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 ن الرحیمبسم اهلل الرحم

 

 پیش گفتار:

 .و هرگونه تشابه اسمی اتفاقی است تمامی اسامی ساختگی می باشد

 

 مقدمه:

 در آسمان دلم طوفان شد...

 بوران شد...

 و... ماه طلوع کرد#سیل شد و از پشت ابرهای تیره 

 دل شد...!#قراری های این قرار بی

*** 

 «به نام خدایی که شب را برای طلوع ماه آفرید»

 فصل یک

کرد. انگشت های دست چپم رو به ی گوشم نفوذ میشد و توی الیه الیهپخش می کالمصدای آهنگ بی

ی بخشی گوشههای پای چپم رسوندم و با دست راست عضالت گردنم رو ماساژ دادم. لبخند لذتانگشت

 بود. آوری برنده شدن توی التاری شادیلبم نشست. بعد از یک روز پرکار این ریلکس کردن به اندازه

 ام به آنی باز شد و نگاه هراسونم به سمت در اتاق کشیده شد.های بستهای فریاد بابا پلکبا صد

 بس کن فروغ._

ای که باز کرده بودم رو بستم و از روی زمین بلند شدم. بند تاپم رو که روی بازوم صد و هشتاد درجه

برداشتم و روی تاپم پوشیدم. ام برگردوندم و شومیز دکمه دارم رو از روی تخت افتاده بود، روی شونه

 هام از اتاق بیرون رفتم.بدون بستن دکمه

 صدای مامان رو شنیدم که سعی داشت بابا رو آروم کنه.

 ست.سهراب آروم تر! مهرو خونه_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

4 
 

 خوام حرف این دختره رو تو این خونه بشنوم؟مگه من نگفتم دیگه نمی_

 داد زد:

 گفتم یا نگفتم فروغ؟_

 به گوشم رسید.ملتمس صدای مامان ترسیده و 

 گفتی، داد نزن._

 وقتی من موضوع رو برای همیشه بستم تو چرا بلند شدی با شاه پسرت رفتی مراسم آشنایی راه انداختی؟_

 قدر اصرار کرد که دلم نیومد بهش بگم نه.در کار نبود. هاوش این به خدا مراسم آشنایی_

 شد. یده و آرومصدای بابا رنج

 پس دل من این وسط چی؟ غیرت من چی؟ آبروی من چی؟ !دلت نیومد بهش بگی نه_

اما  ؛شون رو به گوش من و هاوش برسونندترسیده بودم. بابا و مامان هیچ وقت عادت نداشتند صدای دعوا

هم  گاهشبلکه از نرفتارش، حاال بابا فریاد زده بود! سر مامان! سر زنش! کسی که تا امروز من نه تنها از 

 برای فروغش و این مثل ؛برای همسر و شریک زندگیش صداش رو بلند کرده بودامشب احترام دیده بودم 

از مشکلشون و دلیل دعواشون سر دربیارم،  مخواستنمی رگ بود برای اهالی این خونه.یک هنجارشکنی بز

عصبانیت بیشتر از این از خودِ  خواست بابا تویاما دلم نمی؛ دادمی دخالت نمیبه خودم اجازه در واقع

 خواست به یاد بیاره زن مقابلش همون فروغیه که وقتی بعضی شب ها شیفتواقعیش فاصله بگیره. دلم می

 خوابش کنارش نبود.شد؛ چون همخوابی می، دچار بیایستادمی بیمارستان

رخ ی سچهره اب باز شد وی در رفت تا برم داخل اتاق که همون لحظه در با شتدستم به سمت دستگیره

دم و دلم ترسیدیدم و هر لحظه بیشتر میاش رو میقرار گرفت. حرکت تند سینه مقابلماز عصبانیت بابا 

، اما جرأت نداشتم ؛خواست بدونم چه موضوعی پدر همیشه محترم و صبورم رو تا این حد عصبانی کردهمی

 «.ریم حفظ کنیمح»تونستم بپرسم چون بابا بهمون یاد داده بود نمی

 حالتون خوبه بابا؟_

 هام با اون صدای دورگه از خشم پرسید:چند لحظه مکث کرد و بعد خیره به چشم

 برادرت اومده؟_

 نه. براتون آب بیارم؟_
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 زنگ نزدی بهش؟_

 های باشگاه دورهمی گرفتن، دیر میاد.گفت با بچه_

 زنگ بزن همین االن بیاد._

 بلند شد.ی مامان بالفاصله صدای ناله

 سهراب._

 بابا خیلی سریع برگشت به سمتش و انگشتش رو به معنی هشدار باال گرفت.

 ره پشت سر من چه اشتباه بزرگی مرتکب شدی.تو ساکت فروغ. مادری درست؛ اما یادم نمی_

 اما حالشم خوب نبود. ؛کردمامان گریه نمی

 به خدا هاوش اصرار کرد._

هام از شدت وحشت گرد شد. هام باال پرید و چشمشونه« وش غلط کردها»با صدای فریاد بابا که گفت 

 م. بابا نفسهست نگاه مامان به سمت من چرخید و انگار با اون نگاه به بابا یادآوری کرد که منم اونجا

 گفت: با آرامش بار گش به باال فرستاد و اینعمیقی کشید و موهای ریخته شده روی پیشونیش رو با چن

 بزن مهرو.برو زنگ _

 شه بپرسم چی شده؟می_

 شاکی نگاهم کرد.دندون روی هم سایید و 

پرسی چی شده؟! فکر نکن یادم رفته چه اشتباهی کردی. تکلیفم رو با چی شده؟ االن داری از من می_

 تو بیارم سرجاش.کنم که عقل اون داداش احمقِ  تو یکی زمانی روشن می

 خبرم؟!بیمن چه اشتباهی کردم که خودم ازش _

 سارگل زرنگار کیه؟_

 تون...ام، دوستم، دختر مورد عالقه هاوش و اگه خدا بخواد عروس آیندههیکی از شاگرد_

 هام گرفت. با بدخُلقی گفت:به اینجا که رسید بابا دستش رو باال آورد و مقابل لب

 بسه._

 ساکت شدم و منتظر نگاهش کردم.
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ا ی این ماجرکردم پروندهه زودتر بیاد خونه. تا دیشب فکر میتمومش کن مهرو. به هاوش زنگ بزن هرچ_

 کوتاه نمیام. داه انداختیاما حاال که برای خودتون مراسم آشنایی ر ؛بسته شده

 :طعنه زدرو کرد به مامان و با پوزخند 

 بله برون کیه؟ من دعوت هستم یا نه؟_

 نگاه کرد که گفتم: مامان درمونده به من

ی خوبی داره. تحصیل کرده فهمم بابا! سارگل دختر خوبیه. خانوادههمه مخالفت رو نمیمن دلیل این _

 تر هاوش دوستش داره.ست. از همه مهم

 گفت: کامال مصممبابا محکم و 

 اما من مخالفم._

 شه بگید چرا؟می_

 اش غرید:های کلید شدهبا حرص چشم بست و از الی دندون

 چون پدرِ سارگل..._

 ن صدای مامان بود که بلند شد و توی کل خونه پیچید.بار ایاین

 سهراب!_

 ای ناشی از خشم و حرص گفت:ی مامان کرد و با تک خندهبابا نگاه تیزی حواله

چیه فروغ جان؟ چیه عزیزم؟ مگه موافق این ازدواج نیستی پس بذار دختر و پسرت بدونند با چه آدمایی _

راه انداختی و براشون یخ در بهشت سفارش دادی حتما پی همه طرف هستند. وقتی رفتی مراسم آشنایی 

 چی رو به تنت مالیدی؛ حتی پی واقعیت رو!

هاش بود. مامان با حال نزاری روی تخت نشست و سرش رو نگاه کنجکاوم زوم صورت بابا و حرکت لب

 شد توش تشخصی داد گفت:بار با صدایی که التماس رو میهاش گرفت. اینبین دست

س کن سهراب. من موافق این ازدواج نیستم، اگه رفتم ببینمش فقط به اصرار هاوش بود. رفتم تا بگم ب_

 دور هاوش رو خط بکشه.

 حیرت زده پرسیدم:

 چرا؟_
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های خوشگلش. به بابا نگاه کردم و نگران تر از قبل مامان نگاهم کرد و من ترسیدم از غم نهفته توی چشم

 پرسیدم:

 بگید چی باعث شده تا این حد آشفته بشید؟ دلیل این حال آشفته سارگله؟! چرا بابا؟ توروخدا_

نه. در واقع من به اون دختر کاری ندارم، این پدرشه که منو تا مرز جنون برده که مدام از خودم بپرسم _

 خدایا چرا پسر من باید دل به دختر اون بده؟!

 مگه پدر سارگل کیه؟_

غیرت یک  و برآشفتگی. توی فریادش دنیایی از بغض و مدارعقب بر به مصدای فریاد بابا باعث شد یک قد

 کرد.داد میمرد بی

 چون پدر اون دختر شوهرِ سابق مادرته._

هام ی بابا و گوشهام ثابت موند روی فک منقبض شدهبهت زده و ناباور دستم رو روی دهنم گذاشتم. چشم

 هق مامان.پر شد از صدای هق

 اب.خیلی نامردی سهر_

 لرزید گفت:اش میبابا به طرف مامان برگشت و با صدایی که از سر غرورِ خدشه دار شده

خوای پای اون خانواده رو به خونه و زندگیمون باز توجه به دلِ من میرحمی که بیتو هم خیلی بی_

قدر حساس که این .ام که حساسه رو فروغشمون سهرابیاما من هنوز ه ؛ها گذشته باشهکنی. شاید سال

 ی زنم دوباره به زندگیمون باز بشه.دم پای گذشتهاما اجازه نمی ؛اش درمیارمقلب هاوش رو از تو سینه

 زد که مهم ترینش رو به زبون آوردم.گیج بودم و هزارتا سوال توی سرم چرخ می

 مامان... مگه تو... مگه تو قبل از بابا ازدواج کرده بودی؟!_

 داد.کرد و درمونده بودنش رو نشون میکارا گریه میمامان دیگه آش

 نامزد بودیم._

 بابا حرفش رو اصالح کرد.

 عقد دائم بودید._

 مامان با غصه نگاهش کرد.

 دونستی و با من ازدواج کردی.تو اینو می_
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 ؛رمادرسته، حرفی توش نیست. من با این که قبال یه ازدواج ناموفق داشتی مشکل نداشتم و االن هم ند_

 اما با این که پای اون مرد دوباره به زندگیت باز بشه مشکل دارم.

رای بدادند. حال مامان و بابا به قدری بد بود که وقتی توی دعواشون به من فرصتی برای حرف زدن نمی

از پارچ روی پاتختی یک لیوان آب ریختم و به دست مامان دادم. کنارش . های ذهن من نبودرفع ابهام

 اش گذاشتم.و دست روی شونه نشستم

 آروم باش قربونت برم._

 .چشم دوختبه کف اتاق هاش گرفت و هاش فشرد. لبش رو بین دندونمامان لیوان آب رو بین انگشت

حال بد هردوشون رو  سایید.رفت و دندون روی هم میمیریخت و بابا مدام راه صدا میهاش بیاشک

غیان کرده بود و زنگ خطر رو به صدا در آورده بود و مادرم...! مادرم کردم. غرور و غیرت پدرم طدرک می

 بغضاز خشم و  اش. شاید هم از رفتار غیرمنطقی پدرم کهشاید غرق شده بود توی خاطرات بد گذشته

 کردم که خودش سکوت اتاق رو شکوند.گرفت ناراحت بود. نگران نگاهش مینشئت می

دونم چی شد که یهو به خودم اومدم و دیدم یه حلقه درشت بودم. نمیهجده سالم بود. خام بودم. بچه _

اما ؛ ممردی که شناخت کافی ازش نداشت. ام حک شدهیه مرد توی شناسنامه تو دست چپمه و اسم

نامی هم باعث شد مادرجون و اش زبون زد خاص و عام بود. همین خوشنامی خودش و خانوادهخوش

ها و تصمیمات درست پدرجون ایمان داشتم و با خودم . منم به انتخابندرضایت بدبه ازدواج پدرجون 

خواد تو این سن کم عروسم کنه. خواد، حتما یه چیزی توی پسره دیده که میگفتم برام بد نمیمی

 مرتضی...

 اش کرد که مامان با خجالت لب گزید و چند لحظه چشم بست.بابا چنان نگاه تیزی حواله

خوام اما از نظر فکری و فرهنگی کلی با هم تفاوت داشتیم. شب خواستگاری گفتم می ؛مرد خوبی بود_

اما وقتی کنکور دادم و دانشگاه شهرستان قبول شدم با مخالفت  ؛کردمخالفتی نو ادامه بدم. ر درسم

تا سرم گرم زندگی بشه و ه ندازسور و سات عروسی رو راه میشدیدش مواجه شدم. گفت هر چه زودتر 

تونستم از رشته خوبی که قبول شده بودم بگذرم. مخالفتامون اوج گرفت و کتاب رو کنار بذارم. نمی درس

شو نشون داد و منو محکوم کرد به اجبارهایی که تا اون روز از پدر و مادرم تا جایی که اون آقا روی دیگه

به  .ثبت نام کردم انشگاهبرای د هم ندیده بودم. بعد از کلی جنگ اعصاب با پدرجون رفتم شهرستان و
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سری  اما یه ؛ودنب بدیت و جلوی پدرجون ایستاد. مرد بزرگی کوچیکی رو کنار گذاش ،رسیدکه گوشش 

ه، چیکار شتعصبات کورکورانه چشمش رو بسته بود. به جایی رسیدیم که دیگه برامون مهم نبود چی می

ون رو به کرسی بنشونیم و توی این خواستیم حرف خودمشکونیم، فقط میکنیم، حرمت کی رو میمی

احترام  یه مدت سعی کرد اختالف نظر برنده بشیم. کار به جایی رسید که دستش روم بلند شد. پدرجون تا

هامونم سرایت اما وقتی کار به جای باریک کشید کوتاه نیومد و اختالف من و اون به خانواده؛ نگه داره

مون بزرگ تر شد و اوج گرفت، تا جایی که پدرجون گفت طالق هاکرد. جنگ من و اون با شرکت خانواده

 شون وگفت من عارم برای خانوادهدید و میو من استقبال کردم از این نظر. مادرش منو چشم سفید می

 اما مرتضی دوستم ؛و تشویق کردن به طالقر . پسرشونبندازنددور و بکنند و ر بهتره این دندون لق

 داشت...

هاش ابا باعث شد لیوان از دست مامان بیفته. مامان که به این فریادها عادت نداشت دستی بصدای نعره

 :خواهش کردهق کنان هاش گذاشت و هقی گوشرو رو

 داد نزن._

 کرد.پوست صورت بابا سرخ شده بود و نفس نفس زدنش نگرانم می

 کنی یا نه؟!تمومش می_

 دوخت.بهش چشم بلند کرد و با چشم اشکی  مامان سر

این تو بودی که واقعیت رو گفتی، پس بذار حرف ناتموم تو رو من تموم کنم تا توی ذهن دخترم بعد از _

 این همه سال رو سیاه و دروغگو نشم.

 کرد و این بار تندتر و با حالی بدتر ادامه داد.به من رو 

واست من ازش دور خدوستم داشت. آره خیلی دوستم داشت. واسه همین دوست داشتنم بود که نمی_

ل حصیترسید پسرهای تترسید برم دانشگاه و فیلَم یاد هندستون کنه. میباشم و برم یه شهر دیگه. می

ترسید به قول مادرش کسی بشم و مگسی حسابش و قیدشو بزنم. می ندی دانشگاه هوش از سرم ببرکرده

 نکنم.

 .نازک شد بغضش تحت فشاراش لرزید و صداش چونه



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

11 
 

های زیادش اذیت ی زیاد داشت منو با کنترل کردنبود. حساس شده بود. از شدت عالقه شکاک شده_

 درنکرد. گفتم بیا بریم مشاوره مشکلمون رو حل کنیم، گفت من دیونه نیستم. گفتم فقط دیونه ها نمیمی

ر اقل ترند از یه عشه میمشاوره زن و شوهرا وقتی ببینند گره اختالفشون به دست خودشون باز نمی

گفت  کنی،دم. گفتم داری به من بد میگیرند، گفت من خودم بد و خوب زندگیمو تشخیص میکمک می

 خوام، گفت زیر سرت بلند شده.دوست دارم. گفتم این دوست داشتنی که آزارم بده رو نمی

 هام خیس شد.هاش بغضم گرفت و چشمدستم رو گرفت و توی دستش فشرد. از سیل اشک

 مامان. گریه نکن_

اما با  ؛اما نشد. مهرو من خواستم اون ازدواج اشتباه رو از نو بسازم ؛من خیلی سعی کردم قانعش کنم_

چون تو اون دهه خوبیت نداشت  ؛خواست پیشرفت کنمهای اشتباهش نذاشت. نمیتعصبات و خودخواهی

ی مرتضی بشه دیگه کسی جلودارش نیست. خانواده که گفتند سواددارزن از مرد سرتر و باسوادتر باشه. می

و براشون خوبیت نداشت عروسشون تنها بره یه  فکر می کردنداما خیلی سنتی  د؛ی خوبی بودنخانواده

اما  ؛شهر دیگه درس بخونه. افسرده شده بودم. ترم اول رو مرخصی گرفته بودم و امید داشتم کوتاه بیاد

ای رهدو ؛برام وحشتناک بود اون دوره کوت و ناز و نوازش بزرگ شده بودمنیومد. منی که تمام مدت توی س

مکش جدا شدم و که تماماً اختالف و جنگ اعصاب داشتیم. پدرجون برام وکیل گرفت. بعد از کلی کش

 نقل به شهرستان برای این که از اون خاطرات بد و اون مرد برای همیشه دور بشم با پدرجون و مادرجون

اما درس خوندن و دانشگاه رفتن تنها امیدی بود که بهم  ؛کردم به آخر خط رسیدم. حس مییممکان کرد

گفت اینجا آخر خط نیست، آخر خط تو دکتر شدنته. آرزویی که از بچگی برای رسیدن بهش تالش می

رو مه .تبدیل کنهبه حسرت خواست با یه سری تعصبات کورکورانه این آرزو رو برام کردم و مرتضی می

ردم که سعی کی بد بود من بهتون چیزی نگفتم چون اون دوره از زندگیم گفتنی نبود. فقط یه خاطره

 اما هاوش... آخ از هاوش... آخ...!؛ کردمفراموشش کنم و 

 دلداریش دادم.گذاشتم روی کمرش و  هق کرد. دستم تکیه زد و هقسرش رو به شونه

نم کبه خودش مربوطه. لطفا خودتو ناراحت نکن، من درکت میی هرکس آروم باش. گذشته ،باشه مامان_

 که چرا نگفتی.

 بابا شاکی مقابل ما ایستاد و گفت:
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 ده؟ پشیمونی از کارت؟این زار زدنت چه معنی می_

 ام برداشت و غمگین نگاهش کرد.مامان سر از روی شونه

اما تو دوباره  ؛فراموشش کرده بودمزدم. من ها ازش حرف میاگه پشیمون شده بودم تو تموم این سال_

 یه سری اتفاقات بد رو توی ذهنم زنده کردی.

این تازه اولشه خانوم فروغ فاخر. وقتی پای اون دختر و پدرش به این خونه باز بشه اون موقع ست که _

 شم یکی بدتر از مرتضی.منم به حکم غیرتم می

بوی طعنه داره. توی تمام عمرم هیچ وقت  لبخند تلخی کنج لب مامان نشست. لبخندی که حس کردم

هردوشون، تمام باورهام طوری ندیده بودم و اصال دوست نداشتم توی اوج عصبانیتِ مامان و بابا رو این

 از روی تخت بلند شدم و رو به بابا گفتم: خراب بشه.

 باباجون بهتره برید بیرون یه هوایی بخورید._

و محکم به هم کوبید. مامان باز ر دل کرد و از اتاق بیرون رفت و دربابا نگاهی بین من و مامان رد و ب

هاش از ترس باال پرید. ناراحت جلوی پاش زانو زدم هاش فشار داد و شونههاش رو روی گوشدوباره دست

هاش رو توی دستم گرفتم و بوسیدم. مادرِ همیشه آروم و متینم عادت به این دعواها نداشت و و دست

 بود.ترسیده 

 نترس قربونت برم، تموم شد._

 ترسیدم.از روزی که رومون توی روی هم باز بشه همیشه می_

 دعوا بین هر زن و شوهری پیش میاد._

 با افسوس آه کشید.

 حرمتی که من بیست و چند سال حفظ کردم یه شبه نابود شد._

 عزیزدلم این چیزها برای هر کسی پیش میاد._

 روی تخت بلند شد و به سمت پنجره رفت. هام رو کنار زد و ازدست

کردم مردی که فروغ رو دوباره از نو ساخت و بهش اما من و پدرت هرکسی نیستیم. هیچ وقت فکر نمی_

 فهموند که ارزشمنده یه روز اینطور حرمت بشکونه و صداشو بندازه رو سرش!

 همچین رفتاری نداشتم.دادم، منم از مرد صبور و با سیاستی عین بابا انتظار بهش حق می
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برای  شه و میادقربونت برم خودتو اذیت نکن. من مطمئنم که وقتی عصبانیتش بخوابه پشیمون می_

 دلجویی.

ی ذشته. گغرق شده بود حرفی نزد. نگاهش از پشت پنجره به حیاط خونه بود. انگار توی روزهای بد گذشته

نهاش ترجیح دادم ت گ روشن نیلی به خودش گرفته.رن ،سیاهی که مطمئن بودم با ورود پدرم به زندگیش

بذارم. عادت مامان بود که حال بدش رو توی تنهایی خودش با بابا درمان کنه. مطمئن بودم از اتاق که 

 فت:گدرست وقتی که قصد ترک اتاق رو داشتم  ؛برم بیرون بابا میاد داخل تا حال فروغش رو خوب کنه

 یه مسکن برام بیار._

هاش رو کمی مالید و چشم روی هم . شقیقهبرگشتمبه اتاق و با یک مسکن دوباره  اعت کردمحرف اطبی

ها حالمون بد بود؛ مخصوصا مامان ی آرومی بودیم که با کوچیک ترین بحثی تا مدتگذاشت. انقدر خانواده

ون مهای بچگانهیکه از هر چی دعوا و اختالف خانوادگی بیزار بود. یادمه وقتی بچه بودیم و توی اوج باز

هاش بهمون کرد آشتیمون بده. با حرفکرد و سعی میشد مامان خیلی زود مداخله میبا هاوش دعوام می

 و دوست داشته باشیم و پشت هم باشیم، نه مقابل هم.دیگه رداد همیاد می

 ذارم تا یکم بخوابید.تنهاتون می_

 با سرزنش نگاهم کرد.زد شدید سرش رو فریاد میدرد  هایی کهلیوان رو روی پاتختی گذاشت و با چشم

 چقدر بهت گفتم فکر این دخترو از سر هاوش بنداز، گوش نکردی!_

 :جواب دادمبا تعجب 

ونستم تسر هاوش نه، بلکه تو قلبشه. من چطور می ینداختم بیرون؟! سارگل توفکرشو از سر هاوش می_

 سارگل رو از قلب هاوش بیرون کنم؟!

اما دیدی که چی شد؟  ؛دونستم عاشقه به خاطر دلش که نشکنه تا پای میز معرفی رفتممنم چون می_

 پدرت اعتمادشو نسبت به من از دست داد.

 پرت کردم. پشت سرمکالفه موهام رو از دورم جمع و بعد 

اما فکر کنم شما باید بابا رو درک  ؛دونم بعد از این قراره چی بشهمامان من خودمم گیج شدم. نمی_

ای باشه بازم یه مرده که غیرت داره. و غیرت بابا کنید. به هرحال بابا هر چقدرم آدم صبور و فرهیخته

 های قلبش متصله. تپش، از دست دادن این غیرتی که به شمایید و اون حق داره بترسه از
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 تههسرخوند به سمت عکس عروسیشون و آ. چشم چرنگ نگاه مامان از تیرگی در اومد و دوباره شفاف شد

 گفت:

کرد و در مقابل وقتی که اذیتم می .اما امشب حس کردم شبیه مرتضی شده ؛کنمدونم. درکش میمی_

گفت دوست دارم. امشب بعد از این همه سال ترسیدم پدرتم مثل اون به حکم احساسش تمام اشکام می

 د.آزارم دا ه با فریادهاش کلیاذیتم کنه که البت

؛ چون خودم هم توقع نداشتم روزی صدای دعوای ناراحت باشه از این دعوا دادم تا این حدبهش حق می

 ی معنی عشق و احترام بودند.پدر و مادرم به گوشم برسه. پدر و مادری که تمام عمرم برام تداعی کننده

 کردیم. مامان با ترس گفت: صدای ماشین هاوش اومد و من و مامان هر دو به سمت پنجره پا تند

 برو تا پدرت یه جنجال دیگه به پا نکرده جلوشو بگیر._

اما اون آقاسهرابی  ؛فرستادو میر رفت و مندونست من روی بابا نفوذ دارم به خاطر همین خودش نمیمی

 اما ؛تونست خشمش رو مهار کنه؛ حتی منی که ماه شب های تارش بودمکه من امشب دیدم هیچی نمی

داره  دونستم کهبا این وجود حرف مامان رو زمین ننداختم و از اتاق بیرون رفتم. بابا توی بالکن بود و می

کنه. ناراحت سری تکون دادم و رفتم طبقه پایین. هاوش در حال حرف زدن با سیگار خودش رو آروم می

مام ز ته دلش انرژی گرفتم و تای از لبخند اکرد. لحظهبا تلفنش بود و لبخند روی صورتش خودنمایی می

کنم. لبخندی که بعد از رو تماشا ها بشینم و لبخندش خواست ساعتمیهای بدم پر کشید. دلم حس

کردم بود و من توی اوج روزهای بد گذشته فکر می نقش بستهد از مرگ محمدپیمان روی لبش سال ها بع

دختر خوش قلب آقامرتضی شده بود لبخند  بینم و حاال سارگل،دیگه هیچ وقت لب هاش رو خندون نمی

 برادرم.

 االن رسیدم خونه... بله شامم خوردم... مگه میشه بدون شما خوش بگذره؟_

ها خشکم زده بود و محو صورت شاد و سرحالش شده بودم. به روم نگاهش به منی افتاد که روی راه پله

شو روی هوا گرفتم و روی خندید و بوسههام و بوسید و به سمتم گرفت. لبر هاشلبخند زد و انگشت

. رفیق روزهای حد و مرزم ترسیدم از حس بیگاهی می قدر زیاد کهنام گذاشتم. دوستش داشتم، اونهگ

هام. خوشبختیش تنها آرزوم بود و حاال اتفاق دست خراب کاریهام و همبازی بچگیهم، م بودتنهایی

 ی بد مادرم و غیرت پدرم.گذشتهافتادن این آرزو گره خورده بود به 
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شو روی پیشونیم گذاشت و من چشم بستم. دست برد تو موهام و من از به پله ها رسید و بوسه واقعی

ک دستش دورم حلقه هام کشیدم. یاش گذاشتم و عطر تنش رو به ریهخدا خواسته سرم رو روی سینه

 .حبس شد های سفت و سختشمیون عضله شد و تنم

 رسونه.بینمت... اتفاقا االن تو بغلمه کلی هم به شما سالم میم فردا میباشه عشق_

کردم. شریک شدن هاوش با یک دختر اما تهِ ته دلم به سارگل حسودی می ؛خواست باور کنمدلم نمی

م، ی برادری دوبارهی هاوش دوستش داشتم. حاال که شده بود انگیزهاما درست به اندازه ؛دیگه سخت بود

 که دوباره رنگ سفید پاشیده بود روی زندگی سیاهِ عزادار برادرم دوستش داشتم. حاال

 کم لب باز کرد.حرف جواب نگاهش رو دادم که کمتماسش رو قطع کرد و بهم نگاه کرد. بی

 هوای چشات ابری بوده._

 کمی فاصله گرفتم و مصنوعی خندیدم.

 نه..._

 هام نشست.انگشتش خیلی زود روی لب

 نپرسیدم. بوده. و حاال سوالم اینه که چرا؟سوال _

 ؛مبد شرح حالهام رو تشخیص بده. خواستم حرفقدر بهم نزدیک بود که بتونه راست و دروغ بودن این

دونستم چطوری از نیم ساعت پیش براش بگم. خودم هنوز شوکه بودم و وجود یک اما هیچ جوره نمی

 گفتم. قبل از این که بابا با عصبانیت میوناما باید می ؛ه بودمی مادرم باور نکردمرد دیگه رو توی گذشته

ی مادرم و پدرِ سارگل رو بکوبه تو صورتش باید با مالیمت باهاش حرف یک دعوای حسابی، گذشته

 یدونستیم که تا چه حد روحیهاما فقط من و خدا می ؛هاش سخت و سفت بودزدم. هاوش شاید عضلهمی

خواست مثل خواست دوباره برگرده به روزهای ناامیدی و عزا. دلم میلم نمینرم و حساسی داره. د

خواست برگرده به روزهای قبل پر از امید و شور و اشتیاق به زندگی. دلم می ،هاش زندگی کنهنوجوونی

کرد. داشت میشد امیدِ زندگی برادرم و پدرم به و میر از مرگ محمدپیمان و سارگل داشت همین کار

 خواست این امید رو از پسرش سلب کنه.غیرتش میخاطر 

 هاوش جان من باید باهات حرف بزنم._

 رفتند پیدا بود.های هراسونش که مدام به این طرف و اون طرف مینگران شده بود؛ از مردمک
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 .دخترماهخیل خب بگو _

 ببینم تو شام خوردی؟ بریم آشپزخونه بستنی بخوریم؟ شه... یعنی مفصله.اینجا نمی_

 گر گفت:کامال به حال بدم پی برده بود. نگاهی به تاپ و شلوارک ورزشیم انداخت و مواخذه

 بعد از ورزش چیز سرد نخور، این صد دفعه._

 ام کشید.موهام رو زد پشت گوشم و انگشت شستش رو به گونه

 چی اینقدر پریشونت کرده؟_

 آلود بابا بود که به گوش رسید.ی صدای من این صدای طعنهبه جا

 بَه هاوش خان! چه زود اومدی خونه گل پسر._

 نگاه هاوش از روی من به باال کشیده شد. بابا دقیقا روی پله اول ایستاده بود؛ دست به جیب و جدی.

 نیاز نبود بیدار بمونید. سالم بابا. شبتون بخیر. من به مامان زنگ زدم و اطالع دادم که دیر میام،_

 بابا حرفی نزد و خیره نگاهش کرد. هاوش نگاهی به من انداخت و با کمی مکث گفت:

 سفم اگه نگرانتون کردم.أمت_

 زد و با صدای بیش از حد جدی بابا دلم ریخت.دلم رفت برای ادب و احترامی که توی لحنش موج می

 کجا بودی؟ پیش اون دختره؟_

اش رو روی ابروهاش اما برای آروم کردن خودش انگشت شست و اشاره ؛هم نزدیک شدابروهای هاوش به 

 د.فرستااش پایین کشید و نفسش رو بیرون کشید و دستش رو تا روی چونه

 اون دختره اسم داره؛ سارگل._

 ازد کنج لبش نشست و با نگاهش، دوستانه رو به بابهاش رو فریاد میلبخند شرمگینی که ذوق عاشقانه

 ادامه داد.

 شه گل زرد.گل زرد. معنیش می_

 اما بابا اجازه نداد این خوشی زیاد دووم داشته باشه. ؛از ذوق صداش و حس خوب لبخندش قلبم خندید

 دختری که تا این موقع شب با یه پسر غریبه ست گل زرد نیست علف هرزه._

 .قرار دادم:بابا رو مخاطب و دیدم و دلخور منقبض شدن عضالت صورت هاوش ر

 طوری حرف بزنید بابا!اصال در شأن شما نیست که این_
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 نگاه بابا از روی صورت سرخ هاوش به سمت من کشیده شد و جواب داد:

ای باشه. به ساعت نگاه کردی؟ کدوم خانوادهدر شأن پسر منم نیست که انتخابش یه همچین دختر بی_

 کنه.اش سر میباخانواده تاریکی شبشو تو خونه کنار خانوادهشبی تا این موقع بیرون بودی؟ یه دختر 

 سفی گرفته بود.أبخندِ از تهِ دلش رو پوزخند پر تصدای هاوش دلخور بود و جای ل

 کاری بودم. حرفامون گل انداخت و دیر شد.ها باشگاه سوارنبود. من با بچهسارگل با من _

 های بابا زل زد و ادامه داد.به چشم

ون خواین دنیا نباشه اگه ماه شباتکنید و میشمایی که کمر فلکو به خاطر تک دخترتون خم میدر شأن _

 طور حرف بزنید.نباشه نیست که پشت دخترِ یه پدرِ دیگه این

خیص شد تششدم. از نگاه هردوشون میهاش متوجه میاز صدای بلند نفس رو بابا عصبی تر شده بود. این

 به پا بشه و پا درمیونی کردم. نبردجنگ حسابی هستند. نخواستم این ی یک داد که هردو آماده

 زنم.باباجون مامان حالش خوب نیست بهتره برید پیش مامان. من با هاوش حرف می_

ی یک پله از من و هاوش ایستاد و رخ به رخ و نشنید که پله ها رو پایین اومد و با فاصلهر انگار صدای من

 هاوش گفت:

 ی دست خودش بکنه.منم نیست که خواهر یکی دیگه رو بازیچه در شأن پسر_

 امه.ی گم شدهی من نیست، نیمهسارگل بازیچه_

 بابا با تمسخر خندید و هاوش بیشتر ناراحت شد، بیشتر حرصش گرفت و من بیشتر ترسیدم.

 باباجون شما برید من..._

 هاوش گفت: بابا وسط حرفم پرید و با جدی ترین نگاه و لحن ممکن رو به

 این رابطه رو تموم کن قبل از این که خودم دست به کار نشدم._

 دلیل این همه مخالفت چیه؟_

 ذاره.کسی که تو خیابون ازت دل ببره تو همون خیابون هم قالت می_

ز بابا گرفت تا مبادا هاش رو مشت کرد. به دستش زل زد؛ نگاه اها نشست و پنجهدست هاوش روی نرده

 احترامی کنه.به پدرش بی عصبیش با نگاه

 بابا مراقب حرف زدنت باش._
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 مگه تو مراقب انتخابت بودی؟_

 این زندگی منه._

 بابا داد زد:

 زندگی پسرم زندگی خود منه._

میاد. که ن هم دونستماما نیومد. میتنها نذاره؛ بین این پدر و پسر  ور توقع داشتم مامان بیاد و حداقل من

 از این بحث تکراری خسته و فراری بود. مدت ها بود که سارگل شده بود اختالف بابا و هاوش.

