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  پادشاه ماه

 نويسنده:زهرا بانو
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عظمت و شکوه خودش را حفظ کرده بود. ماه باال و  ،یدر نقاش فليا برج

و به  فروختیشب بود؛ انگار که فخر م یکيبخش تار یپشت برج، روشن

اکو وار در گوشم  شي. صداکردیمخاطب عظمتش را در برابر برج القا م

  :ديچيپ

گود نشستم و  رونيب دن،يم یمن رو دارن باز کننیکه همه فکر م یزمان -

  .من هستن یچهيباز یکه چه جور کنمینگاه م ميباز یاصل یبه مهره ها

 زد،یکه با نفرت باهام حرف م یزمان شيچشم ها یخي ستالياز کر تنم

 بايز یليخ سيپار یها ! راهم را کج کردم به سمت پنجره رفتم. شبديلرز

  .محو خودم نگاه کردم ريپنجره به تصو ی شهيبود! از ش

 یاصل یمن فقط مهره ستم؛يرنگ من ن یاکوتاه قهوه یدختر با موها نيا

  .هستم یکارگردان ماهر یباز

که وارد اتاقم شد  یتق در، من رو به خودم آورد. برگشتم و به شخص یصدا

  .نگاه کردم

و  دهيورز کليتنش بود. ه ديسف راهنيو پ یهمه، کت و شلوار مشک مثل

  !شدیصورت زمختش باعث ترس و وحشت م

- Votre patron travaille. Allons-y  

  »!نييپا ايباهات کار داره؛ ب سيير«
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پشت  دونستمیدر اتاق رو بست، م یتکان دادم. وقت دييتا یرو به نشانه سرم

  .اسکورت کنه نييتا بهش ملحق بشم و من رو تا پا ستادهيدر منتظرم ا

 یشدم؛ زندگ رهيقلم مقابلم خ اهيس یبرگشت سمت چپ اتاق و باز به نقاش سرم

  .شده یکي کشهیم ديسف یبرگه یکه رو یقلم یاهيمرد با س نيا

و چشم ها  رترينظیب یتابلو از خود نقاش یپا یبود! امضا رينظیب شينقاش

  !کردیم رهيرو به خودش خ

رو دارم پس  یتاوان چ دم؟يرس نجايشد؟ چطور به ا یطورنيکه ا شدیچ

  دم؟يم

که راه انداخته  یخودش و دم و دستگاه یاش بود؛ برازندهبرازنده اسمش

خودش  ايکه از دار دن یبود؟! کس دهيرس نجايکه چطور به ا یبود. به راست

  !بود ليفام ريتمسخر و تحق یهيکه ما یتنش؛ کس راهنيبود و پ

  .پادشاه ماه هان،يآ

راه  نييپا یاتاقم خارج شدم و بدون نگاه کردن به محافظ به سمت طبقه از

از  یو عار ليپاشنه بلندم در راهرو طو یتق کفش ها -تق یافتادم.صدا

  .مخم بود یرو له،يهرگونه وس
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 یاومدم. دستم رو به نرده ها گرفتم، وقت نييآروم پا یگردان چوب یپله ها از

که  یستالي. نور کراومدیبه سراغم م یبد یجهيسرگ کردمینگاه م یبه بلند

  .زدیشده بود چشمم رو م زيوسط پله ها آو

 زيرفتم .م یبه سمت سالن پشت شهي. مثل همدميرس نييپا یبه طبقه باالخره

بود  یميعظ یکه سمت چپ خونه قرار داشت و پشت اون، کتابخونه یبزرگ

  .خونه تضاد داشت یبا همه جا

بود.  دنيدر حال کش ینشسته و با خودکار خاصخاص خودش  ژيپرست با

به همراه دو  یجواهر پر زرق و برق سيمبل ها، سرو نيب یعسل زيم یرو

  .جعبه حلقه قرار داشت

  .کردیم رهيرو به خودش خ یانندهيجواهر، چشم هر ب نينگ تأللو

- Monsieur, j'ai amené ma dame  

  ».! خانم رو آوردمآقا؟«

داد. در پشت سرم بسته شد. از تنها  یمرخص یدستش، اجازه زيحرکت ر با

  .ترس داشتم یگرگ زخم نيبودن با ا

  !نيبش -

داد  یوقت ميبا تمام سرکش لياون اوا یداشت. حت یخاص یبمش جذبه یصدا

  .شدم رهيمبل چرم نشستم و منتظر بهش خ ی! روشدمیخفه م زدیم
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  .ميگردیبر م رانيآخر هفته به ا -

 ،یارزشمند یٔ کرد و مثل ش شينگاه رو به طراح نينگاهش کردم. آخر شوکه

  .اون رو کنار گذاشت. دست هاش رو تو هم قفل کرد و بهم نگاه کرد

اتفاق افتاد که فراموش کردم  عيسر زيقدر همه چرو بردار. اون سيسرو -

  .تازه عروسم حلقه بخرم یبرا

 زيم یو حلقه رو از رو ستاديبلند شد؛ مقابلم ا یزد و از صندل یپوزخند

  .برداشت

  .بلند شو -

دستش حس  ی. دست چپم رو گرفت و حلقه رو به دستم انداخت. گرماستادميا

  .مغرور بود که حاضر نشد زانو بزنه قدرني. اکردیرو بهم منتقل م یبيعج

به حالت آسو اگه تو انگشتت نباشه،  ی. وایارياز دستت در نم وقتچيه -

 زيآو واريبه د ینيبیکه م یگوزن یرو مثل کله نيدست نازن نيوگرنه ا

  !کنمیم

چشم هام کرد و ازم رو گرفت.  یتو یشدم! مکث کوتاه رهيبهش خ متنفر

. دست هاش رو از پشت قالب کرد و ستاديپنجره ا یپشت به من رو به رو

  .شد رهيخ رونيبه ب

  .رونيبرو ب -
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  .رو برداشتم و از اتاق خارج شدم سيسرو

آخر سر طاقت  کردم؛یتخت نگاه م یها بود که به مانتو شلوار رو ساعت

دست  یبه اتاقش رفتم. محافظ اجازه یبلند و حرص یو با قدم ها اوردمين

  .زدن بهم رو نداشت

راهرو  چيبه اتاقم برگردم. از پ خواستیازم م سرهکيو  اومدیسرم م پشت

. بدون در زدن، در بزرگ دميرد شدم و باالخره به تک اتاق طبقه آخر رس

  .اتاق رو باز کردم و خودم رو داخل انداختم

 اشقهي یدستش خشک شده رو دنميکه با د زدیکرواتش رو گره م داشت

  .شد رهيثابت موند؛ آروم به سمتم برگشت و به محافظ خ

-Monsieur, j'ai insisté sur tout  

  »...اصرار کردم یهرچ آقا«

  ؟یکنیکار رو م نيا یچرا دار -

به محافظ را داد. بعد  یرو صورتم برگشت. با دست ،دستور مرخص نگاهش

اتاق  هيتو  دميرو به خودم آورد و فهم چفت در من یصدا قه،يدق کياز 

  .باهاش تنها هستم

  .ستاديا یقدم کيمرد وحشت داشتم!آروم به سمتم اومد و تو  نيبا ا يیتنها از
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 رهيخ شيدور کنم و با جسارت به چشم هاکردم ترس رو از خودم  یسع

  .شدم

  چرا؟ یچ -

با عمل  امافهيدادن ق رييتغ ،یتن به ذلت و خار اي یازدواج اجبار دنم،يدزد -

من رو  یخوایحاال هم به زور م ،یعمارت کوفت نيحبسم تو ا ،يیبايز

  ه؟يهدفت چ ؛یبرگردون

. انگشت رفتیتو هم م هانيآ یو اخم ها گرفتیلحظه صدام اوج م هر

  .رو بست شيگذاشت و چشم ها شينيب یاش رو روسبابه

  .نييپا اريصدات رو ب س،يه -

 دنيرا باز کرد. از د شيجلو صورتم گرفت و چشم ها دواريرو تهد انگشتش

  .سرخ چشمش، ترس به جونم افتاد یرگه ها

  !؟یفدو ريچرا، دختر جهانگ یدونینم -

 یآسمون آب نياز هدفش بود اما ا یدنبال رد شيدر گردش چشم ها ميها چشم

  .کردیزمستان رو بهم منتقل نم یجز سرد یچيه

که من رو به اسم و  یقدر ازم متنفراون دونمیفقط م دونم؛ینم یچيمن ه -

 دمتيند شتريب ميکه تا ده سالگ ی. منینه آسو فدو ،یزنیرسم پدرم صدا م

  !؟یديعذابم م یبهت فروختم که دار یتر زميچه ه
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  .رو باال گرفت و با غرور بهم نگاه کرد سرش

برام جذابه  یليفقط خ ؛یفهمیاگه من بهت نگم خودت م یحت رانيا ميبرس -

  شهيروبه رو م ديجد یبا آسو یوقت نميرو بب زتينامزد عز یافهيق

 کردیم تميکه تو همه حال حما یآدم همون پسر نيشدم. ا رهيبهش خ رتيح با

قلم و  اهيبه س یرنگ یاز رنگ روغن و پاستل ها شيکه طراح یکس. ستين

  .دهيرس رهيت یجنگل ها

  .یو خودخواه شد ی.عوضشناسمتي،نم یعوض شد -

که بهش  نيهوش رو از سرم پروند. بدون ا شيليزد و برق س یپوزخند

به اتاقم به اشک هام  دنيرس ريبندازم از اتاقش خارج شدم و تو مس ینگاه

  .ام رو دادمکردن گونه سيخ یاجازه

  .ميشد يیراهنما vip و توسط مهماندار تا قسمت ميشد مايهواپ سوار

-Je vous souhaite un bon voyage, après le décollage de 

l'avion, je vous servirai pour prendre votre  commande, 

monsieur.  

،بعد از بلند شدن . قربان کنمیرو براتون آرزو م یسفر خوش د؛ييبفرما«

  ». با اجازهرسمیگرفتن سفارشتون خدمت م یبرا مايهواپ
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نگاهم رو احساس  ینيدختر بلوند نگاه کردم. سنگ یپوست ريز یعشوه ها به

  .کرد، نگاهش بهم افتاد و دستپاچه برگشت

 کنه،یکه زنشم نگاه م یمرد با اکراه به من نيبهش زدم. ا یدلم پوزخند تو

کمربندم  ما،ي! با بلند شدن هواپاد؟يب رتيگ یچ یکنیم یکشخود یبعد تو دار

 یقيرا بستم تا خواب عم ميزدم؛ چشم ها هيتک یرو باز کردم و به صندل

  .اديسراغم ب

*  

به صحبت  ريعرق کرده بودن. به سبحان که سر به ز ادياز استرس ز دستام

  .نگاه انداختم دادیپدرم گوش م یها

تتو  یبا ابروها يینگاه کالفه زندا کرد،یشالم گرمم م رِ يبلند ز یموها

  .شده بود طيمح یطاقت فرسا یاش مصادف با گرماکرده

 ینبود. با سقلمه یوصلت راض نيسهراب از ا يیاز پدرم و دا ريغ کسچيه

 رهيخ کرد،یبه پدرم که با غضب نگاهم م یمادرم به خودم اومدم و سوال

  .شدم

  .نياتاقت صحبت کنبا آقا سبحان برو  -

منتظرم بود کردم و بعد از گفتن با اجازه به  ستادهيبه سبحان که ا ینگاه

  .سمت اتاقم رفتم
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*  

  ؟یخوریم یچ -

 مينگاه کردم؛ دوباره چشم ها هانيهام رو باز کردم و به مهماندار و آ چشم

  .برگشتم ميرا بستم و به حالت قبل

  !یکوفت، زهرمار، هرچ -

-Limonade fraîche pour moi et café pour la dame  

  »!خانم یمن و قهوه برا یخنک برا موناديل«

-Oui monsieur  

  ».قربان چشم«

*  

  .یگينم یچيو ه ینشست ريساعته سر به ز مياالن ن ؟یصحبت کن یخواینم -

  .یآسو؛ از همون بچگ اديخب...راستش...من ازت خوشم م -

  !خب؟ -

  .تيخواستگار اميصبر کردم درست تموم بشه تا ب -

  .یلطف کرد -
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  !؟یندازیم کهيت -

 ینيمنو بب یوقت کرد یک ،یبود ريآخه تو که نصف عمرت همش سر به ز -

  !؟یو عاشقم بش

 ديهر جا قلب بکشه همون سمت با ست،ين دنيبه د یازيعاشق شدن ن یبرا -

  .رفت

نصف  يیبا ازدواجت با من، دا دوننیمن رو به خنده ننداز سبحان! همه م -

  .زنهیکارخونه رو به نامت م

  .شد امرهيرو آورد باال و خ سرش

  گم؟ي! دروغ مخ؟يُ  ايحجب و ح ه؟يها چ -

  !رو گفته؟ نيا یک -

کارخونه وسط نبود دختر  هيهمه جا چو انداخته که اگه قض زت؛يمادر عز -

  .کردیم ینبوت رو برات خواستگار یآقا ی کرده زيعز

  .یرو حرف پدرت حرف بزن یتونینم یدونیخودت هم م -

ازدواج مسخره و گرفتن سهمت،  نيبمونه بعد ا ادتي یول دونمیآره م -

  .یديطالقم م
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نشست که با  رهيدستگ یحرص بلند شدم و به سمت در رفتم .دستم رو با

  :موندم رهيدر خ یحرفش مات به کنده کار

من واقعا  ت؛يگارخواست اومدمینبود، باز هم م ونياگه کارخونه در م یحت -

  .آسو خوامتیم

  .شدم يیرايپذ یرو باز کردم و روانه در

*  

  .یزينر ه،يقهوه جلو صندل -

  !؟یبش شميمخّل آسا یخوایم رانيتا خود ا ايکپه مرگم رو بذارم  یذاریم -

   :پر زورش شد یدستا ريچونه ام اس یآن به

  !ه؟يزبونت دراز شده.خبر -

با  یخبردار نشه.کم کشمیکه م ینگاهش کردم تا از درد ميحرص یچشما با

  .رهام کرد یکينگاهم کرد و با فشار کوچ دشيپر تهد یو چشما تيعصبان

  .دادم و سرم رو به طرف مخالف برگردوندم رونيرو محکم ب نفسم

  .ديکن نيريدهنتون رو ش دييبفرما -

پنجشنبه سالروز  گه؛يد یدو هفته یبرا ميرو بزار یعقد و عروس خيتار -

  .هست یازدواج حضرت زهرا و عل
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  .سهراب جان شهيبهتر نم نياز ا -

  .نشون خودش رو دستم انداخت یو افاده به سمتم اومد و حلقه سيبا ف يیزندا

و  رنيانشا بعدا م م؛يحلقه بخر ميشد، وقت نشد بر یعجله ا زيهمه چ -

  .کننیانتخاب م

دادم. سرم رو که بلند  نيانداختم و به دماغم چ یانگشتر عهد قجر نگاه به

  .تشکر کنم خواستیمامان شدم که ازم م ی و اشاره مايکردم متوجه ا

  .ممنونم -

حلقه عوض نشد.  وقتچيمبل نشست. ه یبرگشت و با اکراه رو يیزندا

 ديبهونه آورد. روز خر ميعوضش کن ميهربار که از سبحان خواستم بر

من و مادرم حکم مترسک  یبه خواست من نبود؛ انگار زيچ چيهم ه یعروس

  !ميکردیم فايا ميرو داشت

 یداده شد سبحان با لبخند برگشت سمتم اما وقت سيحلقه و سرو نهيهز یوقت

  .ديخنده رو لب هاش ماس دياخمم رو د

 ميبه س کنهیلباس انتخاب م يیزندا دميد ی. وقتميپرو لباس عروس رفت یبرا

  :ه سبحان گفتمآخر زدم و رو ب

  .نه اي پسندهیمادرت م ینيتا بب یلباس عروس رو بپوش یبهتره خودت بر -
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من  یرفتم. مادرم هم پا ابونيعجله از مزون خارج شدم و به سمت خ با

  :کردیو مدام تکرار م اومدیم

  !زشت شد، آبرومون رفت -

  :مردانه اش از پشت سرمان بلند شد یصدا

  آسو صبر کن، آسو جان؟ -

  :حرص برگشتم و پرخاش کردم با

برگردم تا آخرش هم مادرت  یمنت کش یاومد ی! زشت بود بپوشه؟يها چ -

  !انتخاب کنه؟

  :نگاه کرد یچشم ريبه مامان ز سبحان

  .برگرد خودت انتخاب کن ايب -

  :دمياز اشکم رو پاک کردم و غر سيخ یگونه

  .گردمیعروس منم، بر م ديديهر وقت فهم -

شدم. دستم فشرده شد. به مامان  یتاکس نيمادرم رو گرفتم و سوار اول دست

  .نگاه انداختم کردیو غم نگاهم م یکه با مهربون

  .نهيبرگردوندم تا اشکم رو نب شهيزدم و سرم رو به طرف ش یلبخند
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 فيپدرم تعر یداغ فراوان برا ازيرو با پ هيمادرم تمام قض ميديرس یوقت

سهراب زنگ زد و ازشون خواست شب  يیبه دا تينکرد! پدرم هم با عصبا

  .ما جمع بشن یخونه

و  يیدا کند،یپرتقال پوست م يیحاکم بر جو بود. زندا ینيسنگ سکوت

و مامان با حرص  کردینگاه م يیبه دا ی. بابا شاکربودنيسبحان سر به ز

  !يیزندا یبه خونسرد

  .رسهیبه کجا م هيقض نيا نميمنتظر بودم تا بب منم

  .سهراب ازت توقع نداشتم -

  :با دستمال دست هاش رو پاک کرد و رو کرد سمت بابا يیزندا

داره دو قلم جنس رو  یرادي! اد؟يکنیآقا جهان؟ چرا شلوغش م یتوقع چ -

  !من انتخاب کردم؟

  :ديغر يیسمت زندا يیدا

  !ساکت باش زن -

  :جواب داد یريدوباره برگشت سمت بابا و با سر به ز بعد

 دي.کار خانم درست نبود؛ به هرحال عروس قشنگم باديگیشما درست م -

  .هاش رو انتخاب کنه ديخر
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  !؟یريطرف زنت رو بگ یشما آقا سبحان، زبون نداشت -

  :رو گرفت و همون حالت جواب داد شيشونيبا دستمال عرق پ سبحان

اما مادرم احترامش واجبه؛ من توقع داشتم خود آسو داوطلبانه نظر بده  -

  .کنار نشست

  .شدم رهيگرد شده بهش خ یچشم ها با

خوشم  سيسرو نيبهت گفتم از ا یاز من نظر هم گرفت؟! وقت یمگه کس -

حلقه نظر بدم  یسمت مادرت؛ تا خواستم برا یسرت رو برگردوند اديم

  !نيرو پرداخت کرد نهيهز

  :دميبلند شدم و غر تيعصبان با

  .خاله صنم باهامون قطع رابطه کرد هيتو و بق خوديب یاستدالل ها نيبا هم -

  !آسو -

 یپا تند کردم. در رو محکم بستم و رو نکردم و به سمت اتاقم یبابا توجه به

  .شد نييکه تخت باال پا یتخت نشستم، طور

  .آسو خانم ی! خوشبخت بشداستيکه نکوست از بهارش پ یسال

شب من و رد و بدل شد اما قرار شد فردا يیاون شب چه حرف ها دونمینم

  .ميکنها رو عوض  ديو خر ميبر يیسبحان تنها
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شده عوض شد و  یتراش کار ديطالسف سيسرو هيطال زرد با  سيسرو

  .جا به جا شد ینيتک نگ نگير یام با حلقهساده یحلقه

 قايانتخاب کردم؛ دق یمدل ماهعروسم هم به خواست خودم بدن نما و لباس

و سفارش  ميرفت ی. همراه سبحان به فست فوديیمقابل انتخاب زندا ینقطه

  .ميداد تزايپ

  .کردمیو از نگاه کردن به سبحان اجتناب م کردمیاطراف نگاه م به

  .اديم شمونيفردا جواب آزما -

- ...  

  !؟یهنوز از دستم ناراحت -

با  زديموج م نشونيکه عشق ب ینگاهش کردم و دوباره به زوج یچپ -چپ

  !لحظه ها رو تجربه کنم؟ نيمن هم ا یروز هي شهيشدم؛ م رهيحسرت خ

  .آسو من عادت ندارم رو حرف مادرم حرف بزنم؛ مامانم خط قرمز منه -

  .خدا برات حفظش کنه -

  !؟یندازیم کهيت -

 ی. اگر فردا روزستيبد ن رونيب یاياز سنگر مادرت ب يیوقت ها هي -

  !؟یکنیاطاعت م ريزن دوم بگ ايمادرت بگه آسو رو طالق بده 
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جاش رو به  رتمياوضاع واقعا خرابه! تعجب و ح دميسکوت کرد فهم یوقت

  .ستادميرو چنگ زدم و ا فميداد، ک تيعصبان

  !سبحان یابچه ننه یليخ -

  .شد دهيخارج شدم که بازوم به عقب کش یفست فود از

  !یبعد تو اخالق گندت رو عوض نکرد مونهيعروس گهيد یهفته هي -

 کنهیکه ازدواج م یکس یدونیکه هنوز نم يیتو ايمن؟! اخالق من گنده  -

  !اش؟انتخاب اولش زنشه بعد خانواده

آسو! از احساسم  رميتو رو بگ یصد تا دميمادرم رو نم یتار مو هي -

  .سواستفاده نکن

  :زدم ادينگاهش کردم و فر کميزدم!  یعصب پوزخند

  !احساست سبحان یگور بابا -

کنه. سوار شدم و  ادهيتا مسافر پ ستاديا یشانس خوبم همون لحظه تاکس از

  .حرکت کرد یتاکس

شدم. مامان نبود و بابا داشت فوتبال  يیرايخونه رو باز کردم و وارد پذ در

  .کردیتماشا م

  سالم؛ مامان کو؟ -
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  !؟ی. با سبحان اومددهيسالم؛ خواب -

  :و به راهم ادامه دادم دميکش یقيعم نفس

  .ريبله، شب بخ -

 نيشدم. ا رهياتاقم خ یتخت ولو شدم و به پنجره یلباسم رو ضياز تعو بعد

بود. از نظر اون من و سبحان  یبابا زور یکارها یازدواج هم مثل همه

  .خاله دلم گرفت یمظلوم و آب یچشم ها ادآوردني. با به ميمکمل هم بود

  .خاله تا برات درد و دل کنم یکاش بود یا

. اسم سبحان اوقات اول ديلرز زيم یرو ميکه گوش خوردمیصبحانه م داشتم

  .صبحم رو تلخ کرد

  بله؟ -

  .زميعز ريصبح بخ -

  .ريصبح بخ -

 رميم رميلباست رو از مزون بگ رسمیکردم؛ فقط من نم یتاالر رو هم اوک -

  ؟یريبگ ليتحو یبر یتونیبخرم؛ م وهيم دونيم

  .شگاهمهيامروز نوبت آرا -

  .برو، فقط قبلش هماهنگ کن شگاهتيبعد از آرا -
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  :گفتم یحالیکردم و با ب یپوف

  .رميباشه، م -

  .گلم، فعال بوسمتیم -

  .خدافظ -

گوسفند  یمراسم بودن. صدا یبود. همه در تکاپو ميعروس گهيروز د دو

  .کردیم یخط -اعصابم رو خط اطيتو ح یقربون

رو آروم  مييو چا کردمیآماده از اتاقش خارج شد. به رفتنش نگاه م مامان

  .خوردمیم

  !مامان؟ یريم يیجا -

  .ها؟ آره -

رو  یو در جاکفش دي.به در رسگشتيم یزيبود و دنبال چ فشيتو ک سرش

  باز کرد

  !! کجا؟یزنیمشکوک م -

  :برداشت یسمتم رفت و کفش هاش رو از جاکفش یاغره چشم

  .بابات اومد بگو غذاش رو تو فر گذاشتم گرم بمونه -

  .ستمين -
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و  نکيرو گذاشتم تو س ینگاهم کرد. استکان خال یسمتم و سوال برگشت

  :تا آماده بشم، ادامه دادم رفتمیکه سمت اتاقم م یدرحال

صورتم رو اصالح  شگاهيآرا رميقبلش هم م رم،يلباسم رو از مزون بگ رميم -

  .کنم

  !؟یموهات رو رنگ کن یخواینم -

ال به الشون  یشدم و دست رهيو بلندم خ یمشک یراهرو به موها ی نهييآ از

  .دميکش

  !یقشنگ نيخودم چشه؟! به ا ینه، مگه موها -

  .خب من رفتم، خدافظ لهيخ -

گذشتم و وارد اتاقم شدم. مانتو  نهييدر خونه اومد که بسته شد. از آ یصدا

داشت رو تن کردم. شال چروک  یحالت پارگ کميکه  یبا شلوار ذغال یمشک

رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. تو  ميچرم مشک یبوت ها ميبا ن یخاکستر

  .به خودم نگاه کردم و شالم رو سر کردم نهييآ

آذر ماه  یحرکت کردم. هوا ابونيبه سمت خ ادهيخونه رو باز کردم و پ در

  .دادیم یبود و بهم حس زندگ یعال
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 یشراب یبا موها یخودم به سمت دختر جوون یشدم و با معرف شگاهيآرا وارد

 دميمخصوص نشستم و اون دختر که حاال فهم یصندل یشدم. رو يیراهنما

  .اسمش ترانه ست، شروع کرد به برداشتن صورتم

خواست ابروهام رو برداره درخواست کردم  یداشت؛ وقت یزيو ر زيت درد

  .نباشه یکوتاهش نکنه و هشت

تر و صاف دتريفرق کرده بودم؛ صورتم سف یلينگاه کردم. خ نهييخودم تو آ به

  .دادیتر نشون مو درشت تردهيشده بود و ابروهام، چشم هام رو کش

کامل پرداخت کردم و از  ینهيبه همراه هز یانعام شگر،ياز کار آرا یراض

  .مزون شدم یشدم و راه یخارج شدم. سوار تاکس شگاهيآرا

نبود  یراه ابونيگرفتم و وارد کوچه شدم. تا خ لياز مزون تحو رو لباسم

باد خنک بهش  یام وقتبود. صورت بند انداخته نيسنگ یلياما کاور لباس خ

  .سوختیم خوردیم

  خانم؟ ديببخش -

  :نگاه کردم یکه مخاطب قرارم داده بود سوال یو به زن جوان برگشتم

  د؟ييبفرما -

  !آدرس مال کجاست؟ نيا -

  :آدرس رو بهم نشون داد یشد و برگه کمينزد
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  ...آدرس که نيا -

که خواستم  نياز پشت سرم اومد اما هم ینيآف ماش کيت یلحظه صدا همون

دماغم  یتو یتند و بد یدماغ و دهنم قرار گرفت. بو یرو یبرگردم دستمال

  .ديچيپ

باعث شد  یلباس رو ول کردم و شروع کردم به تقال کردن اما خستگ کاور

  .مطلق یکيبکشم و تار یقينفس عم

. کمرم سوختیهام رو باز کردم. دماغم به شدت م چشم اديز یخستگ با

  .پرتاب شدم یکوفته بود و انگار از بلند

بدنم بلند شدم و به اطراف نگاه انداختم. تخت  ريز یاز لمس نرم متعجب

و گل  ديسف یها یواريو اتاق کامال ساده با کاغذ د یري_ شديدار سفحجله

  .رنگ ینبات یها

تنم نگاه کردم و متوجه  ی! به لباس ها؟یآوردن مهمون اي دنيرو دزد من

  .شده بود یخاک یليخ نکردن فقط شلوارم یرييشدم تغ

رو فشار دادم  رهيدستگ یاومدم و به سمت در رفتم. هر چ رونيتخت ب از

  :امم رو انداختم پس کلهشد. با مشت به جون در افتادم و صدا دتريناام دميام

  .در رو باز کنه نيا یکي ست؟يجا ناون ی! کسیآها -
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و گوش هام  ستادميپا شدم. آروم ا یمتوجه صدا دم؛يمشت کوب گهيبار د چند

از اتاق رد شد و  یشد اما در کمال ناباور ترکيپا نزد یکردم. صدا زيرو ت

  !تر شددور

شده  دهيپنجره کش یبه در زدم و برگشتم سمت تخت. پرده ها یمحکم لگد

 سيو در سرو شيآرا زيم هياز  ريغ زد؛یبودن، غروب آفتاب تو ذوقم م

  .تو اتاق نبود یاگهيد زيچچيه ،یبهداشت

که  دنيام فهمزدم و زانو هام رو بغل گرفتم. االن خانواده هيتاج تخت تک به

  !! نگرانمه؟؟یگفتن؟! سبحان چ سيگم شدم؟! به پل

کردم که نگاهم  شدم. سرم رو کج رهياتاق خ واريکرده به د و بغض سردرگم

کننده بود! بلند شدم و ناخودآگاه به  رهيخ شييبايافتاد. ز ینقاش یبه تابلو

امواج  یکه رو ینيسرنشیب قيو قا ايسمتش قدم برداشتم. به امواج متالطم در

شده بود  یطراح بايزقدر شدم. اون رهيق شدن بود، خکج شده و در حال غر

  .کردیخودش غرق م یکه آدم رو تو

نوشته  بايدرهم و ز یبيو غر بيتابلو نگاه کردم. به طور عج یپا یامضا به

  .بردم تا بتونم بخونمش ترکيشده بود. سرم رو نزد

  تاجور قمر؟ -
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تخت نشستم. از پشت خودم رو  یکردم و لبه ی! پوفه؟يچه اسم گهيد نيا

 یچند تا فرشته یسقف نقاش یتخت و به سقف نگاه انداختم؛ رو یانداختم رو

  .رنگ بود یآب یبا رگه ها يیطال یبود که تنها پوششون، پارچه کيکوچ

باز شد. مثل فنر از جا  یکه در اتاق با تق کوچک شدیهام داشت گرم م چشم

  .شدم رهيکه به اتاق قدم گذاشت خ یو به شخص دميپر

و بدن  یپوش مقابلم نگاه کردم. صورت استخون اهيو مبهوت به آدم س مات

شکل.  یپر و هشت یو ابروها یبلند مشک یو نه الغر، موها ینه ورزشکار

  .رنگش بود یستاليکر یچشم ها کرد،یم زشيکه متما یزيتنها چ

 یرو برداشت؛ رو به رو زيم یکت اسپرتش رو باز کرد و صندل یدکمه

  .تخت گذاشت و روش نشست

 رهيپا انداخت و بهم خ یکرده بودم. با نشستنش، من هم نشستم. پا رو قفل

دست راستش دو تا دستبند بود و تو دست چپش ساعت و انواع و  یشد. تو

  .یکن دايانگشتش پ یتو یتونستیاقسام انگشتر ها رو م

  !؟يیکجا یبپرس یخواینم -

  ؟یهست یبپرسم تو ک خواميم -

  !؟یحدس بزن یتونیمن؟! نم -

  .کردم و سکوت کردم اخم
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  !نه؟ ادينم ريگ یجذاب نيهمچ لتونيفام یتو -

  !؟یخوایاز جونم م ی! چنجام؟يچرا من ا -

  .یموش-بودن موش یجالب ی! سواالیچرا و چ -

  ...اصال -

شدم.  اشرهيگرد شده خ ی! با چشم ها؟یموش -به من گفت موش ستا،يوا

  !گرفته بودم؛ امکان نداره یمونالل

  !عشقم؟ یرو دوست دار نجايدختر خاله آسو؟! ا یچطور -

کرده بود و  خيکرد. بدنم  انشيب یعشقم رو با تمسخر و نفرت خاص یکلمه

  .برس ادمي! خدا به فردميلرزیم

  .برگشتم. به عقب زدیدو م -دو کلشيه یتته پته افتاده بودم. چشم هام رو به

*  

  .گهيد اريبرو توپ رو ب یجوش-جوش -

  !چوب خشکه یفقط بپا از وسط نشکن -

سمت توپ و برگشت.  دينگاه کردم که دو هانيو به آ نييرو آوردم پا عروسکم

  .شونيسبحان توپ رو چنگ زد و برگشتن سر باز
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زدم و سبد رو  غيرو جا به جا کرد. ج مينشست و سبد اسباب باز شميپ اومد

  :از دستش گرفتم

  .شميم یجوش -دست نزن. من هم جوش  -

  !یزنینترس تو جوش نم -

  !یختيریهم ب یليهم صورتت چاله؛ خ ی! هم جوش دارترسمیم -

  آسو؟ یدوستم ندار -

  .شميدوستت داشته باشم؟ برو از پ ديچرا با -

  .دلم سوخت ن؛يياز چشمش اومد پا یاشک قطره

  .یموش -من دوستت دارم موش یول -

  .و در رو بست یسمت انبار ديدو

*  

بلند شد و به سمت پنجره رفت. دست هاش رو از پشت  یصندل یرو از

  .نگاه انداخت نييقالب کرد و به پا

  ...من هان؟يآ -

  .رو گوش کنم فتياراج خوامیخفه. نم -

  !من بچه بودم -
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  :دميبده رو فهمموقع بود که فرق داد و عرسمتم و اون برگشت

 رميتحق یوقت ینفهم بود ؟مگهیبچه؟! تو هشت سالت بود.کجا بچه بود -

  !؟یکردیم

  .افتادم هيضعفم به گر از

  .ندارم هيقض نيبه ا ی. من ربطهانيآ کنمیخواهش م -

ام و سمتم اومد. چونه شيآرا زيم یرو در آورد، با خشم پرت کرد رو کتش

ام، چشم هام رو به هم کرد و فشار داد. از درد چونه ريانگشت هاش اس نيب

  .خار نشم نياز ا شتريفشار دادم تا ب

به خاطر تو  ی. وقتگردهیحول تو م زي. همه چيیماجرا نيوسط ا قايتو دق -

به خاطر تو  یوقت خت،يبه خاطر تو مادرم اشک ر یمادرم طرد شد، وقت

! ميبه خاطر تو در به در شد یشدم، وقت ريخوردم و تحق یليمن س

  .هيبه خاطر توعه لعنت زي!همه چ؟ینيبیم

 یو رو نيياومد پا ديکه چک یچشمام همراه با قطره اشک یاز رو نگاهش

ام رو با ضرب ول کرد. کتش رو برداشت و به سمت لب هام نشست ،چونه

  .در رفت

  !؟یکن کاريبا من چ یخوایم -

  .شد کيقدم نزد هيابروش رو باال انداخت و  یکرد و برگشت سمتم. تا مکث
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 ايبا همه دن خوامیکنم، االن م یباهات باز یذاشتینم مي. بچه که بودیباز -

  .کنم یباز

شدت  امهيآوردن گذشته خم شد. گر اديرو بست و قفلش کرد. کمرم از به  در

  .گرفت

گلدون رو  بابا هان؛يآ یبرا ميکه خاله صنم اومد خواستگار یاومد وقت ادمي

بابابزرگم موضوع رو  یکرد؛ وقت رونيخاله رو ب یزيشکست، با آبرور

رو ازشون  کردنیم یکه توش زندگ یاخاله رو طرد کرد و خونه ديفهم

  .گرفت

  :زنهیبابا هنوز تو گوشم زنگ م یصدا

! شلوارش رو از خوادیغلط کرده که دخترم رو م تيمردن یالقبا هيپسر  -

من رو  زيمادرش داره بعد اومده دختر من، دختر عز یاطيخ یصدقه سر

من  ی! حرمت خواهر زن بودنت رو نگه داشتم، پس از خونهخواد؟یم

  .رونيمحترمانه برو ب

زده به اشک بود، بعد از نگاه خجل سيصنم که صورت خوشگلش خ خاله

  .بگه رفت یزيچ کهنيما، بدون ا یهمه

  !ماجرام آخه؟ نيا یهم گفتم؟! من کجا یزيمن نخواستم؟! مگه من چ مگه
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دختر خدمتکار من رو به خودم آورد. دست به  هيتق در و وارد شدن  یصدا

  .و اشک هام رو پاک کردم دميصورتم کش

  .نييپا ارمتونيگفتن ب سيخانم؟ رئ -

خونه  نيا یحرکت کردم. جالب يیرايتکون دادم و همراهش به سمت پذ یسر

که تماما سمت راستش  يینداشت؛ از راهرو یدوم یبود که طبقه نيا

و  کيش يیرايو به پذ مياش بود، گذشتخلوت منظره اطيبود و ح یاشهيش

  .ميديرس یدلباز

بود. به اطراف نگاه  یجلوش بود و سخت مشغول طراح یبرگه یتو سرش

  .کرد یلباس عروسم بهم دهن کج یکردم که جعبه

  !نيبش -

 یکه سمت چپم بود خارج شد. رو یکرد و از در یکوتاه ميتعظ خدمتکار

  .مقابلش نشستم یچرم یکاناپه

  !؟یقرار بود با سبحان ازدواج کن -

  !تو رو سننه؟ -

  :ديکش اديدفعه مداد دستش رو سمتم پرتاب کرد و فر هي

  !جواب من رو بده -
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  :لب زدم شوکه

  !آره -

  .کرد یسرجاش نشست و پوف آروم

  .ستيمنتها داماد سبحان ن یکنیازدواج م -

  !ه؟يبهش نگاه کردم. منظورش چ منگ

  !ه؟يمنظورت چ -

  زد یپوزخند

  .داماد منم -

  !؟یخوردم و با دهن باز براندازش کردم. چ یتکون

 هي شبيو منگ بودم. از د جيگ و چهار ساعت، هنوز ستياز گذشت ب بعد

  .نره غول رو گذاشته بود دم در اتاقم تا مثال محافظم باشه

بود. به سمتش  اديز یليلباس خ يیرايلباس عروس تن مانکن نگاه کردم؛ گ به

رنگ از جنس لمه،  يی. لباس طالدميدست کش فشيلط یپارچه یرفتم و رو

  .ديدرخشینور م ريز
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 زيداشت. رفتم سمت م یبلند یبود. دنباله یبود و کامال کمر لباس لخت دکلته

و  زير یها نيپر از نگ یانگاه کردم؛ تاج ملکه زيم یو به تاج رو شيآرا

  .ديو سف يیدرشت طال

عقدم خواهد  یسر سفره یو بغضم رو ول دادم. ک زيم یرو گذاشتم رو سرم

  !اره؟يسرم ب خوادیم يیبله بگم؟ چه بال یک یبود؟با اجازه

 سيخ یبه چشم ها نهييآ یبه در خورد. سرم رو بلند کردم و از تو یاضربه

  .زدم یو سرخم پوزخند

  بله؟ -

را داشت  یکلمات فارس یدر ادا یکه سع یدختر فيظر یپشت در صدا از

  :ديبه گوشم رس

  .خانم ناهار آمادست -

  :گفتم ميبه چشم ها رهيخ همچنان

  .خورمینم -

  !اتاقتون؟ ارميب -

  .نه -

  .نيدستور دادن حتما غذا بخور سيرئ -
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  :زدم اديکردم و فر داغ

  !بره به درک -

 یدر قفل بود و حق خارج شدن نداشتم؛ طول . همچنانومدين يیصدا گهيد

،از جا بلند  دميآرومش ترس یدر باز شد. از چهره ،یتق یکه با صدا دينکش

  .ام رو لمس کردبافته شده یو موها ستاديشدم و نگاهش کردم .پشت سرم ا

رو تکون دادم تا موهام رو ول کنه که بدتر کمرم رو چنگ زد و نگهم  سرم

  :داشت

  !آروم موش کوچولو ،چشم هات رو ببند  -

  !؟یچ یبر...برا -

  :زد و نگاهش را معطوف چهره ام ساخت یلبخند

  !ببندش آسو -

ن تو که مثل سگ بگه احمق جا ستين یکيرا بستم. آخه  ميترس، چشم ها با

  !بهش؟ یديچرا فحش م ،یترسیم

  ...خرت و ی.صداديام پربسته شدن کشو شونه یصدا از
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 یبافته و بلندم که تو یشده بود. به موها ريد یچشمام رو باز کردم ول عايسر

 ینشستم. اشک تو نيزم یدستش بود نگاه کردم. زانوهام خم شدن و رو

  !شدیم دميد یچشم هام جمع شده بود و باعث تار

 زيم یرو گذاشت رو یچيپام زانو زد و موهام رو انداخت تو بغلم؛ ق یجلو

  .شد رهيبهم خ یو کم

 ،یکن یچياز دستوراتم سرپ یبه بعد خواست نياز ا نه؛يا ینافرمان یسزا -

  .و بترس واسه از دست دادنشون وفتيب زهايچ نيزتريعز ادي

رفت. موهام رو با تمام وجودم بغل  رونيکرد و از اتاق ب یرو نوازش امگونه

  :کردم! بلند داد زدم هيکردم و از ته دل گر

  !ازت متنفرم کثافت ؛یريبم ی! الههانيخدا لعنتت کنه آ -

رو  یچ چي. من عاشق موهام بودم؛ هدميکش اديخم شدم و بلند فر نيزم یرو

چشم برهم زدن از دست  هيبلندم دوست نداشتم. حاال با  یاز موها شتريب

  !دادمشون

  .یروان گذرمیازت نم هان؛يآ یديکارت رو پس م تقاص

 یسر تا سر یکه کنار پنجره یناهارخور زيهمراه محافظ به سمت م شب

 ینينقطه نشستم. متوجه سنگ نيتو دورتر زيقرار گرفته بود رفتم و اون سر م

  .سرم رو بلند نکردم ینگاهش بودم ول
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  .زدم ینه نگاهش کردم نه حرف ميخوردیکه شام م یتمام مدت تو

  .آمادست زيتا پس فردا همه چ -

- ...  

  .رانيا ميگردیبعد از مراسم بر م -

- ...  

  !اديکوتاه بهت م یمو -

  .که شام رو سرو کرده بود نگاه کردم یبه خدمتکار ميدستم مشت شد، مستق 

  .ممنونم -

نگاه کرد و دست آخر با صورت گلگون  هانيدست پاچه به آ چارهيب دختر

  .جوابم رو داد. بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم

شدنم  داريبه مسبب ب یو شاک جيشدم. گ دارياز خواب ب یزير یتکون ها با

  .اومدیناهار و شامم به اتاقم م یبود که برا ینگاه کردم؛ دختر جوان

  !حمام نيبر ديخانم با -

 دنيگردوندم و با د وق زده نگاهش کردم! چشم یبلند شدم و با چشم ها شوکه

  عت دهنم باز موند. االن؟!شش صبح؟سا

  چرا؟ -
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  .اديم شگرتونيآرا -

  ؟یچ یبرا شگريآرا -

  !خانم تونيعروس -

  !شد کيستريه یبه خنده ها ليوارده تبد شوک

  من؟ یعروس گه؟يد یکنیم یشو...شوخ -

ام تموم شد، از کم خنده -. کمیچقدر خنگ گفتیبا نگاهش انگار بهم م دختره

جا مثل فنر بلند شدم و رفتم سمت اتاقش؛ در رو با ضرب باز کردم و به 

  .بود نگاه کردم دهيخواب انيعر یبرهنه و دختر یکه با باالتنه  یآدم

  :شد شتريدرونم ب نهيشد و با اخم نگاهم کرد.حرص و ک داريدر ب یصدا از

من  یخوایم یچ یبرا شهيو زن سرت نم یتو که زندگ شعور،یِد آخه ب -

  ؟یرو بدبخت کن

  !شد رهيبلندم دختره بلند شد و با تعجب بهم خ یصدا از

  !بلند شو برو -

 نيزم یزد ، لباس خوابش رو از رو یاش بوسه صدا داربه گونه دختره

 تيتند از شدت عصبان -دبرداشت و با لباس خوابش به سمت پاراوان رفت. تن

  .تخت نشست یرو تن کرد و رو شيرکاب ن،يح نيهم . توزدمینفس م -نفس
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برداشت و از در  زيم یپول از رو یاومد و مقدار رونياز پاراوان ب دختره

  .بهش نگاه کردم نهيزدم و دست به س یخارج شد. پوزخند

  !نجا؟يا یاومد یبه چه جرئت -

 تتيو جنس تيکه از موقع یشغال پست هياما  یريش یکنیجرئت؟ تو فکر م -

  !یکنیسواستفاده م یدار

  : دياش کش یبلند مشک و ختهيبهم ر یدر موها یدست

  !یزبون دراز شد -

  .مسخره رو تموم کن یباز نيا هان؛يولم کن برم آ -

کرد و از جا بلند شد. آروم به سمتم قدم برداشت، از کنارم رد شد و در  یپوف

  .رو باز کرد

  مه؟ينع مه؟ينع -

  .وارد شد مهيدختر جوان سراس همون

  س؟يبله رئ -

  !خانم اومده؟ شگريآرا -

  .بله -

  .حمام نکرده ، ببرش اتاقش -
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  .کرد سمتم و سمت صورتم خم شد رو

پدر  یورشکستگ نشيترکيمثال کوچ اد؛يکارها از دستم برم یليخ -

  !زتهيعز

  .بشکن جلو صورت مبهوتم زد هي

  .باش و برو آماده شو یبشکن؛ پس دختر خوب هيبوم، با  -

  :گفتم ديلرزيم تيکه از عصبان يیصدا با

  !یرذل یليخ -

تخت دراز کشم  یبه سمت تخت برد ،رو تيرو گرفت و با عصبان بازوم

ل دادنش که جفت دستام رو گرفت و باال سرم کرد با دستام شروع کردم به ه

  .قفل کرد

  .دخترخاله ميباز یمن عاشق وحش -

  :دميدندونام غر نيتقال بلند شده بود.از ب یهام از رو نفس

  .ولم کن -

  :کرد و گفت یخنده ا تک

  .کنميم تيراض -

  :رو تکون دادن و بلند گفتم خودم
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  .ولم کن برم -

 یضرب بلند شد و پشت کرده بهم و به سمت حوله اش که به جالباس به

  :بود رفت زانيآو

  آمادست؟ زي. همه چشهيم ريخانم رو ببر، د -

  .سيبله رئ -

  .خوبه -

تخت نشسته بودم و با حرص نگاهش  یکه  رو یتوجه به من یب دميد یوقت

به اتاقم برگشتم و وارد  تيوارد حمام شد و در را بست با عصبان  کنميم

رو  زميبر باد رفت! همه چ مي. زندگستادميدوش ا ريحمام شدم. با لباس، ز

  !از دست دادم

بودن؛ فقط  ستادهيا یاتاقم با فرم خاص یحمام که خارج شدم سه نفر تو از

  .بود ليوسا دنيدر حال چ مهيهمون دختره، نع

  .شده ريد یليتا االن هم خ د؟ينيبش ديخوایسالم خانم، من افسانه هستم. نم -

پشت  یآدم ها ینشستم و به تکاپو شيآرا زيجلو م یصندل یرو یحرف بدون

 یمصنوع یموها یکيمشغول موهام بود و اون  یکيشدم.  رهيخ نهييسرم از آ

  .دادیم بيرو ترت
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بود،  یاصل شگريکرده بود و به نظرم آرا یکه خودش رو افسانه معرف یزن

  .رو سمتم گرفت شيگوش

  ن؟يرو دوست دار کاپيم نيا -

 یليکه خ یشکالت یموها ،يیبژ و طال یهينگاه کردم. سا کاپيمدل م به

 ديبود که شد یرژ قرمز ش،يآرا یساده بسته شده بود؛ تنها تفاوت بارز تو

  .تو چشم بود

  .شدم رهيخ نهييخودم تو آ ريگرفتم و به تصو کاپياز م چشم

  .نيانجام بد ديخوایهرکار م -

رد و بدل کرد.  یکارآموزهاش نگاه معنادار نيبهم انداخت و ب ینگاه افسانه

جوابم  دنيپرسیم یکنن. تو تمام مدت هر نظر شميکم آماده شدن تا آرا -کم

  .بود نيهم

من داشتم  ام؛ندهيخودم، آ ،يیام شده بود. سبحان، دافکر و ذکرم خانواده تمام

  !شمياالن دارم عروس دشمن سبحان ماما  شدمیعروس سبحان م

تموم شد. به خودم نگاه کردم و صورتم رو چپ و راست کردم.  کاپيم کار

هام ، چشم  قهيشق نگيفتيو ل یآب یشده بودم! لنز ها یخوب شده بودم، نه عال

اش رو دو برابر کرده جلوه یدرشتم رو خمار و خط چشم بلند و مشک یها

  .بود
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خودم نگاه کردم دلم  یموها نيب یمصنوع یبه گذاشته شدن موها یوقت

  .سوخت

 یا. ازم خواست لباس بلند و سادهديرس لمبرداريظهر بود که ف یها کينزد

حرکت  هانيتن بزنم و همراهش از اتاق خارج بشم و آروم به سمت اتاق آ

  .کنم

م؛در رو که صبرکردم. با دست اشاره زد در رو باز کن دميدر اتاق که رس به

که توجهم رو جلب کرد لباس عروسم بود که از  یزيچ نيباز کردم، اول

  .بود زونيلوستر آو

سرم گذاشت  یکه تاج رو رو شگريکرد. آرا یلمبرداريلحظه به لحظه ف از

  .ستميبا هانيعکس آ یتقاضا کرد رو به رو لمبرداريف

اش نشسته بود. شونه یمبل نشسته بود و عقابش رو یکه رو یعکس پوستر

  ؟یاريسرم ب يی.قراره چه بالدميناخودآگاه جلو رفتم و به پوستر دست کش

  !بود یعال -

  .نگاه کردم لمبرداريخورده برگشتم و به ف جا

  .رميرو بگ پتونيتا عکس و کل رونيب ميزودتر بر -
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آخر برگشتم، باز هم به عکسش نگاه انداختم.  یاتاق خارج شدم و لحظه از

که عقابش رو نوازش  دميرو د هاني. آميشد يیرايو وارد پذ ميراهرو گذشتاز 

  .کنار دستش دسته گلم قرار داشت زيم یو رو دادیم

رو ازم گرفت و  یتفاوتیچند لحظه نگاهم کرد اما دست آخر با ب دنميد با

  .نهيمخصوصش بش یعقابش رو پر داد تا سرجا

و به چشم هام  ستاديشد و دسته گل رو برداشت و به سمتم اومد. مقابلم ا بلند

  .انداختم نييچشم هاش رو نداشتم، پس سرم رو پا یشد. تاب سرد رهيخ

کرد که قلبم  ینيدلنش یام کرد و سرم رو باال آورد.خندهرو اهرم چونه دستش

  !ستاديلحظه ا هي یبرا

  !یخوشگل شد -

نشد.  رميدستگ یچيکردم اما ه یچشم هاش گردش! مخش سرجاشه؟! تو ؟یچ

  :لب زمزمه کردم ريز یابا لحن جاخورده

  !ممنونم -

رو برداشت و گل رو سمتم گرفت. گل رو گرفتم و دستم رو محکم  دستش

  .و بازوش رو به سمتم گرفت ستادي. کنارم ادميچيدورش پ

ز خونه ا رونينگاهش کردم، دست آخر بازوش رو گرفتم و به سمت ب مردد

  .ميحرکت کرد
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از بس که  دمينفهم یلمبرداريف یبرا یو اداباز یعکاس یاز ژست ها یچيه

خونه واقعا محشر  یچوب ینما با،يدلباز و ز یمبهوت اطرافم بودم. باغچه 

  !بودن

؟! خودشه یرو به روم برا یخودشه؟! لکسوز گل زده یها برا نيا واقعا

  چطور ممکنه؟ اصال خاله کجاست؟

  .خوامینم لمياز اون ف شتريب د؛يکن یلمبرداريعقد رو ففقط  -

بهش  یزيچ هينگاه کرد. عکاس سمتش رفت و  هانيمتعجب به آ لمبرداريف

  .هانيگفت اون هم سرش رو تکون داد و رو کرد سمت آ

 یتا بتونم تو نيرقص دو نفره انجام بد هيپس  د؛يشما بگ یچشم، هر چ -

  .بذارم لمتونيف

ها  لميف یکه تو یآسو! همون کار اليخيب ستم؛يکه رقص دونفره بلد ن من

  .نده یسوت نياز ا شتريرو انجام بده. ب دنيانجام م

رفت. به چشم  ادميبودم  دهيد لميف یکمرم نشست هرچ یگود یکه رو دستش

  .یخال هي...خالیچيشدم؛ ه رهيکه زوم شده بود تو صورتم خ يیها

  !که پدرت غصه نخوره یبهتره لبخند بزن -

  .تو گلوم نشست یتو چشم هام لونه کرد. بغض مزاحم غم

  !یظالم نبود قدرنيتو ا -
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  .یبال رو سرم آورد نينه نبودم اما تو ا -

  .هانيدست از سرمون بردار آ -

  !باشه -

  ؟یسادگ نينگاهش کردم. قبول کرد؟به هم متعجب

 ،یديي. زایاريپسر برام ب هي یسال فرصت دار کي نيسال، تو ا کي -

  .یهر

ثبت نشه صورتم رو به کت  لميتو ف کهنيا یتو چشم هام جمع شد. برا اشک

  .ديچسبوندم و همون لحظه اشکم چک شيمشک

بودم  یامن بچه ا،يسنگدل! به خودت ب وجدان،یظالم، بدجنس، ب رحم،یب -

  .که حق اظهار نظر نداشتم

 ؟ی! اون ها رو چ؟یسانسور کرد زبونت و زخم زدن هات رو شيپس ن -

  ؟یحق داشت

  ؟یشيم الميخیبگم غلط کردم ب -

  .شمينم التيخیخوردم ب زيچ یاگه بگ یحت -
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،دامن لباسم باز شد  ديبلندم کرد و دور خودش چرخ زيخشونت آم یحرکت با

 یشونه هاش سفت کردم.رو یدستام رو رو دهيو من ترس ديو تو هوا رقص

  .ديرس انشيشد و به پا ميکه اومدم آهنگ مال نيزم

 یهوا کمرم رو خم کرد و داغ یدستم رو از دستش خارج کنم که ب خواستم

  .ديو با سرعت هرچه تمام تر کوب ستاديا یلبام نشست.قلبم لحظه ا یلباش رو

  .یبود! مرس یکات، عال-

کردم تو چشم  . قفلميستاديو سرجامون ا مياز هم جدا شد لمبرداريف یاجازه با

  :هاش و لب زدم

  کنم،یم یتالف یروز -

  ...دار را شين یحرف ها تمام

  .آتش زد جگرم را که

  ...ها را یتمام بد یروز

  .کنمیم جبران

  ...دل شکستن ها را نيا تاوان

  !کنمیم زانيآسمان آو از
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مردمک چشم هام در گردش  دو زدن. مردمک چشم هاش تو -هاش دو چشم

بود. خسته دامن لباسم رو باال گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم اما با 

  .شدم خکوبيشخص مقابلم، سرجام م ونيگر یچشم ها دنيد

گرفت! آروم سمتش قدم برداشتم.  دنياون بار یمن قبل از چشم ها یها چشم

نکرده  کم شييبايصورتش از ز یرو یچروک ها .ستادميرخ به رخش ا

  .بود

 -خوبم. موش یخاله صنم؛ دلم برات تنگ شده بود خاله یخوش اومد -

راه  مهين قيمکه؟ تو مرامت نبود رف یحاج -یحاج یرو تنها گذاشت یموش

  !بودن

آغوشش رو باز و به سکوت دعوتم کرد. تو بغلش حجم غم رو دوشم  خاله

  .رو حس کردم، کمرم خم شد

  .خانم مهمون ها اومدن، عاقد هم منتظرتونه -

! به خدا ستيحقم ن نيام؟ ا! عقد بدون خانوادهن؟يمامان بابام تو چه حال ايخدا

  !ستيکه حقم ن

به  یچشم هاش، دلتنگ اما تو گفتینم یچياومدم. ه رونيآغوش خاله ب از

  .بود صيقابل تشخ یراحت

  !مامان، عاقد اومده؟ یکرد ريد -
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  .بله آقا -

  خانم که هنوز نرفته؟ شگريآرا -

  .کننیرو جمع م لشونينه آقا دارن وسا -

  .ختهيخانم بهم ر شيتو باغ، آرا اديبهش بگو ب -

  !چشم -

خاله در  یپچ کرد. اخم ها -گوشش پچ در یزيچ هيرفت سمت خاله و  هانيآ

  :ديهم رفت و غر

  .یخورینکن! چوبش رو م یرو ادهيبسه، ز -

  :زد و رو کرد سمتم یصدادار پوزخند

  .داخل. شما هم سرپا نمون مامان، برو داخل ميرو درست کن بر شتيآرا -

  .دست هام رو گرفت و باالخره زبون باز کرد خاله

 فشيحر ،ینينب رزنيوقت از چشم من پ هيبه خدا!  رميتقصیخاله جان من ب -

  .بشه التيخینشدم تا ب

  :انداختم و زمزمه کردم نييرو پا سرم

  .ستين کسچيه ريتقص گه،يبخت من بدبخته د -
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را در  یاز طوس يیکه رگه ها شيآب یشدم ،چشم ها رهيبلوندش خ یموها به

روزگار  ینچرال و چروک ها ینيکه ب باشيخود داشت.صورت الغر اما ز

  .داده بود یرو در خودش جا

 با اخم د؛يهم رس شگرهيهمراه خدمتکار وارد خونه شد. همون لحظه آرا خاله

 ريز خوابوندیم دهيکش هيشد. مطمئن بودم اگه آزاد بود  شميآرا ديمشغول تجد

  !گوشم

  .تموم شد -

  .ممنونم -

  :دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت هانيآ

  م؟يبر -

حرکت کردم.خودش  یاش کردم و آروم به سمت در ورودحواله ینگاهمين

دستت بشکنه،  یرو بهم رسوند و دستم رو با حرص گرفت و فشار داد. اله

  !یخب دستم شکست مردک روان

عالمه آدم با کالس  هيدست و سوت شوکه شدم.  یبا صدا ميوارد شد یوقت

بلند تنشون بود و تک و توک  یماکس. خانم ها زدنیبودن و دست م ستادهيا

هم تمام کت و  ونيبودن؛ آقا دهيجوون لباس کوتاه پوش یدخترها نشونيب

  .یشلوار تنشون بود، حاال چه اسپرت چه مجلس
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زدم و به  یامهيبه دستم وارد کرد لبخند نصفه و ن هانيکه آ یفشار آروم با

با گل  ديعقد سف یسفره ،ی. سمت چپ ورودميعقد حرکت کرد یسمت سفره

شده بود. تاج گل پشت سرمون  دهيو قرمز چ ديو سف یرز زرد و نارنج یها

  .واقعا قشنگ بود

 یعقد داشت. وقت یهمرنگ سفره یکنار سالن هم گل ها یسه طبقه کيک

  .سرم قند بسابه یکه باال ستين یمبل دونفره نشستم، متوجه شدم کس یرو

که عاقد بود آه از  یکت شلوار یمقابل مرد زيم یشناسنامه ام رو دنيد با

  :نعنا بود کنار گوشم غوغا کرد ینفسش که بو ینهادم بلند شد.گرمت

دختر  یاونور ببر نوريرو با خودت ا تييمدارک شناسا یهنوز عادت دار -

  .مورد خوشم اومد ازت ،کارت درسته هي نيجهان؟تو ا

  .زد و صاف نشست یپوزخند

 یبا لباس ها یانسالي! مرد مشدیم کهيت -کهيدلم گرفت، قلبم داشت ت شتريب

ما سمت راست سفره  یاش بود جلو قهي یرو یرنگ يیکه آرم طال کيش

  .نشسته بود

 یشما را به عقد دائم و شرع لميبنده وک ايمکرمه، آ یمحترمه یزهيدوش -

و شمعدان  نهييجفت آ کي د،يجلد کالم هللا مج کي یهيسپنتا با مهر هانيآ یآقا
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 اورم؟يدر ب یتمام بهار آزاد یو هفتاد و هشت سکه صديو تعداد هزار و س

  لم؟يوک ايآ

دستم گذاشت،  ريمخمل قرمز رنگ ز یجعبه هيبلند شد و سمتم اومد.  خاله

  .دستم زد و برگشت سرجاش یرو یدلدار یچند ضربه به معنا

  :و بلند گفتم دميکش یقيعم نفس

  !بزرگترها، بله یبا اجازه  -

مثل  یمخصوص یهيبا پا لمبرداريدست و سوت دوباره بلند شد. ف یصدا

مقابلم  ی.دفتر بزرگکردیم یلمبرداريو مهمون ها ف اياز تمام زوا ليجرثق

دادن.اما  لميسند ازدواج رو تحو یاديز یها یقرار گرفت و بعد از امضا

  .شد رهيخ تيند به جمعسند رو ازم گرفت و با لبخ هانيکه آ دينکش یطول

  .جنبه ها باشه یدست ب دي،نبا زهيج نيا -

  .سر تکون داد یکنار زيم یزد و با لبخند به مردها یچشمک

. زنهیداره بهم چشمک م هيپر از هد زيم هي دميسمت چپم نگاه کردم، د به

 رهيخ ستيجوون ها تو پ یو به تکاپو دميکش یقيدوباره و دوباره نفس عم

صحبت  یکه برام جالب بود زبان چند زن و مرد بود که به عرب یزيشدم.چ

  .کردنیم
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از کنارم بلند شد و به سمت چندتا مرد جوون رفت؛ باهاشون دست داد  هانيآ

کنارم نشست، متعجب بهش نگاه  یو کنارشون نشست. همون لحظه خانم

  .کردم

 اديمن رو  شيبلند و لخت رنگ یداشت؛ موها یقشنگ یتمام عمل صورت

 ی دهيو کش زيو چشمان ر کيو بار دهيکش یخودم انداخت.ابروها یموها

  .لبش بود یدر باال یزيخال ر کردیم زشيکه متما یزيرنگ ،تنها چ یعسل

  ؟یديم يیام، افتخار آشناسالم من شکوفه -

  .سالم، آسو هستم -

  :از موهاش رو به عقب راند یتار یزير یعشوه  با

 یفکرم رو مشغول کرده؛ نذار پا یليخ یزيچ هيمن  زم،يخوشبختم عز -

  ؟یدلش رو به دست آورد یچطور» کرد یزير یخنده«لطفا  ميفضول

  !یاريبه دست ب یکه تو نتونست یطورهمون -

 شميبه خاله انداخت و از پ یاردوستانهيسمت خاله برگشتم، شکوفه نگاه غ به

  .رفت

  .زميهم کالم نشو عز یبا هرکس -

  !من تنهام -
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  .شتيپ مونمیبعد مراسم م -

  :کردم یاز ته دل یخنده

  !ممنونم خاله جون -

کارش. به مدل  یاصرار کرد تا برقصم با احترام ردش کردم بره پ هرکس

 یدختربچه با لباس صورت هيکه  کردمیخانم ها نگاه م یو لباس ها کاپيم

  .نشست شميو درشت قرمز داشت پ زير یکه گل ها

  .کردم دايبود. خب هم صحبتم رو پبانمک و خوشگل  یليخ

  ه؟يسالم خاله، اسمت چ -

  .نورا -

  .! من هم آسوامیچه اسم قشنگ یوا -

  ؟یچ یعنيآسو  -

  .ديطلوع خورش یعني -

  ؟یهانيعروس عمو آ -

  آره خاله جان، چطور؟ -

  .داره ین -یبشه ازش ن هانيعروس عمو آ یهر ک گهيمامانم م -

  .شدم رهيمقابلم خ یاز حدقه در اومده به موجود شش ساله یچشم ها با
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  مامانت گفته؟ -

  ؟کجاست تونين یبله، ن -

  !ندارم ین -یمن که ن -

  ؟یبا عمو ازدواج کرد یپس چطور -

جوابش رو  یکردم! حاال چ ريکش خر، تو گل گو زحمت بينج وانيح مثل

که تن نورا بود سمتم  یبا همون مدل لباس یبدم؟همون لحظه خانم مو بلوند

  .خوشم اومد، با دخترش ست کرده بود یلياومد. خ

  .نييپا اي! نورا مامان جان بديببخش یوا یا -

به مادرش ننداختم  یازد و به سمت مامانش رفت. نگاه دوستانه یجست نورا

  .برن صداش زدم کهنيکه زده بود؛ قبل از ا یبه خاطر حرف

  نوراجان؟ خاله؟ -

  بله؟ -

  .ین -یعمو ازدواج کردم چون دوستش داشتم نه به خاطر ن با -

و با سرعت ازم  ديمادرش گل انداخت و دست بچه رو کش یعمل یها گونه

  .دور شد

  ؟یچقدر دوستم دار -
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انداختم و  ینگاهميبود ن ستادهيکه پشت سرم ا هانيباال. به آ ديپر امشونه

  .دوباره برگشتم سرجام. کنارم نشست و سمتم خم شد

  !ینگفت -

  .دوست داشتن توعه دميانجام م ايدن یکه تو یکار نيآخر -

  آدم شوهرش رو دوست نداشته باشه؟ شهيمگه م ،یچه دختر بد -

  رو به زور زن خودش بکنه؟ یکيآدم  شهيمگه م -

  :گفت یشد و با لبخند کج رهيرو به رو خ به

  کنه؟ ريتحق قدرنيرو ا یکيآدم  شهيمگه م -

 شيباشه که با زور و قدرت کارهاش رو پ ريحق قدرنيآدم ا هي شهيمگه م -

 قدرنيا یکي شهيمگه م ره؟يآدم انتقام پدر رو از دخترش بگ شهيببره؟مگه م

اگه اون  شه؛يببره؟ آره م شيدختر رو شب عروس هي یرذل باشه که آبرو

  .هانيآ شهيم ،یشخص تو باش

  :بهم نگاه کرد یقيکرد و با نفس عم یمکث

  .رميگیم دهيهات رو نشنحرف  -

  :شکوفه گره خورد یازش گرفتم که نگاهم به نگاه موشکافانه  چشم

  !بکن خوادیدلت م یبه درک! هر غلط -
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  ؟یهست یبعد از عروس يیتنها یانيدر جر زميعز -

 ميو ن ازدهيکم همه عزم کردن تا به باغچه برن و شام بخورن. ساعت  -کم

  .شدمیداشتم خفه م شيااون لباس و حجم آر یشب بود. تو

جدا شام آماده کردن. غذا از  زيجداگانه و م یتو ظرف ها هانيمن و آ یبرا

  .رفتینم نييگلوم پا

دستم رو گرفت و بدون توجه  هانيپخش شد. آ یميساعت، آهنگ مال کي بعد

رفت. توجه همه جلب ما شد و شروع کردن به  یخال ستيبه من به سمت پ

  .دست زدن

 یها یآب نيب يیسالن، جا یرنگ ینورها یدوباره شروع شد. تو رقصمون

 ميو ن شدمیم دهيسمت و اون سمت کش نيبه ا ميچشمش گم شدم. نرم و مال

  .زدمیچرخ م

آهنگ که شور گرفت، ناگهان بلندم کرد و دور خودش چرخ زد؛ با  یآخرها

  .نبود نمونيب یافاصله چيگذاشت، ه نميآروم شدن آهنگ زم

صداها داشت  یگوشم همه یو دست و سوت اما تو غيج یصدا دوباره

تا  تر،نييو پا نييشدم. پا رهيخ شدیم کميخاموش شد. به صورتش که نزد

  !گردن و کتفم از هرم نفسش گرم شد نيب يیجا کهنيا
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. گر گرفته بودم! سرش ديکوبیم امنهيس یوارهيخودش رو به د انهيوحش قلبم

مونده  رهيخ گهيبه همد یکالم چيصورتم چرخ زد. بدون ه یباال اومد و تو

  .ميبود

انداختم. دستم رو گرفت و  نييبه خودم اومدم و سرم رو پا هانياز آ زودتر

  .حرکت کرد گاهمونيبه سمت جا

 کي. ساعت نزدشستنیو تو دلم رخت م کردمیرفتن مهمون ها نگاه م به

شد  ی. سالن که خالميهر بودرسما زن و شو هانيشب بود و من و آ مهيدو ن

  .رو فشار دادم در باز نشد رهيدستگ یبه سمت اتاقم رفتم اما هرچ

  .نشکن، قفله -

  .بخوابم خوامیام مرو بده؛ خسته دشيکل -

  :ستاديکنارم ا بيبه ج دست

  ؟یهست یاالن ک -

  ؟یچ -

  ؟یهست یگفتم ک -

  رو بلد نبودم؛ شيلکنت افتاده بودم ،قانون باز به

  ...آ...آسوفدو -
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  :را در حدقه چرخوند شيها چشم

  .و بس نيهم ؛يیسپنتا هانينه، تو االن آسو، زن آ -

  :را به زور قورت دادم دهنم آب

  ه؟يمنظورت چ -

  .تو اتاق منه زيهمه چ ستن؛ين لتيتو اتاقت وسا یاگه بر یحت -

  .ذارمیهم پام رو تو اتاقت نم رميبم -

  .رفت ديباال انداخت و راهش رو کش یاشونه

  ريخسروان داند، شب بخ شيصالح مملکت خو -

که تو  ی.ناگهان با فکردميکش یخفه ا غيرو با حرص باال گرفتم و ج دامنم

  :مانند گفتم غيدر آوردن حرصش ج یسرم جرقه زد برا

  .شميازت جدا م زيشناسنامه تم رميگي.برگه سالمت مرميگيازت طالق م -

به  یدرشتش از پشت نگاه کردم.به آروم کليباال انداختم و به ه يیابرو تک

  :و پر تمسخر نگاهم کرد ديسمتم چرخ

  ؟یکنيم یچه غلط -

زد  یشدم.جست رهيپر از غرور و خباثتم رنگ باخت و با ترس بهش خ نگاه

 دميد ی،وقت يیرايسمت پذ دميدامنم رو بلند کردم و دو یبلند غيسمتم که با ج
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پنهان شدن ندارم راهم رو کج کردم سمت آشپزخونه و پشت  یبرا يیجا

  :پناه گرفتم رهيجز

  ؟یچته وحش -

  :و با نفرت گفت ديشصتش رو کنار لبش کش انگشت

  .یشيم مونياز حرفت پش -

  :گفتم ميکه داشت یاز فاصله ا نامطمئن

  .شمينم -

شد؟نفس  اليخيولم کرد؟ب یعنينگاهم کرد. شخنديقدم عقب رفت و با ن دو

آمد در دم تو گلوم خفه  نييپا رهيکه زد و آن طرف جز یبا جست قميعم

  .عقب رفتم یپاشنه بلند قدم یبا آن کفش ها دهيشد.ترس

  ايجلو ن -

.دستم رو کردیکه ترسم رو چندبرابر م داشتیسمتم برم یکوتاه یها قدم

  .رفتمیو عقب عقب م دميکشیکانتر آشپزخونه م یبه لبه ها

کانتر  یکه رو يیام رو دادم به چاقو دهيخورد ،نگاه ترس یزيه چب دستم

  .گرفتم شيجلو انهيبود.برداشتم و ناش

  .رنمي،بخدا م زنميم -
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  !یعرضه دار نميبزن ،بکش.بب ايب -

همراه بود لرزش  شيستاليکر یآب یبا چشما یوقت لکسشيترسناک و ر لحن

دستم کرد و پوزخند  یلرزان تو یبه چاقو ی.نگاهکردیدستام رو دوبرابر م

  :زد یصدادار

آسو.بنداز  یصدا سگ بد کنميم یکار شمياونوقت من سگ م یشياوف م -

  .چاقو رو

تار شد ،لحظه  دمي.دختياز چشمم ر یقلبم قطره اشک یترس و تپش باال از

  .هوا رفت غميتو مچ دستم ج یدرد دنيچيپلک زدم که با پ یا

  :نداختیبدنم رو از کار م ینفسش کنار گوشم تمام هورمون ها یگرم

  .ینگاه ازش برندار موش موش یرو بکش یکس یخوايم یوقت -

 نيزم یرو یبد یدوم دستش چاقو از دستم رها شد و با صدا یضربه  با

بدنش و  یافتاد.به سرعت از شکم به کانتر هلم داد و از پشت قفلم کرد.داغ

  .کردیحالم رو عوض م یفاصله ا چيبدون ه یکينزد

  .کنم کاريخودت بگو باهات چ -

  .ولم کن -
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چونه ام گذاشت.با  ريدستش گرفت و دست چپش رو ز هيدستام رو با  جفت

 ی.اونقدر که رورميکه بهش وارد کرد مجبور شدم سرم رو باال بگ یفشار

  .نميرو بب تيرخ قرمز شده اش از عصبان مين تونستمیشونه اش افتاد و م

  .بگو غلط کردم -

کرد و  شتريآخم بلند نشه.فشار دستش رو ب یصدا یبه هم فشردم تا حت لب

  .همزمان به کانتر فشارم داد

  .بگو غلط کردم آسو تا فکت رو جا به جا نکردم -

  .گميهم نم رميبم -

 یزد که از دردش قطره ها یقيگوش و گردنم رو مک عم نيب يیجا لبش

  :ختير نييپا یشترياشکم با سرعت ب

  .اوردميکانتر دخلت رو ن ی،بگو غلط کردم تا رو زدلميعز یگيم -

  هان؟يآ یکنيم کاريچ یدار -

گوشم بلند شد و تونستم از گوشه چشم خاله رو شوکه شده  رياز ز هانيآ سر

  :ديرهام کرد و با چشماش برام خط و نشون کش هاني.آنميبب

  .یخواب کردميهام خشنه مامان.فکر م یفانتز کمي -
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بشر رو به  يیايح یوق زده به ب یچونه ام گرفتم و با چشما ريرو ز دستم

  .روم نگاه کردم

  .دختر مردم رو یکشتيم یهات رو ببر تو اتاق ،داشت یفانتز -

سمتم برگرده سمت خاله  گهيد نکهيزد و بدون ا یپر نفرت یپوزخند هانيآ

  :که من بشنوم گفت یجور یرفت و کنار گوشش آروم ول

  .ري.شب بخهينره عروست ک ادتي -

و زانوهام رو  شدیسرم اکو م یتو داشتیکه برم یمحکم یقدم ها یصدا

 یبازوم رو گرفت و کمک کرد رو ري.خاله سمتم اومد و زکردیسست تر م

  .نميبش یصندل نياول

  .به دستم شد رهيرو گرفت و خ دستم

  حلقت کو؟ -

  !حلقه؟ ندارم -

  .انداخت نييکرد و سرش رو پا یاخم

 یناراحت نشدم تا زمان یقدرکرد، اون رونيپدرت من رو از خونه ب یوقت -

 گهيبهم د یچ دونمیکه پدرت با پدرم صحبت کرد و باعث طرد شدنم شد. نم

 رکاريکه تو تقص دونمیرو م نيو رو شد اما هم ريز ميشبه زندگ هيگفتن که 
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سر  یداشت اما وقت ديام یبره سرباز خواستیکه م یتا زمان هاني. آینبود

  !شکست ،یکرد رشيتحق شتريو ب یديکچلش رو د

  ...من -

  .سکوت باال گرفت یرو به نشونه  دستش

که  یچهارده سالت بود؛ بچه نبود زده،ينکن آسو؛ اون زمان تو س هيتوج -

  !ینفهم

هام گفته  يیبودم. دختر و پسر خاله و پسر دا گرانيحرف د ريمن تحت تأث -

  .دنينم ینکنم من رو باز ريرو تحق هانيبودن اگه آ

  :رو با تاسف تکون داد و ادامه داد سرش

 ني. هرچقدر بهش گفتم نکن، اشتباهه، انتقام آخردونمیدختر، نم دونمینم -

دفعه سر از  هيپول و دم و دستگاه  نيحرف به گوشش نرفت. ا ست،يراه ن

بعدش خونه  یکرده؛ هفته دايگفت کار پ شب اومد هيدر آورد.  مونيزندگ

شد،  تررگخونه بز ميشد ازينیب ايدن یاز همه یوقت ن؛يبعدش ماش د،يخر

  .ستيشدن؛ انگار که به خودش ثابت کنه کم ن شتريها ب نيماش

  :ارميهمسـرم سر در ب یاز زندگ یزمان االن بود تا کم نيبهتر

  ه؟يشغلش چ -

  :خورد یزير یگره  ابروهاش
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  .نترس حواسم هست گهيم پرسم،یازش م یاز کجا بدونم؟ هرچ رزنيمن پ -

  اره؟يسرم ب يیچه بال خوادیم -

  :گفت متعجب

ماجراها به خاطر تو بوده  نيداشته باشه. ا یسر تو؟ فکر نکنم با تو کار -

  .جهان یقفل کرده رو هانيپدرته؛ آ یاما اصل کار

  :کردم و گفتم ینينش عقب

  !یهر یدييبرام پسر زا گهيبهم م ینداره؟ وقت یبامن کار ديگيچرا م -

جا به جا شد و لبش رو با زبونش تر  یابروش رو باال انداخت، کم یتا خاله

  :کرد یکرد. مکث

  رو بهت گفت؟ نيخودش ا -

  .رو بهم گفت نيامروز ا نياوهوم، هم -

تکون داد و  نيتاسف به طرف یموند. سرش رو به معنا رهيخ بهم یکم خاله

  :که صداش زدم رفتیاز جاش بلند شد؛ داشت به سمت اتاقش م

  خاله صنم؟ -

  :حرفم شد یمنتظر ادامه حرفیو ب برگشت

  !اَرزه؟یم امندهيداستان تهش کجاست؟ انتقامش به از دست دادن آ نيا -
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 یبه سمت اتاقش رفت. خسته و کوفته رو یکرد و با گفتن هع یسکوت خاله

تاج  یزيکه ت دمينامعلومم فکر کردم. آروم دراز کش یندهيتم و به آمبل وا رف

  .تر بخوابمگفتم و سرم رو جا به جا کردم تا راحت یتو سرم فرو رفت. آخ

باز کردم  مهيخوردم. چشمم رو ن یرفته بودم که تکون ینيريش یخلصه تو

قادر نبودم که بفهمم  یقدراما اون کنهیکه متوجه شدم سقف داره حرکت م

  و دوباره چشم هام گرم شد هيبه چ یچ

 کرد؛یشدم. چشمم درد م دارياز خواب ب یزير یبا سر و صدا صبح

چشم هام رو مالوندم. منگ به اطراف نگاه انداختم.  نشستم،یطور که مهمون

  کجاست؟ گهيد نجايا

من  هان؟يآ. پوستر ديشدم و خواب از سرم پر اريهوش دميچپم رو که د سمت

  هانم؟يتو اتاق آ

 ینداره. نالون به لباس خواب مشک تيواقع نيپوششم نظر کردم؛ نه ا به

خنگ؟ پتو رو  یآسو یديکه نفهم یشدم. مگه مرده بود رهيخ پوريطرح گ

کت و شلوار، کمد  یاتاق هجوم آوردم. کمد اول یکنار زدم و به سمت کمد ها

  !و شلوار، کمد سوم پر از کفش راهنيدوم پر از پ

ها ماله  ني. ادميرو د یاديز یزنونه یآخر رو باز کردم که لباس ها کمد

که  یحمام دنيست! وارد حمام شدم ،با د مهينه پس ماله نع گهيمنه؟ آره د
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 سندهيکه وجود نداره و توهمات نو کردميو مسخره م دميديم لمايتو ف شهيهم

  .ست دهنم باز موند

رو شستم و  شميحمام ها وجود داشتن.صورت پر از آرا نجوريواقعا ا انگار

حوله  دمشيند یو وقت دميکش یموهام رو در آوردم.سرک یها رهيگ یبه سخت

 دمياومدم.لباس هام رو پوش رونيکردم و ب ميهام تنظ نهيس یکوتاه رو رو ی

  .رفتم يیرايرها کردم و به پذ سيموهام رو خ

 هانيجر و بحث آ ی.صداشدیتر مصداها واضح شدم،یم ترکينزد یهرچ

شدم سر اون دو مرد به سمتم  يیرايکه وارد پذ نيبود. هم گهيبا دو مرد د

  .ديچرخ

  ...خانم س،يرئ -

  .زد یچرخميکه پشت به من نشسته بود ن هانيآ

  شده؟ یزيچ -

  :ستاديسمتم اومد و مقابلم ا به

  .سيپار ميريامشب م -

  :زد و ادامه داد یپوزخند

  .دي. چمدون من و خانم رو ببندیماه عسلمون هان -
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  :گفتم یمانند غيشده با لحن ج شوکه

  ؟یگيم یمعلوم هست چ س؟يپار -

  : از سواالتم عقب گرد کرد کالفه

  .ميخریالزمت بود رو م یشهر هرچ ميريبرو آماده شو؛ م -

  :دميو با اخم پرس ستادميبه روش ا رو

  شده؟ یچ گميگفتم؟ م یمن چ یديفهم هانيآ -

  .کرد و از کنارم رد شد یاخم

  .يیکجا دنيخانوادت فهم -

  .و با تعجب خاله رو برانداز کردم برگشتم

  از کجا؟ -

. سبحان ردت رو گرفته، دارن یمجاز یتو فضا دهيچيپ هانيخبر ازدواج آ -

  .انيم

  .زدن؛ خاله با غم نگاهم کرد یاز خوشحال یهام برق چشم

  انگشتشون بهت برسه؟ ذارهینم هانيآ یوقت یشيخوشحال مچرا  -

 یانداختم و با قلب نييبه سمتم هجوم آورد. سرم رو پا یغم و ناراحت دوباره

  .شکسته، برگشتم تا به اتاقم برم
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  .نجايا انيحرکت کرده باشن تا ظهر م شبياگه د -

  !برگشتم رتيح با

  م؟ييمگه ما کجا -

  .یدب -

  :و گفتم دميکش یغيج

  !کجا؟-

  :ديشده پرس جيگ خاله

  هان؟يآ شيپ یاومد یپس تو چه جور -

  :گفتم نالون

  .ستين ادمي یچيمن ه هوش،یب -

  !يینجايتو که هنوز ا -

  .دميرو پشت سرم د هانيو آ برگشتم

  ...تو چرا -

  س؟يرئ س؟يرئ -

  .مينگاه کرد اومدیکه هراسون به سمتمون م یسه نفرمون به محافظ هر
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  .جوون یآقا هيمسن با  یآقا هياومدن،  -

  :لب زمزمه کردم ريز

  .بابام -

که با  هانيراه بازوم گرفته شد. به آ یانهيسمت در پرواز کردم که م به

  .شدم رهيخ کردینگاهم م تيعصبان

  کجا؟ -

  .اومدن دنبالم -

  !کن داخل شونيي! راهنمایمن هم گذاشتم بر -

  :قدم شد شيپ انهيدلجو خاله

  ...مامان هان،يآ -

  !تو انيندارم مامان. بگو ب شونيکار -

  :برگشت سمتم دوباره

  .برو اتاق ؛یگينم یچيو ه یشيو تو، الل م -

  :گفتم سرتق

  !رمينم -
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  :تر فشار داد و دندون قروچه کردرو محکم بازوم

  !فهم؟ ري. شیايهم نم رونيبرو اتاق؛ ب گمتيم -

و حرص از کنارش رد شدم و به اتاقمون رفتم. در رو محکم  یناراحت با

  !تن و بدنم رو لرزوند شهيبابا مثل هم اديفر یتخت نشستم.صدا یبستم و رو

  آسو؟ آسو؟ -

خم شدم  یراهرو رفتم؛ دزدک چيبه سمت پ نياتاق رو باز کردم و پاورچ در

رو گرفته بود انگار داشت به  هانيآ یچه خبره. خاله صنم بازو نميتا بب

  .کردیآرامش دعوتش م

 خت؛يدلم ر دنشيبود. با د ستادهيشد، پشت سرش سبحان ا هانيآ کينزد بابا

  .ميکه داشت یآبرو و ازدواج ناتمام یعشق، بلکه از رو ینه از رو

  صنم خانم؟ هيپسره ک نيا ؟یدزدیهان؟ دختر من رو م یهست یتو ک -

  : غرور جواب داد صنم با افتخار و خاله

  !هانيپسرم، آ -

آروم  هاني. آنميجا خوردن سبحان و بابا رو بب تونستمیفاصله هم م نيا از

مبل با غرور نشست  یرفت؛ رو یبازوش رو آزاد کرد و به سمت مبل تک

  .پا انداخت یو پا رو
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  ...پسرت؟ مگه هان؟يآ -

  .پسر صنم و حامدو صد البته داماد شما هان،يآره؛ آ -

  .به سمتش هجوم برد که محافظ ها گرفتنش سبحان

  .ديببند دهنتو! آسو کجاست؟ نامزد من کجاست؟ ولم کن -

هم  یچالت کنن کس دميشهر م نيصدات رو که اگر بخوام تو هم نييپا اريب -

  م؟يباهم حرف بزن دينيشینفهمه قاتلت منم. چرا نم

مبل نشست  یچشم هام گرد شد! بابا با عجله رو اروي یهمه خونسرد نيا از

  .مکث، کنار بابا نشست یشد. سبحان هم با کم رهيخ هانيو منتظر به دهن آ

  د؟يرو بشنو یچ ديخوایآهان! م م؟يخب کجا بود -

  دخترم کجاست؟ -

  .تو اتاقمون -

بابات  شيبرو پ دهاش،يتهد اليخيب گهيم طونهيو اتاقمون، نکبت! ش مرض

  .باهاشون برگرد

  ؟یپدرش عقدش کرد یبدون اجازه -

  .گرفتم ینامه از دادگاه داشتم. اجازش رو از قاض -
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شارالتان! فکر همه جا رو هم کرده بود اما من که نرفتم تقاضا بدم، پس  یا

  از کجا نامه گرفته؟

  !طالقش بده -

  !سفارت؟ ميبر یباشه چشم، ک -

  .دادیاش آرامش قبل از طوفان رو خبر ماز تمسخر زد؛ چهره یپوزخند

  .نگرفتمش که طالقش بدم -

رو به معامله  هانيبود و آ دهيکه خم شد ،احتماال به جلو کش دميپدرم رو د سر

  :کردیدعوت م

  ؟یخوایم یچ -

  .ديفهمیم ديداشته باش ن؟صبريعجله دار -

  :با عجله گفت سبحان

  .نميآسو رو بب خوامیم -

ابروش رو  یصورتش، برگشت سمت سبحان. تا مکيتو م یرييتغ بدون

  :باال انداخت

  بشه؟ یکه چ شينيبب -

  :بلند شد شياز جا تيبا عصبان سبحان
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  !نمشيبب خوامینداره، من م یبه تو ربط -

  .دارم رتيزنم غ یشرمنده، من رو -

  :زد به زانوهاش و خم شد هيجفت دست هاش رو تک آرنج

  .به نداشتنش نيکه من رو متهم کرد یزيهمون چ ه؟يچ یدونیم رتيغ -

شلوارش و از باال به  بيدست هاش رو برد سمت ج ستاد؛يجا بلند شد و ا از

  .شد رهيبابا و سبحان خ

  .کنن تونييبگم راهنما ديستياگه راه خروج رو بلد ن -

  :ستاديهم ا پدرم

  !رمينم يیمن بدون دخترم جا -

  .رونيبه ب ديکن شونييراهنما -

به صورتش زد. هممون شوکه  يیبرق آسا یليهجوم برد و س هانيسمت آ بابا

ازم خارج بشه  يیدهنم تا مبادا صدا ی! دستم رو گذاشته بودم روميشده بود

که خونسرد به حالت اولش برگشت نگاه  هانيگرد شده به آ یو با چشم ها

  .کردم

کرد، با خشم به  یصورتش رو بررس ستاد؛يا هانيپا تند کرد و کنار آ خاله

  :سمت بابا برگشت
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  .رونيب ديپسرم بر یبسه هرچقدر بهتون احترام گذاشتم، از خونه -

  :شده بود شروع کرد به داد زدن ريدفعه سبحان که با حرکت بابا ش هي

  آسو؟ ؟يیکجا رون؛يب ايآسو؟ آسو؟ ب -

 گهيبرد. د ورشيزد و به سمت سبحان  یانعره تياز شدت عصبان هانيآ

 یسمتشون. محافظ ها رو پس زدم و بازو دميگر باشم و دونستم نظارهنتو

  :رو گرفتم هانيآ

  !بسه گم؛يولش کن بهت م هان،يولش کن آ -

بود  دايشد. به بابا که رگ متورم گردنش پ دهيخودم از پشت کش یبازو اما

  !با ترس نگاه کردم

  .سر رهيخ یکه کارت دارم دختره ميبر ايب -

  .که خاله متوجهمون شد بردیکشون من رو به سمت در م -کشون بابا

  !آسو هان؟ي! آیوا یا -

 یها ستاليکر د؛يسبحان رو ول کرد و سرش به طرف ما چرخ عايسر هانيآ

بلند خودش رو به  یدرحال شکار شده بود. با قدم ها یهاسک هينگاهش شب

  .خورد یکه عالوه بر من، بابا هم سکندر ديما رسوند، چنان دستم رو کش

  .شدم رهيدردمند خ ام،چارهيب یشدم و به بابا اشنهيس سنجاق
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  ! بابا حالت خوبه؟یولم کن وحش -

که دور کمرم  یبود؛ دست دهيفایدستم درحال شکسته شدن بود اما تقال ب مچ

  .رو ازم گرفت شتريحرکت ب یاجازه د،يچيپ وارچکيپ

که دست به فکش گرفته بود به سمت بابا رفت و کمک کرد  یدر حال سبحان

  .بزنه هيتا بابا بهش تک

  :پر نفرتش رو بهمون دوخت یها چشم

 نيبا هم دينه؛ تو با ايپولش حالله  ستيکه معلوم ن کستيمرت نيهم اقتتيل -

  ...که زيهمه چ یب نيا ان،يو م رنيکه م یباش يیو شاهد زن ها یمرد باش

 یو با لحن التماس دميبازوش رو چسب یبرداشت سمتش که دو دست زيخ هانيآ

  :ستادميجلوش ا

  .نه، نکن. بذار بگه؛ ولش کن -

 یو به عقب کشوندش. رو کردم سمت بابا و برا ستاديا هانياون سمت آ خاله

  :آخر رو زدم رينشه، ت ريتحق نياز ا شتريب کهنيا

  .نيبر نجايا رو دوست دارم؛ لطفا از ميمن خوشبختم. زندگ -

 ؟یخوشبخت یگيبعد تو م ده،يتو رو دزد شرفیب نيا ،یگيدروغ م یدار -

  ؟یترسیچرا ازش م
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ام جا گونه یاز اشک رو یاشد و رودخانه زياشکم دوباره لبر یچشمه

  .انداخت

  !رو دوست دارم هاني. من زنشم. من...من، آنيتو رو خدا بر -

 ديدستم اشک چشمم رو گرفتم تا د. با دميوضوح جا خوردنشون رو د به

  .باشه دارمونيد نيآخر نيا ديداشته باشم. شا یبهتر

  ..آسو قانونا زن منهديبر نجايگفت؟! از ا یکه چ نيديشن -

پدرم مچاله شد. توان نگاه کردن به سبحان رو نداشتم. من با  دنياز د قلبم

گرفت و به سمت در برگشت  یقيکردم. بابا نفس عم یدو خانواده باز یآبرو

 اوردمينگاهش رو ن ینيبود؛ در آخر تاب سنگ رهياما سبحان همچنان بهم خ

  .دميو به سمتش چرخ

  .آبرویازت متنفرم آسو! ب -

وزنم رو  یبلند از خونه خارج شد. زانوهام توان نگهدار یبا قدم ها سبحان

 ني. همزدمیسقوط کردم. بغضم شکست و بلند زار م نيزم ینداشتن و رو

قلبم گذاشتم؛ همچنان  یمامانم تنگ شده بود. دستم رو رو یاالن هم دلم برا

  .کردیدرد م

 یمهر مادرانه ی. بوديام نشست و من رو تو آغوش کششونه یرو یدست

  :دلم رو سوزوند! از ته دلم نعره زدم شتريب د،يچيپ امینيخاله که تو ب
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  !متنفرم ؟یفهمی! ازت متنفرم! مهانيخدا ازت نگذره آ -

و تو  ديچشم هام چرخ یجلو نيزم دم؛يشد که حالم رو نفهم یچ دونمینم اما

محو  یحت کردم،یرو حس م زيبود! همه چ بيفرو رفتم. عج یخبریب

  .چشم هام رو باز کنم تونستمیاما نم دميشنیم

آب نتونست چشم  یخنک زد،یتو گوشم م یکي. زدنیو خاله صدام م هانيآ

 یول دادمیانگار که داشتم جون م دم،يکشیهام رو باز کنه؛ بد نفس م

  !مردمینم

. تو دلم اومدیم خواستیکه دکتر رو م هانيداد آ یجا کنده شدم. صدا از

  .دمينفهم گهيبه بعدش رو د نجايزدم! دوباره فرود اومدم. از ا یپوزخند

 يیروشنا یکم وارکوبيبود و فقط نور د یکيکه باز کردم اتاق تو تار چشم

چسب زخم بود.  داد؛یرو دستم آزارم م یزيچ هي. از جا بلند شدم. دادیم

 ريت ميشونياحتماال بهم سرم وصل بوده. خواستم از جا بلند بشم که وسط پ

  .ديکش

گفتم و دوباره نشستم. پارچ آب کنار تخت بهم چشمک زد. پارچ رو  یآخ

جرعه ازش خوردم،  هيکه  نياما هم ختمير وانيل یب توآ یبلند کردم و کم

  .کيسرام یافتاد رو وانيشد و ل حسیدستم ب
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 یها شهيشد.خم شدم تا ش ليداد و به هزاران تکه تبد یبلند یکم یصدا

  .خورد و باعث شد از جا بپرم واريتر رو جمع کنم که در محکم به دبزرگ

  .شده بودن امرهيخ شيو خاله نگاه کردم که پر از تشو هانيو به آ برگشتم

  بود؟ یچ یصدا -

االن  ست،ين یزياز دستم افتاد خاله جون. چ وانيآب بخورم ل خواستمیم -

  .کنمیجمعش م

  .جمعش کنن انيتا بگم ب نيتخت بش ینه الزم نکرده. رو -

 خواستیبرنداشتم. دلم نم ینگاهم رو از رو تخت زدیداشت حرف م یوقت

مشغول  حرفیوارد و ب یکه زن جوان دينکش یصداش رو بشنوم. طول گهيد

  .شد دنيجارو کش

  .رفت نيياز تخت پا یاگهيد سمت

  .ميحرف بزن گهيبا همد ديبا -

  .رونيب رميپس من م -

  خاله صنم؟ -

  جونم خاله؟ -

  .ستيحالم خوب ن ارن؟يغذا برام ب کمي ديبگ شهيم -
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  .خاله جون؛ تو استراحت کن گمياالن م -

  .ميتنها شد هانيرفتن و من و آ رونياز اتاق ب شخدمتيبا پ خاله

 ني. نه اون قصد شکستن اکردمیمقابلم نگاه م واريو خاموش به د سرد

سکوت رو داشت، نه من. هر لحظه تصور شکست پدرم جلو چشمانم به 

  .اومدیرقص در م

  .ميحرکت کن ديبا گهيتا چند ساعت د -

- ...  

  ؟یبگ یزيچ یخواینم -

 یچه سود شد؟یم بشيشدم. چه نس رهياز احساسم بهش خ یته یچشم ها با

  کرد؟یانتقام چقدر آرومش م نيداشت براش آزار من؟ ا

موهاش  د؛يبلند و حالت دارش کش یتو موها یجاش بلند شد و دست از

لجوجانه به حالت اولش برگشتن. به سمت در رفت که با سوالم تو جاش 

  :شد خکوبيم

  ؟یواقعا دوستم داشت -

  .برگرده سمتم در رو باز کرد و از اتاق خارج شد کهنيبدون ا ،یاز مکث بعد
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از غذا به سمتم اومد. رنگ و لعاب  یبزرگ ینيبا س مهينع هان،ياز رفتن آ بعد

  .رو دوبرابر کرد امیگوشت گشنگ کيو است یمرغ سوخار

*  

رنگ رو با  يیمويساده ل زياتاق رفتم و از رگال، شوم یواريسمت کمد د به

  .برداشتم یخوش دوخت یشلوار ل

. به سمت کردیم ینيکوتاهم قلبم سنگ یموها دنينرفتم. از د نهييآ جلو

خدمه که در حال رفتن بودن و چند تا چمدون در  دنيرفتم؛ از د يیرايپذ

  .مختلف، حالم دگرگون شد یها زيسا

در حال صحبت با محافظ ها بود؛ با  یلکسيبا ر هانيغربت داشتم. آ حس

  .ستاديکفشم سرش به سمتم برگشت.به سمتم اومد و مقابلم ا یپاشنه  یصدا

  ؟یرو برداشت زيهمه چ -

  :گفتم یاکابروم رو باال انداختم و ش یتا

  .ارميرو وقت نکردم با خودم ب امهيزيجه -

مختلف  یکه پر از حس ها یرو مقابل صورتم قرار داد و با لحن صورتش

  :بود گفت

  .یماه عسل هان ميريم ميچرا اوقاتت تلخه؟ دار -
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خورده برگشتم  کهيبازوم،  یرو یزد و ازم دور شد. با نشستن دست یپوزخند

  :دميو خاله صنم رو د

  .شهيم نيريبه کامت ش یاون وقت زندگ ار،يرگ خوابش رو به دست ب -

  .شدم رهيمحافظ ها خ یزدم و به تکاپو یخندتلخ

طالقم بده، انتقام کورش کرده. رگ خوابش به چه  خوادیرگ خواب؟ م -

  خوره؟یدردم م

  .کرد و دستش رو برداشت ینوازش بازوم رو خاله

  !پس یاهل جا زدن -

کنم که دوستم داشته  یزندگ یبا کس خوامیم ستم؛ين یاجبار ینه، اهل زندگ -

  !ست؟يباشه، انتخاب خودم باشه. حقم ن

  ؟یديپسرم رو ند یعاشقانه ها یچ یچرا حقته؛ پس برا -

  .دادم رونيرو محکم ب بازدمم

رو دوست نداشت  هانيآ کسچيه یبودم؛ وقت گرانيد ريخاله من تحت تأث -

دختر بچه  هيهم من رو طرد کنند. ترس  گرانيابراز عالقه کنم، د دميترسیم

  د؟يدرک کن ديتونیاز تنها شدن رو م

  :از تأسف تکون داد یسر خاله
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  !ديرو بکش گهيهمد ديسفر نزن نيتو ا دوارميام -

  .گرد شده برگشتم سمتش یو با چشمان متعجب

  !؟یايمگه شما با ما نم -

  .رانيا گردمینه خاله جان، من برم -

  دو سر؟ ويد ني! اون هم با اد؟يمن رو تنها بذار ديخوایم -

  !پهلوهام باعث شد از جا بپرم یرو یدست یگرما

  !یجنتلمن نيمن به ا شم؛يناراحت م یليکه خ یدو سر رو با من بود وينگو د -

  .رو محکم پس زدم و با نفرت نگاهش کردم دستش

  .آدم باش کش،شيپ یجنتلمن -

  .بغلش کردم هان،يآ یبه نگاه حرص توجهیبرگشتم سمت خاله و ب دوباره

  !خاله جون شهيدام برات تنگ م -

  .نيمراقب خودتون باش زم؛يمن هم عز -

ماله منه رفتم.  دونستمیکه م یخاله جدا شدم و به سمت چمدون قرمز رنگ از

 دنيرفتم؛ با د یبلند به سمت در ورود یاش رو باز کردم و با قدم هادسته

  .مقابلم، ناخودآگاه دستم رو از چمدونم برداشتم نيماش

  ن؟يموزيمن! ل یخدا
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  ماتت برد؟ -

به  یآفتاب نکيع کهیبود نگاه کردم. درحال ستادهيا هانيسمت راستم که آ به

نگاهم برگشت سمتم و  یني. با سنگکردینگاه م نيبه ماش زدیچشمانش م

  .پوزخند زد

کت شلوار پوش اشاره زد. اون ها هم به سمتمون اومدن  یدوتا از مردها به

  .انتقال دادن نيو چمدون ها رو به صندوق عقب ماش

من شده بود، دستش رو پشت کمرم گذاشت  یکه متوجه مات و مبهوت هانيآ

  .ُهلَم داد نيو به سمت ماش

لحظه به همسر  هي یبود. برا نينگاهم به دم و دستگاه ماش ريتمام مس تو

 یانکار نشدن تيعالوه بر پول به جذاب هانيغبطه خوردم. آ هانيآ یندهيآ

بودم پوئن  دهيرو که د زشيآمبود؛ در کنارش اخالق عاشقانه و محبت دهيرس

  .برسه یباهاش به خوشبخت یتا هر زن شدیبراش محسوب م یمثبت

 ،ی. دبکردمیشهر نگاه م یبلند و حال و هوا یبه برج ها نيماش یشهيش از

 یهفته و نصف کي یحت دميدیاالن داشتم م نم،يبار بب هيکه آرزوم بود  یشهر

  !کردم یهم زندگ

 ،ینداشتم. شاد یحس خاص چياما من ه شدیداشت برآورده م آرزوهام

احساسات در من کشته شده بود! من قبول کردم  نيا یشوق، همه جان،يه
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و حقارت من باعث  هيکه گر یباشم که کنارم نشسته؛ مرد یزن مرد

  .شهيم شيخشنود

 هان،يشدن آ ادهي. بعد از پستاديا نيباالخره ماش ،یطوالن باياز مدت تقر بعد

از هر گونه شئ پرنده، متعجب شدم. فقط  یباند خال دنيشدم. با د ادهيمن هم پ

از پله هاش باال  بيدست به ج هانيکوچک مقابلمون بود که آ یمايهواپ هي

  .رفتیم

تنها هشت  دميدوبرابر شد که د یمن هم به سمتش رفتم! تعجبم وقت ريمتح

 هانياز آ يیرايمهماندار خانم در حال پذ کيقرار داشت و  مايتو هواپ یصندل

  !بود

 یبود؟ آهان.جت، جت شخص یبودم؛ اسمش چ دهيد لميف هيرو تو  مايهواپ نيا

همه  نيآب قند بهم بده! ا یکيخودشه؟  یجت برا ني. االن اگفتنیبهش م

  !جمع شده؟ یثروت چطور

که  نيمقابل من نشست. هم یصندل یکتش رو از تنش خارج کرد و رو

  .کرد کافيبا زبان خارجه، اعالم تِ  تانينشست، کاپ

 یخاص جاني. هکردمیکوچک سمت راستم به آسمون نگاه م یپنجره از

که جزء آرزوهام  یما با کسا دميرسیدرونم بود! من داشتم به همه آرزوهام م

  .نبود
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 ینگاهم رو از آسمون که پر از اشعه ها ز،يم یرو یزيقرار گرفتن چ با

پر از  ش،يابزار طراح دني. با ددميچرخ هانيبود گرفتم و به سمت آ یرنگ

لباسش رو باال داد.  نيتعجب نگاهش کردم اما اون بدون توجه به من، آست

  .پشت سرش نقل مکان کرد یرو برداشت و به صندل زيم یرو ليوسا

لب نثارش کردم. همون دختر دوباره  ريز یباال انداختم و به درک یاشونه

 یبطر خچال،يرنگ قهوه رو مقابلم گذاشت و از  ديفنجان سف بارنيبرگشت؛ ا

برداشت  یبلند هيداشت همراه با جام پا يیطال یرنگ که نوشته ها یمشک

  .ديخارج شد و پرده رو کش نياز کاب یحرف چيرفت. بدون ه نهايو به سمت آ

 دادندیشب م یکيجاشون رو به تار ،یزرد و نارنج یکم اون اشعه ها -کم

  .رفتم یچشم هام رو بستم و به خواب آروم م،يياز تنها حوصلهی.خسته و ب

پام نگاه  یبه رو یرچشميپام پلکام تکون خوردن.ز یرو یزيچ ینيسنگ با

  .دوباره چشمام رو بستم هانيآ یبسته  یچشما دنيکردم و با د

وق زده ام رو باز کردم و تو جا  یچشما دميکه د یزيبا برگشت چ شوکه

  :و چشماش رو باز کرد دي.اخم تو هم کشدميپر

  چته؟ -

  ؟یکنيم کاريمن چ یپا یتو...تو رو -

  :زد و گفت یپوزخند
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دوست  ؟خشنیدوست ندار کي،رمانت دميپات خواب یعاشقانه رو زميعز -

  ؟یدار

اش گشتم  حانهيوق یحرف ها یدهنم رو قورت دادم و دنبال جواب برا آب

،رسما الل شدم.با دست شروع کردم به  کردیلباسم باز یکه دستش با دکمه 

پام بلند شد و جفت دستام رو  یبشه اما بدتر از رو الميخيدست و پا زدن تا ب

  :ديصورتم کرد و غر کيپام قفل کرد.صورتش رو نزد یرو

  .یانگار خشن دوست دار یجد ی.جدیکرد ؟رمیچته وحش -

  :دميپشت دندونام غر از

  .هفت جد و آبادته یولم کن ،وحش -

 یباال انداخت و با تمسخر نگاهم کرد.صورتش کنار رفت و تو يیابرو یتا

 یو بازدم ها ديکشيم که یقيعم یگردنم نشست.نفسم رفت و برنگشت.نفسا

  .پوست گردنم تپش قلبم رو باال برده بود یداغش رو

  .یديم یخوب یاوووم بو -

 یتجربه ها ني.اولپهلوهام نشست یرو ول کرد و نوازش وار رو دستام

کمرم و  یرو ديبود.دستش خز نيزم یمرد رو نيتر زيبا نفرت انگ ميزندگ

  .کردیبا سرانگشتاش طلسمم م
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 یرو نداشتم.متوجه سست يیتجربه ها نيدادم ،سست عنصر بودم و همچ وا

 یبرنج رو یکمرم زد و من رو مثل گون یرو یبدنم شد که ناگهان چنگ

  .دوشش انداخت

و محکم به کمرش  دميکش غيشد.ج جاديحالتام ا یبود که تو یآزاد سقوط

  .دميکوب

  .هانيولم کن آ -

رو از سوزشم بلندتر  یبعد غيو ج ديباسنم کوب یزدم که محکم رو یبلند غيج

  :دميکش

  .ببند دهنتو ،گوشم کر شد -

گذاشته شدم که هم نرم بود هم سفت ،با دستم لمسش  يیسکو یرو آهسته

  .کردم و متوجه جنس چرمش شدم

  .ديباال داده بودم پر یابله ،هرچ یدختره  -

متوجه حرفش که خورده بود  یمشروب یادآورينگاهش کردم که با  گنگ

 یرو در آورد و رو رهنشيپ دميد یشدم تا بلند بشم اما وقت زيخ ميشدم.ن

سمت در اما پهلوهام  دميچرم مقابلم انداخت مثل فرفره بلند شدم و دو یسکو

  .دستش فشرده شدن و آخم رو در آوردن ريبودن که ز

  .دختر جهان اي.باهام راه بنيبخوابم هم خواميباش ،م یخوب یبچه  -
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 یسکو نيا ی.روديپلکاش لرز یخشک شده ام رو تکون دادم که کم تن

که تصور  یزيدو نفر نبود.برخالف چ یکه حکم تخت رو داشت جا یچرم

  .بود دهيفقط کنارم دراز کش کردمیم

مجبورم کرد کنارش دراز بکشم  یشدم.وقت رهيگونه اش خ یخط ناخنم رو به

  .شدم و به جونش افتادم یباهاش وحش یاز تصور همخواب

نفس  یقفل کرده بود و اجازه  واريمن رو با د شيپ ی قهيچند دق نيهم تا

  .ديکشینفس م یاما االن ازم فاصله گرفته بود و به آروم دادينم دنيکش

تخس شده بود.چهره اش آروم بود و خبر از  یپسرا هيداشت و نه شب اخم نه

 ستادميکردم بلند بشم.آروم سرجام ا یو سع دميکش ی.نفسدادیم یقيخواب عم

.پام رو از کردیعبور کردم.جست سکو کارم رو سخت م هانيآ یو از رو

  .ستادميا نيزم یرو یعبور دادم و به آروم کلشيه یرو

شدنش برگشتم به چهره  دارياز ب دهيباز کردم.ترس یتق یاتاقک رو با صدا در

نکرده.قلبم به حالت اولش برگشت و  یرييتغ چيه دمياش نگاه کردم که د

  .آروم از اتاق خارج شدم

باعث شد به سمت  یحس کنجکاو زيم یپخش شده رو یبرگه ها دنيد با

 یرو اهيکه نشسته بود برم. چند تا ورقه که خطوط کج و معجوج س يیجا
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. ورقه ها رو بلند کردم دنيکشیاز ساختمون رو به رخ م يینما ديسف یبرگه

  .رد کردم یکي -یکيو 

دو انگشت  نيشدن. ب دهيدفعه همه از دستم کش هيمونده به آخر،  یکي یورقه

  !تحمل بود ريشد؛ درد و سوزشش غ دهيام برشصت و اشاره

  !سرم رو بلند کردم تيعصبان از درد و یاخم با

  !که خوردمینم ؟یچته وحش -

  :دو برابر من جوابم رو داد یهم با اخم هانيآ

بار آخرت بود آسو که  ؟یسرک نکش گرانيد ليندادن تو وسا اديبهت  -

  !یمن زد یها یدست به طراح

نثارش کردم و برگشتم سرجام.  »يیبرو بابا«. اومدیاز دستم م یکم خون

  .زخمم فشار دادم یبرداشتم و رو زيم یرو یاز جعبه یدستمال

ه سمتم خم دستش رو مرتب کرد و به سمتم اومد. مقابلم نشست و ب یها برگه

  .شد

  سوزه؟یم یليخ -

  :چپ بهش نگاه کردم -چپ

  !نه اصال -
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  !راحت شد الميخب خ -

 یگشاد شد! صدا اروي نيا يیزد. چشم هام از پررو هيتک یبه صندل لکسير

  .شدن پرده از پشت سرم بلند شد دهيکش

  .شام به سمتمون اومد یچرخدار حاو زيمهماندار با م دختره

- Dinner, sir. We will sit at the Paris airport for another hour  

  »مينينشیم سيدر فرودگاه پار گريد یحاضره قربان؛ تا ساعت شام«

 زيم یبه همراه مخلفات رو رو سيمرغ و سوس تخم یحاو یها بشقاب

  .گذاشت و رفت

  ...که یبخور انگار شامت رو -

  .دميفهم -

  .داد باال و با تمسخر نگاهم کرد ابروش رو یتا هي

  !نه بابا -

  !داشت یمتفاوت یرو برداشتم؛ بو سيبرداشتم و سوسرو  چنگال

- Saviez-vous que vous êtes très arrogant?  

