه آخرالزمــان کــه
میگــن همینــه دیگــه! همینهــا هســتن شــهر رو بــه کثافــت کشــیدن».
متیــن بــا شــنیدن ایــن حــرف خــودش رو بیشــتر بــه دیــوار چســبوند و
نگــران ،نگاهــی بــه طرفــی کــه دعــوا بــود کــرد .همــراه نــگاه اون ،نظر
منــم دوبــاره بــه طــرف خونــه رضــا جلــب شــده بــود و تــازه رضــا رو
دیــدم؛ از گوشــه لبــش خــون میریخــت روی لباســش .کفــش پــاش
نبــود و یقــهی لبــاس مردونــهاش پــاره شــده بــود .جلــوش حســین،
بــرادرش ،ایســتاده بــود تــا ازش در برابــر ضربــات احتمالــی کارد
دفــاع کنــه .یهــو صــدای مــادر رضــا کل کوچــه رو پــر کــرد:
 الهــی خــودم ســنگ قبــرت رو بخــرم ،چــرا ایــن جــوری میکنــی؟چــرا نمیتونــی مثــل آدم زندگــی کنــی؟ ای بیصفــت مــن کــه مــال
حــروم بــه بچههــام نــدادم .ای خــدا کــی منــو نفریــن کــرده کــه بایــد
اینقــدر زجــر بکشــم .یــه جنــده ،یــه فاحشــه بــزرگ کــردم .ای کاش
وقتــی بچــه بــودی خــودم تــو خــواب خفـهات میکــردم.
 خفه شو! برو تو خونه!89
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صــدای داد حســین ،مــادرش رو ســاکت کــرد و مــردای دیگــه هــم
کــه بــه زور کارد رو از دســت بابــای رضــا گرفتــه بــودن بــه زور
داشــتن میبردنــش تــوی خونــه .یکــی از مــردا گفــت« :بابــا چــرا
ایــن جــوری میکنیــد؟ مملکــت قانــون داره ،زنــگ بزنیــد پلیــس
خودشــون میدونــن بــا اینــا چــیکار کنــن».
فرشاد بیرگ به دوستش جواب داد:
 پلیــس چیــه؟ دلــت خوشــه! (یــه نگاهــی بــه متیــن انداخــت و ادامــهداد) یــه حالــی بــه پلیــس م ـیدن فــرداش آزادشــون میکنــن! مگــه
تــو ای...
 خفــه شــو بیشــرف! مگــه همــه مثــل خواهــر جنــده تــو هســتن!فکــر میکنــی نمیدونــم خواهــرت شــبا کجــا میخوابــه؟
بــا ایــن حــرف رضــا دوبــاره همــه چیز بــه هــم ریخت؛ حــاال هــم بابای
رضــا و هــم فرشــاد میخواســتن رضــا رو بکشــن کــه یهــو ســینا ،یکــی
از دوس ـتهای حســین ،کــه خــدارو هــزار مرتبــه شــکر رزم ـیکار و
هیکلــی بــود بــا خــود حســین دو تایــی پریــدن روی فرشــاد و حســابی
از خجالتــش دراومــدن و همیــن موقــع مــن کــه دیــدم بابــای رضــا
دوبــاره بــرای برداشــتن کاردش تــاش میکنــه ،بــدو بــدو پریــدم
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وســط جمعیــت و رضــا رو هــل دادم طــرف خونهمــون و رو بــه متیــن
کــه هنــوز اســمش رو نمیدونســتم داد زدم« :هــی ،بیــا تــو خونــه زود
بــاش!»
همــون موقــع یکــی از زنــای همســایه داد زد« :خــدا خــوب درو تختــه
رو جــور آورده ،مگــه یــه بیپــدر و مــادر ازشــون طرفــداری کنــه».
وقتــی در حیــاط رو بســتم هنــوز صــدای فحــش و ناســزا بــه گــوش
میرســید .یــه لحظــه تــرس بــرم داشــت کــه نکنــه بخــوان در خونــه
رو بشــکونن! یــه ده دقیقــهای مثــل ایــن اســیرها کــه منتظــر هســتن
حکــم اعدامشــون اجــرا بشــه ،چهــار تایــی بــا متیــن و رضــا و نــدا بــه
در حیــاط خیــره شــدیم ،هیــچ کــدوم جــرات نداشــتیم حــرف بزنیــم.
باالخــره بعــد ده دقیقــه کــه صداهــا خوابیــد ،یکــی محکــم کوبیــد بــه
در حیــاط .نــدا از تــرس جیــغ کوتاهــی کشــید و رضــا هــم بیــل تــوی
باغچــه رو برداشــت .تــوی چشــماش میشــد اضطــراب رو دیــد .قبــل
از اینکــه کســی حرکتــی کنــه صــدای حســین اومــد کــه گفــت« :منــم
بــاز کنیــد».
مــن از همــه زودتــر بــه خــودم اومــدم و دویــدم و در رو بــاز کــردم.
حســین در حالــی کــه روی گون ـهاش جــای ناخــن بــود ،وارد شــد و
پشــت ســرش هم ســینا وارد شــد و درو آروم بست .حســین کفشهای
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رضــا رو جلــوش انداخــت و یــه چنــد ثانی ـهای کســی حــرف نــزد تــا
اینکــه مــن یهــو بــه خــودم اومــدم و گفتــم« :همــه بیایــن بــاال!»
سینا -مزاحم نمیشیم.
من -شما مراحمید ،بفرمائید باال.
حســین کــه هنــوز اخــم کــرده بــود ،جلوتــر از همــه یــااهلل گفــت و
رفــت بــاال.
ســروش رو بــا نــدا فرســتادم تــو آشــپزخونه و بــه نــدا گفتــم« :نــدا
جــان یــه چایــی بریــز بیــار واســه ایــن پســره ،دوســت رضــا ،رو شــیرین
کــن بدجــوری هــول کــرده».
 منظورت دختره دیگه؟یــه چشــم غــره بــدی بهــش رفتــم ،امــا نــدا بیتفــاوت ادامــه داد:
«چیــه؟ مگــه صورتــش رو ندیــدی؟ فقــط یــه ریمــل و رژ کــم داره».
بیتوجــه بــه نــدا رفتــم طــرف ســالن تــا ســر از دعــوای امــروز در
بیــارم .وقتــی وارد شــدم حســین آقــا رو دیــدم کــه رو بــه روی رضــا
نشســته و ســرش پایینــه ،انــگار تــوی فکــره .متیــن هــم دقیقـاً چســبیده
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بــه رضــا ،گاهــی زیــر گوشــش چیــزی میگــه و از حالــت صورتــش
معلــوم بــود در حــال دلــداری رضاســت؛ اصـ ً
ا خوشــم نیومــد اینقدر
خــودش رو چســبونده بــه رضــا.
ســینا هــم کــه کنــار در نشســته بــود و بــا ورود مــن بــه احتــرام بلنــد
شــد.
 واقعاً ببخشید مزاحم شدیم. خواهش میکنم این چه حرفیه.بــا حــرف زدن مــا توجــه دیگــران هــم بــه مــا جلــب شــد و حســین بــا
حالــت معــذب گفــت:
 شــرمنده آوا! ببیــن روز تعطیلــی چــه آشــوبی بــه پــا شــد( .نــگاهســرزنشآمیزی بــه طــرف رضــا انداخــت و ادامــه داد) مگــه قــرار
نبــود تــا آخــر مــاه صبــر کنــی؟ تــو کــه برگــه تائیدیــه پزشــک قانونــی
رو گرفتــی ،پــس دیگــه مشــکلت چیــه؟
رضــا بــا غیــظ یــه نــگاه بــه بــرادرش انداخــت و گفــت« :مشــکل
مــن ایــن مردمــه! فکــر میکنــی داشــتن یــه نوشــته رو کاغــذ باعــث
افتخارمــه؟ اینکــه مثــل زندانیهایــی کــه مـیرن مرخصــی هــر جایــی
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کــه بخــوام بــرم بایــد ایــن کاغــذ همــرام باشــه نشــون مامــورا بــدم؟
تــازه بگذریــم از رفتــار آدمــای عــادی».
 منظورت چیه رضا؟ مثل آدم دردت رو بگو! تو درد منو میدونی من میخوام...حسین با عصبانیت الاله اهلل ای گفت و بلند شد:
 میخــوای عمــل کنــی؟ میدونــم رضــا .وضعیــت رو درک کــن.شــونزده ســالت شــد ،گفتــی دیگــه نمیخــوام روســری ســر کنــم،
میخــوام خــودم باشــم .یادتــه روزی کــه یــه دســت لبــاس منــو تــن
کــردی رفتــی بیــرون ،بابــا میخواســت نفــت بریــزه روت؟ کــی اومــد
جلــو؟ فقــط یــک ســال طــول کشــید راضــی بشــن تــو ایــن طــوری
بــری بیــای ،بعــد هــم کــه گفتــی بایــد نامــه پزشــک داشــته باشــی
وگرنــه مامــورا گیــر م ـیدن ،کــی باهــات اومــد ،بــه جــز مــن؟ رضــا
بــا خــودت لــج میکنــی ،بــا مــن نکــن .ایــن مــردم زمــان الزم دارن.
 زمــان؟ چقــدر زمــان؟ چیــز زیادیــه میخــوام تــو آرامــش تــویخیابــون راه بــرم؟ میخــوام وقتــی مـیرم رســتوران و غــذا میخــورم
مــردم یــه جــور نــگاه نکنــن کــه انــگار یــه فضایــی دیــدن؟
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 اگــه از ایــن نگاهــا خوشــت نمیــاد مثــل آدم بــرو بیــرون .کســیزورت نکــرده لبــاس مردونــه بپوشــی.
 حســین جــان ببخــش هــا ،ولــی فکــر نکنــم دخترونــه هــم گشــتنمشــکلی حــل کنــه.
بــا ایــن حــرف ســینا ،همــه بــه طرفــش برگشــتیم و دیدیم با شــرمندگی
متیــن رو نشــون مـیده و ادامــه داد« :البتــه شــرمنده اینــو میگــم ولــی
خــب ایــن دوســتت بــا وجــود لبــاس پســرونهای کــه تنشــه بیشــتر از
خــود شــما توجــه جلــب میکنــه».
تــا حــاال ندیــده بــودم کســی بــه انــدازه متیــن قرمــز بشــه ،بــا چنــان
ســرعتی چشــماش پــره اشــک شــد کــه کســی فرصــت نکــرد اص ـ ً
ا
حرفــی بزنــه.
حسین با تشر گفت« :سینا!»
سینا که از گریه متین هول کرده بود سریع گفت:
 بــه خــدا قصــد توهیــن نــدارم ،فقــط منظــورم اینــه آدم ظاهــرش روکــه همرنــگ جماعــت کنــه دیگــه باطنــش رو کــه نمیتونــه.
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رضــا شــونهی متیــن رو نــوازش میکــرد تــا آروم بشــه و حســین نفــس
عمیقــی کشــید و گفــت« :بابــا گفتــه تــا امشــب بایــد وســایلت رو جمع
کنــی بــری .دو ســاعت دیگــه بــا مامــان م ـیرن بیــرون تــا تــو بــری
وســایلت رو بــرداری .فعــا بــا مــن بیــا خونــه ،ســهیال مــادرش مریضــه
یــک هفتـهای خونــه نیســت».
رضــا کــه انتظــار همچیــن چیــزی رو داشــت گفــت« :الزم نکــرده،
مـیرم خونــه یکــی از دوســتام .در هــر صــورت خــودم هــم تــو فکــر
گرفتــن یــه خونــه بــودم».
 احمق نشو ،پول اجاره رو کی میده؟ تــو میدونــی کــه مــن از موقــع دیپلــم کار میکنــم ،یــه کــمپسانــدازه دارم ،یکــی هــم بهــم قــول یــه شــغل دائــم رو داده.
من  -شغل دائم؟ پس دانشگاه چی؟
 نمـیرم ،بــا مســئول آمــوزش صحبــت کــردم قــرار شــده واحدهایــیکــه پــاس کــردم رو معــادل ســازی کنــه مــدرک فــوق دیپلــم بگیــرم.
واقع ـاً شــوکه شــده بــودم؛ ایــن دفعــه اول بــود کــه رضــا حــرف از
تــرک تحصیــل م ـیزد ،مخصوص ـاً کــه عاشــق رشــتهاش ،مهندســی
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نــرم افــزار ،بــود امــا از طرفــی میدونســتم کــه چــارهیای دیگــه
وجــود نــداره ،شــهریه دانشــگاه خیلــی زیــاد بــود و بــا چنــد تــا کار
پارهوقــت نمیشــد خــرج زندگــی مجــردی رو درآورد.
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۶

تــوی حیــاط داشــتم لباسهــا رو پهــن میکــردم کــه صــدای زنــگ
در بلنــد شــد .نــدا و ســروش مدرســه بــودن ،ســریع آخریــن لبــاس رو
هــم پهــن کــردم و بــدو بــدو بــه طــرف در حیــاط رفتــم ،چــادر نمــازم
رو از روی میــخ کنــار در برداشــتم و ســرم گذاشــتم.
 کیه؟ آوا ،منم شوهرخاله.در رو بــاز کــردم و صــورت کشــیده و آفتــاب ســوختهی شــوهرخاله
رو دیــدم؛ کمــی الغرتــر شــده بــود و مثــل همیشــه لباسهــاش کثیــف
بــودن؛ بــا اینکــه موقــع رفتــن چندیــن دســت لبــاس تمیــز برمیداشــت
امــا موقــع ســفر اونــا رو نمیشســت ،بــه همیــن خاطــر همیشــه آخریــن
دســت لبــاس تمیــز رو کــه میپوشــید تــا برســه تهــران ،بــه گنــد
کشــیده میشــد.
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شــوهر خالــه وارد حیــاط شــد و گفــت« :یــه چنــد تــا مهمــون آوردم،
زحمــت بکــش یــه کــم نهــار بیشــتر درســت کــن ،نمیخــواد زیــاد
خودتــو اذیــت کنــی؛ خــودی هســتن( ».بعــد رو بــه در حیــاط داد زد):
احمــد آقــا بــا خانــم تشــریف بیاریــن داخــل ،غریبــی نکــن داداش .بــه
محــض اینکــه دوبــاره بــه طــرف در برگشــتم مــردی حــدودا ً چهــل
ســاله بــا قــد متوســط و پوســت کامــ ً
ا ســوخته اومــد تــو حیــاط.
موهــای ســرش فــر بودنــد و تهریــش نامرتبــی داشــت و چشــماش
مرتــب ایــن ور و اون ور میچرخیدنــد انــگار هــر لحظــه انتظــار
داشــت کســی از یــه گوشــه بپــره طرفــش .همیــن کــه دهــن بــاز کــرد
تــا ســام کنــه دیــدم هیــچ دنــدون ســالمی تــو دهنــش نــداره .تــو دلــم
یــه خدابیامــرزی واســه ســرکچل و دمــاغ عقابــی شــوهرخاله رفتــم؛
ای کاش خالــه خدابیامــرزم زنــده بــود و ایــن مجســمه کــدو تنبــل
رو میدیــد تــا اینقــدر از زشــتی شــوهرش نمینالیــد .مــردک بــه
قــدری چــاق بــود کــه مجبــور شــد کــج بشــه تــا از الی در حیــاط بیــاد
داخــل .تعجبــی نداشــت کــه تــا اون لحظــه نتونســتم خانــم جوونــی رو
کــه پشــتش بــود ببینــم؛ هــر چقــدر ایــن مــرد چــاق و زشــت بــود ،ایــن
خانــم زیبــا بــود؛ چشــم و ابــرو مشــکی بــا یــه آرایــش نســبتا غلیــظ امــا
زیبــا .مانتــوی کشــمیری قشــنگی تنــش بــود کــه انــدام متناســبش رو
قشــنگ نشــون مـیداد .میتونــم قســم بخــورم از فــرق ســر تــا نــوک
پــاش فقــط مــارک بــود .وقتــی وارد شــد بــه گرمــی بــا مــن ســام و
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علیــک کــرد و ســر تــا پــام رو چنــان برانــداز کــرد کــه انــگار اومــده
خواســتگاری.
 سالم عزیزم آتنا هستم ،شما؟مــن کــه هنــوز داشــتم تــو ذهنــم یــه ربطــی بیــن شــوهرخاله و ایــن
افــراد پیــدا میکــردم ،بــا گیجــی باهــاش دســت دادم و گفتــم:
 آوا هستم. آوا جون چن سالته گلم؟در عجــب مونــده بــودم کجــای دنیــا مهمــون ســن و ســال میزبــان رو
میپرســه ،کــه شــوهرخالهام جــواب داد« :هفــده یــا هیجــده ســالش.
خواهــرت کــو؟»
مــن کــه زیــر نــگاه خیره آتنــا معذب شــده بــودم به طــرف شــوهرخاله
رفتــم و گفتــم« :مدرســه ،ســروش هــم مدرســه هســت .بفرمائیــد بــاال
االن نهــار حاضــر میشــه».
بــا تعــارف مــن مردهــا وارد ســالن پذیرایــی شــدن امــا آتنــا همونجــا
مونــد و وقتــی تعــارف دوبــاره منــو بــه رفتــن تــو ســالن شــنید لبخنــد
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زد و گفــت« :بــذار مــردا تنهــا باشــن .میتونــم باهــات بیــام تــو
آشــپزخونه؟»
یــه لحظــه خنــدهام گرفــت ،آشــپزخونه کــه چــه عــرض کنــم مطمئــن
بــودم بــا اون همــه دک و پــوز پــاش بــه اون زیرزمیــن برســه خــودش
مـیره تــو ســالن پیــش بقیــه .بــا ایــن خیــال اون رو بــا خــودم بــردم تــو
آشــپزخونه کــه کنــار انبــاری بــود .وقتــی وارد شــدیم زیــر چشــمی
یــه نــگاه بهــش انداختــم تــا عکسالعملــش رو ببینــم ،آتنــا بــدون
اینکــه خــم بــه ابــرو بیــاره یــا حتــی اثــری از تعجــب نشــون بــده بــا
خونســردی روی زمیــن کنــار پنجــره آشــپزخونه نشســت و مــن هــم
رفتــم تــا بــه غــذا ســر بزنــم .خــدا رو شــکر نهــار مــرغ ســرخ کــرده
بــودم بــا ســیب زمینــی و گوجــه ســرخ شــده .تصمیــم گرفتــم یــه
کــم کوکــوی ســبزی هــم درســت کنــم تــا چیــزی کــم نیــاد .داشــتم
مایــع کوکــو رو درســت میکــردم کــه آتنــا بــا تعجــب گفــت« :اینــا
رو خــودت درســت کــردی؟ نگاهــی بهــش انداختــم ببینــم چــی رو
میگــه ».جایــی کــه اون نشســته بــود پشــت ســطل برنــج دو تــا شیشــه
سیرترشــی و یــه کاســه بــزرگ ماســت چکیــده گذاشــته بــودم.
 آره ،البته سیرترشیهاش پنج ساله هستن؛ مادرم گذاشته بود. تسلیت میگم .بهم گفته بودن پدر و مادرتون فوت کردن.101
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 بله! ممنون. خوب آوا جون ،ندا خواهرته؟ بله. چن سالشه؟نمیدونم این زن چرا اینقدر به سن و سال مردم عالقه داره؟
 یه سال از من کوچکتره ،هفده سالشه. کالس چندمه؟ سوم دبیرستان.تــا موقــع حاضــر شــدن کوکــو ،آتنــا از خــودش صحبــت کــرد و
اینکــه تــوی دوبــی یــه آژانــس مســافربری داره و شــوهرش شریکشــه.
راســتش اونقــدر از اینکــه فهمیــدم احمــد آقــا شوهرشــه شــوکه شــدم
کــه خــودش هــم فهمیــد و شــروع کــرد بــه خندیــدن...
بــا اومــدن نــدا و ســروش از مدرســه ســفره نهــار رو پهــن کــردم و
ناگفتــه مشــخصه کــه آتنــا بــه همــون ســرعتی کــه بــا مــن خودمونــی
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شــد بــا نــدا هــم شــروع بــه صحبــت کــرد .از حــق نگذریــم زن بســیار
خوشصحبتــی بــود .بــه طــوری کــه بعــد از مدتهــا باعــث شــد
مشــکالت خــودم و رضــا رو فرامــوش کنــم ،مخصوصـاً کــه ده روزی
بــود رضــا از خونــه پــدرش رفتــه بــود .تــا اونجایــی ازش خبرداشــتم
کــه ســه شــب رو پیــش بــرادرش میمونــه امــا همســر بــرادرش بــا
فهمیــدن موضــوع پیغــام میفرســته کــه اون تــوی محلــه آبــرو داره و
رضــا اگــر میخــواد جایــی تــو خونهشــون داشــته باشــه بایــد عــادی
رفتــار کنــه .بــا شــناختی کــه از شــخصیت رضــا داشــتم اصـ ً
ا تعجــب
نکــردم کــه نیمــه شــب وســایلش رو جمــع کــرد و از خونــه بــرادرش
رفــت .حســین آقــا فــردای اون روز سراســیمه اومــد و ماجــرا رو بــرام
تعریــف کــرد ،میخواســت بدونــه رضــا پیــش ماســت .امــا متاســفانه
مــن هیــچ خبــری ازش نداشــتم و هیــچ کــدوم از دوســتاش رو هــم
نمیشــناختم .اوضــاع از قبــل هــم بــه هــم ریختهتــر شــده بــود .البتــه
پــدر و مــادرش کــه حتــی حاضــر نشــدند ماجــرا رو کامــل بشــنوند و
بــه نظــر خیلــی هــم خوشــحال شــدند کــه رضــا خــودش رو گــم و
گــور کــرده .ایــن اتفــاق باعــث شــد تــا متوجــه بشــم مــن واقعـاً هیــچ
کــدوم از دوســتهای رضــا رو نمیشناســم .میدونســتم کــه بعــد
از مدرســه بــا تمــام دخترهــای دبیرســتان قطــع رابطــه کــرده .دقیــق
نمیدونســتم چــرا امــا همیشــه بــا یــادآوری بچههــای دبیرســتان
ناراحــت میشــد و بحــث رو عــوض میکــرد.
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مــادرش وقتــی تــوی صــف نونوایــی دیدمــش یــه جــوری داشــت
ماجــرا رو بــرای دوســتش تعریــف میکــرد کــه انــگار امیدواربــود
رضــا دیگــه برنگــرده.
همــهی ایــن اتفاقــات و اینکــه در طــول ایــن ده روز اصــ ً
ا بــه مــن
زنــگ نــزد خیلــی نگرانــم کــرد امــا ورود آتنــا و شــوهرش موقتــاً
ذهنــم رو پــرت کــرده بــود کــه البتــه بــه لطــف پیــدا شــدن دوبــاره
متیــن ایــن آرامــش هــم فقــط یــک روز دوام پیــدا کــرد؛
فــردای اولیــن روزی کــه آتنــا پیــش مــا اومــد ،صبــح زود همــراه
شــوهرش از خونــه رفتــن بیــرون و بــا رفتــن بچههــا بــه مدرســه کســی
جــز مــن و شــوهرخالهام کــه خــواب بــود ،نمونــد .تلویزیــون داشــت
اخبــار ســاعت نــه رو پخــش میکــرد کــه صــدای زنــگ بلنــد شــد.
قبــل از اینکــه شــوهرخاله از خــواب بلنــد بشــه بــدو بــدو رفتــم و در رو
بــاز کــردم؛ یــه خانــم جوانــی پشــت در بــود کــه البتــه عینــک آفتابــی
بزرگــش مانــع دیــدن صورتــش میشــد .بــا خــودم گفتــم نکنــه از
مشــتریهایی باشــه کــه دوســتام بــرام میفرســتن؟ حــاال بــا وجــود
شــوهرخالهام چــه غلطــی بکنــم؟ تــو ایــن فکرهــا بــودم کــه یهــو زن
عینکــش رو برداشــت و گفــت:
 نشناختی؟104
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وقتــی عینکــش رو برداشــت یــه نگاهــی به ترکیــب صورتــش انداختم
و بــا تعجــب گفتم:
 ببخشید به جا نیاوردم.خندهای کرد و گفت« :منم متین ،دوست رضا!»
چنــان جــا خــوردم و بــا ســرعت یــه قــدم بــه عقــب برداشــتم کــه پــام
گیــر کــرد بــه لبــه چــادر و بــا باســن افتــادم تــو حیــاط .متیــن بــا عجلــه
اومــد داخــل و کنــارم نشســت« :آوا جــون خوبــی؟»
بــا تــرس و خجالــت دنبــال چــادرم گشــتم کــه از ســرم افتــاده بــود و
میخواســتم خودمــو بپوشــونم .نمیدونــم متیــن متوجــه شــد یــا نــه؟
امــا آهســته از کنــارم بلنــد شــد و بهــم فرصــت داد تــا خــودم رو جمــع
و جــور کنــم.
 تو رو خدا ببخشید ،اص ًال نشناختم.
متیــن کــه دیگــه از لبخنــد شــادش خبــری نبــود زیــر لــب گفــت:
«اشــکالی نــداره ،بــرات از رضــا خبــر آوردم».
اســم رضــا کــه اومــد گل از گلــم شــکفت بــا خوشــحالی گفتــم:
105

یاسمن نسا

بنفشه سفید

«جــدا؟ حالــش خوبــه؟ کجاســت؟»
 حالــش خوبــه ،االن چنــد روزیــه پیــش منــه ،ناراحــت بــود کــهچــرا بهتــون خبــر نــداده .راســتش میترســید اقوامــش متوجــه بشــن
کجاســت ،بــراش دردســر بشــه.
 اتفاقا برادرش خیلی نگرانشه.متیــن عینــک آفتابیــش رو دوبــاره رو چشــماش گذاشــت و لبخنــد
زورکــی زد و گفــت« :اگــر بتونیــد امــروز بیایــن جلــوی کتابخونـهای
کــه رضــا واســه کنکــور همیشــه میرفــت ،میتونیــد ببینینــش .دیگــه
مزاحــم نمیشــم».
قبــل از اینکــه از خونــه بیــرون بــره صــداش کــردم و گفتــم« :متیــن
آق ..خانــم!»
آروم برگشت طرفم و منتظر شد.
 بابت رفتار چند لحظه قبل متاسفم ،از روی عادت بود.نمیتونســتم چشــماش رو ببینــم امــا یــه لبخنــد کــج گوشــه لبــش ظاهر
شــد و گفــت« :عــادت شماســت که بــرای زنــا هــم رو بگیرید؟»
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قبــل از اینکــه بتونــم جوابــی بــدم یــا حتــی جوابــی پیــدا کنــم در حیاط
بســته شد.
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رضــا اخالقــش عــوض شــده بــود .از روزی کــه متیــن اومــد خونــه و
محــل قــرارو بهــم گفــت ،هفــت روز گذشــت و مــن هــر روز ســاعت
هفــت جلــوی کتابخونــه بــا رضــا قــرار داشــتم امــا هــر روز احســاس
میکــردم چیــزی بیــن مــا تغییــر کــرده؛ دیگــه مثــل ســابق پرحرفــی
نمیکــرد ،حتــی بــه مــن نمیگفــت کجــا زندگــی میکنــه یــا
کارش چیــه .میدونســتم کــه دیگــه محــل کار قبلیــش رو نمــیره.
حســین هــم هــر روز زنــگ مـیزد تــا خبــری ازش بگیــره و مــن فقــط
میتونســتم بهــش اطمینــان بــدم حــال رضــا خوبــه ،چــون میترســیدم
اگــر قضیــه قرارهامــون رو بگــم دنبالــم کنــه و بخــواد بــا رضــا حــرف
بزنــه و اوضــاع بدتــر بشــه .ایــن وضعیــت اونقــدر ذهنــم رو درگیــر
کــرده بــود کــه از مونــدن زیــاد آتنــا و شــوهرش هــم تعجــب نکــردم،
البتــه دردســری هــم نداشــتند؛ معمــوال صبــح زود بیــرون میرفتــن
و بــرای نهــار بــر میگشــتن و دوبــاره بعــد از نهــار تــا شــب بیــرون
بــودن .حتــی بعضــی شـبها تــا ســاعت ســه یــا چهــار صبــح پیداشــون
نمیشــد کــه از نــدا شــنیده بــودم تــوی پارتــی بودنــد .تــوی ایــن
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مــدت کــم ،نــدا بدجــوری بــا آتنــا دوســت شــده بــود طــوری کــه
روز قبــل آتنــا اون رو بــا خــودش بــرای یــک دورهــم نشــینی زنانــه
بــرده بــود و بگذریــم کــه بعــد از اینکــه خونــه اومدنــد تــا خــود صبــح
مجبــور شــدم بــه تعریفهــای نــدا از زیبایــی و زرق و بــرق خون ـهی
میزبــان گــوش بــدم.
شــوهرخاله پــول کمتــری نســبت بــه دفعــه قبــل آورده بود و مــن مونده
بــودم چطــور بــا ایــن پــول کل زمســتون رو بگذرونیــم! میدونســتم
ســفر بعدیــش تــا بهــار طــول میکشــه؛ مونــده بــودم پولــی کــه
پسانــداز کــردم رو خــرج شــکممون کنــم یــا بــرای کالس کنکــور
نــدا کنــار بــذارم؟ دیگــه از طالهــای مــادرم هــم چیــزی نمونــده بــود؛
فقــط یــه گردنبنــد و ســه تــا النگــو .طالهــای خالــه رو کــه همــون
ســال اول شــوهرخاله فروخــت و آخــرش هــم نفهمیدیــم خــرج چــی
شــد؟! واقع ـاً نمیفهمــم نــدا چطــور میتونــه بــا خوشــحالی از دبــی
و رفتــن بــه اونجــا بــا آتنــا حــرف بزنــه در حالــی کــه بایــد بــه ایــن
فکــر کنــه کــه اگــه زمســتون امســال هــم بــرف ســنگین ببــاره حتمــا
ســقف رو ســرمون خــراب میشــه .از شــوهرخاله هــم کــه خیــری
نمیرســید؛ همیــن کــه گذاشــته بــود تــو خونــهاش بمونیــم و هــر
چنــد مــاه چندرغــاز میذاشــت کــف دســتمون بایــد خــدا رو هــم
شــکر میکــردم .تــازه ســروش هــم بــود؛ میترســیدم اگــر زیــاد گیــر
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بــدم کــه پــول کــم داریــم ســروش رو واســه شــاگردی بفرســته پیــش
رانندههــای دیگــه .تــوی همـهی ایــن فکرهــا بــودم کــه نــدا از پشــت
ســرم آهســته گفــت« :آوا بیــداری؟»
یــه نــگاه بــه ســروش کــه کنــارم خــواب بــود انداختــم ،ســاعت تقریبــا
یــک بــود و آتنــا و احمــد هنــوز بیــرون بودنــد .تــوی تشــک غلــت
زدم و گفتــم« :مگــه میشــه بــا ایــن همــه بدبختــی بخوابــم؟»
نــدا بــرای اینکــه ســروش بیــدار نشــه خــودش رو کشــید تــوی تشــک
مــن و ســرش رو گذاشــت رو بالشــم و گفــت« :امــروز شــوهرخاله
بهــم گفــت دیگــه وقتشــه یــه شــوهر خــوب برامــون پیــدا کنــه ».وقتــی
بهــش گفتــم «مــن میخــوام بــرم دانشــگاه» ،گفــت« :دانشــگاه خــرج
داره و نمیشــه».
 مگــه اون میخــواد خــرج دانشــگاه تــو رو بــده؟ گفتــم کــه مــنپسانــداز کــردم .تــازه پــول پیــش خونهامــون رو صاحــب خونــه
قبلــی بعــد فــوت مامــان بابــا برامــون گذاشــته تــو بانــک .همیــن کــه
تــو هــم هیجــده ســالت بشــه پــول رو برمیداریــم و یــه خونــه کرایــه
میکنیــم ،ســروش رو هــم میبریــم .تــو ایــن خونــه یــا راننــده میشــه
یــا قهوهچــی!
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ندا لبخندی زد و دستمو گرفت و شروع کرد به نوازش...
 مــن یــه فکــری کــردم؛ بــه آتنــا گفتــم تــو عاشــق طراحــی لبــاسهســتی .حتــی دیــروز یواشــکی بردمــش زیرزمیــن کارهامــون رو
نشــونش دادم ،بهــم گفتــه تــوی دبــی یــه خیــاط ماهــر میشناســه کــه
دوســت صمیمیشــه .گفتــه اگــه بخــوای میتونــه باهــاش حــرف
بزنــه تــا اســتخدامت کنــه.
 خل شدی؟ دانشگاه چی میشه؟ دبــی دانشــگاه داره ،تــازه مــدرک دانشــگاه اونجــا بینالمللیــه .منــمکــه خنــگ نیســتم ،میتونــم بورســیه بگیــرم یــا فوقــش چنــد ســال بــا
تــو کار میکنــم بعــد م ـیرم دانشــگاه.
 از ایــن رویاهــا بیــا بیــرون! تــو مملکت خودمــون بین مــردم خودمونهشــتمون جلــوی نــه لنــگ مینــدازه ،اون وقــت تــوی یــه کشــوری
کــه زبــون بلــد نیســتی میخــوای بــا خیاطــی زندگــی کنیــم؟ دو تــا
دختــر تنهــا ،حتــی فکــرش هــم نکــن ،تــازه ســروش چــی؟ دلــت میــاد
پســرخالهات رو بــه امــون خــدا ول کنــی؟ اون کــه جــز مــا کســی رو
نــداره.
بــا ایــن حرفــم نــدا ســاکت شــد و حرفــی نــزد .بعد چنــد دقیقه دســتش
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رو انداخــت گردنــم و چشــماش رو بســت تــا بخوابــه .میتونســتم
حــدس بزنــم ایــن چرندیــات رو کــی بهــش تحویــل داده؛ بایــد فــردا
صبــح بــا آتنــا صحبــت میکــردم تــا دســت از ســر خواهــر ســادهی
مــن بــرداره ،تــازه انــگار مــن میتونســتم رضــا رو ول کنــم بــرم.
صبــح روز بعــد طبــق معمــول وقتــی از خــواب بلنــد شــدم آتنــا رو
خوابیــده ســر جــاش پیــدا کــردم .ســرم رو بــا کمــی طراحــی لبــاس
گــرم کــردم تــا از خــواب بلنــد بشــه و مــن بتونــم بهــش حالــی کنــم
تنهــا چیــزی کــه االن بهــش احتیــاج نــدارم یــک خواهــر هفده ســالهی
عشــق خارجــه! در حــال طراحــی بــودم کــه شــوهرخالهام صــدام کرد:
«آوا! آوا!»
 بله؟ اینجا هستم؛ تو آشپزخونه.شــوهرخاله در حالــی کــه کفــش رنــگ و رو رفتــهاش رو بــه پــا
میکــرد گفــت« :دارم م ـیرم گاراژ اگــه کســی چیــزی بــرام آورد،
بگیــر بــذار تــو گنجــه».
مــن کــه میدونســتم منظــورش تریاکــه گفتــم« :امــا مــن پــول نــدارم
بهــش بــدم».
 قبال حساب کردم ،تو فقط بسته رو بگیر.112

یاسمن نسا

بنفشه سفید

بــا حــرص برگشــتم تــوی آشــپزخونه؛ بــرای تریاکــش پــول داشــت
امــا وقتــی صحبــت ســقف خــراب و بخــاری خونــه میشــد یــه قــرون
تــو جیبــش نبــود .بــاز خــدا رو شــکر عرقخــور نبــود ،یــا حداقــل
اگــه بــود مــن کــه ندیــده بــودم.
تــوی آشــپزخونه بــودم کــه تلفــن خونــه زنــگ زد ،تــا خــودم رو
برســونم بــه تلفــن یــه شــیش بــاری زنــگ خــورد .تلفــن رو برداشــتم
آهســته گفتــم« :بلــه؟» زیــر چشــمی یــه نگاهــی هــم بــه احمــد آقــا کــه
هفــت پادشــاه رو خــواب بــود انداختــم تــا مطمئــن بشــم هنــوز خوابــه.
 سالم. رضا؟ سالم اتفاقی افتاده؟ نــه زنــگ زدم بگــم فــردا جایــی جشــن دعــوت هســتم اگــه بتونــیباهــام بیــای خــوب میشــه.
 جشن؟ چه ساعتی؟ جشن چی؟ ســاعت هشــت شــروع میشــه ،یــه جشــن خودمونیــه .یکــی ازدوســتام گرفتــه بیــا متوجــه میشــی.
113

یاسمن نسا

بنفشه سفید

 آخه کجا هست؟ قــراره مکانــش مخفــی باشــه چــون اکثــر بچههــا همحــس هســتن،نمیتونــم بگــم.
 همحس؟ همحس دیگه چیه؟ آوا میخــوام بیشــتر بــا دوســتام آشــنا بشــی ،دوس داری بیــای؟تــوی ایــن جشــن اکثــرا ً یــا همجنسگــرا هســتن یــا ترانســکژوال.
نفســم بنــد اومــده بــود؛ همجنسگــرا؟ یعنــی همجنسبــاز؟ واقعــاً
کــپ کــرده بــودم ،هیــچ وقــت فکــرش رو هــم نمیکــردم رضــا
بخــواد بــا ایــن جــور آدمــا قاطــی بشــه.
 آخه واسه چی؟ چــی واســه چــی؟ ببیــن اگــه دوس نــداری مجبــورت نمیکنــم،اگــه معذبــی درک میکنــم.
میخواســتم داد بزنــم تــو چــه ربطــی بــه همجنسبــازا داری کــه
خرنــاس بلنــد احمــد آقــا منــو متوجــه حضــورش کــرد .ایــن جــوری
نمیشــد ،بایــد خــودم میرفتــم ببینــم ایــن آدمــا چــی کاره هســتند.
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 باشــه ،میــام فــردا شــب .بیــا ســر خیابــون دنبالــم .االن بایــد بــرم کارنــداری؟
 نه خداحافظ ،مراقب خودت باش.بعــد از تلفــن رضــا خیلــی مضطــرب شــدم؛ اصــ ً
ا فکــرش هــم
نمیکــردم همچیــن دوســتانی داشــته باشــه .البتــه رضــا هیــچ وقــت
دوســت آنچنانــی کــه مــن بشناســم نداشــت ،هــر چــی باشــه دو ســال
رو باهــاش تــو یــه مدرســه بــودم ،امــا هیــچ وقــت ندیــده بــودم کســی
رو بــه عنــوان دوســت خــودش معرفــی کنــه .معمــوالً ایــن دختــرا
بــودن کــه بــه خاطــر رفتــار و ظاهــرش خودشــونو بهــش آویــزون
میکردنــد.
بعــد از فــوت پــدر و مــادرم وقتــی بــرای زندگــی اومدیــم پیــش
ســروش و پــدرش ،مــن ســال اول دبیرســتان و ندا ســوم راهنمایــی بود.
همــون موقــع شــوهرخاله اســم هــر دوتامــون رو تــوی مدرسـهای کــه
نزدیــک خونــه بــود نوشــت تــا دیگــه کلــی راه تــا محلــه قدیمــی نریــم
و یــاد و خاطــره والدینمــون برامــون تــازه نشــه .مدرســه جدیدمــون
هــم راهنمایــی بــود و هــم دبیرســتان کــه ایــن بــرای مــن و نــدا خیلــی
خــوب بــود .یادمــه تــا آخــر تــرم اول هیــچ کــدوم بــا هیــچ کــس توی
مدرســه دوســت نشــده بودیــم و همیشــه مثــل دو تــا مــرغ اســیر زنــگ
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تفریحهــا دو تایــی کنــار باغچــه مینشســتیم .حیــاط مدرســه خیلــی
بــزرگ بــود؛ هــر چــی باشــه موقــع زنــگ تفریــح نزدیــک نهصــد تــا
بچــه رو بایــد تــو خــودش جــا مـیداد .گوشـهی حیــاط یــه باغچــه بــا
کلــی درخــت و بوتــه بود کــه معمــوالً به خاطــر مارمولک و سوســک
آدمــای زیــادی اونجــا رو بــرای نشســتن انتخــاب نمیکــردن .ایــن
باغچــه دیــد خوبــی بــه زمیــن بســکتبال و والیبــال داشــت ،طــوری کــه
تــو همــون یــه مــاه اول دیگــه کامـ ً
ا اعضــای ثابت والیبــال و بســکتبال
مدرســه رو میشــناختم .معمــوال برنامــه ایــن طــور بــود کــه زنــگ
تفریــح اول بســکتبال و زنــگ تفریــح دوم والیبــال بــازی میکــردن.
رضــا هــم همیشــه عضــو ثابــت بســکتبال بــود .همــون موقــع هــم تــوی
مدرســه بچههــا رضــا صــداش میکــردن و بــا وجــود اینکــه شــخصا
حتــی بــا بغــل دســتیم هــم معاشــرت نداشــتم امــا چــون کالس مــن و
رضــا تــو یــه طبقــه بــود کام ـ ً
ا میدونســتم کــه تــوی ایــن مدرســه
افــراد دو گــروه هســتن :یــا دشــمن رضــا یــا دوســتش و بــه وضــوح
بعــد از دیــدن چنــد دعــوا نتیجــه گرفتــم اصــ ً
ا دلــم نمیخواســت
جــزو گــروه دشــمن باشــم .اون روز رو خــوب یادمــه؛ ســه روز قبــل
از اون شــوهرخاله بــرای اولیــن بــار مــا رو تنهــا گذاشــت و بــه یــه ســفر
کاری کــه بــه قــول خــودش دو مــاه طــول میکشــه رفــت و مــا کــه
تــو عمرمــون یــه شــب هــم تنهــا نبودیــم موندیــم و یــه خونــه قدیمــی
بــزرگ کــه شـبها از هــر جــاش صــد تــا صــدای عجیــب در میومــد
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و یــه پســر چهــار ســاله کــه هنــوز موقــع خــواب گریــه میکــرد و
مــادرش رو میخواســت.
مــن کــه تــو عالــم نوجوونــی میدونســتم نمیشــه از یــه بچــه چهــار
ســاله انتظــار داشــت از هشــت صبــح تــا دو بعــد از ظهــر تنهــا باشــه
و بالیــی ســر خــودش نیــاره ،در نهایــت درموندگــی بــه نــدا گفتــم
کــه یکیمــون بایــد شــیفتش رو عــوض کنــه تــا هــر دفعــه یکــی از
مــا خونــه باشــه ،امــا نــدا کــه بعــد مــرگ مامــان و بابــا انــگار کــه
منــم قــرار باشــه بمیــرم یــه لحظــه تنهــام نمیذاشــت ،زیــر بــار نرفــت.
باالخــره بعــد از اینکــه مــن بــه خاطــر ســروش دو روز نرفتــم مدرســه،
بــا چشــم گریــون رضایــت داد و چــون شــیفت مخالــف فقــط کالس
ســوم راهنماییــش یــه جــای خالــی داشــت ،ایــن شــد کــه نــدا بــود
کــه شــیفتش رو عــوض کــرد و مــن باالخــره بعــد از دو روز غیبــت
برگشــتم بــه ســر جــام کنــار باغچــه؛ اون روز بــرای اولیــن بــار تــو
عمــرم بــا رضــا صحبــت کــردم.
هنــوز مــدت زیــادی از زنــگ تفریــح نگذشــته بــود کــه دیــدم دختــر
قدبلنــد و الغــری در حالــی کــه مقنعــهاش تقریبــا داشــت از روی
ســرش میفتــاد و موهــاش رو پســرونه کوتــاه کــرده بــود ،بــه طرفــم
میــاد .بالفاصلــه رضــا رو شــناختم .راســتش حتــی وقتــی کامـ ً
ا روبــه
روم ایســتاد و تــو چشــمام زل زد مطمئــن نبــودم بخــواد بــا مــن کاری
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داشــته باشــه.
 دو روزه پیدات نیست ،مریض بودی؟با همین جمله ساده و بیاهمیت دوستی ما شروع شد.

جیــن ســرش را از روی دفترچــه بلنــد کــرد .هــوا کــم کــم در حــال
روشــن شــدن بــود و آتشــکدههای بیخانمانهــا هــم دیگــر بــه
شــعلهوری چنــد ســاعت قبــل نبودنــد .احســاس عجیبــی داشــت؛ اگــر
آوا دفترچــه را خــودش بــه او نــداده بــود ،فکــر نمیکــرد ایــن دختــر
همــان آوایــی باشــد کــه ســپنتا بــه او ســپرده اســت .آوای داخــل
دفترچــه دختــری بــود کــه از ســن کــم مســئولیت یــک خانــه را بــه
دوش کشــیده بــود و حتــی یــک بــار هــم گالیــهای نکــرده بــود.
جیــن نوجوانــی خــودش را بــه یــاد آورد؛ روزی کــه خبــر خودکشــی
مــادرش را برایــش آوردنــد فکــر میکــرد دنیــا برایــش بــه پایــان
رســیده امــا نمیدانســت دنیــای او شــش مــاه بعــد بــا عروســی مجــدد
پــدرش و ســه مــاه بعدتــر از آن بــا فرســتاده شــدنش بــه یــک مدرســه
شــبانه روزی بــه پایــان میرســد .حــس حقــارت شــدیدی در برابــر
آوا میکــرد؛ آوا جنگیــده بــود .هــر بــار کــه مشــکالت خــودی نشــان
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میدادنــد او مصمــم بــه دنبــال راه حلــی میگشــت؛ از نگهــداری آن
پســر ،ســروش ،گرفتــه تــا تامیــن خــرج خانــه و برنامهریــزی بــرای
دانشــگاه خواهــرش.
در این افکار بود که صدای فریادی توجهش را جلب کرد.
 به من دست نزن!جیــن بــا شــنیدن فریــاد آوا دفترچــه را داخــل جیــب گذاشــت و با یک
جهــش روی پــا ایســتاد .بــا یــک نــگاه بــه آن طــرف پــل مــرد قدبلندی
را دیــد کــه یقــهی آوا را گرفتــه و بســیار خشــمگین اســت .ظاهــرا ً
فریــاد آوا بــه فارســی ،مــرد را کمــی گیــج کــرده بــود چــون دســت
راســتش کــه آمــاده فــرود آوردن مشــتی بــه صــورت او بــود روی
هــوا مکثــی کوتــاه کــرد ،امــا همیــن مکــث کوتــاه کافــی بــود تــا آوا
بــا تمــام قــدرت لگــدی بــه ناحیــه حســاس بیــن دو پــای مــرد بکوبــد
و بــا رهــا شــدن یقــهاش پــا بــه فــرار بگــذارد .تمــام ایــن صحنههــا
حتــی ده ثانیــه هــم طــول نکشــید و جیــن خــودش را در حالــی یافــت
کــه بــا ســرعت از بیــن پــل چوبــی میگــذرد و ســعی میکنــد قبــل
از مــرد خشــمگین کــه ســعی میکــرد بلنــد شــود ،بــه آوا برســد .پــل
چوبــی بســیار سســت و ناشــیانه ســرهم بنــدی شــده بــود و جیــن فقــط
بــا اتــکا بــه شــانس محــض موفــق شــد از آن عبــور کنــد ،اگــر هــر
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موقــع دیگــری بــود هیــچ چیــز نمیتوانســت باعــث شــود او از روی
همچیــن پــل دستســاز و خطرناکــی کــه جریــان آب ســرد و منجمــد
کننــده بــا ســرعت از زیــر آن عبــور میکنــد رد شــود .بــه محــض
اینکــه جیــن بــه آن ســوی رود رســید ،آوا در حــال بــاال رفتــن از تپــه
کنــار پــل بــود تــا خــودش را بــه جــاده برســاند امــا بــرف زیــادی کــه
از بــوران دیشــب روی زمیــن نشســته بــود کارش را دشــوار میکــرد
و عمــل بــاال رفتــن از تپــه را بیشــتر شــبیه بــه دســت و پــا زدن در بــرف
کــرده بــود .جیــن بــا عجلــه نگاهــی بــه مــرد و چنــد تــن از دوســتانش
کــه از کتــک خــوردن او خیلــی عصبانــی بودنــد انداخــت و در حالــی
کــه بــه ســمت آوا میدویــد فریــاد زد« :آوا تندتــر بــدو!»
آوا یــک لحظــه در نیمــه راه تپــه ایســتاد و بــه عقــب نــگاه کــرد و
جیــن میتوانســت آثــار تعجــب را در چهــرهاش بخوانــد .ناگهــان
حالــت شــوک آوا بــه ترســی آشــکار تبدیــل شــد« :پشــت ســرت!»
جیــن هرگــز فرصــت نکــرد پشــت ســرش را نــگاه کنــد امــا ضربـهی
محکــم و وحشــتناکی کــه بــه ســرش خــورد و برقــی کــه از چشــمانش
پریــد حکایــت از برخــورد جســمی ســخت بــه ســرش م ـیداد .جیــن
خــودش را در حالــی یافــت کــه روی برفهــا افتــاده و دهانــش پــر از
بــرف ســرد و بیمــزه شــده .در حالــی کــه بــه ســختی ســعی میکــرد
نفــس بکشــد و بــه طــرف مهاجــم نــگاه کنــد ،صدایــی خشــمگین
120

یاسمن نسا

بنفشه سفید

شــنید:
 اینم با دختره هست؛ داشت به زبون اون حرف میزد.مــرد دیگــری کــه از تیــررس نــگاه جیــن خــارج بــود امــا از طــرز
حــرف زدن همــراه بــا دردش میشــد فهمیــد همانــی اســت کــه آوا
بــا او درگیــر شــد گفــت:
 باید یه درس حسابی بهشون بدیم ،اون چوب رو بده به من.جیــن کــه از وحشــت فلــج شــده بــود فقــط توانســت بــه پشــت بچرخد
و بــه چهــرهی دو مــردی کــه بــا صورتهــای خشــمگین بــاالی ســرش
ایســتاده بودنــد نــگاه کنــد ،از تــرس زبانــش بنــد آمــده بــود و نفــس
کشــیدن را فرامــوش کــرده بــود .چــوب درازی بــاال رفــت امــا قبــل
از اینکــه بــه بــدن جیــن بخــورد صــدای فریــاد مــرد مهاجــم بــه هــوا
رفــت؛ بعــد از ســالها تجربــه کار در بخــش اورژانــس بیمارســتان،
جیــن هرگــز فکــر نمیکــرد دیــدن خــون بتوانــد چنــان شــوک
شــدیدی بــه او وارد کنــد .آوا نفــس زنــان چاقویــش را بــاال بــرد و بــه
طــرف مــرد دیگــر گرفــت فریــاد زد:
 عقب! برو عقب! وگرنه تیکه تیکهات میکنم.121
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نیــازی نبــود تــا جمالتــش ترجمــه شــوند ،فقــط دیــدن چشــمان
خشــمگین آوا کافــی بــود تــا کســی یــک قــدم جلوتــر نیایــد .آوا بــا
غیــظ لگــدی ســخت بــه پهلــوی مــرد زخمــی کــه زیــر پایــش بــود زد
و باعــث شــد نال ـهاش بــه هــوا بــرود .ســپس رو بــه جیــن فریــاد زد:
 بلند شو!جیــن بــا قدرتــی کــه بــاور نداشــت هنــوز در پاهایــش باشــد ایســتاد.
ســرش بــه شــدت تیــر میکشــید ،هــر دو آهســته و بــا احتیــاط در
حالــی کــه بــه بیخانمانهایــی کــه بــا تعجــب و خشــم بــه آنهــا خیــره
شــده بودنــد نــگاه میکردنــد از تپــه بــاال رفتنــد .وقتــی در امتــداد
جــاده میدویدنــد جیــن میتوانســت صــدای فریــاد آنهــا را بشــنود.
فقــط امیــدوار بــود جــرم همدســتی در قتــل بــه بدبختیهایــش اضافــه
نشــده باشــد.
بعــد از اینکــه مســافتی بســیار طوالنــی را یکنفــس دویدنــد جیــن
کــه عــاوه بــر ســر ،ریههایــش هــم درد گرفتــه بودنــد ایســتاد .بــه
شــدت احســاس ســرما میکــرد ،برفهایــی کــه موقــع افتــادن روی
لباســش کشــیده شــده بودنــد حــاال آب شــده بــود و در حــال نفــوذ
بــه پالتــو بــود .بــا احتیــاط قســمتی را کــه ضربــه خــورده بــود لمــس
کــرد .خوشــبختانه پوســت پــاره نشــده بــود و از خــون خبــری نبــود.
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آوا هــم کــه نفســش بــاال نمیامــد کنــارش ایســتاد امــا مراقــب اطــراف
هــم بــود ،گویــی هرلحظــه انتظــار داشــت افــرادی بــه طرفشــان حملــه
کننــد .جیــن بــا دیــدن یــک تاکســی بــا ســرعت دســتش را بــاال بــرد
و ماشــین را نگــه داشــت و در حالــی کــه آوا را بــا خــوش میکشــید
داخــل تاکســی پریــد .بــه ســرعت آدرس منــزل ژان را داد و بعــد رو
بــه آوا گفــت:
 چــه غلطــی میکنــی؟ چــرا فرار کــردی؟ اون مــرد چرا میخواســتبزنتــت؟ چاقــو رو از کجا آوردی؟ لعنتــی چه مرگته؟
آوا کــه هنــوز نفــس نفــس مــیزد ،بــه نظــر میرســید بــرای نفــس
کشــیدن بــه مشــکل برخــورده؛ بــا دســتش یق ـهی لباســش را پاییــن
میکشــید و بــا چشــمانی ترســیده نفسهــای کوتــاه و پرفشــاری
بیــرون مـیداد .فقــط یــک لحظــه طــول کشــید تــا جیــن متوجــه بشــود
دچــار شــوک شــده .جیــن کــه وســیلهای در دســت نداشــت رو بــه
راننــده گفــت« :پاکــت یــا پالســتیک داری؟»
راننــده بــا دیــدن وضــع خطرنــاک آوا بــه ســرعت پالســتیکی را کــه
ســاندویچی داخلــش بــود بیــرون کشــید و بعــد از بیــرون آوردن
ســاندویچ آنرا بــه جیــن داد و گفــت« :بــرم بــه ســمت بیمارســتان؟»
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جیــن در حالــی کــه آوا را مجبــور میکــرد داخــل پالســتیک
نفسهــای عمیــق بکشــد گفــت« :الزم نیســت ،یــه کــم ترســیده .فقــط
بریــم بــه آدرســی کــه گفتــم».
وقتــی تاکســی جلــوی آپارتمــان ژان نگــه داشــت نفسهــای آوا
دیگــر آرام و کوتــاه شــده بودنــد امــا هنــوز بــه طــور خفیفــی دســتانش
میلرزیدنــد.
جیــن در حالــی کــه بــه او کمــک میکــرد از ماشــین پیــاده شــود از
راننــده خواســت تــا منتظــر بمانــد ،به محــض اینکــه ژان در را برایشــان
بــاز کــرد آوا را در بغــل جیــن بیحــال بــا رنگــی پریــده دیــد ،جیــن
گفت :
 تاکسی پایینه ،میشه پولش رو حساب کنی؟تــازه بعــد از اینکــه او را روی کاناپــه خواباند و پالتیویــش را درآورد و
در پنــاه گرمــای خانــه دســت و پــای یـخزدهاش جانی گرفتنــد عظمت
فاجعــه را درک کــرد؛ آنهــا یــک مــرد را چاقــو زده بودنــد و احتمــاال
پلیــس دنبالشــان بــود .جیــن هنــوز نمیتوانســت ایــن حادثــه را هضــم
کنــد ،هرگــز در عمــرش شــاهد یــک دعــوای جــدی نبــود چــه برســد
بــه اینکــه در آن شــرکت کنــد؛ شــش ســال زندگــی در شــبانه روزی
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دخترانــه فرصــت زیــادی بــرای درگیــر دعواهــای خیابانــی شــدن بــه
آدم نمیدهــد.
 خــب میشــه لطف ـاً توضیــح بــدی چــرا ســاعت شــش صبــح بلنــدمیشــم و کســی رو تــو خونــه نمیبینــم؟ و یــک ســاعت بعــدش تــو
رو بــا دوســت نیمهجونــت بیــرون آپارتمانــم پیــدا میکنــم؟
جیــن بــا درماندگــی تمــام تخیلــش را بــرای ســاختن دروغــی دســت
اول بــه کمــک طلبیــد:
 راســتش رفتــه بــودم تــا از آپارتمانــم چیــزی بــردارم که جا گذاشــتهبــودم ،ایــن دختــر هــم همــون طــور کــه فهمیــدی زبــون مــا رو بلــد
نیســت ،ترســیدم تنهــا اینجــا بمونــه ،بترســه .موقــع برگشــت ســگ
همســایهام بهــش حملــه کــرد و ایــن طــوری ترســید.
هوم فکر میکردم رابطهاش با سگها خوب باشه.جین که غرق افکارش بود گفت« :چی؟»
ژان شــانهای بــاال انداخــت و در حالــی کــه وارد آشــپزخونه میشــد
گفــت« :آخــه کامــا مشــخصه بــا گرب ـهات میون ـهی خوبــی نــداره،
گفتــم شــاید سگدوســته».
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در ایــن موقــع آوا روی کاناپــه نشســت و پاهایــش را داخــل شــکمش
کشــید .کامـ ً
ا مشــخص بــود بیقــرار اســت و هنــوز از حالــت تــرس
و شــوک خــارج نشــده ،جیــن بــا درماندگــی وارد آشــپزخانه شــد و
رو بــه ژان گفــت« :میتونــم از تلفنــت اســتفاده کنــم؟»
***