 .زل زد های بابابه چشم بار با جسارتینهاوش ا

 بذارید خودم انتخاب کنم._

 ذارم با پای خودت بری توی چاه. قبل از این که برم سراغ اون دختر خودت سرعقل بیا.نمی_

 کنی.همچین کاری نمیشما _

 صدای فریاد بابا نه تنها چهارستون بدن من رو بلکه ستون های خونه رو هم لرزوند.

 کنم.اگه قیدشو نزنی دقیقا این کارو می_

 :که فریاد زد عثِ بُهتم شد و به دیوار چسبیدم.صدای فریاد هاوش با

 قید چی رو بزنم؟ زندگیمو؟از من میخوای _

وی هام پوشوندم. صدای سیلی تبا ترس و ناباوری چشم بستم و صورتم رو با دست دست بابا که بلند شد

هام رو پایین آوردم و روی دهنم ثابت موندن. دست گوشم پیچید و بندبند وجودم سوخت. با حیرت دست

اش به بابا. دست بابا کنار پاش مشت شده بود و نگاهش به نی ی چپش بود و نگاه شوکههاوش روی گونه

 کردم. شاید یک اختالف نظرهای هاوش. نفسم بند اومده بود و اتفاقی که افتاده بود رو باور نمیچشم نی

ی همیشه آرومم ساده نبود. هاوش بدون ها برای من و خانوادهاما این اتفاق ؛ساده و یک سیلی ساده بود

و ن رفت. عقب گرد کرد. سرش رای که روش ایستاده بود رو پاییاین که از بابا نگاه بگیره همون یک پله

 تکون داد و زیرلب گفت:

 زنم.هیچ وقت قیدشو نمی_

 ،خراب های بلندی به سمت در رفت و من ترسیدم از این که با این حالی پا چرخید و با قدمروی پاشنه

 پشت فرمون بشینه. به سمتش دویدم و صداش زدم:
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 هاوش._

بار با یکی پایین رفت و خیلی سریع سوار ماشینش شد که این های ایون رو دوتااز خونه بیرون رفت و پله

 گریه صداش زدم:

 داداش._

اما خیلی زود نگاه ازم گرفت و با ریموت در حیاط رو باز کرد و با نیش  ؛از پشت پنجره ماشین نگاهم کرد

 خود داشت های ایون نشستم و ناامید به دری که خود بهگاز وحشتناکی از خونه بیرون رفت. روی پله

هوا تاریک بود و ساعت یازده شب. هاوش عادت نداشت از خونه قهر کنه و این  بسته می شد نگاه کردم.

اولین بار بود که این وقت شب از خونه بیرون می زد... و من ترسیده بودم که نکنه این تازه شروع یک 

ای بودیم که با حرف زدن مشکالت ادهاختالف بزرگ و بدون جبران بین بابا و هاوش باشه. ما تا دیروز خانو

 م بلند شده بود و این فاجعه بود.کردیم و حاال دست پدرم روی برادررو حل می

نگاه از جای خالی ماشین هاوش گرفتم و برگشتم داخل. بابا رو دیدم که روی پله نشسته بود و نگاهش  

تونستم به مشتش بود. به سمتش رفتم. همون دستی که سیلی زده بود به هاوش رو مشت کرده بود و می

از دیدن م و دل فهمیدم که پشیمونهدستش رو ببینم. از نگاه پرنفرتش به دستش میبرجسته ی رگ های 

ش . با کمی مکث نگاه از مشتگذاشتمروی مشتش کنارش نشستم و دستم رو  گرفت.آتیش میحال بدش 

مونی دونستم اعتراف به پشیمی .ش سرخ بود و خستگی از نگاهش پیداهاگرفت و نگاهم کرد. سفیدی چشم

سیدم. خیلی سریع سرم رو شناختم. مشتش رو باز کردم و دستش رو بوبراش سخته، پدر مغرورم رو می

. دادند به موهام فشرد و نفس بلندی کشیدهاش رو که دل به اعتراف پشیمونی نمیتوی بغلش گرفت و لب

 دونستم عطر موهام رو دوست داره و بیشتر خودم رو تو آغوشش جا دادم.می

 هاش پررنگ تر از غرورش.باألخره گفت؛ گفت چون پدر بود و پدرانه 

 مش.زدنباید می_

ترسیدم. حاال دیگه از آغوش بابا هم درست مثل آغوش هاوش پر بود از امنیت و آرامش. حاال دیگه نمی

اون استرس و تنش چند لحظه پیش خبری نبود؛ اما نگران بودم. نگران مردی که نیمه شب با حالی خراب 

 بدم و گفتم:اما با این حال نخواستم به افکار منفی پر و بال ؛ زده بودبیرون از خونه 

 گرده.نگران نباش بابا، برمی_
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توی دستم رو دور کمرم گره زدم و جلوی آینه ایستادم. با وجود آرایشی که داشتم رنگ مشکی کمربند 

کشی که دور آورد. موهام رو جمع کردم و با خوابی میهام خبر از بیپریدگیم مشخص بود و پف چشم

ی پیشونیم ثابت موند. انگشتم رو روش کشیدم. ماه گرفتگی گوشه. نگاهم روی مچم بود دم اسبی بستم

صدای هاوش توی گوشم پیچید، وقتی که برای اولین بار به خاطر این ماه گرفتگی توسط بچه های مدرسه 

 مسخره شدم و گریه کردم، بغلم کرد و تو گوشم زمزمه کرد:

ن عین نشون تو داره. این یه رازه و دوستات تو دختر ماهی! هر بچه ای که متعلق به ماه باشه یه نشو»_ 

 «.کننددونند که اگه بدونند کلی بهت حسودی میاین راز رو نمی

لبخند کنج لبم نشست و کش موهام رو باز کردم و قسمتی از موهام رو فرق کج روی صورتم ریختم و 

اما از اون روز به بعد ؛ دمر بواون نشون رو زیر موهای لختم پنهان کردم. یک روزهایی شاید واقعا ازش بیزا

 خواست این راز رو کسی ببینه و بفهمه.واقعا دوستش داشتم و دلم نمی

 سالم استاد._

 اومد.های باشگاه پایین میم که داشت از پلهرو دیدبرگشتم و کوثر 

 سالم. بازم دیر اومدی. این وظیفه توئه که در باشگاه رو باز کنی._

ذاشت. ساک ورزشیش رو روی دوشش جا به جا کرد و با لبخند دندون هاش رو توی جاکفشی گکفش

 نمایی گفت:

 با نریمان بودم._

وثر های کی عاشقانهاما امروز اصال حوصله ؛لبخند روی لبم نشست ساطع می شد هاشچشم ی که ازاز برق

 رو نداشتم. به سمت میزم رفتم و گفتم:

 عوض کن، امروز وقتی برای حرف زدن ندارم. ها لباساتوبرو رختکن و قبل از رسیدن بچه_

 ابروهاش باال رفت و پرسید:

 اتفاقی افتاده؟_

 روی صندلیم نشستم و دفترم رو باز کردم. با خودکار توی دستم به ساعت اشاره کردم.

 دیر شد._
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 شکمی کنجکاو نگاهم کرد و در آخر شونه باال انداخت و به سمت رختکن رفت. مدتی بعد برگشت و گوشی

 رو روی میز من گذاشت که گفتم:

 هاتونو نیارید تو سالن؟ بذارید جای باقی وسایلتون.چند دفعه بگم گوشی_

 این دفعه واقعا متعجب شد.

 استاد!_

 تو شادگر ارشد منی، اگه تو قوانین رو رعایت نکنی که وای از بقیه!_

 م گذاشتم.با همون صورت جدی گوشیش رو از روی میز برداشتم و داخل کشوی میز

تون تذکر دادم گوشی برندارید، گوشی خاموش اینجا فقط قراره ورزش کنیم. خسته شدم از بس به همه_

 کنند.کنید. اگه تو که ارشد منی رعایت کنی بقیه هم رعایت می

 مهرو اتفاقی افتاده؟_

 چپ چپ نگاهش کردم.

 م.هست اما اینجا من استاد تو ؛دوستیم درست_

 ی تسلیم باال برد و صلح جویانه گفت:دست هاش رو به معن

 اُکی. ببخشید استاد._

چند لحظه چشم بستم. دعوای دیشب و گوشیِ خاموش هاوش اعصابم رو به هم ریخته بود. بقیه شاگردها 

ها گرفتم و فن جدید رو بهشون یاد دادم هم اومدند و بعد از نرمش اولیه امتحان دروس روز قبل رو از بچه

نند. دوباره پشت میزم نشستم. صبحانه نخورده بودم و احساس ضعف داشتم. یک قلوپ و گفتم تمرین ک

ی محمدحافظ رو گرفتم. مثل همیشه زود به تماسم جواب داد؛ بعد از بوق از بطری آب خوردم و شماره

 دوم.

 بَه! احوال استاد نمونه چطوره؟بَه_

 برعکس اون من صدام سرحال نبود.

 سالم عمو. خوبی؟_

 اما انگار تو خوب نیستی. ؛که خوبممن _

 هاوش دیشب اومد پیش تو؟_
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 نه. چیزی شده؟_

 با بابا دعواش شد نصف شب از خونه زد بیرون._

 ی مادری و بابابیژن.پیش من که نیومد. شاید رفته خونه_

 فکرکردم میاد پیش تو._

 حاال سر چی دعواشون شد؟_

 هاوش.این مدت سر چی همش بحث و جدله؟ ازدواج _

 نقدر مخالفه؟واقعا پدرت چرا ا_

 دونی؟یعنی شما نمی_

 نه!_

 با طعنه گفتم:

 شه برادرت ازدواج ناموفق زنش رو از تو پنهان کنه؟! چطور می_

 چی؟!_

 صداش ضعیف و متعجب به گوشم رسید.

 حافظ مامان همه چی رو گفت._

 خب ازدواج سابق زن داداش چه ربطی به دوست دختر هاوش داره؟_

 .دها کشیده شد. دوتا دختر جووون از پله ها پایین اومدند و با لبخند مقابل میزم ایستادننگاهم به سمت پله

 سالم._

 سعی کردم لبخند بزنم.

 خوش اومدید. الو حافظ جان؟ من بعدا باهات تماس می گیرم._

 گفتم:توجه به الوی محمدحافظ تماس رو قطع کردم و با خوش رویی رو به دوتا دختر بی

 جانم؟ بفرمایید._

 های بوکس ثبت نام کنیم.ما اومدیم برای کالس_

، االن زمان برقراری دشه. استاد هم خانم صیفی هستنهای بوکس بعد از ظهر اجرا میبوکس؟! کالس_

 های منه.کالس
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 نگاه هردو روی شاگردهایی که غرق تمرین بودند چرخید. کوثر داشت با تمام توانش با کیسه بوکس

 زد واقعا دیدنی بود.جنگید و هر لگدی که به کیسه میمقابلش می

 االن کالس کاراته ست؟_

 خیر من استاد دفاع شخصی هستم. تمایل دارید بیشتر براتون توضیح بدم؟_

 شون با تردید گفت:نگاهی به هم انداختند و یکی

 خواستم کالس بوکس شرکت کنیم.آخه ما می_

 ای گفتم:قالب کردم و با ژست موقرانههام رو توی هم انگشت

ی راه رفتنت هم کنه و حتی نحوهدونی بوکس به مرور زمان اندامت رو مردونه میچرا بوکس عزیزم؟ می_

 کنه؟تغییر می

 واقعا؟!_

ترم دفاع شخصی رو بگذرونه؟ مخصوصا االن  دونید برای هر فردی الزمه حداقل چندبله. از طرفی می_

حاال فکر کردید اگه یه دعوا پیش بیاد یا یه نفر با سالح سرد یا  شه. تا تر میهر روز تیره که اوضاع جامعه

دونید اگه یه روز یه دزد خواست کیفتون رو بزنه چه گرم بخواد بهتون آسیب بزنه باید چیکار کنید؟ می

 واکنش مناسبی نشون بدید؟ شما دفاع کردن اصولی از خودتون رو بلدید؟

 ای گفتم:زدم و با لبخند وسوسه کننده چشمک شیطونی

 حاال فکر کردید اگه یه روز شوهرتون خواست بهتون سیلی بزنه چطور دستش رو دفع کنید؟ تا_

تونستم از نگاهشون تشخیص بدم که تمایل دارند بیشتر بشنوند. هر دو با هیجان به هم نگاه کردند. می

 ی دادم و با اشتیاق ثبت نام کردند.ی ورزش رزمی دفاع شخصتوضیحات الزم رو درباره

 با لبخند پیروزی گفتم: 

 خوش اومدید به باشگاه تن و روان._

اما با این وجود هیچ عذاب وجدانی  ؛دزدیدمها چندمین شاگردی بودند که از خانم صیفی میدونم ایننمی

هاش د و ساعت جدید کالسکرروز میذاشت و بورشورهاش رو بهنداشتم. اگر خانم صیفی تنبلی رو کنار می

شدند. به قول بابا برای ثبت نام نصیب من نمی داومدنکرد هیچ وقت شاگردهایی که میرو اعالم می

 گیره؛ شاید این دوتا شاگرد هم روزی امروز من بودند.هرکسی روزی خودش رو می
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. هاییاشتسکوت بود و بیامشب فقط برعکس همیشه که سر میز شام پر بود از سر و صداهای من و هاوش 

ریخت و برای آروم کردن آتیش نگرانیش نزدیک به یک پارچ آب خورده مامان مدام برای خودش آب می

 نداخت. شاید اگه االن هاوشوی خاموش میکرد و گاهی نگاه پر افسوسی به تیبود. بابا با غذاش بازی می

وی نشسته بودیم و ی جلوی تیو روی کاناپهشدم؛ هر دبود و من هم از ناراحتیِ نبودنش ساکت نمی

بابا خودش سکوت مزخرف  خوندیم.کردیم و برای هم کری میمون رو نگاه میمسابقه کشتی مورد عالقه

 :دسالن رو شکون

 خوری مهرو؟چرا غذاتو نمی_

 یعمیقتوی هم قفل کردم. نفس هام رو ی بشقاب گذاشتم و به عادت همیشه پنجهچنگالم رو گوشه

 م:جواب دادو با صدایی گرفته  کشیدم

 هاوش عاشق ماکارونی با روغن زیاده، بدون اون از گلوم پایین نمیره._

 خورد.بابا نگاهی به مامان انداخت. فکرکنم دهمین لیوان آبی بود که می

 قراره خودتو با آب سیر کنی؟_

 بودن رو بهش یاد داده بود.اما اجازه نداد صداش بلرزه. بابا خودش محکم  ؛لب های مامان لرزید

 ام شکمش سیره یا گشنه.معلوم نیست بچه_

 بابا پوزخند زد.

 شما نگران اون نباش، گل زردش هواشو داره._

ی اون از ما کنم براتون سوءتعبیر شده. خانوادهکنید نیست. فکر میطور که شما فکر میبابا سارگل اون_

 مقیدتر و سخت گیرترند.

 شه.خانواده اتفاقا مشکل منم_

 ابروش رو به معنی تاکید باال برد و ادامه داد.

 مخصوصا پدرش._

چه اتفاقی افتاده؟ هاوش دو شبه که خونه پیش ما نیست.  دضع تا کی ادامه داره؟ متوجه هستیاما این و_

 ده؟این جای خالی آزارتون نمی
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 گرده.عقلش که بیاد سرجاش برمی_

 و اگه برنگشت؟_

 ی مامانهاشار داد. بغض رو از چشممامان خیلی سریع لب گزید و دست روی دهنش ف ،با این حرف من

 اما بابا سرسخت تر از اون بود که کوتاه بیاد. ؛دیدمهای بابا میخوندم و نگرانی رو توی چشممی

 اما من حس ؛بابا شما خودتون به ما یاد دادید هیچ وقت کاری نکنیم که حرمت خانوادگیمون بشکنه_

مون از اون دوستی قشنگ شه. داره خانوادهها شکسته میره. داره حرمتها از بین میکنم داره احتراممی

 شه به انتخاب هاوش احترام بذاری؟شه. بابا چی میبه یه دشمنی و بیزاری از هم تبدیل می

 از لحنش دلخوری هویدا بود.

 کنی.حس می کردم تو درکم می_

 و لبخند ملیحی زدم.دستم رو روی دستش گذاشتم 

خوایم بریم خواستگاری پدر سارگل. طرف حساب ما اما ما که نمی ؛کنمآره قربونت برم، من درکت می_

 خود سارگله، اونه که قراره عروستون بشه.

 و دستش رو از زیر دستم بیرون کشید. ندابروهای پهن و سیاهش به هم نزدیک شد

 رت و هاوش هم به تصمیم من احترام بذارید.نه! همین که گفتم. امیدوارم تو و ماد_

بروهاش ی اگرفت. گره ام روناامید نگاهش کردم که از پشت میز بلند شد و با انگشت شست و اشاره چونه

 رو باز کرد و محبت رو جایگزین نگاه سفت و سختش کرد. لبخندی هرچند مصنوعی، به روم زد و گفت:

 خوام.دونی که براتون بهترینا رو مین. میمثل همیشه به تصمیم بابا اعتماد ک_

 اما االن از نظر هاوش سارگل بهترینه. ؛دونممن می_

 روی موهام بوسه زد و گفت:

 بهترین برای برادرِ تو اینه که بره امریکا ادامه تحصیل بده._

 بود و نکرده بودم که ازم فاصله گرفت و راست ایستاد. دوباره نگاهش جدی شده هنوز حرفش رو هضم

 همون لبخند مصنوعی هم کنج لبش نبود.

عمه بهین که بیاد ایران و مراسم نامزدی تو و فراز برگزار بشه همراه عمه میره امریکا تا ادامه تحصیل _

 ور درست کنه.سپارم کاراشو برای اونبده. به وکیل عمه می
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ه وبید و همین کرو روی میز ک با بهت و گیجی نگاهم رو سوق دادم به سمت مامان که لیوان توی دستش

 فاصله بگیره بلند شد و صدای محکمش توی سالن طنین انداخت. زبابا خواست از می

 ام رو از من دور کنی.مگر این که من مرده باشم که بچه_

خره آرامش مصنوعی بابا پر کشید و خشمی که سعی در پنهان کردنش داشت رو بروز داد. خیلی سریع باأل

 تر و بلندتر گفت:صدایی محکمبرگشت و با 

خوای بفرستیش مدرسه! بیست و سه گی انگار هفت سالشه و میام! یه جوری میام بچهبسه، هی بچه_

ذاشت رو یکی بهتر از اما یه جو عقل نداره که اگه داشت دست می ؛سالشه و دو برابر من هیکل داره

سال باید یه گندی بزنه. اون از چهارسال پیش نه بدتر. دِ همین کارهای تو لوسش کرده که هر  ،خودش

ه گناهیش کرفتم برای اثبات بیکه یه ماشین دزدی رو خرید و در به در از این دادگاه به اون دادگاه می

های مزخرف تا پای ام کاله رفته و خودش دزدی نکرده. اون از سه سال پیش که با اون مسابقهسر بچه

 د زیر خروارها خاک...مرگ رفت و برادر جوون منو بر

یر کرده ی گلوم گگوشه ،جا که رسید از پشت میز بلند شدم و با بغضی که از این همه تشنج اعصاببه این

 بود گفتم:

 مرگ پیمان فقط یه تصادف بود. تقصیر هاوش نبود._

 اش جلوم ایستاد.بابا با صورت برافروخته

های مخوف و طول و بندی و بزرگراهو راگ و شرطهای غیرقانونی به مسابقه کی پای محمدپیمان رو_

 ؟ کی؟باز کرد دراز

 :خودش جواب سوالش رو دادسف و تلخی أاش و با تزد روی سینه

 پسر من._

 به مامان اشاره کرد.

 ی این خانوم.بچه_

 انگشتش رو به سمت من نشونه گرفت.

 های تارم.برادر تو ماه شب_

 گریه افتاد.خره مقاومتش شکست و به مامان باأل
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 پوش؟گی که دوسال تمام افسرده بود و سیاهچرا اینو نمی_

 رحمی جواب داد:بابا با بی

 سیاه پوشیدن اون برادر جوون منو زنده نکرد._

 حیرت زده گفتم:

 گی؟!بابا چی داری می_

 عصبی نگاهم کرد.

ره آقا به تیریج قباش برنخوگم چیزی نگم تا یه موقع گیرم و میبسه مهرو! بسه! من هرچی اللمونی می_

زنه زنه و داد میقدر پرو که صاف تو چشم من زل میشه. انچون روز به روز پروتر می ؛کنمانگار اشتباه می

ی منو شکوند. اینو که اون دختر زندگیشه! به خاطر یه عشق دو روزه حرمت پدری بیست و سه ساله

 بینی؟ دیدی یا نه؟می

 که گفت: به جای من این مامان بود

 مرگ برادرتو تقصر پسر من نبود._

 .پرت کرد کلمات رو تو صورت مامانبا عتاب اش رو به سمت مامان گرفت و بابا با حرص انگشت اشاره

 ته.اما باز شدن پای شوهرسابق تو به زندگی االنِ من کارِ همین عزیز دُردونه_

خواست شکستن مامانم رو ا دوختم. دلم نمیهدف به میز غذهام گرفتم و نگاهم رو بیسرم رو بین دست

حرمتی های االن خواست توی ذهنم جایگزین روزهای عاشقیشون این دعواها و بیشاهد باشم. دلم نمی

ر اما باو ؛ای داشته باشندها خواب باشه. مادر و پدر من شاید یک گذشتهی اینخواست همهبشه. دلم می

د. چشون شده بود؟ سرد شده بودند از هم یا چشم خورده بودند؟ یادمه کردند نبودندارم اینی که رفتار می

 وهلل که چشم من شور نبود. به کردم وهمیشه عشق و احترامشون رو تحسین می

توانش رو برای  صدا توی خودش آوار شده بود وشاید هم بی ،صدای مامان آروم بود؛ انگار کم آورده بود

 نجات از دست داده بود.

 ب من سال هاست از اون گذشته گذشتم. چی شده که االن ضعف زندگی زنت یادت اومده؟سهرا_

 طور که برادرمو کشت غیرت منم بکشه.خواد همونیادم اومده چون اون شازده پسرت می_
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به سمت بابا رفتم. فشارم افتاده بود و تنم سرد و دیگه متهم شدن برادرم رو تاب نیاوردم.  اشکم ریخت و

کرد. مون آروم بود و این صداهای بلند آشوبم میلرزید. ترسیده بودم. خونههام میانگشت سر بود.

 های بابا نشست و به سختی از بین بغض سخت و سنگینم نالیدم:هام روی لبانگشت

طوری نگو. من مردم تا دوباره هاوش عموپیمان رو هاوش نکشت. اون فقط یه اتفاق بود. نگو بابا. این_

ه شگی و دوباره میشینه رو زبونت، جلو خودش میشه، میطوری نگو. عادتت مید. توروخدا اینسرپا ش

 پوش. اون فقط یه تصادف بود، جون مهرو دنبال مقصر نباش.ی سیاهیه روح. یه سنگ. یه مرده

 های روی لبشهاش رو نگرانی گرفت. با دیدن حال خرابم ترسید و انگشتجای خشم و عصبانیت چشم

 رو بوسید و خیلی زود بغلم گرفت.

 خیل خب. خیل خب آروم باش ماه بابا._

چشم بستم و از ته دل خداروشکر کردم که هاوش امشب نبود. نبود و نشنید. نبود و مثل من داغ 

 .نمرد هامونبازی بچگییک بار دیگه از یادآوری مرگ هم پیمان براش تازه نشد. نبود ومحمد

ی آب توی پارچ رو توی لیوان ریخت و به سمتم اومد. دستم رو گرفت و نگران دهمامان خیلی زود ته مون

 نالید:

 باز فشارت افتاده. بیا بشین. بیا عزیزم._

قدر نزدیک به بابا باشم تا بابا آروم باشه و دیگه طغیان نکنه. خواستم همونخواستم بشینم. مینمی

اش و احساسات پدرانه منطقی هاش خاموش بشندتا بیخواستم نزدیکش باشم تا به یاد بیاره کیه. می

اش روی خرمن موهام های ظریفم پیچیده بود و دست دیگهغلیان کنند. یک دستش محکم دور شونه

 نسبت بهای که برای چند لحظه شم و کینهها رو باور داشتم نه اون خکرد. من این نوازشحرکت می

ش رو روی های محکم و پی در پیها و لحنش دیدم. بوسههاوش به خاطر مرگ محمدپیمان توی چشم

 ه قبالها مردی به اسم مرتضی ککردم. هنوزم همون باباسهراب گذشته بود فقط این شبموهام حس می

حاال دست گرمش روی  د تا از خود واقعیش فاصله بگیره.دادر آزارش مینقی فروغش بوده اتوی گذشته

 داد.ام انرژی میهاش به تن سر شدهشد و با محبت دستکمر باریکم باال و پایین می

 خوبی ماه بابا؟_
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خواست بخوابم و هام سنگین شده بود و دلم میکرد. گوشاما سرم درد می ؛سرمای تنم از بین رفت

تونه هاوش رو بکشه؛ ی کذایی رو که به راحتی میهای بابا رو فراموش کنم. مخصوصا اون جملهحرف

 «!برادر جوونِ منو برد زیر خروارها خاک»

 .دمخیره ش هاشبه چشم اصله نگرفتم واز دورم باز کرد. فاز بابا فاصله گرفتم و آروم حصار دست هاش رو 

 فقط چندماهه که حال هاوش دوباره خوب شده. بابا دوباره حالشو خراب نکن._

 دیگه عصبانی نبود. آروم بود. خودش بود. پدر حامی و مهربون خودم بود.

ی دون. میخوام که از اینجا بره. اون االن سنی ندارهخوای بفهمی؟ من چون به فکرشم میدخترم چرا نمی_

 ممکنه چندسال دیگه پشیمون بشه از این انتخاب؟

 مامان لیوان آب رو روی میز گذاشت و گفت:

 پسرمن هوس باز نیست. جوری حرف نزن که انگار هر ماه از یه دختر برای تو یا من حرف زده._

 .نگاه دوخت به مامان هاش رو از روی بازوهای من برداشت وبابا دست

 ازدواجی دکتر؟ انگار موافق این_

 مامان دست به سینه ایستاد و مصمم گفت:

 نه؛ اما موافق رفتنشم نیستم._

 کردم فکر زن گرفتناومد نمایشگاه برای کار هیچ وقت فکر نمی ره. وقتی درسش رو ول کرد وهاوش می_

 طوری شد هاوش باید درسشو ادامه بده.اما حاال که این ؛تو سرش باشه

 اش نه تو کشور غریب یکه و تنها.جا کنار خانوادهایناما  ؛دهادامه می_

 تونو.هه یکه و تنها! گرگ نخوره بچه_

 مامان متعجب صداش زد.

 سهراب!_

کنی بزرگ شده، به قدری بزرگ عرضه تصورش میگم؟ پسری که تو انقدر کوچیک و بیمگه دروغ می_

 خواد.که زن می

ام جلو چشم خودم باشه نه تو کشور م که بشه باید بچهاما اگه صدسالش ؛منکرش لعنت. بزرگ شده بر_

تم فرسامروز هاوش رو با این بهانه می»فهمم تو سر تو و خواهرت چیه؟ بیگانه. فکر کردی من خرم و نمی
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فرستم و یه هفته بعدشم من و خودت نیویورک، چهار روز دیگه هم مهرو رو به عقد فراز درمیارم و اونم می

 نه؟!«. ریممی

 منتظر به بابا نگاه کردم که با تمسخر خندید.

 این پلن توئه یا پلن من؟ حرف دلتو از دهن من نزن فروغ._

اش رو به بابا های سفید شیکش چند قدم جلو اومد و با همون ژست دست به سینهمامان با اون صندل

 گفت:

 و از من دور کنه.ر هامتونه بچهخواهرت نمی_

 های شلوار خوش دوختش فرو برد. قامت راست کرد و با پوزخند محوی گفت:بهاش رو توی جیبابا دست

 های طال رو ازت بدزدند.تا این تخم دانگار باورت شده تخم طال زاییدی و همه در کمین هستن_

 ام گرفته بود، دلخور گفتم:های پیروزانه و جنگ کالمیشون خندهبا این که از این ژست

 بابا!_

 چشمکی زد و گفت:

 دونند تو سکه شانس منی.گم، وگرنه همه میداداشتو می_

 اش رو زد روی شقیقه مامان و به شوخی گفت:هام ظهور کرد و بابا انگشت اشارهخره خنده روی لبباأل

 ات دامن ما رو نگیره.دکتر روزهایی که عمل داری زودتر بخواب تا توهم های شبانه_

اما بابا با کمی تمسخر با صدا خندید و به سمت پله ها رفت. مامان  ؛ام رو مهار کردملبم رو گزیدم و خنده

 از شدت حرص زبون کشید روی تمام رژِ، لبِ باالش و بعد دوباره گفت:

سهراب اگه قرار باشه خواهرت مهرو رو ببره امریکا بدون فکرکردن به رابطه فامیلیمون همه چی رو به _

 زنم.هم می

 گفت: و مطمئن این بار خیلی جدیبابا وسط پله ها ایستاد و 

ی احمقانه رو مطرح کنی، که اگه قرار بود خوام این مسئلهفروغ قرار نیست مهرو جایی بره. دیگه نمی_

 زدم.ش برای گرفتن انتقالیش سگ دو نمیمهرو از ما دور بشه این همه زمان دانشجویی

 خیلی سریع زیرلب گفتم:

 دور از جون._
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کشه با لجبازی پاش رو به زمین کوبید و دونست بابا قبل از خواب سیگار مییمامان که خیلی خوب م

 صدای پاشنه صندلش رو درآورد و گفت:

 خوابم.کشی وگرنه تو اتاق هاوش میتو اتاق سیگار نمی_

 بابا با تمسخر خندید.

شم. بیست کگارمو میتو بغل بگیر و رفع دلتنگی کن. منم سیجا بخواب عزیزم. بالشت عزیز دُردونهآره اون_

 کشم و اعتراضی نداشتی.هشت ساله که سیگارمو تو تختمون می و

 و با خودش ادامه داد. شدروم صداش آ

 یا تو دیگه فروغ گذشته نیستی یا آتیش اون احساس خاموش شده._

لبخند روی لبم عمق گرفت و به مامان نگاه کردم که خجالت زده موهای بازش رو پشت گوشش فرستاد 

 شو بوسیدم.های سفید دوخت. به سمتش رفتم و گونهو نگاهش رو به سرامیک

دم بابا بفرستش امریکا. خودمم هیجایی که از گردونم. اجازه هم نمیگرده، یعنی برش میهاوش برمی_

کنه. من تو رم؛ اما یادت نره مامان بابا ذهن قوی داره، هیچی رو هم فراموش نمیشما دور بشم نمی

اما این خود شما بودید که تو اوج  ؛ی نیستم که بخوام نصیحتتون کنم، همچین قصدی هم ندارمموقعیت

مو زخمی کرد و من با گریه داد زدم دیگه دوست ندارم بهم هام وقتی هاوش با شمشیر بازیش گونهبچگی

میشه رو اما درد اون حرفی که تو اوج عصبانیت زدی ه ؛شهات حتما خوب میزخم روی گونه» گفتید 

این روزهای بد «. مونه مگر این که بهش محبت کنی و ثابت کنی که هنوزم دوستش داریدل هاوش می

اما شاید غرور و غیرت و احساس بابا هیچ وقت دوباره مثل سابق ترمیم نشه. تو این شرایط ؛ گذره مامانممی

ن احساسی که بابا ازش کنارش باش. من خودم طرف هاوشم شما به خاطر همو ،مقابلش نباش عزیزم

 گیره. درکش کن.اش نشئت میگه، کنارش بمون. تمام این رفتارهای بابا از عالقهمی

 صل و رنجور نگاهم کرد.أمامان مست

اش هترسم از این که از شدت عالقه به من و بچهترسم از روزی که بشه یکی عین مرتضی. میمهرو می_

 ضربه بزنه.

ای که هنوز ر دارم که اولویت اول زندگی بابا ما و شما هستیم. تو اون گذشتهاین امکان نداره. من باو_

کرده تا یه موقع رشد شما باورش برام سخته و کامل هضمش نکردم آقامرتضی فقط به خودش فکر می
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ده و از اون پایین با ده، رسم پرواز یاد میبه ما پر و بال می اما پدر من ؛باعث کوچیک شدن خودش نشه

تر اوج ریم و بیش. هرچی باالتر میبترسه از سقوط ما بدون این که ،کنهخند اوج گرفتنمون رو نگاه میلب

بش توی قلاما هنوز روی لبش لبخنده و  ؛شهگیریم اون تو نظرمون از اون باال اون پایین کوچیک میمی

اما  ؛الن یکم به هم ریخته باشهیه دنیا عشق. اینو یادت نره مامان پدر منو با هیچکس مقایسه نکن. شاید ا

بوسه و شه اول موهای شما رو میها وقتی که برای آب خوردن بیدار میمن مطمئنم هنوزم نصف شب

 خوره؛ حتی اگه قهر باشید، حتی اگه دلخور باشه، حتی اگه سرتون داد زده باشه.بعد آب می

 ها چرخید و روی جای خالی بابا نشست.نگاه مامان به سمت پله

 خواد پای اون مرد به زندگیمون باز بشه.کنه من دلم میدلخوره. فکر می_

مون اگه شه عروس خونهمن طرف هاوشم، شما طرف بابا و غیرتش باش. سارگل اگه قسمت ما باشه می_

چون سارگل قسمت هاوش نبوده. و هرچی که نشه قطعا ؛ مخالفت بابا قطعا حکمت خدا بوده هم نباشه

 ت.توش صالحی هس

 افتخار و حسرت. با محبتی زد. نگاهم کرد؛مامان به روم لبخند پر

 نقدر بزرگ شدی؟تو کی ا_

 کردم برای گذر عمر خودش و رفتن روزهای بچگی من بود.طور که فکر میو اون حسرت همون

هاتون بزرگ شدند و دیگه الزم نیست مثل گذشته دل باور کنید که بچه به قول بابا وقتش رسیده_

 نگرانشون باشید.