  »؟يیپررو یليخ یدونستيم«

  :جوابش رو دادم یهم به فرانسو من



90 | P a g e 
 

- Nous n'atteignons pas le maître!  

  »!ميرسیاستاد نم یپا به«

نگاه کردم، لذت  هانيآ یخورده کهي یبود! به چهره ذيواقعا لذ سيسوس طعم

  !تو تار و پود وجودم نشست یخاص

- Dove hai imparato la lingua?  

  »؟یگرفت اديرو از کجا  زبان«

  :جوابش رو دادم يیايتاليهم به ا من

- Dalla cucina  

  ».آشپزخونه از«

  :نگاهم کرد یحرص یچشم ها با

  !مضحك -

  .یعرب »بامزه«

  !أناني -

  »فتهيخودش«

  !خوشم اومده بود یباز نياز ا دم؛يو الجرعه سر کش ختميآب خنک ر یوانيل
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- Şişko bebek!  

  .یترک» پررو! بچه«

- bencil  

  ».خودخواه«

  :که گفت شکست رو قبول کردم یزيزد. با چ یپوزخند

-Ασχημος  

  »زشت«

  !؟یگفت یچ -

- Όμορφο ανέφικτο  

  »!یافتنيدست ن خوشگل«

  !شدم اشرهيکرده خ هنگ

  ه؟يچه زبان نيا -

  .که سبک شده باشه یآسوده مشغول خوردن غذاش شد؛ انگار اليخ با

  .یوناني -

  همه زبان رو؟ نيا یگرفت ادياز کجا  -
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  .کرد زيتمسخر نگاهم کرد و دور لبش رو با دستمال تم با

  !از آشپزخونه -

  .و پشت چشم نازک کردم رو کج لبم

  ؟یگفت یحاال چ -

  !ومدهيبه تو ن شيفضول -

  فحش که نبود؟ -

  ؟یکن کاریچ یخوایاگه بود م -

. ميجوابش رو بدم که مهماندار اعالم کرد کمربندهامون رو ببند خواستم

  نميآرزو نکردم برگردم و بب وقتچيه گهيکه د يیجا م؛يديباالخره رس

 ليو راننده چمدون ها رو تحو ميمنتظرمون بود. سوار شد یرنگ اهيس بنز

حرکت کرد،  نيکه ماش نيکرد. هم یگذاريگرفت و تو صندوق عقب جا

اون رو دوباره  شيکردن گوش بلند شد. بعد از چک هانيآ یگوش اميپ یصدا

  :کتش گذاشت و سمت راننده رو کرد یداخل بيتو ج

- William? Emmenez-nous à la Galerie Lafayette  

  »تيِ الفا یما رو ببر به گالر ام؟يليو«
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تکون داد و همزمان از دور برگردان به  ینام داشت، سر اميليکه و راننده

 زننیحرف م یاز چ دونستمیحرکت کرد. من که نم تيالفا یسمت گالر

که داشتن، آدم رو به وجد  يیاهوينگاه کردم. تجمع مردم و ه رونيبه ب

  !اورديم

که داشتن حس  یستيو تازه بود برام. ساده ز ديپوشش و حرکاتشون جد طرز

 يیروشنا اي نيتزئ یکه برا اديز ی. چراغ هاکردیو حال آدم رو خوب م

  !ذاشتیو دهنم رو باز م کردیم یمعابر بودن قلبم رو پر از خوش

 ابانيسمت راستم افتاد. خ ابونيکه نگاهم به خ ميديچرخ یدانيم دور

 فيقدم بزنم؟ تعر ابونيخ نيا یتو یروز هي شهيم یعنيمن!  یخدا زه؛يشانزل

 یشهيتوقف کرد؛ خم شدم و از ش نيبودم. ماش دهيشن یليرو خ ابونيخ نيا

  .مبود نگاه کرد يیکه غرق در نور و روشنا یميرو به رو به مجتمع عظ

 نيکننده بود! مات و مبهوت از ماش رهي. ختيالفا ابانيدر خ تيالفا یگالر

  .گرفتمیشدم و نگاهم رو از ساختمون مقابلم نم ادهيپ

  ؟یاينم -

به  ی. نگاهستادهيچند قدم جلوتر از من ا هانيآ دميآوردم و د نييرو پا سرم

شدم. به  يیچند دختر مو طال یرهيچپ و راستم انداختم که متوجه نگاه خ

ام رو ازشون گرفتم شده زي. چشمان ردنيخندیم زيو ر کردنینگاه م هانيآ
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به همون  وندژک یکه متوجه شدم داره با لبخند دميچرخ هانيو به طرف آ

  !کنهیدخترها نگاه م

به  یبهش زدم که باعث شد قدم یمحکم یکردم و به سمتش رفتم، تنه یاخم

از کارم، سرم رو باال گرفتم و مغرورانه وارد مجتمع  یعقب بره. راض

  .تر بودجذاب ونشريداخل از ب یشدم. نما

سر  یمختلف که هر کدوم نام برند معتبر و مشهور یبه مغازه ها سرگردون

 یجي. حضور شخص مقابلم من رو از گکردمیدرشون زده شده بود نگاه م

  .کردینگاهم م تيدر آورد. با اخم و جد

  م؟يبخر یچ مياومد -

  .تو یلباس، برا -

  نجا؟يمن؟! از ا -

گفتم و پا تند  »یشيا«نگاهش رو ازم گرفت و حرکت کرد.  یحرف بدون

. با ميکردیمغازه ها رو رد م گهيهمد یکردم تا بهش برسم. شانه به شانه

 یکه برخورد شخص کردمیُمنگوالنه به همه جا نگاه م یدهن باز و لبخند

  !به کتفم، باعث شد تعادلم رو از دست بدم

مانع از افتادنم  یکفشم در رفت و در حال سقوط از پشت بودم که دست یپاشنه

 یمن رو گرفته، چشم هام رو باز کردم اما مرد جوان هانيآ کهنيا اليشد. با خ
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 شيرو به نما دشيسف یدندان ها فيبا لبخندش سخاوتمندانه رد دميرو د

  .گذاشته بود

 دهيبودم که دستم کشاش چهره زيداشت! در حال آنال یجذاب یشرق یچهره

دستم در حال  شدم؛ مچ رهيخ هانيخورده به آ کهيشد و به جلو پرتاب شدم. 

  .بود خوردن شدن

- I'm sorry  

  »خوامیم معذرت«

عجب! لبخند  ؟یسيزبان انگل س؟يباال رفته بهش نگاه کردم. تو پار یابرو با

چرا  ارميکه سر در ب یبهش زدم و متقابال جوابش رو دادم اما طور یدلگرم

  :گفتم یصحبت کرد؛ پس به فرانسو نيبه زبان الت

- Je suis désolé, je devais me concentrer  

  »کردمیحواسم رو جمع م ديبا خوام؛یمعذرت م من«

- I do not speak French. I am Iranian and I am a traveler. 

Can you speak English?  

 یسيانگل ديتونیهستم و مسافرم. م یرانيمن ا .ستميبلد ن یفرانسو من«

  »د؟يصحبت کن
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لبخندم رو تا بناگوش  ب،يهموطن تو مملکت غر هيکردن  داياز پ خوشحال

  :باز کردم

  ...خوشبختم، من یوا ؟یهست یرانيا -

  .ميبهتره بر -

در حال فورانش اخمم رو به  ینگاه کردم. چشم ها هانياخم برگشتم و به آ با

  !کرد ليترس تبد

  .انيخوشبختم. من فراز هستم، فراز نور د؟يهست یرانيشما هم ا -

  .ميبر ديبا گهيمحترم. ما د یآقا ميخوشبخت شد -

  :دميلب غر ريز

  چه طرز برخورده؟ نيا -

کارش رو سرش در آوردم. مچ دستم رو آزاد کرد و جلو فراز  ی...تالفو

  :گرفتم

  .یآسو، آسو فدو -

اما دوباره مثل کش به عقب  رهيا دستم رو بگدستش رو دراز کرد ت فراز

  :شدم دهيکش

  .؛ خدانگهدارشده رمونيما د م،يسپنتا هستم، همسرش. خوشبخت شد هانيآ -
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  !کنم یفرصت نکردم من هم خداحافظ یکه حت ديدستم رو کش چنان

 ميگرديبخر.برم یضرور ی لهيخودتو مرده فرض کن آسو.چندتا وس -

  .خونه

 یرونيو چند ست ب یام چند دست لباس راحتاز کرده مونيو پش ناراحت

  .نگاه کردم ميشدیکه ازش دور م ی. با حسرت به گالرميو برگشت ميديخر

گره خورد. کارم  هانيآ یو نگاهم تو نگاه به خون نشسته دميکش یآه

  .بگذرون ريخودت به خ ايساختست! خدا

 یشدم و به نما ادهيپ ني. از ماشستاديا یبزرگ یساده ول یاليمقابل و نيماش

  .با طرح چوب نگاه کردم شهيتمام ش

مجاورش  یخونه رو با خونه ها ميکه حر یزيبود؛ تنها چ شهيچوب و ش فقط

 یريخونه حس دلپذ اطيسبز ح یبود. فضا چکيپر از پ نيپرچ کرد،یجدا م

چمدون هامون  اميليبسته شدن در صندوق عقب برگشتم؛ و یداشت! با صدا

 ارهيچمدون هارو م یرو برداشته و درحال سوار شدن مجدد بود. پس ک

  !ل؟داخ

 ی.در چوبدياش رو کشرنگ رفت و دسته یابه سمت چمدون نقره هانيآ

باال انداختم  یانداشت رو باز کرد و وارد خونه شد. شانه یقفل چيخونه که ه

  .وارد شدم چمدون قرمز رنگم رو گرفتم و متقابال یو دسته
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اطرافشه نه من. همزمان با من در  یها یدخ یجنتلمن بودنش برا اروي نيا

وارد شد. حدس زدم که اون در  دهايخر لونيبا نا اميليسمت چپم باز شد و و

  .راه داشته باشه نگيبه پارک ديبا

- Monsieur  

  »!آقا؟»«

- Apportez des choses das ma chambre Où est Sarah?  

  »رو ببر به اتاقم؛ سارا کجاست؟ ليوسا«

! مردک رهيگیمن داره سراغ دوست دخترش رو م یروشن! جلو چشمم

  !نينقطه چ

- Je l'ai informé de votre venue.  

  »دياريم فيتشر ديخبر دادم که شما دار بهش«

- Soyez ici demain matin. Allons voir Elizabeth  

  »زابتيال شيپ ميريباش؛ م نجايصبح ا فردا«

- Yeux.Mr.  

  »!آقا چشم«

  :احترام خم کرد یرو به طرفم برگردوند و به نشانه سرش
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- Mme  

  »!خانم«

اون سفارش  قيبه سمت تلفن رفت و از طر هانيخارج شد. آ یاز در اصل و

. چندتا دوست دختر کردمیغذا داد؛ من هم مثل مترسک داشتم نگاهش م

  !داره؟

  .جارو بذار اون لتيدر، وسا نيباال اول یطبقه ؟یستاديجا واچرا اون -

هم به سمت آشپزخونه رفت. چمدون رو رها کردم و وارد آشپزخونه  بعد

بزرگ و مجهز مقابلم، باعث شد حرفم رو فراموش کنم.  یشدم. آشپزخونه

با  یمشک یها صفحه نتيکاب نيب ،یتمام مشک ره،يبدون دستگ یها نتيکاب

  .بودن لياست یمثل گاز و مابق ليرنگ، تمام وسا يیطال یرگه ها

چه  نجايخدا ا یوا کنن؟یباز م یها رو چه جور نتيکجاست؟ کاب خچالشي

  !گه؟يد هييجور جا

رنگ رفت؛  یمشک واريآب رو برداشت و به سمت د یپارچ حاو هانيآ

رنگ رو گرفت و بازش کرد. دهنم از تعجب باز موند!  ینقره ا یرهيدستگ

  ه؟يشکل نيچرا ا خچالهيخودت ظهور کن!  ايود. خداب خچالي

  ؟یشد یشکل نيچرا ا ؟یخوایم یزيچ -
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خودم که اومدم متوجه شدم دهنم باز مونده! دهنم رو بستم و اخم هام رو  به

  .دميدرهم کش

  ه؟يسارا ک -

چه وضع سوال  گهيد نيبه تو چه. ا گهي! خب االن میجالب یچه سوت اوه،

  .داد هيوسط آشپزخونه تک یرهيابروش رو داد باال و به جز یتا هي دنه؟يپرس

  جان؟ -

دوست دخترت رو  یخوایم یکشیکه تو خجالت نم نهي... منظورم ایعني -

  نجا؟يا یاريب

  .به سمتم قدم برداشت آروم

  اد؟يبگم ن یخوایم -

  ؟یچ -

  !یکنیرو تو نم کننیکه دوست دخترهام م یآخه کار -

  !خورده به وقاحتش نگاه کردم کهي

  .هانيآ یندار یمرز چيتو ه -

  داشته باشم؟ ازين ديمردم نبا هيچرا؟ چون  -

  ...یليتو... تو... خ -
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  ؟یچ یليخ ؟یمن چ -

صورتم خم شد و با اکراه نگاهم کرد؛ با چشم هاش صورتم رو وجب  یجلو

  !حبس شد یکيهمه نزد نياز ا امنهي. نفسم تو سکردیم

اگه بخوام هم  یحت نميبیم کنم،یاالن که دارم نگاهت م ه؟يچ یدونیم یول -

درب و داغون کجا؟! آخه  یاون داف ها کجا، تو ؛یباش کميتو شر خوامینم

  گن؟يهم دماغ م نيبه ا

بلند شکسته شدن قلبم از آشپزخونه خارج  یبه صدا توجهیزد و ب یپوزخند

  .شد

ام رو . گونهديام چکشد و از چونه ريلجوجانه از چشمم سراز یاشک قطره

 یرو ويدکورات ینهيتا از در خارج بشم. سمت راستم آ دميپاک کردم و چرخ

  .من رو جذب خودش کرد؛ به سمتش قدم برداشتم وار،يد

تر شده بود. گونه نداشتم بعد از اصالح، جذاب اموستهيپ یدهيکش یابروها

  .شده بود تشيباعث جذاب م،يپر مشک یو مژه ها دهياما چشم هام کش

با رژ اون ها  شهيمادرم بود. هم ی هيداشتم؛ ارث یادهينازک و کش یها لب

داشت؛ نوک دماغم هم  یبود اما قوس بد کي. دماغم بارکردمیرو پرتر م

  !عمل کنم اما پدرم نذاشت خواستمیم یليچاک داشت. خ
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بودم  دهيقش دکه تو اتا یلحظه خودم رو با دختر هي یحق داره! برا هه،

  .اعتماد به نفس ینداشتم، حت یچيکردم؛ از خودم بدم اومد! من ه سهيمقا

  .باال رفتم یرو برداشتم و به سمت طبقه ها چمدونم

  .دوبلکس بود ،یدب یبرخالف خونه نجايا

  .از حد خونه شده بود شيب يیباعث روشنا یقد یها شهيش واريد یجا به

خونه شده بود. پله  یروحیباعث ب ،یطرح و نقش چيساده بدون ه یها پرده

نگاه کردم؛  نييپله ها به پا یبود؛ از باال واريگردان کنار د یچوب یها

  .شده بود دهيکه فقط کاناپه داخلش چ یبزرگ حداقل صد متر يیرايپذ

 یو مشک ديسف یبا کوسن ها یخاکستر یرنگ، کاناپه یمشک ونيزيتلو زيم

 د،يسف یبه همراه گل ها واريبلند کنار د هيپا یاچند گلدان نقره ،یو خاکستر

  .و آشپزخونه یبزرگ و کوچک طراح یتابلوها

. دميرس یرو دنبال کردم و به سقف چوب ستاليکر زانيبزرگ و آو لوستر

بودن؛ دو طرف  یمقابلم نگاه کردم؛ همه چوب یکردم و به اتاق ها »یپوف«

 یکنار هر پنجره گلدان مشک ؛یخاکستر یراهرو پنجره بود اما با پرده ها

 وارکوبيبود. د زونيرنگ که ازش آو ديسف یها وميليرنگ قرار داشت با ل

  .باز بود مهين هانيطبقه بود. در اتاق آ يیتنها روشنا ستاليکر یها
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باز داخل رو نگاه  هميرو رها کردم و به سمت اتاقش رفتم؛ از در ن چمدون

پاهاش گذاشته بود و به تاج تخت  یتاپ رو روکه لپ دميرو د هانيکردم و آ

  .زده بود هيتک

سمت چپ رفتم. در رو  یرو ازش برداشتم و به سمت اتاق راهرو نگاهم

  .باز کردم و داخل شدم

 یبه سراغم اومده بود! ب یکردن اتاق رو نداشتم؛ افسردگ زيآنال یحوصله

  !کردیمادرم قلبم رو مچاله م ی. دلتنگآوردیبهم فشار م يیو تنها یهم زبون

  .شدم رهيتخت نشستم و به کفش هام خ یرو

  اصال شروع شده که بخواد تموم بشه؟ شه؟يتموم م یانتقام لعنت نيا یک

شدم. لباس هام تو تنم چروک شده بودن و  داريدر ب یتقه یبا صدا صبح

  .زدندیمکفش نعره  یپاهام تو

  ؟Oui...بَ  -

  »بله؟«

- Mme Breakfast est prête  

  »صبحانه آمادست خانم؟«

- d'accord merci  
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  »ممنون باشه،«

بود. کفش ها رو با حرص در آوردم و از  دهيکفش ها دم کش نيا یتو پاهام

االن اگر موهام بلند بود، معضل  ستادم؛يا نهيآ یتخت بلند شدم. جلو یرو

شونه کردنشون رو داشتم! دست و صورتم رو شستم و به سمت ساکم رفتم. 

 یها يیپادم دم؛يمدل پاره پوش رهيت یآب نيقرمز رنگ به همراه ج یتنهمين

رنگ بود کنار اتاق بود. به  یسرمه ا یاون پر از پرها یجلو بسته که رو

  .اومدم رونيکفش اون ها رو پا کردم و از اتاق ب یجا

  :ساله مقابل در باعث شد از جا بپرم ینسبتا س یزن دنيد

  !ابوالفضل اي -

  :من شوکه شده بود به سرعت جلو اومد دنيکه از ترس زن

- N'ayez pas peur, jeune femme, je suis Sarah, servante, 

monsieur.  

  »خانم جوان! من سارا هستم، خدمتکار آقا دينترس«

شده نگاهش کردم. گفت  زيرو جمع و جور کردم و با چشمان ر خودم

ه فکر کنم رفتار کرد ک یجور هانيساراست و خدمتکاره؟ پس چرا آ

  معشوقشه؟

  !هانيآ ارميرو در م پدرت
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- Je vais bien. Où est-il, monsieur?  

  »خوبم، آقا کجاست؟ من«

- Ils sont dans la cuisine. Ils m'ont dit de commander le petit 

déjeuner  

  »صبحانه خبر بدم یهستن، گفتن برا آشپزخانه«

اومدم و به سمت آشپزخونه  نييتکون دادم که اون هم رفت. از پله ها پا یسر

  .نشسته بود زيو شلوار اسلش، پشت م یبا رکاب هانيحرکت کردم. آ

بود  دهيرس نيياش به پاکه از پهلو حلقه یگشاد بود؛ جور یاديز کمي شيرکاب

  !یديپوشیخب نم داد؛یو بدنش رو نشون م

  ندادن؟ اديمامان بابات بهت سالم کردن  -

 ینشستم. از خامه و عسل مقابلم رو زينازک کردم و پشت م یچشم پشت

  .و با ولع شروع به خوردن کردم دمينون تست کش

  .رونيب ميريکارهات رو بکن، م یصبحونت رو خورد کهنيبعد از ا -

  :جا بلند شد و به سمتم اومد. از پشت خم شد و کنار گوشم گفت از

کار رو که  نيا وفته؛يخانوم صبحونه بخور که آدم از اشتها ن هيحداقل مثل  -

  ؟یبکن یتونیم
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 دادیتو دهنم طعم زهرمار م یصداش و نفسش قلبم رو آتش زد! لقمه یگرما

 زيعسل! همراه با بغضم قورتش دادم و به سارا که در حال تم ینيريجا ش

  .شدم رهيکردن بود خ

که  اميليو دنيکردم. با د یدستم باز یو با نون تست تو دميکش یقيعم نفس

  .مقابلم رو تا نصفه خوردم و بلند شدم یوارد شد، قهوه نگياز در پارک

همه جا رو نگاه کردم! من مطمئنم کنار تخت  جياتاقم نبود. گ یتو چمدون

  .خارج شد هانياومدم که همزمان سارا هم از اتاق آ رونيبود. از اتاق ب

- J'ai mis Mme Wysleton dans le placard  

  »دميرو داخل کمد چ لتونيوسا خانم«

نفهم  یرفت. آخه دختره نييبه دهان باز من از پله ها پا توجهیهم ب بعد

  اون اتاق؟ یدارم! چرا خودسر رفت یلياتاقم حتما دل نيفضول، من اگه تو ا

. فکر کنم دميچرخ عايبا حوله، سر هانيآ دنيحرص وارد اتاق شدم اما با د با

  !تر از ساراممن نفهم

  .نخورمت دمينترس! قول م -

  .برنداشتم نيکردم و برگشتم اما چشمم رو از زم یاخم

  .ام رو بردارمه ليوسا خوامیم -
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  کجا؟ یببر یبردار -

  .اتاقم -

 دهي. ترسنيزم یمحوش افتاد رو یهيکم سا -. کماومدیراه رفتنش م یصدا

اوضاع و احوال، دوباره سرم  دنيسرم رو باال آوردم و عقب رفتم اما با د

  .انداختم نييرو پا

  !نظر حالله هي -

  .برو کنار -

  اتاقت کجاست؟ -

و خودم رو به در فشار  دميقورت دادم. به در چسب یدهنم رو به سخت آب

وار بودم بلکه از در رد بشم. دستش رو اهرم یمنتظر فرج ديشا دونميدادم. نم

  .کنار سرم قرار داد

  ؟ینگفت -

  رو؟ یچ -

  اتاقت کجاست؟ -

  !یهرجا که تو نباش -

  دوباره کوتاهش کنم؟ دينه؟ با شهيزبونت مثل دم مارمولک بلند م -
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  !هانيآ ريفاصله بگازم  -

  رم؟يَو اگه نگ -

بلند در من رو از جا پروند و باعث شد به جلو پرتاب بشم! با  یتقه یصدا

قفسه  یسيبدنش ،خ یخوش شامپو یدستش دور کمرم رو قاب گرفت.بو هي

 داديکه م يینعنا ینفساش و بو یبودن بدنش و گرما انياش ،عر نهيس ی

  .ساختیم زيزن ه هيداشت از من 

اش مشت شد و خواستم ازش جدا بشم که قفل دستش دور  نهيس یرو دستام

  .کمرم محکم تر شد

صورت پرجذبه اش نشست که نگاهش با تحکم به  یباال اومد و رو نگاهم

  .رو با نگاهش له کنه ستادهيکه پشت در ا یکس خواستيدر بود و احتماال م

  :گفت تيجد با

- Oui?  

  »بله؟«

- Monsieur, William vous attend  

  »منتظر شماست اميليو آقا؟«
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رفت.نفس حبس شده ام رو ول کردم و خودم رو  نهييکرد و به سمت آ رهام

  .روش ول شدم بايبه تخت رسوندم و تقر

  .شد ريکاراهت رو بکن، د -

 یرنگ یکت و شلوار مشک یواري. از کمد درونيمنتظر شدم تا از اتاق بره ب 

اومد. کت و  رونيب قهيت؛ بعد از حدودا ده دقبرداشت و به سمت پاراوان رف

شلوار خوش دوخت، قشنگ اندامش رو قاب گرفته بود. موهاش رو خشک 

 رو یرنگ یارو باز کرد، از داخلش کراوات نقره شهيش یکرد و درب کشو

  .خارج کرد

  ؟یزنیسارا رو صدا م -

  ؟یچ یبرا -

  .کروات رو ببنده نيا خوامیم -

خوشبوش دوباره  یشامپو ی. بوستادميکردم و به سمتش رفتم؛ مقابلش ا یپوف

 هينکشم.  قيعم یکردم به خودم مسلط بشم و نفس ها ی! سعديچيتو دماغم پ

  .گردن ازم بلندتر بودسر و

 ینيسنگ ريانگشت هام سرد شده بودن! کروات رو براش بستم و از ز سر

جنبه  یقلب ب یوارد حمام شدم.دستم رو رو ارياخت ینگاهش فرار کردم و ب

  .و پر تپشم گذاشتم
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  :بلند شد هانيآ یبه در خورد و پشت بندش صدا یا تقه

  .ميکار دار ايب ريزود دوش بگ -

 ريو ز دميکش یقي.نفس عملرزهيرو ندادم چون مطمئن بودم صدام م جوابش

  .از التهاب بدنم کم بشه یتا کم ستادميدوش ا

من رو از نفرتش  هانيآ اي کنميم یقلب ستيا اي، مونميمطمئنم سالم نم من

  .کشهيم

اومدم و در اتاق رو قفل  رونياتاق رو نگاه کردم؛ نبود. ب یدر دزدک یاز ال

  .کردم

 -یکيرفتم . یواريد یبه سمت کمد ها ميياز بابت تنها یو راض خوشحال

کردم.  داشونيکنم و باالخره پ دايبازشون کردم تا بلکه لباس هام رو پ یکي

رنگ به همراه شلوار جذب  یريبافت ش م،يبود دهيکه خر يیلباس ها نياز ب

همون کت چرم  حايپالتو و کاپشن، ترج نيرو انتخاب کردم و از ب یمشک

 کشيکوچ یدست فيو ک یاپاشنه بلند قهوه یبوت ها ميرو تن زدم. ن یاقهوه

  .برداشتم نيرو به عنوان تزئ

تو گوشم اکو شد. متنفر از  هانيآ ريپر از تحق ی. صداستادميا نهييآ یجلو

  .گرفتم و از اتاق خارج شدم نهييخودم! رو از آ
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. ستادميمبل نشسته بود. به طرفش رفتم و مقابلش ا یبه دست رو یگوش هانيآ

  .براندازم کرد نييبه باال و از باال به پا نيياز پا

  .یگوش نجاست،يا -

به طرف در  »هيک«به سوالم که گفتم  توجهیرو سمتم گرفت و ب یگوش

 تياش رو مورد عناباال انداختم و تو دلم مرده و زنده یارفت. شونه یخروج

  .قرار دادم

  الو؟ -

  ؟یسالم خاله جان، خوب -

  :ذوق و شوق گفتم با

  ؟یسالم خاله صنم، ممنونم؛ شما خوب -

  !زنهیدلم شور م ستم؛يخوب ن زدلم،ينه عز -

 ريمن سرش رو ز اي کشهیمن رو م هانيآ ايدلت شور نزنه خاله، باالخره  -

  . چه خبرا؟کنمیآب م

  د؟يمطمئن باشم مراقب خودتون ست؛ين یخبر خاص -

  ن؟يبا من ندار یکار ال؛يخيب یچيه گم،يخاله...م م؛يبله مراقب -

  .خاله جون بگو یچ -
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  ...یاز مامان و بابام خبر گميم -

شدم. دلم  رهيخ هانيآ یشد؛ برگشتم و به نگاه برزخ دهياز دستم کش یگوش

  :رو به سمت گوشش برد یگوش تي! با جدختيفرو ر

  .مامان، خداحافظ زنمیبهت زنگ م -

. از ديرو قطع کرد. بازوم رو محکم گرفت و به سمت خودش کش یگوش و

  !اديدرد لپم رو از داخل گاز گرفتم تا صدام در ن

تو براشون  ؟یديفهم ،یات خبر گرفتآخرت بود که از خانواده بار اول و -

  رفته؟ ادتي! نکنه حرف پدرت رو یمرد

ام دو زده -دو ی. حالم ازش بهم خورد! چشم هاش تو چشم هادمشيدیم تار

رنگش رو تو تنش  اهيس یکرد. بازوم رو رها کرد و پالتو مهندس یچرخش

  .مرتب کرد

  .رونيب ايشد، ب ريد -

 نيو از خونه خارج شدم. سوار ماش دميکش یدر پ یاز رفتنش، چند نفس پ بعد

 اديتا مادرم رو به  کردمیم یبه راه افتاد. تو تمام طول راه سع اميليو و ميشد

قرار  گهيکنار همد هانيسبحان و آ یموفق نبودم. همش چهره یلياما خ ارميب

  .گرفتیم
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داشت. پوست  یامردونه یاما سبحان هم چهره شمينم هانيآ تيجذاب منکر

 بايمدل موهاش در خور خودش به روز و ز ،یمشک یبا چشم و ابرو یگندم

  .نداشت دهيبازو و عضالت ورز هانيداشت اما مثل آ یابود. اندام چهارشونه

کردن خسته شده بودم. با  سهيهمه مقا نيبه سراغم اومد. از ا یبيعج سردرد

  .اطرافم رو نگاه کردم یکنجکاوبا  نيتوقف ماش

مقابلم  ميو عظ یانهييشدم و به مجتمع آ ادهيبود؛ پ ستادهيا یشلوغ ابانيخ در

شدم! با به درد اومدن دستم، دهنم رو بستم و به منبع درد  رهيبا دهان باز خ

  .شدم رهيخ

و به سمت  دي. با خودش کشدادیدستم رو گرفته بود و محکم فشار م هانيآ

  .رو انتخاب کرد زدهميس یحرکت کرد. سوار آسانسور شد و طبقه یورود

دختر  فيظر یزوج عاشق مقابلم نگاه کردم؛ مرد دستش رو دور شونه ها به

 زير یدختر با لبخند ها و کردیحلقه کرده بود، در گوش دخترک زمزمه م

 ینهييو به سمت چپم نگاه کردم. از آ دميکش ی! آهکردیم یدلبر فشيو ظر

  .شده بود امرهيکه خ دميرو د هانيکنارم آ

آسانسور به خودم  نگيد یشدم. با صدا رهيازش گرفتم و به کفش هام خ نگاه

 یتابلو یرنگ حرکت کردم. رو یبه سمت در مشک هانياومدم و همراه آ

  «Dr..Alizabeth.S.Lord» کنار در نوشته شده بود
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تو  کسچيانداختم. ه یگاهن ی. به دختر مو بلوند و نمکميوارد شد متعجب

  ه؟يچه دکتر نياصال ا ؟یچ یمطب نبود! دکتر برا

- Bonjour. Je suis Ayhan Spanta. Nous avons coordonné 

pour aujourd'hui  

  ».ميامروز هماهنگ کرده بود ی. براسپنتا هستم هانيآ سالم،«

- Bonjour. Oui. Veuillez entrer  

  »داخل دييبله بفرما سالم؛«

به  یا. تقهرفتمیمن هم همراهش م رفتیم هانيو سرگردان هر جا آ منگ

  .ميوارد شد ،یازنانه فيظر یصدا دنيدر زد و با شن

  :گفت ،یااز جا بلند شد و با زبان شکسته دکتر

  .دييبفرما ن؛يخوش آمد یليسالم. کِ  -

و دکتر در چرخش  هانيدهان آ ني. چشمم بميمطب نشست یمبل چرم یرو

  .بود

  د؟يچه کمک از دستم برآ -

  !شد خيبهم انداخت که مو بر بدنم س ثانهيخب ینگاه هانيآ

  .عوض بشه؛ هم صورتش هم اندامش خوامیم -
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  :گفتم یبلند یو با صدا دميخورده از جا پر کهيحرفش،  دنيشن با

  !؟یچ -

  :ديغر هاني! آکردنیبا اخم نگاهم م هانيبا تعجب و آ دکتر

  !نيبش -

  .مونمینم نجايام الحظه هيمن  -

  :دفعه داد زد هيچشم هاش رو بست و  هانيآ

  !بتمرگ سرجات -

تازه کرد و سر برگردوند  ینفس هانيمبل نشستم. آ یرو ديبا ترد دهيترس

  .سمت دکتر

  د؟يتونیو نقص ها گرفته بشه؛ م بيکامال عوض بشه؛ تمام ع خوامیم -

  :گفت یاز بهت در اومد و با لبخند دکتر

  .بله، تونست انجام عمل داد -

  .صورتم یمبل مقابلم نشست و خم شد رو یهم بلند شد و به سمتم آمد. رو بعد

  ...گونه، لب و خط خنده، چشم ها ،ینيب ،یشانيفک، پ -

  !نه -
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لبش  یپا انداخت و با شصتش، گوشه ی. پا روهانيسمت آ ميبرگشت جفتمون

  .رو لمس کرد

  .ابروهاش کار نداشته باشچشم هاش نه؛ با چشم و  -

  :زد و دوباره سمتم برگشت یلبخند زابتيال

  !زبان زد است انيرانيدر ا یعشق چشمان وحش -

  !شد زابتيباعث تعجب ال هانيصدادار من و آ پوزخند

  .ستيلطفا با -

  .نگاهش کردم یو سنگ ستادميا

  مد نظر هست؟ یزيکامل؛ چ یتراش کريپ -

  .اسطوره درست کن هينه، ازش  -

  .حتما -

 کاریمبل خودم رو انداختم؛ داشتن با من چ یرو بايبرگشت. تقر زشيم سمت

  حواسشون هست من آدمم نه عروسک؟ کردن؟یم

  ...عمل خيتار -

  .زودتر بهتر یهر چ -

  خوب است؟ گريسه روز د یخب سپنتا آقا؛ برا اريبس -
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  ؟یتا برگرده به حالت اصل کشهی! عالئم عملش چقدر طول مهيعال -

. از صيحدودا پنج تا شش روز؛ دو روز تحت مراقبت، بعد از آن ترخ -

  .آورمیبوجود م يیبايز یديشما ل

. دميدو یمطب رو تحمل کنم و به سمت در خروج یخفه ینتونستم هوا گهيد

  .نمشيبب خواستیاما دلم نم مداویم زدیکه مرتب صدام م هانيآ یصدا

  به اطرافم نگاه کردم. حاال کجا برم؟ جيرو گ ادهيپ تو

 دهيقدم برداشتم، بازوم از پشت کش هيکه  نيچپم رو انتخاب کردم اما هم سمت

  .شد. چشم هام رو بستم و با مشت هام به جونش افتادم

 یتر زمي! مگه چه هیهست یاز خود راض خوديآدم ب هي! تو اديازت بدم م -

 هان،يآ خورهیحالم ازت بهم م ؟یاريبال رو سرم م نيا یبهت فروختم که دار

  !...مت...نف...رم؟ازتیفهمیم

شدنم شد.چشم باز نکردم و گوش  داري.صداها باعث بدمينفهم یزيچ گهيد و

  :گنيم یکردم تا بفهمم چ زيت

  سپنتا یامکان نداشت آقا-

  .امروز تمومش کن ني،هم زابتيال کنميدوبرابر پرداخت م-

  :دکتر دلشوره به دلم انداخت مکث
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  .،گفت اتاق عمل حاضر کرد ارخبيبش -

  .شدم رهيخ ديباز کردم و به سقف سفکه چشم یبسته شدن در و من یصدا

  .بود نگاه انداختم ،لباس هاش رو عوض کرده بود ستادهيکه کنارم ا یهانيآ به

  بودم؟ هوشيچقدر ب -

  .شش ساعت -

! بُغ کرده ديرسیو داد کردن خسته شده بودم، زورم بهش نم غياز ج گهيد

شکلم  رييعمل و تغ نيشدم. تصور ا رهيتخت نشستم و به رو به روم خ یرو

  .رو تو دلم انداخته بود یبيغم عج

پاک کردنش  یبرا یاومد؛ تالش نييچشمم پا یاز گوشه یاشک لجوج قطره

حد که کال عوض  نيا نه در انداشتم ام یمناسب ینکردم. قبول داشتم چهره

بر اتاق حاکم بود.  ینيبشم. ترس از عمل، بدنم رو سست کرده بود! جو سنگ

 یرستاردر آورد و به دو پ شيسرش رو از تو گوش هانيدر مجددا باز شد، آ

  .که وارد شده بودن نگاه کرد

رو از کاور  یرنگ ی. لباس آبکردمیو خاموش به حرکاتشون نگاه م ساکت

حکم کفن رو  شتريخارج کردن و ازم خواستن تا بپوشمش؛ لباس برام ب

. لباس رو گرفتم و به سمت کردینگاهم م نهيدست به س هانيداشت. آ

  .حرکت کردم يیدستشو
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انداختم؛ لباس گشاد  یرو داخل کمد گذاشتم. به خودم نگاه ميقبل یها لباس

رو آوردن  یاگهيتخت د دم،يباال کش. دماغم رو زدیرنگ تو تنم زار م یآب

  .دمياون تخت دراز کش یو من رو

بود. تو دلم  ابونيممتدد خ یسقف مثل رد شدن خط ها یرو یچراغ ها گذر

گاه  یرو از نگاه ها ني. ااومدیپشت سرم م هاني. آزدمیفقط خدا رو صدا م

زدم و چشم هام رو  یپرستار مو بلوند همراهم متوجه شدم. پوزخند گاهیو ب

 ستاردست پر یخواستن وارد اتاق عمل بشن، دستم رو رو یبستم. وقت

  .گذاشتم

  .و بهم نگاه کردن ستادنيا

  شده؟ یچ -

  .بهش نگاه کردم حسیب

که  يیآسو شميو م ندازمیقلبم رو دور م ام،يب رونيدر ب نياز ا یوقت -

  !هانيآ يیقاتل من تو ؛یديرو تا حاال ند رشينظ

شکل  نيترحالتیب یچشم هام رو رو دم؛يدو زدن چشم هاش رو د -دو

پرستاران دلم  ی. تکاپوميکردم و رو ازش گرفتم. وارد اتاق شد ميممکن تنظ

صورتم  یماسک رو ی! دهانهزدمینفس م -. از ترس نفسکردیرو آشوب م

  فرو رفتم یخبریبه حالت ب یقرار گرفت؛ با چند نفس عاد
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  .تکون بدم تونستمیرده درد به سراغم اومد! بدنم رو نمهام رو باز نک چشم

  !یمامان ،يیآ -

  ؟یبه هوش اومد -

- ...  

 ديسف یاومد. چشم هام رو باز کردم، هاله شدیپاش که ازم دور م یصدا

. دميکش نييدماغم بود. با درد گردنم رو پا یچشمم بود؛ باند رو یجلو یرنگ

  .رنگ بود ديسف یاز باندها یبدنم تو پوشش

  .وارد شدن یبه همراه پرستار جوان هانيو آ زابتياتاق باز شد. ال در

  ؟یحالت اوک -

  .درد دارم -

کنن؛ بعد از چک کردن  قيتزر یپرستار همراهش خواست تا مسکن از

کردم تا  یام بود؛ هرچقدر سعاوضاع و احوالم از اتاق خارج شدن. تشنه

آب خنک داشت  وانيل هينشد؛ فکر بکشم اما  یاگهيافکارم رو به سمت د

  !کردیم اموونهيد

بود و  یمکعب زيچ هيدستم شدم؛  ريرو تکون دادم که متوجه شئ ز دستم

بعد  دنيبودم که فشار م دهيها د لميف نيا یروش دکمه داشت. از تو یانگار

  .تو اتاق اديپرستار م
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خدا من اصال  یهم زشت بود وارد شد. وا یليپرستار که خ هي قهيچند دق بعد

 ميداشت و موهاش مثل س یاگنده یپوست بود، لب ها اهي! سخوامیآب نم

  !هم نگم براتون کليبود، ه يیظرفشو

  .با تعجب نگاهش کرد هانيآ

- Qu'est ce qui c'est passé?  

  »افتاده؟ یاتفاق«

  .بهش انداخت ینگاه پرستار

- Vous avez informé le personnel  

  »نيپرسنل رو خبر کرد شما«

. نميبب تونستمیم نجايبه سمتم برگشت. مشت شدن دستش رو از ا هانيآ

  !زرشک گم؟يکار داشته باشم به تو م یفکر کرد ه؟يها؟چ

- Je voulais. Je voulais un verre d'eau  

  »خواستمیآب م وانيل هيخبر کردم؛  من«

رد و بدل  نمونيب یشد! پرستار نگاه متعجب یحرص هانيآ یچشم ها یآن به

رو پرستاره  ميزندگ ازيتا پ رينبود وگرنه تا االن س رانيا نجايکرد. شکرخدا ا

  .به سمتم اومد یو همراه با ن ختير یآب واني. لآوردیدر م
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نثارش کردم و  ینگاه کنم. به درک هانيآ یخال یدر باعث شد به جا یصدا

هام.  يیجرعه خوردم. پرستار رفت و من موندم و تنها -آب خنک رو جرعه

  .به سمتم اومد نهيمعا یبرنگشت. دکتر برا هانيتا شب آ

هوا بهش  یبدنم رو باز کردن. پوست بدنم وقت یهمراه پرستار باندها به

شده! از روم برداشته  يیلويده ک یانگار که وزنه اومد؛یحال م خوردیم

  !کردمیم یاحساس سبک

 یرفتم. متوجه نگاه ها يیکمک همون پرستار مو بلوند به سمت دستشو به

 یاحساس ناراحت یچرا ول دونمیبود. نم هانيبه در شدم؛ منتظر آ شيدزدک

  .حرفش افتادم ادي یالحظه یکردم! برا

دار وارد رنگ و وارنگ اطرافش بودم! غصه یتر از دخترهاپست من

شدم. بعد از انجام دادن کارهام به سمت تختم حرکت کردم اما با  يیدستشو

  شدم مونيداخل اتاق پش یقد ینهييآ دنيد

جلوتر رفتم.  یخورده قدم کهي نه،ييشخص داخل آ دنيرفتم. با د نهييسمت آ به

  .از پرستار خواستم تنهام بذاره و اون هم با اکراه، اتاق رو ترک کرد

م رو لمس کردم، اما متوجه انگشتانم شدم که دستم پوست صاف صورت با

  .دستم کاشته شده بودن یرو یشده بودن؛ ناخن ها دهيو کش کيبار
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العاده قشنگ شده بود! اما شده بود؛ دماغم فوق یانازکم حاال قلوه یها لب

 یمشخص بود. گونه ها یبدنم کبود یاز جاها یورم داشت و بعض یکم

صاف و  یفکم، دهنم رو باز کردم و متوجه دندون ها هيام، زاوبرجسته

  !احمق نبودم گهيد قدرني! استيدکتر ن هيکار  نيشدم؛ ا دميسف

بدک هم  نيتر شده بود! خب، همچو موزون تردهيرفتم؛ اندامم کش ترعقب

شدم!  رهيخ کردینگاهم م رتيکه با ح هانينشدم. در اتاق دوباره باز شد. به آ

  .اش کردم و به سمت تخت رفتمحواله یپوزخند

. قسم ستادهيجا ا. مطمئن بودم که هموناومدیپاهاش نم یصدا همچنان

منتظر نشدم،  یليخورده بودم که آسو رو بکشم. باالخره صداش اومد؛ خ

  .کردمیچون هرم گرم نفس هاش رو کنار گوشم حس م

  !حاال نگاهت کرد شهينه انگار م -

 هي رم؛يگیبهم فشردم! به خدا حالت رو م تيصبانع یهام رو از رو چشم

انجام  ميپزشک یها نهي. معایالتماسم کن کنمیمجبورت م ،يیجا هي ،یروز

دکتر نبوده. دکتر دندان  هيدکتر متوجه شدم که عملم کار  نيچند دنيشد. با د

ماهر. با  ستيآرت کاپيم هيو  زابتيهمون ال اي يیبايپزشک، دکتر عمل ز

خط چشم،  ه،يرژ لب، مژه، سا دميرد و بدل شد فهم نشونيکه ب يیحرف ها

مهارتش رو نشون  نينبود و ا صيناخن ها، همه کاشته شدن. اصال قابل تشخ

  .دادیم
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چندساعته که داشتم  یهوشیمنگ بودم. به خاطر ب یشدم. هنوز کم مرخص

 ی. از جلوکردیقدم جلوتر از من حرکت م هي هاني. آرفتیم جيسرم گ

. متوجه من نبود و دميهمون پرستار مو بلوند رو د م،يکه رد شد شنياست

نگاه کردم تا عکس العملش رو  هانيبه آ عايکرد. سر هانيآ یحواله یچشمک

  .نميبب

 یداف نيکرد و سرش رو تکون داد! مردک چشم چرون! کوره همچ یاخنده

  !شعوریب نه،يبیرو م تيکچل قوزم یول نه،يبیرو نم

. چشم هام رو بستم تا حالم رو به راه بشه ستادميگرفتم و ا واريرو به د دستم

  .نبود هانيچشم باز کردم آ یاما وقت

 رونيب یاز در خروج یکردم با سرعت خودم رو بهش برسونم اما وقت یسع

  .جا نبود چياومدم، ه

  

  "هانيآ"

 خواستمیکه م یزي. باالخره به چاومدیازش در نم يیبود که صدا بيعج

رو از عرش به فرش  ريآغاز انتقامم بود. جهانگ ميقدم بعد دم؛يرس

  .به من رو نداره نيتوه یاجازه گهيد کسچيه کشوندم؛یم

  .کردم و جوابش رو دادم یبود. پوف کليزنگ خورد؛ ما ميگوش
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  ه؟يچ -

  ستن؟يها سالم بلد ن یرانيا -

  !سالم، بنال ميريگ -

  .ميبند کرده جنس ها رو زودتر براش بفرست اروي ني! ایاخالق مرغ هانيآ -

اگه بخوام  رسن؛یخرفت! جنس ها طبق قرار به دستش م ريخورده پ زيچ -

  .ستين یکم زي. چميريعجله کنم هممون لو م

اسم باند  شدیبابا! نم ستيضا یليبهمون مشکوک شده. اسمت خ نترپليا -

 گهيآخه المصب امضات هم به همون اسمه؛ د ؟یذاشتیم گهيد زيچ هيرو 

  .رد پا گذاشتن خطرناکه نياز ا شتريب

  .توننیببند فک رو! تا االن که نتونستن؛ از االن به بعد هم نم -

کتف و  نيرو ب یرو در آوردم. گوش گارميتو کتم کردم و جعبه س دست

گرفتم. دود  گارميس ريفندک رو به ز امگهيگوشم نگه داشتم و با دست د

  .سرد فرانسه پخش شد یتو هوا ظشيغل

  ؟یندار یکار -

  !از اول هم نداشتم، شرت کم -

  .مرده شورت رو ببرن! خدافظ گه،يبابا اخالقت رو درست کن د -
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 داشينگاه کردم پ یهر سمت از دستم افتاد. به گاريآسو س دنياما با ند برگشتم

وطه هم نبود. دست هام رو پشت اما تو مح دميدو مارستانينکردم. به سمت ب

  .دميسرم قالب کردم و درمونده دور خودم چرخ

 یفکر دندون هام رو رو نيفرار کرده؟ غلط کرده! با ا یعنيزد؟  بشيغ کجا

محافظت زنگ زدم.  ميرو دوباره در آوردم و به ت مي. گوشدميهم ساب

نداشتم  دشيجد یاز چهره یعکس چيمشخصاتش رو براشون فرستادم اما ه

  .کردیتر مکار رو سخت نيو ا

رو بگرده. اگه  مارستانيتا اطراف ب دميتوپ اميليشدم و به و نيماش سوار

 کسچيکه ه یجور کنم؛یحدسم درست باشه و فرار کرده باشه خودم چالش م

ازش نبود. از شدت  یخبر چينفهمه قاتلش منم. غروب شده بود اما ه

 توريمان ید ی. ال ادميکوب یپشت صندل توريمشتم رو محکم به مان تيعصبان

  !کم نشد تميکامال خورد شد اما از عصبان

زدم و چشم هام رو با دو انگشت شصت و  هيتک نيماش یرو به صندل سرم

 ميگوش یسبابه ماساژ دادم. سردردم باعث سوزش چشم هام شده بود. صدا

جواب  عاياز آسو شده باشه، سر یخبر کهنيا ديسوهان اعصابم بود اما با ام

  :دادم

- L'AS-tu trouvé?  
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  »ن؟يکرد داشيپ«

- M. Ayhan Spanta  

  »سپنتا؟ هانيآ یآقا«

رو به  یرو نگاه کردم؛ شماره ناشناس بود. دوباره گوش یتعجب گوش با

  .گوشم رسوندم

- Oui toi?  

  »شما؟ بله،«

- Quelle est votre relation avec Mme Aso Fadavi?  

  »د؟يدار یچه نسبت یبا خانم آسو فدو شما«

  .اسم آسو، سرجام تکون خوردم و صاف نشستم دنيشن با

- Ils sont ma femme  

  ».هستن همسرم«

- Veuillez vous rendre au poste de police local.  

  »!ديمنطقه مراجعه کن یبه کالنتر لطفا«

- Ma femme a été retrouvée?  
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  »شدند؟ دايپ همسرم«

- S'il te plait viens, tout sera clair  

  ».شهيمشخص م زيهمه چ د،ياريب فيتشر لطفا«

 اتچارهيبود اشاره زدم تا سوار بشه. ب ستادهيا نياز ماش رونيکه ب اميليو به

  !نشه یارسانه دوارميآسو؛ فقط ام کنميم

  

  "آسو"

کرده بود و ! از ترس، سرما به استخونم نفوذ اومدیاشکم داشت در م گهيد

اون  کسچي. دست هام رو بغل گرفتم و به راهم ادامه دادم. هدميلرزیم

 دني. با دشدنیبودن که با سرعت رد م يیها نياگر بود ماش اياطراف نبود 

اما از  مکرد سمت راستم کج یچند تا پسر جوون، راهم رو به سمت کوچه

خنده هاشون  یدن. صداشانس گندم اون ها متوجه من شدن و دنبالم راه افتا

که داشتم و  یو سردردم، ضعف گشنگ جهي! سرگکردیم خيمو به تنم س

  .رو حرکاتم نداشته باشم یتمرکز شدیترسم، باعث م

حرف  ی! توان ترجمهستادميو ا دميکش یبلند غيجلوم، ج یشخص دنيپر با

 یبدون عابر مکان خوب کيتار یو کم کيبار یهاشون رو نداشتم. کوچه

  .کرده بود ايرو براشون مح
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  و گفتم دميکش غيشدن. از ته دلم ج رياشک هام هم سراز یهيو بق ديچک اشکم

  !برم نيبذار ن؟يخوایاز جونم م یچ -

که جلوم  ی. پسردنيفهمیشد! اون ها زبون من رو نم ديخندشون تشد اما

به  یبود دستش رو به سمت صورتم دراز کرد؛ ناخودآگاه لگد محکم دهيپر

  .ديچيپاش زدم که از درد به خودش پ

فرارم رو  یبرا تيموقع نيبهتر نياز دوست هاش به سمتش رفتن و هم دوتا

 اومدیم دادشونیداد و ب ی. صدادميکرد؛ تمام توانم رو جمع کردم و دو جاديا

  .برسم یاصل ابونيتا به خ دميدویفقط م توجهیاما من ب

تو قلبم روشن شد. خوشحال، سرعتم رو  دينور ام دميرو که د یاصل ابونيخ

  .کردم و به عقب نگاه انداختم؛ هر سه نفرشون دنبالم بودن شتريب

تو صورتم خورد؛ همون لحظه از جلو کوچه با  سيپل نيماش یقرمز آب نور

 نيرسوندم و به سمت ماش یاصل ابونيرد شد. خودم رو به خ ینييسرعت پا

  .ستاديدم که از حرکت از ني. محکم رو کاپوت عقب ماشدميدو

پشت سرم  یاسلحه به دست خارج شد. فقط تونستم به پسرها نياز ماش یسيپل

  .اشاره کنم و از حال رفتم

نبود، مخصوصا  مارستانيب هيکه اصال شب دميرو د یبه هوش اومدم اتاق یوقت

  .. سرم دستم تموم شده بوداومدیم رونيکه از ب يیهمهمه و سر و صدا
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تنش،  یلباس فرم افسر دنيوارد اتاق شد. با د یرو در آوردم که خانم سوزن

  !خوردم کهي

- Salut, je suis Margaret. Comment vas-tu?  

  »من مارگارت هستم، حالت بهتره؟ سالم«

- salut oui  

  »بله سالم«

- Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé?  

  »افتاده؟ یچه اتفاق یکن فيبرام تعر یتونیم«

کردم. تو تمام مدت تو دفترچه  فيکه افتاد رو براش مو به مو تعر یاتفاقات

  .که به دست داشت تمام ماجرا رو نوشت و در سکوت گوش کرد یادداشتي

- c'est fini  

  ».شد تموم«

  .رو بست و موشکافانه نگاهم کرد اشدفترچه

- Avez-vous l'adresse ou le numéro de téléphone de votre 

conjoint?  

  »؟یشماره تلفن از همسرت دار ايو  آدرس«



131 | P a g e 
 

بهش بگم؟ بگم ندارم که اوج حقارتم رو  یانداختم. االن چ نييرو پا سرم

  .دهينشون م

- Je ne mémorise pas  

  ».ستمين حفظ«

  .زد و از جا بلند شد یگرم لبخند

- Alors dis le nom de ta femme pour qu'on puisse l'appeler  

  »ميريهمسرت رو بگو تا ما باهاش تماس بگ اسم«

- ayhan sepanta 

  ».سپنتا هانيآ«

  :گفت رتي! با حديابروهاش باال پر جفت

- Célèbre galeriste, êtes-vous l'épouse du célèbre peintre 

Ayhan Spanta?  

  »د؟يسپنتا هست هانيمشهور؟ شما همسر نقاش مشهور، آ داریگالر«

 یعني دار؟یمعروف شده؟ گالر قدرنيا هانياز اون جا خوردم! آ شتريب من

  آدم معروفم؟ هياالن من زن 
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رفت.  رونياز اتاق ب جانياز جانب من باشه با ه یمنتظر جواب کهنيا بدون

 یفکر کردم. پس اون تابلوها ريتخت نشستم و به اتفاقات اخ یکز کرده رو

شده بود. اون  یفرد معروف رشينظیب یبا طراح هانينبود؛ آ یالک ینقاش

  .نرفت یبه کالس آموزش وقتچيه

همه حسرتش رو  یبود که از بچگ شينقاش هانيمثبت آ ینکته تنها

  !خوردنیم

فکر کردن به اون اراذل لرز به تنم نشست! سرم رو به اطراف تکون  از

دنبالم براش مهم نبودم تا  قدرنيا کهنيازم دور بشن. از ا یدادم تا افکار منف

  !کرد ريتو گلوم گ یبگرده بغض بد

تقاص کدوم اشتباهم  ايداشت! خدا دنيبه بار یبيعج ليو م سوختیم امچشم

  دم؟يرو دارم پس م

تو  یبي. برق عجاميب رونياتاق مجدد باز شد و مارگارت ازم خواست تا ب در

 م،يراهرو گذشت چي! از پشدیاز لبانش دور نم یاچشم هاش بود و لبخند لحظه

بودن  ستادهيکه ا يیحجم آدم ها ميشدیم ترکياتاق نزد نيهرچقدر به آخر

  .شدیم شتريب
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 اشقهيکه رگ کنار شق هانيآ دني. با دميتا وارد اتاق شد ميگذشت تيجمع نيب از

خون شده بود، ترس تو اندامم شورش  یزده بود و چشم هاش دو کاسه رونيب

  !کرد

لب  ريکرده بودن و توان حرکت رو ازم گرفته بودن؛ ز خيو پاهام  دست

  دعا بلد بودم زمزمه کردم یهرچ

  .دينشسته بود، شونه هام باال پر تيبا جد زيکه پشت م یافسر یصدا با

- Madame Harley, pourquoi les journalistes sont-ils 

toujours là?  

  »هستن؟ نجايچرا هنوز خبرنگارها ا یهارل خانم«

گرد شده به  یرفت و در رو بست. با چشم ها رونيبه ب عايسر مارگارت

االن من و  یعنيها همشون خبرنگارن؟  نيشدم! ا رهيخ رونيب اديز تيجمع

 نيدورب کدومچياما نه، ه ون؛يزيهم تو تلو ديشا ايتو روزنامه؟  ميريم هانيآ

  .ستيدستشون ن

- Asseyez-vous, madame  

  »خانم دينيبنش«
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از  ريغ یاگهيد یرو برگردوندم؛ به اطراف اتاق نگاه کردم. صندل سرم

 هي برهیم نهيبود تو اتاق وجود نداشت. مگه چقدر هز هانيآ شيهمون که پ

  !شيا دن؟يخر گهيد یصندل

  .انداختم نيينشستم و سرم رو پا هانيکنار آ یاکراه رو صندل با

  .و تو دونمیخونه، من م ميبر -

من رو ترسوند! مگه  بيصداش عج یاما غرش تو اوردميرو باال ن سرم

و سرد نگاهش کردم! افسر مقابلمون خودکار رو  یبود؟ خنث یاشتباهم چ

  .شد رهيخ هانيمقابلش و به آ یپرونده نيگذاشت ب

- M. Spanta, heureusement que votre femme a rencontré un 

de nos officiers et nous avons pu la prendre sous nos soins, 

faites plus attention à cette demoiselle.  

از افسران ما برخورد کردند و ما  یکيسپنتا خوشبختانه همسرتون با  یآقا«

  »مياريرو تحت مراقبت خودمون در ب شونيا ميتونست

 ريکنجکاوانه من رو ز کرد،یافسر گوش م یکه با دقت به حرف ها هانيآ

بار همون سه نفر وارد اتاق شدن. از  نينظر گرفت. در مجدد باز شد اما ا

و دستم رو دور بازوش حلقه کردم!  دميکش هانيترس خودم رو سمت آ

  .دستم حس کردم ريمنقبض شدن عضالتش رو از ز
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در آخر نتوست طاقت  کرد؛یبا چشم هاش اون سه نفر رو دنبال م هانيآ

  :ديو پرس ارهيب

- Que se passe t-il ici?  

  »چه خبره؟ نجايا«

- Votre femme a été harcelée par ces trois hommes. 

Malheureusement, ils se sont évanouis en l'aidant. Nous 

vous en avons informé tard.  

قرار گرفتند. متاسفانه  تيسه مرد مورد آزار و اذ نيتوسط ا همسرتون«

  »ميبه شما خبر داد ريشدند و ما د هوشیموقع کمک بهشون ب

سوق دادم.  هانيافسر بلوند چشم سبز مقابلم به سمت آ یهام رو از رو چشم

 اشقهيشق یرو زيبود؛ رگ ر رهيشده به اون سه نفر خ زير یبا چشم ها

کتش رو درست  یقهياز جا بلند شد،  یحرکت ناگهان هيبود. تو  دايکامال پ

  :کرد و با حرفش هممون رو شوکه کرد

- Nous n'avons rien à redire. Bonne nuit  

  »ريشب بخ م،يندار یتيشکا ما«

  :و گفتم ستادميا کنارش

  م؟يندار تيشکا یچ یعني -
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  !دهنت رو ببند -

- Êtes-vous sûr?  

  »د؟يمطمئن شما«

  .شد کيافسر نزد زيبه م یدستم رو گرفت و قدم هانيآ

- Oui. Où dois-je signer pour aller?  

  »م؟يکجا رو امضا کنم تا بر بله؛«

 سينوهم بدون وقت تلف کردن روان هانيدست به چند جا اشاره زد و آ با

 یپالتوش خارج کرد و چند امضا زد. استخوان ها یداخل بيرو از ج یکيش

ترکش  یتا مبادا مورد حمله زدمینم کيدستم در حال شکستن بودن اما ج

  !رميقرار بگ تشيعصبان یها

. شدمیم دهيبه دنبالش کش بايو من هم تقر رفتیبلند راه م یقدم ها با

باعث شد چشم هام رو  خوردیکه م يیباز شد و نور فلش ها یدرخروج

  .ببندم

به همراه  اميليکه و دميکه دوباره کش اومد، چشم هام رو باز کردم و د دستم

خبرنگاران  ميعظ ليخ نيتا از ب کننیراه رو برامون باز م گهيافسر د هي

  .ميرد بش
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 یعهيشا« اي» همسرتون هستند؟ شونيسپنتا ا یآقا«مثل  یسواالت نيب نيا تو

 دهيبه کرات شن» !ديلطفا پاسخگو باش«  اي» داره؟ قتيحق شونيتعرض به ا

. بالفاصله من رو به ميديرس نيتا به ماش کردیهمه رو رد م هانياما آ شدیم

  .داخل هول داد و بعد خودش نشست

داد و با انگشت هاش چشم هاش رو ماساژ  هيتک شهيش یرو به لبه آرنجش

  .کردم یو با ناخن هام باز دميدر امان موندن خودم به در چسب یداد. برا

  .در آورد بشيداغون از ج یزنگ خورد، با اعصاب شيگوش

  کل؟يبله ما -

- ...  

  .کردم داشينه پ -

  .چشم نگاهم کرد یاز گوشه و

  .زنمیخودم باهاش حرف م -

- ...  

  ؟یک -

- ...  

  .تا آخر هفته ،یاوک -
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- ...  

  جا؟چرا اون حاال -

- ...  

  ی. بانمتيبیباشه، م -

از  یعار ابونيکنارم به خ یشهيشد و حرکت کرد. از ش نيسوار ماش اميليو

 یکينزد یدهندهپررنگ نشون یهرگونه موجود زنده نگاه کردم. آسمون آب

بود. بازوم با پرخاش چنگ زده شد! با وحشت  یاگهيصبح و شروع روز د

  :ديدندون هاش غر نينگاه کردم. از ب هانيبه آ

 یآسو! دختره کنمیم مونتيکارت پش نيفکر نکن بهت رحم کردم؛ بابت ا -

  !یاحمق دست و پا چلفت

باز هم با پرخاش رهام کرد که باعث شد به عقب هول داده بشم. دستم رو  و

نبود، درد شکستن  ی! درد جسمديچيتو بدنم پ یبيبازوم گذاشتم؛ درد عج یرو

  !بود تميشخص

. ديکش رونيب نيدوباره چنگ زد و از ماش متوقف شد، بازوم رو نيماش تا

افتادم.  نيزم یخوردم و رو یپرتم کرد. سکندر وارد خونه شد و به جلو

  .چهيدستم بپ تو مچ یباعث شد درد بد نيدستم رو حائل بدنم کردم و هم
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رو رژه رفت و  يیرايمبل پرت کرد. طول پذ یرو در آورد و رو کتش

بلند شد. مچ دست راستم رو ماساژ  شيگوش یموهاش رو شخم زد. تک صدا

دادم و دردمند  هيپشت سرم تک یکاناپه یهيبه پا دم؛يدادم و خودم رو عقب کش

  !شدم رهيخ ت،يسرخ شده از عصبان هانيبه آ

 وانيل هيرو برداشت؛ همون موقع سارا با  یرو چنگ زد و گوش پالتوش

 شيتو گوش یزيچ دنيبا د هانيرفت اما آ هانيآب به سمت آ یبزرگ حاو

  !کردیباد م شتريو گردنش ب یشونيهر لحظه رگ پ

 اديو فر تيرو برداشت؛ با عصبان وانيکاناپه و ل یرو پرت کرد رو یشگو

 یتو خونه به اون بزرگ وانيشکستن ل یپرتاب کرد! صدا واريبه سمت د

  .مچاله کردم شتريزدم و خودم رو ب یبلند و کوتاه غي،ج ديچيپ

 حيقرض کرد و فرار رو به قرار ترج گهيد یسارا دو پا هان،يآ ینعره با

  :داد

- sortir  

  »!رونيب برو«

! ديکوبیم هيوسط فقط من مونده بودم که قلبم با سرعت هزار بر ثان نيا اما

به سمتم، خودم رو به کاناپه فشار دادم که باعث  هانيبرگشتن آ یادفعهکيبا 

  .کنه جاديا یبد یشد کاناپه به عقب بره و صدا
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رو به گند  زياما همه چ ميتو زندگ یست اومدست آسو، دو هفتهدو هفته -

  !یديکش

  :جوابش رو دادم ادينتونستم تحمل کنم و من هم با فر گهيد

 یديکه من رو دزد یاومدم؟ تو بود تيخودم وسط زندگ یمن؟ مگه من با پا -

  !اتانتقام مسخره یبرا

از جا بلند شدم و اون  یبلند غيآورد که با ج ورشيکرد و به سمتم  یغرش

که پشت سالن قرار داشت سنگر  یناهار خور زيپشت م. دمييسمت سالن دو

  !شدم رهيخ کردینگاهم م یزخم ريکه مثل ش یهانيگرفتم و به آ

و درد مچ دستم رو فراموش کردم. انگشتش رو به حالت  زدمینفس م -نفس

  :کرد زيمقابلم گرفت و چشم هاش رو ر ديتهد

 هيزن من!  ،ینکبت یزندگ نيزن ا یشيبخور و بخواب تموم شد آسو؛ م -

به حالت  یفقط وا ؛یکنیگم م ميگورت رو  از زندگ و یندازیبچه پس م

! گمشو تو زنمیم شتي! آتخوامیکه من م ینش یبه حالت اگه اون یآسو، وا

  !االي نم،ينحست رو بب ختير خوامياتاق نم

  :گفتم یاخفه یکرده با صدا بغض

بفهم! آدمم،  هان؛يآ ستمين یجوجه کش نيازت متنفرم! من ماش شم،يگم نم -

  ؟یبریسوال م ريرو ز تميانسانم، احساس دارم، غرور دارم؛ چرا شخص
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  .تکون داد یارو با حالت مسخره سرش

  !یتموم شد؟ هر -

 یتي! از ضعف جنسدنيلرزیهم دوباره سمت سالن برگشت. شونه هام م بعد

شکستن جا  ی. صدادميشرو ک یزيزدم و روم یغي. جاومدیم که داشتم بدم

  .شد شميآت یبلور آب رو یها یشمع

  .مداوا کنه تونستینم کسچيدرد قلبم رو ه اما

 سيخ ی. موهاکردمینگاه م نهييآ یتخت نشسته بودم و به خودم تو یرو

  .بود یمعنیبرام ب زيهمه چ دم،يجد یچهره تيکوتاهم، جذاب

 یواريکمد د یبرنداشتم. صدا نهييوارد شد؛ نگاهم رو از آ هانيباز شد و آ در

  .اومد یبهداشت سيباز و بسته شدن سرو یو بعد از اون صدا

 یدوش حمام بلند شد؛ همراه با اون تک صدا یکه صدا دينکش یطول

 یگوش یبه صفحه احساسمیب یهم به صدا در اومد. با چشم ها لشيموبا

امانم رو  یشدم. حس کنجکاو رهيتخت خ یکنار زيآباژور م ريروشنش ز

  !بود دهيبر

 یجا رورو برداشتم و مجدد همون یرفتم؛ گوش زيبلند شدم و به سمت م پس

  .بود ینام کلياز طرف ما جيتخت نشستم. رمزش رو بلد نبودم اما مس
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. برات دهيچيهمسرت همه جا پ یعهيشا ؟یکن کاریچ یخوایم هانيآ«

 تيشکا یخواینبود. م یساز هيحاش یبرا ی. االن موقع خوبشهيدردسر م

  »...کنم؟ محموله هم

باز بشه. با بسته  یخوند و الزم بود تا قفل گوش شدینم یعنينبود؛  اميپ یمابق

  .برگشتم ميقبل یبه جا عايرو سرجاش گذاشتم و سر یآب، گوش ريشدن ش

بهم انداخت و به سمت  یکرد. مشکوک نگاه یحمام خارج شد و مکث از

رو خوند و  امينظر گرفتم. پ ريحرکاتش رو ز نهييرفت. از داخل آ شيگوش

و مشغول خشک کردن موهاش با حوله  ستاديا نهييکرد. مقابل آ پيتا یزيچ

  .شد

  ...خوامیم -

  :که بهم انداخت صدام خفه شد اما عزمم رو جزم کردم ینگاه خشک با

  !با مادرم حرف بزنم خوامیم -

  !الزم نکرده -

  .کردم یاخم

  .صداش رو بشنوم خوامیتنگ شده؛ مدلم براشون  -
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انداخت و به سمتم اومد. خم شد و دست هاش رو  زيم یصندل یرو رو حوله

نفس  خورد،ینفس هاش که به صورتم م یتخت گذاشت. گرم یدو طرفم رو

  !نداختیهام رو به شماره م

  .یدار یترمهم یعجله نکن! تو االن کارها ششون؛يپ یريم یبه زود -

 یاقورت دادم! رشته یکمرم نشست؛ آب دهنم رو به سخت یرو یسرد عرق

نمناکم رو به دست گرفت و نوازش کرد. چشم هاش رو به چشم  یاز موها

  افتاد صورتمیرو سشيخ یآب از موها یهام گره زد ،قطره ا

دستش رو برنداشت ،گونه ام رو  ینوک انگشت اشاره اش پاکش کرد ول با

  .ديلبم کش ینوازش کرد و انگشتش رو تا رو

  :گفتم دهيبر ینفس ها با

  .نداشته باش ميکار کنميخواهش م -

  :گفت یلبم و با لحن خاص یانگشتش رو با تحکم رو همون

  !گذرمیازت نم -

 یلبم نشست چشمام بسته شدن.دستاش از هر نقطه ا یداغش که رو یها لب

  .کردیه مخف شتريو نفسم رو ب بردیتپش قلبم رو باالتر م گذشتیاز بدنم م

  .نموند تو گلو هق زدم نمونيب یرو که از تنم خارج کرد و مرز لباسم
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اخم کرد و سرش  یقفل شد.کم سميخ یرو بلند کرد و نگاهش تو چشما سرش

  :موهام و کنار گوشم نگه داشت یرو برد ال به ال

  ..عادت کن بهشیدار ني،حق تمک یلذت ببر تا لذت ببرم ،زنم -

رو دخترونه ام یزندگ یدندوناش حصار شد فاتحه  نيگوشم که ب ی الله

  خوندم

اول صبحم  یبدنم باعث کرخت یسيشدم. خ داريکوفته از خواب ب یتن و بدن با

 رهيشکمم گذاشته بود و خواب بود خ یکه دستش رو رو هانيشده بود. به آ

  .به تنم نشست! غم تو دلم لونه کرده بود یشدم. لرز

و  نهيعاشقانه از نفرت و ک ینجوا یبه جا شبيبود که د یوونيهمون ح نيا

! آهسته دستش رو بلند کردم اما حصار دستش رو تنگ تر گفتیانتقامش م

 یقيموهام فرو کرد و نفس عم یجا به جا شد.صورتش رو تو یکرد و کم

  .که نفسم رفت ديکش

 تختیدستش رو بلند کردم و کنارش رو یشتريبعد با آرامش ب ی دفعه

  .گذاشتم

 یرو یشدم؛ دست رهيها خ ی،به رد کبود ستادميا نهيآ یجا بلند شدم و جلو از

  .زدندی. درد نداشتن اما زخم به قلب مجروحم مدمياون ها کش
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گرفتم و لباس خواب دو  نهي! نگاه از آکردیدرد م شبيد یها هياز گر سرم

 یعوض کردم. جلو یخردل نيرو با شلوار لگ و بلوز نصف آست دميبند سف

  .و در اتاق رو آروم باز کردم دميبه موهام کش یدست نهييآ

مجسمه تو همون حالت  خورد. مثل یتکون هانيآ ره،يتق دستگ یصدا با

  .زد و دوباره به خواب رفت یبهش نگاه کردم اما غلت دهيو ترس ستادميا

به سمت پله ها رفتم و خم شدم؛  نيکردم و از اتاق خارج شدم. پاورچ یپوف

رفتم و به سمت پشت سالن  نيياز سارا نبود. خوشحال از پله ها پا یخبر

  !حرکت کردم

 زيگرامافون بود و کنارش م زيم هي. سمت راستم دميجا دتلفن رو اون روزيد

  .زدیاون بهم چشمک م یقرار داشت و تلفن رو یميطرح قد یچوب

تلفن پس به سمت  ست،ين یبه اطرافم انداختم و مطمئن شدم که کس ینگاه

خونمون رو فراموش کردم! چند  یو ترس شماره جانيرفتم و برداشتم. از ه

  .ها رو پشت سر هم فشار دادن ديو انگشتانم به سرعت، کل دميکش قينفس عم

 یتا کس دمييپایم سرهکيرو  يیرايرو به دست گرفتم سمت پذ یگوش یوقت

که داشتم فراموشم شد. اشک  يیغم ها یمادرم، همه الو گفتن ی. با صداادين

  .شدم رهيبود خ دايخلوت خونه که از پنجره پ اطيتو چشم هام جمع شد و به ح
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و اگر  ستيرو سفت نگه داشته بودم، انگار که شئ ارزشمند یگوش یدست دو

  .دميمادرم رو از دست م یرهاش کنم صدا

  الو؟ -

  ...ما -

  .کار انداخت قلبم رو از یالحظه یبسته شدن در اتاق برا یصدا

  ؟یآسو؟ مادر؟! خودت -

 نياما هم دميرو سرجاش گذاشتم و به سمت آشپزخونه دو یعجله گوش با

  !شکمم شد ريدرد ز دنيچيباعث پ دنيدو

با بلوز نصف  هانيدادم. آ هيتک رهيشکمم گذاشتم و به جز یرو رو دستم

رنگ وارد آشپزخونه شد. به حال و  یو شلوار اسلش مشک یخاکستر نيآست

  .رو باز کرد خچاليزد و در  یروزم پوزخند

! با دينفسم رو بر ديچيتلفن که تو فضا پ یاما صدا خوردمیحرص م بيعج

شدم!  رهيکه دستش تو هوا معلق مونده بود خ هانيگرد شده به آ یچشم ها

  !دهياز هول و هراس مطمئن بودم که رنگم پر د؛يسرش آروم به سمتم چرخ

رفت و من به سمت اتاق فرار کردم اما  يیرايبلند به سمت پذ یقدم ها با

اش بلند شد و نعره یرو بدتر خراب کرد چون صدا زيفرارم همه چ یانگار

  .ديبه دنبالم دو
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  !آسو -

 یو اشتباهاما پله ر اومدیبه سمتم م یپشت سرم نگاه کردم که با چه سرعت به

  .خورد چيرد کردم و پام پ

رو به دست گرفتم.  امدهيد بيآس ی! نشستم و مچ پاديچيتو ساق پام پ یبد درد

  .رميکه روم افتاد، باعث شد با ترس سرم رو باال بگ اشهيسا

 دنياز دو امنهيس یمنقبض شده بود. قفسه لشيکرده بود! فک مستط یبد اخم

پام که نشست با وحشت خودم رو جمع  یجلو! شدیم نييو ترس باال و پا

  .پام گذاشت مچ یکردم.! دستش رو رو

  کنه؟يدرد م -

  .زد ونيدر م یکيلحنش قلبم  از

  .دادم بلند شد یرو دور مچ پام محکم کرد که صدا دستش

  .هاني! نکن آیآ -

  :اش گفتبهم فشرده یدندون ها نيب از

  مگه نه؟ افته،یم یچه اتفاق یبهت گفته بودم دست از پا خطا کن -

  .ديببخش -
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. حصار اشک چشمانم شکست دميتر کرد که از درد لب گزرو محکم دستش

  .ام روان شدنگونه یرو یگريپس از د یکيو قطره ها 

. دست خودت یفهمیرو نم یزيچ هي  ،ینداره خانم. تا ادب نش دهينوچ، فا -

رو از دست نداده  یزيدختر لوس که چ هي ؛یبار اومد یطورنيها، ا ستين

 یکرد یبفهمه؛ تا اشتباه شياديغلط ز متياز دست دادن رو به ق یتا معن

  گم؟يرو م ني، باورت شده من هم هم»نه دختر من نبوده!«جونت گفته  یدد

  !فقط دلم تنگ شده بود -

  !دلت غلط کرد -

هق شد! دستش رو  -به هق ليتبد امهي. گرديدادش شونه هام باال پر یصدا با

 یرفت. مچ پام رو ماساژ دادم که با صدا نيياز مچ پام برداشت و به سمت پا

  .خورده صامت نشستم کهي ،یزيشکسته شدن چ

دوباره برگشت.  قهيدق کيرفت و بعد از  یتلفن به سمت در خروج یالشه با

از پله ها باال رفت و در  تيشانسم رو هم از دست دادم. با عصبان نيآخر

  .دياتاق رو محکم کوب

. سرم رو ستاديمن سرجاش ا دنيلحظه سارا وارد خونه شد و با د همون

  .که به سمت آشپزخونه رفت دميپاش بلند شد. د یانداختم که صدا نييپا
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 گاريتند س یبه سمت باال حرکت کردم. در اتاق رو باز کردم؛ بو زنانلنگ

  .ديکشیم گاريبود و س ستادهيپشت پنجره ا یخاص ژيپرست! با ديبه مشامم رس

خاموش کرد و بدون توقف از اتاق خارج شد. به  یگاريرو تو جاس گاريس

 هانياز آ یو خبر گذشتیبود رفتم.ساعت ها م ستادهيکه ا يیسمت همون جا

دادم به شکل زنان شکست  حيفراموشم شده بود و ترج ینبود،درد پام به کل

 یو از پشت پنجره به شب ها دميبه خودم رس ینشم ،پس کم دهيخورده د

 یتق در من رو به خودم آورد. برگشتم و به شخص ینگاه کردم. صدا سيپار

  .که وارد اتاقم شد نگاه کردم

و  دهيورز کليتنش بود. ه ديسف راهنيو پ یهمه، کت و شلوار مشک مثل

  !شدیصورت زمختش باعث ترس و وحشت م

- Votre patron travaille. Allons-y  

  »!نييپا ايباهات کار داره؛ ب سيرئ«

 دونستمیدر اتاق رو بست، م یتکون دادم. وقت دييتا یرو به نشونه سرم

اسکورت کنه.  نييتا بهش ملحق بشم و من رو تا پا ستادهيپشت در منتظرم ا

راه  نييپا یاز اتاقم خارج شدم و بدون نگاه کردن به محافظ به سمت طبقه

از  یو عار ليپاشنه بلندم تو راهرو طو یتق کفش ها -تق یفتادم. صداا

  .مخم بود یرو لهيهرگونه وس
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اومدم. دستم رو به نرده ها گرفتم، چون  نييآروم پا یگردان چوب یپله ها از

. نور اومدیبه سراغم م یبد یجهيسرگ کردمینگاه م یبه بلند یوقت

  .زدیشده بود چشمم رو م زيکه وسط پله ها آو یستاليکر

که سمت  یبزرگ زيبه سمت م شهي. مثل همدميرس نييپا یبه طبقه باالخره

  .بود، رفتم یميعظ یچپ خونه قرار داشت و پشت اون کتابخونه

بود.  دنيدر حال کش یخاص خودش نشسته بود و با خودکار خاص ژيپرست با

به همراه دو  یجواهر پر زرق و برق سيمبل ها، سرو نيب یعسل زيم یرو

  .جعبه حلقه قرار داشت

  !کردیم رهيرو به خودش خ یانندهيجواهر چشم هر ب نينگ تأللو

- Monsieur, j'ai amené ma dame  

  ».خانم رو آوردم آقا؟«

داد. در پشت سرم بسته شد. از تنها  یمرخص یدستش، اجازه زيحرکت ر با

  !ترس داشتم یگرگ زخم نيبودن با ا

  !نيبش -

داد  یوقت ميبا تمام سرکش لياون اوا یداشت؛ حت یخاص یبمش جذبه یصدا

  .شدم رهيمبل چرم نشستم و منتظر بهش خ ی! روشدمیخفه م زدیم

  رانيا ميگردیآخر هفته بر م -
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از گذشته به  کردیرو اعالم م رانيمهماندار که ورودمون به ا یصدا با

نگاه  رونيزمان حال پرت شدم. گردنم رو به چپ و راست تکون دادم و به ب

رو بهم  یتهران حس و حال خاص یغبار گرفته شيکردم. آسمون گرگ و م

  .دادیم

حس غربت داشتم. با  یتو قلبم نشست! به هر مکان و زمان یخاص ینيسنگ

 یکه داشت طراح دميرو د هانيخش، سرم رو برگردوندم و آ -خش یصدا

که وسواس  یزن دني. با ددادیقرار م فشيو داخل ک کردیم یها رو دسته بند

  .شالم افتادم ادي کرد،یسر م یگونه روسر

شدن موهام اصال برام مهم نبود.  ختهيسرم انداختم و به هم ر یرو اليخیب

  .مينشست نيزم یرو مايهواپ یو با تکون ها ميکمربندمون رو بست

 لي. چمدونمون رو تحوميخارج شد ماياز هواپ گهيد یبا مسافرها همراه

  .ميحرکت کرد یو به سمت خروج ميگرفت

خنده از  هيهمون موقع از ته دلم  کردم؛یاطرافم نگاه م یآدم ها یتکاپو به

برخورد  یزي. به چخواستیاعماق وجودم رو از خدا خواستم. دلم آرامش م

  .پام نگاه کردم یو به جلو ستادميا عايکردم؛ سر
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چمدونم  یافتاده بود. دسته نيزم یرو یخرگوش یبا موها یدختر کوچولو هي

رو  شيرو رها کردم و نشستم؛ کمکش کردم تا بلند بشه. لباس خوشگل دامن

  .شدم رهيخ شيتکوندم و به صورت نمک

  :زدم و گفتم یلبخند

  .دمتيند ديببخش زم،يسالم عز -

  .کرد یبانمک اخم

  شده؟ یچ -

  :گفتم کردیکه با اخم نگاهمون م هانيآ هب

  .یچيه -

  .به سمتمون اومد مهيسراس یزن

  ؟یکنيم کاریچ نجايغزاله؟! پدر سوخته تو ا -

  .اومده بودم شکالت بخرم خب -

  .بهمون انداخت و غزاله رو بغل کرد ینگاه زن

  کرد؟ تتونياذ د،يببخش -

  .! خدا براتون حفظش کنهنيدار ینيرينه، دختر ش -

  .ممنونم، بااجازه -
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  .براش تکون دادم. دستش رو دور گردن مادرش حلقه کرد و رفتن یدست

  !ميبر -

به من حرکت کرد. دختر همدم مادر بود؛ از خدا تو اون  توجهیباز هم ب و

در  اهيرنگ س هيدرخواست عاجزانه کردم. اگه سرنوشتم رو  هيلحظه 

  .باشه دختر بهم بده که سنگ صبورم هيحداقل  یآورد

ها رفت. تعجب  یکردم و پشت سرش حرکت کردم. به سمت تاکس یپوف

 نيباال انداختم و به سمت ماش یانداره؟ راننده هم نداره؟ شونه نيکردم! ماش

  .مخصوص فرودگاه رفتم

  آقا؟ ديريکجا م -

  .فرشته -

  .ديسوار بش دييبفرما -

در رو باز کرد که نگاهم به حلقه  هانيها رو صندوق عقب گذاشت. آ چمدون

 ی. روديدستش افتاد. رد نگاهم رو دنبال کرد که به دستش رس یساده نگير

  .نشست هانينشستم و بعد از من هم آ یصندل

  .من باشه یاصل یآغاز زندگ نيفکر کنم ا خب،
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 فيوسط راننده هم حس تعر نيباشم؛ ا حالیسفر باعث شده بود ب یکرخت

کردن از خاطراتش سراغش اومده بود و ول کن ماجرا نبود. سرم رو به 

  .شدم رهيخ ديباریکه م یزير یدادم و به برف ها هيتک شهيش

تو  یاديز یکرده بود. دختر و پسرها دپوشيخدا همه جا رو سف یبايز نعمت

چتر به دست درحال قدم زدن بودن. چشم هام رو بستم تا شاهد  رو،ادهيپ

  .برنخواهم گشت ميعاد یوقت به زندگ چيمرگ آروزهام نباشم. من ه

راننده از کوچه پس کوچه ها زد  هانيبود. به درخواست آ ینيسنگ کيتراف

  .ميتر به مقصد برستا راحت

 هانيشدم و منتظر آ ادهيپ حوصلهیچشم هام رو باز کردم. ب نيماش ستادنيا با

 هي. کراميمستقر بش نجايا یاز خونه باغ ها یکيقراره تو کدوم  نميموندم تا بب

 هانيگذاشت و رفت. آ نيزم یرو حساب کرد و راننده چمدون ها رو رو

  .رفت یسنگ عسل یبا نما يیاليچمدون به دست به سمت و

 یرو یهاکه دور حفاظ  یچکيسنگ و چوب خونه به دلم نشست! پ ینما

! در خونه رو باز کرد و دادیرو به آدم م یشده بود حس خوب دهيچيپ واريد

  .منتظر موند تا داخل بشم. چمدونم رو دست گرفتم و به سمت خونه رفتم

  د؟يسپنتا خودتون یآقا -
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روشن با  یآب یمقابلم نگاه انداختم. مانتو ساده یبايبه دختر جوان ز برگشتم

و  یو کتون یابه همراه شال تور مانند سورمه ديسف یاپارچه یشلوار راسته

  !بود که به اندامش نشسته بود یرنگ؛ ست قشنگ یاسورمه یکوله

داشت؛  یکوچک و دماغ عمل یلب ها ،یاقهوه یو چشم ها ديسف صورت

  کرده بود یمحو و قشنگ شيآرا

  خانواده خوب هستند؟ ،یسالم خانم محب -

  ن؟يممنون، شما خوب یليخ -

 رکانهيز یرنگش رو به پشت گوشش فرستاد و با لبخند یمشک یمو یدسته

  :نگاهم کرد

  درسته؟ د،يخانم سپنتا باش ديشما هم با -

 یچرا هر ک ايخدا هانم؟يکردم! خانم سپنتا؟ نکنه فکر کرده خواهر آ تعجب

عاشق و مجنون  اديهم ب یکي! هانه؟يآ یدايعاشق و ش خورهیبه تور من م

  !من بشه

لبانش نقش بسته بود  یرو بايکه ز یکه دور کمرم حلقه شد و لبخند یدست

  !ام کردشوکه

هستن،  یمحب بايخانم ز شونيا زم؟يهمسرم هستن. عز ن،يدرست حدس زد -

  .ما واريبه د واريد یهيهمسا



156 | P a g e 
 

  .فشار آوردن انگشت هاش تو پهلوم به خودم اومدم با

  .. آسو هستمزميسالم، خوشبختم عز -

 ی. تک خندهدمياز جانبش ند یالعمله طرفش دراز کردم اما عکسرو ب دستم

  !فشرد یکرد و دستم رو به سرد یمتعجب

  .باهاتون خوشبختم يیو صدا! از آشنا سریچه ب -

  .ستادميزدم و عقب ا ی. پوزخندديدستش رو پس کش عايسر و

  .ديسالم به خانواده برسون -

  .خدانگهدار رسونم،یرو م تونيبزرگوار -

مشت کرده بود.  فشيرفتن با نازش نگاه کردم! دستش رو محکم دور بند ک به

  :بودم، تو دلم گفتم رهيخ بايطور که به زابروم رو باال انداختم و همون یتا

چرا من فلک زده رو انتخاب  فهممينم دن؛يخاطرخواه هات سر به فلک کش -

  .یکرد

 -تنم رو مور خوردیاومده از شالم م رونيگرمش که به گوش ب یها نفس

  !مور کرد

نخورم از دستت! همه  زي! مواظب باش لرن؟يمیچه همه برام م ینيبیم -

  !. برو توشهينم دايشوهرها پ نيجا از ا
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انداختم و وارد خونه شدم اما در  نييسرم رو پا ؛یتو دلم براش دهن کج 

وجود نداشت، بلکه سمت چپ  یباغ چيکه جلو خونه ه دميکمال تعجب د

 یاز جنس درخت انگور درست شده بود و باغ کنار خونه تو ضلع شرق ینلتو

  .قرار داشت

 ميهمه نبود. وارد خونه شد ديدنج که جلو د یجا هيخوشم اومد!  شيمعمار از

 دهيکش ديسف یپارچه ليوسا یمبل ها و مابق ی. رودپوشهيهمه جا سف دميکه د

  .پارچه ها دو بند انگشت خاک نشسته بود یشده بود؛ رو

  .ديچيتو ساختمون پ هانيآ یگوش یصدا

  .کليما شنومیبگو م -

  .رو از اتاق ها جدا کرده بود رفت يیرايکه پذ یابه سمت چهار پله و

  .لحظه هي یگوش -

  .و سمتم برگشت ستاديسوم ا یپله یرو

  !خونه بکش نيا یدست به سر و رو هي یمستقر شد -

بلندم تو پوست دستم فرو  یچمدون مشت شد. ناخن ها یبه دور دسته دستم

خونه  نيکردن ا زيو به اطرافم نگاه کردم. تم دميکش یقي. نفس عمرفتنیم

  کردیطلب م اديهمت ز
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تالشم نگاه انداختم.  یمبل پرت کردم و به ثمره یرو محکم رو خودم

تماما  ليجذاب بود! وسا ديفو س یاقهوه بيآشپزخونه برق افتاده بود. ترک

  .ديو سف یاقهوه بيها ترک نتيبودن و کاب ديسف

ساختمان  یسمت چپ ورود رهيدا ميکه به صورت ن رهيت یاقهوه یها مبل

 یريش داربهيکت یشکل بود و پرده یقرار داشتند، پشت اون پنجره ها هالل

  .کردیم شتريمبل ها رو ب تيجذاب ،یاقهوه

بزرگ که به جنس سنگ  یعسل زيم یپهن بود و رو یبزرگ یارهيدا فرش

گل بود. سمت  ازمنديگذاشته بودم که ن یگلدان بزرگ لياست یها هيبود با پا

 قايکه دق ديسف یو مبل ال مانند به رنگ خاکستر ونيزيراست خونه فقط تلو

  .آشپزخونه قرار گرفته بود وجود داشت یروبرو

بود که پشت مبل  یرنگ ینقاش یکه من رو شوکه کرده بود، تابلوها یانکته

 یروح زندگ یاون ها رو نصب کردم، انگار یکرده بودم! همه دايها پ

برگشته بود. دستم رو به کتفم گرفتم و ماساژ دادم؛ کمرم واقعا درد گرفته 

  !بود

امانم  یبه خواب نداشتم اما گشنگ ازيبودم که ن دهيخواب مايتو هواپ یقدراون

به  ديموندم. ترد رهيخ هانيبود! به سمت پله ها رفتم و به در اتاق آ دهيرو بر

  .کردم و قبل از منصرف شدن چند تقه به در زدم یرفتن داشتم. پوف
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مثل قبل  کهنيا یباز کردم و برا اطيبله گفتنش که اومد، در رو با احت یصدا

  .انداختم و وارد شدم نييسرم رو پا مواجه نشم یابا صحنه

  ؟یدار کاریچ -

  :هام رو در هم قالب کردم و مظلومانه گفتم دست

  .ميخوردن نبود؛ شام ندار یبرا خچاليتو  یزيچ -

نگاه بندازم. با  یو دزدک ارميکه کرد باعث شد سرم رو آهسته باال ب یمکث

پوشش درست درمونش کامل سرم رو باال گرفتم. سر مداد رو به دندون  دنيد

  .زده بود هيدارش تکچرخ یصندل یگرفته بود و به پشت

  کنم؟ کاریچ دياالن با -

قرارش  تيباال انداختم و تو دلم بابت خنگ بودنش مورد لطف و عنا یاشونه

  !دادم

  ...اي یفوداطراف فست نيا -

  .خبر ندارم -

 نجايا یعنيکه خبر ندارم؟  یچ یعنين گرده شده براندازش کردم! چشما با

  داده؟ینمردنش انجام م یفتوسنتز برا اتيعمل کرده،یم یزندگ

  م؟يبخور یپس چ -
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مقابلش  یکردن برگه یخط -رو ازم گرفت و دوباره مشغول خط تفاوتیب

  .شد

  ؟یپرسیاز من م ،یاخونه نيتو زن ا -

حرفت  ،یرو بخر یزندگ حتاجيما یدار فهيکه وظ یاخونه نيتوام مرد ا -

  !مسخره بود یليخ

  :پرت کرد و اخم کرده گفت زيم یرو حوصلهیرو ب مداد

کمتر  یهرچ یفهمیچرا نم ؟یشيم الميخیبخرم حله؟ ب یزيچ رونيبرم ب -

  !تره؟ دست از سرم بردار آسوحالم خوش نمتيبب

گلوم هر لحظه  یبلند شد و به سمت کمد رفت. بغض تو یخورداعصاب با

 گهي! دکردیو به چشمانم نفوذ م شدیم یسرطان یتوده هياز قبل شب شتريب

  .خورد شدن نداشتم یبرا یزيچ

 سيرفتم. کنار اتاق مهمان سرو یاومدم و به سمت اتاق آخر رونياتاق ب از

. وارد که شدم به ستيکه اتاق مستر ن دادینشون م نيداشت و ا یبهداشت

 یواريبرخوردم. کمد د نهيياسپرت همراه با آ یشيآرا زينفره و م کيتخت 

  .یچيبه از ه یتو اتاق بود.خب، کاچ یبزرگ

لحاف تشک و پتو مواجه شدم.  یاديکمد رو باز کردم که با تعداد ز یلير در

و چند باکس قرار داشت. در چمدون رو   یخال یچوب لباس یلهيدر دوم م
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که پر  دميتخت کش یرو یشدم. دست ليوسا يیباز کردم و مشغول جا به جا

 هرو جمع کردم و به سمت حمام رفتم. تو آشپزخون یاز خاک شد. روتخت

  .داشته باشه يیشونبود و احتمال دادم اتاق رخت يیلباسشو نيماش

م؛ با به صدا در اومدن موتور قرار داد یآبکش یرو رو نيماش یدرجه

خارج شدم و به سمت  سياومد. از سرو هانيدر به همراه آ یصدا نيماش

 یحاو لونيکتف و گوشش قرار داده بود و نا نيرو ب یرفتم. گوش يیرايپذ

  .اپن گذاشت یها رو رو ديخر

  .رو قطع کرد و به طرفم اومد یگوش

  .یکنیحرومش م اي یغذا درست کن یبلد نميبب د؛يهم از خر نيا -

 یمن کم کس کنمیبهم زد و وارد اتاقش شد. بهت ثابت م یازد! تنه یپوزخند

  دميبه خودم رو نم یاحترامیب یبهش اجازه گهي! دستمين

 نيچند مدل غذا درست کنم. ب تونستمیبود فقط م دهيکه خر یلوازم نيب از

  .خوردمیم یرو پوست کندم و هر از گاه یجيهو دادمیکه انجام م يیکارها

نشستم تا خوردشون کنم.  یصندل یبرداشتم و رو نکيس یرو از تو کاهوها

شکمم رو به قار  یخورشت فسنجون به همراه قورمه سبز زيانگهوس یبو

و گوجه  اريبرگ کاهو رو هم خورد کردم و با خ نيو قور انداخته بود. آخر

  .کردم نشيتزئ جيو هو
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گذاشتم.  يیظرفشو نيرو تو ماش فيکث یکردم و تمام ظرف ها زيتم رو زيم

 ستادمي. عقب ادميچ زيم یو رو دميکه داشتم غذاها رو کش یاقهيسل تيبا نها

  !به زحماتم نگاه کردم اقيبا اشت دم؛يو دست هام رو به هم کوب

که خودم با ماست درست کردم، خورشت  یو کاهو، دوغ یرازيش ساالد

  .جا افتاده هيرنگ به همراه قورمه سبزفسنجون خوش

به غذاهام داده بود.  یخاص یجلوه یابا طرح نقره ديسف ینيچ یها ظرف

  .غذاها سرد بشه به سمت اتاقش رفتم کهنيقبل از ا

  بله؟ -

  :رو صاف کردم و گفتم صدام

  .غذا آمادست رونيب ايب -

  !باالخره -

در عرض دو ساعت غذا برات  یچشم هام رو بستم. توقع داشت یحرص

از اتاقم  عايدست که نمک نداره. سر نيا و رو! بشکنه چشمیدرست کنم؟ ب

 خي. به شامپوها نگاه کردم. تاردميلباس و حوله برداشتم و تو حمام پر

  .شدیتموم م گهيانقضاشون دو روز د

بوده؟!  رانيا شيسه سال پ هانيآ یعنيبود؛  شيسه سال پ یبرا خشونيتار

  .ستادميدوش ا ريباال انداختم و رفتم ز یاشونه
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به صورتم  یدر بلند شد. دست یتقه یآب رفتم که صدا ريبار ز نيآخر یبرا

  .تا آب ها رو پاک و چشم هام رو باز کنم دميکش

  بله؟ -

  تموم نشد؟ -

  :دوش رفتم و بلند گفتم ريز دوباره

  .امياالن م -

دوش  ؟یدهنت بذارم که معطل من یخوای. نکنه مگهيغذات رو بخور د خب

انداختم  رونيدر به ب یاز ال ینگاه یواشکيرو بستم و حوله دورم گرفتم. 

سمت اتاق و در  دميراحت شد، دو الميخ یوقت ست؛ين هانيتا مطمئن بشم آ

 ی هزدم و چشم هام رو بستم.دستم رو به حول هيرو قفل کردم. پشت در تک

  ,کوتاهم گرفتم تا از دورم باز کنم

کردم و چشم هام رو باز کردم اما از ترس محکم به در پشتم خوردم.  یپوف

  :گفتم دهي. ترسکردیبراندازم م حيتخت نشسته بود و با تفر یرو هانيآ

  !؟یکنیم کاریچ نجايتو ا -

  :ابروش رو باال انداخت یتا

  ؟یکنیم کاریچ نجايتو ا -
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  :لب زدم متعجب

  ؟یچ یعني -

به سمتم اومد و با  نهيبه در فشار آوردم. با طمأن شتريجا بلند شد که ب از

  .کرد یساعت دستش باز

رو که مادرم از ترس پدرم به مادرت  یروز ادمهيشوهرشه،  شيزن پ یجا -

 یدونی. مميديلرزیزمستون و از ترس به خودمون م یپناه آورد؛ تو چله

  گفت؟ یچ

 هيصورتم سا یشدم! رو رهياز احساسش خ یترس به صورت عار با

  :منقبض شده گفت یانداخت و با اخم و فک

 ،یکن تيشکا دينخوره! اصال نبا نورياگه شوهرت کشتت هم گذرت ا یحت -

  !ذارهیاعصاب برام نم ريحاال هم برگرد خواهر؛ جهانگ

اون روز بابا به مامان افتخار کرد  یفردا ادمهي! خوب زدمینفس م -نفس

  .که کرده یبابت کار

اگر کشتمت هم حق اعتراض  یشوهرتم، حت گم؛يحاال من به دخترش م -

  ...برگرد اتاق من، وگرنه ومدهيسگم باال ن ی! تا رویندار

  !دينفس کش قيبرد و عم شينياز موهام رو به سمت ب یادسته

  .زنمیضربه رو به پدرت م نيوگرنه اول -
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! بازوم رو گرفت هاني. خدا لعنتت کنه آزدیام نبض م قهي! شقديچيبهم پ دلم

  .رفت رونيتخت؛ بدون نگاه کردن بهم، در رو باز کرد و ب یو پرتم کرد رو

  .یباش زيسر م گهيد یقهيتا ده دق -

 هان؛يآ یديشد. تاوان پس م رياشک از چشمانم سراز یاضعفم قطره از

  یديکردن هات رو پس م تيتاوان اذ

و نشستم.  دميرو کنار کش یحرکت کردم. صندل زيبه سمت م دهيپوش لباس

جلوم نگه داشته شد. سرگردان سرم رو بلند  یبردم که بشقاب ريدست به کفگ

  !حرصم گرفته بود کنه؛یبا چشم و ابرو بهش اشاره م هانيآ دميکردم که د

و بدون نگاه کردن بهش به  ختميطر جلوم براش رعبرنج دانه بلند خوش از

  .ختميخودم ر یسمتش گرفتم؛ بعد از اون هم برا

. شکستیاز برخورد قاشق چنگال به بشقاب سکوت رو نم ريغ يیصدا چيه

که به هنگام بلند شدن  دميرو جلو کش یرازيساالد ش الهيغذا که تموم شد، پ

  .باعث پرش شونه هام شد یگوش یصدا

بهم انداخت و با لبخند  ینگاهمياپن رفت. ن یرو شيبه سمت گوش هانيآ

  :جواب داد یثيخب

  !جانم شکوفه؟ -
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کرد؛ زهرمار و  ريرفت. غذا تو حلقم گ اطيبه دست به سمت ح یگوش و

 زيم ضي! با اخم و غريجوگ یزن داره. غرب زده فهمهیشکوفه! مردک نم

  .رو جمع کردم

االن  کهني. فکر ادميتخت دراز کش یآسوده رو اليسمت اتاقم رفتم و با خ به

باعث  یدر ورود یخوره شده و به جونم افتاده بود. صدا گنيبهم م یدارن چ

  .بودم زاریشد تا چشمم رو ببندم. از روبه رو شدن باهاش ب

بعد چراغ اتاق روشن  یشد و صدا داد، مدت دهيکش نييدر به پا یرهيدستگ

تنم رو به لرزه  شدیم کيهاش که بهم نزد قدم ی. صداديشد که پلکم پر

  .نداختیم

  . آسو؟یگوش داره،ينه ب -

  ه؟يچ -

رو به  یکه گوش دميچشم هام رو باز کردم. د دمياز جانبش نشن يیصدا یوقت

  .سمتم گرفته؛ اخم کردم و رو ازش برگردوندم

  .حرف بزنم خوامینم -

  !گميبچه نشو، بلند شو م -

  .کردم و نشستم یاقروچه دندون

  ش باهات تموم نشد اومده سراغ من؟حرف ها ؟یخوایم یچ -
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  .به سمت باال رفتن یور هيابروش رو باال انداخت، لب هاش  یتا

  .مادرمه -

  :فشار داد و به سمتم خم شد یگوش یرو رو یشدم! دکمه ا رهيبهش خ شوکه

  !حسود کوچولو -

  :کردم و داد زدم یاخم

  !حسود عمته -

  .یکردن هات بپا عاشق نش یحسودوسط  -

  :گفتم غيکردم و با ج داغ

! حسادت؟ به تو؟ توهم رسهیمن شعورم م یفهمینفهم، زنتم. اگه تو نم -

که ارزش داشته باشه، که  کنهیحسادت م یگريبه د یکس ال،يخ. خوشیزد

  !یانهيازش باالتر باشه؛ نه تو که پر از عقده و ک

. ستاديگرفت و صاف ا ی! نفسرفتیتو هم م شتريلحظه اخم هاش ب هر

  :زد و به سمت گوشش برد یزيچ یگوش یدوباره رو

  .یباهاش حرف بزن زنمیخستست، دوباره زنگت م -

- ...  

  .ري، شب بخچشم صنم خانم -
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قابل  ريحرکت غ هيکنار تخت انداخت. تو  زيم یرو قطع کرد و رو یگوش

زدم و با چشم  یغيلباسم رو گرفت و بلندم کرد. از ترس ج یقهي ،ینيب شيپ

  !شدم اشرهيگرد شده خ یها

 یکنم که به راحت انتيد آخه فسقل من اگه بخوام خ شعورم؟يمن نفهمم؟ من ب -

  .رمينم یآب ريهفت خطت ز یمثل بابا کنم؛یکار رو م نيجلو چشم هات ا

  :کرد ترکيرو نزد صورتش

 انتي. انگ خامیزن پاک دامن یشده تيسپنتا. تربمن پسر حامدم، حامد  -

  !زميریرو هوا م تيکل زندگ یبهم بزن

  :و گفت ستاديضرب رهام کرد و به سمت در رفت. ا با

ضربه رو  نيبه جون مادرم قسم اول نمتيتو اتاقمون نب گهيد یقهيتا ده دق -

  .زنمیبه پدرت م

شده  ني! سرم سنگدميدر رو محکم پشت سرش بست. موهام رو محکم کش و

که من دارم؟ با رخوت از جا بلند شدم و به سمت  هيکوفت یچه زندگ نيبود. ا

  .خارج شد يیاتاق راه افتادم. در رو باز کردم که همزمان با من از دستشو

و به  نيينگاهم کرد و به سمت تخت رفت؛ دوباره سرم رو انداختم پا یکم

ناخون هات  ريغذا چرک بشه از ز تخت رفتم. انشا که اون یگهيسمت د

  !و رو چشمیب یپسره اد؛يدر ب
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. در حال سرزنش خودم و خودش بودم که با قفل یکردیتشکر م هي حداقل

  .گفتم و تکون خوردم ینيام ه نهيس ريز يیشدن دستا

  بخواب ري،چته؟بگ سيه -

  .دستت رو بردار -

گفت و عالوه بر دستاش  یدستش گذاشتم که نوچ پر حرص یرو رو دستم

  .،پاهام رو هم با پاهاش قفل کرد

 یگود یبشه اما بدتر سرش رو تو الميخيتو جام وول خوردم بلکه ب یکم

  :از موهام گرفت یقيگردنم فرو کرد و دم عم

تو شکمت همه رو خالص  کارميتوله م هي یوول بخور گهيد کمي -

  .بکپ ري.بگکنميم

کردم تکون نخورم.ساعت هشت  یو حرص تو جام موندم و سع یناراحت با

 دهيشد. درحال آماده کردن صبحونه بودم. ژول داريصبح بود که از خواب ب

  .نشست زيو صورت نشسته پشت م

 یفکر لبخند نيشده بود! با ا طونيتخس و ش یپسرها هيشب شونيپر یموها با

 زيم یرو رو يیچا یلب هام نشست. سرم رو تکون دادم و ماگ حاو یرو

  .گذاشتم
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 یخون رو تو شينيريگرفتم و به سمت دهنم بردم. ش جياز مربا هو یالقمه

  .هام برگردوندرگ

  !یدار ازيکه ن يیزهايکن از چ هيته ستيل هي -

بزنم رو سبک  خواستمیکه م یخونسردش نگاه کردم؛ حرف یچهره به

  :زدم ايکردم و باالخره دلم رو به در نيسنگ

  ...شهيم -

  .نگاهم کرد زيرو بلند کرد و ت سرش

  ...خودم بِ  شهيم -

  !کن هيرو ته ستي. لرميم گهيساعت د مينه، ن -

 دميکش یقيکردم. نفس عم یانداختم و با نون تست مقابلم باز نييرو پا سرم

آچار و خودکار  یبرگه زشيم یو به سمت اتاق حرکت کردم؛ از رو

 یتا خوراک یاز بهداشت ازيمواد مورد نتخت نشستم. تمام  یبرداشتم و رو

رفت و کت و شلوار نوک  یواريرو نوشتم. در اتاق باز شد؛ به سمت کمد د

رنگ رو خارج  یخاکستر یو پالتو مهندس یمشک راهنيبه همراه پ یمداد

  .قرار دادم زيم یکرد. چشم ازش گرفتم و برگه رو رو

  :نشست، گفت رهيکه رو دستگ دستم

  !صبر کن -
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. با سر کنهیو نگاهم م ستادهيجلو رگال کروات ها ا دميسمتش که د برگشتم

  :به رگال اشاره کرد

  .رو انتخاب کن یکي ايب -

رنگارنگ مقابلم،  یکروات ها نيکردم و به سمت رگال ها رفتم. از ب یپوف

داشت رو انتخاب  یمشک زير بيار یکه خط ها یکروات براق نوک مداد

داغم  یپهلوها یکه خواستم برگردم، دست هاش رو رو نيکردم اما هم

  .گذاشت

  .گرمش کنار گوشم در دلم جنگ برپا کرده بود یهانفس

  .ميريپدر و مادرت م دنيآماده شو امشب د -

نگاهش کردم! دست  راني! به سمتش برگشتم و حستادياز نبض زدن ا قلبم

  .شدینم اليخیرا ب ميپهلوها یاهاش لحظه

  مگه نه؟ ،یتا بهم بخند یاندازیدستم م یدار ؛یگيغ مدرو یدار -

برات بفرسته؛ آسو پات رو از  یمانتو مجلس هي سپرمیبه مزون دوستم م -

  ؟یفهمیم کنم،ینابودتون م یبزار رونيخونه ب

  .شدم اشرهيرو تند تکون دادم و مشتاق خ سرم

  !رمينم رونيقسم به شرفم، ب -
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از خونه  ديخر ستيبا ل هانيزد! کروات رو بستم و آ ميبه خوشحال یپوزخند

  .پام بند نبودم یخارج شد. رو

 خواستمیکردم. م زيو قشنگ خودم رو تم دميتو حمام پر یخوشحال از

  .نميپدر و مادرم رو بب خواستمیبدرخشم! م

از موهام به سمت  یفر کردم. راض یرو صاف و در آخر کم موهام

 کيداخل قابلمه اشتهام رو تحر یآشپزخونه رفتم. رنگ سرخ مرغ ها

  .کردیم

وارد  اديز یها ديبا خر هانيکه آ دميدر اومد. نگاه کردم و د یصدا مجدد

  .خونه شد؛ همه رو کنار اپن قرار داد

  .امساعت دو خونه -

  .باشه، ممنون -

رو جا به جا  ليج شد. تمام وساکردن برگشت و از در خار یخداحافظ بدون

رو  یزن توريکردم. ساعت دوازده بود که زنگ در به صدا در اومد. از مان

  .گفته بود هانيباشه که آ یکه جعبه دستش بود؛ احتمال دادم از مزون دميد

  ه؟يک -

  .سالم. از مزون آهو، سفارشتون رو آوردم -

  .دييبفرما -
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خانم آراسته با  هيرفتم.  یرو لمس کردم و به سمت در ورود یلمس صفحه

 یآفتاب نکيوارد شد. رنگ موهاش رو دوست داشتم و چون ع کيپوشش ش

  .اش سخت بودچهره صيزده بود، تشخ یبزرگ

  .سمتم اومد و بسته رو مقابلم گرفت به

  .نييسالم خانم، بفرما -

  ...اشنهيممنونم، هز یليسالم.خ -

  .ميممنون دتونيشده؛ از خرپرداخت  -

نگاهش به خودم رو متوجه  تونستمیمدل حرف زدنش خوشم اومده بود! م از

  .بشم

  .یمرس -

  :گرد کرد و گفتعقب عيسر

  .روزتون خوش -

در رو با پام بستم و به سرعت خودم رو به  جانيمنتظر جوابم نشد. با ه و

ست به دهن گرفتم تا مبادا د رتيمقابلم از ح ديمانتو سف دنياتاق رسوندم. با د

  !بزنم غيج
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 یبرجسته ی! گل هاکيخارجش کردم. ساده و فوق العاده ش اطياحت با

راست مانتو جذابش کرده بود!  نيرنگ سمت چپ کمر و سر آست یزرشک

  .مختلف برانداز کردم یايخودم رو از زوا نهيآ یتن زدم و جلو

تنم نشسته بود! به سمت کاور رفتم؛ کفش  یتو بايز یليدوخت بود و خ خوش

که دو  ديسف ريرنگ بود، شال حر یاش زرشککه پاشنه ديپاشنه بلند سف یها

 یحک شده بود، شلوار راسته یسر شال به حالت چاپ گل رز زرشک

  .رنگ متضاد همه بود ،یزرشک یاپارچه

انتقام  یبرا اون تو رو ري. نخکردیاگه بد بود که من رو انتخاب نم اشقهيسل

 یليانتخاب کرده نه عشق! خب حاال، قبلش که عاشقم بوده. آخه نه که خ

  .کردینم یکارصورتت رو دست یهمون اول کار یبود باياگه ز ،یخوشگل

از جدال مغز و قلبم لباس رو تا زدم و داخل بسته گذاشتم. خودم رو  خسته

ام من خانواده شه؟يم یچ یعنينگاه کردم.  ديتخت انداختم و به سقف سف یرو

  ؟یاگه من رو قبول نکنن چ کنن؟یم یدر موردم چه فکر شناسن؟یرو م

رو خسته و درهم  هانيشدم که آ زيخ ميباز شدن در چرتم پاره شد. ن یصدا با

  :تخت بلند شدم ی. کامال از رودميد

  ؟یاومد یسالم، ک -

  :سمتم انداخت و ساعتش رو باز کرد ینگاهمين
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  .االن -

  :گفتم رفتم،یکه به سمتم در م طورهمون

  .ميناهار بخور ايب -

طور غذا شدم. همون دنيخودم رو به آشپزخونه رسوندم و مشغول کش عايسر

درهم به  ینشست. با اخم ها زيکه پشت م دميد کردمیم الهيپ یکه ماست تو

پرت کرد و  زيم یرو رو یدست آخر هم کالفه گوش کرد؛ینگاه م شيگوش

  !نامعلوم زل زد یاقطهبه ن

گذاشتم و من هم رو به روش نشستم. صدام رو صاف  زيم یها رو رو ماست

  :کردم و گفتم

  م؟يريخونه مامانم م یک گميم -

  .بشقابش بلند نکرد یرو از تو سرش

  .ساعت هفت -

  .ندارم یشيمن لوازم آرا -

  :به صورتم انداخت و گفت ینگاه

  .یهمه پول عمل ندادم که بزک دوزک کن نيا -
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 یدر حال تر خوردم، رو آروم یبعد یانداختم. لقمه ها نييسرم رو پا ناراحت

 یتو ونيزيرو پس زد و به سمت تلو یکه تو دلم ولوله بود! بشقاب خال

ساز رو زدم و منتظر جوش  يیچا ديها رو شستم و کلرفت. ظرف يیرايپذ

  .اومدن آب شدم

وقت  شتريب ميرو دم گذاشتم و به ساعت نگاه کردم؛ دو ساعت و ن يیچا

  .حرکت کردم يیرايو به سمت پذ ختمير يیچا وانيل هينداشتم. 