...
باالخــره درســت زمانــی کــه جیــن داشــت گوشــی را رهــا میکــرد
ســپنتا گوشــی را برداشــت؛ صــدای خوابآلــودش باعــث فــوران
خشــم جیــن شــد.
 بله؟ بله و مرگ! لعنت به تو سپنتا! منــم از شــنیدن صــدات خوشــحالم؛ امــا هیــچ ایــدهای داری االناینجــا ســاعت چنــده؟
 اص ـ ًا بــرام مهــم نیســت ،ایــن دختــره دچــار یــه حالتــی شــده مــن
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نمیدونــم چــی کار کنــم.
کامــ ً
ا مشــخص بــود همیــن یــک جملــه خــواب را از ســر ســپنتا
پرانــده بــود.
 دقیقا چه مشکلی؟ تو که از آپارتمان خارجش نکردی؟ تــا اونجایــی کــه یــادم میــاد تــو نگفتــه بــودی باید تــو خونه حبســشکنم .
 جیــن اون شــرایط خاصــی داره ،تــازه مــن فکــر نمیکــردم حتــیاگــه فضاییهــا هــم حملــه کنــن تــو از اون خونــه پــا بیــرون بگــذاری.
 ببیــن مــن زنــگ نــزدم بــاز شــروع بــه نصیحتــم کنــی ،یــه اتفاقــیافتــاد کــه باعــث شــد آوا دچــار یــه شــوک یــا یــه همچیــن چیــزی
بشــه .مــن ســعی کــردم آرومــش کنــم امــا االن خــودش رو یــه گوشــه
جمــع کــرده و یــک لحظــه دســت از لرزیــدن برنم ـیداره.
ســپنتا خیلــی جدیتــر پرســید« :جیــن چــی کار کــردی؟ دقیقــا چــه
اتفاقــی افتــاد؟ آوا مشــکل اختــال بعــد از حادثــه داره».
 لعنتی من پرستارم نه روانشناس ،مثل آدم حرف بزن.127
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 اون تــو حالــت شــوکه چــون تــو شــرایطی قــرار گرفتــه کــهگذشــتهاش رو بــه یــادش آورده ،بگــو ببینــم چــی شــد؟
جیــن کــه بــه مــرد بیخانمــان و چاقــو و فــرار فکــر میکــرد گفــت:
«بعــدا بــرات میگــم ،فعــا بگــو چطــور کمکــش کنــم؟»
 خیلــی خــب ،اول از همــه بایــد تــو یــه محیــط آروم قــرار بگیــره،کمــی بهــش فرصــت بــده تــا ترســش پاییــن بیــاد .تــوی جیــب
پالتویــش یــه قوطــی صورتــی رنــگ هســت ،از داخــل قوطــی دو تــا
قــرص بهــش بــده و بــذار بخوابــه .تحــت هیــچ شــرایطی بهــش فشــار
نیــار ،فهمیــدی؟
جیــن در حالــی کــه ســعی میکــرد بــه آوا دســت نــزد بــا احتیــاط
دســتش را داخــل جیــب پالتویــش کــرد و بالفاصلــه حــس کــرد
دســتش بــه قوطــی کوچکــی برخــورد کــرد ،ســریع قوطــی را بیــرون
کشــید و در حالــی کــه بــه طــرف آشــپزخانه میرفــت تــا آب بیــاورد
بــه ســپنتا گفــت:
 قرصهــا رو پیــدا کــردم ،اگــر مشــکلی پیــش اومــد خبــرتمیکنــم .
 صبر کن نگفتی چه ...128
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قبــل از اینکــه حــرف ســپنتا کامــل شــود جیــن تمــاس را قطــع کــرد و
در حالــی کــه لیــوان آب و قــرص را جلــوی آوا گرفتــه بــود گفــت:
«ایــن رو بخــور و اســتراحت کــن».
آوا لیــوان را گرفــت و بــه آن خیــره مانــد ،ســرانجام جیــن بــا بیصبری
ضرب ـهای آرام بــه زیــر لیــوان زد تــا او را تشــویق بــه نوشــیدن کنــد:
«بخــورش و بخــواب ،نتــرس مــن بیــدار میمونــم».
همزمــان بــا فــرو دادن قرصهــا ژان وارد خانــه شــد و در حالــی
کــه لبــاس میپوشــید گفــت« :جیــن مــن بایــد بــرم ســر کار .تــوی
یخچــال همــه چــی هســت اگــر هــم حــال دوســتت خــوب نشــد
بیــارش بیمارســتان».
 ممنونــم ژان ولــی بــه محــض اینکــه حــال آوا خــوب بشــه مــامیریــم.
ژان شــانهای باالانداخــت و در حالــی کــه شــانههای جیــن را گرفتــه
بــود گفــت« :هرجــور راحتــی ولــی هــر موقــع مشــکلی داشــتی بــدون
در ایــن خونــه بــه روت بــازه».
جین لبخندی زد و او را در آغوش گرفت.
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 ممنونم.بعــد از رفتــن ژان آوا چنــد ســاعتی عمیــق خوابیــد .جیــن هــم چــرت
کوتاهــی زد و بعــد از اینکــه کمــی خانــه را بــه پــاس محبتهــای
دوســتش مرتــب کــرد بــه تاکســی زنــگ زد و بــرای ژان نامــهی
تشــکرآمیزی نوشــت و روی در یخچــال چســباند .ســپس وســایل و
چمدانــش را جلــوی در ورودی گذاشــت .پشــمالو را داخــل محفظهی
مخصــوص قــرار داد و بعــد از اینکــه از همــه چیــز مطمئــن شــد رفــت
تــا آوا را بیــدار کنــد.
کمــی روی آوا خــم شــد و در حالــی کــه پتــو را از رویــش کنــار
میکشــید آرام گفــت« :آوا بایــد بریــم ».همیــن کــه دســتان جیــن بــا
شــانهی آوا برخــورد کــرد ،دختــر چنــان از جــا پریــد و بــا مشــت بــه
قفسـهی ســینهی جیــن کوبیــد کــه زن بیچــاره بــا آن همــه هیــکل روی
زمیــن پــرت شــد .جیــن کــه درد شــدیدی را در قفســهی ســینهاش
حــس میکــرد بــا درد نفســی کشــید و بــا نالــه گفــت« :خــدا لعنتــت
کنــه ســپنتا!»
 خوبی؟ خوبی؟آوا کــه انــگار بیشــتر از جیــن ترســیده بــود بــا حالــت آمــاده بــاش
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کنــار کاناپــه ســرپا ایســتاده بــود و در حالــی کــه از تــرس و هــول
نفسهــای کوتــاه و تنــدی میکشــید بــه جیــن خیــره شــده بــود.
جیــن بــرای لحظـهای میــل شــدیدی بــه خنــده پیــدا کــرد و در حالــی
کــه از شــدت خنــده و درد ســینه نمیتوانســت درســت صحبــت
کنــد گفــت« :تــو تمــام عمــرم هیــچ کــس بعــد از نــاک اوت کردنــم
اینقــدر نگــران حــال مــن نبــوده!»
بعــد از اینکــه حســابی خندیــد و خنــدهاش باعــث شــد کمــی از تــرس
و ناراحتــی آوا هــم کــم شــود آرام از روی زمیــن بلنــد شــد و گفــت:
«تاکســی بایــد دیگــه رســیده باشــه ،فکــر میکنــی بتونــی ســوار
تاکســی بشــی؟ منظــورم اینــه کــه بــدون اینکــه دوبــاره دچــار حملــه
بشــی».
آوا بــدون اینکــه جوابــی بدهــد دســتانش را بــه دور بدنــش حلقــه
کــرد و روی کاناپــه نشســت.
جیــن بــا نگرانــی گفــت« :البتــه میتونیــم بیشــتر اینجــا باشــیم ،ژان
هــم دیگــه تــا دو ســاعت دیگــه از ســر کار پیــداش میشــه».
بــا شــنیدن نــام صاحــب خانــه آوا بــا بیقــراری بــه اطــراف نگاهــی
انداخــت ،گویــی از او خواســته باشــند بیــن مــرگ دردنــاک و مــرگ
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دردناکتــر یکــی را انتخــاب کنــد ،بــه ســرعت از جــا بلنــد شــد و از
آپارتمــان بیــرون رفــت .جیــن کــه نمیخواســت مثــل شــب قبــل او را
گــم کنــد بــه ســرعت چمدانهــا و پشــمالو را برداشــت و در را پشــت
سرشــان بســت .تاکســی مدتــی بــود رســیده بــود و راننــده بــا دیــدن
بــار آنهــا در عقــب ماشــین را بــاز کــرد و چمدانهــا را گذاشــت
داخــل ماشــین .آوا هــم خــودش را تــا جــای ممکــن بــه گوشــهی
ماشــین چســباند ،گویــی کــه قصــد دارد بــا چــرم صندلــی عقــب یکــی
شــود .جیــن در حالــی کــه کنــار آوا مینشســت و پشــمالو را کنــارش
میگذاشــت آهســته پرســید« :خوبــی؟» آوا نــگاه تنــد و عصبــی بــه
محفظــه نگهــداری گربــه انداخــت و رویــش را بــه طــرف خیابــان
گرفــت.
دو ســاعت انتظــار در ایســتگاه قطــار بــه انــدازه دو ســال کالس
آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــرای جیــن ارزشــمند بــود؛ همیشــه
فکــر میکــرد کــه باالتریــن لــذت و تفریــح ایســتادن در یــک گوشــه
و تماشــای رفــت و آمــد مــردم اســت ،شــاید در ظاهــر افــراد فقــط
عبــور میکننــد ،امــا فقــط بــا کمــی صبــر و دقــت خیلــی چیزهــا
میتــوان فهمیــد ،اولیــن چیــزی کــه متوجــهاش میشــوید تنــوع
پوششهاســت؛ عقایــد افــراد خــواه و ناخــواه ماننــد آبــی کــه از
داخــل کــوزه بــه بیــرون تــراوش کنــد روی لبــاس و پوشــش آنهــا
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تاثیــر میگــذارد ،مــردی کــه دوران میانســالی را میگذرانــد امــا هنــوز
در پــی جلــب توجــه جنــس مخالــف اســت یــا مــردی کــه همســر
دارد و اصـ ً
ا در فکــر زنهــای دیگــر نیســت هــر دو میتواننــد بســیار
خوشپــوش باشــند ،امــا بــا دقــت در ظریفتریــن اشــیا میتــوان
ایــن دو را بــه راحتــی از هــم تشــخیص داد؛ از رنــگ لبــاس گرفتــه
تــا طــرح روی کــراوات ،نحــوهی آرایــش و پیرایــش مــو و صــورت و
حتــی از روی کفشهــا! کفشهــا صادقانهتریــن بخــش یــک لبــاس
هســتند؛ درســت مثــل چش ـمها کــه دریچ ـهی روحنــد ،کفشهــا را
میتــوان دریچــه امیــال پنهانــی مــردم دانســت .ایــن اشــیا بــه ظاهــر
فرامــوش شــده کــه اگــر صاحبشــان اهــل مــد باشــد بــردهوار بــه دنبــال
رنــگ و مــدل لبــاس تغییــر چهــره میدهنــد و اگــر پــول آنچنانــی
نداشــته باشــد آخریــن عضــو کمــد هســتند کــه بــه فکــر نــو کــردن
یــا تعمیرشــان میفتــد؛ بیآنکــه بدانیــد وضعیــت زندگیتــان را بــرای
دیگــران بــه نمایــش میگذارنــد .آلــن همیشــه کفشهــای زیــادی
داشــت ،هــر جفــت بــرای یــک مــدل .اکثــر آنهــا از بهتریــن جنسهــا
بودنــد و گاهــی میشــد کــه کفشــی را کــه صبــح بــه پــا داشــت تــا
موقــع شــب بــا کفــش دیگری عــوض کــرده باشــد .اکثــر مواقــع وقتی
دور انداختــه میشــدند آنچنــان ســالم بودنــد کــه جیــن میتوانســت
قســم بخــورد حتــی ده بــار هــم پوشــیده نشــدهاند .شــاید ایــن راحتــی
در خریــدن و دور ریختــن کفشهــا نشــانهای پنهــان از روح تنــوع
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طلــب آلــن بــود؟ ســبک کالســیک آنهــا بیشــک برگرفتــه از
هنردوســتی کالســیک آلــن بــود امــا وقتــی بــه کفشهــای خــودش
فکــر میکــرد...
جیــن اکثــرا از دوران کودکــی کفشهایــی را کــه راحــت پوشــیده
میشــوند و دوام زیــادی دارنــد ،انتخــاب میکــرد برخــاف آلــن
کــه بــرای هــر لبــاس کفشــی داشــت ،کفشهــا را طــوری انتخــاب
میکــرد کــه بــا بیشــتر لباسهایــش هماهنــگ باشــد ،همیــن رویــه را
در مــورد لباسهــای مهمانیــش داشــت .وقتــی میشــد یــک صنــدل
زیبــای مشــکی را هــم بــا لبــاس قرمــز پوشــید ،هــم بــا لبــاس مشــکی
چــه نیــازی بــه خریــد دوبــاره بــود؟ اصــوال همیشــه نســبت بــه خریــد
کفــش بیعالقــه بــود ،نمیدانســت شــاید ایــن برخــورد او نســبت
بــه کفشهایــش عالمتــی مبنــی بــر عــدم توجــه جیــن بــه خــودش
بــود ،شــاید ایــن انعطــاف پذیــری در هماهنگــی کفشهایــش بــه
انعطافپذیــری روحــی او برمیگشــت کــه ماننــد خمیــری در برابــر
اطرافیانــش کــش میامــد و ســرانجام در نقطــه حســاس پــاره میشــد.
بیاختیــار نگاهــی بــه کفــش آوا انداخــت؛ پوتیــن مشــکی رنــگ و
رو رفتـهای بــود ،خیلــی ســاده و زخمــت امــا مطمئننـاً گــرم و محکــم.
باالخــره صــدای آمــدن قطــار بــه گوشــش خــورد ،خــدا را شــکر
وگرنــه آنقــدر بــه ایــن فکرهــای بیهــوده و بیســر و تــه ادامــه مـیداد
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تــا مغــز درد بگیــرد.
مزیــت کوپههــای شــخصی ایــن بــود کــه حداقــل مجبــور نبودیــد
بــا افــراد غریبــهی آمــادهی گفتوگــو آشــنا شــوید ،امــا متاســفانه
مســئوالن قطــار هیــچ فکــری بــه حــال ســر و صدایــی کــه از بیــرون
وارد کوپــه میشــد نکــرده بودنــد.
جیــن ســاکش را روی زمیــن گذاشــت و ســرگرم جــا دادن چمدانــش
در قســمت بــار شــد .باالخــره وقتــی کارش تمــام شــد بــا خســتگی
کنــار محفظـهی پشــمالو نشســت .گربـهی بیچــاره کــه عــادت نداشــت
مــدت زیــادی در آن جــای تنــگ بمانــد لحظــهای دســت از ســر و
صــدا کــردن برنمیداشــت .آوا طبــق معمــول بیســر و صــدا کنــار
پنجــره نشســته بــود و در حالــی کــه تــا حــد امــکان خــودش را جمــع
کــرده بــود ،بیــرون را نــگاه میکــرد .بــه محــض اینکــه جیــن ســعی
کــرد در محفظــه را بــاز کنــد آوا بــه تنــدی بــه طرفــش رو کــرد گفت:
«نکــن!»
جین مکثی کرد:
 ببیــن میدونــم میونـهی خوبــی بــا گربــه نــداری امــا انتظــار نــداریکــه هشــت ســاعت داخــل ایــن محفظــه نگــه دارمــش؟
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وقتــی دوبــاره دســتش را بــرای بــاز کــردن قفــل دراز کــرد آوا بــا
تحکــم و قــدرت بیشــتری فریــاد زد« :نکــن!»
جیــن بــا بیحوصلگــی نفــس عمیقــی کشــید و بــه او خیــره شــد،
ســرانجام آوا دوبــاره توجهــش را بــه بیــرون معطــوف کــرد و زیــر لب
گفــت« :متاســفم امــا اگــه درش بیــاری  ...ببیــن مــن واقعـاً نمیخــوام؛
امــا نمیدونــم وقتــی یکــی از اینــا رو میبینــم  ...واقع ـاً ...واقع ـاً»...
جین با بیصبری پرسید« :واقعاً چی؟»
آوا به بیرون از پنجره خیره شد و زیر لب گفت« :هیچی».
چنــد لحظــه ســکوت محــض در کابیــن برقــرار شــد و ســپس جیــن
آهــی کشــید و محفظــهی گربــه را زیــر پایــش قــرار داد؛ بعــد از
حملــهی امــروز کار عاقالنــهای نبــود کــه بــه دختــر بیچــاره یــک
حملــه عصبــی دیگــر وارد کنــد.
 میتونم ازت یه سوال بپرسم؟آوا زیــر چشــمی نگاهــی بــه طرفــش انداخــت و بــه آرامــی ســرش را
تــکان داد.
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 چاقو رو از کجا برداشتی؟ موقع شام .چون اون  ...به اون یکی ...اعتماد نداشتم. ژان مــرد خوبیــه آوا ،اون بهــت آســیب نمیرســونه .میتونــمبپرســم چــرا یهــو تصمیــم گرفتــی از خونــه بــری بیــرون؟
چشــمان آوا ناگهــان غــرق در اشــک شــد و در حالــی کــه ســخت
ســعی میکــرد صدایــش نلــرزد گفــت:
 نمیتونــم یــه جــا بشــینم در حالــی کــه هــر لحظــه ممکنــه اتفــاقبــدی بــرای نــدا بیفتــه ،بایــد زودتــر پیــداش کنــم .ســپنتا گفتــه کمکــم
میکنــه امــا هنــوز کاری نکــرده.
 مــن مطمئنــم پیــداش میکنــه ،میدونــی مــن خیلــی وقتــه ســپنتا رومیشناســم اون هیــچ وقــت زیــر قولــش نمیزنــه.
آوا با تردید و امیدواری پرسید« :مطمئنی؟»
جین با لحن اطمینانبخشی گفت:
 البتــه! منــو ببیــن؛ یــه زن بیچــاره و تنهــا کــه حتــی خــودم هــم حالــماز خــودم بــه هــم میخــوره امــا ســپنتا بــاز هــم بیخیالــم نشــده.
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آوا بینــیاش را بــاال کشــید و در حالــی کــه ســرش را بــه صندلــی
تکیــه مــیداد و چشــمانش را میبســت گفــت:
 تو بیچاره نیستی ،فقط یه کم دیر واکنش نشون میدی.***
ســفر بســیار کســالت بــار و مــال آوری بــود کــه شــاید بــا مقــداری
غــذا میشــد آنرا دلانگیزتــر کــرد ،متاســفانه بــه دالیــل ناشــناختهای
آوا حاضــر نبــود در راهروهــای تنــگ و پــر از مســافر حرکــت کنــد.
جیــن قفــس گرب ـهاش را کــف واگــن گذاشــت و بــه آوا گفــت:
 حــاال کــه حاضــر نیســتی تــا رســتوران بیــای ،منتظــر بمــون تــا مــنبــرم یــه چیــزی بگیــرم.
آوا پاهایــش را داخــل شــکمش جمــع کــرد و از پنجــره قطــار بــه
مناظــری کــه بــا ســرعت از جلــوی چشــمانش عبــور میکردنــد خیــره
شــد.
جیــن از کابیــن خــارج شــد و فقطــا دعــا کــرد وقتــی نیســت اتفــاق
خاصــی نیفتــد.
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کمتــر از بیســت دقیقــه بعــد همــراه بــا چنــد ســاندویچ ســرد و آب
معدنــی بــه واگــن برگشــت .روب ـهروی آوا کــه وضعیــت بدنیــش از
موقــع رفتــن جیــن تغییــر نکــرده بــود ،نشســت و یــک بطــری آب را
بــه طرفــش گرفــت.
 مرغ یا گوشت؟ از هرکدوم دو تا گرفتم!آوا در بطری را باز کرد و کمی از آن نوشید و گفت:
 گشنه نیستم.جیــن بــدون توجــه بــه آوا ســاندویچ مــرغ را بــه طرفــش گرفــت و
گفــت:
 اگــه فکــر کــردی م ـیذارم ســپنتا فکــر کنــه بهــت گشــنگی دادماشــتباه میکنــی.
ســاندویچ را از جیــن گرفــت و بــه آن خیــره شــد .جیــن کمــی مــرغ
داخــل بشــقاب کاغــذی ریخــت و از در نیمــه بــاز قفــس بــه داخــل
محفظــه پشــمالو هــل داد و دوبــاره در آنرا بســت .بعــد ســاندویچ
خــودش را برداشــت و گاز بزرگــی بــه آن زد .کمــی آنرا جویــد و
قــورت داد و پرســید:
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 ســپنتا قانونــی از بیمارســتان آوردت بیــرون؟ امیــدوارم دوبــاره یکــیاز مریضهــا رو دزدکــی نیــاورده باشــه بیــرون!
آوا کــه ســرگرم بــازی کــردن بــا پوشــش پالســتیکی ســاندویچ بــود
بعــد از مکــث طوالن ـیای گفــت:
 آدم عجیبیه .یه بار بهم گفت وظیفهاش دخالت تو کار دیگرانه!جیــن ناخــودآگاه لبخنــدی زد و در حالــی کــه در بطــری آب را بــاز
میکــرد گفــت:
 میفهمم چی میگی.اخــاق دوســتش را خــوب میشــناخت ،اگــر کســی را نیازمنــد
کمــک میدیــد منتظــر نمیمانــد و تــا حــد تــوان کمــک میکــرد.
آوا -یه سوال بپرسم؟
 بپرس!ســاندویچ را کــه حــاال قســمت باالی ـیاش پــاره شــده بــود ،کنــارش
گذاشــت و دســتهایش را دور زانوهایــش حلقــه زد و چشــمان
قهوهایــش را بــه او دوخــت «دوســتت از مردهــا متنفــره؟»
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جیــن بــه خــودش آمــد و متوجــه شــد بــا دهانــی بــاز و تعجـبزده بــه
آوا خیــره شــد.
 چرا این فکرو میکنی؟آوا شــانهای بــاال انداخــت و گفــت« :نمیدونــم بعضــی حرفــاش و
کاراش ...مثــا یــه بــار  ...میدونــی معمــوالً اون بیشــتر تــو جلســات
حــرف میزنــه ...یــه بــار بهــش گفتــم شــبیه مردهاســت  ...خیلــی
بهــش برخــورد».
جیــن بــا چش ـمهایی از حدقــه درآمــده تقریب ـاً از جــا پریــد و گفــت:
«واو! باعــث تعجبــه کــه هنــوز زنــده هســتی».
ایــن بــار نوبــت آوا بــود کــه تعجــب کنــد .جیــن گاز دیگــری بــه
ســاندویچش زد و بعــد از اینکــه آنرا خــوب جویــد گفــت:
 اگــر چیــزی باشــه کــه بتونــه اون زن رو بــه یــه اژدهــای ترســناکتبدیــل کنــه اینــه کــه یکــی بهــش بگــه مردونــه هســت .البتــه تقصیــر
تــو نیســت ،اون زیــادی رو ایــن موضــوع حساســه ،یــه جورایــی روش
وســواس پیــدا کــرده ،تــازه بایــد چنــد ســال قبــل رو میدیــدی؛ بــاز
االن بهتــر شــده مخصوصـاً بعــد ازدواجــش ،شــوهرش خیلــی بــه اینکه
بتونــه خودشــو همــون جــور کــه هســت قبــول کنــه کمــک کــرد.
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آوا با کنجکاوی پرسید:
 همینطور که هست؟!جیــن کــه بیشــتر عالقــه داشــت غذایــش را ســریعتر تمــام کنــد ســری
بــه عالمــت تاییــد تــکان داد و گفــت« :ســپنتا تغییــر جنســیت داده».
آوا کــه از حالــت چش ـمهایش نمیشــد بــه احساســش در آن لحظــه
پــی بــرد تقریبــا بــه خــودش زمزمــه کــرد« :ولــی ...مگــه بچــه نــداره؟»
جیــن پالســتیک ســاندویچ را داخــل کیســه غــذا انداخــت و آخریــن
جرعــه آبــش را نوشــید و گفــت:
 راههای زیادی برای بچه داشتن هست.آوا بــه تنــدی جــواب داد« :نبایــد اینــو میگفتــی! شــاید دوســت
نداشــت کســی ایــن ماجــرا رو بدونــه ،تــو مثــا دوســتش هســتی!»
خشــمی کــه در نــگاه آوا بــود بــرای جیــن تازگــی داشــت .آوا بــدون
اینکــه منتظــر توضیــح او بمانــد رویــش را بــه طــرف پنجــره کــرد و در
حالــی کــه هنــوز ابروهایــش در هــم فــرو رفتــه بودنــد چشــمانش را
بســت و جیــن را نادیــده گرفــت.
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جیــن بــا دلخــوری پالســتیک غــذا را بــاالی ســرش گذاشــت و مدتــی
بــه آوای چشــم بســته خیــره شــد امــا ســرانجام حوصلـهاش ســر رفــت.
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۹

صحبــت کــردن بــا آتنــا زیــاد موفقیتآمیــز نبــود؛ مثــل فیلــم ضبــط
شــدهای کــه وظیفـهی تبلیــغ یــک محصــول رو داره برام از دانشــگاهها
و امکانــات کاری فــراوان دبــی صحبــت کــرد .راســتش خــودم حتــی
نمیدونســتم دبــی دقیقــا کجــای نقشــه خاورمیانــه اســت امــا حداقــل
اینــو میدونســتم کــه مردمــش عربــی صحبــت میکننــد و وقتــی ایــن
موضــوع رو گوشــزد کــردم آتنــا کــه مشــغول شــونه کــردن موهــاش
جلــوی آینــه بــو،د لبخنــد کـشداری زد و گفــت:
 آوا جــون تــوی دبــی از هــر ده نفــر ،هشــت نفــر فارســی صحبــتمیکنــن ،حتــی ســردر خیلــی مغازههــا فارســی نوشــته شــده!
 این دیگه غلوه! نــه اصــ ًا! عزیــزم ایرانیهــای خیلــی زیــادی اونجــان .تــازه
دانشــگاههای اونجــا مــدرک بینالمللــی دارن و خیلــی معتبــر هســتن.
نــدا بهــت گفتــه مــن یــه دوســت دارم کــه تــو دبــی یــه خیــاط معروفه؟
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قبــل از اینکــه فرصــت کنــم جوابــش رو بــدم ،در حالــی کــه مشــغول
زیرســازی صورتــش بــود ادامــه داد:
 ایــن دوســت مــن قصــد داره یــه برنــد لبــاس تــو دبــی ایجــاد کنــهو دنبــال طــراح میکــرده ،اگــه بخــوای تــو ســفر بعدیــم چنــد تــا از
طرحهــات رو بــراش میفرســتم؛ البتــه بــا شــناختی کــه ازش دارم
خــودت رو از االن اســتخدام شــده بــدون.
 امــا ســروش تــازه کالس اول رفتــه ،اگــه مــا نباشــیم کــی میخــواداز اون نگــه داری کنــه؟
رژگونــه رو از داخــل کیفــش بیــرون کشــید و گفــت« :تــا کــی
میخــوای مواظــب بچــه کــس دیگـهای باشــی؟ ســروش جــان پســره،
بــزرگ کــه بشــه کلــی موقعیــت داره بــرای پیشــرفت امــا تــو چــی؟
االن کــه جوونــی و اســتعداد داری بایــد شــانس رو بچســبی ،یــا شــاید
هــم ســروش بهانــه هســت؟»
مــن کــه حواســم هنــوز پیــش تماســی بــود کــه رضــا گرفتــه بــود بــا
بیحواســی گفتــم« :منظورتــون چیــه؟»
آتنــا خنــده ی ریــزی کــرد و گفــت« :ایــن پســره اســمش چــی بــود؟
رضــا ،همــون کــه همســایهتونه».
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فکــر کنــم از پریدگــی رنــگ صورتــم خــودش متوجــه شــد درســت
زده تــوی هــدف امــا ایــن بــار بــدون اینکــه لبخنــد بزنــه بــه طرفــم
برگشــت و خیلــی جــدی در حالــی کــه تــو چش ـمهام نــگاه میکــرد
گفــت« :آوا اینــو از یــه زن ســرد و گــرم چشــیده بشــنو ،مــردا بــا چنــان
ســرعتی یــه زن رو کنــار مــیذارن کــه حتــی جورابشــون رو هــم
اونقــدر ســریع عــوض نمیکنــن .چــه برســه بــه نیمهمردهــا!»
 نیمهمرد؟آتنــا کــه بــاز توجهــش بــه طــرف ســت ســایهاش جلــب شــده بــود
جــواب داد:
 اسمشون چیه اینا که عمل میکن؟ همونا.تقریباً داد زدم:
 ترانســکژوال .در ضمــن زنبــاز بــودن بــه شــخصیت آدمــه ،رضــاهمچیــن آدمــی نیســت.
بعــد روم رو برگردونــدم و رفتــم بــه غــذای نهــار ســر بزنــم .فقــط
بایــد تــا فــردا تحملشــون میکــردم ،میدونســتم کــه فــردا همــراه
شــوهرش برمیگــردن دبــی و همیــن کــه بــرن نــدا هــم بــه کلــی
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موضــوع زندگــی تــو دبــی رو فرامــوش میکنــه.
***
خوشــبختانه صبــح کــه آتنــا و شــوهرش وسایلشــون رو جمــع کــردن
تــا بــرن ،نــدا و ســروش مدرســه بــودن .هــر چنــد وقتــی آتنــا بابــت ده
روزی کــه مهمونمــون بــود بــه مــا دو تــا ســاعت زنونــه خیلــی شــیک
کادو داد ،اعتــراف میکنــم یــه کــم از اینکــه از رفتنــش خوشــحال
شــده بــودم عــذاب وجــدان گرفتــم .بعــد از بدرقــه مهمونهامــون
کــه همــراه شــوهرخالهام رفتــن ،از خالــی بــودن خونــه اســتفاده کــردم
و ســریع در زیرزمیــن رو بــاز کــردم .بــا اینکــه نمیدونســتم امشــب
قــراره چــه جــور آدمهایــی رو ببینــم ،امــا دلــم میخواســت رضــا رو
تحــت تاثیــر قــرار بــدم تــا بلکــه یــه کــم از ســردی رابطهمــون کــه
ایــن اواخــر بیشــتر شــده بــود کــم بشــه.
لبــاس خاصــی نداشــتم؛ پارســال بــرای عروســی یکــی از دوســتام کــه
دعــوت بــودم یــه لباســه شــب گوجــهای دوختــه بــودم .اول قصــد
داشــتم اون رو بپوشــم امــا بعــد بــا خــودم فکــر کــردم شــاید مجلــس
مختلــط باشــه (چقــدر احمقــم اگــه رضــا منــو دعــوت کــرده حتمــا
مختلطــه دیگــه) خالصــه تصمیــم گرفتــم کــت و دامــن ندا رو بپوشــم؛
رنگــش بنفــش بادمجونــی خوشرنگــی بــود امــا متاســفانه بنفــش
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اصــ ً
ا رنــگ مــورد عالقــهی مــن نبــود ولــی خــوب چــاره چیــه؟
بعــد از اینکــه لبــاس رو خــوب اتــو کشــیدم و کفشهــام رو بــا آب
تمیــز کــردم یــادم افتــاد کــه هیچــی زیــور آالت نداشــتم؛ طالهــای
مامانــم رو خیلــی وقــت بــود یــه گوشــه قایــم کــرده بــودم وگرنــه
شــوهرخاله بــه هــزار بهونــه ازمــون گرفتــه بــود و جــرات هــم نداشــتم
بیــرون بیارمشــون؛ بــه خطــرش نمیرزیــد .همــون ســاعتی رو کــه آتنــا
داده بــود بــه دســتم انداختــم ،خیلــی ظریــف و زیبــا بــود بــا کلــی
نگیــن کــه خوشــگلترش هــم کــرده بــودن؛ از دور انــگار یــه دســتبند
المــاس دســت آدمــه نــه ســاعت.
تــا ظهــر بــرای خــودم خیالبافــی کــردم کــه امشــب رضــا آنچنــان
محــو قشــنگی و زیبایــی مــن میشــه کــه همــه ناراحتیهــا و
مشــکالتمون رو فرامــوش میکنــه ،چــه اهمیتــی داشــت دوســتای
رضــا همجنسبــاز باشــن یــا نــه؟ مهــم اون بــود کــه تــا ابــد کنــارم
میمونــد .ایــن دفعــه کــه شــوهرخالهام میرفــت ســفر میخواســتم تــو
یــه تولیــدی کار کنــم؛ ایــن جــوری میتونســتم یــه کــم تــو خــرج
عمــل رضــا کمکــش کنــم.
اونقــدر از موضــوع جشــن هیجــانزده بــودم کــه حتــی یــادم رفــت
بــا نــدا دعــوا کنــم یــا حتــی غرهــای نــدا کــه موقیــت خوبــی رو
فقــط بــه خاطــر یــه عالقــه پرونــده بــودم بشــنوم .ســر ســاعت طبــق
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قــراری کــه بــا نــدا داشــتم بــه شــوهرخاله گفتــم کــه عروســی یکــی از
دوســتامه ،خوشــبختانه وقتــی پــای پــول وســط نبــود زیــاد بــه کارهــای
مــا دخالــت نمیکــرد .بــا کمــک نــدا موهــام رو سشــوار کشــیدم و
آرایــش کــردم .از اونجایــی کــه دلــم نمیخواســت بــا اون صــورت
بزککــرده از تــو کوچــه رد بشــم و شــایعه بیشــتری بســازم ،ســروش
رو فرســتادم تــو کوچــه تــا هــر وقــت خلــوت بــود بیــاد خبــر بــده .کــم
کــم داشــت دیــر میشــد کــه باالخــره ســروش خبــر داد کــه فقــط
بچههــا تــو کوچــه دارن بــازی میکنــن ،مــن هــم کــه ده دقیقــه بــود
تــو حیــاط نشســته بــودم بــه ســرعت بلنــد شــدم و مانتــو و روســریم رو
مرتــب کــردم و بــا یــه بســم اهلل ســریع پریــدم بیــرون.
رضــا قبــل از مــن رســیده بــود و وقتــی منــو از دور دیــد بــرام دســت
تکــون داد:
 دیر کردی ،تاکسی ده دیقه است منتظر مائه. ببخشــید خــودت آدمــای محــل رو کــه میشناســی منتظــر شــدم تــاکوچــه خلــوت بشــه.
 باشه سوار شو بریم ،بهروز منو خورد از بس زنگ زد.در حالی که سوار ماشین میشدم پرسیدم:
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 بهروز؟رضــا لبخنــدی زد و گفــت« :رفیقمــه؛ بچــه بامعرفتیــه ،خیلــی هیجــان
داشــت تــو رو ببینــه».
کیفــم رو کنــار پــام گذاشــتم و خودمــو یواشــکی تــو آین ـهی جلــو
چــک کــردم« :منــم خیلــی دوســت دارم ببینمشــون .وقتــی گفتــی
دوســتات پارتــی گرفتــن شــاخ درآوردم؛ فکــر نمیکــردم همچیــن
دوســتهایی هــم داشــته باشــی».
 در حقیقــت تنهــا دوســتهای مــن هســتن ،البتــه اگــه نخــوام اوندختربچههــای دبیرســتانی رو بــه حســاب بیــارم.
به شوخی ضربهای به بازوش زدم و گفتم:
 جنــاب رضــای بــزرگ از بانــد مرگــش ایــن جــوری صحبــتمیکنــه؟ مگــه ایــن تــو نبــودی کــه تمــوم دوران دبیرســتان رو
سردســته بانــد بــودی و خــون نصــف بچههــا رو تــو شیشــه کــردی؟
نــگاه مســتقیمش رو بــه چشــمام دوخــت ،یــه چیــزی تــوی اون
چشــمهای قهــوهای بــود کــه نمیتونســتم تشــخیص بــدم؛ چیــزی
مثــل یــه راز کــه مثــل خــوره جونــت رو میخــوره ،چیــزی مثــل یــه
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درد کــه نمیشــه فریــادش زد.
 بــاور کــن آوا اگــه بــه خاطــر اون بانــد مســخره نبــود من نمیتونســتمحتــی دبیرســتان رو تمــوم کنــم ،امــا ایــن مانــع نمیشــه کــه اون رو یــه
چیــز مســخره ندونم.
 عجیبه همیشه فکر میکردم اونا دوستات هستن.رضا نگاهش رو به بیرون از ماشین دوخت و گفت:
 شــوخی میکنــی؟ یــه مشــت دختربچــه کــه چــون نمیتونســتننیازهاشــون رو بــا پســرا ارضــا کنــن از مــن آویــزون بــودن ،چطــور
میتونســتن اســم مقــدس دوســت رو داشــته باشــن؟ بــذار یــه چیــزو
بهــت بگــم :تــوی اون گــروه ســیزده نفــره فقــط ســمانه و آیــدا واقعـاً
دوســتای مــن بــه حســاب میومــدن؛ ســمانه کــه لزبیــن بــود ،پــس
میتونــم بگــم آیــدا تنهــا زن اســتریت در کنــار توئــه کــه مــن همیشــه
ازشــون بــه عنــوان یــه دوســت یــاد میکنــم.
مــن کــه بــار اولــی بــود کــه ایــن مســایل رو میشــنیدم پرســیدم:
«لزبیــن؟ اســتریت؟»
 اســتریت یعنــی دگرجنسگــرا؛ بــه کســایی میگــن کــه عاشــق151
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جنــس مخالــف میشــن .لزبیــن هــم همجنسگــرای زن رو میگــن.
با تعجب به زور صدامو پایین نگه داشتمو گفتم:
 شوخی میکنی! سمانه همجنسباز بود؟رضــا بــا لحــن عصب ـیای جــواب داد :همجنسگــرا! آره تــو بــا ایــن
مســاله مشــکلی داری؟
 شــوخیت گرفتــه؟! معلومــه کــه مشــکل دارم؛ ایــن کار گناهــه ،کارحیووناســت!
رضــا بــا تعجــب بهــم نــگاه کــرد ،متوجــه شــدم کــه راننــده توجهــش
بــه حرفامــون جلــب شــده ،صدامــو پاییــن آوردم طــوری کــه فقــط
خودمــون بشــنویم ،پرســیدم« :باهــاش دیگــه حــرف نمیزنــی کــه؟»
 من به خاطر گرایش جنسی دوستهامو کنار نمیزنم آوا.نمیخواســتم جلــوی راننــده بیشــتر از ایــن بحــث کنــم ،امــا با شــناختی
کــه از تــودار بــودن رضــا داشــتم میدونســتم حــاال کــه خــودش
حرفــش رو کشــیده وســط بایــد ســواالمو بپرســم ،آهســته پرســیدم:
 اون یکی منظورت چیه ،که میخواستن ارضا بشن؟ تو که...152
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رضــا دســتم رو محکــم گرفــت و گفــت« :نــه بعــد از اینکــه رابطهمــون
جــدی شــد امــا گاهــی وقتهــا احســاس میکــردم شــاه یــه حرمســرا
شــدم .میدونــی آوا تــو هــم زندگیــت انــدازه مــن ســخت بــوده البتــه
یــه نــوع دیگــه از ســختی رو تجربــه کــردی امــا حداقــل دوســتات
بــه تــو بــه چشــم یــه دوســت ،یــه آدم نــگاه میکــردن امــا اون
بچههــا منــو فقــط بــه چشــم یــه وســیله بــرای رســیدن بــه خواســتههای
خودشــون میدیــدن .ســمانه همیشــه میگفــت بیخیالــش بشــم و
تــا وقتــی فرصــت دارم حســابی حــال کنــم امــا مــن واقعـاً هیــچ وقــت
نتونســتم بــا ایــن قضیــه کنــار بیــام ،اینکــه روح ـاً تنهــا باشــی خیلــی
وحشــتناکتر از تنهایــی جســمیه».
اسم سمانه دوباره من رو به هم ریخت.
 تو هیچ وقت اینا رو بهم نگفتی اگه میدونستم... اگــه میدونســتی هیــچ کاری جــز غصــه خــوردن نداشــتی .نمیدونمچــرا اینــارو االن دارم بهــت میگــم امــا احســاس میکنــم وقتشــه بــا
دنیــای مــن بیشــتر آشــنا بشــی .تــو تــوی ایــن چنــد ســال منــو خیلــی
خــوب شــناختی ،مطمئنــم حتــی مــادرم هــم انــدازه تــو در مــورد مــن
نمیدونــه امــا هنــوز یــه مرحلــه دیگــه مونــده تــا واقع ـاً یکــی بشــیم؛
اونــم شــناخت دنیــای منــه.
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مــن کــه کلــی ســوال در رابطــه بــا ایــن دنیـ ِ
ـای پیــدا شــده از غیــب
داشــتم نتونســتم جلــوی خودمــو بگیــرم .ســمانه تــو دبیرســتان جــزو
دوســتان نزدیــک رضــا بــود ،فکــر اینکــه اون دو تــا باهــم...
 سمانه چطوری لزبین شد؟ مردم لزبین نمیشن آوا ،لزبین هستن. چرا زودتر بهم نگفتی که لزبینه؟ مــن حــق نداشــتم رازش رو بــه کســی بگــم ،ســمانه هنــوز هــم تــوخانــوادهاش اوت نیســت.
 اوت؟ یــه اصطالحــه .کامینــگ اوت ،یعنــی یــه آدم همجنسگــرا بــهاطرافیانــش بگــه کــه همجنسگراســت
 چرا باید یکی این کار رو بکنه؟ این احمقانه هست. چرا؟ چون ممکنه بعدها نظرش عوض بشه.154
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رضا نگاه خیرهای بهم کرد و بعد زد زیر خنده.
بعــد از ایــن مکالمــه تــا مقصــد ســاکت موندیــم .نمیدونــم رضــا بــه
چــی فکــر میکــرد امــا مــن کلــی فکــر و خیــال تــو ذهنــم بــود؛ طبیعتـاً
میدونســتم کــه تــو دبیرســتان بیــن دختــرا محبوبــه و خــودم شــاهد
یکــی دو تــا از دعواهــای بچههــا ســر رضــا بــودم ،امــا هیــچ وقــت
نمیدونســتم اون دخترهــا ایــن جــوری باهــاش برخــورد میکــردن و
ســمانه چطــور نفهمیــده بــودم کــه اون جوریــه؟ رضــا چــرا بهــم زودتر
نگفتــه بــود؟ البتــه نــه اینکــه مــن کال تــو ایزولــه زندگــی کــرده باشــم
و از همجنسبــازی دختــرا و پســرا خبــر نداشــته باشــم ،حتــی اوایــل
کــه رضــا موضــوع عالقـهاش بــه مــن و ترانســکژوال بودنــش رو بهــم
گفــت خیلــی در ایــن مــورد بــا هــم صحبــت کردیــم امــا موضــوع
اینجــا بــود کــه مــا همیشــه در مــورد خودمــون حــرف میزدیــم و
اینکــه بالفاصلــه بعــد از عمــل جراحــی رضــا ازدواج کنیــم و ایــن
جــور چیزهــا .احســاس میکــردم مغــزم توانایــی هضــم ایــن همــه
اطالعــات جدیــد رو نــداره .حــاال کــه بیشــتر فکــر میکــردم کــم
کــم داشــتم از اینکــه بــه ایــن پارتــی بــرم وحش ـتزده میشــدم.
پارتــی تــوی یــه خونــه کــه چــه عــرض کنــم ،یــه قصــر خــارج از
شــهر برگــزار میشــد و فقــط دیــدن حیــاط خونــه و اســتخر بــزرگ و
زیبــاش نفســم رو بنــد آورد .مــن کــه تــا حــاال تــو ایــن جمعهــا نبــودم
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از اول تصمیــم گرفتــم فقــط شــنونده باشــم تــا خــودم رو الکــی جلوی
یــه عــده غریبــه ضایــع نکنــم .تــازه از تاکســی پیــاده شــده بودیــم و
تاکســی در حــال خــارج شــدن بــود کــه صــدای شــاد و جــذاب یــه
مــرد جــوون توجهــم رو جلــب کــرد:
 رضا دیر کردی.از بیــن درختهــای حیــاط یــه پســر جــوان حــدودا  ۲۵ســاله در
حالــی کــه یــه شــلوار کتــان صورتــی بــا تیشــرت قرمــزی کــه یقـهی
قایقــی بــازی داشــت ،جلومــون ظاهــر شــد .موهــاش رو بــه رنــگ
خرمایــی روشــن در آورده بــود و تــوی دســتهاش تــا اون جایــی
کــه میتونســت انگشــتر و دســتبند انداختــه بــود .رضــا بــا دیــدن
پســر جلــو رفــت و بــه گرمــی باهــاش احوالپرســی کــرد و بعــد در
حالــی کــه دســتش روی شــونهی پســر بــود ،رو بــه مــن گفــت« :آوا
ایــن بهــروزه ،بهــروز اینــم آواســت ».بعــد رو بــه بهــروز ادامــه داد:
«خواهش ـاً ایــن اول شــبی اذیتــش نکــن».
بهــروز گشــادترین لبخنــدی رو کــه میتونســت تحویلــم داد و
در حالــی کــه دســتهاش رو بــرای یــه آغــوش گــرم بــاز کــرده
بــود جلــو اومــد .یــه لحظــه بــا خــودم گفتــم ایــن یــارو کــه واقعــاً
نمیخــواد بغلــم کنــه؟ امــا ظاهــرا ً قصــدش دقیقــا همیــن بــود .بهــروز
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در حالــی کــه محکــم منــو بغــل کــرده بــود و بــا اون قــد بلنــدش
تقریبــا روی مــن ســوار شــد ،گفــت« :آوا جــون خیلــی خوشــحالم کــه
افتخــار دادی اومــدی!»
رضــا از پشــت ،یقـهی لبــاس بهــروز رو کشــید و مجبــورش کــرد منــو
ول کنــه« :بهــروز تــو رو خــدا ولــش کــن؛ آوا دفعــه اولــه بچههــا رو
میبینــه ،یــه کار نکــن فکــر کنــه همــه مثــل تــو دیوونــه هســتن».
بهــروز بــا چشــای گشــاد شــده چشــم غــرهای بــه رضــا رفــت و گفــت:
«لیاقــت نــداری ،دارم ابــراز احساســات میکنــم ،یــه کــم یــاد بگیــر
دوفــردا دیگــه بــه دردت میخــوره!»
همیــن موقــع از دور یــه صــدای دیگــه بــه گوشــمون رســید« :رضــا تــو
هستی؟»
هــر ســه بــه طــرف بــاالی حیــاط خیــره شــدیم؛ از اونجایــی کــه جلوی
در تاریــک بــود ،مــردی کــه کــت و شــلوار نقــرهای پوشــیده بــود و
موهــای مشــکیش رو عقــب داده بــود ،نمیتونســت دقیــق مــا رو
ببینــه ،رضــا بــا صــدای بلنــد گفــت« :آره آرش ،بهــر»...
بهروز با سرعت جلوی دهن رضا رو گرفت و گفت« :هیس!»
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مــردی کــه روی ایــوان بــود در حالــی کــه از پلههــا پاییــن میامــد و
بــه طــرف مــا قــدم برمیداشــت بــا صــدای قــوی و جدیــش گفــت:
«بهــروز اونقدرهــا هــم کــور نیســتم ،میتونــم اون لبــاس مســخره رو
از کــرهی مــاه هــم تشــخیص بــدم! رضــا بــه زور جلــوی لبخنــد زدنش
رو گرفــت و بهــروز جــواب داد« :از یــه عصــا قــورت داده کــه جــز
کــت و شــلوار بــا رنگهــای خنثــی چیــزی نمیپوشــه ،بیشــتر از ایــن
انتظــار نــدارم».
آرش کــه حــاال فقــط چنــد قــدم بــا مــا فاصلــه داشــت یــه نــگاه بــه ســر
تــا پــای بهــروز انداخــت و گفــت« :مغــازهی دســتبند فروشــی باباتــو
خالــی کــردی؟ بــرو تــو ،علیرضــا دنبالــت میگشــت».
بهــروز در حالــی کــه از کنــار آرش رد میشــد از پشــت ســرش
شــکلک خنــدهداری در آورد و بــا زدن چشــمک بــه مــا بــه طــرف
ســاختمون رفــت .بــا اینکــه بــه آرش نمیخــورد بخــواد مثــل بهــروز
بپــره تــو بغلــم امــا بــرای احتیــاط پشــت رضــا پنــاه گرفتــم .آرش
بــا دیــدن مــن لبخنــد آروم و بــا متانتــی زد و گفــت« :از آشــناییتون
خوشــحالم ،آرش هســتم».
 سالم ،آوا هستم.158
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آرش یــه نــگاه کوتــاه بــا رضــا رد و بــدل کــرد و بعــد مــا رو بــه
ِ
ورودی خیلــی قشــنگی
داخــل ســاختمون راهنمایــی کــرد .ســاختمون
داشــت و دکــور داخلــش حتــی از بیــرون هــم چشــمگیرتر بــود .از
داخــل دو تــا ســالن بــزرگ بــا مبلمانهــای متفــاوت رد شــدیم تــا بــه
اتــاق رختکــن برســیم .همــون طــور کــه بــا دســت اتــاق رختکــن رو
بــه مــن نشــون مـیداد گفــت« :جشــن پشــت ســاختمونه .رضــا میشــه
همــراه مــن بیــای؟»
رضــا در اتــاق رو بــرام بــاز کــرد و گفــت« :بــرو لباســتو عــوض کــن
مــن اینجــا بــا آرش میمونــم».
بیهیــچ حرفــی وارد شــدم .مانتــوم رو درآوردم و روســریم رو
برداشــتم .تــوی آینــه خــودم رو چــک کــردم و بعــد ســریع از اتــاق
اومــدم بیــرون .بالفاصلــه صــدای آرش و رضــا رو از ســالن کنــاری
شــنیدم؛ انــگار داشــتن بــا هــم جــر و بحــث میکــردن ،وقتــی نزدیــک
شــدم صــدای شــخص ســومی رو هــم شــنیدم؛ صــدای یــه زن:
 بســه آرش ،بــه نظــرم ایــن جــوری بهتــر شــد؛ باالخــره اونکــه بــاموضــوع رضــا قبــا کنــار اومــده مطمئنــا بــا ایــن مســاله هــم مشــکلی
نــداره.
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صــدای عصبــی آرش بــه گوشــم رســید که گفــت« :از تــو بعیــده الهه،
دختــره بیچــاره هنــوز وارد نشــده بهــروز خــل میپــره تــو بغلــش ،تــازه
بــا اون ریخــت و قیافــه .مــن میگــم رضــا بایــد از خیلــی قبلتــر ذره
ذره موضــوع رو بــراش روشــن میکــرد؛ اون رضــای پســر رو قبــول
کــرده ،نــه رضــای دختــر رو ،چــرا شــماها نمیفهمیــد؟»
 حاال میگی چی کار کنه؟ برگرده؟ نــه امــا رضــا یــه لطفــی بکــن و اول کمــی جــو رو بــراش روشــنکــن .الهــه تــو هــم بــه دختــرا نــدا بــده بیخــود نــخ نــدن ،نمیخــوام
دفعــه اول از تــرس ســکته کنــه!
الهه پیشنهاد داد:
 شــاید بهتــر باشــه اول بهــروز باهــاش حــرف بزنــه؛ میدونــی کــهخیلــی خــوش صحبتــه.
واقعـاً متوجــه حرفاشــون نشــدم؛ چــی رو بــرام روشــن کنــه؟ دختــرا بــه
کــی نــخ نــدن؟ نکنــه فکــر کــرده مــن دوســت دختــر حســودی هســتم
و ممکنــه از اینکــه دختــرا بــه رضــا نزدیــک بشــن حســادت کنــم؟
قبــل از اینکــه بتونــم افــکارم رو جمــع و جــور کنــم از صــدای پــا
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متوجــه شــدم یکــی از اون ســه نفــر داره بــه ســمت مــن میــاد .بالفاصله
خــودم رو جمــع و جــور کــردم و وارد ســالن شــدم.
همیــن کــه وارد ســالن شــدم بــا دختــری همقــد خــودم ســینه بــه ســینه
شــدم ،کــه بایــد الهــه بوده باشــه .پوســت تیره و موهای مشــکی داشــت
و لبــاس کوتــاه طالیــی رنگــی پوشــیده بــود .بــه محــض دیدنــم لبخنــد
کوچکــی زد و خــودش رو معرفــی کــرد« :الهــه هســتم از دوســتای
رضا».
 خوشوقتم ،آوا هستم. خودتون هم به زیبایی اسمتون هستید ،بیاین بریم پیش بچهها.بــا کمــی اســترس همــراه الهــه ،پیــش رضــا و آرش رفتیــم و بعــد
بــا راهنمایــی آرش از یــه راهــروی کوچیــک عبــور کردیــم و وارد
ایــوان بــزرگ پشــت خونــه شــدیم .باغــی کــه پشــت ســاختمون
قــرار داشــت خیلــی قشــنگ بــود؛ درختهــا بــا نظــم از پیــش تعییــن
شــدهای طــوری کاشــته شــده بودنــد کــه وســط بــاغ یــک شــاهراه
زیبــا بــود .از هــر گوشــه میشــد بــه راحتــی بوتههــای رز و بنفشــه و
شــقایق و کلــی گل دیگــه کــه اسمشــون رو حتــی بلــد نبــودم دیــد.
محوطــهی جلــوی بــاغ کــه ســنگفرش شــده بــود تبدیــل بــه یــک
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ســن رقــص شــده بــود و دی جــی بــا لبــاس ســبز فســفری کــه تــوی
تاریکــی مثــل المــپ نئــون میدرخشــید مشــغول آهنــگ گذاشــتن
بــود .تعــداد مهمونهــا زیــاد نبــود؛ چیــزی در حــدود ســی یــا ســی
و پنــج نفــر .الهــه بــه محــض شــنیدن آهنــگ ،تنهایــی وســط میــدون
رقــص رفــت و مشــغول رقصیــدن شــد .آرش هــم چیــزی بــه رضــا
گفــت کــه در بیــن اون همــه صــدای موزیــک و خنــده مــن نشــنیدم
امــا بعــد رضــا دســت مــن رو گرفــت و بــا هــم از پلههــا پاییــن
رفتیــم .نمیدونــم دچــار توهــم شــده بــودم یــا نــه ،امــا تقریبــا همــه
اول بــا کمــی تعجــب و نــگاه خیــره مــن رو برانــداز میکــردن و بعــد
روشــون رو برمیگردونــدن .خوشــبختانه دور تــا دور ســن رقــص میــز
و صندلــی بــه قــدر کافــی چیــده شــده بــود و مــن هــم از خــدا خواســته
روی یکــی از صندلیهــا کــه تــوی قســمت تاریــک بــاغ قــرار داشــت
نشســتم .رضــا کــه مشــخص بــود نگــران و عصبیــه لبخنــد زد و بهــم
گفــت:
 از حرکــت بهــروز کــه ناراحــت نشــدی؟ اینجــا همــه بــا هــم همیــنجــوری راحتــن.
مــن کــه داشــتم ســر و وضــع ایــن جماعــت نــا آشــنا رو بررســی
میکــردم خیلــی روراســت گفتــم:
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 شــوکه شــدم امــا متوجــه شــدم کــه منظــور بــدی نداشــت ،امــادوســت نــدارم بــازم بخــواد ایــن کارو تکــرار کنــه.
رضــا لبخنــد واقعیتــری زد و ادامــه داد« :اینجــا خونــهی عمــوی
آرشــه کــه فعــا مســافرته .بــه شــرطی اجــازه داده از خونهاش اســتفاده
کنیــم کــه بعــدش همــه چیــز رو تمیــز کنیــم ،آرش میترســه بهــروز
و علیرضــا بــاز دوبــاره جیــم بشــن و تنهایــی مجبــور بشــه خونــه رو
تمیــز کنــه».
مــن کــه داشــتم فکــر میکــردم ایــن نامردیــه خونــهای بــه ایــن
بزرگــی رو تنهایــی تمیــز کنــه ،خواســتم حرفــی بزنــم کــه صــدای
بهــروز توجهــم رو جلــب کــرد:
 دوباره سالم.ایــن دفعــه دو تــا نوشــابه تــو دس ـتهاش بــود و در حالــی کــه یکــی
رو بــه مــن تعــارف میکــرد روی صندلــی کنــارم نشســت .رضــا
گفــت« :ا ِ پــس مــن چــی؟»
 میــز نوشــیدنی و تنقــات اونوره (بــا دســت جایــی کنــار ایــوان رونشــون داد) ،مــن چیپــس هــم میخــوام.
163