 ام کشید.مامان نفس بلندی گرفت و دستی به موهای روی شونه

حاالها از شدت فکر و خیال خوابم  شبت بخیر عزیزم. اگه با هاوش حرف زدی به من خبر بده. حاال_

 بره.نمی

 چشم._

 ها رفت.به سمت پله

 کنم.به میز دست نزن. خودم فردا جمعش می_

ی خودش گذاشتم. ها رو به عهدهاما با این حال وقتی وارد اتاقش شد میز رو جمع کردم و شستن ظرف

ای  ام همچین اجازههای روزانهاش رو داشتم و نه خستگی کالسزیاد اهل کارهای خونه نبودم؛ نه حوصله
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اموش یروز خفایده بود. داما بی ؛ی هاوش رو گرفتمبرای یک بار دیگه شمارهداد. به اتاقم رفتم و رو بهم می

 داد. براش پیام فرستادم.اما جواب نمی؛ روشن بودگوشیش بود و امروز 

 «!ه جوابمو ندادییریادم نم»_ 

 طور که انتظار داشتم خیلی زود جواب داد.همون

 «زنم.ه. اوضاعم که بهتر شد خودم زنگ میخوام حالِ بدم بهت سرایت کنحالم خوب نیست، نمی»_ 

اما ترجیح دادم زیاد پاپیچش نشم. شاید این تنهایی و دوری هم برای  ؛با این که دلتنگ صداش بودم 

 خودش بهتر بود و هم برای بابا.

 «.باشه فقط مواظب خودت باش»_ 

 .نشست روی لبمند با دیدن جوابش لبخ

 «.دوست دارم دختر ماه» _

 بخند عمیق روی لبم جوابش رو دادم.با همون ل

 «.من خیلی بیشتر»_ 

ام هام رو چک کنم. داد پیشد و اجازه نمیاومد. فیلترشکنم وصل نمیهنوز سرشب بود و خوابم نمی

دادم کمی خودم رو زیرلب به هرچه فیلتر و محدودیت فحش دادم و به سمت کمدم رفتم. ترجیح می

 ت اخیر کمتر فکر کنم و هم هی از خودم نپرسم:سرگرم کنم تا هم به این اتفاقا

 ؟ «شه؟ له شدن غرور و غیرت پدرم یا شکستن دل برادرمخدایا ته این ماجرا به چی ختم می»_ 

ای که انتهای کمد گذاشته بودم رو برداشتم. روی هام مشخص بود جعبهبا ذوقی که از حرکت تند دست

ش یک شیء با ارزش دست کشیدم روی جعبه و از شدت تخت برگشتم و چهار زانو نشستم. مثل نواز

هیجان لبم رو بین دندونم فشار دادم. درش رو برداشتم. کارت پستال رو با احتیاط برداشتم و برای دومین 

 بار متن روش رو خوندم:

 «.نی رقاص مندهکنم پربرای تویی که قراره بشی بهترین بالرین دنیا. بهترین ها رو برات آرزو می»_

 . مهم نبود که از طرفشدم اعتماد به نفس و انگیزه غرق ل از خوندنش انرژی گرفتم ودرست مثل بار قب 

 .دکرحمایتم می توی این انتخاب فر منو باور داشت وکی بود مهم این بود که یک ن
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رواز پکارت پستال رو کنار گذاشتم و به آرومی کاغذ روی لباس رو کنار زدم و از رنگ سفیدش روحم به 

اما انقدر از رفتن نیمه شب هاوش و جر و بحث مامان و بابا داغون  ؛در اومد. دیروز به دستم رسیده بود

و  کاغذ رو کامل از دورش باز کردم ن نگاهش کنم و ذوقم رو نشون بدم.بودم که نتونم درست و درمو

راضی  ور ی سخت منسلیقهتونست دامن توری پرچین رو جلوی صورتم گرفتم. دقیقا همونی بود که می

زدند برداشتم و روبان سفید رنگش رو اش برق میهای پیونت رو که جنس ساتن پارچهکنه. با ذوق کفش

دین ها قرار بود آرزوی چنتا انتها لمس کردم. چشم بستم و برای یک لحظه توی بغلم فشردمش. این کفش

الف د بزنم. بابا مخییأهام مهر تها به هدف بچگیفشین کو برآورده کنند. قرار بود با همر ی منو چندساله

 «.دوست ندارم دخترم رو صدا بزنند رقاص» گفت:بود، می

 «. بالریان» گفتم:می

شناسند. هیچ خوش ندارم رقاصه صدات کنند پس مردم این کشور بالرین نمی» گفت:با عصبانیت می

 «.بهتره بری دنبال یه ورزش دیگه

دفاع شخصی، تکواندو، جودو، بسکتبال،  شد؛ ورزش های رزمی نهقص باله روی صحیگزین رویای رو جا 

باله لذت نداشت.  هیچ کدومشون برای من به اندازه والیبال، دوچرخه سواری، یوگا، ژیمناستیک، دو! اما

 ادادم بدش بیاد که دخترش رو رقاصه صدکردم و به بابا حق میای رو با باله تجربه میمن دنیای دیگه

ها هر چقدر هم که همراه با تشویق و تحسین باشه باز کنند. حق داشت؛ توی فرهنگ ما نگاه به رقاص

 هم توی ذهن مردم این شهر یه رقاص یه رقاصه نه بالرین!

م سفت گرفتم و چشم هام توی بغلها رو درست مثل عروسک بچگیخودم رو روی تخت انداختم و کفش

 ؛تونستم از رویاهام دست بکشمنمی کردم یا فرهنگم رو!ام رو عوض میرویاهیا باید  نم دوختم به سقف.

دست بردار »حتی وقتی بابا توی روزهای چهارده سالگی با دیدن پنجه های زخمیم سرم داد زد و گفت 

ا اما دور شدن از باب ؛هم دست برنداشتم. رفتن به یک کشور غیرمسلمون آسون بود« از این رقص مسخره

 اشتن روی حرمت و غیرتش کار من نبود.و پا گذ

بستم و ترجیح دادم خودم رو به دست  پلکها رو توی بغلم فشردم. بل کفشتر از قبه پهلو شدم و سفت

تونم خواب بسپارم و کمتر فکر آینده رو بکنم. شاید رسیدن به رویاهام سخت بود؛ اما امیدوار بودم که می

 وی ذهن کوچیک خودم.همیشه یک بالرین بمونم؛ حتی تنها ت
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 *** 

 هام رو مشت کردم و مقابل کیسه بوکس ایستادم. پاهام رو تنظیم کردم و نگاهم رو تیز.دست

 خوب به حالت دست و پای من نگاه کن و درست عین من فیگور بگیر._

هما بدون حرف، کاری که خواستم رو انجام داد. توی یک حرکت مشتم رو روی کیسه کوبیدم و کیاب 

 هاش باال پرید.کشیدم. هما از صدای بلندم شوکه شد و شونه

 استاد!_

 و فریاد بزن.ت رگن کیاب. قدرتبه این می_

هما که شاگرد جدید بود و هنوز اطالعاتش از این ورزش روی نقطه صفر بود گیج نگاهم کرد و من با 

 نشست اشاره کردم.سه میاما با حالتی آروم روی کی پی در پی؛ه مرتب و هایی کابروهام به مشت

 حواستو بده به دستام._

 هام چرخید که بلند گفتم:نگاهش روی مشت

 از پاهام غافل نشو._

زدم و بلندتر از قبل کیاب کشیدم. روی کیسه و درست همون لحظه ضربه بعدی رو با یک لگد محکم 

 بار با شور و اشتیاق بود.نگاه هما این

 حاال نوبت توئه. زود باش._

 آستین لباسش رو باال زد که با خنده گفتم:

 قرار نیست ظرف بشوری._

 استاد هولم نکن._

 هام رو به معنی تسلیم باال بردم.در مقابل استرسش دست

 زمان رو حرکت دست و پاهات تمرکز کن. باید هماهنگ باشند.اُکی. شروع کن. هم_

 هم شد. ناامید مد و از درد صورتش درمشتش رو خیلی محکم روی کیسه زد که به مچش دستش فشار او

 سر تکون دادم و گفتم:

 به حرکت دست من نگاه کن._

 دوباره براش اجرا کردم و دوباره ازش خواستم که تکرار کنه. از بار قبل خیلی بهتر بود.
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 و تمرین کن.ر خوبه. همین_

ام پی د کمرنگی زدم و براشبرم. با دیدن تماس تصویری از فراز لبخن صدای لپتاپم باعث شد به سمت میز

 فرستادم.

 «.االن کالس دارم فرازجان»_

 کوتاه فرستاد: 

 «. اُکی»_

مالحظه و درکش رو دوست داشتم. واقعیت این بود که فراز به عنوان یک پسرعمه خیلی دوست داشتنی 

 بود؛ اما به عنوان نامزد و شریک زندگی...!

یقتش ی لپتاپ. حقگشتم حلقه کردم و خیره موندم به صفحهطره مویی که همیشه تو صورتم بود رو دور ان

سیدم تراین بود که من هیچ وقت جرأت نکردم به طور جدی به همسر و شریک زندگیم فکر کنم؛ چون می

 ی ازدواج با فراز فقط برای منافعم باشه نه احساسات.نتیجه افکارم درباره

 ی افکارم پاره شد.با صدای کوثر رشته

 استاد زمان کالس تموم شده._ 

ها برگشتم. به سمت هما رفتم که به طرز مضحکی با کیسه کندم و به طرف بچه ی لپتاپنگاه از صفحه

 ام رو خوردم و کنار گوشش گفتم:بوکس درگیر بود. خنده

که  یاز فریاد کشیدن خجالت نکش. صداتو از گلوت پرت کن بیرون. قدرتتو فریاد بزن و به تموم آدمای_

 تونه قدرتش رو فریاد بزنه.خوان بهت ضربه بزنند نشون بده که یه دختر با صداش هم میمی

و همون لحظه جوری پام رو به کیسه بوکس کوبیدم که صدای برخورد پام به کیسه توی باشگاه پیچید. 

 هما با اعتماد به نفس پایینی گفت:

 رسه.پام به کیسه نمی_

 اش گذاشتم. فقط شونزده سالش بود.ی شونهی دلگرمی دست روبه نشونه

 شی خانومِ قدرت.شند و میهات نابود میهاتو مرتب انجام بدی تمام ضعفانعطاف بدنت کمه. تمرین_

 خندید.

 استاد شما فمنیستی؟_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

36 
 

تونند قدرتمند باشند، چیزی که از بچگی توی باورِ ها هم مینه عزیزم فقط هدفم اینه بهت یاد بدم زن_

 نجوندن که ممکن نیست.ما گ

 خندید. دست پشت کمرش گذاشتم و گفتم:مجددا 

 وقتشه صف ببندید و ادای احترام کنید._

بعد از خالی شدن باشگاه خسته روی صندلیم نشستم و گردنم رو کمی مالیدم. احتیاج خیلی شدیدی به 

نبود  وچیک بود. پیشرفتهیک دوش آب گرم داشتم. نگاه پر افسوسی به باشگاه انداختم. حموم نداشت. ک

تونستم راحت به ی تالش خودم بود. میاش هم کمی درپیت بود؛ اما بازم خداروشکر که نتیجهو منطقه

اما  ؛شهر باشمباال ی یک باشگاه فکستنی صاحب بهترین باشگاه توی منطقهبابا تکیه کنم و به جای اجاره

 م ثابت کنم.ه تنها به بقیه بلکه به خودمدوست داشتم رو پاهای خودم بایستم و قدرتم رو نه 

ردم. ام رو کامال باز کی صدای لپتاپ خیلی سریع رفتم سمت آینه و موهای به هم ریختهبا شنیدن دوباره

ماه گرفتگی پیشونیم رو زیر موهام پنهان کردم و دستی به لباسم کشیدم و مرتبش کردم. دوباره پشت 

 کردم.میزم ساکن شدم و تماس رو برقرار 

 های هانی._

 از صدای پر انرژیش لبخند روی لبم نشست.

 سالم پسرعمه._

کرد. فراز رفتار آرومی داشت. ی آرامش درونش بود روی لب هاش خودنمایی میلبخندی که القا کننده

تر صدای آرومی داشت و من این آرامشش رو دوست داشتم. بیزار های آرومی داشت و از همه مهمچشم

ای عقل نداشتند؛ حتی هاشون ذرهبعضی شون.های خدادادیرخ کشیدن قدرت ریاد مردها و بهبودم از ف

اما دست سنگینی داشتند. صدای بلندی داشتند. حتی گاهی با نگاهشونم  ؛ی یک ارزن ناچیزبه اندازه

 ثل منسیلی می زدند. امثال فراز و هاوش کم بودند. کم بودند مردهایی که برای جنس نرم و نازکی م

 نمایی نکنند.احترام و ارزش قائل باشند و قدرت

 ا؟چطوری؟ چه خبر_

 ای که به احتمال زیاد از روی میزش برداشت رو به لبش نزدیک کرد و گفت:فنجون قهوه

 خبری نیست جز دلتنگی واسه شما._
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و نوشید. ته اش رگرفت یک جرعه از قهوهطور که نگاه از چشم هام نمیلبخند خجولی زدم و اون همون

 ؛م سخت بوده دیدم که منتظر ابراز دلتنگی از جانب منه و من...! من...! اعتراف پیش خودمنگاهش می

اما دلتنگ نبودم. نبودم و دروغ گفتن سخت بود حتی اگه اون دروغ مصلحتش نشکستن دل فراز بود. 

 ای رو وسط کشیدم.ناشیانه بحث دلتنگی رو پس زدم و بحث دیگه

 ات. خیلی خوشم اومد ازش. خیلی قشنگ بود. بازم ممنون.رسی بابت هدیهراستی م_

 با همون لبخند آرومش جواب داد:، و به روم بیارهر بدون این که ابراز احساسات نکردن من

ای جز لباس باله خوشحالت خواهش می کنم عزیزم. خوشحالم دوستش داشتی. مطمئن بودم هیچ هدیه_

 کنه.نمی

 حسرت نگاهم شد که گفت:ی انگار متوجه

 چی شد؟ رفتی تو هم!_

لپ زد. هوس یک قداد و ته حلقم به تلخی میی شیرین شکالت میام مزهلبم رو با زبون تَر کردم. رژ تیره

تونست طعم بد رژم رو از دهنم ببره و هم خستگیم رو از تنم در کنه. ی فراز رو کردم. هم میاز قهوه

 افکارم رو پس زدم و گفتم:

 خواست بپوشمش و هنرنمایی کنم.چه فایده وقتی که نشد اونجا که دلم می_

 پوزخند زدم و سریع ادامه دادم.

 ؟«هنرنمایی یا رقاصی»گفت هه هنر! اگه بابا اینجا بود حتما می_

 خسته خندیدم و موهام رو کالفه از جلوی دست و بالم کنار زدم که فراز گفت:

 کنی؟ تو که قرار نیست تا ابد توی قید و بند پدرت بمونی.کار اذیت میعزیزم! چرا خودتو با این اف_

 نگاهم تیز شد و ابروهام از گنگی و نفهمیدن منظورش به هم نزدیک شد.

 منظورت چیه؟_

 لبخندش دندون نما شد.

 ی رقص باله برگزار بشه. بگو اسپانسر و داورهای این مسابقه کیه؟قراره به زودی توی روسیه مسابقه_

های از سر ذوقم با صدای از شدت هیجان جیغ بلندی کشیدم و کمی توی جام تکون خوردم. میون خنده

 بلندی گفتم:
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 آکادمی بُلشوی؟!_

 هام بغضم گرفت و صورتم رو با دست هام پوشوندم.با هیجان سر تکون داد و من میون خنده

 شه!نه باورم نمی_

 کنه عزیزم!خبر خوشحالت میکردم این کنی! فکر میمهرو! هی گریه می_

هام هام جلوگیری کنم. با همون لبخندی که از لبهام فشار دادم تا از سقوط اشکهام رو زیر چشمانگشت

 کرد گفتم:شد و بغصی که از گلوم فرار نمیکنده نمی

 خوشحال شدم اما..._

 اما چی؟_

اما تصور این که برای  ؛واست گریه کنمخهام لرزید. دلم نمیهام از هجوم اشکو پلک لب روی هم فشردم

 کرد.ام میدومین بار این فرصت رو از دست بدم دیونه

 کنه فراز.بابا موافقت نمی_

 نگاه فراز هنوز دلگرم کننده و لبخندش پر از امیدواری بود.

پیدا  هنوز خیلی به زمان شروعش مونده. تا اون موقع ما ازدواج کردیم و تو از قید و بند دایی نجات_

 کردی.

 نگاهش کردم. ندبغضم رو فراموش کردم و دوباره با ابروهایی که به هم نزدیک شده بود

. نه جا اسیر بابا نیستمقید و بند! ببین فرازجان من این گیمنظورت چیه؟ این دومین باره که داری می_

سری چهارچوب دارند  ی من، ملت من، کشور من یهتو قیدم نه تو بندم فقط پدر من، خود من، خانواده

ه ای مثل روسیها عبور کنم که توی منطقهو من برای دست یافتن به این رویا باید از یه سری چهارچوب

شه و توی خانواده و بین بعضی از مردم سنتی کشور خودم باعث بدنامیم. باباسهراب باعث خوشنامیم می

 حرف نامربوط بشنوه. خواد پشت سر تنها دخترشمنو به بند نکشیده فقط دلش نمی

 فراز دیگه لبخند نداشت و نگاهش جدی شده بود.

ه به این فکر کن ک ،پس اگه برای دومین بار هم رویاهات جلوی چشمت مال یکی دیگه شد گریه نکن_

 صحنه پشت سرت حرف نمی زنند. مردم همیشه در

 اما موافقت پدرم برام مهمه. ؛من حرف مردم برام مهم نیست_
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هه تو واقعا توقع داری مرد سنتی و غیرتی مثل دایی قبول کنه که دخترش توی آدکامی رقص شرکت _

 ؟ها پخش بشههو روسیه توی ماهواروی امریکا هاش از تیکنه و فیلم هنرنمایی

 :زمزمه کردم ناامید

 نه. من واقعا از بابا همچین توقعی ندارم._

و شه که مثل ته به اون مسابقه و صاحب مقام اول مییرمتر نیست رویاهاتو عوض کنی؟ کسی پس به_

 توی قید و بند حرف مردم کشورش نباشه.

اما اون هم خیلی راحت از رها کردن رویاهام  ؛کنه توی این راه فرازهکردم تنها کسی که درکم میفکر می

دونستم بابا راضی توجه به این که ممکنه با از دست دادن این رویا من بمیرم. من میزد بیحرف می

 خواست از این رویا دست بکشم.م نمیه اما دلم ؛شهنمی

 زنی!چقدر راحت از عوض کردن رویاهام حرف می_

 این بار ابروهای اون به هم گره خورد.

دونی چندنفر ای نداری مهرو. میتو به جز عوض کردن فرهنگت یا عوض کردن رویاهات هیچ راه دیگه_

تونه نی میدودونی آکادمی بلشوی چیه؟ میتوی بلشوی مسکو بالرین بشند؟ اصال می آرزوی اینو دارند که

دونی ها؟ میتونی سال ها بعد به وسیله بلشوی بشی جز برترین بالریندونی میتو رو به کجا برسونه؟ می

اری. دکنم؟ چون تو لیاقتشو کنی چرا انقدر تشویقت میکنند؟ فکر میکیا توی این آکادمی شرکت می

و شینه ی پدریش بت کنج خونهاستعدادشو داری. کسی که از پنج سالگی با باله زندگی کرده حقش نیس

بات هایی مهرو. به خاطر تعصخوش کنه. تو الیق بهترین ، دلبه پنجه بوکس و نانچیکو و دان پنج و شیش

چون شاید این آخرین بار باشه که بلشوی برای پذیرش  ؛پدرت بهترین جایگاه رو از خودت دریغ نکن

 مسابقه برگزار کنه. )بزرگساالن( ها*ادالت

پشت پا بزن به تمام »ها یک جمله بود هاش برام لذت بخش نبود؛ چون در پی تمام این حرفحرف

 ی نبودم.و من همچین آدم«! خوایهای پدرت و با خودخواهی برو دنبال اون چیزی که خودت میپدرانه

 فراز من توی بلشوی روی صحنه جلوی بهترین بالریان ها برقصم و پدرم کنارم نباشه..._

 مکث کردم و بغضم رو قورت دادم. فراز منتظر بود ادامه بدم و من به سختی از میون بغضم نالیدم:

 .مردهی رقصندهشم یه می_
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 سرش رو تکون داد. و تأسف فراز با افسوس

 ن حد برای آدمای اطرافت ارزش قائلی اما برای خودت و رویاهات نه.سفم که تا ایأمت_

 کنی چون... چون...گم اما تو درکم نمیسفم که اینو میأمت_

 اما اون خودش فهمید و با پوزخند گفت: ؛نتونستم بگم و ناراحتش کنم

 دونیزی رو نمیمحبت نکرد؛ اما یه چی چون پدرم هیچ وقت عین پدر تو واقعا پدر نشد، پدری نکرد،_

 مهرو.

 نیشخند زد و ادامه داد.

اگه پدرم بعد از گرفتن اقامت امریکا از من و مادرم به خاطر یه زن جوون گذشت و پدری نکرد در عوض _

 هامونم نشد.ی خودشم به ما تحمیل نکرد و مانع رسیدن به خواستهافکار پوسیده

 و محکم و جدی گفتم: ام رو جلوی صفحه لپتاپ گرفتمبا حرص انگشت اشاره

ای داره. اگه پدر من معتقده شرکت توی اون تو حق نداری به پدر من توهین کنی. هرکسی یه عقیده_

ها آدم اشتباه ست دلیل بر این نیست که طرز تفکرش اشتباهه آکادمی و رقصم روی صحنه برای میلیون

این نیست که طرز تفکرت به قول پدرم  و اگه تو معتقدی رقصم روی صحنه هنر ذاتی منه باز هم دلیل بر

ها ای داره و درست بودن شخصیت آدمنشئت گرفته از فرهنگ غربه. واقعیت اینه که هرکس یه عقیده

تو  کنم واحترامی نکنند؛ کاری که من در قبال پدرم دارم میی هم بیشه که به عقیدهزمانی مشخص می

نگه داشتم چون  حرمت پدرم رو حفظ کردم و احترامش رو اما یادت نره من فقط ؛عرضگیمهگی از بیمی

من وظیفمه که به نظر پدرم احترام بذارم. و تو هم حق نداری به افکار درست یا غلط پدرم بگی پوسیده، 

 گه غرب گرا.طور که پدرم به افکار باز تو نمیهمون

 خندید.عصبی همراه با بهت 

خوای شه. تو یا میوری؟ یکی به نعل یکی به میخ که نمیونوری یا امهرو تو کدوم طرفی هستی؟ این_

 خوای؟به آکادمی شرکت کنی یا نمی

 از پشت میز بلند شدم و با همون لحن محکم جواب دادم:

دش شه و خوتونم امیدوار باشم که بابا راضی میخوام؛ اما به قیمت شکستن دل و حرمت پدرم نه. میمی_

 .کنهمنو تا مسکو همراهی می
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جایی که از نیت فراز با خبر شده بودم و دیشب هم مامان میون دعواش با بابا از قصد عمه بهین و از اون

 زندگی من و فراز توی خارج از ایران گفته بود با نیشخند ادامه دادم.

 همراهی برای مسابقه و یادگیری، نه زندگی و اقامت ابدی._

 تر شد.اخم فراز پررنگ

 کنی توی آکادمی.اون لباس رو فرستادم که میای روسیه و شرکت میمن به این امید _

اما فقط برای شرکت توی آکادمی نه اقامت گرفتن و زندگی  ؛مرسی که بهم امیدواری. من میام روسیه_

 کردن.

فراز که خلع سالح شده بود دست کشید به موهاش و انگشت شستش رو زیر ابروش کشید و برای چندثانیه 

 بعد گفت: سکوت کرد و

 اُکی عزیزم._

 سفی زدم.ألبخند مت

تو هم سعی نکن برای کشوندن من به خارج از کشور از رویاهام سواستفاده کنی. من بارها گفتم االنم _

 شم.م زندگی ندارم و خوشبخت نمیاتکرار می کنم؛ فراز اگه منو دوست داری بیا ایران، من دور از خانواده

 د و چیزی برای گفتن نداشت.کرفراز با سکوت نگاهم می

کنی یفکر مقرار بود بیاین ایران برای رسمی کردن نامزدی، تو این مدت باقی مونده بازم فکر کن. اگه _

جا ساختی برات ناراحت کننده ست و زندگی ساختن توی کشوری مثل ایران ول کردن زندگی که اون

 شده.سخته کافیه به خودم بگی تا به بابا بگم همه چی منتفی 

 شد و رنجیده گفت: ناراحت

 زنی! انگار احساس من یه طرفه ست.چه راحت از به هم زدن همه چی حرف می_

ی من و فراز به این ی دوستانهدادم رابطهشاید اگر اصرارهای بیش از حد بابا نبود هیچ وقت اجازه نمی

دونستم دقیقا چیه؟ واقع نمیای که بخوایم از احساس حرف بزنیم. احساسی که در نقطه برسه. نقطه

چطوریه؟ چرا من مثل هاوش حالم خوب نبود؟ چرا مشتاق این رابطه نبودم؟ چرا هر چی به زمان نامزدی 

های ارتباطیم رو با فراز ببندم. چرا هر وقت به زندگی با فراز خواست تمام راهشدم دلم میتر مینزدیک
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تم تونسشد؟ من چه مرگم زده بود؟ چرا نمیلم خوب نمینشست و حال دکردم لبخند رو لبم نمیفکر می

 «!نه»برای یک بارم که شده به بابا بگم 

 زنم.ام. باید برم خونه. من تو یه فرصت مناسب بهت زنگ میفراز خسته_

 برای چند لحظه فقط نگاهم کرد و بعد کوتاه سر تکون داد.

 مراقب خودت باش._

 ای زدم.کوله لبخند کج و

 طور.همینتو هم _

و من  خواستلپتاپ رو بستم و برای چند ثانیه پلک روی هم فشردم و مرتب نفس گرفتم. دلم گریه می

بیزار بودم از ضعف و اشک. قطعا با اشک ریختن هیچی حل نمی شد؛ نه اعتقادات و تعصبات بابا و نه 

سارگل و نه رفتن هاوش. و نه حتی ی مامان با پدر اش به فراز و اصرارش به پیوند ما... و نه گذشتهعالقه

 دلتنگیم برای پیمان.

خواست جز یک دوش آب مدتی بعد توی خیابون پشت چراغ قرمز بودم. خسته بودم و دلم هیچی نمی

تیاق ای با اشی شیشهی خونهگرم. صدای زنگ موبایلم باعث شد صدای ضبط رو کم کنم. با دیدن شماره

 جواب دادم:

ای. شمعدونی دور حوض دل آقابیژن. ی شیشهانوم. خاتون بیژن خان. چراغِ خونهبَه! سالم به اخترخ_

ان. رفیق هاوش خان. جان مهربون سهراب خان. همدم حافظ ماهی قرمز دریای قلب بیژن خان. مام

 نورچشمی فروغ خانوم و...

 یه نفس بگیر زبون دراز._

 :پرسیدام توی اتاقک ماشین پیچید و هصدای خند

 شد؟تموم _

 دِ نه دِ اصل کاریش موند._

 خب بگو._

 عزیزدل ماه پیشونی._

 کردی؟تو اگه این زبون رو نداشتی چیکار می_
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 کردم خانوم گل.کنیزی تو می_

 اش به گوشم رسید.صدای خنده

 ی تو.یرالل نم_

 بگو ایشااهلل._

 ورپریده._

 ره.ی حالل زاده به مادریش مینوه_

 چشم سفید._

 دیدی چشاش رنگی باشه؟کدوم ماهی رو _

 زبون باز._

 ایم.دهرمخلصیم. دست پرو_

 ی بابا بیژنت دیگه.دهرالبته دست پرو_

ی همون شمعدونی که با همون دومتر زبونش دل از کف بیژن خان برد و نشست دِ نه دیگه! دست پرونده_

 کنج حوض دلش.

 از شرم.گزه اش و لب میزنه روی گونهمی حدس بزنم که االنتونستم می

 ای خدا مرگم بده، بس کن دختر._

 دور از جونت. مرگ بیفته به جون دشمنت. بدخواهات بمیرن عشق دلم._

 اش بلند شد.صدای خنده

 دختر تو چه زبونی داری دو دقیقه به کامش بگیر._

ش چشمی ماشین بغلی شدم. ی رانندهی نگاه خیرهخندیدم و خواستم نگاهی به چراغ بندازم که متوجه

روم چشمک زد که لبخندم بی شرمی به شد و با  هام کشیدههام بود. نگاهش به سمت چشمی لببه خنده

 جمع شد و با صورتی جدی نگاه ازش گرفتم و ماشین رو راه انداختم.

جونم مادری؟ زبونم به کامه. بگو چی شده که بعد از سالی از طاقچه دل بابا بیژن بلند شدی و یادی از _

 دی؟ما کر

 این وظیفه توئه که زنگ بزنی نه من._
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 زنم که خلوتت با بیژن خان به هم نخوره.اوه بر منکرش لعنت، منتها زنگ نمی_

 حیا!هیس! بی_

 ریز خندیدم و گفتم:

 بگو عشقم، پشت فرمونم._

 انقدر حرف زدی اصال یادم رفت برای چی زنگ زدم._

 شه.و قلبت دوباره فعال میگردم. یه نظر به بیژن خان بندازی مغز الهی ب_

 الهی که الل بمیری._

 هیی! خدا اون روزو نیاره._

 الهی آمین._

 هاش.محبت بودند نفرین از ام گرفت. نفرین و دعاش همیشه قاطی بود و عجیب پردوباره خنده

 ی ما دعوتید.تون امشب خونهتون، همهآها زنگ زدم بگم نرو خونه_

 ای؟ی شیشهچه خبره خونه_

 ایشااهلل که خیره. بیا منتظرتیم._

 تا شامت اُکی بشه رسیدم. من باید برم خونه دوش بگیرم._

 غیظ کرد و صداش جدی و سرسنگین شد.

 ی ما هم حموم داره. حموممونم تمیزه.بیا، خونه_

 دید.و از پشت گوشی میر لب گزیدم. انگار که مادری من

 هات.گیره از دلخوریجوری دلم مینگو این_

 زود اومدی._

 کورشه اونی که به شما نگه چشم._

 صداش توأم با خنده به گوشم رسید.

 آفرین._

 ای و بدونتماس رو که قطع کردم به سرعتم اضافه کردم تا زودتر برسم. پشت این مهمونی یک دفعه

 هاوشه.ی مامان و مسئله ازدواج برنامه ریزی، یک ماجرایی بود و شک نداشتم اون ماجرا گذشته
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ی قدیمی رو دوست های زرد و آبی و قرمزش گذشت. این خونهزنگ در رو زدم. نگاهم یک دور روی شیشه

مون افظی که از همههای محمدحداشتم. پر بود از خاطرات بچگی من و هاوش و محمدپیمان و حمایت

زود با  بم نشست و خیلیدر که باز شد با دیدن لبخند بابابیژن لبخند دندون نمایی روی ل بزرگ تر بود.

 گری گفتم:هوچی

خاک تو سرم شما چرا؟ ای داد من به کی بگم که اون وکیل دوزاری زیر تاک درخت انگور نشسته و از _

 کنه!بره و بیژن خان عصا به دست در حیاط رو باز میسایه لذت می

 بابا بیژن همراه با لبخندی که هنوز روی لبش بود ابرو باال داد و گفت:

 پیرمرد باباته._

 لب به دندون گرفتم و با ادا گفتم:

زنه با خودت. گفتم عصا به دلت میاد؟ بابا به اون جوونی و خوشتیپی دارم، که ماشاالت باشه مو نمی_

 دست نگفتم که پیرمرد.

 صدام رو آوردم پایین و سرم رو بردم نزدیک.

تری ربخوره وگرنه که شما از بردپیتم جوونعار یکم به غیرتش بخواستم یه چیزی بگم که این درخت بی_

 عشق دلم.

 محمدحافظ از روی تخت گوشه حیاط گفت:

 بابابیژن بردپیت هشتاد سالشه._

 خواد منو پیشتون خراب کنه.گه. میهای توی حوض داره دروغ میبه جون ماهی_

 مادری گفت:

ش چی اکفتر نده. بیا! ببین نتیجهخره به حرف میاد بهش تخم روغ چقدر بهت گفتم این دختر باألف _

 شد.

 م.لول کردورتم رو با ناز دور انگشتم دستم رو به کمرم گرفتم و موهای کنج ص

 اش شد یه شیرین عسل خوش زبون.نتیجه_

 محمدحافظ گفت:

 شتر در خواب بیند پنبه دانه._
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 شه کرد؟، چه میکنه. گاوه دیگه مردم آزارهعمویِ گاوِ شتر از خواب پنبه دانه بیدارش می_

 صدای مامان با مواخذه به گوشم رسید.

 مهرو!_

 خندیدم و بابابیژن گفت:

 بیا تو ورپریده._

 دست دور گردنش حلقه کردم و لب ورچیدم.

 ماه پیشونی بودم که!_

 فعال که جونور زبون دراز بابابیژنی._

مو ماشینشو ببره بیرون من عروسکشه بگی حافظ شم فقط میگردم، خرشم میمن دور سر بابابیژنمم می_

 کنه.تون از وقتی به پسرش جواب رد دادم چرخامو پنچر میبیارم داخل؟ جون بابابیژن این همسایه

 گه تا ماشینشو بیاره تو.دروغ می _

 با خصومت به محمدحافظ نگاه کردم که با پیروزی شونه باال انداخت.