گرد رو مقابلش گذاشتم و عقب يی. چاديدیم یبه زبان اصل لميماهواره ف از

  :برنداشته بودم که گفت یکردم اما قدم

  !رو اتو کن ميزرشک رهنيپ -

  :خورده برگشتم سمتش کهي

  م؟يباهم ست کن یخوایم -

جوابم رو  گهيد یعني نيرو برداشت و مشغول خوردن شد. ا يیچا وانيل

به اتاق رفتم. لباسش رو از رگال خارج کردم و با اتو پرس  عاي. سردهينم

تخت گذاشتم و شروع به عوض کردن  یرو اطيکنار اتاق اتو زدم؛ با احت

  .لباس خودم کردم
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شده بودم! باز شدن در اتاق باعث  یبرانداز کردم. عال نهيآ یرو تو خودم

بهم انداخت؛ از باال به  یوارد شد و نگاه هاني. آرميبگ نهيشد نگاهم رو از آ

  .به باال وجبم کرد نييو از پا نييپا

داشت؛  یبرداشت. کت حالت خاص یرنگ ديکت و شلوار سف یواريکمد د از

  .بود سيمردان انگل یمياز پشت بلند بود، مثل لباس قد

 یمبل منتظر اومدنش شدم. زندگ یرو يیرايپذ یاتاق خارج شدم و تو از

  !شتريبودن، خنده هام رو ب دهيشده بود. حرف هام رو دزد کنواختيبرام 

بلندش  ی. واقعا جذاب شده بود! موهاديادکلنش زودتر از خودش رس یبو

ه بود و با مهارت کنار صورتش ربخته بود، کروات نزده بود و رو ژل زد

کتش گذاشته بود. با سر  بيرو داخل ج یرنگ یبه جاش دستمال زرشک

  .اشاره زد تا دنبالش برم

 یرنگ رو یپارک شده بود. اسفنج آب یرنگ یام و مشک یب نگيپارک یتو

 نگياز پارک هانينشستم و آ یصندل یبود. رو نيدر نشون از نو بودن ماش

  .خارج شد

 اوردمي. تاب نکردمیاطراف نگاه م یها ني. به ماشستاديچراغ قرمز ا پشت

  :تر کردم و گفتمو سمتش برگشتم؛ لبم رو با زبون

  ام از کجا من رو بشناسن؟خونواده -
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  :زد و گفت یپوزخند

  !هستم ديسالم من آسو، ورژن جد یگيجلو م یريم -

  :چپ نگاهش کردم -چپ

  ؟یهست یتو کبگم  -

  :رفت و گفت یاغرهچشم

  .شوهرتم یگيراننده آژانس! م -

  .سبز شد و حرکت کرد چراغ

  شه؟يانتقام تموم م نيا یک -

  .یشيفک نزن! خسته م یاديز گهيد م،يرسیم ميدار -

کوچه بود اما چرا  نيسهراب تو ا يیدا یخونه ما نبود. خونه ريمس نيا اما

سرگردان  شتريب مييدا یخونه یبچه ها جلو یو باز یچراغون دنيبا د نجا؟يا

  .شدمیم

محسنم جلو اومد. موهاش  يی. جواد پسر داميشد ادهيرو پارک کرد و پ نيماش

  .در اومده بود شتريرفتنش ب یاز بعد سرباز

  :ديلب هام پر کش یکه خنده از رو ديخشم بهم توپ با

  کار؟یچ یاومد نجايا -



179 | P a g e 
 

  .سالم -

  ؟یزيآبرو بر یاومد -

  !جواد بود یرهيکمرم نشست. با اخم خ یرو هانيآ دست

  .شازده یزنیحرف م یليخ -

  باشن؟ یجناب ک -

  .رد و بدل شد هانيدوئل جواد و آ نيب نگاهم

  .جوجه یتا من رو بشناس دهيسنت قد نم هانم،يآ -

  چه خبره؟ نجايا -

  :ديشد و جواد به سمتم چرخ شتريب هانيسوالم، فشار دست آ با

  ؟یفروخت نيا یشوهرته؟ سبحان رو به پول ها -

  :گفتم تيعصبان با

  !من رو بده به تو چه آخه؟! جواب -

  .سبحانه هيهه! نامزد -

ام خانواده دنيات؛ دبود نقشه نيخورده به صورتش نگاه کردم! پس ا کهي

  برم تو؟ يیات بود. حاال با چه روبهونه
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شدم. با فشار  رهيخ اطيمردان داخل ح یکوبيبه پا ديخم شده و ناام یکمر با

به کمرم به خودم اومدم؛ با اخم اشاره زد تا وارد بشم. نالون  هانيدست آ زير

  :گفتم

  !نه -

  :گفت تيجد با

  !گميبرو تو م -

فکر  نينداره. تو هم یدختر گهينبابد بفهمن؟ اما بابا گفت د ؟یکه چ آخرش

ها  يیها و پسر دا يیدر آوردم. دا يیدا یميقد یخونه اطيبودم که سر از ح

  !کردنیداشتن موشکافانه نگاهم م

  .نيخوش اومد یليخ -

  .کردینگاهمون م یسهراب برگشت. با کنجکاو يیبه طرف دا سرم

  د؟يشما از دوستان سبحان هست -

  .ريخ -

  م؟يهست یبگه ک خوادیبگه؟ م یچ خوادینگاه کردم. م هانيآ به

  .هم همسرم آسو نيسهراب، پسر صنم. ا يیدا هانميآ -
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در طلب آب  ی. دهانش مثل ماهدمياشک چشمانم د یرو از پشت هاله يیدا

  :نگاهم کرد یرگي. با خشدیباز و بسته م

  آسو؟ -

  :ديتوپ هانيخورده باشد با اخم به آ یليانگار که س دفعهکي

رو  تيروز! برو خدا ستنين یشکل نيو آسو ا هانيآ ؟یگيچرا خزعبل م -

  .حواله کنه گهيد یجا هي

  :گفتم هانيآ زيدآميبا نگاه تهد هيکه خواست برگرده سمت بق نيهم

  .يینه دا -

  :برگشت سمتم ديو با ترد ستاديا يیدا

  .ريآسوام، دختر جهانگ -

  :آخر رو رها کردم ريتپنده ت یشد! با قلب رتياز پر از ح چشمانش

  .هانيهم همسرمه، آ نيو ا -

  :کهنيدر حال گردش بود تا ا مانيهر دو نيب چشمانش

  سهراب؟ یکجا موند -
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 یکمرم، پارچه یرو هانيهر سه نفرمون سمت پدرم برگشت.دست آ سر

صورتش  یقفل کرد. به آن هانيآ یمانتو را مشت کرد. پدرم نگاهش را رو

  :قرمز شد و گفت

  ؟یکنیم کاریچ نجايتو ا -

  :زد یمن برگشت و پوزخند یگذرا رو نگاهش

  آسو کجاست؟ ؟یايکه با دوست دخترت ب یبا دخترم ازدواج کرد -

  :آسوده گفت یبا لحن هانيآ

  .بزرگ، جاش امنه یجمع فدو التيخ -

  :بابا رو گرفته بود مداخله کرد یسهراب که بازو يیدا

 زيدختر آسوعه. مراسم سبحانم رو بهم نر نيا ساده؛يدخترت جلوت وا -

  .ريجهانگ

آورد که توسط  ورشيبه خون نشسته به سمتم  یبا چشمان و رتيبا ح بابا

  .ترم به سمتم جلب شدکوچک يیسرکوب شد! توجه دا يیدا

  :محسن گفت يیدا

  شده خان داداش؟ یزيچ -

  !کن يیراينه محسن جان؛ از مهمون ها پذ -
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به من برگشت.  توجهیانداخت و ب هانيسمت آ یارهيمحسن نگاه خ يیدا

  .بود ليزد فاممحسن زبان يیدا یايح

  !برو تو آسو -

قدم  دينگاه انداختم. با ترد داشتیکه نگاهش را از پدرم بر نم هانيآ به

  :برداشتم که با حرف بابا قلبم خرد شد

  .ستين نجايشما ا یجا د،يبر نجاياز ا -

کل و دست بلند شد و سبحان از زنانه خارج شد؛ به جمع  یلحظه صدا همان

سهراب نگاه کرد و  يیگشت. به دا یدنبال شخص و با چشم وستيپسرها پ

  .ما افتاد یچشمانش گذرا رو

اما گردنش به سرعت دوباره سمت ما  ديو به حرف محمدرضا خند برگشت

 نياز ا یزيآبرور یکتش را باز کرد و به سمتمان آمد. وا ی. دکمهديچرخ

  :جلو گذاشتم یناخودآگاه قدم هانيبا غرش آ شتر؟يب

  !برو تو آسو -

  :دميسبحان را شن یبرداشتم که صدا گريد یقدم

  دزد ناموس؟ یکنیم کاریچ نجايتو ا -

  .باشم تونيدونستم تو شاد فهيوظ یبگم. دعوت نبودم ول کيمن؟ اومدم تبر -
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. سمت راستم در دميشنیصداشون رو نم گهي. ددميسرسرا رس یپله ها به

ذهنم  یا. لحظهدميدیبود. زنان را در حال خنده و رقص م يیرايپذ یورود

  .به گذشته برگشت

  »ميشرکت کن تونيتو شاد ميخاله جون، ما هم اومد نيدعوت نکرده بود «

و سبحان  کندیکه موشکافانه نگاهم م دميرا د هانيخورده برگشتم و آ کهي

  .زندیو حرف م پردیم نييباال و پا تابهيماه یمثل دون تو

 اي. خداارهياون روز رو درب یاگه تالف شهيبه عزا م ليتبد یعروس نيا

  کنميخالصم کن، خواهش م

ام گذاشته شد. نگاهم را از آنان کند و به عقب برگشت. که بر سر شانه یدست

  .کردیپهن نگاهم م یو لبخند ظيغل شيبا آرا يیدازن

  .داخل دييبفرما ن؛يسالم خوش اومد -

زدم و دوباره به منبع جنجال نگاه کردم. دستانش را خونسرد  یمضطرب لبخند

  .شلوارش کرده و کتش به عقب رفته بود یهابيداخل ج

رنگ به سمتشان آمد که باعث  یبا کت و شلوار نوک مداد یانساليم مرد

با  هانيکم متفرق شدند. آ -کردند و کم دنيجو شد. همه شروع به خند رييتغ

رفت و  یزيپدر عروس باشد به سمت م ديآن مرد که به نظرم با یهمراه

  .تنها نشست
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و تنبک دور عروس  هيکه با دار یانداختم و به داخل رفتم. زنان نييرا پا سرم

که لباس عروسشان را با فخر  يیهادختر بچه نواختند،یرا گرفته بودند و م

به مراسم داده  یگريهمه و همه شور و حال د دادند،ینشان م گريکديبه 

  !بود

 گونهنيا زيمن ن شدمینم دهياگر دزد ديمن بود. شا یمقابل عروس یعروس نيا

  !کردمیم یشاد عروس اريجمع بس نيدر ا

دو  یمبل کنار در نشستم و با چشمانم به دنبال مادرم گشتم. صدا نياول یرو

  .زن کنارم حواسم را پرت کرد

  مگه قرار نبود دختر عمش زنش بشه؟ -

  :سرش را بلند کند گفت کهنيبود بدون ا اريکه در حال پوست کندن خ زن

  .شد ستيدختره ن یچرا ول -

  :گفت یزيو با لحن ت ديلب گز زن

  شد؟ ستيکه ن یچ یعنيوا!  -

  :ديپاش ارشيخ ینمک را رو زن

معصومه از دختر نبوت  یکردی. تو فکر مگهيشد د ستي! ندونم؟یچه م -

تا سبحان داماد نبوت  کردیم ینه بابا؛ دلت خوشه! هر کار گذشت؟یم

  .بزرگ بشه
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را به چاقو  اشیردستياز موز داخل ز یاباال انداخت و تکه یاشانه زن

  :گرفت

  خونواده چه خبره؟ نيوا عجبا! تو ا -

گوش نکردم. سرم را که برگرداندم مادرم  شانيخاله زنک یهابه حرف گريد

 ینشست. خنده ها امرهيمن يیداکه از آشپزخانه خارج شد و کنار زن دميرا د

 ادشيام؟شده دهياز ته قلبش، قلبم را به لرزه در آورد! خبر دارد که من دزد

  ست؟يمانده که دخترش ن

نبوت بود و  یو به سمت راستم نگاه کردم؛ عروس دختر آقا دميکش یپوف

تا  ستيکه به ب یکم سن و سال . دخترديچرخیمثل پروانه دورش م يیدازن

  .داشت یاو لباس ساده یعروسک شي. آراخوردیو پنج سال م ستيب

چشم چرخاندم و در آخر  یعقب دادم. کم یو پرده را کم دميعقب چرخ به

را بلند کرده و  شيمدل باال یپا انداخته بود و گوش یکه پا رو دميرا د هانيآ

گرفت که با  شيشربت را جلو ینيس یبود. پسر جوان یدر حال فخر فروش

  .پوزخند او را رد کرد

و به کنارم نگاه  دميکش نيه دهيرفت؛ ترس یچپم که در حصار دست دست

  .کردم

  :کردیزن بود که با اخم نگاهم م همان
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  بزنن؟ ديکه همه مردها د یپرده رو بلند کرد شه؟يسرت نم ايدختر ح -

را به تعجب داد؛ با آرنج  شيام افتاد؛ اخم جانگاهش به انگشت حلقه سپس

  :ديبه همان زن کوب گرشيدست د

  !نيرو بب نيا هيسم -

  .امديدر هم رفت. از رفتارش اصال خوشم ن ميکم اخم ها -کم

  رو؟ یچ -

  :نگاهم کرد و گفت زن

  اصله؟ -

  :ادامه داد ديگنگم را که د نگاه

  اصله؟ گم؛يرو م نشينگ -

  .از جانبم باشد، به عقب  برگشت یمنتظر حرف کهنيا بدون

. اون الماس بود فکر نکنم مونهیم هيترک گرينگاه کن مثل انگشتر اون باز -

  .هم الماس باشه نيا

  :و با اخم گفتم دمياز حرکاتش دستم را کش متنفر

  .سرتون به کار خودتون باشه ستيبد ن کهنيالماسه و ا -
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 يیبلند شدم و به سمت دستشو توجهیاما ب دميگفتنشان را شن »شيا« یصدا

حالم خوش  چيشدم؛ سرگردان بودم و ه رهيام خبه چهره نهيحرکت کردم. از آ

. چرخش حلقه داخل انگشتم نگاهم ختميصورتم ر یآب سرد رو ینبود. مشت

  بود؟ ماسکردم. واقعا از ال شيدر انگشتم جا به جا ی. کمديرا به سمتش کش

  و پر از نفرت باشه؟ یاعقده تونهیآدم چقدر م هي

مردها اومدن به خودم اومدم. با دستمال  گفتیکه م یاپسر بچه یصدا با

 یاخارج شدم. نگاهم لحظه سيصورتم رو خشک کردم و از سرو یکاغذ

  .مثل صاعقه از ذهنم رد شد یخونه برگشت؛ فکر یدر پشت یرو

ام برگردم؛ به خونواده یفرار کنم و بعد از مدت یبه راحت تونستمیم من

  .کننیمطمئن بودم که اون ها من رو قبول م

و بعد از  دمينگاه انداختم. سبحان رو د يیرايبه پذ یدزدک کردم و یاخنده

  .مرداها وارد شدن یسهراب و مابق يیاون پدرم و دا

باز شد، تمام  یتق یدر با صدا ینکردم و سمت در پا تند کردم. وقت معطل

برنگشتم به عقب و به سرعت  گهيشد! د ريبه دلم سراز ايند یها یخوش

  .خلوت خونه شدم اطيوارد ح

سرم رو  دميند یزيباعث شد که به عقب برگردم اما چون چ يیصدا

  .برگردوندم تا به راهم ادامه بدم
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 یو متوقف شدم! قلبم برا دميکش ینيمقابلم از ترس ه یاهيسا دنيبا د اما

  .کرد دنيشروع به تپ يیو دوباره با سرعت باال ستاديا یالحظه

 هانينور قرار گرفت، ترسم رو دو برابر کرد.آ یتو یجلو اومد و وقت هيسا

  .کردینگاهم م بيدست در ج ،یبا پوزخند

  ؟یحاال؛ کجا به سالمت یبود -

  :کنان گفتممن -من

  ...رونياومدم...اومدم ب -

  :شد رهينامعلوم خ یاچرخاند و به نقطه حوصلهیرو ب سرش

  ؟ینکنه راه رو گم کرد اي ؟یهوا بخور یاومد -

جلو گذاشت. انگار به پاهام  گهيد ینکرد قدم افتياز سمتم در یجواب یوقت

  .وصل کرده بودن يیلويچند ک یوزنه

  :ستاديا ميقدم کيحرکت نداشتم؛ در  توان

که االن  یهوس فرار کن ديداره و شا گهيدر د هي نجاينبود که ا ادمياگر  -

  !شده بود وهيمامانت ب

صدام بلند بشه.  ايبگم  یزيدهنم گرفتم تا مبادا چ یدستم رو جلو رتيح از

  کشت؟یپدرم رو م یعنيبشه؟  وهيمامانم ب
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  :از من فاصله گرفت یکنارم رد شد و چند قدم از

  .عشقم ميدار اديکه کار ز ميو بر ميعروس خانم رو بد هيهد ايب -

نابود شده بود! بار  بارهکيبه  دميشدم. تمام ام دهيربات به سمتش کش مثل

خونه رو برام  یشده بود. در ورود رينگاه انداختم اما د یبه در خروج گهيد

اش کردم و وارد حواله ینگاهميباز نگه داشت و منتظر موند تا وارد بشم. ن

  .شدم

حاضر در  تيجمع. به کردیم یرا معرف ايکه هدا اومدیم یزن یصدا

رنگ  یمخمل زرشک یقرار گرفت. جعبه ميجلو یاکه جعبه ميديرس يیرايپذ

  !که افتاده بود بند آمده بود یداشت. زبانم از شوک اتفاق رهيداميکه حالت ن

 دفعهنيگرفت؛ ا ميرا جلو یگريرنگ د یاسرمه یرا گرفتم که جعبه جعبه

  .ستياصال نگاهش به من ن دميمتعجب سرم باال آمد که د

به عروس  نيريش یابا خنده دم؛ينگاهش رو گرفتم که به پدربزرگم رس رد

خورده به سمتش  کهيکمرم نشست.  ی. دستش روکردیو داماد نگاه م

  :برگشتم

  !ميرو بده، بر هيبرو هد -
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بود که نگاهش  یکس نيو تعلل به سمتشون قدم برداشتم. سبحان اول ديترد با

درون دستم تعجب را در  یجعبه ها دنيزد اما با د یگشت. پوزخندبر ميرو

  !دميچشمانش د

اش بود گرفتم. جعبه ها رو که باز بر عهده یکه معرف یها را سمت زن جعبه

 نيو پر از نگ فيظر سيکرد عالوه بر اون، من هم چشمانم گشاد شد! سرو

  .کرده بود رهيبه همراه ساعت مارک مردانه چشم همه را خ بايز

  ؟یبگم از طرف ک -

  :زدم لب

  از طرف دختر عمه آسو -

اسمم از زبان  دني. پدر بزرگم با شنکردمیبه اتفاقات گذشته فکر م نيماش در

  !ديو تعجبش رو به سمتم کش رتيزن، نگاه پر از ح

انداختم و دوباره به سمت  نيي؛ پس سرم رو پارو نداشتم هيبق نينگاه سنگ تاب

ظاهر شد. نگاهم  ميرنگ جلو یزرشک یبرگشتم. دو جفت کفش زنانه هانيآ

  .مادرم نشست یرو که بلند کردم در نگاه اشک

پرصالبت پدر بزرگم به گوشم  یبزنه، صدا یکه خواست حرف نيهم اما

  .ديرس

  ؟یهست یتو ک -
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  .متمرکز بود نگاه کردم هانيآ یخورده به پدر بزرگم که نگاهش رو کهي

  ام ازدواج کنه؟تا با نوه یکه به خودت اجازه داد یهست یک دميپرس -

حواسش  یکس ليفام یاز تک و توک از اعضا رياطرافم نگاه کردم. غ به

به  هانيآ یبه ما نبود. با زبونم لبم رو تر کردم اما قبل از حرف زدنم، صدا

  :ديگوشم رس

  ساالر خان؟ یات رو نشناختنوه -

شد  يیبودم تا اگر دعوا یدر طلب کس! ديکشیتو وجودم زبونه م ترس

بود  ستادهيسهراب ا يیپدرم کنار دا ینبود، حت کسچيکند اما ه یگریانجيم

  .گر بودو فقط نظاره

  آسو؟ هيچه سر و وضع نيام؟ اام؟ کدوم نوهنوه -

  :زده همراه با ترسم رو به پدربزرگم دوختمخجل نگاه

  ...من...خب راستش، من -

  !هانيآ -

  :باالتر گرفت و با غرور گفت ی. سرش را کمميبرگشت هانيبه سمت آ شوکه

  ست؟ياسم برات آشنا ن نيا -

  :مکث ادامه داد یبا کم و
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  .بابا بزرگ -

 القيو د ختيریب هانياز آ یو دنبال اثر زدیدو م -پدربزرگم دو چشمان

  .گشتیم

  پسر صنم؟ هان،يآ -

  .همسر آسو هان،ينه؛ آ -

  .تمومش کن اي! خدازدیم انيدر م یکي قلبم

  گه؟يم یچ نيا -

  .در آرام کردن جو داشت یلرزان جلو آمد و سع مادرم

  .براتون دميم حيساالر خان توض -

  :من را گرفت بانيبار خشم پدربزرگم گر نيا

  آره؟ ؟یزنش شد -

  .بدون گرفتن جواب از من، سمت مادرم برگشت یعصب

  ...خونواده نيکرده؟ هان؟ مگه نگفت ا یجهان چه غلط -

  .من بوده یبدون اجازه -
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ناتمام پدربزرگم  ی. جملهديکالم پدر بزرگم پر انيو م ديپدرم سر رس باالخره

چرا پدربزرگم خاله صنم رو  دمينفهم وقتچيکرد. ه کيرو تحر امیکنجکاو

  .طرد کرد

  بوده؟ اتکه بدون اجازه یکجا بود -

  .کتش را بست یکرد و دکمه یپوف هانيآ

ام. وقته و من هم خسته ريچون د مياز محضرتون خارج بش نياگه اجازه بد -

  .ريشبتون بخ

  :را پشت کمرم گذاشت دستش

  !زميبرو عز -

  :زد نيرا بر زم شيبزرگم عصا پدر

  ...یحق ندار -

  :اش گذاشتشانه یدستش را رو پدرم

  .دميم حيمن براتون توض -

  .من حرف دارم یبد حيتو توض کهنيقبل ا -

مندش قرار گرفت. توان نگاه کردن به چشمان گله ميجلو آمد و رو به رو یقدم

  .را نداشتم
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  .یبه اسم آسو ندارم؛ خوش اومد یانوه گهياز امروز به بعد د -

همه کس را از دست  بارهکيبه  کهنيداشتم! ا یخم شد. احساس پوچ کمرم

  !کردیحالت را بد م یبد

  .یمن خوش اومد یبه زندگ -

 رهيحرف را زده بود خ نيکه ا هانيگذشته پرت شدم به زمان حال و به آ زا

 یزي.چصورتم بود یاش تو رهيلبش بود و نگاه خ یرو یشدم. پوزخند

  .به اشک بشه و از دست بره لينمونده بود تا غرورم تبد

 شيآرا زيم یصندل یتخت پرت کردم و خودم رو رو یرو بر رو فميک

  .شدم رهيساخته بود خ ميبرا هانيکه آ یمنفور یانداختم. به چهره

از  یراحت نيکه به هم شدی. باورم نمشدیپدر بزرگم تو گوشم اکو م یصدا

  .همه جا رونده شدم

رو از  یغصه خوردن درد یطورني. ااومدیم يیراياز پذ یتق -تق یصدا

باال رفت و دوباره  ميهاکه شانه یگرفتم، طور یقي. نفس عمکردیمن دوا نم

  .برگشت شونيقبل یبه جا

آب به سمت  وانيل هيرو داخل کاورش گذاشتم و به قصد خوردن  لباسم

  .آشپزخونه حرکت کردم
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دستش  یکوتاه وارهيپهن و د وانينشسته بود و ل ونيزيتلو یمبل جلو یرو

اش اخمام لبه یدهن رو یبرداشتم اما جا خچاليآب رو از در  یشهيبود. ش

  .ديرو در هم کش

 هيتک نکيرو پر کردم. به س وانيآب، ل ريسر جاش گذاشتم و از ش مونيپش

  .زدم و همزمان با تماشا کردنش، آروم آروم آب خوردم

 نيرو شستم اما هم واني. لدينگاهم رو احساس کرد که به سمتم چرخ ینيسنگ

نازک کردم و به  یچشم . پشتنميتا کنارش بش زدیاشاره م دميکه برگشتم د

  !سمت اتاق راه افتادم

  .یشرکت رو برام بخر هيسهام  خوامیالو؟ م -

به سمتش رفتم و  عيقفل شدند. انگار روح از بدنم رفت! سر نيبه زم پاهام

خاموشه.  دمياش نگاه کردم دبه صفحه یرو چنگ زدم اما وقت یگوش

مبل قرار داده بود و سرش به  یپشت یاش بلند شد! دو دستش رو روقهقهه

  .شده بود ليعقب متما

و کنار  ديو خواستم برگردم که دستم رو کش دميرو به شکمش کوب یگوش

  .خودش نشوند

اش  نهيس یبلند بشم که دور دستش دور کمرم نشست و سرم رو خواستم

  .نشست
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  اد؟يتو خوشت م اد؛يبدم م یمن از کار زور -

شدم. ماهواره بود و  رهيخ ونيزيو به تلونشستم  یزدم و سخت و سنگ پسش

به  رهيپاش انداخت و مثل من خ ی. پا رودادینشون م یترک ديجد اليسر

  .شد ونيزيتلو

ها رو  تي. اسم همه شخصميکه ماهواره ندار یکردیام ممسخره یزمان هي -

  .ها رو بلد باشمتو اسم شتريفکر کنم من ب ؟یحاال چ ؛یبلد بود

باشه که  یهم اثر زهرمار ديآروم بود! شا یبيغر بيبه طور عج لحنش

  .ختيکه امشب ر هيهم اثر زهر ديشا ايخورده 

  .ديکه همزمان اون هم به سمتم چرخ دميسمتش چرخ به

  کنم تا جبران گذشته بشه؟ کاریچ -

  :زد یپوزخند

 یمادرم، تاوان دل شکسته ی! تاوان دل شکستهیتاوان بد ديجبران؟ تو با -

  .من رو

  شه؟يدلت خنک م -

  :آورد ترکيرو نزد سرش

  .شهينم شميآت یآب رو یچينه، ه -



198 | P a g e 
 

  .ديبه سمت صورتش بردم که صورت عقب کش یرو به قصد دلدار دستم

  .خوامیمعذرت م -

  :زد یهم پوزخند باز

نکرد تا پدر بزرگت رو  یتالش کسچيامشب رو تو ذهنت ثبت کن؛ ه -

کردن تا مادرم  قيکه همه پدر بزرگت رو تشو یطورمنصرف کنه؛ همون

 هياگه مثل مادرم با گر شدیتر مجذاب یليامشب خ یويرو طرد کنه، سنار

  .یافتادیپدر بزرگت م یبه پاها

  .رو خاموش کرد و به سمت اتاق رفت ونيزيتلو د؛يرو سر کش وانشيل ته

 -،عطر زده تو جات باش موش دهيپوش ی،لباس سکس شمارمیتا ده م -

  !یموش

 شيپ یو من همچنان مبهوت به همان نقطه که چند اومدیشمارشش م یصدا

  بودم رهيبود خ هانيصورت آ یجا

به  یلباس خوابام رو باز کردم و به دقت نگاهشون کردم ،لحظه ا یکشو

آماده  لميعزائ یدارم خودم رو برا کنم؟واقعايم کاريخودم اومدم.من دارم چ

  کنم؟يم

  .لباس خواب رو در آوردم نيو اول دميکش یپوف

  آخه؟ هيچ نيکنه.ا لتي،آسو خدا ذل اوه
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  .ديچيپیتنه ام م نييهم نخ که پا هيتور باالتنه ،بق کهيت هي

رو گاز گرفتم و لباس رو گلوله کردم ،کشو رو باز کردم تا لباس رو  لبم

  .شد هانيپر رگ و بزرگ آ یدستا ريبذارم سرجاش اما مچ دستم اس

از چشماش  طنتيو مقابل چشماش باز کرد.ش ديرو از دستم کش لباس

  .ديباریم

  .بده به من -

  :کرد و گفت ینوچ

  .خوشم اومد ازش.بپوشش -

  :کردم و گفتم یاخم

  .گمي.بده مینيتو خواب بب نکهيمگر ا -

دستش رو دور کمرم انداخت و محکم تو بغلش قفلم  هيکرد و  یاخم

 یاش نشست.صورتش رو تو دو سانت نهيس یکه جفت دستام رو یکرد.جور

  :صورتم نگه داشت و گفت

  .، با منم بحث نکن یپوشيم -
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ازم فاصله گرفت  ی.کمرهياش فشار دادم تا ازم فاصله بگ نهيرو به س دستام

شکمم قفل کرد و لباس رو پرت کرد  یکه برگشتم دستش رو از رو نياما هم

  .دمياش چسب نهيگفتم و از کمرم به س ینياتاق.ه یگوشه 

  .کرديم اديبدنم رو کم و ز یدرجه  خورديگوشم م یکه به الله  نفساش

 شکمم رو یشکمم تو گردش بود و من عضله  ینوازشگر رو انگشتاش

  .سفت کرده بودم

  شده مگه نه؟ ريد کميتوش. اديمن ب یشکم تخت وقتشه نطفه  نيا -

به آه  ليگرفت و حرفم تبد یفيگاز خف گوشم رو یبگم نه که الله  خواستم

  .شد و همونطور از پشت بلندم کرد و به سمت تخت رفت یشد.جر

 رميجلوش رو بگ نکهيا یکه به جا کردیطلسمم م یفرق داشت.جور ندفعهيا

با لذت همراه بود و انگار اون  داديکه بهم م يی.درداکردمیم یباهاش همراه

چشماش آرامش  ستاليکر یشده بودم که تو اهاشيزن رو هيشب یاديشب ز

  .زدیبرق م

 تميآرامش و عصبان یاوج لذتم ،تو یبغلم ،تو یتو تو یايچند سال با رو -

و قراره مادر بچه  یتختم ،با من.زنم ی،رو يینجايکردم و االن تو ا یزندگ

  .ی.مال منیام بش
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خمار شده اش که به لبام قفل  یخمار شده ام رو باز کردم و به چشما یچشما

  :شدم رهيزده بود خ

  .مال توام -

  مالک بشه انهيو لبام رو وحش اديجمله بود تا از دهنم در ب نيدنبال هم انگار

 اديخورشتم جوش ب یسرخ شده رو اضافه کردم و منتظر موندم تا کم رب

  .رو کم کنم رشيو ز

فرق داشت. اواسط  شهينگاهش با هم رفت،یداشت م یصبح وقت امروز

دستم  یداغ رو یابهمن ماه بود و هوا به شدت سرد شده بود! با نشستن قطره

 یرو یاز سوزش کوتاهش کردم و به حباب ها یبه خودم اومدم؛ اخم

  .خورشت نگاه کردم

ها حرکت کردم. رو کم کردم و به سمت مبل رشيز یاومده بود. کم جوش

  .گذاشتم ميزانوها یام رو رورو جمع کردم و چونه ميپاها

شدم؛  رهيخ دادیممنوعه رو نشون م بيس اليکه سر ونيزيصفحه تلو به

  .دميفهمینم لمياز ف یچيه

. کردمیبا خودم مرور م یو ه رفتیخود به خود به شب گذشته م ذهنم

.سر انگشت دادمیو ناخواسته دندون هام رو بهم فشار م کردمیم یخودخور

  .دميگردنم کش یاشاره ام رو به کبود
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  .بود دتريرون پام که شد یام و رو نهيس یقفسه  یاز اون رو بعد

امروز صبح تلفن خونه رو وصل  نيهمه فشار درد اومده بود! هم نياز ا فکم

به  یو کار زنمیام سر نمبه خونواده گهيکرده بود. انگار مطمئن بود که د

  .دميخودش انجام نم لياز م ريغ

رو بلند  یبه سمتش رفتم و گوش ديهام رو پروند. با تردزنگش، شونه یصدا

  .کردم

  الو؟ -

تر به گوشم رو محکم ی. اخم کردم و گوشاومدیم یناواضح یصدا

  :چسبوندم

  الو؟ -

  زم؟يالو عز -

  .از صاحبش گشتم یزن خش داشت! تو سرم دنبال رد یصدا

  آسو جان، خاله؟ -

  :به سراغم اومد ی! خوشحالديباال پر ميابروها

  ن؟يسالم خاله جون، خوب -

  ... نم خو... به؟هايآ ،یمر... س -
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  :تر به گوشش برسهرو بلند کردم تا واضح ميصدا یکم

  .شهي. خاله صدات قطع و وصل مميبله، ما خوب -

  ست؟ي... از... نو... ه... نی... مون. خبرني... بادهيفاصله...  ز -

  :تو حدقه چرخاندم و کالفه گفتم چشم

  !دلم براتون تنگ شده ران؟يا نيايخاله! نم یدار ینه؛ چه دل خوش -

  .امي... بدي... عی... براديدل... من هم... تنگ... شده! شا...  -

  :گفتم یا شادشده! ب یهام چراغونبودم که چشم مطمئن

  !خاله جونم یخوشحالم کرد یليخ -

  ؟ی... نداریقربو... نت... برم! خاله... کار -

و به ساعت نگاه کردم. برنجم رو درست نکرده بودم و تا دو ساعت  برگشتم

  :ديرسیم هانيآ گهيد

  !دينه خاله جون؛ مراقب خودتون باش -

  .... برسون؛ خدا... فظهانميبه... آ... سالم... طورنيفدات... بشم! توأم... هم -

  .چشم، خداحافظ -

  .رو سرجاش گذاشتم و به سرعت سمت آشپزخونه حرکت کردم یگوش
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بسته شدن در اومد. سرم باال  یگذاشتم که صدا زيم یساالد رو رو سيد

  .دميد دشيکردن کل زيرو در حال آو هانياومد که آ

  .سالم -

  :زحمت به خودش بده نگاهم کنه به سمت اتاق حرکت کرد یحت کهنيا بدون

  .سالم -

من رو به  یهمه خودخور ني. اادينشستم تا ب زيو پشت م دميکش یقيعم نفس

و  گردمیبه گذشته بر نم گهي. داميکنار ب یزندگ نيبا ا ديرسوند؛ با جهينت هي

 یکيکوچ یکه دستش رو با حوله ی. در حالمونهیتا آخرش شوهرم م هانيآ

رو پر  ابشاپن انداخت، بشق ینشست. حوله رو رو زيپشت م کردیخشک م

  .کردم و دستش دادم

  !یخسته نباش -

قاشق رو داخل دهنش گذاشت. با چشمام کارهاش  نيتکون داد و اول یسر

  :هوا معلق موند و نگاهم کرد نيدستش ب ،ینظر گرفتم. قاشق بعد ريرو ز

  !گهيبخور د ؟یشمریمن رو م یچرا لقمه ها -

  .باشه -

رو  لشيحرف بزنم اما دل خواستمی. مختميبرنجم ر یقاشق خورشت رو چند

  .راه بود نيزنگ خاله افتادم؛ بهتر ادي. کردمینم دايپ
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  .خاله صنم زنگ زده بود -

  :و باالخره نگاهم کرد دياز خوردن کش دست

  گفت؟ یخب؟ چ -

  :گفتم یپوست ريز یخوشحال با

  !کنهیگفت داره کاراش رو م ران؛يا اديم ديع -

  :شد رهيو متفکر به ساالد خ ديدور لبش کش یدست

  !خوبه -

 یرو فعال کرد! کم ميکنجکاو یها گنالياش، تموم سدرهم رفته ی افهيق

  .نگاهش کردم که سرش باال اومد نانهيزبير

  .رفت و بلند شد نياش از بمشکوکانه یهاصورتم، تمام حالت دنيد با

  .ممنون -

  :جواب دادن لکنت گرفتم یاز تشکر کردنش برا شوکه

  !کنمیخ...خوا...خوا...هش م -

با  یمحو شد. کم دميد یسمت اتاق کارش بلند قدم برداشت و از جلو به

. رو جمع کردم زيو م دميکش یکردم و در آخر پوف یتو بشقابم باز یهابرنج

به سمت  هدفیگاز گذاشتم و ب یجوش اومدن رو یآب رو برا یکتر
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از اتاق کارش  يیکه در رو باز کردم، صدا نياتاقمون حرکت کردم اما هم

 Gravity Of Love» بيغر بي. آهنگ عجديمن رو به سمت خودش کش

  .در حال پخش بود «enigma از

  .تر به گوشم برسنرو به در چسبوندم تا صداها واضح گوشم

  !بزارش گهيوقت د هي اد؛ي. مادرم داره مشهينم گميم -

  :و دوباره سکوت

خودت هم مطمئن شو که سر وقت  ؛یديمحموله رو بسپر به سع دونم،یم -

  !شهيداده م ليتحو

 نييسرم رو پا ی. کمديطول کش شتريب یکم بارنيسکوت اما ا یکم دوباره

عقب رفتم که  دهيپاهام شدم که از در رد شده. ترس یهيکردم که متوجه سا

  !همون لحظه در باز شد

بود.طبق  ستادهيرو به روم ا یعصب یاافهيبا ق هانيبلند کردم؛ آ عيرو سر سرم

  .بدنيهام رو سامعمول شروع کردم ناخن

  م؟يبخور یچا یايکه... م گميم -

  .نگاهم کرد گهيد یکم

  .دميکش هانياز صورت آ ريهام رو به هر جا غو چشم دميرو به دندون کش لبم
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  !برو ام،يم -

به لبام شدم. عقب گرد کردم و  اشرهيرو ول کردم که متوجه نگاه خ لبم

 زد،یم رونيب یکتر یکه از دماغه یدوباره به آشپزخونه پناه آوردم. بخار

  .جوش اومدنش بود یخبر دهنده

ام در رفتم. حوصله يیرايگذاشتم و به سمت پذ یکتر یرو رو یچا یقور

 نشيبود که ب یترک یها لميهم که تماماً ف ونيزيحد مرگ سر رفته بود؛ تلو

  .داشت یبازرگان اميساعت پ مين

رو  یاعشق اجاره یميقد یترک لميکردنش، همون ف نيياز باال و پا خسته

  گذاشتم پخش کنه

  .هانيشدن آ داريدر و بعد هم پد یصدا

رنگ و خوش يی. چازميبر یمبل نشست، بلند شدم تا چا یکنارم رو یوقت

  .و به سمتش رفتم ختمير وانيعطر هل رو داخل لخوش

تالش کردم در آخر  یزدم. هر چ هيگذاشتم و تک یعسل زيم یرو رو ینيس

  .رو برداره شييچا وانيخم شده بود تا ل هاني. آارمينتونستم طاقت ب

  رون؟يب ميبر شهيم -

چه طرز  نينثار خودم کنم! آخه ا یباعث شد تو دلم خاک بر سر تعللش

  حرف زدنه؟
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اش کرد و نگاهش رو از روم مزه ی. کمديرو برداشت و به سمتم چرخ يیچا

  .برنداشت

  ...یتقاضا د،يببخش -

  !ميريلباس گرم بپوش، م -

هاش نشست که لب یرو یگشاد شده نگاهش کردم! لبخند محو یهاچشم با

 یز روو ا دميکم من هم خند -خورده خارج کرد! کم کهيمن رو از حالت 

  شدم و به سمت اتاق حرکت کردم مييچا اليخیشوق ب

 یاافهيتخت انداختم. با ق یلباس رو از داخل رگال برداشتم و رو نيچند

 هيشب رو شب هي گفتیم یحس هياما  دونمیشدم. نم رهيمتفکر بهشون خ

رفتم.  هانيآ یهاپس اول به سمت کمد لباس د؛يکن یزندگ یواقع یهازوج

  .کنم دايپ یتا لباس مناسب کردمیها رو جلو و عقب مرگال

  .خودت انتخاب کن یبرا -

بودم و با  دهيقدم عقب رفتم! ترس هياز ترس عقب رفتن و خودم هم  هامشونه

حرکت  شيآرا زيکه چه خونسرد به سمت م کردمینگاهش م دهيچشمان ترس

  !کرد

  :گفتمکم به حالت اولم برگشتم و معترض  -کم

  !کردمیمن داشتم لباس عوض م ديچه وضعه وارد شدنه؟ شا نيا -
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  .نگاهم کرد نهيآ یاز تو کردیکه موهاش رو مرتب م یحال در

  و لمس کردم؟ دميکم تن و بدنت رو د ؛یخب عوض کن -

  :و گفتم دميبدنم رو باال برد.چشم دزد یدرجه دما دهيصورتم دو یتو خون

  !استينه، بحث سر خجالت و ح -

 زيم یرنگم رو برداشتم و برگشتم سمتش که شونه رو رو یخردل مانتو

 ديسف یرگال، بلوز مردونه نيهاش رفت. از آخرگذاشت و به سمت لباس

خارج  یو خوش دوخت بايو کت چرم ز یاسپرت به همراه شلوار کتون مشک

  !کرد

اب داشتم، مشغول انتخ یرنگ یمن هم پالتو چرم مشک کهنياز ا خوشحال

_ زرد یقواره بلند طوس یبه همراه روسر یهام شدم. مانتو خردللباس یهيبق

  رنگ رو برداشتم و به سمت پاراوان رفتم یمشک یو شلوار ل

و در حال عطر زدن  دهيلباس پوش دمياومدم که د رونيو آماده ب حاضر

رنگ برند  یهاش عطر زد و سپس ساعت مشکبه مچ یهستش. کم

  .از اتاق خارج شد» منتظرتم رونيب«رومانسون رو دست کرد و با گفتن 

رو  ميو روسر دميهام مالبرق لب به لب یو کم ستادميا نهييآ یبه رو رو

ندارم از  یراديمطمئن شدم ا یبه خودم نگاه کردم و وقت یکردم. کم ميتنظ
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گذاشتن برق  ها رو خاموش کردم و با روشناتاق خارج شدم. تمام برق

  .رفتم یآشپزخونه به سمت در خروج

رنگ رو خارج کردم و پا زدم. در خونه  یمشک یساده بوتمين یجاکفش از

  .نبود هانياز آ یبود و خبر نگيپارک یتو نيماش یباز بود ول

شدم که  یکه خواستم ببندم متوجه موتور نيبه سمت در رفتم اما هم متعجب

  !سوارش بود هانيآ هيشب یدو قدم جلوتر پارک شده و شخص

بسته  یبه سمت موتور حرکت کردم. با صدا ديخونه رو بستم و با ترد در

خورده  کهي هانيآ دنيشدن در، شخص موتورسوار به عقب برگشت. با د

  !متوقف شدم

  !گهيسوار شو د -

بود.  ديور، بزرگ و قابل دبه سمتش رفتم. آرم موت نيسنگآروم و  یهاقدم با

  .بودم؛ پولسار دهياسمش رو تا به حال نشن

  م؟يبر رونيقراره با موتور ب -

  .رو از فرمون موتور برداشت و کمرش رو صاف کرد دستش

  !ببرمت؟ رونيب نيبا ماش کياوج تراف نيتو ا یخواینکنه م -
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آسو، موتور هم خوب هستش! اصل هدف  اليخیبهم زد! ب یبيدرونم نه یندا

به تخته  یهم در ديهستش. شا يیتنها یلهيپ نيو در اومدن از ا یگذرونخوش

  .ها رفع شدخصومت نيکم ا -خورد و کم

داشت؛ باحال  ینشستم. حس متفاوت یرکاب موتور گذاشتم و به سخت یرو پا

هام شدم و با دست ليبه جلو متما یراراديبه موتور داد که غ یبود! گاز

  .پهلوهاش رو چنگ زدم

ها حرف نيکرد اما من ترسوتر از ا مونيکه کرد من رو از کارم پش یمکث

. موتور دميرو چسب هانيندادم و سفت آ یمونيپش یبودم؛ پس به افکارم اجازه

  کم سرعت گرفت؛ حس پرواز داشتم -از جا کنده شد و کم یبا غرش

 شدیم ليمتما ی. موتور که به سمتشدیو رد م ديکشیم يیال هانيماش نيب از

  .داشتمیتر نگهش مو محکم بستمیچشمانم رو م

کمرش بلند کردم و به اطراف  ی. صورتم رو از روستاديا یمکان باالخره

در حال  یمتعدد ی. دختر و پسرهاميقرار داشت یخلوت ابانيشدم. در خ رهيخ

  .کردنیها با تعجب نگاهمون ماز اون یليرفت و آمد بودن و خ

  !وجود داشت یدنج و قشنگ یراستم کافه سمت

  !شو ادهيپ -



212 | P a g e 
 

شدم و منتظرش موندم. موتورش رو قفل کرد و به سمتم اومد.  ادهيپ اطياحت با

 کيماند که به سرعت در حال نزد یديو منتظر رد شدن پرا ستاديا ابانيلب خ

و دستم رو در دستش  ستميا کنارش بامن رو وادار کرد ت یشدن بود. حس

  .قفل کنم

کرده  جاديرو ا یگرمش در مقابل دستان لرزان من پارادوکس قشنگ دستان

زدم  یگفتن نداشتم؛ پس لبخند یبرا یبود. با تعجب به سمتم برگشت! حرف

  .را باال انداختم ميهاو شانه

که انجام  یاز حرکت مونيکج شد. پش شيهارو باال انداخت و لب شيابرو یتا

رو محکم کرد و مرا به سمت  شيهادادم خواستم دستم رو پس بکشم که پنجه

  .ديکش ابانيخ

قفل کرد و  ميهاناگهان دستش رو دور شونه م،يکه رد شد ابانيعرض خ از

 شيو رو مينما رفتکنار آب زي. به سمت تک مديمن رو سمت خودش کش

  .مينشست

  .ميبودم که به داخل کافه نرفت خوشحال

  ؟یکرد یحسود -

  .شدم رهيخ طونشيش یچهره به

  ؟یبه چ قايدق -
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داد. با همان دست،  هيتک اشیگذاشت و به صندل زيم یراستش رو رو دست

  .اش رو به پشت سرم نشانه رفتانگشت اشاره

  .هابه اون -

چند دختر بلند شد. به عقب برگشتم و متوجه نگاه  یخنده یلحظه صدا همون

 یادآوريدر حال گره خوردن بودن که با  ميهاشدم. اخم هانيآ یدو دختر رو

  .برگشتم یاولش به حالت عاد یجمله

 یرهيخ شونيپسر کنار زيکنم تا م یکار تونمیکه االن من هم م یانيدر جر -

  من بشن؟

  !شد اشنيگزيو اخم جا ديپر کش شيهالب یآن واحد خنده از رو در

طور طور که صورتت رو دادم خوشگل کردن، همونکوچولو؟ همون نيبب -

  !رو با من باز نکن یرو عوض کنم؛ پس سر باز ونتيدکوراس تونمیهم م

خشن و  یام بد به کار افتاده بودن. در پس جملهزنانه یهاحس امروز

  .حس کنم توانستمیرو م رتيغ ،زشيدآميتهد

  !باش و امشب رو به کام جفتمون زهر نکن یپس تو هم شوهر خوب -

  .به سمتمان آمد یجوان پسر

  ن؟يدار ليم یچ -
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  :گفت ويبدون نگاه کردن به من هانيآ

  .قهوه بدون شکر -

رنگ  یدر چشمان آب رهيکردن بود که من هم خ ادداشتيجوان در حال  پسر

  :همسرم گفتم

  .دبل چاکلت لطفا -

  ابرو گرفته بود؟ کيت د؛يباال پر شيابرو دوباره

  .شهيبله، اساعه آماده م -

  .شد ليتبد یدادم که به بخار بزرگ رونيگرفتم و با دهانم ب یقيعم نفس

  ده؟يخواب یتيچه ن شينما نيپشت ا -

  :نذاشتم و با صداقت تمام گفتم یلحن مشکوکش وقع به

پدرم بودم استقالل نداشتم؛  یکه تو خونه ی. تا زمانیچيواقعا ه ،یچيه -

به  نيحداقل از ا گفتیکه مجبور شدم با سبحان ازدواج کنم ته دلم م یروز

باهاش ازدواج کنم. دلم آرامش  خواستیدلم نم کهني. با ایبعد استقالل دار

  ؟یفهمیم هان،يآ خوادیم

 یزير یخنده ی. صداگفتینم یزيدوخته بود و چ زيم یبه دستش رو چشم

که دستشان قفل در هم  یکنار دستم توجهم رو جلب کرد. دختر و پسراز 
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 یدلبر زشير یهاو دختر با خنده کردندیقرار داشت و صحبت م زيم یرو

  !کردیم

ها که اون هم به اون دميبرگشت، در کمال تعجب د هانيسرم سمت آ یوقت

  .و غرق در فکر هستش کنهینگاه م

  ؟یکردیم رميچرا تحق -

 نيسوال رو گذشته تو ا نيبه ا قدرنيام کرد اما خوشبختانه اشوکه سوالش

  .داشتم شيمدت فکر کرده بودم که جواب برا

ها رو با بچه یحق باز گهيمن هم مثل تو د کردمینم رتيچون اگه تحق -

 آوردیبودن؛ خاله تو رو کمتر م شهيها هماما اون ینبود وقتچينداشتم. تو ه

  .نداشتم یاخونه آقاجون. من واقعا متاسفم اما چاره

سفارشمان رو آورد. هر دو غرق تو گذشته  یچزد که کافه یصدادار پوزخند

 یهمه چ یروز هي شهيم یعني. ميشده بود رهيخ کمونيتار یهابه فنجون

 یتراما قلبم خبر از اتفاقات تلخ شهيم گفتیم شمياندمثبت یدرست بشه؟ ندا

  دادیم

 ميايسرم گفتم ب ريحاکم شد؛ خ نمونيب نيهم همان سکوت و جو سنگ باز

اش رو سرد رو گرمش کنم اما نشد که نشد. قهوه یرابطه نيبلکه ا رونيب
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دبل  یشده بود. کم رهيخ ابونينشسته بود و به خ نهيتموم کرده و دست به س

  .ديبه ذهنم رس دهيا هي کهنيچاکلتم رو مزه کردم تا ا

نه، اما در  اي کنهیام ممسخره کهنيا ايچقدر کارم درست هستش  دونستمینم

  .رو مطرح کردم امدهيو ا ايدلم رو زدم به در تينها

  !خوامی... من آش رشته مگميم -

بود!  دايهاش پچشم یهاصورتم برگشت؛ تعجب تو رگه یرو یبه آن نگاهش

  :نگاهش کنم ادامه دادم کهنيبدون ا وقفه،یهام رو غنچه کردم و بلب

دهنم  یوا چسبه؛یهوا م نيتو ا یليهم خ شنيبا آو یباقال خوام،یلبو هم م -

 یهوا نيتو ا مينشست نجايا هي. چميهم بخور یذغال يیآب افتاد! فکر کن چا

  !ینشست رونيب نيتو کافه، ا یمن رو ببر یکردم. نکرد خيسرد 

 شه،يباال آوردم. باورم نم یسرم رو به آروم زنهینم یحرف چيه دميد یوقت

  !صورتش پر از خنده بود

  ؟یاحامله -

  !دمياز سوالش اخم در هم کش شوکه

  کنن؟یها هوس ممگه فقط حامله -

به سنگ  رميکه ت نيکج شد و از جا بلند شد. ناراحت از ا یبه سمت هاشلب

  .خورده، دمغ نشستم و به رقص نور اطرافم نگاه کردم
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شلوارش  یپشت بيپولش رو داخل ج فيکافه خارج شد و به سمتم اومد. ک از

اون  دفعهنيتنم مرتب کردم؛ ا یگذاشت و اشاره زد بلند بشم. پالتو رو تو

  .قدم شد و دستم رو گرفت شيپ

  !نگاهش کردم تيبا مظلوم یموتور نشست و روشنش کرد. کم یرو

  !نيبش -

دستم رو داخل  دفعهنينشستم و انداشت؛ با حرص پشت موتور  دهيفا رينخ

  .سمتم برگردوند رخميپالتوم فرو کردم. سرش رو به حالت ن بيج

  !ريمن رو محکم بگ -

پس سرم رو به حالت قهر برگردوندم و  ارم؛يلجش رو در ب خواستمیم

 دميکش یفيخف غيکه ج ديموتور به جلو جه ینگاهش نکردم. با غرش کوتاه

  !و محکم پهلوهاش رو چنگ زدم

  موتور رو به حرکت در آورد روز،يکرد و پ یاخنده

تو قلبم روشن  دي. نور امرهينگذشته بود که متوجه شدم به سمت خونه نم یمدت

  .کردمیزدم و خوشحال به اطرافم نگاه م یشد! لبخند کوچک

سرم  باعث شده بود دماغم ِسر بشه؛ پس خوردیکه به صورتم م یسرد باد

  .چسبوندم تا کمتر باد به صورتم برخورد کنه هانيرو به کمر آ
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 یزيچ نيو متوقف شد. سر بلند کردم که اول تيهدا یبعد موتور به کنار یکم

 خيبه س یلبوها اشیطرف گار کيبود که  یکه به چشمم خورد دست فروش

و  شدیبلند م گياز د یبخار گريو طرف د کردندیم یشده دلبر دهيکش

  .ستيباقال دانستمیم

با لبخند  هانيآ دمي. برگشتم که ددميدو یشدم و به سمت گار ادهيپ خوشحال

  !ديآیبه سمتم م یکمرنگ

  ؟یبدم آبج یچ -

  :مرد جوان مقابلم لبخند زدم و گفتم واریلحن لوت به

  !اديهمسرم ب ديصبر کن -

کرد.  یکاسه باقال کيکاسه لبو و  کي یکنارم قرار گرفت و تقاضا هانيآ

  .لبو شدن ديمشغول خر زين گريهمراه با ما چند زوج جوان د

نشستم اما  ابونيجدول کنار خ یقرمز رنگ را گرفتم و رو یلبوها یکاسه

  .دهانش گذاشت یتو یو چند باقال ستاديمقابلم ا هانيآ

بهم دست داد! با دست آزادم دستش را  یحس بد نشستیکنارم نم کهنيا از

  .نديو مجبورش کردم کنارم بنش دميکش

  ؟یبچه شد -
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 یسرم را به نشانه طنتيبرق چشمانش با ش دنينگاهش کردم اما با د دلخور

لبو دهانم گذاشتم و مشغول خوردنش  گريد یاتکون دادم! با ولع تکه دييتا

  .شدم

خورده برگشتم و نگاهش  کهي اومدیدستش که به سمت صورتم م دنيد با

 رهيو بهش خ ديشصتش رو کنار لبم کش یکردم.با اخم و وسواس خاص

 يیآب لبو روش خودنما یشد که قرمز دهيشد.نگاهم سمت سر انشگشتش کش

  .کردیم

.با دهن باز ديانگشتش رو به سمت دهنش برد و با لذت مک یناباور نيع در

  :نگاهش کردم که گفت

  .نهيريهوم ،لبوش ش -

 یخال یانداختم و به کاسه  نيي،سر پا کردمیحرارت تنم رو حس م درجه

  .تو قلبم درست نبود یزيچ هينگاه کردم.

و دوباره سوار  ميانداخت یکنار گار یرو داخل سطل زباله یخال یهاکاسه

 یذغال یخوردن آش رشته و چا یبرا یتالش گريد دفعهني. اميموتور شد

شدم  ادهيکه پ ني. همميبود! دم در خانه پارک کرد متيهم غن نينکردم. هم

پشت  وتکان دادم  شيبرا ی. سردميرا آشغال به دست د هيهمان دختر همسا

  .چشم نازک کردم و رو ازش گرفتم
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اپن انداخت. پالتوم رو  یرا رو دشيو طبق معمول دسته کل ميخانه شد وارد

نگم، پس با  یزيهش چب ومديخونه از تنم در آوردم. دلم ن یبه خاطر گرما

  .آرامش صداش زدم

  هان؟يآ -

  .و به سمتم برگشت ستاديا کرد،یکه داشت در اتاق را باز م یحال در

  !بود یشب خوب ،یمرس -

  دميو خند دميد هاش روچشم چلچراغ

  .زدمیرنگم رو هم م خورشت خوش کردمیکه به ساعت نگاه م یحال در

. در قابلمه رسنیم گهيساعت د ميزدم گفت تا ن هانيکه به آ یزنگ نيآخر

  .خونه زنگ خورد یرو گذاشتم و خواستم به اتاق برم که گوش

زنگ نخورده بود؛  یگوش نينگاه کردم! تا حاال ا یو به گوش ستادميا متعجب

براشون  ی. دلم شور افتاد! نکنه اتفاقزنهیهم به خونه زنگ نم هانيآ یحت

  افتاده؟

  :و جواب دادم دميسمت تلفن دو به

  الو؟ -

- ...  
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  !دييالو؟ بفرما -

  سالم -

  !ديزن پشت تلفن ابروهام رو درهم کش یصدا

  سالم، شما؟ -

  سپنتا؟ یمنزل آقا -

  !ومديتو حدقه چرخوندم. از طفره رفتنش خوشم ن چشم

  بله، شما؟ -

  ست؟ين هانيام، آمن شکوفه -

جلو  یاساعت مردونه ريلحظه تصو هي یبرا ه؟يک گهيشکوفه د شکوفه؟

  .که پر از حرف بود یچشمم اومد همراه با کارت پستال

  !رفت یناخواسته رو به سرد صدام

  .ستينه ن -

  .. اومد بهش بگو شکوفه زنگ زدیاوک -

 مونيمراسم عروس یدور تلفن مشت شد. زنک حواسش بود که تو دستم

  شرکت کرده؟

  .خدافظ گم،يم -
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  .یبا -

بلند  فونيآ ی. صدادميکش قيو چند نفس عم دميرو محکم سر جاش کوب تلفن

صفحه رو  یرو ديخاله، عکس کل ريتصو دنيرفتم و با د فونيشد. به سمت آ

زدم و به سرعت وارد  ميشونيمحکم به پ فميکث یهالباس دنيفشار دادم. با د

  .اتاق شدم

بل آماده کرده رنگش رو که از ق یقرمز به همراه دامن کوتاه مشک زيشوم

  .دميکوتاهم کش یموها یتو یدست نهييآ یو جلو دميبودم رو پوش

  !اديم یخوب یبه، چه بو ؟یستيصاحب خونه؟ ن -

خاله  دنيحرکت کردم. با د يیرايبه سمت پذ نهياتاق خارج شدم و با طمأن از

  .. به سمتش پرواز کردم و محکم بغلش کردمدميبود خند ستادهيکه وسط هال ا

  !خاله جون یاومدخوش  -

  .زميقربونت برم عز -

که وارد خونه  دميرو چمدون به دست د هانياومدم که آ رونيآغوشش ب از

  :گفت یدستش رو به کمر زد و اعتراض هيما  دنيشد. با د

  !رهيبگ ليهم ما رو تحو یکي -

  .شدیگوشم اکو م یشکوفه تو فيظر یکرد اما من فقط صدا یاخنده خاله
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  .دينباشسالم، خسته  -

  .یسالم، سالمت باش -

زدم و به سمت خاله  یکوتاه یاش رو بوسه گونه ضهينبودن عر یخال یبرا

  .برگشتم

  .کنم تونييتو اتاقتون راهنما نيايب ن؟يستاديا نجايچرا ا -

  .کردم يیرو پشت کمر خاله گذاشتم و به سمت اتاق مهمان راهنما دستم

  .ميناهار بخور نيايب نيلباستون رو عوض کرد -

  .زميباشه عز -

 رونيلباس عوض کرده از اتاق ب هانياومدم و در رو بستم. آ رونياتاق ب از

  !نازک کردم و به سمت آشپرخونه رفتم یاومد. پشت چشم

خرجش کردم. چند بشقاب  یتوجهیپس ب اد،يکردم که پشت سرم م حس

  .خورشت شدم دنيبرداشتم و مشغول کش

  شده؟ یزيچ -

گذاشتم.  زيم یخورشت رو رو یهاکردم تا صدام باال نره. بشقاب سکوت

  !مچ دستم رو گرفت و با اخم نگاهم کرد

  .زنمیدارم با تو حرف م -
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  :دميهام غردندون نيب از

اون  یهات رو براشکوفه جونتون اومده، حرف ؟یهم دار یمگه حرف -

  !ببر

  !زد یدستم رو آزاد کنم که نذاشت؛ پوزخند خواستم

  شده؟ تيحسود -

  :زدم و گفتم اشنهيدست آزادم به س با

  .متعهدم ميبه زندگ ستم؛ين رگیمن ب ر،ينخ -

  :ديغر تيآورد و با عصبان ترکيرو نزد صورتش

  رگم؟یو ب ستميمن متعهد ن یگيم یعني -

 یهام رو باز کردم و خندهاخم اومدیسمت م نيخاله که داشت به ا دنيد با

  !العملم متعجب شداز عکس هانيکردم .آ یزير

  ؟یداریبر م خچالي یها رو از تو یدلم؟ ترش زيعز -

اش که اون هم اخم ديد یچ دونمیام منحرف شد. نمبه سمت چپ یکم نگاهش

  .باز شد و دستم رو رها کرد

  ارميآره خانوم؛ االن م -
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رد و  نمونيخاله که ب یچشم ري. نگاه زميسکوت مشغول خوردن غذا بود تو

 هانيو مقابل آ ختمير یکم زيم ی. از پارچ دوغ رودميفهمیرو م شدیبدل م

  .گذاشتم

 یهاگذاشت. با چشم زيم یدستم رو بردارم که دستم رو گرفت و رو خواستم

  !زد و مشغول خوردن شد یاز حدقه در اومده نگاهش کردم که چشمک

  :کرد و گفت یادست غذا بخورم؟! خاله خنده هيبا  یمن چه جور حاال

  !بچه دستش رو ول کن، بذار غذاش رو بخوره -

  :جواب داد یهم با سرتق هانيآ

  .دل از آقاش نبره خواستیکردن هستش! م یدلبر یجهينت -

کردنش از من دلم  فيبا هر بار تعر ميکرد یکه با هم زندگ یمدت کم نيا تو

دوست داشتن  ینشونه هانيا یهمه دونستمی! بچه نبودم؛ مرفتیضعف م

  .هستش

بود که  یکس هاني. آیبریکه برات مونده پناه م یبه تنها کس یتنها باش یوقت

ام رو گرفت اما مثل مار خودش رو دورم رو زهر کرد و خانواده ميزندگ

  .داشته باشم یحلقه کرد و نذاشت کمبود

کش داد.صندلم  یبار طنتيش یلبم رو به خنده  ديپوستم دو ريکه ز یطنتيش

  :و در آوردم و با لبخند گفتمر
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  .بخورم تونمیم ست؛ين یمشکل -

رو لمس  شيعضالن یشلوارش رو باال دادم و ساق پا یسر انگشت پام کم با

بودم رو برداشت تا بخوره اما همون قلپ اول  ختهيکه براش ر یکردم ،دوغ

  .کرد و به سرفه افتاد ريحلقش گ یتو

  :پشتش زدم یقهقهه ام رو پشت دندونام نگه داشتم و با نگران اديتالش ز با

  زم؟يشد عز یچ -

از دوغ رو خورد و با  گهيد ی.کمستين یچيه یرو باال آورد به معنا دستش

کوتاه به خودش اومد.نگاه پر از خط و نشونش رو به سمتم  یچندتا سرفه 

  .رفت که نامحسوس شونه باال دادم و مشغول خوردن شدم

  .ختيساالد ر یزد و کم یلبخند خاله

 ايح گفتنیم زدیچشمک م یبه زنش حت زيسر م یزمان ما اگر شوهر -

 گهيحلق همد دختر و پسرها تو یريراه م ابونيتو خ گهيکجا رفته؟ حاال د

  !هستن يیاروپا یهابدتر از جوان یرانيا یهاهستن. جوان

  .غذام رو خوردم یمابق یزدم و به سخت یاخنده تک

. ختمير يیچا ینيس هيگذاشتم و  يیظرفشو نيرو مرتب داخل ماش هاظرف

 یاليخیخودم رو به ب پس کنن،یپچ م -پچ گهيکه با همد دميدیاز آشپزخونه م

  .شدم يیرايزدم و وارد پذ
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  .تازه دم یدشلمه يیچا هيهم  ني! ادييبفرما -

 يیچا وانيل هيفاصله گرفت و با خنده  هانياز آ یبه طور نامحسوس کم خاله

  .برداشت

  !دست عروس گلم درد نکنه -

  .کنمیخواهش م -

برداشتم و  خودم رو هم وانيگذاشتم. ل هانيآ یبرداشتم و جلو يیچا وانيل هي

 مبل دو نفره نشستم یرو

  ؟ینيما بش شيپ یايچرا نم -

اشاره  هانيخودش و آ نيب یخال یخاله نگاه کردم که با دست به فضا به

  .کنهیم

  .راحتم نجايا شه؛ينه ممنون. جا تنگ م -

  .کرده بود ريوقت بود که ذهنم رو درگ یليخ یسوال

  آم، خاله صنم؟ -

  .رو مزه کرد شييچا یبرداشت و کم زيم یرو از رو وانشيل خاله

  جونم خاله؟ -
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. دميرو د هانيآ زيسرم رو باال آوردم نگاه ت یکردم؛ وقت یهام بازانگشت با

نگاهش  اليخیبود! ب ینگاهش کردم. نگاهش شاک یخوردم و کم حرفم رو

  :دميشدم و پرس

  ست؟يازش ن یعمو حامد کجاست؟ خبر -

شوکه نگاهم کرد، بعد با سرعت بلند شد و به سمت اتاق رفت!  یکم هانيآ

  !ديخوردن در اتاق باال پر بلند برهم یهام از صداشونه

  دم؟يپرس یسوال بد -

  :گفت یصورتم شد و در آخر با لحن سرد یرهيخ یکم خاله

 یکم رميازش ندارم. م یاز پدرش متنفر هستش! من هم خبر هانيآ -

  .استراحت کنم

 نجايشده؟ ا ی! چرفتیخاله بودم که به سمت اتاق م یرهيو مبهوت خ مات

 بشياز پدرش متنفر هستش؟ اصال عمو بابک کجا غ هانيچه خبره؟ چرا آ

با  یطوراز نبود همسرش ناراحت باشه، اون کهنيا ید؟ خاله چرا به جاز

  باهام حرف زد؟ یتفاوتیلحن سرد و ب

  .یمن کرد بيکه نص هيچ و خم چيپر از پ یزندگ نيا ايخدا
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 هي یکردن آشپزخونه، برا زيرو با حوله خشک کردم و خسته از تم دستم

 یبود که صدا دهينرس رهياتاقمون شدم. دستم به دستگ یراه یاستراحت عال

  .از داخل اتاق کنجکاوم کرد هانيآ

  .در گذاشتم یاتاق خاله انداختم و گوشم رو رو یبه در بسته ینگاه

  !؟یايبر ب یکار دوزار هياز  یتونینم -

- ...  

  .شهيم یچ نميخب؛ بب یليخ -

- ...  

  کنن؟یم کاریجا چها اوناون -

- ...  

  .به خونه زنگ زده بود ران؛يانگار شکوفه هم برگشته ا ؟یمطمئن -

- ...  

  .داشته. خدافظ کاریچ نميبب زنمیمن برنداشتم؛ آسو برداشته بود. زنگش م -

وارد  ديناام ومد،ين يیصدا گهيد دميد یهم صبر کردم؛ وقت گهيد یقهيدق چند

  .کردیتاپش کار منشسته بود و با لب شيآرا زيم یصندل یاتاق شدم. رو
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کشو برداشتم  یاز تو ی. شلوار راحتکردیم تمياذ یاديپام ز یتنگ تو دامن

  .شدم هانيآ یرهيو برگشتم تا به پاراوان برم که متوجه نگاه خ

چشم هم  زيباال رفته. پسر ه یدامنم کم دمينگاهش رو زدم که د رد

  .اش زدمراه آروم پشت کله نيکردم که ب! شلوار به دست حرکت دارهیبرنم

  !ممنوع یچشم چرون -

  :از پشت پاراوان بلند شد قايحال عوض کردن دامنم بودم که صداش دق در

  شکوفه گفت فقط زنگش بزنم؟ -

  !دوباره به سمتم اومد تيعصبان

  .ات رفتهم قربون صدقه ینه کم -

  .ديبه گوشم رس طونشيش لحن

  حاال؟ گفتیم یچ ؟یجد -

به  نهيحرص شلوارم رو پا کردم و از پاراوان خارج شدم. دست به س با

هاش بود. دامنم رو سمتش پرتاب لب یهم رو یشخنديزده بود و ن هيتک واريد

  .کردم که تو صورتش خورد

  !یشعوریب یليگفت بهت بگم خ -
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به تخت برسم دستم  کهنيشده بود! قبل از ا شتريب تميبودم و عصبان خسته

رو به  اشینيب ی غهيتخت پرتاب شد. ت یشد و دامنم از کنارم رو دهيکش

  .ديمال امینيکنار ب

  !اديحسادت م یبو -

  .تا ولم کنه دميکوب اشنهيدست آزادم به س با

  !ات حسودهعمه -

  .صورتم عبور کرد و به سمت گوشم رفت یاز رو صورتش

 دميدو بار به روت خند ،یکي! یزنیدفعه آخرت باشه از حامد حرف م -

  .که بودم امیهستش. من هنوز هم همون خر یفکر نکن خبر

از  شدیشده بودم. نفرت رو م خودیبود که از خود ب یصداش جور لحن

مرد  نيبدم. ا شيدلدار ديکه با کردمیاما من فقط حس م ديصداش فهم یتو

  .بود دهيکش اديز یرو به روم سخت

  :بازوش گذاشتم و گفتم یآزادم رو رو دست

  !ديببخش -

چنگ زد و از اتاق  زيم یرو از رو شيگوش تيمکث کرد و در نها یکم

  .تخت پرتاب کردم یو خودم رو رو دميموهام کش یتو یخارج شد. دست
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  ثابت کنه؟ خواستیرو م یکنم که نکردم؟ با حرفش چ کاریچ ديبا گهيد

به دست  یو به خاله که نگران، گوش دميباز شد. از جا پر یاتاق ناگهان در

  !شدم رهيخ اومدیبه سمتم م

  شده خاله جون؟ یزيچ -

  رو پدرت پخش کرده؟ ني... انيا -

  :دميو پرس دميدر هم کش اخم

  رو؟ یچ -

 دنيرو سمتم گرفت. با د ی! گوشديباریتک حرکاتش م -از تک اضطراب

  !ديبرق از سرم پر شيکنار عکس امروز هانيآ یهایعکس جوون

  !ام کردعکس شوکه نييپا متن

  »!مشهور، قبل و بعد از عمل. انتخاب با شماست داریگالر«

خونه محکم  یبلند شد. در ورود هانيآ یعربده یکه صدا ديطول نکش یليخ

! از جا بلند شدم تا در اتاق رو ببندم که با ضرب دنيلرزیبسته شد. پاهام م

  .افتادمباز شد و از پشت 

. کردیم قيبدنم تزر یهاتک سلول -ترس رو به تک شيعصبان یافهيق

  .شده بودن ديدستش سف یگرفته بود که بندها یرو جور شيگوش
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  !ذارمیاش نمزنده کشمش،یم -

  .کردم تا آرومش کنم یبلند شدم و سع یشد. به سخت یهام جاراز چشم اشک

  معلوم کار بابام باشه؟ز کجا آروم باش! ا زم،يجان عز هانيآ -

رو پس زد و از کنارم رد شد. از داخل کمد لباس خارج کرد و مشغول  دستم

  .شد دنيپوش

  !ندازمشیو به غلط کردن م کنمیم داشيپ کنم؛یم دايپ -

اش رو و آماده به سمت در رفت اما قبلش برگشت و انگشت اشاره حاضر

  .سمتم گرفت

پوشتون  اهيها که کار پدرت نباشه؛ سدهامامزا یببند به همه ليبرو دخ -

  !آسو کنمیم

  :گفتم یدستش رو گرفتم و التماس آرنج

  !لحظه به من گوش بده هيجان  هانيآ -

 ستادهيخاله ا یکه چطور دميو به پشت سرش نگاه کردم و د ديچرخ چشمم

  .کردینم یبود و کار

بلند از خونه  یهامکثم باعث شد تا آرنجش رو از دستم بکشه و با قدم نيهم

  .کردم هيجا نشستم و بلند گرخارج بشه. همون
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ً يام باال اومد. سرمعده اتيکه زدم محتو یاضجه نيآخر  يیبه سمت دستشو عا

و  دادیکمرم رو ماساژ م ینشستم. دست یفرنگتوالت یحرکت کردم و پا

  .تا احساس آرامش کنم شدیباعث م

  :که مانعش شدم رهيتم رو بگاز جا بلند شدم. خاله خواست دس حالیب

  .خاله فميکث -

بد  یدست و صورتم رو شستم و آب تو دهنم چرخوندم تا مزه يیروشو تو

قرمز و  یشدم؛ چشما رهيام خزرد شده یبه چهره نهيدهنم رفع بشه. از آ

  .صورت زرد شده

  ؟یانکنه حامله -

بود نگاه کردم. امکان نداره؛ مطمئنم.  ستادهيبه خاله که پشت سرم ا نهيآ از

  ستياالن وقتش ن

  .شکمم نشست یدستم رو ناخودآگاه

  .اميو م رميگیم چکیبيب هي رمياالن م -

بدنم بدم  یبگم و به سرعت از اتاق خارج شد. از بو یزينکرد تا چ صبر

  .از تنم خارج کردم و به داخل حمام رفتم هام رو! لباساومدیم

  .شدینم الميخيب یالحظه اليحوله رو محکم گره زدم. فکر و خ کمربند
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خم شده به سمت  یهابلند شد. با شونه فونيآ ینشستم که صدا یصندل یرو

که  یلونيخاله باز کردم. با شوق وارد شد و نا یرفتم و در رو برا يیرايپذ

  .آرم داروخانه داشت رو مقابلم گرفت

  ؟یاستفاده کن ی. بلدايب -

تکون دادم و به سمت اتاق برگشتم. لباس مناسب  دييتا یرو به نشونه سرم

نگاه کردم؛ دست آخر بسته رو چنگ  چکیبيب یو مردد به بسته دميپوش

  .شدم يیزدم و وارد دستشو

جلو  یشد، کم انيخط نما نينگاه کردم. اول چکیبيو به ب ستادميا نهيآ مقابل

دادم و  رونينشد. نفسم رو که حبس کرده بودم محکم ب دايرفت اما خط دوم پ

  .خارج شدم يیاز دستشو

به سمتم اومد  دنمي. با درهيرو مداره قدم دميشدم که خاله رو د يیرايپذ وارد

  :ديپرس یو با خوشحال

  شد؟ یچ -

  .تکون دادم نيرو به طرف سرم

  .بود یمنف -

  :گفت یرو گرفت و جد بازوهام

  .یکنیاشتباه م یدار ديشا ؟یمطمئن -
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  .مبل نشستم یرو آزاد کردم و رو بازوهام

  .خط بود هينه مطمئنم؛  -

سرم رژه  یکنارم نشست. به تلفن نگاه کردم. دو سوال تو ديهم ناام خاله

  نگش نزنم؟زنگش بزنم؟ ز رفت؛یم

زنگ بزنم و بگه  کهنياز ا دميترسی. مرفتیو دلم به سمت تلفن نم دست

 ی. ضعف به سراغم اومده بود! روافتادنیهم م یاام روکار پدرم بوده. چشم

کم ضعف بهم غلبه کرد و خوابم  -و خودم رو مچاله کردم. کم دميمبل خز

  برد

بود و فقط قامت  کيو سمت در برگشتم. تار دميدر اومد. از خواب پر یصدا

  .بود دايپ هيسا یاز تو یمرد

  !؟يیتو هانيآ -

که کار خاله  دادمیکه روم انداخته شده بود و احتمال م يینگرفتم. پتو یجواب

  .ستادميباشه رو پس زدم؛ مبل رو دور زدم و مقابلش ا

  !یاشتباه کرد یديبگو که کار پدرم نبود؛ د هان؟يآ -

- ...  

  ؟یزنیجلو؟ چرا حرف نم یايچرا نم -
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زده خاله صنم رو اومد شگفت رونيب یکياز تار یشد؛ وقت ترکينزد هيسا

و عقب  دميکش »ینيه«بود. از ترس  ستادهيمقابلم ا یکه با لباس خون دميد

  !رفتم

  :اومد هانيآ یکرد خواست حرف بزنه که صدا یاخنده خاله

  ؟یديتموم شد؛ چرا ترس -

هام از دهان خاله خارج شد. دست هانيآ یکه صدا دميد یگشتم ول هانيآ دنبال

بار از  نيا هانيآ یشده بود. جلوتر اومد؛ صدا خيو مو به تنم س دنيلرزیم

  .سمت راستم بلند شد

  ؟یترسیدلم؟ از من م زيعز -

زده بود مقابلم  رونيکه از خونه ب يیهاکه با همون لباس دميرو د هانيآ

  .بود ستادهيکه همچنان ا دمي. برگشتم و خاله رو دستادهيا

افتادم. از ترس  نيزم یخوردم و رو یدو به سمتم قدم برداشتن. سکندر هر

هام رو بستم و از ته جفتشون که روم افتاد چشم یهي! ساديلرزیتمام بدنم م

  !دميکش غيدل ج

  شو! آسو جان، خاله؟ داريب -
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. به سمت خاله برگشتم. خوردنیهام از ترس به هم م. دندوندميخواب پر از

به سمتم  يیجوجمع کردم. خاله با حالت آرامش و دل خودم رو یکم دنشيبا د

  .اومد

  .نجاميمن ا ست؛ين یزي. چزميعز یديخواب بد د -

 مارستانياتاق ب هيکه داخلش بودم شب یخوردم! اتاق کهياطرافم  طيمح دنيد با

  .بود

   نجام؟يمن چرا ا -

  :نشست و گفت یصندل یرو خاله

 . زنگ زدمیگفتن؛ تب کرده بود ونيبه هذ یخوابت که برد شروع کرد -

دکتر اومد ازت  شيچند لحظه پ نياورژانس اومدن، ابنجا آوردنت. هم

  .یشد یطورنيچرا ا نهيچکاپ تا بب یگرفت برا شيآزما

  .رو خارج کرد شيرو به دست گرفت و گوش فشيک

  کجاست؟ هانيآ -

  .کرد شيبهم کرد و دوباره سرش رو تو گوش ینگاهمين

  .خاموشه شيگوش دونم،ینم -
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فکر  نيو به ا دميتخت دراز کش یخون داخل سرمم برگشته بود. رو یکم

نگرانش بودم و دلشوره دست بردارم  کنه؟یم کاریکردم که االن کجاست؟ چ

  !نبود

  شم؟يمرخص م یک -

کنه. احتماال تا ظهر  اتنهيدکتر معا اد،يب شتيفردا صبح جواب آزما -

  .یشيمرخص م

چشمم رد  یخوابم از جلو یشدم. لحظه به لحظه رهياتاق خ ديسقف سف به

حال پر از رمز و راز بود. سرم رو برگردوندم  ني. ترسناک، در عشدیم

  .کردنه پيبا اخم مشغول تند تا دميسمت خاله که د

  د؟يزنگ بزن گهيبار د هي شهيخاله صنم؟ م -

  .سرش رو باال آورد و با همون اخم نگاهم کرد یشکاک با

  .گفتم که خاموشه -

  :از رفتارش گفتم متعجب

  !جواب داد ديلطفا، شا گه؛يبار د هي -

  :ابروش رو باال داد و گفت یتا

  ؟ینگرانش -
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سوالش رو  هام؟یها و بدبختنگرانش بودم؟ نگران مسبب تمام اشک واقعا

دستگاه « گفتیکه م یزن ی. با صداهام رو بستمگذاشتم و چشم جوابیب

هام رو باز کردم و به خاله نگاه چشم »باشدیمشترک مورد نظر خاموش م

  .کردم

 ريلحظه تصو هي یداد. برا هيتک یصندل یرو خاموش کرد و به پشت یگوش

چشمم نقش بست؛  یجلو دادیم هيتک شيصندل یبه پشت یوقت هانيآ ژيپرست

  ؟يیکجا

  ...خاموشه؟ نگرا یديد -

  .آره نگرانشم -

اشک از  یاکردم که قطره یخاله پر از بهت و تعجب شد! خنده ا یهاچشم

  .شد یچشمم جار

  مگه نه؟ شدمیعاشقش م دينبا -

متعجب  شيالحظه راتييهمه تغ نيشد. از ا یصورتش خنث یالحظه یبرا

ته . چشم بستم و از آوردیداشت من رو از پا در م هانيشدم، اما فکر نبود آ

  و خونه برگرده دلم از خدا خواستم که سالم باشه
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مو بلوند با  یچشمانم رو باز کردم. دکتر، زن یفيسالم ظر یبا صدا صبح

. حال خوش شدیبود و خنده از لباش پاک نم یپر از نشاط و سر حال یاافهيق

  .بزنم یکيکرد و باعث شد لبخند کوچ تيدکتر به من هم سرا

  .سالم -

  .ورق را نگاه کرد نيرو باز کرد و چند امپرونده

  ؟ی. چطورريصبح بخ زم،يسالم عز -

  .مانعم شد یاما کرخت نم،يخودم رو بلند کنم و بنش یکردم کم یسع

  .خوبم ممنون -

  :به خاله صنم انداخت و گفت ینگاه

  مادرته؟ -

  :صنم از جا بلند شد و گفت خاله

  مرخص بشه؟ تونهینه مادرشوهرش هستم؛ م -

  :ام کرد و گفتحواله یچشمک ردکت

  !مامان خوشگل یمراقب خودت باش ديبا شتريب یالبته، ول -

به خاله انداختم و زمزمه  ینگاه رتيکه زد درجا خشک شدم. با ح یحرف با

  :کردم
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  !مامان خوشگل؟ بچه؟ -

  .دادیمن و دکتر چرخش م نيشوکه نگاهش رو ب زين خاله

  .نداشته یخانم دکتر؟ عالئم باردار ديمطمئن -

 بيام را امضا زد و دستانش را داخل جپرونده یزد، پا یلبخند دکتر

  .روپوشش کرد

 یداشته باشن؟ بتا یاندازعقب ايحالت تهوع  ديها باحامله یمگه همه -

دو تا کوچولو  اي طونهيش یليکوچولوت خ اي گهيباال بوده؛ حسم م یليخونت خ

  .یدار

امکان نداره.  نيا اي! خداشدیدو برابر م رتميدکتر بهت و ح یهر کلمه با

  .شکمم قرار گرفت یدستم ناخودآگاه رو

 هيبه نظرم شوهرت رو با  ؟یات بگبه خونواده یخوایم یخب، چه جور -

خوشگل خانم  نيگم؛ايم کيکن. باز هم تبر زشيسوپرا یعال یزيربرنامه

  .مرخصه، خدانگهدار

 یسمونيبرم س ینگرانم باشه؟ با ک یک کنه؟یبفهمه من رو قبول م مامانم

 یهمه سوال و سردرگم ني! سرم از ا؟یعال زيکجاست؟ سوپرا هانيبخرم؟آ

  .خاله نگاه کردم یخال یدر به خودم اومدم و به جا یدرد گرفته بود! با صدا
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 ینرمک رو -نوازشش کردم. لبخند نرم یشکمم نگاه کردم و با دستم کم به

  .لبم نشست

  .ستميتنها ن گهيمامان، همدم مامان، د زيعز یخوش اومد -

 ی. خندهديبرگشت و با خنده محکم در آغوشم کش یمرخص یبا برگه خاله

  :سر دادم و گفتم یبلند

خاله  ی. واخوامیاز خدا نم یچيه گهيبرگرده؛ د هانيتا آ خوامیخاله فقط م -

  .یبزرگ شدام! مامانمن حامله شه؟يباورت م

تر کردم. خاله از من جدا شد و و حصار دستم رو محکم دميکش یاخفه غيج

  :گفت یقيعم یبا خنده

  !هييگفتم خبرا یديمبارکتون باشه خاله جان؛ د -

 ی. توميو همراه با خاله به طرف خونه حرکت کرد دميرو پوش هاملباس

قدمم خبر  نيفکر کردم. اول هانيکردن آ زيسوپرا یبه هزار راه برا ريمس

رو  نيماش یهي. کراگرفتمیمورد بخشش قرار م ديدادن به مادرم بود؛ شا

  .در رو باز کرد یدکي ديو خاله با کل ميحساب کرد

  .رو باز کردم و با خنده به سمت خاله برگشتم یورود در

  هش بگم؟ب یبه نظرت چه جور -
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 دميکش غيمقابلم از ترس ج هانيآ دنيکه با د ارميبرگشت تا کفشم رو در ب سرم

به سمتش پرواز کرد.  هانيآ دنيو به عقب رفتم! خاله از کنارم رد شد و با د

  :و گفت ديدر آغوشش کش

  خاموش بود؟ تيچرا گوش ره؟يدلم هزار راه م یگيمادر؟ نم یکجا بود -

به سمتش  طاي. کفشم رو در آوردم و با احتداشتینگاهش رو ازم بر نم هانيآ

و منتظر شدم تا خاله از آغوشش خارج بشه. خاله نم  ستادميرفتم. مقابلش ا

نگرفت  هانياز آ یجواب یبهم انداخت؛ وقت ینگاهميچشمش رو گرفت و ن

  .ما رو تنها گذاشت و به اتاقش رفت یبدون حرف

  ؟یکجا بود -

  کمرنگش کجا رفت؟ یهالحن سردش قلبم به درد اومد! اون خنده دنيشن با

رو  تشيامن یداشتم! دلم آرامش و گرما ديبه سمتش قدم برداشتم؛ ترد آروم

  .ميخونواده بود هيما االن  خواست،یم

  ؟یبرگشت یک -

هاش دوباره به حالت اول برگشته بود؛. خوف و ترس به چشم ستاليکر

  !از هم بپاشه یزندگ نيا ذارمیسراغم اومد؛ من نم

  ن؟يکجا بود -

  ...من -
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صورتم براق شد و  یتو د؛يرو محکم گرفت و به سمت خودش کش بازوم

  :گفت

  ؟یاز محبت مادرم سوءاستفاده کرد ؟یات رفتسراغ خونواده -

قدم  هيآروم کردنش جلو بردم که بازوم رو رها کرد و  یآزادم رو برا دست

  .عقب رفت

  ...من ؛یکنیاشتباه م هانيآ -

  .باعث شد سکوت کنم هاش رو باال آورد ودست جفت

 یکردم؛ اعاده تي. از بابات شکاستيمنتظرت ن یهم کس یاگر بر یحت -

برات نمونده. من... فقط من برات موندم، پس  کسچيه گهيکردم. د تيثيح

  !یشيکه بدبخت م یکن من رو هم از دست ند یسع

چشمم  ی! نم اشک که توکردمیبدنم رو حس م یشد؛ لمس نيقلبم سنگ ضربان

که  دميپدرم و مادرم رو د رياون تصو یبه جا دم،يرو ند هانيآ گهينشست د

  .زدنیبهم لبخند م

  .یکار رو با من بکن نيا یتونی! تو نمیگيدروغ م -

  :زد و گفت یپوزخند
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 ريگفت؟ گفت خدا لعنتت کنه، انشا خ یآخر مادرت چ یلحظه یدونیم -

بود  ی. هر کیدار شدن هم ندارعرضه بچه! خبر نداره که ینيات نباز بچه

  !تو... هه یتا االن دوبار حامله شده بود ول

ها نشستم و به پارکت نيزم یجا روکرد و وارد اتاق شد. همون گردعقب

 یبعد یهاشد استارت قطره یکه از چشمم جار یقطره اشک نيشدم. اول رهيخ

  .رو زد

 دميکش یقيبود. نفس عم شتريب دلم یرو یغصه یدرد اومده بود ول زانوهام

. از جا بلند شدم و به سمت اتاق خاله حرکت دميهام کشچشم ريو دست ز

  .خورهیم یشام چ یبرا نميکردم تا بب

اسمم  دنيزدن در باال اومد که با شن یرو صاف کردم و دستم برا صدام

  .شد زيهام تگوش

  .آسو حاملست -

  کجا بود؟ هانيمدت آ نيا -

  !خب، کارت خوب بود یليخ -

پرتاب  زيم یرو رو یاومد؛ احساس کردم گوش یایپرت شدن ش یصدا

 داد؟یخبر م یبرگشتم. به ک يیرايکرد. از در فاصله گرفتم و سمت پذ

  گرفت؟یم یرو از ک هانيگزارش کار آ
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خونه  یکيتار دنيغرق افکارم بودم که زمان از دستم در رفت. با د قدراون

 نهيبا حوله تن پوشش مقابل آ هانيبه خودم اومدم و به سمت اتاق رفتم. آ

 یکت و شلوار رو دنيبود و مشغول درست کردن موهاش بود. با د ستادهيا

  .تخت، آه از نهادم بلند شد

  ؟یريکجا م -

  .ابروش رو باال انداخت و به سمتم برگشت یتا

  جوابت رو بدم؟ ديبا -

  .دميرنگش کش یاسرمه کيکت و شلوار ش یرو یتخت نشستم و دست یرو

  ؟یايشام نم ینه، برا -

  .و شلوار رو برداشت و پشت پاراوان رفت کت

  .اميوقت م رينه، د -

 یعطر زد و ساعت مچ ی. کمستاديا نهياومد و مقابل آ رونيب شدهآراسته

عطرش رو بو  یضعف رفت؛ هر چ پشيت یرو دست کرد. دلم برا لشياست

  !شدیم شتريعطشم ب دميکشیم

  .خدافظ -

  هان؟يآ -
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 یقهي. ستادميو منتظر نگاهم کرد. آروم به سمتش رفتم و مقابلش ا ستاديا

  :کتش رفته بود رو درست کردم و گفتم ريکه ز راهنشيپ

  .من زنتم، حسابم جداست -

  :کتش گذاشته بودم رو گرفت و گفت یکه رو یدست

  .خدافظ ،یريجهانگ دختر یول یزنم -

  .بودم رهيباز اتاق خ مهيزده به در نکرد و رفت. ماتم رهام

غذا شدم اما با  اليخيو ب دميشکمم کش یرو یور شد. دستبهم حمله یگشنگ

 یزيکه تو شکم داشتم به سمت آشپزخونه رفتم تا چ یاتربچه ادآوردنيبه 

  درست کنم

آشپزخونه  یاز تو رم؛يخودم رو بگ ینتونستم جلو گهياملت که بلند شد د یبو

  :بلند داد زدم

  !شام نيايخاله؟ خاله صنم؟ ب -

  .ديخاله به گوشم رس یخفه یصدا

  .االن -
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برداشتم و شروع  یکوچک ازيپ خچاليکنار  یازيکردم. از جاپ ازيهوس پ هوي

خاله  دنيگذاشتم. به محض د زيم یکردنش کردم. قاچ زدم و رو زيبه تم

  .لقمه رو گرفتم نياول

  !که از دهن افتاد نيايب -

  :کرد و گفت یاخنده خاله

  .یزد یمرغچه کباب تخم -

دهنم رو  یام جلومعده یام گرفت، اما با باال اومدن محتواخنده هشيتشب از

قدر محکم جلو دهنم رو گرفته بودم . اوندميدو يیگرفتم و به سمت دستشو

  .کنم یکارفيکث ريمس یکه مبادا تو

هام گرفتم و شروع کردم به عق زدن. دست يیرو داخل روشو سرم

شد و کمکم کرد تا  سيو تحمل وزنم رو نداشتم. خاله وارد سرو دنيلرزیم

تخت دراز  یخودم رو جمع و جور کنم. به کمک خاله به اتاق رفتم و رو

  .دميکش

  .ميچکاپ بگرد یپزشک ماهر برا هيدنبال  ديفردا صبح با -

  .حرف زدن نداشتم و فقط سرم رو تکون دادم جون

  !یضعف نکن ارميشربت قند برات ب هينخواب من برم  -
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 ترعيسر یهر چ خواستیرو مرتب کرد و از اتاق خارج شد. دلم م پتو

زدم  یصداش رو بشنوم. از ذوق افکارم لبخند نمش،يبرم و بب یسونوگراف

 دنيکردم. با د بازمهيچشمم رو ن یو خوابم برد. با تکون خوردن تخت کم

موهام  یکه رو یآروم گرفتم و دوباره چشمم رو بستم. نوازش یکم هانيآ

  .تمومش کنه خواستمیکه نم کردیام مبود و تشنه فيقدر لطاون نشست

رو تجربه  نشيترنيريبودم حاال داشتم ش دهيند یکه چند ماه بود محبت یمن

  .رو حس نکردم یزيچ گهيشد که د قيو عم نيقدر خوابم سنگ! اونکردمیم

 دنشيخواب بود و از د هانيشدم! آ دارياز خواب ب یديبا ضعف شد صبح

. خواستم بلند زدمیبه مادرم زنگ م ديفرصت با نيدلم آروم گرفت. تو اول

  .هام رو بستم تا بهتر بشمرفت، پس نشستم و چشم جيبشم که سرم گ

شپزخونه حرکت کردم. دلم نون تازه از جا بلند شدم و به سمت آ آروم

کره مربا رو  یلقمه نيقانع شدم. اول اما مجبوراً به تست شب قبل خواستیم

  .بود نگيمثل دوپ شينيريکه خوردم جون دوباره گرفتم؛ ش

هام رو به شدم. دست یعال یصبحونه هي دنيکردم و مشغول چ زيتم رو زيم

مقابلم داشت بهم چشمک  نيرنگ یشدم. سفره  رهيهم زدم و به شاهکارم خ

  .تا دوباره صبحونه بخورم زدیم

  .سمت اتاق خاله رفتم و آهسته در زدم به
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  ؟یداريخاله صنم ب -

گوشم رو به در  تيصبر کردم، نها یمجدد در زدم. کم دمينشن یجواب یوقت

در  ینگران کم دمينشن یزيچ ینه، اما وقت اي اديم يیصدا نميچسبوندم تا بب

باال  یتخت به آروم یرو باز کردم و سرم و داخل اتاق کردم. جسم خاله رو

  .دادیم شيو خبر از سالمت رفتیم نييو پا

کنم  دارشيوارد اتاق شدم و به سمتش رفتم. دستم رو دراز کردم تا ب آروم

  .کنار تخت توجه رو جلب کرد زِ يم یرو شيگوش یبرهيکه و

پسرت هم  بره؛یطرف داره تو حسابا دست م ه؛ييخبرا هيتو کارخونه  نيبب«

ندارم.  زيچ چيبه ه یرو خراب کرد. دسترس زيزد همه چ تشيکه با عصبان

  »!نره ادتيپول من 

 یگوش یکنار صورتم رو پس زدم و رو یزشدهيآو یبود؟ مو یچ منظورش

سواالتم  یايتو در شتريضربه زدم تا روشن بشه. دوباره متن رو خوندم و ب

ً يزدن خاله سرغرق شدم. با غلت خاله دوباره به  و لبخند زدم، اما ستادميا عا

  .خواب رفت

  کردم دارکردنشيکردم و شروع به ب یپوف

  !؟یخاله؟ خاله صنم؟ مامان بزرگ جون -

  :زد و گفت یهاش رو باز کرد. لبخندبه بدنش داد و چشم یکش و قوس خاله
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  .ريصبح بخ زم،يسالم عز -

  :و گفتم ستادميا صاف

  .کنم داريرو ب هانيمن برم آ ديريم زيم. تا شما سر ريصبح بخ -

ً يپس سر اومد،یجو اتاق خوشم نم از گرد کردم و به سمت اتاقمون عقب عا

  حرکت کردم

بود  دهيتخت خواب یباز روباز اتاق رو هول دادم و وارد شدم. طاق مهين در

رو  هانيآ یرو نيگرفته بود؛ هر کس اام هم دهنش باز بود. خنده یو کم

  !سنگ وجود داره اشنهيس یقلب تو یکه جا کردیباور نم ديدیم

. دمياش کشبلند و آشفته یتو موها یتخت نشستم و دست یرو کنارش

  .هاش رو باز کردو چشم دنيهاش لرزپلک

  .ريسالم، صبح بخ -

  :بمش گفت یچشم بست و با صدا دوباره

  ه؟يسالم، چه ساعت -

  :کنار تخت برداشتم؛ روشنش کردم و گفتم زيم یرو از رو شيگوش

  .نييپا اينه و ربعه. صبحانه آمادست؛ ب -
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نداشت، پس به سمت  یباطر شي. گوشديگفت و دوباره خواب »یهوم«

  .شارژش رفتم و داخل شارژ گذاشتم

 یرچشميبلند شد. ز اشبرهيو یگذاشتم صدا زيم یرو رو یکه گوش نيهم

زدم  یبه تاچ گوش یاهاش بسته بود. ضربهانداختم که چشم هانيبه آ ینگاه

  .و روشنش کردم

 یآقا مينداشت یاکنندامروز صبح آزاد شد. مدارک قانع یفدو یآقا سالم،«

  ».سپنتا، پس رفع اتهام شدن

 دهيحاال که بابا آزاد شده راه برگشت و بخش ديبه سراغم اومد. شا یخوشحال

 یبرا یليکه قراره خ دونستمیهم م یشدنم هموارتر شده باشه، اما از طرف

  .گرون تموم بشه هانيآ

  ؟یکنیم کاریچ یدار -

  !زدم ی! به سمتش برگشتم و لبخند مضطربدياز ترس باال پر امشونه

  !ايرو به شارژ زدم. من رفتم، توام زودتر ب تيگوش یچيبابا! ه دميترس -

 یتکون داد و همون حالت یتخت نشست و داخل موهاش چنگ زد. سر یرو

. دستپاچه به زهيریم يیخاله داره چا دميموند. به سمت آشپزخونه رفتم که د

  :سمتش رفتم و گفتم

  !زميمن بر نيشما چرا خاله جون؟ بد -
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  :رو سر جاش گذاشت و گفت یقور

  .نيبرو اون رو بب ومدهيتا ن خواد؛ینم -

روشن بود. دوباره ترس به  زيم یرو شياشاره کرد. گوش زيم چشم به با

رو  یپخش کرده باشن؟! گوش هانياز آ گهيد زيچ هيسراغم اومد؛ نکنه باز 

آدرس مطب دکتر زنان و  دنيچنگ زدم و شروع کردم به خوندن اما با د

  !ها، تپش قلبم منظم شدکنندهمراجعه یتمنديرضا زانيم

  !ميجا باشاون ديبا ميوقت گرفتم؛ عصر ساعت پنج و ن نيآنال -

  د؟يباش کجا

. مضطرب کردیتنش م رپوشيبرگشتم که داشت ز هانيبه سمت آ خوردهکهي

رو  ینشست؛ گوش زياون سمت م لکسير یليبه خاله انداختم که خ ینگاه

  .ازم گرفت و خاموشش کرد

  .نکردم یکار چيو من ه دهيجمعه ع خوام؛یمزون، چند دست لباس م -

مقابلش گذاشتم  ختم؛ير يیچا وانيل هيکنارم نشست. از جا بلند شدم و  هانيآ

نقش  یهمه مهارت خاله برا نينشستم. تو دلم به ا ميقبل یو دوباره سر جا

 آوردمیدر م یبازیقدر کولگفتم؛ حاال اگه من بودم اون نيآفر کردنشیباز

  .ديفهمیم عيکه طرف سر

  !مونهیآسو خونه م ست؛يبه آسو ن یازيمامان. ن برمتیخودم م -
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نگاهش  یام برم. کمکه به سمت خانواده ترسهیرو خونده و م اميکه پ دميفهم

  .کردم و سپس نگاه پر از التماس رو سمت خاله روانه کردم

  !کارها زنونست بچه؛ رو حرف مادرت حرف نزن نيا -

  :گرفت و قبل از خوردنش گفت یالقمه هانيآ

  ...پس خودم -

  :گفت یزد و شاک زيم یمحکم رو یرو کم شييچا وانيل خاله

  ام؟ياش بر نماز عهده یکنینکنه فکر م ايزنت رو بدزدم؟  یترسینکنه م -

  :باال برد و گفت ميهاش رو به حالت تسلدست هانيآ

  !نکردم صنم بانو، عروست مال خودت یجسارت نيمن همچ -

اش رو دهنم گذاشتم. مزه زيم یرو یقاشق از نوتال هيو  دميکش یراحت نفس

  !اش رو دوست داشتهم اون مزه ديرو دوست داشتم؛ شا

اش بلند شد و به سمت اتاق رفت تا آماده بشه بعد از خوردن صبحانه هانيآ

  .ستادميجا وا. بلند شدم تا به اتاق برم که با حرف خاله همونرونيو بره ب

  .ميريملو  کنهیم چتيسوال پ ینرو! االن بر -
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. زدمیتو دروغ گفتن خنگ م یباهوش بود و من کم یليخ گفت؛یم راست

العاده به که فوق یرنگ ديسف شرتيو ت یکت اسپرت به تن با شلوار ل هانيآ

  .رفت یبه سمت در خروج اومدیاش مپوست برنزه

  .امخونه ساعت دو -

  .زد رونيونه باز خ یاکرد و عجله یگفتم و خداحافظ یاباشه

  .زد رونياز خونه ب یاکرد و عجله یگفتم و خداحافظ یاباشه

  عجله داشت؟ قدرنيشده؟ چرا ا یچ -

  :شوق گفتم با

بوده، آزادش کردن خاله  که کار بابام ارنيبابام آزاد شده. نتونستن مدرک ب -

  !جون

**  

  یراو

چشمانش نبود. او همچنان از ذوق  یهایشدن آب رهيحواسش به ت اصال

  شدیفشرده م شتريصنم ب و نان تست در مشت کردیبرگشت پدرش صحبت م

***  
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مبل  ی. خاله سفارش چند پرس غذا داد. رورفتیو دلم به کار نم دست

رو براش  هانيبهتر خواستیدلم م کردم؛ینشسته بودم و به بچه فکر م

  .از االن برام مهم شده بود اشزهيهمه چ تش،يترب اش،ندهيفراهم کنم. آ

  آسوجان؟ -

و به  ستادميخاله از فکر در اومدم و به سمت اتاقش رفتم. دم در ا یصدا با

  :دمينگاه کردم. متعجب پرس کردیخاله که شال و کاله م

  ن؟يريشده؟ کجا م یچ -

  :کرد و گفت ميتنظ نهيآ یرو جلو شالش

 ليتحو رميندارن غذا رو بفرستن؛ دارم م کياز رستوران زنگ زدن پ -

  .رميبگ

  .دوشش انداخت یکوچکش رو رو فيو ک ستاديا مقابلم

  برم؟ ؟یکه ندار یباهام کار -

بود.  دهيغذا به خودش رس هي ليتحو یبرا یاديز کمينگاه انداختم؛  پشيت به

  :افکارم باال انداختم و گفتم یبرا یاشونه

  !دينه، مراقب خودتون باش -
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بازوم زد و از اتاق خارج شد. دنبالش تا دم در  یدستش چند ضربه رو با

 یخونه یرفتم و مطمئن شدم که رفت. خوشحال به سمت تلفن رفتم و شماره

لرزونم گرفتم. بوق آزاد که تو گوشم پخش شد  یهاپدرم رو با دست

  .خاله بر نگردن اي هانيانداختم تا آ یمضطرب نگاه به در ورود

  الو؟ -

  !برد نيمادرم تمام استرسم رو از ب یصدا

  الو؟ -

  :رو جا به جا کردم، لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم یگوش

  ؟یسالم مامان، خوب -

  سالم، شما؟ -

برد. با غم  نيهام از بلب یسرد و سوال سردترش ،لبخند رو از رو یصدا

  :گفتم

  .مامان؟ منم آسو -

  !خانم، مزاحم نشو شناسمینم رو یکس نيمن همچ -

افتاد.  نيزم یاز دستم سر خورد و رو یگوش د،يچيکه پ یبوق اشغال یصدا

  !من رو فراموش کنن یراحت نيبه هم توننیامکان نداره؛ نم نينه ا
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  .ها پدر و مادرم هستنامکان نداره خدا جون، اون -

نشستم؛  نيزم یسرم رو به اطراف تکون دادم و رو کيستريحالت ه به

  .شد یهام جاراز چشماشک 

. دروغ گفت؛ دروغ گفت و قطع کرد. من شناسهیگفت من رو نم -

  !راه بهم نشون بده هيکنم؟ خدا تو  کاریچ ايدخترشونم. خداتک

داده بودم و نشسته بودم.  هيتک واريجا به دساعت گذشته بود و من همون کي

اومد؛ احتمال دادم که خاله باشه، پس تالش نکردم که بلند  یدر ورود یصدا

که  دميرو د هانيمردونه مقابلم، سرم باال اومد و آ یهاکفش دنيبشم، اما با د

  .بلند به سمتم اومد یهابا قدم

  :گفت یام گذاشت و با لحن نگرانگونه ینشست و دستش رو رو مقابلم

  ؟ینشست نجايچرا ا ؟یخوب -

از دست دادن  ايهاش رو باور کنم چشم ینگاهش کردم؛ نگران زدهماتم

ام زد و صورتم رو با دو دستش قاب به گونه یآروم یليام رو؟ سخانواده

  .گرفت

  ؟یشنویصدام رو م ؟یبا توام آسو، خوب -

لب باز کردم تا حرف بزنم که  شد؛یمادرم تو گوشم اکو م یلحظه صدا هر

  :تموار گفشد. زمزمه یاشکم جار
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  .یام رو ازم گرفتخونواده -