یاسمن نسا

بنفشه سفید

دوبــاره نــگاه مرمــوزی بیــن بهــروز و رضــا از همــون نوعــی کــه بــا
آرش رد و بــدل شــده بــود اتفــاق افتــاد و رضــا روبــه مــن گفــت« :مــن
مـیرم یــه چیــز بیــارم بخوریــم».
بــه محــض رفتــن رضــا ،بهــروز کمــی از نوشــابهاش خــورد و آهــی
کشــید و گفــت« :اگــه بــه خاطــر آرش نبــود مــن االن داشــتم با عشــقم
میرقصیــدم».
لبخنــدی عصبــی زدمــو جوابــی نــدادم امــا بهــروز انــگار اصـ ً
ا منتظــر
جــواب مــن نبــود« :از صبــح اونــو گرفتــه بــه کار ،االنــم داره بــاز رو
مخــش راه مـیره .خــوش بــه حالــت آوا خانــم».
 چرا؟ خــب رضــا االن پیشــته دیگــه! راســتی رضــا خیلــی در مــورد شــماحــرف میزنــه ،در مــورد مــا هــم بــا شــما حــرف زده؟
 راســتش اولیــن بــار وقتــی فهمیــدم ،کــه ازم خواســت بیــاد بــه ایــنپارتــی.
بهــروز کــه قشــنگ معلــوم بــود تعجــب کــرده پرســید« :میتونــم چنــد
تــا ســوال شــخصی بپرســم؟ البتــه اگــه دوســت نــداری جــواب نده».
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 بفرمائید. چند وقته رضا رو میشناسی؟ از سال اول دبیرستان با هم توی یه مدرسه بودیم. نــه منظــورم اینــه کــه چــه مدتــه بــا هــم بیــرون میریــد و قصــدداریــن باهــم باشــین؟
مــن کــه فکــر کنــم دقیقــا همرنــگ رومیــزی قرمــز روی میــز شــده
بــودم گفتــم« :االن یــک ســال و نیــم شــده؛ وقتــی ســال ســوم بــودم و
رضــا فارغالتحصیــل شــد ،بهــم پیشــنهاد داد».
 ایــن همــون موقعــی بــود کــه رضــا بــرای تغییــر جنســیت اقــدامکــرد ،درســته؟
االن دیگه نوبت من بود سوال بپرسم:
 شــما انــگار واقع ـاً باهــاش صمیمــی هســتین ،میشــه بپرســم چنــدوقتــه بــا شــما آشــنا شــده؟
 یــه چهــار ســالی میشــه .مــن بــا یکــی از دوســتهای دوســتشدوســت بــودم ،فکــر کنــم بشناســیدش؛ اســمش ســمانه اســت ،اتفاقــا
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امشــب هــم اینجاســت .میشــه بــازم یــه ســوال بپرســم؟
 بفرمائید. شما تا حاال با رضا سکس داشتید؟ســوال اونقــدر جــدی و صریــح پرســیده شــد کــه مــن نوشــابهای کــه
تــوی دهنــم بــود رو بیــرون ریختــم و در حالــی کــه ســعی میکــردم
جلــوی ســرفهام رو بگیــرم ،تــوی جیبــم دنبــال دســتمال گشــتم .بهــروز
ســریع یــه دســتمال کاغــذی داد دســتمو و بــا خنــده گفــت« :حــدس
مـیزدم .ببخشــید کــه ایــن ســواله اینقدر شــخصی رو ازتون پرســیدم،
امــا االن بهتــون توضیــح مـیدم .خواهــش میکنــم ناراحــت نشــید».
مــن کــه دلــم میخواســت یــه ســیلی بزنــم تــو گوشــش ،بــا ناراحتــی
منتظــر توضیــح شــدم و بهــروز ادامــه داد:
ِ
دوســت دوســت یــا
 اکثــر بچههــای اینجــا از طریــق دوســت واینترنــت یــا کال تصادفــی بــا هــم آشــنا شــدن و هم ـهی مــا فقــط یــه
نقط ـهی اشــتراک بــا هــم داریــم .میتونیــد حــدس بزنیــد اون چیــه؟
مــن کــه داشــتم بــه ســن رقــص نــگاه میکــردم کــه دو دختــر عاشــقانه
در حــال رقصیــدن بودنــد و یــا دو پســری کــه بــرای همدیگــه آجیــل
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پوســت میکندنــد رو نــگاه میکــردم ،زیــر لــب تنهــا جــواب ممکــن
رو دادم« :اینهــا ترانــس هســتن؟»
 نــه آوا خانــم ،اینهــا بچههــای یــه گــروه هســتن بــه نــام ال جــی بــیتــی کــه مخفــف ایــن حروفــه :لزبیــن ،گــی ،ترانــس و بایوســکژوال،
میدونیــن چــی هســتن؟
 همجنسباز؟ نــه لزبینهــا و گیهــا همجنسگــرا هســتن و بایهــا دوجنسگــرا،ترانسهــا رو هــم کــه خودتــون خــوب میشناســین .رضــا یــه ترانــس
ســکژواله کــه میخــواد تغییــر جنســیت بــده.
 درســته ،البتــه االن یــه کــم بــا مشــکل برخــورده امــا همچیــنتصمیمــی داره.
 آوا خانم من گی هستم.تکــون ســختی از روی شــوک خــوردم ،بــا حیــرت یــه نگاهــی بــه
بهــروز انداختــم.
 نظرتون در مورد من چیه؟167
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 من نظر خاصی ندارم. یعنــی بــا گــی بــودن مــن یــا لزبیــن بــودن بچههــای اینجــا مشــکلینداریــن؟
برخــاف میلــم بــا لحــن تنــدی گفتــم« :بــه مــن ربطــی نــداره دیگــران
چــی رو انتخــاب میکنــن ،زندگــی اوناســت».
بهــروز آه بلنــدی کشــید و نوشــابهی خالیــش رو بــا هدفگیــری
دقیقــی داخــل ســطل آشــغالی کــه چنــد متــر بــا مــن فاصلــه داشــت
پــرت کــرد و گفــت« :مــن انتظــار نــدارم هم ـهی مــردم عاشــق ماهــا
باشــن ،برخــاف مــا مــردم دیگــه حــق انتخــاب دارن کــه از مــا متنفــر
باشــن یــا نــه ،امــا اگــه واقعـاً عاشــق رضــا هســتید بایــد ایــن بخــش اون
رو هــم قبــول کنیــد ،راســتش قــرار نبــود مــن اینــو بهتــون بگــم ولــی
رضــا...
 بهروز!صــدای خشــن و جــدی رضــا رو از کنــارم شــنیدم ،نیــازی نبــود ســرم
رو برگردونــم تــا بدونــم آدمــای دور و برمــون دارن بــه مــا نــگاه
میکنــن .بهــروز کــه دیگــه لبخنــد نمـیزد و بــه انــدازه آرش جــدی
شــده بــود از جــاش بلنــد شــد و بــدون حرفــی مــا رو تــرک کــرد.
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رضــا عصبــی کنــارم نشســت و ظــرف آجیــل و تنقــات رو روی میــز
گذاشــت و بــا حالتــی عصبــی گفــت« :نظــرت در مــورد رقــص چیــه؟
ایــن موزیــک رو دوســت دارم».
خیلــی جــدی گفتــم« :فکــر میکنــم بهتــره قبلــش بــا هــم حــرف
بزنیــم».
 االن مناسب نیست ،بذار آخر شب ،وقتی داریم برمیگردیم.دســتش رو دراز کــرد تــا دســتم رو بگیــره امــا مــن کــه هنــوز تــوی
شــوک حرفهــای بهــروز بــودم ،دســتش رو پــس زدم و از جــام بلنــد
شــدم؛ میخواســتم بهــروز رو پیــدا کنــم و ازش ســواالی دیگــهای
هــم بپرســم امــا دیــدن ســمانه کــه بیــن جمعــی از دخترهــا نشســته بــود
و بــا حالتــی دلســوزانه منــو نــگاه میکــرد نظــرم رو عــوض کــرد؛
حتــی یــه لحظـهی دیگــه هــم نمیخواســتم بیــن ایــن جماعــت باشــم.
راهــم رو از بیــن جمعیــت بــاز کــردم و وارد ســاختمون شــدم .هنــوز از
راهــرو رد نشــده بــودم کــه دو اتفــاق همزمــان رخ داد :رضــا از پشــت
ســر بــازوم رو گرفــت و مــن کــه حواســم بــرای لحظـهای متوجــه اون
شــده بــود ،بیهــوا از روب ـهرو خــوردم بــه شــخص دیگ ـهای .وقتــی
برگشــتم بــه ســختی تونســتم متیــن رو تشــخیص بــدم .ظاهــرا ً تــازه
رســیده بــود چــون هنــوز مانتــو تنــش بــود .واقعـاً اگــر قبــا اون رو بــا
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مانتــو نمیدیــدم امــکان نداشــت بشناســمش .رو بــه رضــا بــه تنــدی
گفتــم« :ولــم کــن میخــوام بــرم خونــه».
 چرا این جوری میکنی؟ بهروز حرفی زد که ناراحت بشی؟ نه ،حرف نزدن تو داره دیوونهام میکنه! بهت که گفتم با هم صحبت میکنیم ،اما االن نه.متیــن کــه وســط دعــوای مــا گیــر کــرده بــود ســرفهای کــرد و
گفــت« :رضــا باهــاش حــرف بــزن ،بیشــتر از ایــن گیجــش نکــن .مــن
تــو حیــاط منتظــرم ،هــر وقــت خواســتید بریــد فقــط صــدام کنیــد،
میرســونمتون».
بعــد از رفتــن متیــن ،رضــا بــه زور منــو روی یکــی از مبلهــای داخــل
ســالن نشــوند و در حالــی کــه خــودش روبــهروم نشســت و بعــد از
شــاید پنــج دقیقــه ســکوت ناراحــت کننــده گفــت:
 ببیــن آوا مــن ترانســکژوالم و میخــوام عمــل تغییــر انجــام بــدم ،تــااینجــا کــه مشــکلی نــداری؟
 نه.170
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 تــو خانــوادهی منــو خیلــی خوب میشناســی ،پــس دیگــه در وصفاخــاق و رفتــار و توهینهاشــون چیــزی نمیگــم .االن هــم کــه رســما
از خونــه طــرد شــدم .آوا مــن االن تــو شــرایط خوبــی قــرار نــدارم،
واســه همیــن تصمیــم دارم همــراه یــه زوج لزبیــن دیگــه قاچاقــی بــرم
تر کیه .
 چی؟ چرا؟رضــا نــگاه غمگینــی بهــم انداخــت و گفــت« :خیلــی چیــزا هســت کــه
نمیدونــی آوا ،خیلــی چیــزا».
تقریبــا فریــاد زدم« :خــب بهــم بگــو لعنتــی ،مگــه مــن نگفتــم تــا
آخــرش باهاتــم ،چــی رو مــن نمیدونــم؟»
 اینکــه داییهــام بهــم پیغــام دادن اگــه پیــدام کنــن منــو میکشــن؛اینکــه هیــچ کــس اســتخدامم نمیکنــه چــون بــا قیافــه دخترونــه ازم
درخواســت ناجــور میکنــن و بــا قیافــه مردونــه ازم شناســنامه کــه
میخــوان تابلــو میشــم؛ اینکــه مــن دو شــب تــو خیابــون خوابیــدم
چــون صاحــب خونــه دوســتم تهدیــد کــرد پلیــس رو خبــر میکنــه و
مــن از تــرس پیــدا شــدن داییهــام از اونجــا هــم فــرار کــردم؛ اینکــه
االن اونقــدر بدبخــت و درمونــده هســتم کــه حالــم از ایــن کشــور و
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مردمــش بهــم میخــوره؛ اینکــه مــن تــا ایــن ســن دوبــار خودکشــی
کــردم ،یــه بــار تــو چهــارده ســالگی و یــه بــار هــم وقتــی شــونزده
ســالم بــود .تــو اینــا رو نمیدونــی آوا و البتــه یــه چیــز دیگــه ،مــن
احتمــاال دیگــه عمــل نمیکنــم.
 یعنی چی؟ حتــی اگــه عمــل هــم کنــم بــازم بایــد از خانــوادهام فــراری باشــم،تــازه پولــش رو هــم نــدارم؛ حداقــل پونــزده تــا بیســت میلیــون خــرج
عملــم میشــه و بعــدش هــم بایــد اونقــدری داشــته باشــم کــه دوران
نقاهتــم رو بتونــم راحــت بگذرونــم امــا اگــه بتونــم از ترکیــه خودمــو
بــه یــه کشــوراروپایی کــه زندگــی همجنسگراهــا آزاده برســونم
میتونــم خــودم باشــم .اونجــا اگــه تیــپ مردونــه بزنــم فوقــش
میگــن یــه بــوچ هســتم .واســه همینــه دارم ازت ســوال میکنــم
منتظــرم میمونــی تــا مــن اقامتــم تــوی کشــور اروپایــی رو اوکــی
کنــم؟ حاضــری بــاز هــم بــا مــن ازدواج کنــی حتــی اگــه جســماً مــرد
نباشــم؟
 مــن نمیفهمــم رضــا ،خــب یــه چنــد ســال دیرتــر عمــل کــن مــاکــه عجل ـهای نداریــم ،تــازه تــو هــم ســنی نــداری.
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 آوا مــن ایــن جــوری نمیتونم؛ جوونیــم داره به باد مـیره ،آرزوهامتــو ایــن کشــور جایــی جــز گــور نــدارن ،مــن خانــواده میخــوام ،بچــه
میخــوام ،خوشــبختی میخــوام و اگــه بخــوام همشــون رو اینجــا بــه
دســت بیــارم بایــد از خــدا دویســت ســال عمــر بگیرم.
 امــا اگــه بــری ترکیــه بــاز هــم اوضــاع همینــه؛ بــاز هــم بیپولــی.مــن نمیفهمــم.
 اونجــا ســازمانهایی هســت کــه بــه آدمایــی مثــل مــن کمــکمیکنــن ،اگرهــم کمــک نکنــن حداقــل اونجــا واســه لبــاس آســتین
کوتــاه پوشــیدن مجبــور نیســتم یــه کاغــذ تــو جیبــم بــذارم .آره اونجــا
هــم توهیــن هســت ،اونجــا هــم بدبختــی هســت ،امــا اونجــا مثــل یــه
دره بــا پــل میمونــه؛ اینجــا ایــن دره پلــی نــداره ،اینجــا یــا بایــد ســر
جــات بمونــی یــا بپــری تــوی دره.
 تــو نمیتونــی ایــن کار رو بکنــی رضــا ،بــرادرت خیلــی دنبالــتمیگــرده ،اون میتونــه کمکــت کنــه.
 حســین میدونــه .امــروز باهــاش حــرف زدم قبــول کــرده خــرجســفرم تــا ترکیــه رو بــده .بــا اینکــه خــودش هــم زن و بچــه داره امــا
گفتــه تــا جــای ممکــن هــوای منــو داره .آوا مــن واقعـاً دوســتت دارم،
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تــو اولیــن و آخریــن عشــق زندگــی مــن هســتی ،حاضــری منتظــرم
بمونــی؟ حاضــری ایــن احتمــال رو در نظــر بگیــری کــه بقیــه عمــرت
رو بــا مــن بــدون اینکــه عمــل کــرده باشــم بگذرونــی؟
 تــو دیوونــه شــدی! مــن هرگــز قبــول نمیکنــم! منــو بــا اون جــورآدمــا یکــی نــدون.
 آوا مــن بهــت قــول م ـیدم بــه محــض جــور شــدن شــرایط واســهعمــل اقــدام کنــم امــا شــاید شــرایط تــا ده ســال دیگــه جــور نشــه ،تــو
حاضــری زودتــر بــا مــن ازدواج کنــی؟
 دیوونــه شــدی؟! چطــور ممکنــه بتونیــم ازدواج کنیــم در حالــی کــههنــوز عمــل نکــردی؟
 ایــن فقــط جســم منــه ،روح مــن روح یــه مــرده کــه عاشــق تــو شــدهآوا ...
 نــه ،تــو گــوش بــده! منــم دوســتت دارم .حتــی بــا وجــود اینکــهمیدونســتم مشــکالت زیــادی خواهیــم داشــت قبــول کــردم باهــات
باشــم چــون تــو بهــم گفتــی قــراره عمــل کنــی امــا االن میگــی
ممکنــه عمــل نکنــی ،از مــن میخــوای ...از مــن میخــوای...
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 اگه مجبور نبودم نمیرفتم ،تو که منو خوب میشناسی. نــه مــن تــو رو نمیشناســم؛ مــن ایــن رضــای امشــب رو نمیشناســم،ایــن اون رضایــی نیســت کــه تــو به مــن معرفــی کردی.
بــدون اینکــه متوجــه بشــیم صدامــون بــه فریــاد تبدیل شــده بــود .خیلی
عصبــی شــده بــودم .ترســیده بــودم ،واقعـاً ترســیده بــودم؛ اگــه از ایران
میرفــت دیگــه هیــچ وقــت دســتم بهــش نمیرســید .یــاد حــرف
دکتــر افتــادم کــه گفتــه بــود بایــد خیلــی روی ایــن عمــل فکــر کنــه
چــون خیلیهــا بعــد از عمــل دچــار افســردگی میشــن و پشــیمون
میشــن؛ یعنــی رضــا بــه خاطــر ایــن مســائل پشــیمون شــده بــود؟
رضــا کــه اشــک تــو چشـمهاش جمــع شــده بــود بلنــد شــد تــا کنــارم
بیــاد امــا مــن بــا ســرعت از جــام بلنــد شــدم.
 آوا من خیلی ...بــا همــهی قدرتــم دویــدم و رضــا رو تنهــا گذاشــتم .حتــی ســعی
نکــردم متیــن رو پیــدا کنــم ،مانتــو و روســریم رو برداشــتم و رضــا رو
کــه ســعی داشــت یــه چیــزی بهــم بگــه بــه گوشـهای هــول دادم ،امــا
دلــم راضــی نشــد اون جــوری ترکــش کنــم ،کنــار در خونــه برگشــتم
طرفــش:
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 رضــا تــو رو خــدا نــرو! اینجــا بمــون ،اگــه نمیتونــی تــو تهــرانباشــی بــرو یــه شــهر دیگــه ،امــا اینجــا بمــون.
رضا بین گریههاش گفت« :نمیتونم آوا ،سخته ،خیلی سخته».
 به خاطر من! حتی حاضر نیستی به خاطر من بمونی؟فکــر نمیکنــم واقع ـاً نیــاز بــود تــا جــواب ســوالم رو بشــنوم؛ رضــا
تصمیمــش رو گرفتــه بــود و مــن فقــط یــه شــنونده بــودم .بــرای
هــر دومــون متاســف بــودم امــا اون خیلــی انتظــارش بــاال بــود ،مــن
نمیتونســتم مثــل رضــا تــوی توهــم زندگــی کنــم و دربــهدر ایــن
کشــور و اون کشــور بشــم.
متیــن تــوی حیــاط منتظــرم بــود و بــه محــض رســیدنم ماشــین رو
روشــن کــرد .رضــا حتــی دنبالــم هــم نیومــد .اونقــدر شــوکه شــده
بــودم و هضــم اخبــار جدیــد بــرام ســنگین بــود کــه در تمــام طــول راه
فقــط بــه تاریکــی جــاده زل زدم.
باالخــره وقتــی نزدیــک خونهمــون شــدیم متیــن بــا لحــن آرومــی
گفــت« :رضــا دوســتت داره امــا تــو هــم بایــد درک کنــی کــه
حضــورش تــو ایــران بــرای هیــچ کدومتــون فایــدهای نــداره ،مهــم
نیســت چقــدر باهــاش احســاس همــدردی کنــی ،حتــی نمیتونــی
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یــک لحظــه جــای اون بــودن رو تصــور کنــی ،پــس اگــه یــک درصد
احتمــال م ـیدی نتونــی پــای قولهــات بمونــی ،همــون بهتــر بــذاری
رضــا راه خــودش رو بــره».
بــا لحــن خشــنی جــواب دادم« :نیــازی بــه اجــازه مــن نیســت ،اون قبــا
تصمیمــش رو گرفته».
متیــن ســر خیابــون نگــه داشــت و با خــودکار پشــت یــه برگــه تبلیغاتی
کــه از داشــبورت درآورده بود چندخطی نوشــت.
 ایــن آدرس و شــماره تلفــن منــه؛ رضــا فعــا بــا مــن زندگــی میکنه.فقــط لطفـاً تحــت هیــچ شــرایطی آدرســمو به کســی نده.
برگــه رو گرفتــم و از ماشــین پیــاده شــدم .یــه نــگاه گــذراه بــه آدرس
خونــه انداختــم و گذاشــتمش تــو جیبــم.
اون شــب خیلــی ســخت خوابیــدم .انتظــار داشــتم نــدا کلــی ســوال
پیچــم کنــه کــه چــرا اینقــدر زود برگشــتم امــا خــدارو شــکر حــرف
نــزد .صبــح بعــد رفتــن نــدا و ســروش مــدت زیــادی تــو آشــپزخونه
نشســتم و گریــه کــردم .میدونســتم کــه رضــا رو دوســت دارم امــا
تصــور اینکــه بــا یــه زن باشــم وحشــتزدهام میکــرد .مــردم چــه
فکــری میکــردن؟ نــدا همیــن جــوری هــم زیــاد از رابطــهی منــو
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رضــا خوشــش نمیومــد .تــازه چــه جــوری میخواســتیم زندگــی
کنیــم؟ اگــه پلیــس میگرفتمــون؟
ظهــر بلنــد شــدم و رفتــم از تــو جیــب مانتــوم کاغــذ رو برداشــتم ،یــه
نــگاه بــه شــماره و آدرس انداختــم؛ تقریبـاً اون ســر شــهر بــود.
منتظــر مونــدم تــا بچههــا از مدرســه بیــان .ســفره نهــار رو پهــن کردیــم
و غــذا خوردیــم .بعــد اینکــه ســفره رو جمــع کــردم لبــاس پوشــیدم
گفتــم کــه دارم مـیرم بیــرون.
میترســیدم از محلهمــون تاکســی تلفنــی بگیــرم و خبــر محــل زندگــی
رضــا بــه گــوش پــدر و مــادرش برســه .نصــف راه رو بــا اتوبــوس و
بقیــه رو بــا تاکســی رفتــم.
خونــه متیــن تــو یــه ســاختمون نوســاز بــود کــه یــه طرفــش زمیــن بایــر
بــود .دسـتهام یــخ زده بــودن .باالخــره دلمــو زدم بــه دریــا و زنــگ
رو فشــار دادم ،خیلــی ســریع صــدای متیــن رو شــنیدم کــه میگفــت:
«کیه؟»
 آوام.صــدای بــاز شــدن چفــت در بلنــد شــد و بعــد متیــن کــه گفــت« :طبقــه
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ســوم ،آپارتمان شــیش».
آپارتمــان کوچیکــی بــود .یــه خوابــه و شــاید بــه زور چهــل و پنــج
متــر میشــد .تشــک و پتــو هنــوز زیــر کاناپــه پهــن بــودن .متیــن ســریع
تشــک رو جمــع کــرد و بهــم تعــارف کــرد تــا بشــینم.
نشســتم و بــه در بســته اتــاق خــواب خیــره شــدم .متیــن تشــک رو
تــا زد و کنــار کاناپــه گذاشــت .همــون موقــع در بــاز شــد و رضــا بــا
گرمکــن و تیشــرت ســبز اومــد بیــرون؛ بــا اینکــه از ظهــر گذشــته
بــود چشــماش پــف کــرده بــودن.
 سالم.انــگار از دیدنــم تعجــب نکــرد؛ حتمــا متیــن گفتــه بــود کــه آدرس
خونــه رو بهــم داده .همــون جــوری بــه هــم زل زدیــم تــا اینکــه متیــن
گفــت:
 من میرم سیگار بخرم. باشه.بعــد از رفتــن متیــن ،رضــا اومــد و کنارم نشســت .ســکوت خیلــی بدی
179

یاسمن نسا

بنفشه سفید

بینمــون بــود و نمیدونســتم چــی بگــم .شــروع کــردم بــه ور رفتــن بــا
لبــه مانتــو؛ پارچــه رو میچلونــدم ،صــاف میکــردم ،میچلونــدم،
صــاف میکــردم.
 میخوام یه چیزی نشونت بدم.پارچه رو چلوندم.
 چی؟صافش کردم.
بلنــد شــد و روبـهروم وایســتاد .نگاهــش هنــوز رو زمیــن بــود ،دســتش
رو بــرد زیــر تیشــرتش و بــا یــه حرکــت ســریع از تنــش دراورد.
سریع فرش رو نگاه کردم و تند گفتم:
 چی کار میکنی؟ منو نگاه کن آوا!آهســته و ذره ذره چشـمهام رو روی باالتنـهاش چرخونــدم .بازوهــای
الغــرش ،گــن ســینه بنــدش کــه بعضــی جاهــاش ریــش ریــش شــده
180

یاسمن نسا

بنفشه سفید

بــود و محکــم بــه تنــش چســبیده بــود و ســعی میکــرد دو تــا
برآمدگــی روی ســینهاش رو هــر چــه بیشــتر صــاف کنــه .ایــن اولیــن
بــار بــود کــه رضــا رو لخــت میدیــدم.
لبـهی گــن رو گرفــت و خیلی ســخت بازش کــرد و از تنــش درآورد،
اونقــدر خشــکم زده بــود کــه حتــی پلــک هــم نــزدم؛ خطهــای قرمــز
رو تنــش و اون ســینهها.
 آوا!بــا شــنیدن اســمم چش ـمهام رو باالتــر بــردم و تــو چش ـمهاش خیــره
شــدم .اون نــگاه رو میشــناختم؛ اون نــگاه ســردرگرم بــا بــاال و پاییــن
رفتــن قفســه ســینهاش ،طــوری کــه انــگار دویــده بــود.
 سه سال ،سه ساله من خودمو لخت تو آینه ندیدم.در حالــی کــه داشــت حــرف مــیزد ،گــن رو دوبــاره پوشــید و از
برخــورد دوبــاره پارچــه زبــر بــه خطهــای قرمــز روی تنــش صورتــش
تــو هــم پیچیــد.
ادامــه داد« :نمیتونــم کاریــش کنــم ،ایــن بدنمــه ،چــه بخــوام چــه
نخــوام فعــا بایــد تحمــل کنــم ،حتــی اگــه مجبــور بشــم هیــچ وقــت
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خودمــو تــو آینــه نبینــم ،امــا قســم میخــورم بــه محــض اینکــه بتونــم
عمــل کنــم ،فقــط بــا مــن بیــا».
همــون طــور بــدون تیشــرت اومــد جلــوم وایســتاد و مــن متوجــه
نشــدم هنــوز دارم بــه گــن زل میزنــم.
احســاس کــردم الزمــه یــه حرفــی بزنــم امــا واقعــا هیــچ کلم ـهای بــه
ذهنــم نمیرســید.
 من  ...نمیتونم  ...با یه  ...زن زندگی کنم.صــدای خنــده هیســتریک و بلنــدش باعــث شــد از جــام بپــرم؛ موهــای
کوتاهشــو چنــگ زد و دور خــودش چرخیــد و گفــت« :زن؟ فقــط
چــون عمــل نکــردم؟»
جواب که ندادم داد زد« :پس چرا منو رضا صدا میکنی؟»
 داد نزن ،چرا داد میزنی؟ جوابمو بده!از جــام بلنــد شــدم؛ رضــا وقتــی عصبــی میشــد خیلــی وحشــتناک
میشــد و مــن نمیخواســتم طــرف مقابــل عصبانیتــش باشــم .از
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کنــارش رد شــدم تــا از آپارتمــان بیــرون بــرم و منتظــر متیــن بمونــم.
بــازوم رو گرفــت و کشــید و پرتــم کــرد رو زمیــن.
 جوابمو بده! اون همه دوست دارم برای کی بود؟بازوم درد میکرد و خدا خدا میکردم متین زودتر برگرده.
 تــو میدونســتی مــن همجنسبــاز نیســتم؛ همــون اول بهــت گفتــم،نگفتم ؟
یــه لحظــه خیلــی طوالنــی تــو چشـمهای هــم زل زدیــم ،اون بــا خشــم
و پشــیمونی و مــن بــا عصبانیــت ،یهــو مثــل پلنــگ زخمــی بــه طرفــم
یــورش بــرد ،از تــرس جیــغ کوتاهــی کشــیدم .بــازوم رو گرفــت و
بلنــدم کــرد و کشــوندم طــرف در آپارتمــان ،در رو بــاز کــرد و زیــر
گوشــم فشــرده و ســرد زمزمــه کــرد:
 برو دنبال زندگیت! تو هنوز نمیدونی چی میخوای.قبــل از اینکــه بفهمــم چــی شــده در آپارتمــان پشــت ســرم بســته شــد.
مثــل بیــد میلرزیــدم .میخواســتم محکــم بــه در بکوبــم و بهــش بگــم
کــه چقــدر آدم خودخــواه و دروغ گوئیــه امــا صــدای شکســتن کــه
از داخــل اومــد نظرمــو عــوض کــرد .تنــد از ســاختمون بیــرون رفتــم.
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***
مــن آدم خیلــی مذهبــی نبــودم امــا ایــن دیگــه یــه گنــاه خیلــی بــزرگ
بــود ،گناهــی کــه تــوی همــه دینهــا مجازاتــش مــرگ بــود .هفتههــا
تــو اینترنــت دنبــال جــواب بــودم؛ افــراد دینــدار بــدون اینکــه حتــی
ســوالم رو کامــل بخونــن داســتان قــوم لــوط و ســورههایی از قــرآن رو
بهــم نشــون مـیدادن کــه فقــط خونــدن مجــازات قــوم لــوط ،کابــوس
شــبهام شــده بــود .هیــچ کجــا نمیتونســتم جــواب ســوالم رو
پیــدا کنــم .طبــق اصــول دینــی افــرادی مثــل رضــا ک ً
ال حــق ازدواج
نداشــتن مگــه اینکــه تغییــر جنســیت بــدن .از طرفــی ایــن رو ناعادالنــه
میدونســتم؛ مگــه ایــن کســایی کــه دیــن رو تفســیر میکــردن
خودشــون عاشــق نشــده بودنــد؟ یعنــی خودشــون میتونســتن تمــام
عمــر تنهــا باشــن بــدون همــدل و همــراز؟ امــا از طرفــی وقتــی ایــن
چیــزا رو بــه خــودم میگفتــم بــاز هــم داســتان لــوط و تصویــر زن و
مردهایــی کــه تــوی بعضــی فیلمهــا کــه از دوســتام گرفتــه بــودم جلــو
روم ظاهــر میشــد؛ آدمایــی کــه براشــون فرقــی نداشــت گروهــی
ســکس کنــن یــا تنهــا ،کســایی کــه فقــط دنبــال لــذت بــه هــر قیمتــی
بــودن .گیــج شــده بــودم .دلــم میخواســت یکــی دیگــه بیــاد و بــه
جــای مــن تصمیــم بگیــره امــا ایــن یــه آرزویــه محــال بــود.
باالخــره بعــد از دو هفتــه کــه رضــا اصـ ً
ا بــا مــن تمــاس نگرفــت یــه
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روز تلفــن خونــه بــه صــدا در اومــد و برخــاف انتظــارم مــرد پشــت
تلفــن خــودش رو آرش معرفــی کــرد:
 آوا خانم آرش هستم ،دوست رضا. اتفاقی افتاده؟ رضا دیشب رفت ترکیه ،ازم خواست بهتون بگم ،متاسفه.بــدون اینکــه منتظــر جوابــی از طــرف مــن بمونــه تلفــن رو قطــع کــرد
و مــن مونــدم و هــزار فکــر و ســوالی کــه هنــوز در مــوردش تصمیــم
نگرفتــه بــودم.
رضا رفت.

جیــن بــه آرامــی دفترچــه را بســت و بــه بیــرون نگاهــی انداخــت.
هنــوز تــا رســیدن بــه مقصــد وقــت داشــت چش ـمهایش را روی هــم
گذاشــت.
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بخش دوم

صــدای هیاهــوی مســافران و برخــورد چمدانهــا در برابــر جیــغ و داد
پشــمالو کــه قصــد داشــت از قفــس بیــرون بیایــد هیــچ بــود .جیــن بــه
ســرعت وسایلشــان را جمــع کــرد و در حالــی کــه آوا چمــدان را بــه
دنبــال خــود میکشــید و او محفظـهی پشــمالو را در دســت داشــت از
میــان جمعیــت راه خــود را بــه ســمت در خروجــی بــاز کردنــد .جیــن
کــه دیگــر تحمــل ایــن همــه ســر و صــدای حیــوان را نداشــت ،بــه
محــض رســیدن بــه در خروجــی در قفــس را بــاز کــرد .ســپس بــه آوا
کــه درســت پشــت ســرش بــا چمــدان کلنجــار میرفــت گفــت:
 همینجا بمون تا من یه تاکسی پیدا کنم.هــوا کامـ ً
ا تاریــک شــده بــود و خوشــبختانه از بــرف و بــوران خبــری
نبــود .بلکــه برخــاف شهرخودشــان آســمان کامـ ً
ا صــاف بــود و مــاه
کامــل در پهن ـهی آن بــه خوبــی دیــده میشــد؛ بــا ایــن وجــود وزش
نســیم ســرد هــر از گاهــی تنشــان را میلرزانــد .باالخــره وقتــی جیــن
موفــق شــد ســومین تاکســی را متوقــف کنــد همگــی بــا عجلــه ســوار
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شــدند امــا ایــن بــار او همــراه پشــمالو روی صندلــی جلــو نشســت؛
مطمئن ـاً صحن ـهی جالبــی نمیشــد اگــر راننــده میدیــد آوا ســعی در
پرتــاب گربـهی بیچــاره از ماشــین بــه بیــرون دارد.
مــدت زیــادی در تاریکــی پیــش رفتنــد ،رفتــه رفتــه از شــلوغی
جمعیــت و خیابانهــای پــر از ماشــین و ســر و صــدای زائــد کــم
میشــد ،طــوری کــه بعــد از تقریبــاً چهــل و پنــج دقیقــه ســرانجام
ماشــین بــا راهنمایــی جیــن از یــک پــل ســنگی و یــک کــوره راه
باریــک عبــور کــرد و بــه جلــوی بیشـهزاری رســید .آوا کــه در نــگاه
اول جــز انبــوه درختــان چیــزی ندیــده بــود وحش ـتزده بــا خــودش
فکــر کــرد کــه شــاید جیــن راه را گــم کــرده؛ امــا خوشــبختانه حــرف
بعــدی جیــن خیالــش را راحــت کــرد:
 رســیدیم؛ یــه کــم باالتــر یــه ویــای کوچیــک هســت .آوا پیــادهشــو.
هــوا بــه قــدری تاریــک بــود کــه اگــر نــور مــاه نبــود حتــی جلــوی
پــای خودشــان را هــم نمیدیدنــد .متاســفانه جــادهای کــه در آن پیــاده
شــده بودنــد خاکــی بــود و بــرف و ِگل روی آن راه رفتــن را مشــکل
میکــرد .وقتــی بعــد از پیمــودن حــدود صــد متــر آوا حصــار آهنــی
یــک ویــای کوچــک را دیــد خیالــش راحــت شــد .چراغهــای
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ویــا همگــی خامــوش بودنــد امــا در همــان تاریکــی هــم میشــد
رنــگ زرد دیوارهــا را تشــخیص داد .جیــن پشــمالو را کنــار پایــش
روی پــادری گذاشــت و زیــر لــب بــا خــودش زمزمــه کــرد:
 خــب اگــر یــادم باشــه ،ســومین آجــر از ســمت چــپ ،ســه تــا بــاال،بعــد یکــی بــه ســمت چــپ؛ آهــا ایناهــاش!
در برابــر چشــمان حیــرتزده آوا ،جیــن یکــی از کاشـیهای کوچک
پــادری را جابــه جــا کــرد و از زیــر آن کلیــدی بیــرون کشــید و در
حالــی کــه در را بــاز میکــرد گفــت:
 بــه جــز مــن کســی جــای ایــن کلیــد رو نمیدونــه ،آخــه مــن همیشــهعــادت داشــتم کلیــدم رو گــم کنــم ،واســه همیــن اینجا میذاشــتمش.
پشــمالو جلوتــر از همــه بــه محــض بــاز شــدن در ســفید رنــگ بــه
داخــل خانــه دویــد .ســپس جیــن وارد شــد و بــه محــض وارد شــدن
کورمــال کورمــال کلیــد چــراغ هــال را پیــدا و آنرا روشــن کــرد .در
آخــر آوا در حالــی کــه انــگار از پشــت هلــش میدادنــد بــه زور وارد
شــد و در پشــت سرشــان بــه آرامــی بســته شــد .جیــن نفــس عمیقــی
کشــید و در حالــی کــه هــال کوچــک را کــه بــه ســالنی بــزرگ منتهی
میشــد از دیــد میگذرانــد گفــت:
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 به سرزمین عجایب خوش اومدی!آوا چنــد قدمــی بــه ســمت انتهــای هــال رفــت و ســرکی داخــل
ســالن کشــید .داخــل ویــا تمام ـاً بــا رنگهــای روشــن تزئیــن شــده
بــود؛ پردههــای دو پنجــرهی بــزرگ ســالن کــه رو بــه جــاده بودنــد
بــه رنــگ نارنجــی بــراق و دیوارهــا بــا کاغــذ دیــواری ســفید بــا
حاشــیههای طالیــی پوشــیده شــده بودنــد و مبلمانــی از جنــس چــوب
گــردو همــراه بــا روکــش نارنجــی تیرهتــر از پردههــا ســالن را پــر
کــرده بــود .پارکــت ســالن قهــوهای بــود کــه توســط یــک فــرش
ایرانــی خاکســتری و ســفید رنــگ پوشــیده شــده بــود و البتــه آبــاژور
طالیــی رنــگ گوشـهی ســالن درســت کنــار میــز تلفــن کــه از جنــس
عــاج بــود و تابلوفــرش بزرگــی از دو فرشــته کــه در حــال عــروج
بودنــد درســت بــاالی شــومینه ســالن نصــب شــده بــود هــم از چشــمان
کنجــکاو آوا دور نمانــد .جیــن از پلــکان کنــار ســالن شــروع بــه بــاال
رفتــن کــرد.
 آوا بیــا اتاقــت رو نشــون بــدم ،نگــران نبــاش! اینجــا ویالی تابســتونیمــادرم بــوده ،ایــن موقــع از ســال کســی اینجا نیســت.
آوا مثــل بــرهای حرفگوشکــن دســت از نــگاه کــردن بــه ســالن
برداشــت و پشــت ســر جیــن از پلههــا بــاال رفــت .طبقـهی دوم شــامل
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دو اتــاق ســمت راســت و دو اتــاق ســمت چــپ پلکانهــا میشــد.
جیــن کــه گویــی خاطراتــش زنــده شــده بودنــد در حالــی کــه بــه
ســمت آخریــن اتــاق ســمت راســت پلــکان میرفــت گفــت:
 اینجــا اتــاق مــن بــود .همیشــه تمــام تابســتان رو اینجــا میگذرونــدم،البتــه ایــن مــال قبــل از مــرگ مــادرم بــود ،بعــد از مرگــش فقــط یــک
بــار قبــل از عروســی خــودم اینجــا اومــدم ،بیخــود نبــود کــه یــاد
اینجــا نیفتــادم .عجیبــه کــه داخــل خونــه خیلــی تمیــزه ،هیــچ گــرد و
خاکــی نمیبینــم.
بــه محــض اینکــه جیــن ایــن حــرف را زد صــدای بــاز شــدن دری از
پشــت سرشــان و فریــاد مــردی بــه گــوش رســید:
 دستها باال! من مسلح هستم!جیــن بــه ســرعت برگشــت و پــدرش را دیــد کــه بــا لبــاس خــواب
آبــی تیــره و کفشهــای راحتــی اســلحهی شــکاریش را بــه طرفشــان
هــدف گرفتــه.
 بابا؟مرد اسلحه را کمی پایین آورد.
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 جین؟صــدای زنــی از داخــل اتــاق بــه گــوش رســید« :عزیــزم االن زنــگ
میزنــم بــه پلیــس».
مرد به تندی جواب داد:
 این کار رو نکن. آوا!قبــل از اینکــه جیــن بتوانــد عکسالعملــی نشــان بدهــد آوا بــه محــض
پاییــن آمــدن ســاح بــه ســرعت پلههــا را دو تــا یکــی کــرد و قبــل از
اینکــه جیــن حتــی بتوانــد بــه پلــکان برســد صــدای در ویــا بــه گــوش
رســید کــه بــا شــدت بــاز و بســته شــد .جیــن بــدون توجــه بــه قیافـهی
تعجـبزدهی پــدرش بــه دنبــال آوا دویــد؛ متاســفانه آوا از شــب قبــل
ثابــت کــرده بــود کــه اســتعداد شــگرفی در غیــب شــدن دارد و جیــن
بــا درماندگــی جــز اینکــه در تاریکــی بــدود و نــام او را فریــاد بزنــد
کار دیگــری نمیتوانســت انجــام دهــد.
 جین ،اون دختر کی بود؟191
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جیــن بــا ناراحتــی برگشــت و پــدر و نامادریــش را دید که پوشــیده در
روبدوشــامر در ســرمای شــب پشــت ســر او جلوی در ویال ایســتادهاند
و بــا تعجــب بــه او خیــره شــدهاند جیــن بــا درماندگــی گفــت:
 برگردیــد بــه ویــا! بــاورم نمیشــه بابــا واس ـهی چــی اون تفنــگلعنتــی رو بیــرون کشــیدی؟
پــدرش بــا قیافـهی حــق بــه جانبــی در حالــی کــه هنــوز تفنگــش را بــه
دســت داشــت گفت:
 یعنی من حق ندارم از خونهام دفاع کنم؟جین با خشم فریاد کشید:
 ولی قرار نبود شما االن تو این ویالی لعنتی باشید.دیگــر منتظــر جــواب پــدرش نمانــد و بــا ســرعت بــه دنبــال آوا
دویــد .واقع ـاً دیگــر نمیتوانســت یــک شــب دیگــر را هــم در ســرما
بگذرانــد .دیگــر مطمئــن بــود تــا آخــر امشــب یــا برونشــیت میگیــرد
یــا ذاتالریــه .بــا درماندگــی در بیــن کــورهراه باریکــی ایســتاد .هــوا
بــه قــدری تاریــک بــود کــه حتــی جلــوی پایــش را هــم خــوب
نمیدیــد .هــوای ســرد و برنــده ریههایــش را بــه درد آورده بــود.
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بــا ناراحتــی نفــس عمیقــی کشــید و ســعی کــرد افــکارش را متمرکــز
کنــد ،امــا ناگهــان صــدای خفیــف گری ـهای بــه گوشــش رســید:
 آوا؟جوابــی نشــنید امــا احســاس کــرد منبــع صــدا زیــاد دور نیســت ،کمــی
بیشــتر پیشــروی کــرد و ســرانجام بــا وحشــت او را در حالــی دیــد کــه
روی زمیــن پــر از بــرف و ِگل افتــاده و بــه شــدت در حــال اشــک
ریختــن اســت .جیــن کــه از درماندگــی و وحشــت دختــر بیچــاره
متاثــر شــده بــود خــم شــد و او را در آغــوش کشــید .آوا در ابتــدا بــه
تنــدی ســعی کــرد او را پــس بزنــد امــا جیــن آغوشــش را تنگتــر
کــرد:
 هیــس ...چیــزی نیســت .چیــزی نیســت .همــه چــی تمــوم شــد...هیــس.
مــدت زیــادی بــه همــان حالــت روی زمیــن ســرد و ِگلــی نشســتند تــا
اینکــه جیــن احســاس کــرد عضــات آوا شــل شــدهاند و بــه حــال
عــادی برگشــته.
 بیا برگردیم به ویال ،یه دوش آب داغ میچسبه.193
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آوا بــا شــنیدن نــام ویــا تکانــی خــورد و بیشــتر در آغــوش جیــن فــرو
رفــت .جیــن بــا مالیمــت ادامــه داد:
 کســی اذیتــت نمیکنــه ،اون مــرد پــدرم بــود کــه مــا رو بــا دزداشــتباه گرفتــه بــود .بهــت قــول م ـیدم کســی بهــت صدمــه نمیزنــه.
آوا بــه ســختی پالتــوی او را چنــگ زد و در حالــی کــه از بیــن لــرزش
دندانهایــش بــه زور کلمــات را بیــرون مـیداد گفــت:
 تو ...رو خدا ...منو نده  ...د...ستشون ...تو ...ر ...و ...خجین آغوشش را به دور بدن آوا محکمتر کرد و گفت:
 نترس .اتفاقی نمیفته ،نترس.***
لباسهــای هــر دو خیــس و کثیــف شــده بــود .وقتــی لــرزان و خســته
وارد ویــا شــدند ،پــدرش را دیــد کــه جلــوی در ورودی ایســتاده و
خــدا را شــکر کــرد کــه دیگــر تفنگــش را همــراه نداشــت .جیــن بــه
آرامــی گفــت:
 ما میریم دوش بگیریم.194
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پــدرش دهــان بــاز کــرد تــا چیــزی بگویــد امــا جیــن بــا صدایی خســته
گفــت« :االن نــه بابا».
خوشــبختانه اتــاق ســابق جیــن تنهــا اتاقــی بــود کــه دوش حمــام و
دستشــویی مجــزا داشــت .بــه محــض ورود بــه اتــاق بــه آرامــی در
حمــام را بــاز کــرد و آوا را بــا لبــاس بــه داخــل بــرد.
 لباسهات رو در بیار .من میرم چمدونها رو بیارم.آوا وحش ـتزده نگاهــی بــه دیــوار حمــام انداخــت و خــودش را بــه
جیــن چســباند .جیــن آهــی کشــید و بــا مالیمــت آوا را از خــودش
جــدا کــرد:
 هیچ خطری تهدیدت نمیکنه آوا .من مراقبت هستم.اشکهای دختر دوباره شروع به ریختن کردند:
 دروغ میگی .فقط نرو! بمون!جیــن چــراغ حمــام را خامــوش کــرد و آوا را روی تخــت نشــاند پتــو
را دورش پیچانــد و بــه او قــول داد:
 فقــط  ۵دقیقــه صبــر کــن ،بایــد وســایل رو بیــارم بــاال .هــر اتفاقــی195
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افتــاد فقــط جیــغ بــزن ،مــن میشــنوم.
بــه ســرعت از اتــاق بیــرون رفــت و از پلههــا پاییــن رفــت .وقتــی بــه
پاییــن پلــکان رســید چمــدان را برداشــت .مــاری و پــدرش را دیــد کــه
بــا تعجــب بــه او نــگاه میکننــد .مــاری طبــق معمــول بــا دیــدن جیــن
گفــت« :اوه خــدای ،مــن جیــن خیلــی چــاق شــدی اگــر مــن جــای
الکــس بــودم اص ـ ً
ا نمیشــناختمت».
جین بیتوجه به ماری رو به پدرش گفت:
 دوســتم و مــن تصمیــم داشــتیم چنــد روزی اینجــا باشــیم ،شــما اینجاچــی کار میکنیــد؟
 بــه خاطــر یــه مســاله کاری نمیتونســتیم بریــم تعطیــات طوالنــیمــدت ،در عــوض تصمیــم گرفتیــم چنــد روزی بیایــم اینجــا.
جیــن در حالــی کــه بــه شــانس بــدش لعنــت میفرســتاد شــب بــه
خیــری گفــت و دوبــاره بــه اتاقــش برگشــت.
وقتــی از داخــل چمــدان دو دســت لبــاس تمیــز بیــرون کشــید ،آوا
را کــه از لرزشــش کــم شــده بــود بــا مالیمــت بــه طــرف حمــام هــل
داد .بعــد از اینکــه دمــای آب را تنظیــم کــرد بــه طــرف آوا برگشــت
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و پرســید:
 میتونم خودم لباست رو در بیارم؟وقتــی جوابــی نشــنید بــا احتیــاط پالتــو و پلیــور آوا را از تنــش بیــرون
کشــید .ســپس تیشــرت و لبــاس زیــرش را درآورد و بعــد از اینکــه
کامــ ً
ا او را لخــت کــرد دوش آب گــرم را بــاز کــرد و او را زیــر
دوش بــرد .خــودش هــم لباسهایــش را در آورد و فقــط بــا تیشــرت
ســیاه رنگــش و شــلوار زیــر دوش رفــت و شــروع بــه شســتن آوا کرد.
حــاال کــه بــا دقــت و فرصــت بیشــتری بــه زخمهــای روی بــدن او
نــگاه میکــرد متوجــه میشــد کــه عالمتهــای روی کمــرش جــای
شــاق بودنــد .چنــد جــای بریدگــی هــم روی دســت و پاهایــش بودند
کــه جیــن حــدس مـیزد جــای چاقــو باشــد امــا مطمئــن نبــود .از همــه
وحشــتناکتر شــکم دختــر بــود کــه کام ـ ً
ا مشــخص بــود بــا چیــزی
داغ و باریــک شــکمش را داغ زدهانــد .جیــن بــا تاســف از اینکــه چــه
جانــوری ممکــن اســت همچیــن بالیــی ســر یــک انســان بیــاورد بــه
شســتن ادامــه داد ،بعــد از اینکــه بــدن و موهــای کوتــاه و نامرتــب او را
شســت فکــری بــه ذهنــش رســید از داخــل کمــد داخــل حمــام قیچــی
را برداشــت و بــه آوا گفــت:
 میخــوام موهــات رو مرتــب کنــم ،البتــه مــن آرایشــگر نیســتم امــا197
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مطمئنــم از اینــی کــه هســت بدتــرش نمیکنــم.
آوا بــا دیــدن قیچــی تیــز خــودش را بــه دیــوار خیــس حمــام تکیــه
داد و در حالــی کــه نفسهایــش بــه شــماره افتــاده بــود بــه نــوک
قیچــی خیــره شــد .جیــن کــه عالئــم یــک حملــه دیگــر را در آوا
دیــد بــه ســرعت قیچــی را داخــل ســطل آشــغال کنــار در انداخــت
و دســتهایش را بــاال بــرد و آرام گفــت :اصــ ً
ا بیخیــال! نــگاه!
انداختمــش دور .آوا نال ـهای کــرد و از انقبــاض عضالتــش کــم شــد
امــا هنــوز بــا تــرس و دودلــی بــه دســتان جیــن نــگاه میکــرد.
جیــن شــیر آب را بســت و کمــک کــرد تــا آوا بلنــد شــود .او را
داخــل اتــاق خــواب بــرد و روی تخــت نشــاند .حولـهای ســفید روی
شــانههایش انداخــت و یــک دســت لبــاس کنــارش گذاشــت تــا تــن
کنــد .خــودش بــه ســرعت برگشــت و دوش ســریعی گرفــت.
وقتــی از حمــام بیــرون آمــد آوا را در همــان حالتــی که رهایــش کرده
بــود بــا حول ـهی حمــام روی شــانههایش پیــدا کــرد .بــه ســرعت بــه
طرفــش رفــت و بــا حولــه شــروع بــه خشــک کــردن موهایــش کــرد.
بــرای اینکــه حرفــی زده باشــد پرســید:
 کی موهات رو اینقدر افتضاح کوتاه کرده؟198
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 خودم.جین به شوخی گفت:
 آرایشگرناموفقی میشی!بعــد از اینکــه لبــاس پوشــیدند ،جیــن تخــت خــواب را مرتــب کــرد و
گفــت« :تــو اینجــا بخــواب ،مــن تــو اتــاق بغلــی میخوابــم».
آوا بالفاصله واکنش نشان داد و با لحن مضطربی گفت:
 منو تنها نذار!جین لحظهای فکر کرد و گفت:
 باشــه امــا تخــت بــرای هــر دو تامــون جــا نــداره ،مــن رو زمیــنمیخوابــم .صبــر کــن بــرم تشــک و پتــو بیــارم.
باالخــره بعــد از آوردن وســایل خــواب و بــردن لباسهــای کثیــف
و گذاشتنشــان داخــل ماشــین لباسشــویی و مطمئــن شــدن از اینکــه
پشــمالو شــب را در اتــاق کنــاری ســپری خواهــد کــرد ،زمانــی کــه
جیــن چــراغ اتاقــش را خامــوش کــرد ،مثــل یــک تکــه ســنگ روی
تشــک افتــاد و بــه خــواب عمیقــی فــرو رفــت .آنقــدر خســته بــود کــه
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حتــی متوجــه نشــد آوا بــا بالــش و پتــو بــه کنــارش خزیــد و در پنــاه
امــن حضــور او همــراه جیــن بــه خــواب رفــت.
***
جیــن بــا خســتگی یــک چشــمش را بــاز کــرد و نگاهــی بــه ســاعت
دیــواری اتــاق انداخــت؛ تقریبـاً نزدیــک ظهــر شــده بــود و با شــناختی
کــه از ســحرخیزی مــاری داشــت تعجــب کــرد چطــور تــا ایــن موقــع
گذاشــته بــود بخوابنــد .بــه ســمت راســت چرخیــد تــا ببینــد آوا بیــدار
اســت یــا نــه ،امــا بدنش بــه جســمی مچاله شــده درســت کنــار کمرش
برخــورد کــرد؛ وقتــی خــوب دقــت کــرد و آوا را کنــار خــودش دیــد
خــواب از ســرش پریــد ،بــا خــودش فکــر کــرد که حتمــا خیلی خســته
بــوده کــه تمــام شــب متوجــه حضــور او نشــده .بــا احتیــاط از جایــش
بلنــد شــد و پتــو را روی او کشــید و بــه داخــل دستشــویی رفــت،
بعــد از اینکــه آبــی بــه صورتــش زد برگشــت و روی تخــت نشســت،
نمیدانســت فکــر خوب ـی اســت کــه بــا وجــود پــدر و نامادریــش در
ویــا بمانــد یــا نــه؟ مطمئن ـاً بــه محــض اینکــه دوبــاره جیــن را ببیننــد
در مــورد طــاق او را بــه بــاد ســوال میگرفتنــد.
نیــم ســاعتی زیــر نــور ســرد خورشــید زمســتانی روی تخــت نشســت
تــا اینکــه احســاس کــرد آوا بیــدار شــده.
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 اگر بیداری بهتره برای صبحانه بریم پایین.آوا ســر جایــش غلتــی زد و نشســت .نــگاه مضطربــی بــه جیــن انداخت
کــه جیــن ایــن بــار بــه خوبــی معنــی آنرا درک کرد:
 میدونــم منــم از بــودن اونهــا اینجــا خوشــحال نیســتم امــا بهتــرهاگــه داری بــه جنــگ م ـیری بــا شــکم ســیر بــری.
خوشــبختانه مــاری اجــازهی تغییــر نظرشــان را بــا کوبیــدن بــه در اتــاق
از آنهــا گرفــت.
 جین ،عزیزم بیداری؟ دیگه نزدیک ظهره.جین با حرص چشم غرهای به در بسته اتاق رفت و پاسخ داد:
 تا ده دقیقه دیگه پایین هستیم.وقتــی بــرای صــرف صبحانــه بــه طبقـهی پاییــن رفتنــد ،آوا مــرد مســن
و قــد بلنــدی را داخــل ســالن دیــد کــه روی مبــل نشســته و مشــغول
مطالعــه اســت .بــا وجــود اینکــه مــرد برخــاف جیــن کــه مــوی
خرمایــی روشــن و چشــمان عســلی داشــت ،چشــمانش خاکســتری و
موهایــش ســفید بــود امــا بــاز هــم از ترکیــب لبهــا و بینــی و فــرم
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صــورت بــه خوبــی مشــخص بــود کــه ایــن دو رابطـهی خونــی بــا هــم
دارنــد.
الکــس وقتــی متوجــه حضــور آن دو شــد روزنامــهاش را کنــار
گذاشــت .بلنــد شــد و بــه طرفشــان آمــد:
 امیدوارم خوب خوابیده باشید .من الکس هستم ،پدر جین.آوا کــه یــک کلمــه از حرفهــای مــرد را نفهمیــده بــود ،نــگاه
مضطربــی بــه جیــن انداخــت.
جین -ایشون آوا هستن و متاسفانه زبان ما رو متوجه نمیشن.
الکــس نــگاه نافــذ و مشــکوکش را بــه آوا دوخــت و گفــت« :چنــد
سالشــه؟ بــه نظــر بیشــتر از شــانزده ســال نمیــاد».
جیــن کــه هیــچ نظــری نداشــت فقــط میدانســت آوا بــاالی هیجــده
ســال دارد بــه دروغ گفــت:
 بیست و سه سالشه ،شما صبحانه خوردید؟الکــس کــه متوجــه لحــن سرزنشــگر دختــرش شــده بــود از ســر راه
کنــار رفــت و گفــت« :بعــد از صبحانــه بیــا کتابخونــه حــرف بزنیــم».
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متاســفانه مــاری بــه انــدازه شــوهرش صبــور نبــود و اصــ ً
ا اهمیتــی
نمــیداد کــه آوا یــک کلمــه زبــان آنهــا را نمیدانــد ،بــه محــض
اینکــه جیــن بــرای خــودش و آوا قهــوه ریخــت ،مــاری کنــار آوا
نشســت و ســوالهایش را آغــاز کــرد:
 پس اسمش آواست ،اسم قشنگیه ،چند سالشه؟جین جرعهای قهوه نوشید.
 بیست و سه. خیلــی جوونــه ،همــکارت تــوی بیمارســتانه؟ شــنیدم ســه ماهــهســرکار نمــیری.
جین با ترشرویی فکر کرد خبرها چه زود میرسد.
 نه ،از طریق دوستم سپنتا با هم آشنا شدیم.ماری با شنیدن اسم سپنتا چهرهاش را در هم کشید و گفت:
 اوه ،همون مشاور دوجنسه!جیــن بــه ســختی جلــوی خــودش را گرفــت تــا لیــوان قهــوهاش را
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روی میــز نکوبــد.
 مطمئنم در همه موارد از تو زنتره .تازه اون روانپزشکه.ماری اخم کرد و صدایش را باال برد:
 چطور جرات میکنی دختره...جیــن متوجــه شــد کــه آوا لــب بــه قهــوهاش نــزده و فقــط نان تســت را
ذره ذره مــزه میکنــد .بیتوجــه بــه جــواب تنــد و تیــز مــاری گفــت:
 چی شده قهوه دوست نداری؟آوا زیــر چشــمی نگاهــی بــه مــاری کــه کنــارش نشســته بــود و حــاال
از خشــم قرمــز شــده بــود و بــه آنهــا زل زده بــود انداخــت و گفــت:
«نــه».
جیــن بلنــد شــد تــا بــرای آوا آب پرتقــال یــا حداقــل اگــر چــای
داشــتند چــای درســت کنــد کــه مــاری انــگار موقتـاً کنجکاویــش بــر
ناراحتیــش غلبــه کــرده بــود ،بــه ســردی پرســید:
 این چه زبونی بود؟204
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جیــن بــا حــرص پاکــت آب پرتقــال را روی پیشــخوان کوبیــد و
آمرانــه جــواب داد:
 فارسی.ماری لحن تمسخرآمیزی گرفت و جواب داد:
 فارســی؟ اگــر یــادم باشــه مــادرت ایرانــی بــود .فکــر نمیکــردم تــوهــم بلــد باشــی فارســی حــرف بزنــی ،الکــس کــه یــک کلمــه هــم
بلــد نیســت!
جیــن لبخنــد کوچکــی نثــار نامادریــش کــرد و در حالــی کــه آب
پرتقــال را بــه آوا مــیداد بــه فارســی گفــت:
 زیــاد بــه ایــن قورباغــه توجــه نکــن ،ایــن عــادت داره تــو کار همــهفضولــی کنــه .صبحانــه رو کــه خوردیــم میریــم بیــرون.
آوا لیوان را گرفت و سری به عالمت تائید تکان داد.
ماری  -ببینم آوا ،تو دانشجویی؟
جیــن کــه دوســت نداشــت زیــاد دروغ ســرهم کنــد ،با بــه یــاد آوردن
دفترچــه خاطــرات آوا گفت:
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 طراحــی لبــاس خونــده ،االنــم بــرای تعطیالت اومــده اینجــا .ازدواجهــم نکــرده و پــدر و مــادرش فــوت شــدن .فکــر میکنــم بیوگرافیــش
کامل شــد ،درســته؟
مــاری پشــت چشــمی بــرای دخترخوانــدهاش نــازک کــرد و در
حالــی کــه از پشــت میــز بلنــد میشــد گفــت« :عزیــزم قصــد دخالــت
نداشــتم ،مــن م ـیرم بــه پــدرت ســر بزنــم».
جیــن کــه دیگــر تحمــل نداشــت بــه طعنــه گفــت« :منظــورت اینــه
مــیری اخبــار رو بهــش برســونی؟»
بــه محــض خــروج مــاری ،آوا لیــوان نصفــهی پرتقــال و ســاندویچ
مربایــش را روی میــز رهــا کــرد و جیــن هــم بلنــد شــد و ســبدی از
داخــل یکــی از کابینتهــا در آورد و گفــت:
 آوا بیــا ایــن ســبد رو بگیــر و هرچــی خوردنــی میخــوای از تــویخچــال و کابینــت تــوش بــذار .مــن مـیرم ببینــم میتونــم دو دســت
پالتــوی تمیــز پیــدا کنــم.
وقتــی آهســته بــه طبقــه بــاال میرفــت صــدای صحبــت پــدرش و
نامادریــش را از الی در نیمــه بــاز کتابخانــه شــنید امــا توجهــی نکــرد
و وارد اتاقــش شــد .دو پلیــور ضخیــم و کاله و شــال گــردن آوا را
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برداشــت و بــه آشــپزخانه رفــت .آوا هنــوز در حــال پــر کــردن ســبد
بــود کــه جیــن لباسهــا را بــه او داد تــا بپوشــد.
 همه چی رو برداشتی؟ آره.از در عقــب آشــپزخانه ،ویــا را تــرک کردنــد .هــوا صــاف و بــدون
ابــر بــود و آفتــاب صبــح یــخ روی زمیــن را تــا حــدودی آب کــرده
بــود .هیاهــوی پرنــدگان بــه خوبــی یــادآور حضورشــان در یــک
منطقـهی خــارج شــهری بــود .جیــن ســبد غــذا را از دســت آوا گرفت:
 اون طــرف یــه میانبــره کــه میرســه بــه یــه دریاچــه ،نهــار رواونجــا میخوریــم.
پیادهرویشــان دلچســب و بــدون هیــچ مشــکلی بــود .هــوای تــازه و
ســرد خــارج از شــهر بــه عضــات جیــن نیــروی دوچندانــی بخشــیده
بــود و آوا هــم از دیــدن مناظــر اطــراف لــذت میبــرد .حتــی یــک بــار
بــا تعجــب روبــاه ســفیدی را بــه جیــن نشــان داد کــه از بــاالی تپـهای
بــه آنهــا نــگاه میکــرد .بــا اینکــه مسیرشــان بیراهــه بــود و انتظــار
دیــدن کســی را نداشــتند امــا در راه بــه چنــد مــرد کــه از ماهیگیــری
برمیگشــتند برخوردنــد و جیــن توســط آنهــا فهمیــد کــه کلبــهی
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قدیمــی کنــار دریاچــه هنــوز پابرجاســت و هرچنــد زیــاد جــای راحتی
نیســت امــا بــرای چنــد ســاعت اســتراحت مــکان مناســبی اســت.
ســرانجام وقتــی کــه دیگــر شــکم جیــن و آوا شــروع بــه نواختــن
ســنفونی گرســنگان کــرد بــه دریاچــه رســیدند؛ دریاچ ـهی کوچــک
از آنچــه کــه جیــن در خاطــرات بچگیــش بــه یــاد داشــت کوچکتــر
بــود امــا کلبــه هنــوز همــان خراب ـهای بــود کــه تابســتانها در آن بــه
شــکار ارواح میرفــت.
بــا احتیــاط وارد کلبــه شــدند .درســت وســط کلبــه یــک میــز بــزرگ
چوبــی قــرار داشــت و در گوشــهی اتــاق یــک بخــاری هیزمــی
خودنمایــی میکــرد .حتــی یــک تخــت دو طبقــه هــم وجــود داشــت
کــه البتــه بــه نظــر زیــاد راحــت نمیرســید .جیــن ســبد را روی میــز
گذاشــت و نشســت:
 بذار اول ببینیم چی برای خوردن داریم!آوا که در حال بررسی بخاری بود گفت:
 میتونیم روشنش کنیم؟ بهتــره ایــن کار رو نکنیــم چــون مــن هیــچ نظــری نــدارم چطــور208
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بایــد آتیــش رو خامــوش کنیــم.
آوا ناامیدانــه از بخــاری دور شــد و روی صندلــی روبــهروی جیــن
نشســت .جیــن یــک بســته نــان ،کمــی گوجــه و گوشــت گوســاله
دودی شــده و دو بســته چیپــس بیــرون کشــید و بــا تعجــب گفــت:
 پس تو گوشت هم میخوری؟ آره چطور؟ آخه لب به پیتزا و همبرگر نمیزدی. اونا که گوشت نیستن ،تازه خیلی هم بد مزه هستن.جیــن کــه تــازه متوجــه شــده بــود آوا گیاهخــوار نیســت بلکــه فقــط از
جملــه افــرادی هســت کــه غــذای ســالم را ترجیــح میدهنــد خنــدهای
کــرد و شــروع بــه بــرش گوجــه فرنگیهــا کــرد:
 وقتــی بچــه بــودم همیشــه میومــدم اینجــا .موقــع تابســتون ایــن منطقــهخیلــی شــلوغ میشــه.
 جای قشنگیه.209
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بعد از چند لحظه که ساندویچها آماده شدند آوا گفت:
 میتونم یه چیزی بپرسم؟ البته ،بپرس. شوهرت رو دوست داشتی؟جین که انتظار این سوال را نداشت لبخند کمرنگی زد:
 چی شد یهو این سوال برات مطرح شد؟آوا شــانهای بــاال انداخــت و گفــت« :ســپنتا گفتــه بــود بــودن مــن
پیــش تــو میتونــه باعــث بشــه دســت از غمبــرک زدن بــرای شــوهر
ســابقت بکشــی».
جین فحشی روانه سپنتا کرد و جواب داد:
 نمیدونــم اگــر منظــورت اینــه کــه عشــق آتشــینی بینمــون بــود ،نــهامــا اون اولیــن دوســت پســر واقعــی بــود کــه داشــتم.
آوا با تعجب پرسید:
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 پس چطور باهاش عروسی کردی؟ خــوب معادلـهی ســادهای بــود ،یــه جــوون بــا ظاهــر خــوب و آینــدهروشــن کــه بــه مــن عالقــه داشــت از مــن خواســتگاری کــرد ،اون
موقــع فکــر میکــردم همیــن کــه اونقــدر دوســتم داره کــه بهــم
پیشــنهاد ازدواج داده کافیــه -نگاهــی بــه صــورت متعجــب آوا کــرد
و ادامــه داد -میدونــم مســخره اســت امــا ایــن طــرز فکــر مــن بــود.
مدتــی طــول کشــید تــا بفهمــم کــه فقــط عالقــه باعــث نمیشــه کســی
بخــواد بــا کســی ازدواج کنــه.
 چرا بچه نداری؟ شــوهرم عالقــه نداشــت خــودم هــم اونقــدر بچهدوســت نبــودم کــهاصــرار کنــم .راســتش فکــر میکنــم تنهــا خوششانســی مــن همینــه
کــه از اون احمــق بچـهای نــدارم .در ضمــن بــرای اون غمبــرک نزدم،
فقــط یــه کــم بــه تنهایــی احتیــاج داشــتم ،همیــن.
گازی به ساندویچش زد و یاد سوال پدر و نامادریش افتاد:
 راستی واقعاً چند سالته؟ بیست سالمه .تو چی؟211
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 چقدر بهم میخوره؟ سی و چهار؟ نزدیک بود؛ من سی و دو سالمه. خواهر و برادر نداری؟ تنی نه ،اما یه برادر ناتنی دارم که پونزده سالشه. اونم تو اون خونه هست؟ نــه رابطـهی خوبــی بــا والدینــش نــداره ،معمــوال تعطیــات رو پیــشدوســتاش یــا مادربــزرگ مادریــش میگذرونــه .پســر خیلــی آروم و
خو بیه .
وقتــی بــه قــدر کافــی خوردنــد و ســیر شــدند ،جیــن تــازه بــه ایــن
فکــر افتــاد کــه حتمــا تــا حــاال پــدرش از عصبانیــت دچــار ســکته
شــده؛ خیلــی دلــش میخواســت اهمیــت بدهــد امــا در حقیقــت
اصـ ً
ا برایــش مهــم نبــود ،حتــی تــه دلــش ترجیــح مـیداد کــه شــب
را داخــل همیــن کلبــه بــه صبــح برســاند امــا خــب میدانســت کــه
ایــن کار حماقــت اســت .کــش و قوســی بــه دســتهایش داد و از
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آوا کــه از پنجــره بیــرون را دیــد مــیزد پرســید« :نظــرت در مــورد
قایقســواری چیــه؟»
آوا بــا تعجــب ســرش را به ســمت جیــن برگردانــد و جین ناخــودآگاه
گفــت« :نگــو کــه از آب میترســی؟»
 نه نمیترسم ،اما تو بلدی؟بــا وجــود لحن مشــکوک آوا بــه مهارت او ،جیــن لبخنــد غرورآمیزی
زد و گفــت« :مــن روی قایــق به دنیــا اومدم».
در حــدود یــک ســاعت بعــد بــه آوا کــه مــدت نیــم ســاعت داخــل
قایــق ســرد و نمــور نشســته بــود و بــه تالشهــای جیــن بــرای بــه کار
انداختــن موتــور نــگاه میکــرد ثابــت شــد کــه دیگــر هرگــز بــه
حرفهــای جیــن اعتمــاد نکنــد .باالخــره وقتــی ســرما بــه مغــز لجبــاز
جیــن هــم نفــوذ کــرد بــا ناامیــدی گفــت« :نمیدونــم چشــه ،چــارهای
نیســت بایــد از پــارو اســتفاده کنیــم».
آوا نگاهــی بــه اســکله و ســاحل کنــارش انداخــت وامیدوارانــه بــرای
رهایــی از قایــق و دریاچـهی ســرد گفــت« :اینجــا پارویــی نیســت».
 داخــل انبــاری هســت؛ درســت پشــت کلبــه .آوا بــرو پاروهــا رو213
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بیــار منــم ســعی میکنــم ایــن رو روشــن کنــم.
آوا بــا بیمیلــی نگاهــی بــه دریاچــه نیمــه یـخزده و بـیروح انداخــت
و گفــت« :شــاید بهتــر باشــه»...
جیــن کــه حواســش بــه او نبــود در حالــی کــه روی موتــور خــم
شــده بــود بــا هیجــان گفــت« :دقیقــا وســط دریاچــه یــه جزیــره
خیلــی کوچیــک هســت ،آدم وقتــی مـیره اونجــا احســاس رابینســون
کوروزوئــه رو پیــدا میکنــه .مــادرم همیشــه عــادت داشــت بــره و
ســاعتها اونجــا بشــینه».
آوا آهــی کشــید و از قایــق خــارج شــد .اگــر قــرار بــود یــک دریاچــه
غمانگیــز و تپــهای وســط آن ایــن زن را اینقــدر بــه وجــد بیــاورد
شــاید بهتــر بــود هرچــه زودتــر پاروهــا را پیــدا میکــرد .هرچــه باشــد
بعــد از چنــد روز نگــه داری از او ایــن مقــدار را بــه جیــن بدهــکار
بــود.
انبــاری پشــت کلبــه ،یــک اتــاق شــش متــری کوچــک بــود ،بــا دری
ســنگین از جنــس آهــن کــه الیههــای زنــگار و ظاهــر رنــگ و رو
رفت ـهاش نشــان م ـیداد قبــل از آنکــه هــوای مرطــوب دریاچــه روی
آن اثــری ایــن چنیــن بگــذارد ،بــا نوعــی از انــواع بیســلیقگی مردانــه
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بــا رنــگ ســبز نقاشــی شــده بــود.
آوا بــه زحمــت در را بــاز کــرد و نگاهــی بــه داخــل انبــار انداخــت.
بــه دلیــل نــور خورشــید ،داخــل انبــار بــه خوبــی دیــده میشــد و او
توانســت بخشــی از ســر یــک پــارو را در باالتریــن قفســهی دیــوار
ســمت چــپ ببینــد و بیتوجــه بــه اینکــه در را کامــ ً
ا بــاز کنــد یــا
چیــزی الی آن بــذارد وارد انبار شــد .متاســفانه ســنگینی در و لوالهای
زنــگزده آن کــه نمیتوانســتند در را ثابــت نگهدارنــد باعــث شــد
بــه محــض وارد شــدن آوا در بــا صــدای وحشــتناکی پشــت ســرش
بســته شــود و چیــزی جــز تاریکــی محــض باقــی نگــذارد .ســرعت این
اتفــاق باعــث شــد تــا آوا بــرای لحظـهای دچــار تــرس بشــود و ســعی
کنــد کورمــال کورمــال بــه ســمت در برگــردد امــا هنــوز قــدم اول را
برنداشــته بــود کــه احســاس کــرد چیــزی نــرم از کنــار ســاق پایــش
عبــور کــرد.
 جین! جین!آوا کــه از تــرس بــه عقــب انبــار پنــاه بــرده بــود بــا وحشــت در حالــی
کــه ســعی میکــرد زیــاد بــه نقــاط نورانــی زیرپاهایــش خیــره نشــود
اطــراف را بــرای پیــدا کــردن پنجــره یــا دریچــه بررســی کــرد .کــم
کــم کــه چشـمهایش بــه تاریکــی عــادت کــرده بودنــد و میتوانســت
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کــم و بیــش اطرافــش را تشــخیص دهــد ،نقــاط نورانــی حرکــت
کردنــد و جلوتــر آمدنــد .آوا در آســتانه یــک حملــه هیســتریک
متوجــه نقطههــای نورانــی بیشــتری از داخــل یــک ســبد یــا جعبــه
کــه درســت کنــار در انبــار بــود شــد .در کمتــر از یــک هــزارم ثانیــه
بــا شــنیدن و تشــخیص صــدای آنهــا احســاس کــرد قلبــش از حرکــت
ایســتاد .هــوا ناگهــان ســرد شــد .در یــک لحظــه فضــای انبــار بــه اتــاق
تاریــک و ســردی تبدیــل شــد کــه آوا بــه خوبــی جــای جــای آنرا
میشــناخت .در اتــاق بــا صــدای گوشخــراش ســاییده شــدن آهــن
بــاز شــد .پوتینهــای قدیمــی و ســیاهی بــه طرفــش آمدنــد .آوا بــه
خوبــی عقــب رفتــن پوتیــن چــپ را دیــد و آمــادهی فــرود آمــدن
ضربــهی هولنــاک بــر هرنقطــهای از بدنــش کــه بــرای صاحــب پــا
ممکــن بــود شــد.
 آوا؟ آوا ...چی شده؟ حالت خوبه؟دوبــاره در انبــار بــود .چشــمهای نورانــی و صــدای میــو میــو کــه
یــادآور کابــوساش بودنــد .جیــن در حالــی کــه از بیــرون در انبــار را
میکشــید تــا بــاز کنــد ،بــه صــدا زدنــش ادامــه داد .آوا بــه ســختی در
حالــی کــه تمــام شــهامتش را جمــع کــرده بــود فریــاد زد:
 گر...به!216
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جین دست از تالش برداشت و فریاد زد:
 چی؟آوا این بار با بیقراری بلندتر فریاد کشید:
 گربــه! اینجــا پــر از گربهســت ،در رو بــاز کــن ،تــو رو خــدا در روبــاز کــن.
 خیلــه خــب ،خونســرد بــاش .در انبــار گیــر کــرده ،بایــد ســعی کنــیاز داخــل لوالهــا رو شــل کنــی .ببیــن یــه پیــچ گوشــتی میتونــی پیــدا
کنی ؟
آوا کــه بــا چش ـمهایش گرب ـهی ســیاه مــادر را کــه حــاال بــه بــاالی
ســر ســه بچ ـهاش برگشــته بــود و خصمانــه او را نــگاه میکــرد زیــر
نظــر گرفتــه بــود فریــاد زد:
 من  ...نمیتونم  ...کنار در وایستاده. تو رو خدا آوا ،قضیه رو پیچیده نکن ،اون فقط یه گربهست. داره میاد طرف من!217
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گربـهی مــاده کــه از ایــن همــه داد و فریــاد بــه نظــر عصبــی شــده بــود
و از طرفــی جــان بچههایــش را در خطــر میدیــد ،بــا بیقــراری و
خرخــر کنــان شــروع بــه بــاال رفتــن از قفس ـهها و نزدیــک شــدن بــه
آوا کــرد .آوا در یــک لحظــه چشــمش بــه دســتهی پــاروی لعنتــی
افتــاد کــه داخــل قفســهی کناریــش بــود .بــا یــک حرکــت آنرا
بیــرون کشــید .چشــمانش را بســت .پوتینهــای کهنــه هنــوز بدنــش را
هــدف گرفتــه بودنــد .همزمــان بــا صــدای جیــغ گربــه کــه بــه طرفــش
پریــد بــا تمــام قــدرت ضربــه زد .صــدای جیــغ گوشخــراش گربـهی
مــادر و بچههایــش کــه ترســیده بودنــد خــون را در رگهــای جیــن
منجمــد کــرد .در انبــار را رهــا کــرد و عقــب رفــت و بــا تمــام قــدرت
بــا پــا لگــدی بــه در زد؛ در صــدای مهیبــی داد امــا بــاز نشــد .جیــن
دوبــاره آمــادهی زدن ضرب ـهی دیگــری شــد و در همــان حــال فریــاد
زد« :آوا هــر کاری میکنــی ،گردنــش رو نپیچــون! اون فقــط یــه
حیوونــه ب ـیآزاره!»
ضرب ـهی دوم و ســوم و ســرانجام بــا ضرب ـهی چهــارم در بــا صــدای
وحشــتناکی بــاز شــد.
ناگهــان انبــار روشــن شــد .آوا چســبیده بــه تــه انبــار بــا پارویــی در
دســت بــه جســمی ســیاه درســت جلــوی پایــش خیــره شــده بــود .بــا
بــاز شــدن در پــارو از دســتهایش ســر خــورد و او لــرزان روی
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زانوهایــش افتــاد .بچــه گربههــا کــه هــر ســه خاکســتری بودنــد بــا
ســر و صــدا بــه دور جســد مادرشــان جمــع شــده بودنــد.
جیــن کــه عــرق ســردی تمــام بدنــش را پوشــانده بــود بیــن چهارچوب
در خشــکش زده بــود ،فکــر کــرد شــاید امیــدی باشــد و حیــوان فقــط
بیهــوش شــده باشــد امــا وقتــی جلوتــر رفــت و بررســی کــرد ،معلــوم
شــد کــه گربــه مــرده اســت .از ســر ناراحتــی نال ـهای کــرد و نگاهــی
بــه آوا انداخــت کــه رنگپریــده بــا چشــمانی گشــاد شــده از تــرس
میلــرزد.
آوا کــه بیاختیــار میلرزیــد بغضــش شکســت .گریــهی تلخــی را
آغــاز کــرد .فقــط چنــد لحظــه طــول کشــید تــا جیــن هــم بــه او ملحــق
شــود.
صدای نوحهی بچه گربهها هنوز به گوش میرسید.
***
یکــی از آنهــا چشــمان زرد رنگ و دو تای دیگر چشــمانی خاکســتری
داشــتند بــا ایــن تفــاوت کــه گــوش یکــی از چشمخاکســتریها ســیاه
بــود وگرنــه بــه جــز ایــن نشــانهها تشــخیص آنهــا از هــم واقعـاً دشــوار
بــود ،چــون هــر ســه گربــه خاکســتری بودنــد .جیــن مقــداری گوشــت
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داخــل ســبد گربههــا کــه روی میــز کلبــه بودنــد گذاشــت و بــه آوا
کــه روی تخــت طبقــه دوم دراز کشــیده بــود گفــت:
 هنــوز بچــه هســتند؛ شــاید یــک ماهــه! اگــه اینجــا ولشــون کنیــم بــازمســتونهای ســخت اینجــا شــک دارم زنــده بمونــن.
آوا کــه خــودش را مثــل گلول ـهی برفــی جمــع کــرده بــود جوابــی
نــداد .جیــن نگاهــی بــه ســاعتش انداخــت و بلنــد شــد تــا روی تخــت
طبق ـهی اول دراز بکشــد:
 یه کم بخواب ،غروب برمیگردیم.بــا وجــود پیشــنهاد خوابــی کــه بــه آوا داده بــود خــودش ذرهای
احســاس خوابآلودگــی نمیکــرد .بــه ایــن فکــر کــرد کــه شــب
دوبــاره مجبــور اســت بــا پــدرش روبـهرو شــود ،میدانســت کــه هنــوز
مــوج اصلــی دعــوا شــروع نشــده و بــه محــض اینکــه پــدرش فرصتــی
پیــدا کنــد میدانــد چطــور بحــث طــاق جیــن را پیــش بکشــد ،همــان
طــور کــه چنــد مــاه قبــل بــا شــنیدن ایــن خبــر بلیــت یــک طرف ـهای
خریــد و درســت ســاعت  ۴صبــح پشــت در آپارتمــان جیــن ظاهــر
شــد تــا بــا فریــاد او را از خــواب بیــدار و مجبــور بــه جــواب پــس
دادن کنــد امــا البتــه جیــن هــم ِهــد ِســت بــه گوشــش گذاشــت و ســه
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ســاعت تمــام بــه گــوش دادن آهنگهــای راک و پــاپ ادامــه داد تــا
اینکــه دیگــر خبــری از صــدای کوبیــدن در نبــود .خوشــبختانه پــدرش
ایــن حرکــت را توهینــی نابخشــودنی تعبیــر کــرده بــود و دیگــر ســعی
نکــرده بــود بــا او تمــاس بگیــرد تــا خــود جیــن بــرای بخشــش قــدم
پیــش بگــذارد .حتمــا دلیــل برخــورد نســبتاً خــوب دیشبشــان هــم
ایــن بــود کــه فکــر میکردنــد جیــن بــرای معذرتخواهــی پیــش
آنهــا رفتــه .بــا تجســم قیافـهی پــدرش وقتــی متوجــه شــود او بیخبــر
ویــا را تــرک کــرده ناخــودآگاه لبخنــد عمیقــی زد.
دســت در جیــب شــلوارش کــرد و دفترچـهی آوا را بیــرون کشــید تــا
بــا خوانــدن ادامــهی آن ،بدبختیهــای خــودش را در خاطــرات آوا
غــرق کنــد.
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شــوک رفتــن رضــا بــرای مــن مثــل برخــورد پتــک چنــد صــد کیلویی
بــا یــک نهــال تــازه رشــد بــود ،مهــم نیســت چقــدر ســعی کنــم از
کلمــات اســتفاده کنــم ،فکــر نمیکنــم کســی تــا مثــل مــن همچیــن
چیــزی بــه ســرش نیومــده باشــه بتونــه درک کنــه .شــوک و بهــت
خبــر؛ عصبانیــت بعــد از اون و آخــر ســر درموندگــی اینکــه هرگــز
دیگــه اون رو نمیبینــم .البتــه نــدا از دیــد دیگــهای بــه قضیــه نــگاه
میکــرد و معتقــد بــود رضــا بهتریــن انتخــاب رو کــرد .مــن هــم
کــه یــک لحظــه حرفهــای آخریــن بــاری کــه بــا هــم بودیــم رو
فرامــوش نکــرده بــودم ،یــاد حرفهــای رضــا افتــادم کــه میگفــت:
«اونجــا واســه لبــاس آســتین کوتــاه پوشــیدن مجبــور نیســتم یــه کاغــذ
تــو جیبــم بــذارم»« ...هیــچ کــس اســتخدامم نمیکنــه چــون بــا قیافــه
دخترونــه ازم درخواســت ناجــور میکنــن و بــا قیافــه مردونــه ازم
شناســنامه کــه میخــوان تابلــو میشــم».
ســه مــاه طــول کشــید تــا بتونــم خــودم رو راضــی کنــم و بــه حســین
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زنــگ بزنــم و خبــری از رضــا بگیــرم .در طــول ایــن مــدت همــش
منتظــر بــودم کــه اون بــا مــن تمــاس بگیــره .همــش بــا خــوم میگفتــم
امــکان نــداره اینقــدر ســریع و راحــت مــن رو کنــار بــذاره ،حتمــا
یــه روزی بهــم زنــگ میزنــه ،امــا بعــد از گذشــت ســه مــاه فهمیــدم
کــه رضــا انــدازه مــن احمــق نیســت و احتمــاالً تــا االن حتــی یــادش
نمیــاد آوایــی هــم وجــود داره ،بــا ایــن حــال نتونســتم جلــوی خــودم
رو بگیــرم و یــه روز باالخــره بــه خونـهی حســین زنــگ زدم؛ حســین
بهــم گفــت کــه حالــش خوبــه و فعــا دنبــال کارهــای پناهدگیــش رو
گرفتــه .متاســفانه تلفــن ثابتــی از رضــا نداشــت و مــن تقریب ـاً مطمئــن
هســتم هیــچ کــدوم از پیغامهــای مــن رو بــه رضــا نرســوند.
بعــد از ایــن تمــاس تلفنــی خالــی شــدم؛ رضایــی کــه میتونســت
بــه بــرادرش زنــگ بزنــه اگــر میخواســت میتونســت بــا مــن هــم
تمــاس بگیــره .دیگــه ســادهدلی رو بایــد کنــار میذاشــتم و منتظــر
زنــگ در یــا تلفــن خونــه نمیمونــدم .تمــام زندگیــم رو تــو کار و
خیاطــی خالصــه کــردم .بــا اینکــه نزدیــک ســال نــو بــود امــا حــال و
هــوای خونــه اصـ ً
ا هــوای عیــد نبــود .بــدون رضــا هیچــی مثــل قبــل
نبــود.
یــه روز ســر ظهــر کــه داشــتم بــا بیحواســی بــرای ســروش امــاء
میگفتــم صــدای زنــگ در حیــاط اومــد .میدونســتم نــدا در رو بــاز
223