 اضت باشه.خواستی زود بیای تا جای پارک مال ابوقرمی_

 از بابا بیژن فاصله گرفتم و جدی رو بهش گفتم:

 نشمیل._

هام دادم و به عادت همیشگی با قر و فر موهای جلوی صورتم رو همه سوالی نگاهم کردند که تابی به مژه

 دور انگشتم پیچوندم.

 اسم جدید ماشینمه._

 .زد زیر خنده حافظ پقیمحمدسف سر تکون داد و أمامان با ت

 تو کل مشهد فقط تو ماشین داری. چهارچرخ ندیده.انگار _

 فرقه بین این که خودت بخری و برات بخرن._

 ش چین انداخت و گفت:پوزخند حرص درآری زدم که روی بینی

 بشین ببنیم بابا._

 نگاهم رو مظلوم کردم و رو به بابابیژن گفتم:
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 من با عرق جبین این ماشین رو خریدم بابایی._

 حیاط رو بست.بابابیژن در 

نترس عرق جبینت خشک نشده، این خراب شد یکی دیگه. خداروشکر هم تنت سالمه هم کیفت کوک. _

 طور ادامه بدی هرسال می تونی با عرقات چهارچرخ بخری.همین

 گی حافظ ماشینشو ببره بیرون؟این یعنی نمی_

 عصاش رو به سمتم گرفت و گفت:

 چرخ ماه پیشونی بیژن خان نگاه چپ بندازه. خیالت تخت.کنه به چهاراین یعنی کسی جرأت نمی_

 چطور اون دفعه هر چهارتا چرخم بادش خالی شده بود؟_

ار ک رمستقیم به گوش آقای رستمیاوال شلوغش نکن فقط دوتاش بود نه چهارتاش. دوما من خیلی غی_

 .رسوندم پسرشو

 غیظ کردم.

زحمتتون شدم. خسته نباشید دالور. درود برشما غیرمستقیم؟ خیلی زحمت کشیدید. ببخشید باعث _

 پهلوان.

 بابابیژن عاصی نگاهم کرد.

 خواستی چیکار کنم به خاطر باد دوتا چرخ؟می_

 م:در جوابش گفتحرص مملو از با لحنی 

خوابوندین زیر گوش اون یارو تا یاد بگیره هر کی ردش کرد مثل یه جنتلمن باید مستقیم دوتا چک می_

 کرم نریزه به مال و اموال طرف. قبول کنه و

 بابا بیژن با چشم غره از کنارم رد شد.

 ایم.همسایه پنجاه ساله_

 تونم.خیره سرم نوه بیست و پنج ساله_

 ی زیر سبیلیش معلوم بود.اما اون خنده ؛بابابیژن چیزی نگفت

 گفت: لبی پر خندهمادری با 

 ا نازل شده. خدایا توبه.های این از جانب خدانگار آسمون سوراخ شده چرخ_
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 زحمت کشیدم. ،بابا بفهمید عرق ریختم_

 محمدحافظ با لحنی شبیه به لحن پر ادعای خودم ادامه داد.

 مشت زده. لگد پرونده. بچه های مردمو تعلیم داده._

 شو باال برد و با مسخره گی گفت:مشت

ب. چرخ که نیستن پاهای نشمیل شو تا آمریکا هم رسونده و چشم ترامپو کور کرده. بفهمین خمشت_

 خانومن.

 هِرهِر. بخندم یا پول پاره کنم؟_

 لشتو ببر حموم بوی عرقات ما رو دیونه نکنه._

 خوای نشورم ذخیره کنم برای تو بلکه بتونی شاسی تو بلندتر کنی؟می_

 هم رفت. صورتش در

 گمشو از جلو چشمم._

 :زبون درازی کردم

 خودم هم به نشمیل خانوم.اس بهم وصله. هم به پیجی_

 صدای در مانع جواب دادن محمدحافظ شد و مامان به سمت در رفت و در همین حین گفت:

 پدرته. زودتر برو حموم تا این رژه تیره عصبیش نکرده._

 ام گذاشتم.رو به محمدحافظ و بابا بیژن شونه باال انداختم و دستم رو کنار شقیقه

 دانگهداری.آقایون داداشا فعال از ما خ_

دار. م پر شد از عطرچایی هلن دنبالم کرد. وارد خونه که شدم بینیوبابابیژن با نگاه خندونش تا روی ایو

 این خونه پر بود از حس زندگی.

های نرم و پهن مادری خوابش برده بود دلم ضعف رفت. موهای با دیدن هاوش که زیر پنجره روی تشک

 اش درهاش رو روی سینهریخته بود و به پهلو در حالی که دست لخت تیره رنگش روی پیشونی بلندش

خوابیده بود. پاورچین پاورچین به سمتش رفتم و ، ش داشتهم گره زده بود و اخم کمرنگی بین ابروها

از  نگرانش بودم، این روزها بیشتر .م؛ به قدر چند روز دوری و دلتنگیصدا کنارش نشستم. نگاهش کردبی

هنم پر شده بود از تنها برادرم، برادری که یک بار مردنش رو با مرگ محمدپیمان به چشم هر وقتی تمام ذ
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 هم هوایی برای نفسچون بی ؛دیده بودم و اون اتفاق بهم یاده بود باید بیشتر هوای هم رو داشته باشیم

ام خم شدم به طرفش و تم از وجودم نبود بلکه خود من بود. کشیدن نخواهیم داشت. هاوش نیمی

ش هاهام رو با بوسه آرومی بین ابروهاش، دقیق روی اخم کمرنگش نشون دادم. با این که چشمدلتنگی

 های پهنش گرفت. خندیدم و گفتم:اما دستش دور کمرم چرخید و منو سفت بین عضله ؛بسته بود

 بیدار بودی؟_

 چرخید.موهام میخرمن اما دستش روی  ؛هاش هنوز بسته بودچشم

 خونه باشی و یه نفر بتونه بخوابه.محاله تو _

های خودم بود، منتها هاش کپی چشمهاش رو باز کرد. نگاهم کرد، چشمخره چشمبا صدا خندیدم و باأل

 اش.ورژن مردونه

 هات بیدارم کرد.صدای خنده_

 فک زاویه دارش رو که برعکس همیشه شیش تیغ نبود بوسیدم.

 ببخشید._

طور که پیشونیش رو به و تنگ توی بغل خودش گرفت و همونر و من تر کردهاش رو دورم محکمدست

 هام گفت:پیشونیم چسبونده بود و زل زده بود به اعماق چشم

ر هایی که من تابستون تا عصهای تو بیدار بشم. حتی اون موقعمن عاشق اینم که همیشه با صدای خنده_

کردم از خوردم اما کیف مییدی. حرص میخندریختی و میخوابیدم و تو با شیطنت روم آب میمی

 هات.خنده

 رسید گفت:لبخندم پهن شد که موهام رو به هم ریخت و با لبخندی که زیادی کسل به نظر می

 همیشه بخند دختر ماه._

 گفتم: ،دستم رو دور تن پهنش حلقه کردم و با امیدواری برای وصال به معشوقش

 شی؟معرفت میام میری یا بیکنی و قربون صدقهطور منو بغل میوقتی با سارگل ازدواج کنی هم همین_

 زد که کنار گوشش لب زدم: پوزخندمأیوس 
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نه شیشه لبخند و میکنه. مییه شب تاریک ماه میاد پایین، میره تو دل سیاهی، همه جا رو روشن می_

شه وصال و چشم من. میشینه تو شه خوشحالی و میشینه تو دل تو. میشه امید و میرو لب ما. می

 شینه تو قلب تو و سارگل.می

 هام کم شد. چشمکی زدم و گفتم:خندید و کمی از نگرانی

 به حرف من اعتماد کن._

 م رو کشید و گفت:بینی

 طور بشه دختر ماه.امیدوارم همین_

 .اومدم بیرون از بغلش

 تو هم دیگه بلندشو. ،باید برم دوش بگیرم_

اش اش رو مرتب کرد و دستی به موهای به هم ریختهشرت چروک شدهشدیم. تیزمان باهم بلند هم

فتم رهام نمیهای ضروریم بود و اگه بعد از کالسکشید. دستی براش تکون دادم و رفتم حموم. جزء عادت

ی تمیزی که مادری برام گذاشته بود رو دور موهام پیچوندم و جلوی برد. حولهحموم قطعا شب خوابم نمی

هام. هام زدم... و یک برق لب ساده به لبمیز آرایشی قدیمی که جهاز مادری بود یک کم کرم به دست

 و فقط مناسبر اما متنفر بود از رژ قرمز و اون ؛بابا آدمی نبود که به آرایش و ظاهر من یا مامان گیر بده

داخل سالن پذیرایی. خالی ام رو بستم و رفتم ی آخر شومیز چهارخونهدونست. دکمهمجالس عروسی می

بود و خب حدس این که همه داخل حیاط هستند کار راحتی بود. همه روی تخت زیر تاک انگور نشسته 

 مین پله، جدا ازهم که مطمئنا به خاطر رفتار سرسنگین بابا بوده، روی دو بودند و هاوش با صورتی در

  بقیه نشسته بود.

 به روم لبخند زد. الم کردم.با صدای بلندی به بابا ساز روی ایون 

 سالم عزیزم. عافیت باشه._

 مرسی._

 ت یخ کرد.بیا چایی_
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 ؛یدرسمیل به نظر میموقع عبور از کنار هاوش دستش رو کشیدم و با خودم همراهش کردم. با این که بی

ه طور کاما کنارم روی تخت نشست و مامان با لبخند براش توی پیش دستی میوه گذاشت. بابا همون

 نداخت گفت:نگاهی به تاک انگور می

 چه امسال پر باره._

 مامان در جوابش گفت:

 ماشااهلل هرسال پر بار بوده._

 با افتخار گفتم:

 ی عمر منه دیگه.میوه_

 فظ گفت:بابا به روم لبخند زد و محمدحا

 شااهلل هرسال پر بار باشه.نا_

جایی که عمر گالره درست عین گل کوتاه بود همیشه دعاش برای من طول با محبت نگاهش کردم. از اون

ها به پای نامزد مریضش عمر و تن درستی بود. محمدحافظ برای من یک مرد وفادار بود. یکی که سال

اش به خاطر ی حجله توی بیمارستان گذشت. بچهموند. براش عروسی گرفت. شب عروسیشون به جا

 بیماری گالره سقط شد و تمام این مدت لبخند زد و به گالره گفت:

 «.امسر و سامون بشم خانوم خونهیه وقت تنهام نذاری بی»_ 

 گفت:گالره همیشه می

اما از خدا که کشم؛ شه عذاب میسوزه و آب میطور پا به پام میکشم، وقتی که ایندارم عذاب می»_

 «!پنهون نیست از تو چه پنهون مهرو این که کنارمه عذاب شیرینیه

کشه و قلب یک عاشق رو سیاه گاهی سرطان جون یک آدم رو نه بلکه یک عشق خالص رو به آتیش می

 پوش می کنه.

 بابابیژن نگاهش روی درخت انگور مونده بود و لبش لبخند داشت و چشمش کمی حسرت روزهای رفته

 .رو
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شه و انگار همین دیروز بود که من مشغول کاشتن این درخت بودم و سهراب اومد گفت داره پدر می_

ی عشق پسر بزرگم. عکس سونوگرافی مهرو رو آورد و اون بذر جونه زد. مهرو به دنیا این درخت شد میوه

 اومد و شکوفه داد. مهرو بزرگ شد و این درخت میوه داد.

 و ادامه داد.نگاهش روی من چرخید 

ونده و شده محافظ سرمون. ای برای خودش ساخته و چطور کل حیاط رو پوشهم سن توئه. نگاه چه تنه_

 نقدر بزرگ شدی؟تو کی ا

 ه کنان گفت:جمع کردم که مامان خندتوی بغلش با ذوق خندیدم و خودم رو 

 طوریش لوس هست بابا بیژن، لوس ترش نکنید.این همین_

 هام محکم شد و سرم رو بوسید.دور شونهدست بابا بیژن 

ه و ی پدر که الی پر قو باشدختر خوبه لوس باشه. خوبه که ناز کنه. خوبه که نازکش داشته باشه. خونه_

فهمه که برای نشکستن و خش فهمه چه جواهری نصیبش شده و میناز و نوازش بشه شوهرشم می

 خریدار نازش.نیفتادن به این جواهر باید بشه یکی عین پدرش 

 گرفت گفتم:حالی که لبخندم مدام عمق و رنگ می در

 ی.دی بابابیژن دیگه داری خجالتم میوا_

هایی نگاه محمدحافظ تیز شده بود و لبخند روی لبش رفته بود. هاوش هم اخم کرده بود و مامان مثل موقع

رسید. یبه نظر مجویید و بابا لبخندش کمی غمگین تونست لب میخواست یک چیزی بگه اما نمیکه می

 فت:لبخند زد به روم و گ .رو توی بشقاب گذاشتهندوانه برش مادری برام قرمزترین 

ی بابات بیفته دست یه قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. وای از اون روزی که الماس کنج خونه_

ی اما چه خوب که هنوز قراره تو خانواده ؛شهمون خون میاون موقع ست که دل همه. بدل فروشتقلب کار 

 خودمون بدرخشی.

خره و تمجید یک خبرهایی نهفته که باألیف هاشون و فهمیده بودم که پی این همه تعرگیج بودم از حرف

 هاش شفاف سازی کرد.مادری با افتخار و برق چشم

 ام فراز گوهرشناس خوبیه.الحق که بچه_

 ادامه داد.با شور و اشتیاق رو به من 



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

53 
 

 هایی.بین این همه دختر ترگل و ورگلِ خارج دست گذاشته رو تویی که چشم روشنی سعادت_

 دوختم به قرمزی قاچ هندوانه. نگاه و چنگالم رو برداشتم ون بیرون اومدم آروم از بغل بابابیژ

 محمدحافظ پرسید: 

 بهین زنگ زده؟_

 :جواب دادل خوشحا مادری

 . میان که مراسمات نامزدی و عقدکنون رو انجام بدیم.هستند شااهلل آخرماه ایرانان_

 گفت: فشرد با شوقرو به مامان که فنجون چایش رو بین دستش می

 از همین فردا باید بریم پی لباس نامزدی و نقل و نبات و آینه و شمعدون._

 .موهای خیسم ینشید بدست کبا محبت هام افتاده بود رو کنار زد و ای که روی شونهحوله

 ها عروس بشه، هیچی نباید کم باشه. از انگشتر الماس بگیر تا چادر ابریشم.قراره تک دختر سعادت_

زدی م. از نامداشت وحشتچی افتاده بود رو دور تند  طور همهزد. ترسیده بودم. از این که اینمیقلبم تند 

نقدر بهم نزدیک شده بود هلی که اأی مت. از دورهمهراس داشت نداشتمبا مردی که شناخت کاملی ازش 

 بودم. غرق رعب م. از این که هیچ هیجان و اشتیاقی نداشتمخوف داشت

 :هاوش با غیظ گفت

 خوبه دیگه. مبارکه! نه چک زدیم نه چونه عروس اومد به خونه._ 

 ش لبخندی کج و کوله روی لبم نشوند که بابا با لحنی جدی پرسید:و حرصی ودلحن حس

نقدر از دخترم خسته شدم که بدون چک و چونه از خدا خواسته بفرستمش منظورت چیه؟ یعنی من ا_

 ی شوهر؟خونه

 زد.هاوش پوزخند صدا داری 

 کنه.نه! معلومه که نه! اما این خیلی مشکوکه که عمه بهین داره تنها پسرشو داماد راه دور می_

 ادامه داد.ید حرفش بود أکا تکون ابرو که بیشتر برای ترو به مامان ب

 ی عشقتون عروس راه دور شد.بینی به جای این که داماد راه دور نصیب ما بشه میوهیهو می_

اخم انداخت توی بشقاب و صدای برخوردش با بشقاب توی حیاط پیچید. بلند شد و خواست چنگالش رو با 

 برگرده توی خونه که قبل از بابا صدای جدی بابابیژن میخکوبش کرد.
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 بشین._

حرف دوباره سرجاش نشست. هاوش حرف حقیقت رو توی مشتش فشرد و بی هاوش گوشی موبایلش رو

ل امروز و دیروز نبود مال سه سال پیش بود. سال اول که حرفش پیش گفت، حرف نامزدی من و فراز ما

 اومد عمه بهین خیلی رک گفت:

من محاله از اقامتی که به سختی به دستش آوردم بگذرم و دوباره ساکن ایران بشم و از طرفی هم »_ 

 «.محاله تنها پسر و تنها کسی که دارم رو از خودم دور کنم

 تونه عمه رو تنها بذاره و مامان هم در جواب خواستگاریشون جواب داده بود:یفراز هم گفته بود که نم 

م من، تونی از پسرت دور باشی بهین جانطور که تو نمیکنیم. همونما دخترمونو راه دور عروس نمی»_ 

 «. تونم تک دخترم رو از خودم دور کنمنمی

ومد و پرونده خواستگاری بسته شد تا این عمه بهین پیش ا کلی حرف و حدیث و دلخوری بین مامان و

جایی که نه تنها مادری و بابابیژن بلکه خود عمه هم ای که به من داشت و از اونکه فراز از شدت عالقه

ی سعادت برسه به دست غریبه دوباره این پرونده رو باز کرد و حرف دوست نداشت تنها دختر خانواده

گفت ما میایم ایران برای زندگی بار عمه خیلی راحت میاوت که اینازدواجمون رو پیش کشید، با این تف

 و این تغییر نظر یهویی خیلی عجیب بود!

 محمدحافظ گفت:

 بابابیژن حق با هاوشه. چه تضمینی وجود داره که فراز و بهین مهرو رو نبرند امریکا؟_

 دم؟از این تضمین باالتر که من اجازه نمی_

ظر شما توجه به ناون بی ار یادتون رفته که شما با رفتن بهین هم مخالف بودید وببخشید آقاجون اما انگ_

« وت»جا بود از ترس شما ند زد به زندگی خودش. نجم تا اینشو گرفت و رفت و گی ما دست خانوادهو همه

اد یجا رسید، اقامتش رو که بهین با پول شما درست کرد فیلش گفت به بهین اما پاش که به اوننمی

 گذرونیِ خودش و دختر شما موند و یه پسر دوازده ساله تو دیار غربت.هندستون کرد و رفت پی خوش

حمدحافظ ذهنش رو های هاوش و مزیر چشمی به بابا نگاه کردم که توی فکر فرو رفته بود. انگار حرف

 درگیر کرده بود.

 بابابیژن. سمت د بهمامان لیوان چایش رو که یخ کرده بود روی سینی گذاشت و رو کر
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کنم الزمه که قبل از انجام تدارکات و برگزاری اما فکر می ؛بهین جون قراره بیاد؟ قدمش روی چشم_

 هامون حرف بزنیم.ی شرط و شروطنامزدی ما یه شب دورهم جمع بشیم و خیلی جدی درباره

ها دخترمون نیفته دست شه دخترم. من اگه به این وصلت اصرار دارم محض اینه که تنطور میهمین_

 گیرم.تون جلوشو میغریبه و ازمون دور بشه. اگه بهین بخواد ببردش دیار غربت که خودم اول از همه

رص و بغض. خیلی بد خواست قهقهه بزنم. یک قهقهه توأم با حمامان نفس راحتی کشید و من دلم می

تی از دادند و حشون نظر مید بود که همهپرسیدند. خیلی بجا نشسته بودم و نظرم رو نمیبود که من اون

 ی تعهد دستم کنم یا نه؟پرسیدند آمادگی دارم دو هفته دیگه حلقهمن نمی

کم رو به تاریکی بود که بابابیژن از تخت پایین رفت و چراغ حیاط رو روشن کرد. خطاب به مادری هوا کم

 گفت:

 رو توی حیاط پهن کن. اخترخانوم سفره_

های قالی جمع کرد و همراه مادری داخل برد. نگاهم به گل های چایی روی میوه و لیوانهامامان ظرف

واری روی تخت بود و سرم پر از فکرهای درهم و برهم. پر از درستی و نادرستی که واقعا به طرز جنون

تن  لط؟ها برام سخت شده بود. فراز انتخاب درستی بود یا غها از غلطخنگ شده بودم و تشخیص درست

ام بود، نه دل خودم درست بود یا غلط؟ سکوت خود لعنتیم کار ی خانوادهدادن به ازدواجی که خواسته

ا نه های بابدرستی بود یا غلط؟ در واقع حقیقت این بود که من هیچ وقت به خودم اجازه ندادم به تصمیم

کردم، ودنش گاهی بغص میبگم و این از نظر خودم درست بود؛ اما عجیب بود که با وجود درست ب

 گفت:دادم. همیشه میاما هیچ وقت این بغص و ناراحتی رو به بابا نشون نمی ؛شدمشکستم، ناراحت میمی

 «.های تارمیخواد، مخصوصا برای تویی که ماه شبش بد نمیاپدر برای بچه»_ 

 های من.زد به تمام اعتراضبا همین جمله انگار مهر سکوت می

 محمدحافظ روی کمرم نشست و با لبخند گفت:دست 

 فته.یه موقع کمک نکنی نافت میُ _

 لبخند کجی زدم و اون ادامه داد.

داری که فراز اصالتا یه ایرونی زاده ست و مرد های خانهدیگه باید پیش مادری و زن داداش بری کالس_

 ایرونی هم که میمیره برای قیمه و قورمه.
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 کنار زدم.با اخم مصنوعی دستش رو 

 من وقت غذا درست کردن ندارم._

 داره عموجون.دیگه ازدواج این حرفا رو برنمی_

 پشت چشم نازک کردم.

 به من نگو عموجون._

 م زد.شو زیر بینیها انگشت اشارهبه عادت بچگی

 شه که...گی عمو اما دلیل نمیگذرم از این که تو بهم نمیکنم میحاال من بزرگی می_

که دستش جلوی صورتم بود با لبخند بدجنسی مچش رو گرفتم و انگشت شستم رو روی  همون لحظه

 شستش گذاشتم و با فشار شستش رو به عقب بردم که صدای آخش بلند شد.

 شم یا بیشتر توضیح بدم؟حاال فهمیدی من آشپز نمی_

 هم رفت. هاش از درد درفشار شستم رو بیشتر کردم که اخم

 ول کن._

 کردم که شستش رو کمی ماساژ داد.دستش رو ول 

 گم فناتو رو من پیاده نکن.صد دفعه می_

 شه!شه که نمیاما نمی ؛کنم آقا وکیلهسعی می_

ادری اما م ؛با لبخند شونه باال انداختم که مامان سفره به دست به سمت تخت اومد. ساعت هفت شب بود

ه چیده شد با دیدن ته چین زعفرونی که و بابابیژن همیشه عادت داشتن زود شام بخورند. سفره ک

طور بو و رنگ کنه تمام مشکالتی که دو پخت مادری بود و هزار فوت و فن پیاده شده بود تا ایندست

م و لذت ببررسیدند رو به دست فراموشی سپردم و ترجیح دادم از لحظه ی دیگه از امریکا برام میهفته

 پر دهنم گذاشتم و حظ کردم از بوی خوش زعفرونش. . یک قاشقنرم پیشواز برای مشکالت فردا

 مامان نگاهی به بشقابم که بیش از حد پر شده بود انداخت و با خجالت لبخند محوی زد.

 خوره؟!فهمم مگه دختر انقدر میمن نمی_

 قبل از من بابا بود که گفت:

 ورزشکاره، باید بخوره._
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 مامان لبی به لیوان دوغش زد و گفت:

 مدافع همیشگی.وکیل _

 زد: تلخی هاش طعنههاوش خندید اما میون خنده

ده ماشااهلل بابا همیشه هوای مهرو رو داره و چنان فرو رفته تو نقش وکیل مدافع که حتی اجازه نمی_

 مهرو خودش هم یه حرفی برای نظر یا دفاع بزنه.

 م ادامه نده اما داد.نگاهش به سمتم کشیده شد. با نگاهم خواست. دستم رو روی پاش گذاشتم

 مهرو هم که تمام و کمال به دفاعیه وکیل اطمینان کرده و مثل همیشه ساکت._

 بشکنی روی هوا زد و رو به بابا بیژن گفت:

دونم چرا سهراب شغل خانوادگیمون گفتی نمیها یه چیزی رو کشف کردم، یادته میبابابیژن من تازگی_

ی ها رو کنار گذاشته و اختصاصخب معلومه دیگه، بابا تمام پروندهرو انتخاب نکرد و رفت سمت بیزینس؟ 

 ای به اسم مهرو!ذاره پای پروندهداره تمام انرژیش رو می

 مامان صداش زد:

 هاوش! _ 

 جانم مامان؟_

 نگاه مامان ترسیده بود و صورت هاوش خونسرد.

 یاد.دونی که از مسئله سازی بدم محرفی داری رک و پوست کنده بگو. می_

 هاوش یک نگاه به من انداخت و یک نگاه به بابا.

 اونی که باید رک و پوست کنده یه چیزی رو بگه من نیستم یکی دیگه ست._

 بابا لب باز کرد تا جواب بده که دست بابابیژن به معنی سکوت باال اومد.

شروع کردی باید خودم  اما حاال که خودت ؛ی مشکل تو و پدرت بعد از شام حرف بزنیمقرار بود درباره_

 تمومش کنم.

 ...بابابی _

 و مسالمت آمیز گفت: های پر از خواهشش گرفتاز چشم نگاه بابابیژن حرف مامان رو برید و
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خواستم عروسم بشی اما االن دخترمی، نور ها برای من و سهراب گذشته. شاید یه زمانی نمیگذشته_

موم کردی. یه بار حرفم رو زمین نذاشتی و رو حرفم حرف چشممی. بهین نه؛ اما تو دختری رو در حقم ت

 کنم درسته رو انجام بدم.خوام که بهم اعتماد کنی و اجازه بدی کاری که فکر مینیاوردی االنم می

 هام؟واسه همین امشب همه رو دور هم جمع کردید؟ که منو خرد کنید جلوی چشم بچه_

 ی؟؟ چرا دخترم؟ مگه اشتباه کردخرد بشی چرا_

 مامان بغض کرده بود.

ی اگه اشتباه من نبود چرا بیست و هشت سال پیش مخالف ازدواج من با پسر بزرگتون که به گفته_

 بودید؟ ،خودتون جانشین و دست راستتون بود

 ها گذشته فروغ جان.گذشته_

 دست بردارید از اون قسمت از زندگی من و جارش نزنید. ،اگه گذشته_

 دلخور تکرار کرد. به بابا نگاه کرد و

هام رو دست کاری نکنید. آتیش زیرخاکسترو فوت نکنید. خیلی طول کشید تا جارش نزنید. زخم_

های به هم وصل شده رو دست نزنید که ی دلم دوباره به هم بند بخوره. دوباره این تیکههای شکستهتیکه

 هم بپاشند. منتظره یه لرز کوچیکند تا دوباره از

 ل من گرفت.اشکش ریخت و د

 سهراب آرامش منو به هم نریز._

 گفت: با طمئنینهزد. مادری اش بود و حرفی نمیبابا نگاهش به غذای دست نخورده

 تو حفظ کنیم.فروغ جان ما هم تالش داریم که آرامش تو و خانواده_

چرا پسرت دوباره  ای که من مردم تا باهاش کنار بیام؟ اون روزها مردن مادریبا پرده برداشتن از گذشته_

شون کرد؟ مگه غیر از اینه که ادعای عاشقی داشته و داره؟ بابابیژن مگه غیر از این بود که گفتی هر زنده

 وقت سهراب اذیتت کرد بیا پیش خودم گله کن؟

 نش.اهای لرزریخت و دست گذاشت روی لبابا حمهاش بیاشک

مشترک من از پسرتون گله دارم. گله دارم که منِ مادر گله دارم! االن بعد از بیست و شش سال زندگی _

 کنه.هام خرد و کوچیک میرو جلوی بچه
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 هاوش یک لیوان آب ریخت و به سمت مامان گرفت.

 کنی؟زنی؟ چرا گریه میمامان این حرفا چیه که می_

 ی هاوش نگاه کرد و با افسوس گفت:مامان به دست دراز شده

یه لیوان آب دستم بدی و بشی مرهم زخم  ی بدهاروزین بزرگ کردم؛ که توی تو رو دقیقا برای هم_

هام ببخشم یا به دردی که توی وجودم شی نمک روی زخمم! تو رو به حرمت مادرانهاما االن داری می ؛دلم

 زنده کردی داغ کنم؟

 مادری خیلی سریع لب گزید.

 خدانکنه._

 نده نگاه ازش دزدید.هاوش لیوان رو جلوش روی سفره گذاشت و شرم

 طوری گریه نکن.اما این ؛نفرین کن_

های خیسش رو پاک کرد و نفس عمیقی گرفت و زل زد به هاوشی که حاال برای فرار از نگاه مامان گونه

 خیس مامان سرش رو با بشقاب غذاش گرم کرده بود.

 ی زرنگار؟ادهشه خواهش کنم دست بکشی از خانوخوام خواهش کنم. میکنم مینفرین نمی_

 های دلگیر مامان نشست.نگاه هاوش خیلی زود باال اومد و توی چشم

 ی سارگل؟زرنگار؟! خانواده_

 یید کرد و هاوش پرسید:أمامان با سکوتش حرف هاوش رو ت

 چرا؟ اون چه ربطی به دعوای شما و بابا داره؟_

و یه عمر ل باعث دعوامون شدید چون من و بابات بیست و هشت سال تمام دعوا نکردیم و تو و سارگ_

 .بردید زیر سوال زندگی مشترکمون رو

 هاوش گیج شده بود.

 فهمم!منظورتو نمی_

 بابابیژن دستی به صورتش کشید و سکوتش رو شکوند.

ت اما خیلی وق ؛ی ما. رفیق و دوست قدیمی بودیمخیلی سال پیش پدربزرگتون حاجی فاخر اومد خونه_

دارش رو نخورده بود که ودیم و یهویی اومدنش غافلگیرم کرده بود. هنوز چای هلخبر ببود که از هم بی
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 تونستم به رفیقازم کمک خواست. تعجب کردم. منی که یه وکیل روزی گنجشک بودم چه کمکی می

اش و تنها دخترش به وکالت من نیاز داره! آخرین تصویری که از دخترش قدیمیم بکنم؟ گفت تنها بچه

 .دنشدهای درشت مشکی بود که وقت گریه مثل آبشار مید یه دختر مو خرگوشی با چشمتو ذهنم بو

 نگاهی به بابا انداخت که هنوز سرش پایین بود. ادامه داد.

م گفتآورد. وقتی میشو در میی ما سهراب گریهاومدن خونهاما هر وقت که می ؛سهراب ازش بزرگتر بود_

ن هاش عیکنه چشمگفت وقتی گریه میخندید و میخجالت بکش تو دیگه برای خودت مردی شدی می

شد فروغِ چشم سیاهش عروس شده باشه و عاقبت زنه. خالصه این که اصال باورم نمیی آب برق میچشمه

 و زهر کرده باشه.نی خورون کام حاجی فاخر راین شیری

 .مخاطب قرار داد که هنوز گیج بودرو هاوش  

مادرت عقد بود که خودم وکیلش شدم و طالقش رو گرفتم، اونم از مرتضی زرنگار، پدرسارگل! حاال _

 اباجان.ند بصالح نیست که بعد از این همه سال دوباره این دوتا خانواده با این عقبه سیاه با هم وصلت کن

 .افتاد روی سفرهاز حصار دستش رها شد و  قاشق. هاوش شوکه شد

 چی؟!_

. نگاهم شدسکوت فضا با صدای جیرجیرکی که به حتم الی شاخه های انگور پنهان شده بود شکسته می

ود بشد. انگار که نفس کم آورده اش. تند باال و پایین میی ناباور هاوش نشست روی قفسه سینهاز چهره

 ستگی.رفت نزدیکِ مرز شکبی که میطلبید برای آروم کردن قلو سینه ناآرومش بیشتر از این اکسیژن می

هاش رو الی موهاش فرو برد و چند ثانیه سرش رو میون خره نگاه از بابا بیژن کند و با درموندگی پنجهباأل

براش ریختم که مبهوت نگاهم هاش فشرد. بلعیدن آب دهنش رو شنیدم و خیلی زود یک لیوان آب دست

 کرد و پرسید:

 دونستی و از من پنهان کردی؟دونستی؟ چرا تعجب نکردی؟ میتو هم می_

 هاش.ام لرزید از بغض صداش و دلم گرفت از غبارِ غم چشمچونه

دونستم. تازه فهمیدم؛ اون شبی که با بابا دعوات شد و از نه فداتشم. نه قربون بغض صدات بشم. نمی_

 نه زدی بیرون. گفتم باید با هم حرف بزنیم اما نشد. نشد که بگم.خو
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ی هاریخت. رگ پیشونیش لباما اشکی نمی ؛زد از نم اشکهاش برق میصورتش سرخ شده بود و چشم

هام رو بین دست ملتهبشا همین که خواستم صورت ام؛ طلبید برای بوسیدن و آروم کردنشو میر من

ستم گرفت و با خشمی که مهار کردنش برای خودش هم سخت شده بود لیوان بگیرم لیوان آب رو از د

 ی عمر من بود!ی همون درختی که میوهرو کوبید به تنه

 زد: فریاد 

 این امکان نداره._

 رو به مامان با همون صدای بلند و بغض مردونه گفت:

 االن باید به من بگی؟ االن؟!_

 پوزخند زد.دلگیر مامان 

 باالتر.صداتو ببر _

 هاوش این بار نعره زد:

 جا کالس درس شما نیست خانوم دکتر!این رفتارهای معلم و شاگردی. اینبسه! بسه دست بردارید از _

 ی هاوش.گله اما حرفی نزد و با جسارت زل زد به نگاه پر از خشم و ؛ی مامان لرزیدچونه

 خواستی نفرین کنی؟خم؟ منو میزخم دلت این بود خانوم دکتر؟ من شده بودم نمک روی این ز_

خره اشکش ریخت و بغض من با صدا شکست. محمدحافظ بغلم کرد و من با حرف بعدی هاوش آوار باأل

 گفت: هدرموندشدم توی آغوشش. 