  .هام شدچشم یرهيشل شد و خ یدستش کم حصار

کار رو با ما  نيتو ا ،ی. تو کردگفت مزاحم نشم شناسه،یگفت من رو نم -

  هات؟پ ی. چرا؟به خاطر عقده و حقارت بچگیکرد

. دست چپم رو بلند کردم و دادینشون نم یو واکنش کردیفقط نگاهم م مات

  .کردمیگذاشتم؛ تپش قلبش رو حس م اشنهيس یرو

  !تپه؟یانتقام م ی... برانجايمن مونده؟ ا یهنوز برا يیجا -

 یدستم رو بردارم و از جا بلند بشم که دستم رو گرفت و دوباره رو خواستم

  !بند اومد امهيقلبش گذاشت؛ شوکه از کارش گر

  چرا نبض داره؟ تپه؟یتو بگو! چرا م-

دادم سکوت کنم تا خودش به  حيترج زد؛یدو م -ش دوتو صورت هامچشم

  .اديحرف ب

  ؟ینزنه؟ ازم متنفر یخوایم -

انداختم و شروع کردم به  نييو بغضم سر باز کرد. سرم رو پا ديلرز امچونه

 یهاش که قرار گرفتم و سرم رودست تيکردن. تو حصار امن هيبلند گر-بلند

پر آرامش تپش قلبش آرومم کرد؛ به نظرم دوست  یقلبش قرار گرفت.صدا

  !یبش ومفقط با اون آر ادياگر ازش بدت م یحت کهنيا ن؛يهم یعنيداشتن 
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 یخواستینکن! مگه نم یباز ندمونيجفتمون، با آ ی! با زندگهانينکن آ -

ها رو به کام خانواده یقانوناً. زندگ االن زنتم؛ شرعاً و ؟یاريمن رو به دست ب

  !کنمیتلخ نکن؛ خواهش م

  :گوشم برد و نجواگونه گفت ريرو به ز سرش

  !زميادامه نده عز شه؛يبا مرگ من تموم م نهيک نيا -

اش  نهيس یرو تو دستم مچاله کردم و سرم رو تو رهنشيام پ گهيدست د با

ه هام کرد دست راستش دور شون دنيکردم.شونه هام که شروع به لرز یمخف

که  یو دم قيسرم گذاشت.متوجه نفس عم یسفت تر شد و چونه اش رو رو

  .از موهام گرفت شدم و لرزش شونه هام خاموش شد

  :. دستش رو به سمتم دراز کردستاديکرد و مقابلم ا رهام

  !زميبلند شو، پاشو عز -

پر از تمسخر و نفرت نبود.  زميبار بود که لحنش موقع گفتن عز نياول نيا

رفت. موهام  یبهداشت سيدستش رو گرفتم و از جا بلند شدم. به سمت سرو

  .رو به پشت گوشم فرستاد و با آب خنک مشغول شستن صورتم شد

  .باشه هانيآ نميبیم نهيآ یکه از تو یشخص شدینم باورم

  مامان کجاست؟ -

  :خودم اومدم و گفتم به
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  رونيرفت ب -

  .دستش رو با حوله خشک کرد کرد و ولم

  نگفت کجا؟ -

و از  ديداخل موهاش کش ی. چنگگفتم یزدم و نوچ کوتاه هيتک يیروشو به

  :کرد و گفت یبه موهاش انداخت. نوچ ینگاه کالفه ا نهيداخل آ

  .شگاهيبرم آرا ديبا -

  .کنمیمن برات کوتاه م -

  :نگاهم کرد و گفت طونيمتعجب و ش ینگاه با

  .دميم حيرو ترج شگاهيآرا -

  :به گردنم دادم و گفتم یبه کمر شدم، تاب دست

  .کنمیبابام رو خودم کوتاه م یموها -

  :گرفت و گفت یزير شگونيقدم به سمتم اومد. لپم رو ن کيکرد؛  یاخنده

  !بابات بشم جوجه هيشب خوادیاصال دلم نم -

اش از شدهکج یهاو لب یبا خونسرد هانيکه آ دميکش یغيحرص ج از

  .ستميخارج شد. من موهات رو کوتاه نکنم آسو ن سيسرو
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 یفکر یدو بعد از ظهر بود که خاله دست پر اومد. کم یهاکينزد ساعت

 د،يپرسیاش سوال مدر مورد برنامه هاني. آشدیبود و تو خودش غرق م

 اي شدیاا نمکنه، اما خاله متوجه سوال کاریچ خوادیم ديبعد از ع کهنيا

  .دادیپرت م یهاجواب

ادامه  گهيسمتم انداخت که با چشم و ابرو عالمت دادم د ینگاه معنادار هانيآ

بود.  یاش تکرارنشدنرو با ولع تا آخرش خوردم؛ مزه ینده. جوجه زعفرون

. کنهینگاهم م رهيخ یبه صندل زدههيتک هانيآ دميسرم رو باال آوردم که د

شد و  ليمتما زيمکرد. سمت  یاتکون دادم که خنده هيچ یمعنا هيسرم رو 

  :گفت

  ؟یمن هم بخور یبرا یخوایم -

شدم. غذاش رو پس  مميعظ یغذاش رو جلوم گذاشت که متوجه سوت ظرف

  .زدم و مقابلش گذاشتم

  .ام بودگشنمه یليصبحونه کامل نخوردم خ یدونی... مزهيچ -

ً يزدم و سر یپهن لبخند  رفتمیاتاق رژه م یکردم. توآشپزخونه رو ترک  عا

. در اتاق باز ارميدر م یبازکه چرا دارم خنگ فرستادمیو به خودم لعنت م

ً يشد و من سر وارد اتاق شد و با  هانينشستم. آ شيآرا زيم یصندل یرو عا

  .مکث نگاه ازم گرفت یکم
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  :دميسمت کمدش رفت و مشغول برداشتن لباس شد. کنجکاو پرس به

  ؟یريکجا م -

  .آورد رونيرنگش رو ب یسمتم برنگشت و پالتو خاکستر اصال

  .دعوتم يیفردا شب جا شگاه؛يآرا -

  .رو از دستش گرفتم. ابروش رو باال انداخت شيجا بلند شدم و شال گردن از

  ؟یکنیم کاریچ -

  :دميرو تو کمد برگردوندم و پرس هاشلباس

  ن؟يدار یچيق -

  ؟یچ یبرا یچيق -

  :و گفتم ستادميبه کمر مقابلش ا دست

  !گميموهات م یبرا گهيبرش پارچه، خب معلومه د یبرا -

  :کمدش برگشت و گفت سمت

  !تصورش هم وحشتناکه -

  :و گفتم ستادميکمد ا یليدر ر یجلو

  نکنم، خب؟ مونتيپش دميبهم اعتماد کن! به عنوان زنت قول م -
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  .نگاهم کرد و به سمت حمام رفت ديبا ترد یکم

  !. تو حموم منتظرمزميتو اتاق کارم داخل کشو م -

 یکيو به سمت اتاق کارش رفتم. کشوها رو  دميکش یاخفه غيج خوشحال

 یکردم. پارچه داشيپ یآخر یتو کشو کهنيتا ا کردمیباز م یگريپس از د

  .زدیآخر کشو بهم چشمک م یقرمز رنگ

. کشو رو تا ستيپشت در ن هانيسمت در انداختم و مطمئن شدم که آ ینگاه

 واريپارچه رو برداشتم. شوکه به عقب رفتم و به د یآخر باز کردم و تا

  !خوردم

 ی! با ترس به سمتش رفتم و با سر انگشتانم کمه؟يواقع یاسلحه هي ني... انيا

اسلحه داشته  ديبا هانيبود. مجوز داشت؟ اصال چرا آ یلمسش کردم؛ واقع

  باشه

  !آسو؟ -

به سرعت در کشو رو بستم و از اتاق خارج شدم.  دميرو که شندادش  یصدا

هام نشوندم لب یرو یلبخند دم؛يکش یقيوارد حمام بشم نفس عم کهنيقبل از ا

نشسته بود و سرش رو سمت وان به عقب  یراحت یصندل یو وارد شدم. رو

  .برده بود
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مخصوصش رو از سکو  یداخل حمام گذاشتم و شامپو زيم یرو رو یچيق

برداشتم. سرش رو که قشنگ شستم مشغول شونه کردن و آروم کوتاه کردنش 

خودم رو جمع  یراستم؛ کم یشد تا پهلو دهيشدم. انگشتش از رون پام کش

  :کردم و با اعتراض اسمش رو صدا زدم

  !هانيآ -

  هوم؟ -

  .شدم رهيخ طونشيش یهاو به چشم دمياز کار کش دست

  !چرا؛ نکن یگيبعد م کنمیکچلت م -

  .کرد و سرش رو به حالت اول برگردوند یاخنده

  !ترهموهام مهم ،یاوک -

موهاش شدم. کارم که تموم شد  یهيکردم و مشغول مرتب کردن بق یاخنده

  .شدم رهيعقب رفتم و به شاهکارم خ تيبا رضا

  .زهيریهام مهنر از انگشت -

موهاش رو به سمت چپ و  ی. کمستاديا یقد ینهيبلند شد و مقابل آ هانيآ

  .هاش ازم تشکر کردچشم تيکرد و در آخر با برق رضا تيراست هدا
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پنج با خاله برم  ديبا مهي. ساعت چهار و نريتوام دوش بگ رون،يب رميمن م -

  .رونيب

بود  دهينرس رهيبرام تکون داد. دستم به دستگ یرو در آورد و سر شرتشيت

گردشده نگاهش کردم! دستم رو  یهاشدم. شوکه، با چشم دهيکه به عقب کش

  .ديپشت دستم رو بوس سشيخ یبا خنده باال آورد و با لبا

  .که کرد فقط نگاهش کردم یاز کار مبهوت

  .ممنون -

  :تکون دادم و گفتم یرو به سخت فکم

  !کنمیخواهش م -

زدم. هنوز  هيکنارش تک وارياومدم و به د رونيتلوخوران از حمام ب -تلو

قلبم پر از شور بود، پر  کردم؛یپشت دستم رو حس م یو داغ یسيحس خ

  .ها تموم بشنلحظه نيا خواستیبودم؛ اصال دلم نم جانياز ه

  .مبل نشسته و منتظر خاله بودم یرو دهيپوش لباس

  م؟يبر -

. از جا بلند شدم کردیرو چک م فشيکه ک دميعقب برگشتم و خاله رو د به

  .ش رفتمو به سمت
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  .ميبر -

  :بلند شد هانيآ یپا کردم که صدا رو هامکفش

  !یلحظه گوش هي -

  .آورد و به سمتمون اومد نييرو پا یکه گوش دميسمتش برگشتم و د به

  .مامان یريکجا م یآخرش هم نگفت -

 یشدم. برق رهيزد و از خونه خارج شد. به صورت جذابش خ یلبخند خاله

  .مرد قدرتمند بودم ني! من زن الرزوندیهاش بود که دلم رو متو چشم

  .برم؟ خاله منتظرمه -

کرد. لبش به  کيرنگم رو به هم نزد یاقهوه یپالتو یهاشد و لبه کمينزد

  :خنده کج شد و گفت

  ؟یمراقب خودت هست -

 ششيکنم و از پ هيجا گرهمون خواستیغرق لذت شدم که دلم م قدراون

  !نرم

  .اوهوم -

  .ام رو گرفت و سرم رو باال آوردچونه متيمال با

  ؟یموش -زبونت رو آقا گربه خورده موش -



269 | P a g e 
 

  :کردم و گفتم یاخنده

  !دميبرم؟ دارم عقلم رو از دست م یبذار شهيم -

  .خوامیم هاشیمرد رو با تمام بد نيکرد که هوش از سرم برد. من ا یاخنده

  .خدافظ زم،يبرو عز -

اش برم. گونه جوابیکه به خرج داده ب یهمه مهر نيدر مقابل ا ومدين دلم

ً يو سر دميرو بوس   .اومدم رونياز خونه ب عا

رفت. داشت با خاله بگو بخند  نياز ب هيدختر همسا با،يز دنيبا د امخنده

  :. خاله به سمتم برگشت و گفتستاديصامت ا دنميکه با د کردیم

  .ردهآو یخانم نذر بايآسو جان، ز -

دادم و با  یرلبيباال انداختم و با غرور به سمتش رفتم. سالم ز يیابرو یتا

  :پوزخند گفتم

  ه؟يمناسبتش چ یدرد نکنه ول ؟دستتونیموقع سال؟ نذر نيا -

  :شوکه نگاهم کرد و در آخر گفت یکم

  .اموات یشاد یبرا -
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 یداغ و نعنا داغ رو ازيپ یشدم. دلم برا رهيمقابلم خ یآش رشته یکاسه به

نگاه از کاسه  یرفت.آب دهنم رو قورت دادم و به سخت یلي_ و یليآش ق

  .شدم رهيمقابلم خ یآش رشته یگرفتم و دستم رو دراز کردم و به کاسه

  .من ببرم نيروحشون شاد؛ بد -

  !مينگاهش کن ريکه باعث شد با خاله متح ديرو عقب کش دستش

  .دمشيم هانيبربن، من به آقا آ رونيب نيخواینه من... شما م -

  :کردم و گفتم یاخم

االن ظرفش رو  تونمیم یندارم، حت یاسپنتا، در ضمن من عجله یآقا -

  !نيبهتون بدم، پس به من بد

با  دينگاه مشکوک خاله و اخم من رو د یتعلل کرد و در آخر وقت یکم بايز

به سمت آپارتمان  یسرسر یآش رو دستم داد و با خداحافظ یاکراه کاسه

  .باز شد یمعطلیچهار طبقه رفت. زنگ در رو زدم که ب

  !بود ستادهيا یمتعجب دم در ورود هانيآ

  دستت؟ هيشده؟ اون چ یزيچ -

ً يآش رو محکم به شکمش زدم که سر ی! کاسهدميلرزیم تيعصبان از از  عا

  .دستم گرفت و با اخم نگاهم کرد
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  !نره ادتياش فاتحه -

 یزدم و همراه خاله به سمت آژانس رونيردن بهش از خونه بنگاه ک بدون

به خودم  یو کم دميکش قيچند نفس عم نيبود. داخل ماش دهيکه تازه رس ميرفت

  .دستم نشست که به خودم اومدم و نگاهش کردم یمسلط شدم. دست خاله رو

ً که االن باردار کنه،ینگاه نم یبه کس هانيآ یتا تو هست - و  یمخصوصا

  .تو و بچست یتوجهش رو یهمه

  :و پرغم گفتم دميکش یآه

. هر زنمیهاش سر و کله مشدم دارم با معشوقه شيوارد زندگ یاز وقت -

 هيروز شکوفه،  هيتا از دور خارجش کنم.  شهيم دايپ یک نميروز منتظرم بب

  !خاله جون خوادیدلم آرامش م ه؟يک یبعد با،يروز ز

  :دستم رو فشار داد و گفت خاله

پسردار شدن  یگفت تو عرضه هانيبه آ ريجهانگ یروز هي ؛یدونیم -

. نوبت مياون روز که طرد شد یفردا شست؛يو ر رگیتو ب یبچه ،یندار

. خوادیرو جز تو نم یکس یبچه گفتیکنه. م ميدکتر گرفت تا خودش رو عق

که دکتر بهش داده  يیمدت تمام دستورها هي یگرفتم، حت یحرفش رو جد

  گفت؟ یچ یدونیم ديخبر ازدواجت به گوشش رس یرو انجام داد. وقت دبو

  .و شور خاله رو نگاه کردم تا حرفش رو ادامه بده یکنجکاو با
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. ديچيپیمدت به خودش م هيآسو رو نداره.  یبچه اقتيگفت سبحان ل -

ازت پسر  هانيآ یکه گفت تيقابل تحمل شده بود. روز عروس ريرفتارش غ

داشته که  دي. هنوز امادينتونسته با خودش کنار ب دميشوکه شدم! فهم خوادیم

  .ارهيتو رو به دست م

. ميشد ادهيپ دهيچيخاله حرفش رو تموم کرد. با افکار درهم پ نيماش ستادنيا با

  .ميبعد از ورودمون به مطب وارد اتاق دکتر شد قهيده دق

 یبرام سونوگراف ديرو د مشيآزما جينتا یبود. وقت یاخندهو خوش انساليم زن

 هيمطب آدرس  یبچه رو بفهمه. منش ینوشت تا سن حدود یاورژانس

رو بهم داد. از خاله خواستم تو مطب منتظرم  ترنييپا ابونيخ هي یسونوگراف

قلبش  ینم، صدايباشه تا برگردم. تمام طول راه رو پرواز کردم تا فندقم رو بب

  رو بشنوم

گرفتم و  واري. دستم رو به دکردیدلم درد م ريراه نفس کم آوردم. ز یانهيم

 یآروم، تر شدم دوباره به راه افتادم. شلوغ ی. وقتدميکش یدر پ یپ یهانفس

بود که بعد از  یبار نياول ني. ادادیبهم م یامردم روح تازه یخنده رو،ادهيپ

  .دميچرخیمردم م نيپنج ماه آزادانه ب

کردم و وارد  یاخنده«...» دکتر  یسونوگراف کينيبزرگ کل یتابلو دنيد با

باال اومده نشسته بودن و با بغل  یهاباردار با شکم یهاخانم یشدم. تمام

  .ستادميرفتم و مقابلش ا یمنش زي. به سمت مکردنیصحبت م شونيدست
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  .هستم یسالم، فدو -

  .دستور پزشک رو مقابلش گذاشتم یبرگه

جواب رو براشون  دينوشتن؛ با یاورژانس یبرام سونوگراف ینيدکتر ام -

  .ببرم

  :گفت یبه برگه نگاه کرد و سپس با لبخند یکم

  ست؟ين یمشکل شه،يآزاد حساب م تتيزيو زميعز -

  .عابربانک خاله رو خارج کردم فميزدم و از داخل ک یلبخند

  کشه؟یطول م یلينه اصال، فقط خ -

  :بود و گفت نهيوارد کردن مقدار هز مشغول

اومده؛ داخل بره نوبت  یمثل شما اورژانس گهيخانم د هي زم،ينه عز -

  .شماست

 قهينشستم. ده دق یخال یتنها صندل یکردم و بعد از دادن رمز رو یتشکر

معطل  یساعتمياز اتاق خارج شد و زن باردار وارد شد. ن یبعد خانم مسن

  :صدام زد یبلند شد. همراه اون منش یزنگ یصدا کهنيشدم تا ا

  .داخل دييبفرما یخانم فدو -
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 یرهيمتعجب خ یاومد و رفت. کم رونيب اني. همون زن گردميدر اتاق رس به

 زياخمالو پشت م یافهيبا ق یرفتش شدم و وارد اتاق دکتر شدم. زن ريمس

  .بود يینشسته بود و در حال خوردن چا

. دميتخت دراز کش یلباسم رو باال دادم و روکردم که جواب نگرفتم.  یسالم

رو تموم کرد و ژل  شييچا کهنيمنوال گذشت تا ا نيبه هم یاقهيپنج دق

  .ديشکمم مال یمخصوص رو رو

 یصدا دنيچه وضع برخورده؟ با شن نيا ومد؛يخوشم ن شياخالق کار از

جا بود، کوچک کنارم انداختم. اون تورينگاهم رو به مان یخش بلند-خش

  .رنگ بود یمشک ینقطه هي ی. اندازهدمشيد

. دميتوپ قلبش رو شن -توپ یبعد صدا یناخواسته به خنده باز شد. کم هاملب

  !شد؛ همچنان قادر به بستن لبخندم نبودم یاز چشمم جار یقطره اشک

رو به سمتم گرفت. شکمم رو پاک  یدستمال کاغذ یکه تموم شد بسته کارش

  .تخت نشستم یکردم و رو

  خانم دکتر حالش خوبه؟ سالمه؟ -

  :گفت احساسیبود و ب پيبه من مشغول تا توجهیب

  نام پدر؟ ؛یديقلبش رو شن یصدا -

  :. با غضب گفتمکردمیکرده نگاهش م اخم
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  .سپنتا هانيآ -

 دفعهکيم برگشت؛ سمت یبرداشت و با تعجب و شگفت بورديرو از ک دستش

  :ديو پرس ديخند

  مشهور؟ داریگالر -

از جا بلند شدم و با غرور  ؟یايم افهيمن ق یابروم رو باال انداختم. برا یتا

  :گفتم

  .منتظر جواب هستم رونيمن ب -

  :گفت یجا بلند شد و با خوشحال از

  ن؟يخوریم يیچا شه؛ياالن حاضر م -

نشستم.  یهمون صندل یجوابش رو بدم از اتاق خارج شدم و رو کهنيا بدون

با سرعت مناسب  دفعهنيگرفتم. ا ليربع صدام زدن و جواب رو تحو کيبعد 

  .اديحرکت کردم تا دوباره درد به سراغم ن

رفتم  یمنش زيکجا رفته؟ به سمت م یعني. دميو خاله رو ند دميمطب رس به

  :و گفتم

  د؟يديهمراه من رو ند د،يببخش -

  :گفت دنميرو باال آورد و با د سرش
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. جواب رو گردنیهمراهتون گفتن کار دارن و زود بر م یخانم فدو -

  بفرستمتون داخل؟ د؟يگرفت

  .بله گرفتم -

  :تکون داد و گفت یسر

  !ديخانم داخل بر نيبعد ا -

 يیجا قدرنينشستم. کجا رفته؟ چرا ا یصندل یکردم و وارفته رو یتشکر

  به؟يعج قدرنيمادر و پسر ا نيهم مونده براشون؟ چرا کار ا یکس ره؟مگهيم

 ديو سف اهيس یمقابلم رو باز کردم و به عکس کوچولو یدو جلد یپرونده

 ريس کردمینگاه م ميخوشبخت زيسحرآم یايبه لوب ینگاه کردم. هر چ

  .شدمینم

  !داخل دييبفرما یخانم فدو -

خاله  یو وقت دميسرک کش یبه خودم اومدم. سمت در ورود یمنش یصدا با

  .به سمت اتاق دکتر رفتم دانهيناام دميرو ند

 یبيجا بودم. برام چکاپ کامل نوشت؛ سن تقررو اون یاقهيچهل دق حدود

رفتم که  یتشکر کردم و به سمت در خروج یفندقم رو دو ماهه زد. از منش

  :ش کردم و گفتمزنون وارد شد. دلخور نگاهخاله نفس

  ن؟يکجا رفته بود -
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  :نفس گرفت و آروم که شد، گفت یکم

  گفت؟ یبرات بگم، دکتر چ رونيب ميبر ايب -

  .ميحرکت کرد روادهيو در پ ميمطب خارج شد از

که داشتم  زدیقشنگ م قدرنيخاله؛ ا زدیگفت دو ماهمه. قلبش م ،یچيه -

. رميم شگاهيفردا صبح آزماپس! چکاپ کامل واسم نوشت. مردمیبراش م

  ن؟يکجا بود ديحاال شما بگ

رو خارج کرد و به سمتم گرفت. عکس  یکوچک یبرگه فشياز داخل ک خاله

بود.  یفرنگشکالت و توت ناتيو تزئ یبا روکش شکالت کيکوچ کيک هي

  .«...» یاز قناد کيسفارش ک شيف

  :زد و گفت یکينگاهش کردم که لبخند کوچ زدهذوق

دوست  یخونه رمياش کنن؛ من امشب مالتماس کردم که تا شب آماده یليخ -

  .ارنيرو برات ب کي. آدرس دادم کميميقد

  :گفت طنتيزد و با ش یچشمک

  !کن زشيسوپرا -

 یفروشراه از گل یشدم. جلو رهيخ کيکردم و دوباره به عکس ک یاخنده

نبودم اما کمرم . خسته ميشد یو سوار تاکس دميخر یچند شاخه گل رز وحش

 یاشهيها رو داخل جام شو اول از همه گل ميدرد گرفته بود. وارد خونه شد
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قرار دادم. شالم رو از سرم کندم و به  یناهارخور زيم یگذاشتم و رو یبلند

تو  ديحدس زدم که با دميرو ند هانيآ یسمت اتاقمون حرکت کردم اما وقت

  .اتاق کارش باشه

به سمت اتاق کارش رفتم و  کردمیباسم رو باز مل یهاکه دکمه طورنيهم

بود.  یهاش بود و مشغول طراحچشم یرو شيطب نکيدر نزده وارد شدم. ع

  .شد دمياش رو باال آورد و مانع دبرگه ريز یشاس دنميبا د

  .یسالم، خسته نباش -

  :قرار بده گفت زيم ريتا ز آوردیم نييرو پا یشاس یوقت همزمان

  چه طرز وارد شدنه؟ نيسالم، ا -

  :کارش نشستم. ابرو باال انداختم و گفتم زيم یجلو رفتم و رو طنتيش با

  بود؟ یاون چ -

  .زد هيتک شيابروش رو باال انداخت و به صندل یتا

  بود؟ یچ یچ -

  .اشاره زدم زيم ريشدم و به ز ليبه سمتش متما یکم

  !یديکشیم یکه داشت یاون، طرح -
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کردم و به سمتش خم شدم.  ینزد. پوف یشد و حرف امرهيخ نهيبه س دست

  .گذاشتم زشيم یهاش برداشتم و مرتب روچشم یرو از رو نکشيع

  .ما باش شيپ رونيب ايحداقل ب یگيخب، حاال که نم یليخ -

  :ديجا بلند شد و پرس از

  ساعت چنده؟ -

  :بلند شدم و گفتم زيم یرو از

  هشت، چطور؟ -

  :تعجله به سمت در رفت و گف با

  .رونيب ايشد؛ ب ريد -

از  نميبود رو بب دهيکه کش یتو اتاق باشم تا طرح تونمینم کهنياز ا ديناام

  .اومدیبه سمت ما م دمياومدم که خاله رو د رونياتاق ب

  ن؟يبا من ندار یبزنم. کار ايسر به ثر هي رميمن م ن؟يها، اومدعه بچه -

  :جلو رفت و گفت یکم هانيآ

  برسونمت؟ یخوایم -

  :رفت و گفت یبه سمت در ورود خاله
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! ديجا بمونم. نگران نشهم امشب اون ديباالتره. شا ابونينه پسرم؛ دو تا خ -

  .خدافظ

. ستين هانيکه آ دميو خاله از خانه خارج شد. برگشتم و د ميکرد یخداحافظ

رنگ به همراه شلوار  یمشک شرتي. تديپوشیوارد اتاق شدم؛ داشت لباس م

خوش حالتش رو به باال  یرنگش. موها یروشن و کاپشن چرم مشک یل

دست  یافتاد. انگشتر و ساعت مچ شيشونيپ یکرد که چند تارش رو تيهدا

  .ستاديو مقابلم ا دکر

  خوبم؟ -

  :زدم و گفتم یلبخند

  !شهيمثل هم ،یعال -

  .رفت یاون هم به سمت در خروج اتاق رو باز کرد و در

  !زنگ بزن یداشت یکارمراقب خودت باش؛  -

  .شدم اشرهيرو بغل کردم و خ خودم

  !باشه توام مراقب خودت باش -

  کرد و از خونه خارج شد یخداحافظ
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زده، سوت زنان . ذوقديرسیم کيک گهيد یقهينه شده بود و چهل دق ساعت

رو انتخاب کردم که دور  یبنفش رنگ کيبه سمت حمام رفتم. قبل از اون تون

مهم بود؛  یليبود. امشب برام خ یو درشت رنگ زير یهانيپر از نگ اشقهي

  باشه یعال زيدوست داشتم همه چ

زده نشستم. ذوق یصندل یگذاشتم و رو اطيداخل ح زيم یرو رو کيک

رو  ميبهش خبر باردار یکه وقت دميرو د هانينگاهش کردم و تو تصوراتم آ

  .دهينشون م یواکنش چه دميم

نگاه کردم. ساعت ده و  سميست سرو یو به ساعت مچ دميکش یقيعم نفس

ام که حاال به سر هبلند شد یداخل موها ینبود. دست یبود و هنوز خبر مين

  !از فر قشنگشون لبخند زدم یو راض دميکش ديرسیهام مشونه

  :و آروم گفتم دميشکمم کش یرو یدست

از همه دوستت  شتريبعد از من ب يی! باباشهيشوکه م دنتياز د اديبابا ب -

  !یکنیرو محکم م یزندگ نيا یهاهيداره؛ تو پا

  :مقابلم دوختم و گفتم دمجنونيرو به ب نگاهم

  !یمحکم کن ديبا -
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رو جا گذاشته. لباسم رو  دشيکل دي. شادمياز جا پر فونيزنگ آ یصدا با

. به سمت در رفتم و قبل از باز کردنش بلند دميکش نييپا یمرتب کردم و کم

  :مگفت

  ه؟يک -

  !ام کردپشت در شوکه یزنونه یصدا

  .لحظه لطفا هيخانم سپنتا  -

دختره  نيهام درهم رفت؛ ااخم بايز یچهره دنيرو باز کردم و با د در

  ره؟يم شيهم بره با آرا يیتا دستشو خوادیم

  !دييبفرما -

  :به سر تا پام انداخت و گفت ینگاه

  .آش رو ببرم یاومدم کاسه -

  :و گفتم دميکل فراموش کرده بودم. لپم رو از داخل جو به

  .ارميصبر کن االن م -

 یاگهيبرداشتم و داخل ظرف د خچاليآش رو از  یخونه شدم. کاسه وارد

 یشده و دزدک اطيوارد ح دميانداختم که د رونيبه ب ی. از پنجره نگاهختمير

  .رفتم اطيشستم و به سمت ح عي. کاسه رو سرکنهیداره نگاه م
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  !آوردمیم یکردیصبر م -

  :به عقب برگشت و گفت دهيترس

  د؟ي... فکر کنم بدموقع مزاحم شدم؛ مراسم داشتزيمن... چ -

از موهام  یارو به سمتش گرفتم. ازم گرفت و با دلهره نگاهم کرد! تره کاسه

  :رو پشت گوش انداختم و گفتم

جشن دو نفره  هي نيهم یبرا ميشيدار مبچه ميما دار یدونیخب آره، م -

  .گرفتم

من کرد و  -من یببره. کم هيبه قض یکردم تا پ ديدو نفره تاک یعمد رو از

  :در آخر گفت

  .بگم کيبهشون تبر خوامیم ستن؟يسپنتا ن یآقا یعني... یآقا آ -

  .شکمم قفل شد یشکمم گذاشتم که نگاهش سر خورد؛ رو یرو رو دستم

  .ومدهينه هنوز ن -

از خونه خارج  یادانهيناام یپا و اون پا کرد و در آخر با خداحافظ نيا یکم

گفتم و به  یشينشستم. آخ ميقبل یصندل یرفتم و رو کيشد. به سمت ک

گفتم و  »ینيه« شنيها که دارن آب مشکالت دنيلبخند زدم. با د ميروزيپ

  .حرکت کردم خچاليبه سمت  عيسر
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و ربع شده  ازدهياعت نگاه کردم. اول گذاشتم و دوباره به س یطبقه داخل

 یصدا دني، اما با شناش رو گرفتمبود. نگران به سمت تلفن رفتم و شماره

با  ،»باشدیدستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نم« گفتیکه م یزن

 یاز رو شهيمبل نشستم. مثل هم یگرد کردم و روعقب یحرص و ناراحت

 یکجاست؟ نکنه براش اتفاق یعنيهام کردم. ناخن دنيشروع به جو تيعصبان

  !ريدرونم رفتم و گفتم زبونت رو گاز بگ یبه ندا یاغرهافتاده؟ چشم

بسته شدن  یبه خواب رفتم. با صدا هانيو با فکر به آ دميمبل دراز کش یرو

 رهيخ یدزد اومده با ترس به در ورود کهنيو با فکر ا دميدر از خواب پر

  !شد ليتبد یترسم به غم و دلتنگ هانيآ دنيشدم اما با د

  .دمشيو ناخودآگاه به آغوش کش دميسمتش دو به

  !مردمیم یداشتم از نگران ،یکرد ريچقدر د -

  .شد رهيهام خرو از خودش جدا کرد و به چشم من

  ؟یچرا زنگ نزد ؟یواقعا نگرانم شد -

  :گفتم خوردهکهي

  .در دسترس نبود تيزنگت زدم گوش -

زنگش زدم  دادیکه نشون م امکميپ دنيخارج کرد و با د بشيرو از ج یگوش

  .کرد و همراه با کاپشنش به دستم داد یپوف
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  ؟یکنیرو جا به جا م هانيا رم؛يدوش بگ هي رميم -

 کنمیم رشيکه بعد از حمامش غافلگ یضد حال بود اما با خوش کهنيا با

کردم و  زيرو گرفتم. کاپشنش رو از رگال آو لشيکردم و وسا یاخنده

 یکنار تخت گذاشتم و به شارژ وصلش کردم. صدا زيم یرو رو شيگوش

  !کرد ليتبد کهيقلبم رو به هزار ت امکيمتوقفم کرد. متن پ امکشيپ

. دوستدار تو، نمتيکنم؛ دوست دارم دوباره بب یرفع دلتنگ ادينشد ز امشب«

  »!شکوفه

پدر  ینفس داشتم. من برا یکم شد که احساس تنگ یاتاق به حد ژنياکس

! من خودم رو رهيسابقش م یمعشوقه شيبودم، اون پ دهيشدنش تدارک د

تخت  ی! روزنهیم پيدوست دخترش ت یاون برا کنم،یاون مرتب م یبرا

  .دميبه موهام کش ینشستم و چنگ

 یآروم باشه؟! پانچو مشک ميکنم تا زندگ کاریچ گهيکنم؟ د کاریچ ايخدا

رو  کيرفتم. ک خچاليآوردم و به سمت  رونيرنگ به همراه شالم رو ب

  .برداشتم و به سمت در رفتم

به سمت سطل  ستين یمطمئن شدم کس یدور و بر رو نگاه کردم و وقت یکم

همه  نيا اقتيرو با حسرت انداختم. ل کيرنگ رفتم و ک یآشغال بزرگ آب

  هانيآ یندار رو یو خوشبخت یخوش
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. در اتاق کارش رو باز کرده ديبه گوشم رس هانيآ یخونه شدم که صدا وارد

  .گشتیانگار دنبالم م زد؛یبود و صدام م

  .نجاميمن ا -

  .سرعت برگشت و با اخم نگاهم کرد به

  ؟یکجا بود -

  .و شالم رو در آوردم و به سمتش رفتم پانچو

  .ها رو دم در بذارمرفته بودم آشغال -

و تو دلم پوزخند زدم. پشت سرم وارد اتاق و مشغول  دميد اش روآسوده نگاه

که  یزيچرا اما چ دونمينم دم؛يتخت دراز کش یهاش شد. رولباس دنيپوش

  :تو سرم بود رو به زبون آوردم

کردم!  يیو تنها یاحساس پوچ شناسهیمن رو نم گهيمادرم گفت د یوقت -

بهم گفت  یحس هي یداد ميو دلدار یتو اومد که یزمان یدلم به درد اومد، ول

فکر پدرم  یرفت، ول نيکه داشتم از ب یتو رو دارم. حس بد ستم،يتنها ن ميليخ

 نياز ا پدرمهدف  دونمینم ،یکرد کاریچ دونمیاز سرم خارج نشد! نم

 ؛یذاریچند وقت نم نيا یهایکشتيشکا انيمن رو در جر یحت ه،يکارها چ

  .که دارم یهست یتو فعال تنها کس یول امبهيتو غر یمن برا

  .دهيداره بهم گوش م دونستمیخش تموم شده بود و م -خش یصدا
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 کاریچ دونستمیامروز خاله رو گم کردم نم ؟یرو بهم پس بد ميگوش شهيم

 افتمیپدر و مادرمم ب یاگر به دست و پا یحت یکه کرد يیکنم، با کارها

جوابم رو  یاگر زنگشون هم بزنم کس یپس مطمئن باش حت کنن،یقبولم نم

  .دهينم

رفت.  نييهم گذاشتم که کنارم پا ی. چشم رودميرو شن قشينفس عم یصدا

ً يشامپوش تقر یبو   .رو منحل کرده بود مييايتمام حس بو با

  که برات مونده؟ ميمن تنها کس یچرا فکر کرد -

 نياومدن ا ايبا به دن یزندگ نيطناب ا یکردم؟ وقت یفکر نيچرا همچ واقعا

  !شه؟يبچه پاره م

  ؟یدل بست -

  .حبس شد امنهيکرد که نفس تو س یمکث

  ؟یدل بست یزندگ نيبه ا -

 نيهام رو بهم فشار دادم. نه به تو دل بستم؛ ارو آزاد کردم و چشم نفسم

  !دلم بهش دادم، صادقانه و عاشقانه بود که تو یجواب

  .ريشب بخ -

به نام  یبا کابوس و دميرو ندادم در عوض به پهلو و پشت بهش خواب جوابش

  !شکوفه دست و پا زدم
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  "هانيآ"

چشمم نقش بست  یکه جلو یزيچ نيشدم. اول داريب ميگوش یبرهيو یصدا با

هاش از هم باز شده و در حال لب یآسو بود که بچگانه کم یخوابالو یچهره

  .بود دنينفس کش

هام به چشم یرو داشتم. کالفه دست يیهالحظه نيهمچ دنيد یسال آرزو چند

روشن و  کليکنار تخت برداشتم. اسم ما زيم یرو از رو ميو گوش دميمال

  .شدیخاموش م

رفتم. وارد  رونيتخت بلند شدم و آهسته در اتاق رو باز کردم و ب یرو از

 کيبا  اش رو گرفتم.گفتم و شماره »یاَه«قطع شد. یاتاق کارم شدم که گوش

  .وصل شد بوق

  پسر؟ یکرد کاریچ -

  :بم اول صبحم گفتم یخشکم رو صاف کردم و با صدا یگلو

  .سالم، اطالعات نادرست رو بهش دادم -

  اومدـ زشير یخنده یصدا

  کنه؟یها کار مبا اون یگيسالم، هنوز م -
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  :و گفتم دميموهام کش یال به ال یدست

  .که تو جمع بود شکوفه بود یتنها کس یقبل یشک ندارم؛ در مورد محموله -

  .ديبه گوشم رس شيجد یصدا

  ؟یکن کاریباهاش چ یخوایم -

 ريام رو از زمورد عالقه یکارهمهيدارم نشستم و طرح نچرخ یصندل یرو

  .دميکش رونيب ميطراح یهاتمام برگه

  .زنهیم یاون چه حرکت مينيبب ديکار، با چيفعالً ه -

  .هام رو در هم کرداش اخمپرخنده یصدا

  !یبا پدرزنت شاخ تو شاخ شد دهينرس ؛یگرد و خاک کرد دميشن -

  :دميکه هنوز ناتمام مونده غر یتيگذشته و شکا یهيآوردن قض اديبه  با

. کشونمیخودش ساخته به فرش م یکه برا یاز عرش زنم؛یم نيبه زم -

  .و زود داره، سوخت و سوز نداره ريد

  ...هاسيپل تيشکا نيکه با هم یدونیم -

  :دميحرفش دو انيم

 نيبا کاتر زنم؛یم یخوب سراغ دارم. آخر هفته گالر یجا هي دونم،یم -

  .ديايب
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  :گفت یاو دستپاچه جيلحن گ با

  ...نيمن و کاتر نيب -

برگه  یخندان رو یبه چهره یبه دروغ گفتنش ادامه دهد؛ نگاه نذاشتم

  .اش رو لمس کردمام خندهانداختم و با انگشت اشاره

 ضهينبودن عر یمحض خال ست؛ين یچيه نيتو و کاتر نيب دونمیآره م -

  .یگفتم که تنها نباش

  .شده بود رميبه ساعت خورد، د نگاهم

  .برم، خدافظ ديمن با -

  .یبا -

ً يسمت اتاق رفتم و بدون وقفه در کارم سر به آخر  یلحظه .دميلباس پوش عا

صورتش  یرو ختهيو ر دهيژول یبرگشتم و به موها شدمیکه از اتاق خارج م

  شروع کردم ريتصو نيزدم و روزم رو با ا یلبخند

باز بشه. دنده رو  نگيپارک یشدم و منتظر موندم تا در کنترل نيماش سوار

 شهيکه مثل هم دميدختر آقا رضا رو د با،يجا زدم و حرکت کردم. دم در ز

  .رفتیم کردیجا رو اداره مکه اون یشگاهيه آراب
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احترام تکون دادم که پشت چشم نازک کرد و به راهش  یبه نشونه یسر

 کشتیخودش رو م روزيتا د نيابروم متعجب باال رفت! ا یادامه داد. تا

  کنه؟ینگاهش کنم، حاال پشت چشم نازک م

 یصاحب مکان یميکر یمن رو به خودم آورد. اسم آقا ميزنگ گوش یصدا

 یآفکيکردم. با ت ريکرد که چقدر د یادآوريداشتم  ازين یگالر یکه برا

  .رو به حرکت در آوردم نيماش

وصل  نيرو به ماش ميآسو افتادم. گوش یشب گذشته یهاحرف اديراه  تو

قبل جواب  یهابرعکس دفعه دفعهنيرو گرفتم. ا کليما یکردم و شماره

  .ديدادنش طول کش

  بله؟ -

  :معطل نکردم و گفتم اومد؛ینفس زدنش م -نفس یصدا

، امبفرست خونه یابيو قابل رد یخودم رمزگذار یگوش هيشب یگوش هي -

  .فقط خوش دست باشه

  :زد و گفت یخندتک

  !ها ستيامروز ن نيداداش ولنتا -

  :کردم و فرمون رو به سمت چپ چرخش دادم و گفتم یاخندهتک

  !یها شدزنک خاله هيشبوقت زن دادنته،  -
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  .رو قطع کردم یاعتراضش بلند شد که گوش یصدا

  

  "آسو"

تخت  یرو یشدم و با کرخت داريب زدیخاله که از پشت در صدام م یصدا با

  .خواستم جواب خاله رو بدم خش برداشت ینشستم. گلوم خشک بود و وقت

  جونم خاله؟ -

  .صبحانه ايدخترم؟ ب یداريب -

  .باشه -

 يیو وارد دستشو دميکش یشدم. آه رهيخ هانيآ یخال یجا بلند شدم و به جا از

شکمم حس ضعف  یبه صورتم نگاه کردم. با صدا يیروشو ینهييشدم. از آ

ً يتمام وجودم رو پر کرد! سر از  کهنيبه سمت آشپزخونه رفتم تا قبل از ا عا

  .بخورم یزيچ ارميباال ب یگشنگ

  .بخند زدگرفت و بهم ل یالقمه خاله

  .زميسالم عز -

  .زدم ینشستم و متقابل لبخند مقابلش

  ن؟ياومد یسالم، ک -
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  :مقابلش رو هم زد و گفت نيريش يیچا

  شد؟ یکن، چ في. خب تعرشهيم یساعتمين -

  .نگاه کردم مييچا وانيمغموم به ل شبيآوردن اتفاقات د اديبه  با

  .بهش نگفتم -

  :آورد و گفت نييدستش رو پا یو شوکه لقمه مبهوت

  !چرا؟ ؟ینگفت -

کردم و در آخر با  نييباال و پا یبهش بگم رو کم خواستمیکه م يیهاجمله

که من  ی. تو تمام مدتشبياتفاقات د حيشروع کردم به توض یقينفس عم

هاش مواقع اخم یو بعض کردیخاله با دقت و سکوت گوش م دادمیم حيتوض

  .رفتیدرهم م

 یاما گشنگ دم،يام رو الجرعه سر کشسردشده يیتموم شد و چا هامحرف

 ذيقدر لذاون ريو بخورم. طعم گردو و پن رميبگ یامضاعفم باعث شد تا لقمه

  .گرفتم و خوردم وقفهیرو ب یبعد یهابود که لقمه

 یشده به صندل نيو سنگ دميکش ینون سنگک مقابلم تموم شد که پوف نصف

  .شده بود رهيبهم خ ینيريزدم. خاله با لبخند ش هيتک

  !يیشکمو طونيش یچه کوچولو -
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  :گفتم یکردم و با ناراحت یازدهخجالت یخنده

  به نظرتون پسره؟ -

بود  پيطور که در حال تااپن برداشت و همون یرو از رو شيگوش خاله

  :گفت

  .پسرزا هستن؛ احتماال اون کوچولو هم پسره هایفدو یهوم؟ خب همه -

 یزندگ یشدم. اگر پسر باش رهيخ امومدهيکردم و به شکم هنوز باالن یذوق

  .شهيبابات گلستون م یبرا

  اد؟يم یک هانيآ -

  :رو باال انداختم و گفتم هامشونه

  .نداره یمشخص مياش تابرنامه دونم،ینم -

کرد. بالفاصله بلند شدم و  زيرو رها کرد و شروع به جمع کردن م یگوش

  .کمکش کردم

  ؟یخوریم یناهار چ -

  :گذاشتم و گفتم یاضافه رو داخل جانون یهانون

  .خوراک درست کنم خوامیسفارش بدم. م رونياز ب خوامینم گهينه، د -



295 | P a g e 
 

رفت و  يیرايتکون داد و بعد از تموم شدن کارهاش به سمت پذ یسر

آوردم و مشغول درست کردن  رونيرو روشن کرد. مواد الزم رو ب ونيزيتلو

به سراغم اومد. در  یخورشت شدم. کارم که تموم شد دوباره حس گشنگ

  .کردم یرو باز کردم که هوس بستن خچالي

مردد به خاله نگاه کردم، اما بعد تو دلم  یو کم دميدندون کش ريرو به ز لبم

ا فکر ام» بخره؟ ینه، زشته! اون مهمون منه، بفرستم بره برام بستن«گفتم 

 هانيآ ی. به سمت تلفن رفتم و شمارهدادیآزارم م یليخ یبستن یخنک اليو خ

  .رو گرفتم. بعد سه بوق جواب داد

  بله؟ -

  !بلند شد شيحرص یمن کردم که صدا -من یکم

  !بگو آسو کار دارم -

  :کندم و گفتم یلبم رو از دلخور پوست

  !خوامیم یمن بستن -

چقدر  دميخاله بلند شد؛ فهم یخنده یکه از اون سمت شد و صدا یمکث

  :رو خاروندم و گفتم ميشونيدرخواستم رو کودکانه گفتم. پ

  !وقته نخوردم؛ هوس کردم یلي... خیعني -

  !زنهیصداش خاص شده بود، انگار که داره با لبخند حرف م لحن
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  باشه؟ یچه طعم -

  .امتحان کنم خواستمیسرم اومد که م یطعم تو هزار

 ی! بستندمينه... نه، آم ساالر باشه؛ نه... نه، آهان فهم ؛یشکالتاوم، خب  -

  !خوامیم یزعفرون

  .دياز اون طرف به گوشم رس اشخندهتک

  .امخونه گهيساعت د هيباشه، تا  -

  .خداحافظ -

قطع کرد. به صورت خندون خاله نگاه کردم و  یرو بدون خداحافظ یگوش

 رهيخ شدیکه از ماهواره پخش م یاليام گرفت. کنارش نشستم و به سرخنده

  شدم

  .شدم رهيگرفتم و بهش خ ونيزيحرف خاله نگاهم رو از تلو با

  به کجا ختم شد؟ هاتيشکا نيآخر ا یدونیم -

مامان  یهاحرف اديکرده بود؛ کنارش  تيشکا هانياومد که پدرم از آ ادمي

  !خسته شده بودم يیتنها نيافتادم. واقعاً از ا

  .بهم نگفته یزينه، چ -

  :نگاهم کرد و گفت یکم خاله
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  ؟یدينپرس اينگفته  -

  .فرستادم رونيرو کشدار ب نفسم

 يیتقاضا اي پرسمیم یزيام ازش چهر وقت در مورد خانواده دم؛ينپرس -

 ادشي! گردهیکارخانه بر م ماتيبه تنظ افته؛یم اشنهينفرت و ک ادي کنمیم

  .نهيبیمن زنشم، من رو به چشم دختر جهان م رهيم

  !لبش نشست که من رو متعجب کرد! چرا پوزخند؟ یرو یپوزخند

  .بلند شد. خاله خواست بره که من نذاشتم و با دستم مانعش شدم فونيآ یصدا

  .رميباشه، خودم م بايباز ز ديشا -

  :دميرو برداشتم و پرس فونينبود. آ دايپ یزيچ نيدورب از

  ه؟يک -

  ؟یخانم فدو -

  :متعجبم کرد! با همون لحن متعجب گفتم فونيمردونه و سرد پشت آ یصدا

  !بله، خودم هستم -

  دم در نيايلطفاً ب -

  .نگاه کردم کردیو به خاله که کنجکاو نگاهم م برگشتم

  شما؟ -
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خودش گذاشتم و به سمت  یرو سر جا فونيآ ی. گوشدمينشن یجواب گهيد

  :دياتاق رفتم. تو راه خاله پرس

  بود؟ یک -

  :اتاق رو باز کردم و بلند گفتم در

  .نميبب رميم دونم،ینم -

که در  نيرفتم. هم یرو تنم کردم و به سمت در خروج یشبيو شال د پانچو

 یبود. سر ستادهيا واريافتاد که کنار د یپوشکيرو باز کردم چشمم به مرد ش

 نيرنگ رفت. من ا یمدادنوک یميبنز قد نيبرام تکون داد و به سمت ماش

  .. در عقب رو باز کرد و منتظر شدشناسمیم رو نيماش

 نيحرکت کردم! وارد ماش نيبه سمت ماش نيسنگ یداشتم اما با پاها ديترد

که کنارم نشسته  یرنگش نشستم. به فردکرم زيتم یهایصندل یشدم و رو

 یاما کنار همه طورنيهم هم جاني. ترس داشتم، هنگاه هم ننداختم یبود حت

  !شکسته هم بودمها دلحس نيا

  ؟یچرا زنش شد -

نداده بود؛ به هرحال  رشييهنوز صالبت داشت و گذر زمان تغ صداش

  .بود رپوريخسرو خان اردش

  ن؟يشما چرا من رو طرد کرد -
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  :شد گرانهخيتوب صداش

  !جواب ندهسوالم رو با سوال  -

 یهاو چروک نيزدم و به سمتش برگشتم. اگر اون چ يیصدایب پوزخند

  .ديد شدیگفت هنوز غرور رو م شدیم ميريصورتش رو در نظر نگ یرو

برام ساخت. با  ديجد یزندگ هي. مجبورم کرد عمل کنم. ديمن رو دزد -

آورد.  یرو به اون رو کرد. به زور من رو تو عروس نيمن رو از ا اشنهيک

پدربزرگ  یمن رو طرد کرد ؟یکرد کاریچ یول ،یداشتم نجاتم بد ديام

  !مهربون

طرح  یعصا یهاش رو رورو ازم گرفت و جفت دست حسشیب نگاه

  .گذاشت رشيش

  .دميم زيازش جدا شو، بهت همه چ -

  .پوزخندم صدادار شد. من هم مثل خودش به رو به رو نگاه کردم دفعهنيا

  .اماش رو حامله! بچهرهيد یليخ ره،يد -

  .دميغرور د یرو پشت اون هاله اشزدهرتيسمتش برگشتم که نگاه ح به

 هانياز آ ريرو غ کسچيمن االن ه یبابابزرگ، ول دمتيخوشحال شدم د -

  .کنارش باشم تا مقابلش. خدانگهدار دميم حيندارم. ترج
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کردم؛ تنم رو لرز  کيپانچوبافتم رو بهم نزد یهاشدم. لبه ادهيپ نيماش از

  .گرفته بود! وارد خونه شدم و در رو بستم یبيعج

غرورم  خواستی. دلم نمدميکش قيو چند نفس عم ستادميپشت در ا جاهمون

و  ديفهمیرو م زيهمه چ هانيآ یبشه؛ از طرف هيگر سيبشکنه و صورتم خ

  :زدم و گفتم یخونه باز شد. لبخند مصنوع ی! در ورودشدیم شتريب اشنهيک

  شده خاله؟ یچ -

  :اومد و گفت رونيمشکوک ب یهابا چشم خاله

  بود دم در؟ ی؟کیستاديجا واهوا سرده چرا اون -

  .ديرو آخر پرس شياصل سوال

  نداره؟ یدختره زندگ نيا دونمی! من نمیاحوالپرس یطبق معمول برا با؛يز -

  :نگاهم کرد و گفت زشدهير یهابا چشم یکم خاله

  .دمتياما ند یايصدات بزنم داخل ب خواستمیم فونيپشت آاز  -

  .دمياش رو بوسو گونه ها باال رفتمپله از

  . غذا آماده نشد؟ميبود ستادهيخاله جون! اون طرف ا تينگران یفدا -

مشوش  یو با ذهن کنه. به سمت آشپزخونه رفتم دايبحث ادامه پ گهيد نذاشتم

  مشغول درست کردن برنج شدم
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و  ميساعت و ن کيساعت شده بود  کي. داشتمیرو از ساعت بر نم نگاهم

قابلمه خورد  یقدر حواسم پرت شد که دستم به لبهبود. اون ومدهين هانيهنوز آ

  .آب سرد رو باز کردم ريو سوخت. نوک انگشتم رو به دهن گرفتم و ش

نگاه کردم.  هانيدر اومد. برگشتم و به آ یسوزش داشت که صدا همچنان

  .هاش از دور مشخص بودچشم تيو رضا یصورتش خنث

  ؟یسالم خوب -

  :سمتم گرفت و گفت یلونيآب رو بستم و به سمتش رفتم. نا ريش

  .هم سفارشت نيا ايسالم ممنون ب -

  :رو گرفتم و گفتم لونيذوق نا با

  !ممنونم -

  :و گفت ستاديپله ا یرو در آورد و به سمت اتاق رفت. رو پالتوش

  ومده؟يمامان هنوز ن -

  .دادمیبود و آب دهنم رو قورت م لونيداخل نا یهایبه بستن نگاهم

  .چرا، تلفنش زنگ خورد رفت اتاقش -
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 نينشستم و اول یناهارخور یصندل یتکون داد و رفت. به سرعت رو یسر

 ی. هومدادیبهشت م یرو خارج کردم. گاز اول رو که زدم برام مزه یبستن

  .رو خوردم یتمام بستن اقيگفتم و با اشت

دادم و از جا  تيهام رضارو که تموم کردم با درد اومدن دندون یتا بستن دو

 زيبرگشتم از ترس جا خوردم و به عقب رفتم که به م یبلند شدم. وقت

  !به وجود اومد یبد یبرخوردم و صدا

  ؟یايم یطورنيچرا ا -

  :در حال برانداز کردنم بود گفت یکه با نگاه مشکوک هانيآ

  حالت خوبه؟ یمطمئن -

فاصله گرفتم و به سراغ گاز رفتم؛ در قابلمه رو برداشتم و بخار  زيم از

  .برنج رو استشمام کردم یبوخوش

  آره چطور؟ -

انداختم  نييشکمم نشست و از پشت بغلم کرد. شوکه سرم رو پا یرو  دستش

و به دستش نگاه کردم! انگشتر دست راستش طرح جمجمه داشت و قشنگ 

  .بود

  .برام سوال شد یطورنيهم -
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زدم و از  چپیپس خودم رو به کوچه عل هيمنظورش چ دونستمیکه م من

  .اومدم رونيدستش ب ريز

  م؟يناهار بخور اديب یبه خاله گفت -

  :زد و گفت هياپن تک به

  .گمينه، االن بهش م -

نشسته  زيبعد همه دور م قهيغذا شدم. چند دق دنيکردم و مشغول کش یتشکر

  :و گفت ديدست از غذا خوردن کش هانيکه آ ميخوردیغذا م و ميبود

جا ها رو پخش کردم؛ ساعت پنج اون. دعوتنامههيگالر یهيپنجشنبه افتتاح -

  .ميريم

  .رو به سمتم پرتاب کرد نگاهش

که اومد سراغت  یهر نره غول ،یخندیبلند نم ،یشيدمخور نم یبا هرکس -

غذا  ی! مرسیخوریمخلص کالم از کنارم تکون نم ؛یزنیباهاش حرف نم

  .خوشمزه بود

که بهم زده بود پلک زدن رو فراموش کرده بودم! به  يیهااز حرف شوکه

 یمعلق بود. با صدا نيهوا و زم نيبودم و قاشق غذا ب رهيخ شيخال یجا

  !خاله مبهوت برگشتم و نگاهش کردم زير یخنده

  به سرش؟ زده -
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هام از ترس باال که شونه یخنده زد؛ جور ريکه زدم خاله بلند ز یحرف با

بلند شد. قبل از خارج شدن از  یصندل یآب خورد و از رو وانيل هي! ديپر

  :آشپزخونه گفت

  !به قلبش زده باشه ديشا یبه سرش نه، ول -

قاشق رو داخل بشقاب رها کردم و  شه؟يم یعني! ختيکه زد ر یاز حرف دلم

وجود داشت.  یهاش تحکم خاصحرف نيکه زد فکر کردم. ب يیهابه حرف

 یزدم و با خنده به جا هيتک یلبم نشست. به صندل ینرمک رو -لبخند نرم

  نگاه کردم شيخال

 ی. ژست مادران باردار رو گرفته بودم. متکادميبود خند نهيکه داخل آ یزن به

 یاندام روفرمم تنگ شد. صدا یدلم برا آنکيبزرگ بود،  یليلباسم خ ريز

  .تخت انداختم یدر اومد که دستپاچه متکا رو در آوردم و رو

  ؟یچرا در رو قفل کرد -

 شيشاک یرو داخل قفل چرخوندم؛ به چهره ديو کل دميبه موهام کش یدست

  :زدم و گفتم یلبخند

  .حواسم نبود -

  :و گفت ديبهم انداخت. اخم تو هم کش ینگاه اتاق شد و وارد

  ؟یکنیم کاریدو ساعته تو اتاق چ ،یالزم ندار شيآرا -
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مقابلم  یبايو ز نيچند دست لباس سنگ نيرفتم و از ب یواريسمت کمد د به

  .. مردد بودم کدوم رو انتخاب کنمستادميا

  به نظرت کدوم رو بپوشم؟ -

و مثل من متفکر به مانتوها نگاه کرد؛ در آخر دو مانتو رو  ستاديا کنارم

بود که  یامانتو به رنگ سبزپسته هي یآورد و مقابلم گرفت. اول رونيب

نگاهم کرد و مانتو رو کنار گرفت و  یداشت. کم یقشنگ یدوز ديمروار

  .رو مقابلم گرفت یمانتو دوم

 یمرد مال منه، پدر بچه نيبودم. ا شيجذاب و جد یبه چهره رهيمدت خ تمام

  .منه

  !اديبهت م نيا -

 یکاربن یچشم از صورتش گرفتم و به مانتو دستش نگاه کردم. مانتو آب جيگ

  .کردیم یو قشنگ دلبر زير یهاگل یبا گلدوز

  .آهان باشه -

. نگاه متعجبم رو ديگرفتن مانتو جلو رفت که دستش رو پس کش یبرا دستم

  !تا صورتش باال آوردم

  .یديانگار تا حاال من رو ند یکنینگاهم م یجور هي ؟یخوب -

  :گفتم رفتم،یپاراوان م طور که پشتمانتو رو چنگ زدم و همون دستپاچه
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  !نه بابا، متوهم -

 یرلبيبه صورتم زدم و ز یليس یپاراوان که قرار گرفتم با دو دستم کم پشت

  :گفتم

وده حاال شده شوهرت؛ ات بخودت رو جمع کن آسو! چه خبره؟ پسرخاله -

  !وفتادهين یاصالً هم اتفاق خاص

 یتازه متوجه بلند دميام گرفته بود. مانتو رو که پوشاز افکارم خنده خودم

اومدم که چشمم به دو جفت  رونياش شدم. از پشت پاراوان باز اندازه شيب

 نهيآ یکرواتش خشک شده و از تو یگره خورد. دستش رو یآب ستاليکر

  .دميدور دور خودم چرخ هيزدم و  ی. لبخندکردینگاهم م

  اد؟يخوبه؟ بهم م -

 یتکون داد و اشتباه یدار نگاهش رو ازم گرفت. سرپلک زد و دنباله چند

گفت و دوباره شروع به گره زدن کرد.  »یاَه«کروات رو باز کرد. یگره

  .ستادميلبم رو با زبونم تر کردم و جلوش ا

مشغول گره زدن  اديانداختم. با وسواس ز نييهاش رو گرفتم و پادست جفت

 یااش هارمونروشن با چشم یرنگش شدم. کت شلوار طوس یکروات آب

  .لباسش رو مرتب کردم یقهيو  ستادميرو درست کرده بود. پشتش ا یجالب

  !یشد پيخوشت -
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پهنش برنداشتم. تو نگاهش  یهادستم رو از شونه یول دم،ياز کار کش دست

  .ميدر به خودمون اومد یتقه یدر حال غرق شدن بودم که با صدا

  !شد ريها دبچه -

کنار رفت  نهيآ یرو دست کرد. از جلو لشياست یجدا شد و ساعت مچ ازم

که صداش زدم؛  شدیاش خورد. داشت از اتاق خارج مکه نگاهم به حلقه

. دست چپش رو ستادمياشتم و مقابلش ابرگشت و نگاهم کرد. حلقه رو برد

  :اش گفتمبلند کردم و همزمان با انداختن حلقه داخل انگشت حلقه

دست  یحاال که انگشتر نم،يهات رو پر از انگشتر ببعادت کردم دست -

  ...رو بنداز تا نيا ینکرد

  .بشن یدخترها فرار -

زدم و  یچشمک طونشيش یهابدجنس و چشم یخنده دنيباال اومد؛ با د سرم

  :گفتم

  !به سرشون نزنه یطانيفکر ش ،یباشه تو شوهرم ادشوني هيتا بق رينخ -

پرقدرتش شد.  یهادست ريکه بازوم اس برم يیرايکنارش رد شدم تا به پذ از

 نيسنگ یها! نفسکردیم کيشدم که صورتش رو بهم نزد اشرهيمتعجب خ

  .ديکشیم یو طوالن

  .یبره تو زن من ادشي یجرعت نداره کس -
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رو  فميکردم و خم شدم تا ک یرو شوکه تنها گذاشت و رفت.تک خنده ا من

  .روشنش افتاد یتخت بردارم که نگاهم به گوش یاز رو

 دميکه د یزيرو برداشتم اما با چ شيگفتم و گوش»  یجيگ یپسره «  یلب ريز

  .دينفسم بر

شده ،دوباره برگشت  رهيباز خ مهيلرزون چشمام باال اومد و به در ن مردمک

معده ام در  اتيتمام محتو کردميزوم کرد.حس م یگوش یصفحه  یو رو

  .حال فورانه

  .اما نه االن کردمیرو مشخص م زايچ یسر هي فيتکل ديبا من

  :ديجلوتر از خودش به گوشم رس هانيآ یبا شتاب باز شد و صدا در

  ؟یديرو ند ميگوش -

دستم چهره اش سخت شد و به سمتم  یتو یروشن گوش یصفحه  دنيد با

  .اومد

  :عقب گذاشتم که سرجاش متوقف شد یقدم

  رو بده به من یگوش -

  :لرزون گفتم یبه عالمت نه تکون دادم و با صدا یسر

  ان؟یک ستيآدما که صورتشون معلوم ن ني،ا نيا -
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 ختيموهاش زد که واکس موهاش بهم خورد و چند تارش ر یتو یچنگ

  .آسو ستي.نه االن وقت غش و ضعف رفتن نشيشونيپ یرو

در حال خاموش شدن رو تکون  یبه عکس نگاه کردم.صفحه  گهيبار د هي

  .عکس زوم کردم یدادم و رو

نشستم و دستم رو جلو  نيزم یقطع شد و ضربان قلبم باال رفت.رو نفسم

  .کردن دنيصدا اشکام شروع به بار یدهنم گرفتم و ب

  .،آسو به من نگاه کن یلعنت -

محکمش گرفت.مجبورم کرد  یانگشتا نيزانو زد و چونه ام رو ب جلوم

  .بود دايعرق پ یاش قطره ها قهيشق ینگاهش کنم.رو

  ...که نييهمونا ناي... ا یا -

  .مزاحمت شدن سيهستن که تو پار يیآره همون پسرا -

  :گفتم یخسته ا یو با صدا زدملب

  چرا؟ -

  :ديغر یدندون ريقفل شد و ز فکش

  .کارشون بود یسزا -

  :دستش رو پس زدم و گفتم انهيوحش
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  .کردیم یدگيقانون بهشون رس -

آباژور با دادش  بيشکستن مه یجا بلند شد و آباژور رو بلند کرد.صدذ از

  :شد یکي

  اوردن؟يسرت م يینبود چه بال سياگر پل یدونيگور پدر قانون ،م -

شکمم سپر کردم.نگاه سرخش  یکردم و دستم رو رو ینيترس عقب نش از

و نفس  ديصورتش کش یدور رو هي.کف جفت دستاش رو ديشکمم لغز یرو

  .ديکش یقيعم

  .جونم رو بلند کرد یاومد و بدن ب سمتم

حرف  مي.برگشتیگالر مي،سر و وضعت رو درست کن بر دهيتا مامان نفهم -

  .ميزنيم

  .،آسو هانيآ -

به  عايسر هانينه.اما آ ايتو  اديخاله م نمير رسوندم تا ببرو به د مياشک نگاه

  :سمت در رفت و گفت

  .مياياالن م -

  آسو خوبه؟ -

  :نگاهم کرد و گفت یرچشميز
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  .نيآره.شما برگرد تو ماش -

که از هر دو طرف پر از درخت بود. تا حاال به  ميشد یپهن یکوچه داخل

 ادهيهمراه خاله پ ستاد؛يا یبودم. مقابل درب بزرگ ومدهيمنطقه از تهران ن نيا

  .ميستاديدر ا کيو نزد ميشد

جا برد و برگشت. با اون یاختصاص نگيرو به داخل پارک نيماش هانيآ

نسبتاً بزرگ  اطي. حکردینم خاک سرم رو سبک م ی. بوميوارد شد گهيهمد

  !قشنگ شده بود یليخ یرنگ یرزها یکارکه با گل یو دلباز

که  یاديبلند و ز یقد یها. پنجرهیشدیو وارد سالن م خوردیپله م پنج

 ميباز بود؛ پامون رو که داخل گذاشت یداشت رو دوست داشتم! در ورود

  .افراد حاضر تو سال به سمتمون برگشتن شتريب

 یقدرت کالمم رو از دست دادم. خدا واريد یمتعدد رو یهاینقاش دنيد با

شدن! دستم که فشرده شد به خودم اومدم.  دهيو قشنگ کش فيمن، چقدر ظر

 يی. گنگ برگشتم که متوجه خانم و آقاکردینگاهم م یبا لبخند حرص هانيآ

  .کردنیشدم که با لبخند نگاهم م

  .سالم د،يببخش -

جلو اومد  یدر اومده بود قدم شيمشک یهاشهيبلوند که ر یجوان با موها زن

  .کردو دستش رو به سمتم دراز 
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 یهایکه مات نقاش ميفقط خودمون هست ميکردیما فکر م زم،يسالم عز -

  ...اما همسرش هم ميشيسپنتا م یآقا یبايز

با لبخند دستش رو گرفتم و  اره،يکه دادم رو به روم ب یميعظ یسوت نذاشتم

  :گفتم

 نشيهر لحظه هم تحس شم؛يشوکه م هانيآ یکارها دنيبا د شهيمن هم -

رو  یبا ک يی. افتخار آشناشنينم یبرام تکرار هاشیطراح وقتچي! هکنمیم

  دارم؟

  :اش رو باال انداخت و گفتشدهرنگ یابرو یتا زن

  .شهره -

  :گفتم شياقهوه یهابه چشم رهيکردم و خ یکوتاه یخنده

  .آسو هستم زم،يخوشبختم عز -

 یکنارش نگاه کردم. از فاصله آوردم و به مرد نسبتاً مسن رونيرو ب دستم

 یدستش رو به لبه کيش یليحدس زدم پدر و دختر باشن. مرد خ شونيسن

  .خم شد یکتش گرفت و کم

  .هستم یعباد اريباهاتون خوشبختم خانم سپنتا، بنده ماز يیاز آشنا -

  :خم کردم و گفتم یکم یاحترام یرو به نشونه سرم
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  .یعباد یخوشبختم آقا -

 يیابرو ینگاه کردم. تا هانيآ یراض یکه فشرده شد برگشتم و به چهره دستم

  .براش باال انداختم و با عشوه نگاه ازش گرفتم

  .خوامیممن اون تابلو رو  هانيآ -

از  یاگهيازم جدا بشه و با هم به سمت د هانيحرف باعث شد تا آ نيهم

من رو تنها گذاشت و به جمع دوستانش  یاخندهبرن. شهره هم با تک یگالر

بود.  ستادهيدختربچه ا یکنم؛ مقابل تابلو دايرفت. چشم چرخوندم تا خاله رو پ

 نميرو بب هانيآ. برگشتم تا ميو با هم مشغول حرف زدن شد ستادميکنارش ا

  .ستاديمقابلم ا یکه مرد

 اه،يس یآشوب شدم! موهادل یاش کمهچهر دنيرو بلند کردم که با د سرم

با  یدست مشک کيداشتن، کت و شلوار  رو یکه برق بد یآب یهاچشم

  .بدنش اديز یها یرنگ و از همه بدتر خالکوب یکروات نوک مداد

  .سالم خانم جوان -

  .هم برگشت و نگاهش کرد خاله

  سالم، شما؟ -

  :رو دراز کرد و گفت دستش

  .هانيآ یميو دوست قد یکار کيشر ؛یحمزه، حمزه موسو -
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 یمتمرکز رو ام نشست. برگشتم و به خاله که نگاهششانه یرو یدست

  .صورت حمزه بود نگاه کردم

  .آب بخورم وانيل هي رميمن م -

  .شدم رهيگفتم و به رفتنش خ یاباشه

  ن؟يديم یافتخار همراه -

کتش رو باز کرد و دستش رو به  یبرگشتم و نگاهش کردم. دکمه  متعجب

  .برد بشيداخل ج

نفر گفتگو  هينگاه کنم؛ دوست دارم با  هایبه نقاش يیندارم تنها یاعالقه -

  .داشته باشم

 یخال یکردم و جا سرم رو کج یچرا من؟! مردد نگاهش کردم! کم حاال

تظرش نگاه من گفتم؟یبهش م یخاله هم نبود؛ حاال چ یاز طرف دم،يرو د هانيآ

  :گفتم یبا لبخند مصنوع دميرو که د

  .البته -

و  کردیم ستيا يیمقابل تابلو یا. چند لحظهميگذشتیهم از کنار تابلوها م با

نسبت  یبرگردم. حس خوب ششيتا پ گشتمیم هانياما من دنبال آ زدیحرف م

سکو گذاشتم و مشغول درست کردن شالم  یرو رو فميآدم نداشتم! ک نيبه ا

  .شدم
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  !زم؟يعز يینجايا -

حمزه بود؛  ینگاه کردم که خط نگاهش رو هانيبرگشتم و به آ شوکه

  .نگاهشون به هم دوستانه نبود

  ؟یميچه خبر دوست قد -

  .یميدوست قد ستين یخبر خاص -

گفته  یبا نفرت خاص یميدوست قد یکلمه شد؛یرد و بدل م نشونيب نگاهم

  !شدیم

  .یدار یصحبتهمسر خوش -

باهات حرف زدم آخه؟! نگاه  یام نگاهش کردم؛ من کزدهوق یهاچشم با

اون برداشته نشد، به جاش دستش دور کمرم نشست و با فشار  یاز رو هانيآ

  .کرد کيخودش نزد هيمن رو  یزير

  .یميبا اجازه دوست قد کنم؛یاز داشتنش افتخار م -

به حمزه بده برگشتم و خالف جهت شروع به راه رفتن  یمهلت کهنيا بدون

 هانيبه صورت آ یاهيکه صدام زد. نگاه چند ثان ميکرد اما دو قدم دور شد

  .هاش رو با حرص بسته بود و سپس برگشتمکردم که چشم

  !فتونيک -
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گرفتم  یکوتاه ی. با لبخندکردینگاهم م یادستش بود و با لبخند مسخره فميک

  .کردم یلبريو تشکر ز

 یبود تا قدم یاما کاف کرد،ینگاهم نم هانيمدت آ نيا ساعت گذشت. تو دو

ها انجام هاش پهلوهام رو سوراخ کنه. معاملهاز کنارش بردارم تا با دست

  .نداشتم ستادنيتوان ا گهيفروخته شدن. د ینقاش یتابلوها یشد و همه

حرف زد و  یکم یبا مرد مسن هاني. آميها رفتن و ما تنها شدکم مهمون -کم

بود،  ینيسکوت سنگ ني. داخل ماشميسرش گفت تا حرکت کن یبا اشاره

 یشده  ديسف یانگشتا نيکه ب یهر لحظه حالم بدتر بشه! فرمون شدیباعث م

  .اديصورتم فرود ب یامکان داشت هرلحظه رو شدیفشرده م هانيآ

  .شد ادهيپ یپارک کرد و بدون حرف نگيرو داخل پارک نيماش 

  :عاجزم رو به خاله دوختم که دستم رو فشرد و گفت نگاه

  !نگران نباش -

 دميرو د هانيوارد اتاق شدم. آ ريبه سمت اتاقش رفت و من هم با تأخ خاله

رو باز کرده بود  راهنشيپ یباال یلباسش رو تا زده و چند دکمه نيکه آست

  .رفتیو رژه م

  ؟یمن طلبکار باشم تو طلبکار نکهيا یجا -

  .متوقف شد و دستش رو باال آورد یاکدفعهي
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  !حرف نزن -

  !کرده بودم؛ حالم اصال خوب نبود بغض

.فکر ی! قبل از مراسم جنگ اعصاب باهام کردیتو من رو تنها گذاشت -

 ستين دايصورتشون پ یجا چيکه ه یسه تا پسر خون نميبرام راحته بب یکنيم

  زته؟يکه تو کشو م یمثال اون اسلحه ا ايشوهرمه ؟ یگوش یتو

دهنم زدم.با دو  یگفتم محکم رو یچ دميفهم یشده نگاهم کرد که وقت شوکه

  :هاش داخل موهاش چنگ زد و گفتدست

چقدر  م؟مگهيزنيخونه حرف م مياينگفتم ب ؟مگهیدياسلحه رو از کجا د -

  ها؟ ؟ینکرد دايبزرگ بود که من رو پ

  :شدم و گفتم کشينزد یقدم

دنبال  ی. اسلحه رو وقتقتهيخاله هم رفت آب بخوره، گفت رف ؛یگشتم، نبود -

  ...دونستميکردم.نم دايپ گشتميم یچيق

  :و گفت ستاديا ميقدم کيتو  تيعصبان با

اون اسلحه مجوز  ن؟يبخند ديبا ؟یباهاش حرف بزن ديبود با قميرف یهر ک -

  ؟یدر مورد من فکر کرد یداره.تو چ

  :گفتم زدهبهت
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.اسلحه مجوز کنمينم یفکر چي! در مورد توام هدميخندیمن که اصال نم -

اسلحه  ديبا یچ ینقاش برا هي ؟اصالیپاره کردن اون سه تا پسر چ کهيداره ت

  داشته باشه؟

  :گفت و با عربده برگشت

دختر جهان.حواست باشه  ستيمن به تو مربوط ن ی! کاراديخندیاون که م -

  .یکنيم يیرو بازجو یک یدار

  دم؟يچرا من نفهم د؟يخندیم

  ؟یچ یهان؟ برا ؟یبرداشت فيک یچ یبرا -

  .حمزه رو در آورد یرو چنگ زد و ادا فميک

  !فتونيک -

. ختير رونيمحتواش ب یباز بود همه پشيرو کنار پرت کرد که چون ز فميک

نگاهش سمت  هانياما آ کردم،ینگاهش م زدهخي ميسونوگراف یبرگه دنيبا د

  .برداشتم تا برگه رو بردارم که به سمتم برگشت یپنجره بود. قدم

  ...اصال -

کرده  یشده بودم مشکوک به سمتم اومد؛ قالب ته فيک کيمن که نزد دنيد با

  !بودم
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  ؟یکنینگاهم م یطورنيچرا ا ه؟يچ -

برگشت.  فمي! نگاهش سمت کديجوشیمعده ام م یمحتوا د؛يلرزیم صدام

دستم رو گرفت و مانع شد. خم  دستپاچه خم شدم تا همه رو جمع کنم که مچ

ً يشد و دق   .در هم بازش کرد یهارو برداشت. با اخم یسونوگراف یبرگه قا

  !کنهیم امکهيت-کهيخاله برم؟! ت شيکنم؟! پ کاریچ ايخدا زد؛یتو دهنم م قلبم

  .یاحامله -

ازش دور شدم. سرش  یقدم اطياحت ی! برازدیم رونيب امنهيداشت از س قلبم

  :باال اومد با بهت گفت

  ؟یبهم بگ یخواستیم یک شه؛يهفته پ هي یبرا خشيتار -

  .حرف بزنم تونستمیتته_ پته افتاده بودم؛ نم به

  ! چرا؟یکردیم یام رو ازم مخفبچه یداشت ؛یحرف بزن لعنت -

   نشستم؛ نيزم یهام رو بستم و درجا روکه زد چشم یاعربده با

******  

  ستميبا تونستمینم گهيد

هقم سکوت رو  -هق یبود که کنج اتاق نشسته بودم و صدا هاساعت

  .تا صبح نمونده یزيچ دادیآسمون نشون م شيگرگ و م ی.هوتشکستیم
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 یجور یسونوگراف یچشمم رد شد؛ برگه یاز جلو شبيد یالحظه یبرا

زد. چند دور خودش  رونيدستش ب یرو یهادستش مچاله شد که رگ یتو

هاش دندون نياش رو بشدهو دست مشت اورديتا آخرش طاقت ن ديچرخ

  !ديزد که تن و بدنم لرز یاخفه اديگرفت؛ فر

لرزون از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. دستش رو گرفتم که به  یپاها با

  .ضرب خودش رو از من دور کرد

  !کنمیلهت م زنمیم ا؛ين کمينزد -

  :گفتم یلرزون یرو پاک کردم و با صدا هاماشک

  !کنمیلحظه بهم گوش کن، خواهش م هي -

زانو زدم و  نيزم یتخت نشست؛ جلوش رو یموهاش زد و لبه یتو یچنگ

  :گفتم

  !نه من یتو مقصر بود ،یکه اون شب تنهام گذاشت تو بود یاون -

  .برنداشت نيهش رو از زمزد اما نگا یپوزخند

 حيتو شکوفه رو به من ترج یتا بهت بگم پدر شد دميکه من تدارک د یشب -

  !یداد
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ام از ترس ترسناکش نگاهم کرد! شونه یهاگره خورده و چشم یابروها با

که گردن من نبود مبرا  یخودم رو از گناه ديبا اوردم؛يکم ن یعقب رفت ول

  .کردمیم

  شکوفه؟ -

و  ديابروش باال پر ی. تاکنهیم ريکه تو گذشته سِ  دادینشون م هاشچشم

! لرزوندیم شتريکه بدنم رو ب یکيستريه یهاخنده دن؛يشروع کرد به خند

  .از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت

  !؟یفکر کرد یخدا، در مورد من چ یوا -یوا -

بازوم رو گرفت و بلندم  ريبه سمتم برگشت که از هول به عقب رفتم. ز یتند

  :گفت یمتریليچند م یصورتم با فاصله یکرد؛ تو

 ادميرو  رتيبودنش غ وجودیکه با تمام ب ميَ من پسر کس ستم،يمن َهَول ن -

 ؛یاگهيبرم سراغ کس د دميازت دل بر یکه وقت ستميداد؛ من سبحان ن

  نه؟ اي یفهمیم

  :زبونم لبم رو تر کردم و گفتم با

  ؟یبود دهيبردل  ازم -

هام تو گردش بود؛ به ضرب سرش رو جلو چشم یهاش توچشم مردمک

  .ديلب هاش کش یآورد و لب هام رو تو
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 یرو به کار انداخت.دستا زنانه ام یکارش بود هورمون ها یکه تو یعطش

  .لرزونم رو آوردم باال و پشت گردنش حلقه کردم

شد و بوسه هاش موهام چنگ  یچپش دور کمرم و دست راستش تو دست

پشت گردنش رو چنگ زدم و خودم رو  یشد.موها زير یبه گاز ها ليتبد

  .بهش چسبوندم شتريب

  .زد رونياز خونه ب ینفس یولم کرد و تو ب یآخر با ضرب آروم در

خاله تمام  دنياومد با ذوق به در نگاه کردم اما با د نييدر آروم پا یرهيدستگ

 یکه گوشه ديبه دور اتاق انداخت و در آخر به من رس یشد. نگاه یبادم خال

  .اتاق چمباتمه زده بودم

بغلم کرد. بغضم شکست و دوباره تو بغلش شروع  حرفینشست و ب مقابلم

  .کردم هيبه گر

  !نگران نباش شه؛يدرست م س،يه -

  .کردم هيتنش زدم و بلندتر گر زيبه شوم یچنگ

  !من بود ريرو گردنش انداختم، لج کردم، تقص رهايتقص -

قدر موهام بهم داد و اون یآب خنک واني. لنميتخت بش یکمکم کرد تا رو خاله

  .هام رو باز کردمرو نوازش کرد تا خوابم برد. با بسته شدن در چشم
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حوله به دست از حمام خارج شد و مشغول خشک کردن موهاش شد.  هانيآ

 سيخ یمن شد. با همون موها یمتوجه نهيحوله رو برداشت که از داخل آ

کردم و بعد از شستن دست و صورتم از اتاق » پوف«رفت. رونياز اتاق ب

  .رفتم رونيب

با  کنار تخت بود. زيم یافتاد که رو یديجد یآخر نگاهم به گوش یلحظه

باال انداختم و وارد آشپزخونه شدم.  یاشونه دهيخر ديجد یگوش نکهيفکر ا

  .بود رهيخ زيم ینشسته بود و به گلدون رو یصندل یرو

  .دميچ زيم یگذاشتم و مخلفات صبحونه رو رو يیچا

  چند وقته؟ -

 ینگاهش کردم و با صدا ی! کمديدستم لرز یاز سوالش فنجون تو شوکه

  :گفتم یآروم

  .هفته کيدوماه و  -

و مشغول خوردن صبحانه شد؛ خاله هم  دينم دارش کش یداخل موها یدست

طور که صورتش رو خشک وارد آشپزخونه شد و همون سيبا صورت خ

  .ميو مشغول خوردن شد ميداد یرلبي. جوابش رو زسالم کرد کردیم

  :ديکه تموم شد رو کرد به خاله و پرس اشصبحانه

  دکتر رفته؟ -



324 | P a g e 
 

  :تکون داد و گفت یسر خاله

  .است ندهيآ یهفته یآره، چکاپ بعد -

  .رو جمع کردم زيبا خودم حرف نزده بود بلند شدم و م کهنياز ا دلخور

رنگ  ذارمینم یتوعه، دست از پا خطا کن یاتاقت برا زيم یرو یگوش -

  !ميريرو هم با هم م ی! چکاپ بعدینيآسمون رو هم بب

که برق نگاهش بهم  یهانيبه رفتنش نگاه کردم! کجا رفت اون آ شوکه

  داد؟یم یدلگرم

  

  هانيآ

باز بشه.دستم دور  نگينشستم تا در پارک نيو داخل ماش رونيخونه زدم ب از

به چراغ چشمک زن درخنده آروم آروم  رهيمشت شد و خ نيفرمون ماش

 شهيه زدم.باورم نمانداختم و از ته دل قهقه نييلبام اومد.سرم رو پا یرو

  .شمي،دارم بابا م

 نيا دياز خونه خارج شدم.امروز با کافيرو جا زدم و با ت نيماش ی دنده

  .تماس گرفتم کليمتصل کردم و با ما نيرو به ماش ی.گوششدیماجرا تموم م

  جون داداش؟ -
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  .،الت تر بود یاز هر الت یبود تو بدنش وقت یچ يیکاياون رگ آمر دونمينم

  شد؟ یچ -

  :کرد و گفت یمستانه ا ی خنده

 یلياش خ افهي.قستيجا تره و بچه ن دينقشه ات گرفت ،زرنگ خان رفت د -

  .باحال بود

حمزه سرزنده شدم.پشت چراغ قرمز توقف کردم  یعصب ی افهيتصور ق با

  :و گفتم

  .شهيشکوفه بد تموم م یبرا -

  :اخمام تو هم رفت شيجد یصدا دنيشن با

  .شکوفه گرون تموم نشد یهم برا یليخ -

  :ادامه داد ديسکوتم رو د یوقت

  .شده شکوفه با حمزه تو رابطه بوده عهي.شاميدار یآخر ماه عروس -

پشت سرم از بهت خارج شدم.چراغ سبز رو رد  یها نيبوق ماش یصدا با

رو از بلندگو خارج کردم و کنار  یپارک کردم.گوش ابونيکردم و کنار خ

  :گوشم گذاشتم

  ؟یچ یعني -
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تو شکوفه به حمزه  یعرضم به حضورت که قرار بود با لو رفتن محموله  -

.اما یبرگه مرگ شکوفه رو امضا زد یپا یکه کار گذاشت یتله ا یبرسه ،ول

  .رفت یمامان شد گهيو دکتر م شهيتموم شدن حالش بد م یلحظه 

لبم  یبه گوشه  یقهقهه اش رو ول کرد ،دست ديآخر جمله اش که رس به

  :و گفتم دميشک

  شد؟ یچ یاصل یمحموله  -

 یبا زندگ یکنيم کاريپول تو حسابته.تو چ گهيساعت د هياون که حله.تا  -

  ؟یمتأهل

  :به خودم مسلط شدم و راهنما زدم ،از پارک خارج شدم و گفتم یکم

  .شميدارم بابا م -

  :لبام آورد یخنده رو کليشکستن و بعد هم داد ما یصدا

  .یروان ماري؟بیديآدم رو شوک م یضيمگه مر -

  :زدم و گفتم یخنده ا تک

  .کليجون ما -

  :کرد و گفت یمکث
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بابابزرگ  اديبهت م شتري.بیبابا باش ادي،اصال بهت نم هانيدروغ نگو آ -

  .یباش

  :گفتم یو حرص دميتوهم کش که کرد اخم یا خنده

  .اديبه تو که همون بابابزرگ هم نم -

  :شدم کليپارک کردم و منتظر ما یرو دم گالر نيماش

دست  نقطه ضعف یکه دار یدوني.م شميم یشوگر دد تيعشقم من نها -

  ...یکنيم کاريچ یدرصد آسو بفهمه دار هياگر  یدوني؟میديدشمنات م

افکار دارم به  نيا یهمه  یبفهمه. جا یزيچ نياز ا شتريب ستيآسو قرار ن -

 نييرو پا یکه اگر بچه پسر باشه باهاش کل خاندان فدو کنميفکر م نيا

  .کشميم

  :کرد و گفت یپوف

  ده؟يهم فهم یزيمگه آسو چ یمبارکت باشه داداش ول -

  :دمياز لحن حرف زدنش غر یعصبان

رفت بردارم  ادميرو  ميگوش ؟یکنيمآسو آسو یمگه دخترخالته ه کهيمرد -

  .کرد داي.از قبل هم اسلحه ام رو پیکه فرستاده بود ديعکس اون تنه لشارو د

  .باره بگو فقط مونده اسم باند رو بفهمه هيداداش  -
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  :حوصله گفتم یشدم و قفلش کردم ،ب ادهيپ نيماش از

  .برم.شرت کم ديمن با -

با آدمات  ديهست که با زايچ یسر هيباش. نجاي.شب افيمن واقعا.ح فيح -

  .یبذار ونيدرم

 یبا یاوک -

  

  آسو

 ی.از هر راهکردينگاهمم نم یهفته حت کي نيا یهفته گذشته بود.تو کي

  .خوردمياما به بن بست م کردميجلب توجهش استفاده م یبرا

کرده بود.از  کيبدنم بدجور اعصابم رو تحر ی ختهيبهم ر یها هورمون

دست به دست هم داده  یو خارج یترک یها اليهفته تماما سر نيهمه بدتر ا

  .عاشقانه رو پخش کنن یبودن تا تمام صحنه ها

شده  یتپل یشدم.چهره ام کم رهيبه خودم خ نهيرو شستم و از آ مسواکم

دکتر احتمال داد بچه پسر باشه چون  ميمطب دکتر رفت هانيبا آ یبود.وقت

  .زدیقلب من م یقلبش به محکم

 یصدا یبود و وقت ستادهيبود.با ذوق و غرور کنارم ا یدنيد هانيآ ی چهره

  .ناخواسته دستم رو گرفت و فشرد ديقلبش رو شن
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  .نشسته بود یصندل یبود که کنارمون رو یآخر حرف زن مسن ريت

.بزنم به تخته شهيبچه پسر باشه مامانش خوشگلتر م گنيماشا م -

  .باشه براتون ريدخترم.انشا پا قدمش خ

ها پر  یاز انواع و اقسام بستن زريخدا رو بنده نبود.فر هانيروز آ اون گهيد

  .شده بود

 رميز یباز لباس ها مهيکشو ن دنيبا د یسمت کشو لباس هام رفتم ول به

  .رو بستم و درش رو باز کردم یوسوسه کننده کشو قبل

بهشون  کتيبود نو بودن و ات دهيکه برام خر یمارک یاز لباس ها یتعداد

دندون گرفتم  ري.لبم رو زومديو خاله م هانيحرف زدن آ یبود.صدا زونيآو

  .رنگ رو در آوردم یبا تور مشک یو نامطمئن ست زرشک

  .داديهام رو خوش فرم نشون م نهيلباس س کاپ

رو  ديجد یلباسام رو در آوردم و لباسا عايبشم سر مونيپش نکهياز ا قبل

نامتعارف بود  کميزمستون  یسرما یلخت بودنم تو ی.اما وقتدميپوش

  .پتو ريز دميلباس خوابم رو تنم کردم و خز ريروپوش حر

کم شدن و فقط آباژور کنار سالن روشن موند.چشمام رو  يیرايپذ یچراغا

  .به سرعت بستم و منتظر موندم
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که هوش  دميکش یقيعطر بدنش زودتر از خودش وارد اتاق شد.نفس عم یبو

سرم  یتو خواستميمن امشب شوهرم رو م نکهياز ا ريغ یزياز سرم رفت.چ

  .ديچيپینم

.تمام توانم رو به کار بردم دياتاق روشن شد که پلکم از شدت نور لرز چراغ

  .شدنم نشه داريتا متوجه ب

رفتن تخت ضربانم رو باال  نييپا یباز و بسته شدن در و بعد از مدت یصدا

  .برد

اومد.مکثش رو  نيياز سرشونه هام پا یرو کنار زد تا بخوابه ،پتو کم پتو

  .ديتخت انداخت و خواب یخودش رو رو ینيحس کردم.اما سنگ

  ...یچ یعنيشدت ازم ناراحت بود؟خب منم ناراحتم  نيدرهم رفت ،به ا اخمام

شونه ام ساتن  یدستاش خفه شد.سر انگشتاش از رو یبا لمس داغ وجدانم

  .کرد یباز رميلباس رو کنار زد و با بند لباس ز

.لبش رو کردیضربان قلبم خون رو با سرعت پمپاژ م یشد ول نيسنگ نفسم

  .ديکشی.انگار بو مدينبوس یشونه ام گذاشت ول یرو

ام رفت و از گردن من رو به خودش چسبوند.دستام  نهيس یقفسه  یرو دستش

  .رو مشت کردم تا مانع برگشتنم و بغل کردنش بشم
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 ني.از شدت فشار پلکات چشمات چنهي،نفسات سنگ ترکهيشاهرگت داره م -

سرما و لخت  ني.تو اشهيم نييباال و پا رمتعادليات غ نهيس یخورده.قفسه 

  .رسونهيم بيبه بچه آس دنيخواب

چشمام رو باز کردم و برگشتم سمتش.دستش از دورم باز نشد و  یناراحت با

  :کمرم نشست یام دور شونه ام حلقه شد و رو نهيس یقفسه  یبه جا

  فقط بچه؟ -

لبش و نفساش که  یبه لبم انداخت و سرش رو جلو آورد.گرما يیگذرا نگاه

خمار شده ام رو به لباش  ی.چشماکردیعطشم رو دو برابر م دادينعنا م یبو

  .دوختم

  .کردنیگردنم تا وسط کمرم حرکت م ینوازشگرانه از مهره ها انگشتاش

  .کنميبس کن خواهش م -

 یزير یکه ناخواسته ناله  ديلبم رو بوس یور کج شدن.گوشه  کيبه  لباش

  .کردم

رو  رميتر و مرز لباس ز نييرو برنداشت و دستاش از کمرم رفت پا لبش

  .رد کرد

 انيتا ب کردنيم یکه زنا برام خودکش یهمه دم و دستگاه ،تو کشور نيبا ا -

 یام رو نگه داشتم برا زهيدست از پا خطا نکردم ،تمام شهوت و غر رميز
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لباس گرم  هي.پاشو شمينم کيتو ،پس مطمئن باش االن هم تا نخوام تحر

  .بپوش

.شوکه چشم باز کردم و بهش ديسرعت از کنارم بلند شد و سرجاش خواب به

  .دهينگاه کردم که چه آروم خواب

 رآبيکه شکسته بلند شدم و به حمام هجوم بردم.ش یکرده از غرور بغض

حجم شرشر آب  نيمطمئن شدم صدام با ا یباز کردم و وقت تيرو تا نها

 کيسرام یهجوم قطرات آب رو ريبغضم رو ترکوندم و ز رهينم رونيب

  .رنگ نشستم یخاکستر یها

و بدون نگاه کردن به تخت  دميداخل محفظه رو پوش یطوس ديسف یلباس حوله

  .رونياز اتاق اومدم ب

 ريش وانيل هي وفتهيبچه ن یبرا یاتفاق نکهيبه بدنم نشسته بود.از ترس ا لرز

  .خودم گرم کردم و با چندتا شکالت تلخ خوردم یبرا

.از شدمیم وونهيقطعا د رفتيم شيپ نطوريدستام گرفتم.اگر هم یرو تو سرم

  .مجبور بشم خودم با خودم باشم چندشم شد نکهيتصور ا

که  يیرفتم.جا نيرزميرو برداشتم و به سمت ز یتخته شکالت اضاف دو

  .بودم دهيرو د لشيو من چندبار از دور وسا رفتیورزش م یبرا هانيآ
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که  دميکشیم نيسنگ یدمبل ها یرو یخوردن شکالت بودم و دست مشغول

  .کنجکاو به سمتش رفتم یاون سمت اتاقک ورزش یدرچوب دنيبا د

انداختم و در اتاقک رو باز کردم.کورکورانه  یبه در ورود یدزدک ینگاه

  .کردم داشيتا پ گشتمیم دبرقيبا دستم دنبال کل

 یزايتنها چ یخانگ نمايس هيقمار و  زي،م کيبزرگ ،بار کوچ ارديليب تخته

 نشيمحکم و سنگ یرفتم و توپ ها ارديليب زيموجود داخل اتاق بود.به سمت م

  .رو لمس کردم

بلد  یزيچ یباز نيبرداشتم و ژست گرفتم.از ا ور ارديليزده چوب ب ذوق

توپ ها ضربه  ی هيرنگ به بق ديتوپ سف قياز طر ديبا نکهياز ا رينبودم غ

  .اطالعاتم هم مطمئن نبودم نياز هم یزد.حت

 یبا نشستن دستا یچندبار چوب رو عقب جلو بردم ول زيم یرو دهيخواب

  چوب بود ،خشک شدم یکمر و دستم که رو یرو یبزرگ و مردونه ا

  ؟یبلد -

  :لبم نشست یرو یکه افتاده بود رو مرور کردم.پوزخند یاتفاق

  .یکردن رو بهتر از من بلد یتو که باز -

 ميداد و اون هم ن هي.دستم رو زاوديپوزخند واضحش به گوشم رس یصدا

  .شد.هرم نفساش از کنار گوشم باز چشمام رو مست کرد زيخ
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به توپ وارد کرد که  یضربه ا تيبار دستم رو عقب جلو برد و در نها چند

  .ها برخورد کردن و داخل سوراخ افتادن وارهيهمزمان سه توپ به د

پروا عاشق  یرو برگردوندم که همزمان سرش رو چرخوند سمتم.من ب سرم

لباش چشمام  یغرق چشماش بودم که تنها با گرم یچشما بودم.اونقدر نيا

  .رو بستم

.پر ستاديو مقابلم ا ستميارتباط لذت بخش صاف با نيکرد تا بدون قطع ا کمکم

  .اش کمرم رو چنگ زد گهيشور دستش پشت گردنم رفت و دست د

مانور دادن  یداشته باشم و جا برا یشتريکج کردم تا تسلط ب شتريرو ب سرم

و  دميچيکه به خودم پ ديچيشکمم پ ريگذرا ز یداغ و نرم باشه.درد یاون لبا

  .پشت سرش رو چنگ زدم یموها شتريب

 یپاهام انداخت و من رو رو ريفاصله گرفت و نفس زنون دست ز ازم یکم

  .دميکش رونيتنش انداختم و از سرش ب ديسف یرکاب رينشوند.دست ز زيم

 یکرد.رکاب يیراياز لبم پذ زشير یبا گازها ندفعهيانداخت و ا نييرو پا دستم

و شکمش  نهيعضالت س یانداختم و دستم رو رو یا گهيرو به سمت د

  .دميکش

 خواستميکه م یتمام اون لذت یحوله ام رو باز کرد و با غرش مردونه ا بند

  .داد هيرو بهم هد
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پاهام رو نداشتم.شلوارش  یرو ستادنيضعف کرده بودم که توان ا یاونقدر

  .پاهام انداخت و بغلم زد ريرو پا کرد و حوله رو تنم کرد.دست ز

تخت خوابوند.دستم رو از  یآرنجش در اتاق رو باز کرد و من رو رو با

  .دور گردنش باز نکردم و مانع فاصله گرفتنش شدم

رو لمس کرد که از  نمييزد و با انگشت اشاره اش لب پا یخنده ا تک

  .کردم یسوزشش اخم کم

  .یبخواب موش موش ري.بگهيبرات کاف نقدري.همدادنيطعم شکالت م -

اش  نهيکاشت و تخت رو دور زد ،کمرم به تخت س ميشونيپ یرو یا بوسه

  فرو رفتم یو به خواب آروم ديچسب

به در سمت  نهيدست به س هاني.آرونيو گرفته از مطب دکتر اومدم ب مغموم

  .کردینگاهم م یدود نکيزده بود و از پشت ع هيشاگرد تک

  :کرد و جلو اومد یديبالفاصله اخم شد چهر ام دنيد با

  دختره؟ -

  :انداختم و گفتم نييپا سر

 تشي.جنسدهيبچه چرخ یکه داشت یسخت یبخاطر رابطه  گهيدکتر م -

  .ستيمشخص ن
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حرف در  یو ب ديکش یقيشد.نفس عم رهيخ ابونيبه خ یبه کمر ،کم دست

  .دميکش باال اومده ام یبه شکم کم یرو باز کرد.نشستم و دست نيماش

 ینطوريا خواستیشد.دلم نم ابونيماهرانه وارد خ یزد و با حرکت استارت

  .پوست لبش رو بکنه و تو فکر باشه

.انگار نه انگار حامله ام.چند تا ترک ومدهيچرا شکمم باال ن دميازش پرس -

لگنم مناسبه  طيشرا ی.حتستين ینگران یرو پهلوهام افتاده.گفت جا زير

  .یعيطب مانيزا یبرا

  .دهيدست از کندن پوست لبش کش مدينگاهش کردم که د یچشم ريز

دستگاه  ريهم هست.تو تمام مدت از ز طونيش یآله.حت دهيگفت وزنش ا -

  ..دکتره خنده اش گرفته بودکردیفرار م

 نگيام برداشته شد.وارد پارک نهيقفسه س یزد که فشار از رو یمحو لبخند

  .به مشامم خورد یخوش قورمه سبز یشدم که بو ادهيپ نيشد ،از ماش

آب خورده و  یچمن ها یقورمه با بو یآشپزخونه باز بود و بو ی پنجره

  .شده بود یتو باغچه فاط یها اسي

رو باز کرد و به  بندششيپ دنميکه با د دميوارد شدم و خاله رو د جانيه با

  :سمتم اومد

  شد؟ یچ -
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  :ام کمرنگ شد و خاله هم خنده اش محو شد خنده

 اطيتو ح ميبر گميمادرشوهر.م یراه انداخت يیمعلوم نبود.چه بو تشيجنس -

  م؟يناهار بخور

کردم و لباسام رو  یسر تکون داد و برگشت سمت آشپزخونه.پوف یخنث خاله

 اطيرو برداشتم و به سمت ح یرازيدوغ و ساالد ش یحاو ینيعوض کردم.س

  .رفتم

  :رو ازم گرفت ینياز جا بلند شد و با اخم س دنميبا د هانيآ

 ايبگه بچه سقط شده  یسونوگراف یرفت ندفعهيا یکن یکار هي یتونيم نميبب -

  .نه

  :رو گاز گرفتم و تشر زدم لبم

  .نبود که ني.سنگريگاز بگ زبونت رو -

  :تمسخر سر تکون داد به

  )زيواندروومن(زن شگفت انگ ستين نينه اصال سنگ -

اومد و به کمک هم بشقاب  ینيس نيرفتم که خاله با آخر زيبه سمت م کالفه

  .ميديچ زيم یغذا رو رو یها

  :و گفتم کردم یقاشق رو که دهنم گذاشتم با لذت اووم نياول
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  .خاله حرف نداره.دمت گرم -

  :زد و گفت یآروم لبخند

  .زميعز ینوش جون تو و نوه  -

  .دستت درد نکنه مامان خوشمزه شده -

رو  یرازيساالدش کيکوچ یکنار زدم و کاسه  رو یخال بشقاب

  .ديچيقاشق تو دهنم بود که دلم بهم پ نيبرداشتم.دوم

  .ديافتادنش از پشت به گوشم رس یمحکم پس زدم که صدا رو یصندل

  .آسو ،آسو -

توالت  یخورد.نشستم و تو واريرو باز کردم که محکم به د يیدستشو در

  .شده بود و توان نداشتم باال آوردم.گلوم زخم یفرنگ

  :وهام رو دسته کرد و پشتم نگه داشتم هانيآ

 صورتت رو یتوني.مارمي،آروم باش.االن برات آب م ستين یزيچ -

  ؟یبشور

خارج شد.صورتم رو شستم و  يیاز دستشو هانيحال سر تکون دادم و آ یب

با  هانياومدم که آ رونيب يیبا حوله مشغول خشک کردن شدم. از دستشو

  .آب قند سمتم اومد وانيل
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کارخونه  ريخورد.تصو ونيزيو خواستم حرف بزنم که نگاهم به تلو دميخند

  :کردم اديکردم و با کنترل صداش رو ز یاز کنجکاو یبابام بود.اخم ی

بعد از چند دهه تجربه  يیطال یبا سابقه  رانيبزرگ شم یکارخانه  -

  .ورشکسته شد

  .شدم رهيخ ونيزيبزرگ تلو تورياز دستم افتاد و شوکه به مان حوله

سواالت ما نبوده و سهام  یمجموعه پاسخگو نيا رکليمد یجهان فدو یآقا -

  ...اخبار یفروخته شده ست.ادامه  یگريشرکت به فرد د نيا

  .آسو -

  :نگرفتم ونيزياز تلو چشم

 نيکردم که ا کاري.چیزنيم شياگر دست از پا خطا کنم پدرم رو آت یگفت -

  ؟یکار رو کرد

  .شکست یبعد یاومد و سد قطره ها نيياز چشمم پا یاشک قطره

  .ی.تو از پشت خنجر زدینامرد یليخ -

 شيشونيکه خورد رگ وسط پ یزيچ نيشد و نگاهم به اول دهيمحکم کش بازوم

  :بود



340 | P a g e 
 

اون پدر  ؟نامردیدمم گذاشت.نامرد یپدرت بد پا رو یول ینکرد یتو کار -

تا  دميکش یچه بدبخت یدونيآبروم.م یکه دست گذاشت رو زتهيهمه چ یب

  هارو پاک کنم؟ عهيشا

  :و مثل خودش داد زدم دميرو عقب کش دستم

 ی.انگشت نمایديدزد شي.دخترش رو شب عروسیکرد یبا آبروش باز -

داشت؟اگر با اون اسلحه  کارتيچ گهيکرد.د ی.اون هم تالفیخاندان کرد هي

دست و پا  یبراش راحتتر بود که حاال تو بدبخت یکشتیم یزديم تيکوفت ی

  .بزنه

  اسلحه؟ -

 هاني.آکردینگاه م هانيبه آ یسمت خاله که با ناباور ميجفتمون برگشت یآن به

  .صورتم که شوکه شده عقب رفتم ینگاه سرخ شده اش رو زوم کرد تو

  ه؟ي،ماجرا چ هانيآ -

  .اميگمشو تو اتاق تا ب -

 نييپا یشد؟سریباورم نم شيبه خاله انداختم ،چرا ناباور یدوباره ا نگاه

  .مادرش به سمت اتاق رفتم یاون هم جلو نشيانداختم و بخاطر توه
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 ی.بچه تکونارميبهشون پناه ب تونستمياالن م گذاشتنیخانواده ام تنهام نم اگر

 یتخت نشستم و دستم رو نوزاش وار رو یخورد که به خودم اومدم ،رو

  .دميشکمم کش

  .اومد و پشت سر در اتاق باز شد یدر اتاق بغل یصدا

شوکه  هانياسلحه دست آ دني.با دديچيتو دلم پ یخودم جمع شدم که درد یتو

  :تخت عقب رفتم یاز رو

  .هانيآ -

  :دماغش و چشم بست یاسلحه رو گرفت رو سر

  .ادي،صدات در ن سييييه -

  :شد کمينزد یانداخت و قدم نييرو پا اسلحه

  پدرت بود؟ یبهتر از ورشکستگ کردمیم متيتي -

  :تخت نشست یرو درآورد و لبه  شيگوش

ارتباط با خانواده ات ممنوع ،نگفتم ارتباط با  ،گفتم دميبرات خر یگوش -

  .رو قطع کن اتيدن
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 یرو گرفتم و رو یلرزونم گوش یمقابلم به اسم سبحان بود.با دستا جيپ

 یخانوادگ یجمع ها عکس از من تو نيکه من داخلش بودم زدم.چند یعکس

  .برهنه مهين یبا دختر هانياز آ یو در آخر عکس ستادميکه کنار سبحان ا

 یبود که صبح عروس یاومد.همون ادمياون دخترم  یتار شدن.چهره  چشمام

  .بودم دهيداخل اتاقش د

رفت بهت بگم اوه  ادمي ه؟چرايچ نيپس ا یدست از پا خطا نکرد یگفت -

  !شدمیکه داشتم عروست م یاون هم روز کردیم کارياتاقت چ یهرزه تو

  :ديمنقبض شد و غر فکش

  .رو مخ من راه نرو نقدريکپشن رو بخون.ا -

نفس  یدادم و کپشن رو باز کردم.رسما تو حالت تنگ رونيرو ب نميسنگ نفس

 کهيمن در حال ی،نامزد رسم یمن خانم آسو فدو یدخترعمه « قرار گرفتم 

سپنتا  هانيآ من اسم یو به جا شهيم ديبود ناپد مونيسه روز مانده به عروس

 رکا یجا هي.بنظرتون شهيدار معروف وارد شناسنامه اش م یگالر

  »لنگه؟ینم

  .بود هانيبه من و آ یناموس یها همه پر از فحش ها کامنت

  ؟یسرم آورد يیچه بال یگينم ايچرا به همه دن -
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رو محکم پرت  یاحساس و فک محکم نگاهم کرد.گوش یهمون صورت ب با

  :دميکش غيو مثل جنون زده ها ج واريکردم سمت د

 یگينداشتم؟چرا نم یچاره ا یگينم ؟چرایديمنو دزد یگيچرا بهشون نم -

  ....آخ؟چراااایکرد دميتهد

  .دلم گرفتم و رو به جلو خم شدم ريرو ز دستم

  .نيابوالفضل ،آسو من رو بب ايآسو. -

  ...... توروخدا هانيدرد ... دارم ... آ -

سرم و بعد  یبا افتادن شال رو یدر اومد.فکر کردم تنهام گذاشته ول یصدا

  پاهام انداخت و بلندم کرد رياز اون مانتو جلوبازم دست ز

 ومديخاله م ی.صداشدیناله ام بلند م یصدا نداختیهر دست انداز که م تو

  .فرستادیکه پشت سرم صلوات م

پارک کرد و به سمتم اومد.بغلم  مارستانيب نگيپارک تو انهيرو ناش نياشم

  .کرد و وارد بخش اورژانس شد

رو صدا  فتيو وارد اتاق شدم.پرستار ،پزشک ش دميبرانکارد خواب یرو

  .دادن بچه سالمه نانيانجام دادن و اطم یزد.سونوگراف

کردن ،آروم دردم کم شد و با نوازش  قيبهم تزر یفيو آرامبخش ضع سرم

  .رفتم یپشت دستام به خواب آروم
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**************************  

  شو داريآسو جان ،خاله ب -

  :دميباز کردم و خاله رو د چشم

  سالم ،ساعت چنده؟ -

  :زد و گفت یلبخند

  .یساعت هشته.بلند شو گلم مرخص -

 یاهيس یم از زور گشنگجا بلند شدم ،گشنه بودم اون هم به شدت.چشما از

رو  هانيبازوم رو گرفت و کمکم کرد از اتاق خارج بشم.آ ري.خاله زرفتیم

  .ومديدستش به سمتمون م یتو یکه با برگه  دميد

  .بازوم رو گرفت که خاله رهام کرد یکياون  یحرف چيه بدون

  .ديبخور یزيچ يیغذا هي رونيب ديبر -

 یساده ام بود و قصد نداشتم سر بلند کنم.صدا یکه فقط نگاهم به صندل ها من

  :بلند شد هانيآ یبم و خسته 

حال و هواتون  کميرستوران  ميري.مديخونه ،لباساتونو عوض کن ميبر -

  .عوض بشه

  :هم سرد گفت خاله
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 یمقو ی،آسو رو ببر غذا خورمیمن ضعف نکردم ،ناهار مونده اون رو م -