یاسمن نسا

بنفشه سفید

میکنــه ،پــس بیتوجــه بــه صــدای زنــگ دنبال ـهی امــاء رو از ســر
گرفتــم .تقریبــا پنــج دقیق ـهی بعــد نــدا هیجــانزده وارد اتــاق شــد و
گفــت« :آوا ببیــن کــی اومــده!»
آتنــا کــه پالتــوی ســفید شــیکی تنــش بــود و مثــل همیشــه از روســری
رو ســرش گرفتــه تــا شــلواری کــه بــه تــن داشــت داد میزدنــد مارک
معروفــن بــا یــه لبخنــد گشــاد پشــت ســر نــدا وارد اتــاق شــد .ســروش
بــا خوشــحالی خالــه گویــان پریــد تــوی بغــل آتنــا .البتــه مــن کــه
میدونســتم بیشــتر بــه خاطــر پولهــای ریــز و درشــتی بــود کــه گاه
گاهــی آتنــا بهــش مـیداد تــا بــرای خــودش هلــه هولــه بخــره وگرنــه
ســروش مــا از ایــن ابــراز احساســات واســه بابــاش هــم نمیکــرد.
آتنــا یــه بــوس آبــدار نثــار ســروش کــرد و در حالــی کــه یــه کیــف
کوچیــک دســتش مـیداد تــا ســوغاتیهاش رو بــاز کنــه خنــده کنــان
گفــت« :آوا جــون بهــم خوشآمــد نمیگــی؟»
ِ
کتــاب بنویســیم تــو یــه دســتم و مــداد
مــن کــه مثــل احمقهــا بــا
تــراش ســروش تــو یــه دســت دیگ ـهام ســر جــام خشــکم زده بــود،
ســریع بــه خــودم اومــدم و از جــام بلنــد شــدم:
 خوشآمدی آتنا جون ،راستش اص ًال انتظار نداشتم.
224

یاسمن نسا

بنفشه سفید

 آره ســفرم یهــو پیــش اومــد وگرنــه تــا عیــد قــرار نبــود بیــام .عزیــزمتــو چــرا تــو ایــن چنــد مــاه کــه نبــودم اینقــدر تغییــر کــردی؟
با منگی دستم رو روی گونهام کشیدم و گفتم« :تغییر؟»
آتنــا کــه کمــی جدیتــر شــده بــود گفــت« :آوا مریــض بــودی؟
خیلــی خســته بــه نظــر میــای».
مــن کــه عــادت نداشــتم ســفره دلــم رو بــرای هــر کســی بــاز کنــم بــه
زور هــم شــده لبخنــد کوچیکــی زدم و گفتــم« :ایــن چنــد روز کارم
زیــاد بــوده ،حــاال چــرا ســرپا ،بفرمائیــد بشــینید تــا مــن براتــون چایــی
بیــارم».
نــدا رو بــا آتنــا تنهــا گذاشــتم تــا راحــت باشــند؛ میدونســتم کــه نــدا
خیلــی بیشــتر از مــن بــا اون صمیمیــه و هنــوز هــم گاهــی اوقــات از
اینکــه آتنــا میتونــه کمکــی بــرای مهاجرتمــون باشــه حــرف مـیزد.
تنهــا امیــدم ایــن بــود کــه حضــور دوبــاره آتنــا باعــث نشــه تــا بــاز ســر
مهاجــرت غیــر منطقــی بــا خواهــرم بحــث کنــم.
وقتــی همــراه بــا ســینی چــای و تــوت خشــک برگشــتم نــدا بلنــد شــد
و ســینی رو از دســتم گرفــت .آتنــا هــم کــه روســری و مانتــوش رو
درآورده بــود فنجــون چــای رو از داخــل ســینیای کــه نــدا بهــش
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تعــارف کــرد ،برداشــت و گفــت:
 چقــدر خوشــحالم کــه میبینــم حالتــون خوبــه .تنهایــی زندگــیکــردن بایــد خیلــی ســخت باشــه.
کنــار ســروش کــه هنوز مشــغول بررســی محتویــات کیــف اهداییاش
بــود نشســتم و گفتم:
 دیگه عادت کردیم.ندا با هیجان گفت:
 آتنــا جــون خیلــی خــوب کــردی بــه مــا ســر زدی ،دلــم واســتتنــگ شــده بــود.
 منــم همیــن طــور عزیــزم ،راســتش ســفر ایــن دفع ـهام زیــاد طــولنمیکشــه ،فقــط یــک هفتــه میمونــم امــا یــه خبــر خــوب هــم
براتــون دارم.
ندا و من با هم پرسیدیم« :چی؟»
آتنــا بــا صبــر و حوصلــه کمــی از چایــش رو خــورد و در حالــی کــه
چنــد تــا تــوت تــوی دهانــش میگذاشــت بــا بیخیالــی ســاختگی
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گفــت:
 نظرتون در مورد یه تعطیالت پنج روزه تو دبی چیه؟نــدا ســریعتر از مــن متوجــه منظــورش شــد و بــا هیجــان در حالــی کــه
بــه طــرف آتنــا خــم شــده بــود گفــت« :جــدی؟ ولی چطــوری؟»
با اخم به ندا گفتم« :چایی رو ریختی ،درست بشین!»
بعــد بــه آتنــا گفتــم« :چطــور ممکنــه؟ مــا پــول ســفر تــا شــهر بغلــی رو
هــم نداریــم ،تــازه نــدا و ســروش مدرســه مـیرن!»
یــک قلــپ دیگــه از لیوانــش نوشــید و گفــت« :اگــر نگــران مخــارج
ســفری ،اص ـ ً
ا نگــران نبــاش ،میدونــی کــه مــن و احمــد خودمــون
یــه تورمســافرتی داریــم .ناخــدای کشــتی کــه مــا باهــاش کار میکنیم
بهمــون اجــاز داده دو تــا مهمــون هــم بــا خودمــون ببریــم .میبینــی
هیــچ خرجــی نــداره ،از اینجــا تــا بنــدر رو بــا اتوبــوس ،بقی ـهاش رو
هــم بــا کشــتی میریــم .خــدا رو چــه دیــدی شــاید تــو ایــن پنــج روز
از فضــای اونجــا خوشــتون اومــد».
نــدا بــا خوشــحالی شــروع کــرد بــه ابــراز نگرانــی در مــورد نداشــتن
لبــاس مناســب و ســوال پرســیدن در مــورد روز حرکــت و ایــن حرفــا
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امــا مــن کــه هنــوز بــر خــاف خواهــر احمقــم جمــع و تفریــق بلــد
بــودم متوجــه شــدم اون فقــط دو نفــر رو بــا خــودش میبــره در حالــی
کــه مــا ســه نفــر بودیــم :مــن ،نــدا و ســروش.
 متاســفم امــا بــه نظــرم فکــر خوبــی نمیــاد ،نمیتونــم ســروش روپنــج روز تنهــا بــذارم ،دلیلــی هــم بــرای ســفر رفتــن نــدارم .ممنــون
امــا جــواب مــن منفیــه.
نــدا بــا دلخــوری شــروع بــه اعتــراض کــرد کــه آتنــا بــا نگاهــش
ســاکتش کــرد و گفــت« :عزیــزم میدونــم کــه ایــن اواخــر خیلــی
اتفاقــای ناخوشــایندی براتــون افتــاده ،ایــن ســفر میتونــه کمــک
خوبــی باشــه ،حــال و هواتــون عــوض میشــه».
اتفاقــات ناخوشــایند؟ واقع ـاً ایــن نــدا چقــدر ســریع میتونســت مــن
رو بــه یــه غریبــه بفروشــه؟ اخمــی کــردم و جوابشــون رو نــدادم.
هنــوز هــم از دســت رضــا دلگیــر بــودم؛ اگــر قــرار بــود مــن رو رهــا
کنــه پــس چــرا از اول بــا قــول و قرارهــاش امیــدوارم کــرد؟ ســعی
کــردم از ایــن افــکار خــارج بشــم ،هــر وقــت کــه بــه رضــا زیــاد فکــر
میکــردم خیلــی از دســتش عصبانــی میشــدم.
به تندی گفتم:
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 ندا چند لحظه همراهم بیا!نــدا رو بــا خــودم بــه اتــاق کنــاری بــردم و در حالــی کــه بــا حــرص
ســعی میکــردم صــدام رو پاییــن نگــه دارم گفتــم:
 مثــل بچههــای احمــق یــه آبنبــات از دور بهــت نشــون دادن بــاســر داری مــیری تــو دیــوار؟ مــا ایــن زن رو خــوب نمیشناســیم.
ســفر خــرج داره ،همیــن جوریــش مــن بایــد یکــی تــو ســر خــودم
بزنــم یکــی تــو ســر چــرخ خیاطــی تــا از گشــنگی نمیریــم.
ندا چشم غرهای به من رفت و گفت:
 کجــاش خــرج داره؟ رفــت و آمــد و جــای خوابمــون کــه معلومــه،تــازه مگــه نشــنیدی شــوهرخاله اجــازه داده ،اون آتنــا رو خــوب
میشناســه وگرنــه چــرا دفعــه قبــل کلــی خونــه مــا مونــدن؟
 شــوهر خالــه اگــه نگــران مــا بــود یــه کــم پــول بیشــتر مـیداد تــا ازگشــنگی نمیریــم.
ندا که تصمیم من رو قطعی میدید با حرص گفت:
 همیــن کارا رو کــردی رضــا ولــت کــرد دیگــه ،اگــه اینقــدر229
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محتــاط نبــودی تــو رو هــم بــا خــودش میبــرد ترکیــه ،امــا تــو تمــام
دنیــات همیــن خونــه خرابــه کوفتیــه.
قبــل از اینکــه متوجــه بشــم دســتم رو بــاال بــردم و ســیلی ســختی بــه
صورتــش کوبیــدم.
 تــوی ایــن خون ـهی کوفتــی تــو و ســروش هســتید ،فکــر میکنــیچنــد روز بعــد رفتــن مــن دووم میــاوردی؟
نــدا بــا بهــت در حالــی کــه دســتش رو گونــهاش بــود بهــم خیــره
شــد .میدونســتم زیــادهروی کــردم ،ایــن اولیــن بــار بــود کــه بــه
طــور فیزیکــی درگیــر میشــدیم و اون هــم فقــط بــه خاطــر یــه ســفر
احمقانــه!
در حالی که اشک تو چشاش جمع شده بود آهسته گفت:
 متاسفم.صــدای آتنــا رو از اتــاق دیگــه شــنیدم کــه داشــت صدامــون میکــرد.
خســته شــده بــودم از اینکــه هــر ثانیــه از عمــرم مثــل ژنرالهــای جنگی
بشــینم و نقشــه بریــزم تــا بتونــم زندگــی خــودم و نــدا رو بگذرونــم.
خســته شــده بــودم ،دلــم میخواســت یــه مــدت بیخیــال همــه چیــز
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بشــم ،دلــم میخواســت بــه دلــم ثابــت کنــم کــه رضــا پشــیزی بــرام
ارزش نــداره.
بــا آســتین لباســش اشــکام رو کــه بــدون اینکــه بفهمــم در حــال
ریختــن بودنــد پــاک کــرد.
آهی کشیدم و با صدای خستهای گفتم:
 بهتره به فکر وسایل سفر باشی.***
بــرای اولیــن بــار تــو زندگیمــون نــدا مســئول کارهــا شــده بــود؛
قــرار شــد ســروش یــک هفتــه پیــش یکــی از دوســتای صمیمــی
خال ـهام بمونــه ،اولــش فکــر میکــردم از اینکــه تنهــاش میگذاریــم
بیقــراری کنــه امــا وقتــی نــدا بهــش قــول کلــی اســباب بــازی خارجی
رو داد کــه از دبــی بــراش میاریــم دســت از غــرزدن برداشــت و تمــام
فکــر و ذکــرش شــد انــواع و اقســام ماشــین مســابقه کــه قــرار بــود بــه
عنــوان ســوغاتی نصیبــش بشــه .آتنــا هــم طبــق روال دفعــه قبــل کــه
مهمــون مــا بــود ،ش ـبها تــا دیــر وقــت بیــرون میمونــد و مرتــب بــا
موبایلــش صحبــت میکــرد .بــه نظــر ایــن بــار ســرش خیلــی شــلوغتر
از دفعــات قبــل بــود و حتــی چنــد بــاری از زیــادی کارش شــکایت
231

یاسمن نسا

بنفشه سفید

کــرد.
قــرار بــود بــا اتوبــوس تــا بنــدر و بعــد بــا کشــتی بــه دبــی بریــم .در
لحظـهی آخــر یــادم افتــاد کــه بــرای خــروج از کشــور باید پاســپورت
داشــته باشــیم ولــی نــه مــن ،نــه نــدا پاســپورت نداشــتیم .وقتــی ایــن
موضــوع رو یــادآوری کــردم آتنــا بــدون اینکــه خــم بــه ابــرو بیــاره،
گفــت:
 نیــازی بــه پاســپورت نیســت؛ چــون بــا کشــتی یکــی از دوســتام بــهدبــی میریــم ،مــن و اون ایــن حرفــا رو نداریــم.
 ولــی مگــه میشــه؟ یعنــی تــو بنــدر دبــی کســی مســافرا رو چــکنمیکنــه؟
 عزیزم دبی یه منطقه آزاده ،پایگاه نظامی نیست که.مــن کــه قانــع نشــده بــودم بــا بدبینــی در اولیــن فرصــت موضــوع رو
بــه نــدا گفتــم؛ اگــر ایــن ســفر تفریحــی بــود چــه دلیلــی داشــت مثــل
قاچاقچیهــا از کشــور بیــرون بریــم؟ نــدا بعــد از شــنیدن حرفهــام
چشــم غــرهای بهــم رفــت و گفــت« :اه آوا ،یــه جــور میگــی خــارج
از کشــور ،انــگار داریــم میریــم آمریــکا! دبــی کــه ور دلمونــه .االن
شــوهرخاله هــوس کــرده مــارو بفرســته ســفر ،اگــه تــا موقــع جــور
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شــدن پاســپورتها نظــرش عــوض بشــه چــی؟»
 مــن کــه مشــکوکم؛ اصـ ًا شــوهرخاله که خرجــی خونه رو درســت
و حســابی نمـیده چــرا یهــو دلــش خواســته مــا رو بفرســته ســفر؟ اونم
نــه تــا مشــهد و شــیراز ،تــا دبی!
 وای آوا ،قول دادی «نه» نیاری.اما من هنوز میگم... اه بیخیال بابا! آوا بیا فردا بریم خرید. خرید؟ آره دیگــه ،نکنــه تــو دبــی میخــوای بــا ایــن مانتــو روســریبگــردی؟
 پــس چــه جــوری بگردیــم؟ تــازه مــن کــه بــا روســری گذاشــتنمشــکلی نــدارم.
 وای آوا ،من از دست تو آخر خل میشم.***
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کل لباسهامــون رو تــوی چمــدون ســفید بزرگــی کــه مــال زمــان
عروســی مــادرم بــود بــه زور جــا دادم .نــدا کــه فقــط در پــی تهیــه
لبــاس مناســب بــود و مــن مجبــور شــدم بــه تنهایــی عقــل ناقصــم رو
بــه کار بنــدازم کــه تــوی ســفر ممکنــه چــه چیــزی الزم بشــه؛ تنهــا
ســفر عمــرم رو وقتــی ده ســالم بــود بــا خانــوادهام بــه اصفهــان رفتــه
بــودم و تجرب ـهی دیگ ـهای نداشــتم .بعــد از اینکــه وســایل بهداشــتی
شــخصی رو جــا دادم ،دو ســه تــا قــرص ســردرد و ســرماخوردگی و
ضــد اســهال رو هــم برداشــتم ،آدم هیــچ وقــت نمیدونــه تــوی یــه
ســفر چــی در انتظارشــه.
سهشــنبه شــب ســروش رو بــا وســایل مــورد نیــازش بــه خونـهی خانــم
فکــری رســوندم .خانــم فکــری زن قابــل اعتمــاد و مهربونــی بــود و
مــن بیشــتر از ایــن بابــت نگــران بــودم کــه ســروش دردســر درســت
کنــه؛ میدونســتم کــه ســروش وقتــی چشــمش بــه البــرز ،پســر خانــم
فکــری کــه فقــط دوســال ازش بزرگتــر بــود بیفتــه ،یــه کلمــه هــم
از ســخنرانی بلنــد بــاالی مــن تــوی ماشــین بــه یــادش نخواهــد مونــد و
شــروع بــه آتیــش ســوزوندن میکنــه.
خــدا رو شــکر کــه صندلــی مــن تــو اتوبــوس پشــت صندلــی آتنــا
و نــدا بــود و نیــازی نبــود تــوی بحثهــای اونــا در مــورد دبــی و
فروشــگاههاش و پارکهــاش شــرکت کنــم .ذهنــم هنــوز درگیــر
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مالقــات روز قبلــم بــا حســین بــود .مــن کــه از رفتــن رضــا احســاس
ســرخوردگی و خشــم میکــردم تمــام ناراحتــی خــودم رو تــوی
دو صفحــه نامــهی بلنــد بــاال خالصــه کــردم و بعــد از مهــر و مــوم
کردنــش حســین رو قســم دادم بــه هــر صــورت اون نامــه رو بــه دســت
رضــا برســونه.
االن کــه دارم ایــن وقایــع رو مینویســم از اینکــه نوشــتنش درســت
بــوده باشــه یــا نــه دیگــه مطمئــن نیســتم ،هــر چنــد اون موقــع احســاس
میکــردم رضــا هــم بایــد ذرهای از رنــج و احســاس مــن رو بچشــه
چــون فکــر میکــردم بــرای اون یــه بازیچــه بــودم .شــما نمیتونیــد
معشــوقتون رو تــوی تاریکــی نگــه داریــد و درســت بعــد از روشــن
کــردن چراغهــا انتظــار داشــته باشــید اون بالفاصالــه چشــمهاش رو
بــاز کنــه و بگــه چــه نــور خیــره کننــدهای ،ممنــون کــه داری منــو
کــور میکنــی .رضــا منتظــر نمونــد تــا چشــمای مــن بــه روشــنایی
واقعــی زندگــی اون عــادت کنــن و مــن رو تــو نیمــه راه جــادهای
کــه اون باعــث ورودم بــود ول کــرد ،جــادهای کــه هنــوز هــم تمــوم
نکردمــش و ســواالیی کــه مطمئــن نبــودم حتــی اجــازهی فکــر کــردن
بهشــون رو دارم یــا نــه؟
مســافرت مــا بــا اتوبــوس چیــز جالــب توجهــی نداشــت تــا بخــوام
اینجــا بنویســم ،برعکــس از لحظـهای کــه نزدیــک غــروب خورشــید
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پــا بــه خــاک بندرعبــاس گذاشــتیم چیزهــای جالــب و ترســناک تــازه
شــروع شــدند.
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۱۱

آتنــا بــه محــض اینکــه موفــق شــد تاکســی کرایــه کنــه مــا رو ســوار
کــرد و در حالــی کــه خــودش روی صندلــی جلــو نشســته بــود بــه
راننــده آدرس مقصدمــون رو داد.
شــهرخیلی زیبــا بــود ،مــن کــه شــخصا ترجیــح مــیدادم تعطیالتــم
رو همونجــا بگذرونــم .حــدود یــک ســاعت داخــل ماشــین بودیــم
تــا اینکــه بــه ویالیــی درســت کنــار ســاحل دریــا رســیدیم .آتنــا در
حالــی کــه مــا رو بــه داخــل ویــا راهنمایــی میکــرد گفــت« :از اونــی
کــه انتظــارش رو داشــتم زودتــر رســیدیم .کشــتی نیمــه شــب حرکــت
میکنــه ،فرصــت خوبیــه تــا غــذا بخوریــم و اســتراحتی کنیــم».
ویالیــی کــه واردش شــدیم کوچیــک امــا تمیــز و زیبــا بود .بــه محض
ورود زن میانســالی کــه موهــای شــرابی تنــدش رو روی شــونههای
لختــش ریختــه بــود بــه اســتقبالمون اومــد .آتنــا در حالــی کــه بــا اون
دســت مـیداد گفــت:
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 فتانــه جــون صاحــب ویــا و از دوســتای گل مــن ،اینهــا هــم نــداو آوا هســتن؛ مهمونهــای افتخــاری مــن.
فتانــه هــم درســت مثــل آتنــا وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه خون ـهی مــا
پــا گذاشــته بــود نــگاه خریدارانـهای بــه مــن و نــدا انداخــت و بعــد بــا
لبخنــد مــا رو بــه داخــل ویــا دعــوت کــرد .در داخــل ویــا وقتــی
همــراه نــدا بــه اتاقــی رفتــه بودیــم تــا کمــی بخوابیــم بــا دلشــوره گفتم:
 نمیدونم چرا حس بدی دارم. چیــزی نیســت ،هــر چــی باشــه ایــن اولیــن ســفر خارجیمونــه .منــمتــو ماشــین خــوب نخوابیــدم ،میخــوام یــه چــرت بزنــم ،تــو چــی؟
 من خوابم نمیاد ،تو بخواب.مدتــی کنــار تخــت پیــش نــدا کــه خوابیــده بــود نشســتم ،بعــد بلنــد
شــدم تــا کمــی آب بخــورم بلکــه از دلشــورهام کــم بشــه .وقتــی از
طبقـهی بــاال در حــال پاییــن اومــدن از پلههــا بــودم ،صــدای فتانــه رو
شــنیدم کــه میپرســید:
 چند نفرن؟238
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 ایــن دفعــه پونــزده نفــر هســتن ،البتــه لحظــه آخــر دو نفــر اضافــهشــدن.
 آتنــا ،گفتــم کــه مــن فقــط کســایی کــه میدونــن کجــا مـیرن رومیبــرم ،ایــن دو...
 عزیــزم ایــن کیــس مــوردش فــرق داره ،آقــا هنــوز از اتفــاق دفعــهقبــل از مــا گلــه داره ،اگــر یــه جــوری راضیــش نکنیــم مشــتری بــه این
مهمــی از دســتمون مـیره؛ شــانس بــد یــا خــوب چشــمش گرفــت بــه
ایــن مــورد.
شــاید اگــر صــدای تلفــن بلنــد نمیشــد میتونســتم چیــز بیشــتری
بشــنوم امــا متاســفانه فتانــه بلنــد شــد تــا جــواب تلفــن رو بــده و مــن بــا
ســرعت در حالــی کــه تشــنگی از یــادم رفتــه بــود بــه اتــاق برگشــتم.
حــس خوبــی نداشــتم و عقلــم بــه جایــی قــد نم ـیداد ،از طرفــی بــا
خــودم میگفتــم حــق بــا نداســت و مــن زیــاد بــه همــه چیــز بدبینــم
و از طرفــی نمیتونســتم کام ـ ً
ا بــه آتنــا اعتمــاد کنــم .قبــل از اینکــه
بتونــم تصمیمــی بگیــرم آتنــا وارد اتــاق شــد و بــا لبخند دلنشــینی روی
لبهــای ســرخش گفــت« :عزیــزم اگــر خوابــت نمیــاد بیــا پاییــن غــذا
بخــور».
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بــه زور هــم شــده خنــدهی زورکــی تحویلــش دادم و گفتــم« :نــه منــم
داشــتم آمــاده میشــدم بخوابــم».
واقع ـاً توصیــف اینکــه تــا شــب چــی بهــم گذشــت ممکــن نیســت؛
چنــد بــار تصمیــم گرفتــم نــدا رو بیــدار کنــم تــا مخفیانــه از ویــا
بیــرون بریــم ،امــا میدونســتم نــدا عمــرا ً حاضــر بشــه همــراه مــن بیــاد
و طبیعتـاً مــن هــم بــدون خواهــرم حتــی یــک قــدم هــم برنمیداشــتم؛
نــدا بــرای مــن حتــی از جونــم هــم باارزشتــر بــود .باالخــره همیــن
کــه هــوا تاریــک شــد نــدا بــه خاطــر گرســنگی از خــواب بیــدار شــد
و بــا دیــدن مــن کــه بیــدار کنــارش نشســته بــودم بــا تعجــب گفــت:
«تمــام مــدت بیــدار بــودی؟!»
دیگــه نتونســتم جلــوی خــودم رو بگیــرم و آهســته تمــام ماجرایــی
رو کــه شــنیده بــودم تعریــف کــردم .وقتــی حــرف زدنــم تمــوم شــد
بــرای یــه لحظــه فکــر کــردم معجــزهای شــده و اون واقع ـاً مثــل مــن
متوجــه مشــکوک بــودن اوضــاع شــده ،حتــی وقتــی نــدا بلنــد شــد و
روی تختخــواب نشســت ،خــودم رو آمــاده کــردم تــا نقش ـهی فــرار
نصفــه نیم ـهام رو هــم بــراش بگــم کــه یهــو اون شــروع بــه خندیــدن
کــرد و گفــت« :آوا تــو واقع ـاً بایــد پلیــس میشــدی ،آتنــا داشــته در
مــورد گــروه تــورش صحبــت میکــرد کــه قــراره بــا مــا بیــان دبــی».
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من که یک لحظه فکر کردم اشتباه شنیدم ،بیاختیار گفتم:
 چی؟نــدا کــش و قوســی بــه بدنــش داد و در حالــی کــه هنــوز بــه مــن
و افــکارم میخندیــد گفــت« :اگــر بــه جــای یــه گوشــه نشســتن و
توهــم زدن بیشــتر باهــاش حــرف مـیزدی بهــت میگفــت کــه ســفر
ایــن دفعـهاش بــرای اینــه کــه یکــی از همــکاراش نتونســته تــورش رو
برگــزار کنــه و چــون مشــتریها قبــا پــول و هزین ـهی ســفر رو داده
بــودن ،از اون خواســته هدایــت تــور رو داشــته باشــه».
مــن کــه متنفــرم بــودم از اینکــه نــدا مــن رو ابلــه فــرض کنــه چشــم
غــرهای بهــش رفتــم و حرفــی نــزدم .اصــ ً
ا بــاورم نمیشــه چنــد
ســاعت رو تــو ذهنــم انــواع و اقســام بدتریــن سرنوش ـتها رو بــرای
خودمــون تجســم کــرده بــودم .حــق بــا نــدا بــود ،بهتــر بــود کمــی
بیشــتر بــه اطرافــم توجــه نشــون م ـیدادم.
بعــد از اینکــه شــام ســبکی خوردیــم فتانــه بــا ماشــین خــودش مــا رو
بــه جایــی کــه قــرار بــود ســوار کشــتی بشــیم رســوند .راســتش هــوا
خیلــی تاریــک بــود و حتــی جــاده هــم بــه ســختی دیــده میشــد،
فقــط میتونســتم از تکــون ماشــین حــدس بزنــم کــه جــادهای کــه
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تــوش بودیــم خاکــی بــود .باالخــره وقتــی فتانــه وارد مســیر بیراهـهای
شــد و ده دقیقـهای رونــد تــا باالخــره ماشــین رو نگــه داشــت و گفــت:
«خــب رســیدیم» ،نــدا بــا نگرانــی بــه تاریکــی بیــرون نــگاه کــرد و
گفــت« :اینجــا بنــدره؟ اینجــا کــه خبــری نیســت».
تــو دلــم گفتــم باالخــره ایــن خواهــر ابلــه مــن یــه حــرف درســت
زد امــا فتانــه گفــت« :کشــتی کــه شــما رو میبــره اینجــا بایــد بــار
میزنــه ،بنــدر بــرای کشــتیهای بزرگتــره».
در بیــن آرامــش شــب و صــدای امــواج چمدانهامــون رو برداشــتیم و
بــه طــرف اســکله یــا همچیــن چیــزی حرکــت کردیــم .تنهــا روشــنایی
چشــمهامون نــور مــاه و چراغهــای کشــتی کــه چــه عــرض کنــم،
قایــق بزرگــی بــود کــه خیلــی دورتــر روی آب شــناور بــود .آتنــا
دســتش رو روی شــونهام گذاشــت و در حالــی کــه مــا رو بــه تندتــر
رفتــن تشــویق میکــرد ،از فتانــه خداحافظــی کــرد.
وقتــی بــرای اولیــن بــار بــا تــرس و لــرز وارد عرشــهی قایــق شــدم
احســاس کــردم اصـ ً
ا دوســت نــدارم روی همچیــن ســطح نامتعادلــی
کــه مرتــب همــگام بــا امــواج دریــا بــاال و پاییــن مـیره قــدم از قــدم
بــردارم ،احســاس عــدم تعــادل بــدی داشــتم .مــردی پوشــیده در لبــاس
ماهیگیــری ســیاهی بــه مــا خوشآمــد گفــت.
242

یاسمن نسا

بنفشه سفید

قایــق بزرگــی بــود و تــا اونجایــی کــه مــن میدیــدم ،فقــط ســه خدمــه
داشــت .بــا راهنمایــی آتنــا از پلــکان کوچیکــی پاییــن رفتیــم و وارد
اتاقــک جمــع و جــور و قشــنگی شــدیم .آتنــا چمدونهــا رو داخــل
قفسـهای کــف قایــق گذاشــت و بعــد بــا بــاز کــردن یــه در مــا رو بــه
اتــاق دیگـهای بــرد کــه داخلــش دو تــا تخــت ســفری بــود.
 ســفرمون زیــاد طــول نمیکشــه امــا بــرای جلوگیــری از دریــازدگیتــون بــه ناخــدا میگــم براتــون قــرص بیــاره.
مــن کــه همیــن االنــش هــم از تکونهــای قایــق حالــت تهــوع بهــم
دســت داده بــود بــا کمــال میــل از ایــن نظــر اســتقبال کــردم .آتنــا
هنــوز کنــار مــا نشســته بــود کــه مــرد مســنی کــه چهــرهی آفتــاب
ســوختهای داشــت وارد شــد و گفــت:
 خانم بقیه دخترها هم اومدن. بیارشون داخل .بابک هم اومده؟ آره.بــا ایــن حــرف آتنــا بلنــد شــد و در حالــی کــه دســتش بــه دیــوار
اتاقــک بــود تــا تعادلــش رو حفــظ کنــه گفــت« :مــن م ـیرم ببینــم
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بقیــه حالشــون خــوب باشــه ،االن برمیگــردم».
کمــی بعــد از رفتــن آتنــا ســر و صــدای آدمهــا حکایــت از ورود
افــراد تــازهای داد ،بــا کنجــکاوی از الی در نیمــه بــاز دیــدم کــه
تعــداد زیــادی دختــر در حالــی کــه کولــه یــا چمــدان کوچیکــی
تــوی دستشــون بــود آهســته وارد اتاقــک شــدند و بــه محــض پاییــن
اومــدن گوشــهای مینشســتند .بــه نظــرم اوضــاع کمــی غیرعــادی
اومــد؛ دخترهــا همگــی جــوون و عصبــی بــودن ،اگــر قــرار بــود ایــن
یــه تــور باشــه نبایــد کمــی شــادتر بودنــد؟ بعــد از اینکــه آخریــن دختر
هــم وارد شــد ،آتنــا هــم وارد شــد و بــا لبخنــد یکــی یکــی کنــار هــر
دختــری میایســتاد و چنــد کلمــهای رد و بــدل میکــرد؛ ظاهــرا ً
اکثرشــون رو میشــناخت.
در لحظــه آخــر نــگاه یکــی از دخترهــا متوجــه مــن و نــدا کــه داخــل
اتاقــک کوچکتــر بودیــم شــد؛ بــه خاطــر در نیمــه بســته همــه هنــوز
متوجــه مــا نشــده بودنــد .نــگاه دختــر توجهــم رو جلــب کــرد ،بــه نظــر
چنــد ســالی از مــن بزرگتــر میومــد و زیباتریــن موهــای خرمایــی
رو داشــت کــه بــه عمــرم دیــده بــودم ،بــا ابروهــای پرپشــت خرمایــی
و پوســتی بــه ســفیدی مهتــاب .نــگاه مــا فقــط بــرای چنــد ثانیــه تــو
همدیگــه گــره خــورد ،امــا حالــت غمگیــن نگاهــش تــا ابــد تــو
حافظ ـهام حــک شــد ،حتــی حــاال هــم بــه وضــوح میتونــم اون غــم
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و ناچــاری رو جلــوی چشــمهام ببینــم.
آتنــا وارد اتاقــک شــد و بطــری آب میــوه و یــک قــرص بــه هــر
کــدوم مــا داد« :ضــد دریــا زدهگیســت».
قــرص و آب میــوه رو ازش گرفتــم و تشــکر کــردم .نــدا کــه مشــخص
بــود کمــی عصبی شــده پرســید:
 چقدر طول میکشه برسیم؟ تا صبح رسیدیم ،اگر میخواین کمی استراحت کنید.مــن کــه نــه تــوی ماشــین و نــه داخــل ویــا اص ـ ً
ا نخوابیــده بــودم
نگاهــی بــه نــدا انداختــم و اون متوجــه منظــورم شــد و آهســته گفــت:
«مــن بیــدارم تــو بخــواب».
از اونجایــی کــه وقتــی روی تخــت دراز میکشــیدم احســاس بــدی
بهــم دســت مـیداد همــون طــور نشســته ســرم رو بــه عقــب تکیــه دادم
و چشــمهام رو بســتم و در کمــال تعجــب بــه خــواب عمیقــی فــرو
رفتــم.
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۱۲