 ات به منم سرایت کرد، من کی رو نفرین کنم؟خانوم دکتر این زخم کهنه_

 ،ای میون دعواختم. به طرز مضحکانهشناگوشیش زنگ خورد و من این زنگ آهنگ مخصوص رو می

 خوند:شد که میصدای مرتضی پاشایی پخش می

این یه حس جدیده، یکی دوباره از راه رسیده، مثل اون چشمم ندیده، انگاری اونو خدا واسه من »_ 

لرزه صاف و ساده آروم قدم زد تو امتداد شب تنهایی جاده، دست خودم نیست قلبم میکه آفریده، یکی 

 «!دونه اسمش عشقهریزه دل دیونه اسمش عشقه! کسی نمیاراده، میبی

 برای اولین بار که سارگل زنگ زد و این آهنگ رو شنیدم به هاوش خندیدم و گفتم:

 «!مونه که با پیتزا پیاز بخوریمثل این می زنگآهنگ خیلی خزی! آیفون و این »_
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 لبخند زد و در جوابم گفت:

 «. یه آدم خاص صاحب یه آهنگه خاصه»_

شاید هم هیچ  فهمیدند ونمی ،دونستندو نمیر و سارگل خاص بود، اسمش عشق بود و مامان و بابا این

 .شدندوقت متوجه نمی

ی غذا. صدای های دست نخوردهها به بشقابی هاوش هنوز به مامان و بابا بود و نگاه اوننگاه ماتم زده

 جوابقراریِ مخاطب خاص پشت تلفن رو فریاد زد و باز تماس بیوباره بلند شد و بیاون آهنگ خاص د

ی شک االن از دلواپسموند. دوباره و سه باره و ده باره گوشی زنگ خورد و دلم سوخت برای سارگلی که بی

 رو به موت بود. هاوش گوشی رو از کنار پاش برداشت و به طرف مامان گرفت.

 بگیر._

 بود.شده بود از شدت بغض سنگینش و نفسش کند  صداش گرفته

ذارم شه که بذارم... در واقع نمیبگیر خانوم دکتر. بگیر بهش بگو من زن سابق بابات بودم و االن نمی_

ی تلخ من با پدرت حاال پسرم با تو ازدواج کنه! بهش بگو که یه عمر زندگی اولت رو از بعد از اون تجربه

 بستم به دختر شوهرسابق مادرم!کردی من هیچ وقت دل نمینمی من پنهان کردی که اگه

 خره سکوتش رو شکوند و اخطار داد:بابا باأل

 بس کن هاوش._

هاش رو باال برد و با هاوش گوشیش رو انداخت وسط سفره و گوشی درست افتاد توی ظرف ساالد. دست

 ت:های گلوش فشار میاره گفدونستم به شدت به دیوارهبغضی که می

 شد. بس کردم. تمومش کردم. تموم_

رمق پایین آورد و هاش رو بیهام فشردم و از درد صداش درد کشیدم. دستلبم رو محکم بین دندون

 اما با آه بیرون داد. از تخت پایین رفت و مادری با اشک چشمش التماس کرد: ؛نفسش رو آروم

 با این حال نرو._

دم برداشت ق که بشنوه. با دمپایی الانگشتیش باز لخ لخ کنان دو گوش نکرد. شاید هم نشنید یا نخواست

 که مادری این بار قسمش داد:

 تو رو به روح محمدپیمان با این حال نرو._
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از قسمی که داد با حال بدی چشم روی هم فشردم. انگار قصد کرده بودند امشب برادرم رو بکشند. 

طور که انتظار داشتم ایستاد. زانوهاش خم شد و لب حوض همون .کشیدند روی قلبشناخواسته تیغ می

 رقصیدند.هایی که فارغ از دردِ دنیا میون آب مینشست. نگاهش به آب تمیز حوض بود و ماهی

هاوش نگاه از آب گرفت و  وم مامان شده بود ملودی مادرانه.هق آرصدای گوشی قطع شده بود و حاال هق

 آورد.خش داشت و این خش خبر از بغض یک مرد می به مادری چشم دوخت. صداش

ی تو فرستادم ته دره. نفرین کردی جوونتغاریتو هم نفرینم کردی، نه مادری؟ نفرینم کردی چون پسر ته_

دی وزم؟ نفرین کرسنکنم که حاال بیزار شدم از روزهای پیش روم؟ نفرین کردی داغ بشم که حاال دارم می

ماد نشده حسرت رخت عروسی به دلم موند؟ نفرین کردی هر ارسم که حاال دمادی نامثل پیمانت به د

روز با عذاب بمیرم که حاال ته روزهای پیش روم شده عذاب این دنیا؟ چی نفرین کردی مادری که 

 دلم شکست؟ یطوراین

هاش و همین که خواستم از بغل محمدحافظ برم بیرون و برم سمتش، مادری دلم آتیش گرفت از حرف

رو زیر چشم خیس هاوش کشید و با بغض  سستشر هاوش زانو زد. دست پیر و از جاش بلند شد و کنا

 گفت:

 الل بشم اگه نفرین کرده باشم._

خره بغضش رو شکوند و محمدحافظ خیلی ش رو تو بغل مادری فرو برد و باألپناه سرقرار و بیهاوش بی

هام هاش رو از دور شونهی سر من میاره که دستی هاوش چه بالیهق مردانهدونست صدای هقخوب می

 هقشنیدم صدای هقاش رو؛ اما من میهام فشار داد تا نشنوم صدای دل شکستهباز کرد و روی گوش

شنیدم؛ حتی اگه یکی با تمام ی ممنوعه دلش رو. من این مرد رو میتابی قلبش رو، خواستههاش رو، بی

چون این مرد خود من  ؛شنیدمداد باز هم من این مرد رو میار میهام فشهاش رو روی گوشقدرت دست

 بود.

هام پایین آوردم. ناراحت نگاهم هاش رو از روی گوشهای محمدحافظ نشست و دستهام روی مچدست

چرخید و من دلم های نگران بابا روی من و هاوش میکرد و با چشم تَر جواب نگاهش رو دادم. چشم

 ؛لین بار فرار کنم از پدر و مادرم! پدر و مادری که توی شکستنِ دل برادرم مقصر نبودندخواست برای اومی
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ال داشتند و در مقابل این وصی دلش برنمیهای شکستهاما سرسختانه قدمی برای به هم پیوند زدن تیکه

 «!نه»گفتند فقط می

اش رو زار بزنه اما یدههای به مقصد نرسخواست برم پیش هاوش و توی بغل خودم عاشقیدلم می

کم آورده  اشهق مردانهکردند. کم آورده بودم؛ در مقابل فریاد دلش و هقتونستم، پاهام یاری نمینمی

بوسید. انگار اونم روی موهای خوش حالش رو میبا مِهر بغل گرفته بود و  محکمبودم. مادری سرش رو 

 :کردالتماس و کم آورد که پلک روی هم فشرد 

 هاوش.بسه _

ای که کوتاه بود اما یک عمر حسرت و غم نرسیدن پشتش پنهان و هاوش فقط یک جمله گفت. جمله

 شد.می

 دوستش داشتم مادری._

اش! بمیرم که تا زخم قدیمی مادرش رو فهمید به خاطر تازه نشدن همون بمیرم برای اون فعل گذشته

 بمیرم که با این فعل گذشته .ذشته رها کردیقه سارگلش رو توی گزخم و غیرت بابا توی همین چند دق

کید کرد که دست برداشته از این عشق و تمومش کرده. بمیرم برای دردِ دلش که تمومی نداشت و أت

 چکید.شد و از چشمش میاشک می

به سمت محمدحافظ چرخید تا بره سمتش و نذاره بیشتر از این خودش رو آوار کنه و قبل  مغموممنگاه 

ن بابا بود که از تخت پایین رفت و به سمت هاوش رفت. مادری از هاوش فاصله گرفت و بابا از حافظ ای

 اش فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد:حرف صورت خیس هاوش رو به سینهبی

 بسه. بسه پسرم._

 از بابا فاصله گرفت و چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت: کم آروم و یک دفعه قطع شد.صدای هاوش کم

ون طوری به نفع منه، کمتر ازتمن رعایت کنید. یعنی در واقع این تونو باین به بعد بهتره که فاصلهاز ا_

 خورم.ضربه می

 به مامان نگاه کرد و تلخ خندید.

 شه.تون گریبان گیرم میکمتر اشتباهات گذشته_
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 من...! من به طرز وحشتناکیو بابا جا خورد از فاصله گرفتن هاوش و سر به زیر انداخت مامان با شرمندگی 

ه گرمی مون به هیچ وقت خونهام اسیر طوفان فاصله ها بشه و دیگی گرم گذشتهترسیدم از این که خانواده

 نشه.سابق 

ها رفت. دستش رو به نرده گرفت و روی اولین پله هاوش به سختی روی پاهاش ایستاد و به سمت پله

ی و جای خالی قلیون دوست داشتنی محمدپیمان. به در قفل شدهایستاد. به آسمون نگاه کرد. به ایوون 

 هاش. دم بلندیپیمان و صدای بلند آهنگمحمدی حیاط که سه سالی خالی شده بود از جسم اتاق گوشه

ه از ک و رو به مادری و بابابیژنداد بیرون  ی که شبیه به سمفونی حسرت بودگرفت و بازدمش رو با صدای

 ، گفت:خیلی بد سکوت کرده بود وانی در حل این مسئلهشدت ناراحتی و نات

اتل امیلیم که باشیم اما قشایدم این نفرین شما نیست و نفرین روح پیمانه. به قول عمه بهین حاال ف_

ون کشه که منم پیمانتمرگ هم که عمد و غیرعمد حالیش نیست، یه نفر یا یکی رو می کشه یا نمی ،منم

نِ شه منم خودمو بزنم به نفهمی. این نفریآرید دلیل نمیکنید و به روم نمیرو کشتم. حاال شما بزرگی می

 تونه.روحِ جوون

 تکرار کرد: ذاببا ع ها رو باال رفت و روی هر پلهقدم برداشت و تک تک پله

 من کشتمش._

*** 

اما  ؛ودبی خوبی کشید. هوای حریر رو به صورتم میزیر پنجره نشسته بودم. گاهی باد پرده ،توی سالن

 حال من خوب نبود. حال هاوش خوب نبود. حال مامان و بابا خوب نبود.

 چرا نخوابیدی؟_

 امه دادم.خودم اد ی محمدحافظ نشست و زیرلب بانگاهم روی صورت گرفته

 حال حافظ خوب نبود._

 نفس بلندی کشیدم و جوابش رو دادم:

 به همون دلیلی که تو نخوابیدی._

 شرت جذبش رو با کالفگی باال زد و دستی به پیشونیش کشید.های تیآستین
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حال امشب هاوش منو یاد چهارسال پیش انداخت. وقتی که خودم با دستای خودم گالره رو گذاشتم _

اما حکم دنیا این بود. حاال هم حکمش  ؛خواستموار خاک و محکوم شدم به یه عمر جدایی. نمیزیر یه خر

گه جوونه، از برای هاوش همینه. شکست! جدایی! شایدم یه عمر تنهایی و مرور خاطرات! هه بابابیژن می

اال حجان. کنی بابام گفت خاک سرده، فراموش میه کنه. چهارسال پیشسرش میفته، فراموش می

اش های دارو تا کنار سینی صبحانهرم سراغ قفسهشم میاما هنوز وقتی بیدار می ؛چهارسال گذشته

 قرصاشم بذارم.

بغض نداشت، صداش احساس نداشت، انگار توی کویر گلوش خشک سالیِ احساس اتفاق افتاده بود! 

ود و یخ بسته بود. ی اشکش اسیر دست زمستون شده بهاش سرد بود، خنثی بود، انگار چشمهچشم

احساس! کار می کرد، غذا محمدحافظ یک زمانی برای من آقای احساس بود و حاال شده بود یک ربات بی

اما چهارساله که میون این همه روزمرگی زندگی کردن رو از  ؛خندیدزد، گاهی هم میخورد، حرف میمی

 یاد برده.

 و!ر لب باز کرد، حرف زد، حرف دل من

روزی که بشه یکی عین من. تنها و پر از حسرت. پر از ای کاش. پر از امیدهای واهی و ترسم از می_

اون  هارسال نفسم رو حبس کردم زیر خاکناامیدی های عمیق. پر از شلوغیِ زندان تنهایی. منی که چ

فهمه چون درد فهمه چون فروغ همیشه کنارش بوده. نمیفهمه. نمیاما سهراب نمی ؛فهممبچه رو می

 فهمه چون موهای سرش کنار فروغش سفید شده.دوری نچشیده. نمی

 هاش راه داد گفت:و به خلوت تنهاییر چهارسال پیش که محمدحافظ برای اولین بار من

 «.اما لب باز نکن ؛هیچی نگو. بذار من بگم. گوش کن»_ 

ی دونستم که باید با سکوتم بشم مرهم دردهاش. ما خانوادهکرد و میاالن هم داشت دردِ دل می 

کرد کنار هم بودنمون موقع دردها اما چیزی که ما رو خوشبخت می ؛نه! شایدم نبودیم خوشبختی بودیم...

 و مشکالت بود.

نداخت. محمدپیمانی که هنوز عذاب و یاد محمدپیمان ار ای رنگش منهای قهوهبهم نگاه کرد و مردمک 

 نبودنش همراه هاوشم بود.

 دونی گاهی با یه انتخاب اشتباه ممکنه کل زندگیتو ببازی؟مهرو تو می_
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 ؛ی پام. منظورش رو فهمیدمهای الک زدههام رو دور زانوهام محکم تر کردم و زل زدم به انگشتدست

 م بین درست و نادرست.اما مثل همیشه جوابی نداشتم؛ چون گیر کرده بود

 تو. عمرتو.ببازی دیگه باختی؛ خودتو. احساس وقتی_

مه کرد اداش رو رد میاهام خواستهحوصلگیاما بی ؛خواست ضعف بره براشتر، با خجالتی که دلم میآروم

 داد.

 هات رو.حتی زنانگی_

س هامون بود. االن هم دلواپمن برعکس اون خجالت نکشیدم. دوستم بود. رفیقم بود. نگهبان بازی بچگی

 مردم برای این همه محبت محمدحافظ.م بود و من باید میااحساس زنانه

 گم خودت انتخاب کن، از ته دلت نه از روی احترام به بزرگترها.گم فراز پسر بدیه میمن نمی_

 ت.گوشم گذاشدستش به سمت موهام رفت و موهای همیشه ریخته شده روی پیشونیم رو کنار زد و پشت 

خوابه که نمش بزنه. اون از اقامت امریکا و زندگی راحتش شناسیم؛ جایی نمیی ما بهین رو میهمه_

خوام قبل از این که دیر نشده بازم فکر کنی. این بار با عقلت نه، بلکه با دلت فکر گذره. میاونور آب نمی

 ی هاوشم.ت انتخاب ممنوعهطور که االن پشکن. تصمیمت هرچی که باشه من پشتتم. همون

 برادر بزرگ تر بود. خوبِ لعنتیِ من بود. ،دستش رو گرفتم و به نرمی بوسیدمش. عمو نبود

ی خودش؛ هاش رفت. امشب نرفته بود خونهپیشونیم رو بوسید و با گفتن شب بخیر به سمت اتاق مجردی 

 دونست باید کنار هاوش باشه.چون می

کیه زدم و فکر کردم، به قول محمدحافظ با دلم. دل من هنوز روی مدار آرامش پیشونیم رو به زانوهام ت 

گرفت. نه از فکر زندگی با اون هیجان هاش تب و تاب میلرزید، نه با دیدن چشمبود. نه با فکر فراز می

ریخت. فراز یکی بود که اگه نبود هم دل من باز روی شد و نه از ترس از دست دادنش هری میزده می

موند. فراز مردی نبود که بتونه زلزله به پا کنه توی دریای دل من. فراز قرار بود پا همین مدار آرامش می

اما نتونسته بود قبلش پا به قلبم بذاره و جواب مثبتم به این ازدواج برای هر چی که بود  ؛به زندگیم بذاره

 از سر احساس نبود.

***  
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م ی سفید رنگم رو به تن داشتم. به تصویر خوده بودم و لباس بالهای پشت سرم بستموهای بلندم رو گوجه

اما االن احساس  ؛کردو تماماً غرق آرامش و اعتماد به نفس میر توی آینه نگاه کردم؛ قبال این لباس من

با ترس! ترس از این که دوباره چنان غرق  های پام توأم شدهشقی با پنجهتابم برای عاشورانگیز و بی

 ترین مرد زندگیم؛ پدرم بایستم.رویاهام بشم که روزی برای رسیدن به اون رویا مقابل عاشق

هام انعکاس انداخته بود گرفتم و خم شدم برای نشستن روی زمین. نگاه از برق هیجانی که توی چشم

اهام دور مچ پ رو پام کردم و روبان سفید رنگشون رو زدندهای پوینتی که از شدت نو بودن برق میکفش

ایستادم و به  هام پیدا بودبستم و نفس عمیقی کشیدم. با اشتیاقی که از بندبند اندامپلک  ایبستم. لحظه

های بابا و های فراز، مخالفتبار روش کشیدم و در حالی که حرفی بار رفتم. دستم رو یکسمت میله

شرکت توی این مسابقه فکر های زیرزمینی باله گذرونده بودم و به توی کالسروزهای نوجوونی که 

 مشغول گرم کردن مچ پاهام شدم.، کردممی

 .«دِمی... پوینت... دِمی... پوینت »  یکی راست و یکی چپ. 

ها رویای پذیرش توی آکادمی بُلشوی رو توی ذهنم، قلبم و چشم بستم و با لبخند دوباره بعد از سال

 دگیم زنده کردم.زن

ها ازش فرار کرده بودم؛ چون برام تمرکز کرده بودم و خودم رو به دست هنری سپرده بودم که مدت

 درست مثل یک عشقِ غیرممکن ممنوعه بود.

اما مهم نبود، مهم من بودم که  ؛پیچیدبه خاطر دور بودن طوالنی مدتم از باله درد توی مچ پاهام می

 گشته بودم... و باله برای من رقص نبود، هنر بود و... زندگیم.دوباره به آغوش باله بر

ی هام نگاهم نشست روی چهرهبا انجام پیرواِت به رقصم پایان دادم که در حین چرخیدن روی نوک پنجه 

دفعه کم آروم شد و یککرد. حرکت پاهام کمهای باشگاه ایستاده بود و نگاهم میآشنای سارگل! روی پله

های عرق هام توی گوشم بود. شره کردن دونهشد و صدای نفسام تند باال و پایین میقفسه سینهایستادم. 

 .خشک شده بود کردم و حلقم از شدت هیجانرو از پشت گوشم تا روی گردنم احساس می

 سالم._

م ها رو هم پایین اومد و به سمتش رفتم. دستم رو به سمتش دراز کردم که بدون جواب سالآخرین پله

 پرسید:
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 هاوش کجاست؟_

 سف بودم.أبودم دلم گرفته بود و مت جاست و از این که حامل خبر جداییدونستم به خاطر چی اینمی

 سالم کردم._

 ده؟و نمیر چرا جواب تلفنام_

 مرسی منم خوبم._

 چرا نمیاد دنبالم تا ببردم دانشگاه؟_

 تو خوبی؟_

کنه؟ چرا زنه بهم؟ چرا از من دوری میشه؟ چرا زنگ نمیچرا نمیاد دانشگاه دنبالم؟ چرا گوشیش خامو_

 وقتی رفتم جلوی باشگاهش با وجود این که توی باشگاه بود به رفیقش گفت بهم بگه نیست؟!

 هاش خیس شد.بغضش ترکید و چشم

 مهرو چرا عوض شده؟_

هام اما نگاه اون فقط به چشم ؛بطری آب روی میزم رو برداشتم و سرش رو باز کردم. به سمتش گرفتم

ه کردم تا بی پیدا میاش یک جواب قانع کننده. بطری آب رو سر کشیدم. باید انرژبود و تنها خواسته

و پدر تو همه چی رو تموم  ی مادر منبرای هاوش همه چی تموم شده. در واقع گذشته» سارگل بگم

 های سیاهش گفتم:بطری خالی رو روی میز گذاشتم و خیره به چشم «!کرده

 این رابطه برای هاوش تموم شده._

 پلکش پرید و بهت زده پرسید:

 یعنی چی؟_

 م.گفتاما باید واقعیت رو بهش می ؛، سارگل رو دوست داشتم چون نورچشمی برادرم بودسخت بودبرام 

 دونی پدر و مادر من مخالفن سارگل.طور که میهمون_

 قراری گفت:با بی

 کنه!پشتمه! گفته بود راضیشون می هاوش گفت_

 ریخت.دلم گرفت از گوله گوله اشکی که از چشمش می

 شه.نمی_
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 با حال زاری ناله کرد:

 چرا؟_

 پدرت... آقامرتضی بود دیگه، نه؟_

 چند ثانیه گیج نگاهم کرد و بعد جواب داد:

 نه... یعنی آره... یعنی..._

 پدرته.دونم که آقامرتضی آروم باش سارگل. من می_

 عصبی شد.

 ی من و هاوش داره؟خب این چه ربطی به رابطه_

 هایی گرد شده گفت:با لکنتی که ناشی از ترس بود و با چشم

 نکنه... نکنه... بابا فهمیده من با هاوش در ارتباطم؟_

رممکنه غی نه سارگل... پدرتو... یعنی آقامرتضی شوهرسابق مادر من بوده! و بعد از اون اتفاقات و اختالفات_

اش بوده و از طرفی قطعا پدرم دوست نداره مامان من اجازه بده پسرش داماد مردی بشه که زخم گذشته

 ی زنش دوباره پا بذاره به زندگی االنش.گذشته

حالی که شوکه و حیرت زده بود عین ماهی که از آب پرت شده  سارگل چند لحظه گیج نگاهم کرد. در

 ب برگشته و حیات گرفته چشم بست و لب زد:باشه بیرون و دوباره به آ

 مرتضی ناپدری منه._

 . چشم باز کرد و غمگین نگاهم کرد.زوم موند هاشنگاهم روی لب

ذاشت. کاش حداقل منو الیق یه خداحافظی کاش قبل از این که با خودم حرف بزنه منو کنار نمی_

 دونست. کاش... هه اصال ولش کن. خداحافظ.می

های مشکی رنگش باال دوید و از باشگاه ها رو با کفشفشرد پلههاش میچادرش رو توی مشتدر حالی که 

چقدر فرق بود  ها ایجاد کرده بود.ادرش روی پلهبیرون رفت و نگاه من مات گرد و خاکی موند که پر چ

 بش بود!بی قلتابین انتخاب از سر احترامِ من به تصمیمِ پدرم با انتخاب سارگل که از سر شورعشق و بی

یده اما به طرز وحشتناکی ترس ؛شدم از این که آقامرتضی ناپدری سارگله نه پدرِ اصلیشباید خوشحال می

 بودم هیچ وقت حال عاشقی سارگل نصیب قلب من نشه!
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*** 

ی داخل آشپزخونه گذاشتم که نگاهم به یادداشت روی یخچال افتاد. خیلی خریدها رو روی میز چهارنفره

ها رو باز کردم و یدونه برداشتم. بدون این که بشورمش گاز کوچیکی بهش زدم و ظرف توت فرنگیسریع 

 یادداشت رو از یخچال کندم. مامان نوشته بود:

 «.یه عمل فوری برام پیش اومده. شاید دیر بیام، شام امشب رو حاضری بخورید»_ 

تونستم شام رو ها و آشپزخونه کردم. میبرگ رو روی میز انداختم و دست به کمر نگاهی به خریدنوت 

 ها رو بذارم برای مامان.فخودم درست کنم و ظر

از  تونستم بعدبه اتاقم رفتم و خیلی زود مانتو شلوارم رو با یک دست تاپ و شلوارک عوض کردم. می 

زخونه و به آشپدرست کردن شام دوش بگیرم تا بوی غذا هم از تنم بره. موهام رو با گیره باالی سرم بستم 

تابه ریختم و کمی تف دادمش. در حینی ی ماکارونی رو که توی یخچال بود توی ماهیبرگشتم. مایع آماده

صدای باز و بسته شدن در باعث شد از آشپزخونه به سالن  شد ساالد رو درست کردم.ا نرم میکه پاستاه

ثل تمام این چند شب صورت هاوش سرک بکشم. بابا و هاوش رو دیدم که هر دو وارد خونه شدند. م

 ی ندیدن سارگل.ی کار نه، خستهههاش خسته. خستاصالح نشده بود و چشم

 چاقو به دست به استقبالشون رفتم و با لبخند دندون نمایی گفتم:

 سالم. خسته نباشید آقایون خونه._

 تا پام انداخت و گفت:اما هاوش تظاهر کرد به خندیدن. بابا نگاهی به سر  ؛بابا به روم لبخند زد

 شما هم خسته نباشی خانوم آشپز._

 اش رو بوسیدم و چشمکی بهش زدم.گونه

 خوام براتون یه شب فراموش نشدنی بسازم با دست پخت مهرو خانوم.امشب می_

 کرد پرسید:طور که با لبخندِ با محبتش نگاهم میبابا همون

 حاال چی درست کرده دخترِ باباش؟_

 ها رفت و گفت:لبخند تظاهری به سمت پله هاوش با همون

 نیستم. صدام نزن برای شام. من گرسنه ی بلده دخترِ باباش به جز پاستا!چ_
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اومد از جای خورد. بدم میشد که کنار ما غذا نمیای میدیگه از دستم در رفته بود این چندمین وعده

 هاید از نبودن صدای قشنگش میون بحثاوماومد از بشقاب خالیش. بدم میخالیش پای میز. بدم می

مسئولیت بود دیگه به اومد. شاید اگه بیهاش از مامان و بابا بدم میپای میز شام. من از این دوری کردن

 داد.کار کردنش توی نمایشگاه بابا هم ادامه نمی

و رو تیز. چاقهام رو باریک کردم و نگاهم به سمتش رفتم و نزدیکش یک دستم رو به کمرم زدم. چشم 

 رو جلوی صورتش گرفتم و گفتم:

 شه مساوی با مرگ شما.نخوردن شامی که مهرو خانوم از ساعت هفت براش زحمت کشیده می_

 ای زد و چاقو رو از دستم گرفت.تک خنده

 بدش من دستتو نبری._

 های برچیده شده و صورت اخمو نگاهش کردم.ام رو هم به کمرم زدم و با لبدست دیگه

 روش یه عالمه پنیر ریختم. تو نخوری پس کی بخوره؟_

 شه گفت:لپم رو بین دو انگشتش کشید و با لحنی که مشخص بود داره کالفه می

 میل ندارم دخترماه._

 حوصله نگاهم کرد.خواست پا بذاره روی پله که مچ دستش رو گرفتم و مانعش شدم. بی

 م.زنم. یه خبرهایی برات دارمیزو چیدم صدات می_

 های کنجکاوش رد شدم و خطاب به هر دوشون گفتم:چاقو رو از دستش گرفتم و از جلوی چشم

 تا ده دقیقه دیگه غذا حاضره آقایون سعادت._

زد به ان بود، باال میهای پیراهن خوش دوختش رو که انتخاب مامی بعد بابا در حالی که آستینده دقیقه

تکرار کردم در حالی که هنوز وقتی برای سومین بار اسمش رو اما هاوش نه! صداش زدم و ؛ سالن اومد

ها با یک مسکن خودش رو خواد مثل تموم این شبدونستم میهاش رو عوض نکرده بود اومد. میلباس

 کرد؛ مثالهای من یک سری چیزها تغییر میاما شاید با شنیدن حرف؛ به خواب و فراموشی محکوم کنه

 اامیدی پررنگ هاوش.مخالفت شدید بابا، یا ن

رمقش های بیدر حال غذا کشیدن برای هاوش بودم که در خونه باز شد و مامان اومد. از رنگ پریده و چشم

 های منفیش دور بشه.فهمیدم که حالش خوب نیست؛ اما به روش لبخند زدم تا کمی از انرژی



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

73 
 

 ب که برای شام کنارمونی.اما چه خو ؛کردم امشب دیر بیایسالم مامان. خسته نباشی. فکر می_

 به روم لبخند زد. اما خسته با محبت

 سالم دخترم. نوش جونتون من باید استراحت کنم._

هاش ازش خواستم کنارمون شام بخوره و طبق ام به چشماز پشت میز بلند شدم و این بار با نگاه خیره

 هام شد.انتظارم خیلی زود تسلیم خواهش چشم

 دم.رتیب پاستای سرآشپر امشب رو میدستامو بشورم میام ت_

 با لبخندم تشکر کردم و چند لحظه بعد درست رو به روی بابا نشسته بود.

 کردم طول بکشه.عملت چطور بود مامان؟ فکر می_

 مامان چند لحظه نگاهم کرد، نگاهی که کمی عجیب بود و بعد جواب داد:

 خداروشکر خوب بود._

 با ذوق پرسیدم:

 یا پسر؟بچه دختر بود _

 لبخند زد.

 دختر._

 خدا حفطش کنه._

میل بود و باز سعی داشت خودش رو با آب سیر و جرعه ای آب خورد. بی« آمین»صدا لب زد مامان بی

اما مامان و هاوش هنوز غذاشون دست نخورده بود و بابا هم فقط با  ؛کنه. نیمی از غذام رو خورده بودم

کردم یک روز دلتنگ دیدن صحبت کردن مامان و بابا یا کرد. هیچ وقت فکر نمیغذاش بازی می

های هاوش سر میز شام بشم. اگر مراقب نباشیم روزهای خوبمون خیلی زود اسیر دست روزهای شیطنت

شه! سیاهی همیشه جنگ، دعوا، طالق و... نیست! سیاه گاهی یک سکوته. یشند و زندگی سیاه مبد می

سیاه گاهی دیدن و نادیده گرفتن همدیگه هست. سیاه گاهی به هم خیره شدن و لبخند نزدنه. سیاه به 

اجبار دور یک میز نشستنه. سیاه زندگی کردن توی یک خونه و فرار اهالی خونه از هم هست. من 

 :خره لب باز کردمار گذاشتم و باألچنگالم رو کن م درگیر سیاهی بشند.انوادهه خاخواستم کنمی

 امروز سارگل اومده بود باشگاه من._
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نگاه مامان کالفه شد و نگاه بابا تیز. و هاوش...! نگاهش چنان تند چرخید به سمتم که دلم گرفت از حجم 

 زیاد دلتنگی نگاهش.

 مهرو بابا این موضوع تموم شده._

 ای کی؟ شما و مامان یا هاوش؟بر_

 مهرو گوش کن..._

 ادبی کردم و حرف مامان رو قطع کردم.شاید برای اولین بار بود که بی

 نه مامان تو گوش کن._

 خطاب به بابا خواهش کردم:

 شما هم گوش کن._

هام از شدم از یک موضوع، دستگرفتم یا زیاد ناراحت میدستم برای چند لحظه لرزید. وقتی استرس می

. دستم رو روی میز مشت کردم تا دزدم می لرزیدنزدم و اگر نمیکنترلم خارج می شدند. باید مشت می

 چرخید.لرزشش رو پنهان کنم. نگاهم روی صورت مامان و بابا می

 شنوید؟گوش کنید. خوب گوش کنید. چی می_

 و فهمیده بود.ر مامان متعجب و بابا نگران نگاهم کرد. هاوش ساکت بود، شاید چون من

 شنوی مامان؟چی می_

 م نگران شده بود.ه مامان نگاهی به بابا انداخت. انگار اون

 خب معلومه! هیچی!_

 ای عصبی زدم.تک خنده

. های قشنگ سر میزتون نیستمون ساکته! دیگه خبری از صدای گرم تو و بابا و حرفخونه .دقیقا. هیچی_

وره. زنی که تند نخپیچه و شما با خنده بهش تشر نمیدیگه صدای قاشق و چنگال هاوش توی سالن نمی

 های هاوش.خندم از شوخیدیگه من با صدای بلند نمی

 ادامه دادم.گرفتگی صدام مشخص بود که از  بهشون نگاه کردم و با ترسیمغموم 

ه کنم کدوران دبیرستان یه دوست داشتم که چهارتا خواهر داشت. یه روز بهش گفتم بهت حسودی می_

خیال نشون بده و تظاهر کنه خواست خودش رو بیاش؛ اما میچهارتا همدم داری. خندید! تلخ بود خنده
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طالق عاطفی نگرفته بودیم اون موقع حسادت داشت.  اهمیته. گفت اگهکه خوبه و این موضوع براش بی

اون موقع نفهمیدم طالق عاطفی یعنی چی! اما توی این دوهفته فهمیدم. طالق عاطفی یعنی این که بابا 

ه ب زنی تا از خوب بودنش مطمئن بشی. طالق عاطفی یعنی این کهکنه و شما مثل قبل زنگ نمیدیر می

ای باشی که تازگیا رنگ کدر به خودش گرفته و پیش ا کمتر توی خونهتایستی شیفت می جای همکارات

ره به سمت سیاهی. طالق عاطفی یعنی این که هاوش دیگه حوصله نداره با من بشینه کشتی کج نگاه می

کنه. طالق عاطفی یعنی این که امروز من بدون صبحانه رفتم باشگاه و هیچ کدومتون نفهمیدید. به دوستم 

تنها  دونم، یه روز کهتون اتفاق افتاد؟ شونه باال انداخت و گفت نمیکه طالق عاطفی بین گفتم چی شد

یه عمر هم بدوم  دیدم خیلی از هم دوریم، انقدر که اگه ،شدم و احتیاج داشتم به بغل خواهرم یا پدرم

 .نرسمبهشون شاید 

 عد از مکث کوتاهی ادامه دادم.زبونم رو روی لب خشکم کشیدم و ب

بینیم انقدر از هم دور شدیم که اگه تمام اما یه روز به خودمون میایم و می ؛ید االن خودمون نفهمیمشا_

ها بکنیم فایده نداره. دلی که سرد بشه مثل چایی که سرد شده دور تالشمون رو هم برای برداشتن فاصله

ایم. این سکوت خونه نفرت هامون از هم سرد بشه به خودمون بیخوام قبل از این که دلانداختنیه. می

 انگیزه.

 ی ترسیده از جدایی مادر و پدرش گفتم:ی نه سالهبه بابا نگاه کردم. مثل یک دختربچه

 خوام.ی گرم سابقم رو میمن همون خانواده_

 دست بابا روی دستم نشست.

 تو کی انقدر بزرگ شدی؟ انقدر بزرگ که من و مامانتو آشتی بدی؟_

 لبخندی به روش زدم.