  .بخوره

  :داد رونيو بازدمش رو محکم ب ديکش یقيعم نفس

  .باشه چشم -

 یچسبونده بودم و به دست فروش ها نيماش ی شهيراه سرم رو به ش تو

و  دميکش ی.آهديع دي.به جنب و جوش مردم وقت خرکردمینگاه م ابونيخ

  .چشم بستم

  .سرحال شدم یوارد حمام شدم.دوش گرفتم که کم ميو مستق ميخونه شد وارد

 ريدماغم.ز ريز هانيآ یعطر خوشبو یشد با خوردن بو یشدن در مساو باز

  .ديپوشیکه داشت لباس م دميد یچشم

رو کندم و با شلوار  کتشيدر آوردم.ات یکمرنگ ساده ا یکمد مانتو آب یتو از

از  هانيزدم و زودتر از آ یمي.عطر مالدميپوش یمخصوص باردار نيج

  اتاق خارج شدم

 یاسم چياما ه دميکش یمتوقف شد.سرک یکيمقابل رستوران ساده و ش نيماش

  .شدم ادهيکردم و پ یرستوران نبود.اخم یباال

 دهيراه دستم کش نيب یبه سمت رستوران رفتم ول هانيتوجه به آ یب

  :دميشد.برگشتم و توپ
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  ؟یکنيم کاريچ -

  :گفت تيکرد و با عصبان یاخم

  ؟یريو م یندازيم نييکه سرت رو پا یهست یزيچ یمگه گاو -

  : فوران کردم ناباور

  .نينقطه چ کهيگاو هفت جد آبادته مرد -

و  گشتنيبرم ی، حت گرفتنینگاه ازمون نم شنيکه از کنارمون رد م يیآدما

از درد  ی.دستم رو گرفت و محکم فشار داد.اخمکردنیاز پشت نگاهمون م

  :گرفتم و دندونام رو بهم فشار دادم تا آخ نگفتم

  نجا؟يا ميمگه قراره بر -

  کجا؟ ميپس قراره بر -

وجود داشت.از شدت  یرو نشون داد که رستوران سنت ابونيسمت خ اون

 یهنوز عصبان یاز خشمم کم شد ول یپارک کردن نبود.کم یجا برا یشلوغ

  .هانيهم خودم بودم هم حرف آ لشيبودم.دل

حس  یسنت یسنتور و سازها یزنده  ی.اجراميتخت کنار فواره نشست یرو

  .بدون نگاه کردن به من منو رو برداشت هانيبود.آ یخوب یليخ

  .گرد مانند به سمتمون اومد یميقد یو کاله ها یسنت ی قهيبا جل یمرد
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  ن؟يدار ليم ی.چنيخوش اومد یليخ -

  .با مخلفات یقجر ینيس هي -

 دميتکون داد و منو رو گرفت و رفت.هاج و واج نگاهش کردم.د یسر مرد

دختر مردم رو  نکهيست.با اخم از تصور ا گهيد یجا خکوبيکه نگاهش م

  .سبحان و زنش شدم ی رهيرد نگاهش رو گرفتم و ناباور خ زنهيم ديد

  .ستيپدرت ن رهيکه قراره با اون اسلحه بم یکس -

 دهيشد و مشغول پا کردن کفشاش شد.ترس زيخ ميبدنم نشست.ن یرو یلرز

  .جهش زدم و بازوش رو چنگ زدم

  .نکن یکست کار نيزتريجون عز -

  : رو به ضرب از دستم در آورد بازوش

  .من دخالت نکن یتو کارا -

  :بازوش رو گرفتم که نذاشتم از جا بلند بشه دوباره

  .بس کن توروخدا هانيمن زنتم ،آ -

  :اش دستم رو گرفت و بازوش رو آزاد کرد گهيکرد و با دست د یپوف

  .آسو یستيبس کن ،با قاتل طرف ن -
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رفتم و  ميقبل یکه نشسته بودن رفت.سر جا یغرور و شق و رق به طرف با

  .ناخونام دنيشروع کردم به جو

به وضوح  هانيآ دنيزنش گرد کرد که با د یو دست دور شونه  ديخند سبحان

  .ديجا خورد و لبخندش ماس

طرف اون طرف رو نگاه کرد.متوجه شدم که دنبالم  نيو ا ديکش گردن

 دشونيکردم ناد یرو دست گرفتم و سع ميگوش .بالفاصلهگردهیم

  .گم شد یبهداشت سيبه سرو یراهرو منته چيتو پ هاني.آرميبگ

گذشت که  ی.مدتديکوبیم شتري.قلبم بکردمینگاه سبحان رو حس م ینيسنگ

گارسون مقابلم هست سر بلند  نکهي.با تصور اديچيپ مينيب ريز یعطر یبو

  .دميشوک سبحان رو با همسرش د تيکردم و در نها

  :زد یپوزخند

  .زيعز یسالم دخترعمه  -

  :داديم راژيمخم و یو پراز فخر همسرش رو نهيپرک نگاه

  .سالم -

 یتکون دادم.الل شده بودم.اگر از شوک بودنشون نبود مطمئنن بابت کار سر

  .کردمیبارش م یزيعالمه چ هيکه کرده بود 

  اجازه هست؟ -
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توجه به من کفشاش رو در آورد و  یزد و سبحان ب یپوزخند صدادار زنش

  :رو کرد سمت همسرش

  .زميبذار کمکت کنم عز -

پاش رو باال  هي تي.نهااديباال ب یانگار قراره از بلند کرديرفتار م یجور هي

  گه؟يد هيچ ايسوسول باز نيتخت.ا یرو ومديو م گذاشتیم

  .زدلميعز یمرس -

من پوزخند  ندفعهيرو با ناز تو دست سبحان گذاشت و باال اومد.ا دستش

  :زدم و گفتم یصدادار

  .ديخسته نباش -

  .حواله ام کرد و با سبحان مقابلم نشستن یخصمانه ا نگاه

  .مهمون دعوت کرده باشم ادينم ادمي -

نعمت خدا بهم داده شده.چنان با شعف و خنده برگشتم سمت  نيبزرگتر انگار

  :صورتم یموند رو رهيکه نگاهش خ هانيآ

  .عشقم یکرد ريد -

  .ديرو بوس یا قهيشد و شق کميباال انداخت ،نزد يیابرو یتا

  .شلوغ بود گلم سيسرو -
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اومد و کنارم نشست.مثل سبحان لم نداد و دستش رو پشت سرم نذاشت  باال

 وراتيگالد هيدستش گذاشت و مثل  یجنتلمن بودنش دستم رو تو تيبلکه با نها

  .با سبحان شروع به دوئل کردن

  سپنتا؟ یاحوال آقا -

ندارن نگاه به  ليکه تما يیسمتش.مثل کسا ديکش نگاهش رو یطوالن هانيآ

  .شخص مقابلشون بکنن

  .خوش منش یممنون آقا -

  .بود نيواقعا سنگ جو

  آسو جان؟ یکجا عمل کرد -

  :باال انداختم و گفتم يیابرو یتا

  چطور؟ -

  .دماغت کج شده کنمينمه احساس م هيآخه  -

  :آرامش گفتم تيدر نها یرو محکم فشردم ول فکم

.احتماال دست نگاهته چون کننیاشتباهاتت نم نيکه عمل کردم از ا يیجا -

  .مردمک چشمت چپه کنميمنم فکر م

  :حرفم گفت یزد و در ادامه  یپوزخند صدادار هانيآ
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  .نظر دکتر لرد عمل شده ريآسو جان ز -

  :گشاد شد یدختر نبوت در آن یعصب یچشما

  .بود یقشنگ یلرد؟شوخ زابتيال -

خودش رو جمع و جور کرد.سبحان  ديرو د هانيآ ینگاه سخت و سنگ اما

  :کرد سمتمبهش رفت و رو ینامحسوس یچشم غره 

  دخترعمه؟ گذرهيخوش م -

  :زدم و گفتم یضيعر لبخند

  .یعال -

  :شدم و گفتم رهيخ هانيبه صورت آ یلحن لوس و پر عشوه ا با

فرصت نشد  نجاهايا چکدومي،ه سيبود ،عملم پار یدب مونيعروس -

  م؟يبر گهيبار د هي.ميبگرد

صورتم  یافتاده تو یکه ازش سراغ نداشتم تار مو یلطافت تيهم با نها هانيآ

  :رو کنار زد و گفت

  .جون بخواه قشنگم -

 شميآت یدختر نبوت آب رو یسبحان و نگاه خصمانه  یمشت شده  دست

  .بود
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رو  ینيتا س ميجمع تر نشست یسمتمون اومد کم یبزرگ ینيبا س گارسون

  .بذاره نمونيب

  .دادمیسفارش م دهيکوب ديايم دونستمياگر م -

 اقتيگفت ل یزبون ینه تنها اونا بلکه منم خشک شدم.با زبون ب هانيحرف آ با

  .رو ندارن یسفره ا نيهمچ هي

  :زد که سبحان از بهت در اومد ینبوت پوزخند دختر

  .ميايجاها م نجوريا حيتفر یممنون ،ما فقط برا یليخ -

  :گرفت و مقابلم نگه داشت یاز جوجه زعفران یبه اون لقمه ا توجهیب هانيآ

  د؟يبهت ماس یازدواج چ نيسبحان از ا یراست -

به خوردن غذا  یليرو از دستش گرفتم و نگه داشتم.م لقمه

  :حواله اش کرد که سبحان با پوزخند گفت ینداشتم.همسرسبحان نگاه عصب

  .ستمين اتيمن تو ازدواج دنبال ماد -

بار  نيبه تمسخر تکون داد و ا یسر هانيام شد.آ رهيخ شخندياز اون با ن بعد

  :و دوباره مقابلم گذاشت ختير وانيل یدوغ رو تو

که قرار بود به نامت بخوره  یاون کارخونه ا ديبا ازدواجت با آسو ق یعني -

  ؟یزديرو م
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 یبه چهره  یگرد شده نگاه ی.با چشماومديخونشون در نم یزديم کارد

  دونست؟يانداختم ،از کجا م هانيخونسرد آ

 هيپدرزنته؟آدرس دادم به بچه ها هد یخونتون همون آپارتمان قبل یراست -

  .خانم رز اديخوشتون ب دوارمي.امارنياز تابلوها رو ب یکيتازه  یخونه 

  :ديسبحان غر زن

  .ادي،من از مخفف اسمم خوشم نم نيرزآل -

  :گفت یمصنوع یبا ناراحت هانيآ

  .خانم نيييرزآل دونستمياوه نم -

گفت.آب دهنم رو قورت دادم که سبحان از جا  ینطوري، از عمد ا دونستهيم

  :ديپر

  .شد ري.دنيبلند شو رزآل -

رون پام  یرو هانياز جا بلند بشم که دست آ شهيطبق عادت هم خواستم

  .رفتنشون شدم ی رهيداد.سر جام نشستم و خ یفينشست و فشار خف

 ميبزنه تو سوراخ موش قا غيج ديد رو یمجاز یايرنگ دن کنميم یکار -

  .بشه

  .داده بود نهيچهره اش جاش رو به نفرت و ک یسمتش که خونسرد برگشتم
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  ؟یدونستياز کجا م -

  :مقابلش خورد و اشاره زد به غذا یاز دوغ سنت یکم

  بخور سرد شد -

جز اون  یچيو شروع کردم به خوردن.اما ه دميکش ینگاهش کردم.آه یکم

  .جذاب بهم مزه نداد کيشليش

  .رو خوردم کيشلياون ش تمام

  باز هم سفارش بدم؟ یخوايم -

روونه  کيشليش یخال خينگاهش کردم که نگاه مهربونش رو سمت س گنگ

  :کرد.لبم رو گاز گرفتم و گفتم

  .نه ممنون -

 تونيز ی مهيظرف ن دنيمقابلش رو خورد که با د یاز چنجه  گهيد یکم

دست دراز کنم سمتش  نکهيپرورده دوباره آب تو دهنم جمع شد.اما قبل از ا

  .رو خورد تونيحرکت تمام ز هيبا  هانيآ

  .و با حسرت نگاهش کردم دميبرچ لب

  ه؟يچ -

  ها؟ -
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  :کرد و گفت یاخم

  !یچته بغ کرد گميم -

  .خواميپرورده م تونيز -

  :کرد و گفت یحيمل ی خنده

  ؟یچ گهي،د خرميم -

  :رو غنچه کردم و گفتم لبم

  .رميبگ ادي خواميم -

  :شد و کامل سمتم برگشت یحرفم جد از

  ؟یريبگ ادي یچ -

 کردمیم یمن هم سع ارهيراه دلم رو به دست ب نيداشت از ا یکه سع حاال

  :منحرف کنم ديرسيم یفلز اهيس ئيکه به اون ش یزيذهنم رو از هرچ

  ؟یديم ادمي، یطراح -

متنفر  نکارياز ا ی.از بچگديرو کش مينيباز شد و با دو انگشتش ب اخمش

  :دردمندم رو ماساژ دادم ینيگفتم و سر ب يیبودم.آ

  ؟یچ گهي.دیموش موش دميم ادتي -

  :شدم نشيسرآست یبا دکمه ها یخم کردم و مشغول باز سر



356 | P a g e 
 

  ...اوم...سر مزار مامان جون؟مي...برگميم -

صدبار خودم رو  دميرو د طنتشيرفتن ش نيشدن چشماش و از ب یخنث یوقت

  :لعنت کردم

  .ميريم -

کفشاش  دنيحرف از جا بلند شد و با پوش نيگوشام اعتماد نداشتم.بعد از ا به

دلم  هويچرا  دونميبه سمت قسمت سلف رستوران رفت.دست خودم نبود.نم

  .سنگ مزار مرمر مادربزرگمون رو بشورم گهيبار د هيخواست 

بار  نيهم ا ديبخوام برام دعا کنه.شا شهيازش مثل هم خواستيدلم م ديشا

  .بچه ام دعا کنه یبرا خواستميم

هوا  یمزار خاک گرفته اش گذاشتم.سرد یسرخ رو رو یگل رزها دسته

  .دادیرو بهم نم نيزم ینشستن رو یاجازه 

پشت  یميتحمل نکرد و به درخت کاج قد یبود ول ستادهيبا اخم کنارم ا هانيآ

  .زد هيسرم تک

ام دعا  ندهيآ یبچه ام ،برا یبراش خوندم و ازش خواستم برا یا فاتحه

رو سبک  یهر دل نيه که بار سنگقبرستون نيا یتو یچه حکمت دونميکنه.نم

  .کنهيم

  تموم نشد؟ -
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 یو آروم از جا بلند شدم.ساعت پنج عصر بود و هوا دميکش مينيب ريز یدست

  .رفتیم یکيزمستون رو به تار

  .ميبر -

زده  خي یرو روشن کرد و سمتم گرفت.سرانگشتا یبخار عايسر نيماش یتو

  .ام رو مقابل باد آروم و گرمش گرفتم

  نه نگو باشه؟ گميم زيچ هي -

  :رو از مقابل برنداشت نگاهش

  .بگو -

  د؟يخر ميبر -

  :باال انداخت و متعجب گفت يیابرو یتا

  گه؟يد یکنيم ید؟شوخيخر -

  :برگشتم سمتش و گفتم تخس

 يیجا هي مي.برميباهم بر اي.خب بیبخر یطراح ی لهيبرام وس یخوايتو که م -

  م؟يکنم.بر ديع ديخر کميهم  ميکه هم اونارو بخر

  :رو مل مل دادم و گفتم چشمام

  .هانيبابا آ کنميلطفا ،خواهش م -
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اش رو فراگرفت.فرمون رو چرخوند و به چهره یآرامش یلحظه ا یبرا

.بچگانه دست شهيبه خونه نم یرفت که مطمئن بودم منته گهيد یابونيسمت خ

  .رو روشن کردم نيو سرخوش ضبط ماش دميبهم کوب

من بودم  نيصداش رو بلند کردم و حاال ا شهيکه پخش م یتوجه به آهنگ یب

  .کردميم رهيکه با خنده ام چشم ها رو به خودم خ

سردر پاساژ نبود و از تازه  یشدم که تا به حال نرفته بودم.اسم یپاساژ وارد

  .ساخت بودنش معلوم بود هنوز وقت نکردن اسم براش بزنن

 دهيو به سمت چپ کش بزرگ مردونه اش قفل شد یپنجه ها یتو دستم

پر از قفسه  نيزم یکه از سقف تا رو ميشد ینسبتا بزرگ یشد.وارد مغازه 

  :بود یريلوازم التحر یها

  پسرم؟ یسالم بر مرد خالق.چطور -

 هاني.آکردینگاهمون م یگرم و آروم یو چشما ديسف یها شيمسن با ر مرد

  .دنيرو به آغوش کش گهيبه سمتش رفت و مردونه همد

  :جلو رفتم و سالم دادم یقدم

  ؟یماهت باباجان.مبارک باشه.عروسم رو آورد یسالم به رو -

  :کرد و گفت یخنده اتک هانيآ

  .ونيعروست رو با نوه ات آوردم اشانت -
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  :مستانه قهقهه زد رمرديو پ دميخند

  .زميبر يیبراتون چا ديني.بشنيخوش اومد -

  .ميريبگ لهيچندتا وس مي،غرض از مزاحمت اومد ینه ممنون عمو مصطف -

ساده اش  یليمستط نکيرو گردنش انداخت و ع نکشيبند ع یمصطف عمو

  :چشماش گذاشت یرو رو

  .ارميبگو عمو تا برات ب -

  .زحمت یقلم رو بده ب اهيس یطراح ليهمه وسا -

  :ومديم فيبلندش ضع یتکون داد و رفت پشت قفسه ها ،صدا یسر عمو

  ؟یباالخره شاگرد قبول کرد -

  :کرد و نگاهم کرد یخنده ا هانيآ

  .آره عمو -

 یاومد با چند تا ورق ها رونيتا خنده ام صدادار نشه.عمو ب دميرو گز لبم

رو هم از قفسه  گهيد ی لهيو قلم ،پاک کن و چندتا وس یمخصوص و شاس

  .دخل یداخل مغازه برداشت و گذاشت رو یها
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برنده شد  هانيآ یتعارفات سر حساب کردن شروع شد.در آخر قلدر بازهم

 یسمت در خروج ميمستق هاني،آ ميکرد ی.از عمو خداحافظديو کارت کش

  .دميکشرو نشيرفت که آست

  م؟يچندتا لباس بخر ميبر -

 یزنانه و مردانه اشاره زدم.پوف یلباس ها کينگاهم کرد که به بوت گنگ

  :کرد و کالفه نگاهم کرد

  .اميبرو اون مغازه منم م نيبذارم تو ماش نارويا رميتا من م -

اشاره زد و رفت.خوشحال پرواز کردم سمت  یزنانه ا یدستش به مغازه  با

خاله ،سه  یقشنگ برداشتم.دوتا برا زيرگال ها چند تا شوم یمغازه.از رو

  .وارد مغازه شد هانيگذاشتم که آ شخوانيپ یخودم.رو یتا برا

و  ميتکون داد.حساب کرد دييتا یبه نشونه  یکرد و سر زهايبه شوم ینگاه

  .رونيب مياومد

مغازه  شتريبه راه رفتن.ب ميو تو راهرو شروع کرد ميباال رفت یپله برق از

مردونه  شرتيمغازه باال رفت که چشمم چند تا ت هي یها بسته بود.کرکره برق

  .تن مانکن رو گرفت

  .چه خوشگلن ناي،ا هانيآ -

  : انداخت شرتايبه ت ینگاه هانيآ
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  .ميبر ايدارم لباس ،ب اديکه ز یزيچ -

  :و گفتم دميکوب نيبه زم پا

  .مينگاه بنداز ميبر ايلحظه ب هيخب حاال  -

  :شد رهيباال انداخت و به سقف خ سر

  .ميبر ايب -

منتخب  یها شرتيسمت مغازه.فروشنده خوشحال ت ديرو گرفت و کش دستم

  .با اجبار رفت تا پرو کنه هانيرو آورد و آ

 رونيو از مغازه ب ميمختلف برداشت یساده تو رنگ ها یاندام شرتيتا ت سه

 یکي،سر چرخوندم و کافه کوچ ديچيدماغم پ یتو یکيذرت مکز ی.بومياومد

مثل خوره افتاد  نويکاپوچ ايگرم مثل نسکافه  زيچ هي.هوس خوردن دميرو د

  .تو مغزم

  م؟يبخور یزيچ هي -

  گشنته؟ -

  :نگاه به کافه انداختم و گفتم گهيبار د هي

  .بعنوان عصرونه خواميو نسکافه م کيمثل ک یزيچ هينه ، -
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دستش داد و با دست آزادش  یکيهارو اون  ديتکون داد ،پاکت خر یسر

  .لبم مونده بود یرو یپنجه هام رو قفل کرد.لبخند جا نشدن

هم  گهيعمرم شد.چند دست لباس د ینسکافه  نينسکافه ،خوشمزه تر اون

  .ميخونه شد یو راه ميديخر

  :خونه خاموش بود یرو بستم ،چراغا نيماش در

  ست؟يخاله خونه ن -

  :خاموش خونه کرد یرو تو دستش چرخوند و نگاه به چراغ ها چيسوئ هانيآ

  .،برو تو هوا سرده ستيحتما ن -

 نجوريکردم.عاشق ا ديباريکه م یزير یبه آسمون سرخ و برف ها ینگاه

 ی نهيبه س نهيانگار عقلم رو از دست دادم ،برگشتم که س یهوا بودم.لحظه ا

  .شدم هانيآ

  :بهم کرد ینگاه

  تو؟ یچرا نرفت -

  .منو ببوس -

  .شد دايتو خط به خط صورتش پ یخوردگ جا

  ...یهست یکه هرچ اديب ادمي خواميفراموش کنم.م خواميم -
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  .دميبگم دوستت دارم اما لب گز خواستم

  .،منو ببوس یشوهرم -

لبام و  نيشدم.چشماش ب کشينزد یستبرش گذاشتم و کم ی نهيس یرو دست

فقط غرورم رو شکستم دستم سرخورد  نکهياز ا ديچشمام در نوسان بود.ناام

  .و افتاد کنار بدنم

افتادن پاکتا و فرو  یصدا هيعقب گذاشتم که تو چند ثان یو قدم دميکش یآه

لبام گرما رو به بدنم  یو در آخر قرار گرفتن لباش رو هانيرفتنم تو بغل آ

  .برگردوند

 گهيافتاده کنار بدنم رو بلند کردم و دور کمرش حلقه کردم.دست د یدستا

  .موهام گردنم رو نوازش کرد ريو ز دياش شال رو از سرم کش

  .چهره امه ی رهيخ هانيآ یکه چشما دميباز کردم و د چشم

   ه خودش فشردبست و منو محکم تر ب چشم

  .پاهام بلند بشم یپنجه  یمجبور شدم رو که

.عقلم دوباره به راه افتاد و عرق شرم وسط اون ميزنون از هم جدا شد نفس

  .نشست ميشونيپ یحجم از سرما رو

شده  چيجعبه کادوپ هي دنيرفتم اما با د یبرگشتم به سمت در ورود عايسر

  خاله باشه؟ یگذاشته؟امکانش بود که برا نجايرو ا نيا یمتوقف شدم.ک
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کانتر رو وارد اتاق  یرو بلند کردم و وارد خونه شدم.گذاشتمش رو جعبه

  .شدم تا لباسم رو عوض کنم

  ه؟ياون جعبه چ هيقض -

  :بافتم رو درست کردم راهنيپ نييو پا دميازش دزد نگاه

  ..پشت در بوددونمينم -

اومدم و  رونيشد.از اتاق ب سيرو از تنش در آورد و وارد سرو راهنشيپ

بلند کردم که  ینداشت.درش رو کم یخاص زيکردم.چ یوارس یجعبه رو کم

  .ستيمتوجه شدم پلمپ ن

.تکون دميکش غيبازش کردم که با وحشت در رو پرت کردم کنار و ج کامل

  .ديچيدلم پ ريخوردن بچه رو حس کردم و درد ز

  .دييگرد شده همه جا رو پا یدستپاچه وارد آشپزخونه شد و با چشما هانيآ

  شده؟ یه؟چيچ -

  .او...اون...اونجا -

چشمم گذاشتم و سر  یسمت جعبه رفت و مثل من شوکه شد.دست رو به

  .آشپزخونه نشستم یها کيسرام یخوردم رو
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 برداشت و یلباس بچگونه داخل جعبه رو بلند کرد و با اخم برگه ا هانيآ

چنگ زد و شماره  دشيرو از کنار دسته کل شيمشغول خوندن شد.گوش

  :گرفت

  .نجايا ايب عيسر کليالو ما -

- ...  

  االن نجايا ايب عيسر گميبهت م -

جعبه.برگه رو تا زد  یرو پرت کرد سرجاش و لباس رو گذاشت تو یگوش

  .و کنار جعبه گذاشت.به سمتم اومد و کمکم کرد بلند بشم

  .وفتهينحس ب یتا مبادا به اون جعبه  داشتمیبرنم نيزم یرو از رو نگاهم

 وونهيدارم د ايبودن.خدا یبچگونه وسط چند تا کالغ مرده که خون رهنيپ هي

  .شميم

از کنارم بلند شد که بازوش رو چنگ زدم.دوباره کنارم نشست ،از  هانيآ

  .دميدياشکم درست نم یپشت پرده 

  ه؟يکار...کار ک -

  :ديکرد و غر یاخم

  .شونمياگر بفهمم مادرش رو به عزاش م یول دونمينم -
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  .تن...تنهام نذار -

 رهيخ رمعمولشيبازوش برداشت که با تعجب به لرزش غ یرو از رو دستم

  .شد

  .نترسیبخور ارميب یزيچ هيبرات  رميم -

نفس تمامش رو  هيآب قند برگشت. وانيتو آشپزخونه و با ل رفت

لرزون به  یاومده.با پاها کليگفت ما هانيبلند شد و آ فونيآ یخوردم.صدا

  .دمياتاق رفتم و لباس مناسب پوش

کمرنگ  یآب یبا چشم ها دپوستيپسر فوق العاده سف هياومدم ، رونياتاق ب از

  .بخورم کهي،سر کچلش باعث شد 

  :بود و همون برگه دستش بود ستادهيا هانيآ کنار

  .فانه یليخ شيذهن فانتز -

  .یماه کنميلهت م زنميم رونيب ايب یفاز شوخاز  -

  :عقب رفت یکه قدم هانيآ یبازو تو ديبا مشت کوب کليما

  .کوسه ام هيشب افهيق ني،من با ا یبه من نگو ماه -
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زدم  ینگاهم به سر براقش افتاد.مثل بدن کوسه براق بود.پق ناخودآگاه

ه سمتم اومد و بالفاصله ب هانيکه جفتشون شوکه برگشتن سمتم.آ رخندهيز

  :گفت یجفت بازوهام رو گرفت ،با لحن نگران

  آسوجان؟ یخوب -

  :زدمیحرف م دهيبر دهيشدت خنده بر از

  .... سرش ...مثل... بدن ...کوسه ...صاف... و براقهيیخدا -

  :بلند گفت هانياز پشت آ کليو صورتش سرخ شد.ما ديلب گز هانيآ

  .قربون زنداداش -

رو کنار زدم و به سمت  هانيسر چرخوند به عقب و چشم غره رفت.آ هانيآ

  .از جعبه نبود یرفتم.خبر کليما

  ه؟ياون چ -

  .یدعوتنامه عروس -

  :نگاه کردم و گفتم هانيخورده به آ کهي

  فرسته؟یدعوتنامه م ینطوريا یکدوم خر -

  :ديخند کليما

  .یبه اسم حمزه موسو یخر -
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  .تو ذهنم نقش بست بيغر بيعج یها یخالکوب اون

  ازدواج کرده؟ -

  :مبل و گفت یلم داد رو کليما

  .خرتر از خودش یکيآره با  -

  کليما -

 کليآشپزخونه تا از ما یکردم و رفتم تو نشونيبه تنش ب ی،نگاه ديغر هانيآ

 یزمستون یها وهياز م یردستيز هي، اديکنم.آب رو گذاشتم جوش ب يیرايپذ

  :اپن یآماده کردم و گذاشتم رو

  .زميعز -

کردم ،قهوه ترک درست کردم که  یردستيبه ز یاومد سمتم ،اشاره ا هانيآ

قهوه نگاه  یبودم و با حسرت به کف رو نياز بوش ضعف کردم اما منع کافئ

  .کردم

  :گذاشتم و مقابلشون نشستم زيم یرو رو  ینيس

  هست؟یحاال عروس ک -

  .خار جون -

  ؟یچ -
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نگاهم  تيسر بلند کرد و با جد هانيگردش دادم تا آ نشونيگنگم رو ب نگاه

  :کرد

  .منظورش شکوفه ست -

  :اش شدم رهيگشادشده خ یخوردم و با چشما یجام تکون تو

  ...شکوفه کردمیمن...من فکر م -

  هانه؟يعاشق آ -

  :کليسمت ما خوردزيل هانيآ یاز رو نگاهم

  .آره -

  :پوزخند زد کليما

  .زرشک -

  شه؟يم یاالن چ -

  :ديکالفه دست پشت گردنش کش هانيکرد و آ هانيبه آ یا رهينگاه خ کليما

  .مونمیمن امشب خونه نم -

 رونيحرف از خونه ب یتکون داد و از جا بلند شد ،ب دييسر تا کليما

  :شدم سمتش زيخ ميکه اومد ن یدر ورود یرفت.صدا

  ؟یکن کاريچ یخوايم -
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بلند  فونيآ یجا بلند شد و به سمت اتاق کارش رفت ،همون لحظه صدا از

شد.در رو باز کردم و منتظر خاله نموندم.وارد اتاق کارش شدم که اسلحه 

  .دمشيبه دست وسط اتاق د

  ؟یچ یاسلحه برا -

  .ديام رو د دهيورقلمب یعقب و چشما برگشت

  .اطياحت یبرا -

  .هم هست کليما -

  :برداشت یجالباس یکرد و کت اسپرتش رو از رو یاخم

حواسش به شلوارشه که  تياز جون دونفر محافظت کنه.نها تونهينم کليما -

  .نکنه یخرابکار

  :ستاديو بازوهام رو تو دستش گرفت.خم شد و مقابل صورتم ا ستاديا مقابلم

 یزيبه چ یخوابی.راحت میکنيرو فعال م ري،دزدگ یکنيدرها رو قفل م -

 اتياز فشار اعصاب تو و کم خواب اديب ايبچه به دن ني.آسو ایکنيهم فکر نم

  .رهيباشه بد کالهمون تو هم م شيزيچ هي

زد که آثارش دلم  یسيخ یرو بوسه  ميشونيحرف زدن بهم نداد ،پ ی اجازه

  :خاله بلند شد یرفت و صدا رونيرو لرزوند.از اتاق ب
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  ؟یريکجا م -

  .ديرو داشته باش گهيدهم یکار دارم.هوا يیجا -

  .سايوا هانيآ -

  :خاله بلند شد یحرص یبلند شد و صدا یدر ورود یصدا

  ؟يی.آسوووو کجادمييجون زا یکه بال دمييبچه نزا -

  : از اتاق خارج شدم نيسنگ یپاها با

  .نجاميا -

  : که سمت آشپزخونه بود برگشت سمتم سرش

  ؟یخورد یزيچ -

کردم و در اتاق خودمون رو باز کردم.از بس به خودش  نييرو باال پا سرم

  .اتاق خوشبوعه شهيهم زنهيعطر م

تخت نشستم  یپرت کردم.لبه  شيآرا زيم یرو از سرم در آوردم و رو شال

  .نگاه کردم دامونيو غصه دار به پاکت خر

  :ديآهسته باز شد و خاله سرک کش در

  اجازه هست؟ -

  :خفه گفتمآب دار نگاهش کردم و  یچشما با
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  .دييبفرما -

لوله شده  یخورد و چند تا مداد و کاغذا دايشد که پاش به پاکت خر وارد

  :.خاله نشست جمع کرد و بلند گفترونيافتادن ب

  ن؟يکرد ديه؟خريچ نايا -

  :زدم هيرفتم و به تاج تخت تک عقب

  .بده ادمي یطراح هانيآره ،قراره آ -

  :نگاهم کرد یبا شگفت خاله

  .ديشيم ی.زوج هنرمندیعال واقعا؟چه -

اشک از چشمم روون شد.خاله نگاه ازم گرفت و  یزدم و قطره ا یپوزخند

  :پاکت هارو باز کرد هيبق

  .چه قشنگن نايا -

 نهي.از آگرفتیمقابلش م نهيآ یو جلو اورديدر م یکي یکيهارو  زيشوم

  :نگاهم کرد

  مگه نه؟ اديچقدر بهم م نيا -

  .و تخت رو دور زد دي.لبخندش ماسديرو د سميصورت خ تاره

  زدلم؟يشده عز یچ -
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  : تخت و بغلم گرفت ی،خاله اومد رو هيگر ريزدم ز یپق

اسلحه  یکنه ، دلم رو بشکنه ول رميکنه ،تحق یمثل اون روزا بدخلق خواميم -

  .نداشته باشه

  شده خاله؟ یچ -

 یقبل با ب یبشم.دفعه  شيدوباره ناخواسته باعث ناراحت خواستینم دلم

  .ديتمام موضوع اسلحه رو فهم یفکر

  .اسلحه داره ناراحتم نکهي،فقط از ا یچيه -

  :ديسرم رو بوس یرو خاله

  .اون اسلحه مجوز داره قربونت برم -

  اسلحه داشته باشه؟ دينقاش با هيچرا  -

  دارن؟ بيمعروف رق یآدما -

  بخواد قصد جونش رو بکنه؟ بشيمگه خالفکاره مه رق -

زد و نگاه  ی.خاله لبخند مضطربرونيب اميخاله باعث شد از بغلش ب سکوت

  .ازم گرفت

  خاله؟ -
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 نيدار و نقاشه.هم یگالر هي.پسر من فقط یدونيکه تو م دونميمن همونقدر م -

  ريفکر نکن.شب بخ یچيبخواب به ه ري.بگزميعز

  :تخت بلند بشه که دستش رو گرفتم یاز رو خواست

  د؟يبخواب نجايا شهيم -

چشمم بود.خاله با آرامش پلک زد و کنارم  یاون کالغا جلو ريتصو هنوز

  .ديدراز کش

.اسمش گودرز کيپسر مکان هيعاشقم ،عاشق  دميشونزده سالم بود که فهم -

  .اريمرد تمام ع هيبود.

  .دادميخاله گوش م یبه حرف ها شوکه

 کليعاشقش بودن.برعکس شغل و سطح خونواده اش ه ايليتو مدرسه خ -

  .جذاب بود یليخ زشياش همه چ افهيرو داشت ،ق یامروز یپسرا

بد  یليروز مزاحم داشتم.اون روزا مزاحم داشتن خ هيروز گذشت ، چند

  .ختهيدختره کرم ر گفتنيپسره ،همه م گفتینم چکسيبود.ه

 داديداد و ب یصدا دفعهي، ديپسره کوله ام رو کش دميکه رس ابونمونيخ سر

  .با پسره در افتاده بودبلند شد.گودرز بود ،

 یاون مدرسه بشه.دفعه اول یمزاحم دخترا نهيکه اون پسره کارش ا دميفهم

  .شهيم زيهم نبود که گودرز باهاش گالو
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لبش  ی.لبخند رودمياز صورت خاله رو د محو یهاله  هياتاق  یکيتار تو

  .و سفر کرده به گذشته ستين ايدن نيبود اما معلوم بود که تو ا

که به در  دميديم ومدميم روني.از مدرسه بدياز اون روز من رو د انگار -

از  یوقت یزييپا یشب بارون هي.کنهيزده و با لبخند نگاهم م کهيت یکيمکان

  .ومدين رميگ یتاکس گشتميخونه دوستم برم

رو  یکيبود که اون موقع شب تازه داشت مکان یحکمت چ دونمينم

  .سمتم ديدو ديمن رو د ی.وقتبستیم

شده  دهي.منم که مثل موش آب کشکنميم کاريموقع شب تو بارون چ نيا گفت

سرم  ی.کاپشنش رو در آورد رواميبودم با لرز گفتم از خونه دوستم م

  .تا خونه ميديگرفت.باهم دو

 امرزميهمون شب مادرخداب یشب بود.اما صبح فردا نيشب برام بهتر اون

  .گفت خواستگار دارم

.لبخندش ديچشمش چک یقطره اشک از گوشه  هيبرگشت سمتم که  سرش

  :عاشقانه نبود ،پر از درد بود

کار کردن نداشت ،پول  یسپنتا.عرضه  ديحامد سپنتا ،پسرلوس حاج حم -

  .به گوش پدرم نرفت خوامشیگفتم نم ی.هرچکردیمفت باباش رو خرج م
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رو  ختنيعاشقم شده.انگار آب جوش ر کيگودرز مکان ديخبر رس نکهيا تا

جمع شد.من از مدرسه رفتن منع  یکيخبر مکان یپدرم.سر هفته نشده ب سر

  .شدم

شده.مجبور شدم سر سفره عقد با حامد  یخونشون هم خال یحت گفتیم قميرف

  .نميبش

آوردم.اسمش رو  ايرو به دن هانيآ نکهياون سال ها برام زجر بود.تا ا تمام

  .من بود يیتنها یخودم انتخاب کردم.اون پادشاه شب ها

  :و دوباره به سقف نگاه کرد ديکش یآه

  خسته ات کردم؟ -

  :زدم و گفتم یآروم لبخند

  .نه اصال -

انتخابش  نکهيبه تو دل باخت.خوشحال بودم از ا نکهيبزرگ شد تا ا هانيآ -

گفتم  هانيو اون رفتار از پدرت سر زد به آ یخواستگار مياومد ی.وقتيیتو

  .رو بزنه دتيق

  .رو نکرد.دوروز بعدش پدرم فرستاد که برم خونه اش نکاريا اما
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شده  نيمنه.حق هم داشت.حامد خونه نش هانياز آ شتريب اقتتيتو ل گفت

.با پول رفتیهاش رو قطع کرده بود تا بره سرکار اما نم نهيبود.پدرش هز

  .گذشتیم یمن زندگ یطالها

نگفت فقط  یچيه ديفهم یارث محروم شدم.از خانواده طرد شدم.حامد وقت از

  .رفت

  .شدم رهيبا دهن باز به خاله خ شوکه

  رفت؟ کهیچ یعنيرفت؟ -

،صبح رفت  ی،حرف ینامه ا چي، تا دوسال تو شوک بودم.بدون ه دونمينم -

  .و االن بعد از گذشت ده سال هنوز برنگشته رونياز خونه ب

  من یخدا -

کمک کرد که برگشت  یبعد از دوسال به خودش اومد.از سرباز هانيآ -

  .تا معروف شد ديتابلو کش نقدريشهرستان.اونجا ا مي،رفت ميخونه رو بفروش

 یگرفتن گزارش اومدن که تابلوها یبرا ونيزيروستا سد ساختن ،از تلو تو

  .رو به اون رو شد نيبرگشت از ا یهفته رفت تهران وقت هي.دنيرو د هانيآ

 شي،ک لي،اردب .شمالگشتيبرم ريد رونيب رفتيبود.زود م دهيخر خونه

  ..مشهور شددي،پورتلند خونه خر سي،پار ی،دب
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اونطور که  ديشا نکهي.از استميناراحت ن يینجايا نکهيسمتت ،از ا برگشت

  .ناراحتم یو نشد یشديعروس ما م ديبا

  .نگفت.باالخره تونستم دهن بازم رو ببندم یچيه گهيکرد و د سکوت

  لو داد که گودرز عاشقته؟ یک -

  :اش سخت شد ،لب زد چهره

  .دونمينم -

شکم  یرو ايکمر  یشکمم گذاشتم.دلم لک زده رو یکردم و دست رو یپوف

داد و کنارم  یزير یدر صدا یکه لوال شدیبخوابم.چشمام داشت گرم م

  .تکون خورد

  ؟یاومد -

  :ديچيپ مينيب ريز هانيآ یبو

  ده؟يخواب -

  :رفت ،خاله از کنارم بلند شده بود نييباال و پا تخت

  .ري،برو بخواب ،شب بخ یخسته ا یليآره ،خ -

  :خندون بود یکم هانيآ یصدا

  .پنج صبحه -



379 | P a g e 
 

 یدر صدا کرد.در بسته شد ،صدا یکرد و دوباره لوال یزير یخنده  خاله

 دميرو ند هانيباز کردم و آ مهي.چشمام رو نيیدر دستشو یخش خش و صدا

  .بود یصندل یلباساش رو یول

 یکنارم کم ديباز شد که دوباره خودم رو به خواب زدم ،خز يیدستشو در

سرم گذاشت ،اون  ريبلند کرد و دستش رو ز یهمونطور موند ،سرم رو کم

  .ديو خواب ديچيدستش محافظ وارانه دور شکمم پ یکي

  و کم کم به خواب رفتم. دميتنش رو نفس کش عطر

 ی افهيهوا بود.به ق یتو یشلوارم باال رفته بود و موهام دسته ا ی پاچه

  :نگاه کردم نهيآ یداغونم تو

  .نهيبيم هانيصبحا آ یجوون چه لعبت -

کرد.هنوز به حرکاتش عادت  خيشکمم مو به تنم سبچه تو چيمارپ حرکت

  .نکرده بودم.شلوارم رو مرتب کردم و موهام رو شونه زدم

هام  هيرو با تمام جون و دلم به ر مرويخوب ن یاومدم و بو نييپله ها پا از

  .دميکش

 زيرو وسط م تابهيو خاله ماه دميد زيرو سر م هانيآشپزخونه شدم که آ وارد

  :گذاشت

  .ريسالم صبح بخ -
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  .سر سفره ايسالم خاله جان ب -

  .لقمه رو دهنم گذاشتم نيو با ولع اول رونيب دميکش رو یصندل

  .ميدعوت یجمعه عروس -

از چشمم  گهيجنتلمن د هيرو هوا خشک شد.باز هم کابوس اون کالغا. دستم

  .افتاد

  .دهيپنجشنبه ع -

  :نگاهم کرد یرچشميز

برم چندتا از  ديکنه.عصر با یکار شيتو عروس تونهي.نموفتهينم یاتفاق -

  .ديلباس بخر ميبر ديسفارشا به مشکل خوردن درست کنم.کاراتون رو بکن

عمرم شد.چندلقمه به زور خوردم و  یغذا نيزتريمقابلم تنفرانگ یمروين

  :زودتر از همه بلند شدم

  .ممنون خاله جان -

  :گفتم یچ دينفهم یانگار خاله

  ام؟يالزمه که منم ب -

  : رو خورد شييچا هانيآ

  .بهتره ديآره مامان جان.ممکنه مجبور بشم آسو رو تنها بذارم ،شما باش -
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  .ختيریم زيم یو رو کردیکه تکه منون دستش رو ت خاله

  خاله؟ -

  :گنگش رو باال آورد نگاه

  جانم؟ -

  شده؟ یزيچ -

  :گذاشت نکيرو داخل س یخال ی تابهيجا بلند شد و ماه از

  .ميزودتر بر ديکاراتون رو بکن دي.برزمينه عز -

خاله بود نگاه کردم.از آشپزخونه  ی رهيکه خ یهانيباال انداختم و به آ شونه

  .اومدم رونيب

  .ديکاپشن چرمش رو پوش هانيدستم انداختم و آ یرو رو پالتوم

  م؟يبر -

  :رو برداشت و در رو باز کرد داشيکل

  ميبر -

  :ميمنتظر خاله موند نيماش یتو

  م؟يريکجا م -
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  :گرفته بود تميفرمون ر یبا دستش رو هانيآ

  (...) پاساژ ميريم -

  :تکون دادم و به در خونه نگاه کردم دييتا سر

  رنکرده؟يخاله د -

در رو  رهيکرد و دستگ یو مثل من به در خونه نگاه کرد ،نچ ديکش سرک

  .در خونه اومد یبشه ،صدا ادهيگرفت تا پ

شونه اش انداخت  یرو رو فشي،خاله ک ديبه سمت در خونه چرخ سرجفتمون

  :و در عقب رو باز کرد نشست

  .دش ريد ديببخش -

پاساژ پارک کرد ،پالتوم  یطبقات نگياستارت زد.تو پارک هانيزدم و آ یلبخند

 یباد سرد يیوقتا هيشدم.هوا گرمتر شده بود اما  ادهيپ نيو از ماش دميرو پوش

  .شدیکه باعث لرزت م ومديم

ها و لباس  ی.ماکسميشد ادهياول پ یو طبقه  ميوارد آسانسور شد گهيهمد با

  .خوردیکرده بودم نم دايشکم پ یکه کم یبه درد من نيتريپشت و یها یمجلس

  آسو ،به نظرت اون قشنگه؟ -
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پشت  کيرنگ ش یکت شلوارمشک هيو سمت مخالف رو نگاه کردم. برگشتم

  :بود نيتريو

  .برو پرو کن مامان -

خاله رو آوردن و رفت  زي.ساميدستم رو گرفت و باهم وارد مغازه شد خاله

 هيچرم داخل مغازه نشسته بودم که رنگ قرمز  یصندل یتو اتاق پرو.رو

  .رگال ها چشمم رو گرفت نيلباس از ب

که دنبالش  دميرو د یساده و قشنگ یدامن رهنيرگال خارجش کردم که پ از

  :خواستميبود که م یزيلخت و تنگ نبودن لباس همون چ یبودم.پارچه 

  .قرمز نه -

 رهيبود، خ رهيکه با اخم به لباس خ یهانيبرگشتم و به آ یاز ناراحت یاخم با

  :شدم

که به دردم بخوره تو مغازه ها نبود.قرمز که  یلباس چيکه ه یديخودت د -

  .نداره یمشکل

  قرمز نه گميم -

 یصندل یکه کرده بود لباس رو گذاشتم سرجاش و رو یاز لج تيعصبان با

  .شد رهيهم کنارم نشست و به در اتاق پرو خ هانينشستم.آ
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رفت.چشمم هنوز  شخوانياس به دست از اتاق خارج شد و به سمت پلب خاله

  .به همون لباس بود

  .مياومد رونياز مغازه ب مغموم

  .اميبخرم ب وهيمن برم آبم ديتا شما خانما بگرد -

  :من جواب داد ینکردم و خاله به جا نگاهش

  .باال یطبقه  ميريبرو مامان جان ما م -

وسط  مکتين ی.خسته روميذاشتيپشت سر م یگريبعد از د یکيهارو  مغازه

  .برگشت و سمتم اومد دنميپاساژ نشستم ،خاله با ند

  ؟یچرا نشست -

  .خاله ،کمرم درد گرفته ستيجون تو پاهام ن گهيد -

 زنميبه چشمم خورد صدات م یزياون مغازه ،اگر چ رميخاله ،من م نيبش -

  .یايب

  :خواستمیزدم ،من همون لباس قرمز رو م یخسته ا لبخند

  .باشه خاله جون -

 وانيمخصوص ل یجعبه  هانيکنارم نشست.آ یساعت گذشته بود که کس مين

  : رو وسطمون گذاشت وهيآبم یها
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  مامان کجا رفت؟ -

  :چشم نازک کردم و با دست مغازه رو نشون دادم پشت

  ؟یزبونتو موش خورده موش موش -

  .چرخوندم و لبام رو بهم فشار دادم شتريرو ب سرم

  ؟یديکمر اون لباس رو ند یواقعا لخت تو یعني -

  :شده برگشتم سمتش شوکه

  .کمرش لخت نبود -

  :به سمتم خم شد یزد و کم هيرو تک دستش

  .دميلحظه پارچه کنار رفت د هيلخت بود ، -

  :گفتم لجباز

  .لخت ،خب مشکلش کجا بود؟من دوستش داشتم رميگ -

  :ديغر یدندون ريکرد و ز یاخم

و  فرستهيکالغ مرده م یکه کارت عروس یناموس یب یبرا یخواستيم -

  ؟یبپوش یلباس لخت کنهيم دتيتهد

 یاون لباس بچه خون یادآوري،هنوز از  گفتیکردم.راست م ینينش عقب

  :شدیم خيمو به تنم س
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  .زنهيبرو مامان داره اشاره م -

برم  زديمبود و با دست اشاره  ستادهينگاه به مغازه کردم ،خاله دم در ا جيگ

  .ششيپ

بخورم.با خاله وارد  نيمبادا زم رفتمیراه م نيقفل کرده بودن.سنگ زانوهام

  :رو آورد یکوتاه ديلباس سف شخوانيکه زن پشت پ ميشد

  .دييبفرما -

  .نه اي اديبهت م نيبرو خاله بپوشش بب -

و ساده.لباس  دهي.قشنگ بود.پوشدميسفت و محکمش کش یپارچه  یرو یدست

پشت لباس رو تا نصفه باال  پي.زدمشياتاق و به زحمت پوش یرو بردم تو

  .لباس اجازه نداد کامل ببندم نيکه آست دميکش

  د؟يايب شهيخاله ،م -

،موهام رو جمع  نهيبه در خورد ،در رو باز کردم و برگشتم سمت آ یا تقه

  :گفتم یکردم و همون حالت

  .ببندم نياز ا شتريب.نتونستم شهيبسته نم پشيز -

 دميرون پام نشست مال خاله نبود ،از جا پر یکه رو یبزرگ و محکم دست

گردنم فرو رفت و  یگود یتو هانيو سرم رو بلند کردم.در عوض سر آ

  .نفسش رو پخش کرد
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باال داد و نوازشش رو شکنجه  یرفت ،با سر انگشتاش لباس رو کم نفسم

  :وار ادامه داد

  .پوست براقت تنگ شده بود یدلم برا -

  .دميشکمم نشست و از پشت به شکمش چسب یاش رو گهيد دست

  ...هانيآ -

  .خونه ميخوبه ،بر ني...همسييه -

بوسه اش رو  ی.جارونيگردنم کاشت و از اتاق رفت ب یرو یسيخ ی بوسه

  .رونيببرم.لباس رو در آوردم و اومدم ب نياز ب ومديلمس کردم اما دلم ن

  .رونيب ميرفت عايم رو محکم گرفت و بعد از حساب کردن سردست هانيآ

  .،کفش هانيآ -

  .مامان خرميخودم م -

 ديبود و شا خوب هانيآ ی قهينگفت.سل یزيچ گهيو د ومديما م یهم پا خاله

دستم رو رها کرد.با  نيماش ینشستن تو یکوتاه اومد.فقط برا نيبخاطر هم

  .شدیها رد م نيماش نيسرعت از ب

 یتو انهيبلند بشه.ناش غميج یصدا ايرو گاز گرفته بودم تا مبادا بخندم  لبم

  :جلو رو کرد سمت خاله نهيپارک کرد و از آ نگيپارک
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  .ميايشما برو باال مامان ما م -

شد دستم  ديکه خاله از جلو چشم ناپد نيشد.هم ادهيپ نيو از ماش ديخند خاله

نشستم درست نبود و کج افتاده پرتاب شدم.طرز  هانيبغل آ یشد و تو دهيکش

  .ديکش یتوجه لبام رو با لباش قفل کرد نفس راحت یبغلش اما اون ب یبودم تو

  :ديلبام غر یرو یکه با همون لبا دميخند

  .کن ینخند ،همراه -

عقب و خودش  یصندل ینکرد کمکم کرد تا برم رو شيهمون بوسه راض اما

  .هم دنبالم اومد

اش  دهيورز ی نهيس نيبودم و با دستم خط ب دهيکنارش دراز کش یسخت به

  .کردمیرو نوازش م

  ؟یخوب -

  :تو عضالتش فرو رفتم شتريرو جابجا کردم و ب سرم

  اوهوم -

  .تو ميبلند شو بر -

  .خواميمن هنوز لباس قرمزه رو م -

  :کرد یفياش لرز خف نهيس
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  .بلند شوميخريم ميريروز م هي -

به  دميخاله رو ند یوقت دميشدم.سرک کش ادهيپ نيو از ماش دميرو پوش لباسام

  .ازش دميکشیسرعت وارد اتاق شدم.خجالت م

.در اتاق دميتخت دراز کش یرو با کاورش تو کمد گذاشتم و خسته رو لباس

  .وارد شد ريش وانيل هيبا  هانيباز شد و آ

  بخور نويبلند شو ا -

رو پا کرد  شيخونگ.شلوار اسلش دميرو تا نصفه سر کش ريشدم و ش زيخ مين

کنار تخت و سرم  کيکوچ زيم یرو گذاشتم رو یخال وانيکنارم.ل ديو خز

  .دست دراز شده اش که منتظرم بود یرو گذاشتم رو

  .دهيپس فردا ع -

  ؟ینيبچ نيسفره هفت س یخواينم -

  :ام شد رهيآورد و خ نيي، متقابال سرش رو پا دميو سرم رو باال کش دميخند

  ادته؟ي -

 دنيچ نيسفره هفت س فهينره وظ ادميتا  دميچيم نيمدت سفره هفت س هيتا  -

  .آقاجون با تو بود یخونه 

  : دميکش شاشيته ر نيب یدست
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  ؟یچقدر دوستم داشت -

  : رو به سقف دوخت نگاهش

  .یليخ -

  :رگ برآمده اش کاشتم یرو یا بوسه

  ؟یچقدر دوستم دار -

سمتم و  ديرو نداد ،نگاهش رو از سقف برنداشت در عوض چرخ جوابم

و ساعد  ديلبم اومد کنار کش یلبم کاشت.لبخند که رو یگوشه  یقيعم یبوسه 

  :چشماش یدستش رو گذاشت رو

  .نميتو خونمون بچ ندفعهيبخر تا ا رو لشيوسا -

  .ديتکون داد و خواب یسر

  

  »هانيآ«

رنگ و با  یا روزهيف یکاسه ها لونيرو حساب کردم و نا ليوسا ی نهيهز

عقب  یصندلیرو باز کردم و رو نيقرمز ها برداشتم ،قفل ماش یماه لونينا

  .چشمم به مامان افتاد یبستن در لحظه ا نيگذاشتمشون ح
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رو دور زدم و پشت فرمون نشستم.اما  نينثار خودم کردم و ماش یا وونهيد

که داشت سوار  دميو همون زن رو د ابونينگاه سرکشم رفت اون سمت خ

  .شدیم یتاکس

شماره اش مکث کردم.  یرو برداشتم و رو یبود.گوش اديبا مادرم ز شباهتش

چک  ضهيرفتاراش ضد و نق ی، وقت کنم؟آرهيدارم مادرم رو چک م

  .کنميزود در مقابل اسلحه ام کوتاه اومد چک م ی.وقتکنميم

.بعد چندتا بوق کنميچک م مونهينه مخو یهمه سال به زور تو نيبعد ا یوقت

  :خودش یو سپس صدا ديرس نيموتور و بوق ماش یصدا

  .الو -

  ؟يیسالم مامان کجا -

  .رونياومدم ب زميسالم عز -

بودن و با  ستادهيا نيماش کيکه از قصد نزد يیمانتو یبه دخترا ینگاه

  : انداختم دادنيچشماشون نخ م

  ؟يی(...) شما کجا ابونيخ یمن طرفا -

  : کرد یمکث

  .ونکم مامان جان ،شما برو خونه آسو تنهاست دونيمن م -
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کردم.استارت زدم و  یخداحافظ یکه گفت کردم و سرسر یاز دروغ یاخم

رو دور زدم و به  ونيايفرمون خ هيمعترض با  یها نيتوجه به بوق ماش یب

  .سرعت خودم رو به چهارراه رسوندم

زرد رنگ پشت چراغ قرمز مونده بود. با همون فاصله پشت سرشون  یتاکس

از ترس گم کردن  یول دمي،اسم آسو رو د خوردیزنگ م ميراه افتادم.گوش

  .جواب ندادم نيماش

رو دنبال  یو تاکس زديدو مبود که چشمم دو ختهياعصابم بهم ر اونقدر

گفتم و با حرص جواب  یزنگ خورد ،اَه بلند یگوش گهيبار د هي.کرديم

  :دادم

  .کار دارم یعني دميبله ،بله آسو.جواب نم -

  :اومد نييشوکه شده اش با ولوم پا یصدا

  .خدافظ یچي،من...ه ديببخش -

بغلم و با کم شدن سرعت  یرو پرت کردم صندل یرو کم داشتم.گوش نيهم

رفت.محله  یتنگ یشد و به سمت کوچه  ادهيپارک کردم.پ عايسر یتاکس

  .بود یبدنام یحله ،م

گوش  ريداشت  ز یداشت؟چه اتفاق کاريچ نجايو معتاد و فاحشه.ا یاز ساق پر

  و من خبر نداشتم؟ وفتاديمن م
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 ريخونه رو زد.پشت ت یو زنگ بلبل ستاديا یرنگ یآب یدر خونه  یجلو

  .شدم یچراغ برق مخف

  ؟یزنيم یجوووون خوشگله.چ -

 یکه ب یالت ی افهيساله با ق٢٠حدودا یرو برگردوندم طرف دختر زميت نگاه

  :ديجويو بند آدامس م ديق

  .سگ داره المصبات ميديباشه باو فهم -

 نيو ا ديکه از خونه سرک کش یفرد دنيحواسم رو جمع کردم با د دوباره

  .امکان نداره نيدهنم باز موند.نه ا دييور و اون ور رو پا

*********************  

  »آسو«

 رهيساعت خ یرو هم تموم کردم و با حرص به عقربه ها یبستن نيسوم

،از  یو باز شدن در ورود ديچرخش کل ی.صدارفتنيها جلو نم یشدم.لعنت

  .اومدم رونيجا بلند شدم و از آشپزخونه ب

چند ساعت رو سرش  نياش قفل زد به زبونم تا حرص ا ختهيدرهم ر ی افهيق

  .نکنم یخال

  ؟یخوب -
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راست وارد اتاق  هياپن گذاشت و  یهارو رو لونيرو بلند نکرد ،نا سرش

  .کارش شد

از  یکيگرفتم تنهاش بذارم. ميدر آخر تصم یپا و اون پا کردم ول نيا یکم

سبزه و  گهيد لونيبود.نا نيسفره هفت س ليبا وسا کيها تنگ کوچ لونينا

  .بود یو سنجد و تخم مرغ رنگ ريسمنو و س

 لونيو رفتم سراغ نا دميتخم مرغ خند یشده رو یسگ نقاش دنيد با

آوردم و جلو چشمام گرفتم.چقدر  رونيقرمز رنگ رو ب راهني.مبهوت پیبعد

  .اتاق و محکم ببوسمش یتا برم تو ديکشيدلم پر م

قرمز  یها یمبل گذاشتم و ماه یدسته  یبا ارزش رو ئيرو مثل ش راهنيپ

  .کردم یتنگ خال یکوچولو رو تو

هم شده به سمت اتاقش  یآب انداخته بود ،پس بخاطر گشنگ مهيق یاز بو دهنم

  .برهم خوردن در اومد یدر بزنم ،صدا نکهيرفتم ،قبل از ا

کوتاه تر از من  واريکردم ،د ینيخاله اومده سخت نبود.عقب نش نکهيا حدس

  .تا من ششينبود پس بهتر بود خاله بره پ

  .سالم خاله -

  :و اومد سمتم یديجا کل یرو گذاشت رو دايبشاش و خنده رو کل خاله

  ومده؟ين هاني،آ زميسالم عز -
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  : حواله در بسته کردم ینگاه مين

  شش؟يپ ديشما بر شهي...حالش خوب نبود مگمياومده ،م -

  :کرد یاخم بامزه ا خاله

مرد رو  هيماساژ حال و احوال  ايبوسه  هيمثل  یچيچرا من برم؟قطعا ه -

  .کشميمن غذا رو م زميعز ششي.برو پکنهيعوض نم

  :بلندتر گفت رفتيکه به سمت اتاقش م همونطور

  .اديات تا هفت محله اونورتر م مهيق یعروس ،بو یچه کرد -

نرم!باالخره  ايفکر بودم که برم  نيو تو ا دميجویمن پوست لبم رو م اما

 یبه در زدم.همون دستم رو مشت کرده رو یو تقه ا دميکش یقينفس عم

  :قدم عقب رفتم هيشکمم گذاشتم و 

  بله؟ -

  تو؟ اميب -

  .اومد تو و در رو پشت سرش بست هانيو بعد در اتاق باز شد.آ مکث

  ؟یخوب -

  :چنگ خورده و نامرتبش بود یبند موها نگاهم

  بچه؟ ايمن  -
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  تو -

  :خسته و داغونش یچشما یرو ديلغز نگاهم

  .ميخوب -

  :برد نيقدم فاصله رو از ب هيرو چنگ انداخت و همون  بازوم

  .گفتم فقط تو -

  :از عکس العملش لب زدم جيگ

  .خوبم -

قدم رو  نييسمت اتاقمون و در رو بست.با سر پا ديبازو رو کش همون

  :شدیم شتريو دل آشوبم ب رفتیم

  ؟یزنيشده؟چرا حرف نم یزيچ -

  :شد رهيخلوت خ اطيو به ح ستاديپنجره ا یبه رو رو

  ؟یدروغ گفتتا حاال بهم  -

  بود؟ ی.منظورش چزدیهزار م یرو قلبم

  .یچه دروغ -

خفه  غيج بشيلرزش و مه یکه از صدا ديکوب شهيکف دستش محکم به ش با

  :دميکش یا
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  ؟یتا حاال بهم دروغ گفت گميم -

که بهش گفته بودم پنهان کردن عالقه ام  یدروغ گفتم؟تنهايبهش م یچ

 قتيتا حق خواستيآره قطعا ازم م گفتمينه دروغ بود و اگر م گفتميبود.اگر م

  .رو بگم

  در قفله؟ ؟چرایبود؟آسو خوب یچ ی،صدا هانيآ -

با شتاب از کنار  هانينشست که دست آ ديکل یسمت در رفتم ،دستم رو به

  :در نشست یسرم رد شد و رو

  ..شما بروميخوب -

 .دست خشکزدينهفته با مادرش حرف م تيعصبان نيبار بود که با ا نياول

  .بغلش برگشتم سمتش یو تو دميشده ام رو کنار کش

  .باعث شد تا نفسامون پخش صورتامون بشه نيبود و هم نييپا سرش

  .پا و دوباره بسته شدن در اتاق مادرش اومد یصدا

  ؟یحرف بزن آسو.تا حاال بهم دروغ گفت -

 ینطورياعترافم به دوست داشتنش ا کردميفکر نم چوقتيگرفته بود.ه بغضم

  .اون باشه کنهيکه اعتراف م یکس نياول خواستمي.مباشه

  ...هانيدر رو.آ ديباز کن -
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عقب بکشه.با چشماش برام خط و نشون  هانيمصمم خاله باعث شد آ یصدا

  :ديکشیم

  .آسو یبفهمم دروغ گفت یبه حالت اگر روز یوا -

قفل چرخوند و پشتش رو به ما کرد.خاله آهسته در رو باز کرد  یرو تو ديکل

شل شده ام جلو رفتم و به خاله اجازه دادم وارد  یکه من مانع بودم.با پاها

  .بشه

  .دختر حامله ست نيا هانيچه خبرتونه شماها؟آ -

  .رونيب ديبر -

  :شد کترينزد یو قدم ديمن رو عقب کش خاله

  ...یآ -

  .رونيب ديگفتم بر -

راست وارد  هياومدم و  رونيبغضم رو ترکوند ،از اتاق ب ديکه کش یا عربده

  .از اتاق دور بود یکاف یکه به اندازه  يیآشپزخونه شدم.تنها جا

بخورم  نکهيآب دستم داد.ازش گرفتم و بدون ا وانيلحظه خاله اومد و ل همون

ده که درست کر یخوشرنگ ی مهيشد به ق دهيگذاشتم.نگاهم کش زيم یرو

  .بود دهيرو چ زيبودم.خاله م
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  شده؟ یچ -

  .دميديپشت اشک تار م از

  .دونمينم -

 جکتيسمتم انداخت و ر ینگاه ميخاله زنگ خورد.با اکراه بلند شد ،ن یگوش

  .اومد اميپ یصدا ندفعهيکرد.ا

.غذات رو بخور خورديزنگ م تيگوش یبرم.راست ديبا گهيساعت د هيمن  -

  .نگران نباش زميعز

من  یشماره  یممکنه؟کس خورد؟چطوريبه خاله نگاه کردم.زنگ م شوکه

  .رو نداشت

برم تو  خواستيقاشق به زور خوردم تا حرکت بچه کمتر بشه.دلم نم چند

 یسرد بود ول ینشستم.هوا کم یصندل یخلوت ، رو اطياتاقش.رفتم تو ح

  .ومديبهار م یگرما و بو

 ميگوش رفتميم دينبود.باخاله رفته سخت  نکهيدر خونه اومد.حدس ا یصدا

  .تو اتاق بود و منبع تشنج اعصاب هم اونجا یگوش یول کردميرو چک م

.دو دميآروم آفتاب رو به جون خر یسرم رو عقب دادم و گرما یصندل یرو

  .چکاپ ماهانه ام و نرفتم یدکتر برا رفتميم ديبا شيروز پ
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 هاني،حس مضخرف رفتار آ کردیگرفتن بچه ام ولم نم دهيوجدان ناد عذاب

  .کرديهم ولم نم

.از یهمه نادون نيشدم از ا دونستم؟خستهينم یچيمن ه یزندگ نيتو ا چرا

که  ی،از وجود بچه ا هانيخاله ،از سرد و گرم شدن آ ضيضد و نق یرفتارا

که  یبود ،از مرد یزندگ نيمن با ا یمعلوم نبود و تنها راه ارتباط تشيجنس

چند  هک یدعوت کنه ،از دختر شيتا مارو به عروس فرستهيکالغ مرده م

که هنوز  ی،از اسلحه ا نهيخونه اونورتر منتظر فرصته تا شوهرم رو بب

نگرانم  یکه حت یاز خونواده ا نهيقبول نکردم چرا وجود داره ،از انتقام از ک

  .نشدن

  .بود دهيامونم رو بر سردرد

  ؟ینشست نجايچرا ا -

  :شدم رهيکه مقابلم بود خ یهانيدم و به آخورده سرم رو بلند کر کهي

  .تو هوا سرده ايب -

که بچه تکون  دميکش یقيآشپزخونه وارد خونه شد.نفس عم یهمون در پشت از

  .اسم براش انتخاب کنم هي ديخورد.بچه؟با



401 | P a g e 
 

سفره  یپخش و پال شده  ليوارد خونه شدم.وسا یشدم و از در ورود بلند

اون لباس قرمز رو هم دوست نداشتم  ی.حتکردیم یبهم دهن کج نيهفت س

  .بپوشم

  وفتاده؟يجا ن یزيچ -

 یزينه.روم ده؟قطعايخر ني،هشت س نيهفت س یبه جا گفتميبهش م ديبا

بزرگ انداختم و با حوصله  یعسل زيم یرو رو ليست با وسا یطرح ترمه 

  .کرديولم نم ینگاهش لحظه ا ینيشدم.سنگ ليوسا دنيمشغول چ

  .نکن یمحل یبهم ب -

  .دميرو هم چ ليوسا هيزدم و بق بيو نه شديکه داشت تو هوا خشک م یدست

  .یبرام موند فقط تو -

.فقط وفتهيبزنم تا از کار ن بيقلبم هم خشک شد و نتونستم بهش نه ندفعهيا

  .منو داشت؟منم فقط اون رو داشتم ،با بچه ام

کوتاه و زبرش  یها شيشکمم قفل شد.ر یپشت بغلم کرد و دستاش رو از

  : دادنيگونه ام قلبم رو قلقلک م یبه جا

که سر خودت و خانواده ات آوردم دروغ نگفتم  يی،هربال دمتيدزد -

  .بهم دروغ نگو چوقتي،ه

  .قلبم شکست یانباشه شده رو یشد سد ناراحت دهيکه بوس بناگوشم



402 | P a g e 
 

  .بازم ناراحتم -

  :شد زانوهام سست شدن دهيگوشم بوس ی الله

  .دونميم -

شد  دهيگردنم بوس ريشکمم به گردش در اومد و ز ینوازش وار رو دستش

  :بودم ی،در حال فروپاش

  .منو ببخش -

زانوهام رفت و از کمر بلندم  ريپاهام بمونم ،دستش ز یرو نتونستم

  .و خودم رو به آغوشش سپردم دميکرد.گردنش رو چسب

 رهيتنم موند و موهام منبع نوازشاش شد.نگاه خ یتصورم لباسام تو برعکس

لحظه  هي.لبم رو با زبون تر کردم که داشتیصورتم برنم یاش رو از رو

  .لحظه چشماش منحرف شد هي یفقط برا

  شده؟ یچ یبگ یخواينم -

  .رفته نياعتمادم از ب -

  ؟یاعتمادت به ک -

  :گونه ام نشست یدستش رو ندفعهيام رو پشت گوشم فرستاد و ا قهيشق یموها

  ل؟يچند ساعت مونده به سال تحو -
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  : نگاه انداختم یواريجواب موندن سواالم به ساعت د یاز ب دلخور

  .هفت ساعت -

  ؟یديبرام خر یديع -

بود به  کيکه چند ساعت قبل نزد يیبودم.برنامه ها داشتم ،برنامه ها دهينخر

  .نحو ممکن نابود بشه نيبدتر

  .دمينه نخر -

.من هنوز هم ناراحت دميعقب کش یبه لبم خورد.سرم رو کم انگشتش سر

  .بودم

  ؟یديم ادي یبهم طراح یک -

  .یبگ هروقت تو -

  .مياوووم شنبه شروع کن -

  .ناراحت نبودم ازش گهي.دديلبم رو بوس ی گوشه

  .ميکنيشروع م یاز شنبه جد -

صدا و اون جمله جمله اش رو درک نکردم.اون بم یدوپهلو یو معنا لحنش

  .بود یفراتر از شروع طراح یزيچ
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تماس  شيکالفه با گوش هانيتنم نشسته بود.آ یقرمز قشنگ تو رهنيپ

  .رفتيکالفه تر راه م کردينم افتيدر یو هربار که جواب گرفتيم

  .هانيآ -

  هووم؟ -

 ژهيو ونيزيتلو یمبل نشستم و به برنامه  ی.روگرفتیداشت شماره م بازم

  :کردمینگاه م ديع ی

  .رفت برم ادمينوبت دکترم بود ، شيچند روز پ -

  ؟یچ یعني -

  :کنهيداره ترورم م یبرزخ یبا چشما دميرو گردوندم عقب و د سرم

  .رفت ادمياز قصد نبود ، -

  :زمزمه کرد رلبيز یزيو چ ديکش یقيعم نفس

  .نره ادتي گهيد -

نگاه  دنيشد.از ددرحال شروع بود که در خونه باز ليسال تحو یدعا

 نييبود که سر پا یخاله ا ی رهيخ یببر زخم هي.مثل دميلرز هانيترسناک آ

  :آوردیکفشاش رو در م

  دم؟يکه نرس ريد -
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  .خورد کهياون هم  هانيآ دنيد با

  شده؟ یزيچ -

  .نه -

نفس  هيبرداشت و  زيم یکه درست کرده بودم رو از رو یشربت وانيل

گاه مبل  هيتک یمبل انداخت و دستش رو ی.خودش رو کنارم روديسرکش

  .دور شونه ام حلقه شد

  .کردم دايبخرم.به زور چندتا مغازه پ یديرفته بود ع ادمي -

مبل نشست.پوزخند صدادار  یمبل گذاشت و رو ی هيهارو کنار پا لونينا

  .از کنار گوشم بلند شد هانيآ

َل اْلَحْوِل َو اْألَْحَواِل  ايَ َو النََّهاِر  لِ يْ ُمدَبَِّر اللَّ  ايَ لَِّب اْلقُلُوِب َو اْألَْبَصاِر ُمقَ  ايَ  - ُمَحّوِ

ْل َحالَنَا إِلَ    أَْحَسِن اْلَحالِ  یَحّوِ

  .مسلمانان مبارک یسال .... به تمام آغاز

  .مبارک دتونيع -

 یو عقب رفتم ول ميکرد یبلند شد و منم به احترامش بلند شدم.روبوس خاله

  .نبود نجايبود و اصال ا ونيزياش به تلو رهينگاه خ هانيآ

  هانيآ -
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بلند شد و خاله رو  نيسمتم ،با چشم و ابرو به خاله اشاره کردم.سنگ برگشت

  .تو آغوشش گرفت

  .مبارک دتونيع -

  .ارميب تونويديمن برم ع -

وسط از جانب خاله ،  نيا یزيچ هينفهمم  نکهياتاق ،ا یرفتم تو یخوشحال با

 دهيخاله خر یکه برا یزيبود.دو دست شوم تمياوج خر کنهيم تيرو اذ هانيآ

  .اومدم رونيبودم رو برداشتم و از اتاق ب

 یوقت ديلبم ماس یبود.لبخند رو دهينفسم رو بر جانيکم راه رفتن و ه هي نيهم

 زيم یرو رو یشده ا چيکادوپ یبا لبخند جعبه  ی.خاله ولدميرو ند هانيآ

  .گذاشت

  :خاله نشستم کيهمون مبل و نزد یرو

  .ستي،قابل دار ن دييبفرما -

چشماش نگاهم  یبلند کرد و با برق تو یگريپس از د یکيهارو  زيشوم خاله

  :کرد

  ..دستت درد نکنهزميقشنگه عز یليخ -

  کجاست؟ هانيمبارکتون باشه.آ -
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  .اديخوشت م ني،کادوت رو باز کن بب اطيرفت تو ح -

  اد؟يخوشم ن شهيمگه م -

شده بود.در  رهيخ کرديبا ذوق به دستام که ربان دور جعبه رو باز م خاله

  .دميکش یخفه ا غيداخلش ذوق زده ج یکفشا دنيجعبه رو باز کردم و با د

  .خوشگله یليخ نيخاله ا یواااا -

پر رنگش دور ساق  یرنگ که حلقه  ديسف یعروسک یپاشنه سه سانت کفش

  .شدیپا بسته م

  .دمشيخر نيهم ی.برایکه فرداشب پا بزن یندار یکفش چيه دميد -

  :جا بلند شدم و بغلش کردم از

  .خاله یخوب یليخ -

  ؟یپسرم رو بد هيهد یخواينم -

 دونستميرو به در انداختم.نم دميو نگاه پر ترد دميدندونم کش ريرو به ز لبم

  .هيحرفام چ دنيواکنشش بعد شن

  .ششي.برو پامين رونياز اتاقم ب دميم شام خوردم.قول رونيمن ب -

هزار  یرو و از جا بلند شد.قلبم ديگل انداخته ام رو بوس ی گونه

  :شکمم گذاشتم و آهسته گفتم ی.دستم رو روديکوبيم
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  کردن شو ،باشه؟ یفوتبال باز اليخيامشب رو ب یبا مامان ايراه ب -

رو  گارشيشدم س اطيلب گفتم.وارد ح ريو بسم هللا ز دميکشبه لباسم  یدست

زانوهاش گذاشت و جفت دستاش  یخاموش کرد و آرنج رو یگاريتو جا س

  .و مدلشونم یکه عاشق بلند يیموها یرو فرو کرد تو

  .یکالفه ا یاومد یاز وقت -

سرخ شده اش رو گردوند  یآورد و چشما رونيرو از موهاش ب دستاش

رون  یطرفم.خودم رو مهمون آغوشش کردم ،دستاش رو برداشتم و رو

خودم رو دور گردنش  یپاش نشستم.دستاش رو دورم حلقه کردم و دستا

  .انداختم

  یحامله ا -

  هوم؟ -

 یدوتا گوشت صورت نيب يیرو تو صورتم گردوند و من چشمام جا نگاهش

  .خورديچرخ م

  .عواقب داره خانم یدلبر -

  : صورتش یرو یدوست داشتن شيته ر نيب دميپروا کش یرو ب دستم

  .هستم زيهمه چ یپا -
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  ز؟يهمه چ یپا -

اومد و اون چندتار  یخنک یخوشرنگش شد.باد یچشمام قفل چشما مردمک

از  شتريزنا استقامتشون ب گني.چرا مشيشونيپ یرو ختيدلبر موهاش ر

  .نکنم یتا کار دادميمرداست؟من داشتم جون م

  زيهمه چ یپا -

  مثال؟ -

  : لبش گذاشتم یرو دست

  .یکه عاشق خودت کرد یمثل قلب -

بود  یزيتو گلوش چ بياومد س نييدو زدن مردمک چشماش و باال و پا دو

  .خواستميکه م

،پدر بچه ام  ی،شوهرم شد ی،شکنجه گر شد ی،دزد شد یشد زينفرت انگ -

  .رهام نکن گهي.تو دی،همه کسم شد یشد

  : نييلبش آورد پا یرو از رو دستم

  .ستيدرست ن -

 یچ یعنيکرد. دنيشروع به تپ اديسقوط آزاد ،قلبم نزد و با سرعت ز مثل

  :چشماش شدم رهيوار خ هيکردم و گال یست؟اخميدرست ن
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  .انتقامم ی.من هنوز تشنه بهم محبت نکن -

 نييچشمم پا یشد که نرمک از گوشه  یبزرگ یبه گردو ليتبد احساساتم

  .تا حل بشه ختيريم

  ؟یکه همه جونم شد یاز من؟ من -

 یکرد.دستم رو رو گهيرو با درد بست و صورتش رو طرف د چشماش

  :مخالفش گذاشتم یگونه 

همه اش دروغ بود؟محبتات ،نوازشات ،گرم  یبگ یخوايبه من نگاه کن.م -

  ؟یخوايبودنت.همه اش؟باور کنم منو نم

  :انداخت و نگاهم نکرد نييرو پا سرش

  .اون بچه برام مهمه.هنوزم از حرفم برنگشتم تي.هنوزم جنسباور کن -

بخورم ،بلند شدم.ناباور سرم رو تکون دادم  زيپاش ل یاز رو نکهياز ا قبل

اشکم دو  یشروع به حل شدن کرد و قطره ها یشتريو اون غده با شدت ب

  :ماراتن گذاشتن

  .یمن به تو قلبم بود که شکست یدي.عستمي.اما من مثل تو ترسو نیگيدروغ م -

.دستم شيدوست داشتن یرو بهم فشرد و دوباره چنگ زد تو موها چشماش

  :خش دارش بلند شد یهق هقم بلند نشه.صدا یدهنم گذاشتم تا صدا یرو رو
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  .برو آسو.تنهام بذار -

  ؟یکرد کاريهان؟هان؟چيبا من آ یکرد کاريچ -

  

  »هانيآ«

چندتاشون  دني.سکوت شرکا و پرديلنگيبد م یجا هيسرجاش نبود. زيچ چيه

بشه  ینبود که به راحت یزينون و آبدار چ یو از دست رفتن چندتا معامله 

  .ازش گذشت

  .هانيآ ی.وا داددنيچند وقت معلومه چته؟همه گرخ نيا -

  .بکنم یچه غلط ديبا دونمينم -

  .شده تا کمکت کنم یبگو چ -

  :اش انداختم دهيبه سر تراش ینگاه

  .یماه یشيبا مو قشنگتر م -

  :رو برداشت و با زهرخند نگاهم کرد یقهوه فور ماگ

 ختيگفتنات از ر یماه نيروز بخاطر ا هيوگرنه  ترسميجون تو ازت م -

  .ندازمتيم

  .شدم رهيخاموش شده خ گاريکردم و به دود س یتلخ یخنده  تک
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  ؟یهان یندار یبا من کار -

که به محض بازکردن در  نميرو بب یبرنگردوندم تا دختر لوند و هات سر

  .در زدن مخم داشت یسع

  .نداره یکه کارم باهات تموم یدونيمهمون دارم وگرنه م فيح -

  .اعصابم یرو ديکشينازکش خط م ی خنده

  .یهان وي یس -

  :من یدر و نفس آسوده  یصدا

  ؟یاريهارو از کجا م قهيعت نيا -

  .اديدم و دستگاهش ،کار بلده خوشم م اليخيب -

  .بود نيريهاش با من بود چقدر ش نيبودنش و اول یمن بلدکار نبود.ناش یآسو

  .ديکه نبا کنهيم يیکارا هيداره  کترهينفر که از رگ گردن بهم نزد هي -

  ؟یک -

بهش  ديمن با یعنيتا تهش هست ، یعنيکار ، یآماده  یعني شيجد یصدا

 نيبزرگتر یخودمم شک دارم وقت ی هيبه سا یکه حت هيمدت یبزنم.ول هيتک

  .همشون رو شده ینقطه ضعفم برا

  مادرم -
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  :منفجرشد کدفعهياز بهتش فرورفت و  یتو سکوت کليما

  چه مرگته؟ -

   از خنده اش کم شد یغرشم کم با

  ؟یسم رو گفت نيکه ا یکرد یچه فکر يیخدا -

 کيآب استخر کوچ یرو عقب فرستادم.زالل ميضخ یشدم و پرده ها بلند

 نيپر تب و تاب ، نه ،سرم رو به طرف یشنا هي.زدیبالکن بهم چشمک م یتو

  .تکون دادم

  .دمشيد رجي، با ا دمشيد -

دل  نيتو ا یوقت کردميم یچه غلط ديکه با یو من کليما نيسنگ سکوت

  .بود که دل داده بود به دلم و اشتباه بود یا گهيتاب دل د ی،دلم ب یمشغول

  

  »آسو«

  .ميحرف کنار هم قدم زد یو ب ميمطب دکتر خارج شد از

  !خاله -

  جونم؟ -

  گردش؟ ميبر یايم -
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  : در آورد شيگوش یرو از تو سرش

  م؟ي،کجا بر ميدعوت یعصر عروس زدلميعز -

  :رو کردم ادهيکنار پ یبه مغازه ها و دست فروش ها نگاه

  .اديبدم م یاون عروساز  -

  :بلند کرد یتاکس ی.دست براستادميو منم کنارش ا ستاديا خاله

  .شهيم یچ مينيبب ميريحاال م -

  بود؟ یچ اد؟منظورشيچرا بدم م ديشدم.چرا نپرس شوکه

  شه؟يمعلوم م تشيجنس یبعد یبه نظرتون سونوگراف -

  : رو حساب کرد هيکرا خاله

  .شهي.معلوم مزميآره عز -

 ديو بازد ديد یدر حال رفت و آمد برا یتيشکوفه ،جمع ی،بو یبهار یهوا

نبود.هنوز  هانيآ نيرو انداخت و وارد خونه شد.ماش ديبود.کل ی،حس زندگ

  .از رفتارش شوکه بودم

  .بود دهيساعت او را ند نيشب نه تنها وارد اتاق نشد بلکه تا هم اون
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که گرفته بود خوشم  یفر کرده بودم و از حالت سيموهام رو با بابل سر

اومدن  رونيکردم که در حمام باز شد و بخار قبل از ب دياومد.رژلبم رو تمد

  .خارج شد هانيآ

بود و من تمام حواسم به خشک شدن الک  دهيچيرو دور کمرش پ حوله

  .پکش بخوره کسيانگشتام بود تا مبادا نگاهم به س

  ؟ینکرد یرو ادهيز -

رنگ متصل به  یت نشستم.جوراب مشکتخ یخرجش کردم و لبه  یمحل کم

  .نگاهش پا زدم ینيسنگ یرو برداشتم و جلو رميلباس ز

رو در آوردم.باال تنه  کميرفتن به پاراوان ،پشتم رو بهش کردم و تون یجا به

 یخم شدم و بندها ميمشک رياز ست لباس ز یام رو درست کردم و راض

  .متصل کردم رميجوراب رو به لباس ز

 یستبرش ،با چشما ی نهيشد و جفت دستام سپر س دهياز پشت کش بازوم

  .شدم رهيخ شينيب یگشاده شده به باز و بسته شدن پره ها

  چته؟ -

  توله؟ یستيتو مگه حامله ن -

  :لباسم شدم یدادم و مشغول صاف کردن بندا رونيحبس شده ام رو ب نفس

  ؟یخب که چ -
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  :فشار داد ،اخم کردم و آخم رو پشت دندونام نگه داشتم شتريرو ب بازوم

  نه؟يبيم بيبچه آس یگينم یشيخم م ینجوريا -

تمام توجهش خرج بچه بود و من رو فراموش کرده بود  نکهياز ا یعصب

  :دميغر

  بچه؟ یشکم بابا ريز ايبه بچه  بيآس -

و همه رو  ديشده تو صورتش کش ختهيبلند ر یموها یآزادش رو رو دست

  :جمع کرد باال

عاشق شدن تو برناممون پسر بود. هي دنييد چه مرگته؟قرارمون از اول زا -

  نبود ،بود؟

  : صدات بلرزه ی،حق ندار یزياشک بر ی،حق ندار یکن هيگر یندار حق

بچه از من و  هي قيپا خطا نکنم ،تو از طربود من دست از  نيقرارمون ا -

پدرم رو  یمدت خبر ورشکستگ نيتو ا ی،ول یبزن بيمن به پدرم آس دنيدزد

  .سپنتا نه من.حاال ولم کن یعاقا یرو تو دور زد یباز ني.قانون ایرسونيم

.چشم نيزم یکه حوله افتاد رو رونيب اميکردم تا از حصار بازوهاش ب تقال

  :اش نهيبه س دميبستم و دستم رو مشت کرده کوب

  .گميولم کن بهت م -



417 | P a g e 
 

  :نفسش رو رها کرد گوشم ريشد و ز خم

  ؟یکه ،داشت ینداشت اي،ح یازش حامله شد یبنديکه چشم م یزيبا همون چ -

  :دور بشه شيلعنت یتا از لبا دميگفتم و سرم رو کنار کش ینيه

  .یحيوق یلي...خیلي...خیليخ -

  : سر داد و رهام کرد یا قهقههه

  .بازکن چشمات رو ،حجاب کردم -

  :حوله رو دورش گرفته دميباز کردم و د ديچشمم رو با ترد هي

قرمزت رو کمرنگ کن ،من که حجاب کردم چون چشم  یرژ مسخره  -

  .کنميبه حامله بودنت رحم نم یتو حجاب نکن یول یبست

 نهي.از آشکستیم یلياز سامان جل ايدن یبايرو آهنگ ز نيماش یتو سکوت

  .انداختم ینگاه ميبغل به صورت خندون خاله ن

  خاله -

  جونم؟ -

  براتون مونده؟ یکس رانيتو ا -

اش  رهيخ نهيکه با اخم از آ یهانيشوکه چندتا پلک زد و نامحسوس به آ خاله

  .شده بود نگاه کرد
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  چطور؟ نه گلم -

  : دادم رونيرو آه مانند ب نفسم

  .رو ندارم یمنم کس -

  ست؟ کارهيچ هانيپس آ -

  :کردمینگاهش رو حس م ینيزدم ،سنگ یمحو پوزخند

  .منظورم بود ینه ،وجود دائم یوجود قرارداد -

  .خاله جان یگيم یچ فهمميواااا ،من که نم -

  .گهيم یچ فهمميمن م -

  :کردی،با اخم نگاهم م هانيسمت آ ميبرگشت جفتمون

  بشنوه ،نه؟ واريبه در بگو د تيهمون حکا -

صالح زن تو  گنيحرف نزدم.م گهيچشم نازک کردم و تا مقصد د پشت

اومدن بچه سست نکردم ،آسو  ايسست کردن مرده.اگر من تو رو تا به دن

  .زميريعشق م یزندگ نيجفتمون تو ا ی.من به جاستمين

شلوغ  نقدريبرخورد نکنه.ا یبغل نيباز کردم تا به ماش یرو تا حد نيماش در

همون سه  ی.با خاله همراه شدم ولشدیم دايپ یپارک به سخت یبود که جا

  .زدیبهم م نيزم یها زهيسنگ ر یسانت پاشنه تعادلم رو تو
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  .ايب -

  :،بازوش رو مقابلم نگه داشت ستاديبا من خاله هم ا همزمان

  .یوفتيم ینطوريا -

  .رميمن جلوتر م -

چمن  یو بو ومدياومد.نم بارون م شدیخاله که هرلحظه دورتر م یپا یصدا

  :جذابش بودم یبه چهره  رهي.هنوز خکردیو شکوفه و نم خاک سرمستم م

  چرا نه؟ -

  :از حرفم کرد یاخم

  چرا نه؟ یچ -

  :،بازوش رو انداخت ستادميا مقابلش

  انتقام برات مهمتر از منه؟ ؟چرایزنيپسم م م؟چرايچرا خانواده نش -

  :رو معطوف پشت سرم کرد نگاهش

  .یخوريتو سرما م ميبر ايآسو ب یگيشر م یدار -

  :اورديچشمم قلبم رو به درد م یاشک و سوزش عصبا نم

  .رهيد یليکه خ دنشوني.از فهمیشيم مونيپش -
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  :چشمام شد ی رهيخ تيجد با

 ايعاشقت شدم  یکه فکر کرد یکرد یبحث رو.کجا کار نيتموم کن ا -

  .یعاشقم بش یتونيم

  :دميقلبش گذاشتم ،لرز بدنش رو فهم یرو رو دستم

مو هست. الزم نبود تو  هي یپهنا ینفرت و عشق به اندازه  نيفاصله ب -

  .من قدم برداشتم یبکن یکار

از کنارمون تکون نخورده.رد نگاهش رو  هانيآ ميکه نشست یلحظه ا از

تنها مقصد  تيبرسم اما نها یزن خاص ايتا به دختر  کردميهرلحظه رصد م

 زيسرم هانيهمسن آ یبود که با پسر یکيمرد کت شلوار پوش مسن و ش

  .نشسته بودن

و موقع  ديرو کش یشکست.صندل کليبود که با اومدن ما نمونيب ینيسنگ جو

  سالن قطع شد یتو ینشستن صداها

مشغول  یخونسرد تيمقابلش رو برداشت و در نها دهيجام الغر و کش هانيآ

  .مزه کردنش شد

  .سالم -

  سالم پسرم -
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.سرچرخوندم تا منبع سکوت تاالر رو ميهم فقط سر تکون داد هانيو آ من

با غرور وارد تاالر شد.در مورد  یهشت ساله ا بايتقر یکنم.پسربچه  دايپ

  .بودن ستادهيو گردن کلفت در طرفش ا یکليه

  .به عروس و داماد نشست زيم نيتر کينزد یصندل یرو

  ه؟ياون ک -

  پسر حمزه -

  .خورديمزه م یلکسير که اون هم با کليگشاد شده برگشتم سمت ما یچشما با

  پسر داره؟زنش کو؟ -

  :همزمان گفتن کليو ما هانيآ

  مرده -

  کشتنش -

  .ديچيپیم شتريو دلم ب شديم شترينگاه کردم.ترسم ب کليما هانيبه آ جيگ

  مرده؟ ايکشتنش  -

از  شيشد که مست یاون جام کوفت اليخيدهنش گذاشت و ب یتونيز هانيآ

  .بود دايچشماش پ

  کشتنش -
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  ؟یچطور -

 دهيتو بحثمون شرکت کرد.زبون من به سقفم چسب یبود که با شگفت خاله

  ؟یراحت نيبوده.کشتنش؟به هم

  .نشه دينقطه ضعف شده کشتش تا تهد یاديز ديحمزه د -

 یبهم انداخت که قالب ته یبا تموم شدن حرفش نگاه معنادار کليما

  داره؟ کاريآدما چ نيبا ا هانيمن.آ یکردم.شوهرش کشته.خدا

  یکيما -

  .کليو چشم گرفتن ما هانيزنگ دار آ یصدا

  ؟یچ یعني -

  :مستش شدم یچشما خيبرگشت سمتم ،م تياخم و جد با

  .ادامه نده یدخالت نکن.ماه سيکه بهت مربوط ن یتو مسائل -

به منم مربوطه اگه زنت نباشم مادر بچه ات که  یگيکه م یمسائل نينه... ا -

 ی.واقعا فکر کرددهيتهد هي،اون جعبه اون لباس بچه  هانيآ رميهستم.منم درگ

  فهمم؟ینم

  ه؟يلباس بچه و جعبه چ هيقض -



423 | P a g e 
 

و  کردينگاه م کليمواخذه گرانه به ما هانيبه خاله نداشت.آ یتوجه چکسيه

  .کردیبلند نم شيگوش ینگاهش رو از رو کليما

.اون فهمميداره رو نم یآدما چه سر و سر نيدار مشهور با ا یگالر هي نکهيا -

  ...اسلحه ، اون همه

  بـــس کـــن -

کردم.توجه  ینيعقب نش هانيبلند آ بايتقر یو شوکه از صدا زدمينفس م نفس

  .چند نفر به سمت ما بود

  .ديبچه ها آروم باش -

  :سمتم گرفت ميانگشت اشاره اش رو مستق هانيآ

 یدن اون بچه رو دارآور ايبدن ی فهيفقط و فقط وظ کنميم ديتو فقط ،تاک -

  .ريوالغ

لجباز و سرخودم دهن  یساکت باش و ادامه نده اما آسو گفتيم ميقلب یندا

  :باز کرد

  .هانيآ یبچه دخترباشه تا مثل من بسوز نيا خواميقلبم م مياز صم -

چشماش معلوم نبود از  یمنقبض شده اس جگرم رو خنک کرد.سرخ فک

دست و سوت بلند شد و کم کم اوج گرفت.عروس  ی،صدا یمست اي تهيعصبان
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 یو کنترل کردیباهم دوئل م هانيو دوماد وارد تاالر شده بودن اما نگاه من و آ

  .ميرفتارمون نداشت یرو

  سالم -

زد.هر دو از جا رو برهم نمونيب یشده ارتباط چشم یبم و نازک قاط یصدا

  .ميداد ليتحو یو به عروس و داماد مقابلمون لبخند مصنوع ميبلند شد

 یمخم بود نگاه قفل یرو یاديکه ز یزيبود.اما چ باشدهيواقعا ز شکوفه

نگاه حمزه  ینيکالفه ام کرده بود سنگ یليکه خ یزيو چ هانيآ یشکوفه رو

  .من بود یرو

  .تونيتو راه یازدواج هم برا ی، هم برا گميم کيتبر -

  .هيبق شيبا اجازتون من برم پ گميم کيتبر -

شکم شکوفه.ما جفتمون باردار  یرو دياز جمع جدا شد و نگاه من لغز کليما

  .ميبود

  آسوجان؟ یبگ کيتبر یخواينم -

  .شد دهيمنتظرشون کش یخاله به چهره ها یمنگم با صدا نگاه

  گميم کيتبر -

  :نازکش گفت یو صدا یذات استيسر تکون داد و شکوفه با همون س حمزه
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  .لطفا ديکن يیرايمهمونا ،از خودتون پذ ی هيبق شيپ ميبا اجازتون ما بر -

و از جلو چشمامون رد شدن اما من نگاهم  ديچيحمزه پ یرو دور بازو دستش

 یکنه تو یشکوفه رو همراه نکهيبدون ا یبه دست حمزه بود که چطور

  .بود باشيج

افتاد.سر بلند کردم و همون مرد  زيم یرو یمرد ی هياز نشستنمون سا قبل

  .دميکت شلوار پوش رو د

  !داريسپنتا ،مشتاق د یسالم به خانواده  -

من و خاله مجبورا  یول ديضرب سرکش هيرو  مهينشست و جام ن هانيآ

  :ميستاديدوباره ا

  .از ما بوده یبرزو ،کم سعادت یسالم آقا -

  .خاله باال رفت یپوست ريز یابروم از عشوه  یتا

  ...شما -

  .رو از خاله کندم و برگشتم سمت مرد برزو نام نگاهم

  .هانيآسو هستم ،همسر آ -

  :چشماش گفت یو با برق جهش کرده تو ديرو بهم کوب دستاش

  .باياوه بله ،خوشبختم خانم ز -
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  .به دست دراز شده اش نگاه کردم مردد

  .سيخوب ن ؟براتینيبش یخواينم زميعز -

به دست دراز  هانيآ یزوم شده  یعصب ی.چشمادر حال انفجار بود سرم

  .کنهياگر دست بدم دستم رو قطع م گفتيبرزو م یشده 

  .حتما -

  جان؟ هانيآ یشيبه ما ملحق نم -

ظرف برداشتم و داخل دهنم  یاز تو کيکوچ ینيريش هي عايو سر نشستم

  :کردیتمام حرکاتم رو دنبال م هانيآ یگذاشتم.چشما

  ..پسرت تنها موندهرجيا مونميخانواده ام م شيپ -

 رجياز اضطرابم رو کم کرد.ا یکم ینيريبهتر بود.قند ش گفتيکم م شرت

طرف کتش رو به سمت عقب  هيشلوارش برد که  بيدستش رو داخل ج

  .حرکت داد

  .مجددا خانما داريد ديبه ام -

  رجيخدانگهدار آقا ا -
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که  یحمزه ا یرو ديتکون دادم و مردمک هام لغز یپر بود پس سر دهنم

اونها  یکنار پسرش نشسته بود و شکوفه نگاه خصمانه اش رو از رو

  .داشتیبرنم

که اسمش رو بلد نبودم درحال نواختن  یبلند هيپا یها تاريتا خانم با گ سه

  .نواختيم انويمرد پشت پ هيبودن و 

به  رجيآقا ا يیرنگ وارد تاالر شد و با راهنما یبا کت و شلوار طوس یمرد

عروس و داماد رفت.حمزه با اکراه بلند شد و کنار شکوفه قرار  گاهيسمت جا

  .گرفت

شد.مقابل هم  جاديو سکوت مطلق ا دنيدست از کار کش کيموز گروه

عکاس پخش  کيليچ کيليچ یرو گرفتن.تنها صدا گهيهمد یو دستا ستادنيا

  .شديم

تکرار  کرد و حمزه و شکوفه يیايشروع به خوندن متن عقد آر مرد

  :زد ی.خاله پوزخندکردنيم

اگر مورد پسند مرد بود  شهيواال دوره زمونه عوض شده.طرف حامله م -

ازدواج  یخوندن کالم خدا فارس ی.تهش هم به جاکننيبعد ازدواج م

  .کنه ريو بخ.خدا آخر عاقبتمون رکننيم

  .دميرو به جون خر هانيآ نيکردم و نگاه سنگ یزير ی خنده
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  .ديعروس رو ببوس ديتوني.مکنميو شوهر اعالم م من شمارا زن -

.حاضرم قسم بخورم ديدست بلند شد و حمزه سر شکوفه رو جلو کش یصدا

  .و لمس کردر شيشونيکه تنها با لبش پ

دادن و مرد از تاالر خارج شد.آهنگ  ليتحو رجيها رو به آقا ا شناسنامه

 ینواخته شد و چند زوج برا کياز طرف گروه موز یمعروف فرانسو

  .شدن ستيوارد پ دنيرقص

شده مقابلم قرار گرفت.قدردان به  سيپوست کنده و اسال یها وهيم یردستيز

  :خاله نگاه کردم

  .یديزحمت کش -

  ..من برم دستام رو بشورمیرينوش جونت بخور جون بگ -

 رهيزوج جوون خ هيو هماهنگ  بايدهنم گذاشتم و به رقص ز یاريخ کهيت

  .شدم

  کنه؟يم کاريداره چ -

که به پشت سرم  هانيآ یصورت قفل کرده و عصب یشد رو دهيکش نگاهم

  :کردينگاه م

  ؟یک -
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که وارد  دميد رجيو در کمال تعجب خاله رو دست در دست آقا ا برگشتم

  .رقص شدن ستيپ

  بلند شو -

دکمه سر  کهيدر حال دميد ستادهيرو ا هانيسرم رو باال گرفتم و آ شوکه

  .کردیرو مرتب م نشيآست

  م؟يکن کاريچ -

  :ديبهم فشرده اش غر یدندون ها ني.از بشديخاله برداشته نم یاز رو نگاهش

  ميبرقص -

گفت و به ما وسط  یزيکه حمزه کنارگوش شکوفه چ ميستاديا تيجمع نيب

  .وستنيپ ستيپ

  ؟یدياز مامان ند یزيچند روز چ نيتو ا -

  ؟یمثال چ -

 ینيکه نگاهش سنگ نميبب تونستميم هانيدور و حاال حمزه رو از پشت آ مين هي

  .کردیم

  .یهست ی.تو دخترباهوشیهرچ -

  .تو دختر بودنم چرا یول سيتو باهوش بودنم ن یشک -



430 | P a g e 
 

رو به  زشيشد.نگاه ت نييبه پا ليمتما یبرداشته شد و سرش کم نگاهش

با  یچشمام دوخت.جفت دستام رو پشت گردنش قفل کردم و مشغول باز

  .پشت گردنش شدم یموها

  .نکن -

  .دميدندون کش ريرو مل مل دادم و لبم رو ز چشمام

  رونه؟يب کسرهيداره که  رانيرو تو ا یخاله ک -

  .چکسيه -

سالن کم شد و دستگاه دودزا روشن شد.دود همه جا رو گرفته بود و  نور

  .ديدیچشم رو نم-چشم

  ؟یريگياطالعات مادرت رو از من م یدار -

 ختير یور هيگرفت.سرم رو کج کردم که موهام  یکمرم رو به باز دستش

  .شونه ام یرو

چشمام ،از  یرو شديم دهيکجارو نگاه کنه.از موهام کش دونستينم چشماش

  .لبم ،از لبم به بناگوشم یچشمام رو

تا  کشنيکه زناشون رو م يیهوم؟آدما هانيآ یدار کاريآدما چ نيتو با ا -

  .نقطه ضعف نداشته باشن
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  .یشيتو نقطه ضعف من نم -

  .کردميقلبم رو حس م یقرچ قرچ چاقو رو یصدا

  .بفهمن ذارمينم -

  رو؟ یچ -

  .مقصد نگاهش تو چشمام بود و قفل شد ندفعهيا

  .یتو هم نفهم یکه حت یزيچ -

به عقب  یسرم کم کهيضرب سرش جلو بود و لبم رو به کام گرفت.طور به

  .تو سالن روشن شد یپرتاب شد.همون لحظه فشفشه ها و نورافشان ها

.چشم بسته بودم و فارغ ديپشت گردنم رفت و مالکانه سرم رو جلو کش دستش

  .شدميلباش حل م ینيريآغوشش و ش یتو گرما اياز دن

 یزن رو نيخوشبخت تر یلحظه که حس کرد نيبهتر ديپرسيازم م یکس اگر

  .لحظه نياالن ،هم گميبوده ،م یک یجهان

 یقيام چسبوند.نفس عم قهيرو به شق شيشونيازم جدا شد و پ یکيگاز کوچ با

  .شاهرگش برداشتم یعطر خوشش رو از رو یو بو دميکش

  عاشقت شدم؟ یک -

  .نهيعاشقم رو بب یتا بهم نگاه کنه وچشما کرديرو باز نم چشماش
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  .اشتباهه آسو -

  .گهيحداقل قلبم بهم دروغ نم -

  :خمارش رو باز کرد یچشما

  .ميمست یبذار پا -

داشته باشه.دستم رو گرفت  ميترم یقلبم جا گهي،شکست.فکر نکنم د بوووم

چون ممکن  یهمراه نيخوشحال بودم از ا.چقدر ميرفت زيو باهم به سمت م

  .راه رفتن داشته باشم یبود اصال نتونم تعادل برا

مقابلم قرار گرفت.نگاهش کردم که  یآب وانياز خاله نبود.ل ی،خبر مينشست

  .به ضرب آب سرد رو خورد

  ...خاله -

  :بود و فقط چشماش رو باال آورد و نگاهم کرد نييپا سرش

  .اسلحه ات ،شوکه نشد دنيکه من شوکه شدم از د یاونقدر -

.آب دهنم رو قورت دادم تا بغضم نشکنه.با دميخورده اش رو د کهي یچشما

  ستادهيکه کنار دوتا دختر لوند ا دميرو د کليقلب درد اومده ما

  .خوابميکه شبا با فکرش م ستيمن ن هيکنار اومدن شب نيبنظرم ا -

  .نيخارج شد ستيزود از پ -
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هامون  افهيق دني.لبخندش با دميبشاش نگاه کرد یکالفه به حمزه  هردومون

  :ديماس

  هست؟ یشده؟کم و کسر یزيچ -

  : زدم یزورک ی خنده

  .خوبه زينه همه چ -

  :کرد ديرو جلو آورد و لبخندش رو تجد دستش

  د؟يديدور دنس رو بهم م هيپس افتخار  -

 یبود که وقت یزيتنها چ نيا» زنش رو کشته ،مادر اون بچه رو کشته «

  .خورديتو ذهنم چرخ م کردمينگاهش م

  ...من -

.خط و نشون چشماش کردميو بّرنده نگاهم م زيت هانيبرگردوندم ، آ سر

ات.مثل نوار ضبط خودکار  نهيس یرو ذارميسرت رو م یاگر بر گفتیم

  :به حرف اومدم

  .خواميخسته ام ،معذرت م یليمن خ -

  .چقدر خوشمزه ست وهيآبم نيا -

  :خورده به جمعمون نگاه کرد کهيسمت خاله و خاله  ميبرگشت یهمگ
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  ه؟يچ -

  :گشاده گفت يیسمت حمزه و با رو برگشت

 یبراتون خوشحال شدم آقا یليو با برنامه ست.خ یعال زيچقدر همه چ -

  .یموسو

  :زد يیکه قصد رفتن نداشت لبخند دندون نما حمزه

 یبرا یچرب زبون خوب رجيخانم سپنتا ،قطعا ا کنميخواهش م -

  .هانيآ نمتيبيم زي.سر مهيبق شيخانماست.من بهتره برم پ

  :با حرص نشست خاله

  .مادرتم یگنده من جا یبود؟پسره  یمنظورش چ -

  : زد یصدادار یپوزخند هانيآ

  .مامان يینجايا یاز پسرا یليمادر خ یقطعا تو جا -

رو دو بار  راهنشيپ یها نياز جا بلند شد ،کتش رو در آورد و آست بالفاصله

  :تا زد

 یزنيهم بهم زنگ نم یخودي،ب یشي،از جات بلند نم کليما شيپ رميمن م -

  .یداشته باش یمشکل نکهيمگر ا

  .نکرد جوابش رو بدم و رفت صبر
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  .چه طرز حرف زدنه نياصال انگار نه انگار من مادرشم ،ا -

با لبخند به  کليبهش گفت و ما یزيرفت ،چ کليما شيرفتنش شدم.پ ی رهيخ

از همون  یکيآخر  یزد که از کنارش رفتن اما لحظه  یاون دو دختر حرف

  .گفت یزيچ یزد و با لبخند عشوه گر هانيبه آ یدخترا از قصد تنه ا

و  دميکرد سمتم.نگاهم رو دزد ليو سرش رو متما دياخم درهم کش هانيآ

و  دميچشمام رو باال کش یرکيرزيظرف شدم.ز یبا موز تو یزمشغول با

  .کوبان از تاالر خارج شد نيپا به زم تيدختر با عصبان دميد

که  هياديز زيدور نموند.چ هانيآ زيلبم نشست که از نگاه ت یرو یمحو لبخند

اصال اگر زن  هيهم منطق یليآدم به شوهرش حسادت کنه؟نه ،به نظر من خ

  .ستيشوهرش حسادت نکنه زن ن هي

نشسته بودن.هرکدوم  هانينشست که چندتا مرد تو همون سن آ یزيم پشت

  .کرديم یدختر کنارشون بود که دلبر هي

  .شروع شد شونينشست و انگار که باز ششونيهم پ حمزه

  توام حوصله ات سر رفته؟ -

عالمت سوال  شديکه حس م یزيبرام نمونده بود و تنها چ یحوصله ا قتايحق

  : ذهنم بود.لبم رو کش دادم یگنده تو

  .بوم بوم آهنگ مخت منفجر بشه یکه از صدا سين ايعروس هينه مثل بق -
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 نيرو از ب شديکه داشت پخش م یآهنگ مچهيهمون ن یزننده ا غيج یصدا

سمت شکوفه که دست به شکمش گرفته بود و همون  ميديبرد.همه چرخ

  .کردیپسربچه با اخم از باال بهش نگاه م

 يیگاردايکه احتماال مادر شکوفه بود ،باد یزن اديحمزه ،فر دنيدو یصدا

 ی،همه و همه جو شلوغ و متشنج زدنیکه دستپاچه به اورژانس زنگ م

  .ساخته بود

  هان؟يشده آ یچ -

نشدم.اومد پشت سرم و کمک کرد بلند بشم ،پالتو  انهيمتوجه اومدن آ اصال

  .داشت پالتوم رو به من بپوشونه یخودش دستش بود و سع

  !هان؟يآ -

  :ام شد رهيخ نيرو باال آورد و سنگ نگاهش

  .مي،بهتره بر ستيموندنمون درست ن -

  :کردم و حرف دلم رو به زبون آوردم یاخم مچهين

  .ستيدرست ن یچياز نظر تو ه -

اش  گهيرو حس کردم ،نگاهم نکرد دستم رو گرفت و دست د قشيعم بازدم

  .ميرو پشت کمر خاله گذاشت و از تاالر خارج شد
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 نييپا دميرو کش شهيروشن شد ش نيشب ذهنم رو آزاد کرد.ماش یبهار یهوا

  .دميکش هيتو باغ تاالر رو به ر یها اسيعطر  یو بو

  شد؟ یاونجا چ -

  کمربندت رو ببند آسو -

  :چشم دوختم ابونيخ یچشم نازک کردم و به خلوت پشت

  شد؟ یازت ،تو تاالر چ ديخاله سوال پرس -

  :و دوربرگردان رو دور زد دييبغل کنارش رو پا نهيآ از

 تيبه پسر حمزه گفت و پسرش هم با عصبان یزيچ هيکه شکوفه  دميد -

  .تو شکم شکوفه ديکوب

  ــــنيه -

  .هيخاک به سرم ،پسرش چه وحش -

 یتا سوال رميگيزبونم رو م یجلو وفتميبه مادرش م هانيشک آ ادي یوقت

 نيپارک کرد. همراه خاله از ماش نگيداخل پارک یرو به آروم نينپرسم.ماش

  .ميمغزم وارد خونه شد چيدر پ چيپ یشدم و با سواال ادهيپ

  .تخت انداختم و کنارشون نشستم یرو رو لباسام

  ؟یخوريآب م -
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  :آوردم اديلبم رو به  یدستش نگاه کردم و خشک وانيبه ل یرچشميز

  .آره -

تاخورده  یها نيبازش با است ی قهيکروات شل و  ليرو دستم داد ،استا وانيل

  .ديچيپیاش دلم رو بهم م

  گشنه ات هم هست؟ -

  .اوهوم -

به در خورد و خاله از پشت در  یگذاشتم ،تقه ا یپاتخت یرو رو یخال وانيل

 یپنجره رو باز کرده بود و جفت دستاش رو رو هانيگفت.آ ريشب بخ

  .چهارچوب پنجره گذاشته بود

و  شتريهرلحظه ب ميخوابم عوض کردم ،گشنگ یراحت یرو با لباسا لباسام

به آشپزخونه حمله  بايبود.تقر دهيو حالت تهوعم امونم رو بر شديم شتريب

مشغول  زيت مو گردو گرفتم و با ولع پش رينون پن کيکوچ چيکردم و ساندو

  .خوردنش شدم

کردم.معده ام آروم  نينشستم و حرفام رو سبک سنگ زيرو پشت م یساعت مين

  .شده بود و حاال وقت جنب و جوش فندق کوچولو بود
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توهم رفته از درد وارد  یزد که دلم درد گرفت ،بلند شدم و با اخما یچرخش

اصال وارد اتاق  هانيانگار آ یزدم ول دياتاق رو د یاتاق شدم.نبود! همه جا

  .نشده

مرتب  ليگرد کردم و رفتم سمت اتاق کارش ،چراغ خاموش بود و وسا عقب

هم برگشته  ديشا اياونجا هم نبود.ترس به سراغم اومد ،نکنه رفته؟ ی،حت

  تاالر؟

بستن  یرو در حال دزدک هانيوق زده آ یاتاق کار رو بستم و با چشما در

  .دهنم تا صدام بلند نشه یرو دمي.دستم رو کوبدميدر اتاق خاله د

اش رو پشت کمرم گذاشت و  گهيگذاشت ،دست د شينيب یانگشت رو هانيآ

  .دميخاله رو د ی.دستش رو برداشت گوشميشد اطيوارد ح نيپاورچ

  ؟چرا؟یخاله رو برداشت یتو گوش -

چمن ها نشست و مشغول کار شد.کنارش نشستم و با  یتصورم رو برخالف

  .دنبال کردم یبازکردن قفل گوش یچشمام حرکت انگشتاش برا

  ؟یجوابم رو بد یخوايم -

  شه؟يمشخص م تشيجنس یک -
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پام گذاشت  یول دادم و قصد بلند شدن کردم که دست رو یرو حرص نفسم

درهمش  یماخورده اول به دستش و بعد به صورت و اخ کهيو مانع شد.