احســاس ســنگینی عجیبــی داشــتم ،دلــم میخواســت دســتم رو تکــون
بــدم امــا قدرتــش رو نداشــتم ،حتــی نمیتونســتم پلکهــام رو بــاز
کنــم .صــدای مبهــم صحبــت کــردن از دور بــه گوشــم میرســید و
احســاس میکــردم هنــوز روی قایــق هســتم و بــاال و پاییــن م ـیرم،
یهــو کســی شــونهام رو تکــون داد و مــن موفــق شــدم چش ـمهام رو
بــاز کنــم .بــا خســتگی نگاهــی بــه کســی کــه بــاالی ســرم خــم شــده
بــود انداختــم ،بــه نظــر میرســید در حــال گفتــن حرفیــه امــا مــن
نمیتونســتم حواســم رو جمــع کنــم تــا بفهمــم چــی میگــه .دوبــاره
بــا بیحالــی چشــمهام رو بســتم کــه ایــن بــار یــک دســت خیــس
کمــی آب روی صورتــم مالیــد .دوبــاره چشــمهام رو بــاز کــردم و
دختــری موخرمایــی رو دیــدم کــه بــا نگرانــی میپرســید:
 دختر خانم حالت خوبه؟صدایی دیگه گفت:
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 فکر کنم بهش دارو دادن یه وقت بالیی سرش نیاد.تــازه متوجــه شــدم کــه روی تخــت ســفت و ســخت قایــق نخوابیــدم
و بلکــه روی تخــت نــرم و بزرگــی دراز کشــیدم .انــگار یــک لحظــه
هشــیار شــدم و بــا ســرعت ســر جــام نشســتم ،اونقــدر ســریع بلنــد
شــدم کــه ســرم محکــم بــه پیشــونی دختــر موخرمایــی برخــورد کــرد
و داد هــر دومــون بلنــد شــد.
 خواهرم کجاست؟هنــوز ســرم گیــج میرفــت .اتــاق دور ســرم میچرخیــد امــا تــو
همــون حالــت هــم یــه حســی بهــم میگفــت کــه بایــد نــدا رو پیــدا
کنــم .ســعی کــردم بــه خــودم آرامــش بــدم ،احتمــاال خوابــم بــرده
بــود و نــدا رفتــه بــود روی عرشــه کمــی هــوا بخــوره .کســی چیــزی
بــه دســتم داد کــه فکــر کنــم لیــوان آب بــود و دوبــاره دســتی مجبورم
کــرد لیــوان رو بــه لــب ببــرم .دختــر موکوتاهــی کــه چشـمهای ســبز
نــازی داشــت در حالــی کــه کنــارم نشســته بــود و بــا دلســوزی گفــت:
«همــون دختــری کــه بــا تــو بــود؟ اون رو بــا باقــی دختــرا کــه انتخــاب
نشــدن بــردن».
لیــوان آب رو تــا تــه ســر کشــیدم .ســرگیجهام تمــوم شــده بــود امــا
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احســاس تهــوع بــدی داشــتم ،پرســیدم:
 چی؟یکی از پشت سرم گفت:
 از بین همه فقط ما چهار تا چشمشون رو گرفتیم. چی دارین میگین؟ صاحب تور کجاست؟دختر چشم سبز نگاه دلسوزانهای بهم انداخت و گفت:
 صاحب تور؟ آتنا.دختــر موخرمایــی بــا ناراحتــی دســت بــه ســینه روبــهروم ایســتاد.
تــازه متوجــه شــدم کــه ایــن همــون دختــر تــوی قایــق بــود .بــا وجــود
اینکــه بــه نظــر ناراحــت میرســید و اخــم کــرده بــود امــا همــون نــگاه
غمگینــش رو داشــت:
 ببینم تو اص ًال میدونستی چرا تو اون قایق بودین؟
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وقتــی بــدون عکسالعملــی بــا تعجــب فقــط بهــش خیــره شــدم بــه
تنــدی نفســش رو بیــرون داد و در حالــی کــه بهــم پشــت میکــرد
گفــت« :احمــق ،ایــن و اون خواهــرش رو فروختــن و خودشــون هــم
خبرنداشــتن».
احســاس کــردم االنــه کــه قلبــم وایســته؛ فروختــن؟ تــو قــرن بیســت و
یکــم؟ چطــور ممکنــه حتمــا ایــن دختــرا اشــتباه میکــردن .بــه زور
خــودم رو از روی تخــت بیــرون کشــیدم و در حالــی کــه اتاقــی کــه
تــوش بودیــم رو از دیــد میگذرونــدم بــا لحنــی عصبــی گفتــم« :بایــد
خواهــرم رو پیــدا کنــم ،بایــد از اینجــا ببرمــش».
بــا حالتــی هیســتیریک بــه طــرف در اتــاق حملــه کــردم کــه متاســفانه
قفــل بــود امــا ناامیــد نشــدم و بــه طــرف پردههــای اتــاق هجــوم بــردم
کــه صدایــی گفــت:
 زحمت نکش ،خواهرت هم تا حاال احتماال فروختن.برگشــتم بــه ســمت کســی کــه ایــن حــرف رو زد؛ دختــر قــد بلنــد
و الغــر کــه بــا بیخیالــی موهــای طالییــش رو بــه یــک ســمت
میبافــت ،وقتــی نــگاه مــن رو روی خــودش دیــد گفــت:
 فکــر نمیکنــم بــه احمقـیای کــه نشــون مـیدی باشــی ،پــس بــذار249
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بــه طــور خالصــه بــرات توضیــح بــدم مــن و ایــن خانمهــا -بــا دســت
بــه دو دختــر دیگــه کــه رو تخــت نشســته بــودن اشــاره کــرد -بــرای
کار بــا عربهــا از ایــران اومدیــم اینجــا .اگــه باکــره باشــی پــول
خوبــی نصیبــت میشــه ،امــا انــگار تــو و خواهــرت رو بــدون اینکــه
بدونیــن آوردن ،ایــن یعنــی تــو االن مــال آتنــا یــا رئیســش یــا هــر
خــر دیگ ـهای کــه بــرات پــول داده هســتی .پــس اگــه یــه کــم عقــل
داشــته باشــی بــه فکــر فــرار نمیفتــی؛ ایــن ســفر اول منــه امــا دفعــه
قبــل خواهــرم اومــده بــود و میگفــت اونــا دختــری کــه میخواســت
فــرار کنــه رو مجبــور کــردن یــه کاســه سوســک و کــرم رو بخــوره.
ظاهــرا ً دو نفــر دیگــه بدجــوری تحــت تاثیــر ایــن داســتان قــرار گرفتــه
بــودن امــا مــن کــه ذرهای تحــت تاثیــر قــرار نگرفتــه بــودم بــه طــرف
در اتــاق دویــدم و بــا تمــام قــدرت بــه در کوبیــدم.
 باز کنید! کمک! یکی به ما کمک کنه!بالفاصلــه در بــا ســرعت بــاز شــد و مــرد تنومنــدی وارد اتــاق شــد،
قبــل از اینکــه کســی بتونــه حرفــی بزنــه گفتــم:
 خواهــرم کجاســت؟ مــا رو بــه زور اینجــا آوردن ،اشــتباه شــده ،منــوببریــد پیــش خواهــرم.
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مــرد کــه انــگار ذرهای حرفهــای مــن رو درک نکــرده بــود دوبــاره
بیســر و صــدا درو بســت و مــن رو گیــج و وحشـتزده بــا ســه دختــر
دیگــه کــه اصـ ً
ا انــگار عیــن خیالشــون نبــود تنهــا گذاشــت .بــا حرص
رو بــه در فریــاد زدم« :ازتــون شــکایت میکنــم لعنتیهــا!»
همــون دختــر مــو طالیــی تشــر زنــان ســرم داد زد« :بســه میخــوای
مــا رو هــم بــه دردســر بنــدازی؟ بــرو خــدا رو شــکر کــن کــه بــا مــا
هســتی ،نــه اون ده نفــر باقــی مونــده».
 منظورت چیه؟دختــر موخرمایــی بــا صدایــی آهســته توضیــح داد« :وقتــی تــو و
خواهــرت بیهــوش بودیــد چنــد نفــر اومــدن و مــا رو نــگاه کــردن،
بعــد مــا چهــار تــا رو جــدا کــردن .آتنــا خانــم گفــت اونــا بهترینهــا
رو جــدا میکنــن .فکــر کنــم بایــد تــا فــردا صبــر کنیــم تــا ببینیــم چــی
میشــه».
دختــر چشــم ســبز بــا دلســوزی بهــم گفــت« :فکــر نکــن مــا هــم
خوشــمون میــاد اینجــا باشــیم و مثــل قاطــر بــه فــروش بریــم امــا اگــه
ســاکت باشــی و بــه حرفشــون گــوش بــدی شــاید بعــد اینکــه ازت
ســیر شــدن بــذارن بــا خواهــرت بــری».
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امــا مــن کســی نبــودم کــه ســر جــام بشــینم ،ایــن دخترهــا رو
نمیدونســتم امــا اصــ ً
ا خیــال نداشــتم بــه همیــن راحتیهــا کوتــاه
بیــام .از صحبتهاشــون ایــن طــور فهمیــدم کــه آتنــا طــراح هم ـهی
ایــن ســفره امــا چــرا؟ مــا بهــش خوبــی کردیــم ،تــوی خونهمــون
راهــش دادیــم ،اون از نــون و نمــک مــا خــورده بــود.
عــرق ســردی روی تنــم نشســت .داشــتم دیوونــه میشــدم ،یعنــی حــال
نــدا خــوب بــود؟ اگــر اتفاقــی بــراش میفتــاد چــه کار میکــردم؟
شــوهرخالهام چــی؟ حتمــا وقتــی برمیگشــت ایــران و مــا رو
نمیدیــد دنبالمــون میگشــت .تــو همیــن فکرهــا بــودم کــه دراتــاق
یــه بــار دیگــه بــاز شــد و مــن دیوانـهوار بــه طــرف در برگشــتم؛ آتنــا
بــا لبــاس شــب کوتــاه مشــکی رنــگ بــا آرایــش کامــل وارد اتــاق
شــد .پشــت ســرش دو تــا مــرد بــودن .بــه محــض اینکــه چش ـمهای
ســیاه و ســردش رو دیــدم فهمیــدم کــه حدســم درســت بــوده؛ ایــن
زن کثیــف از اول بــا نقشـهی فــروش مــا مــن و نــدا رو وارد ایــن ســفر
کــرد .بــرای یــه لحظــه فرامــوش کــردم آوا هســتم ،فرامــوش کــردم
تــوی ناکجــا آبــاد وســط اتــاق یــک بــه ظاهــر هتــل گیــر کــردم ،مثــل
ببــری زخمــی بــه طرفــش حملــه کــردم و بــا تمــام قــدرت بــه ســینهاش
کوبیــدم و جیــغ کشــیدم:
 کثافــت حــرومزاده  ...آشــغال ،خواهــرم کجاســت؟ بــا خواهــرم252
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چــی کار کــردی؟
آتنــا کــه از شــدت ضربــه بــه نگهبــان پشــت ســرش خــورده بــود،
خــودش رو جمــع و جــور کــرد و بــه عربــی بــا عصبانیــت چیــزی
گفــت و باعــث شــد یکــی از مردهــا محکــم از پشــت بازوهــام رو
بگیــره ،امــا مــن دســت از تقــا برنداشــتم:
 جنده! هرزه! ازت شکایت میکنم! حسابت رو میرسم!ســیلی ســخت و محکمــی کــه آتنــا بــه صورتــم زد صــدام رو قطــع
کــرد و بــرق رو از چشــمهام پرونــد .چنــد ثانیــه طــول کشــید تــا
متوجــه حرفایــی کــه در ادامــه ســیلی بهــم زد بشــم:
 خفــه شــو دختــره هــرزه! اگــه یــه مشــتری حســابی نمیخواســتت،مــیدادم همیــن دو تــا ســگ همینجــا اونقــدر بکننــت تــا جلــو و
عقبــت یکــی بشــه!
صورتــم بدجــوری میســوخت و بــه ســختی ســعی میکــردم جلــوی
اشــکهام رو بگیــرم .مــردی کــه دســتهام رو گرفتــه بــود از مــن
بلندتــر بــود و باعــث شــده بــود تقریبــا بیــن زمیــن و هــوا از بازوهــام
آویــزون باشــم.
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درد شــدیدی بــود امــا بیتوجــه بــه درد تــو چش ـمهای کثیــف آتنــا
خیــره شــدم و در حالــی کــه ســعی میکــردم همــه شــجاعت نداشــتهام
رو جمــع کنــم تــو صــدام ،گفتــم« :بــه محــض اینکــه شــوهرخالهام
بفهمــه ،پلیــس رو میفرســته دنبالــت هــرزهی الشــی!»
جوابــم لگــد محکمــی بــود کــه آتنــا بــا کفــش نــوک تیــزش بــه زیــر
شــکمم کوبیــد و نفســم رو بریــد.
 شــوهرخالهات؟ احمــق اون االن تــو کابارههــای ترکیــه داره بــاپولــی کــه از فــروش شــما دو تــا گیــرش اومــده دختــرای دیگــه رو
میکنــه! خــوب گــوش کــن چــی میگــم :اگــه میخــوای دوبــاره
خواهــرت رو ببینــی مثــل بچــه آدم ســاکت میشــینی وگرنــه جنــازهی
خواهــرت رو بــرات میــارم .حوصلــه داد و هوارهــات رو نــدارم.
بعد رو به دخترهای دیگه گفت:
 امشــب اینجــا اســتراحت کنیــد ،فــردا شــب باید تــو بهتریــن وضعیتممکــن خودتــون رو بــرای رفتــن بــه یــه مجلــس خصوصــی آمــاده
کنیــد .اگــر ایــن جنــده دردســری درســت کنــه شــماها هــم تو دردســر
میفتیــد.
بعــد دوبــاره بــه عربــی چیــزی گفــت کــه باعــث شــد مــرد نگهبــان من
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رو بــا شــدت بــه پشــت ســرش و وســط اتــاق پــرت کنــه .بــرای یــک
لحظــه دلــم ُهــری ریخــت پاییــن؛ نکنــه تصمیــم داشــتند همونجــا
بهــم تجــاوز کنــن؟ امــا وقتــی روی زمیــن پــرت شــدم و ســرم محکــم
بــه زمیــن خــورد و صــدای بســته شــدن در رو شــنیدم ،برخــاف میلــم
نفــس راحتــی کشــیدم.
هیــچ کــدوم از دخترهــا حرفــی نــزدن ،هــر ســه ســاکت و به ـتزده
بــه مــن خیــره شــده بودنــد و میتونســتم تــرس و ترحــم رو از
چشمهاشــون بخونــم؛ ترحمــی کــه نمیدونســتم بــرای مــن بــود یــا
بــرای خودشــون؟
***
مــدت زمــان زیــادی از رفتــن آتنــا گذشــت و مــن بهـتزده بــه بالیــی
کــه بــا حماقــت خــودم بــه ســرم اومــده بــود فکــر میکــردم؛ مثــل
یــک مجســمه گوشــهای از اتــاق روی زمیــن چمپاتمــه زده بــودم،
لحظ ـهای نمیتونســتم فکــر خواهــرم رو از ذهنــم بیــرون کنــم؛ اگــه
یــه خــراش بــه تنــش میفتــاد هرگــز خــودم رو نمیبخشــیدم .وقتــی
بــه ایــن فکــر میکــردم کــه چطــور مثــل احمقهــا عاشــقانه آتنــا رو
میپرســتید قلبــم آتیــش میگرفــت .حتــی وقتــی ســه دختــر دیگــه
شــروع بــه صحبــت در مــورد اتفاقهــای آینــده کــردن وارد بحثشــون
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نشــدم ،بــه نوعــی صحبتهــای اونــا بیشــتر باعــث وحشــتم میشــد،
مخصوصـاً کــه فهمیــده بــودم اگــر زودتــر راه فــراری پیــدا نکنــم بایــد
تســلیم مــرد غریب ـهای بشــم.
دختــر موطالیــی اســمش مســتانه بــود و نســبت بــه دو نفــر دیگــه
خونســردتر بــود امــا میدونســتم کــه همــش ظاهرســازیه چــون مرتــب
آب میخــورد و دســتهاش خیلــی کــم ،میلرزیــدن.
دختــر موخرمایــی کــه زیبایــی نفسگیــری داشــت زیــاد صحبــت
نمیکــرد فقــط مرتــب از مســتانه میپرســید کــه آیــا واقعــاً بعــدش
بــه خونــه برمیگــردن؟ یــا نــه؟ وقتــی دختــر چشــم ســبز کــه اســمش
الهــام بــود ازش پرســید کــه انــگار زیــاد از برگشــتن بــه ایــران راضــی
نیســت ،بــا غصــه ســرش رو پاییــن انداخــت و گفــت:
 آتنــا خانــم گفــت اگــر بتونــم چشــم یــه پولــدار رو متوجــه خــودمکــن و زرنــگ باشــم ممکنــه حاضــر بشــه مدتــی منــو صیغــه کنــه.
راســتش مــن فــراری هســتم و تــو ایــران جایــی نــدارم ،میترســم اگــه
برگــردم پلیــس مــن رو بگیــره و دوبــاره تحویــل خانــوادهام بــده.
مستانه لیوان آب دیگهای برای خودش ریخت و گفت:
 نگــران نبــاش ،شــاید پولــی کــه گیــرت بیــاد زیــاد نباشــه امــا تــو256
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شهرســتان میتونــی باهــاش یــه خونــه اجــاره کنــی .اگــه زرنــگ
باشــی کســی پیــدات نمیکنــه.
 چطــور ممکنــه؟ بــا اینکــه نــوزده ســالمه ،امــا نــه میتونــم قانونــیاز کشــور خــارج بشــم نــه اینکــه تنهایــی جایــی اجــاره کنــم .هــر جــا
و تــو هــر ادارهای پــا مـیذارم اجــازه پــدر الزم دارن .بــا اینکــه موقــع
فــرار همــه مــدارک شناســاییم رو بــا خــودم برداشــتم امــا از تــرس
پلیــس جــرات نــدارم بــرم مســافرخونه .یــه دوســتی تــو شهرســتان
پیشــنهاد داد مدتــی بــرم خوابگاهشــون پانســیون بشــم امــا اونجــا هــم
اجازهنامــه پــدر میخواســتن.
الهام گفت:
 مــن خــودم تــو موقعیتــی نیســتم کــه ایــن و اون رو نصیحــت کنــمامــا خون ـهی ســقفدار ،طویلــه هــم باشــه از خیابــون امنتــره.
مستانه پای چپش رو روی راست انداخت و رو به شیما گفت:
 غصــه نخــور .آدم بایــد زرنــگ باشــه .حتمــا نبایــد همــه راههــا روبــری و شکســت بخــوری تــا عقلــت کار کنــه ،دادن دادنــه دیگــه،
حــاال کــه داری ایــن کارو میکنــی چــه بهتــر بــه کســی بــدی کــه
حاضــره بیشــتر بــرات خــرج بکنــه .حواســتو جمــع کــن و پولدارتریــن
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کســی رو کــه دیــدی تــور کــن.
***
زمــان زیــادی داخــل اتــاق موندیــم ،شــاید یــه شــبانه روز .دلیــل اینکــه
مطمئــن نیســتم ایــن بــود کــه پنجرههــا رو رنــگ ســیاه زده بودنــد
و هیــچ جــور نمیشــد متوجــه شــد اون طــرف چــه خبــره .فقــط
میدونــم کــه دوبــار برامــون غــذا آوردن؛ یــه بــار بــه عنــوان شــام و
یــه بــار بــه عنــوان نهــار.
چنــد بــاری ســعی کــردم بــا داد و هــوار خبــری از خواهــرم بگیــرم
امــا بــار آخــر آتنــا تهدیــد کنــان گفــت کــه اگــر میخــوام نــدا ســالم
بمونــه ،بهتــره دهنــم رو ببنــدم .مــن کــه دیگــه اص ـ ً
ا بــه اون اعتمــاد
نداشــتم و بــاور نمیکــردم واقعــاً بالیــی ســر خواهــرم نیــاره امــا از
طرفــی چــارهای هــم نداشــتم ،پــس دوبــاره گوشـهی اتــاق خفهخــون
گرفتــم ،تــا اینکــه بــرای بــار ســوم در اتــاق لعنتــی بــاز شــد و یــه زن و
مــرد بــا دو تــا چمــدان وارد اتــاق شــدن و بــه هــر کــدوم از مــا لبــاس
شــبی دادن و ازمــون خواســتن حمــوم بریــم و لبــاس بپوشــیم .مــن هــم
در حالــی کــه نمیتونســتم جلــوی گریــه کردنــم رو بگیــرم ،آخــر
از همــه دوش سرســرکی گرفتــم و اونقــدر بــه گریــه کــردن ادامــه
دادم کــه زن خــودش وارد حمــام شــد و شــروع بــه شســتن مــن کــرد.
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در همــان حــال بــه فارســی گفــت« :اینقــدر گریــه نکــن آرایــش
چشــمت درســت نمیشــه».
مــن کــه در اون وضعیــت مثــل آدم در حــال غــرق شــدن به هــر چیزی
چنــگ مینداختــم ،خــم شــدم و دســت زن رو گرفتــم و التمــاس کنــان
گفتم :
«خانــم تــو رو خــدا وقتــی از اینجــا رفتــی بــه پلیــس خبــر بــد! ،تــو رو
بــه امــام زمــان قســم م ـیدم! مــن و خواهــرم رو دزدیــدن ،مــا حتــی
روحمــون هــم خبــر نداشــت».
زن بــه تنــدی دســتش رو از دســتم بیــرون کشــید و منــو برگردونــد تــا
پشــتم رو کیســه بکشــه .در همــون حــال بــه ســردی گفــت« :بیخــود
التمــاس نکــن ،هم ـهی آدمهــای ایــن خونــه میدونــن اگــه لــو بــرن
پــای خودشــون هــم گیــره ،کســی بــه فریــادت نمیرســه ،حــاال هــم
آدم بــاش و مثــل یــه دختــر خوشــگل ســعی کــن نظــر کســی کــه
واســت پــول داده رو جلــب کنــی».
گریه کنان جواب دادم:
 ترجیــح مـیدم بمیــرم .تــو رو خــدا خانــم ،تــو رو خــدا کمــک کــن!تــو رو بــه جــون عزیزت!
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زن بــدون اینکــه خــم بــه ابــرو بیــاره یــا از التماسهــای مــن متاثــر بشــه
گفت :
 بیخــود فکــر مــردن نبــاش ،چــون قبــل مرگــت اونقــدر تــوجندهخونــه بــه کارت میکشــن تــا دو برابــر خرجــی کــه واســت
کــردن رو در بیــارن ،پــس اگــه نمیخــوای بــری اون جــور جاهــا
امشــب درســت رفتــار کــن وگرنــه ممکنــه وضعیتــت بدتــر هــم بشــه.
بــا وجــود آب گرمــی کــه روی بدنــم میریخــت از تصــور اینکــه
مجبــور بشــم تــوی فاحشــهخونه کار کنــم تنــم شــروع کــرد بــه
لرزیــدن و تصمیــم گرفتــم حداقــل خــودم رو از سرنوشــت بدتــری
کــه در انتظــارم بــود حفــظ کنــم.
در کمتــر از چنــد ســاعت هــر چهــار نفــر مــا آرایــش شــده و بــه قــول
زن آرایشــگر مطبــوع ،در حالــی کــه لباسهــای مشــکی یکدســتی
تنمــون کــرده بودیــم از اتــاق خــارج شــدیم.
چنــد تــا راهــرو رو پشــت ســر گذاشــتیم و یــه طبقــه پاییــن رفتیــم تــا
مــا رو پشــت درگاه بزرگــی کــه پــرده ضخیمــی جلــوش رو پوشــونده
بــود بــردن.
آتنــا از جلــوی تــک تــک مــا رد شــد و در حالــی کــه بررســی میکرد
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درســت لبــاس پوشــیده باشــیم و آرایشــمون بیعیــب باشــه ،زیــر لــب
گفــت« :آینــدهی شــما و پولــی کــه گیرتــون میــاد بســتگی بــه ایــن
داره کــه چقــدر در جلــب توجــه آقایــون ماهــر باشــید .وظیفــهی
امشــب شــما اینــه کــه کنــار افــرادی کــه خدمتکارهــا راهنماییتــون
میکنــن بشــینید و ســعی کنیــد خوشــحال نگهشــون داریــد .اگــه
ســوالی ازتــون پرســیده شــد مودبانــه جــواب بدیــد .ســوال نپرســید .بــه
چش ـمهای آقایــون خیــره نشــید .ســرتون رو پاییــن نگــه داریــد مگــه
اینکــه درخواســت کننــد ســرتون رو بــاال بگیریــد».
وقتــی حرفهــاش تمــوم شــد اول مســتانه رو بــا خــودش بــرد .بعــد
از عبورشــون از پــرده میشــد صــدای همهم ـهی ضعیفــی رو شــنید.
کمــی بعــد صــدای شــاد و خوشــحال آتنــا بــه گــوش رســید کــه
بــه عربــی چیزهایــی میگفــت؛ حــدس میزنــم داشــت مســتانه رو
معرفــی میکــرد .بعــد از اینکــه چنــد مــرد هــم صحبــت کردنــد ،آتنــا
دوبــاره برگشــت و الهــه رو بــا خــودش بــرد و دوبــاره همیــن ســناریو
تکــرار شــد .بعــد از اینکــه شــیما ،همــون دختــر فــراری ،هــم پشــت
پــرده رفــت ،بــا اضطــراب نگاهــی بــه نگهبــان پشــت ســرم انداختــم؛
حتــی فکــر هــل دادنــش و فــرار کــردن بــا اون کفشهــای پاشــنه
بلنــد و دامــن تنــگ لباســم هــم مســخره بــود .قبــل از اینکــه بتونــم
دس ـتهای یــخ زدهام رو بــه هــم بمالــم و از ترســم کــم کنــم ،آتنــا
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برگشــت و نــگاه ســردی بهــم انداخــت:
 یــادت نــره آوا ،اگــر امشــب کوچکتریــن خطایــی ازت ســر بزنــهقســم میخــورم هرگــز خواهــرت رو نمیبینــی.
با شجاعت ساختگی گفتم:
 چــه تضمینــی وجــود داره کــه بعــدش ببینمــش؟ بهــم قــول مـیدیبعــد از ایــن جشــن نــدا رو ببینــم؟ مـیذاری برگردیــم خونــه؟
بــدون هیــچ هشــداری مثــل یــک پلنــگ وحشــی ناخنهــای تیــزش رو
روی گلــوم گذاشــت و کمــی فشــار داد و گفــت« :هــر کاری بخــوام
میکنــم امــا اگــه امشــب آقــا رو ناراحــت کنــی قســم میخــورم بــدم
خواهــرت رو جلــوی خــودت ده تــا مــرد بکنــن».
بعــد نــگاه ترســناکی بهــم انداخــت کــه تــا عمــق وجــودم لرزیــد و
ادامــه داد:
 میدونی که این کار رو میکنم .حاال بیا.بــا پاهایــی لــرزان از پــرده رد شــدم و خــودم رو داخــل ســالن گــرد
و بزرگــی دیــدم کــه دور تــا دورش رو تختهــای بــزرگ و زیبــا
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قــرار داده بــودن و کنــار هم ـهی تختهــا میزهــای غــذا پــر از میــوه
و شــیرینی و نوشــیدنی قــرار داشــت .اکثــر افــراد مــرد بــودن .در نــگاه
اول تونســتم شــیما و مســتانه رو کــه هــر کــدوم روی تختــی کنــار یــه
مــرد نشســته بــودن و سرشــون پاییــن بــود ،ببینــم .یــادم افتــاد آتنــا گفته
بــود تــا ســرمون رو بــاال نگیریــم و بالفاصلــه پاییــن رو نــگاه کــردم.
حاضــر نبــودم ســر زندگــی نــدا ریســک کنــم .آتنــا بــازوم رو گرفــت
و بــدون معرفــی مــن بــه حضــار مــن رو بــه طرفــی از ســالن هدایــت
کــرد .مــن کــه فقــط جلــوی پــام رو میدیــدم کورکورانــه همراهــش
رفتــم تــا اینکــه بــاالی مجلــس کنــار تخــت راحتــی ایســتادیم .آتنــا
بــه عربــی چیزهایــی بلغــور کــرد و مــن صــدای کلفــت یــه مــرد رو
شــنیدم کــه جوابــش رو داد و بعــد آتنــا بــه مــن گفــت:
 کنار تخت بشین.بــرای اینکــه بدونــم کجــا بایــد بشــینم تــا دورتریــن فاصله رو نســبت به
مــرد داشــته باشــم ،نیمنگاهــی بــه تخــت انداختــم و درســت گوشـهی
اون نشســتم .آتنــا رفــت و بعــد از چنــد لحظــه دختــر کــم ســنی کــه
بیشــتر از ســیزده ســال نداشــت اومــد و کنــارم ایســتاد .چنــد لحظــه بعد
متوجــه شــدم ایــن بچــه نقــش مترجــم رو داره ،چــون بعــد از اینکــه
مــرد چیــزی گفــت آروم بــا صــدای لطیفــش بــه فارســی گفــت« :از
شــما میخــوان صورتتــون رو بلنــد کنیــد».
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مــن کــه مثــل بیــد میلرزیــدم بــه اجبــار ســرم رو بلنــد کــردم و از
اونچــه کــه دیــدم واقعــاً حیــرت کــردم؛ مــردی کــه گســتاخانه بــه
مــن خیــره شــده بــود خیلــی جوونتــر از حــد تصــورم بــود .ریــش
مشــکی کوتاهــی بــا صــورت آفتابســوختهای داشــت .نمیدونــم
چــرا انتظــار یــه پیرمــرد رو داشــتم البتــه چنــدان هــم فرقــی نمیکــرد؛
چــه ســی ســاله چــه شــصت ســاله ،از ایــن آدم کــه حاضــر بــود یــک
زن رو بخــره متنفــر بــودم .بــدون اینکــه متوجــه باشــم در حالــی کــه
غــرق افــکارم بــودم گســتاخانه و بــا غیــظ بــه چشــماش خیــره شــدم و
وقتــی شــروع بــه حــرف زدن کــرد متوجــه شــدم کــه اشــتباه بزرگــی
کــردم.
دخترک ترجمه کرد:
 میگــن چشــمانتون بــه همــون گســتاخی هســت کــه تــوی عکســیکــه بهشــون نشــون دادن بــود.
مرد به حرف زدن ادامه داد و خدمتکارها مشغول پذیرایی شدند.
دخترک گفت:
 میپرسن چند سالتونه و اسمتون چیه؟264
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 بگــو اون کســی کــه عکســم رو بهــش نشــون داده ایــن چیزهــا روبهــش نگفتــه؟
بــه محــض گفتــن ایــن حــرف پشــیمون شــدم امــا مترجــم لعنتــی
بالفاصلــه واو بــه واو جوابــم رو ترجمــه کــرد و از تغییــر نــگاه مــرد
متوجــه شــدم چنــدان از ایــن حاضــر جوابــی خوشــش نیومــده.
چیــزی بــه عربــی زمزمــه کــرد کــه مترجــم بــرای مــن ترجمــه نکــرد
امــا در عــوض تعظیــم کوتاهــی کــرد و مــا رو تنهــا گذاشــت .کمــی
بعــد رقصندههــا و نوازندههــا وارد شــدند .کمــی کــه گذشــت بــا
خطــاب قــرار دادن مــن بــا ایمــا و اشــاره بهــم فهمونــد کــه میخــواد
بــرم کنــارش .فکــر میکنــم بــه خوبــی از صورتــم انزجــار و اکراهــم
مشــخص بــود ،چــون وقتــی کفشهــام رو از پــا در آوردم و خــودم
رو باالتــر ،روی تخــت کشــیدم ،بــازوم رو گرفــت و بــا حرکتــی
نســبتا خشــن مــن رو کشــید تــو بغلــش .اونقــدر قــوی بــود کــه حتــی
نیــازی نبــود از هــر دو دســتش بــرای نگــه داشــتنم اســتفاده کنــه .از
تــرس ســنگ شــده بــودم و نمیدونســتم دس ـتهام رو کجــا بــذارم
و نفســم بنــد اومــده بــود .باالخــره بعــد چنــد دقیقــهی طاقتفرســا
کــه شــونههام درد گرفتــه بــود و ســرم از عطــر لباســش بــه دوران
افتــاده بــود ،وقتــی حــس کــردم کمــی از فشــار دســتش کــم شــده بــا
احتیــاط کمــی خــودم رو عقــب کشــیدم و درس ـتتر نشســتم .خــدا
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رو شــکر کــه مجبــور نبــودم حــرف بزنــم چــون احســاس میکــردم
هــر آن کــه دهنــم رو بــاز کنــم بغضــم میترکــه .بــاورم نمیشــد
شــوهرخالهام همچیــن کاری در حــق مــن بکنــه .چطــور تونســت ایــن
کار رو بکنــه؟ از زور ناراحتــی و ضعــف نمیدونســتم چــی کار کنــم.
صــدای رقــص و آواز و بــوی توتــون هــم حالــم رو بدجــوری بــه هــم
م ـیزد .فکــر کنــم از عــرق روی صورتــم و پریدگــی رنگــم متوجــه
شــد حالــم زیــاد خــوب نیســت ،چــون بــه عربــی چیــزی از مــن پرســید
کــه مــن نفهمیــدم؛ شــش ســال تــوی مدرســه عربــی خونــده بــودم و
حــاال حتــی نمیتونســتم یــک جملــه حــرف ایــن مــردک رو بفهمــم
یــا بهــش حالــی کنــم مــن و خواهــرم رو ول کنــه .تنهــا کاری کــه
تونســتم بکنــم ایــن بــود کــه بــا آخریــن رمقــم نــگاه بیجونــی بهــش
بنــدازم .بالفاصلــه کســی رو صــدا کــرد و آخریــن چیــزی کــه یادمــه
اینــه کــه تــوی بغــل یــک زن خدمتــکار از حــال رفتــم.
وقتــی بــه هــوش اومــدم دوبــاره تــوی اتــاق روی تخــت دراز کشــیده
بــودم .بعــد از اون شــب دیگــه الهــه و مســتانه و شــیما رو ندیــدم.
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۱۳

کمــی بعــد از بــه هــوش اومدنــم دوبــاره بــه ضــرب و زور کتــک و
تهدیــد لباسهــام رو عــوض کــردم و لبــاس ســبکتری پوشــیدم،
آرایــش صــورت و موهــام رو کــه خــراب شــده بــود دوبــاره بــرام
تجدیــد کــردن.
وقتــی کار زن بــا موهــام تمــام شــد و قدمــی عقــب رفــت تــا کارش
رو بررســی کنــه ،در اتــاق بــاز شــد .از داخــل آینــه در کمــال حیــرت
نــدا رو دیــدم کــه وارد اتــاق شــد و پشــت ســرش آتنــا وارد شــد .بــا
نابــاوری و خوشــحالی از جــام بلنــد شــدم و بــه طــرف خواهــر عزیزتــر
از جونــم دویــدم.
 ندا! حالت خوبه؟ اذیتت که نکردن؟نــدا کــه خیلــی ترســیده بــود و چشـمهاش بــه خاطــر گریــه خونــی و
پــف کــرده بودنــد ،گفــت:
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 نه توی یه انباری زندانی بودم آوا...بیش از این نتونست جلوی بغضش رو بگیره و زد زیر گریه
 راسته که شوهرخاله ...اون ...اما آتنا ...ما  ...که...بــا ناراحتــی اون رو در آغــوش گرفتــم و در حالــی کــه بهــش دلداری
مــیدادم گفتم:
 همه چی درست میشه ،نترس.در همین موقع آتنا از پشت سرش گفت:
 میبینــی کــه خواهــرت کامـ ًا صحیــح و ســالمه ،همــون طــور کــه
قــول دادم .حــاال اگــه دختــر خوبــی باشــی و طبــق خواســتهی مــن
عمــل کنــی ،هفتـهی دیگــه همیــن موقــع بــا خواهــرت تــوی خونـهی
خودتــون هســتید متوجــه شــدی؟
درمانــده و بــدون هیــچ قدرتــی نــگاه پــر از نفرتــی بهــش انداختــم و
گفتــم:
 از من چی میخوای؟268
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ندا رو به زور از من جدا کرد و گفت:
 آقــا تــو رو خواســتن ،تــا چنــد دقیقــهی دیگــه مــیری بــه منــزلایشــون ،چنــد روزی اونجــا میمونــی و کارایــی کــه ازت میخــوان
رو انجــام م ـیدی ،بعــد یــه نفــر میــاد دنبالــت و بــرت میگردونیــم
بــه ایــران ،البتــه همــراه بــا خواهــرت .امــا یــادت باشــه کوچکتریــن
اشــتباه یــا کاری کــه انجــام بــدی تــا باعــث نارضایتــی آقــا بشــه ،باعث
نابــودی زندگــی خواهــرت بــرای همیشــه میشــه ،فهمیــدی؟
بــه ســختی جلــوی خــودم رو گرفتــم تــا تفــی تــوی صورتــش ننــدازم،
زمزمه کــردم:
 فهمیدم.ناگهــان نــدا وحش ـتزده گفــت« :بــه حرفــاش اعتمــاد نکــن یکــی از
دخترهــا»...
حــرف نــدا هــر چــه کــه بــود بــا چنــگ زدن آتنــا بــه موهــاش قطــع
شــد و قبــل از اینکــه بتونــم کاری بکنــم آتنــا اون رو از اتــاق بــه
بیــرون پــرت کــرد و قبــل رفتــن نگاهــی بهــم انداخــت و گفــت« :ایــن
تنهــا شــانس شماســت».
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***
حتــی االن هــم کــه دارم ایــن اتفاقــات ،خاطــرات یــا کابوسهــا رو
مینویســم انــگار کــه دوبــاره دارم اونهــا رو از ســر میگذرونــم؛
چقــدر ســخته تجربـهی ایــن لحظــات و چقــدر ســختتره تکــرار اونــا
تــو ذهنــت و مرتــب یــادآوری اینکــه میتونســتی بهتــر عمــل کنــی
تــا شــاید مســائل اون جــوری کــه اتفــاق افتــادن انجــام نمیشــدن.
دکتــرم بهــم میگــه بایــد ایــن نفــرت رو از وجــودم خالــی کنــم
چــون نفــرت و کینــه بیشــتر از اینکــه بــه دشــمنام ضربــه بزنــه بــه
خــودم ضربــه میزنــه؛ گفتنــش بــرای اون آســونه امــا تنهــا چیــزی
کــه مــن رو امــروز ســرپا نگــه داشــته ایــن کینــه و امیــد بــه انتقامــه.
حتــی نمیتونــم بــه خــدا اعتمــاد کنــم کــه انتقــام منــو بگیــره ،مــن
ایــوب نیســتم ،نــوح هــم نیســتم ،مــن زنــی هســتم در مــرز دیوانگــی
کــه عدالــت میخــواد؛ عدالتــی کــه میدونــم خــودم بایــد اجــراش
کنــم .واســه همینــه دارم اینــا رو بــه تــو میگــم ،میترســم روزی
برســه کــه ایــن اتفاقــات رو فرامــوش کنــم ،واســه همینــه کــه تــا اونجــا
کــه ذهنــم اجــازه مـیده اونهــا رو بــرات میگــم و مینویســم تــا هــر
روز بخونــم و یــادم نــره چــی شــد.
***
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بعــد از اینکــه نــدا رو از پیشــم بــردن یــه نگهبــان مــرد دنبالــم اومــد،
زن آرایشــگر برقعــی مشــکی و ســنگین رو روی ســرم انداخــت کــه از
دریچــهی تــوری روبــهروی چشــمهام میتونســتم بیــرون رو خیلــی
تــار ببینــم .برقــع خیلــی ســنگین بــود و مــن کــه عــادت بــه همچیــن
چیــزی نداشــتم آهســته و بــا احتیــاط در حالــی کــه زندانبانــم کنــارم
بــود از اتــاق خــارج شــدم .وقتــی بــرای اولیــن بــار پــا بــه محیــط خارج
از اون خونــه گذاشــتم هــوا گــرگ و میــش بــود و کمی باالتر میشــد
ماشــین مشــکی بزرگــی رو دیــد .شــخصی در رو بــرام بــاز کــرد و مــن
ســوار شــدم .هــوا خنــک بــود امــا مــن بــا اون کفــن ســیاه دور تنــم
احســاس گرمــا و خفقــان میکــردم.
نمیتونــم دقیــق بگــم از چــه مســیرهایی رد شــدیم؛ شیش ـهها مشــکی
بــودن و حتــی اگــر ســفید هــم بــودن برقعــه روی صورتــم اجــازهی
دیــد مناســب بــه مــن نمـیداد .بعــد از مــدت طوالنــی ماشــین وایســتاد
و راننــده و مــردی کــه همراهــم اومــده بــود پیــاده شــدن .در اولیــن
نــگاه دروازهی بــزرگ آهنینــی رو دیــدم کــه بــاز شــد و مــا رو از
داخــل حیــاط بزرگــی عبــور دادن .بعــد از اون دو زن کــه روبنــده
داشــتن مــن رو تحویــل گرفتــن و همراهشــون وارد یــه خونـهی خیلــی
بــزرگ و مجلــل شــدم .شــکوه و زیبایــی خونــه نشــونه ثــروت زیــاد
صاحبــش بــود .زنهــا مــن رو چنــد طبقــه بــاال بــردن و وارد اتاقــی
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کــردن.
داخــل اتــاق ســینی صبحانــه بــه چشــم میخــورد و بــه محــض اینکــه
در پشــت ســرم بســته شــد و صــدای قفــل رو شــنیدم بــه خــودم جــرات
دادم و برقــع رو از روی ســرم برداشــتم .بــا وجــود اســترس زیــاد
خیلــی گرســنه بــودم و بیتوجــه بــه فضــای اطرافــم کمــی نــون و
خرمــا خــوردم ،شــربت شــیرینی هــم تــو ســینی بــود کــه اســمش رو
نمیدونســتم امــا اون رو هــم خــوردم .بــه باقــی میوههــا و غذاهــا
دســت نــزدم .بعــد از اینکــه ســیر شــدم تــازه بــرای اولیــن بــار نگاهــی
بــه اطرافــم انداختــم؛ ایــن اتــاق ب رخــاف قبلــی ،پنجرههــای
بزرگــی داشــت کــه بــه یــک تــراس ســنگی ختــم میشــد.
روی تخــت نشســتم .روب ـهروی تخــت میــز آرایشــی از جنــس نقــره
بــود .همــه چیــز اتــاق بــا ســلیقه چیــده شــده بــود .روتختــی از جنــس
ابریشــم و مالفههــا نــرم و خوشبــو بــودن .انــگار آدم وســط اتــاق یــه
پرنســس نشســته باشــه ،امــا هم ـهی ایــن تجمــات نتونســت حقیقــت
اینکــه مــن بــه اینجــا اومــدم تــا بکارتــم رو توســط مــردی کــه منــو
خریــده بــود از دســت بــدم ،فرامــوش کنــم .مدتــی رو بــا بالتکلیفــی و
اضطــراب اینکــه حــاال چــی میشــه ،گذرونــدم .بعــد از اینکــه تقریبـاً
مطمئــن شــدم حــاال حاالهــا کســی وارد اتــاق نمیشــه بــه خــودم
جــرات دادم تــا موهــام رو بــاز کنــم و روی تخــت دراز بکشــم .خیلــی
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خســته بــودم امــا اضطرابــی کــه داشــتم نمیذاشــت تــا بخوابــم .ســعی
کــردم بــا خونــدن یــک ســری دعــا و مناجــات کــه از دوران مدرســه
یــادم بــود ،خــودم رو آروم کنــم .چنــد بــار آیــة الکرســی رو نصفــه
نیمــه خونــدم امــا نمیدونــم واســه اضطــراب و تــرس بــود یا فراموشــی
عــادی کــه دعــا رو کامــل یــادم نمیومــد .آخــر ســر هــم خونــدن دعــا
رو کنــار گذاشــتم و تــو دلــم بــا التمــاس و زاری از خــدا خواســتم
تــا مــن و خواهــرم رو از ایــن مصیبــت نجــات بــده .بــا خــودم فکــر
کــردم شــاید اگــه بــا رضــا میرفتــم االن سرنوشــتمون ایــن نبــود .بــه
ایــن فکــر کــردم کــه رضــا کجاســت ،یعنــی االن داره بــه مــن فکــر
میکنــه؟ اص ـ ً
ا یــادش میــاد کــه یــه روزی عاشــق کســی مثــل مــن
بــوده؟ بعــد از ایــن ماجــرا چــی؟ آتنــا واقعـاً بــه قولــش عمــل میکنــه
و مــا رو برمیگردونــه؟ تــازه اگــه برگردیــم ایــران کجــا بریــم؟ پیــش
شــوهرخالهای کــه مــا رو فروخــت؟ تصمیــم گرفتــم بــه محــض اینکــه
پــام بــه ایــران برســه ازش شــکایت کنــم ،امــا بعــد بــه ایــن فکــر کــردم
کــه چطــوری میخــوام ثابــت کنــم اون مقصــره؟ همــه میدونــن
کــه مــن و نــدا بــا میــل خودمــون بــا آتنــا رفتیــم .عجــب احمقــی بــودم
چطــور بــه ایــن ســادگی بــه یــه آدم غریبــه اعتمــاد کــردم؟ چــرا عقــل
خودمــو دادم دســت نــدا؟ تمــام ایــن فکرهــا همگــی دســت بــه دســت
هــم دادن تــا مــن حتــی یــه لحظــه چشــم روی هــم نــذارم.
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مــدت زیــادی بــه همــون حالــت روی تخــت خوابیــدم تــا اینکــه بــا
صــدای چرخــش قفــل در ،مثــل جنزدههــا ســر جــام ســیخ نشســتم.
از تــرس نفــس کشــیدن رو فرامــوش کــردم .هنــوز روز بــود و فکــر
نمیکــردم کســی تــا شــب بخــواد بــا مــن کاری بکنــه .امــا انــگار
اشــتباه میکــردم ،در بــه آرومــی بــاز شــد و زن جــوون ســبزهای بــا
چشــم و ابــروی مشــکی وارد اتــاق شــد .ســینی غــذا رو روی میــز
کوچیــک کنــار تخــت گذاشــت و در حالــی کــه ســینی صبحانــه رو
میبــرد نگاهــی بــه چهــره وحشــتزده مــن انداخــت و رفــت .امــا
ایــن بــار در رو پشــت ســرش قفــل نکــرد .بیتوجــه بــه نهــار روی میــز
دوبــاره روی تخــت دراز کشــیدم.
***
دو روز و یــک شــب از اومــدن مــن بــه ایــن خونــه ی ارواح گذشــته
بــود .از اونجایــی او ن رو خانــهی ارواح اســم میبــرم چــون هیــچ
کــس بــا مــن صحبــت نمیکــرد ،البتــه حــرف زدنشــون هــم بــا
نزدنشــون فرقــی نداشــت؛ نــه اونــا فارســی بلــد بــودن و نــه مــن عربــی.
بــا اینکــه در اتاقــم قفــل نبــود امــا فرقــی بــا موقعیــت ســابقم نداشــتم،
دور تــا دور خونــه پــر از نگهبــان و ســگ شــکاری بــود .داخــل منــزل
هــم اونقــدر بــزرگ و پــر پیــچ و خــم بــود کــه حتــی زحمــت گشــتن
داخــل اون رو بــه خــودم نــدادم .هیــچ تلفــن یــا کامپیوتــری نبــود .روز
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اول بــا خــودم فکــر کــردم بــا پیــدا کــردن یــه تلفــن میتونــم خــودم
رو نجــات بــدم امــا خیلــی زود فهمیــدم اگــر فــرار کردنــم اینقــدر
راحــت بــود اجــازه خــروج از اتــاق رو بهــم نم ـیدادن.
غــروب روز دوم وقتــی خدمتــکار شــام بــرام آورد از روی تخــت
صــداش کــردم و گفتــم:
 به صاحبخونه بگو من خسته شدم تکلیف منو روشن کنه.زن جــوان ســینی بــه دســت لحظ ـهای مکــث کــرد ،کام ـ ً
ا مشــخص
بــود متوجــه حــرف مــن نشــده ،بعــد بــه عربــی ســوالی پرســید کــه
نفهمیــدم ،مــن هــم بــا نهایــت اعتمــاد بــه نفــس تمــام دانــش شــش
ســال درس عربــی راهنمایــی و دبیرســتان رو روی دایــره ریختــم و
گفتــم:
 انا ایرانی! انا خسته! مثــل احمقهــا بــه اطرافــم اشــاره کــردم و ادامــه دادم «کجاســترئیــس هــذه البیــت؟»
میدونــم هــر لحظــهی دیگــهای بــود ممکــن بــود بــه ایــن صحنــه
بخنــدم امــا در اون لحظــه آمادگــی کامــل رو داشــتم کــه بــا کمــال
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میــل بزنــم زیــر گریــه .انــگار خدمتکار حــال ناراحــت من رو بیشــتر از
جملههــای مزخرفــم درک کــرد ،چــون ســینی رو روی میــز گذاشــت
و ســرش رو بــه عالمــت فهمیــدن تکــون داد و از اتــاق بیــرون رفــت.
کمــی بعــد همــراه زن مســنی کــه کل هیکلــش رو بــا طــای زرد
پوشــونده بــود برگشــت .زن بــه محــض ورود شــروع کــرد بــه فارســی
صحبــت کــردن:
 مشکلی پیش اومده؟من با ناراحتی گفتم:
 تــا کــی میخوایــن مــن رو نگــه داریــن؟ خواهــرم منتظــر منــه ،مــننگرانشم.
 خواهرت؟ اون پیش زنی به اسم آتناست ،میشناسینش؟انــگار آتنــا رو نمیشــناخت امــا بــه عربــی دســتورهایی بــه دختــر داد
و رو بــه مــن گفــت:
 در مــورد وضعیتــت بــا آقــا صحبــت میکنــم ،ایــن دختــر کمکــت276
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میکنــه حمــوم بــری و حاضــر بشــی ،اگــر ایشــون مایــل بــودن ،شــب
دنبالــت میــام.
بــا اســترس ســری بــه عالمــت قبــول حرفــش بــراش تکــون دادم .از
طرفــی خوشــحال بــودم کــه همــه چیــز داشــت تمــوم میشــد و از
طــرف دیگــه از تــرس میلرزیــدم و حالــت تهــوع بهــم دســت داده
بــود .خدمتــکار مودبانــه صبــر کــرد تــا شــامم رو بخــورم امــا مــن کــه
حــال خوبــی نداشــتم بیتوجــه بــه ســینی بــه طــرف حمــوم کوچیکــی
کــه داخــل اتــاق بــود رفتــم .دوش ســریعی گرفتــم امــا دســت بــه موبر
نــزدم .دلیلــی نمیدیــدم خــودم رو بــرای مــردک عوضــی صــاف و
تمیــز کنــم .امــا انــگار خدمتــکار عقیــدهی دیگـهای داشــت؛ خالصه با
کشــمکش باالخــره راضــی شــدم خــودم رو بســپرم دســت خدمتــکار.
زن ابلــه اونقــدر بــا وســواس کار میکــرد کــه انــگار قــرار بــود شــب
رو بــا اون بگذرونــم .اولــش خجالتــم میگرفــت کــه لخــت جلــوی
یــه زن غریبــه وایســتم امــا وقتــی قیافـهی عــادی اون رو دیــدم حــدس
زدم قبــا هــزار بــار ،هــزار دختــر دیگــه رو ایــن طــوری بــرای اربابــش
آمــاده کــرده باشــه.
باالخــره وقتــی از حمــوم بیــرون اومدیــم ،مرحلــهی وحشــتناک
آرایــش شــروع شــد .ایــن دفعــه فقــط موهــام رو خوب سشــوار کشــید
و دور صورتــم ریخــت ،کمــی هــم روغــن زد تــا حالــت خودشــون
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رو حفــظ کنــن ،آرایــش صورتــم هــم ســبکتر از شــب مهمونــی
بــود .بعــد از اینکــه کارش بــا مــن تمــوم شــد از داخــل کمــد لبــاس
زیــر و لبــاس ابریشــمی بلنــد آبــی روشــنی بــرام آورد .در حالــی کــه
دســتهام میلرزیــد لباسهــا رو زیــر نــگاه بیتفــاوت خدمتــکار
پوشــیدم و تــو آینــه نــگاه انداختــم؛ از دیدن خــودم داخــل چهارچوب
آینــه ناخــودآگاه حالــم بــه هــم ریخــت؛ شــب زفافــم قــرار نبــود ایــن
جــوری باشــه ،ای کاش تــوی یــه انبــار بــا موهــای کثیــف و بــدن
بــدون عطــر ایســتاده بــودم و در عــوض رضــا رو داشــتم ،نــه ایــن مــرد
غریبــه رو!
بعــد از اینکــه کار خدمتــکار تمــام شــد ،تعظیمــی کــرد و رفــت.
بعــدش همــون زن کــه فارســی بلــد بــود برگشــت و تمــام هیکلــم
رو خــوب برانــداز کــرد ،عطــرم رو بیشــتر کــرد و از مــن خواســت
منتظــر باشــم تــا بیــاد دنبالــم .میدونســتم نبایــد گریــه کنــم وگرنــه
کار خــراب میشــه و ممکنــه زندگــی خواهــرم بــه خطــر بیفتــه امــا بــا
وجــود همـهی کنترلــی کــه داشــتم نتونســتم جلــوی خــودم رو بگیــرم
و آخــر ســر مجبــور شــدم بــا دســتمال چشــمهام رو پــاک کنــم و
نفــس عمیقــی بکشــم .دقیــق یــادم نمیــاد چــه مــدت منتظــر شــدم امــا
اونقــدر دچــار وهــم و خیــال شــده بــودم کــه فقــط دلــم میخواســت
زودتــر از ایــن کابــوس خــاص شــم.
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چشــمهام رو بســتم و بــرای بــار دهــم نفــس عمیقــی کشــیدم .بــه
رضــا فکــر کــردم ،بــه لبخنــد زیبــاش ،بــه اولیــن بوس ـهمون و شــرمی
کــه همــهی وجودمــون رو گرفتــه بــود .در اتــاق آهســته بــاز شــد.
از خدمتــکار خبــری نبــود .صاحــب و اربــاب خونــه آهســته بــا
چشــمهایی کــه تــو تاریکروشــن تنهــا چــراغ خــواب اتــاق بــرق
م ـیزد وارد شــد .نفــس عمیــق دیگ ـهای کشــیدم ،هنــوز میتونســتم
لبهــای رضــا رو حــس کنــم؛ گــرم و شــیرین ،درســت مثــل اولیــن
نوشــیدنی داغــی کــه ســر اولیــن قــرار عاشــقونهمون خــورده بودیــم.
همــون قــراری کــه یــه هفتــه بــرای رســیدنش بیتــاب بــودم .مــرد
جلوتــر اومــد و مــن از روی تخــت بلنــد شــدم و وایســتادم .آهســته
در حالــی کــه دســتش روی شــانههای لختــم بــود مــن رو دور زد.
اولیــن بــاری کــه رضــا گفــت دوســتم داره ،داخــل ســالن ســینما
بودیــم .مــرد دســتهای زمخــت و مردونــهاش رو روی بندهــای
لبــاس خــواب ســر داد و یــا یــه حرکــت لبــاس زیــر پــام افتــاد .تمــام
طــول فیلــم ،تــوی تاریکــی دســتهای نــرم و ظریــف رضــا دســتم
رو محکــم گرفتــه بــودن .میتونســتم ضربــان تنــد قلبــش رو از روی
نبــض مچــش حــس کنــم و هیجــان ،هیجانــی کــه نــه بــه خاطــر فیلــم
بلکــه بــه خاطــر وجــود خودمــون فضــا رو پــر کــرده بــود .مــرد ســرش
رو پاییــن آورد ،میتونســتم گرمــای نفــس داغــش رو روی گون ـهام
حــس کنــم .رضــا دســتش رو دور کمــرم انداخــت و منــو تــو بغلــش
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کشــید.
مرد گفت:
 جمیل.رضا گفت:
 -دوستت دارم.