 حرفام هنوز تموم نشده._

هاش مشخص بود نشستنش پای میز دیگه اجباری نیست به مامان نگاه کردم و بعد به هاوشی که از چشم

 ی دلشه.و خواسته

 آقامرتضی پدرسارگل نیست بلکه ناپدریشه._
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یا کرد پدرش باشه هاوش متعجب نگاهم کرد و مامان و بابا خنثی. انگار برای اونا زیاد هم فرق نمی

 ناپدریش، کال مشکل داشتند با اون مرد.

کنم که نخواین اون مرد پا بذاره به زندگیمون؛ اما اینو هم باور دارم که بعد از بابا من شما رو درک می_

 این همه سال باور کردید که فروغتون فقط متعلق به خودتونه.

 رو به مامان ادامه دادم.

ا هم گذشته و با اون آقا تموم شده. ورود سارگل به زندگی شه. گذشته شمگذره و تموم میگذشته می_

 ای که فقط با دستایی پسرتونه. آیندهی شما نیست، برای ساختن آیندهما برای زنده کردن گذشته

 شه؛ چون اون دختر پا گذاشته به قلب پسرتون.سارگل ساخته می

 هاش گفتم:خیره به چشمبا اطمینان های مامان رو توی دستم گرفت و دست

هاست که کنار باباسهراب با دل و جونت یه زندگی خوب زندگی شما با اون مرد تموم شده و االن سال_

دونی های این زندگی انقدر محکم هست که ورود ناپدری سارگل این زندگی رو آوار نکنه. میساختی. پایه

 چرا؟

 دم.شون چرخونلبخند زدم و برای تاکید حرفم نگاهم رو بین هر سه

 های عشقتونه؛ من و هاوش.های این زندگی ثمرهچون پایه_

ا ام ؛اما لبخند داشت و لبخندش پر از محبت پدرانه بود. مامان هنوز هم خسته بود ؛نگاه بابا جدی بود

هام اما دستش دور شونه ؛هاش چین افتاده بود از لبخند پررنگش. نگاه هاوش هنوز دلتنگ بودکنار چشم

 حلقه شد و سرم رو بوسید و کنار گوشم لب زد:

 اما دلت عین یه گلبرگ گل نرم و نازکه. ؛شما مشتت خیلی سنگینه_

اما برای من همون کوهی بود که هر  ؛تر بودبا خیال راحت تکیه دادم به تنش. هاوش شاید از من کوچیک

 راحت بهش تکیه کنم و تماشا کنم که چطور مشکالت من تونستم با خیالوقت بهش احتیاج داشتم می

 کنه.و حل میر

 رو به بابا گفتم:

ه به اما این ک ؛این که شما هنوز هم نخواین با اون مرد رو به رو بشید و مخالف باشید شاید طبیعی باشه_

 .طبیعی نیست شک دارید، محکم بودن زندگی که نزدیک به سی سال برای ساختنش تالش کردید
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های عشقتون اعتماد کنید و تصمیمی بگیرید که من و مامان و هاوش هم تردیدمون از امیدوارم به ثمره

مون اونقدر واقعی هست که هیچکس، مون، زندگیمون، گرمای خونهبین بره و مطمئن بشیم که خانواده

ای پازلی هستیم که هحتی آدمای گذشته اگه بخوان هم نتونند که ما رو از هم دور کنند؛ چون ما تیکه

 شیم.بدون هم هیچ وقت کامل نمی

 خواستم از پشت میز بلند بشم که بابا بدون این که نگاه ازم بگیره گفت:

 شه که بدون سرآشپز این پاستای خوش رنگ و لعاب رو بخوریم؟نمی_

 رو به مامان ادامه داد.

 شه؟می_

 مامان عمیق تر لبخند زد و جواب داد:

 غیرممکنه._

خوردند و مامان با نمک من رو میدستم رو کشید و دوباره نشستم. حاال با کمال میل پاستای بی هاوش

گفت و هاوش با شیطنت ی امروزش میزد و بابا از سود معاملهی درشت حرف میذوق از تولد یک بچه

 ی حرفش گفته بود:در ادامه

 «.ن مدیونی آقای سعادتمشتری بابای دوست من بود، پس سود این معامله رو به م»_ 

ی دوبلکس ها این صدای نفس آروم من بود که گم شد. آرامشِ ما به خاطر خونهمیون سر و صدای چنگال

ر درآمد اما پ ؛های رنگارنگ نمایشگاه بابا هم نبود، به خاطر شغل پردردسرنو سازمون نبود، به خاطر ماشین

من توی تمام این مدت چقدر بد ترسیده بودم از فضای مامان هم نبود، آرامش ما باهم بودنمون بود. و 

 هاش از همدیگه.سرد این خونه و دوری کردن آدم

نون باگت رو با اشتیاق روی بشقابم که از مایع پاستا چرب شده بود کشیدم و با ولع خوردمش. از جا بلند 

 شدم و با نگاه شیطونم رو به هاوش گفتم:

ام. نتیجه گیری کلی ه ست. من شام درست کردم و طبیعتاً خستهمامان عمل داشته و طبیعتاً خست_

 شه این که شما ظرفا رو بشوری.می

 حق به جانب گفت:

 ام.از شیش صبح نمایشگاه بودم و مسلماً خسته_
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 انگشت به دهن با حالت متفکری گفتم:

 شیش! نماشگاه ماشینه یا کله پزی؟_

 ام.به هرحال من خسته_

 ن گفت:مامان رو به هردومو

خوبه قرار نیست از چاه آب بکشید و گرمش کنید و ظرفا رو دونه به دونه کف بزنید، فقط قراره بچیندشون _

 توی ماشین!

 شونه باال انداختم و گفتم:

 ام و توان همین کار کوچیک رو هم ندارم.به هرحال که من خسته_

 اتاقم بهها دویدم و کنم به سمت پله قبل از این که هاوش جلوم رو بگیره و مجبورم کنه میز رو جمع

 .رفتم

اگه قهر کنی و خودتو کنار بکشی تو این رابطه، هیچ فرقی با هاوش نکردی که » ام دادم.به سارگل پی 

تون تموم کنه. ثابت کن از اون مردتری و حتی با وجود مخالفت بدون خداحافظی خواست همه چی رو بین

 «.ایستادیی قلبت مون پای خواستهخانواده

خواست امشب برعکس چند ام رفتم حموم. دلم میگوشیم رو روی پاتختی گذاشتم و با برداشتن حوله 

بودم به  حبس کردهرو دور حوله  ی خیسمطور که موهاهمون دغدغه بخوابم.شب قبل به راحتی و بدون 

و م پیچید و دلم هوس کرد. پارچ رآشپزخونه رفتم تا پارچم رو از آبِ سرد پر کنم. بوی نسکافه توی بینی

ی های دم کردهنسکافه روی کانتر گذاشتم و یک فنجون برای خودم ریختم. این عطرِ مخصوص فقط مال

ی نازک سفید رنگ و من از پشت پردهآورد اش رو به حرکت در میدر تراس باز بود و باد پرده بابا بود.

ها کنار مامان ایستاده. به تراس نزدیک شدم و کنار درش ایستادم. از دیدم که جلوی نردهقامت بابا رو می

 هاشون.بچگی عادتم بود سرک کشیدن به خلوت مامان و بابا و گوش دادن به حرف

کنم و هنوز کردم دارم عجله میفکر می آخر همین ماه تاریخ بلیت فراز و بهینه. تا چند ساعت پیش_

وقت عروس کردن تنها دخترم نشده؛ اما امشب فهمیدم دخترمون خیلی وقته بزرگ شده. انقدر بزرگ که 

 بتونه برای خودش خانواده بسازه.
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هاش رو دور خودش پیچید. صداش پر ی توی دستش رو روی نرده گذاشت و دستمامان لیوان نسکافه

 بود. از حس سبک بالی

شد از رحم بکشمش امروز عمل سختی داشتم. بچه انقدر درشت بود که سرش گیر کرده بود و نمی_

کرد. ترسیده بودم. بغضم گرفته بود. حالم بیرون. مادرش نزدیک به مرز بیهوشی بود و دیگه همکاری نمی

شد داشت باعث میی خودمون و از طرفی فکر این که ممکنه بچه خفه بشه خوب نبود. شرایط بد خونه

هاش اما نگاه اشکیش به من بود. چشم ؛جا های های بزنم زیر گریه. مادرش ساکت بودبغضم بترکه و همون

 پر از التماس بود.

 ادامه داد.به طرف بابا برگشت و با بغض 

ی د. براخواشو از من میزد بچهسهراب تمام امیدش به من بود. انگار که... انگار که با نگاهش فریاد می_

سومین بار توی اتاق عمل اشکم ریخت. اولین بار وقتی مهرو متولد شد. دومین بار وقتی هاوش به دنیا 

زی ای که لجبااما توی همون چند دقیقه؛ ی سرتق. به دنیا اومد، سالم بوداومد و بار سوم به خاطر این بچه

هام توی ذهنم مرور شد. این که درانهکرد و نگاه اشکی مادرش به من بود تمام خاطرات مملو از مامی

اش وقتی مهرو آبله گرفت و صبح تا شب باالی سرش نشستم تا یه وقت صورتش رو نخارونه و لک دونه

ه همکارام شو ببمونه. این که وقتی هاوش توی المپیاد ریاضی رتبه دوم شد و من با افتخار شیرینی قبولی

 دادم.

 دار گفت:ای بغضک خندهدستش روی بازوی بابا نشست و با ت

ه ف نامزدی باشاین که من و تو چقدر سختی کشیدیم تا این روزها برسند. روزهایی که دخترمون در شر_

امروز توی نگاه اون مادر من نزدیک شدنش به مرگ رو دیدم. انگار اون پذیرفته  .و پسرمون عاشق بشه

خوام بگم که مرگ گاهی قطع شدن سهراب میشه و آماده شده بود برای مردن. اش خفه میبود که بچه

مونه. مرگ دور شدن تو از منه. نفس نیست. مرگ عذاب وجدانیه که از مرگ پیمان همیشه با هاوش می

 مرگ نرسیدن پسرم به عشقشه. خیلی سال پیش خودت این حرف رو بهم زدی. یادته؟

 .بابا کمرنگ خندید و اشک زیر چشم مامان رو با نوک انگشتش گرفت

ی حکم مرگ منو صادر ی خوشبختی به خودت دادی یا بلهگفتم دختر حاج فاخر چیکار کردی؟ بله_

 ی طناب دار!ی آرزوهات، برای من حلقهی توی انگشتته! برای تو حلقهکردی؟ مرگ من اون حلقه
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 مامان با خواهش توی صداش گفت:

 ؛اید تو با برگشت من حیات دوباره گرفتیبیا پدری کن و نذار هاوش هم عین تو مرگ رو تجربه کنه. ش_

 اما شاید برای هاوش برگشتن و دوباره زندگی کردن رقم نخوره.

 هاشون بود.فهمیدم حس خوب عاشقانههاشون مینگاهم گیج بود و تنها چیزی که از حرف

 من دیگه مخالف نیستم._

 بابا نفس بلندی گرفت و با لبخند محوی گفت:

های عشقم مطمئنم. زندگی که من و تو باهم زندگیم که تویی و به محکم بودن ثمرهچون به وفاداری _

 ساختیم انقدر سست نیست که با باد گذشته بلرزه و فرو بریزه.

 مامان خوشحال خندید و بابا آروم، جوری که به سختی شنیدم گفت:

ای شه من امشب بشینم پبه بابابیژن گفتی بعد از چندین و چندسال زندگی از پسرش گله داری؟ می_

 های دلتون یا خوابت میاد خانوم دکتر؟گله

دیدم و چقدر قشنگ بود که هنوز بعد از این همه سال مثل های مامان رو میزیر نور ماه سرخ شدن گونه

کرد. یعنی منم خرید و نوازشش مینداخت و پدرم ناز میاش گل میه کشید و لپها خجالت مینوعروس

 کردم یا نه؟حس خوب رو تجربه می با فراز این

 مهرو!_

ا خیلی جدی صدام کرد. ام کرد و خیلی سریع برگشتم تا فرار کنم که بابصدای متعجب مامان شوکه

 شون کردم.نگاهخجالت زده پرده رو کنار زدم و مردد ایستادم و 

 بله؟_

 و گفت: م رو کشیدمامان مثل همیشه از فال گوش ایستادنم اخم داشت و بابا بینی

 دخترِ فضول._

گوش دادن به یواشکی های مامان و بابا رو دوست داشتم آخه جنس  سرم رو عقب کشیدم و خندیدم.

 یواشکی هاشون عاشقانه بود.

 شدم ک...داشتم رد می_

 که هوس فضولی به سرت زد._
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 کردم. پنهانی ریزم رو اختم پایین و خندهسرم رو اند

 به سارگل و وقت خواستگاری بگیره. رم به هاوش بگم زنگ بزنهمی_

 ی منه.این وظیفه_

 شونو بگیره تا شما با مادرش هماهنگ کنی. با اجازه.ی خونهگم زنگ بزنه شمارهماد. میاچشم مادر د_

 خواستم از تراس برم بیرون که بابا صدام زد. ایستادم و منتظر نگاهش کردم که با نگاه آرومش گفت:

 شیم.ی دوستت نمیادهما هیچ وقت مثل خانو_

 یید کردم.أبا اطمینان چشم بستم و حرفش رو تلبخندی به روش پاشیدم و 

*** 

 فصل دو

در عین حال  نگاهم روی باغ رو به روم چرخید. نمای. کردوقف پشت ماشین بابا ت محمدحافظماشین 

تونستی حدس بزنی بود. قدیمی بود و به حکم همین قدیمی بودنش می چسبقدیمیش شیک و دل 

های قدیم رو داره. در بزرگ توسط پسرِ جوونی که لباس سربازی داخلش هم گرما و صفا و صمیمیت خونه

به تن داشت باز شد و نگاه متعجب من و محمدحافظ توی آینه باهم تالقی کرد. هر دو سوالی به هاوش 

 گفت:نگاه کردیم که 

شون به خاطر یه سری مسائل به هم دونم چند مدته اوضاع خونهدونم فقط میمن چیز زیادی نمی_

 ریخته.

د. باعث تعجبم ش محمدحافظ پشت سر ماشین بابا داخل رفت. وقتی از ماشین پیاده شدیم بزرگی باغ

م اسم خونه رو به خاطر دونستآورد و من واقعا نمیهای قدیمی مینمای ساختمون اصلی خبر از معماری

ها و شمشادهاش بذارم باغ یا به خاطر معماری اصولیش ویال، یا به خاطر بزرگی بیش از حدش تنوع درخت

ن پایین اومد. لبخند جذابی کنج لبش بود و حس وهای ایومردجوون و خوش پوشی از پله عمارت؟

با بیژن با پایین انداختن سرش تعظیم کوتاهی زنه. رو به مامان و بابا و مادری و باکردم نگاهش برق میمی

 کرد.

 خوش اومدید._

 بابابیژن به روش لبخند زد.
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 زنده باشی جوون._

میل باهاش دست داد. لبخندش مردجوون با محمدحافظ دست داد و بعد با هاوش که حس کردم هاوش بی

 مشت آرومی به بازوی هاوش زد.لبخندش رو پررنگ تر کرد و  اما مرد ؛از بین رفته بود و کامال جدی بود

 بینمت.جا میخوشحالم این_

 نگاهی به من انداخت و گفت: د زد فقط جدی نگاهش کرد و مردهاوش نه تشکر کرد و نه لبخن

 خوش اومدید خانوم زیبا._

اما هاوش اخم پررنگی کرد. شیطنت  ؛ام گرفتاز لحن بانمکش که البته شیطنت در اون هویدا بود خنده

گاهش های گاه و بیو یاد محمدپیمان و شیطنتر اضح بود و عجیب بود که در نگاه اول مننگاهش و

 انداخت.

ر ا نیومدن، صبح از سفنجمادر و پدر منتظرن. ببخشید تا ایمن پوالدم، برادر سارگل. بفرمایید داخل. _

 ان.رسیدن و خسته

فت ریدم. وقتی بابا بازوش رو جلوش گفهممامان برای چندمین بار زبون کشید روی لبش. استرسش رو می

دست دور بازوش حلقه کرد و با غرور کنارش قدم برداشت. دست  تبسمی محواسترسش رو کنار زد و با 

من دور بازوی محمدحافظ حلقه شد و با راهنمایی پوالد به سمت ساختمون اصلی رفتیم. زنی هم سن و 

ای که به دور تنش پیچیده بود کوب شدهان با چادر طالسال بزرگتر از مامسال مامان یا شاید هم یکی دو 

ایستاده بود. حس کردم مرد که حدس  ند،زدن برق میوهاش زیر چراغ بزرگ ایوکنار مردی که جوگندمی

. بابا خیلی جدی سالم کرد و زن با خوش رویی هزدم آقامرتضی باشه از دیدن مامان و بابا شوکه شدمی

ابراز خوشحالی  از دیدنش کرد. مامان با همسرش دست داد ونگاه می خوش آمد گفت و مرتضی هنوز

 .کرد

 بابابیژن طعنه زد: 

 انگار آقای زرنگار از دیدن ما خوشحال نشدند؟_

 ، درست مثل بابا، گفت:خیلی رسمیمرتضی به خودش اومد و 

 این چه حرفیه؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید داخل._
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بزرگ و دیدنی بود. موهام رو که بیش از حد توی صورتم ریخته بودند داخل خونه درست مثل بیرونش 

کرد. سارگل قبال عکسش رو نشونم داده کمی کنار زدم. دختر قد بلندی با هیکلی توپر خیره نگاهم می

های ریزِ روی ی بانمکی داشت و کک و مکبود، سها خواهر کوچیکش بود. درست مثل عکسش چهره

کردم احوال پرسی گرمی بکنه فقط ش کرده بود. برعکس تصورم که فکر مییهای تپلش خواستنگونه

 نگاه کرد و من با لبخند به سمتش دست دراز کردم.

 سالم. شما باید سها باشی؟ درسته؟_

 با کمی مکث بدون لبخند باهام دست داد و کوتاه گفت:

 بله._

 تعارف مامانِ سارگل نشستیم.اش بلکه رفتارش هم به مرتضی شباهت داشت. با نه تنها چهره

 خیلی خوش اومدید._

 به دسته گل و شیرینی که هاوش روی میز گذاشته بود اشاره کرد و گفت:

 چرا زحمت کشیدید؟ دستتون درد نکنه._

 ی هر خواستگاری بود.از این سوالش تعجب کردم. بردن دسته گل و شیرینی وظیفه

. تنها کسی که انگار واقعا خوشحال بود از دیدن ما فقط اون پوالد کنار مرتضی نشست و پا روی پا انداخت

 هاش معلوم بود.بود؛ این از لبخند عریض و برق چشم

 شناسی، ایشونم مامان سمن و ایشونم که پدرم آقامرتضی هستند.هاوش جان سها رو که می_

 سمن خیلی سریع پرسید:

 شناسید؟سها رو از کجا می_

 ت پاچه شد.حس کردم رنگ سها پرید و دس

 شد گفت:تر یا شایدم شرور میپوالد با همون لبخندش که هر لحظه عمیق 

 از طریق سارگل._

 صورت سمن سخت و جدی شد.

 شناسه؟دوست تو سارگل رو از کجا می_

 داد: ش روپوالد بدون این که نگاهش کنه جواب
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 زنیم زن بابا.بعدا حرف می_

 آقامرتضی خیلی زود هشدار داد:

 پوالد!_

 گفتم مامان سمن؟ ببخشید اشتباه شد.اوه باید می_

 سمن خیلی جدی، طوری که حس کردم بیشتر دستور داد گفت:

 سعی کن دیگه اشتباه نکنی._

ه شه بانتهاش ختم می. نگاهی که حس کردم انداختای به سمن رنگ شد و نگاه خیرهلبخند پوالد کم

 کمی عجیب بودند، کمی که نه، خیلی!دریای نفرت.

 بابا بیژن انگار از این اوضاع راضی نبود که گفت:

بهتره بیشتر مصدع اوقاتتون نشیم و زودتر بریم سر اصل مطلب. پوالدجان گفتند شما از سفر اومدید و _

ای شد. وقتی پوالدجان گفتند شما اید. باید خیلی ببخشید که برگزاری این مراسم انقدر عجلهخسته

خیر أامشب مناسبه و خب به ت گفتند پوالدآقااما  ؛رو بذاریم برای آخرهفتهسفرید خواستیم این مالقات 

 انداختن امرخیر هم جایز نیست.

 مرتضی با ابروهایی باال رفته پرسید:

 امرخیر؟!_

 بابا جواب داد:

 بله._

 مرتضی سوالی به پوالد نگاه کرد که پوالد نیشخند زد و گفت:

 برای سارگل جان اومدن خواستگاری._

 شوکه شد.سمن 

 چی؟!_

 مرتضی از روی مبل بلند شد و با بهت خندید.

 شوخیه!_

 بابا هم بلند شد و جدی گفت:
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 تونیم با شما داشته باشیم؟!ام چه شوخی میبعد از این همه سال من و خانواده_

و م بشی فقط به حرمت این بود که مهمون بودی اببین جناب سعادت این که اجازه دادم وارد خونه_

 احترام دوست خدا واجبه.

 ادامه داد. عتاببا پوالد خطاب به 

 های پوالد امشب مهمون ما باشند نه خواستگارهای دخترم.قرار بود دوست_

 همه ترسیدم. یهوییو من از قد علم کردن  بلند شد از روی مبلهم پوالد 

ی سارگلم، یعنی من همه کاره سارگل قبل از این که دختر شما باشه خواهر آیهانه. و در نبود آیهان_

 خودش این اختیار تام رو به من داده.

 گفت: سمن با تحکم

 ی سارگلم.مگر این که من مرده باشم. یادت نره قبل از آیهان من همه کاره_

 رو کرد به سمت ما و ادامه داد.

 اما تنها دختر مجرد این خونه سهاست. ؛خیلی خوش اومدید_

 بالفاصله گفت:هاوش 

 وغه.در_

 سمن تیز نگاهش کرد.

 سارگل نشون کرده ست._

 ن سارگل توی سالن پیچید.اصدای لرز

 مامان!_

 گفت: خبیثی نگاه همه به سمت سارگلِ سینی به دست چرخید و پوالد با لبخند

 اینم از عروس خانوم._

 پوالد!_

 تشر مرتضی هم باعث نشد پوالد کوتاه بیاد.

 بهتره بریم سر مبحث شیرین مهریه.خب عروس خانوم هم چایی رو آورد. _

 گفت: آمرانه این بار سمن قد علم کرد و



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

86 
 

 مرتضی افسار پسرتو به دست بگیر._

 .که نشون از تمسخر بود ای بلند زدپوالد تک خنده

 تونه افسار منو کنترل کنه؟وقتی افسار خودش دست شماست چطور می_

الد نشست. صدای سیلی توی سالن ساکت دست مرتضی باال رفت و به آنی روی صورت شیش تیغ پو

همه شوکه شدیم. هیچ کدوم از ما انتظار دعوا اون هم  چسبیدم.پیچید و من وحشت زده به محمدحافظ 

والد پوسط مجلس خواستگاری رو نداشت و این واقعا یک اتفاق غیرمنتظره و قابل پیش بینی برای ما بود. 

 های پدرش گفت:بود. خیره به چشم أسفدش ت، منتها این بار طعم لبخنهنوز لبخند داشت

من حیوون خونه زاد شما نیستم که هر امری کردید بگم چشم.  .فسار من نه دست توئه، نه دست زنتا_

 ی رضایتش نیست.زبون نیستم. سکوت هر آدمی هم نشونهمثل اون دختر هم بی

 لرزید اشاره کرد.هاش میکه سینی چای بین دست گلبه سار

ردید که کساکت بود فکر کردید راضیه؟ هه نخیر! تمام مدتی که تو و زنت داشتید خیال بافی میچون _

پوالد بدبخت رو مثل همیشه بازیچه کنید این دختر با این پسر دوست بود و رویای ازدواج باهاشو تو 

وش خوب گ رش...به عنوان براد دی خواستگاری بگیرنپروروند. وقتی به خونه زنگ زدند تا اجازهسرش می

 کن زن بابا به عنوان برادرش اجازه دادم تا با مرد رویاهای دخترت آشنا بشی.

 سارگل با بغض صداش زد:

 داداش._

 دفعه داد زد:پوالد یک

بند. م دهنتو بگفتی داداش اللمونی گرفتی پس االنزدی و میدهنتو ببند! اون موقع که باید حرف می_

 قط به خاطر سکوت تو بود.جا کشید فاگه کار ما به این

 با عصبانیت بلند شد و گفت: دیگه این بی احترامی به حضور ما رو تحمل نکرد و مامان

 تماشا کنیم. جا نیومدیم که تئاتر شما روبسه دیگه! ما این_

 گفت:طعنه آلودی زد و مرتضی پوزخند 

 ببخشید خانوم دکتر اگه باعث آزارتون شدیم. خانم دکتر فروغ فاخر!_
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لرزید خیلی زود به سمت مامان چرخید و زیر لب نگاه تیز سمن از روی سارگلی که درست مثل بید می

 زمزمه کرد:

 فروغ!_

 بابا در حالی که بین ابروهاش گره محکمی افتاده بود گفت:

 بهتره ما بریم. _

 سف ادامه داد.أرو به هاوش با ت

 زن گرفتن از دارالمجانین در شأن تو نیست._

 :اخطار دادصبی با صدای بلندی به سارگل نگاه کرد و سمن ع زده خجالتهاوش 

 بهتره احترام خودتونو نگه دارید._

 و بالفاصله پوالد رو مخاطب قرار داد و تهدید کرد:

 کنم.تکلیف تو و خزعبالتتم مشخص می_

 پوالد ریشخندی زد.

ص خخواد مشمادر رو نمیتکلیف منِ بیتو اگه مادری بشین باالسر دخترات که از ترست زیرآبی نرند _

 گن منِ بدبختم.جا مونده که میکنی. من تکلیفم معلومه؛ از اینجا رونده از اون

 گفت: کوبنده انگشتش رو به سمت سمن گرفت و

ولی ببین منو زن بابا، یادت نره تو مادر من نیستی که بخوای آستین برام باال بزنی و زنم بدی تا سر به _

ام ندازم جلو سگ تا شکمش از عقل گندیدهبرم و میمن سری که تو بخوای به راه بیاریش میراه بشم. 

 ه.دحق انتخاب نمیده فقط دستور می زنی که کنم جلواما سر خم نمی ؛سیر بشه

 نیشخند زد و به ما اشاره کرد.

ت تا یه دوتا دختر جا تا بهت بگم سرتو از زندگی من بکش بیرون و بکن تو زندگیکشوندم ایناینا رو _

 وقت گند کارشون در نیاد.

 بار سارگل با گریه گفت:این

 داداش._

 پوالد کت چرم سیاه رنگی که روی مبل بود رو چنگ زد و خطاب به سارگل گفت:
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 طوری راهِ خوندم الل نشو و حرف دلتو بزن واسه همین بود. واسه این که ایناون زمان که تو گوشت می_

مامان و بابات نشون ندم. رسوات کردم تا یاد بگیری نه بذاری برات تصمیم بگیرند نه  از هم سوامونو به

 بذاری زنجیرت کنند دور پای منی که به قول مادرت سر به راه نیستم.

 رو به پدرش ادامه داد.

ایم رو کشی زن صیغهگرفتی من چیزی گفتم که حاال واسه من خط و نشون می پسرعموتوتو رفتی زن _

نم؟ هه چاییدی پدر من! مایه آبرو ریزیتم؟ خب کاری نداره که ثبت احوال آشنا دارم اسممو از تو ول ک

ات خط بزن. تو وصیت نامه هم قید کن تف بندازید کف دست این پسر نمک به حروم. البته شناسنامه

 کنه و یه آبم روش.ذکرم نکنی سمن خانوم زرتی همه چی رو هوتوتو می

 ز عصبانیت سرخ شده بود گفت:سمن در حالی که ا

 مرتضی دهن پسرتو ببند._

 شی، نه؟شم پسر مرتضی؟! تو دیگه مادرم نمیرسه میجا که مینهه ای_

 کرد.سمن با حرص نگاهش می

 شدی یکی عین آیهان.شدی، میتو اگه پسر من بودی که این نمی _

 ی هیستریکی زد.پوالد قهقهه

 مادر نمونه؟دونی االن آیهان خانت کجاست می_

 گفت: لحنی مفتخرانهسمن با 

 موریت.أخب معلومه، م_

 که پوالد گفت: انداختبه ما  نظری پوالد پقی زد زیر خنده و سمن از تمسخرش خجالت زده

خوره. از عرش خورده زمین و چاییدی زن بابا. پسرت یه هفته ست که بازداشتگاه داره آب خنک می_

 کنی این سربازه به خاطرو عزای غلطی که کرده رو گرفته. فکر مینشسته رو فرش خاکی بازداشتگاه 

کشه؟ نخیر! به خاطر گند آیهان خانته، که ای سگ بشاشه تو عقل ناقصش طالهای تو داره کشیک می

 تون انداخت تو دهن شما.که حرف من و سارگل رو همین عزیز کرده

 ی سمن زد و محکم گفت:انگشتش رو به شونه
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کنم وسط پیشونیش تا حاال حاالها اون تو بمونه که اگه بیاد بیرون خودم یه گلوله خالی میدعا کن _

 دیگه راه راستو نخواد با ازدواج با سارگل به سمت منِ نااهل کج کنه.

 سمن با ترس پرسید:. شنه پا چرخید و به سمت در رفتروی پا

 حالش خوب بود.دروغ گفتی دیگه، نه؟ من... من دیشب با آیهان حرف زدم، _

 پوالد ایستاد و پوزخندی زد.

ی شما که کیا و زن بابا، چه برسه به عزیز کرده ددنی زنگ زدن میهای معمولی هم اجازهبه بازداشتی_

 بیایی داره تو اداره.

 و گفت: انداختنگاهی به ما 

فتار یحت خودتونو گرجور که باید پیش نرفت. ما که رفتیم، از من به شما نصببخشید اگه مهمونی اون_

 این خانواده نکنید. شب عالی پرتقالی.

 قبل از خروج به سمن گفت:

 کنم.راستی زن بابا، من با دختری که دوست پسر داره ازدواج نمی_

 یشخند زد.ر

 چون هیچ فرقی با همون زنی که صیغمه نداره._

 هاوش خواست از جاش بلند بشه که محمدحافظ خیلی زود مچش رو گرفت.

 مرتضی با عصبانیت گفت:

 احمق اینم ناموس خودته!_ 

 پوالد چند لحظه نگاهش کرد. ته نگاهش کینه بود.

 تنها ناموس من مادرم بود که تو کردیش زیرخاک._

جا آروم گرفت. این پسر طوفان بود! گردباد بود. شایدم زلزله بود. هرچی که بود بعد از رفتنش رفت و همه

 خونه آروم گرفت.

که  گرفت. مرتضی از اینهمش ریخته بود و با نگرانی شماره می. خبر پوالد بهافتاده بودتکاپو  بهسمن 

جلوی چشم مامان و بابا توسط پسرش کوچیک و تحقیر شده بود عصبی بود و این عصبانیت رو سر ما 

 خالی کرد.
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نیت امرخیر اومدید در  دونستم بهکنید؟ از همون راهی که اومدید برگردید که اگه میبه چی نگاه می_

 کردم.رو هم به روتون باز نمی

 به مامان تیز و پر از کینه نگاه کرد.

 خیر شما خیلی سال پیش به ما رسیده._

 سارگل با بغض صداش زد:

 بابا!_

 سمن بود که در جوابش با حرص داد زد: 

 برو تو اتاقت تا بیام تکلیفتو مشخص کنم._

 ونه بود که ورد زبونش تکلیف تعیین کردن برای بقیه بود.ی این خاین زن انگار همه کاره

کرد نگاه انداخت و بعد سینی چای رو به دست سها سارگل با چشم خیس به هاوش که نگران نگاهش می

 سمن از سها پرسید: داد و به سمت اتاقش دوید.

 توی این مدتی که من و پدرت سفر بودیم آیهان خونه نبود؟_

 داد:سها کوتاه جواب 

 نه._

 سمن عصبی گوشی توی دستش رو روی میز کوبید و مستأصل گفت:

 ده.و نمیر سردار جوابم_

 کنیم.ها حلش میسمن بعد از رفتن مهمون_

 حکم گفت:آمرانه و متبابا این بار 

 هاوش بلندشو._

هاوش هنوز نشسته بود که محمدحافظ بلند شد و با کشیدن بازوش اون رو هم بلند کرد. بابابیژن با گرفتن 

 ابروهای مرتضی ،چشم مرتضی دست به دست بابا داد مامان جلویدرست زمانی که دست من بلند شد و 

 سخت به هم گره خورد.

 جا اشتباه بود.از اول هم اومدنمون این_

 ن گفت:سمن در جواب ماما
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 سعی کن دیگه از این اشتباها نکنی خانوم دکتر. _

اش ممکنه یه اشتباه رو هزار بار تکرار کنه. آخه من عادت ندارم تو من یه مادرم، یه مادر به خاطر بچه_

 طورخونه حکم صادر کنم و دستور بدم پسرم چی رو دوست داشته باشه و با کی ازدواج کنه. من همون

هاشم به خودم یاد دادم. پس اگه دوباره مزاحمتون دش دادم راه اومدن با دلش و خواستهکه راه رفتن رو یا

 شدیم یادتون نره به خاطر دل خودم نیست، به خاطر احترام به دل پسرمه که با دل دختر شماست.

 سمن از لحن محکم و جواب قاطع مامان سرخ شد.

 تون کنم؟راه خروج رو بلدین یا راهنمایی_

 ون از لطفتون.نه. ممن_

اش همراه بابا قدم برداشت و جلوتر از ما به سمت در رفت. بابابیژن عصا زنان مامان بعد از اتمام جمله

 قدمی برداشت که مرتضی گفت:

ها رو پاره کردی، آقای وکیل امیدوارم این آخرین مالقاتمون باشه. یادتون نره خود شما ریسمان رابطه_

ال این ریسمان پوسیده و پاره رو با یه وصلت غلط گره بزنی و بخوای درستش نخواه که بعد از این همه س

 شند، تاشند فقط زیر چسب پنهان میا هیچ وقت با یه چسب زخم خوب نمیه کنی که بعضی از زخم

 شون و دردت به یادت نیاد.نبینی

 کرد. ظارشبابابیژن با غرور ن

میم رو با آدمای اشتباه پانسمان کنم. هرچند که ی زخمطمئن باش من هیچ وقت مایل نیستم رابطه_

اما اگه کاری از دستم برای پسرت برمیاد تعارف نکن. خودم که  ؛من هیچ وقت دلیل نفرتتو نفهمیدم

 پا جای پای من گذاشته. اما پسرم محمدحافظ ؛بازنشسته شدم

 با لبخند پیروزی ادامه داد.