  : شدم.آهسته دوباره نشستم رهيخ

  ه؟يچ -

  .شهيمشخص م تشيجنس یک دميپرس -

  .گهيد یدو هفته  -

  .باز شد یاخمش با باز شدن قفل گوش ندفعهيتکون داد و ا دييبه تا یسر

  .هانيآ -

  هوم؟ -

جانم  دنيشن یقلبم گذاشتم که تمنا یصدا یرو با زبونم تر کردم.پا رو لبم

  .داشت

  ؟یآدما مراوده دار نيچرا با اتو  -

  :کرديشد و به سرعت عکسا رو چک م یگالر وارد

  کدوم آدما؟ -

  :رز نگاه کردم که غنچه داده بود یچرخوندم و به بوته گل ها چشم
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 گارديباد هينبودن.هرکدوم  یعاد دميکه من د يی.آدمایو مابق رجيحمزه ،ا -

  .یتو نداشت کهيداشتن در صورت

من...فکر نکنم  یدارن ول گارديباد نيهم یبرا رنيميت مفو هياونا با  -

  .شدن بهم رو داشته باشن کيجرئت نزد

  ؟یهست یمگه تو ک -

انگشتاش متوقف شد ،سرش باال اومد و نگاهش آروم به سمتم  حرکت

  .کرد تو دلم ريرو سراز استيحس بد تو دن یمرددش هرچ ی.چهره ديچرخ

  .پاشو برو تو -

 ینشدن خاله سع داريصدام بلند بود و از ترس ب باينداشتم.تقر شيگنجا گهيد

  :داشتم آرومتر صحبت کنم

و کارت با  ه؟سريچ ه؟شغلتي.کارت چهانيبرو تو؟حرف بزن آ یچ یعني -

  ه؟يآدما چ نيا

  :چشم بست یرو کنار انداخت ،حرص یگوش

  آروم تر -

  :عقب رفتم یجا بلند شدم و قدم از
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ام  ندهي.خونواده ام ،آبروم ،آیخسته ام کرد گهيچرا آروم ها؟بسه د -

من نشد همه اش ضرر  بينص یچيه ی.ولیرو ازم گرفت ی،آرزوهام همه چ

  .بود

شد و به قصد آروم کردنم دستاش رو جلو آورد ،با پرخاش پس زدم و  بلند

  :عقب تر رفتم یقدم

 کارهيبدونم ،پسرخاله ام ،شوهرم ،عشقم ،پدر بچه ام چ خواميحرف بزن ،م -

ست که از عاشق شدن من هراس داره که از دختر بودن بچه هراس داره که 

  ...که نقطه ضعفاشون رو زنهيسروکله م يیبا آدما

 یاون دستا یادامه حرفام رفت و به جا یبرا کردميکه داشتم چاق م ینفس

  .شد دهيلبام کوب یپر قدرتش با حرص دور کمرم حلقه شد و لباش رو

مجنون دوخته  ديوق زده ام به ب یمونده بود و چشما فيتکلهوا بال یتو دستام

ستون فقراتم  یلباش و نوازش گرم دستش رو یشده بود.حرکت ماهرانه 

  .مغزم رو فلج کرد ،دستام افتادن ،پلکام بسته شدن و بدنم تو بدنش حل شد

ازم فاصله گرفت ،هرم  یداد و کم انيداغش پا یبه بوسه  یزيگاز ر با

  .ساختیم ميشونيپ یصورتم و عرق رو یرو شديپخش مداغش  ینفسا

  .گميرو بهت م زي.همه چميزنيآروم باش ،باشه!حرف م -

  :بسته لب زدم چشم
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  ؟یک -

بوسه اش کرد و دستش پشت گردنم نشست.سر به  یبعد گاهيام رو جا قهيشق

  .کردم دايرو پ تياش چسبوندم و امن نهيس

  .به وقتش -

  :پهلوم یکمرم سر خورد رو یاز رو دستش

  .امنه زيکه مطمئن باشم همه چ یوقت -

  امن تر از آغوشت؟ -

.همون لحظه فندق لگد گرفتيکه هرلحظه سرعت م دميشنیقلبش رو م تپش

  .شوکه من رو از خودش جدا کرد هانيدست باباش زد.آ ريز یزير

  شد؟ یا...االن...چ -

  .صورت و شکمم تو گردش بود نيباز شد ،چشماش ب یلبخند مچهيبه ن لبم

  .کن تيبچه ام اعتراض کرد ،گفت کمتر مامانم رو اذ -

تو چشماش رو دوست داشتم.بوسه اش رو دوست داشتم ،حس االنمون  برق

حس بد چند لحظه  ی،حت رفتيم ادمياز  زيهمه چ هانيرو دوست داشتم.با آ

  .قبل رو
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زن احمق  هيبشه.نقشم بعنوان  دهيبه سرم مال رهيش نيا خواستميبار نم نيا

  .پررنگ بود یزندگ نيتو ا یاديز

  ؟یباز هم منو از سر خودت باز کن یخوايپس م -

عقب رفت و جفت دستاش رو کالفه تو  یچشماش خاموش شد ،قدم برق

  .موهاش فرو برد

  .بهم وقت بده آسو -

  چقدر؟ -

تکون داد ،در آخر  نيزد و چندبار سرش رو به طرف یخودش چرخ دور

  :و سرش رو به سمت آسمون گرفت ستاديثابت ا

  .دونمينم -

و  داديما گوش م نيرو قورت دادم،بچه ام ساکت و صامت به جدال ب بغضم

  :کرديحرکت نم

  .یخب ،هرجور توبخوا لهيخ -

مشکوکش سرتا پام رو رصد کرد.نتونستم  یآورد و با چشما نييرو پا سرش

  : انداختم نييش نگاه کنم و دروغ بگم.سر پاتو چشما نياز ا شتريب

  .یبرام نذاشت یندارم.چاره ا یچاره ا -
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  :ديکه به زبون آوردم رو نفهم يیکلمه ها یرو برداشت و معنا یشد وگوش خم

  .خوبه.برو بخواب -

  :تکون دادم و از کنارش گذشتم دييتا سر

  .ريشب بخ -

 یپله گذاشتم دوم ني،پا رو اول ديقطره چک نيرو که بستم اول یورود در

شماره اش  دي.با تردديقطره چک ني،در اتاق رو پشت سرم بستم سوم ديچک

  .قطره نيرو گرفتم چهارم

  الو؟ -

  :دهنم رو قورت دادم و لرزش صدام رو کنترل کردم آب

  هنوز تو خونه ات جا برام هست؟ -

  .رو شکست یبعد یقطره ها دنيشوکه شده اش رکورد چک ینفسا یصدا

  

  » هانيآ «

 یکردن ماه ريو کالفه از د یو عصب دميآخر قهوه ترک رو چش ی جرعه

 دونميبار نم یبلند شد و برا یزنگوله ورود ی.صدادميکوب یم نيپا به زم

  .که قصد وارد شدن داشت نگاه کردم یچندم به فرد
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وارد کافه شدن.چشمام رو محکم بستم و از  نيهمراه با کاتر یماه باالخره

،تصور  ايشروع به شکستن قلنج دستم کردم.بهش گفته بودم تنها ب تيعصبان

  .بود تميعصبان شيآت یدستام آب رو نيشکستن گردنش ب

  ؟یسالم خوب -

منو بزن خودت رو آروم کن.چشم باز کردم  ايب گفتيشاد و بشاشش م یصدا

 شياونطرف تر نشسته و با گوش زيدوم نيکاتر دميو با تعجب د

  :دميو غر یکيمشغوله.برگشتم سمت ما

  .عالفم نجايساعته من ا مي،ن کهيزهرمار مرت -

  .ربعش منتظر خانم بودم هيشرمنده داداش ، -

  :کردم به خودم مسلط بشم یو سع دميرو آرومتر کش نفسام

  .حرف بزن -

  :تفاوت شروع کرد یزد و ب هيتک یصندل به

.پاساژ، رجهيهمه اش با ا یعني، رجهيبا ا یادي،ز ستين یخاص زيچ -

  .،کافه.فقط مونده برن شمال جوجه بزنن یميرستوران ،خونه قد

رنگ محکم کردم و شروع  ديسف واني.دستم رو دور لخورديخونم رو م خون

کردم و شماره  ینگاه مي،ن ديلرز زيم یرو یپوست لبم.گوش دنيکردم به جو

  .دميمامان رو د
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  :کردم جکتيجوابش رو بدم چون از رفتارم مطمئن نبودم.ر تونستمينم االن

  گه؟يد -

به  دنيمادرت بعد از رس یکرده و رفتارا فيکه آسو تعر يیزايبا چ نيبب -

  .وسط نيا خونهينم یزيچ هيبگم؟ یو رفت و آمدش ،آم چجور رانيا

  :وار گفتم زمزمه

  .دونميم -

  :اون هم آروم شد یصدا

  ؟ی،مطمئن هانيآ -

  :از پنجره نگاه کردم رونيرو به دو طرف تکون دادم و کالفه به ب سرم

  ؟یکن کاريچ یخوايآسو رو م -

  .بره ديبا -

  :قالب کرد زيم یگرفت و دستاش رو رو یاز صندل هيخورده تک کهي

  بره؟کجا بره؟ -

  .باشه تيبره تا تو امن دي،فقط با دونمينم -

 یدفعه ب نيزنگ خورد ،ا یگوش گهي،بار د دميموهام کش یدستم رو تو هي

  .تفاوت نگاه ازش گرفتم



448 | P a g e 
 

  .یولش کن یتونينم -

  .تو خطر وفتهيپا تو اون راه بذارم جونش م یولش کنم ،وقت ديبا -

  پس بچه؟ -

  :دميو غر دميکوب زيم یرو با کنترل رو دستام

  .آسو تو خطره گميبچه من م یگوربابا -

 کونيکنم.آ یرو خال تميبار سوم زنگ خورد ،خودش خواست عصبان یگوش

  :گفتم یو عصبان دميسبز رنگ رو محکم کش

  بله؟ -

  .ستيآسو ن هانيخدا...آ ی...واهانيآ -

که از حلقم به زور خارج کردم  يی.لرزش بدنم به صداديلرز کبارهيبه  تنم

  :کرد تيسرا

  !ستيکه ن یچ یعني -

  :زديمضطرب پشت سرهم حرف م مامان

 ی.نه نامه استين دميکرده ،برگشتم د یگفت هوس بستن روني.رفتم بدونمينم -

  .ستين شي،پرونده باردار ستي،لباساش ن یچيه یامينه پ

  : برداشتم یکردم ،کتم رو از پشت صندل یتوجه یب کليما یاشاره  به
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  .اميباشه االن م -

  :ام گذاشت و مانع رفتنم شد نهيس یو دستش رو رو ستاديا مقابلم

  .شده یبگو چ -

  .ستيآسو ن -

  .کنميم داشيپ -

  :چنگ زد زيم یرو از رو شيو گوش چييزد و سو نيسر اشاره به کاتر با

  .کنميبرو خونه خبرت م -

  :فکم درد گرفته بود یفشار عصب از

  .،زود یکيزود ما -

کنم آسو.دمار از  داتيکه اگر پ یسرعت از کافه خارج شدم ، وا به

  .ارميروزگارت در م

  .تو در انداختم ديکل یترمز دست دنيرو پارک کردم و بدون کش نيماش

 یکيزنگ خورد.اسم ما ميبود که گوش دهينرس یدر ورود رهيبه دستگ دستم

  :شدم اطياز در فاصله گرفتم و وارد ح دميرو که د

  کجاست؟ -

  .مدته همه رو مخم رفتن هينزدنش رو مخ بود ،کال  حرف
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  .حرف بزن -

  :روشن شدنش رو زد یعربده ام دکمه  یصدا انگار

  .ساالرخان یخونه  -

  :کردم.به گوش هام شک داشتم استپ

  کجا؟ -

رو حالت پروازه و خاموش نکرده ،زود  یرفته خونه پدربزرگش.گوش -

  .ميريردش رو بگ ميتونست

از اون قلعه  یزل زدم.چطور ینامعلوم یرو قطع کردم و به نقطه  یگوش

  ؟یکنم که برگرد کاريدورت کنم؟چ رخفتيو اون پ

  .یآسو فدو یسپنتا.آخ که بد کرد هانيآ یدستش داد یکه بد نقطه ضعف آخ

  ؟یديرس یک هانيآ -

.کامل برگشتم سمتش ،کل ديکش رونميب یناله وار مامان از منگ یصدا

 یديجد یچهره  ايچهره ات رو باور کنم  نياز اشک بود.ا سيصورتش خ

  ؟یکه برام رو کرد

دختره  نيخدا ا ی.وازنميزنگش م یخاموشه هرچ شي؟گوشیکرد داشيپ -

  ؟یزنيحامله ست.چرا حرف نم
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  :زور فکم رو تکون دادم تا بتونم حرف بزنم به

  .گردونمشیبرم -

  :اشکش متوقف شد ليس

  کجاست؟هان؟ یدونيمگه م -

 سوزوندیبود که پوستم رو م یبازوهام مثل فوالد داغ یرو دستاش

  :،ناخودآگاه دستش رو پس زدم و از کنارش گذشتم

  .آره -

راه  ذاشتيکه نم ی.اون وزنه ایسخته با کمر خم شده راست راه بر چقدر

  .خشک شد رهيبه دستگ دهيبرم پاهام رو خسته کرده بود.دستم نرس

قدم بردارم.به سرعت برگشتم و وارد  دهيجسن ديکنم؟با کاريبرم دنبالش؟چ ديبا

  .شدم نگيپارک

  ؟یريکجا م -

باز شد ،گاز دادم تا حرکت  ینکردم و استارت موتور رو زدم ،در کم یتوجه

  .کنم که مامان خودش رو انداخت جلو

  .یريجون من بگو کجا م -

  .برگردونمش ديو با ستين شمياالن جونم پ یجونم بود ول یزمان هي



452 | P a g e 
 

  .ارمشيب رميم -

  کجاست مگه؟ -

به موتور دادم که  یا گهيکجاست گاز د نکهيآوردن ا اديبا به  یعصبان

  :ديچيپ نگيغرشش تو پارک

  .ساالر خان یخونه  -

دستم گذاشت و با چشماش  یبه گونه اش زد و جلوتر اومد ،دست رو یچنگ

  :التماسم کرد

  .ميريباهم م ینرو ،جون من نرو.بذار آروم شد -

که  دميفهمیو نم کردمياالن حسش نم نيدر کار نبود.اگر هم یشدن آروم

  :شدمیسالمه و حالش خوبه آروم نم

  .برو کنار مامان -

  .برو.تنها نرو یکيحداقل با ما -

  :دميعقب کش یدادم و موتور رو کم رونيرو محکم ب نفسم

  ... برو ... کنـــــــار گميم -

 نگيکنار رفت ،تعلل نکردم و به سرعت از پارک یقدم ميعصب اديفر از

جنون  ینطورينمونم.به عمرم ا کيتا تو تراف رفتميم یخارج شدم.از هر راه



453 | P a g e 
 

 نيتر تياهم یبرام ب نايناسزا و بوق ماش ینکرده بودم.صدا یوار رانندگ

  .بود

نکرده  رييتغ زيچ چيپارک کردم.ه یميدر بزرگ خونه باغ قد یبه رو رو

خم شده و چندتا چمدون  یبار با شونه ها نيبود که آخر یهمون در نيبود.ا

  .ميبرنگشت گهيو د ميازش خارج شد

گذاشتم  فونيآ ی.دستم رو روزديم تميعصبان شيگذشته چنگ به آت خاطرات

  .و برنداشتم.جواب نگرفتم با مشت و لگد به جون در افتادم

  ه؟يک -

  :متوقفم کرد فونيآزن جاافتاده پشت  یهول و وال افتاده  یصدا

  .اومده هانيبه ساالر خان بگو آ -

  .تو دييب...بفرما -

فکر نکردم که منتظرم  نيبه ا ی،حت دميصبر ند یبرا يیکه باز شد جا در

  .ديچيبوده.در رو محکم بستم که صداش تو باغ سوت و کور پ

از پله ها  نکهيحسش کنم.قبل از ا تونستمي.مداشتمیرو بلند و محکم برم قدمام

اتاق رو نشونه  یباال برم سرم رو به سرعت بلند کردم و همون پنجره 

تو تمام مدت باهام بود و  نشيگرفتم.حسم اشتباه نکرده بود.نوازش نگاه سنگ

  .بود که تکون خورد و افتاد یحاال اثرش پرده ا
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باشکوه رو باز کردم و وارد سالن شدم.فقط  اريبس یبا منبت کار یچوب در

  .ديسف کيسرام یکفشام رو یبودم و صدامن 

  آســــو ، آســـــــو -

  .کنم یرو با صدام خال تميو عصبان نهيداشتم ک یخودم نبود که سع دست

  .و خاطرات کوبنده و تلخ گذشته پررنگ تر شدیبلند م صدام

  چه خبرته پسر؟ -

زده و با  هيسالن باال تک یکه به نرده ها دميرو د یرو بلند کردم و مرد سرم

  .کنهيغرور نگاهم م

  آسو کجاست؟زن من کجاست؟ -

  .نبود.حاال هم برگرد و برو نجايا خواستتيزنت؟ زنت اگر م -

 نيسنگ نجايا یرو باز کردم تا راحتتر نفس بکشم.هوا راهنميپ یباال ی دکمه

  .و مسموم بود

قبولش  چوقتيه اوردي.اگر آسو بهت رو نمهيقصدت چ دونميمن که م -

  .یباهاش من رو بکوب یخواي.چرا؟چون میکردينم

 شيو خونسرد استياومد.از س نييپا یکي یکينرده ها جدا شد و پله ها رو  از

  .متنفر بودم
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  .ینگهش دار یعرضه نداشت یتو حت -

  :دميچفت شده ام غر یدندونا نيب از

  .ميباهم نداشت یمشکل چيما ه -

  :عصاش گذاشت ینشست و جفت دستاش رو رو يیهمون مبل کذا یرو

  .یآسو رو نداشت اقتيل چوقتيتو ه -

 یدر حال انفجار بودم و مطمئن بودم رگ رو تيسر اومد.از عصبان صبرم

  :زدم که گلوم سوخت یحدش برآمده شده.عربده ا نيتا آخر ميشونيپ

 یدراز القيبود؟سبحان؟همون د یک اقتشيدر موردم درست حرف بزن.ل -

  ره؟يارث و مال و اموال جلو اومد تا آسو رو بگ یکه برا

  :شدم کشينزد یو قدم دميام کوب نهيس یرو محکم

  ؟یزنيحرف م یاز ک یمن دار شيمـــن ،مــــن شوهرشم.پ -

  :و صداش بلند شد ديکوب نيرو به زم عصاش

  .انتقام یثروت تو برا ی.اون برایستيتوام کمتر از سبحان ن -

  .آقا ،آقا -

  .بهيط االن نه -
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نشده بود.ترس از سر و صورتش اونم عوض یانداختم.حت بهيبه ط ینگاه مين

  .ديباريم

  .آسو خانم ،آقا -

  :آسو اومد نگاهم رو از مرد مقابلم گرفتم و هراسون به سمتش رفتم اسم

  شده؟ یکجاست؟چ -

  :تند کرد سمت پله ها و تند تند شروع به حرف زدن کرد پا

در رو باز  زنهيعق م یه يیتو دستشو ديپر هويواال ، دونمي،نم دونمينم -

  .کنهينم

گشاد  یو با چشما ستادهيکه اون هم با ترس ا دميسوم برگشتم و د یپله  یرو

  :کنهيشده نگاهمون م

  .دمتيتار مو از سرش کم بشه به باد م هي -

  کجاست؟ -

  .چپش رو نگه داشته بود یدستش زانو هيو با  کرديهن م هن

  .یآقا ،در سوماونجا  -
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باال کردم.باز  نييرو پا رهيبلند خودم رو به در رسوندم و دستگ یقدم ها با

عق  فيضع یکه صدا دميبه در کوب ینشد و هنوز قفل بود.با مشت چندبار

  :ديزدنش به گوشم رس

  .در رو باز کن نيآسو ،ا -

  :خش دار و آرومش اومد یصدا

  .برو نجاياز ا -

  .اريرو ب دکي ديبرو کل بهيط -

  :تر گفتم یو عصبان دميمشت کوب گهي،بار د نييدوباره از پله ها رفت پا بهيط

  .شکنميم یدر رو ،بخدا باز نکن نيباز کن ا گميم -

 رونيو قلبم داشت از حلقم ب شدیم شتريهر لحظه ب مي،نگران ومدين صداش

  .اومد غشيج یبه در زدم ،صدا یقدم عقب رفتم و لگد محکم هي.زدیم

  .ارهيب دارويکل بهيصبرکن پسر بذار ط -

من  ارهيب ديداغونش بخواد کل یبا اون پا بهيبرام مهم نبود.تا ط یدرصد

رو محکمتر زدم که در از لوال در اومد و با  ی.لگد بعددادميصدبار جون م

  .خورد واريکج به د یبلند یصدا
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رو .خودم ختيريصورت اشک م ینشسته بود و به پهنا يیدستشو ی گوشه

  .ديکشینفس م قيگردنم برد و عم یبهش رسوندم و بغلش کردم.سرش رو تو

از  قيعطرم بود.اجازه دادم راحت باشه و دم عم یبو ارشيبودم و متوجه

گوشش و زمزمه وار  ري.سرم رو بردم زرميو از تنش آرامش بگ رهيتنم بگ

  :گفتم

  ؟یام کن وونهيد یخواينجا؟ميا یچرا اومد -

  :بهم چسبوند شتريبازوهام چنگ زد و خودش رو ب یرو از رو راهنميپ

  .حرف بزن ،بگو بهم.بذار بهت اعتماد کنم -

 یزدم.صدا یزير یگوشش رو بوسه  ريحواسش رو پرت کنم ز نکهيا یبرا

ازم فاصله گرفت ، کمکش کردم  یساالرخان بلند شد کم یمصلحت یسرفه 

  .تا بلند بشه

  :گفت یشرمنده ا یصدا با

  .آقاجون ديبخشب -

  ؟یچ یبرا یدور کمرش سفت شد.عذرخواه دستم

  .شيببر دمياجازه نم -

  :سفت شد و اخمام توهم رفت فکم
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  .اديبه اجازه ات ندارم.زنمه ،هرجا برم باهام م ازين -

  .مونديم شتيپ خواستيزنت اگر م -

اش  نهيبه س نهي.آسو رو آهسته رهاش کردم و سديلرز بميج یتو یگوش

  : ستادميا

  .یکنينم فيتکل نييمن تع یزندگ یتو برا -

  ؟یريم اي یمونيشانسته آسو ،م نيآخر نيا -

  : مکث کرد یکم

  .باهاش حرف بزنم آقاجون خواميم -

 دييرو از صورتم گرفت و به پشت سرم نگاه کرد. سرش رو به تا نگاهش

و  یتکون داد و آروم آروم پشت به ما حرکت کرد.برگشتم و نگاه عصب

  :کردم دشيسف ینگرانم رو معطوف چهره 

  ؟یخوايم یچ -

  .شغلت رو -

  .بهت گميم -

  .قلبت رو -

  :باختم بهت ،دل کندن سخت بود گفتميدودو زد ،اگر م چشمام
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  .ندارم که بهت بدم -

.اشک تو چشماش نشست.هرلحظه از خودم که گفتم سوخت یاز دروغ گلوم

  .شدمیمتنفر م شتريب

  بود؟اگر بچه دختر  -

  :شدمیراحت رد نم یکي نيشد.از ا یام سنگ چهره

  .یکنيسقط م -

مبل بلند  یوارد شدم.مامان بالفاصله از رو یتو در انداختم و با آشفتگ ديکل

  :ديشد و به سمتم اومد.به پشت سرم نگاه کرد و آسو رو ند

  کجاست؟ -

  .نشستم نيزم یسر خوردم و رو واريخم شده ام کنار د یشونه ها با

  ومد؟ين -

چنگ زدم تو موهام و همونجا  یرو به عالمت نه تکون دادم و دو دست سرم

تو  نهيآرامش ،حرص و ک یشونه ام نشست جا ینگه داشتم.دستش که رو

  .کرد انيبدنم طغ

نه  یدادي.نه تو جواب میرونيخفه ام کرد ،هفت ساعته ب گارتيبو س -

  ؟یرايب رونميب مياز نگران دي.منم مادرم ،نبایکيما
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  .رو کنار زدم و بلند شدم دستش

  .هانيآ -

که خونده بودم  ی.برنگشتم نگاهش کنم.هنوز اطالعاتستادميپله ا نياول یرو

  .رو هضم نکرده بودم

  .کردم یکار هيمن  -

  :دوم گذاشتم یپله  یزدم و به قصد رفتن پام رو رو یپوزخند

  .دميبچه رو پرس تيجنس -

سرعت برگشتم عقب و با اخم نگاهش کردم.دل تو دلم نبود که حرف بزنه  به

  .کرديام م وونهيپا و اون پا کردنش داشت د نياما ا

  ....داره هيبچه قلب داره ،کشتنش د د؟اونيکنيواقعا اگر دختر باشه سقطش م -

 یکيرو رفتم.بچه دختر بود.قلبم  هي.تا ته قضدميحرفاش رو نفهم هيبق گهيد

  .زديآسو مثل ناقوس مرگ تو گوشام زنگ م ی.صدازديدوتا نم زديم

من تا  ی،جا هاني.برو آکنميسقطش نم یول کنميدختر باشه ترکت م بچه«

پدرش مشخص نشه تو اون  یزندگ قيبچه معلوم نشه و حقا تيجنس یوقت

  »ستيخونه ن
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داشتم خونه  یوقت یچارگي.همون حس بباختميرو م زميداشتم همه چ دوباره

  .به سراغم اومد کردميساالر خان رو ترک م

که خوردم عمل  يینشسته بودم و منتظر بودم تا مسکن ها یصندل یرو

  .در و باز شدنش اخمم رو جمع کرد یکنن.صدا

 یشاک کليچشمام رو باز کرد.ما زيم یرو ینيسنگ زيپرت شدن چ یصدا

 رهيمطبق کنار اتاق خنگاه کردن به من به کاج  یمبل نشست و به جا یرو

  .شد

انداخته بود رو  زيم یکه رو یرنگ یقطور آب یزدم و پرونده  یپوزخند

  .برداشتم

  ..هنوز دو نفر موندنیسه نفرش رو از دور خارج کرد -

بودم و  دهيبه حرف زدن نداشتم.خودم رو کنار کش ليهفته بود که م کي

  .همکارم بودن یشدم که روز يیگود شاهد سوخته شدن کسا رونيب

  ؟یکن کاريچ یخوايم ناي.با ایفقط مونده حمزه و شاکر -

شهر بود رو  یخالفکارا نيتر فياعدام کث ايکه شامل حکم حبس  یا پرونده

  .داخل گاوصندوقم جاساز کردم

  .کنميجفتشون رو قبول م یبگو محموله ها یبه حمزه و شاکر -
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.دو دستش رو محکم دياومد و از جا پر رونيتفاوتش ب یب یاز چهره  کليما

  :ديغر یکنترل شده ا یو با صدا ديکوب زيم یرو

  که؟يمرت یگيم یچ یفهميم چيه -

  :گفتم یزدم و جد هيتک ميصندل به

من  ینداره فراموش کن ليدل یميو صم ميشد کيبه هم نزد یلياگر خ -

  .ستميرئ

نوع  نيو کشنده نگاهم کرد ،ا یرنگ باخت.همونطور سرد و جد چشماش

 اديز ايقصد کشتنشون رو داشت  ايبود که  يیها بهينگاهش مخصوص غر

  .که براش وقت بذاره ستين یآدم مهم

  .ديشما بگ ی،هرچ سيبله رئ -

 زيم ی.مسکن روديرو بلند و محکم برداشت و در اتاق رو محکم کوب قدماش

  .دميمبل دراز کش یرو پرت کردم تو سطل آشغال و رو

شده  فيصورت کث شهيرو چنگ زدم و قفلش رو باز کردم.مثل هم ميگوش

چقدر برام  یلبم آورد.لعنت بهت آسو ،اگر بدون یلبخند رو یاش از بستن

  .یمسکن



464 | P a g e 
 

 یکرد.هرچ دنيام گذاشتم که شروع به لرز نهيس یقفسه  یرو رو یگوش

م مادرم لب بهم اس دنيفحش آبدار بود نثار فرد پشت خط کردم ،با د

  .داديجواب پس م ديفشردم.امروز و فردا بود که اون هم با

  بله؟ -

  خونه؟ یايجان.مادر نم هانيالو ،آ -

کردم.پوف  داديساعت که پنج بعدازظهر رو نشون م یبه عقربه ها ینگاه

  :و گفتم دميکش یکالفه ا

  .نه ،کار دارم -

  .مادر ،دلم تنگ پسرمه دمتيهفته ست ند هي -

اصال نگران  نمي؟ببیزدم.دلت تنگه و امشب قرار شام دار يیصدا یب پوزخند

گور بابام خودت و عشقت  ايمن کجام؟ یديپرس ؟اصالینوه و عروست هست

  و عشقه؟

  ..ساعت هشتاميشب م -

  :گفت یتته پته کرد و در آخر با لحن نامطمئن یکم

.باشه خچاليتو  ذارميدارم با خانما.غذات رو م یمن ساعت هشت دورهم -

  مادر؟
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  :از قبل چشمام باز شده بود شتري.اما بشهيبستم ،مثل هم چشم

  .لباس عوض کنم.منم ساعت هشت قرار دارم اميفقط م -

  .باشه ،مراقب خودت باش -

  .خدافظ -

داشته  یانرژ ینقدريا ديرو خاموش کردم.با یجوابش نشدم و گوش منتظر

،لبخند  یلذت خوردنش موقع بستن باشم تا سرپا بمونم.با فکر به خنده هاش و

  .زدم و به خواب رفتم یزير

 یبه چهره  نهيو از آ دميپوش دميسف راهنيپ یاسپرت کرم رنگم رو رو کت

  .قرمز پوشونده بود یشدم.دور چشمام رو هاله  رهيمصمم خ

لباس  ی،نگاه سرکشم سر خورد رو رونيرو برداشتم تا از اتاق برم ب یگوش

  .چشمم رو گرفته بود اميب نکهيبودم.قبل از ا دهيکه خر ینوزاد

چشمام بود و االن  یرنگ خار تو نيا یزمان هيدلم رو برد. شيصورت رنگ

  .کرديم ريرو به دلم سراز یحس قشنگ

از  مونيبوق که خورد پش ني.سومکردنينم یاز مغزم فرمان بردار انگشتام

  .شد دايپ یگوش یشمار رو هيقرمز رفت که ثان ی رهيدا یکارم دستم رو

ذهنم ثبت  ینفساش رو تو یرو دوباره به گوشم چسبوندم و صدا یگوش

  .کردم
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  .هانيآ -

  :گرفتیتنها انگشتام بلکه زبونم هم از مغزم فرمان نم نه

  جانم؟ -

برگشتنش امتحان  یشانسم رو برا گهيبار د هيبدنم رو دست قلبم داد ، افسار

  .کنميم

  دلت برامون تنگ شده؟ -

  .برات تنگ شدهدلم  -

شده نگاه  رميد گفتيکه داشت م یتخت نشستم و به ساعت یکرد ،لبه  یمکث

  :کردم

  .از توعه یاونم بخش -

  .قلبم رو لرزوند زشيهق ر یصدا

  .ميندار يیتو قلبت جا یوقت دهيچه فا -

،قلب  یزنيم یقلبم دار یتو به جا« رو محکم بهم فشار دادم تا نگم  لبم

  » نداره يیمعنا

  .براش اسم انتخاب کردم -
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راحته تو  الميتنگ شده؟به جهنم ، خ کرد؟نفسميدرد م سوخت؟قلبمیم چشمم

  .تهيامن

  ،قشنگه؟ سودايآ -

  :زبونم رو تکون دادم یسخت به

  .قشنگه -

  .کنهيم هينداشت که بفهمم گر يیو ابا زديمحابا هق م یب

  ؟یپسرمون اسم انتخاب کرد یبرا -

  :تا از سوزششون کم بشه دميبه چشمام کش یدست

  .اون هم تو انتخاب کن یبرا -

رو برداشتم ،مقابل پرتره  نيماش چييسکوت کرد.از جا بلند شدم و سو ندفعهيا

  :گفتم ستادهيو انگار که جلوم ا ستادمياش ا

  .یبرگرد یبخوا هيفقط کاف -

رو قطع کرد.شونه هام خم شده بودن ،اما جون  یو گوش هيگر ريزد ز بلند

 دونيوارد م ديدو روباه خودم با نيشکار ا یاره تو بدنم اومده بود.برادوب

  .شدمیم
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ها چک  نهياز آ کباريفرمون ضرب گرفته بودم و چندوقت  یانگشتام رو با

  .شهيم داشونيپ یک کردميم

 ادهيخندون پ رجيجلوتر پارک شد و ا نيرنگ چند ماش ینقره ا ی سانتافه

از  یشد.در سمت شاگرد رو باز کرد و مادرم مثل شاهزاده ها با دست گل

  .شد ادهيرز سرخ پ

 یدور بازوش انداخت و دست من دور فرمون محکمتر شد تا صدا دست

داشبرد چنگ زدم و مطمئن از وارد  یرو از رو ميچرمش بلند شد.گوش

  .شدم ادهيشدنشون به رستوران پ

  .رنگ رو باز کردم يیبا نوار طال یا شهيپله ها باال رفتم و در ش از

  ...یخال زيقربان.م نيخوش اومد -

  :ديچرخیکردنشون دور رستوران م دايپ یبرا نگاهم

  .داخل منتظرم هستن -

کردم.سرم رو باال  داشونيتعارف زد.باالخره پ يیو با خوشرو ديکش عقب

 اديراه  نيبود که تو ا یزيچ نياول یستبر کردم.غرور و سرد نهيگرفتم و س

بهشون برسم مادرم با خنده سر برگردوند و  نکهيمونده به ا زيم هيگرفتم.

  .ديلباش ماس یلبخند رو
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گلوش  یآب دهنش تو ديبا خنده رد نگاهش رو گرفت و به من رس رجيا

 یکتم رو باز کردم و خنث ی،دکمه  دميرو عقب کش نشونيب ی.صندلديپر

  :نشستم

  چه خبر؟ گهيد -

  ...جان هانيآ -

  :دميرو بلند کردم و صداش رو بر دستم

  .مسئله مردونه ست -

داشت  یگذاشتم که با صورت سرخ شده سع یرجيا یو جلو ختمير یآب وانيل

سرفه هاش رو کنترل کرده و نفس بکشه.تا نصفه آب خورد و چند نفس 

  :ديکش قيعم

  .بدم حيتوض تونميم -

  .رو ازش نگرفتم ميدادم و نگاه جد هيتک یبه صندل نهيبه س دست

  بدم؟ حياول من توض یخوايم -

.اما ومديخلع سالح شدنشون خوشم م نيگنگش برگشت تو صورتم ،از ا نگاه

  .جالب نبود واسم اديبه مهره شده بود ،ز ليمادرم تبد نکهيا

  م؟يبا شجره ات شروع کن هينظرت چ -
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  :دميوضوح قورت دادن آب دهنش رو د به

  .ميبا هم آشنا نشد اديما ز -

  : تمسخر دستم رو سمتش دراز کردم با

  .،خوشبختم ديگودرز نجم باش ديو شما با هانميسالم من آ -

  

  »آسو «

 سيوارد سرو یچشمم رو پاک کردم و با کرخت ريمونده ز یباق یها اشک

  .ختميقرمز و ملتهبم ر یچشما یشدم.چند مشت آب سرد رو یبهداشت

دست به کمر وارد  بهيبه در خورد و ط یرو باز کردم ،تقه ا سيسرو در

  : کردم یجون یب یشد.خنده 

  باال؟ یايپله هارو م نيا کنهيپات درد م یچرا وقت -

  :زد یو کمر صاف کرد ،لبخند مادرانه ا ديکش قينفس عم چند

  .یچندبار صدات زدم خانم جان جواب نداد -

 یهو توج دميبودم شن هانيآ یمحو صدا ی،صداش رو وقت دميگز لب

  :دميشکم برآمده ام کش یرو یانداختم و دست نييسر پا نينکردم.شرمگ

  جان بهيجونم ط -
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  .خانواده ات اومدن -

  :اومد سمتم و چندبار آروم به گونه ام زد بهي.طستادميوسط اتاق ا شوکه

حامله  نيبش اي،ب داديداد ب یدخترجان؟ا یشد یخاک بر سرم ،چ یوا یا -

  .یا

 هيو دستم داد. ختيآب ر یواني، از پارچ آب ل نميتخت بش یکرد لبه  کمکم

  :رو کنار گذاشتم وانيقلپ خوردم و ل

  از خونواده ام اومدن؟ ايکه ک نهيمنظورم ا یعني...عياومدن؟ ايک -

  :گفت یشونه هام رو ماساژ داد ،با لحن دلگرم کننده ا ینشست و کم کنارم

 شهينم یزي،چ زجانيعز نييپا ميبر ايمادر و پدرت ،آقا سبحان و زنش.ب -

  .توکلت به خدا

 ی.لباسم رو با لباس گشادترديچيپیم یفيدلم درد خف ريو ز ديجوشیم دلم

 یاومدم.بابا ،با پاش رو نييآروم از پله ها پا بهيعوض کردم و بعد از ط

  .ديماليضرب گرفته بود و مامان دستاش رو با اضطراب بهم م نيزم

نفر  نيتفاوت کنارش نشسته بود.اول یپا رو پا انداخته بود و زنش ب سبحان

  :گفت نهيزد و با ک یسبحان بود که متوجهم شد.پوزخند

  .آوردن فيپرنسس تشر -
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  .نگاهم کرد و مامان از جا بلند شد زيت بابا

به آقاجون نگاه کردم.سرش  ديو با ترد ستادميمونده به آخر ا یکيپله  یرو

پرحرص بابا بلند  یآخر رو رد کردم که صدا یآورد ،پله  نييپا یرو کم

  :شد

  .یپاپت یدختره  -

 ديمنو عقب کش بهيکنان جلوش رو گرفت ،ط ونيکرد سمتم که مامان ش حمله

و آقاجون باصالبت بابا رو صدا کرد.دلم سوخت ،دست من بود؟با اون همه 

  ؟یتپاپ ؟شدمیحاال چ یداشتم ازشون محافظت کنم ،ول یسع ديتهد

  .ميزنيجهان.حرف م نيجون من ،برو بش -

فکش رو محکم فشرد و نگاهش رو به مامان داد ،عقب گرد کرد و با  بابا

  .تک مبل نشست یحرص رو

  .دختر نيبش ايب -

مخم بود.حالت تهوع امونم رو  یناآروم بود ،پوزخند سبحان و زنش رو قلبم

  .پشتم رو سرد کرده بود هانيبابا و نبود آ تيعصبان دنيبود و د دهيبر

  .آقاجون نشستم کيمبل نزد نيآخر یلرزونم رو تکون دادم و رو یپاها

  شوهرت کجاست؟ -
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زد تو چشمام ،سوزش داشت و سرم درد  شينازک زن سبحان ن یصدا

  .کرديم

  .عروس هيمسئله خونوادگ -

  :اش رو از مبل برداشت هي،تک ديسبحان رو در هم کش یآقاجون اخما خيتوب

  .خونواده ست نياز ا یزن من جزئ -

  :گفت یرو مزه کرد و در کمال خونسرد موياز شربت آبل یکم آقاجون

 یتو جمع عمه و شوهرعمه  یست ،صنم بهيمن دختر غر یزن نوه  -

  .شوهرش نداره

  .باال رفت یبلند شد و طبقه  ضيسبحان با غ زن

  .رو نداشتم چکدومشونينگاه کردن به ه یو دستام رو گره زدم ،رو نشستم

  شوهرت کجاست ها؟ -

  سبحاااان -

  چند وقتته؟ -

و مردمک چشماش  ديلرزيرو بلند کردم و به مادرم نگاه کردم ،صداش م سرم

  : شتريب

  .پنج ماه و دوهفته -
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 کميتون یپوزخند صدادار بابا و سکوت سبحان ،دستام رو به کناره  یصدا

  .تا عرقش پاک بشه دميمال

  ه؟يچ تشيجنس -

  ...معلوم -

  :و رو به مامان پرخاش کرد دياز جا جه بابا

   قراره سقط بشه؟ یوقت کاريچ یخوايرو م تشيول کن خانم ،جنس -

نکرد و با تشر  یآقاجون توجه یگفت ول یزيچ هيکنار گوش آقاجون  بهيط

،با چشم و ابرو  کرديبا استرس هممون رو نگاه م بهي.طنهيبه بابا گفت بش

  .زد و رفت یشده که لبخند یچ دميازش پرس

 یدلم منقبض شد و به آن ريکه ز دميکش یغيچنگ خورد ،از ترس ج بازوم

 دواريبه خون نشسته از جا بلندم کرد و تو صورتم تهد ی.بابا با چشماديکش ريت

  :گفت

 یاريب ايتوله اش رو به دن دي،نبا یمگه نه؟دختر من گهيد یکنيسقطش م -

  .رميگي،خودم طالقت رو م

 یبچه  یخوايم نکهيفعال دستت رو بنداز تا خوردش نکردم بعد در مورد ا -

  ميزنيحرف م یرو سقط کن یک
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با  کشيش پيو ت شونيپر یبا موها هانيعقب ،آ ميخورده برگشت کهي هممون

  .کرديغضب به بابا نگاه م

 نميبب ايساالرخان.توله سگ حامد برام گرگ شده.ب ريبگ ليهه ،تحو -

  .یدستم رو قلم کن یخوايم یچطور

رو باز کرد ،و شروع  راهنشياول پ یکتش رو در آورد ،دو دکمه  هانيآ

و تا کردنشون.آروم به سمتمون اومد  نشيسرآست یکرد به باز کردن دکمه ها

  :جلو گذاشتم ی،بازوم رو از دست بابا رها کردم و قدم

  .هانيآ -

 غيکرد ،ج ريگ زيشدم.پام به م دهيبا پرخاش گرفته شد و عقب کش بازوم

نگهم داشت.سرم رو باال آوردم و مامان رو  یفيکه جسم نح دميکش یدلخراش

  .دميد

  .کنهيدلم...دلم درد م -

 یکه سبحان سع یجنگ دونيبه سمت م ديداد پر درد نگاهم رو کش یصدا

شده بود و سفت  یدماغش خون یرو نگهداره تا بابا رو نزنه ول هانيداشت آ

  .نگه داشته بود

  .ديکشیم ريشده بود ،مغزم ت یو زن سبحان قاط بهيط غيج
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 هي.بخاطر یآب پدرم رو زد ري،ز یديشرف ،مال مامانم رو باال کش یب -

 یتا طردمون کنه.باعث و بان یورد خوند یريپ نيگوش ا ريز یخواستگار

  .یفدو ري.تو جهانگيیتو امونيتمام بدبخت

که صورت و  یهانيدلم ، هاج و واج به آ ريدستم ز هيدستم به سرم بود و  هي

  .بابا رو تو مشتش گرفته بود نگاه کردم ی قهيگردنش قرمز شده بود و 

حق من؟مگه زنت کم  یحق مادرم؟برا ی؟برایچ یبرا یکرد زيدندون ت -

 یدخترت زنم بشه چون تمام مال و اموال یدي؟ترسیديترس یگيداشت؟چرا نم

  ..حرف بزنگشتیدخترت برم دوباره به یکه از ما گرفته بود

.سبحان به دي،دل من هم لرز لرزونديرو م یقد یدادش پنجره ها یصدا

دماغش بذاره  یداده بود و زنش مشغول لوله کردن پنبه بود تا تو هيتک واريد

و پدرم  هانيآ نيبه جدال ب شيصندل ی،پدربزرگم مثل من فقط خشک شده رو

  .ممادرم بود که هنوز تو آغوشش بود زيهق ر یو تنها صدا کردينگاه م

  آ...آسو چت شد؟ -

 ايشده بود.خون بود  سيلرزون مامانم منو به خودم آورد ،شلوارم خ یصدا

  آب؟

  جهان؟ گهيم یچ -
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بابا رو رها کرد و به سمتم اومد ،اما  ی قهي هاني.آديلرزيآقاجون هم م یصدا

  .و بهت زده نگاهم کرد ستاديکرد ،ا ريراه نگاهش به شلوارم گ نيب

  .هانيآ -

،فکر از دست دادن بچه ام منو به جنون رسوند.به  دياز چشمام بار اشک

بلند  دهيکرد بلند بشم.دستش رو پس زدم و ترس یسرعت سمتم اومد و سع

  :گفتم

  .نکن ،بلندم نکن بچه ام مرد -

  .مارستانيب ميببند دهنتو آسو.بلند شو بر -

 کردينگاهم م ی،بابا خنث ديکوبيدستش م ی،مامان رو هيگر ريزدم ز محکم

  .نميسبحان رو بب ذاشتیمقابلم بود و نم هانيبود.آ غمايو آقاجون تو 

  .،بچه ام هانيبچه ام آ -

خون شده بود.دستش رو  یو چشماش کاسه  ختيریاز صورتش م عرق

 اليخيکت شلوارش چنگ انداختم.ب ی قهيپام انداخت و بلندم کرد.به  ريز

  .منو نشوند اطيجلو با احت یشد و صندل نشيماش یفيکث

و شروع کرد  نيخودش رو انداخت تو ماش ونيعقب باز شد ،مامان گر در

رو از پارک در آورد و انداخت  نيبه سرعت ماش هانيبه صلوات فرستادن.آ

  .ابونيتو خ
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مرده.واذد محوطه  ايزنده ست  دونستميکه نم کردميرو م یبچه ا یعزادار

برگشت.مادرم  لچريرفت داخل و هم اه پرستار و و عايشد ،سر مارستانيب ی

  .نميبش لچريو یکمکم کردن رو هانيو آ

.داخل وفتهيقدم از قدم بردارم بچه ام ب دميترسيرو بهم چسبونده بودم ،م پاهام

که  یداد بچه حالش خوبه و چند لکه ا ناني.دکتر اطمميشد یاتاق سونوگراف

  .هست که بهم وارد شده یو شوک یاطياحت یبخاطر ب دميد

 اريدکتر احتمال داد اخت یلباسم شد که در کمال ناباور یسيخ یايجو مامان

  .ادرارم رو از دست دادم

داد دستم رو رها کنه ،همراه مامان  تيبچه رضا یخبر سالمت دنيبا شن هانيآ

ه کنن.دکتر که در حال مهر زدن ورق هيتا برام لباس ته رونيرفتن ب

  .بود متوجه ام نبود ميسونوگراف

  .خانم دکتر -

  جانم؟ -

رو در آورد ،پرونده رو کنار گذاشت و با لبخند نگاهم کرد.لبم رو  نکشيع

  : با زبونم تر کردم

  پسر؟ ايبچه...دختره  -

  :کرد یصدادار ی خنده
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  د؟يدونیمگه نم -

  .تکون دادم یرو به عالمت نف سرم

  .دختره گلم -

.دکتر رهينم شيپ یزندگ نيمطابق آرامش ا زيچ چيه دونستمينداشتم ،م واکنش

  .کارش تموم شد و اتاق رو ترک کرد

شماره ناشناس بود.با  یباشه ول هانيآ دي.فکر کردم باديلرز بميداخل ج یگوش

  :جواب دادم ديترد

  .الو -

  .سالمکلميما -

 زيخ ميبه سرم هجوم برد.با استرس ن هانيدر مورد آ یافکار منف هزاران

  :شدم

  خوبه؟ هانيشده؟آ یزيسالم ،چ -

  :یسرد بود و خنث صداش

  .باهات حرف بزنم ديخوبه ،با -

  :دميپرس یکردم و جد یاخم

  در مورد؟ -
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  .ومدهين هاني.سوار شو تا آمارستانهيجلو ب ديسمند سف ني،ماش رونيب ايب -

  .موندم رهيبه در بسته خ شوکه

  ام؟يباهات ب ديباچرا  -

راه  گهيد ی قهيدق ؟پنجیبفهم هانيرو در مورد آ زيهمه چ یخوايمگه نم -

  .وفتميم

  :گفتم عيقطع کنه سر نکهيخواسته ام بود.قبل از ا تينها نيا

  ...لباسام -

  .باشه هانيآ نکهياز ترس ا ديبه در خورد ،نفسم بر یا تقه

  .رونيب ايب عي.بپوش سرارهيپرستار برات لباس م هي -

 لونينا یحرف چيه یوارد شد.ب یبزرگ لونيبا نا یباز شد و پرستار جوون در

.بوق آزاد تو گوشم خورد ،از رونيگوشه اتاق گذاشت و رفت ب زيم یرو رو

  .آوردم رونيجا بلند شدم و لباسارو ب

جفت  هيهم  لوني.ته ناديکرم رنگ با شال سف یدست مانتو شلوار معمول هي

تنه ام رو شستم  نييشدم ،پا يیبود.وارد دستشو ديکفش ساده و تخت صاف سف

  .تنم کردم عايو لباسارو سر
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در به راهرو نگاه کردم.شلوغ بود  نياز ب یرو دست گرفتم و دزدک ميگوش

 نيخودم رو ب یشلوغ نيو مادرم نبود.پا تند کردم و از ب هانياز آ یو خبر

  .رد شدم یپرستار ستگاهيکردم و از جلو ا یآدما مخف

همه رو مشغول  ینه و وقت ايمتوجه شده  یکس نميعقب انداختم تا بب ینگاه

 ومديکه به سمتم م هانيآ دنيراحت برگشتم اما با د اليبا خ دميانجام کارشون د

  .ستادميدستش بود شوکه ا لونيو نگاهش داخل نا

 عايبهم زد و رفت.سر یخارج شد ،لبخند یباز شد و زن مسن یاتاق کنار در

  .در رو باز کردم و خودم رو انداختم تو اتاق

و فارغ  دهيخواب یرمرديبه داخل اتاق انداختم.پ یمنتظر موندم ،نگاه یکم

پشت به من  هاني،آ دميباز کردم و سرک کش ی.در رو کمکرديم ريس اياز دن

 ديبره تو اتاق و متوجه نبودم بشه با نکهي.قبل از اکرديپرستار صحبت م هيبا 

  .کردميفرار م

 یپشت کردم بهشون و سع عاياومدم ،سر رونيب نيرو باز کردم و پاورچ در

  .داديقلبم اجازه نم یضربان تند لعنت یراه برم ول یکردم عاد

تازه به صورتم خورد.تازه متوجه  یباز شد و هوا مارستانيخودکار ب در

مثل  مارستانيرنگ مقابل در ب ديشدم.سمندسف تانمارسيداخل ب یهوا یخفگ

  .بود ديسف یشونيگاو پ
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 نيماش یبه در خروج دنياومدم و حرکت کردم ،به محض رس نييپله ها پا از

بالفاصله  کليزد.در رو باز کردم و نشستم.دست ما یروشن شد و تک بوق

  .مقابلم قرار گرفت

  .تيگوش -

  :دميپرس  جيگ

  چرا؟ -

  :سمتم انداخت ینگاه مين

  ؟یخونه ساالرخان دياز کجا فهم هانيآ یکنيفکر م -

 يیبه جا دميپرسيسفت شد.چرا هربار از خودم م ميدور گوش دستم

کارتش رو  ميرو مقابلش گرفتم.اول خاموشش کرد ،بعد س یدم؟گوشيرسينم

  .آورد و به سمتم گرفت رونيب

  .تا حرفامون تموم نشده روشنش نکن -

 شيکه گوش ميتو راه بود یساعت مي.نجز گوش دادن به حرفش نداشتم یا چاره

  :داخل گوشش رو فعال کرد و جواب داد یزنگ خورد.هدفون بلوتوث

  بله؟ -

  چطور؟ رونميب -
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  :نگاهم کرد و ادامه داد یرچشميز

  ست؟يفرار کرده؟خونه ساالرخان ن یچ یعني -

  کجاست.فعال نميبب کنميچک م يیباشه برسم جا -

  .پاش گذاشت نيرو قطع کرد و ب یگوش

  خودش بود؟ -

 ميشد ادهيتکون داد و فرمون رو چرخوند ،با مهارت پارک کرد.پ دييسر تا  

 وهيرهام کرد و از آبم کلي.وسط راه ماميرفت یکيو به سمت پارک نسبتا کوچ

  .ديخر رموزيش وانيل هي یفروش

  .کردم و تو دستم نگه داشتم و منتظر نگاهش کردم تشکر

  مينياونجا بش ميبر -

،پارک  ميبود.نشست یدنج و قشنگ یمجنون نگاه کردم ،جا ديب ريز مکتين به

  .شدیزوج از مقابلمون رد م هي یخلوت بود و گاه

  ساعت چنده؟ -

  :کرد لشيبه ساعت است ینگاه

  .چطور؟قهيو پنج دق یو س کي -

  .روقتهي،د چيه -
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  ؟یچرا سقطش نکرد -

  :شوک زده ام دست خودم نبود یصدا یخورده برگشتم سمتش ،بلند کهي

  کردم؟سقط؟يم کاريچ -

  :گذاشت و هول زده گفت شينيب یرو رو دستش

  ..همه فکر کردن بچه مال منهنييپا اريصدات رو ب -

  :.اخم کردمکردنيو پچ پچ م کردنيگردوندم ،دو زوج بهمون نگاه م چشم

 ميتو زندگ نکهيست نه ا کارهيچ هانيآ ی،قرار شد بهم بگ ستيبرام مهم ن -

  .یسرک بکش

  :از جا بلند شد که هول کردم یعصبان

 خواميکه نم تيو مربوط به زندگ هيهم خصوص هاني،شغل آ ميپاشو بر -

  .دخالت کنم

  :مچ دستش رو گرفتم و مضطرب گفتم ناخودآگاه

  .شدم ی،من...من فقط عصبان ديببخش -

نزنم که  یکردم سکوت کنم تا دوباره حرف یبار سع نينشست و ا سرجاش

  .بره
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که برامون  یکنن.نقاش یکپ خواستنيرو م یسرقت یتابلو هي، شيهفت سال پ -

فرد ناشناس از  هيشد و دستمون تو پوست گردو موند. ريدستگ کرديکار م

 یتهران با مادرش زندگ یپسر جوون حوال هيحمزه بهمون خبر داد  قيطر

  .هيکه از قضا نقاش ماهر کنهيم

  :شدم رهيغرق شده تو گذشته اش خ یکرده به چهره  سکوت

پول هنگفت و کار  هيسر  ی،اولش حاضر نشد ول ميکرد دايپسره رو پ -

 خواديو م کنهينم یبردار یکپ گهيشرط گذاشت که د یقبول کرد.ول یدائم

  .بشه کيکه هست با ما شر یتو هرکار

  بود؟ یاون چه کار -

 ینگاه یچشم ريفکر باز کردم.ز یکه ب یدهن یرو لعنت فرستادم برا خودم

  :ديکه زد نفس من بر یبا حرف یول ديکش یقيبهم انداخت و نفس عم

  .قاچاق مواد مخدر -

 ليتبد کميستريه یخنده ،خنده ها ريوق زده نگاهش کردم و بلند زدم ز یکم

  .دفعه بلند زجه زدم نيبه اشک شد و ا

  ؟یآسو ،خوب -

و  دميکش یقيو همونجا نگه داشتم.نفس عم دميرو محکم تو صورتم کش دستم

  :ديلرزيدستم رو برداشتم .صدام خش برداشته بود و م
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  .ادامه بده -

 یخالفکار زندگ هيمدت کنار  نينگاهش دلم رو سوزوند.من تو تمام ا ديترد

  .کردم و بچه اش رو حامله شدم

 یشک کرد حت هانيآ یزندگ یگرفت ،حمزه به آروم اديکار باهامون رو  -

رو  هانيکه آ یپرس و جو کرد تا به فرد ناشناس رجيا قيبه مادرش.از طر

  .ديکرده بود رس یمعرف

  بود؟ یک -

  :که زد ،قلبم رو از هم پاشوند یآخر ريت

  .و مادربزرگ دخترت هانيخاله صنمت.مادر آ -

 رکيرجيج یام و حرکت نکردن بچه ام ،صدا نهيس یقفسه  یرو ینيسنگ

  .داستيکه نکوست از بهارش پ ی.سالیشب بهار یو خنک

  ...از کجا -

  گم؟يو مر قتيحق یاز کجا بدون -

  .تکون دادم ديينگاه و صامت سرم رو به تا یب

 هانيشکوفه ،هدفش آ یثابتش منم ول یچطور دونمي،نم یحق دار -

 یديجد یاصال تو برنامه اش نبود.قرار بود محموله  هانينبود.ازدواج با آ
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رد بشه توسط شکوفه لو بره.که لو نرفت ،حکم  هانيکه قراره از مرز توسط آ

  .شد یتو شکمش منتف یقتلش بخاطر بچه 

  کنه؟يکار م یک یشکوفه برا -

 گاريس یداشت.مثل بو یتند و بد یزد ،بو شيرو آت یرنگ ديدراز سف گاريس

  .نبود هانيآ

  .هانهياز آ شيحمزه ،طمع شکوفه ب -

  شن؟يرد م یاون محموله ها ،چطور -

رو با حرص خاموش  گارشيافتاده ام کرد ،س نيبه صورت چ ینگاه

  :رو تکون داد گاريکرد.جعبه س

 یاون همه تابلو ک دارينبود.برات سوال نشد خر ادمي خواميمعذرت م -

  اد؟ياز کجا در م تونيزندگ ی نهيبود؟هز

  :زنگ خورد.کالفه گفت شيگوش گهيد بار

و از مرز  شني.حرف آخر ،اون محموله ها تو تابلو ها جاساز مکنهيول نم -

  .شنيرد م

  .موندم رهيرو جواب داد.شوکه به حوض وسط پارک خ شيشد و گوش بلند
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 یريها و خنده هاش از ذهنم پاک شد و تصو یرو جمع کردم ،تمام خوب ذهنم

که  یپدرم بود.سقط بچه ا یو ورشکستگ یراجبا یکه ازش موند  حجله 

که وجودم  یزد ،عشق شيرو آت ميکه زندگ ینه ،انتقام ايدختره  دهيفهم دونمينم

  .رو خاکستر کرد

داده برم  ماتومي،اولت کنهيو رو م ريداره کل شهر رو ز هاني.آميبهتره بر -

  ..بلند شو آسوششيپ

و در  شدی.ضربانم کندتر مشدیتر م نيجا بلند شدم ،هرلحظه نفسم سنگ از

  .عشقم بهش نابود شد تينها

عالمه سوال داشتم که  هي.دميکش نييرو تا آخر پا شهي،ش ميشد نيماش سوار

  .به جون مغز و روحم شدیخوره م دميپرسیاگه ازش نم

  کار رو بکنه؟ نيا ديخاله ام ،چرا با -

 تونهيم لشيدل دونمي،قدرتمند شدنش ،انتقام گرفتنش.نم هانيپولدار شدن آ -

  .کدوم باشه

  ؟یانتقام؟ از ک -

  نه؟ یخبر ندار -

  :زدم که خودش ادامه داد یپوزخند
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مونده  نيبه جون اموال رو زم وفتهياومدنت ،پدرت م ايدو سال بعد به دن -

و مادر و پدرت گل سرسبد.پدر  یبود یدختر ینوه  نيخاله ات ،تو اول ی

 نهيشيم فهمهيم ی،پدرت هم وقت رفتیاز حساب کارخونه کش م هانيآ

 بهبزرگ بشه و سهم رو  هانيپدربزرگت که سهم رو بده به من ،تا آ یرپايز

مسئله فراموش  نيکال ا اديم شيکه پ یخواستگار هيقض ی.ولرهيدست بگ

رو  هانيکه پدربزرگت کال صنم خانم و آ کنهيم کاريپدرت چ دونمي،نم شهيم

 هيقض نيخاله ات چون سر هم ی هنيک شهيم ني.اکنهياز ارث محروم م

  .رهيو م کنهيم ول هانيپدرآ

باهم ازدواج  یبا نفرت گفت نخواست هانيآ یاومد وسط اون دعوا وقت ادمي

  .تا سهم به دخترت و من برنگرده ميکن

بفهمم  داديبلند خونه اجازه نم ی،درها ستاديپدربزرگم ا یدر خونه  مقابل

  صدام زد کليدر رو باز کنم ما نکهينه.قبل از ا ايخونه هست  یکس

  بله؟ -

  :فرمون ضرب گرفته بود یدستش رو با

  .آسو ینکن یکار غلط -

  :دميپرس یزنگ هشدار بود ،برگشتم سمتش و جد صداش

  وگرنه؟ -
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  :رو با زبونش تر کرد لبش

زندان نرفته  ی،اگر پدرت بعد از ورشکستگ هانهيپدرت تماما دست آ یچکا -

  .دهياز شرخرا خر هانيکه آ هييبخاطر چکا

 یطردم کرد و آخر سر بهم گفت پاپت یبابام وقت ینگاهش کردم.صدا شوکه

تن به ازدواج با سبحان دادم ،قبل از اون  تشي.من بخاطر رضاديچيتو سرم پ

  ...اون ی.ولدادميمثل برده گوش م گفتیم یهرچ

  :زدم و دلم به حال خودم سوخت یپوزخند

  .،ممنونم ازت ريشب بخ -

که خورده بودم رو پا نگهم داشته  یرموزيشدم و در رو بستم.قوت ش ادهيپ

  شده بودم؟ دهيفوالد آب د هيشب یاديز ايبود 

  !آسو -

  :برگشتم ،سرش رو خم کرده بود به سمتم کالفه

  .کنهي،زنده زنده چالم م ینگو با من بود هانيلطفا به آ -

به سرعت از  بهيو ط رو زدم.در باز شد فونيتکون دادم و زنگ آ دييتا سر

  .نبود اطيح یتو نياز ماش یاومد.چراغا خاموش بودن و خبر رونيخونه ب

  ؟یخانم جان شما کجا بود -
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  :ستادميحوصله مقابلش ا یب

  شده مگه؟ یچ -

 یراهم کنار رفت ،وارد خونه شدم و نفسم رو رها کردم.صحنه ها یجلو از

  .چند ساعت قبل جلو چشمم بود

،آقابزرگ فشارش افتاد بردنش  یو مادرتون رفتن کالنتر هانيآقا آ -

بزرگ راه افتاد  یدعوا هيکرد  تيشکا هاني،آقا سبحان از آقا آ مارستانيب

  ...که ديدوني،نم

  :باال ادي،نذاشتم ب دميحرفش پر وسط

  .شما برو خونه اديجان اگر پدربزرگم امشب نم بهيط -

  :رو محکم پشت دستش زد دستش

  .ديخدا مرگم بده ،شما حامله ا یوا -

  :تو حدقه چرخوندم چشم

  .حالم خوبه ،برو خونه -

جوابش نموندم و از پله ها باالرفتم ،به محض ورودم به اتاق بغضم  منتظر

تا آرومم کنه.چشمم خورد  خواستميتخت نشستم و از بچه ام م ی،لبه  ديترک

  .بوده هانيار آپول که احتماال ک یو مقدار یبه شناسنامه و کارت مل
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  :محل زنگ زدم یميرو برداشتم و به آژانس قد ميگوش

  .دييالو آژانس....بفرما -

  .خواستميم سيسرو هيسالم  -

  مقصدتون؟ -

  :قرمز و پف کرده ام انداختم یبه چشما ینگاه

  ناليترم -

شناسنامه ام که فقط اسمش  یب یکه تنها بودم.من و بچه  شدیم یساعت چند

که آق بانو براش دوخته  يیتشک کوچولو یبود.آروغش رو زد رو سودايآ

  .بود خوابوندمش

  :رخنه شد و صداش اومد یکم در

  تو؟ اميب تونميم -

  :رو مرتب کردم و لبخند زدم لباسم

  .ايآره ،ب -

 داشيپ یبود و وقت سوداياومد ،با چشماش دنبال آ رونيبلندش از در ب قامت

  .کنارش زانو زد عايکرد گل از گلش شکفت و سر

  .دل آزار شهيبه بازار کهنه م ادينو که م -
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بلندش  اطيرو با احت سودايگذاشت و آ شيرو به نما دشيسف یها دندون

  .مردونه اش گم شد یبازوها نيکرد.جسم کوچولوش ب

  ؟یاالن شما دل آزار -

  .رفتيلبام کنار نم یاز رو یلحظه ا خنده

  .که برام مونده رو ازم گرفته یتنها کس کنميم آره حس -

  .ديخنديافتاده بود و از ته دل م نيبه قهقهه شد ،کنار چشماش چ ليتبد لبخندش

  دوستت داره؟ هيآ یدونستيم -

دوخت.با سرانگشت اشاره  سودايرو به آ شيجد ی افهياش جمع شد و ق خنده

  :نوازشش کرد یاش کم

  .مثل خواهرمه هيآ -

  :خودم نبود که لحنم ناراحت شد دست

  ست؟يمطمئن باشم بخاطر الل بودنش ن -

  :گذاشت شيقبل یرو سرجا سودايدل خراش بود.آ سکوتش

به حرف آق  ی.کارستيبوش خوب ن دميکش گاري،تازه س رونيب رميمن م -

  .باال رهيم شيهوا گرمه زرد اريبانو نداشته باش ،جوراب بچه رو در ب

  ؟یريکجا م -
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  :ستاديکرده ا پشت

  داشتم.آسو؟ ضيدرمونگاه ،از صبح نرفتم امروز چندتا مر -

  بله؟ -

  ؟یکن کاريچ یخوايشناسنامه اش م یبرا -

 یريبچه تقص ني،ا اورديمعصومش قلبم رو به درد م یگرفت.چهره  دلم

  .نداشت

  .دونمينم -

  ؟یبهش بگ یخواينم -

  :گفتم نهيکردم و با ک اخم

  .نه -

  .باشه -

  :رفتنش صداش زدم رونيرو باز کرد ،قبل از ب در

  .فراز -

  :رو برگردوند طرفم سرش

  .ممنونم -
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  .رفت رونينرم تر شد و از اتاق ب یاش کم چهره

 یباشه.شهرستان کوچک ومدهين سودايآ دنيد ینبود که برا یها کس هيهمسا از

اونجا همه با لباس  یتو مازندران که سنت خودش رو حفظ کرده بود و اهال

  .کردنيم یزندگ یمحل

شفاف تر و بزرگتر  یخودم بود با تفاوت چشماش که حت هيکوچولوم شب دختر

  .دينصف شب بود که باالخره خواب ميبود.ساعت سه و ن هانياز آ

.دست کوچولوش رو با دمينرمش دادم و کنارش دراز کش یرو کم کمرم

  .ولوش شدمصورت ناز و کوچ ی رهيانگشتم گرفتم و خ

اتوبوس حرکت کرده بود و  کهي.زمانشيگذشته پرت شدم ،به پنج ماه پ به

نبود تا به سمت  یا گهيد نيبوس داغون قرمز رنگ ماش ینياز م ريغ

  .مازندران بره

 طيبل ديخر اليخيبوس شدم و ب ینيسوار م هانيشدن آ داياز ترس پ ناچار

 هيافغان و  یخانواده  هياز من  رياش رو آزاد پرداخت کردم.غ نهي،هز

  .سوار بودن گهيد رزنيپ رمرديپ

به شهر برم موندم.مرد  خواستميشدن.من که م ادهيمازندران همه پ یکينزد

  :بهم انداخت و گفت یفيچهل ساله که راننده بود نگاه کث

  .تمومه رميشو ،مس ادهيخانم پ -
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  :کردم و طلبکار گفتم اخم

  .بشم ادهيده کوره ها پ نيتو ا خواميکامل تا شهر رو دادم ،نم نهيمن هز -

  :کرد یهيکر یبرگشت سمتم و خنده  کامل

  .جلو اي،ب یببرمت شهر ول تونميم -

بوس  ینيم ی.در جلوهيقصدش چ دونستمي.مديجوشيو سرکه م ريمثل س دلم

به  یراه فکر ی ونهيوار بلند شدم و آروم به سمتش رفتم اما م چارهيبود ،ب

  .سرم زد

که بهش  نيبود ،هم فيغذا ته ک یرو محکم نگه داشتم.قابلمه  فميک ی دسته

  :دستش رو دراز کرد سمتم دميرس

  ....،بخورم یچه دختر جذاب -

رو بلند کردم و محکم زدم تو سرش ،دستش رو به سرش گرفت و بلند  فميک

و اومدم  بوس رو باز کردم ینيزدن کرد و ناسزا گفت.در م اديشروع به فر

  .رونيب

روستا ده متر عقبتر بود.شروع کردم به  یخاک ريبدوم ،مس تونستمينم

  .بلند یبرداشتن قدما

  ساي... وا یدختره  سايوا -
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رو به سرش گرفته و تلوتلو خوران به سمتم  یزديدستمال  دمي،د برگشتم

  .کردم تندتر حرکت کنم یزدم و سع یغي.جاديم

رو ول کردم و  فمي.کاديبه سمتمون م یبه سرعت از جاده خاک ینيماش دميد

  :دستام رو بلند کردم

  .ساي،توروخدا وا سايوا -

موهام  یکج شد و به سمتم اومد.همون لحظه دست رفتیم ميکه مستق نيماش

 ديچيدلم پ ريکردم به عقب خم نشم.درد ز یزدم و سع غي.جديرو به عقب کش

  .،اشکم در اومد

 نياز ماش یباز کردم ،مرد ی،چشمم رو کم ستاديا یبلند کافيبا ت نيماش

به گونه اش  یباز شد و دختر یبه سمتمون اومد.در کنار عايشد و سر ادهيپ

  .کرديو نگاهمون م زديچنگ م

  .یولم کن عوض يييی،آ ديکمکم کن -

  .ولش کن -

دلم گرفتم.دست  ريبه گونه اش زد ،موهام رها شد ،نشستم و دستم رو ز یمشت

 یدوختم که با صدا یرو به دختر سميخ یبازوم رو گرفت.چشما ريز یفينح

  .دميفهمیبهم بگه و من نم یزيچ خواستيگنگش م

  که؟يمرت یزنيپولم رو نداده ،چرا م -
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  :وق زده گفتم یو خصمانه نگاهم کرد ،با چشما ستاديا مردجوون

قرار بود منو تا شهر  .پولش رو دادمگهي،مثل سگ دروغ م گهيدروغ م -

  .یهندوستان کرد عوض ادي لشيف سين چکسيه ديراه د نيببره ب

  :ديتوپ شيجمع کرد و با دهن خون نيزم یخودش رو از رو مرد

  نگاهت کنم؟ ديبا یمن رن و بچه دارم برا چ کهيخفه شو زن -

  .کرديکرده نگاهم رو دادم سمت مرد جوون ،موشکافانه نگاهم م هنگ

  ...يی.آگهيدروغ م به...بخدا -

 یزيدختر جوون بلند شد که داشت چ ی،صدا دميدرد چشم بستم و لب گز از

آسفالت  یبازوم رو نگهداشت تا رو ريز یقو ی.دستگفتيرو بلند بلند م

  :نخوابم

  ؟یحامله ا -

  .رايو گ یبود ،دوست داشتن هانيپرجذبه و بمش مثل آ یصدا

  .روستا.درد دارم یسمت جاده  دميآره ،دو -

  چند وقتته؟ -

بوس بلند شد ،هر  ینيغرش موتور داغون م یکه صدا یبگم دکتر خواستم

  .پا به فرار گذاشت یسمتش.مردک عوض ميسه نفرمون برگشت
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  .خانم من دکترم ،بگو چند وقتته -

رو دختر جوون به دست گرفت و آروم به سمت  فميکرد بلند بشم ،ک کمک

  :ميرفت نيماش

  .روز ستيشش ماه و ب -

کنار  یگاري،جعبه س دميعقب کمک کردن دراز بکشم.به پهلو خواب یصندل

  .ديکشیم هانيکه آ یبه چشمم خورد.همون مارک یترمز دست

  ؟یشماره پالکش رو بردار یتونست هيآ -

  .گفت یزيست چ هياسمش آ دميگنگ که فهم دختر

  .شهرستان ميگردي.برمستين یخب ،چرا شرمنده؟مشکل لهيخ -

.آخر چشم بستم و کرديو نگاهم م گشتیبرم هيآ ینشستن ،هر از گاه جلو

رو حس  زشيبخوابم.دردم آرومتر شده بود و حرکت ر یکردم کم یسع

  .کردميم

 زديشده بود و دست و پا م داري.دخترکم بدمياز خواب پر یدر چوب یصدا با

  .سرش رو مرتب کردم و از جا بلند شدم ی،کاله رو

راهرو رو  چيگرفتم و پ واريمشکل داشتم ،دستم رو به د راه رفتن هنوز تو

  :به در خورد ،لباسم رو صاف کردم و آروم گفتم یا گهيد یرد کردم.تقه 
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  ه؟يک -

  .منم -

عقب و پشت در منتظر موندم  یخودش بود ،در رو باز کردم و کم یصدا

صورتش نشسته بود  یکوچه رو یچراغ برق تو ريت یتو.نور کم سو اديتا ب

  .ديبارياز سر و کولش م ی،خستگ

  ؟یدر زدم ،چرا باز نکرد یليخ -

  خوابم برده بود.چه خبر؟ -

  :که دستش بود رو کنار راهرو گذاشت یبزرگ یهندونه  لونينا

  کو؟ سوداي،آ یدار ضي،مر شهيمثل هم -

با دست به جسم کوچولوش اشاره کنم ،به سمتش رفت.چشماش  نکهياز ا قبل

  .زد و آهسته بلندش کرد یبرق

  !قربون چشمات برم عموجون.آسو یا -

  :تالش بلند کردن هندونه بودم در

  هوم؟ -

  ؟یبلندش کن یخوايواقعا م -
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شدم و به  الشيخيهندونه رو بلند کنم ،ب اي رميشکمم رو بگ ريز دونستمينم

  :نگاه کردم اخموش یچهره 

  .نه ايست  دهيرس نميبب خواستمينه ،م -

  :کرد یبامزه ا یخنده  تک

  .آدم دروغگو یکله  -

کرد و به  نشييبلند شد ،فراز هول شده بچه رو باال پا زشير ینق ها یصدا

  :سمتم اومد

  چش شد؟ -

 کينزد واريد یرفتم و گوشه  یخنده گرفتمش ،به سمت تک اتاق کنار با

  :در نشستم

  .گشنه ست -

.با سر انگشتام صورتش رو ديکه شروع به خوردن کرد صداش خواب نيهم

  .بار از ته دلم خدا رو شکر کردم نيهزارم یناز کردم و برا

  آسو؟ -

  :جواب دادم یآروم یصدا با

  بله؟ -
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  چشماش ،مثل اونه؟ -

قهر به بچه ام بدم.بغضم رو قورت دادم  ريگلوم رو گرفت ،نخواستم ش بغض

که کنار در اتاق نشسته و  دمشي،صورتم رو کج کردم و از گوشه چشم د

  :داده هيتک واريسرش رو به د

  .اونه هيآره ،شب -

  .گناه داره یليخ -

  :دوپهلوش اخم کردم یجمله  از

  گناه داره؟ یک -

  .بچه دنيبچه بدون پدر ،پدر بدون د -

  :حرص و بغض گفتم با

کردن  یارزش دلسوز چوقتيکه بچه اش رو نخواد ،مطمئن باش ه یپدر -

  .رو نداره

 یقيبه خواب عم دادينشون م ديکشيکوچولوش م ینيکه از ب یقيعم ینفسا

  .دميکش مينيب ريز یرفته ،لباسم رو مرتب کردم دست

دستم خوابوندم و شروع کردم به گرفتن باد  یشکم رو یرو از رو سودايآ

  .گلوش
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  .بده به من -

اون رو  یهمه وقت طرفدار نيبعد ا نکهيبودم از دستش ،از ا ناراحت

  .خوندن شدم يی.پشتم رو بهش کردم و مشغول الالکرديم

.دستاش دور شکمم قفل شد ستادميخورده ا کهياز کنار پهلوم رد شد ، دستاش

  :م گذاشتکتف یو چونه اش رو رو

خودخواه نباش آسو.برو ازش بپرس ،از  نقدري،ا یمثل خواهرم بش خوامينم -

 یا ندهيآ چيبچه بدون شناسنامه ه نيرو بشنو.ا زيخودش از همه چ

 کرديم ديبا چشماش من رو تهد سيکه با تمام نفرتش تو پار ینداره.مرد

  .که تا االن دنبالت نگشته باشه ستين ی،آدم

که بچه ام  کنميازدواج م یکيبا  رمي) مدي(بغضم ترک رميگيازش طالق م -

  .شناسنامه داشته باشه

  :نگاهم کرد تي،با جد ستاديرو برداشت و اومد جلوم ا دستاش

  ؟یاون وقت با ک -

  :به سرم زد که باعث خنده ام شد یاون حجم احساسات فکر وسط

  .با تو گهيخب معلومه د -

منم خنده ام گرفت که  یخنده ،به شکل مضحک ريزد ز یباز شد و پق اخماش

  .لبام پاک شد یشدن در لبخند از رو دهيکوب یبا صدا
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  کوبه؟يبه در م ینجوريا هيک -

رو برداشتم و تو  سودايرفت ،تشک آ رونيرهامون کرد و از اتاق ب فراز

رو سر کردم  هيجا مونده از آ یاتاق پهن کردم.آروم خوابوندمش ، چادر رنگ

  .اهرو شدمو وارد ر

و  زديبودن متوقف شدم.قلبم تو دهنم م ستادهيکه دم در ا يیحجم آدما دنيد از

  .زد خيسر انگشتام 

  ....یدختره  رونيب ايب -

مرد دل  نيخان چهارستون بدنم رو لرزوند.ا تيجاافتاده و خشدار آ یصدا

  .از من نداشت یخوش

  .یمرد حساب نييپا اريخان؟صدات رو ب تيچه خبرته آ -

  .فوکول ،من هنوز به دکتر بودنت شک دارم یبرو کنار پسره  -

  :صداش رو بلند کرد دوباره

  .هيبچه ک نيبگو پدر ا رونيب ايب -

بود  ستادهيو جلوتر رفتم ،از کنار فراز که تو چهارچوب در ا دميگز لب

  :دياش گذاشت و غر نهيس یجلو اومد.فراز دست رو ديو تا منو د ديسرک کش
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 یچ ینکردم.معرکه  تيتا ازت شکا تيآ ؟برویقاض اي یسننه؟مفتشتو رو  -

  ؟یرو گرفت

  ه؟يحکم خودت و اون چ یدونياون بچه اگر حرومزاده باشه م -

  :عقب رفت یکه چند قدم دياش کوب نهيس یمحکم رو فراز

کنم باهات  یکار اي یريثابت کنه اون بچه حرومزاده ست؟تو؟م خواديم یک -

  رون؟يب یايب تياز گوه دون ینتون گهيکه د

سر  وارينگاهم کرد و رفت ،کنار د زيآم ديبا انگشت اشاره اش تهد تيآ

  .نشستم نيزم یخوردم و رو

  د؟يکنيرو تماشا م یچ گهيد ديبر -

  :زانو زد نيزم یدر بسته شد ،مقابلم رو قهيچند دق بعد

  ؟یخوب -

  :اشکام دست خودم نبود ی هيبق گهي،د دميگز لب

  .،تنهام بذار لطفابرو  -

  :بازوم انداخت ريز دست

  .حالت محاله نيبا ا -

  :دميرو به ضرب عقب کش دستم
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  .برو فراز لطفا -

از خونه خارج شد.توانم رو جمع  ینگاهم کرد و در آخر بدون حرف یکم

 یکردم و از جا بلند شدم.وارد اتاق شدم ،دستم رو ول کردم و چادر از رو

  .سرم افتاد

صورتش  یبود و نور ماه از پنجره رو دهيکوچولوم مثل فرشته ها خواب دختر

طاقچه  یرو باز کردم.از رو یميکردم و در کمد قد یتلخ یافتاده بود.خنده 

  .آوردم نييکردنش پا دايو با پ دميدست کش يیباال ی

کارتش  ميمثل روز اول مونده بود.س یروش نشسته بود و همونطور خاک

نشستم و آروم هق  نيزم یرو جا زدم و روشنش کردم.کنار کمد رو

  .هانيکن آ دايزدم.خودت مارو پ

  

  »یراو«

  .ميدار گناليقربان س -

  .رو رها کرد و سمت پسر جوون رفت توريمان ناباور

  کجاست؟ گناليس -

  :کرد یناباور یخنده  پسر
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  .شهياگر بگم باورتون نم -

  :زد اديو فر ديکوب زيم یرو مشت کرده رو دستش

  .گهيد بنال د -

  :آب دهنش رو به زور قورت داد و لرزان گفت پسر

  .ملکه گناليس -

 کرد؟اگريچه کار م دي.باديقرمز رنگ لرز یاون نقطه  یچشماش رو ی لهيت

و دخل آسو را  رسانديمطمئنا به سه سوت خودش را م ديفهميم هانيآ

و همه  دادياش ادامه م یحال روان نيبه هم گفتیاگر به او نم ی.ولآوردیم

  .کرديرا نابود م

**********  

  »آسو«

منتظر نشسته بودم تا کار مش حسن تموم  یاريماه گذشته بود ،تو ده کي

بلندش که موذن محل  یبا صدا یبود.مشد سودايبشه.امروز روز واکسن آ

  .رفت یاريبود تشکر کرد و از ده

  :زد و خسته نگاهم کرد کهيبه چهارچوب در ت فراز

  .یبگو ناهار اندازه منم دار -
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  :بلند شدم سودايکردم و با آ یزير ی خنده

  .ميرو ببند بر نجايرو بزن در ا سودايواکسن آ -

  :رو از بغلم گرفت و پشت کرد سمتم سودايآ

  .یعاشقتم بموال خواهر -

و بعد  ختيرو تو دهنش ر یرنگ یصورت عيرو نداشتم.ما دنشيد توان

دخترم بلند شد.بغض  ی هيگر یکه صدا دينکش یواکسنش رو آماده کرد.طول

  .و جلو رفتم اوردميگلوم رو گرفت ،طاقت ن

  :راه بردمش یکردم و کم بغلش

واکسنش  یخونه دستمال ببند رو مي،بر ینزن بيمراقب باش به پاش آس -

  .سفت نشه

 یاريت و از دهرنگش رو برداش یچرم قهوه ا فيرو تکون دادم ،ک سرم

  ..دختر نازم آروم گرفته بود و تو بغلم خوابش برده بودميرفت رونيب

بود.بازوم  ستادهيدر ا کيکه نزد دميديخان رو د تي، آ ميکوچه رو رد کرد چيپ

اما طرف حرفش  کرديم تيشد.با اخم نگاه به آ دهيتوسط فراز به عقب کش

  :من بودم

  .نباشه بهتره کتيزالو نزد نيمن ،ا یخونه  ميريم -



509 | P a g e 
 

  ...یبيب یما سودايآ یبرا -

  .ميبر ايواسش ،ب خرميم -

 گهيورق د هيهم  ني.اميو سمت خونه فراز رفت مياز کوچه خارج شد عيسر

  بود اميبدبخت یاز صفحه 

پاش  یکه فراز گذاشته بود رو رو یرو سفت کردم ،دستمال گرم یبيب یما

  .بستم و بغلش کردم

و محو آسمون  ديکشيم گاريخونه اش س یتو تراس کوچولو و چوب  فراز

  .خوابوندم و وارد تراس شدم يیچهارال یپتو یرو رو سودايبود.آ

  .زنهيکوچه ها پرسه م یتو ميينجايکه ا یساعت کي نيا ،تو نيماش هي -

و ته  رونيرو فرستاد ب گارشيقلبم باال رفت ،برگشتم سمتش.دود س ضربان

  .خاموش کرد یآهن ینرده ها یلبه  یمونده اش رو رو

  ؟یبهم بگ یزيچ یخواينم -

 نقدريقلبم بذارم تا ا یالزم داشتم دستم رو رو دايدهنم رو قورت دادم ،شد آب

  .محکم نکوبه

  تو؟ ميبر یخواي.مدهيرنگت پر -

  .زدم هيبغلم تک واريرو به شدت تکون دادم و به د سرم
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بار بخاطر من  هي.تو دمياومد دم در خونه ،من...من ترس تيکه آ یاون شب -

  .ندارم یخوب ی.خاطره یشد ريدرگ

و  دميکش یقينگاهم کرد ،نفس عم نهيزد و دست به س هيتک واريبه د کامل

  :کردم آروم باشم یسع

  .رو روشن کردم مياون...اون شب گوش -

 زديم شيشونيرگ وسط پ شديم یعصب یبرداشت ،وقت وارياش رو از د هيتک

  :شد کيبهم نزد یو االن با همون حالت قدم رونيب

 یحرف چيپدر شده.بعد تو بدون ه ی،بهش بگ یبهت گفتم زنگش بزن ؟منیچ -

 ديآدم بع ؟اونیکنیم کاريچ یدار یفهميم ؟آسویرو روشن کرد تيگوش

  ....چالت کنه.بعد تو نجايا اديب تياز عصبان یحت ستين

  :نشستم نيزم یهق هق افتادم و رو به

بار من رو تا لب مرگ برد ،تو رو  هي تيبودم ،آ دهيکردم؟ترسيم کاريچ -

  .عفت کنه یمنو ب کنهيم یکرد.حاال هم داره سع مارستانيروونه ب

 یبه چشما ميچونه ام انداخت ،مستق ريدست ز تينشست و با عصبان مقابلم

  :خونبارش نگاه کردم

زن  هيشه؟يم جاديبراش ا یکنه چه تصور داتيپ نجاياگر ا یفهميم چيه -

  .سر خر یخونه.ب هيپسر مجرد ،تو  هيبا  بايز
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.از دمينفهم یچيه گهيد ديچيخونه پ یتو فونيآ یام بند اومد ،صدا هيگر

  .ديکشيبلند قلبم گوشام سوت م یصدا

نبود و معلوم  یريتصو فونشيرو برداشت و جواب داد ،آ فونيآ یگوش فراز

  .پشت دره ینبود ک

  ه؟يک -

  شما؟ -

اومده  تيآ هانه؟نکنهيو رو شد.نکنه آ ريسمتم انداخت که دلم ز ینگاه مين

  .ديمکث کرد و به سمتم چرخ یرو سرجاش گذاشت ،کم فونيآ ینجا؟گوشيا

  ؟یشناسیم کليرو به اسم ما یتو...کس -

هم  ديافتاده؟شا هانيآ یبرا یاتفاق نجا؟نکنهيکل؟ايخشک شدم.ما سرجام

  .زنگ خورد گهيبار د هي فونيفرستاده دنبالم.آ

  .بره کنمياالن ردش م -

  .نه -

  :برگشت سمتم ،پرتمسخر ابروش رو باال انداخت شيجد ی افهيهمون ق با

  .خانم ینه؟شجاع شد -



512 | P a g e 
 

در  یشدم.شاس فونيآ کيبه سمتش رفتم و نزد یجا بلند شدم ،چشم غره ا از

  :شدم رهيشوکه اش خ ی افهيرو فشار دادم و خونسرد به ق

هم مطمئنم که  یباشه که بخواد مارو بکشه.و اونقدر یجان نقدريفکر نکنم ا -

املت خوشمزه ات مونده رو اپن ،برو  یرو ازم جداکنه.ظرفا سودايآ ذارمينم

  .جمع کن زشته

  :کرد ميکرد ،به خودش اومد و جلوم تعظ یناباور ی خنده

  گه؟يچشم واالحضرت ،امر د -

گرفتم و در رو باز  دهيخورد ،تمسخرش رو ناد یتقه ا یورود در

در اومده بود.اگر بگم کچلش جذابتر بود دروغ  یکردم.موهاش کم

  :در کنار رفتم یاز جلو کردينگفتم.مصمم نگاهم م

  .لطفا اريکفشات رو در ب -

 هيکفشاش رو در آورد و کنار در جفت کرد ،وارد خونه شد و مثل  یخنث

  .نداشت يیرايبه پذ دير خونه نگاه انداخت.آشپزخونه دعقاب به دور تا دو

مورد عالقه ام رفت و نشست.مقابلش نشستم  یراحت یسمت کاناپه  ميمستق

  .ام رو از دست ندم هيکردم روح یو سع

  .یکرد هيگر -

  :گفتم یپا انداختم و مثل خودش خنث ی،پا رو یبود نه سوال یاش خبر جمله
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  .یاومده باش نيا یفکر نکنم برا -

  :تاج کاناپه گذاشت یزد و دستش رو رو یپوزخند

  چند ماه؟ ني،خوش گذشت تو ا رهيم شياوضاعت چطور پ نمينه ،اومدم بب -

  :زدم و جواب دادم یتلخ پوزخند

  ؟یبرگرد سيوفق مراده.جوابت رو دادم بهتر ن زيآره ،همه چ -

  :اش رو برداشت هيکرد و تک اخم

صبر کن  ؟اصالیرو قال گذاشت هانيکه آ یکرد یتو با خودت چه فکر -

  .یتو حامله بود بود؟اصالیپسره ک نيا نميبب

  :اندامم چرخ خورد یرو نگاهش

  بچه کو؟ -

  :زدن شمياومدم ،اسم دخترم وسط آورد انگار آت رونيب ميقالب خونسرد از

رو  نيهم ؟مگهیفهميم رميازش طالق بگ خواميقالش گذاشتم؟م -

 هيما نياز ا شتريبکشم و ب رونيتا ب یهمه ماجرا رو نگفت ؟مگهیخواستينم

  نشم؟ ستيدردسر رئ

  :دادم به مبل هيزدم و تک یصدادار پوزخند

  ؟کشتمشیفهميکه باباش خالفکاره؟سقطش کردم م یبچه؟ کدوم بچه؟همون -
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اون  خواستميبودم که م یعصب یحرف رو از کجا آوردم اونقدر نيا دمينفهم

  .ديلرزيچشمش م ی،مردمک ها کرديهم مثل من بسوزه.ناباور نگاهم م

  !یکنيکار رو نم ني.تو ایگيدروغ م -

رو باز کردم و با  ی.در ورودديلرزياز جا بلند شدم ،بدنم م تيعصبان با

  :پرخاش گفتم

بگو آسو رو  ستيرئ شي،نگرد.برگرد پ ستيدنبال بچه؟ن ی،اومد رونيب -

  .روني.برو بستيآسو ن گهيکشت.آسو د

  :ستاديکه اومده بود محکم نبود.مقابلم ا یجا بلند شد ،قدماش مثل وقت از

 تونميم کردميمن رو نفرستاده.فکر م هاني.آیبد کرد یليآسو.خ یبد کرد -

  ...رو آروم کنم ،اما االن وونهيبرگردونمت و اون د

کم شده بود و صداش تو  تميرو به دو طرف تکون داد ،شدت عصبان سرش

  .« رو آروم کنم وونهياون د«  شدیگوشم اکو م

 شيقبل یکه هنوز به جا یو در خونه رو باز کرد ،به من ديرو پوش کفشاش

  :گفت کردمينگاه م

  ..خدافظاديکه سراغت ن دمينم نيندادم که بتونم برگردونمت ،تضم نيتضم -
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خونه رو که بست پلک زدم و به خودم اومدم.سرگشته چشم چرخوندم و  در

زده بود و با نگاه  هيکه به چهارچوب در آشپزخونه تک دميرس یبه فراز

  .زديپرمعناش باهام حرف م

لبش زدم  یشدم ،دستم رو کناره  دارياز خواب ب سودايآ زينق ر یصدا از

  .،گشنه اش نبود

 یو داغ شيشونيپ یبود.دست گذاشتم رو زيمرو نگاه کردم اون هم ت پوشکش

 یاومدم ،فراز رو روني.از اتاق بدمياز جا پر دمياز اندازه اش رو د شيب

  .خوابش برده بود یکاناپه به شکل خنده آور

  .شلوارش هم باال رفته بود یافتاده از کاناپه ،پاچه  نييپا یباز ،پا دهن

  .فراز ،فراااااز -

  هووووم؟ -

  .تب کرده سودايفراز پاشو آ -

  :بمش گفت یرو باز کرد و با همون صدا چشمش

 شهيش هي خچاليکنار  نتيبخاطر واکسنشه از کاب ستين یزيتب کرده؟چ -

  .تو دهنش زيتب بره ،ده قطره بر کيکوچ
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 یگشتم قطره  یرو باز کردم ،از سبد داروها هرچ نتيرفتم و در کاب عيسر

نکردم.هراسون برگشتم و دوباره صداش زدم.بلند نشد ،محکم  دايتب بر پ

  .به بازوش که مثل فنر نشست دميکوب

  ه؟يچ هيچ -

  .ی،ندار ستيقطره ن -

  : و موهاش رو عقب داد ديبه صورتش کش یدست

  ساعت چنده؟ -

  :نگاه به ساعت کردم یکيکردم و تو تار زير چشم

  .تب داره سودايآ گميبه چهار.بلند شو م قهيدق ستيب -

  :گذاشت سودايآ یشونيپ یشد و وارد اتاق شد.دستش رو رو بلند

  .اريمن تب سنج رو بردار ب فياز ک -

رو برعکس  فشينکردم.ک دايپ گشتمی،هرچ فشيدست و پا رفتم سمت ک چهار

رو برداشتم  تاليجيد کي.تب سنج کوچرونيب ختميرو ر لشيکردم و تمام وسا

  .و سمتش گرفتم

  .کنني.همه بچه ها تب مستين یزيآسو چآروم باش  -

  .و اشکم رو پاک کردم دميچشمم کش ريز یدست
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  !کن.تشنج نکنه؟ یکار هيتوروخدا  -

  :سنج رو چک کرد تب

  .ارميدرمونگاه براش قطره ب رمي.مستيباال ن یلينه ،تبش خ -

  .نه -

  :در اومد و دوباره نشست زيخميحالت ن از

  ؟ینه؟پس چ -

  .ميايما هم م -

 یرو دورش مرتب کردم ،شالم رو سر کردم و مانتو رو رو سودايآ یپتو

  .دميلباسم پوش

  ؟یشد وونهيد -

  :گفتم یرو بغل زدم و جد سودايآ

  .مياي.باهات میايتا ب مونميبچه تنها نم هيبا  نجاينشدم.من ا وونهينه د -

و تا لباسش ر رونيمردد نگاهم کرد و در آخر بلند شد ،از اتاق رفتم ب یکم

  .اومد رونيب ديبود و با دسته کل دهيعوض کنه.گرمکنش رو پوش

دلشوره ولم  یبود ول ینبود.هوا عال یخبر چيکوچه ها ه و ابونيخ تو

  .کردميعقب رو نگاه م گشتمي.هربار برمکردينم
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باز کرد ،چراغ اتاقش رو روشن کرد  یمعطل یدر رو ب ميديدرمونگاه رس به

  .و تو کشو داروها دنبال قطره گشت

تخت خوابوندم و دوباره تبش رو چک کردم.همچنان تب  یرو رو سودايآ

کودکان رو تکون داد و با قطره  نوفنيقطره استام ستاديداشت.فراز کنارم ا

  .تو دهنش ختيچکونش ده قطره ر

کنار  یصندل یو رو دميکش یسوده اتموم نشد.نفس آ یزدنش کمتر شد ول نق

  .تخت نشستم

.خواب نکردم خوابم ميکنفرانس دار هيبرم شهر  ديبلند شو آسو ،من فردا با -

  .اونجا برهيم

  م؟يايما هم ب -

  :زد هيتک زشيبه م کالفه

  .شهيکه باورم نم یترسيم ؟نگویآخه زن حساب یايکجا ب -

  :دميکش ميشونيبه پ یدست

از کنارش رد  یکه به راحت ستين یزيچ هانيو آ تيآ ی هيفراز قض -

نظرت چقدر  ؟بهیديرو دم خونه ام ند تي؟آیديرو نشن کليبشم.حرف آخر ما

  شدم؟ ميبفهمه من خونه ات قا کشهيطول م

  .مي.پاشو برشتيپ فرستميآق بانو رو م -
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.در رو قفل زد و راه ميرو بغل زدم و از درمونگاه خارج شد سودايآ

 یکم کرديکه درمونگاه رو از شهرستان جدا م یخاک مهين ري.مسميافتاد

  .ترسناک بود

  .،متوجه ترسم شد که دستش رو دور کمرم انداخت دميفراز چسب به

  .نجاستيا یک نيبه به بب -

اومد و با  رونيباغ حاج جواد ب یکياز تو تار تيعقب ،آ ميبرگشت دهيترس

  .شد کمونينزد شخندين

  .بابا وليدرمونگاه؟ا ديرفت داديتو خونه فاز نم -

  .حرف دهنت رو بفهم -

  :جلو رفت.بازوش رو گرفتم و التماس وار گفتم یو قدم ديغر فراز

  .کنمينه خواهش م -

  :گفت یشد صداش رو بلند تر کرد و عصب ريش تيآ

کنه بچه فوکول.من همون دفعه اول که شماها  کاريچ خواديم نميبب اديبذار ب -

  .یدک یستيبودم.اما االن بحث من تو ن مخالف موندنتون دميرو د

رو محکمتر  سوداياشاره اش رو سمتم گرفت ،بدنم منقبض شد.آ انگشت

  .گرفتم
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.زنم خوامتي،با بچه م خوامتيباشه م یبچه هرچ ني.گفتمت ايیبحثم تو -

 کاريو تو چ زميري.گفتم دار و ندارم رو به پات مشدیرفت چون بچه ام نم

  رو هم؟ یختيبچه فوکول ر ني.حاال با ایمحلم کرد هي ینما ؟انگشتیکرد

  :اومد سمتم که از ترس پشت فراز رفتم ،با پرخاش داد زد یا گهيد قدم

  حرومزاده ست؟ ست؟نکنه گهيکس د ايجونه  یدک نيبچه هم یبابا -

فراز  یپا ريداد وز یجاخال تيسمتش حواله کرد که آ یجلو رفت مشت فراز

که ناله اش  ديکمرش کوب یبشه با آرنج تو نيفراز پخش زم نکهيزد.قبل ا

  .بلند شد

نکرد سمتم اومد و  ديترد تياش بلند شد.آ هيگر دهيترس سودايزدم که آ یغيج

  :بازوم رو گرفت ريز

  .دهيمن ماست چقدر کره م هيبهت بگم  ايب -

  .تا ندادم دستت رو قطع کنن بکش کنار -

تا منبع  یکيتار یکرد تو زيچشم ر تي،قلبم نزد.آ ستادي،نفسم ا ساديوا ايدن

 دمشيکه د یروز اول یاز سرد شيکه سرد يیکنه.منبع صدا دايصدا رو پ

  .بود شتريب

سمت چپم  گفتيم تينگاه آ یکنم ،ول داشينداشتم نگاه بگردونم تا پ جرئت

  .ستادهيا
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  تا حاال؟ ی،با چند نفر بود یهرزه باش نقدريا کردميعا فکر نم -

  :و به جلو پرت شد دياز درد کش یداد تيفراز بلند شد ،آ اديفر یصدا

  آسو؟ هيک نيدهنت رو ببند نفهم.ا -

صورتم  یرو تشيبرگشتم سمت فراز ،نگاه پر از خشم و عصبان لرزون

  :رنگ باخت و چشماش دو دو زد.لب زد یا دفعهي.ديچرخیم

  همونه؟ -

بار  نيبلند شد.ا گهيبار د هي تيداد آ یبا درد بستم.صدا دييرو به تا چشمام

 یدب یها گارديهمون باد هيشب یکلينتونستم نگاه نکنم ،برگشتم و دو مرد ه

  .ستادهيمقابلش ا هانيرو نگه داشتن و آ تيکه آ دميد

حق  چکسيمّن ،زن مّن ه ی ه؟بچهيحروم یک یها؟بچه  یزديزر م یچ -

  .بگه نداره بهشون تو

دستش رو  نيح نيبگم از حرفاش قند تو دلم آب نشد دروغ گفتم.تو هم اگه

کرد و سرش  یناله ا تيآ ندفعهيچپش زد.ا یگونه  یتو یبلند کرد و مشت

  .شونه اش افتاد یرو

  :ديصورتم غر یتو یشد ،فراز جد دهيعقب کش بازوم

برگرد  عي،سر ستيوقتش ن گمياالن م ششيپ یبرگرد خواستمياگر م -

  .االن آسو نيمخونه.ه
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نگاه کردم که هنوز مشغول  یهانيرو دستم داد ،مردد برگشتم به آ دشيکل دسته

بچه رو ازم  نکهيمرد زخم خورده ترس داشتم.از ا نيبود.من از ا تيآ

  .فراز رو نابود کنه اي ارهيسرم ب يیبال نکهي.از ارهيبگ

که  دميرو تو مشتم فشار دادم و آروم عقب گرد کردم.لحظه د ديکل دسته

شده  یگفته و چ یچ نميگفت.نموندم تا بب یزينگاهم کرد و چ هانيآ گارديباد

  .تا به جاده آسفالت برسم دميدو عي،سر

رو محکمتر  سودايکردم و آ شتري،سرعتم رو ب ومديپشت سرم م دنيدو یصدا

خورد  چيکوچه رد شدم که نفس کم آوردم.پام پ چيام فشردم.از پ نهيبه س

  .وفتهين نيزم یرو سوداي،خودم رو برعکس کردم تا آ

ها چشم بستم و آخم  زهيو از درد فرو رفتن سنگ ر نيکمر خوردم زم از

عقب رفتم  دهيشد به قدم زدن ،ترس ليتبد دنيدو یرو تو نطفه خفه کردم.صدا

  .افتاد هانيصورت آ یبرق رو رچراغيکه نور ت

  .یو مادر فرار زمي،همسر عز ريحاال دختر جهانگ یبود -

 رهيبچه رو ازم بگ کردميبازوم رو گرفت و بلندم کرد.فکر م رياومد ،ز سمتم

  .هم سمتش ننداخت ینگاه مياون ن یول

  خونه ات کجاست؟ -

  .زنهياز کدوم خونه حرف م دميبودم و نفهم دهيترس
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  ؟یچ -

و خم اش ،سرش ر نهيسمت خودش که از پهلو خوردم تو س ديرو کش بازوم

  :ديگوشم غر ريکرد و ز

  .توش یشده بود ميکه قا یهمون خراب شده ا -

حرفش افتادم که گفته بود بودن  ادي یفراز رو نشون بدم ول یخونه  خواستم

آب  رينبود سر فراز رو ز ديآدم بع نيو ا کنهيما باهم تصور غلط درست م

  .کنه

  .دو تا کوچه باالتر -

  :نگاهم کرد مشکوک

  ؟یکنيم یچه غلط نجايپس ا -

محبوبم  رزنيپ یپشت سرمون و بعدش صدا یباز و بسته شدن در آهن یصدا

  :بلند شد

  ؟يیننه آسو تو -

عقب گذاشت  یول کرد و قدم یکرد ،بازوم رو با فشار کم زيچشم ر هانيآ

  : برگشتم ی،با لبخند مصنوع

  .سالم ننه بتول ،بله خودمم -
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  ؟یدکتر کار دار یننه؟با آقا یکنيم کاريچ نجايوقت شب ا نيا -

  .شدیبدتر نم نيرو محکم فشار دادم بهم ،از ا چشمم

  ؟یري،شما کجا م ستين دميتب کرده بود اومدم د سوداينه ننه ،آ -

  آقا با شماست؟ نيمسجد ننه ،نماز صبحه.ا رميم -

  .نکرده متوجه منظورش شدم نگاه

  .،التماس دعا ميبر گهيبله ننه.ما د -

  .کرديکه با اخم به ننه نگاه م یهانيحرف نذاشتم و برگشتم سمت آ یجا

  م؟يبر -

  .رونيب ميتکون داد ،همزمان با هم از کوچه اومد یسر

 مونيقراره بد پش یکه کرد ینره از کار ادتي، یبهم بدهکار حيتوض هي -

  یبش

حق من بود که از ترسم  نيکه طلبکار بود من بودم.ا یخودم اومدم ،اون به

  .راه رفتم یشتريام رو صاف کردم و با اعتماد به نفس ب دهيفرار کنم.کمرخم

اذون صبح از گلدسته  ی،صدا ومديبلندش جلوتر از خودش همراهم م ی هيسا

تو کوچه درحال رفتن به مسجد  یمسجد محله بلند شد و چند نفر کيکوچ ی

  .ديچرخیم هانيو آمن  یکنجکاوشون رو یبودن که نگاه گذرا



525 | P a g e 
 

 ديبود ،از دور که من رو د شيسر کردن چادر رنگ ريکه درگ دميرو د هيآ

رو نشونش  هانيزوم شد.خودم عکس آ هانيآ یگشادش رو ی.چشماستاديا

  .فراز شيداده بودم.نگاهش برگشت سمتم که با زبان اشاره بهش گفتم بره پ

دعوت به آرامش  یو ترس چهره اش رو گرفت ،چشمام رو برا ديگز لب

  .هم گذاشتم ،به راه افتاد و از کنارمون رد شد یرو

 هيبافته شده هنردست آ ريدر رو که با زنج کيکوچ دي،کل دميدر خونه رس به

  .کرده بودم در آوردم و تو در انداختم زيدور گردنم آو

  :سمتش انداختم که با پوزخندش مواجه شدم ینگاه مين برگشتم

  .منه یه شاهانه تر از خون -

  :زدم و وارد شدم یمتقابل پوزخند

  .شترهيب تشيصداقت و امن ینه ول -

رو خوابوندم روم بود.شالم رو  سودايآ یخودم تا لحظه ا یرو نشيسنگ نگاه

کردم و باد دادک تا از گردنم  رشونيام دست ز شهيبرداشتم و طبق عادت هم

  .جدا بشن

شد.دستش  دهيکوب واريکردم ،برنگشته بودم که کمرم به د زيرو آو مانتوم

  .نشست واريد یاش کنار سرم رو گهيدور کمرم حلقه شد و دست د

  م؟يخب از کجا شروع کن -
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برداشت  واريباز کردم تا جوابش رو با اخم و تخم بدم که دستش رو از د دهن

  :گذاشت مينيب یو انگشت سبابه اش رو رو

  .رونيب اي،بچه خوابه ب سييييه -

داشته  یاساس یدعوا هيقراره  ايداد  تيگشاد شدن ،به بچه اهم چشمام

 مهيرو گرفت و کشون کشون از اتاق خارج کرد.در اتاق رو ن م؟دستميباش

  .باز گذاشت و به سمتم برگشت

بلند به سمتم  ی.ناگهان با قدماديکش قيو نفس عم ستاديا یبه کمر کم دست

بزنم اما  غياز ترسم سرجام قفل کردم.ذهنم دستور داد تا جبرداشت ، زيخ

لبام قفل زد و  یزدن جدا شد لباش رو رو غيکه لبام از هم به قصد ج نيهم

  .دوباره بست

از  ی.چشماديکوبیام م نهيس یبه سرعت هزارتا خودش رو به قفسه  قلبم

از اتفاق افتاده  یمونده بود و درک رهيباز اتاق خ مهيحدقه در اومده ام به در ن

  .نداشتم

از لبم رو به  یا گهيد یماهرش گوشه  یلبا یسيرو حرکت داد و خ لبش

اش سنجاق  نهيس یکمرم رو فشرد و به قفسه  یگرفت ،دستش جور یباز

  .شدن بدنامون رو داشت یکيشدم انگار قصد 
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حس بوسه اش غرق  یتو یبسته اش و لحظه ا یبرگشت سمت پلکا نگاهم