در کلبـهی چوبــی بــا صــدای غــژ غــژ بــاز شــد .جیــن بالفاصلــه دســت
از خوانــدن کشــید و بــاال را نــگاه کــرد؛ مــردی پوشــیده در کاپشــن
بــادی نقــرهای در حالــی کــه تفنگ شــکارش روی دوشــش بــود وارد
شــد .جیــن دفترچــه را داخــل جیــب شــلوارش گذاشــت و ســری بــه
عالمــت ســام تــکان داد .مــرد بــا دیــدن او در را پشــت ســرش بســت
و گفــت:
 ســام ،فکــر نمیکــردم ایــن موقــع از ســال کســی ایــن اطــرافبیــاد.
 فقط میخواستیم کمی هوا بخوریم ،دیگه باید برگردیم.280
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مرد تفنگ را از میخ کنار بخاری آویزان کرد و گفت:
 درســته ،چنــد ســاعت دیگــه کــه هــوا تاریــک بشــه همــه جــورحیــوون وحشــی پیــدا میشــن .شــنیدم فــردا قــراره بــوران بشــه امــا
هــوا کــه بــه نظــر مســاعده.
جیــن بلنــد شــد و نگاهــی بــه آوا انداخــت کــه از ســر و صــدای ورود
مــرد بیــدار شــده بــود و بــا وحشــت بــه او نــگاه میکــرد.
به آوا گفت:
 یه گردشگره ،درست مثل ما .نترس ،بلند شو باید برگردیم.آوا بالفاصلــه اطاعــت کــرد و از روی طبقــهی دوم بــا احتیــاط بــه
پاییــن خزیــد .مــرد بــه میــز نزدیــک شــد و داخــل جعبــه بچــه گربههــا
را دیــد:
 خیلی بچهان ،مال شمان؟ نــه مادرشــون مــرده ،امیــدوار بــودم بتونــم یــه جایــی براشــون پیــداکنــم.
 اگــه بخــوای ،میتونــم از یکیشــون نگهــداری کنــم؛ دختــرم عاشــق281
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گربههاســت.
جین لحظهای این پیشنهاد را سبک سنگین کرد و بعد گفت:
 اینــا خواهــر و بــرادرن ،نمیتونــی هــر ســه رو بــرداری؟ نمیخــواماز هــم جــدا باشــن.
 اوه نه ،سه تا گربه خیلی سخته. پس ممنونم فکر کنم باید یه فکر دیگه بکنم.بعــد از اینکــه ســبد غذایشــان را جمــع کردنــد ،جیــن بــا احتیــاط
گربههــا را داخــل ســبد ،کنــار باقــی مانــده غذاهایشــان خوابانــد و در
حالــی کــه ســبد را به دســت گرفته بــود همــراه آوا از مــرد خداحافظی
کردنــد و مســیر ویــا را در پییــش گرفتنــد .در راه برگشــت ســکوت
ســنگینی بینشــان حاکــم بــود؛ جیــن هنــوز در فکــر دفترچـهی آوا بــود
و آوا هنــوز متاثــر از مــرگ مــادر بچــه گربههــا.
در ســکوت ماننــد لشــکر شکســت خــوردهای بــه ویــا برگشــتند.
زمانــی کــه دیوارهــای زرد ویــا از دور نمایــان شــد ،خورشــید در
حــال غــروب کــردن بــود .بعــد از اینکــه وارد خانــه شــدند ،آوا را
فرســتاد تــا داخــل اتــاق خــواب اســتراحت کنــد و خــودش ســبد را
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بــه آشــپزخانه بــرد .مــاری در آشــپزخانه مشــغول تهیــه شــام بــود و بــا
دیــدن جیــن بــه ســردی بــه او ســام کــرد .جیــن از داخــل یخچــال
بطــری شــیر را بیــرون کشــید و در حالــی کــه گربههــا را یکــی یکــی
روی کــف آشــپزخانه میگذاشــت کاسـ ه ی پــر از شــیر را جلویشــان
قــرار داد .همزمــان بــا حملــهی گربههــای گرســنه بــه کاســه شــیر
پشــمالو اعتــراض کنــان از ســمت دیگــر وارد شــد .جیــن بــه تنــدی بــا
دســت پشــمالو را عقــب رانــد و گفــت« :بــرای تــو نیســت ،صبــر کــن
تــا بهــت گوشــت بــدم».
مــاری کــه قصــد داشــت نســبت بــه جین ســرد باشــد ،بــا دیــدن گربهها
برخــاف میلــش گفــت« :اینا رو دیگــه از کجا پیــدا کردی؟»
 پیدا کردمشون. ممکنه آلوده باشن. مدت زیادی اینجا نمیمونن ،نگران نباش.غــذای پشــمالو را کنــارش گذاشــت و وقتــی مطمئــن شــد نســبت
بــه بچــه گربههــا حالــت خصمان ـهای نــدارد بــه مــاری گفــت« :مــن
مــیرم دوش بگیــرم».
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 قبــل از شــام بــرو بــه کتابخونــه؛ پــدرت خیلــی عصبانیــه ،ظهــر بدونخبــر رفتــی نتونســت باهــات صحبــت کنه.
جیــن بــدون اینکــه جوابــش را بدهــد بــه طــرف اتــاق خــواب رفــت.
آوا یکــی از پلیورهایــش را درآورده بــود و روی زمیــن چمپاتمــه زده
بــود .جیــن در حالــی کــه بــه طــرف حمــام میرفــت گفــت« :حمــام
نمیکنــی؟»
 بعد از تو.از داخــل حمــام در حالــی کــه گرمــای آب را تنظیــم میکــرد بلنــد
گفــت:
 اگر خیلی ناراحتی میتونی بزرگشون کنی.آوا از اتاق خواب زیر لب گفت:
 نه.بعــد از اینکــه حمــام جیــن تمــام شــد ،آوا بــا اکــراه وارد حمــام شــد و
جیــن شــروع بــه خشــک کــردن موهایــش بــا سشــوار کــرد .در میــان
همهم ـهی شــیر آب حمــام و صــدای سشــوار ابتــدا صــدای در اتــاق
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را نشــنید امــا وقتــی صــدای پــدرش بــه گــوش رســید کــه صدایــش
میکــرد بــا ســرعت سشــوار را خامــوش کــرد و از پشــت در گفــت:
 بله؟ جین میخوام باهات صحبت کنم.جیــن چشــم غــرهای بــه در اتــاق رفــت و بــا دندانهــای بــه هــم فشــرده
گفت :
 بــه محــض اینکــه لبــاس پوشــیدم میــام پاییــن بابــا ،لطفــاً منتظــرمبمونیــد.
از آنجایــی کــه میلــی بــرای صحبــت بــا پــدرش نداشــت در نهایــت
خونســردی و کنــدی موهایــش را خشــک کــرد و لبــاس پوشــید .آوا
هــم از حمــام بیــرون آمــد و لباسهایــش را پوشــید .جیــن بــا خــودش
گفــت امشــب را در ویــا میماننــد و فــردا صبــح زود بــا کرایــه
ماشــینی از راه جــاده بــه شــهر برمیگردنــد و یــا در آنجــا در هتلــی
میماننــد یــا بــه سفرشــان ادامــه میدهنــد .آوا کاله کاموایــیاش را
روی موهــای کوتــاه و خیســش کشــید و پرســید:
 امشب هم اینجا میمونیم؟285
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جیــن نگاهــی از پنجــره اتــاق بــه هــوای تاریــک بیــرون انداخــت و
گفــت:
 پیــاده تــا جــاده اصلــی یــک ســاعت راه هســت ،فــردا صبــح میریــمشــهر شــاید تــو هتــل موندیــم یــا یــه ماشــین کرایــه کردیــم ،برگشــتیم
خونه.
 مادرت عصبانی بود؟جین به سردی گفت:
 اون مادرم نیست ،زن پدرمه.آوا با کنجکاوی پرسید:
 نامادری؟جین او را به طرف در اتاق هل داد و گفت« :زن پدر».
***
تنهــا صدایــی کــه ســر میــز شــام بــه گــوش میرســید صــدای برخــورد
چنــگال و کارد بــا بشــقاب بــود .آوا کــه از لحظ ـهی ورود ســرش را
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از بشــقابش بلنــد نکــرده بــود بــا دیــدن قیافـهی عبــوس مــرد و قیافـهی
ســرد زن صاحبخانــه تصمیــم گرفــت تــا جــای ممکــن نامرئــی بــه نظــر
برســد .از طــرف دیگــر جیــن هــم بــا بیتفاوتــی مشــغول غــذا خــوردن
بــود؛ میدانســت کــه اگــر پــدرش قصــد داشــته باشــد حرفــی بزنــد
نــه قیاف ـهی بیتفــاوت او و نــه حضــور غریب ـهای بــه نــام آوا مانعــش
نمیشــود.
الکــس بعــد از پاییــن گذاشــتن چنگالــش کمــی آب نوشــید و در
حالــی کــه بــا نگاهــش جیــن را کــه درســت روبهرویــش نشســته بــود
از نظــر میگذرانــد گفــت:
 امروز کجاها رفتید؟جیــن تکههــای هویــج را کــه همیشــه از آنهــا متنفــر بــود خــوب
جویــد و قــورت داد .ســپس در حالــی کــه ســرش داخــل غذایــش
بــود جــواب داد:
 فقط تا کنار دریاچه؛ کلبهی چوبی هنوز سرجاش بود. شنیدم قصد دارن یه استراحتگاه کوچیک اونجا بزنن. بهتــره ایــن کار رو نکنــن ،یکــی از دالیــل جذابیــت اون منطقــه بکــر287
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بودنش هســت.
بــرای اینکــه جلــوی حــرف بیشــتر را بگیــرد لقمـهی بزرگــی پــورهی
ســیب زمینــی را داخــل دهانــش چپانــد امــا پــدرش بیتوجــه بــه ایــن
قضیــه ادامــه داد:
 دیشــب نشــد زیــاد صحبــت کنیــم ،راســتی گفتــی چطور با دوســتتآشــنا شدی؟
 ســپنتا مــا رو بــا هــم آشــنا کــرد ،بعــد هــم بــرای تعطیــات تصمیــمگرفتیــم بیایــم اینجــا.
ماری گفت:
 پارســال کریســمس یادمــه بــا یکــی از دوس ـتهای خانوادگیتــونرفتــه بودیــد ایتالیــا ،اســمش چــی بــود؟
 کریســتین ،اون همســر شــریک کاری آلــن بــود ،بــا هــم زیــادصمیمــی نبودیــم.
ماری با تعجبی ظاهری ادامه داد:
 اوه واقعــاً؟ آلــن خیلــی ازش تعریــف میکــرد ،فکــر میکــردم288
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دوســتای صمیمــی هســتید.
جین به طعنه گفت:
 اونــا شــاید .کــی میدونــه ،احتمــاال کریســتن رختخــواب رو بهتــرگــرم نگــه مـیداره.
ســکوتی مرگبــار میــز شــام را در بــر گرفــت .مــاری بــا حیــرت نگاهــی
بــه شــوهرش انداخــت امــا قبــل از اینکــه الکــس فرصــت فکــر کــردن
داشــته باشــد ،جیــن گفــت« :خواهــش میکنــم ایــن قیافههــای
متعجــب رو بــه خودتــون نگیریــد ،احتمــاال کســی پیــدا نمیشــه کــه
از عیاشــیهای اون خبــر نداشــته باشــه .اگــه یــادم باشــه یــه بــار بــا
دخترعمــوی دوســت مــاری هــم ســر و ســری داشــت».
مــاری زودتــر از شــوهرش خــودش را جمــع و جــور کــرد و گفــت:
«اوه عزیــزم مردهــا همیــن هســتن ،اونــا دلشــون میخــواد همیشــه
مرکــز توجــه باشــن و بــا آدمــای جدیــد آشــنا بشــن».
جیــن بــه خشــکی جــواب داد« :پــس چــه بهتــر زنهــا پاهاشــون رو
بســته نگــه دارن تــا مردهــا یــاد بگیــرن وفــاداری و اخالقیــات رو
چطــور بایــد هجــی کــرد».
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الکس به تندی گفت:
«تقصیــر شــوهرت نیســت کــه زنهــا مرتــب درصــدد اغــوای اون
هســتن ،اون کــه قدیــس نیســت».
 حاضــرم قســم بخــورم اگــه آلــن رو یــک شــب تــوی یــه صومعــهبخوابونــی فــردا صبــح نیمــی از دختــرا بکارتشــون رو از دســت دادن
و نیمــی دیگــه تــوی لیســت آلــن قــرار گرفتــن .اون حتــی از یــه پیــر
کفتــار هــم نمیگــذره ،اگــه بدونــه زنــه بلــده چــی کار کنــه!
الکــس و مــاری بــا حیــرت بــه ایــن شــخصیت تــازهی دخترشــان خیره
شــدند .آنهــا انتظــار چنیــن حاضر جوابـیای بــا چنین کلمــات رکیکی
را نداشــتند .جینــی کــه آنهــا میشــناختند ســربه زیــر مینشســت و
بــه تمــام حرفهایشــان گــوش مــیداد و شــاید در آخــر کمــی از
خــودش دفــاع میکــرد امــا الکــس میدانســت کــه آخــر ســر ایــن
حــرف او خواهــد بــود کــه انجــام میشــود .یکــی از دالیلــی کــه
ایــن چنــد مــاه را هــم بــه دختــرش ســر نــزده بــود ایــن بــود تــا او
بتوانــد کمــی خــودش را جمــع و جــور کنــد و متوجــه اشــتباه بــزرگ
و غیرقابــل بخشــش خــودش بشــود تــا در موقعیــت مناســب بتوانــد
شــوهرش را بازگردانــد؛ شــوهری کــه از هــر نظــر ایــدهآل دختــرش
بــود.
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الکس با تغییر موضعش گفت:
 شــنیدم در طــول شــش مــاه قبــل در بــورس نیویــورک خیلــی موفــقعمــل کــرده ،تــو نمیتونــی یــه مــرد بــه ایــن ایدهآلــی رو بــا چنیــن
آینــدهی درخشــانی فقــط بــه خاطــر اینکــه یــه کــم بازیگوشــه نادیــده
بگیــری .البتــه میدونــم غــرورت بابــت اینکــه اون تــو رو تــرک
کــرده جریح ـهدار شــده امــا...
جیــن بــرای لحظــهای دســت از خــوردن کشــید؛ چنگالــش را بــا
شــدت روی میــز پــرت کــرد و بــا نفــرت و خنــدهای هیســتریک
گفــت« :اون مــن رو ول کــرده؟ چــرا آلــن بایــد زن احمقــی رو کــه
تمــام کثافــت کاریهــاش رو میبینــه و دم نمیزنــه ول کنــه؟ اوه
البتــه بــا ایــن حرفتــون موافقــم ،مــن عصبانــی هســتم چــون ایــن اون
بــود کــه طــوری فــرار کــرد کــه انــگار همــه چــی تقصیــر مــن بــوده.
حقیقتــش خیلــی دلــم میخــواد زمــان بــه عقــب برگــرده و یــه فصــل
کتــک مفصــل بهــش بزنــم و مثــل یــه ســگ از خونــه پرتــش کنــم
بیــرون امــا متاســفانه چیــزی کــه در طــول ســالها زندگــی بــا آلــن
یــاد گرفتــم ایــن بــوده کــه زمــان بــرای مــا وای نمیســته تــا جبــران
اشــتباهاتمون رو کنیــم .اون رو برگردونــم؟ حتــی اگــه جلــوی مــن
زانــو بزنــه و پاهــام و بلیســه حاضــر نیســت کثافتهــای خونــه رو هــم
تمیــز کنــه ،چــه برســه بــه زندگــی دوبــاره در کنــار هــم».
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ماری:
 اون یه مرد ایدهآله!با خشم و تمسخر تقریباً فریاد زد:
 ایــدهآل؟ تــا اونجایــی کــه یــادم میــاد زنبــاز ،الکلــی و عیــاش وخودخــواه بــودن جــزو معیارهــای یــه انســان ایــدهآل نیســت .البتــه اگر
در نظــر نگیریــم کــه چطــور وجــود اون حســابهای بانکــی شــما رو
پــر میکــرد تــا بتونیــد واســه خودتــون خــوش باشــید ،وقتــی کــه مــن
داشــتم غــرور و حرمــت خــودم رو بــه تــاراج میذاشــتم.
الکس با حرص به جین توپید:
 آلــن هرگــز بــه تــو توهیــن نکــرد کــرد؟ هیــچ وقــت کتکــت زد؟تــو رو تحقیــر کــرد؟
 شــما نیــاز نداریــد یــه نفــر رو کتــک بزنیــد تــا شــخصیتش رو خــردکنیــد.
بــدون اینکــه متوجــه بشــود در حــال فریــاد زدن بــود .آوا بــا حیــرت
بــه جیــن خیــره شــده بــود و بــا وجــود اینکــه یــک کلمــه از ایــن
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قضایــا را نمیفهمیــد امــا از حالــت و چهــرهی او درک میکــرد کــه
جیــن رنــج زیــادی میکشــد .الکــس از پشــت میــز بلنــد شــد و در
حالــی کــه در طــول ســالن راه میرفــت فریــاد زد:
 پــس همینــه؟ بــا یــه دختــر خارجــی اومــدی اینجــا خلــوت کنــی؟حتــی اونقــدر عرضــه نــداری یــه مــرد پیــدا کنــی.
در میان عصبانیت و تشنج دعوا جین با تعجب گفت:
 این چه ربطی به آوا داره؟ماری به تندی و انزجار جواب سوال او را داد:
امــروز صبــح وقتــی اومــدم بیــدارت کنــم دیــدم تــوی اتــاق مهمــوننیســتی ،در عــوض تــوی اتــاق کوچیکــه هــر دو تــو بغــل هــم گرفتــه
بودیــد خوابیــده بودیــن .چــه توضیحــی داری؟
پــدرش فریــاد زنــان دنبالــه حــرف همســرش را گرفــت و گفــت:
«هرزگــی خــودت رو بــه پــای آلــن ننویــس؛ مــردک بیچــاره حتمــا
وقتــی فهمیــده زنــش همچیــن چیزیــه ،قاطــی کــرده!»
جیــن کــه نمیدانســت اول خــودش را تبرئــه کنــد یــا جــواب پــدرش
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را بدهــد ،لحظ ـهای در شــوک بــه نامــادری و پــدرش خیــره شــد و
بعــد از پشــت میــز بلنــد شــد و در حالــی کــه از فــرط عصبانیــت در
حــال انفجــار بــود میــز را دور زد و بــه پــدرش نزدیــک شــد و بــا هــر
قدمــی کــه ســالن را طــی میکــرد شــمرده و رســا شــروع بــه صحبــت
کــرد:
 هرزگــی؟ کجــای رابطــه بیــن دو نفــر هرزگیــه؟ هــر چنــد آوا و مــنفقــط دوســت هســتیم و هیــچ رابطـهای بیــن مــا نیســت ،اگــر هــم بــود
بــا خوشــحالی اون رو اعــام میکــردم ،میدونــی چــرا بابــا؟ چــون
چیــزی کــه تــوی یــه رابطــه مهمــه احتــرام و عشــقیه کــه دو طــرف
بهــم مــیذارن ،نــه تعــداد صفرهــای حســاب بانکــی یــا خوشــگلی
و اعتبــار خانوادگــی .خیلــی خوشــحالم کــه از آلــن طــاق گرفتــم.
متاســفم کــه چــرا زودتــر ایــن کار رو نکــردم ،امــا جلــوی ضــرر رو
از هــر جــا کــه بگیــری منفعتــه .بــا اینکــه قصــد نداشــتم شــما رو تــوی
کریســمس ببینــم و ایــن حرفــا رو بهتــون بزنــم امــا حــاال کــه همــه
اینجاییــم بذاریــن یــه چیــزی رو براتــون روشــن کنــم :مــن دیگــه بــه
حــرف هیــچ کــس گــوش نمـیدم .بــرام مهــم نیســت چقــدر از آلــن
وام گرفتــی یــا اینکــه بــدون اون بــه خــاک ســیاه میشــینی .از االن بــه
بعــد همــون طــور زندگــی میکنــم کــه فکــر میکنــم درســته.
جیــن بــا اتمــام حرفــش بــه نیــم متــری پــدرش رســید .الکــس بــا
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چشــمانی کــه جیــن نمیدانســت چــه پشــت آنهــا میگــذرد فقــط بــا
خشــم بــه او نــگاه کــرد و قبــل از اینکــه کســی حــرف دیگــری بزنــد،
جیــن روی پاشــنه پــا چرخیــد و از ســالن خــارج شــد .مــاری در پشــت
ســرش فریــاد زد:
 تــو دیوونــه شــدی! طالقــت باعــث شــده مشــاعرت رو از دســتبــدی!
امــا جیــن بیتوجــه بــه دیگــران بــه رختکــن زیرپلــه رفــت و
پالتوهایشــان را کــه خشــک شــده بــود برداشــت .وقتــی از پلههــا بــاال
میرفــت صــدای پــای آوا را پشــت ســرش میشــنید کــه همراهــش
بــاال مــیرود و ایــن صــدا بــه او قــوت قلــب مــیداد.
جمــع کــردن چمدانهــا زیــاد طــول نکشــید .قبــل از خــروج از اتــاق
نگاهــی از پنجــره بــه بیــرون انداخــت؛ هــوا خیلــی ســرد بــود امــا از
بــرف و بــوران خبــری نبــود و روشــنایی مــاه تــا حــدودی جــاده را
روشــن میکــرد .آوا زیــپ کاپشــنش را بســت و پرســید:
 چرا دعوا میکردین؟جین آهی کشید و گفت:
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 بــه خاطــر طالقــم؛ پــدرم فکــر میکنــه هــر طــور بــوده بایــد باهــاشمیمونــدم چــون اون مــرد پولــدار و آیندهداریــه.
آوا لحظهای ساکت ماند و بعد پرسید:
 ازش متنفری؟ از آلن؟ به قدر مرگ حالم ازش به هم میخوره. نه ،پدرت!جین که شوکه شده بود زیر لب گفت:
 نمیدونم.وقتــی بــه پاییــن پلههــا رســیدند پشــمالو را صــدا زد و بچــه گربههــا را
داخــل ســبد غــذا گذاشــت و رویشــان را با حولهی آشــپزخانه پوشــاند
تــا سردشــان نشــوند و بعــد بــه آوا گفــت:
 فکــر میکنــی بتونــی اینــا رو بیــاری؟ مــن چمــدون و پشــمالو رومیــارم.
واقعـاً فکــر نمیکــرد کــه او قبــول کنــد امــا آوا کــه هنــوز بابــت مرگ
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گربــه مــادر احســاس گنــاه میکــرد ســری بــه عالمــت رضایــت تــکان
داد و بــا احتیــاط دســتگیرههای ســبد را گرفــت .جیــن هــم پشــمالو
را داخــل محفظــهاش چپانــد و بــا دســت دیگــرش چمــدان را بلنــد
کــرد و بــه طــرف در ورودی ویــا رفــت .در حــال عبــور از ســالن
متوجــه میــز جمــع نشــدهی شــام و غذاهــای نیمهخــوردهی روی آن
شــد امــا از مــاری و پــدرش خبــری نبــود .وقتــی بــه در رســیدند مــاری
بــا ســرعت از پلههــا پاییــن آمــد و گفــت:
 کجا میری جین؟ هر جایی غیر از اینجا! اما تا شهر پیاده کلی راهه.با پوزخند در را باز کرد و چمدان را برداشت و گفت:
 همــون قــدر راه هســت کــه از خونــه تــا مدرســهی شــبانه روزیمــن بــود امــا یــادم نمیــاد تــو اون دوران طــی کــردن اون مســیر تــو
تعطیــات ،تنهایــی باعــث نگرانــی کســی میشــد!
قبــل از اینکــه کام ـ ً
ا از ویــا خــارج شــوند مــاری صدایــش کــرد و
در حالــی کــه کلیــدی را بــه ســمتش میگرفــت گفــت:
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 یک طرفه به قاضی نرو جین.جیــن مــردد نگاهــی بــه ســوئیچ ماشــین انداخــت و وقتــی بــرای
گرفتنــش اقدامــی نکــرد ،مــاری آنرا بــه زور در جیــب پالتویــش
انداخــت و گفــت:
 تعطیــات بعــد کــه اومــدی پســش بیــار و یــادت نــره ایــن ماشــینمــورد عالقــه پدرتــه.
***
جیــن در حالــی کــه ماشــین ســیاه قدیمــی را روشــن میکــرد بــه آوا
کــه کنــارش نشســته بــود نگاهــی انداخــت و گفــت:
 کــی فکــرش رو میکــرد کارمــون از زیــر شــوفاژ خونـهی مــن بــهیــه ویــای خــارج شــهر و بعــدش هــم یــه ســفر جــادهای بــا ماشــین
پــدرم ختــم بشــه.
دنده را عوض کرد و پایش را روی گاز فشار داد و ادامه داد:
 خدا بعدش رو به خیر کنه.***
298

یاسمن نسا

بنفشه سفید

تــا شــهر در ســکوت رانندگــی کردنــد .جیــن کــه خیلــی خســته بــود
بــه آوا کــه ســرش را عقــب کشــانده بــود تــا بچــه گربههــا را داخــل
ســبد چــک کنــد گفــت« :موافقــی شــب رو تــوی هتــل بگذرونیــم؟»
آوا مکثی کرد و گفت:
 پدرت نیاد دنبالت؟جین خندید و جواب داد:
 ســالها از وقتــی کــه بایــد دنبــال مــن میدویــد گذشــته ،فقــطامیــدوارم اتاقشــون تمیــز باشــه.
 واسه من فرقی نداره ،جاهای بدتر از هتل هم بودم.جیــن حرفــی نــزد و فقــط بــا تعجــب بــه او نیمنگاهــی کــرد؛ ایــن
اولیــن بــاری بــود کــه آوا مســتقیم در مــورد گذشــتهاش صحبــت
میکــرد.
پیــدا کــردن یــک هتــل ارزان و مناســب زیــاد ســخت نبــود ،امیــدوار
بــود در ایــن وقــت شــب اتــاق خالــی داشــته باشــند .بعــد از اینکــه
ماشــین را در پارکینــگ هتــل پــارک کردنــد ،همــراه اثاثیــه و
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گربههــا وارد البــی شــدند .در دل دعــا میکــرد کــه مانعــی بــرای
ورود حیوانــات وجــود نداشــته باشــد .وقتــی از متصــدی یــک اتــاق
دو تختــه خواســتند ،مــرد جــوان مــدت زیــادی بــه مانیتــور کامپیوترش
خیــره شــد و ســرانجام وقتــی جیــن داشــت آمــاده برگشــتن بــه ماشــین
و پیــدا کــردن هتــل دیگــری میشــد ،گفــت:
 متاســفانه فقــط اتــاق یــک تختــه داریــم؛ میدونیــد کــه االن ایــامتعطیالتــه.
بــا خــودش فکــر کــرد اشــکالی نــدارد ،از عهــده پــول دو اتــاق
برمیآیــد امــا بعــد یــادش افتــاد کــه آوا شــب قبــل از تنهایــی خوابیدن
ترســیده بــود ،پــس گفــت:
 خوبــه ،مــا فقــط یــک شــب میمونیــم .یــه اتــاق یــک تختــه لطفـاً،در ضمــن مــن همــراه خــودم چهــار تــا گربــه دارم.
 مشــکلی نیســت شــما میتونیــد گربههــا رو بــه مســئول حیوانــاتبســپارید و موقــع خــروج از هتــل پــس بگیریــد ،محــل نگهــداری
حیوانــات مــا کام ـ ً
ا مهجــزه.
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بعــد از اینکــه کارت اتــاق رو دریافــت کردنــد و خیالشــان از بابــت
گربههــا راحــت شــد ،بــه طــرف آسانســور رفتنــد .جیــن قبــل از
رســیدن بــه اتــاق از آوا پرســید:
 اگه گشنه هستی فکر میکنم رستوران هتل هنوز باز باشه. نه شام هنوز رو معدهام مونده. ماری هیچ وقت استعدادی تو آشپزی نداشت.بعــد از اینکــه وارد اتــاق شــدند و لبــاس خــواب پوشــیدند ،جیــن یــک
بالــش و کمــی مالفــه را روی زمیــن پهــن کــرد و گفــت« :تــو روی
تخــت بخــواب».
 تختش به قدر کافی جا داره ،تازه اینجا فقط یه پتو هست.جیــن کــه دیــد حــق بــا اوســت و قطعــا شــب ســردی هــم در پیــش
خواهنــد داشــت پرســید:
 تو مشکلی نداری؟ نه.301
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جیــن زمــان زیــادی صــرف نگرانــی کمبــود جــا روی تخــت نکــرد
زیــرا بالفاصلــه بعــد از اینکــه ســرش بــه بالــش رســید بــه خــواب رفــت
و آوا هــم در حالــی کــه پتــو را روی او و خــودش میکشــید چســبیده
بــه او چشــمانش را بســت.
وقتــی ســاعتها بعــد بــا آرامــش چشـمهایش را بــاز کــرد و خــودش
را کنــار آوا در اتاقــی ناآشــنا دیــد مدتــی طــول کشــید تا مســائل شــب
قبــل و رفتــن بــه هتــل را بــه یــاد بیــاورد .آهســته بــدون اینکــه آوا را
بیــدار کنــد از روی تخــت بلنــد شــد و نگاهــی بــه ســاعت دیــواری
کــرد ،ســاعت هفــت صبــح را نشــان مــیداد امــا جیــن احســاس
میکــرد خیلــی بیشــتر از نــه ســاعت خوابیــده و دیگــر آن منگــی بعــد
از مصــرف قــرص خــواب را در خــودش احســاس نمیکــرد؛ هیــچ
وقــت واقعـاً نتوانســت بــه آن قرصهــا عــادت کنــد و خوشــحال بــود
دیشــب را بــدون کمــک آنهــا بــه خوبــی ســپری کــرده بــود.
دســت و صورتــش را آب زد و بعــد از اینکــه ســفارش صبحانــه داد
روی مبــل کنــار پنجــره اتــاق لــم داد؛ عجلــهای نداشــتند ،بعــد از
خــوردن صبحانــه میتوانســتند بــه راهشــان ادامــه بدهنــد.
در ســکوت صبــح و صــدای تنفــس مالیــم آوا بــه دنبالـهی خاطــرات
او فکــر کــرد؛ بســیار کنجــکاو شــده بــود تــا بفهمــد ســرانجام چــه بــر
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ســر نــدا آمــده بــود؟ شــخصیت نــدا بــه طــرز عجیبــی جیــن را بــه یــاد
هماتاقــی دوران دبیرســتانش مینداخــت ،هــر چنــد تــا آنجــا کــه خبــر
داشــت کتلیــن بعــد از دبیرســتان وارد رشــته مدیریت شــده بــود و حاال
ی ماننــد نــدا
فــرد موفقــی بــود امــا او هــم ســادهباوری و ذهنــی رویایـ 
داشــت تــا اینکــه یــک حادثــه وحشــتناک در ســال آخــر دبیرستانشــان
باعــث شــد کتلیــن بــرای همیشــه ایــن خصوصیــت خــودش را تــرک
کنــد؛ انــگار کــه دنیــا تــاب تحمــل افــراد خوشبینــی را نــدارد کــه
بــه طــور احمقانـهای بــه داســتانهای پریــان و پایانهــای خــوش بــاور
دارند.
خمیــازهای کشــید و بــه طــرف جالباســی رفــت تــا دفترچــه را از جیــب
پالتویــش بیرون بکشــد:
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صبــح روز بعــد بــه تنهایــی داخــل تخــت از خــواب بیدار شــدم .دردی
رو بیــن پاهــام احســاس میکــردم ،احســاس میکــردم نیــاز شــدیدی
بــه تمیــز کــردن خــودم دارم ،حتــی نمیخواســتم اتفاقــات شــب قبــل
رو بــه یــاد بیــارم؛ نــه ،اگــر مرتــب بــه اونچــه کــه بــرام اتفــاق افتــاده
بــود فکــر میکــردم حتمــا خــل میشــدم ،بایــد خــودم رو جمــع و
جــور میکــردم ،االن وقــت دراز کشــیدن و گریــه کــردن نبــود ،بعــدا
وقتــی همــراه نــدا از ایــن جهنــم بیــرون رفتیــم بــه انــدازه عمــرم زمــان
بــرای تاســف خــوردن و زاری کــردن داشــتم .بــا ایــن فکرهــا مالفــه
رو کنــار انداختــم و بــا دیــدن مقــدار خونــی کــه از مــن روی تشــک
ریختــه بــود تقریبــا شــوکه شــدم .بــا احتیــاط پاهــام رو حرکــت دادم و
بیتوجــه بــه درد و ســوزش شــدیدی کــه احســاس میکــردم از جــام
بلنــد شــدم و بــه طــرف حمــوم رفتــم .بــرای اینکــه در راه تعادلــم رو
از دســت نــدم بــه در و دیــوار و هــر چــی بــه دســتم میرســید تکیــه
میکــردم .باالخــره بعــد از اینکــه وارد حمــوم شــدم ،درو پشــت ســرم
بســتم و بیــن خــودم و دنیــای واقعــی فاصلــه انداختــم .قبــل از اینکــه
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زیــر دوش بــرم بــدن کوفتــهام رو داخــل آینــه چــک کــردم؛ روی
بــازوی راســتم جــای پنــج تــا انگشــت دیــده میشــد ،چنــد تــا خــون
مردگــی شــدید هــم روی زانــو و کمــرم داشــتم .بــا وجــود قولــی کــه
بــه خــودم داده بــودم یــاد شــب قبــل و مقاومتــی کــه از خــودم نشــون
دادم افتــادم .روم رو از آینــه گرفتــم و زیــر دوش رفتــم .حقیقــت
بــزرگ دیگ ـهای کــه دیشــب موقــع تقــا و کشــمکش بــا خریــدار
پــردهام کشــف کــرده بــودم تقریبــا مــن رو از پــا در آورده بــود :وقتــی
بــا التمــاس ازش خواســتم تــا از روی مــن بلنــد بشــه ناگهــان مــرد
عــرب بــه فارســی شــروع بــه صحبــت کــرد؛ هنــوز هــم صــداش رو
بــه وضــوح میشــنوم:
 کار رو ســختتر نکــن ،تنهــا کســی کــه ضــرر میکنــه خــودتهســتی.
مــن کــه بــه معنــی واقعــی کلمــه شــوکه شــده بــودم بــرای یــه لحظــه
موقعیــت خودمــو فرامــوش کــردم و بــا تعجــب پرســیدم:
 تو ایرانی هستی؟شــیخ عــرب یــا ایرانــی در حالــی کــه بیشــتر وزنــش رو روی مــن
مینداخــت و باعــث شــد از درد بــه خــودم بپیچــم گفــت« :پــدرم
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ایرانــی بــود .حــاال دختــر خوبــی بــاش و تقــا نکــن».
واقعــاً ممکنــه یــک آدم اینقــدر ابلــه و نفهــم باشــه؟ یــه مــرد کــه
مــن رو خریــده بــه زور روی مــن خوابیــده و در شــرف ورود بــه
بــدن منــه؛ بدنــی کــه قلب ـاً اونــو بــه کــس دیگ ـهای دادم ،انتظــار داره
چــون هموطــن منــه بــا خوشــحالی قبولــش کنــم؟ چقــدر ممکنــه یــه
نفــر اینقــدر بیتفــاوت بــه رنــج و احساســات دیگــران باشــه کــه
همچیــن خواســتهای داشــته باشــه؟ راســتش حتــی االن هــم کــه ماههــا
از اون اتفــاق میگــذره نمیتونــم درک کنــم چطــور ممکنــه کســی
یــا افــرادی همچیــن رفتــاری نشــون بــدن؛ منظــورم اینــه کــه آدم حتمــا
بایــد طــرف مقابلــش رو در حــد حیــوون بدونــه تــا بتونــه همچیــن
عملــی باهــاش انجــام و بــده و تــازه طلــب هــم داشــته بــاش ،.ولــی نــه،
حتــی بــا حیوونهــا هــم رفتــار بهتــر از اونــی کــه مــن بعــدا باهــاش
مواجــه شــدم میشــد ،تنهــا چیــزی کــه میدونــم اینــه کــه حالــم
از همــهی آدمهــا بــه هــم میخــوره؛ همــه اونــا موجوداتــی هســتن
کــه فقــط ظاهــر آدمیــزاد رو دارن و باطنــا هــر کــس یــه جــوری اســیر
خواســتههای خودشــه .شــاید لیاقــت آدمهــا ایــن باشــه کــه همیشــه بــه
نوعــی در رنــج و عــذاب باشــن چــون اگــر خودشــون در رنــج نباشــن،
باعــث رنــج دیگــران میشــن.
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متاســفم روز قبــل نتونســتم کامــل ماجــرای اون شــب رو بنویســم.
هنــوز هــم یادآوریــش بــرام ســخته و نمیتونــم کســانی کــه باعــث
ایــن بدبختــی شــدن رو ببخشــم .روانپزشــکم میگــه اولیــن قــدم
بــرای رســیدنم بــه آرامــش ،بخشــیدن افرادیــه کــه بــه مــن آســیب
رســوندن؛ گفتــن ایــن حــرف از عمــل کــردن بــه اون آســونتره،
فکــر نمیکنــم حتــی اگــر بمیــرم و اســتخونهام بــه خــاک تبدیــل
بشــه و از اون خــاک درختــی رشــد کنــه و از اون درخــت میــوهای بــه
وجــود بیــاد ،حتــی اون موقــع هــم نمیتونــم ببخشــم .میدونــم کــه
حتــی در اون زمــان هــم میــوهی ایــن درخــت ،نفــرت و انتقامــه.
صبــح اون روز بعــد از اینکــه دوش خیلــی طوالنــیای گرفتــم ،از
حمــوم بیــرون اومــدم .وقتــی حمــوم بــودم کســی مالفههــای خونــی
رو عــوض کــرده بــود و ســینی صبحانــه رو آورده بــود .بیتوجــه بــه
غــذا لبــاس خــواب ســفیدی کــه بــرام روی تخــت گذاشــته بودنــد رو
پوشــیدم و روی تخــت افتــادم و تــا ظهــر خوابیــدم و وقتــی خدمتــکار
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بــرای آوردن نهــار وارد شــد دوبــاره بــا ایما و اشــاره حالیــش کردم که
میخــوام همــون زنــی رو کــه فارســی میدونســت ببینــم .خوشــبختانه
خدمتــکار منظــورم رو متوجــه شــد و بعــد از گذاشــتن ظــرف غــذا
دنبــال اون زن رفــت.
مدتــی بعــد زن وارد اتــاق شــد ،ایــن دفعــه انــگار میدونســت چــی
میخــوام چــون بــه محــض ورود گفــت:
 فردا صبح به عمارت داخلی پیش ام محمد میری. ام محمد؟ مادر آقا.مــن کــه مونــده بــودم مــادر ایــن مــرد چــه ربطــی بــه مــن و نــدا داره
منتظــر توضیــح بیشــتری شــدم امــا وقتی حــس کــردم توضیح بیشــتری
در کار نیســت پرســیدم:
 بــه مــن گفتــن بعــد اینکــه کارم تمــوم شــد میتونــم بــرم پیــشخواهــرم.
 خواهــرت؟ تــو تنهــا خدمتــکاری هســتی کــه بــه عمــارت فرســتاده308
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میشــه.
یه لحظه احساس کردم اشتباه شنیدم:
 خدمتکار؟ خانــم بــه یــه خدمتــکار جدیــد نیــاز دارن ،نهــارت رو بخــور و بیشــتراز ایــن ســوال نپرس.
اولــش فکــر کــردم شــاید اشــتباهی شــده ،مطمئن ـاً اشــتباه شــده بــود
امــا وقتــی ســاعتها گذشــت و دیگــه خبــری از اربــاب خونــه و زن
نشــد نگــران شــدم و باالخــره از اتــاق اومــدم بیــرون .خوشــبختانه در
اتــاق قفــل نبــود ،نمیدونســتم بایــد چــی کار کنــم ،دیگــه بــه هیــچ
کــس اعتمــاد نداشــتم ،تنهــا راه نجــات رو تــو ایــن میدیــدم کــه
خــودم رو بــه اولیــن ایســتگاه پلیــس برســونم و بــا دادن مشــخصات
آتنــا امیــدوار باشــم نــدا رو ســالم یــا حداقــل زنــده پیــدا کنــم.
بــا احتیــاط پاورچیــن پاورچیــن از کنــار دیــوار بــه ســمت پلــکان
حرکــت کــردم؛ هنــوز لبــاس خــواب تنــم بــود و بــا موهایــی درهــم
کــه تــا کمــرم پاییــن ریختــه بــودن بیشترشــبیه یــه روح بــودم .دو تــا
مــرد مشــغول صحبــت کــردن و حمــل کــردن یــه ســری اســباب و
اثاثیــه در طبقــهی زیــری بــودن .راهــم رو کــج کــردم و از پلــکان
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دیگــهای پاییــن رفتــم .خونــهای کــه تــوش بــودم خیلــی بــزرگ و
پیــچ در پیــچ بــود .بعــد ده دقیقــه دزدکــی روی فرشهــا راه رفتــن،
بــه طبقــهی همکــف رســیدم .در ورودی ســاختمون نیمــه بــاز بــود
و میشــد از الی اون بــاغ رو دیــد .بنــا بــر تجربــهی دو روزی کــه
از پنجــره اتاقــم بــاغ رو دیــد مــیزدم میدونســتم کــه حتمــا چــن
تــا نگهبــان داخــل حیــاط هســتن .صدایــی از پشــت ســرم شــنیدم و
تــو یــه لحظ ـهی وحشــتناک قبــل اینکــه کســی منــو ببینــه خــودم رو
پشــت پــردهی ســالن مخفــی کــردم؛ زنــی بالفاصلــه وارد ســالن شــد
و بــه ســمت در رفــت و اون رو بســت و بعــد بــه طــرف راهرویــی کــه
زیــر پلکانهــا بــود رفــت .نمیدونســتم چــی کار کنــم ،هــوا کام ـ ً
ا
روشــن بــود و نمیشــد دزدکــی جایــی رفــت .از پشــت پــرده بیــرون
اومــدم و بــه طــرف در اصلــی رفتــم ،اونــو کمــی بــاز کــردم و حیــاط
رو دیــد زدم .حــدود دویســت متــر جــادهی ســنگی ،عمــارت رو بــه
دروازهی آهنینــی کــه بــار اول دیــده بــودم میرســوند .بــا خــودم
حســاب کــردم حتــی همیــن کــه بــه در برســم خــودش خوبــه ،بعــدش
میتونــم بــا داد و هــوار از مــردم کمــک بخــوام .دامــن لبــاس خــواب
رو تــوی مشــتهام جمــع کــردم ،نفــس عمیقــی کشــیدم و وقتــی
مطمئــن شــدم کســی جلــوی عمــارت نیســت شــروع بــه دویــدن
کــردم .عضــات پــام هنــوز بــه خاطــر شــب قبــل درد میکــردن
امــا خــودم رو مجبــور کــردم بیتوجــه بــه درد پاهــا و پهلوهــام بــا
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تمــام قــدرت بــدوم .اونقــدر ســریع دویــدم کــه لبــاس تــا رونهــام
بــاال اومــده بــود .هنــوز تــو نیمــه راه بــودم کــه صــدای داد کســی رو
شــنیدم .حتــی عقــب رو هــم نــگاه نکــردم ،تمــام قدرتــم رو تــوی
پاهــام ریختــم و فقــط دویــدم .فریــاد دومــی بلنــد شــد امــا مــن حــاال
دیگــه بــه ده متــری در رســیده بــودم .صــدای پــارس بلنــدی شــنیدم.
بــا شــدت دســتم رو روی قفــل در گذاشــتم و بــا تمــام توانــم کشــیدم؛
در واقعـاً ســنگین بــود ،از وحشــت و ناامیــدی جیــغ بلنــدی کشــیدم و
فشــار بیشــتری وارد کــردم و در بــاز شــد .بــه زور خــودم رو از الی
اون بیــرون کشــیدم ،تــو لحظــه آخــر صــدای پــاره شــدن لباســم رو
شــنیدم؛ برگشــتم و دیــدم ســگ ســیاهی پاییــن لباســم رو تــو دهنــش
داره و وحشــیانه بــه طــرف مــن غــرش میکنــه ،دو نگهبــان هــم بــا
همــه ســرعت دارن بــه طرفــم م ـیدون .در رو ول کــردم و بــا تمــام
قــوا بــه دویــدن ادامــه دادم؛ بــر خــاف انتظــارم از خونـهی همســایهها
خبــری نبــود ،تــا چشــم کار میکــرد زمیــن بایــر و ب ـیآب و علــف
بــود .بــا پاهــای برهنــه بــه دویــدن روی ســنگریزههای داغ ادامــه
دادم؛ هــر طــرف رو نــگاه میکــردی چیــزی جــز زمیــن بایــر دیــده
نمیشــد ،وحشــتزده متوجــه شــدم وســط یــه بیابــان هســتم.
قبــل از اینکــه بتونــم تصمیــم بگیــرم ،موجــودی بــا پنجههــای تیــز از
پشــت روی ســرم افتــاد و وزنــش باعــث شــد روی زمیــن پــرت شــم؛
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فکــر میکنــم حیــوون رو طــوری تربیــت کــرده بــودن کــه دزدهــا رو
نکشــه چــون فقــط غــرش کنــان بــاالی ســر مــن کــه از تــرس قالــب
تهــی کــرده بــودم منتظــر شــد تــا نگهبــان از راه برســه .مردهــا وقتــی
بــه مــن رســیدن شــروع بــه داد و فریــاد کــردن .یکــی از اونــا بــازوم
رو گرفــت و بــا خشــونت مــن رو روی پاهــام بلنــد کــرد .هــر دو
مــرد بــرای لحظـهای بــه لبــاس پــاره و موهــای شــنی و پاهــای زخمیــم
خیــره شــدن ،بعــد مــردی کــه بــازوم رو گرفتــه بــود پارچـهای رو کــه
دور شــونهاش انداختــه بــود از گردنــش جــدا کــرد و بــه زور روی
ســرم انداخــت و منــو کــه ترســیده و ناامیــد بــودم بــه دوش گرفــت و
بــه ســمت عمــارت اربابــی حمــل کــرد.
وقتــی بــه عمــارت برگشــتیم همــون زنــی کــه فارســی بلــد بــود و مــن
فکــر میکنــم سرپرســت خدمتکارهــای منــزل بــود ،بــا خشــم بــه طرفم
اومــد و ســیلی محکمــی بهــم زد کــه باعــث شــد بــرای بــار دوم روی
زمیــن پــرت شــم .بعــد دســتور داد تــا بــه اتاقــم بــرم .ولــی مــن کــه
ایــن دفعــه خواهــرم رو بــه عنــوان بهانـهای بــرای درســت رفتــار کــردن
نداشــتم تــا جایــی کــه توانــم اجــازه مـیداد شــروع بــه جیــغ و داد زدن
کــردم و وقتــی یــه مــرد ســعی کــرد مــن رو روی دوشــش بلنــد بکنــه
بــا تمــام قدرتــم بــه هــر جــای ممکــن چنــگ انداختــم و مانــع از ایــن
شــدم کــه حتــی یــه ســانتیمتر مــن رو جابهجــا کنــه .آوای حــرف
312

یاسمن نسا

بنفشه سفید

گــوش کــن مــرده بــود ،اگــر قــرار بــود خواهــرم رو دیگــه نبینــم تمــام
ایــن خونــه رو همــراه آدمهــای تــوش بــه آتیــش میکشــیدم .اگــر
بگــم کــه حداقــل ســه تــا مــرد مجبــور شــدن دســت و پــام رو بگیــرن
و تــوی اتــاق زندانیــم کنــن ،اقــرار نکــردم.
بعــد از اینکــه داخــل اتــاق ولــم کــردن و در رو قفــل کــردن مثــل
دیوونههــا بــه طــرف بالکــن دویــدم؛ حتمــا میتونســتم از دیــوار
پاییــن بــرم امــا بدبختانــه بــه محــض اینکــه از روی بالکــن خــم شــدم
تــا ارتفــاع رو بســنجم متوجــه یــک ســگ بــزرگ کــه زیــر اتاقــم
بســته بــودن شــدم .یــه نگهبــان هــم یــه کــم دورتــر وایســتاده بــود.
بــا خــودم گفتــم ســگه ایــن دفعــه حتمــا گلــوم رو پــاره میکنــه،
بیخیــال بالکــن شــدم و برگشــتم داخــل اتــاق .اول بــه فکــرم رســید
اتــاق رو آتیــش بزنــم و وســط هیاهــوی آتیــش فــرار کنــم امــا هیــچ
کبریــت ،شــمع یــا چیــزی کــه بشــه باهــاش آتــش روشــن کــرد پیــدا
نکــردم .دستشــویی و حمــام هــم پنجــرهای نداشــتن؛ مثــل یــه مــوش
تــو تلــه گیــر کــرده بــودم و نمیدونســتم چــی کار کنــم ،حتــی بــه
فکــرم رســید خطــر حملــه ســگ رو قبــول کنــم و از بالکــن پاییــن
بــرم امــا یــاد بیابــون بیــرون خونــه افتــادم؛ حــاال دیگــه میدونســتم کــه
فقــط فــرار کــردن کافــی نیســت ،بایــد اونقــدر وقــت بــرای خــودم
میخریــدم کــه بتونــم بــه شــهر برســم .مــدت زیــادی تــو بالتکلیفــی
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نشســتم؛ درســت تــا وقتــی کــه هــوا داشــت تاریــک میشــد .صــدای
بــاز شــدن قفــل درو شــنیدم؛ اربــاب خونــه وارد اتــاق شــد ،کامــ ً
ا
مشــخص بــود اصـ ً
ا خوشــحال نیســت و بــا دیــدن مــن کــه گوشـهی
اتــاق روی زمیــن نشســته بــودم اخمهــاش بیشــتر درهــم رفــت .بــا
دیدنــش از جــام بلنــد شــدم و لــرزان گفتــم:
 تورو خدا بذار من برم ،خواهرم منتظر منه.مرد اخمی کرد و گفت« :تو چیزی نمیدونی؟»
 چی رو نمیدونم؟ مــن بابــت تــو پــول زیــادی بــه آتنــا دادم ،طبــق قــرارداد تــو واســهدو ســال کنیــز مــن هســتی .مــن پــول دو ســال کار تــو رو بــه اون دادم
تــا بــه خانــوادهات بــده.
 از چــی حــرف میزنــی؟! تنهــا خانــواده مــن خواهرمــه کــه اون روهــم مثــل مــن بــه زور بــه دبــی آوردن.
 بــرای مــن فرقــی نــداره ،مــن پــول دادم و تــا انــدازه پولــی کــه بابــتتــو دادم بــرام کار نکنــی هیــچ کجــا نمـیری!
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 نه ،تو نمیتونی این کارو با من بکنی. بهتره درست رفتار کنی! خدیجه تو رو میبره به محل کارت.بعــد گفتــن ایــن حــرف اتــاق رو تــرک کــرد و مســئول خدمتکارهــا،
خدیجــه ،همــون زنــی کــه فارســی حــرف م ـیزد اومــد داخــل و در
حالــی کــه بــازوم رو میکشــید گفــت:
 تکون بخور ،به قدر کافی دردسر درست کردی.زن رو با شدت به عقب هول دادم و داد زدم:
 بــه مــن دســت نــزن! تــا وقتــی کــه خــودم نخــوام هیــچ کــسنمیتونــه مجبــورم کنــه اینجــا بمونــم.
البتــه بعــد اینکــه خدیجــه یــک گوشــتمالی حســابی بهــم داد نظــرم
عــوض شــد؛ تــا صبــح از درد شــاق خــواب بــه چشــمهام نیومــد.
صبــح خیلــی زود در حالــی کــه هنــوز آفتــاب طلــوع نکــرده بــود
بــرای بردنــم اومــدن .مــن کــه بــه ســختی راه میرفتــم همراهشــون
رفتــم .باهمدیگــه بــه ســاختمون دیگـهای کــه دقیقــا پشــت ســاختمون
اول بــود رفتیــم ،اینجــا هــم بــه انــدازه قبلــی بــزرگ بــود و امــا دو طبقه
داشــت .فضــای بیــن دو ســاختمون رو بــا حــوض مصنوعــی تزئیــن
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کــرده بــودن ،هیــچ خبــری از درخــت و گل و گیــاه نبــود انــگار کــه
حتــی درختهــا هــم توانایــی تحمــل ایــن محیــط رو نداشــتند.

جیــن بــا شــنیدن صــدای در اتــاق از جــا پریــد؛ پیشــخدمت هتــل میــز
صبحانــه را داخــل آورد و مشــغول چیــدن میــز شــد .در این بیــن آوا از
ســر و صــدای ایجــاد شــده بیــدار شــد و آهســته چشــمان نیمــه بــازش
را بــه طــرف مــرد غریبــه دوخــت .جیــن صبــر کــرد تــا پیشــخدمت
خــارج شــود و بعــد گفــت« :بهتــره صبحانــه بخوریــم ،بعــد حرکــت
کنیــم».
آوا بــا بیمیلــی نگاهــی بــه قهــوه داغ کــه عطــر وسوســه را در اتــاق
رهــا میکــرد انداخــت و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ده دقیقــه خــواب
بیشــتر ،ارزش باالتــری دارد و دوبــاره ســر را روی بالــش گذاشــت.
جیــن فنجــان قهــوهاش را برداشــت و در حالــی کــه آنرا مــزه مــزه
میکــرد روی صندلیــش نشســت تــا بــه خوانــدن ادامــه دهــد:

خدیجــه بعــد از اینکــه منــو از دو تــا ســالن بــزرگ و یــه راهــروی
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تنــگ و تاریــک عبــور داد ،در چوبــی خاکســتریرنگی رو بــاز کــرد
و واردش شــد؛ بالفاصلــه از بــوی انــواع ادویهجــات حــدس زدم کــه
وارد آشــپزخونه شــدیم .دو تــا زن چــاق و ســبزه بــاالی ســر دیــگ
ایســتاده بــودن و دختــر جــوون سیاهپوســتی کــه بــه طــرز عجیبــی
الغــر بــود ،روی زمیــن بــدون فــرش نشســته بــود داشــت ســیب
زمینــی پوســت میکنــد .هــر ســه نفــر بــا ورود مــا چنــان خریدارانــه و
کنجکاوانــه بــه ســر و وضــع مــن خیــره شــدن کــه انــگار قــراره مــن رو
بــه اونهــا بفروشــن! از عــرض آشــپزخانه در حالــی کــه مراقــب بــودم
بــه چیــزی نخــورم و بــا کســی چشــم تــو چشــم نشــم لنــگان لنــگان رد
شــدم.
از در فلــزی کــه آخــر آشــپزخونه بــود خــارج شــدیم؛ پشــت در دوم
راهــروی تنــگ و کامـ ً
ا تاریــک و بــدون پنجــره بــود ،ســمت چــپ
و راســت راهــرو دو تــا در آهنــی بــود و تــه راهــرو در دیگ ـهای بــود
کــه از نــوری کــه از درزش وارد میشــد معلــوم بــود بــه حیــاط بــاز
میشــود .خدیجــه خانــم در ســمت راســت رو بــاز کــرد و گفــت:
«حمــام».
بــا تعجــب بــه مســتراح شــرقی گوشـهی حمــام و دوش زنــگ زدهاش
نــگاه کــردم و قبــل اینکــه بتونــم حرکــت بکنــم خدیجــه بــازوم رو
کــه هنــوز زخمــی بــود محکــم گرفــت و داخــل حمــوم پــرت کــرد:
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 اون یکــی در اتــاق خوابــه .خــون روی تنــت رو بشــور و بــرو اونجــا،نیلوفــر بهــت لبــاس میده.
بعــد از اینکــه در حمــوم رو بســت ،بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ پنجـرهای
اونجــا نبــود کورمــال کورمــال دنبــال کلیــد بــرق گشــتم و باالخــره
موفــق شــدم پیــداش کنــم .بــا ســختی لباســم رو کــه بعضــی جاهــاش
از شــدت ضربــه شــاق پــاره شــده بــود درآوردم .بیشــتر ضربههــا
بــه بــازو و کمــرم خــورده بــودن و حتــی نمیتونســتم دس ـتهام رو
راحــت بلنــد کنــم .شــیر آب رو بــاز کــردم و بالفاصلــه زیــر دوش
رفتــم .وقتــی آب ســرد روی زخمهــام ریخــت کمــی از سوزششــون
کــم شــد .زیــاد زیــر دوش معطــل نکــردم؛ دسـتهام کــه تقریبــا فلــج
بــودن و نمیتونســتم موهــام رو چنــگ بزنــم ،فقــط اجــازه دادم آب
ســرد و خنــک تمــام تنــم رو خیــس کنــه .ســرم رو بــاال گرفتــم و
دهنــم رو بــاز کــردم و تــا اونجایــی کــه میتونســتم آب خــوردم.
بعــد شــیر رو بــه زحمــت بســتم و بیتوجــه بــه آبــی کــه از ســر و روم
میریخــت از حمــوم بیــرون رفتــم.
لباســی کــه قبـ ً
ا تنــم بــود دیگــه قابــل پوشــیدن نبــود .یواشــکی بــاال و
پاییــن راهــرو رو نــگاه کــردم و وقتــی هــر دو در حیــاط و آشــپزخونه
رو بســته دیــدم تنــد وارد اتــاق روبهرویــی شــدم .وقتــی لخت مــادرزاد
خیــس از آب و خونــی کــه از زخمهــام بیــرون میریخــت پریــدم
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تــو اتــاق ،دختــر قدکوتاهــی رو دیــدم کــه پشــت بــه مــن داخــل کمــد
درب و داغــان چوبــی دنبــال چیــزی میگشــت؛ دختــر بــا شــنیدن
صــدای در نیــم نگاهــی بــه مــن انداخــت و دوبــاره ســرش رو تــو
کمــد بــرد ،از زیــر دســتش حولـهای صورتــی بــه طرفــم دراز کــرد.
مــن کــه از دیــدن یــه آدم دیگــه داخــل اتــاق ،اون هــم وقتــی لخــت
بــودم داشــتم از خجالــت میمــردم ،بالفاصلــه حولــه رو دور بدنــم
پیچیــدم و نگاهــی بــه دور و بــر انداختــم .اگــه کمــد قهــوهای رو کــه
دختــر داخلــش داشــت دنبــال چیــزی میگشــت ندیــد میگرفتــم،
تــو اتــاق ســه تــا تخــت تــک نفــره فلــزی کنــار هــم چیــده شــده بــود.
اتــاق اونقــدر کوچیــک بــود کــه فاصلــه هــر تخــت فقــط در حــد این
بــود کــه بتونــی بیــن اونــا بــه ســختی حرکــت کنــی .بــه جــز تختهــا
یــه زیلــوی بــزرگ هــم کــف اتــاق پهــن بــود ،چیــز دیگ ـهای نبــود.
یــه پنچــره کوچیــک هــم تــو ارتفــاع بــاال بــود کــه حفــاظ داشــت.
هنــوز مشــغول برانــداز دیوارهــای ســفید و گــچ ریختهاشــون بــودم
کــه دختــر دســت از گشــتن کشــید و بــا یــه دســت لبــاس زیــر و یــه
پیراهــن بلنــد کــه تــا زیــر زانــوم میرســید بــه طرفــم اومــد؛ لباسهــا
رو بهــم داد و شــروع کــرد بــه عربــی چیزهایــی ســرهم کــردن .بعــد
از یــه مــدت کــه صحبــت کــرد و دســتهاش رو تــو هــوا تکــون
داد بــا چش ـمهای زاغ ریــزش بهــم نــگاه کــرد و متوجــه شــد چیــزی
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نفهمیــدم.
ناامیــدی رو کامــل تــو چشـمهاش دیــدم ،آهــی کشــید و روســری رو
کــه دور موهــای بلنــد ســیاهش پیچیــده بــود محکــم کــرد و شــمرده
شــمرده گفــت:
 نیلوفر .لك؟حــدس زدم اســمش بایــد نیلوفــر باشــه وگرنــه قبرســتونی کــه مــا
وســطش ایســتاده بودیــم ربطــی بــه گل و بلبــل نداشــت ،بــه خــودم
اشــاره کــردم و گفتــم« :آوا».
بــا لهجــهی عربیــش گفــت« :ایــران؟» ســرم رو بــه عالمــت مثبــت
تکــون دادم .آهــی کشــید و بــا دســتش بــه لباسهــا اشــاره کــرد و بعــد
بــه بازوهــای کبــودم .فکــر میکنــم متوجــه شــده بــود کــه تنهایــی از
عهــده پوشــیدن لبــاس برنمیــام ،بــا کمــک نیلوفــر لباســم رو پوشــیدم
و موهــام رو بســتم و روســری کهنــه رو روی ســرم انداختــم.
وقتــی کارمــون تمــوم شــد بهــم اشــاره کــرد همراهــش بــرم .آفتــاب
کامـ ً
ا طلــوع کــرده بــود و بــوی غــذا کل راهــروی اتاقــی کــه تــوش
بودیــم رو پــر کــرده بــود .از حرکت و رفتــار خدمتکارها متوجه شــدم
االن موقــع صبحونــه اســت .نیلوفــر همــراه دختــر سیاهپوســت دیگــه
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کــه اون هــم عــرب نبــود امــا حداقــل بهتــر از مــن عربــی میفهمیــد،
غذاهــا رو بــرد و منــم تــو آشــپزخونه مشــغول ریختــن مربــا و بریــدن
نــون شــدم .وقتــی ســینی چــای آمــاده شــد نیلوفــر ســینی رو برداشــت
و بهــم اشــاره کــرد همراهــش بــرم.
بــا دلهــره و اســترس بعــد اینکــه از اتــاق نشــیمن رد شــدیم وارد ســالن
غذاخــوری شــدیم؛ اولیــن چیــزی کــه توجــه منــو موقــع وارد شــدن
جلــب کــرد ،آدمــای ســر میــز مســتطیلی بــزرگ بــودن:
یــه پیــرزن کــه درســت بــاالی میــز نشســته و هــر دو دســتش تــا آرنــج
پــر از النگــو بــود و ســینهریز ســنگینی هــم بــه گردنــش داشــت،
ســرگرم صحبــت بــا خدیجــه بــود .اول کســی متوجــه ورود مــا نشــد،
صــورت پیــرزن خیلــی شکســته بــود و دسـتهاش پــر از لــک و پیــس
بــود ،بــا ایــن وجــود صــدای محکــم و قــویای داشــت و نگاهــش
بعــد از ورودمــون وقتــی روب ـهروش وایســتادیم ســرد و خشــن بــود.
مــادرم همیشــه میگفــت نــگاه افــراد جــدی ممکنــه خشــن بــه نظــر
بیــاد امــا افــرادی کــه ذاتـاً خشــن هســتن بیشــتر از جــدی بــودن ،نــگاه
گــرگ رو دارن و فکــر میکنــم ایــن دقیقتریــن توصیــف ممکــن
از ام محمــد بــود .در دو طــرف ام محمــد دو تــا زن جــوون نشســته
بــودن؛ یکــی از اونهــا کــه قــد متوســطی داشــت و میتونــم قســم
بخــورم حتــی از مــن هــم کوچکتــر بــود صــورت گــرد و ســرخی
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داشــت و لبهــای گوشــتی و دمــاغ کوچیکــش از اون دختــر جذابــی
ســاخته بــود امــا چیــزی کــه مانــع جــذاب بــه نظــر رســیدنش میشــد،
چشـمهاش بــودن کــه همــش بــا نگرانــی بــه ایــن طــرف و اون طــرف
نــگاه میکــردن .حتــی بــا وجــود اینکــه نشســته بــود هــم میشــد
گفــت کــه چنــدان قــد بلنــد نیســت .اون هــم طالهــای زیــادی از ســر
و هیکلــش آویــزون کــرده بــود .تــو فکــر بــودم کــه تــو ایــن گرمــا
احســاس خفگــی نمیکنــه؟ امــا نفــر ســوم میتونــم بگــم جالبتریــن
و عجیبتریــن آدم ســر میــز بــود؛ زن قدبلنــدی کــه موهاش رو پشــت
ســرش جمــع کــرده بــود ،برخــاف دو نفــر دیگــه کــه پیراهــن زنــای
عــرب رو پوشــیده بــودن ،کــت و دامــن شــیریرنگ که ســنگدوزی
شــده بــود بــه تنــش بــود و برخــاف اون یکــی زن نــگاه خونســردی
داشــت .دقیقــا وقتــی داشــتم زیرچشــمی نگاهــش میکــردم ســرش
رو چرخونــد و صــاف تــو چشـمهام خیــره شــد .همــون لحظــه هــم ام
محمــد حرفــش رو قطــع کــرد و خدیجــه بــه فارســی گفــت:
 بیا اینجا ،خانم میخوان از نزدیک ببیننت.بــا اســترس میــز رو رد کــردم و بــا فاصلــه کنــار خدیجــه وایســتادم
و ام محمــد رو نــگاه کــردم؛ مطمئــن نیســتم امــا فکــر کنــم از اینکــه
بــا پرروئــی تــو چشــاش زل زده بــودم خوشــش نیومــد ،اخــم کــرد و
تنــد چیــزی گــف ،.خدیجــه جوابــش رو داد و اون بــاز چیــز دیگـهای
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گفــت ،ایــن بــار خدیجــه بــا تشــر بهــم گفــت« :ســرت رو بنــداز پایین!
خانــم میگــن اگــه بــاز بــه فکــر فــرار بیفتــی ،ایــن بــار قــوزک پاهــات
رو میشــکنه و میندازتــت تــوی ســگدونی».
حتــی یــک لحظــه هــم بــه بلــوف بــودن ایــن حــرف شــک نکــردم؛
حســی بهــم میگفــت کــه ایــن کارو انجــام م ـیده .ســرم رو پاییــن
انداختــم و فکــر میکنــم موقتــاً همیــن راضیــش کــرد و گفــت بــه
آشــپزخونه بــرم .همــراه نیلوفــر از ســالن خــارج شــدیم امــا وقتــی
داشــتم از در بیــرون میرفتــم برگشــتم و دیــدم اون زن قــد بلنــد هنــوز
داره مســتقیم بــه مــن نــگاه میکنــه .بعــدا وقتــی تــوی آشــپزخونه
خدمتکارهــا داشــتن صبحانــه میخــوردن بــا ادا اطــوار از نیلوفــر
پرســیدم اون دو تــا زن ســر میــز کــی بــودن؟ بعــد ده دقیقــه پانتومیــم
فهمیــدم دختــر صــورت گــرد همســر دوم اربــاب ،عایشــه هســت و
اون یکــی اســما همســر اولشــه .چــون زنهــا عاشــق حــرف هســتن
ماریــا خدمتــکار اوکراینــی کــه از مــن بیشــتر عربــی میفهمیــد بــا
انگلیســی دســت و پــا شکســتهاش حالیــم کــرد کــه عایشــه یــک ســال
قبــل زایمــان کــرده ،یــه پســر و یــه دختــر دنیــا آورده امــا نــوزاد پســر
ســه روز بعــد تولــد میمیــره و از اون موقــع ام محمــد بــه دنبــال زن
ســومیه تــا بتونــه بــرای پســرش ،پســر دنیــا بیــاره .طبیعتــا ســوال کــردم
چــرا اســما حاملــه نشــده؟ کــه نیلوفــر زمزمــه کــرد« :عقیــم».
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بعــد از صبحانــه مدتــی رو صــرف شســتن ظرفهــا و تمیــز کــردن
آشــپزخانه کردیــم .بعــد نیلوفــر مــن رو همــرا ماریــا بــه بــاغ پشــت
خونــه فرســتاد تــا لباسهــا و مالفههــای خشــک شــده رو جمــع
کنیــم .بــاغ پشــتی درختهــای نخــل و چنــد تــا درخــت گرمســیری
دیگــه داشــت کــه آدم وسوســه میشــد بــره و زیــر ســایهی خنکشــون
دراز بکشــه ،مخصوص ـاً کــه ریختــه شــدن عــرق تنــم روی زخمهــام
باعــث سوزششــون میشــد و خیلــی احســاس ناراحتــی میکــردم.
بــه هــر جــون کندنــی بــود لباسهــا رو برداشــتیم و داخــل ســبدهایی
کــه بــا خودمــون آورده بودیــم ریختیــم .دسـتهام مشــغول کار بــود
امــا ذهنــم بیوقفــه بــه دنبــال راهــی واســه فــرار میگشــت تــا اینکــه
ســنگینی نگاهــی رو حــس کــردم و وقتــی بــه ســاختمون نــگاه کــردم
اســما رو دیــدم کــه از پشــت یکــی از پنجرههــای طبقــه دوم مــن رو
نــگاه میکنــه.