 ده قاضی پرونده رو ببنده و حکمش مطمئن نباشه اجازه نمیشدنقر و بد پیله. تا از برنده عین خودمه، چِ_

 رو صادر کنه.

 مرتضی با نفرت آشکاری گفت:

 از شما به ما به اندازه کافی رسیده جناب سعادت._

 ی مرتضی هنوز به ما بود که آروم گفتم:نگاه پر از کینه
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 بریم بابابیژن._

 قبل از رفتنمون سمن خیلی جدی رو به هاوش گفت:

 کافیه یه بار دیگه اسمتو بشنوم تا به جرم مزاحمت برای نوامیس مردم بندازمت گوشه هلوفتونی._

 پوزخند پر سر و صدایی زدم و گفتم: ؛ اما منرش رو پایین انداخت و حرفی نزدهاوش س

 البته بعد از این که شازده پسر خودتون رو از هلوفتونی کشیدین بیرون._

تنفر گرفت و احساس این زن زورگو هیچ برام مهم نبود. بعد از دیدن اوضاع نگاهش نسبت به من هم رنگ 

خواست برادرم قاطی م دیگه حس خوبی نسبت به این ازدواج نداشتم. دلم نمیه شون مننابسامان خونه

 یک سری آدم معلوم الحال بشه. 

ی به سفأاز ت ان نگاه پرادبی در رو پشت سرمون محکم بست و ماماز خونه که اومدیم بیرون سمن با بی

 هاوش انداخت.

 به کل ناامیدم کردی پسرم._

 ای به کمر هاوش زد و گفت:ی دوستانهها پایین رفت و محمدحافظ ضربهاز پله

 بریم عموجون._

 اما منم نگران خودش بودم. بودن بین این آدم ؛فهمیدم نگران سارگلهنگاه هاوش به سمت در چرخید. می

ی زنی مثل سمن که کارش تعیین تکلیف کردن خواست برادرم بره زیر سلطهد. دلم نمیا اصال جالب نبوه

 برای بقیه بود.

رو به صندلی تکیه داده بود و  سرش چشم دوختم.سوار ماشین محمدحافظ که شدم نگران به هاوش  

 ومد.های توی ذهنم رو بپرسم که خوشبختانه خودش به حرف اخواست سوالبسته بود. دلم می پلک

اما منِ احمق انقدر خوشحال شدم از موافقت بابا که دوست  ؛سارگل گفت االن زمان مناسبی نیست_

 داشتم همه چی زودتر رسمی بشه.

 های ذهنم رو پرسید:ترین سوالمحمدحافظ یکی از پررنگ

 برادرش برای چی بازداشت شده؟_

 دونم. این که یه پلیس خودش بیفته زندان خیلی عجیبه!نمی_

 تعجب پرسیدم:م
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 مگه پلیسه؟!_

 ش شد این.ااما من گوش نکردم. عجله کردم و نتیجه ؛آره. سارگل گفت صبر کنیم تا آیهان بیاد_

 محمدحافظ با اخم گفت:

دونستند ما اومدیم ما امشب فقط عروسک خیمه شب بازی اون پسره شدیم. پدر و مادرش حتی نمی_

 برای خواستگاری!

ی احمق معلوم نیست چی گفته بهشون؟ سارگل ساده باهاشون حرف زده. مرتیکهسارگل گفت پوالد _

 هم اعتماد کرده و فکر کرده اوضاع تحت کنترلشه.

 پرسیدم: ی رد کردم تا صورتش رو ببینم. کنجکاوخودم رو کمی از بین دوتا صندل

 خوان که سارگل و پوالد باهم ازدواج کنند؟سمن و مرتضی می_

 رنگ و صدایی که از شدت عصبانیت دورگه شده بود جواب داد:پر یهاوش با اخم

 آره._

 از مادر و پدر سوان؟_

 آره._

 یعنی مرتضی بعد از جدا شدنش از مامان دوبار ازدواج کرده؟_

 چون جواب سوالم واضح بود. زیرلب با خودش گفت: ؛هاوش جوابی نداد

م ی پدر و مادرصورتی که کینه این وصلت، دراش راضین به کردم خانوادهچقدر احمق بودم که فکر می_

 توی دل مرتضی و سمن هم هست.

 چرا سمن؟_

 محمدحافظ از آینه نگاهی بهم انداخت.

 شه؟به همون دلیل که پدرت از این خانواده بیزاره. کدوم زنی از دیدن زن سابق شوهرش خوشحال می_

 آهی کشیدم و کالفه گفتم:

 قاطی شده.همه چی به طرز وحشتناکی باهم _

 محمدحافظ پرسید:

 اش درباره ی تو نگفته بود هاوش؟چرا سارگل به خانواده_
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 اش نامتعارفه.جور روابط برای خانوادهچون این_

 پس با این حساب امشب شب خیلی بدیه برای سارگل._

شم تر بشه. چدونستم نگرانه و هیچ دوست نداشتم نگرانمنقبض شدن عضالت صورت هاوش رو دیدم. می

 ای به محمدحافظ رفتم که شونه باال انداخت و گفت:غره

ی این خانواده دیگه اصال دلم به این اما باید بگم بعد از دیدن اوضاع به هم ریخته ؛خواممعذرت می_

 وصلت خوش نیست.

 گفتم: لحنی متأسفنشون بدم با حرفش موافقم با  برای این که

 ای داره!پوالد زن صیغه_

 سر تکون داد که هاوش دستش روی پاش مشت شد و با دندون قروچه گفت: المتممحمدحافظ با 

خوان هرچه زودتر سور و سات عروسیش با سارگل رو به پا کنند. جزای خطای واسه همینم هست که می_

 خوان از سارگل بگیرند.اون عوضی رو می

 داداش به نظرت داداش سارگل چیکار کرده که زندانه؟_

 رو اصالح کرد.محمدحافظ حرفم 

 بازداشتگاه._ 

 :جواب دادهاوش کالفه 

 ای که امشب دیدم نیست.دونم سارگل اصال شبیه اون خانوادهدونم. من فقط مینمی_

 به نرمی بازوش رو نوازش کردم و بهش دلداری دادم:

 نگران نباش._

ی خودش. هاوش خونهتا رسیدیم به خونه دیگه حرفی نزد. محمدحافظ نیومد داخل و ترجیح داد بره 

 اما ما توی سالن دورهم نشستیم. ؛شرمنده از مادری و بابابیژن عذرخواهی کرد و به اتاقش رفت

 خواد این وصلت پا بگیره.بعد از دیدن ماجرای امشب دیگه اصال دلم نمی_

 بابا در جواب حرف مامان گفت:

گیره. اون زنی که من امشب دیدم انگار عادت داره به تصمیم گیری برای اهالی اون مطمئن باش نمی_ 

 های ما نه ست و خالص.خونه، پس مطمئن باش تصمیمش برای ازدواج بچه
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 شدند کشید و گفت:مادری دستی به موهام که از زیر شال معلوم می

 کرد ماه پیشونی.چقدر بد به تو نگاه می_

و حس کرده بودم. نگاهش بارها روی تنم باال و پایین شده بود. نگاهش تیز بود و سوزنده. ر م اینه مخود

 کرد.انگار داشت به یک موجود منفور نگاه می

 شالم رو کنار زد و مشغول بافتن موهام شد.مادری 

 زنند.دیگه موهاتو باز نذار. خدایی نکرده چشمت می_

 بیژن پرسیدم: لبخندی به روش زدم و از بابا

 آقامرتضی چرا با شما دشمنه؟_

 چون من وکیل مادرت بودم._

 منطق!چه بی_

 مامان تلخ گفت:

 شناختی توقع منطق ازش نداشتی.و نشناختی که اگه میر تو هنوز اون مرد _

 اش باز کرد و دور موهای من بست.بافته گیس مادری کش خودش رو از پایین

 کنم فکر این دختر از سر هاوش بیفته. ما رو به اونابخوابیم. منم دعا می هرچی که بود تموم شد. بریم_

 ره وسط آتیش.نیومده. آدم که با پای خودش نمی

 بلند شد و رو به بابا ادامه داد.

ی رفت میون یه خانوادهتون زیادی آروم بوده که اگه نبود نمیبه خدا خوشی زده زیر دل پسرت. خونه_

 از هم پاشیده.

 لرزه.طوری نگو. دل که این حرفا حالیش نیست، یهویی میمادری این_

 هام حلقه شد و سرم رو بوسید.دست بابا دور شونه

 مونه زیر آوارش.تو مواظب باش دلت نلرزه که اگه بلرزه بابا می_

 خودم رو لوس کردم و بیشتر توی بغلش فرو رفتم.

 خدانکنه بابا._
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اما دریغ از حتی  ؛که من با هر تماس فراز منتظر همین لرزش بودم دونست جز خدا و خودمو کی می

 ای هیجان! حس من زیادی به این نامزدِ منتخبِ پدر خنثی بود.ذره

*** 

و بسازه. بسازه ر ی منزد. دوخط نوشته بود و همین دوخط قرار بود آیندهام دو دو مینگاهم روی متن پی

م خلع سالح بودم! سالح من چی ه هنگ بودم. خنثی بودم. شاید دونستم.دونم. نمییا خراب کنه؟ نمی

ه کدونست تصمیم درست چیه یا زبونم بود؟ عقلم که حسابی از فعالیت دست کشیده بود و نمی

 باز با خودم تکرار کردم:؟ «نه»چرخید برای گفتن یک نمی

 سپاره... غریبه؟ غریبه!ه نمیبابا خوشحاله. راضیه. با این وصلت خاطرش از من راحته. منو دست غریب_

 صورتم رو به بالشت فشار دادم و نالیدم:

 فراز هم برای من غریبه ست._

فرستاده  ون عکسهاشام لعنتی ترسیده بودم. فراز از بلیتبه طرز وحشتناکی ترسیده بودم. از متن اون پی

ی بینمت پرندهبه زودی میسالم عزیزدلم. همه چی برای رسیدن به تو مهیا شده. » بود و نوشته بود:

 «.رقاص من

اومد. از نزدیک شدن تاریخ ی رقاص خطاب کرده بود بدم میو یک پرندهر اومد؛ از این که منبدم می 

گوشی رو  اومد.ودم بین درست و غلط بدم میاومد. از خودم که به طرز فجیهی مونده بنامزدی بدم می

ی اتاقم چنگ زدم و روی تاپم پوشیدم. زیپش ی گوشهکاناپهشرتم رو از روی پرت کردم روی تخت. سویی

بدنم  دویدم تا عالوه بر عضالتم کمی میه زدم. شاید. باید قدم میرفتم طبقه پایین به رو تا نیمه بستم و

تا پام به حیاط رسید هاوش رو دیدم که داشت سوار  نرم بشه و از مرخصی بیرون بیاد. مغزم هم کمی

ی ماشین نگاهم کرد. اخم هام سرعت دادم و با نگرانی صداش زدم. از پشت پنجرهشد. به قدمماشینش می

 هم صورتش بفهمم. تونستم حال بدش رو از عضالت درداشت و می

 کجا این وقت شب؟_

 ماشینش رو روشن کرد.

 برم ببینمش. سارگل بیمارستانه، باید_

 بیمارستان! کی بهت گفت؟ تو که گفتی گوشیش خاموشه!_
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 سها بهم خبر داد._

 نگفت چش شده؟_

 در رو با ریموت باز کرد.

 انگار با مادرش دعواش شده._

 سوار ماشینش شدم.بدون تعلل نگران شدم و 

 منم باهات میام._

شرتم رو روی سرم انداختم و مثل همیشه انقدر حالش بد بود که به سر و وضع من گیر نده. کاله سویی

 خواست بهشماه گرفتگی روی پیشونیم رو زیر حجمی از موهام پنهان کردم. سرعتش زیاد بود، دلم می

 دونستم توی شرایطی نیست که به حرفم گوش بده.اما می ؛تذکر بدم

 شند.گوشیت همراهت هست تا به مامان و بابا خبر بدم؟ نگران می_

 فه گفت:کوتاه و کال

 خواب بودن._

یاده شد. همراهش جا جلوی در بیمارستان نگه داشت و پبه بیمارستان که رسیدیم ماشینش رو همون

بش رو بین صل لأکردم. عصبی نفس بلندی کشید و مستبرگشت. متعجب نگاهش  یکدفعهپیاده شدم که 

 هاش کشید.دندون

 داداشش._

رو دیدم که جلوی مردی که سر تا پا سیاه پوشیده بود ایستاده  نگاهی به ورودی بیمارستان انداختم. پوالد

 دیدم.کرد. پشتش به من بود و صورتش رو نمیهاش گوش میبود و با اخم به حرف

 پوالد؟!_

 ی لبش رو عصبی جویید.گوشه

 آیهان._

 چشم گرد کردم.

 اون که زندان بود!_

 بازداشتگاه._
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 حاال هر چی._

 خب حتما آزاد شده دیگه._

 خب چرا ترسیدی؟_

 ده سارگل رو ببینم.نترسیدم، منو ببینه اجازه نمی_

 خوای چیکار کنی؟خب حاال می_

 به نظرت کی میرن؟_

 .ه سارگل بستری باشه هست دیگهحتما تا هر وقت ک_

م رو جلو شرتدرمونده پیشونیش رو به سقف ماشین چسبوند و دستش کنار سرش مشت شد. کاله سویی

 باالتر. کشیدم و زیپش رو

 به نظرت پوالد تو تیم ماست یا تیم مخالفا؟_

 خواد تو تیم ما.ایی که ازدواجش با سارگل رو نمینجاز او_

نگاه  هام رو با زبون خیس کردم و کمی از موهام رو پشت گوشم فرستادم و از اون قامت سیاه پوشلب

زد. مخاطب پشت گوشی حرف میزد با طور که عصبی قدم می. گوشیش زنگ خورد و حاال هموننگرفتم

 دم و گفتم:برشرتم فرو هام رو توی جیب سوییدست

 هاوش حواست به من باشه._

شدم درشتی قامت اون مرد بیشتر به تر میام وارد بیمارستان شدم. هر چی نزدیکبعد از اتمام جمله

ه ردم بیشتر بکمیاومد. پوالد با دیدنم تعجب نکرد. ریلکس لبخند زد و چشمکی که حس چشمم می

 ی گوشم عبور کرد:صدای بم و سنگینی از پرده معنی سالم هست، زد.

 یعنی چی مادر؟! دو روز خونه نبودم و در نبود من جنگ رخ داده؟ همش دو روز نبودم!_

 های دستش عدد هفت نشون داد و لب زد:پوالد با انگشت

 هفت روز._

 غرید: تلخ گوشی رو پایین آورد و

 هنتو ببند.تو یکی د_

 پوالد زیپ فرضی دهنش رو بست و دست به سینه به دیوار تکیه زد.
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از  تا من دچی که سند گذاشتی االن شما توقع داری من مسائل کاریم رو براتون توضیح بدم! یعنی_

بازداشتگاه بیام بیرون؟ هزار دفعه گفتم تو مسائل کاری من دخالت نکنید. آره من خودم به سردار گفتم 

 ماس شما جواب نده. یه خبطی کردم باید مجازاتشم بکشم یا نه؟به ت

 پوالد با نیشخند گفت:

 دو روز دیگه دادگاهته، بخوای نخوای قاضی خشتکتو کشیده رو سرت._

کرد تا بیشتر گر بگیره. به فرد پشت خط که تر شد؛ چون پوالد بد آتیش خشمش رو فوت میصداش بم

 شک سمن بود خیلی کوتاه گفت:بی

 گیرم.مادر من تماس می_

های اون زیادی محکم بود که بارها قطع کرد و به سمت پوالد رفت. یا بیمارستان زیادی ساکت بود یا قدم

 ی پوالد چنگ زد و نزدیک صورتش غرید:هاش توی گوشم اکو شد. به یقهصدای قدم

 قاضی هر حکمی که بده یادت نره من مافوق توام ستوان زرنگار._

 ا حفظ نیشخندش دست اون رو کنار زد.پوالد ب

 جا اداره نیست جناب سرگرد. اوه از همین االن سروان صدات کنم یا منتظره حکم قاضی بمونم؟این_

 کنم؟دونی دارم به چی فکر میمی_

 دار بشی؟تونی بچهبه این که تموم عمر به خاطر مشکل ژنتیکی با زنت نمی_

 پوالد چرند نگو._

خانوم تا فهمید وارثی در کار نیست در عرض یک صدم ثانیه حلقه برلیان رو از انگشت آ یادم رفت سمن _

 ریحانه درآورد و نامزدی رو به هم زد.

 کنم که گم شدن مدارک کار خودته.دارم به این فکر می_

 پوالد جدی شد و غرید:

 چرند نگو._

 تو انتقام گرفتی._
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ایم جدا شدم، نه شیرین هنوز عقد کردم، نه از زن صیغه انتقام! برای چی؟ چی رو باختم؟ نه سارگل رو_

اما خودت ناک  ؛بینی جناب سرگرد تو هنوز هیچ کاری نکردی برای ناک اوت کردن مناعدام شده. می

 اوت شدی.

 فهمیدی قصدم ناک اوت کردنت نیست و نجات دادنته.کاش می_

 تونی کسی رو نجات بدی شیرین رو نجات بده.تو اگه می_

 شینه.خوره پای لرزشم میرکسی خربزه میه_

 حرف آخرت همینه؟_

 زنم که شیرین بره باالی دار.حرف آخرم رو روزی بهت می_

یدم؛ داش رو ندیده بودم چنگ زد. صورتش رو میی آیهانی که هنوز چهرهاین بار این پوالد بود که به یقه

 هاش کاسه خون بود.سرخ شده بود و چشم

گناهی رو به جرم عدالت و اجرای قانون ببرید باالی ذارم تو و اون سردار کثیف هر سر بیذارم. نمینمی_

 دار.

 ها شدی؟گناهمدافع حقوق بی_

 اما متحکم غرید: ؛پوالد آروم

 مدافع یار دلمم لعنتی._

 هه یار دل!_

 ای که گذاشته تو کاسه تو نیستند.همه مثل اون حرومزاده_

 تونستم سردیش رو تشخیص بدم گفت:شست و با لحنی که میدست آیهان دور مچ پوالد ن

 شه. چه زنچه بخوای چه نخوای شیرین زیر تیغه. چه با سارگل عقد کنی یا نکنی شیرین اعدام می_

چون شیرین سرنوشت خودش رو با  ؛ای تو ول کنی چه نکنی سرنوشت تو با شیرین گره نخوردهصیغه

 سیصد گرم مواد به گند کشیده.

 کنم.و پاکش میر گند این_

کنم به جای خیال بافی منتظر حکم اعدام هه! مگه این که فقط تو خواب و خیالت. من بهت توصیه می_

 شیرین باشی.
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اش ههای پوالد رو دیدم و فکش به قدری منقبض شده بود که اگه صدای خرد شدن دندونلرزیدن مردمک

 و در همین دعبور کری آیهان کوبید و از کنارش هنکردم. دستش رو به شوشنیدم هم تعجب نمیرو می

 حین با خصومت گفت:

 .توی عوضی گرفتارش کردی_

زمان صدای پوزخندش توی گوشم نشست. به رفتن ی کفش سیاه رنگش چرخید و همآیهان روی پاشنه

 پوالد نگاه کرد و زیر لب گفت:

 تقاص آدم گناهکار همینه، مرگ._

م. دونکشید. نفرت به کی نمی. توی نگاهش نفرت شعله میمونده بود های سیاهشنگاهم روی مردمک

ام غرق درگیری ها کی بودند؟ من چرا به جای اجرای نقشهپوالد؟ شیرین؟ سارگل یا مادرش؟ اصال این

ام؟ چرا توی همین نگاه اول ها شده بودم؟ چرا حاال ترسیده بودم از نزدیک شدن و اجرای نقشهلفظی اون

تم رو برای نزدیک شدن از دست داده بودم؟ این مرد کی بود؟ کی بود که انقدر راحت از مرگ تمام جرأ

کنه دونستم ربطش به دل پوالد چیه که به خاطرش رگ گردنش ورم میزد؟ زنی که نمییک زن حرف می

 زنه از اشک؟های فندقی رنگش برق میو مردمک

 تکونی بخورم. به تماسش جواب داد: گوشیش دوباره زنگ خورد و همون زنگ باعث شد تا

گیرم؟ کوفت بخورم من دو دقیقه امان بده به اوضاعی بله مادر؟ مگه من به شما نگفتم خودم تماس می_

ریزم تو این شکم که الهی کارد بخوره تا شما هر که به هم ریختید سر و سامون بدم بعد یه زهرماری می

؟ خواهر من انقدر بکنید. مگه دروغه مادر داری دوست داریواگذار بشید و هر ککدوم به حال خودتون 

کنه؟ پوالد شلوغش کرده؟ اتفاقا اگه یه آدم راستگو تو صاحاب شده که آقامرتضی روش دست بلند میبی

واد بست به یه مشعوره که پدر باال سرش نبوده که اگه بود دل نمیاون خونه پیدا بشه همین پوالد بی

 من. قطع کن بذار دهن من حاال که اعصابم به هم ریخته ست بسته بمونه.فروش! قطع کن مادر 

 نفس عمیقی کشیدم و بهش نزدیک شدم.

 آقا..._

 نشنید. بلندتر صداش زدم:

 آقا؟_
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 .نیم نگاهی بهم انداخت

 گم...من می ،مادر_

. یدچرخ طرفم به عرض یک صدم ثانیه نگاهشاش رو جلب کرد که دوباره در انگار توی ظاهرم چیزی توجه

 سر تا پام رو از نظر گذروند و ابروهاش سخت به هم نزدیک شد.

 تونم با گوشیتون یه تماس بگیرم؟آقا من می_

 زنم؟بینی دارم حرف میمگه نمی_

 صداش کوبنده بود و لحن بدش انگار ده بار کوبیده شد توی صورتم.

 مطلعش کنم.باید با پدرم تماس بگیرم تا  ،هببخشید من حال مادرم بد_

 به اطالعات اشاره کرد.

 زنیم.اونجا تلفن هست. الو مادر؟ هنوز که پشت خطی! خداحافظی کن میام خونه حرف می_

 دم زود تمومش کنم.کنم. قول میآقا خواهش می_

زدم به سمت اتاق سارگل میره که خیلی زود به در ورودی پشت کرد تا از من فاصله بگیره. حدس می

 م. شوکه ایستاد. مظلوم نگاهش کردم.بازوش رو گرفت

 لطفا بذارید با گوشیتون یه تماس بگیرم._

ام روی کت چرمش بلند شد های مانیکور شدهبازوش رو چنان عقب کشید که صدای کشیده شدن ناخن

زدم روی کتش خط انداختم. نگاهش بهم سنگین بود. انقدر سنگین که از کاری که کامال و حدس می

 خجالت بکشم.غیرعمدی بود 

 خوام با گوشیتون یه تماس بگیرم.سفم من فقط میأمت_

 هاش رو باریک کرد و مشکوک پرسید:چشم

 ری از خود بیمارستان زنگ بزنی؟چرا نمی_

این آدم همونی بود که چند لحظه پیش همکار و برادر ناتنی خودش رو به دزدی یک سری مدارک متهم 

ای رو هم به من بزنه. جوابی برای دزدی یا جاسوسی یا هر چیز دیگهکرد، بعید نبود که حاال بخواد انگ 

ی چشم دیدم سوالش نداشتم. فقط نگاهش کردم که پوزخند زد. گوشیش دوباره زنگ خورد و از گوشه

که هاوش سعی داشت خیلی ریلکس از سالن عبور کنه و به سمت اطالعات بره تا از حال سارگل باخبر 
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ای بیرون کشید. برگشت به سمت اطالعات، شاید وی جیبش و دیدم که نسخهبشه. آیهان دست کرد ت

کردم جز این که چشمش به خواست آدرس داروخونه رو بپرسه. توی اون لحظه به هیچی فکر نمیمی

هاوش نیفته. بدون فکر کردن، بدون تعلل، بدون این که مغزم هشدار بده مهرو این مرد پلیسه، خیلی زود 

در حال زنگ خوردن بود از دستش کشیدم که شوکه به طرفم برگشت. همون لحظه گوشیش رو که 

 صدای نگهبان رو شنیدم که دستش رو روی سقف ماشین هاوش کوبید و داد زد:

 تو از سر راه بردار.اشینآقا بیا م_

ور طو به سمت در دویدم. همون برداشتمعقب به یک قدم  ،آیهان و پر غضب در مقابل نگاه باریک شده

شرتم چنگ انداخت. پخشم زدم خیلی زود دنبالم راه افتاد. تا به خودم بیام به کاله سوییکه حدس می

هام از شدت وحشت گرد شد. ام چشمکرد روی کاپوت داغ ماشین و با احساس چیز سردی روی شقیقه

 ای کهسمتش متمایل کردم و با دیدن اسلحهآب دهنم رو سخت قورت دادم و با تردید کمی سرم رو به 

ن شک فشارم افتاد. اوم بود هنگ کردم. مغزم از کار افتاد و تنم سِر شد، سرد شد و بیادرست روی شقیقه

هایی که توی های متنوعم و مداللحظه مغزم چنان قفل کرده بود که نتونم از کمربند سیاهم و حکم

 ی بکنم.امسابقات برده بودم هیچ استفاده

هاش رو چنان با قدرت پنجه کرده بود که تلف شدن موهام شرتم بود و ناخنچنگش هنوز به کاله سویی

تونستم تشخیص بدم. خم شد روم. سرش رو بهم نزدیک کرد و کنار گوشم رو میون مشت محکمش می

 لب زد:

 آدم کی هستی؟_

اما  ؛خواست حرف بزنم. توضیح بدممیدلم  روی صورت سردم حکم آتیش رو داشت.های داغش نفس

  افرادی که دورمون جمع شده بودند.زبونم بند اومده بود. ترسیده بودم، نه تنها من بلکه تمام 

 دوباره کنار گوشم گفت:

 زنی یا مغزتو پخش کنم رو همین ماشین؟حرف می_

یکم بود. انقدر که عطر کشیدم. نزدصداش محکم بود. جدی بود. به خدا که مرگ رو از نفس هاش بو می

هام و من هربار با گرفتن نفس، بوی تلخش بپیچه توی تلخ و گرمش برای همیشه حبس بمونه توی ریه

ام حس سرم و به یاد بیارم مرگ رو... مرگ رو... مرگ رو... همین مرگی که حاال سرماش رو روی شقیقه
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له اون بند انگشت رو فشار بده و با یک گلوکردم و فقط یک بند انگشت باهام فاصله داشت. کافی بود می

 و محکوم کنه به مردن!ر من

 خواستم یه زنگ بزنم.من... من... فقط... فقط... می_

اش هبرای تهدید بیشتر اسلح ضامن رو کشید تا و فهمیدم که فشار اسلحه رو روی شقیقه ام بیشتر کرد

هام گاز گرفتم. این مرد کمی لبم رو بین دندون هام رو روی هم فشار دادم و. چشمنهی شلیک کآماده رو

 .کردد و این مرد حکم مرگ صادر میکراز مادرش نداشت؛ مادرش تعیین تکلیف می

 کردم شنیدن صدای پوالد تا این حد خوشحالم کنه.هیچ وقت فکر نمی

 کنی؟! خانوما آقایون لطفا متفرق بشید.داری چیکار می_

 افراد حاضر چرخوند.دیدم که کارتش رو جلوی چشم 

 ستوان زرنگار هستم. لطفا متفرق بشید و تجمع نکنید._

 به ما نزدیک شد و کنار گوش آیهان غرید:

 بیارش پایین. سردار چرا خلع سالحت نکرده؟!_

 اینم جاسوس پاشاست._

 دست پوالد روی دستش نشست.

 شناسم.الفش کن. این دخترو من میغ_

 ختم.شنامنم اون حروم لقمه رو می_

ات کرده. هنوز از بازداشتگاه نیومده بیرون بیارش پایین. تو به استراحت نیاز داری. بوی خیانت دیونه_

ش الفغها. ریحانه. حاال هم این بدبخت. انگشت اتهامت به سمت همه ست. اول من. بعد مادرت. بعد بابا. س

 کن. این یکی از هیچی خبر نداره.

 ام بلند شد.صدای نالهاین بار ام فشار داد که بیشتر روی شقیقهبی رحمی  با قساوت واسلحه رو 

 چرا گوشیم رو دزدیدی؟_

 م.ضعیف جلوه کنبه چشمش  ، دلهره و اضطرابم بغض بشه ونذاشتم ترسم، دردم

 خواستم یه زنگ بزنم.ندزدیدم فقط می_

 پوالد دستش رو پایین آورد و گفت:
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 سته سرتو گرم کنه داداشش بره مالقات سارگل.این دختر، خواهر دوست پسر سارگله. خوا_

تونستم کمرم رو راست کنم. دلم دستم رو به کاپوت تکیه زدم و آروم برگشتم. هنوز روم خم بود و نمی

های ظریفم از پس اون گردن اما مطمئن بودم دست ؛خواست با یک فن حسابی گردنش رو بشکونممی

زد. نگاه بود. موهاش ریخته بود روی پیشونیش و پلک نمی زد و سرخ شدهکلفت برنمیان. نفس نفس می

پخش کنم. چند روی کاپوت کرد، خیره! انقدر خیره که من کم بیارم و خودم رو خسته از این تنش می

اشت دلحظه چشم بستم و آب دهنم رو قورت دادم. نفسم جا نیومده بود و تا این عزرائیل چشم ازم برنمی

 اومد.نفسم جا نمی

جوری پیش بری دو روز دیگه جلو قاضی خودتم متهم به بیا بریم خونه. تو باید استراحت کنی. همین_

 کنی.خیانت می

ام کم داشت گریهکنه. کمرم درد گرفته بود و کمهام رو باز کردم و دیدم هنوز داره نگاهم میچشم

ذاشت؛ به طوری که راه نفسم بسته این بار زیر چونه ام گ رواش دوباره خم شد روم و اسلحه گرفت.می

 . نزدیک صورتم لب زد:شد

 خواستی سر منو گرم کنی؟می_

 زبونم الل شده که نیشخند زد و گفت:از ترس فهمیده بود 

 ام کنم؟های ادارهتو خوراک سگجا از هم بپاشونم و جنازهتونم مغزتو همیندونی االن میمی_

 اما تمام جرأت خودم رو جمع کردم و زبون باز کردم. ؛اومدهرکاری برمیاز این عزرائیلی که من دیده بودم 

 به... به... چه... جرم..._

 به پا الل از دنیا نری._

الف کرد و راست ایستاد. از تمسخر کالمش خجالت نکشیدم، حرصی نشدم، غاش رو با ریشخند اسلحه

 گلو خفه کردم. در ستادم. کمرم درد گرفت و آخم روبلکه جرأت گرفتم و راست ای

 چشم جناب سرهنگ._

 سرگرد._

 مایی.تیمسار_

 .اش زدای به شونهای زد و ضربهپوالد تک خنده
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  چهار روز دیگه دوباره شدی سلطان* ما. ببین اینو کی گفتم. مهرو تو هم شاهد باش._

 گفتند(.یم ضاشاه در ایران به سروان سلطانپیش از دوره ر )سلطان:

 اشاره کرد.ش ابه شونه

 جا میفته.خورم یه ستاره از اینحاضرم قسم ب_

 .زل زده بودبه من توجه به اون اش لبخند روی لبم نشست. آیهان بیبلند قهقهه زد و از خنده

 کنم.روشن می تکلیفم رو با تو و برادرت بعداً_

 کنند.کردم فقط مادرتون تعیین تکلیف میفکر می_

 پوالد با نیشخند گفت:

 ملکه ست. وزیر_

 اما خیلی جدی گفت: ؛آیهان دوباره یک قدم بهم نزدیک شد و نزدیک صورتم آروم

 تا االن که الل بودی؟_

 الف شده بود اشاره کردم.غاش که به اسلحه

 قفل زبونم رو باز کردی._

شرتم رو که از سرم افتاده بود با اما تکون نخوردم. کاله سویی ؛هاش باال اومد که دلم فرو ریختدست

 هام گفت:ترین حالت ممکن برگردوند روی سرم و خیره به چشمخشن

 بزن به چاک._

ش های تیزگفت که جرأت سرپیچی نکنم. با شنیدن صدای متعجب هاوش نگاه از چشمی آمرانه قدربه 

 گرفتم.

 مهرو!_

 چرخید و کسی که حرف زد نگهبان بود: مون به سمت هاوشهر سهسر 

 زود ماشینتو از جلوی در بردار._

حاال  کردمی یک بند انگشت با من فاصله داشت. فکر مینگاه هاوش به آیهان بود. آیهانی که به قاعده

دار پوالد هش اشت هاوش رو با نگاهش سالخی کنه.اما انگار تصمیم د ؛اش رو به سمت هاوش بگیرهاسلحه

 داد:
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 مونه.هرچه زودتر برید به صالح همه_

 کنار گوشم زمزمه کرد: 

داداشتو ببر. اینی که می بینی هارت و پورت نیست، یه شیر زخمیه. یه شیر هم هر چقدر زخمی باشه _

تره. تو ببر. این از یه تیمسار هم خطرناکم داداشیداستخونم الی دندونشه بهت هشدار مبازم شیره. منی که 

 خطرناک که عشق منو برده زیرتیغ!انقدر 

هشدارش انقدر جدی بود که خیلی زود به خودم بیام و دست هاوش رو به سمت ماشین بکشم. پشت 

ت خواسم خیلی زود نشستم. آیهان درست مقابل ماشین ایستاده بود و دلم میه فرمون نشست و خودم

 شم.با تمام وجود پام رو روی پدال گاز فشار بدم و از روش رد ب

 خوای تو برو خونه، مامان سمن بیاد باالسر سارگل؟داداش بیا بریم یه چیزی بخور. می _

 ی سمت من اومد و خم شد. هنوزم نگاهش به من خیره بودتوجه به حرف پوالد به سمت پنجرهآیهان بی

 .و تعبیر این نگاه در توان من نبود

حسابی بیا. زرنگارها آبروشونو از تو جوب پیدا  دفعه بعدی که مریض یه زرنگار بود با پوشش درست و_

 نکردن خانوم راپونزل.