  :از لبام فاصله گرفت یکرد و کم شدم.چشم باز

  .یرو آروم کن تميعصبان یتونيکن ،فقط تو م ميهمراه -

نوک  یلباش رو یسيکه ناخودآگاه چشم بستم.خ ديکش مينيرو به ب شينيب یزيت

  :صداش بلند شد ینشست و دوباره نجوا مينيب

کردن  ميسر آدماش که تورو ازم قا یشهر رو رو نيآرومم کن آسو تا ا -

  .خراب نکردم

لبم قصد نشستن داشت که جلوش رو گرفتم.لعنت به  یرو شياز قلدر لبخندم

بود و من چه بچگانه فکر  ومدهيصاحابم که هنوز افسارش دستم ن یدل ب

  رو کنار بذارم هانيآ تونميم کردميم

فشار  یول رهيبازوش گذاشتم و فشار دادم تا ازم فاصله بگ یرو رو دستم

  .لباش متوقف شدم یمتر یليم کي یفاصله ا چيشد و  بدون ه شتريدستش ب

  .ولم کن -

  ه؟ياسمش چ -

از مراعات خواب  اي،از آروم بودنمون بود؟ ميزدينجواگونه حرف م جفتمون

  بچه؟

  ؟یاسم چ -
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  :ديگوشم رو بوس یالله  ريگردنم و ز یرو برد تو سرش

  .دخترمون -

سر احساساتم زدم ،آب دهنم رو  یدلم آب شد.تشر یلفظ دخترمون قند تو به

  :به زور قورت دادم.هنوز دهنم باز نشده بود که زودتر از من گفت

  .سودايآ -

 یو سد اشکم شکست و قطره اشک رميخودم رو بگ ینتونستم جلو گهيد

  .گونه ام سرخورد یلجوجانه رو

  ادته؟يچرا  -

از  ی،با انگشتش تره ا ستادياومد و مقابل صورتم ا رونياز گردنم ب سرش

  :موهام رو جدا کرد و لمسش کرد

  .چون دخترمه -

  ؟یچرا بهم دروغ گفت -

کرد  یخودم سوخت.اخم یکس یب ی،دلم برا ديلرزيبغض م یاز رو صدام

آوردم و  رونشيکه داشت ب یحس یو ازم فاصله گرفت ،انگار از تو

  .از خشم و نفرت یانداختمش تو چاه

  .رو بهت نگفتم زي،فقط همه چمن بهت دروغ نگفتم  -
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پاش رو خم کرد و  هيداد. هيتک وارينشست و به د نيزم یکرد و رو رهام

  :زانوش گذاشت یدستش رو اهرم مانند رو

کردم نه  ريگ یتو چه لجنزار یبدون نکهي.ایرو بفهم زيقرار نبود همه چ -

  .نداختيبلکه جونت رو تو خطر م کردیتنها کمکت نم

  :حرص اشکم رو پاک کردم یرو از

برات  تيارزش زندگ یب یکار که حاال بابتش جون آدما نيتو ا یچرا رفت -

  دردسر بشه؟

  :دينگاهم کرد و غر زيت

کار  ايدنبالت بگردم  ديبا دونميکه چهارماهه نم یارزش منظورت خودت یب -

تا  دميها دارم به همه باج م وونهيتمومم رو تموم کنم.چهارماهه مثل د مهين

سرنخ بهم بدن.از خونواده ات گرفته تا دوست و دشمن. د نفهم چرا  هي

  ؟یکنيفکر م ینطوريا

  .،لطفا برو هانيبرو آ -

  :رو باز کرد و کالفه گفت راهنشيپ يیباال یدکمه  دو

ردن دوباره ات بوده که حاال کردنت رها ک دايکجا برم؟مگه قصدم از پ -

  برم؟

  :دميزدم و نال یهق
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  .شموني،برو از پ خوامتينم -

صورتم  یخشک شد ،نگاه ناباورش رو راهنشيپ یسوم یدکمه  یرو دستش

  :ستاديموند.از جا بلند شد و مقابلم ا

  .یگفت یقرقره کن چ گهيبار د هي -

  :گفتم یبلندتر یبا صدا ندفعهيعقب رفتم و ا یقدم

  ..تنهامون بذار اصال طالقم بدهخوامتينم گهي،د خوامتيگفتم نم -

 دميکش یني.هديلباسم رو گرفت و محکم سمت خودش کش ی قهيدستش  هي با

  :شدم رهيخ تشيبه صورت سرخ شده از عصبان دهيو ترس

  ...بدم؟هه ؟طالقتیکه نخوا هيالک ؟مگهیخواينم -

  :شد کترميو نزد ديرو محکم تر کش لباسم

دوستم  یکه بهم گفت یبا من.همون لحظه ا یبه زندگ یتو محکوم -

 کردميباورم که فکر م یرو یخونه ام خط زد اطيکه تو ح یشب.همون یدار

  ؟یديــــّن فهمبا من ،م یابد یبه زندگ یمحکوم شد یهنوز ازم متنفر

و عضله  ديموهاش کش یتو ی،دست ستاديشدت رهام کرد و پشت به من ا به

  :کمرش رو شل کرد.برگشت سمتم یمنقبض شده  یها
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با شغلم  ی.چهارماه وقت داشتیايتا کنار ب دمي.بهت وقت مدميبهت وقت م -

  .یايبا خودم کنار ب یدو هفته وقت دار یايکنار ب

  :ستاديشلوارش کرد و به سمت در رفت اما وسط راه ا بيج یرو تو دستش

 نهيدو هفته رو تنت بش نينر تو ا ی،فرار که ابدا ،بو ستيطالق تو کار ن -

 سودايآ یبرا ی.چشمام روته.مشکلیايباهام کنار ب دي.بااااکنميزنده به گورت م

  .اومد زنگم بزن هرموقع از روز شيپ

حسم برگشت سمت  ینشستم.نگاه ب نيزم یو رو ديدر زانوهام لرز یصدا با

  .ديکشیروز رو به رخم م یپنجره که روشن

شدم.فکرم حول محور  دنيمقابلم گرفتم و مشغول جو ريلقمه از سرش هي

بهش گفتم  شهيگفتم.هنوز باورم نم یگفت ،چ یچ نکهي.اگذشتیم شبيد

  .طالقم بده

اشک  ادشيو به  دادميرو گوش م ايليآهنگ ا شيچندشب پ نيکه تا هم یمن

که با درد خاطره هارو مرور  ی،شب شي.پرت شدم تو سه ماه پختميریم

  .زديجاهاش حرف دلم رو م یليبود که خ یاش آهنگ نهيو پس زم کردمیم

  !با همه فرق داشت ش؛يرنگ یچشا♪♫ 

  …اون دستاش با همه فرق داشت یاون لب هاش، حت طعم

  دوسم داشت یکاشک
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  …تو برگرد ايمن تنگه؛ ب دل

  !شبا رو سردرد دارم و مستم یرفت یوقت از

  عاشقتم حاال که رفتم! من حاال که رفتم یگيم بهم

  ندارم ويچکيخرابم؛ حوصله ه یحالمو بدجور نيبب

  !مثل قبل شرمندم شميبرگردم؟ نه خر نم یخوايم هيچ

  چقد فرق کردم؟ یديد

  .…برات صبر کردم نقديخسته شدم ا من

  …! مثل احمقا با خودم لج کردمنه

  ♫♪برگردم خواستميساده بودم؛ م چقد

  ال مگه چقدر رنگ چشماش فرق داشت؟حا -

 هيبه درخت تک نهيکه دست به س دميهول برگشتم عقب و فراز رو د دهيترس

  .لباش بود یرو یميده  و لبخند مالز

  :دميو تلخ خند دميچشمام کش ريز یدست

  .مثل الماس یستاليجذاب ،کر یآب هيفرق داشت ، یليخ -

  :صورتم خم شد و چندبار پلک زد تو
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  مثل شکالت نابه مگه نه؟ یمنم قهوه ا یچشما -

  :زد و کنار رفت یخنده که بشکن ريزدم ز هيگر ونيم

  .کنار اومد ديکرد با یزندگ دي،با خاطره ها نبا نهيهم -

که مدت ها  یجلو چشمم رو گرفت ،سوال گارشيگرفتم که دود س یقيعم دم

  :دميکرده بود رو ازش پرس ريذهنم رو درگ

  ؟یکنار اومد یبا مرگ خواهرت چطور -

  :ديخند تلخ

  .کردم نشيگزي،تو رو جا ومدميکنار ن -

  :پاش له کرد ريزد و ز گارشيبه س نگاهش کردم ،پوک آخر رو یسوال

با  تونهيم کردي.فکر ماوردي،دووم ن خواستشیمثل تو حامله بود ،پسره نم -

کردم گفت خواهرت رو  دشيبچه نگهش داره.پسره رو زدم ،تهد

 سيپل نکهيتا ا ميشد.همه جا رو گشت ديخواهرم ناپد شي.روز عروسخوامينم

  .کرد داشيپ

  :هم فشار داد یاشک بود.چشماش رو محکم رو هيچشماش شب یتو برق

  .براش بکنم یکرده بود.نتونستم کار یخودکش نيجلو همون تاالر تو ماش -

  :زد یميسمتم و لبخند مال برگشت



534 | P a g e 
 

از عذاب وجدانم کم  کميجبران کنم حداقل  خوامي،م یفرزانه ا نيتو برام ع -

  .بشه

  :دادم یتلخ یرو با خنده  جوابش

  .بخشهقهوه آرامش ني،چشمات با اشک ع یگيراست م -

داغ  يیاز چا یو کم ديشد شونه هام از ترس باال پر دهيخونه محکم کوب در

  .ختيدستم ر یرو

سوزش رو فوت کردم.چادر  یدستم رو مک زدم و جا یرو يیچا عايسر

دستم  هيسوال بپرسم ک نکهيبدون ا یشگيرو سرم انداختم و طبق عادت هم هيآ

  .شدم مونيرو سمت قفل در بردم که پش

مهمون ناخونده  هيو آق بانو و فراز نبودن ، هيخونه فقط آ نيا یمهمونا گهيد

  .دوباره اش رو نداشتم دنيداشتم که فعال قصد د

  ه؟يک -

  .منم ننه -

بودن  ستادهيو آق بانو پشت در ا هيو در رو باز کردم.آ دميکش یراحت نفس

گذاشتم  یجالباس ید خونه شدن.چادر رو دوباره مرتب رو،تعارف زدم و وار

  .و پشت سرشون رفتم تو

  .درحال ماساژ زانوش بود واريبه د هينبود و آق بانو تک يیرايتو پذ هيآ
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  کو؟ هيآ -

  .بچه ننه شيرفت پ -

قند گذاشتم و  هيآ یو برا یآق بانو پولک ی،برا ختمير يیچا وانيتا ل دو

  .بچه بغل کنار آق بانو نشسته بود هيبرگشتم که آ

  :چشم و ابرو اومدم هيآ یرو مقابلشون گذاشتم و برا يیچا ینيس

  .تو باشه یبرا ديسنجاق جا مونده شا هياتاق  اي،ب هيآ -

شروع کرد به قربون  نشيريش یبچه رو دست آق بانو داد که با لهجه  هيآ

  .نهيباز گذاشتم و اشاره زدم تا بش مهيصدقه رفتنش.در اتاق رو ن

  حرف بزن ،فراز حالش خوبه؟ -

تو خونه نبود ،رفتم درمونگاه « دستش شروع کرد به تندتند حرف زدن  با

 گهيد بيآس یصورتش کبود بود ول کمي.شستیاونجا داشت صورتش رو م

  » بود دهيند

  :دوباره گفتم تيآ ادآوردنيگفتم با  یخداروشکر رلبيرو ول دادم و ز نفسم

  نبود؟ یکس یرفتيم یداشت -

شده؟اون آقا همسرت  یزيچ« تکون داد و گفت  یرو به عالمت نف سرش

  » نبود؟
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  .چرا بود -

  » رو ببره؟ سودايآ خواديم کنه؟نکنهيم کاريچ نجايا «

  :شدم و گفتم بلند

  .آق بانو تنهاست رونيب ميبر ايکنه.ب کاريچ خواديم دونمي.نمبرهينه نم -

بچه رو کنار خودش  دنمي.آق بانو با دمياومد رونيشد و همراه هم ب بلند

  :خوابوند و گفت

  .محبوبه شيپ ميننه کارات رو بکن بر -

  محبوبه چرا؟ شيپ -

  :رو خورد شيياز چا یکم

  .ميگوشش رو سوراخ کن کهيتا بچه کوچ -

  .کار رو نداشتم نيشد.من دل ا خيبه تنم س مو

  .تونميمن نم -

  :و متعجب گفت ديرو سر کش شييچا آخر

  من ببرمش؟ یخواينداره که.م یچرا ننه؟ کار -

  .بچه ام رو از خودم دور کنم تونستمينم یاعتماد نبودم ول یب
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  .لباس بپوشم رمينه ،م -

مانتوم بودم و ذهنم مشغول بود.جواب سواالتم فقط  یبستن دکمه ها مشغول

 یرو از رو یرو گرفتم ،گوش مميتصم تينها یراه داشت.مردد بودم ول هي

که داشت شماره اش رو  یتوجه به دو درصد شارژ یکمد چنگ زدم و ب

  .گرفتم

  :رو برداشت یچهارم گوش بوق

  الو -

روح از  یشد و لحظه ا نيزد.نفسم سنگ شيزن پشت خط قلبم رو آت یصدا

  :گفتم یتنم جدا شد.به سخت

  هست؟ هانيآ -

  .منتظر تماس هستن ديقطع کن ديحمام هستن کار واجب ندار هانيخانم آقا آ -

 شتريمعشوقه نبود.ب هيطرز حرف زدن  نيرو راحتتر رها کردم ،ا نفسم

  .خدمتکار باشه خورديم

  .کار واجبش دارم -

  شما؟ -
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 هي ايانتقام  ی لهيزنشم؟مادر بچه اش؟وس ه؟بگمينسبتم االن باهاش چ یجد

  زن احمق؟

  فاطمه؟ هيک -

  .هستن یخانم هي دونمينم -

  .قطع کن اگر زنم زنگ زد من تو اتاق کارمم -

  .زنشم -

  :گفت عايپشت خط شد و زن با هول و وال سر یسکوت

  .خانومتون هستن گنيم هانيآقا آ -

  :ديچيتو گوشم پ هانيآ یشد و صدا جاديا یپشت گوش یخش خش

  آسو ،حال بچه خوبه؟ -

  :دميرو محکم فشار دادم و لب گز چشمم

سر  يیزنگ نزدم ،چه بال نيا یاون بچه اسم داره و حالش هم خوبه.برا -

  ؟یآورد تيآ

  :در آورد شتريو آسوده اش حرصم رو ب اليخيب یصدا

  ه؟يکدوم خر گهيد تيآ -

  .سمت در رفتم و در رو آروم بستم تا آق بانو نفهمه به
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  .شيزدیم شبيکه د یمرد -

  ره؟يپ ايجوونه  -

  :دميغر تيعصبان با

اسمت رو هم  گهيکه د یاگر فراز رو زده باش اريحرص منو در ن هاااانيآ -

  .ارمينم

  :رو قلقلک بدم تشيعصبان کميتونستم  انگار

بچه  یبرا رتينزدمش.حرص نخور ش نکهياز ا یکنيم مونميپش یدار -

  !گه؟يد خورهيخودت رو م ريش ی،راست ستيخوب ن

  :و گفتم دميکش ميشونيبه پ یدست

نه به االن که  یخواستي،نه به اون زمان که دختر نم اريدرب کم حرص منو -

  ؟یکرد کاريچ تياش برات مهمه.بگو با آ هيتغذ

اون بچه االن برام مهمه چون از گوشت و استخون منه ،از اون  نکهيا -

  .ندارم یهم خبر یريپ

  :شدم رهيخ واريد یدکاريبه سف شوکه

  ؟یخبر ندار یچ یعني -

  .ميبر اينشده ب داريننه آسو تا بچه ب -
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  چه؟با ب یريکجا م یاونجا چه خبره؟دار -

  :جواب دادم یرو سر کردم و مثل خودش با خونسرد شالم

  .من جوابم رو نگرفتم که جوابت رو بدم -

رو از گوشم جدا کنم و با ترس به در  یعربده اش باعث شد گوش یصدا

  :باشن دهيآق بانو صداش رو شن اي هينگاه کنم مبادا آ

  ؟یکجا ببر یخوايرو م سودايبا توام آ -

رو به سرعت پشت کمرم  یاتاق باز شد و آق بانو وارد اتاق شد ،گوش در

  :زدم یبردم و لبخند هول

  .تموم بشه من ناهارم سر اجاقه ميبر ايمحبوبه منتظره مادر ب -

  .اومدم -

 یتمقابلم گرفتم ،خاموش شده بود.نفس راح عايرو سر یبانو که رفت گوش آق

  .از اتاق خارج شدم دهينشن یزيچ نکهيو از ا دميکش

 ميگم شده.منتظر موند شياشاره زد گل روسر هيرو از آق بانو گرفتم ،آ بچه

  .کنه دايرو پ شيتا گل روسر

  :نق زد که گفتم یکم سودايآ

  .ديتا بهم برس کنمي،آروم حرکت م رونيب رميمن م -
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  .کجا گم کرده نيا نميباشه ننه تو برو من بب -

آروم کردنش شروع کردم به قربون صدقه  یرو پا کردم راه افتادم.برا کفشم

 هيبود  نييرفتنش و نوازشش کردن.در خونه رو باز کردم و چون سرم پا

  .دميبوت مردونه مقابلم د ميجفت ن

 یذغال نيبا اون شلوار ج بيدست به ج هانيخورده به آ کهيبلند کردم و  سر

  .،نگاه کردم کردينگاهم م یمشک شرتيو ت

  ؟یکنيم کاريچ نجايا -

  :معروفش گفت یور کيصورتم و با لبخند  یشد تو خم

  ه؟ياومدم خونه زنم ،مشکل -

  ه؟يننه ک -

 ی،چشم غره ا دميرو مسخ شده د هي.برگشتم و آنهيهم زاديکه دو قلو م گاو

  .سمتش رفتم که به خودش اومد و نگاهم برگشت سمت آق بانو

  ......آمزنيچ شونيا -

  .همسرش هستم حاج خانم -

بهم زد و وارد  ی.تنه اکردنينگاه م هانيها به آ یسکته ا هيشب هيبانو و آ آق

  .وق زده ام دنبالش کردم یخونه شد ،با چشما
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 یمدت که پنها...نگهدار نيسپنتا هستم ،همسر آسو.ممنونم بابت ا هانيآ -

  .ازشون ديکرد

  :ديلرزیآق بانو م یها لب

  شوهرت برگشته؟ ینگفت ن؟چرايجدا شد یننه؟مگه نگفت گهيم یچ ني...انيا -

  .ديکوبیرو سرعت جت م قلبم

بود.اومدم زن و بچه  زيبله...درست گفته و اومدنم سوپرا یلومتريک يیجدا -

  .ديرفتیکجا م ديبدونم داشت شميخوشحال م یليام رو برگردونم و خ

آق بانو زد  یبه پهلو ینگه ،سقلمه ا یزيرفتم که چ هيآ یبرا يیو ابرو چشم

  :که احتماال متوجه نشد و قبرم رو با دستاش کند

محبوبه  شيپ ميرفتيم ميسوراخ کرد ،داشت یتو نوزاد ديبچه رو با یگوشا -

  .خانم براش سوراخ کنه پسرم

  :برگشت سمتم و چپ چپ نگاهم کرد هانيکاملت.آ حاتياز توض یمرس

  محبوبه خانم دکتره؟ نيا -

  :کرد یزير یبانو خنده  آق

.همه کنهيهم گوش سوراخ م کنهينه ننه ،کارش با سوزن و الکله.هم ختنه م -

  .ششيشهر رفتن پ نيا یبچه ها
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  :ديدندوناش غر نيبه سمتم اومد و از ب هيتوجه به آق بانو و آ یب هانيآ

  با سوزن؟ -

  :دهنم رو با سر و صدا قورت دادم آب

  ...شهرستانه.هنوز امکاناتش کامل نجايخب...ا -

  .شهر ميريپس م -

کرد که مو به  یمرموز ی.خنده اديمونده بود تا از حدقه در ب یکم چشمام

  .شد خيتنم س

تو دم در  اري.آسو ننه شوهرت رو بميباهم آشنا بش کميتو ، ايپسرم حاال ب -

  .ارنيشوهرته حرف در م دوننينم هيزشته ،در و همسا

  :با غرور از باال نگاهم کرد هانيآ

  .،تازه خبر گرفتم ازش ارهيحرف در ب خواستيم شونيکياتفاقا  -

  :گفتم یلب رينگاه کردم و ز هيبه آق بانو و آ دهيترس

  .یخبر ندار یگفت -

و دستش رو پشت کمرم گذاشت ،به جلو هولم داد و مثل  ستاديکنارم ا هانيآ

  :من زمزمه کرد
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االن سردخونه بود.نگفته  مارستانيب یباالسرش بود جاخبر نداشتم ،خودم  -

  .یهم دار یخواستگار شوگردد یبود

  ننه؟ یگفت یزيچ -

  :رو لگد کردم هانيآ یجلو رفتم و از عمد پا یکردم ،قدم یمضحک ی خنده

  .ميايتو االن ماهم م ديينه ننه ،بفرما -

  :ساده اش گفت یدر آوردن کفشا نيبانو چادرش رو درست کرد و ح آق

  .ميندارم ازش دور هم باش یننه ،خبر اديدکتر هم زنگ بزن ب یبه آقا -

دست انداخت  هانيما رو تنها بذارن ،آ الشونيخونه رو بستن تا به خ یچوب در

  .رو تو بغلش گرفت سودايدستم و آ ريز

  ؟یکرد کاريچ تيبا آ -

  :زد وگفت سودايبه آ یلبخند

موس حساسن ،زدن پدر پدر جدش رو در آوردن رو نا کميمن نه ،بچه ها  -

  .نکنه یناموس یب گهيکه د

و از  سودايبه آ هانينگاه پرمحبت آ یمتمرکز نبود ،از طرف کجاي حواسم

  .کرده بود جميدر مورد لت و پار کردن آدما گ شيخونسرد گهيطرف د

  ...خاله صنم -
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  :ديسرش باال اومد و خصمانه توپ یآن به

  ؟یدي،فهم یارياسمش رو نم گهيد -

 ینجوريکرده که ا کاريشده بود؟مگه خاله چ یچندبار پلک زدم ،چ شوکه

  زنه؟يحرف م

  تب داره چرا؟ -

  .بخاطر واکسنشه -

  حسنه؟ کارهيچ یدک نيا -

  :بابت لحن حرف زدنش بابت فراز کردم و گفتم یاخم

  .در موردش درست حرف بزن -

  :شد ،خم شد تو صورتم و ترسناک گفت کمينزد یزد و قدم یشخندين

  شد؟ ینگرفتم چ -

  :رو جلو بردم و گستاخانه زل زدم تو چشماش صورتم

  .یزنيگفتم دفعه آخرت باشه در موردش بد حرف م -

  :گفت زيآم ديابروش رو باال انداخت و تهد یتا

  شه؟يم یو اگه بزنم چ -
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  : اش نهياشاره ام رو زدم تو س انگشت

  .ینيبيبد م -

  :اش نهيس یرو گرفت و کف دستم رو گذاشت رو انگشتم

  .بهش نخورده ،حواست باشه یزن چيبدن پنج ماهه دست ه نيا -

چشماش بودم که در خونه  طنتيخونسردش با اون برق ش یچهره  مبهوت

 نهي،محکم به تخت س ديعقب گذاشتم که دستم رو کش یبه صدا در اومد.قدم

رو چنگ زد و سرش رو کج کرد سمت اش کمرم  گهياش خوردم.با دست د

  :گوشم

  .بدم تيکه فرار ومدميدندونمه.اومدم که بمونم آسو ،ن ريمزه ات هنوز ز -

گرمش خمار شده بود و مغزم از  یرهام کرد ،چشمام از هرم نفسا آروم

ازش  یدر باز هم بلند شد ،به سخت یحرفاش تو خلسه رفته بود.صدا دنيشن

  .جدا شدم و ناموزون به سمت در رفتم

 یوق زده  یتوجه به چشما یفراز ب داديشد با داد و ب یشدن در مساو باز

  .بچه بغل هانِ يمن و حضور آ

  ...شوهر ؟اونيیمعلوم هست تو کجا -

با  هيو آ .آق بانوکردنيبودن و با چشماشون دوئل م ستادهيهم ا مقابل

  .کردنيشوکه نظاره ماومدن و  رونيفراز ب یسروصدا



547 | P a g e 
 

کنم که با  روني،جلو رفتم و خواستم فراز رو از خونه ب هيرگريزد ز سودايآ

  :وسط راه متوقف شدم هانيآ یصدا

  .برو تو ريبچه رو بگ ايآسو ب -

  ...لطفا هانيآ -

عهد  یبار کنار بکشم.ول نياول یدادم برا حيچشم غره اش خفه شدم و ترج با

  .ارمياسمش رو هم ن گهيد ارهيسر فراز ب يیبستم اگر بال

  :ستادميرو از بغلش گرفتم و مردد کنار آق بانو ا بچه

  چه خبره ننه؟ نجايا -

جلو  هانيشدم.آ رهيچپ و به عکس العمالشون خ یرو زدم کوچه عل خودم

سمتمون انداخت و  یرو تو صورتش زمزمه کرد ،فراز نگاه یزيرفت و چ

  .رفتن رونيهردو باهم از خونه ب

کنم.درمونده وارد  کاريچ ديبا دونستميو نم ديجوشیو سرکه م ريمثل س دلم

  .تموم بشه یو خوش ريبه خ زيخونه شدم و نذر صلوات کردم که همه چ

  

  » هانيآ «

  .ميرفتیدو قدم کنارهم راه م یفاصله  به
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  ...اونجا -

سر  یبود.درختا یپارک جنگل هيشب یزيکه اشاره زد نگاه کردم ،چ يیجا به

  .وسطش کيکوچ یمصنوع ی اچهيو در دهيبه فلک کش

  .کردميم داشيپ نجايپاتوق من و آسوعه.هروقت ناراحت بود ا -

حس  ني.اومدي،انگار فقط من نبودم که ازش خوشم نم مينشست مکتين یرو

  .متقابل بود

  ن؟يآشنا شد گهيباهمد یچجور -

  برات راحته نه؟ یليخ -

  :زد و رو ازم برگردوند ینگاهش کردم که پوزخند ردوستانهيغ

در مورد  گهيمرد د هيروز از  هيکه  ادين شيبرام پ چوقتيه دوارميام -

  .رابطه اش با زنم بپرسم

و  اديفکش فرود ب یسفت کردم مبادا مشتم رو مکتين ی لهيرو دور م دستم

  .بشکنه ميدل نازک آفتاب زندگ

  .ینگفت -

رفته بودم ،دوز کم آوردم مجبور شدم  ونيناسيواکس یبرا یکنار یروستا -

 ستادهيبوس هم ا ینيم هيو  ديدويکه داشت م دميزن رو د هيبرگردم.وسط جاده 
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جلو  ديپر هويبود. کشيکه نزد دميبوس رو د ینيراننده م دميرس یبود.وقت

  .و گفت کمکش کنم نيماش

  چرا؟ -

  :زد شخندين

 یريم یزن تنها و جذاب.مرد نباش هيخلوت و  یجا هيتصورش رو بکن ، -

  نه؟ ايسراغش 

هم آرومم  شديدستام فشرده م نيدسته ب نيا یگردن اون مرد جا نکهيا تصور

  .کردينم

  بود؟ یچه شکل ادتهي -

  و پرخاش کرد ديتوهم کش اخم

  ؟یفهميگردن کلفت.م یآدم کله گنده  هينه  خواديآسو شوهر م -

  :زدم و قلنج گردن دردناکم رو شکوندم یحرص ی خنده

،همه اش هم  نييپا ارميکه نزنم فکت رو ب رميدارم با خودم کلنجار م یليخ -

  .بخاطر آسوعه

  :ديصورتش کش یتو یجا بلند شد و دست از
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 ی،خودت ستيآسو هم ن یحت ستميمن ن یباش یاز دستش عصبان دياون که با -

  .سپنتا هانيآ

  :ذهنم زده شد یتو یا جرقه

  آشناست یاديچهره ات ز -

  نه؟ یبهش برخورد کرد سيپار یکه تو یآدم هيمثال  -

خورد و از حرص من براش ناز اومد  یا بهيکه آسو به مرد غر یا صحنه

  .از جلو چشمم عبور کرد

  .یتو همون -

  ؟یآره همونم خب که چ -

 ینيشلوارم بردم.سنگ بيخودش از جا بلند شدم و دستام رو داخل ج مثل

 یکه کم دميرو د یرستاني.چشم چرخوندم و سه تا دختر دبکرديم تمياذ ینگاه

  .کردنيدورتر نشسته بودن و با غمزه نگاهمون م

  .برگشتم که جبران کنم -

  .خواديآسو جبران نم -

  .خوشگلت رو خورد کنم یبگو آسو تا بزنم دندونا گهيبار د هي -

  :کرد که کفرم باال اومد یا خنده
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  .زنميمن خواهرم رو با پسوند خانم صدا نم -

  :فروکش کرد.کامل برگشت سمتم شمياز آت یکم

  .کنهينم دتيتهد یآسو خواهرمه و مطمئن باش از جانب من خطر -

  :لب زدم نامطمئن

  چطور بهت اعتماد کنم؟ -

  :گفت یزد و خنث یپوزخند

ور و برت بودن که اعتماد کردن برات دار د گيآدم خالفکار و ر نقدريا -

  .سخت شده

هم بوده که  یزي.چکنميلقمه ات م هيآسو که اگر دستم بهت برسه خودم  یوا

دادم تا به خودم  رونيرو چندبار آروم ب ؟نفسمینگفته باش تيقزم نيا یبرا

  :مسلط بشم

  .ميبر رانياز ا ديخودم ،با شيآسو رو برگردونم پ دي.باستنين گهيبودن ،د -

  : ابروش رو باال انداخت یتا

  ش؟يبرگردون یخوايم یچطور -

  :زدم و گفتم یمطمئن لبخند
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اون مجنون باشم  تونميادعا کنم م تونمي،نم خواستیمرد عاشق م هيآسو  -

  .شميکه برگرده پ زميعشق به پاش بر یا وهيبه ش تونميم یول

  :ديشونه ام زد و خند یرو رو دستش

  .یموفق باش -

  :به دستش نگاه کردم خصمانه

  .اما هنوز بهت اعتماد ندارم ،مراقب رفتارت باش -

  :ستاديا بيو مثل من دست به ج ديکوب یاش رو ول داد و به بازوم مشت قهقهه

  .بزنم شب خونه ام پالسن ؟چشمکیکنيرو حال م لياستا -

  :زدم یصدادار پوزخند

  .که هم مشهورتره هم جذابتر نجاستيا یکي، انيتو عشوه نم یبرا -

 تونميکه من نم ی.اگر منظورت خودتنميبیرو نم ینه بابا...من که کس -

  .به آسو گفتم یديوقت د هيرازدار باشم 

  :نگاهش کردم زيت

  .کنمي،خودم چالت م یغلط کرد -

  :دميگرفتم و با غرورم جنگ یقيتکون داد.دم عم نيبه طرف یو سر ديخند

  .برگردونمکمکم کن آسو رو  -
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  :غرق شد تيجداش محو شد و چهره اش تو خنده

  .تونمينم -

  : نگاهش کردم یسوال

  .ینزن بيبهش آس گهيبهت اعتماد کنم که د تونميحسمون متقابله، منم نم -

  

  » آسو «

 فيرد ويو تو ذهنم هزارجور سنار رفتميخونه رو رژه م طول

  .کشتيفراز رو م هان،يبود که آ نيا نشونيکردم.بدتر

  .جلو اومد و دو طرف شونه هام رو گرفت و نگهم داشت یبا کالفگ هيآ

  .هيآ تونميدلشوره دارم ،نم -

 ینشده بود.صدا ی.ظهر شده بود و هنوز خبرومديهللا اکبر آق بانو م یصدا

سمت در.شوکه به دو  دميرو کنار زدم و پا برهنه دو هيدر اومد هراسون آ

  .کردميمرد خندون نگاه م

  .بود ستادهيکنارش ا چيپ لونيظرف نا هانينون سنگک دستش بود و آ فراز

  .دلتنگ بوده انگار اديز یکي -
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هم گذاشتم و نگران  یبه پاهام کرد ،از خجالت پاهام رو رو یاشاره ا هانيآ

  :گفتم

  ؟یفراز سالم -

  :دياخم کرده غر هانياش به هوا رفت که آ قهقهه

  .مرض -

  :دستش جابجا کرد و آروم کنارم زد ینون رو تو فراز

نامرده.نون رو داد دستم به  یليشوهرت خ نيداغه ،ا یليجون داداش خ -

  .حساب کردن کبابا خرم کرد یبها

  :بلند گفت رفتيکه م یکنارم رد شد و همونطور از

  .،من گشنمه ديخواهشا زودتر کارتون رو تموم کن -

 یجلو اومد.در رو به آروم یکارد به شکمت بخوره گفت و قدم یرلبيز هانيآ

  .کرد هاج و واج مونده ام یچشما یبست و نگاه آرومش رو روونه 

  ...یجنازه اش رو برات بفرستن ول یتوقع داشت دونميم -

.با انگشت اشاره اش ضربه ستاديام ا نهيبه س نهيجلو اومد و س یا گهيد قدم

  :اومدم رونيب یجيبه نوک دماغم زد که از گ یا

  نه؟ گهيشروع کرد د يیجا هياز  ديبا -
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  .ديمثل پت و مت برگشت ديبه هم؟مثل عسل و خربزه رفت ديگفت یشد؟چ یچ -

تنگ شده بود.اما قرار  کبارشي یسال یخنده ها یزد ،دلم برا یبلند ی قهقهه

شوخ فراز از پشت  یکردم که صدا یفيببخشمش.اخم ظر یسادگ نينبود به ا

  :شرم بلند شد

  .گهيتو د دياي.بميرفت ميخنده هاتم قشنگه جذاب ،بخدا ناهار بخور -

 هاني.آومديم رفتيم سودايآ یکه احتماال قربون صدقه  هيگنگ آ یصدا

کرد.خم شد سمت گوشم که هرم  ميدستش رو پشت کمرم گذاشت و همراه

  :نفساش قلقلکم داد

  کنم؟ کاريچ یداداش فوکول نيدم زنم تک فرزنده ،حاال با اخوشحال بو -

برداشت  هانيکردم که آ یزير یاثر قلقلک سرم رو کج کردم و خنده  بر

  :شد شتريغلط کرد ،فشار دستش ب

و تو و چهارماه  مونمي،بذار برن فقط ،من م اديناز م یچجور نيبب شرفيب -

  .رهيچشم ببنده و گوشش رو بگ ريبگ ادينبودنت و دخترمون که قراره 

 شميرو گاز گرفتم تا ن نميريجنبه ام دادم و لب ز یسر دل ب یناموس فحش

بچه رو گذاشته  هي.آزديشل تر نشه.فراز سفره انداخته بود و با آق بانو حرف م

  .کرديم یپاش و باهاش باز یبود رو

  طرفا؟ نيچه عجب ،از ا -
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 ميسمتش رفتم که جوابش چشمک بود.سر سفره نشست یبامزه ا یغره  چشم

  .ظرف گذاشتم یو کبابا رو تو

  .خودت فراز یبرا يیکدبانو -

 یکرد و بشقاب رو جلو یکل کل کردناشون شروع شد.فراز تک خنده ا باز

  :سفره کرد و گفت یتو یبه دوغ ها یخودش گذاشت.اشاره ا

  .درست کردم یچ نيصفا کن بب -

فراز گرفت و با دستاش شروع کرد به حرف  یاز بازو یزير شگونيو هيآ

  :گفتم هيپس قبل ناراحت شدن آ شهيمتوجه نم هانيآ دونستميزدن.م

دوغ  نيکه بلده زدن آمپوله.ا یکار ني،اون بهتر گهيفراز دروغ م گهيم -

  .هارو من درست کردم

  :که در حال نوازش بازوش بود با اخم غر زد فراز

شد.االن جواب دوست دخترام  اهي،بازوم س دهيورپر یدستت نشکنه دختره  -

  بدم؟ یرو چ

بودم.فراز  هيصورت درهم آ ی رهي،آق بانو هللا اکبر گفت و من خ ديخند هانيآ

لباش  یخنده رو دنشيکه با د هيشل شده برگشت سمت آ شيهم با همون ن

  .محو شد و مبهوت نگاهش کرد

  .غذا از دهن افتاد دييبفرما -
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.در خونه رو ميکرد یو فراز رو تا دم در همراه هيآق بانو و آ هانيآ همراه

برگشت سمت  اليخياون ب یهم بره ول هانيباز گذاشتم و منتظر شدم تا آ

  .خونه

  ؟یبر یخواينم -

  :ابروش رو باال انداخت و گفت یمتوقف شد و برگشت سمتم ،تا سرجاش

  کجا؟ -

  :به کمر شدم و طلبکارانه گفتم دست

  .خونه ات -

  :شد کميشلوارش و نزد بيج یرو برد تو دستش

  .،با زن و بچه ام يینه تنها یول رميم -

.در خونه رو بستم و کردنیدلم آب م یکه نه تن به تن تو لويک لويرو ک قند

  .و محکم به در خوردم دهيکش ینيه ميقدم کي یتو دنشيبرگشتم که با د

  ه؟يچ -

  ک؟ينزد یاو...اومد نقدريچ...چرا ا -

  :باال انداخت و خونسرد جواب داد شونه

  .دلم خواست -
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  :رهيازم فاصله بگ یاش گذاشتم تا کم نهيس یرو رو دستم

  .رونيب رهي،زشته صدا م هانيبرو عقب آ -

  :کج شد و با طعنه گفت یور کي لباش

  .رونينکردم صدات بره ب یمن که کار -

 یناگهان محکمتر فشار آوردم که ميو حواس پرت یاز سوت یو عصب کالفه

اش کمرم رو چنگ زد.از در فاصله گرفتم  گهيدستم رو گرفت و با دست د

  :اش شدم نهيو سنجاق س

  ؟ی،تشنه ست.بازم سمتش اومد دهيتن نوازش ند نيگفتم ا -

خفه  غيکولش افتادم.ج یکنم سر و ته شدم و رو یبخوام حرفش رو حالج تا

  :تو کمرش دميو محکم مشت کوب دميکش یا

  .نيزم منو بذار -

  .آخم رو بلند کرد یمحکمش به باسنم بود که صدا یليمشتم ،س جواب

  .کنميات م ادهيمقصد پ -

 یشتريرو با حرص ب یو خنده ام رو خوردم.مشت آخر دميهام رو تو کش لب

  :زدم که صداش بلند شد

  .،دستت رو خسته نکن شنيم هيمشتا تسو نيا یکي یکي -
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لحاف  یاز رو يیگذاشت.متکا نييوسط اتاق من رو پا قايبعد دق هيثان چند

و ر رهيسمت در اتاق ،دستگ دميبرداشت که از غفلتش استفاده کردم و دو

  .که دستش رو از دور کمرم رد کرد و بلندم کرد نييپا دميکش

  .زنمايم غي.جهانيولم کن آ -

،پاش  ديمن رو درازکشم کرد.کنارم خواب اطيکرد و با احت يیتو گلو ی خنده

  .جفت پاهام انداخت و قفلم کرد یرو رو

  .و همونجا موند ديام بوس قهيسرش جک و شق ريرو ز دستش

  .تو گوشمه سيتو پار غاتيج ی.هنوز صدایبزن غيهنوز مونده ج -

و با  ديبو کش قايشبمون اشاره زد.عم نيبه اول ميرمستقيغ ايح یب ی پسره

  :حسرت لب زد

امان نداشت از دستم.فقط بگو  چکسيشدم که ه یچهار ماه بدون تو دّرنده ا -

  ؟یپرت کرد که بر یک

رو  زيهمه چ یمهرسکوت به لبام زدم.درسته آواره شدم ول کليما ادي به

  .پر ضرر ايکارم پرسود بوده  دمي.هنوز نفهمدميفهم

  ...هانيآ -

 سيگوشم رو خ یالله  ريگردنم و ز یتا رو دياش کش قهيرو از کنار شق لبش

  .ديبوس
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  هوم؟ -

به رقص دراومده بودن  ردلميکه ز يیوقت بال و پر دادن به پروانه ها االن

  .نگه داشتم ارينبود.چشم بستم و مغزم رو هوش

  ...صنم کو؟پدر و مادرم ؟خالهیکرد کاريچهار ماه چ نيتو ا -

و گردن سرخش هشداردهنده  رهيبه ضرب باال اومد و با صورت ت سرش

نگاهم کرد که در دم خفه شدم.خودش رو محکم کنارم انداخت و رهام 

بدنم  یباشم.همه  ستادهياز برف ا دهيپوش کيکرد.انگار لخت وسط جنگل تار

  .زد خياز سرما 

فاصله  نمونيکارات چهار ماه ب ني.همیاستاد گند زدن به حس و حالم -

اولمون رو  یبچه  یدوم دار یبچه  یبه جاکاراته که االن  نيانداخت.هم

  .یکنيبزرگ م

  :شدم زيخ مين انهيدلجو

  ...هانيآ -

چشماش  یاش رو رو گهيرو بلند کرد و سکوت کردم ،ساعد دست د دستش

  :بمش گفت یگذاشت و با صدا

  برم؟ ايکپه مرگم رو بذارم  شهيم دايپ یزيچ -
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 یزيوا بدم.اخم ر یراحت نيام حبس شد.بمونه؟نه قرار نبود به ا نهيتو س نفس

  :کردم و بلند شدم

  .معلومه ،برو -

  :ام شد رهيخ یدستش رو برداشت و جد ساعد

آسو  سپارمیبچه رو دستت نم نيبرگردم؟ا ديچقدر راه رو با یدونيبرم؟م -

  .یکن کاريچ یخواستينرفته صبح م ادمي،

 رهيطلبکارانه بهم خ.جفتمون ستاديام ا نهيبه س نهيضرب از جا بلند شد و س به

  .ميوا بد یآسون نيبه ا ميو قصد نداشت ميشد

 اوردميسرت م يیبال یکرديبچه رو با سوزن سوراخ م نيا یاگر گوشا -

  .یبش نيهفته خونه نش هيکه 

  :رو به کمر زدم و سرم رو جلو بردم و مقابل صورتش نگه داشتم دستم

  ؟یاريسرم ب يیچه بال یخواستيمثال م -

به بدنم انداخت که متوجه  یو شونه هاش رو عقب داد و نگاه هوس آلود سر

  .دميشدم و عقب کش ميمنظورش شدم و باالخره تسل

خودت رو  ريش سوداي.آشهيبدنش جا افتاده تر م کنهيم مانيزن که زا گنيم -

  مگه نه؟ خورهيم
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 یانگار یدست و پام رو جمع کردم و سمت کمد رختخواب ها رفتم.ول معذب

  .خوشش اومده و قصد تموم کردنش رو نداشت یباز نياون از ا

 نقدريا یبود شميپ یچون وقت رهيقشنگ معلومه پر از ش زشونيآره ،سا -

  ...رونيرگا که زده ب نيتوپر و درشت نبودن.ا

  .بـــــس کــــن -

رو پرت  زيزد و ساکت شد.لحاف تشک تم ميحرص ی افهيبه ق یشخندين

  :کردم وسط اتاق

  .مون ،شب برو خونه اتب -

رو به  تميثيانداختم و به لباس شل و رنگ و رو رفته ام که ح نييرو پا سرم

بازوم انداخت  ريگذشتم که دست ز هانيباد داده بود چشم غره رفتم و از کنار آ

  :و متوقفم کرد

 سودايآ یتهران ،گوشا ميگرديبرم ديشيدختر خوب آماده م هيفردا صبح مثل  -

  رفهم؟ي.شميکنيرو سوراخ م

و  دميکش رونياحمقم مگه نه؟بازوم رو ب یليهاش بره خ يیزورگو یبرا دلم

 یقيقلب پر تپشم گذاشتم و نفس عم یاز اتاق خارج شدم.دستم رو رو

 یبيغر بيآروم و عج ی.دخترکم درحال دست و پا زدن بود و صداهادميکش

  .اوردياز خودش در م
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دهنش گذاشتم که  یرو تو نهيو لباسم رو باال دادم ،س دميدراز کش کنارش

  .چشماش خمار خواب شد

همونجا کنارش خوابم  گرفتميکه از کنار دخترم م یو آرامش یخستگ از

ام نشست و لباسم رو  نهيس یرو یبود که دست نيبرد.چشمام گرم و سنگ

  .درست کرد

که  دميمده از جا پردزد او اي رهيگيبرگشته و داره انتقام م تيآ نکهيا توهم

  .داديساله م کي يیبدنش آشنا یافتادم.بو یمحکم تو آغوش کس

  ؟یديکه تو خواب خوابهيم یشکل نيا یک -

  .دور شدن نداد یاز چند سانت بهم اجازه  شتريفاصله گرفتم اما ب ازش

  .خوابم برد -

  .اوهوم -

 ري.دست زکنهيام رو نگاه م قهي یموشکافانه تو دميکه د دميرو باال کش نگاهم

  :دميچونه اش گذاشتم و سرش رو باال کش

  .باالتره اهيتخته س -

کرد و بلند شد.نشسته سرم رو بلند کردم و چشماش هوس آلود  یزير ی خنده

  :شد
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  .یبکن یکارا هينما رو دوست دارم البته اگر تو  نيچقدر ا یدونينم -

 یاز ساق پا یمحکم شگونيزد ،ن رونيکردن حرفش چشمام ب یحالج با

  :گرفتم که اخماش در هم رفت شيعضالن

  ؟یگرفت اديرو از اون دختر الله  شگونين نيا -

اش  نهيس یتو یداد بلند شدم و مشت محکم هيکه به آ یاز صفت ناراحت

  :دميکوب

  ؟یدي.فهمهياون دختر الله اسم داره ،آ -

گونه اش رو  اطيرفت خم شد و با احت سودايخرجم کرد ،سمت آ یتوجه یب

گرفتم  سودايبه سمت در رفت ،نگاهم رو به زور از آ مي.بلند شد و مستقديبوس

  .سمتش ،پشتش راه افتادم دميو کش

  :زديبوت هاش رو پا م ميبود و ن نشسته

  ؟یکجا خونه گرفت -

  :کرد و کفش دوم رو پا زد یمکث

  .اونجام نيرزميمحمد ،ز يی،کربال هيک يیکربال نيا -

چهارتا باالتر بود و اون به بهونه  يی.خونه کربالشدیگردتر نم نياز ا چشمام

  .موند نجايدور بودن خونه اش عصر رو ا ی
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  :زد یچشمک یچهره ا دنيشد و با د بلند

دنبالتون آماده  اميخوردنت ملسه ،فردا صبح م ؟رودستیرودست خورد -

  .ديباش

  :ستاديا مونيقدم رفت و پش دو

  ؟یشناسنامه براش گرفت -

  :گفتم ومديکه از ته چاه در م يیرو به زور باز کردم و با صدا لبام

  .نه -

  .تکون داد ،در رو محکم بست و رفت یدرهم رفت و سر اخماش

ساک  یهاشون رو تو یو بعض کردميرو مرتب م سودايآ یلباسا یکاريب از

 پيرو برداشتم و ز زي.پوشک و همه چذاشتميکه داشتم م یکيکوچ یدست

  .رو بستم ساک

 داريمطمئن شدم ب یانداختم و وقت سودايسمت آ ینگاه ميدر بلند شد ،ن یصدا

  .سرم انداختم ینشده بلند شدم و چادرم رو رو

 یگشاد یباز کردم و سرم رو جلو بردم.فراز بود که با خنده  مهيرو تا ن در

  :کردينگاهم م

  ؟یخوايمهمون نم -
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بودم.کنار رفتم و پرروخان بدون  نيظهر بابت کارش باهاش سرسنگ از

  .وارد خونه شد ميمستق ارهيخودش ب یبه رو نکهيا

  :زن شروع کرد به غر زدن هي نيپنکه نشست و ع یجلو

 یمثل مرغاب رميگيعرق م یچقدر هوا گرم شده نه؟از تابستون متنفرم.بو -

 ینه بو اديعطر خوششون م یبرم حمام.چرا؟چون خانما از بو ديبا کسرهي

  .گوه عرق

گلوله کردم و سمتش پرتاب  مونيرو پش کردميم زيکه داشتم آو یچادر

  :آورد نييهوا گرفت و پا یکردم.تو

  چرا خشونت قربونت برم؟ -

  :حرص خفه گفتم با

  .یرو ناراحت کرد هيشر و ور گفتنات آ نيبا هم -

  :انداخت نيياش رو جمع کرد مغموم سر پا خنده

 یهرعشق ستيقرار ن رهيبپذ ديقبول کن که با یدلش بشکنه ول خواستمينم -

  .برسه جهيبه نت

  :نشستم و چادر رو از دستش چنگ زدم مقابلش
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خوشگله ،هم خانه داره ،فقط الله.تو زبونش رو داره؟هم یچه مشکل هيآ -

  .زنت الل باشه یباشه که خجالت بکش نيمشکلت ا نکهياز ا ري.غیفهميم

  

  :چشمام درشت شد و ناباور گفتم، کردينگاه م یقال یبه گال ساکت

  ؟یکشيالله خجالت م هيآ نکهياز ا شه؟تويباورم نم -

  :ديکش یبلند نکرد ،پوف کالفه ا سر

  ؟یشناخت یشکل نيآسو ، منو ا -

  پس مشکل کجاست؟ -

  :موهاش زد یتو یچنگ

زن الل  دنيارشد بهت اجازه م یو نوه  یمشکل خونوادمه ،تک پسر باش -

  ؟یريبگ

  :بودم مونيزانوش گذاشتم ،زود قضاوت کرده بودم و پش یرو رو دستم

  .گذرهيم زيکه عاشق باشه از همه چ ی.کسيیفراز ،مهم تو -

  :شده اش نگاهم کرد رهيت یزد و با چشما یصدادار پوزخند

  .یبگذر هانيکه از خالف آ یعاشق نبود یپس تو اونقدر -
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بلند شد.انگار فلج شده بودم  ميگوش ی.صدادميخورده عقب کش کهيو  شوکه

  .نداشتم هيک نميو بب ارميرو از شارژ در ب ميبلند بشم و گوش نکهيتوان ا ی،حت

  ...آسو ،من -

  .نگو یچيه -

زده بود.لرزون بلند شدم  رونيب شيشونيسرخ شده بود و رگ وسط پ گردنش

  .بود هانيرفتم.تماس از دست رفته از آ ميو به سمت گوش

و تو  دمي.سرک کشستيفراز ن دميرو سرجاش گذاشتم و برگشتم که د یگوش

« رو باز کردم  امکي.پديتو دستم لرز ی.گوشخورديآشپزخونه داشت آب م

  « ريدنبالت شب بخ اميصبح ساعت نه م

  :رو سر جاش گذاشتم که با حرف فراز خشک شدم یگوش

  .خواميرو م هيآ -

  :برگشتم سمتش یسخت به

  ؟یگفتیچ -

  :آب رو تو دستش فشار داد وانيل

 خوامي.مادرم مخالفه ،پدرم مخالفه.نمخوامشي،سه ماهه که م خواميرو م هيآ -

  .ضربه بخوره
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  .نکردم جايدفعه سکوت کنم تا دوباره قضاوت ب نيدادم ا حيترج

 یوقت یول هيکردم ،اولش مخالف بودن که دختر شهرستان ليميعکسش رو ا -

.موضوع الل بودنش رو که گفتم انگار نرم شدن ،گفتن خوشگله دنش؛يد

  .رمشياگر بگ کنهيگرفتن ،مادرم گفت عاقم م شيفحش ناموس دادم.آت

  :ستاديگذاشت و اومد مقابلم ا نکيس یرو تو وانيل

بهم  یبه قشنگ یها عاشقانه باشه و هر عاشق یزندگ یهمه  ستيقرار ن -

 شياز ن ستياگر زنم بشه در امون ن یرو خواستم ول هيبرسن ،آسو من آ

  .دي.اگر ناراحتت کردم بابت حرفم ببخشلميمادرم و فام یزدنا

 قهيدر بلند شد تونستم پلک بزنم و آب دهنم رو قورت بدم.پنج دق یصدا یوقت

فرازه به سرعت در رو باز  نکهيدر بلند شد ،از ا ینگذشته بود که صدا

  .کردم

  :به سرعت اخماش درهم رفت دنميپشت در بود که با د یخنث ی افهيبا ق هانيآ

جلوش  ینجوريا گهيد اري هي، ستين ميرتيغ یبر ب ليدل گمينم تيزيچ نکهيا -

  .دميتنت جر م یلباسات رو تو یبگرد

  ؟یچ -

دستش بود و مشغول در آوردن کفشاش  شيزد و وارد شد ،ساک ورزش کنارم

  :شد
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جا تره و  نميو بب اميبه خودم ب گهيبار د هي نکهياز ا دهي،چشمم ترس دهيترس -

  .تهران ميگرديبرم گهيصبح با همد مونمي.امشب رو مستيبچه ن

  :ديپلک زدم و کال موضوع فراز از ذهنم پر چندبار

  .ستميمن بچه ن هانيآ -

  :شينيرو باز کرد ،برگشت سمتم و انگشتش رو گذاشت رو ب در

  .ميزنيتو حرف م اي،چه خبرته بچه خوابه.ب سيه -

 یوارد خونه شدم ،پا گذاشتم تو یقابل هضم نبود ،شاک هانيآ یرو نيا

  .کولش افتادم یبرعکس شدم و رو کدفعهي.دمشيو ند يیرايپذ

 دارينگاه کردم تا مطمئن بشم ب سودايبه آ دهيو ترس دميکش یخفه ا غيج

که  ی،جوابم شد دست دمينشده.دستم رو مشت کردم و محکم تو کمرش کوب

  .مانند به باسنم خورد یليس

  .زد که از سوزشش اشکم در اومد یجور نامرد

  .نيحاال منو بذار زم نيبا توام هم هاني،آ نيمنو بذار زم -

 نميزم یکه رد کرد و وارد شد ،در رو بست و رو دمياتاق رو د چهارچوب

  :دميگذاشت ،موهام رو کنار زدم و با اخم توپ

  ...چته -
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و با دستش تنم  ديبوسيمبا حرص  یلبام خفه شدم ،جور یگذاشتن لباش رو با

  .باشه دهيبعد چندسال به آب رس ی،انگار که تشنه ا کرديرو لمس م

که تمام  یچرا من نخوام؟من خواستيعاشقانه م یرابطه  هيکه اون  حاال

  .بود یشده و زور ليرابطه هام تحم

و دستش  ديکوب واريکمرم رو به د صانهيرو پشت گردنش قفل کردم ،حر دستم

  .کرد رونيگرفت و از سرم ب راهنميپ یرو به لبه ها

پرتاب کرد و موهام رو به عقب چنگ زد و سرش رو  یرو گوشه ا پراهنم

شکم برهنه ام حالم رو دگرگون  یگردنم برد ،حرارت دستش رو یگود یتو

  .کرديم

  .شميآسو ،برگرد پ خوامتيم -

دست لبام خارج شد ،خم شد و  نياز ب یزيکه از گردنم گرفت آه ر یگاز با

 ميو آب رو تنظ ستاديدوش ا ريکه ز یپام انداخت.تماس لبامون تا زمان ريز

  .کرد قطع نشد

نشست و بازشون کرد.با سر  راهنشيپ زير یدکمه ها یومشتاقانه ر دستام

شدن باهاش  یکيخواهان  شتريشکمش رو لمس کردم و ب یها کهيانگشتام ت

  .شدم

  ؟یموش موش یشروع راند آماده ا یبرا -
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 ريشدم ،لبم رو به ز رهيخ ازشيخمار و پر ن یرو بلند کردم و به چشما سرم

چونه ام گذاشت و لبم  ريدادم.دست ز لشيتحو یحيمل یو خنده  دميدندون کش

  :رو آزاد کرد

  بهت رحم نکنم یخوايخودت م -

  

  » هانيآ«

 يی.موهاشده بودم رهيغرق در خوابش خ یکه به چهره  شدیم یساعت مين

  .گردنش کنار زدم و سرم رو جلو بردم یکه نسبتا بلند شده بود رو از رو

گوشش رو  یالله  ريو ز دميعطر تنش کش یاز بو یقيعم نفس

  .و دوباره به خواب رفت ديام مال نهيخورد و سرش رو به س ی.تکوندميبوس

کوتاه کردم خودم رو شماتت  یرحم یکه موهاش رو با ب یاز زمان چقدر

بشه و مال من بشه.چقدر  یکيکه تنم با تنش  یداشتم از شب ايکردم ،چقدر رو

و دل من براش پر بکشه  اديبخنده و عشوه ب مونيروز عروس خواستيدلم م

  .من باشه یتا مراسم تموم بشه و برا

کنار  ميبه حسرت کردم.لرزش گوش ليتبد نهيآرزوهام رو با انتقام و ک ی همه

داشتم  کلياز آسو دور کرد.سه تماس ناموفق از ما یبالشت من رو به کرخت

  .نبود رانيا یبرا زديزنگم م یکه به تازگ یو شماره ا
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  :رو جواب دادم یگوش ديدرهم کردم و با شک و ترد اخم

  الو؟ -

  ...،پسرم هانيآ -

چفت شده ام  یدندون ها نيصداش هم منزجرکننده بود ،از ب دنيشن یحت

  :دميغر

  بهم زنگ نزن؟ گهيمگه نگفتم د -

  :بلند شد زشيهق ر یصدا

  .سالم هستن مگه نه؟یکرد دايفقط بگو آسو و نوه ام رو پ -

  :گفتم یزدم و به سرد یصدادار پوزخند

  .یاز ما بشنو یخبر چيه ستيچون قرار ن ريتو عذاب وجدان خودت بم -

رو قطع کردم و رو حالت پرواز  ی،گوش هيگر ريو بلند زد ز ديترک بغضش

  .گذاشتم

  بود؟ یک -

کش دادم ،برگشتم سمتش و اندام  دنيخند یو لبام رو برا دميکش یقيعم نفس

  :بدن خودم یرو دميزنانه اش رو کش

  ؟یشد داريمگه بچه؟چرا از خواب ب یفضول -
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  :و گفت ديلب برچ بچگانه

  .یکرد دارميتو ب -

  :دميدادم و سرشونه اش رو بوس نييشونه هاش پا یرو از رو پتو

  .،نصف شبه زدلميبخواب عز -

  :خورد و سرش به شدت باال اومد یزير تکون

  زدلم؟يعز یاالن بهم گفت -

بلند شد ،آسو  سودايآ ی هيگر زير یانکار کردنش ،صدا یبود برا ريد کمي

گذاشته بودم تا  یجالباس یرو که رو راهنميبالفاصله از روم بلند شد و پ

  .ديصبح بپوشم رو برداشت و پوش

و  یحام شهيدخترم رفتم که از قرار معلوم از فردا م یدلم قربون صدقه  تو

  .باباش یناج

 

  » آسو «

نوبتمون بشه.خسته و  ميو منتظر بود ميساعت نه تو مطب نشسته بود از

که سرش رو از  دميکوب هانيآ یبچه ها به پهلو غيکالفه از همهمه و ج

  :بلند کرد شيگوش
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  بله؟ -

  :دميکردم و توپ یاخم

  جانم؟ یبگ یريميم -

  :گوشم آورد کيکرد و سرش رو نزد یزير ی خنده

 هيبق گهيخونه.د برمتيم کنميبلندت م شميگوش بچه م اليخيمن بگم جانم ب -

  .کردن یعمل یاش باشه برا

  .بازم رو بستم شي،صدام رو صاف کردم و ن دميرو عقب کش سرم

  .چقدر شلوغه ني.ببوفتهيزودتر کارمون راه م کينيکل ميبخدا بر -

  :کرد و بچه رو از بغلم گرفت یزير اخم

  .ستيکه ن یچکاپ بشه ، پرونده سالمت داشته باشه.الک ديبچه با نيا -

  .شدم رهيرو به روم خ واريزدم و اخمو به د هيتک یبه صندل نهيبه س دست

  .سپنتا یآقا -

  :،اشاره به در اتاق دکتر زد یسمت منش ميديچرخ جفتمون

  .داخل دييبفرما -

نشسته  زيپشت م ی،دکتر حدودا چهل ساله ا هانيمن وارد شدم و بعد آ اول

  .ميسالم کرد و جوابش رو داد يیبود.با خوشرو
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 یرو رو سودايدکتر آ يیو به راهنما مياومد یداد بابت چه کار حيتوض هانيآ

اش کرد و دستگاه سوراخ کردن گوشش رو  نهي.کامال معاميتخت خواباند

  .آورد

 ینگاه کردن نداشتم ،پشتم رو بهشون کردم و چشمام رو فشار دادم.صدا دل

 دميقربون صدقه اش رفت.برگشتم و د عايسر هانيبلند شد و آ زشير ی هيگر

  .گوشاشه یقرمز تو نينگ یگوشواره  هي کهيدر حال دهيبغلش تابش م یتو

رو  نيگرفتم و منتظر موندم تا ماش هاني،بچه رو از آ مياومد رونيمطب ب زا

بچه رو در آورد.با اخم  ی هيبه موتورش داد که گر یزيگاز ت ی.موتورارهيب

  .ختينگاه کردم که دلم ر یبه سمت موتور

 یا گهي.گاز دکنهيمعلوم بود داره به ما نگاه م یکاسکت سرش بود ول کاله

زد  یبوقو تک ديرس هانيداد و به سرعت از مقابلمون گذشت.همون لحظه آ

 یشدم خودم رو دلدار یاشتباه کردم و توهم نکهي.با تصور اميتا سوار بش

  .دادم

  :انداختم و گفتم هانيخونسرد آ یبه چهره  ی.نگاهختيدلم ر ابونيخ دنيد با

  تو اتوبان؟ یچرا نزد -

  :بغل انداخت نهيبه آ ینگاه

  .رنيچون از اون طرف سمت خونه نم -
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  :کردم آروم باشم یمحکم شد و سع سودايدور آ دستم

  .برگردم خواميمن نم -

  :زد و ترک آهنگ رو عوض کرد یشخندين

  .برداشت کردم یا گهيد زيچ یزدينفس نفس م یوقت شبيد -

سفتش گرفتم  یاز بازو یزير شگونيو ناخواسته ن دميکش ینسبتا بلند غيج

  :به بازو و بعد به من انداخت ی،نگاه

  فه؟يضع یريگيم شگونيشد؟منو ن یاالن چ دمينفهم -

 یا گهيد یو زبونم رو براش در آوردم ،جفتمون تو حال و هوا دميخند

تو  ميشدیپرت م ینه ،فقط لحظه ا گذشته؟یکه چ مي.فراموش کرده بودميبود

  .شدیو خراب م مياورديم اديرو به  زيحس قشنگمون و بعد...بووووم ،همه چ

رو پارک کرد و برگشت  ني. ماشميديو خند ميخونه کل انداخت یکينزد تا

چرخ  ميبود و خاطرات به ذهنم هجوم آورده بودن.ن دهيسمتم.خنده هام ته کش

  .کرديداده بود و نگاهم م هيزده بود و به در تک

  ؟یبش ادهيپ یخواينم -

  ؟یچرا خونه رو عوض نکرد -

  :دور خونه رو نگاه کرد هيهمون حالت سرش رو چرخوند و  تو
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 ی.هرچیدوستم دار دميبود که فهم نجاي،ا یحامله ا دميبود که شن نجايچون ا -

  .ميکرد یرو هم سپر یکنارش اوقات قشنگ ميتلخ داشته باش یخاطره 

بودن دست و پا  یو خال ینداشتم.تو تباه یحس چي،ه کردمينگاهش م یخنث

  .ميو شونه به شونه وارد خونه شد ميشد ادهيپ نيمان باهم از ماش.همززدميم

 ليوسا یسانت خاک هم رو هي یبودم ،ول دهيبود که چ یهمون شکل زيچ همه

 هيبا  ختهيشلوغ و درهم ر یخونه  هيتصورم بود با  ديفکر کن ديونينبود.مد

  .سوخته رو به رو بشم مين گاريعالمه غذا و س

رو به زبون  کرديم ینيکه رو دلم سنگ یکه پشت سرم بسته شد حرف در

  :آوردم

  .بهت سخت گذشته باشه ادينم نجايبه ا -

رو با خودم  کمي.ساک کوچشدیحس م نشيو نگاه سنگ نينفس سنگ یصدا

اتاقمون به سمت اتاق کارش رفتم تا اونجا بمونم.در رو باز  ی،به جا دميکش

  .اتاق کار نبود مات موندم هيکجاش شب چيکه ه یاتاق دنيکردم و با د

  ه؟خوشگله؟يچ -

بود که توان حرف زدن رو ازم  بايز نقدريمقابلم ا یخاکستر یصورت اتاق

رنگش  ینقره ا یتخت گهواره ا یرو رو سودايکنارم زد و آ هانيگرفته بود.آ

  :و نگاهم کرد ستاديخوابوند.وسط اتاق دست به کمر ا
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  خوشت اومد؟ -

  :خشک شده ام تر بشه یدهنم رو قورت دادم تا گلو آب

  ؟یرو درست کرد نجايا یک -

  :و کالفه گفت ديموهاش کش ونيم یدست

  .و اتاق رو مرتب کردن ديهفته بعد رفتنت سفارشام رس کي -

داده  وارياز د یگردنش برآمده شده بود و تلخ نگاهش رو به گوشه ا رگ

گونه اش گذاشتم و به سمت خودم  یو دستم رو رو ستادميبود.مقابلش ا

  .چرخوندم

  که حس کنم اشتباه از من بوده؟ یکن یکار یخوايچرا م -

 رونيب ديسوق داد.دستم رو گرفت و کش سودايکرد و نگاهش رو به آ یمکث

  .اتاق

  .نييپا یايب طونياز خر ش یخواينم یجفتمون بود ،ول ريتقص -

  :ستادميا يیرايو وسط پذ رونيب دميرو از دستش کش دستم

جوابم  دميپرس ی،هرچ یکرد ی.ازم پنهان کارشهيچون باورم نم -

  که زنش گذاشته رفته؟ هيمرد یخونه  هي.اصال به خونه نگاه کن.شبینداد

  :ستاديابروش رو باال انداخت و مقابلم ا یتا
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بشه که مال تو  دايپ یزيچ یريلباس ز دي،شا یاتاق خواب رو نگاه نکرد -

  .ستين

.مشتم رو گرفت دمياش کوب نهيس یتو یو مشت دميکش یخفه ا غيحرص ج از

  .ديو منو به سمت خودش کش

 طونيرو باال گرفتم و به صورت خندون و ش اش شدم ،سرم نهيس سنجاق

  :آورد و مماس با صورتم نگه داشت نييشدم.سرش رو پا رهيخ

عکس قبل و بعد  فيشده بود ،ح یزياز قبل برنامه ر نجاياومدنت به ا -

  .نگرفتم برات

  مثال؟ -

  :به پشت سرم نگاه کرد متفکر

  .کار نبود نيا یپشتت جا برا یمثال اون کاناپه  -

  :نگاهش کردم یسوال

  ؟یچه کار -

  :زد یچشمک

  .کار نيا -
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زد ،از  مهيکاناپه و کنترل شده روم خ یخودش من رو پرت کرد رو همراه

  .رو چنگ زدم راهنشيترس افتادن جفت دستام رو مشت کردم و پ

و به سقف نگاه  ميبود دهيکنار هم خواب یطوالن یمعاشقه  هياز  خسته

خودش بود  شي.جواب تمام سواالتم پخواميمیچ دونستميم گهي.حاال دميکرديم

  .خوش رو به من بدهکاره یبه پنج ماه زندگ کيکه نزد ی،کس

  .هانيآ -

  :کرديم یموهام باز یبسته بود و با دنباله  چشم

  هوم؟ -

  ؟یکرد کاريچهارماه چ نيحرف بزن ،تو ا -

شد.رو  نهيدستاش تموم شد ،نفس کالفه اش رو ول کرد و دست به س یباز

  .سرم گذاشتم ريبه پهلو شدم و دستم رو ز

،تمام مقدماتش فراهم  رونيب اميکار ب نياز ا خواستميم یبر نکهيقبل از ا -

نداشتم.خودم گروه خودم رو لو دادم  یچيبود فقط مونده بود حمزه که ازش ه

 نيح سي.پلباميرق یهمکارام حت یبار جور کردم به عنوان طعمه برا هي،

  .کرد رشونيقاچاق دستگ
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دوباره  مهيکه مجبور شدم نصفه و ن ختميروز بعد رفتنت اونقدر بهم ر سه

من زوم  یکه باعث شد حمزه رو نيکنم ،هم داي.تا تو رو پباند رو سرپا کنم

  .کنه

 یو گوشام برا شدیم نييصورتش باال و پا یکرد ،نگاهم مدام رو یمکث

  .شده بود زيحرفاش ت ی هيبق دنيشن

 سيآوردم.محموله اش برام لو رفت.به پل ريماه بعد از حمزه آتو گ هي -

 خواستميقرار گذاشت.نم هيگزارش دادم ،شب قبلش حمزه بهم زنگ زد و 

دنج  یجا هيتو محمودآباد ، الشيو یکايرفتم.نزد نيهم یجلب توجه کنم برا

 یشدن.شک کردم ،هرچ شتريکم کم آدماش ب یبود ول یعاد یلي.اولش خ

  .نخوردم ردآو

  .ستيدرست ن یزيچ هيوسط  نيبود ا دهيهم فهم کليما

  :دميکرده بود رو پرس ريکه ذهنم رو درگ یسوال

  شکوفه نبود؟ -

  :یگوشه چشم نگاهم کرد ،سرد بود و خنث از

  .نه نبود -

  .کردمياکشن رو نگاه م لميف هيتند شده بود ،انگار  نفسام
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اطراف باشن ،بهشون اسلحه  نيسپرده بود هم ريبه چند نفر زورگ کليما -

اتفاق افتاد  دفعهي زيداده بود و با پول دهنشون رو بسته نگه داشته بود.همه چ

،حواسم هم به  مي.همه پناه گرفتکليگلوله که زده شد خورد به کتف ما نيول،ا

  .بود هم به حمزه تا فرار نکنه کليما

خورد  بياز غ ريت هي رمشيماشه رو بکشم و نشونه بگ نکهيقبل از ا یول

  .شيشونيوسط پ

  .کردم آروم باشم یدهنم گرفتم و سع یرو جلو دستم

فرار کردن  راي.اون زورگديخواب ايراندازيکه بلند شد ،ت سيپل ريآژ یصدا -

بود که  یکار ک دميرسوندم.هنوز نفهم نيرو به ماش کليما یو منم به سخت

بوده که من رو لو  یکار هرکس که بوده همون دونميم یحمزه رو کشت.ول

  .بکشه و راحت خالصش کنه رونيداده تا حمزه رو ب

همسرم  گهيراحت شده بود که د الميخ یبود ،از طرف یفيکث یايدن چه

تو اون جنگ چند نفر  هانيبود که آ ريذهنم درگ یو از طرف ستيخالفکار ن

  !کشته باشه تونهيرو م

 هانيوق زده ام سر بلند کردم و به آ یقار و قور که بلند شد با چشما یصدا

زدم  یانجام دادن.پق یبود که کار بد يیپسربچه ها هينگاه کردم.نگاهش شب

  :ديکوب ميشونيکرد و به پ یخنده ا هاني،آ رخندهيز
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  .نخوردم یچيخب؟من ه هيچ -

 یزيچ هيبرو از آشپزخونه  ؟خبیباحال بود.مگه بچه ا یلي،خ یواااا -

  .بردار بخور

  :کل صورتش رو پوشوند طنتيو ش خباثت

  .خوردميخوشمزه تر م زيچ هيآخه تا االن داشتم  -

.به ضرب از جا بلند دميو به بازوش کوب دميکش یفيخف غيج شييايح یب از

  :شد و دستش رو سمتم دراز کرد

  .ميشام بخور رونيب ميبلند شو ،کارات رو بکن بر -

 دونميبود؟نم طيام رو جمع کردم ،دستش رو گرفتم و بلند شدم.تحت شرا خنده

پاهام بلند شدم و  یپنجه  یبود رو نيي،اما دلم خواست ببوسمش.تا سرش پا

  :کردم و گفتم یزير ی.مات شده برگشت سمتم ،خنده دميو بوسگونه اش ر

  .یخوبه که هست -

سمت اتاق و در رو بستم.پشت در  دمينگاهش و برقش رو نداشتم ،دو تاب

که هرآن ممکن  ديکوبيمحکم م یقلبم گذاشتم.اونقدر یو دستم رو رو ستادميا

  .اديب رونيام ب نهيبود از س

شده  دهي.مرتب و منظم چدميکمد رو باز کردم و لباسام رو داخل کاور د در

برداشتم و  یرنگ یآب یمانتو نشوني.از بداديهم م ندهيمواد شو یبو ی،حت



585 | P a g e 
 

بابونه ام رو برداشتم و در  یبا گال ی.شال آبدميکش رونيرو ب نميشلوار ج

  .کمد رو بستم

چرم  یدست في.کومديبهم م یليو خودم رو برانداز کردم.خ ستادميا نهيآ مقابل

از اتاق  هانيآ یبرداشتم و از اتاق خارج شدم.صدا زيم یرو از رو ديسف

  .ومديم سودايآ

 هانيمقابلم شدم.آ ینشدنفراموش یدادم و شاهد صحنه  هيچهارچوب در تک به

قربون  رلبيو ز کرديم سودايآ یرو پا یعروسک یبا وسواس جوراب ها

  .رفتیصدقه اش م

  .ممنوعه دزدنيد یواشکي -

  :رو به اون راه زدم و وارد اتاق شدم خودم

  م؟يبر -

  :رو بلند کرد و گفت سودايآ

  .ميبر -

*****************************  

 رشيکر یرو از تو سودايآ ريش شهيلبم رو با دستمال پاک کردم ش دور

  .گذاشتم فشيبرداشتم و تو ک
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  شد؟ یشکوفه چ -

  :تفاوت گفت یاز نوشابه اش رو خورد و ب یکم

  م؟يبگرد ميازش خبر ندارم.بر -

 یرو صندل سودايآ ري.کرميتکون دادم و بلند شد دييتا یرو به نشونه  سرم

 ميرستوران خارج نشده بود نگيپارک یعقب محکم کرد و سوار شد.از ورود

  .ترمز زد یمحکم رو هاني.آديچيجلومون پ ینيکه ماش

سپرها بهم برخورد کردن.مرد راننده  دميخورد که فهم یتکون آروم نيماش

  :با اخم در رو باز کرد هانياومد و شروع کرد به داد زدن.آ رونيب

  .نشو ادهيپ -

 الميو سالمه خ دهيکه راحت خواب دميرو د سودايرفت.برگشتم عقب و آ رونيب

شده.از  قهيت به دس هانيآ دميراحت شد.با همهمه ها که باال رفت برگشتم و د

رو  هانيو آ ستادميا نشونيجمع.ماب نيشدم و خودم رو انداختم ب ادهيپ نيماش

  :عقب روندم

  .نشده که یزيولش کن ،چ -

  .ی. د حرف بزن اگر مردیکرد قرقر یباز کن دهنت رو بگو چ -

  : اش گذاشتم نهيس یرو رو دستم
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  ..ولش کنگهيبس کن ،ساکت شد د -

  :ديتو موهاش زد و رو به من غر یچنگ

  ؟یشد ادهيتو چرا پ -

  :کنم رونشيکردم از اون معرکه ب یرو گرفتم و سع دستش

  .تنهاست سودايآ مينگرانت شدم خب.بر -

 مينشست نيسوار شد و رفت.داهل ماش عايسر کرديکه تا االن دعوا م یمرد

که دورمون جمع شده بود متفرق بشن.برگشتم و با  یتيجمع ميو منتظر موند

  .ستاديقلبم ا سودايآ دنيند

  ستيبچه ام ن هانيآ -

پرونده.از بس دستمال رو  ليو منتظر تکم مياتاق سرگرد نشسته بود تو

  .چلونده بودم که کاربردش رو از دست داده بود

با پاش ضرب گرفته بود و از  هاني.آديکشيم ريام ت نهيو س سوختيم چشمام

  .و نامرتب شده بودن شونيبس تو موهاش چنگ زده بود که پر

بچه ام  نکهي.اگرفتيو قلبم درد م ومديتو مغزم م ويسنار هي هرلحظه

  .شدمیم وونهيداشتم د اديسرش م يیدارن؟چه بال کاريکجاست؟باهاش چ
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آورد  ورشي بايتقر هانيباز شد و افسر جوان وارد شد ،از جا بلند شدم و آ در

  .سمتش

  شد؟ یچ -

که  نهي،حدس ما ا ميرستوران رو چک کرد یمداربسته  ینايما دورب -

  .شده بوده تا شما رو از بچه دور کنه یزياومده برنامه ر شيکه پ يیدعوا

بچه رو از  یچون شخص ستيکه باهاش بچه رو بردن معلوم ن یا لهيوس

هست که بعد از دعوا همون  ني.احتمال اشهيدور م عايو سر دارهيبرم نيماش

  .،دزد رو سوار کرده باشه نيماش

هست که فعال تو  ی،مجرم سابقه دار ميکرد يیراننده رو شناسا ما

.هر تماس کننيخونه ،بچه ها خط شمارو شنود م دي.لطفا برهيمرخص

که باهاتون  ید؟کسيستيمظنون ن یباشه ما حواسمون هست.به کس یمشکوک

  دشمن باشه؟

بود دشمن  اديکه ز یزينگاه کردم.چ هانيبه آ نهيو با ک دميرو باال کش دماغم

خواست حرف بزنه که  هانيکه همه رو لو داده بود.آ یخالفکار هانيآ یبرا

  .نگاهش بهم افتاد و ساکت شد

  :نگاه ازم گرفت و گفت کالفه

  .کار اونا باشه کنميفکر نم یهستن ،ول یچند نفر -
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کنارم نشست و من رو تو آغوشش  هاني.آهيگر ريدم زشکست و بلند ز بغضم

  .گرفت

  .ميکنيم داشيآروم باش پ -

  .اريخانم ب یآب قند برا وانيل هي یمراد -

و آرامش سرگرد  هانيمخم بود ،آغوش آ یسرباز رو یاحترام نظام یصدا

  .بلند شد هانيآ یگوش ی.صداديجوشيو سرکه م ريمخم بود.دلم مثل س یرو

  :در آورد بشيرو از ج یگوش

  .شماره ناشناسه -

ام رو از اون شدم.انگار بچه رهيخ یاومدم و به گوش رونيبغلش ب از

  .خواستميم

  .ديصبر کن -

  :اتاق داد زد رونياز جا بلند شد و ب عايسر سرگرد

  .دي.رد خط رو بزنديبچه ها همه آماده باش -

  :اتاق و آروم گفت یتو برگشت

  .ميکن داشيتا پ ديمعطل کن قهيتا سه دق -

  :بلندگو گذاشت یرو رو یتکون داد و گوش یسر هانيآ
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  الو؟ -

  پسر؟ یچطور -

  .صداش رفت.امکان نداشت دنياز شن نفسم

  من کجاست؟ ی.بچه کنميکنم پاره ات م داتيپ -

 یسودايبعد قلبم از جا در اومد.آ یاومد.کم یخش خش یزد و صدا یا قهقهه

  :زد شمياش آت هيو گر کرديم ونيمن داشت بلند بلند ش

  هنوز سالمه. البته فعال -

  :عربده زد یگوش یبلند شد و تو هانيآ

  .کنميتار مو ازش کم بشه خاندانت رو محو م هي، شرفيب -

 خوامي،م خواميپسرجون.زنگ زدم بگم من پول م واشي، سيه سيه -

.فقط سه روز برميبچه ات رو م یگلو یبگ یزيچ سي،به پل ارديليبرم.پنج م

  .یداروقت 

 ديشد.اتاق دور سرم چرخ یچ دمينفهم گهي،د ديچياتاق پ یبوق آزاد تو یصدا

  .شد اهيس ايو دن
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 یتخت تو خونه  ینبودم ،رو مارستانيچشم باز کردم.ب یسردرد بد با

سرمون نازل شده از جا  يیچه بال نکهيا یادآوريبودم.با  دهيخودمون خواب

  .اومدم رونيو از اتاق ب دميپر

فرو رفته  یبود و خونه تو سکوت مرگ آور دهيمبل دراز کش یرو هانيآ

  بود

  .هانيآ -

 یرو سودايآ یخرس یلباس صورت دنيچشماش بود ،با د یدستش رو ساعد

  .شد کهيت کهياش دلم ت نهيس

  .هوم -

  :نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم نيزم یپاش رو کنار

  کنه؟يم کارياالن بچه ام چ -

و حجم  ديجوشيام م نهي.سخواستينفساش قطع شد.دلم مرگ م یصدا یحت

  .شدیو حروم م رفتیبچه ام باشه ازش م یغذا ديکه االن با یريش

  م؟يارياز کجا ب ارديليپنج م -

  .خوامشينجس رو زنده م کهيجور کنم.فقط اون مرت تونمياون پول رو م -

  ؟یارياز کجا م -
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  :شد و نشست ،دستش رو پشت کمرم گذاشت و نوازشم کرد بلند

  .دوباره زنگ بزنه ميمنتظر بمون دي،فقط با ذارميزنده اش نم -

  :زانوم بلند کردم یرو از رو سرم

  مگه ردش رو نزدن؟ -

  .مونده بود ردش رو بزنن که قطع کرد هي،فقط چهل ثان هينه ،چهل ثان -

  :دميموهام فرو کردم و نال یدستام رو تو جفت

  .هانيتوروخدا آ ريپول رو بهش بده ،بچه رو ازش بگ -

  :پاش افتادم یآوردم و رو رونيرو ب دستم

 يی،از تو یاون مرد شد ی نهيکه باعث ک يی.از توخواميبچه ام رو از تو م -

آروم رو بهم  یزندگ هيکه  يی،از تو شناسهیکه هنوز بچه ام نم

  .کن داشيپ کنميم.التماست یبدهکار

مبل  یبغلش گرفت و به پشت یبغلم انداخت و بلندم کرد.من رو تو ريز دست

  :داد هيتک

  .کردم زنده اش نذارم داشيپ خورمي.قسم مکنميم داشيآروم باش ،پ -

  :اش بلند کردم نهيس یدر رو زدن ،با هول و وال سرم رو از رو زنگ



593 | P a g e 
 

بهش  نجايا انيبه خودت مسلط باش ،فرازه.زنگ زد با آق بانو ب کميآسو  -

  .نجايشده ،اومد ا یگفتم چ

کل ماجرا رو  دي.از همون اول که رسگذشتیاز اومدن فراز م یساعت کي

  .زديبال بال م دهيبوده مثل مرغ پر بر یکار ک ديکه شن ی.زمانديپرس هانياز آ

 یمبل نشسته بودم و سرم رو یرو هاني.کنار آمينداشت یحال خوب چکدوميه

  .ديجویمبل تک نفره لم داده بود و ناخون م یشونه اش بود ،فراز هم رو

رو چنگ زد ،شماره  یگوش هاني،آ ميديبلند شد همه از جا پر یگوش یصدا

  :و جواب داد ديکش یقيناشناس بود.نفس عم

  !بله -

  .خواميامشب پول رو م نيبچه ات ،من تا هم ینکره  یخسته شدم از صدا -

تموم  گهيتا دوساعت د یو دب سيتو پار هانيآ یفروش خونه ها ی معامله

تو حساب بود.تا شب فقط پنج  گهيتا دوازده ساعت د تيو پول نها شدیم

  .ومديساعت مونده بود.نفسم قطع شد و باال ن

  ....تصورش هم وحشتناک بود واسمکرديم ستيبچه ام رو سر به ن اگر

  .اميبده م آدرس -

هم  ینگاه کردم.برگشتم سمت فراز که چشم رو هانيآ یجد ی افهيبه ق شوکه

  .آروم باشم خواستيگذاشت و م
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  .واست فرستميآدرس م گهيساعت د مي.تا نارهيتو نه ،آسو خوشگله م -

قرار بود من پول رو  نکهيا دنياز شن هانيجواب دادن بهمون نداد.آ مهلت

  .د که گردنش سرخ و رگش باال زده بودشده بو یعصب یببرم اونقدر

  .ديارزیم یزينجات بچه ام به هرچ یبودم ،ول دهيهم ترس خودم

  ؟یکن کاريچ یخوايحاال م -

  .بود وفتادهيشماره ن ندفعهيزنگ خورد ،ا یگوش دوباره

  .الو -

  .هستم یوانيسپنتا.سرگرد مر یآقا -

  .دييبفرما -

و از خانومتون  مييشما اونجاآدرس رو که براتون فرستاد ما قبل از  -

،احتماال مسلح  دينکن یبه انجام هرکار بي.لطفا مجرم رو ترقميکنيمحافظت م

  .ميکن ريرو دستگ ريگروگان گ ميتا بتون ديبر شيخواهد بود.طبق نقشه پ

کرده که  نهيک یکار رو انجام بده.اون آدم اونقدر نيا تونهيهمسر من نم -

  .ارهيسرش ب يیممکنه هربال

  .وفتهيبراشون ب یاتفاق ميذاريما نم ديمطمئن باش -
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 ینشستم.صدا واريکن نبود.در اتاقش رو باز کردم و کنار دتهوع ول حالت

  .حرفاشون رو نداشتم ليتحل هياما من قدرت تجز ومديحرف زدناشون م

  .هيبفهمم ک تونستميتنش م یبو یاز رو دهيکنارم نشست ،ند یکس

  ؟یبهش بد یپول جور کن یخوايم یچطور -

  ره؟يمگه قراره پول بگ -

  .یرو فروخت زيتو همه چ -

  .اون خرفت کالش یفروختم نه برا مونيتو و زندگ یبرا -

  :زدم و اشک از گونه ام سر خورد هيرو به چهارچوب در تک سرم

  .دلم براش تنگ شده -

  :ديخش دار و بمش به گوشم رس یصدا

  .ذارميکنم زنده اش نم داشيپ -

  .،نذار قسر در بره ريخوب بگ ليوک هي -

  .زندان وفتهيب ستي،پس قرار هم ن رهيپول بگ ستيقرار ن یوقت -

  :سمتش دميخز نيزم یدستم گونه ام رو پاک کردم و رو با

  ؟یکن کاريچ یخواي؟میچ یعني -
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  :ديسرد و ترسناکش غر یدرهم و صدا یاخما با

خط  یبچه ام ،دست گذاشته رو یتو ،دست گذاشته رو یدست گذاشته رو -

  .اياون دن کنمياش م کسرهي.رتميقرمز غ

بازوش گذاشتم.بدنش رو منقبض کرده  یجلوتر رفتم و دستم رو رو دهيترس

  .داشت یبود و لرزش محسوس

  .سينکن ،بسپر دست پل ی،کار هانيتوروخدا آ -

  .نگاهم کرد قيرو برگردوند سمتم و عم سرش

  .سيرئ -

ها  گارديمثل باد تيکه با اخم و جد دميرو د کليسر بلند کردم و ما شوکه

  .داشتیبرنم هانيآ یبود و نگاهش رو از رو ستادهيپله ا یرو

  .غذا سفارش دادم ،به من نگاه کن -

 ستاليکر ی رهيگرفتم و خ کليو محکمش نگاه از ما یدستور یجمله  با

  :چشماش شدم

 ینخورد یزيچ نمي.به موت قسم برگردم ببیخوريبا فراز غذا م نييپا یريم -

  ؟یدي.فهمزنميم شيخونه رو باهم آت نيخودم و خودت و ا
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 زيگذشته بود.آروم قرار نداشتم و سر م کليوما هانياز رفتن آ یساعت دو

  .کردميم ینشسته بودم و با غذام باز

  ؟یخوريچرا نم -

  :رو انداختم تو بشقاب و بغضم رو رها کردم قاشق

 یچ ستي،چهارده ساعته معلوم ن ستيبچه ام ن یذا بخورم وقتغ یچطور -

  .یدرک کن یتونيفراز.نم شميم وونهيد ده؟دارمينه.خواب اي زهيخورده ،پاش تم

و جلوم گذاشت.صورتم رو با دستام پوشوندم و بلند زدم  ختير یآب وانيل

  .هيگر ريز

  .ذاشتميبچه ام رو تنها م ديمن بود.نبا ريهمه اش تقص -

  :کمرم نشست و بغلم کرد یاومد ،دستش رو شيصندل یصدا

  .شتهيات پبچه گهيو چهارساعت د ستيآروم باش ،کمتر ب -

 سوختيو چشمام م کردي.سرم درد مدميکش یقيرو برداشتم و نفس عم دستم

  .ومديو نفسم باال نم کرديم یني،قلبم سنگ

  .اديبر ب يیکارا نيهمچ هياز دستش  کردميفکر نم چوقتيه -

 تشيو عصبان تيغرق در جد یمعنادارش نگاهم رو به چهره  سکوت

  :دوخت
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  شده فراز؟ یزيچ -

  .گرفت و سرش رو چرخوند طرفم خچاليرو از  نگاهش

  .نه ،غذات رو بخور -

  :بلند بشه که دستش رو گرفتم و مانعش شدم خواست

  اومده؟ يیبال سوداي.نکنه سر آديهست به منم بگ یزيتورو خدا ،اگر چ -

  :و گفت ديمواخذه گرانه سرم رو بوس نبارينشست و ا دوباره

  .یکنيکه م هييچه فکرا نيا وونهينه د -

  ؟یپس چ -

  :ديلبش کش یصورتم رو پاک کرد و مردد زبون رو اشک

  .داشته باشه یريکه اون جسارت گروگان گ ميکنیفکر نم هانيمن و آ -

  :درشت شد و لب زدم چشمام

  ؟یک کنه؟مثاليداره کمکش م یکي یعني -

  :و از جا بلند شد ديموهاش کش یتو یدست

معلوم  یچيهم از تو.فعال ه ديداره ،شا نهيک هانياز آ ديکه شا یکي، ميدونينم -

 یموشمنو بخوره که چرا موش ومدهي.اون غذا رو بخور تا لولو نستين

  .خانمش غذا نخورده
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  »هانيآ«

ضرب گرفته بودم و تو سرم پر بود از هزاران نقشه  زيم یخودکار رو با

  .که حالم رو خوب کنه یقتل ی

  .بهت بگم ديرو با یزيچ هيمن  -

  :نگرفتم زيرو از طرح چوب م نگاهم

  هوم؟ -

داره نه من باهاش مثل  ینه از من ترس د؟اونيو ترد کليداشت ،ما ديترد

 یرفتار کردم تا حساب ببره.کنجکاو سرم رو بلند کردم و چهره  ردستميز

  .رو از نظر گذروندم ششيپر از تشو

  فرار آسو کار خانوادشه؟ یگفت ادتهي، شيپنج ماه پ -

ابروم رو باال انداختم ،اون زمان هم شک داشتم کار خانواده اش باشه و  یتا

  .نبود که بهش مظنون بشم یا گهيد ی نهيگز

  خب؟ -

  :دهنش رو قورت داد و دستاش رو تو هم قالب کرد آب
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.بعدش ینابودشون کرد یزد یديبه آسو نرس یديد یسراغشون ،وقت یرفت -

  ...هم که مادرت رو

  :حوصله داد زدم یبود با دست دست کردنش ،ب ختهيرو بهم ر اعصابم

  .برو سر اصل مطلب -

  :گفت یضربت

  .کار من بود -

گردنش رو بشکنم  ديمغزم دستور داد با یشوک هضم جمله اش موندم.وقت تو

هم از  کلي،ما نيزم یافتاد رو یکه صندل یبه سرعت از جا بلند شدم جور

  .سنگر گرفت زيو پشت م ديجا پر

  ؟یکرد یچه غلط -

  .که زدم سوخت و خراش برداشت یام از داد حنجره

رفتم و  نيهم ی.برایپاشیباند رو از هم نم گهيفکر کردم اگر آسو نباشه د -

  .رو بهش گفتم زيهمه چ

و جا به جا  ديهاش لرز هيکه پا ديکوب زيم یگره زده ام رو محکم رو مشت

  :شد

  .یخواستيانتقام م یتو اون دختر رو برا هانيآ -
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  :زدم عربده

که  ستيخفه شووو ،زن من حامله بود.بهت گفته بودم االن وقتش ن -

من  ی.تو خوشحالگميبرگشت بهش م ميبفهمه.گفتم هروقت آرامش به زندگ

 یمن آسو رو برا یو بازهم احمقانه فکر کرد یبود دهيرو از بچه دار شدن د

  خوام؟يانتقام م

گناه  یوسط ب نيسر مادرمه و آسو ا ريز زيهمه چ یدونستيم نکهيوجود ا با

  من شد؟ ی نهيک یقربان

  :گفت مونيباال آورد و پش ميرو به حالت تسل دستش

 نيتا ا کردمي،فکر نم یشيم زيهمه چ اليخياگر آسو نباشه ب کردمیفکر م -

  .یباش زيحد...چ

  :نگاهش کردم که تند گفت زيت

  .یعاشقش باش -

هول دادم که به ضرب  یرو ناگهان زي.مدميرو از داخل گاز گرفتم و جو لپم

  .نيزم یشکمش خورد و از پشت افتاد رو یتو

  .خدا لعنتت کنه ،ماتحتم داغون شد -

  .بعد یبلند شو ،حسابت باشه برا -
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  .جا بلند شد و پشتش رو ماساژ داد از

  ست؟يحساب ن نيا یعني -

 سيرو پل یرد گوش خواستميبلند شد.همونطور که م ميگوش امکيپ یصدا

.آدرس و زمان ديرسیبه دستشون م امکيبزنه و بعد چند ساعت پ تونستینم

  .برام فرستاده بودرو 

  .سر قرار ميبر ديساک پوالرو آماده کن ،ساعت سه صبح با -

  ه؟يپس ک ستي،اگر شکوفه پشت ماجرا ن هانيآ -

،تمام  کشتمیرو م یبود که کس یبار نيآخر نيگذاشتم.ا بميج یرو تو یگوش

  .موندن نبود یجا رانيا یتو گهيماجرا د نياموال رو پول کردم چون بعد ا

  .قسر در بره ذارميکه هست نم یهرکس یول دونمينم -

دلم باهاش  یو قصد نداشت ولم کنه.از طرف ومديجوجه اردک دنبالم م مثل

  .نداشتم کلياز ما ريرو غ یکس گهيصاف نبود و از طرف د

  وفته؟يآسو ن یبرا یاتفاق -

دستم رو مشت کردم  ارهيسر آسو ب يیبال نکهيخشک شدم.از تصور ا سرجام

  .کردم یو خالر ميصبو فشار ع
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 يیتا بال دميکشيکمتر زجر م ومديم سودايسر آ يیاگر بال یبود ول ظالمانه

  ...بدون آسو یداشتم ول زي.من با آسو همه چاديسر آسو ب

  .نشده ريتا د وفتيراه ب -

 ديدر پارک کردم و کل یرو جلو نيرو محکمتر برداشتم.ماش یبعد یها قدم

  .انداختم

  سپنتا یآقا -

.حق داشت کردينگاه م بايبا تعجب به ز کليرو با حرص فشردم ،ما چشمم

کنه و آخر  کيداشت خودش رو بهم نزد یسع بايکه آسو نبود ز ی،زمان

 يیدعوا شيو کم و ب زير یمجبور شدم با خانواده اش حرف بزنم.از صداها

  .خونشون راه افتاده بود خبر داشتم یکه تو

 یزيو تنها چ دميرو با دست گچ گرفته و صورت کبود د بايبعد ز یمدت یحت

بود و حاال دوباره  زيهمه چ انيدر جر کليکردم پوزخند بود.ما بشيکه نص

  .بود ستادهيجلوم ا

  .دييبفرما -

پا و اون پا کرد ،دهن باز کرد حرف بزنه که در خونه با شتاب باز  نيا یکم

خودش رو محکم پرت کرد تو بغلم و بلند زد  دنمياومد. با د رونيشد و آسو ب

  .هيگر ريز
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سمتم انداخت و بدون  یديآسو شوکه شده عقب رفت ،نگاه پر ترد دنيبا د بايز

  .برگشت یحرف چيه

  ،بچه ام کجاست؟ یديکه رس دمي؟دیکجا بود -

رو  یدر رو بست و فراز در ورود کليو بغلش کردم ،ما دميرو بوس سرش

  .برام باز گذاشت

 کيتشکر تکون دادم که چشم بست ،کفشاش رو در آورد نزد یبرا یسر

  .که محکم گرفتمش وفتهيبود ب کيشد و نزد یپاش خال ريز ميديمبل که رس

  غذا خورده؟ -

بهش نگاه کردم و  زياز تاسف تکون داد که اخمام تو هم رفت ،ت یسر فراز

  :بگم گفت یزيچ نکهيقبل ا

 ستي.معلوم نستيهشت ساعته بچه ام نچهل و  کينگاهم نکن.نزد ینجوريا -

  غذا بخورم؟ ینه ،اصال کجاست.سالمه؟بعد توقع دار ايخورده  یزيچ

گذاشته  واريکنار د ینشستم.ساک نيزم یمبل خوابوندمش و کنارش رو یرو

  :ستاديمقابلمون ا کليشد و ما

  آماده ست -

  :شد و فراز جلو اومد زيخمين آسو
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  آدرس فرستاده؟ -

  :کردم و گفتم داديشب رو نشون م ميبه ساعت که هشت و ن ینگاه

  .آره ،فرستاده -

  :بازوم گذاشت و محکم فشار داد یدستش رو رو آسو

  ؟یجمع کرد یهمه پول رو چجور نيا م؟اصاليبر ديبا ی،کجا؟چه ساعت یک -

.بلند شدم و زديدر و اون در م نيمرغ بال و پر کنده خودش رو به ا نيع

  :بغلم گرفتم یمبل نشستم و سرش رو تو یرو

  .،ساعت سه صبح قرارمونه زميآروم باش عز -

  :سوخته جز زد نهياومد و س رونياز آغوشم ب عايسر

  ر؟يد نقدريچرا ا -

  :دميرو بوس شيشونيو پ دميکش شونشيپر یبه موها یدست

رو هندل کنم زمان  زيهم هست ،تا بخوام تو رو آماده کنم و همه چ ريد -

  .کمه

که چشمام  دميکرده بودم و نخواب هيدوازده شب بود ،اونقدر گر ساعت

که پر کرده بود رو  یاسلحه ا هاني.آومديو داشت از حدقه در م سوختيم

  .گذاشت زيم یچک کرد و رو
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نقشه رفته بود و سر  یزيریبعد از پ کلي،ما فکریساکت بود و تو فراز

  .کرده بود نيقرار کم

ماجراهاست تا  نيکه پشت تمام ا یکس شيزنده بمونه و بره پ تيآ خواستنيم

و نگاهم  دادميکنارم نشست ،گهواره وار خودم رو تکون م یکنن.کس داشيپ

  .شدیاز ساعت برداشته نم

  .شتهيدخترت پ گهيآروم باش آسو ،چند ساعت د -

  .و لرز داشتم کرديسرد از بدنم چکه م عرق

 ؟یچ اديب هانيسر آ يی.اگر بالرونيب زنهيدلم داره از حلقم مفراز ، تونمينم -

 يیبال دياصال شا ه؟يو قالب ستيپول ن شتريبفهمه نصف ب اياگر دبه کنه  اي

  رو بهمون نده؟بچه ايآورده باشه ،  سودايسر آ

  .دميو دندون ساب دميوار کش کيستريرو ه موهام

  .،نکن یاياز پا در م ینجوريا -

  :بلند شد هانيمحکم و سرد آ یصدا

  .وقت رفتنه -

  .فرفره بلند شدم و سمتش رفتم مثل

  .ديمراقب خودتون باش -
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 لشيتحو یپرذوق یتکون داد و جلوتر رفت ،برگشتم و خنده  یسر هانيآ

  :دادم

  .شميپ گردهيبچه ام برم -

  :کرد یپر استرس ی خنده

  .ی،برو که قراره با فلفل عمو برگرد زنهيدلم شور م -

گرم تابستون من لرز کرده  یهوا .توميبود دهيبود که رس یساعت مين

بود و  کيشهر ،تار رونيب يیجا هيآب و علف  یبرهوت ب هيبودم.وسط 

  .دميديرو نم یچيه

دست  ومديکه از دور م ینيبود.نور ماش کليو ما هانيوجود آ ميدلخوش تنها

  .کرديو پاهام رو لرزوند.ساک کنار پام افتاده بود و دستام طلب دخترم رو م

خاموش شد نور  نيماش یک تو چشمم خورد ،چشم بستم. وقت نيماش نور

  .گذاشته شد و تونستم چشم باز کنم کيحالت اتومات یرو نيماش

  :به اطراف نگاه کرد شخنديشد و با ن ادهيپ نياز ماش تيآ

  ؟ی.چطوريیکه تنها نميبيم -

  :جلو اومدم و با لحن پر از التماسم گفتم یقدم
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ام رو بهم بده.نگاه پوال رو آوردم فقط دخترم توروجون مادرت بچه تيآ -

  .رو بهم بده

  :شلوارش کرد و پوزخند زد بيرو تو ج دستش

  .تا بچه ات رو بهت بدم یوفتيبه پام ب ديکمه دخترجون ،حداقل با -

  : به اطراف انداختم یاز نگاهش کردم.مردد نگاهب یبا دهن شوکه

  ؟یديام رو بهم مبچه وفتمياگر به پات ب -

  :رو بهم دوخت صشيحر یو چشما ديلبش کش یرو یزبون

  .نهيآره ،بچه ات تو ماش -

و  ديلرزيقورت دادم.پاهام م یپول رو بلند کردم و آب دهنم رو به سخت فيک

  .پاش انداختم یرو جلو ساک دميکه رس شينداشتم.به دو قدم یتعادل چيه

  :زد و با نفرت گفت یشخندين

  .تا دخترت رو بهت بدم وفتيبه دست و پام ب -

در گردش بود.کمر خشک شده ام رو  تيو آ نيماش نيدودو زنون ب چشمام

  .غرورم بلند شد یناله  یخم کردم که صدا یکم
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 ی،از درد رو ديچيگونه ام پ یتو یديکامل خم نشده بودم که درد شد هنوز

بدنم  یرو به شکمم زد.درد تو تک تک سلوال یبعد یافتادم که ضربه  نيزم

  .ديچيپ

  .باهام کرد تيبود که شوهر عوض یبخاطر کار نايا -

  .اورديعربده اش از پشت سرم بلند شد ،آخرش هم طاقت ن یصدا

  .حرومزاده کشمتيم -

گردنم  یچاقوش رو رو یزيبود پشت سرم نشست و ت دهيکه ترس تيآ

  :ديگوشم غر ريگذاشت.ز

  مگه نگفتم تنها؟ -

  :گوشم داد زد ريز همونجا

  .کشميبرو عقب وگرنه هردوشون رو م -

چاقو رو محکمتر فشار داد و  تينگاهم کرد.آ یقدم ستيب یتو فاصله  هانيآ

  .ستميمجبورم کرد با

  .پوالرو بردار -

لبم و درد شکمم توانم  یو پارگ کردميمحس مينيو ب گردنیخون رو یگرم

  .ساک پول رو بلند کردم یرو ازم گرفته بود.خم شدم و به سخت
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  :ديگوشم کرد و منو عقب کش ريز یهيکر ی خنده

که  فيساله ام ،ح ستيجوون ب کنميکه بدنت به بدنم خورده حس م نيهم -

  .گذشتمينشد وگرنه ازت نم

  :زدم غيج یکيستريه

  .خفه شو کثافت -

  :صداش بلند شد تيشد که آ کينزد یدو قدم هانيآ

  .جلو اين گميمگه نم -

  :ديهم معلوم بود غر نجايکه صورت برافروخته اش از ا هانيآ

  .گهيبهت دادم.گمشو د یدست نجست رو از تن زنم بکش ،پولت رو خواست -

  .ديکرد و منو عقبتر کش ینوچ نوچ تيآ

  .چشمه اش بود هيفقط  نيا ؟یسرم آورد يیرفته چه بال ادمي یفکر کرد -

بکشه.سرم  رونيدستش رو پشت کمرش برده بود تا اسلحه اش رو ب هي هانيآ

کار رو نکنه.هنوز دخترمون رو  نيتکون دادم تا ا نيرو نامحسوس به طرف

  .بهمون نداده بود

تار مو  هيطرف و خودت هم گورتو گم کن. نيام رو بفرست ازن و بچه -

  .کنميات م کهيت کهيخودم ت یازشون کم بشه با دستا
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 یبلند شد.نفس راحت سيپل ريآژ یدهن باز کرد تا حرف بزنه که صدا تيآ

  .ديامون کوب یدخترم قلبم ب دنيو از شوق د دميکش

  .کشمشيوسط م اديب سيپل یگفته بودم پا -

 زديکه حرف م یگوشم و تمام مدت ريترس نفسم بند اومد.سرش رو برد ز از

بود که اسلحه اش رو در آورده بود و منتظر فرصت  یهانيمن نگاهم به آ

  :بود کيشل یبرا

  .زهيدخترت پشت اون خاکر یاگر زنده موند -

 غميدرد و سوزش تو کمرم ج دنيچيدرک حرفاش رو بهم نداد و با پ مهلت

 یو تو سرم بخاطر ضربه درد بد نيهوا رفت.رهام کرد که محکم افتادم زم

  .و منگ شدم جيو گ ديچيپ

  آسووووو -

بعد  یو کم ديکش یداد پر درد تيگلوله همزمان شد.آ کيدادش با شل یصدا

  .اومد نشيماش کيالست یصدا

تمام اون محوطه رو روشن کرد.از درد و گرما  سيپل یقرمز و آب چراغ

  .اومدیم نييبدنم داشت پا یو دما ختميريعرق م

 ميسيو چند مامور با ب تيآ نيکه افتادن دنبال ماش دميرو د سيپل نيتا ماش چند

  .کردنيآمبوالنس م یتقاضا
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لبم نشست.تمام توانم رو جمع  یتو آغوش گرمش که رفت لبخند رو سرم

  :دميکردم و نال

  .گفت...بچمون...پش...پشت تپه...ست -

.با دستش دميچشماش د یاما موج اشک رو تو یواقع ايتوهم بود  دونمينم

  :گونه ام رو نوازش داد و پرتالطم گفت

  .حرف نزن خب؟ادي،باشه تو حرف نزن تا آمبوالنس ب سيه -

  :ديچيکردم که درد تو همه بدنم پ یخشک ینفس بهم فشار آورد ،سرفه  یتنگ

  .هانيآ -

پوست  خواستي،با دستاش انگار م ديرو محکم فشار داد و لب گز چشماش

  .و منو تو بغلش گرفته بود کرديگونه ام رو بکنه ،محکم لمس م

  .بخشمتیم یباش ،باشه؟اگر مراقبش باش مراقبش -

آمبوالنس اومد و گوشم  ی.صداديبا ترس باز شد و نگاهم رو بلع چشماش

  ..همه جا ساکت بود و آروم بودمديسوت کش

  

  » هانيآ «
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چشم  کليبا بچه کنارم نشست و ما نينشسته بودم.کاتر یصندل یدر رو پشت

  .داشتيبرنم تورشياز مان

 هيبده تا سوتغذ رشي،بچه حالَش خوب بود.داکتر (دکتر) گفت ش خانيآ -

  .ردينگ

عذاب  ی هياما االن فقط ما شدیم حميباعث خنده و تفر یزمان هياش  لهجه

  .شدیم ميو اعصاب خورد

اسم بردم  شناختميرو که م یرو از در اتاق عمل برنداشتم ،تو دلم هرک نگاهم

  .رونيب اديو قسم دادم تا زنم از اونجا سالم ب

رو بزنن و گمش کرده بودن ،وعده سرخرمنشون  تينتونسته بودن رد آ سايپل

 کرديپول لحظه به لحظه دنبالش م فيداخل ک ابيبا رد کليبرام مهم نبود.ما

  .جا متوقف بشه هيتا 

  .کنميم شيسالخ ادين رونيآسو از اون اتاق ب اگر

  .بخور زيچ کي، خانيآ -

هم نشده  قهيبه سمتم گرفته بود رد کردم ،پنج دق وهيرو که پاکت آبم دستش

تا آروم  رفتیبلند شد و با بچه راه م نيبچه بلند شد.کاتر هيگر یبود که صدا

  .بشه
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من رو وادار  یانداختم.حس رخشکيش یو قوط ريش شهيسمت ش ینگاه مين

 هيبچه باعث شد تا  نيا نکهيدرست کنم اما فکر ا ريش سودايآ یتا برا کرديم

  .ديکشیآسو رو از دست بدم من رو عقب م گهيبار د

درست کردم و  رخشکيهاش ش هيگر یهم نشد که کالفه از صدا قهيدق دو

،بچه رو بغل کردم و دوباره  نيمبهوت کاتر یبدون نگاه کردن به چهره 

  .نشستم یصندل یرو

هاش تموم شد نگاهم رو چرخوندم سمت در اما  هيرو که گرفت و گر شهيش

  .باز شدن چشماش منصرفم کرد

  .لبم نشست یرو ی.لبخند تلخیگناه یو ب تيپر بود از معصوم شيآب نگاه

  کنم؟ کاريآسو نباشه من با تو چ -

رها  نيمحکم باز شدن در من رو به هول انداخت.بچه رو بغل کاتر یصدا

  .پرواز کردم آوردیو در مکه ماسکش ر یکردم و به سمت دکتر

  شد دکتر؟ یچ -

انداخت و ماسکش رو پرت  شميبه صورت پر از تشو ینگاه کوتاه دکتر

  :کرد سمت سطل آشغال
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نشون داد و خوشبختانه چاقو به  یفعال حالش خوبه ،بدنش مقاومت خوب -