324

یاسمن نسا

بنفشه سفید

۱۶

دیــروز هماتاقیــم خــودش رو از پنجــره آسایشــگاه پــرت کــرد
پاییــن؛ یــه دختــر بیســت و شــش یــا بیســت و هفــت ســاله بــود .تــو
ایــن ســه ماهــی کــه اینجــا هــماتاقــی بودیــم ،حتــی اســمش رو هــم
نپرســیدم .ســاعت دوازده بــود .مــن بیــدار بــودم .چــن شــبی میشــه
کــه قرصهایــی کــه بهــم مـیدن رو یواشــکی بــاال میــارم؛ فکــر کنــم
یکیشــون قــرص خوابــه ،چــون از اون موقــع دیگــه خوابــم نمیبــره.
دختــره مثــل همیشــه تــو خــواب گریــه زاری میکــرد .دســتهاش
رو بیشــتر اوقــات میبســتن چــون بعضــی وقتهــا بیدلیــل خودزنــی
میکــرد؛ در مــورد دیگــران بــه ب ـیآزاری یــه مورچــه بــود امــا بــه
خــودش رحــم نمیکــرد .اون شــب هــم دســت و پــاش رو بســته
بــودن .بعــد یــه مــدت حــس کــردم دیگــه صــدای نالــهاش نمیــاد؛
برگشــتم نگاهــش کــردم دیــدم داره مــن رو نــگاه میکنــه؛ آدم تــوی
ســیاهی نگاهــش غــرق میشــد.
یکــی از دســتهاش رو بــراش بــاز کــردم ،بــا نگاهــش ازم تشــکر
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کــرد و اون یکــی دســتش رو خــودش بــاز کــرد .بــه طــرف پنجــره
رفــت؛ اصــ ً
ا تردیــد نکــرد ،حتــی بــرای یــک صــدم ثانیــه .هیــچ
نگرانــی نداشــت ،مدتهــا بــود کــه میدونســت چــی میخــواد؛
اینــو از چشــمهاش خونــدم.

جین سرش را بلند کرد و نگاهی به ساعت روی میز انداخت.
 فکر کنم دیگه وقت رفتن باشه.آوا بــا بیمیلــی از جایــش بلنــد شــد .جیــن لیــوان خالــی قهــوه را روی
میــز صبحانــه گذاشــت و مقــداری نــان شــیرمال بــرای ســر راهشــان
برداشــت.
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بخش سوم

دنده ماشین را عوض کرد و با حرص گفت:
 راننده احمق.آوا بیتوجــه بــه عصبانیــت جیــن از دســت راننــده کامیونــی کــه مانــع
ســبقت آنهــا میشــد گفــت:
 کی غذا میخوریم؟جیــن بــا دســتش بــرای راننــده کامیــون عالمــت زشــتی فرســتاد و
مطمئــن شــد راننــده آنرا ببینــد و بعــد رو بــه آوا گفــت« :نون شــیرمال
تــو داشــبورد هســت».
 اونو یک ساعت پیش خوردیم.بــا دیــدن یــک راه گریــز کوچــک پایــش را بــر روی گاز فشــار داد و
بــا ســرعتی بــاور نکردنــی باالخــره ســبقت گرفــت.
327

یاسمن نسا

بنفشه سفید

 به اولین رستوران یا فروشگاهی که رسیدیم نگه میدارم.یــک ســاعت بعــد بــه یــک پمــپ بنزیــن رســیدند .جیــن کارت
اعتباریــش را بیــرون آورد و در حالــی کــه بــه آوا مــیداد گفــت:
«بــرو هرچــی میخــوای بخــر تــا مــن بنزیــن بزنــم».
آوا در جواب فقط به او خیره شد.
جین:
 درسته ،ایده احمقانهای بود با هم میریم.ماشــین را جــای مناســبی پــارک کــرد و فقــط شیشـههای عقــب را تــا
حــدی بــاز گذاشــت کــه هــوای تــازه بــه گربههــا برســد ،بعــد همــراه
آوا بــه ســمت فروشــگاه کنــار پمــپ بنزیــن حرکــت کرد .آوا درســت
چســبیده بــه جیــن قــدم برمیداشــت و مثــل بچ ـهای کوچــک یــک
قــدم از او فاصلــه نمیگرفــت .جــای زیــاد جالبــی نبــود ،نــه از آن
فروشــگاههای تمیــز کــه بــا اعتمــاد و خیــال جمــع خریــد میکنیــد
بلکــه جایــی بــود کــه باعــث میشــد خــوب حواســتان را جمــع کنیــد
و تاریــخ انقضــای هــر بســته را چــک کنیــد چــون خــدا میدانســت بــا
اولیــن درمانــگاه چقــدر فاصلــه داریــد .نمــای قرمــز ســاختمان ویــران
شــده بــود و بــا وجــود روشــنایی روز داخلــش تاریــک بــود.
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جین:
 اگــه چیــزی نظــرت رو گرفــت بــردار ،مــن م ـیرم آب معدنــی ونوشــیدنی بــردارم بــرای تــو راه.
آوا بــا اکــراه از او فاصلــه گرفــت و بــه ســمت نزدیکتریــن قفســه
رفــت ،جیــن هــم ســبدی برداشــت ،در یخچــال را بــاز کــرد و اول از
همــه یــک پاکــت شــیر بــرای بچــه گربههــا برداشــت ،یــک بســته
آب معدنــی و یــک بســته نوشــیدنی .همیــن طــور یــادش آمــد بایــد
بــرای پشــمالو غــذای گربــه بگیــرد .بــا دقــت تاریــخ انقضــای پاکــت
شــیر را چــک کــرد و آنرا داخــل ســبد انداخــت.
***
تا غروب آفتاب به رانندگی ادامه دادند.
جین:
 اگــه همیــن طــوری بــدون ایســتادن برونیــم تــا نزدیــک ســپیدهرســیدیم خونــه ولــی مــن زیــاد مطمئــن نیســتم ،هــوا ســرده و مــن هیــچ
وقــت تــو تاریکــی روی جــادهی ی ـخزده رانندگــی نکــردم.
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آوا یک جرعه آب نوشید و گفت« :من دستشویی دارم».
جیــن نگاهــی بــه چهــار بطــری خالــی آب معدنــی انداخــت و گفــت:
«داشــتم کــم کــم شــک میکــردم چــرا دستشــوییت نمیگیــره».
ســرانجام بعــد از مدتــی رانندگــی جلــوی مســافرخانهی جمــع و
جــوری نگــه داشــتند؛ جیــن گربههــا را برداشــت و چمــدان نصیــب
آوا شــد.
خوشــبختانه صاحــب مســافرخانه بــا بــردن گربههــا بــه اتــاق مشــکلی
نداشــت ،بــه شــرط اینکــه حیوانــات را داخــل قفسشــان نگــه دارنــد
تــا مزاحــم مســافران دیگــر نشــوند .ایــن بــار اتاقــی دو تختــه کرایــه
کردنــد و بعــد از اینکــه وارد اتــاق شــدند جیــن گربههــا را از جعبــه
بیــرون آورد و پشــمالو را هــم آزاد کــرد و غذایشــان را داد و ســر و
صــدای حیوانــات گرســنه را خوابانــد .هیــچ وقــت اینقــدر طوالنــی
رانندگــی نکــرده بــود و واقع ـاً احســاس خســتگی شــدیدی میکــرد
امــا میلــش بــه غــذا موقتــا بیــدار نگهــش داشــته بــود؛ میدانســت کــه
اگــر نصفــه شــب گرســنه بیــدار شــود نمیتوانــد از جایــی غــذا تهیــه
کنــد ،بــه همیــن دلیــل رو بــه آوا کــرد و گفــت« :اون طــرف خیابــون
یــه فســت فــوده ،بریــم شــام بخوریــم».
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آوا کــه مشــغول بررســی اتــاق هتــل بــود و روتختــی ســبز نظــرش را
جلــب کــرده بــود ســری بــه عالمــت موافقــت تــکان داد.
بــه محــض ورود بــه فســت فــود آوا میــزی در گوشـهی تاریــک مغازه
را انتخــاب کــرد و جیــن بعــد از ســفارش یــک پیتــزای بــزرگ و دو
همبرگــر مخصــوص و ســیب زمینــی ســرخ شــده و دو کــوکا کــوال
بــه دنبالــش رفــت.
طبــق معمــول آوا بــا خــوردن ســیب زمینــی و نــان همبرگــر خــودش
را ســیر کــرد امــا بــا اصــرار جیــن کمــی از پیتــزا را هــم امتحــان کــرد
و ظاهــرا ً از آن خوشــش آمــد .جیــن شــکرگزار بــود کــه فســت فــود
خلــوت اســت وگرنــه اگــر قــرار بــود بــا ورود هــر فــرد غریبــه آوا نیــم
متــر از روی صندلیــش بــاال بپــرد ،ترجیــح مـیداد گرســنه بخوابــد.
بعــد از صــرف شــام و بازگشــت بــه اتــاق لباسهایــش را عــوض و
شــب بــه خیــر نصفــه نیمــه حوالــه آوا کــرد و ماننــد مــردهای روی
تختــش افتــاد و بــه خــواب عمیقــی فــرو رفــت.
***
نمیدانســت ســاعت چنــد اســت فقــط میدانســت کــه بــا چنــگ
پشــمالو روی مــچ دســتش از خــواب پریــد؛ بــا ناراحتــی مــچ
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دردناکــش را روی مالفــه کشــید و در همــان لحظــه صــدای نال ـهی
مبهمــی توجهــش را جلــب کــرد ،بــا عجلــه چــراغ خــواب را روشــن
کــرد؛ آوا روی تخــت خــودش مچالــه شــده در حــال نالــه کــردن
بــود .بــدن جیــن ســریعتر از مغــزش واکنــش نشــان داد و در کمتــر از
یــک ثانیــه او کنــار تخــت آوا ایســتاده بــود .نگاهــی بــه ســاعت کنــار
تخــت انداخــت ۴:۴۰ ،دقیقــه صبــح بــود .آوا نالـهی خفیــف دیگــری
کــرد .جیــن پتــو را کمــی کنــار زد تــا صــورت او را ببینــد؛ بــه نظــر
میرســید هــر رویایــی کــه در آن لحظــه میبینــد چیــز دلپذیــری
نیســت .آهســته کمــی شــانهی آوا را تــکان داد .میدانســت کــه
خــواب بــه شــدت ســبکی دارد امــا بــر خــاف انتظــارش از خــواب
بیــدار نشــد و فقــط صورتــش بیشــتر درهــم شــد .جیــن باالخره شــانهی
او را گرفــت و تــکان محکمــی داد تــا اینکــه چشــمانش را بــاز کــرد؛
خیلــی ســنگین نفــس میکشــید و بــا پیشــانی عرقکــرده و چشـمهایی
پــر از وحشــت بیپایــان بــرای لحظـهای بــه جیــن خیــره شــد ،گویــی
زمــان تــا ابدیــت ایســتاد تــا دختــر بینــوا جیــن را شناســایی و در لیســت
دوســتان خــودش قــرار دهــد.
جین آهسته گفت:
 فقط یه خواب بود ،یه لیوان آب میخوای؟332
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آوا گیــج و منــگ ســرش را روی بالــش رهــا کــرد و بــه پشــت غلتیــد.
جیــن بــه ســمت یخچــال کوچــک رفــت و بطــری آب معدنــی را
برداشــت و در حالــی کــه بــه او کمــک میکــرد بنشــیند بطــری را بــه
دســتش داد.
آوا ابتــدا کمــی آب را مــزه مــزه کــرد و بعــد یکنفــس تا آخریــن قطره
را ســر کشــید .بطــری خالــی را از او گرفــت و کنــار تخــت گذاشــت.
هنــوز بــه طــرز نامحسوســی میلرزیــد و جیــن نمیخواســت او را
در ایــن وضعیــت رهــا کنــد و بــه تختــش برگــردد ،پــس بالفاصلــه
داخــل تخــت آوا خزیــد و او را مجبــور کــرد ســرش را روی ســینهاش
بگــذارد و گفــت« :مــن بیــدارم ،اگــه بــازم خــواب بــد دیــدی بیــدارت
میکنــم».
بــه نظــر ایــن تمــام چیــزی بــود کــه آوا نیــاز داشــت چــون نفســی بــه
آســودگی کشــید و در حالــی کــه بــه جیــن تکیــه داده بــود چشــمانش
را بســت.
بیــدار مانــدن جیــن کار زیــاد ســختی نبــود؛ در کمــال تعجــب شــب را
کامـ ً
ا خــوب خوابیــده بــود و جــز کمــی گرفتگــی در ناحیــه کمــرش
کــه بــه دلیــل ســاعتها رانندگــی بــود احســاس ناراحتــی دیگــری
نداشــت .بــا احتیــاط از روی تخــت دســتش را دراز کــرد تــا دفترچــه
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را کــه قبــل خــواب از جیــب بیــرون آورده بــود از کنــار چــراغ خواب
بردارد.
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۱۷

حــدود چنــد ماهــی تــو اون خونــه مونــدم و بــدون مــزد کار کــردم؛
گاهــی اوقــات هیجــده ســاعت کار میکــردم؛ بــا وجــود اینکــه غیــر
از مــن دو خدمتــکار دیگــه هــم بــودن امــا چــون آشــپزها فقــط وظیفــه
پختــن غــذا رو داشــتن و عــاوه بــر عمارتــی کــه زنهــا تــوش بــودن
عمــارت جلویــی رو هــم مــا بایــد تمیــز میکردیــم ،بــرای همیــن
دیگــه وقتــی بــرای اســتراحت و فکــر کــردن نمیمونــد.
بــا اعصــاب متشــنج و درگیــر کــه حتــی نمیتونســتم یــه لحظــه فکــر
نــدا رو از ســرم بیــرون کنــم اون همــه اتــاق و راهــرو رو هــر روز
میســابیدم و تــازه فــرداش بــه خاطــر رفــت و آمــد مهمونهــا دوبــاره
بایــد تمیــز میشــدن؛ ای کاش هم ـهی مشــکالتم فقــط بــه کار زیــاد
ختــم میشــد.
شــب اولیــن روز کاریــم اونقــدر خســته بــودم کــه اصـ ً
ا یــادم نمیــاد
کــی ســرم رو روی بالــش گذاشــتم فقــط میدونــم بــه انــدازهی یــه
پلــک زدن دوبــاره موقــع ســحر ،نیلوفــر از خــواب بیــدارم کــرد.
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خــوب بــود کــه بــه خاطــر خســتگی خوابــم عمیــق شــده بــود چــون
حداقــل موقــع خــواب نیــازی نبــود نگــران خــودم و یــا خواهرم باشــم.
صورتــم رو تــو حمــوم شســتم و بعــد بــا دختــرا رفتــم آشــپزخونه.
هنــوز کســی بلنــد نشــده بــود .ماریــا شــروع بــه داغ کــردن آب کــرد
و نیلوفــر تنــور کوچیکــی کــه گوش ـهی آشــپزخونه بــود رو روشــن
کــرد و بــا ایمــا اشــاره مــن رو کنــار خــودش نشــوند تــا روش پختــن
نــون رو بهــم یــاد بــده.
یــه ســاعتی مشــغول پختــن نــون بودیــم و آب کتــری هم جــوش اومده
بــود ،دلــم از گشــنگی بــه ضعــف افتــاده بــود .باالخــره ســر و کلــه
آشــپزها پیــدا شــد؛ تــو نظــر اول هــر دو شــیبه هــم بــودن ،ســبزه تنــد
و تپــل و قدکوتــاه امــا یکیشــون روی چونــه و ابروهــاش خالکوبــی
داشــت و اون یکــی موقــع راه رفتــن یــه کــم میلنگیــد.
بــا ورود آشــپزها نیلوفــر ،ماریــا رو مامــور کمــک کــردن بهشــون
کــرد و منــو بــا خــودش بــه عمــارت بــرد؛ اتــاق ام محمــد طبقـهی اول
بــود و از چراغــش معلــوم بــود کــه بیــداره و صــدای ضعیــف قــاری
قــرآن هــم از داخــل شــنیده میشــد .نیلوفــر بــدون مکــث بــه طــرف
پلکانهــا رفــت ،از اونجایــی کــه دیــر یــا زود بایــد عربــی رو یــاد
میگرفتــم گهگاهــی اشــیاء اطــراف رو نشــونم م ـیداد و اســم عربــی
اونهــا رو زمزمــه میکــرد.
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وقتــی بــه طبقــهی اول رســیدیم جلــوی اتاقــی بــا در ماهوتیرنــگ
وایســتادیم .نیلوفــر آروم در زد و بعــد وارد شــد .بالفاصلــه فهمیــدم
اینجــا اتــاق بچــه اســت؛ وســط اتــاق گهــوارهی بچــه بــود و پایینتــر
تخــت کوچیکــی بــود کــه زن مســنی روش خوابیــده بــود؛ از اونجایی
کــه قبــا زن رو ندیــده بــودم حــدس زدم بایــد دایــه بچــه باشــه .بعــد
از بیــدار کــردن دایــه و برداشــتن لباسهــای کثیــف بچــه و خالــی
کــردن ســطل کهنههــا از اتــاق بیــرون رفتیــم.
نیلوفــر رفــت تــا عایشــه رو بیــدار کنــه و بــا ایمــا و اشــاره از مــن
خواســت وســایل رو بــه رختشــور خونــه کــه درســت پشــت عمــارت
بــود ببــرم .تــوی تاریکروشــن هــوا از پلههــا پاییــن رفتــم و بــه جــای
عبــور از آشــپزخونه از راهــروی کوچیــک کنــار اون رد شــدم.
وارد اتــاق بزرگــی شــدم کــه اونجــا لباسهــا رو میشســتیم.
لباسهــای بچــه رو روی ماشــین لباسشــویی گذاشــتم و کهنههــا رو
تــو ســطل آشــغال خالــی کــردم .بعــد اینکــه کارم تمــوم شــد برگشــتم
آشــپزخونه و منتظــر شــدم تــا نیلوفــر پیــداش بشــه دیگــه .نزدیــک
وقــت صبحونــه شــده بــود کــه نیلوفــر پاییــن اومــد و مثــل روز قبــل
بــا کمــک هــم میــز صبحانــه رو چیدیــم .بهــم یــاد داد هــر ظــرف رو
کجــا بــذارم ،وقتــی آخریــن ظــرف غــذا رو هــم چیــدم و داشــتم از
ســالن خــارج میشــدم .اســما رو دیــدم کــه وارد ســالن شــد ،نگاهــی
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بهــم انداخــت؛ خیلــی محکــم و ســریع بــه زبــان انگلیســی بــا لهجـهی
عالــی گفــت:
 میخوام بعد از صبحانه ببینمت.مــن کــه انتظــار نداشــتم اون انگلیســی صحبــت کنــه مثــل احمقهــا
بهــش خیــره شــدم .اســما کــه فکــر میکــرد مــن انگلیس ـیام قــوی
نباشــه جملــهاش رو آهســتهتر تکــرار کــرد و بعــد پرســید:
 متوجه شدی؟ســرمو بــه عالمــت مثبــت تکــون دادم و ســریع از کنــارش رد شــدم.
انگلیســی مــن قــوی نبــود امــا هــر چــی بــود از عربیــم خیلــی بهتــر بــود
و چــون رضــا عاشــق دیــدن فیلــم بــود کــم کــم بــه مــرور زمــان بــا
کمــک کلــی فیلــم زبــان اصلــی ،فهمیدنــم خــوب شــده بــود.
تــوی آشــپزخونه بــا کمــک ماریــا کــه دســت و پــا شکســته زبــان بلــد
بــود بــه نیلوفــر گفتــم اســما میخــواد منــو ببینــه .نیلوفــر یــه لحظــه
بهــم خیــره مونــد و بعــد ســری بــه عالمــت فهمیــدن حرفــم تکــون
داد و بعــد از صبحانــه بــه جــای جمــع کــردن میــز منــو فرســتاد پیــش
اســما.
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نمیدونــم چــرا اســترس گرفتــه بــودم .از اولیــن برخوردمــون معلــوم
بــود دنیــای اون از دنیــای مــادر شــوهرش و عایشــه کام ـ ً
ا جداســت.
وقتــی وارد طبقــه دوم شــدم یــه لحظــه مونــدم؛ دو تــا راهــرو کــه تــوی
هــر راهــرو ســه تــا در بــود و مــن نمیدونســتم کــدوم اتــاق شــخصی
اسماســت.
کمــی ایــن پــا و اون پــا کــردم و یــاد روز قبــل افتــادم؛ اســما تــو اتاقــی
بــود کــه پنجــرهاش بــه بــاغ پشــت خونــه بــاز میشــد ،پــس بــا ایــن
حســاب بــه طــرف راهــروی دســت راســت رفتــم و بــه اولیــن در کــه
رســیدم چنــد بــار ضربــه زدم؛ هیــچ صدایــی بــه گــوش نرســید ،ســعی
کــردم در رو بــاز کنــم امــا قفــل بــود .ناامیــد بــه طــرف در دوم رفتــم،
قبــل از اینکــه دســتم بــه دســتگیره برســه در اتــاق آروم بــاز شــد.
 بیا تو!در حالــی کــه اســما درو بــرام نگــه داشــته بــود وارد اتــاق شــدم.
دکوراســیون اتــاق بــا دکــور کل خونــه فــرق داشــت؛ یــه دکــور کام ً
ال
مــدرن و غربــی ،از ســبک تزئینــی مخصــوص شــرقیها خبــری نبــود.
در عــوض میــز توالــت و تخــت ســفید رنــگ ،دیوارهــای روشــن،
شــمعها و گلهــای روی دیوارهــا حــس ورود بــه یــک دنیــای جدیــد
رو بــه آدم م ـیداد.
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دیوارهــا ســبز خیلــی روشــن بــودن و تمــام وســایل چوبــی اتــاق ســفید
رنــگ بــود .دو تــا تابلــوی نقاشــی خیلــی زیبــا درســت روبــهروی
تخــت آویــزون بــودن و گوشــه گوشــه اتــاق بــا شــمعدانیهای پایــه
بلنــد و شــمعهای معطــر و رنگــی تزئیــن شــده بــود .بــا تعجــب یــه
لــپ تــاپ مشــکی روی تخــت نظــرم رو جلــب کــرد .اســما در رو
پشــت ســرم بســت و در حالــی کــه روی صندلــی کنــار میــز توالــت
مینشســت گفــت:
 عربی میفهمی؟ نه انگلیسیم از عربی بهتره.ظاهرا ً از این جواب راضی بود چون ادامه داد:
 خوبــه ،زیــاد دوســت نــدارم خدمتکارهام در مورد مســائل شــخصیموراجــی کنن.
مــن کــه مــردد وســط اتــاق ایســتاده بــودم ،فقــط دو ســه کلمــه از
حرفــاش رو فهمیــدم ،ظاهــرا ً خــودش متوجــه شــد چــون شــمرده و
واضحتــر از قبــل ادامــه داد:
 تعجب نکن ،من لیسانسم رو تو انگلستان گرفتم.340
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واو ،ایــن دفعــه واقعــاً تعجــب کــردم و فکــر میکنــم چشــمهای از
حدقــه بیــرون زدهام خــوب حــس درونــم رو نشــون مـیداد چــون بــا
دیــدن قیاف ـهی مــن بــرای اولیــن بــار لبخنــد کوچیکــی زد و گفــت:
 ازت میخوام موهام رو برام درست کنی ،بلدی؟وقتــی فهمیــدم میخــواد موهــاش رو بــراش درســت کنــم انــگار زمان
بــه عقــب برگشــت؛ یــاد نــدا افتــادم کــه همیشــه ازم میخواســت
موهــاش رو بــراش درســت کنــم و سشــوار بکشــم ،لبخنــدش وقتــی بــا
رضایــت تــوی آینــه خــودش رو بررســی میکــرد و بوس ـهی هوایــی
کــه موقــع خــروج از خونــه بــرام میفرســتاد .بــا نــگاه خیــرهی اســما
روی خــودم از خاطراتــم بیــرون اومــدم ،ســری بــراش تکــون دادم
و نزدیکتــر رفتــم .اســما هــم پشــت بــه مــن رو بــه آینــه نشســت و
اجــازه داد تــا کارم رو انجــام بــدم .دقیــق نمیدونســتم بایــد چــی کار
کنــم؛ اول موهــاش رو خــوب شــونه زدم ،ســنگینی نگاهــش رو از
داخــل آینــه حــس میکــردم .موهــای خیلــی نــرم و لطیفــی داشــت
کــه بــوی خوبــی مـیداد ،دقــت کــه کــردم کل اتــاق اســما بــوی عطر
گل م ـیداد.
وقتــی شــونه کــردن رو تمــوم کردم گلســر قشــنگی روی میــز آرایش
توجهــم رو جلــب کــرد ،اون رو برداشــتم و موهــاش رو بــاالی ســرش
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جمــع کــردم و گیــره رو بســتم .کمــی موهــای جلــوی صورتــش رو
آزاد گذاشــتم و بعــد اینکــه کارم تمــوم شــد تــو آینــه نگاهــش کــردم.
بــدون اینکــه حرفــی بزنــه ریمیــل رو برداشــت و شــروع بــه آرایــش
کــرد .بــر خــاف وقتــی کــه داشــتم موهــاش رو درســت میکــردم
و بهــم خیــره شــده بــود االن مــن بــودم کــه بهــش زل زده بــودم،
واقعــاً زیبــا بــود؛ چشــمهای قهــوهای و پوســت صــاف و بینقصــی
داشــت ،دســتهاش کشــیده و الغــر بــودن ،نوعــی ســادگی و در
عیــن حــال اصالــت و زیبایــی تــوی ظاهــرش بــود کــه اون رو چنــد
برابــر خوشــگلتر میکــرد .وقتــی آرایشــش تمــوم شــد در حالــی
کــه گوشــوارهای رو بــه گوشــش مینداخــت گفــت:
 چند سالته؟ .۱۸ خوندن بلدی؟ دیپلم دارم. عالیــه .عایشــه حتــی مدرســه رو هــم تمــوم نکــرده؛ بــه کودنــی یــهگاو!
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بــه خــودم جــرات دادم ســوالی رو کــه از لحظــه دیــدن اتاقــش تــو
ذهنــم بــود ازش بپرســم ،بــا لهجــهی افتضاحــم پرســیدم:
 توی انگلستان چی خوندین؟دوباره لبخند زد و گفت:
 تو چه حدسی میزنی؟ فشن؟این دفعه بلند خندید و گفت:
 فشن رو دوست دارم اما اقتصاد خوندم.واو اقتصــاد؟ چطــور کســی کــه تــوی لنــدن درس خونــده حاضــره
تــوی یــه خونــه بــا هــووش زندگــی کنــه؟ تــازه گذشــته از اینکــه
شــوهرش دخترایــی مثــل منــو میخــره تــا شــب رو باهاشــون باشــه.
جــرات نکــردم ایــن ســوالها رو ازش بپرســم .بعــد از اینکــه آرایشــش
تمــوم شــد کمکــش کــردم لبــاس بپوشــه .ایــن بــار یــه کــت و شــلوار
زنانــهی مشــکی بــا رگههــای زرد پوشــید و روســری ابریشــمی زرد
رنگــی رو هــم روی ســرش انداخــت.
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اونقــدر از ظاهــرش اطمینــان داشــت کــه حتــی نیــم نگاهــی تــو آینــه
ننداخــت و بعــد از اینکــه لپتــاپ و کیــف دســتیش رو برداشــت،
بهــم گفــت کــه از فــردا راس ســاعت چهــار میخــواد مــن رو هــر
روز ببینــه.
خیلــی زود متوجــه شــدم کــه کــه وظیفــهی مــن رســیدگی بــه
کارهــای شــخصی اســما و تمیــز کــردن اتــاق شــخصی و مخصوص ـاً
اتــاق کارشــه کــه همیشــه پــر از کاغــذ بــود .ندونســتن زبــان مشــکل
بزرگــی بــرام شــده بــود .وقتــی موقــع اتــو کشــیدن لباسهــا از ماریــا
در مــورد اســما پرســیدم اخمــی کــرد و فقــط گفــت «زن عجیبیــه».
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۱۸

یــه هفتـهای از ســر زدن مــن بــه اتــاق اســما گذشــت .معمــوال حــدود
دو ســاعتی پیشــش میمونــدم تــا موقــع عصرونــه کــه بــراش چــای
بیــارم ،بعــد میرفتــم تــا بــه تمیــز کــردن عمــارت مــردا برســم؛ ایــن
اســمی بــود کــه مــن بــه عمــارت جلویــی داده بــودم چــون تقریبــا هیچ
وقــت ندیــده بــودم هیــچ کــدوم از زنــای خونــه اونجــا بــرن ،حتــی
وقتــی مهمــون هــم میومــد زنــای مهمــون تــوی عمــارت خانمهــا
میمونــدن .تــو ایــن مــدت بیشــتر اســما بــود کــه ســوال میپرســید؛
در مــورد خــودم و گذشــتهام ،حتــی بهــم یــه دیکشــنری فارســی بــه
انگلیســی داد تــا لغتهایــی کــه بلــد نیســتم رو از تــوش در بیــارم.
تقریبــا همــهی مکالمــات مــا تــا آخریــن روز حضــورم تــو اون
عمــارت بــه زبــان انگلیســی بــود و حتــی جلــوی ام محمــد و عایشــه
هــم بــه انگلیســی بهــم دســتور مـیداد؛ حــس میکنــم بــا ایــن کار بــه
نوعــی قصــد تحقیــر عایشــه رو داشــت کــه حتــی از مــن هــم کمتــره
کــه زبــان نمیدونــه .در کل بــا وجــود شــخصیت تــودار و ســاکتی
کــه داشــت اون دو ســاعتی کــه در روز کنــارش بــودم جــزو کــم
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اســترسترین ســاعات روزم بــود .تــوی همــون دو هفتــهی اول بــه
خاطــر حواسپرتــی چنــان دو بــار کتــک جانانــهای از خدیجــه
خــورده بــودم کــه دیگــه وقتــی خدیجــه بــا شــاق ظریفــش از کنــارم
رد میشــد بنــد بنــد وجــودم شــروع بــه لرزیــدن میکــرد و فقــط
وقتــی کنــار اســما بــودم مطمئــن بــودم خطــری تهدیــدم نمیکنــه.
یــه روز طبــق معمــول تــوی اتــاق خــواب اســما نشســته بــودم و داشــتم
کتــش رو کــه درزش بــاز شــده بــود میدوختــم ،اســما هــم روی
تخــت دراز کشــیده بــود و داشــت منــو طبــق معمــول دیــد مـیزد .بــا
اینکــه عجیــب بــود امــا یکــی از عالقههــاش شــده بــود زل زدن بــه مــن
موقــع کار کــردن .هــر بــار کــه تــوی بــاغ پشــتی مشــغول کاری بــودم،
میتونســتم تکــون خــوردن پــر دهی اتــاق کارش رو ببینــم.
کــوک آخــر رو هــم زدم و وقتــی از درســتی کارم مطمئــن شــدم
ســرم رو بلنــد کــردم و بهــش نــگاه کــردم؛ نــگاه غریبــی داشــت،
انــگار داشــت بــه مــن نــگاه میکــرد امــا مــن رو نمیدیــد ،وقتــی
متوجــه نگاهــم شــد روی تخــت صافتــر نشســت و گفــت:
 میخوای خواهرت رو برات پیدا کنم؟اونقــدر از ایــن ســوال ناگهانــی تعجــب کــردم کــه حواســم پــرت
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شــد و ســوزن کــه هنــوز تــوی مشــتم بــود تــو انگشــتم فــرو رفــت.
آآخــی گفتــم .دســتمو از روی کــت بلنــد کــردم ،یــه قطــره خــون
روی نــوک انگشــتم خودنمایــی میکــرد امــا مــن بیتوجــه بــه خــون
روی دســتم از اســما پرســیدم:
 واقعاً این کارو میکنی؟مــا قبــا در مــورد نــدا حــرف زده بودیــم؛ اولیــن بــاری کــه از
وضعیــت خواهــرم ابــراز نگرانــی کــردم واکنــش خاصــی نشــون نــداد.
میدونســتم بــه واســطهی شــراکتی کــه بــا بــرادرش تــوی یــه شــرکت
داره بیشــتر از زنهــای دیگــه از خونــه بیــرون مــیره و اگــه کســی
بتونــه کاری بــرام بکنــه اونــه ،امــا رفتــار ســردش نســبت بــه موضــوع
نــدا ایــن فکــرو تــو ســرم انداخــت کــه مثــل دیگــران اهمیتــی بــه مــن
و مشــکالتم نمـیده و تنهــا مــن رو بــرای اینکــه ســرش گــرم بشــه دور
و بــرش نــگاه داشــته.
خــم شــد از کنــار تختــش دســتمال کاغــذی رو برداشــت و در حالــی
کــه کنــارم میومــد گفــت:
 اگه بخوای میتونم از چند نفر بخوام برام دنبالش بگردن.امیدوارانــه بهــش نــگاه کــردم؛ بعــد از مدتهــا نــور امیــدی تــوی
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دلــم روشــن شــد ،از نگاهــم متوجــه ایــن قضیــه شــد و در حالــی کــه
دســتمال رو بــه حالــت نــوازش روی انگشــتم میذاشــت ادامــه داد:
 امــا کار آســونی نیســت ،زمــان میبــره؛ این شــهر پــر از فاحشـهخونهاست.
بــا هــر کلمــه جزئیــات چهــرهام رو زیــر نظــر گرفتــه بــود و وقتــی
ناامیــدی و غــم رو تــو صورتــم دیــد ادامــه داد:
 امــا کســایی رو میشناســم کــه کمــک میکنــن ،حتــی میتونــمشــوهرم رو راضــی کنــم دنبالــش بگــرده و بیارنــش اینجــا ...ولــی...
نفــس تــوی ســینهام حبــس شــد ولــی چــی؟ هــر چــی منتظــر شــدم
ادامــه نــداد تــا اینکــه بیصبرانــه گفتــم:
 ولی چی؟نگاه خردمندانهای بهم انداخت و گفت:
 هر چیزی تو این دنیا بهایی داره!منظورش رو نفهمیدم ،با گیجی گفتم:
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 من پولی ندارم.از سوتفاهمی که برام ایجاد شده بود لبخندی زد و گفت:
 من به پولت نیاز ندارم.بــا خــودم گفتــم پــس چــی؟ چنــد لحظــه بعــد جوابــم رو گرفتــم؛
خــم شــد و درســت لبهــام رو بوســید؛ یــک بوس ـهی کوتــاه .حتــی
فرصــت نکــردم تــو مغــزم ایــن قضیــه رو آنالیــز کنــم .تنهــا چیــزی کــه
یادمــه اینــه کــه بــا تــرس عقــب پریــدم .اســما گفــت:
 فکر میکنم از خدمتکارها شنیده باشی که چرا بچه ندارم؟ آره.لبخند تلخی زد و ادامه داد:
 زنــی کــه نتونــه بچــه بــه دنیــا بیــاره چــه دلیلــی بــرای تمکیــن شــدنداره؟
 اما تو خوشگلی.بعــد از اینکــه ایــن حــرف رو زدم تــازه متوجــه حرفــم شــدم؛ از
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خجالــت ســرمو پاییــن انداختــم .بــدون اینکــه لبخنــد بزنــه گفــت:
 فاحشــههای خوشــگلتر از مــن هــم هســتن ،بــرای اون زنهــایزیــادی وجــود داره امــا بــرای مــن مــردی وجــود نــدارد.
نمیدونســتم چــی بگــم؛ اگــه لزبیــن نبــود پــس نبایــد هــم از بــودن
بــا مــن لذتــی میبــرد .قبــل از اینکــه ایــن حــرف رو بهــش بگــم بلنــد
شــد و در حالــی کــه از مــن دور میشــد و بــه طــرف پنجــره اتاقــش
میرفــت گفــت:
 معشوقهی من باش و من قول میدهم خواهرت رو پیدا کنم.نــدا ...اســم نــدا مثــل یــه طلســم منــو خشــک کــرد .چــه اهمیتــی
داشــت کــه اســما واســه چــی مــن رو میخواســت ،مهــم ایــن بــود
کــه مــن چیــزی رو داشــتم کــه میتونســتم بــا اون خواهــرم رو نجــات
بــدم .شــاید همیــن لحظــه کــه مــا داشــتیم بــا هــم حــرف میزدیــم یــه
گوش ـهای از ایــن شــهر داشــتند بــه خواهــرم تجــاوز میکــردن.
 قبوله!بــا تعجــب بــه طرفــم برگشــت ،ظاهــرا ً انتظــار نداشــت اینقــدر ســریع
قبــول کنــم:
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 مطمئنی؟نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
 هر چیزی بهایی داره.لبخندی زد و گفت« :بیا اینجا».

جیــن ســرش را از روی دفترچــه بلنــد کــرد؛ چشــمانش از نــور کــم
اتــاق اذیــت شــده بــود ،بــا حیــرت نگاهــی بــه آوا کــه کنــار او مچالــه
شــده بــود و بــه خــواب رفتــه بــود انداخــت .شــاید آوا نمیفهمیــد کــه
چــرا اســما از او چنیــن خواســتهای داشــته امــا جیــن بــه عنــوان یــک
زن شــوهردار کــه ســالها از آخریــن همخوابگیــش بــا همســرش
میگذشــت خــوب ایــن مســاله را درک میکــرد؛ البتــه او هرگــز بــه
فکــر ســکس بــا دوســتان زنــش نیفتــاده بــود امــا اعتــراف میکــرد کــه
چنــد بــاری تــا مــرز رابطــه بــا بعضــی از مردانــی کــه بــه او توجــه نشــان
داده بودنــد رفتــه بــود ،حتــی یــک بــار در حالــت مســتی بوســهای
آتشــین از همــکار مــردش دریافــت کــرد کــه هنــوز هــم یادآوریــش
بدنــش را گــرم و ســرزنده میکنــد.
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آهســته بــدون اینکــه آوا را بیــدار کنــد از کنــارش بلنــد شــد و بــرای
خــوردن آب و آرام کــردن ذهــن آشــفتهاش بــه طــرف یخچــال
اتــاق رفــت .یــک بــار دیگــر ســاعت را نــگاه کــرد ،هنــوز تــا طلــوع
خورشــید کلــی زمــان مانــده بــود و جیــن دیگــر خوابــش نمیامــد.
دوبــاره آن احســاس نفــرت انگیــز را درون قلبــش احســاس میکــرد؛
احســاس رهــا شــدگی ،احســاس اینکــه بــه همــه کیــک تولــد رســیده
امــا او بــا وجــود اینکــه مســتحقتر از دیگــران بــود چیــزی نصیبــش
نشــده .احســاس نفــرت از ای کاش گفتنهــا ،حســرت زمــان از دســت
رفتــه و جسـتوجوی بیهــوده شـبهای بیخــواب بــرای پیــدا کــردن
اولیــن قــدم اشــتباهی کــه برداشــته تــا مســتحق ایــن شــرایط شــود .نــه
ایــن حــس ،حــس نفــرت نبــود ،چیــزی فراتــر از واپسماندگــی بــود.
اتوبــوس زندگــی ســاعتها پیــش حرکــت کــرده و او ســادهلوحانه
در انتظــار دروغــی خیالــی ســوار نشــد تــا او ،آن شــاهزاده ســفیدپوش
بیایــد ،غافــل از اینکــه او ســاعتها پیــش حرکــت کــرده و حــاال
فقــط گــرد و غبــار بلنــد شــده از اتوبوســی کــه ســوار نشــده ،تنهــا
چیــزی هســت کــه دارد ،گــرد و غبــار ســالها زن بــودن.
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۱۹

اســما زن مهربونــی بــود ،حتــی پیشــنهاد داد تــا تــو اتــاق کناریــش
زندگــی کنــم و گفــت خــودش یــه بهونــه جــور میکنــه امــا مــن
درعــوض ازش خواســتم تــا هرچــه ســریعتر دنبــال خواهــرم باشــه؛
متاســفانه امیــدی نداشــتم کــه شــوهرش کمــک کنــه.
همیشــه تعجــب میکــردم چــرا همچیــن زنــی بــا همچنیــن موقعیتــی
حاضــر بــود ایــن وضــع رو تحمــل کنــه .مطمئنـاً اونــم دالیــل خــودش
رو داشــت .راســتش هیــچ وقــت واقع ـاً دلــم نخواســت ازش چیــزی
بپرســم.
قبــل اذان صبــح طبــق معمــول بــا صــدای نیلوفــر ،پوشــیده از عــرق
ســرد ،از خــواب بلنــد شــدم .بــر خــاف روزهــای اول حــاال بعــد
از گذشــت تقریبــاً یــک مــاه هــر شــب کابــوس نــدا رو میدیــدم؛
کابوسهایــی کــه حتــی وقتــی از خــواب میپریــدم هــم مثــل روز
روشــن جلــوی چشــمهام رژه میرفتــن؛ خواهــر عزیــز و بیچــارهی
مــن.
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بعــد از آمــاده کــردن صبحونــه تنــد چنــد لقمــه ســرپا خــوردم و واســه
تمیــز کــردن عمــارت مردهــا رفتــم؛ امشــب قــرار بــود اونجــا جشــن
برگــزار بشــه ،از دو روز قبــل ،صبــح تــا شــبمون رو صــرف ســابیدن
و شســتن و عــوض کــردن پردههــا و روکشهــا میکردیــم ،حتــی
یــه بــار خدیجــه بــه خاطــر آهســته کار کــردن ماریــا اونقــدر محکــم
بــا شــاق بــه کمــرش زد کــه دختــر بیچــاره دو هفتــه زودتــر عــادت
ماهانــه شــد .امــروز فقــط بایــد طبقــه همکــف رو تمیــز میکــردم.
بــا عجلــه وســایل مــورد نیــازم رو برداشــتم و بــه طــرف عمــارت
رفتــم ،اول کارم رو بــا شســتن شیشــهها شــروع کــردم ،پردههــا
رو قبــا شســته بودیــم ،بــه محــض اتــو شــدن آویــزون میکردیــم.
پنجرههــای طبقــه همکــف بــزرگ و کثیــف بــودن ،گــرد و غبــار
و شــن صحــرا حتــی الی درزشــون هــم بــود ،بیشــتر از اونــی کــه
فکــرش رو میکــردم وقتــم صــرف ســابیدن پنجرههــا شــد .بــا عجلــه
لتــه رو داخــل ســطل انداختــم و بــرای آوردن جــارو برقــی بــه انبــاری
کوچیکــی کــه زیرپلههــا بــود رفتــم .موقــع بــاز کــردن در زیرپلــه از
گوشــه چشــم صالــح ،راننــده عمــارت ،رو دیــدم .محــل نذاشــتم ،در
هــر صــورت نــه اون بــا مــن کاری داشــت نــه مــن بــا اون .البتــه ظاهــرا ً
در مــورد کار نداشــتن اون بــا مــن اشــتباه کــردم ،چــون وقتــی تــو
زیرپلــه وســایل رو جابهجــا میکــردم تــا جــارو برقــی رو پیــدا کنــم
حضــور کســی رو پشــت ســرم احســاس کــردم؛ اولــش فکــر کــردم
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نیلوفــره کــه اومــده کمــک کنــه امــا وقتــی برگشــتم تــوی چهارچوب
در صالــح رو دیــدم؛ هیــکل الغــر و مردنیــش رو تکــون داد و اومــد
تــوی زیرپلــه .بــا توجــه بــه اینکــه زیرپلــه یــه اتــاق ســه متــری بیشــتر
نبــود دیگــه بــا ورود اون جــای زیــادی باقــی نمونده بــود ،ناخــودآگاه
دســتهی جاروبرقــی رو تــو مشــتم فشــردم و بــه فارســی گفتــم:
 چیه؟بــه جــای اینکــه حرفــی بزنــه ســریع دســتش رو دراز کــرد و روســری
رو از ســرم کشــید و قبــل از اینکــه بتونــم جیــغ بزنــم بــا دســتش محکم
دهنــم رو گرفــت .برخــاف هیکل الغــرش زور خیلی زیادی داشــت.
ســعی کــردم بــا دســته جــارو برقــی بزنــم تــوی ســرش امــا دســتهش
بلنــد بــود و الی وســایل گیــر کــرده بــود .یــه لحظــه بعــد صــدای جــر
خــوردن جلــوی لباســم رو شــنیدم و چیــز خیســی رو روی لبــام حــس
کــردم .احســاس انزجــار و تنفــر بــرای یــه لحظــه چنــان قدرتــی بهــم
داد کــه بــا همــه وجــود اونــو عقــب هــل دادم و بــا حــرص داد زدم:
«کثافــت میکشــمت!»
ســیلی محکمــی بــه صورتــش زدم کــه صورتــش بــه چــپ منحــرف
شــد امــا اون هــم بیــکار َنشســت؛ دو تــا ســیلی خیلــی ســخت پشــت
ســر هــم تــو صورتــم کوبیــد و بــا پــا طــوری محکــم زد تــو ســینهام
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کــه بــا شــدت کوبیــده شــدم بــه دیــوار .بــرای یــه لحظــه فکــر کنــم
بیهــوش شــدم .بــا ذهــن آشــفتهام متوجــه بســته بــودن در زیرپلــه
شــدم؛ بایــد خــودم رو نجــات مـیدادم ،بــه هــر قیمتــی کــه شــده بایــد
میجنگیــدم .ســعی کــردم خــودم رو جمــع و جــور کنــم کــه بــا
یــه ضربــه نقــش زمیــن شــدم و صورتــم محکــم بــه زمیــن خــورد .از
پشــت خــودش رو روم انداخــت .حتــی تــو اون حالــت وحشــت هــم
میتونســتم ســفتی آلتــش رو حــس کنــم .تــو وضعیــت بــدی بــودم و
بــا تمــام قــوا جیــغ زدم؛ یــادم نمیــاد تــو تمــام زندگیــم ایــن طــور جیــغ
کشــیده باشــم ،حتــی صــدام بــرای خــودم هــم بیگانــه بــود .محکــم از
پشــت ســرم رو گرفــت و کوبیــد بــه زمیــن طــوری کــه فکــر کــردم
پیشــونیم خــرد شــد .صــدای جــر خــوردن لباسهــای کهن ـهای کــه
از نیلوفــر گرفتــه بــودم رو شــنیدم .خیلــی ســنگین بــود ،نمیتونســتم
حتــی یــک میلیمتــر تکــون بخــورم.
***
وقتــی کارش تمــوم شــد نفسزنــان درو بــاز کــرد و فــرار کــرد .بــا
ذهــن بــه هــم ریختــهام صــدای قدمهــاش رو میشــنیدم کــه دور
میشــد .اونقــدر جیــغ زده بــودم کــه بیشــتر از باســنم ،گلــوم درد
میکــرد .دســتهام رو کــه حــاال آزاد بــودن تکــون دادم و بــه
ســختی روســریم رو کــه تــو دهنــم فــرو کــرده بــود بــرون کشــیدم
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و همونجــا بــاال آوردم .حالــم اونقــدر خــراب بــود کــه فکــر کــردم
همونجــا میمیــرم .لباســم از یقــه جــر خــورده بــود .نمیدونــم چقــدر
اونجــا بــودم تــا ماریــا پیــدام کــرد ،اصـ ً
ا نمیدونــم چطــور برگشــتم
بــه حمــام خدمتکارهــا.
نیلوفــر تــد و تنــد بــه عربــی چیزایــی میگفــت امــا مــن چیــزی
نمیفهمیــدم .بــا کمــک اون دو نفــر خــون رو پــاک کــردم و وقتــی
نیلوفــر خواســت چــک کنــه پــاره شــدم یــا نــه ،بــا تــرس خــم شــدم و
پاهــام رو کمــی بــاز کــردم .اگــر هــم پارگــی وجــود داشــت نیلوفــر
نمیتونســت تشــخیص بــده .لبــاس تمیــزی پوشــیدم و ماریــا موهــام
رو طــوری روی صورتــم ریخــت کــه کوفتگــی پیشــونیم معلــوم
نباشــه ،امــا لــب پــارهام کام ـ ً
ا معلــوم بــود .زمــان از دســتم در رفتــه
بــود امــا میدونســتم چنــد ســاعتی بیشــتر نگذشــته .برخــاف انتظــارم
حتــی بیهــوش هــم نمیشــدم تــا بلکــه کمــی از دردم کــم بشــه .ماریــا
بــه انگلیســی ازم پرســید کــه چــه اتفاقــی افتــاد و مــن خیلــی مختصــر
اســم صالــح رو بــردم .ظاهــرا ً ایــن بــار اول نبــود ،چــون بهــم گفــت
کــه بایــد تــا میتونــم ایــن قضیــه رو مخفــی نگــه دارم وگرنــه ممکنــه
تنبیــه بشــم و بدتــر از اون از خونــه پرتــم کنــن بیــرون.
پــرت شــدن از ایــن جهنــم فکــر بــدی هــم نبــود؟ اونقــدر ســرم بــه
ایــن ور و اونــور خــورده بــود کــه هنــوز منــگ بــودم .وقتــی در اتــاق
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بــاز شــد و اســما رو دیــدم فکــر کــردم دچــار توهــم شــدم .ماریــا بــا
دیــدن اســما جیــغ کوتاهــی کشــید امــا اســما بیتوجــه بــه اون بــه
طرفــم اومــد؛ بــا خشــونت صورتــم رو تــو دســتش گرفــت و پرســید:
 کی این کارو کرد؟خســتهتر از اونــی بــودم کــه جوابــش رو بــدم ،ماریــا امــا بــا یــه نــگاه
اســما خــودش رو باخــت و همــه ماجــرا رو گریــه کنــان توضیــح داد.
اســما از اتــاق بیــرون رفــت و کمــی بعــد بــا یــه بســته قــرص برگشــت.
دقیقـاً نمیدونــم چطــور ایــن ماجــرا رو ماسـتمالی کــردن امــا وقتــی
صبــح روز بعــد بــا کمــک نیلوفــر از جــام بلنــد شــدم و لنــگان لنــگان
شــروع بــه کار کــردم ،کســی در مــورد کوفتگــی روی تنــم صحبتــی
نکــرد .بعــدا فهمیــدم اســما کتــک زدن مــن رو بــه گــردن گرفتــه.
دو روز بعــد وقتــی درســت راس ســاعت چهــار بــه اتــاق اســما رفتــم
روی تختــش منتظــرم بــود؛ روســریم رو برداشــتم و روی تخــت
کنــارش دراز کشــیدم ،یــه بــازوش رو زیــر ســرم گذاشــت و در حالــی
کــه صــورت زخمیــم رو نــوازش میکــرد پرســید:
 امروز بهتری؟ درد داری هنوز؟بــه لطــف حکیمــی کــه روز قبــل منــو معاینــه کــرده بــود و اطمینــان
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داده بــود پــاره نشــدم و داروهــای گیاهیــش ،حالــم خیلــی بهتــر بــود.
ســری بــه عالمــت مثبــت تکــون دادم و خــودم رو تــوی بغلــش ول
کــردم؛ بعــد از اون اتفــاق ،دیگــه صالــح رو ندیــدم.
اتفــاق زیرپلــه موقتــا نــدا رو از یــادم بــرد ،حــاال دیگــه بــا هــر صدایــی
از پشــت ســرم یــا ورود ناگهانــی کســی بــه اتــاق از جــا میپریــدم.
مرتــب پشــت ســرم رو چــک میکــردم و همــش در حــال اضطــراب
عمیــق بــودم و حــس میکــردم یکــی دنبالمــه.
باالخــره یــه روز خــود اســما بحــث نــدا رو پیــش کشــید .مثــل
همیشــه تــوی رختخوابــش بودیــم و داشــت ســینهام رو نــوازش
میکــرد؛ میدونســت کــه از ایــن کار خوشــم میــاد ،هــر چنــد هــر
دفعــه ازم پرســیده بــود گفتــه بــودم خوشــم نمیــاد امــا آدم نمیتونــه
عکسالعمــل بدنــش رو در برابــر لــذت کنتــرل کنــه .در حالــی کــه
دســتش رو روی ســینه و شــکمم میکشــید و از هــر تکــون بدنــم
لــذت میبــرد گفــت:
 یه خبر خوب برات دارم. چی؟ مــردی رو پیــدا کــردم کــه از آتنــا چنــد تــا دختــر خریــده بــود،359
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ظاهــرا ً اون نــدا رو هــم خریــده؛ گفتــی روی بــازوی راســتش یــه
ســوختگی هســت درســته؟
با هیجان به چشماش نگاه کردم و گفتم« :پیداش کردی؟»
بوسـهای آروم روی شــکمم زد و گفــت« :خیلــی نزدیــک شــدم ،االن
میدونــم کــدوم قســمت از شــهر رو بایــد دنبالــش بگــردم ،کمــی
دیگــه هــم صبــر کــن».
از خوشــحالی میخواســتم گریــه کنــم ،یــه هفتــه دیگــه دو ماه میشــد
کــه از نــدا جــدا شــده بــودم ،دو ماه تمــام و حــاال خیلی بهــش نزدیک
شــدم .احســاس قدرشناســی و محبــت شــدیدی بــه اســما پیــدا کــردم،
اگــر فقــط نــدا رو پیشــم میــاورد تــا ابــد حاضــر بــودم باهاش باشــم.
بــا گذشــتن چنــد روز دیگــه امیــد تازهای تــو دلــم جوونه زد .اســما هر
چنــد روز بهــم میگفــت کــه رد نــدا رو پیــدا کــردن و دنبالــش هســتن
و ایــن مــن رو ســرپا نگــه میداشــت .بــا اشــتیاق بیشــتری نســبت بــه
قبــل از نیلوفــر و ماریــا عربــی رو یــاد میگرفتــم ،حتــی کوچکتریــن
کلمــه هــم ممکــن بــود بعــدا کــه بــا نــدا از اینجــا رفتیــم بــه دردمــون
بخــوره .متاســفانه ظاهــرا ً خواهــر مــن زیــاد دســت بــه دســت چرخیــده
بــود؛ هــر بــار اســم یــه صاحــب جدیــد رو میشــنیدم و قلبــم آتیــش
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میگرفــت .کینــه و نفرتــم اونقــدر از آتنــا و شــوهرخاله زیــاد بــود
کــه حتــی فکــر کــردن بهشــون هــم باعــث میشــد خونــم بــه جــوش
بیــاد و ســرم درد بگیــره و از خشــم بلــرزم.
اســما هــم البتــه ذاتـاً زن مهربونــی بــود امــا باید خیلــی احتیــاط میکرد
تــا کــس دیگـهای تــو عمــارت متوجــه رابطــه مــا نشــه .گاهــی اوقــات
کــه مشــغول کار بــودم میتونســتم نــگاه مشــتاقش رو از پشــت پــرده
یــا بــاالی پلههــا حــس کنــم؛ اون یــه زن خــوب و کامــل بــود امــا
رضــای مــن نبــود.
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۲۰

داشــتم اتــاق بچــه رو تمیــز میکــردم؛ دایــه ،بچــه رو بــرده بــود تــا
حمــام کنــه .در اتــاق نیمــه بــاز بــود و مــن درســت پشــت در خم شــده
بــودم تــا زیــر پایــه در رو هــم لتــه بکشــم؛ خدیجــه گاهــی وقتهــا بــه
خاطــر دورافتادهتریــن نقطـهی تمیــز نشــده میتونســت بــه وحشــتناکی
شــیطان بشــه .صــدای صحبــت کــردن اســما رو شــنیدم و چنــد ثانیــه
بعــد خــودش در حالــی کــه بــا گوشــی صحبــت میکــرد از جلــوی
در رد شــد؛ قبــل اینکــه بــا بیخیالــی بــه لتــه کشــیدنم ادامــه بــدم بــا
شــنیدن صحبتهــاش یــخ کــردم:
 مطمئنی همین دختره؟اول فکــر کــردم درســت نشــنیدم امــا موضــوع اونقــدر بــرام مهــم بــود
کــه آهســته از اتــاق ســرم رو بیــرون بــردم و اســما رو دیــدم کــه در
حالــی کــه از یکــی از پنجرههــا بیــرون رو دیــد م ـیزد بــه صحبتــش
ادامــه داد ،حتم ـاً دنبــال مــن میگشــت.
362

یاسمن نسا

بنفشه سفید

اسما به آدم پشت خط گفت:
 فعال نه. ... زنگ بزن به منشیم ،اون دستمزدت رو برات میفرسته.بعــد اینکــه تماســش رو قطــع کــرد بــه طــرف طبقــه بــاال رفــت .یــه
حســی بهــم میگفــت داشــت در مــورد نــدا صحبــت میکــرد .قلبــم
بعــد مدتهــا بــا هیجــان شــروع بــه زدن کــرد .تمیــز کــردن اتــاق رو
فرامــوش کــردم ،میخواســتم هرچــه زودتــر تاییــد حدســی کــه زده
بــودم رو از اســما بگیــرم .بــا خوشــحالی پلههــا رو دو تــا یکــی کــردم
و بــه طــرف اتــاق کارش رفتــم .همیــن کــه در زدم جــواب داد:
 بیا تو!از خوشــحالی نمیتونســتم جلــوی لبخنــدهم رو بگیــرم .وقتــی در اتــاق
رو بــاز کــردم و بــا چشــمام کــه مطمئنــم از شــدت امیــد برق مـیزدن،
بهــش ســام کــردم .انــگار متوجــه شــد کــه چیــزی میدونــم .بــا
تعجــب یــه ابــروش رو بــاال داد و در حالــی کــه لبخنــد مـیزد دســتش
رو بــرام دراز کــرد.
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 خوشحالی؟لبخند پت و پهنی زدمو ،دستشو گرفتم:
 وقتــی داشــتی تلفنــی حــرف مــیزدی شــنیدم .نــدا پیــدا شــده،درســته؟
لبخندش کمرنگتر شد و من رو کنار خودش نشوند و گفت:
 قــرار نبــود فعــا چیــزی بدونــی! امــا حــاال کــه حرفامــو شــنیدیبهــت میگــم .مــردی کــه اســتخدام کــردم رد خواهرتــو تــوی یــه
کلــوپ پیــدا کــرده ،امــا مشــکل اینجاســت کــه صاحــب خواهــرت
تــا ده روز دیگــه تــو ســفره.
ناخودآگاه بلند گفتم:
 ده روز؟ اگــه نــدا در خطــر باشــه چــی؟ میتونیــم فراریــش بدیــم،میتونیــم...
بــا کوبیــده شــدن دراتــاق حرفــم رو نصفــه ول کــردم و مثــل فنــر از
کنــار اســما دور شــدم .اســما هــم نــوع نشســتنش رو درســت کــرد و
یــه کتابچــه رو از روی میــزکارش برداشــت و گفــت:
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 بیا داخل!ماریــا بالفاصلــه وارد اتــاق شــد و بــا دیدنــش یهــو یــاد اتاق بچــه افتادم
کــه قــرار بــود تمیــز کنــم .ماریــا گفــت کــه دنبــال مــن میگشــته و
اســما هــم دروغــی ســرهم کــرد و منــو مرخــص کــرد تــا بــه کارهــام
برســم .وقتــی تــوی راهــرو بودیــم ماریــا یهــو بــازوم رو گرفــت و منــو
کنــار دیــوار کشــوند و بــه انگلیســی گفــت:
 بهش اعتماد نکن.بــا چشــمهای از حدقــه دراومــده بهــش خیــره شــدم امــا اون بــا
جدیــت دوبــاره گفــت« :بــه اســما اعتمــاد نکــن ،هــر قولــی بهــت داده
فرامــوش کــن!»
 تو از... مــن خیلــی قبلتــر از تــو تــوی ایــن خونــه کار میکنــم ،تــو اولیــندختــر نیســتی ،آخریــش هــم نیســتی ،مراقــب بــاش!
 اون قول داده خواهرمو پیدا کنه ،االنش هم پیداش کرده.ماریا بازوم رو ول کرد و با خشم گفت:
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 بــذار حــدس بزنــم :و تــو اص ـ ًا خیــال نــداری وقتــی خواهــرت رو
پیــدا کــردی اینجــا بمونــی ،درســته؟
دهنــم بــاز مونــد؛ ماریــا یــه نــگاه بهــم انداخــت و بــا تاســف ســرش رو
تکــون داد و گفــت:
 فکر کردی اسما اینقدر ساده است؟بلــه فکــر میکــردم اســما همونقــدر ســاده و دوســت داشــتنی کــه
بــه نظــر میرســه هســت ،نمیخواســتم بــه حــرف ماریــا گــوش بــدم،
نــه حــاال کــه فقــط یــه قــدم بــا خواهــرم فاصلــه داشــتم.
ده روز بــا هــر ســختی و جــون کندنــی بــود گذشــت و مــن امیدوارانــه
بــاز هــم پیــش اســما رفتــم ،ایــن دفعــه هــم مثــل همــه دفعــات قبــل بــا
لبخنــد شــیرینش منــو آروم کــرد و بهــم گفــت ترتیــب داده نــدا رو
ســه روز دیگــه بــه خونـهی بــرادر کوچکــش بفرســتن.
 خونهی برادرت؟ قرار بود ندا رو بیاری اینجا. مادرشــوهرم نســبت بــه خدمتکارهــاش حساســه آوا و از اینکــهآدمــای زیــادی تــو خونــه کار کنــن خوشــش نمیــاد.
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 اما... نــدا اونجــا جــاش امنــه ،گاهــی اوقــات کــه بــه دیــدن زن بــرادرممــیرم تــو هــم میتونــی بیــای و ببینیــش.
جــاش امنــه؟ حتمــا داشــت بــا مــن شــوخی میکــرد ،مــن هیــچ وقــت
جــام اینجــا امــن نبــود ،چــه برســه بــه نــدا تــو خون ـهی یکــی دیگــه.
چطــور میتونســت بعــد از بالیــی کــه شــوهرش و راننــده شــوهرش
ســرم آورده بــودن دم از امنیــت بزنــه؟ جلــوی خــودم رو گرفتــم
تــا اینهــا رو بهــش نگــم ،بــه جــاش بــا اجبــار لبخنــد زدم و گفتــم:
«ممنونــم ،حــق بــا توئــه».
اسما که از موافقت من راضی بود ،رو تخت دراز کشید و گفت:
 حاال بیا اینجا.***
همــون شــب دســت بــه کار شــدم؛ بایــد قبــل از اســما خودمــو بــه
هتلــی کــه نــدا تــوش بــود میرســوندم .اســم هتــل رو از اســما شــنیده
بــودم و بــه خاطــر ســپرده بــودم.
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میتونســتم بــا پرسوجــو پیــداش کنــم .بعــد از اخــراج راننــده قبلــی
یــه راننــده دیگــه اســتخدام شــده بــود کــه همیشــه عادتــش بــود بعــد از
رســوندن آقــا بــره تــوی شــهر خوشگذرونــی .آشــپزها درمــوردش
همیشــه صحبــت میکــردن و غــر م ـیزدن.
قبــل از نیلوفــر و ماریــا بــه بهانــه شــکمدرد بــرای خــواب آمــاده
شــدم .خوبــی کار ســخت روزانــه ایــن بــود کــه دو نفــر دیگــه بــه
محــض رســیدن سرشــون بــه بالــش مثــل یــه تیکــه ســنگ تــا صبــح
میخوابیــدن .خــدا خــدا میکــردم قبــل از اینکــه راننــده بــره بتونــم
خــودم رو بــه ماشــین برســونم و تــوش قایــم بشــم .بــه محــض اینکــه از
خــواب بــودن دو نفــر دیگــه مطمئــن شــدم یواشــکی از تخــت بیــرون
اومــدم .عمــارت غــرق در ســکوت بــود.
خوشــبختانه چــراغ اتــاق ام محمــد هــم خامــوش بــود؛ معمــوال
شــبها در عمــارت رو قفــل میکــردن امــا از بشــور بســابهای
متوالــی متوجــه شــده بــودم چفــت یکــی از پنجرههــای ســالن شــله
و بــا کمــی فشــار بــاز میشــه .بــا هــر جــون کندنــی بــود از پنجــره
خودمــو بیــرون کشــیدم .قلبــم اونقــدر تنــد م ـیزد کــه میترســیدم
کســی بشــنوه .هنــوز خاطــرهی حملــه ســگها بــرام تــازه بــود .بــه
جــای اینکــه وارد عمــارت جلویــی بشــم چســبیده بــه دیــوار پاورچیــن
پاورچیــن ســاختمون رو دور زدم .قبــا تــو ایــن بخــش خونــه نیومــده
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بــودم امــا حــدس مـیزدم پارکینــگ تــو همیــن بخــش باشــه .صــدای
پــارس ســگ قلبــم رو از جــا کنــد و قســم میخــورم یــه ســکته قلبــی
رو رد کــردم .حتــی نمیخواســتم بــه بالیــی کــه ممکــن بــود ســرم
بیــاد فکــر کنــم .صــدای دو تــا مــرد از پشــت دیــواری کــه بهــش
تکیــه داده بــودم میومــد .بــه زور لبـهی پنجــره کوچیکــی رو گرفتــم و
خودمــو بــاال کشــیدم تــا داخــل رو ببینــم؛ بــا یــه نــگاه فهمیــدم پشــت
پارکینــگ هســتم.
میتونســتم در جلــو رو ببینــم کــه بــازه و یــه ماشــین مشــکی هــم بــا
چراغهــای روشــن جلــوش پارکــه .دو تــا مــردی کــه صداشــون رو
شــنیده بــودم کنــار ماشــین مشــغول صحبــت بــودن.
لبــه پنجــره رو ول کــردم و دوبــاره آروم بــه طــرف جلــوی ســاختمون
رفتــم .مــردا همیــن طــور داشــتن صحبــت میکــردن تــا اینکــه راننــده
خداحافظــی کــرد و رفــت تــا ســوار ماشــین بشــه .تقریب ـاً داشــتم بــا
صــدای بلنــد داد مـیزدم« :نــه نــرو!» کــه یهــو ســگ شــروع بــه پــارس
کــردن کــرد .مــردا کــه توجهشــون جلــب شــده بــود بــه طــرف جایــی
کــه ســگ نگهبــان بســته شــده بــود رفتــن .از فرصــت اســتفاده کــردم
و از کنــار دیــوار بیــرون اومــدم .مــردا هنــوز تــوی دیــد بــودن امــا
پشــت بــه مــن و ماشــین ،فقــط کافــی بــود یکیشــون بــه طــرف مــن
برگــرده ،تمــام نقشــههام نقــش بــرآب میشــد ،حتــی ممکــن بــود
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اســما لــج کنــه و دنبــال نــدا نــره.
بــه محــض اینکــه بــه ماشــین رســیدم در عقــب رو بــاز کــردم و کــف
ماشــین زیــر صندلــی دراز کشــیدم؛ اگــه ســه مــاه پیــش بــود تــوی
جــای بــه اون تنگــی جــا نمیشــدم امــا تــو ایــن مــدت کلــی وزن کــم
کــرده بــودم.
خوشــبختانه بعــد یــه مــدت راننــده تنهایــی برگشــت و بــدون اینکــه
حتــی یــه نــگاه بــه عقــب ماشــین بنــدازه ماشــین رو روشــن کــرد.
موقــع رد شــدن از دروازه صــدای سـگها رو میشــنیدم کــه داشــتن
خودشــونو بــا پــارس کــردن میکشــتن امــا نگهبــان کــه راننــده رو
میشــناخت اونهــا رو ســاکت کــرد و در رو بــراش بــاز کــرد.
اونقــدر بــرام ایــن فــرار و گیــر نیفتادنــم غیرقابــل بــاور بــود کــه بــه
زور جلــوی خــودم رو گرفتــم تــا گریــه نکنــم و صــدام بــه گــوش
راننــده نرســه .از جایــی کــه بــودم هیــچ دیــدی بــه بیــرون نداشــتم ،از
تــرس حتــی جــرات نداشــتم بــه طــرف صندلــی راننــده نــگاه کنــم؛
میترســیدم ســنگینی نگاهــم رو حــس کنــه!
یــه مــدت رانندگــی کــرد تــا اینکــه از آروم شــدن ســرعت ماشــین
متوجــه شــدم داره نگــه مــیداره .اطالعاتــم از ماشــینها اونقــدری
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بــود کــه بدونــم بایــد قبــل راننــده بیــرون بــرم وگرنــه ممکــن بــود توی
ماشــین حبــس بشــم .آروم دســتمو از جایــی کــه خوابیــده بــودم دراز
کــردم و گذاشــتم رو دســتگیره در عقــب و منتظــر موقعیــت مناســب
شــدم .ماشــین یــه چرخــی زد و بــه نظــر داخــل پارکینــگ شــد .راننــده
ماشــین رو پــارک کــرد و در حالــی کــه زیــر لــب بــرای خــودش
آواز میخونــد از تــوی داشــبورد کیفــش رو برداشــت و در رو بــاز
کــرد .بیــرون رفــت امــا در رو نبســت ،انــگار داشــت لباسشــو درســت
میکــرد .منــم از موقعیــت اســتفاده کردمــو درو آروم بــاز کــردم و
همــون طــور ســینهخیز از طــرف دیگــه ماشــین بیــرون خزیــدم و رفتــم
زیــر ماشــین .پاهــاش رو دیــدم کــه درو بســت و قفــل ماشــین رو زد،
کــه همــون لحظــه متوجــه کامــل چفــت نبــودن در عقــب ماشــین شــد.
پاهــاش رو دیــدم کــه ســمت در عقــب اومــد و اونــو محکــم بســت.
واقعـاً مــرد احمقــی بــود کــه البتــه ایــن بــه نفــع مــن تمــوم شــد.
نمیدونــم چقــدر اون زیــر مونــدم ،تمــام تنــم میلرزیــد ،قــدرت
نداشــتم کــه از جــام بیــرون بیــام .باالخــره بعــد یــه مــدت طوالنــی
یــواش از زیــر ماشــین بیــرون اومــدم .هــوا کام ـ ً
ا تاریــک بــود امــا
شــهر هنــوز بیــدار بــود .از پارکینــگ بیــرون رفتــم ،کســی توجهــی
بهــم نداشــت ،دســتی بــه پیراهنــی کــه تنــم بــود کشــیدم و روســریم
رو از ســرم برداشــتم تــا کمتــر تــوی چشــم باشــم .غریــب و گمشــده
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از خیابونهــا رد میشــدم .بــا وجــود اینکــه نیمــه شــب بــود امــا شــهر
شــلوغ بــود ،پولــی هــم نداشــتم تــا بلکــه بــا تاکســی خــودم رو بــه
هتــل برســونم .زیــر لــب اســم هتــل رو تکــرار میکــردم تــا یــادم نــره.
کــم کــم مردهــا داشــتن متوجــه مــن میشــدن .بــا خــودم گفتــم
بهتــره اول بــه نزدیکتریــن پاســگاه پلیــس بــرم از اونهــا کمــک
بخــوام ،بــا ایــن فکــر یــه خیابــون دیگــه رو هــم دنبــال مامــور پلیــس
رد کــردم .بــدون اینکــه متوجــه بشــم وارد کوچــه خلوتــی شــدم امــا
قبــل اینکــه بتونــم برگــردم متوجــه شــدم دو تــا مــرد دارن منــو تعقیــب
میکنــن .بــا دیــدن اونــا بــا تمــام وجــود شــروع کــردم بــه دویــدن.
میتونســتم صــدای دویدنشــون رو بشــنوم کــه دنبالــم میکنــن .خــدا
خــدا میکــردم کوچــه بــن بســت نباشــه.
خوشــبختانه کوچــه بــه یــه خیابــون باریــک ختــم میشــد .بــا جیــغ
بلنــدی خودمــو انداختــم وســط خیابــون و باعــث شــدم یــه ماشــین
کــه در حــال عبــور بــود محکــم ترمــز کنــه .یــه نــگاه بــه پشــت ســرم
و مردایــی کــه تعقیبــم میکــردن کــردم و ســریع از پنجــره طــرف
راننــده آویــزون شــدم و جیــغ زنــان اول بــه فارســی بعــد بــه انگلیســی
از راننــده کمــک خواســتم .بــه محــض اینکــه راننــده کــه مــرد جوونی
بــود در رو بــاز کــرد و پیــاده شــد اون دو تــا کــه دیگــه بــه چنــد متــری
مــا رســیده بــودن وایســتادن .مــرد راننــده بــا دســتش بهــم اشــاره کــرد
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ســوار بشــم و منــم از خــدا خواســته یــه لحظــه هم مکــث نکــردم و دور
زدمــو ســریع روی صندلــی جلــو نشســتم .بعــد از اینکــه مــرد هم ســوار
شــد و حرکــت کردیــم مــن کــه هنــوز نفســم ســر جــاش نیومــده بــود،
بریــده بریــده ازش تشــکر کــردم .یــه نیــم نگاهــی بهــم انداخــت و بــه
انگلیســی پرســید« :ایــن موقــع از شــب تــوی همچیــن محل ـهای چــی
کار میکنــم؟» مــن هــم مختصــر بهــش گفتــم کــه بایــد خودمــو بــه
ایســتگاه پلیــس برســونم و ازش خواســتم منــو جلــوی اولیــن پاســگاه
پیــاده کنــه .ســری بــه عالمــت قبــول حرفــم تکــون داد و گفــت:
 من الیاس هستم ،اسم شما؟ آوا هستم .خیلی مونده تا ایستگاه پلیس؟ زیــاد نمونــده ،چــرا میخــوای بــری پیــش پلیــس؟ بــه خاطــرهمونایــی کــه دنبالــت میکــردن؟
 نــه میخــوام ازشــون کمــک بگیــرم خواهــرم رو کــه تــوی یــههتــل زندانــی کــردن نجــات بــدم.
 خودتم با خواهرت زندانی بودی؟ مــن یــه جــای دیگــه زندانــی بــودم امــا امشــب فــرار کــردم .تــو رو373
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خــدا یــه کــم ســریعتر بریــد.
الیــاس لبخنــدی زد و بهــم گفــت نگــران نباشــم .بعــد از داخــل
داشــبوردش یــه آب معدنــی بیــرون آورد بهــم داد و گفــت« :بخــور
خیلــی ترســیدی».
مــن کــه هنــوز خاطــره آتنــا و آب میــوهی مســمومش رو از یــاد نبــرده
بــودم تشــکر کــردم و گفتــم تشــنه نیســتم.
همــون طــور کــه گفتــه بــود ظــرف پنــج دقیقــه جلــوی یــه ســاختمون
بــزرگ کــه ظاهــرا ً پاســگاه بــود نگــه داشــت و بهــم گفــت:
 همینجــا بمــون ،مــن یــه دوســت پلیــس اینجــا میشناســم ،خبــرشمیکنــم بعــد بــا هــم میریــم بــه همــون هتلــی کــه گفتــی.
تــو دلــم خــدا رو شــکر کردم کــه باالخــره تونســتم خودمــو و خواهرم
رو نجــات بــدم .بــاورم نمیشــد ایــن کابــوس باالخــره تمــوم میشــد.
تــوی خیــاالت بــودم کــه الیــاس بــا یــه مامــور پلیــس قدبلنــد و هیکلــی
کــه یونیفــرم پوشــیده بــود بــه طــرف ماشــین اومــد و ســوار شــد .مامور
کــه عقــب نشســته بــود بــه عربــی چیــزی گفــت و الیــاس جوابشــو داد
و ماشــین رو روشــن کــرد .مــن بــا تعجــب گفتــم:
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 فقط با یه مامور میریم اونجا؟ بقیــه پشــت ســرما میــان ،بایــد عجلــه کنیــم ،مگــه نگفتــی خواهــرتدر خطــره؟
 درســته ،تــورو خــدا ســریعتر بــرو اســم هتــل  ...هســت .میدونــیکجاســت؟
 آره.همیــن کــه بــه قــدر کافــی از پاســگاه دور شــدیم یــه دســت قــوی از
پشــت ســرم مــن رو محکــم گرفــت و قبــل از اینکــه بتونــم جیــغ بزنــم
دســتمال رو جلــوی دهــن و بینـیم گرفــت و مــن بیهــوش شــدم.
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۲۱

صــدای موزیــک بــه گــوش میرســید؛ خیلــی بلنــد .شــقیقههام از درد
تیــر میکشــیدن و فقــط میخواســتم همــه خفــه بشــن .ســعی کــردم
چشــمهام رو بــاز کنــم امــا درد مانــع میشــد .بــه ســختی یکــی از
چشــمهام رو بــاز کــردم و دیــدم کــه تــوی یــه اتــاق روی تخــت
دراز کشــیدم .اولــش نمیدونســتم اونجــا چــی کار میکنــم ،همــه
چــی تــو ذهنــم قروقاطــی شــده بــود؛ اســما ،نــدا ،الیــاس ،باالخــره یــه
جرقــه کوچیــک تــوی ذهنــم یــادم انداخــت کــه دوبــاره توی دردســر
افتــادم و احتمــاال ایــن دفعــه دیگــه راه فــراری نبــود.
اتاقــی کــه تــوش بــودم کثیــف بــود ،حمــام آب گــرم نداشــت و اگــر
میخواســتم دوش بگیــرم بایــد بــا آب ســرد میســاختم .پتوهــا بــو
م ـیدادن و بعضــی جاهــا روی فــرش یــا تخــت لک ـهی خــون دیــده
میشــد .تصمیــم داشــتم تــا آخریــن نفــس مقابلــه کنــم امــا وقتــی
اولیــن مشــتری وارد اتــاق شــد اونقــدر بــا خشــونت باهــام برخــورد
کــرد کــه حاضــر بــودم هــر کاری بکنــم تــا فقــط مــن رو زنــده بــذاره.
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تــوی شــوک بزرگــی بــودم ،بــا خــودم میگفتــم ایــن اتفــاق بــرای
مــن نیفتــاده ،ایــن یــه کابوســه و حقیقــت نــداره.
گاهــی اوقــات کــه تــوی اتاقــم نشســته بــودم میتونســتم صــدای
دخترهــا رو از اتاقهــای اطــراف بشــنوم .حســاب روزهــا از دســتم در
رفتــه بــود .یــه بــار ســعی کــردم بــا مالفــه خودمــو دار بزنــم امــا قــاب
روی ســقف وزنمــو تحمــل نکــرد و شکســت .بعــد از چنــد مــدت،
دقیقــا نمیدونــم شــاید چنــد هفتــه ،اجــازه پیــدا کــردم از اتاقــم بیــرون
بــرم امــا بــازم ترجیــح مـیدادم تــو اتاقــم بمونــم.
معمــوال مشــتریها بیشــتر بــرای حفاظت خودشــون از کاندوم اســتفاده
میکــردن امــا بعضیهــا هــم بــودن کــه اصــ ً
ا اهمیتــی نمــیدادن،
حتــی وقتــی ازشــون میخواســتم کانــدوم اســتفاده کنــن مــن رو بــه
بــاد فحــش و کتــک میگرفتــن .تنهــا راهــی کــه بــرام مونــده بــود و
از یــه دختــر روســی یــاد گرفتــه بــودم ایــن بــود کــه بالفاصلــه بعــد هــر
مشــتری بــرم و خودمــو بشــورم کــه همیشــه هــم نمیشــد ایــن کارو
بکنــم .خاطــرات زیــادی از اون دوران دارم ،خاطراتــی بیــن اشــک و
گریــه و خــواب.
بعــد یــه مــدت آدم دیگــه گریــه نمیکنــه ،انــگار چشــمه اشــکت
خشــک میشــه ،انــگار خالــی میشــه از هــر چــی میــل بــرای ابــراز
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احساســاته .چیــز بیشــتری بــرای گفتــن نیســت ،هــر شــب میبینمشــون،
تــوی تمــام کابوسهــام بــرام تکــرار میشــه ،چــه نیــازی دارم اینجــا
بنویســم؟ چــه فرقــی میکنــه؟ همــش الکیــه ،هیچکــی کمــک
نمیکنــه ،همــه بــه فکــر خودشــونن ،یــه مشــت آدم آشــغال عوضــی،
حیونایــی کــه اســم آدم رو یــدک میکشــن ،جونورهایــی کــه
ســزاوار زجــر کشــیدن هســتن امــا درعــوض چــی گیرشــون میــاد؟
چــی گیــر مــن میــاد؟ بایــد همشــون بمیــرن ،نــه یــه مــرگ ســاده ،یــه
مــرگ آهســته ،خیلــی خیلــی آهســته؛ بایــد هــزار ســال بیــن زندگــی
و مــرگ قــدم بزنــن.
یــه مــدت گذشــت و گذشــت تــا اینکــه یــه آدم جدیــد بهــم عالقــه
نشــون داد؛ چنــد روزی بــود کــه هــر روز آخــر وقــت یــه مــرد بــه
دیدنــم میومــد؛ شــب اول فقــط یــه ســکس خیلــی خشــن بــود؛ اعتراف
میکنــم وقتــی بــازوم رو طــوری گاز گرفــت کــه پوســتش پــاره شــد
و خــون بیــرون زد فکــر کــردم همونجــا زیــر دســتش میمیــرم .انــگار
دیــدن خــون وحش ـیترش کــرد چــون بــا ولــع خونــم رو میخــورد
و جاهــای دیگــه رو گاز میگرفــت تــا خــون بیشــتری بیــرون بزنــه.
از شــب دوم مــن رو بــا بــازی مــورد عالقـهاش آشــنا کــرد؛ اولــش کــه
دسـتهام رو بــا زنجیــر باریــک امــا محکمــی کــه بــا خــودش آورده
بــود بســت ،فکــر کــردم شــاید نمیخــواد مثــل قبــل باهــاش مقابلــه
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کنــم امــا در برابــر چشــمای از وحشــت گشــاد شــده مــن یــه ســنجاق
قفلــی بــزرگ رو از جیبــش بیــرون کشــید و بــا فندکــش شــروع بــه
داغ کردنــش کــرد .از تــرس فلــج شــدم ،حتــی بــه ذهنــم خطــور نکرد
بهــش التمــاس کنــم .وقتــی خــوب ســنجاق رو داغ کــرد یــه لبخنــد
زد و بــه طرفــم اومــد؛ یهــو همــه دنیــا رو ســرم خــراب شــد ،بــا تمــام
وجــود شــروع کــردم جیــغ و داد کــردن ،اونقــدر محکــم دسـتهای
بســتهام رو کشــیدم کــه مطمئنــم میتونســتم از مــچ قطعشــون کنــم.
بــه جــای التمــاس کــردن بــا تمــام قــوا شــروع کــردم بــه فحــش دادن.
بــا پــام لگــد مــیزدم ،همــش بــا خــودم میگفتــم یــه نفــر ،تــو رو
خــدا یــه نفــر کمــک کنــه .خــودش رو انداخــت رو پــام و بــا وزنــش
منــو ثابــت نگــه داشــت .ناخنهــاش رو تــو گلــوم فــرو کــرد.
تــا حــاال بــا چیــز باریــک و تیــز رو تنتــون داغ زدی؟ اگــه میخــوای
حــس واقعــی منــو بفهمــی ایـنکار رو بکــن .دیگــه داشــتم میمــردم،
حســش میکــردم ،میگــن آدمــای دم مــرگ ،مــرگ رو حــس
میکنــن؛ نــه اینکــه مــرگ رو بــه چشــم ببینیــم ،نــه ،انــگار بــه یــه
آگاهــی میرســی کــه دیگــه وقتشــه ،دیگــه وقــت رفتنــه .امــا مــن
نمیخواســتم الکــی بمیــرم.
واقعــا نمیدونــم اون مــرد رو چطــور توصیــف کنــم؛ نگاهــش اونقدر
غیرعــادی و حالتــی از دیوانگــی داشــت کــه آدم رو ســر جــاش
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خشــک میکــرد .ایــن اتفاقــات بارهــا تکــرار شــد تــا اینکــه یــه روز
کــه مطمئــن بــودم پیــداش میشــه عقلــم رو بــه کار انداختــم؛ تختــی
کــه روش میخوابیــدم فلــزی بــود .تشــک رو بــه زور از روی تخــت
برداشــتم و ش ـلترین فنــری کــه میتونســتم پیــدا کنــم رو بــا دســت
اونقــدر کشــیدم و بــازی کــردم تــا جــدا شــد .فنــر رو بــه هــر جــون
کندنــی بــود بــا کمــک کاشــی لقــی کــه تــوی حمــوم پیــدا کــرده
بــودم صــاف کــردم و دو بــار تــا زدم .چیــز تیــزی نبــود امــا اگــر بــا
قــدرت کافــی بــه ناحیــه حساســی مــیزدم ،میتونســت گوشــت
رو پــاره کنــه .تخــت رو مرتــب کــردم ،لباســام جیــب نداشــت ،امــا
میدونســتم چــی کار کنــم؛ مالفــه رو یــه کــم پــاره کــردم و دور
مچــم پیچونــدم ،اونقــدر شــل پیچونــدم تــا بــا یــه تکــون ســیم بیــاد
تــو دســتم .اونقــدر تنــم پــر زخــم بــود کــه از بانــد دور دســتم کســی
تعجــب نمیکــرد .بــه طــور باورنکــردی خونســرد بــودم و اصــ ً
ا
هیــچ احســاس تــرس و نگرانــی نداشــتم .روی لبــه تخــت نشســتم و
منتظــر شــدم مثــل همیشــه بــا قدمهــای ســنگین و چشــمای دیوونـهاش
اومــد داخــل .بــه محــض اینکــه چشــمش بهــم افتــاد لبخنــد بزرگــی
زد و درو پشــت ســرش بســت .منــم یــه لبخنــد گشــاد تحویلــش دادم.
کامــ ً
ا مشــخص بــود کــه تعجــب کــرده .پالتــوش رو در آورد و
روی صندلــی گذاشــت .ایــن دفعــه ظاهــرا ً از ســنجاق خبــری نبــود
در عــوض از تــوی جیــب شــلوارش یــه ســری گیــره آهنــی درآورد
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و بهــم نشــون داد .بلنــد شــدم و شــروع بــه درآوردن لباســام کــردم
و همــون طــور لبخنــد بهــش تحویــل م ـیدادم .ظاهــرا ً از اینکــه ایــن
دفعــه ایــن قــدر همــکاری میکــردم خوشــش اومــده بــود .خــودش
هــم لباسهــاش رو درآورد و اومــد تــوی تخــت درســت بــاالی
ســرم .منــو محکــم کوبیــد بــه تخــت؛ میتونســتم فــرو رفتــن ناخنــش
رو تــوی شــونهام حــس کنــم .تــو چش ـمهای ســیاهش خیــره شــدم،
میتونســتم از تــوی چشــمهاش تصویــر خــودم رو ببینــم .ســیم رو
آهســته تــوی مشــتم آوردم و لبـهاش از بیــن انگشــتام بیــرون زده بــود.
زیرلب گفتم« :درد رو دوست داری؟»
...
 عاشقش میشی.قبــل اینکــه احســاس خطــر بکنــه ســیم رو تــا اونجایــی کــه میتونســتم
بــا قدرتــی تــو بــازوش فــرو کــردم که پاره شــدن پوســت و گوشــت و
رســیدن آهــن بــه اســتخون رو حــس کــردم .اونکــه انتظــار ایــن حملــه
رو نداشــت ،نعــرهای بلنــد کشــید و خــودش رو پــرت کــرد عقــب و از
روی تخــت افتــاد پاییــن .قبــل از اینکــه کســی وارد بشــه خودمو روش
انداختــم و محکــم ســیم رو بــه هــر جایــی از دسـتها و شــکمش کــه
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میتونســتم فــرو میکــردم .اجــازه نم ـیدادم تکــون بخــوره؛ قدرتــم
هــزار برابــر شــده بــود ،احســاس میکــردم اگــه بخــوام میتونــم دو
نیمـهاش کنــم .بــه محــض اینکــه در اتــاق بــا شــدت بــاز شــد و زنــی
وارد اتــاق شــد ،بــا دیــدن مــن شــروع بــه جیــغ کشــیدن کــرد ،مــن
امــا خیلــی خونســرد از روش بلنــد شــدم و بــه طــرف حمــوم رفتــم تــا
خــون تنــم رو پــاک کنــم.

بــا نال ـهی آوا جیــن از تــرس تــکان ســختی خــورد .نــگاه ســریعی بــه
تخــت آوا انداخــت .بــاز هــم داشــت کابــوس میدیــد .در حالــی
کــه دفترچــه را کــه از دســتش بیــرون افتــاده بــود از روی زمیــن
برمیداشــت بــه ایــن فکــر کــرد کــه بــه چــه بایــد فکــر کنــد؟ احســاس
میکــرد بخشــی از ایــن ماجــرا تقصیــر خــود آواســت ،بیشــک
نمیشــد منکــر حماقــت و ســادگی او شــد؛ اول از همــه خــروج از
کشــور بــدون پاســپورت؛ هــر آدم احمقــی میدانســت کــه بــرای
گذشــتن از مــرز پاســپورت الزم اســت وگرنــه در صــورت دســتگیر
شــدن مجــازات ســختی در پیــش دارد .بعــد هــم فــرار احمقانـهاش از
پیــش اســما .خــود جیــن ترجیــح م ـیداد دو ســال خدمتــکاری کنــد
امــا حداقــل صحیــح و ســالم بــه وطنــش برگــردد؛ و بدتــر از همــه بــاز
هــم بعــد از هم ـهی ایــن بالهــا اعتمــاد کــردن بــه یــک مــرد غریبــه.
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مانــده بــود اگــر بــه خوانــدن دفترچــه ادامــه دهــد چنــد کار احمقانـهی
دیگــر از آوا میبینــد؟
غــرق در ایــن تفکــرات دوبــاره از پنجــره بیــرون را نــگاه کــرد؛ آفتاب
در حــال طلــوع کــردن بــود و جیــن میترســید بــاز هــم بــه ســراغ
دفترچــه بــرود.
***
بــا طلــوع کامــل خورشــید آوا را بیــدار کــرد و از هتــل خــارج شــدند.
چنــد خیابــان باالتــر بــرای آوا شــیرکاکائو و بــرای خــودش قهــوه
خریــد .بعــد از خــوردن صبحانــه بــه مسیرشــان ادامــه دادنــد.
آوا کــه شــب را خــوب نگذرانــده بــود ســرش را بــه شیشــه ماشــین
تکیــه داد و چشــمانش را بســت .جیــن بــدون توقــف بــه رانندگــی
ادامــه داد ،حتــی بــه اعتــراض گربههــای گرســنه هــم توجــه نکــرد؛
دلــش میخواســت فقــط بــه خانــه برگــردد.
ظهــر باالخــره بــه آپارتمانــش رســید .آوا را بیــدار کــرد و گربههــا
را برداشــت و آوردن چمــدان را بــه عهــده آوا گذاشــت .هــر چنــد
دیگــر آوا بــا دیــدن گربههــا دچــار اســترس و تــرس نمیشــد یــا
حداقــل جیــن نشــانهی آشــکاری نمیدیــد امــا هنــوز هــم تــا حــد
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ممکــن از آنهــا فاصلــه میگرفــت .خســته و کوفتــه وارد آپارتمــان
شــدند .کمــی غــذای گربــه کــف آشــپزخانه گذاشــت و رفــت تــا
لباســش را عــوض کنــد .کمــی بعــد آوا را در حالــی کــه روی کاناپــه
دراز کشــیده بــود پیــدا کــرد .چــراغ پیغامگیــر توجهــش را جلــب
کــرد ،دکمــه شــروع را زد :پیغــام اول از ســپنتا بــود ،پیغــام دوم از
مشــاورامالک کــه گفتــه بــود خانــه زودتــر از موعــد حاضــر اســت
و جیــن میتوانــد بــرای تعییــن روز اســباب کشــی تمــاس بگیــرد و
پیغــام ســوم از آلــن بــود و بــا لحــن حــق بــه جانبــی از جیــن خواســت
تــا تمــام نقاشــیهایش را بــه وکیلــش بدهــد؛ شــنیدن جملــه آخــر
پیــام جیــن را بــه خنــده وامیداشــت:
  ...و یــادت نــره میــز کار رو بــا یــه نقاشــی مــال وینســت تاخــت زدم.حتمــا بــه آدرســش پســت کن.
حتی خداحافظی هم نکرده بود.
اول به سپنتا زنگ زد:
 سالم ما رسیدیم خونه. سالم عزیزم سفر خوب بود؟384
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 نــه زیــاد ،پــدرم و مــاری تــوی ویــا بودنــد واســه همیــن زودبرگشــتم.
 خب اشکال نداره ،بعدا میتونیم دو تایی یه سفر کوتاه بریم.جیــن از پشــت تلفــن چشــم غــرهای رفــت؛ ســپنتا بــرای او زیــادی
خــوش ســفر بــود.
 االن کجایی؟ اوه ،آره ،واســه همیــن زنــگ زدم؛ مــن فــردا ظهــر بهــت ســرمیزنــم ،راســتش یــه ســری خبــر بــرای آوا دارم.
 خبر چه خبری؟ قرار بود دنبال یه نفر بگردم براش...جین با حیرت گفت:
 ندا؟ رفته بودی دنبال ندا بگردی؟ اعتراف میکنم تعجب کردم شما با هم حرف زدین!385
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 نه دقیقا. ها؟ هیچی ،خب خبری گرفتی؟ حالش خوبه؟ جیــن مــن بایــد ســوار هواپیمــا بشــم فــردا ظهــر بهــت ســر میزنــم،خداحافــظ.
جیــن بــا حــرص گوشــی را ســرجایش گذاشــت ،قطعــا خبــر خیلــی
خوبــی نمیتوانســت باشــد امــا بهتــر بــود تــا آمــدن ســپنتا صبــر میکرد
و حرفــی بــه آوا نمـیزد .بــا ســرعت شــماره مشــاورامالک را گرفــت
و قــرار اســباب کشــی را بــرای ســه روز بعــد گذاشــت .خوشــبختانه
آنهــا خودشــان یــک شــرکت حمــل و نقــل میشــناختند و جیــن از
عــذاب جسـتوجو بــرای کارگــر نجــات پیــدا کــرد .هرچنــد وســیله
زیــادی بــا خــودش نمیبــرد؛ فقــط کتابهــا و لباسهــا ،ناگهــان بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه دوســت دارد کاناپــه را هــم بــا خــودش ببــرد.
بعــد از اینکــه ســفارش پیتــزا و همبرگــر داد ،ســوت زنــان از آپارتمــان
بیــرون رفــت تــا از انبــاری داخــل پارکینــگ وســیلهای را کــه
میخواهــد بــردارد .انقــدر ســرحال و خوشــحال بــود کــه حتــی بــه
نــگاه متعجــب نگهبــان کــه بــه اره برقــی کوچکــش نــگاه میکــرد
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توجهــی نکــرد .روز عالــیای بــود و جیــن قــرار بــود آنرا عالیتــر
کنــد .وقتــی دوبــاره وارد آپارتمــان شــد آوا را صــدا زد و گفــت:
 میخوای یه کم حال کنی؟آوا با تعجب به اره برقی نگاهی انداخت و گفت:
 میز کار؟جین خندید.
کار کــردن بــا اره زیــاد ســخت نبــود و فقــط بایــد مواظــب میبودنــد.
دقیقــا یــادش نمیامــد آلــن اصــ ً
ا چــرا یــک اره برقــی داشــت امــا
چیــزی کــه مهــم بــود ایــن بــود کــه ارهی شوهرســابقش کمــک
میکــرد تــا میــز کار تکــه تکــه شــود.
بیشــتر توجهشــان را بــه خــرد کــردن و خــراش انداختــن روی
حکاکیهــای میــز کردنــد؛ حتــی بعــد از رســیدن غــذا هــم به کارشــان
ادامــه دادنــد ،آنقــدر بریدنــد و خــراش دادنــد و مثــل دیوانههــا بــه
عکسالعمــل وینســت و خــود آلــن بعــد از شــنیدن ماجــرا خندیدنــد،
ســرانجام تنهــا گرســنگی وادارشــان کــرد بــرای خــوردن به آشــپزخانه
برگردنــد.
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جین سهم پیتزا و همبرگر آوا را روبهرویش گذاشت و گفت:
 شــرمنده ،میدونــم فســت فــود دوســت نــداری امــا ایــن بــار آخــره،از فــردا میتونیــم کلــی غــذای ســالم و ســبزیجات بخوریــم.
آوا گوشت همبرگر را بیرون کشید و گفت:
 اشکالی نداره. راســتی بایــد بــه فکــر جمــع و جــور کــردن هــم باشــیم ،البتــه بیشــترکتابهــا رو بایــد بســته بنــدی کنــم.
 قراره اسباب کشی کنی؟ اینجــا بــه نــام شــوهرمه ،دیگــه وقتــش بــود یــه جــا بــرای خــودمدســت و پــا کنــم .ســه روز دیگــه اســباب کشــی میکنــم .ســپنا هــم
قــراره فــردا ظهــر بیــاد دیدنمــون.
آوا با شنیدن نام سپنتا مکثی کرد و به غذایش خیره شد.
جین گفت:
 چیزی شد؟388
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 نه ،فقط چیزی نگفت؟ خوشحال بود یا ناراحت؟جین که میدانست منظور او چیست گفت:
 مثل همیشه بود .سپنتا همیشه زیادی شاد و سرحاله!آوا لبخند کوچکی زد و گفت:
 آره زن خیلــی پرانرژیــه .اوایــل فکــر میکــردم ادا در میــاره ،امــاآدم مگــه چقــدر میتونــه نقــش بــازی کنــه؟
جین خندید و گفت:
 بــاور کــن تــو اولیــن نفــر نیســتی کــه ایــن فکــر رو کــرده! هرچنــداونــم دوران ســخت تــو زندگیــش داشــته.
 میتونم یه سوال بپرسم؟ بپرس. مگه سپنتا اسم پسر نیست؟ چرا اسمشو بعد عمل تغییر نداده؟ مــردم اینجــا زیــاد بــه اســمهای ایرانــی وارد نیســتند؛ فرقشــون389
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رو نمیدونــن .تــازه اســم خیلــی مردونــهای هــم نیســت .اســم رو
پدربزرگــش کــه خیلــی دوســش داشــت بــراش انتخــاب کــرده.
آوا نگاه ثابتش را به لیوان آب دوخت و گفت:
 زن خوش شانسیه.***
غــروب آن روز را صــرف خریــد غــذا و پیــدا کــردن یــک جعب ـهی
مناســب بــرای بســته بنــدی میــز تکــه تکــه شــده کردنــد و بــا وجــود
مخالفــت آوا ،جیــن برایــش چنــد دســت لبــاس تــازه خریــد .احمقانــه
بــود اگــر بــه پوشــیدن لباسهــای گشــاد جیــن ادامــه م ـیداد.
بعــد از اینکــه از خریــد برگشــتند آوا را بــه زور روانـهی حمــام کــرد و
خــودش در حالــی کــه گربههــا از ســر و کــول کاناپــه بــاال میرفتنــد
نشســت تــا کمــی از دفترچــه خاطــرات را بخوانــد تــا نوبــت حمــام
خــودش برســد.
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۲۲

مــدت زیــادی طــول نکشــید تــا دو نفــر اومــدن و منــو بــا خودشــون بــه
جایــی مثــل انبــار بــردن و اونجــا زندانــی کــردن .جایــی کــه بــودم پــر
از خــرت و پــرت بــود .یــه پریــز بــرق پیــدا کــردم امــا متاســفانه المــپ
ســوخته بــود و مــن مجبــور شــدم تــوی تاریکــی زیــر چیــزی کــه فکــر
میکنــم یــه میــز شکســته بــود بشــینم .بعــد از مدتــی کــه از اون حالــت
دیوانگــی و خونســردی خــارج شــدم تــازه یــه تــرس عمیــق بــه جونــم
افتاد:
اون انبــاری پــر از موجــودات پشــمالو بــا چشــمایی کــه مثــل تیلــه
تــو تاریکــی میدرخشــیدن بــود .صــدای خرخرشــون مــو بــه تنــم
راســت میکــرد .مدتــی طــول کشــید تــا صــدای میــو میــوی اونهــا رو
تشــخیص بــدم .عالــی بــود ،مــن رو بــا چنــد تــا گربــه یــه جــا زندانــی
کــرده بــودن .وقتــی بچــه بــودم یــه خاطــره خیلــی بــد از حملــه یــه
گربــه وحشــی داشــتم کــه کارم بــه بیمارســتان و آمپــول هاری کشــید،
از اون موقــع نســبت بــه ایــن حیــوون حســاس بــودم و بــا دیدنشــون
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دچــار اســترس میشــدم .ســعی کــردم خونســردی خــودم رو حفــظ
کنــم ،مطمئننــا مــدت زیــادی اونجــا نگهــم نمیداشــتن امــا بــا وجــود
همـهی ایــن دلــداری دادنهــا بــه خــودم صــدای جیــغ و فریــاد گربهها
وقتــی بــا هــم میجنگیــدن مــو بــه تنــم ســیخ میکــرد.
گاهــی اوقــات یــه چیــز نــرم از الی پاهــام رد میشــد و مــن از تــرس
میپریــدم .حیوونــای لعنتــی! دیوونــه بــودن فکــر میکنــم ،اون انبــار
قلمروشــون بــود و احتمــاال منــو خطــری بــرای بچههاشــون میدیــدن
چــون بــا حالــت تهدیــد آمیــزی اطرافــم میچرخیــدن .بــه نظــرم اون
انبــار یــه راه خــروج دیگــه هــم داشــت چــون بعــد از اینکــه اونقــدر
اونجــا تــوی تاریکــی مونــدم کــه حســاب زمــان از دســتم خــارج شــد
متوجــه شــدم هــر از گاهــی یکــی از گربههــای بالــغ غیبــش میزنــه.
فکرشــو بکنیــد تــوی تاریکــی مطلــق نشســتید ،گرســنه و تشــنه هســتید
و همــش یــه چیزایــی دور و برتــون در حرکت هســتن و گاهــی اوقات
هــم صــدای جیــغ و دادشــون بــه گــوش میرســه کــه درســت مثــل
صــدای شــکنجه کــردن یــه آدمــه ،وقتــی دعواشــون بــاال میگرفــت.
بــرای اینکــه خفهشــون کنــم خــرت و پرتهــای دور و بــرم رو
بــه جایــی کــه حــدس مــیزدم اونجــا دارن دعــوا میکنــن پــرت
میکــردم؛ دو ســه بــاری کــه زدم بــه هــدف اونــا هــم نامــردی نکــردن
و بــا پنجههاشــون جبــران کــردن ،منــم کــه حرصــم گرفتــه بــود و از
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عصبانیــت خــل میشــدم و بــا شــدت بیشــتری شــروع میکــردم بــه
پــرت کــردن وســیله ،از اینکــه صــدای جیــغ ناشــی از دردشــون رو
بشــنوم دلــم خنــک میشــد .گربههــای کثیــف لعنتــی ،هتــل لعنتــی،
فاحش ـهخونه لعنتــی ،قاچاقچیهــای لعنتــی ،حالــم از همشــون بــه هــم
میخــوره.
مــدت زیــادی اونجــا بــه حــال خــودم رهــا شــدم؛ از فشــار گرســنگی
بیحــال شــده بــودم و بــرای یــه قطــره آب حاضــر بــودم هــر کاری
بکنــم امــا نــه کســی بــرام غــذا و آب آورد نــه حتــی صدایی بــه گوش
میرســید .دیگــه مطمئــن شــدم میخــوان مــن رو از گشــنگی بکشــن
امــا ظاهــرا ً هنــوز بــه حریــص بــودن آدمــا پــی نبــرده بــودم؛
باالخــره یــه بــار کــه بیــن خــواب و بیــداری بــودم و بچــه گربههــا
از یــه جــای دور انبــارو گذاشــته بــودن رو سرشــون ،متوجــه شــدم
یکــی داره در انبــارو بــاز میکنــه؛ در آهنــی رو دیــدم کــه بــاز شــد و
یــه جفــت پوتیــن وارد شــدن .دیگــه بــا جنــازه فرقــی نداشــتم ،حتــی
نمیتونســتم چشــمهام رو بــاز نگــه دارم ،یکــی از پوتینهــا عقــب
رفــت و لگــد محکمــی بــه رون پــام زد.
 بلند شو!393
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اونقــدر بــه تاریکــی عــادت کــرده بــودم که نــور چــراغ بیــرون کورم
کــرد .کورمــال کورمــال خــودم رو روی زمیــن کشــیدم و تــا جلــوی
در رفتــم ،چشــمهام رو نمیتونســتم بــاز کنــم امــا صــدای یــه مــرد
دیگــه رو شــنیدم کــه بــه انگلیســی گفــت:
 اینکه کل بدنش زخمه .مریضی نداشته باشه؟ دکتــر معاین ـهاش کــرده ،مگــه مــن تاحــاال جنــس خــراب بــه تــودادم؟
مرد دوم با شک گفت:
 پس چرا اینقدر اصرار داری از دستش خالص بشی؟ بــه یکــی از مشــتریها حملــه کــرده ،یــارو هــم میخواســت بــهتالفیــش بکشــتش امــا مــن ایــن همــه پــول بابتــش نــدادم کــه واســه
خاطــر یــه روانــی سادیســمی جنســمو حــروم کنــم.
 باشه ،میبرمش ،اما نصف قیمت! دیوونــه شــدی؟ تــا ده دقیقــه قبــل بــا دمــت گــردو میشکســتی کــهیکــی بــا قیمــت ارزون پیــدا کــردی.
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 اون مــال وقتــی بــود کــه فکــر میکــردم یــه دختــر تــر و تمیــز بــرامکنــار گذاشــتی ،ایــن اگــه تــا اروپــا زنــده بمونــه بایــد کالمــو بنــدازم
هــوا ،فکــر کــردی مــن خنگــم؟
صاحبــم فحشــی حوالــه مــن کــرد و منــو کــه کــم کــم داشــتم ســعی
میکــردم چش ـمهام رو بــاز کنــم بــه طــرف مــرد دوم پــرت کــرد.
 هرچــی ،فقــط ایــن جنــده رو از اینجــا ببــرش .اگــه تــا اروپــا زنــدهمونــد بقیــه پــول رو بــده.

جیــن کــه انتظــار نداشــت دفترچــه تمــام شــود ،بــا کنجــکاوی
برگهــای ســفید را ورق م ـیزد تــا بلکــه بــه نوشــتهای بــر بخــورد.
وقتــی مطمئــن شــد آوا دیگــر چیــزی ننوشــته بــا ناامیــدی دفترچــه را
روی میــز گذاشــت و شــروع بــه نــوازش پشــمالو کــه کنــارش دراز
کشــیده بــود کــرد.
وقتــی آوا از حمــام بیــرون آمــد دفترچــه را روی میــز دیــد و بــدون
حرفــی بــه طــرف میــز رفــت و دفترچــه را برداشــت.
جین پشمالو را از روی کاناپه بلند کرد تا آوا بنشیند و گفت:
395

یاسمن نسا

بنفشه سفید

 آخر چی شد؟ این داستان آخر نداره! منظورم اینه چطور نجات پیدا کردی؟کنــار جیــن نشســت و ســرش را بــه عقــب تکیــه داد .بــرای اولیــن بــار
آه بلنــدی کشــید و گفــت:
 بعــد اینکــه یــه کــم آب وغــذا بهــم دادن تــب کــردم .عضالتــم دردمیکــردن؛ حتــی نمیتونســتم انگشــتم رو تکــون بــدم .تنهــا چیــزی
کــه میدونــم اینــه کــه تنهــا نبــودم .یــه گــروه از زن و مــرد و بچــه
هــم باهــام بــودن؛ شــاید مثــل مــن گیــر قاچاقچیهــا افتــاده بــودن،
شــاید هــم میخواســتم مخفیانــه وارد اروپــا بشــن ،هیچــی نمیدونــم.
بیشــتر اوقــات گوشــهی اتاقــک کــز میکــردم و بقیــه فاصلهاشــون
رو ازم حفــظ میکردنــد .بیچارههــا حــق داشــتند؛ اگــر خودشــون
مریــض میشــدن فقــط بــه مشکالتشــون اضافــه میشــد.
مکثی کرد و نگاهش را از سقف برداشت و به جین خیره شد:
 زندگیمــو بــه یکــی از مــردای مســافر مدیونــم؛ اون بــود کــه تــودهنــم غــذا میذاشــت و وادارم میکــرد آب بخــورم .حتــی اســمش
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رو هــم نمیدونــم .تــو تمــام عمــرم کســی ایــن طــور بیدریــغ بهــم
محبــت نکــرده بــود .خالصــه اینکــه یــه روز در اتاقــک بــاز شــد و
بــه جــای قاچاقچیهــا پلیسهــا ریختــن داخــل .مــن رو فرســتادن
بیمارســتان .اونجــا بــود کــه ســپنتا بــه عنــوان روانشــناس معالجــم بــه
جــای فرســتادنم بــه کمــپ مــن رو بــه یــه آسایشــگاه منتقــل کــرد
و پیگیــر کارام شــد .تــا اینکــه یــه کــم حالــم بهتــر شــد و تصمیــم
گرفــت منــو از اونجــا بیــرون ببــره .یــه هفتــه از آسایشــگاه بــه ضمانــت
خــودش بــرام مرخصــی گرفــت و اومدیــم اینجــا.
جیــن هیــچ حرفــی بــرای گفتن نداشــت ،حتــی گفتن جمــات معمول
مثــل همــه چــی درســت میشــود و یــا از حــاال بــه بعــد زندگیــت بهتــر
خواهــد بــود در نظــرش احمقانــه بــود؛ هــر دو در ســکوت نشســتند و
بــه صــدای بــاران گــوش دادند.
***
ســپنتا مثــل همیشــه خوشقــول و دســت و دلبــاز بــود؛ وقتــی جیــن
در را بــرای دوســتش بــاز کــرد و ظــرف غــذا را در دســتانش دیــد بــا
وجــود بیادبــی بالفاصلــه ظــرف را از ســپنتا گرفــت و بــا خوشــحالی
بــه طــرف آشــپزخانه رفــت.
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ســپنتا از ایــن حرکــت جیــن بــا صــدای بلنــد شــروع بــه خندیــدن کــرد
و در حالــی کــه وارد ســالن میشــد گفــت:
 واقعــاً راســته کــه دوســتیهای کــه ســر غــذا ایجــاد میشــهپایدارتــره!
بــا دیــدن آوا روی کاناپــه بــه طرفــش رفــت و او را در آغــوش گرفت
و گفت:
 عزیزم خوبی؟ امیدوارم بهت سخت نگذشته باشه.جین از آشپزخانه داد زد:
 پشت سر من حرف نزن.سپنتا کنار آوا نشست و کیفش را روی میز گذاشت.
 خب چه خبر آوا ،همه چی خوب بود؟آوا معــذب لبخنــد زورکــی زد و ســری بــه عالمــت مثبــت تــکان داد،
خــدا خــدا میکــرد جیــن زودتــر بــه ســالن بیایــد؛ همیشــه روحیــه
مثبــت و گــرم ســپنتا معذبــش میکــرد ،چــون هــر بــار او را بــه یــاد
خواهــرش مینداخــت.
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آوا« :پیداش کردی؟»
ســپنتا بــا لبخنــد و نگاهــی مرمــوز بــه او خیــره شــد .قبــل از اینکــه
بتوانــد جوابــی بدهــد جیــن بــا ســینی قهــوه وارد شــد و در حالــی کــه
بــه ســپنتا تعــارف میکــرد گفــت:
 ممنون بابت غذا.ســپنتا بــا تعجــب فنجانــی برداشــت و بــا چشــمان حیــرتزدهاش
نگاهــی بــه جیــن و بعــد نــگاه معنــاداری بــه ســینی قهــوه کــرد .جیــن
کــه منظــور او را گرفتــه بــود جلــوی خنــدهاش را گرفــت و گفــت:
 خفه شو! من از عهده یه کم قهوه برمیام. و البتــه مســلماً از عهــده حمــام رفتــن و لبــاس مناســب پوشــیدن هــمبرمیــای .خیلــی خوشــحالم کــه تمیــز میبینمــت.
متاســفانه جیــن نمیتوانســت خطــر نیشــگون گرفتــن ســپنتا و ریختــن
قهــوه از دســتش بــر روی کاناپــه را قبــول کنــد ،پــس بــا بیخیالــی
فنجــان چــای را بــه آوا داد و خــودش قهــوهاش را در دســت گرفــت
و در حالــی کــه کنــار آوا مینشســت گفــت:
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 خب ما رو منتظر نذار.جرعهای قهوه نوشید و با حوصله ادامه داد:
 رضا هنوز توی ترکیه است.در حالی که آوا را چک میکرد ادامه داد:
 مــن بــا خــودش صحبــت نکــردم امــا بــا خانمــی کــه باهــاش زندگیمیکــرد حــرف زدم.
آوا لبخند سردی زد.
 آوا جون اینکه رضا االن.. حالش خوب بود؟سپنتا از داخل کیفش عکسی بیرون کشید و به آوا داد:
 حالــش خــوب بــود .مثــل اینکــه بــه زودی هورموندرمانــی روشــروع میکنــه.
آوا بــه عکــس بیــن دسـتهایش خیــره شــد .عکــس نیـمرخ رضــا را
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نشــان مـیداد کــه روی صندلــی یــک کافــی شــاپ نشســته و مشــغول
صحبــت بــا زنــی اســت کــه فقــط دســتهای ســفید و لبــاس زرد
رنگــش مشــخص اســت .آوا بــه عکــس خیــره شــد و بــه ایــن فکــر
کــرد صورتــش آفتــاب ســوخته شــده .بــه لبخنــد کوچــک گوشــه
لبــش نــگاه کــرد و آســتینهای کوتــاه تیشــرت خاکســتریش.
عکــس را بــا دقــت تــا زد و داخــل جیــب شــلوارش گذاشــت.
 قرار بود بری دبی.ســپنتا دســتش را دور شــانهی آوا گذاشــت و بــا مالیمــت گفــت:
«متاســفم پلیــس رو مجبــور کــردم اون هتلــی کــه گفتــی رو بگــرده
امــا نــدا بیــن دخترایــی کــه پیــدا کــردن نبــود».
جین ،آوا را دید که مچاله شد.
 امــا تونســتم یــه پرونــده بــراش بــاز کنــم؛ یــه طــرح شــکایت از آتنــاو شــوهرخالهات هــم مطــرح کــردم کــه البتــه احتیــاج بــه...
آوا پاهایــش را داخــل ســینهاش جمــع کــرد .بــه نــور خورشــید کــه از
پنجــره ســالن بــر روی میــز میفتــاد خیــره شــد .صــدای صحبــت جیــن
و ســپنتا را میشــنید امــا تالشــی بــرای فهمیــدن حرفهایشــان نکــرد.
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صــدای شکســته شــدن بغضــش کل آپارتمــان را پــر کــرد .در عــرض
چنــد ثانیــه تمــام صورتــش خیــس از اشــک شــد و شــانههایش بــر
اثــر فشــار گریــه بــه لــرزش افتادنــد .متوجــه نشــد کــی جیــن او را
بغــل کــرد و یــا ســپنتا شــروع بــه نوازشــش کــرد .مــدت زیــادی گریــه
کــرد بــرای همــه آنچــه از دســت داده بــود و چیزهایــی کــه ناخواســته
بــه دســت آورده بــود.
ســرانجام زمانــی کــه دســت از گریــه کشــید دســتهایش پــر از
دســتمال کاغــذی مچالــه بودنــد .جیــن لیــوان آب را بــه طرفــش
گرفــت و پرســید:
 بهتری؟لیــوان را گرفــت و مدتــی بــه آن خیــره شــد .آرامشــی عجیــب را
حــس میکــرد .بعــد از آن گریــه ســخت احســاس میکــرد انــرژی
دوبــارهای بــه دســت آورده ،یکنفــس آب را سرکشــید .انــگار بــرای
اولیــن بــار بــود کــه مــزهی گــوارای آب را حــس میکــرد .بــه رضــا
فکــر کــرد ،بــه آخریــن حرفــی کــه بینشــان رد و بــدل شــد،؛حق بــا
او بــود ،بایــد بــه دنبــال زندگیــش میرفــت .زندگــی خــودش و نــدا.
پرسید:
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 چطــور میتونــم بــا دخترایــی کــه از اون هتــل نجــات دادن تمــاسبگیر م ؟
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