 یچ مينيتا بب ژهيو یبخش مراقب ها رهياستخوان اصابت نکرده بود.فعال م

  .شهيم

  :لبخند به لب سراغم اومد نيزدم.کاتر هيتک واريو به د دميکش یراحت نفس

(بچه)  یبيب ني) کن خودت رو.من با ازي(تم ني،برو خانه کل خانيبلند بشو آ -

  کرد؟ کاريچ

که کف سرم درد  دميموهام کش نيب ینشستم.دست نيزم یخوردم و رو سر

  .درد گرفته شهيموهام رو چنگ زدم که از ر نقدريا دميگرفت ،تازه فهم

تکون  نجاياز ا نميهم خونه ست من تا آسو رو نب کلي،ما نيبرو خونه کاتر -

  .خورمينم

 ليشونه ام گذاشت و بعد از برداشتن وسا یرو یدلدار یرو برا دستش

ساعت گذشته بود که در دوباره باز شد و  ميخارج شد.ن مارستانياز ب سودايآ

رنگش  یب یو لبا ديو آسو رو با صورت سف دمياومد ،از جا پر رونيب یتخت

  .دميد

و  في.دست ظربرام ناآشنا و ناشناخته بود زديکه گلوم رو چنگ م یبغض

  .اش رو تو دستم گرفتم و همراه تخت حرکت کردم دهيکش
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واسش.به  کنميتمام گذشته رو جبران م شميخودم قول دادم اگر برگرده پ به

 یرو رو ی. پرستار مانع وارد شدنم شد و در آخر آب پاکميديسآخر راهرو ر

  .که فعال ممنوع مالقاته ختيدستم ر

بره.خودم  یاهيهمه با هم دست دادن تا چشمام س ی،خستگ یخواب یب ،یگشنگ

  .دميخر یا وهيهمکف رسوندم و آبم یرو به طبقه 

ازش خوردم.منتظر دکتر بودم تا باهاش  ینشستم و قلپ کم یصندل یرو

اسم  دني،با د ديلرز بميتو ج ی.گوشرميمالقات بگ یحرف بزنم و اجازه 

  : کردم و حواسم رو جمع حرفاش یاخم کليما

  بله؟ -

  .مرز کيسمت کرمانشاه ،نزد يیجا هيباالخره متوقف شد ،  -

لنت سوخته هنوز  یرو به سرعت پارک کردم و وارد خونه شدم.بو نيماش

  .ختيریبود و اعصابم رو بهم م مينيب یتو

 هيآق بانو و آ دنيدر خبر از رس یو تخت صاف جلو یطب یزنانه  کفش

  .دميد سودايرو در حال آروم کردن آ هيکه در رو باز کردم آ ني.همداديم

بعنوان سالم تکون داد و جوابش رو متقابال دادم.چشم چرخوندم و  یسر

  .دميم کرده پشت لب تاپ درو اخ کليما

  ؟یکرد کاريچ -
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  :نميمبل بش یسمتم جمع شد و اخماش رو باز کرد ،کنار رفت تا رو حواسش

  .تکون نخورده -

  .شدم و انتقام تو بدنم شعله ور شد رهيقرمز رنگ خ یا رهيعالمت دا به

  چقدر راهه تا اونجا؟ -

  :داد و چشم بست ،خسته گفت هيمبل تک یپشت به

  .هفت ساعتشش تا  -

 ی.چهره دميپا سر بلند کردم و آق بانو رو د یتکون دادم ،با صدا یسر

  :کردیو نگرانش دلم رو مچاله م دهيترس

  ننه ،آسو خوبه؟ -

  :جا بلند شدم و سمتش رفتم از

 تونهيم نمينسبتا خوبه.فراز رو فرستادم بب طشيشرا گفتيسالم ،دکترش م -

  .نه ايکنه  یکار

  :مبل نشست و زانوش رو ماساژ داد یرو

  .شيگرم بخوره باعث و بان نيبه زم یاله -

 چيگرم که ه ني.زمدميبراش د يیچه خوابا یزدم.اگر بدون یدلم پوزخند تو

  .لشميدستم بهش نرسه که خودم عزرائ یکرديدعا م
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خوابم برد.دستم رو به عادت  یک دمياونقدر بهم فشار آورد که نفهم یخستگ

که  یلطافت یخواب دراز کردم تا آسو رو بغل بزنم ول یمدت تو نيتمام ا

  .پوستم رو نوازش کرد شوکه ام کرد

سرم گذاشتم  ري.دستم رو زدميکنارم د دهيرو خواب سودايکه آ دميخواب پر از

  .لبام نشست یرو یشدم و لبخند تلخ رهيخ شيملوس و عروسک یو به چهره 

 یزيکه صورتش رو تکون ر سر انگشت گونه اش رو نوازش کردم با

  .موندم رهيکردم و مسخ شده به جسم کوچکش خ یداد.ناخودآگاه خنده ا

 یکنار تخت نگاهم رو ازش جدا کرد.با کرخت زيم یرو ميلرزش گوش یصدا

  :سرجام نشستم و جواب دادم خيرو برداشتم ،فراز بود.س یگوش

  الو فراز؟ -

خورد و چشماش رو باز و بسته کرد.حس  یتکون سودايبلندم آ یصدا از

 داريتا ب رونيبود وادارم کرد از اتاق برم ب بيغر یليکه برام خ یپدرانه ا

  .نشه

  پسر؟ یچطور -

  :دميبه موهام کش یکالفه ا چنگ

  ؟یکنيفکر م یخودت چ -
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 کرديرو تو دلم روشن م ديام یو نشاط بود و روزنه  هيبا روح یکم صداش

  .شده داري،دل تو دلم نبود تا ازش بشنوم که آسو ب

ها به بخش خانم ها  ی.از ورود هپلمارستانيب ايصورت رو صفا بده ب -

  .ميمعذور

  .و رو شد رياومد ،دلم ز یزير یخنده  یصدا

  آسوعه؟ یبهوش اومده؟اون...صدا -

  :شد و پرشور گفت یمکث

بمونه ،هنوز اثر مواد  داريب تونهينم اديز یآره پسر ،بهوش اومده ول -

 یساعت رو قاچاق مين نيکه هم اري دنيد ايتو بدنشه.کارات رو بکن ب یهوشيب

  .برات رد کردم

از خودش در  یزير یصداها سوداياومدم ،آ رونيحمام به سرعت ب از

  .بامزه اش شدم یکردم و محو کارا ی.مکثزديو دست و پا م آوردیم

و  ويافترش ی.بوستادميا نهيبه ساعت انداختم و هول شده مقابل آ ینگاه مين

  .بود دهيچيپ اتاقیشامپو با بخار حمام تو

  :به در خورد یکيکوچ ی تقه

  بله؟ -
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اجازه  یبه نشونه  یدخترونه ا فيباز شد ،دست ظر مهيو در ن ومدين يیصدا

  :گرفتن از در رد شد.لبخند زدم و گفتم

  .هيتو آ ايب -

بهم انداخت و سرخ شده سرش رو  ی،نگاه ستادياومد تو مقابلم ا ريبه ز سر

  :به سمت کمد رفتم حيزدم و با تفر یگردنش فرو برد.تک خنده ا یتو

  .تنمه یدختر؟من که حوله لباس یچرا سرخ شد -

  .اشاره داد رونيزد و به ب سودايدست اشاره به آ با

  .لباساش رو تنش کنزحمت  ی.بمارستانيبا خودم ببرمش ب خوامينه ،م -

  :و به خودش اشاره زد.نامطمئن گفتم ديدور خودش چرخ جيگ

  ؟یايب یخوايم -

و باال کرد.پضت پاراوان رفتم و لباسام رو تن  نييسرعت سرش رو پا به

  :زدم

  .یاي،فراز مالقات منم به زور جور کرده فکر نکنم بذارن توام ب هينه آ -

  .انداخته و بچه رو بغل زده نييکه مغموم سرش رو پا دمياومدم و د رونيب

  .ششيپ برمتونيبخش خودم م ارنشي،ناراحت نباش.ب هيآ -
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گردنم پاف کردم  ري.ادکلن رو زرونيباز شد و از اتاق رفت ب یکم صورتش

  :ستادياومدم.آق بانو خوشحال مقابلم ا رونيو از اتاق ب

هم.برو پسرم که انشا به  یبه پا ديبش ري،انشا پ ديانشا خوشبخت باش -

  .رو لباتون باشه.برو بسالمت ننه شهيخنده هم یحق عل

که روحم داشت به پرواز در  یدر حال کردميم یرانندگ اطيراه با احت تمام

  .نميرو بب یو شرق دهيکش یاون چشما گهيبار د هيتا  ومديم

 یبه دکتر گفتم دست به چشماش نزنه جلو یچهره اش وقت هنوز

تمام  کردميبدم.فکر م یرو باز یفدو یتمام خانواده  خواستميچشمامه.م

خوردم که  یخودم باز دميفهم یزمان یشده ول نهيبه انتقام و ک ليعالقه ام تبد

 یهربار با نگاه کردن به صورتش ضربان قلبم باال رفت و چه سخت بود باز

  .که از پدرش متنفر بودم یدختر یجلو کردن

شدم.فراز  مارستانيرو برداشتم و وارد ب سودايآ ريرو پاک کردم و کر نيماش

  .زديبود و با چندتا دختر جوون حرف م ستادهيا یپرستار شنيجلو است

  .فراز -

رو عقب نگرفته بودم االن بچه با ضرب  ريسرعت برگشت طرفم ،اگر کر به

  :افتاده بود نيزم یرو

  آروم ،چه خبرته؟ -
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  :چشماش گرد شد سودايآ دنيد با

  ؟یبچه رو چرا آورد -

  :خوابالوش زدم یبه چهره  یلبخند

  .ندشيآسو بب خواستميم -

  :به تاسف تکون داد و برگشت سمت دخترا یسر

  .واستون خوشگال کنمي.جبران مني،دکتر اومد ندا بد گهيحواستون باشه د -

 یت هازدن و فراز من رو به سمت بخش مراقب یها لبخند پرعشوه ا پرستار

  .کرد يیراهنما ژهيو

  حالش چطوره؟ -

  :سمتم انداخت ینگاه مين

  .رهيگيشده سراغ دخترش رو م داريب یاز وقت یول یناراحت نش -

نسبت به دخترمون حس  ینشست.ته دلم حسادت مسخره ا ميشونيپ یرو اخم

خودم  یخودخواه شده بودم که تمام آسو رو برا نقدريا ديکردم.شا

  بهم ابراز عالقه کرد اطيکه با جسارت وسط ح يیآسو.همون خواستميم

  .به سمتم گرفت یرا باز کرد و لباس مخصوص در
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و  صديبرو تخت  س کنميتنت کن ،تا من حواس سرپرستار رو پرت م -

  .چهار

سمت فراز انداختم که  ینگاه ميرو کنار گذاشتم و لباس رو تن زدم.ن ريکر

رو بلند کردم و به سرعت  ريرفت.کر یا گهيبا سرپرستار جوون به سمت د

  .راه افتادم

و چشمام به  کردميداشتم پرواز م بايبرام ناشناخته بود.تقر هانيبُعد از آ نيا

  .خونديتخت ها رو م یباال یشماره  یزيطرز شگفت انگ

 دهيبود و صورتش هنوز رنگ پر دهيکردم. آروم خواب داشيباالخره پ و

اطراف تخت رو  یکنار تختش گذاشتم و پرده ها یصندل یرو رو ريبود.کر

  .دميکش

  :زد یلبخند مچهين دنميباز کرد و با د مهيپرده ها چشماش رو ن یصدا از

  ؟یاومد -

  .آسو رو تو هم کرد یبلند شد که اخما سوداينق نق از آ یصدا

  .اديم سودايآ یصدا -

  .به سمت تختش رفتم و کنارش نشستم آروم

  .اديآره م -
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  :ابروش رو باال انداخت و چشم بست یتا

  شدم؟ وونهيد ینگ یخوايم -

  .دستش رو نوازش کردم ،آروم شدم پشت

  .کنارته سوداي.آینه ،نشد -

 یمانعش بشم صدا نکهيخورد ،قبل از ا یخورده تکون کهيباز شد و  چشمانش

  :دميبودنش غر جياز گ یناله اش به هوا رفت. عصبان

  .آرومتر -

  :دردش رو آروم کرد قيو با چند نفس عم ديتخت دراز کش یرو

  نجا؟يا یبچه رو با خودت آورد -

  :درهم رفت اخمم

 نيهم یبچه ات بود تا من ،برا یهوا شتريکه دلت ب اديبه نظر م نطوريا -

  .آوردمش

  :سر تکون دادم یو صورتش قرمز شد.حرص ديرو به داخل دهنش کش لبش

  ه؟يچ -

  :زد یصدادار یخنده  پق

  ؟یکرد یتو...به بچه ات حسادت -
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  :و مظلومش طونيتر شد ،رو برگردوندم از صورت ش ظيغل اخمم

  ؟یشيمرخص م ینه ،فراز نگفت ک -

  :اش رو جمع کرد و با شصتش پشت دستم رو نوازش کرد خنده

  مراقب بچه بود؟ یچند روز ک نيبخش.ا شمينه ،احتماال فردا منتقل م -

  :سوق دادم سودايرو گاز گرفتم و نگاهم رو به سمت آ لبم

  .هيآق بانو و آ -

  :گفت دهيو ترس ديکش ینيه

  دن؟يفهم -

تکون  دييتا یبرا یشده بود.سر ري،د نميدستم تکون دادم تا بب یرو تو ساعتم

  :بلند کردم رشيرو از کر سودايدادم و آ

  .برو بغل مامان -

 یبغل خودش جا داد و با دلتنگ یتو یروح به تن آسو برگشت.به سخت انگار

  :سرفه از پشت پرده اومدتک یتمام صورتش رو نگاه کرد.صدا

  .تو ايب -

  :پرده داخل کرد نيسرش رو از ب فراز

  .معطل کنم تونمينم گهي،د یبر ديبا -
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تو چشماش  طنتي.شرونيتکون دادم و با چشم و ابرو اشاره زدم بره ب یسر

توجه به من کنار آسو قرار  یکه ب دميو وارد شد.خط و نشون براش کش ديدو

  :گرفت

  .کنهيرو کند م هانيبچه رو بده به من ،حرکت آ -

چسبوند.فراز بچه رو  سودايآ یرو به گونه  شينيو با غصه ب ديلب برچ آسو

  :زد یزيگذاشت و چشمک ر ريکر یتو

  .ینکن ريد -

  .کرد یزير یبه سمتش رفتم که خنده  یغره ا چشم

  .هانيآ -

 یبار ،همه  نياول ی.سخت بود براکرديسمتش که ملتمسانه نگاهم م برگشتم

  :بارها سخت بودن ،آب دهنم رو قورت دادم و کنارش نشستم نياول

  .جانم -

 دنيچقدر منتظر شن ستي.معلوم نديبه آب نشسته اش جه یچشما یتو برق

  .ودهحرف از طرف من ب نيا

درنگ دستش رو محکم گرفتم و پوست  یرو به سمتم دراز کرد ،ب دستش

جونم گوش شد  یتخت نشستم و همه  یرو نوازش دادم.کنارش رو فشيلط

  .حرفاش دنيشن یبرا
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  .کنم یبا آرامش زندگ خواميم -

  :منم بود یقلب یخواسته  نيا

  .منم -

  :زد و چشماش پر از آب شد پلک

  .ميبساز ندهيپادشاه ماه ،با تو ،آبا دخترمون ،بدون  -

  :اش رو گرفتم قهيشق یشدم و با سر انگشت اشک رو خم

برات درست  یزندگ هياتفاقات. نيا ی،دور از همه  گهيد یجا هي ميريم -

  .روزا از ذهنت پاک بشه نيا یتا همه  کنميم

  :دمينرم گوشش رو بوس یصورتش و الله  یخم شدم رو کامل

خاطره  یسر هي، یکه زود خوب بش نهيا یبکن ديکه با یکار نياول یول -

  .الزمه تا پاک بشن یليهست که خ یزن و شوهر یها

  :کرد و با لحن نازدارش صدام زد یزير ی خنده

  هااانيآ -

  :دميتاب گونه اش رو بوس یب

  .هانيجون آ -

  .نداختيپوست گونه اش هوس گاز گرفتنش رو به دلم م یقرمز
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  .ميمارستانيتو ب -

  .بردم هيبدنش رو به ر یو بو دميکش یقيعم نفس

  .به درک -

  .چونه اش کاشتم یرو رو یبعد ی بوسه

  .فراز منتظره -

  :کردميذهنم ثبت م یلذت هارو گوشه  نيبسته بودم و تمام ا چشم

  .بازم به درک -

  : دميرو بوس شينينوک ب یرو

  ...بعد انياالن پرستارا م -

اون  دنيخشکش.چش مهين یصورت یتاب کام گرفتن از لبا یتابش بودم ،ب یب

  .داشت پسم بزنه یو سع کردي.تو گلو صدا منيريش یدو قلوه 

گرفتم و بهش  نشيياز لب پا یمجالش دادم اما تا دهن باز کرد گاز یکم

  .فرصت ندادم

 مهيروش خ بايکرد.تقر داريرو ب مردونه ام یکه سر داد تمام حس ها یا ناله

  .ذارميباد کرده و کبود تنهاش م یزده بودم و مطمئن بودم که با لبا
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 نداختيلباش تب به جونم م یسيو با اکراه ازش جدا شدم.خ دميکش یقيعم نفس

  :کردم تيکه ولش نکنم اما دستم بسته بود.سرم رو سمت گوشش هدا

  .زنم تنگ شده یزود خوب شو ،دلم برا -

رنگ رو  یازش جدا شدم.لباس آب عايگردنش گذاشتم و سر یرو یا بوسه

  .داديم کينشسته بود و کش یصندل یاز تنم کندم و وارد راهرو شدم.فراز رو

  خونه؟ یرو ببر سودايآ یتونيم -

  :به من و ساعتش انداخت یگشاده شده نگاه یچشما با

  ؟یکنيم یچه غلط یست دار قهيدق ستيب یمرد حساب -

  :حواله اش کردم ینسبتا محکم یگردن پس

  .به تو چه بچه پرررو ،جواب منو بده -

  :کرد و پشت گردنش رو ماساژ داد یا خنده

  .تونميآره م -

  :در آوردم بميرو از ج ميرو نوازش کردم و گوش شينرم و تپل ی گونه

  .ممنون -

راه افتادم.بوق دوم خورده  یجوابش نموندم و به سمت خروج منتظر

  :،نخورده جواب داد
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  .کرمانشاه ميريرو جمع کن ،م ليهمه وسا -

  .کم شهرستان نگاه کردم تيدردمندم رو ماساژ دادم و به جمع گردن

  چقدر مونده؟ -

  :انداخت شيبه گوش ینگاه

  .ميکينزد -

عقب برداشتم و تا نصفه سر  یآب رو از صندل یتکون دادم و بطر یسر

  ..هوا به شدت گرم بود و آفتابش سوزندهدميکش

ام باز کرده بودم و  نهيس ی انهيرنگم رو تا م یلباس سورمه ا یها دکمه

  .رو به چشم زدم ميآفتاب نکيکالفه ع

  .آسو مرخص شد -

  :جک زدم شهيش یرو لبه  دستم

  ؟یدونياز کجا م -

  :شهرشون شد نييپا یها ابونيراهنما زد و وارد خ چراغ

فراز زنگ زد.گفت از بس سراغت رو گرفته که مجبور شده  یخواب بود -

  .يیبهش بگن کجا
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 نيگفتم و ماش یلب لعنت ريفراز تو هم رفت.ز یعرضگ یاز بابت ب اخمم

  .متوقف شد

  .اونجاست ،اون در قرمز رنگ -

در ساده که فقط ضدزنگ  هيکه با انگشت اشاره زد نگاه کردم. يیجا به

ورد ،متعجب به سمت دختر پونزده ساله که خ شهيبه ش یخورده بود.تقه ا

  .ميبرگشت کرديطلبکارانه نگاهمون م

  :بم شده اش رو بلند کرد یدادم که صدا نييرو پا شهيش

  د؟يخوايم یچ -

  :ابروم رو باال انداختم یتا

   کنه؟يم یزندگ ريمرد نسبتا پ هي؛ تو اون خونه ، خوامينم یزيچ -

  :در گذاشت و سرش رو جلو آورد یکرد و خم شد ،دو دستش رو رو اخم

 یبخوا یمردم رو ندارم ،جنس هرچ یفوکول ،من آمار مامار زندگ نيبب -

  ؟یخوايمیدارم.حاال چ

  :و نگاهم رو دادم سمت در قرمز رنگ دميلبم رو جو ی گوشه

  موادتون ساخت کجاس؟ -

  :زد یپوزخند
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  .ها پادشاه ماه یشما باال شهر یاصغر کچل ،برا نيا ديهمه مِ  یبرا -

  .ديسرعت برگشتم سمتش که شونه هاش عقب جه به

  ؟یاز کجا آورد -

  :به در زد یرو از تک و تا ننداخت و ضربه ا خودش

  ...داريبرو بابا خر -

سمت  دمشيحرفش رو کامل کنه ،شالش رو محکم گرفتم و کش نذاشتم

پام.با  یاشتم روراه بندازه اسلحه ام رو گذ داديبخواد داد و ب نکهيخودم.قبل ا

  .اسلحه چشماش گرد شد دنيد

  :کرد ميموهاش تنظ یرو رو شيآفتاب نکيو ع ديخودش رو جلو کش کليما

  .یجغله ،پادشاه که جلوت نشسته.بگو موادا رو از کجا آورد نيبب -

  :بود و وحشت زده مثل بلبل شروع کرد به حرف زدن دهيترس

رو از بابام گرفت.به  یميخونه قد یکه دنبالش یري،همون پ یريهمون پ -

.همه جا پخش کرده اصال اون پادشاه ماه رو دهياجاره هم مواد بهمون م یجا

  .بخدا وفتهيداد.ما که کارمون با اصغر هم راه م ادموني

  : رو سمت من داد نگاهش

  .ميچاکر -
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 نکهيجمع شد ،به ضرب رهاش کردم و قبل از ا شياز لحن داش مشت صورتم

  :اومدم رونيب نيبره از ماش

  .برو در رو باز کن -

  .تند سر تکون داد و جلوتر از ما راه افتاد تند

اشاره  کلي.به ماديو کار کرده اش چندبار محکم به در کوب اهيدستان س با

  .ميزد هيتک واريخارج بشه.هر دو طرف در به د درسيکردم تا از د

  ه؟يک -

داخت ،چشم رو هم گذاشتم و انگشتم رو بهمون ان ینگاه وحشت زده ا دختره

  .ینيب یرو

  .دم در ايتوک پا ب هيخان. تيمنم آ -

  :بعد در باز شد یاومد و کم يیلخ لخ دمپا یصدا

  ؟یخوايم یهان چ -

 ی نهيو به ضرب به تخت س ديدختره رو گرفت و عقب کش یبازو کليما

  .و هولش داد تو خونه ديکوب تيآ

  .سرشون وارد شدم و در رو بستم پشت

  ابو؟يچه خبرته  -
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کنار رفت.چشمش  تيآ یاز جلو کليلباسم رو تا زدم و ما ینايآرامش آست با

  :زدم و فاتحانه گفتم یشخنديکرد ،ن یبهم افتاد قالب ته

  .یريسالم پ -

_________________________________  

  :آب رو باز کردم ريو ش ختميمواد ها رو تو چاه ر شتريب نصف

  .پول دادم نايا یمن برا زتينکن ،نکن جون عز -

  .به زور باز مونده بود یچشماش از کبود هيپاره شده بود و  لبش

  .،حرف بزن تيآ خوامياسم م هي -

  :کرد و از درد صورتش جمع شد یخشک یها سرفه

  .کمکم نکرد ،همه اش کار خودم بود چکسيه -

  :ساعتم رو جلو صورتم گرفتم یشينما

،قول  دهيد بي.بد هم آسدهيد بيآس یاز جونت گذشتم چون زنم زنده ست ،ول -

 هيمن  یول ینکن یزندگ ليعمرت رو عل ی هيکه بق ارميسرت ن يیبال دمينم

زن  شيسمت خونه ام ،پ رميم نجايدادم.تا قبل ساعت دوازده شب از ا یقول

  .و بچه ام.از وقتت فقط چهار ساعت مونده
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 هيو تک دميکش یرد و بدل شد ،نفس کالفه ا کليمن و ما نياش ب دهيترس نگاه

  .برداشتم نکيرو از س ام

  برات جا نباشه؟ ايدن یجا چيکنم ه یکار هي یخوايم -

  :،صورتم رو جمع کردم و ازش رو گرفتم هيگر ريگنده زد ز مردک

  ...خواستميم -

ضامن  یداد و چاقو هيتک واريبه د کليبرگشتم سمتش و نگاهش کردم ،ما زيت

  .حرکت داد یشيدارش رو نما

 دي...اسديکردم ،اس داتوني.پارميرو سرت ب یکه سرم آورد يیبال خواستميم -

  .دميخر

سد راهم شد ،از هول عقب عقب  کليکه ما نييپا ارميزدم تا فکش رو ب جهش

  :صورتش التماس کرد یخورد.دستش رو باال آورد و جلو واريرفت و به د

  .غلط کردم ،غلط کردم -

  :کردم یحنجره ام خال یکه روم بود همه رو رو یفشار از

  .بناااااااااااال -
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نقطه ضعف دخترته.من تو کار بچه نبودم  نينفر اومد سراغم ،گفت بهتر هي -

باشه  شمي.گفت بچه پرميرو بگ یکه سرم آورد يیانتقام بال خواستميفقط م

  .رميآسو رو بکشم سمت خودم و انتقام بگ تونميم

 شيخودش بود پ شيبچه پ ی،حت داديبچه رو م ی نهيمدت خودش هز نيا تو

 خواديموادا رو اون داد.م نياالن هم ا ی...حتیسر اونه ،حت ريمن نبود.همه ز

  .یباند پادشاه ماه سييبرات پرونده بسازه و ثابت کنه تو ر

 یشدم که تو کيرو کنار زدم.دو قدم بهش نزد کليکردم و ما زير چشم

  :دميغر یخودش مچاله شد ،جلوش خم شدم و حرص

  .تيحسن کرد تموم شد؟اسم بده آ یقصه  -

  :تکون داد نيسرش رو به طرف تند

  .یديگفت تو زنش رو دزد ی.ولدونمي،اسمش نم دونمينم -

  دم؟يزنش رو دزد -

  :دهنش رو پر سر و صدا قورت داد آب

  .برم دي،فقط بذار ديولم کن -

کردم و  یشرورانه ا یکرد.خنده  ديرنگش رو سف ديکه تو چشمام جه یبرق

  :گفتم
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  .حاال مي؟بودیکجا به سالمت -

_________________________________  

تر .کوچه شلوغ ميرفت نيآروم به سمت ماش کليخونه رو بستم و همراه ما در

  .کياز ظهر بود و هوا تار

  گه؟يرو م یک یديفهم -

  :زده داد زد جانيتکون دادم ،ه دييبه تا یسر

  ؟یک -

دستام رو بدون جلب توجه  یکه خون رو یچپ نگاهش کردم و در حال چپ

  :گفتم کردميپاک م

  .گميتو راه بهت م نيبش -

 ستيرو از داشبرد برداشتم و روشنش کردم.ب مينشستم ،گوش یصندل یرو

  .کال از آسو سيو چهار م

  .استيقضا نيپشت ا یحاال بگو ک -

  .نگاه کردم شدنيکه تند تند رد م يیجاده و چراغا به

  ذهنم سمتش نرفت چوقتيکه ه یکي -
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  »آسو«

رنگش خوابوندم و از اتاقش اومدم  یصورت یگهواره  یرو رو سودايآ

  .نشده بود هانياز آ ی،ساعت چهار صبح بود هنوز خبر رونيب

 یاز شدت خستگ هيخودمون نگاه کردم ،آق بانو و آ یدر اتاق بسته  به

رو رفته بود  یخونواده اش چند ساعت دنيد یشده بودن و فراز برا هوشيب

  .انگار موندگار شده بود یول

تازه من رو از خونه  یخوب بود که هوس هوا نقدريا ورياواسط شهر یهوا

 هانيکه به آ يیعقب تر از جا یخلوت شدم و کم اطي.وارد حديکش رونيب

  .ستادميابراز عالقه کردم ا

با خودم  دونميبود.نم ميشب زندگ نيو تلخ تر نيزتريانگ جانيشب برام ه اون

  .کرده بودم که با اون جسارت بهش گفتم دوستش دارم یچه فکر

تماس  یخونه اش تو دوب یبه شماره  یچندبار هانيدور از چشم آ امروز

  .جواب موندم یگرفتم و هربار ب

خاله  قيداشتم از طر یزنگ زدن به مادر و پدرم رو نداشتم و سع جرئت

  .مدت اتفاق افتاده بود رو بفهمم نيکه تو ا یهرچ
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چندوقت رو  نينشستم.چشم بستم و اتفاقات ا یصندل یرفتم و رو جلوتر

 ميه تمام زندگبود ک یدوست داشتن کس ینيرياش فقط ش جهيمرور کردم.نت

  .اش گرفتم دهيناد

  ؟ینشست نجايچرا ا -

  :و برگشتم عقب دميجا پر از

  .هانيآ -

  :لباسش رو باز کرد يیباال یزد و چند دکمه  یلبخند

  ...رو نگاه آخه ؟چشماشیديجن د ه؟مگهيچ -

  :آغوشش گرفت و از جا بلند کرد سمتش و بغلش کردم ،محکم منو تو دميدو

  .ارهيمنو از پا در ب تونهيازت م یلحظه دور هي -

 شيتا خط رو ششيو سرم رو باال گرفتم ،از ته ر دميگردنش رو بوس تو

  .موهاش رو با ولع نگاه کردم

  ؟یسالم -

  :ديرو بوس مينيب یکرد و رو یا خنده

  ام خانوم رو بغل زده؟ پس روح عمه -
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 یاش گذاشتم و چند بار نهيس یلحظه ام بود.سرم رو رو هي یبرا یخوشحال

  .خداروشکر کردم رلبيز

  کجاست؟ سودايآ -

  :اومدم و آروم جواب دادم رونيب نميريش یخلسه  از

  .خوابه -

  :ديموهام کش یرو یدست

  ؟یچ هيآق بانو و آ -

  :نگاهش کردم نيياش و از پا نهيس یام رو گذاشتم رو چونه

  .دنيتو اتاق ما خواب -

  :کرد یزير ی خنده

  ؟یموش موش ميبخواب ما کجا -

و لحاف تشک ها تو اتاق خودمون.لبم  کهيسرام سوداياومد که کف اتاق آ ادمي

  :رو گاز گرفتم و مثل خطاکارها گفتم

  .تو ميبر اي.بینبود خسته ا ادمي،اصال  ديببخش -

نگاهش کردم  یکه قفل دستاش رو باز نکرد.سوال رميازش فاصله بگ خواستم

  .و رو شد ريمرکز نگاهش دلم ز دنيو با د
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  .یبزرگ شد -

خوب چمن تازه  یو بو ديوز یآروم ميتر شده بود ،نس یبم و خواستن صداش

  .ديچيپ مينيشده تو ب یاريآب

و  یرو بهت بگم تا آتو کن زيهمه چ ی،منتظر بود ینبود ميقبال فکر خستگ -

  .یبر شمياز پ

اش  نهيکردم و دوباره سنجاق شدم به سمتر فاصله گرفته رو پر یسانت چند

  :کردم و مثل خودش زمزمه وار گفتم یباز لباسش باز یدکمه  ني،با اول

 یچينبود ،قبال ه سودايدر برم ،قبال آ خواستميقبال دوستت نداشتم ،قبال م -

  .فعال نبود هيشب

  :رداز لبام باالخره کنده شد و به چشمام نگاه ک نگاهش

  سودا؟يکنه؟آيتو رو به من وصل م یاالن چ -

  :زدم و با تمام وجودم گفتم یلبخند

من و توعه ،نه  نيگره فقط ب ني،گره خوردم و ا ستميمن به تو وصل ن -

  .گهيد چکسيه

 یگرفتم.زبر شيبار چندم با بوسه اش آت یپشت گردنم انداخت و برا دست

  .برام مهم نبود یول داديآزارم م ششيته ر
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دادم  یشتريرو دور گردنش حلقه کردم و جواب بوسه اش رو با شدت ب دستم

  .شد دهيکمرم درد گرفت و کش یرو که زخم دمي،خودم رو باال کش

سکانس رو کات  نيحاضر نبودم ا یهم فشار دادم ،ول یرو محکم رو چشمام

 نياز لبم ا زشيو با سر دادن زبونش و گاز ر ديتر کش نييبدم.سرش رو پا

  .نقطه رو به اوج رسوند

تنش بود و ته کاناپه  یشدم.نصف بدنم رو رهيغرق در خوابش خ یچهره  به

  .خودش رو جمع کرده بود

 کسيس چيدر پ چياش رو ادامه دادم تا به پ نهيسر انگشت خط وسط س با

  .دميپکاش رس

  .نکن -

  .رو گاز گرفتم تا خنده ام هوا نره لبم

  ؟یداريهنوز ب -

  :لباش نقش بست یرو یزيلبخند ر طرح

  ؟یذاريمگه م -

تنه اش  نييپا یدستم رو یشرويدستش گرفت و مانع پ نيرو محکم ب دستم

  .شد
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  .بخواب ريکردن نداره.بگ یباز شيآت -

  :به تنش چسبوندم شتريو تنم رو ب دميکنترل شده خند ندفعهيا

  .دلم تنگ شده بود برات -

انداختم و با  ريسمتم.نگاهم رو ز ديباز شد و سرش چرخ یبه آروم چشماش

  .کردم یدستش باز یتو یحلقه 

موندن فرار کردم  یمگه نه؟من عاشقت شدم و به جا ميا وونهيد یليما خ -

  .یو با انتقام گرفتن جفتمون رو عذاب داد ی،تو دوستم داشت

 گهي.دميرو ،باهم بزرگ شد گهيهمد ميمن .بلد شد شي،پ يینجايدر عوض ا -

  .،دخترمونه ميستيدغدغمون خودمون ن

  :نقصش نگاه کردم یصورت آروم و ب به

  .یزنيچه قشنگ حرف م -

  .ديرو باال آورد و پشت دستم رو آروم بوس دستم

  .نکرده رييوسط تغ نيا یزيچ هي یول -

  .پر شد از سوال چشماش

  گفت؟یداشت بهت م یدم در چ شيدختره چند روز پ نيا -
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 نهيبه س یزيخنده.مشت ر ريزد ز یصورتش تو بهت فرو رفت و پق یکم

  .بهش نگاه کردم یو با حرص خنده دار دمياش کوب

  ؟یخنديچرا م -

  :ديرو محکم بوس سر و صدا گونه ام پر

  .ها ستين یمادر و همسر زندگ هيافکار  نيا -

 یبخوابه.دما يیرايکنار خودمون تو پذ مياريرو ب سودايآ ميشد مجبور

 یتو یتا سرما نخوره و خودمون همونجور ميرو متعادل کرد یکولرگاز

  .ميکاناپه جمع شد

 هانيتن آ یو خشک شده ام رو از رو دهيزود بلند شدم و بدن چسب صبح

  .بازوش مونده بود یتار به تار موهام رو یبرداشتم.جا

دادم و  رشيش یرو عوض کردم و دو لقمه نون خوردم ،کم سودايآ پوشک

  .صبحانه رو حاضر کردم

غرق در خواب  هانيو آ سودايبه آ یبانو آروم وارد آشپزخونه شد و نگاه آق

  .انداخت

خودتون  یسر جا ديبر ینکرد دارميشما دوتا؟چرا ب ديديننه ،کجا خواب -

  د؟يبخواب
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خوابالو  ی هيآ یبعنوان سالم برا یو سر دميرو براش عقب کش یصندل

  .نو نشست و منتظر نگاهم کردتکون دادم ،آق با

  ؟یدي،شما خوب خواب ميديخواب يیرايجا تو پذ نيقربونت برم ما هم -

  .ريسالم صبح بخ -

از  ی.لبخندميشلخته و جذاب و جوابش رو داد هانيسمت آ ميبرگشت همه

  .کرد ميزينثار ه یسمتم انداخت و چشمک یلبم نشست ،نگاه یظاهرش رو

  .شروع به خوردن کردم ینشستم و با گشنگ زيسر م هانيآ کنار

  پسرجان؟ یکجا رفته بود -

  :آق بانو رو برانداز کرد و کوتاه جواب داد یزبرچشم هانيآ

  .کار داشتم -

 نيا یننه ،سوال پشت سوال که چطور نجاياومده بودن ا روزيد سايپل نيا -

 زيفاطمه کردم همه چ یب یداشتم ،نذر ب یچه دلشوره ا یدونياتفاقات افتاد.نم

  .بشه ريختم بخ

بشه و آق بانو  یفرج ديرو گاز گرفتم و تو دل خدا رو صدا زدم تا شا لبم

  .بشه دهيبحث االن جلو کش نيا خواستميادامه نده ،نم گهيد

  .ینگفته بود -
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 یزورک یشد ،مردد برگشتم سمتش و خنده  خيلحن سردش مو به تنم س از

  :کردم

  ؟یخوريم يیوقت مناسب بهت بگم ،چا هيگذاشتم  یبود دهيتازه رس شبيد -

شدم.تو ذهنم هزارجور جواب  ختنير يیو برداشتم و مشغول چار یخال وانيل

غرق در  یو چهره  زشينگاه ت دنيحاضر کردم بهش بدم اما در اخر با د

دارم  فهمهيراحت م یليخ هانيست ،آ دهيفا یکه دروغ گفتن ب دميفکرش فهم

  .گميبهش دروغ م

شدم.به حرکات  دنيانداختم و با استرس مشغول جو ريدندونام گ نيرو ب ناخنم

  .تا نرن کردميو تو دلم التماسشون م کردمينگاه م هيبا آرامش آق بانو و آ

  د؟يبمون گهيد کمي شهيحاال نم -

  :شد کميرو بست و نزد شيميقد کيساک کوچ پيبانو ز آق

ننه ،حالت خوبه و چهارستون بدن شوهرت  نجايا ميندار یکار گهيما د -

  .شتيسالمه.دخترت هم برگشت پ

  :دستم گرفتم یاش رو تو دهيچروک یدستا

  .گهيد ديآخه ،نر شهيدلم براتون تنگ م -

  .کرديک با غم نگاهمون م یا هيخرجم نکرد و برگشت سمت آ یتوجه
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  .دختر ميبر ايب -

  .رو گرفته بودن مشونينداشت اونا تصم دهيشدم.فا ميو تسل دميکش یقيعم نفس

تو بغلش چشم باز کرده  سودايشدن.آ هانيآ کياومدن و نزد نييپله ها پا از

  .کرديهدف همه جا رو نگاه م یبود و ب

  .مرد ريمراقب خودت و زن و بچه ات باش ش شتريب -

زد و جلو  یکيمرد خوشش اومده بود لبخند کوچ ريکه انگار از لفظ ش هانيآ

  .رفت

  .مدت ازتون ممنونم نيچشم ،آژانس دم در منتظرتونه.بابت ا -

  .اش رو شروع کرد هيبغلم و گر یزد تو رجهيش هيآ

  .ديبه ما سر بزن ديو دور ،تونست کهيشهرستان کوچ هي -

  :برگشت و محکم گفت هانيبه صورت آ تيجد

  .طول بکشه یچندسال ديآق بانو ،شا ميريم رانيرو از ا یمدت هي -

 رانيکه از ا یچ یعنيبه من نگفته بود. یچيمورد ه نيزد ،در ا خشکم

  م؟يبر ديبا م؟چرايريم م؟کجايريم

از  هيتکون داد و همراه آ ینگاهمون کرد ،سر یبانو سکوت کرد و کم آق

  .رفتن رونيخونه ب
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بچه رو گذاشت بغلم و  هانيزرد رنگ مقابل در منتظرشون بود.آ یتاکس

 اطيرو کامل حساب کرد و سفارش کرد تا با احت هيسمت راننده رفت ،کرا

  .کنه یرانندگ

  .ستادميدر ا یبشه جلو ديناپد دميد یاز جلو یکه تاکس یزمان تا

  .ستيخوب ن سودايآ یتو ،هوا گرمه برا ميبر -

گذاشته بودم  يیرايرو تو گهواره اش که کنار پذ سودايخونه شدم و آ وارد

  .خوابوندم ،لباسام رو از تنم در آوردم و وارد آشپزخونه شدم

از  دادميکه به خودم م يیدهايمدت با ام نيکه بهم غالب شده بود تو ا یترس

  .درفته بو نيب

  .نشست سودايمبل کنار آ یرو روشن کرد و رو ونيزيتلو

  .آسو -

  :غذا رو کمتر کردم و به ساعت نگاه کردم ريز

  له؟ب -

  .ميحرف بزن ديبا -

رو از گهواره اس برداشتم و  سودايبود. آ دهيرس سودايدادن آ ريش وقت

  .مبل نشستم یکنارش رو
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  در مورد؟ -

بانمک و  یرو از پشت سرم رد کرد و نگاه پدرانه اش رو به چهره  دستش

  .دخترش دوخت جيگ یچشما

  ؟یگفت یچ سايبه پل -

و  یريدرگ نيو ا ميچطور ما زودتر اونجا بود دنينگفتم.پرس یخاص زيچ -

و  ميمن زودتر حرکت کرد یقرار یاومده ،منم گفتم بخاطر ب شياتفاقات پ

 نکهينداشت تا ا دهيفا ميمعطلش کرد یجلوتر از ما اونجا بوده.هرچ تيآ ميديد

  .کار از کار گذشت

  :به خودش گرفت یمتفکر ی افهيق

  گه؟يد -

  :از خودم دور کردم و لباسم رو منظم کردم یکمبه خواب رفته رو  یسودايآ

بودم.فراز به دادم  هوشيندارم ،من ب یکه گفتم خبر یتو کجا رفت دنيپرس -

  .یآروم بش کمي یاومده رفت شيکه پ یو گفت بخاطر اتفاقات ديرس

  :ديغر یو حرص ديکش شيشونيبه پ یدست

  .عرضه گذاشته رفته یبه فراز گفته بودم حواسش باشه ،بعد ب -
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کنه و دل  یرو به پشت کردم و به کمرش زدم تا باد معده اش رو خال سودايآ

  .درد نشه

  .خودش رو داره یها یاون هم گرفتار -

رو پا زده بود تا با  یآهن ی.کفشادمياومد ناخواسته خند ادميحرفاش  یوقت

  .حرف بزنه هيخونواده اش در مورد آ

  هاش؟ یاز گرفتار یکي -

باال  يیابرو ی،تا دميبغلش گذاشتم و گونه اش رو محکم بوس یرو تو سودايآ

  :چشماش نشست یتو آب طنتيانداخت و برق ش

  .ها ستيخونه ن یکس -

  :شونه باال انداختم و بلند شدم اليخيب

  .وار بشه اليع خواديفراز هم م یخب نباشه ،گرفتار -

  :کرد که دلم ضعف رفت براش یمردونه ا ی خنده

  بشه؟ یدرازعل نيزن ا اديم یک -

  :که به فراز داده بود رفتم و گفتم یاز نسبت یغره ا چشم

  .فراز مانع شدن یخونواده  یرو دوست دارن ول گهي،همد هيآ -

  .رو آماده کردم زيو م دميشد.غذا رو کش رهيخ ونيزيو به تلو ديکش یهوم
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  رون؟يب ميبر یايعصر م -

  :گهواره اش گذاشت یرو تو سودايجا بلند شد و آ از

  م؟يکجا بر -

  .زبونش حرف بکشم ريکردم از ز یو سع دميکش شيحرف رو پ استيس با

  .خاله یبرا هيمسافرت ناخواسته هم هد ی،هم برا ديخر -

حرکاتش  نانهيزبيکرد و چهره اش تار شد.ر یمکث یصندل دنيکش رونيب نيح

  .نشست زيتکون داد و پشت م ی.سرکردميرو دنبال م

هم فقط  لي.وسالهيکه تکم سودايخودت بخر ،آ یدست لباس برا چند -

  .ها رو بردار یضرور

 ینيسنگ یزيچ هيشدم.انگار  رهيخ نشينشستم و به حرکات سنگ مقابلش

  :دوشش.قاشقم رو برداشتم و قبل پر کردن گفتم یرو کرديم

  م؟ينخر یزي؟چیخاله چ یبرا -

به خشمش نگاه کردم.قاشق رو  دهيچشمام گرد شد و ترس شيحرکت ناگهان از

  .ديخوش فرمش کش یموها یال به ال یو دست زيپرت کرد وسط م

  نه؟ اي یکنيبس م -
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.حرف رو ادامه ندادم و مشغول دميکه بلند شد عقب کش سوداينق آ یصدا

  .خوردن شدم

 ذياز جا بلند شد و وارد اتاق شد.طعم لذ دفعهي یدهنش گذاشت ول یقاشق چند

 سودايرها کردم و آ ینطوريغذا رو هم یغذا برام زهرمار شد ،ظرف ها

  .رو از گهواره اش برداشتم

رو در آورده بود و با  شرتشيکه ت دمشيد یرچشميرو باز کردم و ز در

که فراز  کشيتخت کوچ یرو تو سودايبود.آ دهيجذب طاق باز خواب یرکاب

  .کنار تختمون گذاشته بود گذاشتم

که رفته بود دنبال  یمدت ببره.تو و چشم بستم تا خوابم دميکش بهش دراز پشت

  .به خواب داشتم یديشد ليهم نذاشته بودم و م یچشم رو تيآ

  .بود زيمامانم مقصر همه چ -

باز شد ،خواستم به سمتش بچرخم که از پشت بغلم کرد  تينها یتا ب چشمام

  .و قفلم کرد

نقصش  یب یکه به دل گرفتم ازت ،از نقشه  یا نهياز همون اولش ،از ک -

که با  نجايتو تا ا دنياش برسه ،از دزد نهيريکه وارد باند بشم تا به عشق د

که تو  يیاش تو جهيکه تو سرم انداخت و نت یبابت انتقام ونشمي.هم مدميهم
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قاچاق و  یرو تو کثافت ها ميهم ازش دلسرد شدم چون نصف زندگ یبغلم

  .کردم یزندگ نگرايبدبخت کردن د

  .دستش گذاشتم و نوازشش کردم ی،دستم رو رو شدميتر م جيلحظه گ هر

بخاطر خودم بوده ،بخاطر استعدادم ،تصورم  کردميتمام مدت فکر م -

هم  شميهم خودم آروم م رميازت انتقام بگ کردميمادرم پشتمه.فکر م کردميم

که هستم  يیانتقام و پول مادرم من رو به جا ینبود.سودا نطوريا یمامانم.ول

  .رسوند

اونقدر شوکه شده بودم  ی،حت شدیو چ کردميفکر م یباز مونده بود.چ دهنم

  .که نوازش دستام هم متوقف شده بود

 یچطور دونمي.نمیجعل یلياسم و فام هيگودرز ،دست راست حمزه بود با  -

 چوقتي.هشيشگيهم استيانتقام منو پر کرد ،با س یکرده بود.برا داشيپ یول

که منو به حمزه  ی.فردکنهيشک نکردم که با حرفاش داره منو رام خودش م

  .کرده بود مادرم بود یمعرف

تونستم بچرخم  ندفعهيکه دلم رو شکست.ا ینيکرد ،سکوت سنگ سکوت

د و صورتش اونقدر دور چشماش رو گرفته بو یقرمز رنگ یسمتش ،هاله 

  .رهم و کدر بود که بغض گلوم رو گرفتد

  االن...االن خاله کجاست؟ -
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  :داد رونيرو ب نشيبست و نفس سنگ چشم

 ی.اونقدر سردرگم و عصبیمادرم بود تو منو ول کرد ريدرگ ی،وقت دونمينم-

نداشتم.استارت جمع کردن باند رو زده بود که  یتعادل رفتار چيبودم که ه

  ....،تا خواستم کمر صاف کنم تو دميمادرم رو فهم ی هيقض

رد شد و بالشت رو  مينيب ی رهيبهم انداخت که قطره اشکم از ت یقيعم نگاه

  .کرد سيخ

  .قتيحق دنيبرام دردناک بود فهم -

صورتم رو پاک  یسيگونه ام گذاشت و با سر انگشت خ یرو رو دستش

  .کرد

  .بهت بگم یازم بخوا یتونستيم -

  :رو به دندون گرفتم و بغضم رو قورت دادم لبم

چنگ  ديکه به ذهنم رس ینتونستم ،اونقدر تو بهت بودم که به تنها راه حل -

  .زدم

.چشم بستم و ديگونه ام رو بوس یکرد و رو ی،مکث ديرو بوس مينيب نوک

 یب ديلبم رو که بوس یکنه.گوشه  دايبدنم باهاش اُنس پ یگذاشتم تمام رگ و پ

  .تر جواب دادم قيسرم رو کج کردم و بوسه اش رو عم یمک ارياخت

  .یمال خودم گهيد -
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در  دنيلبم نشست.سوال پرس یرو یمحو یبم صداش و تعصبش خنده  از

وقت  یماجراها بود رو گذاشتم برا نيکه پشت تمام ا یمورد خونواده ام کس

که توان حرف زدن داشته باشه ،نه االن که زخم خورده  یزمان ی،برا گهيد

  .بود شيزندگ یاعتماد به تنها داشته  ی

ساعت ده شب  یتا االن که عقربه ها ميشده بود داريکه از خواب ب یوقت از

  .رفتيطرف به اون طرف خونه م نيمثل مرغ پر کنده از ا داديرو نشون م

؛ از اوضاعش منم  سوداياتاق آتماس گرفت و رفت تو  کليبار با ما نيچند

  .ديچرخيذهنم م یشده بودم و هزار جور فکر تو شونيپر

  .مبل انداخت یاپن و خودش رو کنارم رو یرو پرت کرد رو یگوش

  رون؟يب ميبر یخوايم -

  :پام جا به جا کردم یرو رو سودايشوکه شدم ، آ شييهوي شنهاديپ از

  شده؟ یزي،چ اديبدم نم -

  :بهم انداخت یو طوالن قيعم نگاه

  .دارميرو نگه م سوداينه ،برو کارات رو بکن من آ -

پا و اون پا کردم و  نيا یشد ،کم رهيرو از بغلم گرفت و به فوتبال خ سودايآ

  .نزنم.وارد اتاق شدم و رگال لباس هام رو ورق زدم یدادم فعال حرف حيترج
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 یرنگم رو برداشتم و تن زدم ،برا یست مانتو شلوار بادمجون نشونيب از

  .تخت گذاشتم یرو یل یرنگش رو با شلوار ساده  یمشک شرتيهم ت هانيآ

  .رژلب به لبام زدم و از اتاق خارج شدم یکم

  .چقدر زود -

  :صورتم متمرکز شد یبهم انداخت و رو نيياز سر تا پا ینگاه

  ؟ینکرد شيچرا آرا -

  :برم اتاقش تا لباس تنش کنم گفتم نکهيرو ازش گرفتم و قبل از ا سودايآ

  داره؟ یبيحوصله اش رو نداشتم ،مگه صورتم ع -

 یساده  یلباس عروسک سودايتکون داد و از جا بلند شد ،از کمد آ یسر

داشت رو برداشتم و  یبنفش و صورت یچاپ زير یرنگش که گال یصورت

  .تنش کردم

  .بابا دده شيپ ميبر -

قلت بزنه و  کرديم یسع یحت یدم ،تازگدست و پا تکون دادنش بو عاشق

  .شکم بخوابه یدمر رو

مشغول بستن ساعتش بود و از  هانيکردم و برگشتم اتاق خودمون ،آ بلندش

  :سمتم انداخت ینگاهمين نهيآ
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  .لباس برام آماده کنه یکيبد عادت کرده بودم  یمدت که نبود نيتو ا -

  :باال انداختم و گفتم يیابرو

  لوست کردم؟ یبگ یخوايم یعني -

  :ستاديرو به مچ دست و رگ گردنش زد و مقابلمون ا عطرش

  .یبلبل زبون شد -

  :دميرو بوس سودايآ یرو مل مل دادم و گونه  چشمام

  .گردنم کلفته چون دختر دارم -

که  کردميغنج زد.با شور نگاهشون م سودايکرد که آ یجذاب یخنده  تک

  .مياومد رونيدستش رو دور شونه ام حلقه کرد و باهم از خونه ب هانيآ

  .رفتيگرفته بود به سمت فرحزاد م شيکه پ یراه

  ؟یخبر دار تيياز پسر دا -

  :دميپرس مشکوک

  چطور؟ -

  :در هم رفت یکم اخمش

  .سوال شد برام ینجوريهم -
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رو به  نيشدم.ماش الشيخينشد ب گرميدست یزيچ ینگاهش کردم و وقت یکم

رو دور زد و دستش رو پشت کمرم  نيو ماش ميشد ادهيپارک کرد ،پ یسخت

  .گذاشت

 یخوب ،حس زندگ یاز حس ها شدميو من پر م ميشدیرد م یشلوغ نيب از

  .و حس طراوت

خنده  یشسته شده ،صدا نيغذا و نم خاک زم یآدما ،بو یآب ،شلوغ یصدا

  .ونيقل یصدا یک نشسته بودن و حت يیپر عشوه و بلند دختر و پسرا یها

  .مينياونجا بش ميبر -

 یو پشت ميبا گل یکه اشاره زده بود نگاه و حرکت کردم.تخت سنت يیجا به

 سودايتخت نشستم ،آ یگوشه  هاني.کفشم رو در آوردم و با کمک آیميقد یها

  .حرکات مردونه اش شدم ی رهيپام گذاشتم و خ یرو رو

رو صاف کرد و بعد دستش رو  راهنشينشست و طبق معمول اول پ مقابلم

  .قائم شده اش گذاشت یزانو یرو

  ؟یخوريم یچ -

  :رو به زبون آوردم خواستيکه دلم م یزيرو جمع کردم و چ لبخندم

  .يیفقط چا -

  :باال انداخت يیابرو یتا متعجب
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  .یهم نخورد یناهار درست حساب یتو حت ؟يیفقط چا -

  :.شونه باال انداختم و گفتمتشيهمه حساس نيا یبراغش رفت  دلم

 ميشد نکهيذهنم ثبت کنم ،ا یلحظه ها رو تو نيتمام ا خوادياالن فقط دلم م -

  ....حيتفر ميبچه و اومد هيبا  یدو تا زوج عاد

  عقده کردم برات نه؟ -

  .دوخت سوداياش گرفته شد و نگاه ناراحتش رو به آ چهره

  .نبود نيمنظورم ا -

و انتقام ،پدرت تمام  نهيدرکم کن آسو ،من زخم خورده بودم و پر از ک -

 یتونينم یباعث طرد شدنمون شد.تو حت یبود و حت دهيما رو باال کش يیدارا

  .باشه یچه شکل تونهيم سيپار یجا نيتر فيتو کث یزندگ یتصور کن

  .خودم جمع شدم یکز کردم و تو مغموم

  د؟يکنيم ليم یسالم چ -

  .مقابلمون بود و منتظر سفارشمون یسن کم پسر

  .يیکامل چا سيسرو -

  :لبخند زد سودايخوش به آ یکرد و با رو ادداشتيدفترش  یتو

  قربان؟ یچ گهيد -
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  :آورد رونيکرد و عابربانکش رو ب بشيجیدست تو هانيآ

  .نيهم -

بعد  خواستيباشه.دلم م ینجوريا خواستيکرد و مقابلم نشست ،دلم نم حساب

  .مينيخوشش رو بب یرو یاجبار یسال زندگ کي

 یرو رو سودايجا بلند شدم و به سمتش رفتم ،کنارش نشستم و آ از

  .دميچيخوابوندم و دستش رو به دور خودم پ راندازشيز

  :بود رهيکرده و فقط به حرکاتم خ سکوت

  ببوسمت؟ یخوايم -

به صورت قشنگ  کينزد یو از فاصله  دميشونه هام رو عقب کش شوکه

  :مردونه اش نگاه کردم

  ؟یچ گهيد -

 نيو محکم به خودش فشارم داد.کم حرفم رو سبک و سنگ ديگلو خند یتو

  :کردم و آخرش نتونستم خودم رو قانع کنم تا ازش نپرسم

  .هانيآ -

  :بود سودايآ کيکوچ یبا دستا یباز مشغول

  جانم؟ -
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  :و گلوم رو تازه کردم دميبه لبم کش یزبون

  ؟یاز...از خونواده ام خبر دار -

شد و برگشت به حالت اولش ،سرش رو چرخوند و  سودايبا آ یباز اليخيب

  :نگاهم کرد قيدق

  ؟یپرسيچرا ازشون م -

 نمونيکه دوباره تنش ب دادميبهش م یجواب ديرو نکرده بودم ،با نجايا فکر

  .کردم یپاش بود رو گرفتم و با انگشتاش باز یکه رو ینشه.دست جاديا

  .وقته ازشون خبر ندارم یلي،خ ینجوريهم -

  .رنيکه ازت خبر بگ ريخبر بگ يیاز کسا -

از  چوقتيبهم بگه که اونا ه خواستي،با حرفش م چشمامیزد تو شين اشک

امکان  کنهيمن رو طرد م ینگرفتن.صدالبته که پدر لجبازم وقت یمن خبر

  .من رو قبول کنه گهينداره که د

  .شميرو ازش گرفتم اومد پ زشيهمه چ یبار وقت هيفقط  -

خونواده ام ،دلم  شيداشتم تا دوباره برگردم پ ديرو بلند کردم و ام سرم

  .،برم گردش رونيبا خانواده ام و شوهرم برم ب هيمنم مثل بق خواستيم



662 | P a g e 
 

.داشت تو رو رهيگيبهم گفت اگر مال و اموالش رو برنگردونم تو رو ازم م -

  ...که منم کردياون نبود معامله م یبرا چوقتيکه ه یسر ثروت

  .نگو یچيه گهيد -

  .دميديرو هم م تيرد غم گرفت اما پشت اون غم عصبان نگاهش

  ...آسو -

  .زهينر نييرو باال گرفتم تا اشک از چشمام پا سرم

  .بشنوم یچيه خوامينم -

اومد  کيکمربار یها وانيگل قرمز و ل یو قور یمس ینيبا س گارسون

  .حرف رفت یتخت گذاشت و ب یرو رو یني،س

به چشماش  مياشک یشد ،با چشما دهيشدم و سرم بوس دهيبه سمتش کش ناگهان

  نگاه کردم زديکه تو صورتم دو دو م

 یاونقدر دميهم جفتمون رو.قول م سوداي،آ ميرو دار گهيمن و تو همد -

  .یخانواده ات رو حس نکن یخال یخوشبختت کنم که جا

بزرگ باشه که فقط با پدر و  یحفره  هيتو قلبم  دي،شا زننيبرق م چشمام

 یتا زندگ کردميم یبود ،دخترم بود و من چقدر سع هانيآ یمادرم پر بشه ول

  .داشته باشه یعيکه نرمال شروع نشده ،روند طب
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  خانوم؟ یبه ما بد يیچا هي یخواينم -

چهل ،پنجاه حرف  یدهه  یرمردايپ هيحرفش خنده ام گرفت ،شب از

 رشيز ی،با نعلبک ختمير يیرو برداشتم و دو استکان چا يیچا یزد.قور

  .سمتش گرفتم که با تشکر ازم گرفت

 دميکش یقيغرق در خواب بود.نفس عم یسودايچشمم به آ يیخوردن چا نيح

  .چسبوندم هانيآ یرو به بازو و سرم

  .یخوبه که دوستم دار یلي،خ یخوبه که هست یليخوبه که دارمت ،خ یليخ -

  .فرش گذاشت و با پشت دست گونه ام رو نوازش داد یرو رو یخال استکان

 یکنيولم م يیآبرو یبا ب یري،انتقام بگ یکنيولم م کردميفکر م شهيهم -

  ...سقطش کنم یکنيبچه دختر باشه مجبورم م کردمي،فکر م

  .بود نياحمق بودم چون واقعا خواسته ام هم -

  :بستم و گفتم چشم

  .يیدوم من تو یکافرم چون خدا هيمن  -

لحظه من رو کنار زد و  کيبدنش هم از کار افتاد ،تو  یکرد و حت سکوت

  .کردميبه حرکاتش نگاه م دهيورقلمب یبا چشما د،يرو به آغوش کش سودايآ

  شد؟ یچ -
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  .دار نگاهم کرد و دستم رو گرفت و مجبورم کرد کفشم رو پا کنم تب

  .شهينم یورنجيا -

  شه؟ينم ینجوريا یچ -

 سودايبرد.قبل سوار شدن آ نيکشون من رو همراه خودش به سمت ماش کشون

سرعتش باال بود که از  نقدريکرد.ا نميبغلم داد و سوار ماش یرو هول هولک

  .دادميرو تو بغلم فشار م سودايبودم و آ دهيدر رو چسب ی رهيترس دستگ

  :شد ادهيرو تو کوچه پارک کرد و پ نيماش

  .شو ادهيپ -

و برگشت  رفتيم ی،افکارم سمت هر اتفاق شوم ديلرزياز ترس م بدنم

گهواره اش خوابوندم و  یرو رو سوداينبود، آ هانيآ مي.وارد خونه شدزديم

  .با عجله وارد اتاق شدم

  ....کجا هانيآ -

برخورد کنه و لبام قفل لباش  واريتا کمرم به د ديطول کش هيسه ثان فقط

رو در آورده  راهنشياش نشست ،پ نهيس یبشه.ناخودآگاه دستم سپر شد و رو

داغ بود انگار  یبود.بدنش جور دنميمقابلم در حال بوس یبود و فقط با رکاب

  .که تب داره
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 هيمن باش.بذار حس کنم واقعا  یآسو ،زنم باش ،امشب ملکه  خوامتيم -

  .پادشاهم

مانتوم پاره شد  نکهيقدم شدم و لباش رو به کام گرفتم ،ا شيخودم پ ندفعهيا

تخت پرتابم کرد و با عجله  یرو یحرکات عجولش وقت یمهم نبود ،حت

  .بازم مهم نبود کرديپرتاب م یلباسامون رو به گوشه ا

 کردميذهنم مجسمش م یسال تو کيکه  یاون اتفاق خواستيواقعا دلم م االن

  .ازي،پر تنش ،پر از ناز و ن جانيعاشقانه و پره یرابطه  هي، وفتهيب

 ی،آروم شده بود.سرم رو رو عمونينامنظم و سر یبود که نفسا یا قهيدق چند

  .دادميقلبش گوش م یاش گذاشته بودم و چشم بسته به صدا نهيس

  .خمار خوابم کرده بود داديکه نوازشگر کمر برهنه ام رو ناز م دستش

  .آسو -

  .جونم -

  .ميريرو بکن تا آخر هفته مکارات  -

  .شدم رهيمقابلمون خ واريرو باز کردم و به د چشمام

  کجا؟ -

  :ديسرم رو آروم بوس یرو
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  .مي،از نو بساز ايدن نيا یجا هي -

رو  هانيآ یزيبابت هرچ خواستمينم گهيبودم ،دلم قرص بودنش بود.د آروم

  .انتخابش من بودم یطيکنار بذارم چون تو هر شرا

  .جهنم یحت اميم یهرجا بر -

  .خوابم برد یک دميو نفهم ديرو محکمتر به آغوش کش بدنم

  

  »یراو«

وعده  هي،دو روز بود که دست و پا بسته با  نجاستيچرا ا دونستينم هنوز

  .کرديغذا روزش رو شب م

  ست؟ين نجايا ی.الوووو کسارويدست منو باز کن  اي،ب یهوووو -

  :ديپشت سرش بلند شد که از ترس از جا پر يیبم آشنا یصدا

  چته پسر سهراب؟ -

  ؟یهست یتو ک -

  .کرده بود خيمو به تنش س گشتيقدماش که دور م یصدا

  ؟يیپسر دا ینشناخت -

  :گفت ديشک و ترد با
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  هان؟يآ -

عقب  یبد یخورد که با صدا شيبه صندل یحساب شده ا یضربه  یآن به

  .ستاديرفت و تلوتلو خوران ا

  .تو پادشاه ماه ینه ،برا -

  ه؟يچ یکارا برا ني؟ایمن رو گرفت ؟چرایشد وونهيد -

  :مقابلش گذاشت و گفت یا گهيد یصندل خونسرد

سراغ دختر  یجهان شکست خورد رفت یثروت باد آورده  ینقشه برا -

و جا و مکانمون  یکن هميجهان رو بر عل یدومت که خواست ینواب.نقشه 

زنم  گهيباز هم شکست خورد چون آسو د یدب شونيو فرستاد یکرد دايرو پ

  .بود

،دستام رو باز کن بذار  یزنيم یحرف یاز چ یدار دونميمن...من نم -

  .برررررم

  .گوش بده بهش هي،داستان جالب ـــــسيه -

کمرش نشسته بود.فکر  یالل شده بود و از ترس عرق سرد رو سبحان

ن رو همون پسر چاق جوش و هنوز به چشمش او هانهيزرنگتر از آ کرديم

  .ديديم یجوش
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 نميا کردميفکر نم يیپسردا نيسبحان ،آفر یرفت شيحساب شده پ یليخ -

و  ديدستت به آسو نرس یرو.وقت ميزندگ یکه انگشت کن یجرئت داشته باش

که آسو رو ازم  ديختيتمام ثروت جهان رو ازش گرفتم با پدربزرگت نقشه ر

  .بازم شکست خورد که ی،ول نيهمتون مهربون شد دفعهي.ديجدا کن

مرد هراس  نياز ا قتاي،حق ديکرد که چهارستون سبحان لرز یبلند ی خنده

  .داشت

  ؟یکن کاريچ یخواي..میم -

فرو رفت ،هفت سال تو باند قاچاق کار کرده بود و  ثشيتو جلد خب هانيآ

  .گرفته بود رکب نخوره اديخوب 

  .انجام بده زتيکارا رو قراره همسر عز ی،همه  چکاريمن؟ه -

  :وار داد زد و خودش رو تکون داد وانهيد

  ؟یدار کاريبا زنم چ -

  :برد بي.از جا بلند شد و دست به جشدیم ريبه ساعتش کرد ،داشت د ینگاه

و دوتا دوست دختر  یا غهيزن ص هي ديفهم یندارم ،فقط وقت یبا زنت کار -

ازم خواهش کرد  یلباسات دار کتيباباش و ات یپوال یاز صدقه سر گهيد

  .کمکش کنم
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خشک شد ،گاف داده بود و نتونسته بود شهوت مردانه اش رو کنترل  دهنش

  .متعهد باشه شيکنه ،نتونسته بود به همسر غرغر و افاده ا

  ؟یچه کمک -

  :خالص رو زد و با غرور گفت ريت

ات رو  شهيخوب که ر ليوک هيو  نيجن یرقانونيسقط غ یجا برا هيمثال  -

  .بسوزونه

سبحان  یکه عربده ها دينکش یگرد کرد و به سمت در راه افتاد ،طول عقب

  :گوشش رو آزار داد یپرده 

لعنت بهت ،کثااافت.هرکار کردم حقت بود ،آسو زنم بود ،عشقم بود.ازم  -

  .دخترت یحت بودیمال من م ديبا یکه دار ی،هرچ شيگرفت

بازوش نشسته  یکه رو کليمردونه اش گذاشته بود ،دست ما رتيرو غ دست

بلند به سمتش رفت ،مشت گره شده اش  یبود رو محکم پس زد و با قدما

دماغش فرود اومد و داد سبحان از شکسته شدن دماغش  یرو قيمحکم و دق

  .شد ششيآت یآب رو

نکن  یکار هيناموس ،من فقط راه رو نشون زنت دادم  یدهنت رو ببند ب -

  .قبرت رو بکنم خودم زنده زنده چالت کنم

  .پاش انداخت و به سرعت از اونجا دور شد یجلو یتف
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  کنم؟ کارشيچ -

که  یگاريبرنگشت در عوض به دود س کليدود کرد و به سمت ما یگاريس

  :شد رهيخ شديتو هوا محو م

  .زنهياز من نم ی،قبلش مطمئن شو حرف ابونيکنار خ ديآخرشب پرتش کن -

 مين ندفعهيا.هم آماده ست هماهنگ کردم فرستادن خونه طايحله داداش.بل -

  .سالهاش نگاه کرد نيا قيزد و قدردان به رف یچرخ

  

  » آسو«

دوباره  کردميبود اما تا از خودم رهاش م دهيخوردن خواب ريموقع ش سودايآ

بود که نشسته بودم که  نگاهم به  یخوردن ،دو ساعت ريبه ش کرديشروع م

  .شدمیم رهيخ واريبه ساعت د یکنار در بود و گاه یچمدون ها

.باالخره مينگفته بود قراره کجا بر هانيو هنوز آ ميپرواز داشت گهيساعت د دو

گهواره  یبشه تو داريبخواد ب نکهيقبل از ا عايام رو رها کرد ،سر نهيس سودايآ

  .وارد اتاقمون شدم گهيبار د هياش گذاشتمش و 

 زيم یرو یاومد ،با حسرت دست ادمي یکي یکيخاطرات خوب و بدم  تمام

  .دميو آه کش دميکش شميآرا

  چرا؟ یکنيناله م -
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  .نيبه ضرب برگشتم که پام سر خورد و از باسن افتادم زم دهيترس

  .هانيآخ خدا لعنتت نکنه آ -

  ؟یشد یچ -

باسنم رو  کهي،با اخم در حال کردميترم م یصداش حرص یخنده تو ی رگه

  :تا از دردش کم بشه گفتم دادميماساژ م

 یچ یگيم یصافم کرد یزد ؟یدست از روح بودنت بردار یخوايم یک -

  ؟یشد

  :کرد که هول شده گفتم یبلند ی خنده

  .آروم بچه خوابه -

  :دست دور کمرم انداخت و نگهم داشت ستادميکرد بلند بشم ،صاف که ا کمکم

کردم به  لتياز لولو تبد ینگران نباش چجور یصافت هم دوست دارم ،ول -

  .سازميم فرلوپزيهم ازت جن یهلو ،همونجور

  .شد دتريکه خنده اش شد دمياش کوب نهيبه س یمشت

  اصال؟ یکجا بود -

  :حس شد یاش آروم محو شد تا صورتش ب خنده

  ؟یجمع کرد لتيکار واجب داشتم ،وسا -
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  :دادنش گفتم هيرو ريياز تغ کنجکاو

  شده؟ یزيچ -

  :کرد و عقب گرد کرد رهام

  .ميبر ميخوايبگو م یکارات رو کرد -

با  تونستمينم یبذارم ول تونستميکردم که نم لميبه نصف وسا ینگاه ناراحت

  .خودم ببرم

  ...برداشتم فقط زيهمه چ -

 ینطوريکه ا کنميبرد ،اعتراف م بشيج یزد و دستش رو تو یچرخ مين

  .شدیجذاب تر م

  .رو برنداشتم لميآخه...من همه وسا -

  گه؟يبرامون بفرسته ،د گميم کليبه ما یخوايم یبگو چ ميديرس یوقت -

  :زدم یو از ذوق لبخند گنده ا ديتو چشمام جه یبرق

  .مي،بر یچيه -

به سمت  نيماش یزد و بعد از گذاشتن چمدون ها تو یلبخند مچهين باالخره

  .ميفرودگاه حرکت کرد
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که رفت و آمد  یهدف به افراد ینشسته بودم و ب مايهواپ رياز تاخ کالفه

مدت  ني.باالخره پروازمون رو اعالم کردن ،تمام اکردمينگاه م کردنيم

حاضر نبود دستم رو ول  یحس کنارم نشسته بود ول یب یمثل مجسمه  هانيآ

  .کنه

 یه بودم و کتفم درد گرفته بود ،دستم رو کمدست نگه داشت هيرو با  سودايآ

  .تر دستم رو نگه داشتشل کردم تا متوجه بشه و رهام کنه اما محکم

رو دست به دست  سودايباالخره ولم کرد و تونستم آ ميکه نشست یصندل یرو

  .کنم

  .آسو ‐

  :گفتم کردميرو مرتب م سودايکه آ همونطور

  جانم؟ -

گذشته  فهمهينم چوقتيه سوداي،آ ميدار ديجد یزندگ هينشست  مايهواپ نيا -

 یزندگ گهيمن و تو بدون خونواده با همد نطوريپدر و مادرش رو و هم ی

  .ميکنيم

 زديخانواده هامون حرف م یماتش مونده بود ،چقدر راحت از دور نگاهم

 هي یجانانه رو به جون بخرم ول یدعوا هيمن هر لحظه امکان داشت  یوقت

  .به مادرم زنگ بزنم و صداش رو بشنوم گهيبار د
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  ؟یديفهم -

نگاه کردم.  یکنارم به آسمون صاف و آب ی شهيرو تکون دادم و از ش سرم

 هيبگذره ،خانواده ها برگردن بهم ، یبه خوب زيهمه چ یروز هيداشتم  ديام

  .مثل دامادشون کنارم باشه هانيو آ نميتو جمع خانواده ام بش گهيبار د

 ماي.از هواپميديرس یک دميکرد و بهونه گرفت که نفهم هيگر سودايآ اونقدر

 یتاکس هانيو آ مياومد رونيتو لندن بودم.از فرودگاه ب ندفعهيو من ا ميشد ادهيپ

  .گرفت

سپردم و به شهر  هانيخواب رفته رو به آ یسودايراه آ ی هيداد و بق آدرس

ط به مغازه ها و برام جالب بود که مبهوت فق زيشدم.اونقدر همه چ رهيخ

  .لبخند مسخره هياونم با  کردميمردم نگاه م

و چمدون ها رو  ميشد ادهيپ هاني،با آ ستاديا یبرج بلند یرو به رو نيماش

  .هانيدست آ سودايچمدون همراه آ هيچمدون دست من بود و  هيگرفت. ليتحو

که  دينکش یرفت و طول یراست به سمت نگهبان هي هانيآ ميبرج که شد وارد

  .برگشت ديبا کل

  .ميبر -

  کجاست؟ نجايا -
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 هي،فقط  ستاديآخر ا ی.طبقه مينگفت و همراه هم سوار آسانسور شد یزيچ

  .واحد اونجا بود

  ؟یديهتل م ی نهيچرا هز -

  .هاوس دهنم باز موندپنت دنيو در رو باز کرد ،از د ديخند

  .شهي،باورم نم هااانيآ -

 ،خونمونه. ستيهتل ن نجايا -

 یمدت بخاطر زبان خوب ني،تو ا گذشتیاز اومدنمون به لندن م یماه دو

  .ميايکنار ب طيبا شرا ميراحت تونست ميکه داشت

جا  رانيکه از خودش تو ا یرو عوض کرده بود و تمام رد تمونيهو هانيآ

ماه برامون  کيبعد  کليرو ما خواستميکه م یليگذاشته بود پاک کرد .وسا

  .فرستاده بود

نشستم  نيزم یشده بود ،کنجکاو رو چيبسته کادو پ هيخنزل پنزل ها  نيب از

  .بود نشکنه یو آروم بازش کردم تا اگر شکستن

 یطراح ليرفته بود؟تمام وسا ادميداخلش شوکه شدم.چرا  یمحتوا دنيبا د اما

  .بودن شميبود دست نخورده و االن پ دهيبرام خر هانيکه آ

  .کنم داشيبه خونه انداختم تا پ يیگاه گذراو ن رونيذوق از اتاق اومدم ب با
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بود ،از نگاه  یدلبرش مشغول طراح نکيمبل نشسته بود و با همون ع یرو

 سودايداره پرتره آ دميبره فهم زيخ نهيگرفته بود س اديک  يیسودايکردنش به آ

  کشهيرو م

ذوق مبل رو دور زدم و از پشت دست دور گردنش انداختم و محکم لپش  با

  .دميرو بوس

گره  یخراب نشه مداد رو کنار گذاشت و دستش رو رو یطراح نکهيا یبرا

  :دستم گذاشت ی

  پاداش کدوم کارم بود؟ -

  :دمشيبوس گهيبار د هيکردم و  یزير ی خنده

  .یماه یليخ -

  :چرخوند طرفم یرو کم سرش

خانم حواست  یداشتم که اسمم پادشاه ماهه.ول یزيچ هي،باالخره  دونميم -

  تبم باالست؟ دايهست من شد

 یهفت روز عادت ماهانه ام افتادم که ازش ده روز نيا اديو  دميگلو خند تو

  .رو ناکام گذاشته بودم هانيو آ گذشتيم

پاش  یشد و از پشت مبل افتادم جلو ،بغلم کرد و رو دهيدستم کش ناگهان

  .نشوندم
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  وونه؟يد وفتميم یگينم -

  .شماست یپاداش کدوم کارم دلبر ینگفت -

  :صورتش رو کنار زدم و گفتم یافتاده رو یمو تکه

رفته بود که  ادميفرستاده ، کليرو ما یبود دهيکه برام خر یطراح ليوسا -

  .یکه بهش افتخار کن یسپنتا ،کس هانيقرار بود بشم خانم آ

  .کنمياالن هم بهت افتخار م -

هنرمند بشم مثل  هي خوامي،م هانيآ اديکنارت ب شهياسمم هم خواديدلم م -

  .شيبشه هدف زندگ نيا شهيهم بزرگ م سودايآ یوقت ديشا یتو.حت

.تو دلم پر ميبامزه نگاه کرد یسودايدستش گرفت و باهم به آ یرو تو دستم

  .تک دخترم یرنگارنگ برا یبود از آرزوها

  

  ) شش سال بعد(

رو تموم نکرده  ميو هنوز طراح شگاهينما یهفته مونده بود به برگزار هي

  .بودم

اومده بودم تو بالکن و هدفون  هانيآ یها دنيو دو سودايآ یزدنا غياز ج کالفه

  .شده بودم یبه گوش مشغول طراح
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بودم و اون هم  هانيآ شيپ یحرفه ا یطراح یريادگيرو مشغول  یدوسال

  .کارآموزاش بود ريسخت درگ

زن و شوهرا دعوا  ی،مثل همه  ميداشت یريچشمگ شرفتيشش سال پ نيا تو

 رفتيم ادمونيزن و شوهرا چندساعت بعد دعوامون  ی،مثل همه  ميکرديم

  .رو دوست داشتم مي.آرامش زندگميکرديم یو باهم آشت ميقهر

کرده بود تا با من  یتماس گرفت و سع هانيمادرم با آ شيسه سال پ یحت

مادرم زنگ زده  دميبفهمه که من فهم هانينه تنها نذاشتم آ یحرف بزنه ول

  .سراغشون هم نرفتم چوقتيبلکه ه

بود.تمام  ستيطمع ن یسالم گرگ ب تياالن پدر و مادرم حکا تيحکا

 یداشتن من رو به زندگ یثروتشون رو از دست داده بودن و حاال سع

  .کنن دايمخمصه نجات پ نيبرگردونن تا از ا

شد و  رهيتمام امالکش وقف خ تشيپدربزرگ فوت کرد و طبق وص پارسال

  .تمام وارثاش دود شد و رفت هوا ديتنها ام

و  دميکش یبه دور شونه ام دست از طراح هانيبزرگ آ یدست ها دنيچيپ با

  .لبخند زدم

  :آورد و کنار گذاشت رونيرو از گوشم ب هدفون

  قشنگ شده -
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و  هانيآ یلبام نشست.پرتره  یرو یگنده ا یذوق زده خنده  فشيتعر از

  .گرفتيم اديداشت به کمک پدرش راه رفتن رو  یدو ساله وقت یسودايآ

  تمومش کنم؟ رسميمونده بنظرت م گهيد یدو هفته  -

  :ام زد قهيبه شق یسيخ ی بوسه

  .یايبرم یتو از پس هرکار -

  .نهيتا کنارم بش دمشيرو باز کردم و کش دستش

  کو؟ سودايآ -

  .بغلش گم بشم یتا از پشت تو ديکش نيزم یرو گرفت و رو کمرم

  .،آسو ديخواب -

  هوم؟ -

  .حرکتش داد یشکمم و دوران یرو ديلغز دستش

  من پسر دوست دارم؟ یدونستيم -

  .بغلش لم دادم یتو شتريکردم و ب یزير ی خنده

  .دونستمينه نم -

  کشم؟يرو به دوش م تيحسرت تمام دوران باردار یدونستيم -
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  .نداشت یندي،اون دوران خاطرات خوشا ديلبام پر کش یاز رو خنده

  .دونستمينه ،نم -

  .صدام شد یتو یکرد ،انگار متوجه ناراحت یمکث هانيآ

  رسن؟يم هيپس فردا فراز و آ یدونستيم -

  .و برگشتم سمتش دميجا جه از

  بهم؟ یزودتر نگفت ؟چرایگيراست م -

  :نگاهم کرد یتکون داد و خنث یسر

  ؟ی،بعد تو خوشحال رنيرو ازم بگ شيآسا انيقراره ب -

  .درمونده نگاهش کردم یکم

 یفقط مونده بود جلو نجاياومدن ا شيآخه تو ،دو سال پ یچقدر مظلوم -

به راه  هيکه آ یتوان ازم گرفته بود ی،جور یخودشون کارت رو انجام بد

  .ديخنديرفتنم م

  .زد مهيهجوم آورد سمتم و از عقب درازکشم کرد و خودش هم روم خ دفعهي

  .،بلند شو از روم هااااانيآ -

  :زد یثيخب لبخند

  .،اصال هوس کردم یآخ گفت -
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  :گشاد شد و محکم مشت زدم به بازوش چشمام

  .گمشو توام بچه پررو -

  ؟ینکرد نيريش ايترش  ريهوس چ گميم -

  :حرفش گفتم ريمس ريياز تغ جيفکر کردم و گ یکم

  نه چطور؟ -

  : باال انداخت يیابرو

  م؟يتو بالکن هم امتحان کن یا هي،حاال پا ینجوريهم -

  .ديوقفه لبام رو به کام کش یکه خم شد تو صورتم و ب دميکش یخفه ا غيج

رو تنش کردم و تل گل مانندش رو از  سودايقرمز رنگ آ یعروسک راهنيپ

  .برداشتم زيم یرو

  من پرنسسم مگه نه؟ یمامان -

  :صورتش رو مرتب کردم یرو یها یچتر

  .ی،تو پرنسس من زدلميعز آره -

  :دلبرش نگاهم کرد یزبون کودکانه اش و اون چشما با

 تونميمنم پرنسس اونم ،اگر پرنسس بابا باشم که نم یتو ملکه ا یگينه ،بابا م -

  .پرنسس تو باشم
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  .از لپش گرفتم یگاز نسبتا سلت اشيباز نيريش از

  .مامان هاپو شد يييیآ -

  .یبزرگتر از سنت حرف نزن گهيد یتا تو باش -

  :سرش گذاشتم و کفشاش رو دستش دادم یرو رو تلش

  .بابا شيبدو برو پ -

نگاه کردم  نهييخودم رو از تو آ گهيبار د هيرفت ، رونيو از اتاق ب ديدو

تنم نشسته بود ،کاله  یخوب رو یمشک یپورهايقرمز با گ ی دهيپوش ی،ماکس

  .سرم گذاشتم یبرداشتم و رو یقرمز رنگم با ربان مشک

 یکه با لباس مشک دميرو د هانياومدم و آ رونياز اتاق ب زياز همه چ یراض

  .پاش گذاشته یرو رو سودايمبل نشسته و آ یو کروات قرمز رو

  .ميبر -

  :دينگاهم کرد و چشماش درخش نييباال تا پا از

  .مارو ینکش -

  :کردم یزير ی خنده

  .نمک یب -
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،با اون پاشنه ها سختم بود از  مياومد رونيرو بغل زد و از خونه ب سودايآ

  .رسوندم نيخودم رو به ماش یو به سخت اميب نييپله ها پا

و با  خوردميحسرت م دميدیم یمازرات یدختر رو تو هيعکس  یوقت شهيهم

 يیاز همون دخترا یکيچطوره؟و حاال من خودم  شيزندگ یعني گفتميخودم م

  .شدیسوار م یاه همسر و دخترش مازراتبودم که همر

گرفت  هانيرو از آ چييمسئول سو شخدمتيپارک کرد ،پ یگالر یبه رو رو

  .هم دستش رو دور کمرم حلقه کرد هانيرو گرفتم و آ سوداي،من دست آ

ارزش  یليکه اومدن بودن برام خ یتعداد نيهم یشلوغ نبود ول اديز یگالر

  .شتريشدن ب دهيد یشده بود و هنوز وقت بود برا یداشت.استقبال خوب

قرار  هانيشده نشستم و با ذوق به هنرکار خودم که کنار آ هيمبل تعب یرو

  .کردميگرفته بود نگاه م

  .کميمارو  ريبگ لي،تحو یوزميخانم ،ِاکس ک -

فراز و  دني،با د ديبشاش و پر از خنده من رو به سمت خودش کش یصدا

  .نفر به سمتمون برگشت نيکه نگاه با لبخند چند دميکش یخفه ا غيج هيآ

سفت  ی.هرچشدیبرطرف نم ینجوريا ميرو محکم بغل گرفتم ،دلتنگ فراز

  .کرديکمرم رو نوازش م یشترياون با محبت ب دادميبه خودم فشارش م
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چقدر دلم تنگ شده بود  ديدونين؟مياومد ريد نقدري،چرا ا دينامرد یليخ -

  براتون؟

  .پا به ماه رو بغل زدم ی هيآ اطياومدم و با احت رونيبغل فراز ب از

  ه؟يحاال چرا گر -

  :دميرو پاک کردم و خند اشکم

  .ديمعرفت یب یلياشک ذوقه ،خ -

  .عمو فراز -

 سودايو آ ومديبه سمتمون م بيکه دست به ج دميرو د هانيعقب و آ برگشتم

هم کمرم رو گرفت و از پهلو بغلم  هانيسمت فراز و تو بغلش رفت.آ ديدو

  .زد

  .فراز یديتاوان اشک زنمو م -

  :دست دادن گهيدستش رو دوستانه دراز کرد و باهمد فراز

  .یلوس بار آورد بيزنت رو عج -

  کرد. یاحوالپرس هيبا آ ندفعهيو ا ديسرم رو بوس یرو هانيآ

  چه خبر؟ -

  فرو برد. بشيج یرو دست به دست کرد و دشت چپش رو تو سودايآ فراز
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  ت شما زن و شوهر هنرمند و مشهورهخبرا دس -

 شهيانداخته بود و مثل هم نييشدم که سرش رو پا رهيخ هيکردم و به آ یا خنده

بود  بيو غر بيعج یپروسه  هيدوتا بهم  نيا دنيبود.رس ستادهيمحجوب ا

  .گذروندميرو با دلشوره و اضطراب م هرلحظه ام ايسمت دن نيکه من ا

فراز  نکهيکردن تا ا یپافشار نقدريبه وصل نشدن ،ا یفراز راض ی نوادهخا

رو  هيآ امرزيخداب یو از آق بانو هيآ یبره خواستگار يیمجبور شد به تنها

  کنه. یخواستگار

فراز براش  یپارسال خانواده  نکهيادامه داشت تا ا نقدريا یعقد پنهان نيا

روز  نييبله برون و تع یدو خانواده تا پا نيدختر در نظر گرفته بودن و ب

  رفته بودن. شيعقد پ

خانواده اش رو  یرو باردار کرد تا جلو هيآ يیفن سامورا هيهم تو  فراز

  سخت بود. هيآ یبرا طيشرا یليوسط خ ني.ارهيبگ

 هيبا آ دارشيد نياش تو اول هياول یرايو تحق يیتندگو یمادرش و حت فشار

فراز با خانواده اش قطع رابطه کرد و  نکهيهممون رو ناراحت کرد تا ا

  رو باال برد. ديمادرش پرچم سف شيچندماه پ نيباالخره هم

  گلم؟ یکنيم ريکجا س -

  شدم. رهيخ هانيآ زيت یول یاومدم و به نگاه خنث رونيب اليفکر و خ از
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  جا ،فراز کجا رفت؟ چيه -

  .وفتميمجبورم کرد تا راه ب یکيو با هل کوچ ديام رو بوس قهيشق

  خونه. ميبشن بر نيرفتن سوار ماش -

 مياونجا بودن خارج شد یتک و توک آدم گهيکه د ینزدم و از گالر یحرف

  .ميو به سمت خونه حرکت کرد

 هيو من و آ کردنيدرست م کيبالکن با خنده است یشده بود و مردا تو شب

  .ميشده بود رهيخ واريتو سکوت به در و د

  ؟یحرف بزن یخواينم -

  کرد و با زبان اشاره گفت: یتلخ ی خنده

  بگم؟ یچ -

  کردم و گفتم: کشيخودم رو نزد یکم

  اد؟يم ايبدن یخاله ک ین ین نيمثال بگو ا -

  :ديشکم برآمده اش کش یرو یدست

  تا آخرماه. -

  رو با زبونم تر کردم: لبم

  کنن؟يم تتيهنوز اذ -
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  سرش رو بلند کرد چشماش لبالب پر آب شده بود. یو وقت ديکش یقيعم نفس

 یاگر بچه به خودش بره و مادرزاد گفتيکه به فراز م دميشن شيچندوقت پ -

  ؟یديرو م ليجواب فام یچجور اديب ايالل بدن

  براش. ديو دلم پوک دميگز لب

.چند وقت شهيازم خسته م یروز هيتا کجا؟ یرو داره ،ول هوام یليفراز خ -

منو رسوند  هيبدم ،زن همسا امشيخورد و افتادم نتونستم پ چيپام پ شيپ

  .ميمرديمن و بچه م اورديبرام نم ی.اگر آش نذرمارستانيب

  خب؟ -

  و اشکش رو پاک کرد: ديکش قينفس عم چندبار

لحظه  هي یشد، برا یچقدر عصب یدونينم مارستانميدادم ب اميبهش پ یوقت -

 يیهمه سرم داد زد اگر بال یجلو مارستانيب یرفت زنش الله.تو ادشي

  .یزن حساب ختميريبه سرم م یچه خاک ومديسرتون م

چشم حواسش جمع  یرو انداختم سمت فراز که از کوشه  ميرکيرزيز نگاه

  شده بود. ونيگر ی هيآ

 یزنگش بزنم ،چون حت تونستمياومد من نم ادشيبعد از حرفش انگار  -

  حرف بزنم تا بفهمه درد دارم. تونستمينم زدميزنگش هم م

  نوازش کردم: انهيزانوش گذاشتم و دلجو یرو رو دستم
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 گهيبا همد یليهم خ هانيرفته ،من و آ ادشيکه  یبراش مهم نقدريا ديشا -

 ادي یطراح کردميم یکه من سع شيچند سال پ ني.مثال هم ميکرديبحث م

رو پاره  ميشکل ممکن طراح نيبه بدتر اي زدياشتباه سرم داد م هي.با رميبگ

  .کرديم

  نگرانته ،هوم؟ یليکه خ نيا یپا بذار

  آماده ست؟ زيآسو م -

 نيزبيبا عجله شروع کرد به پاک کردن اشک صورتش که از چشم ت هيآ

هم  یشده؟ ) تکون داد که چشم رو ی( چ یبه معن یدور نموند ،سر هانيآ

  گذاشتم و گفتم:

  شما مردا؟ ديکنيم کارياره آماده ست ،گشنمونه چ -

  کرد: یخنده ا تک

  خانوما. زيسر م دي،بر مياياالن م -

 سودايسر به آ هيکردم ،اول  شييراهنما سيرو گرفتم و سمت سرو هيآ دست

باز گذاشتم و وارد  مهيمطمئن شدم هنوز خوابه در اتاقش رو ن یزدم و وقت

  شدم. يیرايپذ

 یصندل یرو هيبودن و آ زيم یها رو کياست دنيو فراز مشغول چ هانيآ

  .کردينشسته بود و فقط نگاه م
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  بازوهاش گذاشتم. یو دستم رو آروم رو ستادميا هانيآ کنار

  خوردن داره. کياست نيا -

 ني.اولميمشغول خوردن شد زيپشت م یو همگ ديرو برام کنار کش یصندل

  .داديم یبد یرو که گذاشتم دهنم به نظرم مزه  کهيت

و  دنيبه خوردنشون ادامه م یاونا راض دميو فراز کردم که د هيبه آ ینگاه

 یزيبود تا اگر چ هيوسط فراز فوق العاده حواسش جمع آ نيچه بسا که ا

  خواست براش فراهم کنه.

 یبد یگرفتم و بو کردم ،باز هم حس کردم بو مينيب کيرو نزد یبعد ی کهيت

  .ومديو اصال به مذاقم خوش ن دهيم

  شده؟ یزيچ -

  تکون دادم: نيرو به طرف سرم

طعم گوشت برگشته  کنميحساس شدم.حس م یليمن خ ديشا دونمينم یعنينه ، -

  فاسد شده. ديشا اي

دهنش  یبشقابم رو جدا کرد و تو یاز گوشت تو کهيت هيمتعجب  هانيآ

  گذاشت.

  نداره. ینه ،مشکل -
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طعمش برام  نقدريجدا کردم و مشغول خوردن شدم اما ا یا گهيد ی کهيت

 کهيت هيانداختن اون  رونيب یآزار دهنده بود که حالت تهوع گرفتم و برا

  .دميدو يیگوشت به سمت دستشو

  آســــو -

  ؟یا دفعهيشد  یچ -

شدن و  داريو من از ترس ب شدیم دهيمحکم کوب هانيتوسط آ يیدستشو در

  اومدم. رونيدهنم رو شستم و ب عايسر سودايبد خواب شدن آ

  مارستان؟يب ميبر یخواي؟میخوب -

  :دمينگرانشون انداختم و خند یبه چهره ها ینگاه

  .خوامينه حالم خوبه ،نگرانتون کردم معذرت م -

  .یظهر رو گرم کنم بخور یغذا ميبر ايب -

  نگهم داشت. هيجلوتر راه افتادن ،خواستم همراهشون برم که آ هانيو آ فراز

  ؟یحامله ا -

  بهش نگاه کردم. شوکه

  ،چطور؟ نه -

  ؟یعقب ننداخت -
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  پاک شدم ،هنوز مونده تا موعدش. ینه ماه قبل -

  شام سرد شد. گهيد ديايب -

شده بود و  ري،فکرم درگ يیرايسمت پذ ميراه افتاد گهيفراز با همد یصدا با

 کردميحساب م ی.اما هرچکردميعادت ماهانه ام رو حساب م خيتو ذهنم تار

  که عقب ننداختم. شدمیمتوجه م

بود که اون  سودايسر آ مي،حاملگ کرديم شتريکه دلشوره ام رو ب یزيچ تنها

  بود. وفتادهيموقع هم عادت ماهانه ام عقب ن

گرفت و  زيم رينشستم ،دستم رو از ز هانيو کنار آ دميرو عقل کش یصندل

  بهش وارد کرد.دلم قرص شد به بودنش. یفشار کم

  .ديياز دهن افتاد غذاتون ،بفرما ديببخش -

  تکون داد: دييبه تا یپر بود سر مهيکه دهنش ن فراز

  ،تو راحت باش. ميخوريهم م ینگ -

 نيماش یفراز زد.ظرفارو تو یبه پهلو یسقلمه ا هيکردم که آ یا خنده

  به دست وارد تراس شدم. يیچا ینيگذاشتم و س يیظرفشو

 گارشيبه س یقيعم ینبودن و فقط فراز نشسته بود و پک ها هانيو آ هيآ

  .زديم
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  کجا رفتن؟ هيو آ هانيآ -

  بود گفت: رهينقطه خ هيکه به  ینجوريهم

  سر بزنه. سودايرفت به آ هانيرفت لباسش رو عوض کنه ،آ هيآ -

  و نشستم. رونيب دميمقابلش رو کش یصندل

  خوبه؟ زيهمه چ -

  خاموش کرد: هانيآ ستاليکر یگاريرو تو جاس گارشيو س ديکش یقيعم نفس

  .ستين نجوريا یخوب شده ول زيهمه چ کردمينه ،فکر م -

  دادم و گذاشتم خودش حرف بزنه. هيتک یصندل یپشت به

 زيشد خوشحال شدم.فکر کردم همه چ ادهيپ طونيمادرم از خر ش یوقت -

چندبار بهم  یباشه.حت هيکه بچه مثل آ نهياز ا شيدل مشغول یدرست شده ول

و  ديرو طالق بدم که بحثمون باال کش هياومدنش آ ايداد بعد از به دن شنهاديپ

  .رونياز خونه زدم ب

 یجوري.کنهيکالفه ام م زنهيم شين هيناخواسته به آ ايحرفاش که خواسته  با

  .رانيبرم از ا شهيهم یو برا رميرو بگ هيدست آ خواميکه م شميم یعصبان

  ؟یکنيرو نم نکاريچرا ا -

  بهم انداخت: یقيعم نگاه
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رو نگه  هيکه شده آ یهرروش هي خوامي،م نهيهم نجايقصدم از اومدن به ا -

  اقامت. یدنبال کارا وفتمي،بعدش هم م ارهيب ايبه دن نجايدارم تا بچه رو هم

  خبر داره؟ هيآ -

حواسم  یا شهيباز شدن در ش ینه تکون داد و ساکت شد.صدا یبه معن یسر

 یکه آخرش هرچ دونستيراحت شد.م الميخ هانيآ دنيرو جمع کرد ،با د

صورت کالفه ام کنار اومدن و  دنيراحت با د ینجوريکه ا گميباشه بهش م

  کنارم نشست. یحرف چيبدون ه

 یاز بو قياش گذاشته بودم و دم عم نهيس یسال ها سرم رو رو نيتمام ا مثل

  .کردميو به امروز فکر م گرفتميتنش م

  ؟یکنيفکر م یبه چ -

  .هيبه سرگذشت فراز و آ -

تا  گفتينم یزيو من چقدر ممنون دارش بودم که چ ديرم رو بوسس یرو

  کنم. یخودم رو آروم آروم خال

  .رهياقامت بگ خواديم -

  .کنميکمکش م -

  کاشت. یا گهيد یبوسه  کرديکه دلگرمم م یحرف کنار
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  کرد. دايپ هيآ یدکتر خوب هم برا هي ديبا -

  :گهيد یبوسه  هيهم  باز

  تا فردا هماهنگ کنه. نيبه کاتر سپرمیم -

 نيو ا نامهيبخره.تازه گواه نيکنه ،خونه بخره ،ماش دايکار پ هي ديفراز با -

  هم هست. زايچ

  بار سکوت کرد. نيو ا گهيد یبوسه  هي

  ؟یکنيکمکش م -

  موهام نشست و مشغول نوازشم شد: یرو دستش

  .کنميکمکش م -

  ام بود: رهيرو باال آوردم و چشم دوختم به چشماش که خ سرم

  چرا؟ -

  مقصد لباش ،لبام بود. ندفعهي،ا دميتنم انداخت و باال کش ريز دست

  .ونميرو بهش مد سودايتو و آ یچون سالمت -

 دونمي.نم دنشيبوس یقدم شدم برا شيمن پ ندفعهياز سر افتخار بود و ا لبخندم

 غيج یبدن جذابش که صدا ريو تاب خوردم ز چيچقدر گذشته بود و چقدر پ

  بلند شد. هيآ
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به خودمون  عيسر سودايبلند آ ی هيو گر یبعد غيو با ج ميخورد یتکون شوکه

  .ميديو پوش ميرو برداشت نيزم یپخش شده رو یو لباسا مياومد

 رونياز اتاقش ب ونيهم گر سوداي،آ دهياومدن فراز ترس رونيبا ب همزمان

  سمت فراز رفت. هانيرو بغل زدم و آ سوداياومد.آ

 یکنم حاال؟چه خاک کاريدردش شروع شده چ یشده ،واااا دردش شروع -

  .زميبه سرم بر

  بازوهاش رو گرفت و آرومش کرد.برگشت سمتم و گفت: هانيآ

 ميبپوش بر یزيچ هي،لباساش رو تنش کن خودت هم  هيآ شيبرو پ -

  .مارستانيب

که از  دميتخت د یعرق رو سيرو خ هيهول و وال وارد اتاقشون شدم و آ با

  .ديچيپیدرد به خودش م

تنش  شيتاب باردار یرو یبرداشتم و به سخت یبلندش رو از جالباس رهنيپ

  اومدم. رونياز اتاق ب سودايسرش انداختم و با آ یکردم ،شالش رو هم رو

  .ميتا ما آماده بش نگيآروم ببرش پارک -

 دميپوش یچ دونميرو سمتش پرتاب کرد و همراهم شد.نم نيماش چييسو هانيآ

به سمت  یا گهيبا آسانسور د هانيکردم فقط به سرعت همراه آ کاريو چ

  .ميرفت نگيپارک
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و نگرانم رو روونه  دهيعقب و نگاه ترس گشتميبرم یهر از گاه نيماش یتو

  .کردميصورت مچاله شده از دردش م ی

  ...یمامان -

  برامون. ارهيم ین یداره ن هي،خاله آ زدلميعز ستين یزيچ -

  ام فشار دادم. نهيو سرش رو به س دميسرش رو بوس یرو

و حالت تهوع  جهي.سر گميپشت در نشسته بود هيبود که منتظر آ یساعت کي

 حيگذاشتم و ترج ینگران یاوضاع بد بود که پا نقدريا یبود ول دهيامانم رو بر

  نزنم. یدادم حرف

خوابش برده بود و فراز مثل مرغ پر کنده پشت در  هانيآ یپا یرو سودايآ

  .رفتیرژه م

  حالت خوبه؟ -

  زدم. یو لبخند هانيسمت آ برگشتم

  آره چطور؟ -

  .دهيرنگت پر -

  شد. کميدرهم نزد یحرفش از جا بلند شد و با اخما ی ادامه

  .رهيفشارت رو بگ اديبه پرستار بگم ب رميم -
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  رو گرفتم و نذاشتم بره. دستش

  ؟یکنيچرا شلوغش م ستين ميزيچ -

  شده؟ یچ -

  به حرف اومد. هانيو زودتر از من آ ميسمت فراز برگشت جفتمون

  .ذارهيبرم به پرستار بگم چک آپش کنه نم خواميم دهيرنگش پر -

  کرد و کنار پام زانو زد: یاخم فراز

  من برگ چغندرم؟ -

  دستش گرفت و مشغول گرفتن نبضم شد. یرو تو دستم

  ...مهيحد حال نيدر ا گهيد یول ستيت نامکانا -

  نبضم رو گرفت. یشتريکرد و با دقت ب سکوت

  شده؟ یچ -

  موشکافانه نگاهم کرد. یآشوب بود که آشوب تر شد.کم هياز بابت آ دلم

  ؟یکنيترش نم اي جهيحالت تهوع ،سرگ -

 ینجوريا وفتهيحالت تهوع دارم ،هروقت دلم تو ولوله م یول کنميترش نم -

  .شميم
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  نه. -

  شد: کينزد یشتريبا اخم ب هانيآ

  نه؟حرف بزن فراز. یچ یعنينه؟ -

اومد.همراه با  رونيب هيدهن باز کرد که در اتاق عمل باز شد و دکتر آ فراز

  .ميفراز با استرس سمتش رفت

  حالش خوبه ،پسرتون هم خوبه.مبارک باشه. -

باز شد و  گهيبار د هي.در اتاق ميو از دکتر تشکر کرد ميديکش یراحت نفس

  به سمتمون اومد. یکيتخت کوچ

کم  یغنچه و موها یپسر سبزه با لبا هيشدم. کيو خودم نزد اوردمين طاقت

  .دلم غش رفت براش.یپشت مشک

  به بخش. شنيمنتقل م یکاوريهمسرتون بعد ر -

تکون داد  دييبه تا یحواسش سمت اون پسر کوچولو بود سر یکه همه  فراز

  پسرش رو ناز کرد. یو گونه 

که  ستادميا هانيآ کيرو بردن بخش نوزادان ،از فراز دور شدم و نزد بچه

قرار داشتم که باعث  یديدستش رو دور کمرم حلقه کرد.تحت احساسات شد

  فراخش رو ببوسم. ی نهيشد س
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  بده آسو. شيآزما هياسرع وقت  -

  :ديخشدار شده اش پرس یدور کمر محکمتر شد و با صدا هانيآ دست

  ؟یچ شيآزما -

  .یباردار -

رو منتقل کرده  هيبود که آ یساعت هيشوک حرف فراز بودم ، یتو هنوز

  بده. رشيبودن به بخش و حاال بچه اش رو آورده بودن تا ش

  .شدياز روم برداشته نم هانيآ نيسنگ نگاه

  ؟یبر یخوايم -

  .ديباال پر کينزد یصداش تو فاصله  دنيام از شن شونه

  .ستميکه حامله ن دونمي.مستين...نه ،الزم ن -

  مطمئن بشم. خوامياما من م -

  شدم. رهيمصممش خ یگرفتم و به چهره  هيآ یرو از پسر کوچولو نگاهم

  ...که دونميمن م -

نبودم  طيشرا ني،من حس پدر شدن رو کامل درک نکردم ،تو ا دونميمن نم -

  بده. شيآسو.برو آزما
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کنه که فرار کردم از  یادآوري،الزم بود بهم  زديچشماش دودو م نيب چشمام

  شش؟يپ

حرف  چيرو مچاله کرد ،از جا بلند شدم و بدون ه راهنميپ یگوشه  دستم

  رفتم. رونياز اتاق ب یاضافه ا

نداشتم.از پرستار نوبت دکتر  یعالئم چي.من هستميبودم که باردار ن مطمئن

  رو دادم. شيرو گرفتم و آزما کيکش

 شيپ گهيرو زود دادن.د شميکه به شدت خلوت بود جواب آزما يیاونجا از

  .هيسمت اتاق آ راست رفتم کيدکتر نرفتم و 

  ؟یا دفعهي یکجا رفت -

  نشستم: هانيرو دست فراز دادم و کنار آ شيآزما

  پسر کوچولوت رو. نميبدم ،بب شيرفتم آزما -

خواب  مهين ی هيبه آ ینگاه مينشستم.ن یصندل یرو بغل کردم و رو هيآ پسر

  :دميکه چهره اش رو به خنده بود پرس یانداختم و از فراز

  د؟يگذاشت یاسمش رو چ -

  :ديچشماش خند یرو باال آورد و با برق تو سرش

  .یحامله ا -
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و دختر  هانيدو ساله ام و ی،پسر کوچولو گذرهياون زمان سه سال م از

  رو کامل کرده بودن. ميقاب زندگ سوداينقاشم آ ینه ساله  یبايز

 یکه طراح کردميبا عشق به دخترم و همسرم نگاه م ميمدت زندگ تمام

 نيو چادرنش ريبه مناطق فق یپدر و دختر یناگهان ميتصم هي ی.طکردنيم

  .دنيکش یرفتن و از دختر بچه ها و پسر بچه ها طراح

 ميديکش یاديز یها یکارشون مثل بمب تو لندن غوغا به پا کرد.سخت نيا

وقفه  یب یبهمون مشکوک شده بود اما با تالش ها نترپليمدت ا نيتو ا یحت

گوشمون  خيخطر بزرگ از ب نيا هانيآ یپاک کردن گذشته  یبرا کليما ی

  گذشت.

رو  شونيما زندگ ینييو مشقت اقامت گرفتن و واحد پا یبا سخت هيو آ فراز

  بود. هانيو یبرا یخوب یشروع کردن.پسرشون فرهاد هم باز

کارشون  ادياما هربار  شهيپدر و مادرم تنگ م یهست که دلم برا يیها وقت

  .کنهيرو فراموش م یدلتنگ نيو ا شهيقلبم از درد مچاله م وفتميم

وجودشون تو  دم،يم ادشي یسيو انگل هيآ شيپ رميرو م ميکاريب یها روز

  نعمت بود. هيغربت واقعا  نيا

................................................  

  ' راني' ا
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  (سوم شخص) یراو

رنگ  یبود.موها دشيجد یتتوها یمشغول برانداز نهيآ یجوان جلو پسر

جذابش از او  یو چشم و ابرو باشيز یپسرانه  سي،ف یاستخوان یشده 

  هات ساخته بود. اريبس یمرد

و دخترش  یتنها نامادر ايدن نيدر ا دانستيبه در خورد و او که م یا تقه

  دستور داد: دنيمانده بدون پرس یباق شيبرا

  تو. ايب -

  داشت. انيجر شيپدرش در رگ ها خون

  بگم بهت. خواميم -

برگشت سمتش.نگاه زن از عضالت  یباال رفت و با خونسرد شيابرو یتا

 جذابش سينوجوان نوزده ساله زود بود گرفت و به ف کي یشکمش که برا

  شد. رهيخ

  .شنوميم -

  قاتل پدرت... -

  بود تا دستانش مشت شود و برق نفرت در چشمانش بجهد. یکاف دنشيشن تنها

  سپنتاست. هانيآ -
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  اتاقش. یسرتاسر یلب تکرار کرد و برگشت سمت پنجره  ريرا ز نامش

  ...وشيدار -

  .رونيبرو ب -

درونش دستور داد تا  طانيو ش ستاديا ديبا ترد یعقب گذاشت ول یقدم زن

  را عمق ببخشد. نهيک نيا

نگاه  هيکه  یپسر یبرا هيدختر داره ، اهرم انتقام خوب هيفقط خواستم بگم  -

  .برهيزنا رو م یهمه  مونيخمارش دل و ا

گرگ صفت چگونه چشم به  نيا دانستيزد و تنها او بود کا م یپوزخند پسر

  .شوديدارد که پسر همسرش محسوب م يیاو

  .سوداستياسمش آ -

  .رونيبرو ب -

  .ديبرهم خوردن درب اتاق به گوشش رس یبعد صدا یکم

  .سودا،قشنگهيآ -

  

  

 انيپا



704 | P a g e 
 

 