اش به موهای بلندم جلب شده بود، انقدر زیاد که توی ذهنش شد توی اون اوضاع بد توجهباورم نمی

 راپونزل رو زنده کنم!

 کج خندیدم.در جوابش خواستم جلوش کم بیارم. نمی

 تیمسار. امیدوارم دفعه بعدی مریض خودت باشی_

 نیشخندی زد.

 ی همین بیمارستان، با یه مغز از هم پاشیده و زبون بریده.شایدم تو باشی؛ توی سردخونه_

 هه! شما تازه از بازداشتگاه آزاد شدی خوب نیست دوباره بیفتی توش._

 ؛درکنه. سزنه و توی ذهنش خاکم میتونستم خوب ببینم که با نگاهش داره دارم میاما می ؛حرفی نزد

 اما کامال دستوری گفت:

 خداحافظی کن._
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هاوش راه افتاد و آیهان قامت بلند و درشتش رو راست کرد. گوشی توی دستم زنگ خورد و من تازه به  

خواست جواب بدم و بهش لم مییاد آوردمش. توی مشتم عرق کرده بود. اسم ریحانه روی صفحه افتاد و د

 «.ت بدهخودتو از دست این عزرائیل نجا» بگم:

طور که انتظار اما حرکت ماشین تنها بهم اجازه داد از پنجره گوشی رو پرت کنم به سمت آیهان و همون 

وش ام گذاشتم و هاهای دستم رو کنار شقیقهداشتم خیلی فرز روی هوا گرفتش. با لبخند کجی انگشت

 .دادم نبیرو ه نفسم رو راحتخربستم و باألبا نیش گاز پر سر و صدایی از جلوی چشمش عبور کرد. چشم 

 داد!ی احمق داشت به کشتنم میمرتیکه_

 .ی بهم انداختهاوش نگران نگاه

 چیکار کرد؟ چرا انقدر رنگت پریده؟_

شرتم دستی به پیشونیم کشیدم و عصبی از شدت گرمایی که حاال کل تنم رو احاطه کرده بود کاله سویی

 جمع کردم.رو کنار زدم و موهای بلندم رو از دورم 

 احمق بهم مشکوک شده بود. هفت تیرشو گذاشته بود روی سرم._

 اوضاعش اصال خوب نیست._

 کنجکاو به طرفش برگشتم.

 چطور؟_

ت امروز گفشونو یه شبه به باد داده. سارگل میگند زده به مدارک پرونده یه باند بزرگ. زحمت سه ساله_

ه انقدر عصبی بوده ک مه بازجویی کرده. به همه مشکوکه.شونو تبدیل کرده به سلول انفرادی. از هخونه

 سارگل دچار حمله آسم شده.

 ام رو فوت کردم بیرون و شوکه گفتم:نفس حبس شده تو سینه

 گم فرشته مرگ! عزرائیل!گه یه شیر زخمی من میاین دیگه کیه! پوالد می_

 ن و دوباره تکرار کردم:چشم بستم و جسم پر از تشویشم رو رها کردم روی صندلی نرم ماشی

 عزرائیل!_
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های داغش بشینه روی کردم. انقدر نزدیک که نفسزد. هنوز نزدیک به خودم حسش میقلبم تند می

توی همین » جمد کنه. صداش هنوز توی سرم بود:مغزم رو من مااش روی شقیقهگوشم و سردی اسلحه

 «!بیمارستان، با یه مغز از هم پاشیده و زبون بریده

*** 

ام کرده بود. بدتر از من مامان بود که کالفه ،نگاه کردن به کار کردن تر و فرز حمیرا خانوم و دخترش صبا

هاش بود افتاده بود به جون دیوارها و با حرص تمامشون هم و اخمی غلیظ که ناشی از نگرانی با صورتی در

 کشید.رو دستمال می

زدند و اون هاش رو سانت میدوختند، اندازهباس میحس کسی رو داشتم که شده بود عروسک! براش ل

جنس پارچه چی باشه؟ مدلش  ،کرد که لباس چه رنگی باشهظر نمیزد. حتی اظهار نفقط لبخند می

م ه م حلقه نامزدی رو انتخاب نکرده بودم مزخرف بود! نبود؟ شایده چطور باشه؟ این که حتی من خودم

نگ ساده ست یا یک برلیان درشت؟ مگه مهم بود جنس لباسم چی م یک ریانبود. مگه مهم بود حلقه

ن افتاد و خیال بابابیژها دست غریبه نمیباشه یا مدلش چطور باشه؟ مهم این بود که تنها دختر سعادت

 و باباسهراب راحت بود. هه!

های ی موهام رو باز کردم و تمام تشنجکنترل رو روی کاناپه ول کردم. گیره pmcبا دیدن آرم آبی رنگ 

نم پیچ و تاب ت بدنم واعضای های تند تونستم میون حرکتمغزم رو با حرکت دست و پام خالی کردم. می

نگاه متعجب سه نفر را روی خودم ببینم. صدای آهنگ جنیفر انقدر بلند بود که من  ،چرخش موهام و

 هایصدای نگران مامان رو بشنوم. حتی مهم نبود که آهنگ بعدی یکی از غمگین ترین آهنگ نتونم

و بدنم درست مثل یک اسفنج  ندچرخیدرقصیدم، موهام وحشیانه توی هوا میممکن بود؛ من هنوز تند می

 بود نامزدی کردم، برای یک نامزدی خانوادگی! مامان گفتهشد. باید خودم رو آماده مینرم خم و راست می

اما  ؛همه چی رو تغییر میدم« نه»کوچیک و خودمونی باشه. شاید امید داشت من قبل از عقد با یک 

راحتی خیال باباسهراب مهم بود. این  ،سخت در اشتباه بود؛ چون برای من تصمیم های خودم مهم نبود

چشم سعادت ها باقی بمونم  ها دست غریبه نیفته مهم بود. این که هنوز نورِکه تنها نورچشمی سعادت

 مهم بود.
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ها ارکت. نگاهم به پافتادم روی زمین که دنفهمیدم سرم گیج رفت یا صندلم روی کف نمناک سالن سر خور

های خودم بود. حالم بد بود! بد بودم! ترسیده بودم؛ بود و تنها صدایی که توی گوشم بود صدای نفس

ام. انگار حاال هم داشتم به مرگ و گذاشته بود روی شقیقهاش ردرست مثل اون شبی که عزرائیل اسلحه

شدم. با این تفاوت که قرار بود به جای اسلحه یک حلقه بشه طناب دارم. من فراز رو دوست نزدیک می

 نداشتم و اون قرار بود آخر همین هفته بیاد برای نامزدی! حقیقت تلخی بود.

شنیدم. خودش صدای آهنگ رو خفه کرد و کنارم زانو زد. وی نمیصدای مامان رو از بین صدای بلند تی

 موهای پریشونم رو از توی صورتم جمع کرد و به چشم هام خیره شد.

 حالت خوبه عزیزم؟_

 ای زدم.لبخند کج و کوله

 خوبم._

 سوزوند.م رو میاخوب بودم فقط بوی واتکس و موادشوینده داشت معده

 تو یه چیزیت هست مهرو._

 زمین گرفتم و بلند شدم. دستم رو به

 میرم برای شب آماده بشم._

 مامان غرغر کرد:

دو دارن دستی دستی خودشونو بدبخت  فهمم چرا همه چی انقدر به هم ریخته! دختر و پسرم هرمن نمی_

گن بزرگ شدند و انقدر عاقل هستند که خوب و کنند و من باید باهاشون راه بیام. چرا؟ چون میمی

ا فهمیدید اون پسر انقدر پاید و نفهمیدید چی به چیه؛ که اگه میمند. به خدا که هنوز بچهبدشون رو بفه

اش کردی. زنی که به تمام خانوادهکرد برای مراسم امشب و تو هم به زنی عین بهین اعتماد نمیفشاری نمی

 معیارهاشام پشت پا زد به خاطر اقامت امریکا و حتی ککشم نگزید وقتی شوهرش ولش کرد؛ چون تم

شد توی زندگی کردن توی یه کشور آزاد! حاال تو با خودت چی فکر کردی؟ این که بهین به خالصه می

گذره؟ هه مهرو یادت نره اون به خاطر زندگی که باب میلش خاطر تو از اقامتش و زندگی عیونیش می

بود. برای بهین فقط باشه از پدر و مادر و برادرهاش دور شد و حتی خیانت شوهرشم براش مهم ن

 های خودش مهمه، نه من و تو و پدرت.خواسته
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 ها باال رفتم که عصبی گفت:از پله

 گوشت با منه؟_

 ها خسته نگاهش کردم.ایستادم و از باالی پله

 شه. دیگه دیره برای درست فکر کردن.مامان آخرهفته میان و نامزدی رسمی می_

ندادم مامان ادامه بده. زیر دوش حموم ایستادم و چشم بستم. دلم ها رو تندتر رفتم و اجازه باقی پله

انم داداش آیه» خواست به مراسم خواستگاری امشب فکر کنم. به این که سارگل به هاوش گفته بود:می

 «.خواد باهاتون آشنا بشهمی

فقط به خاطر این م ه پس انقدر عاقل بود که خواهرش رو به زور قالب همکار و برادر ناتنیش نکنه؛ اون 

برعکس  تونستمهربونی کردن هم بلد بود و می ،که پوالد دل بسته به مجرمش! پس این عزرائیل سنگدل

 مادرش و ناپدریش با دل خواهرش راه بیاد.

کردم اراده دستم رو به موهام کشیدم، دقیقا جایی رو که تو چنگش گرفته بود. هنوز هم حس میبی 

 جا لب زده بود:از پشت سرم روی گوشم نشست. همین سوزه. دستمپوست سرم می

چون عطر  .هاش داغ بود، پر از خشم بودنفس و من در جوابش الل شده بودم؛ چون ؟«آدم کی هستی» 

تلخش درست مثل طعم تلخ مرگ بود. اون مرد... اون عوضی... شایدم به قول پوالد اون شیر زخمی کاری 

نه. ی گسش توی ذهنم بموار ترس واقعی رو تجربه کنم و برای همیشه مزهبا من کرده بود که برای اولین ب

 حاال ده بار سرم فریاد زده بود: ذهنی که از اون شب تا

 !«کردی؟ بازی با یه شیر زخمی؟! انگار یادت رفته هنوز فقط بیست و پنج سالتهاحمق داشتی چیکار می»_

داشتم برای زندگی کردن، زندگی که خودم بخوام.  آماده شدم. هنوز فرصت اومدم، بیرون از حموم که

تونستم عزای زندگی اجباریم با کوتاه بود فرصتم، فقط تا آخر هفته؛ اما همون هم غنیمت بود. بعدا می

 ی براق رو روی پیشونی سیاهمفراز رو بگیرم. موهام رو با حوصله بابلیس کردم. قسمتی از موهای فر شده

ی تیره رنگ کشیدم. پیشونی سیاه! این اولین خشک شد و انگشتم رو روی هالهانداختم. دستم روی هوا 

های تار باباسهراب بودم یا دخترماه هاوش یا ماه کردم. همیشه یا ماه شبطور تعبیرش میبار بود که این

ی مدختر پیشونی سیاه بودم که به خاطر تک بودنش، نور چش کاما حاال به نظر خودم ی ؛پیشونی بابابیژن
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ید فراز همون کردم! شاقدر ناامید و بد فکر میافتاد دست غریبه. نباید اینبودنش، سوگلی بودنش نباید می

 ها بود.مردی بود که الیق تنها جواهر سعادت

تموم کردم. زود آماده هام رو با ریمل زینت دادم و خط چشم باریکی کشیدم. با رژ کمرنگی آرایشم رو مژه

بار دیگه رژم رو تجدید کرم و کمی کرم پودر زود که تا وقتی هاوش در اتاقم رو زد یک شده بودم. انقدر

هاش پیدا بود بازوش رو به سمتم گرفت تازه روی پوستم زدم. از اتاق که بیرون رفتم با برقی که از چشم

درهمش  هایا از اخمو منم با لبخند دست دور بازوش حلقه کردم. وقتی رفتیم پایین بابا کامال آماده بود؛ ام

 معلوم بود که از رفتن دوباره به اون باغ راضی نیست.

 کنیم بابابیژن و مادری بیان؟صبر نمی_

 هاوش جوابم رو داد:

 محمدحافظ زنگ زد گفت اونا خودشون میان، ما بریم._

ها گل از روی سری تکون دادم و سوار ماشین بابا شدیم. هاوش مثل بار قبل گل رز گرفته بود؛ قرمز. نگاهم

ابتش از بزد. توی اوضاع بد فکریم خیالم روی صورتش چرخید. نگاهش اشتیاقش به رسیدن رو فریاد می

 تونستمشدم حاال میکنه. شاید اگه منم عاشق میکه حداقل اون طبق میلِ دلش زندگی می راحت شد

 به فراز گفته بودم. خطابای که ته ذهنم بارها و بارها با خودم «نه»یک دلیل بیارم برای 

بار عالوه بر پوالد آیهان هم هم زمان با محمدحافظ رسیدیم. مثل بار قبل همون سرباز در رو باز کرد. این

اش رو اراده دست محمدحافظ رو گرفتم. کتی به تن نداشت و مطمئن بودم اسلحهبرای استقبال اومد. بی

ی هاش رو فرو کنه توی مغزم و جنازهنبود که چنگالهای سیاه بعید اما از این چشم ؛جایی مخفی نکرده

 ی همون بیمارستان!بدون مغزم رو بفرسته به سردخونه

ی من و حافظ، به سمت مامان و بابا چرخید و های به هم گره خوردهنگاه بدون لبخندش از روی دست

برخورد  تربابابیژن صمیمیای انعطاف یا لبخند خوش آمد گفت. مامان و بابا تشکر کردند و با بدون ذره

 کرد.

 حالتون چطوره جناب سعادت؟_

 بابابیژن لبخند زد.

 اما فکرکنم تو خوب نیستی. ببینم برای دادگاهی که در پیش داری وکیل گرفتی؟ ؛من که خوبم_
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 ی لب آیهان باال رفت و به خدا که اون لبخند هیچ سنخیتی با نگاه جدیش نداشت.گوشه

 وکیل مدافع نیاز نداره.گناه که به آدم بی_

 پوالد کنایه زد.

 گناه هم گاهی باالی دار میره. مگه نه جناب سعادت؟که سر بی سلطان اما یادت نره_

 ش به شونه ی پوالد ضربه نرمی زد.ی عصاش گرفت و با دستهبابابیژن از تنه

 نه بچه جون، کامال برعکس گفتی._

 نگاهی به آیهان انداخت.پوالد نیم

 گید.طور باشه که شما میارم همینامیدو_

 آیهان به ساختمون اصلی اشاره کرد و گفت:

 بفرمایید داخل._

 مامان و بابا قدم برداشتند و مامان رو به پوالد کنایه زد:

 ی سفر بودند که نتونستند برای استقبال بیان؟این بارم مادر خسته_

 گفت:با لحنی سنگین و موقرانه آیهان قبل از پوالد، 

ال ها بااز این پله خوام. ایشون به خاطر پا دردشون زیاد به صالحشون نیستمن از طرف مادر معذرت می_

 .و پایین برن

کردم ای که حس میای گفت و داخل رفتیم. سمن روی مبل تک نفره«خدا شفا بده»مامان زیر لب 

جا باب میلش و به نمون اوناش مشخص بود بودمخصوص خودشه نشسته بود. کامال از نوع نگاه و چهره

ی ما بیزاره. سمن خیلی ی اون نیست. مرتضی نبود و خب جای تعجب نداشت که از دیدن دوبارهخواسته

سرد سالم کرد و تنها همین! براش خوش نیومده بودیم و توقع خوش آمدگویی هم نداشتیم. با تعارف 

ی امشب اونه. از این که کامال تصادفی رو به آیهان نشستیم و من دیگه کامال باور کرده بودم همه کاره

اما انگار اون حالش  ؛زدی دق بود. قلبم توی دهنم میروی من نشست خوشم نیومد. درست مثل آینه

سها همراه با دختری چادری به جمعمون  ب قبل چیزی توی صورتش پیدا نبود.خوب بود و از آشفتگی ش

رش. صورت سفیدی داشت و ابروهای پر مشکی. آرایش خیلی پیوست. سها کنار پوالد نشست و دختر کنا
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رد داد. وقتی سالم ککم رنگی داشت و ابروهای تیره و نسبتاً پیوندش کمی صورتش رو خشن نشون می

 اومد.صداش پختگی و صالبت خاصی داشت. از من بزرگتر به نظر می

 پوالد سکوت جمع رو شکوند. 

 شناسید خب اینم...سها رو که می_

 :حرفش رو برید یحانه جدی نگاهش کرد ور

 ریحانه هستم، دخترعموی سارگل._

 :پرسیدپوالد  ازمادری 

 خواهرشما؟_

 ای گفت:پوالد با حالت بامزه

 خدانکنه._

 حافظ خندیدیم و آیهان توضیح داد.محمدمن و 

 ریحانه خانوم دخترعموی من و نوه عموی آقامرتضی ست. یعنی نوه عموی بابای پوالد._

 پوالد پاش رو روی پاش انداخت و در مقابل نگاه گیج ما ته خیارش رو پوست کند و گفت:

 ها.ماستا رو ریختن تو قیمه_

 ام گرفت که همین باعث شد نگاه آیهان به سمتم بچرخه و کمی معذب بشم.من دوباره خنده

 بابابیژن گفت: 

 لب.تون. بهتره بریم سر اصل مطبه هرحال خوشبختیم از آشنایی_

 بابا پرسید:

 آقامرتضی تشریف نمیارن؟_

 خیر._

 چرا؟ به هرحال حق پدری به گردن سارگل جان دارند._

 و آیهان جدی گفت: دبه هم انداختن معنادار آیهان و پوالد نگاهی

 ی سارگل بعد از مادرم منم. کسی حق پدری به گردن کسی نداره.جا همه کارهاین_

 پوالد حرفش رو ادامه داد.
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 همچنین حق مادری._

اش زد. سارگل که با سینی چای وارد سالن شد آیهان به روش لبخند زد. حاال و گازی به خیار پوست شده

زدند و سیاه و جدی نبودند. سارگل انگار از لبخند آیهان جرأت گرفت که هاش هم لبخند میدیگه چشم

لبخند جوابش رو داد و یک فنجون چای توجه به اخم مادرش سالم کرد و خوش آمد گفت. مامان با بی

 برداشت. سینی خالی رو روی میز گذاشت و کنار آیهان نشست.

 به هاوش گفت:خطاب آیهان  

ایی جاما از اون ؛شاید باید االن عصبی باشم از این که چندماه دور از چشم من با خواهرم در ارتباط بودید_

خوام این ماجرا به خیر ختم بشه نه شری که و میذارم که انتخاب سارگل هستید بهتون احترام می

 رسه به شکستن دل خواهرم.می

 اش فقط مادرشه.به مادرش نگاه کرد و بعد به سارگل؛ اما حس کردم مخاطب جمله

 برای من همین که سارگل راضی باشه کافیه._

 اما برای من نه._

 نگاه همه به سمت سمن کشیده شد و سمن حرفش رو ادامه داد.

 رضایت سارگل تضمین خوشبختیش نیست. هست پسرم؟_

 اما اجبارش به ازدواج با آدمی که صالحیت نداره قطعا باعث بدبختیشه. نه مادر؟_

 پوالد بود که به جای سمن جواب داد:

کنید حکم . آخ آخ این آخرین روزهاییه که سرگردی! جناب سعادت شما فکر میقطعا جناب سرگرد_

 هاش؟تاره یا کل ستارهقاضی چی باشه؟ یه س

 و با صدای بلند خندید.

 آی سرباز صفر شدن آیهان دیدن داره._

 بابابیژن با لبخند در جوابش گفت: 

 گناهیش رو بتونه اثبات کنه جوون.شایدم بی_

 تند و تیزی زد.نیشخند پوالد 

 کنه.مسئولیتی جناب سرگرد چیزی کم نمیبه هرحال این از بی_
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شو که پوالد زیپ فرضی دهنش رو کشید و با لبخند آیهان جدی نگاهش کرد و انگار با نگاهش گفت خفه

 . سمن دوباره بحث رو شروع کرد.تکیه زدبه مبل 

اسم پسرتون به عنوان دوست پسر « کنایه به پوالد» عقل*حاال که دخترم راضیه و به لطف یه آدم بی_

 به این وصلت فکر کنیم. ترتونیم جدیروی دخترم نشسته می

 محمدحافظ با آرامش مختص به خودش گفت:

خواستن باهم آشنا بشند و چون دیدن ی ناخوشایندیه. این دوتا جوون فقط میدوست پسر؟ یکم واژه _ 

ی کنم شما یه رابطهباهم تفاهم دارند ما االن دورهم جمع شدیم برای رسمی کردن این رابطه. من فکر می

 دید.از حد چرک و بزرگ دارید نشونش می ساده رو بیش

 نگاه سمن چرخی روی من زد و با پوزخند گفت:

ها توی اما این هنجارشکنی ؛ی شما چه جور قواعد و قانونی برای خودشون دارنددونم خانوادهمن نمی_

 ی ما وجود نداشت که به لطف پسر شما به وجود اومد.خانواده

 مامان از هاوش طرفداری کرد.

 پسرما به زور با دختر شما در ارتباط بوده یا این ارتباط دوجانبه بوده خانوم محترم؟ _

 گول زدن یه دختر ساده خیلی راحته خانوم دکتر._

 طور نیست؟جا نبودیم. ایناگه قصد پسرم گول زدن بود ما االن این_

مامان رو داد. بابابیژن سعی رسید جواب سمن حرفی نزد و تنها با نگاهش که اصال دوستانه به نظر نمی

 کرد اوضاع رو کنترل کنه.

 خوان همه چی رسمی بشه.ها بگذریم. مهم اینه که االن این دوتا جوون میبهتره از این بحث_

 بله اما چه تضمینی وجود داره که دخترم رو خوشبخت کنید؟_

 نگاهش کردیم؛ حتی آیهان. سمن کامال جدی تکرار کرد:و نامفهوم همه گنگ 

ی ما از اختالفی که قبال بین شما و شوهرم رخ داده خوام تا خیالم راحت باشه. همهمن تضمین می_

باخبریم. از کجا بدونم سر این وصلت وصل نشده به یه کینه قدیمی و دخترم قرار نیست له بشه زیر این 

 کینه؟

 مامان با پوزخند کمرنگی گفت:
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 ش کردن خاطرات بد رو خوب بلدیم.ما از کسی کینه نداریم. خداروشکر فرامو_

 اما من اعتماد کردن به هرکسی رو بلد نیستم خانوم دکتر._

 مسخره.باتهاش کمی کردم خانوم دکتر گفتنحس می

 همونطور که رو کرده بود به سمت آیهان، پرسید: 

 کنی پسرم؟ی مراسم امشب رو دادی، خوشبختی خواهرت رو تضمین میتو اجازه_

 تونیم بیشتر باهم آشنا بشیم و اعتماد هم رو جلب کنیم.گیری. ما میسخت میمادر داری _

 تونم به این خانواده اعتماد کنم چون از پدرت کینه...من نمی_

 و سمن لب فرو بست. دستش رو باال گرفتفورا آیهان 

ه چه ربطی ب کنم. آقامرتضی. چون از آقامرتضی کینه دارند؟ خب اینخوام حرفتونو قطع میمعذرت می_

کنید خیلی دیر شده برای من و خواهرم داره؟ سارگل که دختر آقامرتضی نیست. از طرفی فکر نمی

های شماست یا یه شخص ای که مربوط به سی سال پیشه! مادر اینا حرفخاموش کردن آتیش کینه

 دیگه؟

رتضی ای که تونستم منظورش از یک شخص دیگه رو بفهمم و اون شخص دیگه کسی نبود جز ممی

 اما حرفش پررنگ بود. ؛حضور نداشتدر جمع جسمش 

 سمن از آیهان چشم گرفت و به مامان نگاه دوخت.

 شه تضمین خوشبختی دخترم.به هرحال من برای این وصلت یه شرط دارم. شرطی که انجامش می_

 شنویم شرطتونو سمن خانوم.می_

 و بابا گفت: سمن نگاهی عمیقی به من انداخت و بعد رو به مامان

 خوام در قبال موافقتم با ازدواج دخترم با پسرتون، با ازدواج دخترتون با پسرم موافقت کنید.می_

ن کسی پوالد بود. و اولی« مبارکه سلطان»همه شوکه شدیم و تنها کسی که شوکه نشد و با نیشخند گفت 

 هم که به خودش اومد آیهان بود.

 ید؟مادر متوجه هستید چه شرطی گذاشت_

 بله پسرم._

 مادر!_
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 بله پسرم؟_

م گر کآتیش درونش داشت کم از های سیاهش کهآیهان کالفه دستی به فکش کشید. نگاهم روی چشم

شد ثابت موند. من با اون؟ هاوش با سارگل و من با اون؟ اون! هنگ گرفت و به رنگ خشم، سرخ میمی

 کرده بودم. شب قبل خودش و امشب مادرش اسلحه رو گذاشته بود روی مغزم!

 خندید. و حیرت بابا با حرص

 شوخی قشنگی نبود خانوم محترم._

 عادت.شوخی نکردم جناب س_

 خره لب باز کرد:سارگل باأل

 مامان!_

 و پشت بندش ریحانه:

 خواین؟زن عمو متوجه هستید که چی می_

 آره عزیزم._

 ریم.فهمیم. پاشو فروغ جان. میو نمیر مثل این که ما حرف هم_

بابابیژن خیلی زود دست گذاشت روی پای بابا و مانع بلند شدنش شد. من فقط مثل یک مجسمه نگاه 

 ی عزرائیل بودکردم و هرلحظه منتظر بودم سمن ماشه رو بکشه و پسرش رو که برام تداعی کنندهمی

 شلیک کنه توی مغزم.

 بابا دوباره نشست و بابابیژن گفت:

دونید چرا؟ چون دختر عزیزه. انقدر عزیز که من خودم حاضر نیستم تنها من بهتون حق میدم. می_

اش نامزد کنه و نامزدیش آخر همین هفته از این جهت قراره با پسرعمه دخترم رو با غریبه وصلت کنم و

 شیم تشریف بیارید.ست. خوشحال می

کردم. باهم سنخیت نداشتیم. داشتیم؟ اون یک افسرپلیس نگاه آیهان به من بود و منم خیره نگاهش می 

 من هرچی که بودم مطمئنا بود و من...! من چی بودم؟ یک استاد دفاع شخصی؟ یک بالرین؟ یک ورزشکار؟

 به چشم اون کوچیک بودم.

 سمن با ناراحتی ساختگی گفت:
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شه به شرط من عمل کنید. امیدوارم خوشبخت بشی دخترم. و شما هاوش خان امیدوارم چه بد! پس نمی_

 ه تونو جایی دور از این خونه پیدا کنید.ی گمشدنیمه

 هاوش ساکت بود، صامت و خیره به زمین.

 ین سارگل بلند شد و آیهان با اخم گفت:فین ف 

 کنید.شه لطفا تمومش کنید؟ دارید سارگل رو اذیت میمادر می_

 االن اذیت بشه بهتر از اینه که چهار روز دیگه از انتخاب اشتباهش پشیمون بشه._

 اما شرط شما اشتباه باشه. ؛شاید این وصلت نه_

اما خودش قطعا برای من  ؛ز خود راضی! من برای اون نهی او به من نگاه کرد و من غیظ کردم. مرتیکه

 اشتباه بود.

 تونست کنترلش کنه گفت:ریحانه با عصبانیتی که دیگه نمی

 زن عمو تمومش کن._

 زنیم دخترم.من و تو بعدا حرف می_

 شه دیگه به من نگاه کنید؟چه حرفی؟ دقیقا چی دارید که بعد از امشب به من بگید؟ اصال روتون می_

 سمن کامال جدی نگاهش کرد.

دی که از پسرم نوه خوام هوو سرت بیارم؟ تو واقعا به من حق نمیچرا روم نشه نگاهت کنم؟ مگه می_

دونی که از کش دادن یه مسئله بیزارم پس بس کن. تو و آیهان مشکل ژنتیکی دارید و بخوام؟ ریحانه می

 دم.کنم درسته رو انجام ببفهم و بذار کاری که فکر میپرونده ازدواج شما خیلی وقته که بسته شده. اینو 

 ی منزجرانه به منجوشید نگاهتوی چشمش میحالی که اشک  ریحانه با صورت سرخ شده بلند شد و در

 و بعد رو به سمن گفت: انداخت

تر انومخسوزم؟ از این که توقع یه انتخاب بهتر داشتم نه بدتر! یکی که از من سرتر و دونید از چی میمی_

 باشه نه انقدر...

ای نگاهم کرد. حرفش رو نصفه رها کرد و با حالت چندش و مشمئز کننده دوباره هاش رو کج کرد ولب

 ای گفت:سالن رو ترک کرد که پوالد با تک خنده

 شما ببخشید، دختر خوبیه آ... فقط یه خورده اعتماد به نفسش زیاده._
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 محمدحافظ خشک و جدی گفت:

 زیاد که به راحتی به هرکسی توهین کنند؟انقدر  _

 شه.به دل نگیر وکیل باشی. آب دریا که با دهن سگ نجس نمی_

 سمن تشر زد:

 پوالد!_

رش ادبی نکنه. خیر سطور به مهمون بیه بچه بود سرش میزدی تا اینتاین تشرو باید وقتی این سلی_

 ن.گیرهای مردم از این چی یاد میدونه بچهمعلمه. خدا می

 به آیهان با انزجار ادامه داد.خطاب 

ه خوای چیکار؟ بگیرش تا این ترشیده هم بافتاد. بچه میتقصیرتوئه! از وقتی بچه بودیم دنبالت راه می_

 مراد دلش برسه.

 هشداد داد: تجدیبا آیهان 

 خیارتو بخور._

 پوالد از ظرف میوه یک موز برداشت و گفت:

 دارم.تو خیار بخور من یه موز برمی_

 ام لب گزیدم که بابا گفت:از شیطنت پشت کالمش برای کنترل خنده

 حرف آخرتون همینه؟_

 سمن از جا بلند شد و قاطعانه گفت:

گیریم. با این که دخترتون هیچ سنخیتی با ما و دیم و دختر میبله. حرف اول و آخرم همینه. دختر می_

 گیره.طوری دلم از بابت دخترم آروم میاما فقط این ؛مون ندارهخانواده

 بابا هم بلند شد و درست مثل لحن خود سمن قاطع و مطمئن گفت:

ای شریک زندگی پسرم رو پیدا حاال که دخترم هیچ سنخیتی با شما نداره همون بهتر که جای دیگه_

 تون. شبتون خوش خانوم زرنگار.کنم. ممنون از پذیرایی
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های بلندی راه خروج رو در پیش گرفت و من کامال واضح سنگینی نگاه دو و گرفت و با قدمر و دست من

زدم قدرت گلوله پرت کردن کردم. چشم هایی که حدس میجفت چشم سیاه رو روی خودم احساس می

 ی یک اسلحه جدی و ترسناک بودند.رو هم دارند؛ چون دقیقا به اندازه

*** 

 :شنیدمصدای عصبی بابا رو 

 خوام به هیچ وجه حرف این خانواده رو تو این خونه بشنوم.دیگه نمی_

مامان در جوابش حرفی نزد و صدایی ازش به گوشم نرسید. غمگین به نیم رخ هاوش نگاه کردم. ساکت 

 بود. و این سکوت مرگ من بود. دست روی پاش گذاشتم و صداش زدم:

 داداش؟_

 نه جواب داد، نه نگاهم کرد.

 شه.درست میداداش _

های خودش بود. هایی که کپی برابر اصل چشمهام رو هدف گرفت. چشمخره نگاهم کرد. دقیقا چشمباأل

اما انقدر ناامید شده بود که اشک نریزه؛ چون اشک ریختن برای یک چیز نشدنی  ؛هوای نگاهش بارونی بود

 فایده بود.بی

 من به خاطر تو حاضرم هرکاری بکنم._

خواست باور کنه که ش زدم. لبخندی که کج بود، مصنوعی بود، تظاهری بود؛ اما دلم میلبخندی به رو

 من تا خط پایان همراهشم.

 من پشتتم. کافیه لب تَر کنی تا به شرط سمن عمل کنم._

ش حبس مونده بود رو با آه بیرون داد و موهاش رو به چنگ اها تو سینهکردم مدتنفسی که حس می

ر آره. به خاط»گفت زد، کاش میخوشایند نبود. کاش حرف می ی منت براو این سکو زدگرفت. حرف نمی

 کرد.طور صداش رو تو خودش خفه نمیاما این« من با اون عزرائیلِ اسلحه به دست ازدواج کن

! «زندگیِ دوباره»اش انداختیم. سارگل رو سیو کرده بود گوشیش زنگ خورد. هر دو نگاهی به صفحه 

ام حبس شد. هاوش با مرگ پیمان مرده بود و سارگل ام باال رفت و برای یک لحظه نفس توی سینهابروه

ار ی چشمم فشخواست بغلم کنه و من چند قطره اشکی که به دیوارهاش! دلم میشده بود زندگی دوباره
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خواست زندگی یخواست از غم خودش به خودش پناه بیارم. برادرم مآورد رو تو آغوشش بریزم. دلم میمی

تونستم کمکش کنم و ادعا کرد. من میرحمانه این زندگی رو ازش سلب میکنه و سمن داشت چه بی

کردم. یک مشت حرف طور راحت کنارش نشسته بودم و وراجی میوقت ایناون داشتم پشتش هستم و

. دلم کشیدعاش ته میترکید و ادتوخالی بودم. یک بادکنک پرباد که فقط ادعا بود و با یک سوزن می

 ها فقط نشسته بودم.تونستم کاری بکنم و مثل احمقخواست سر خودم فریاد بزنم که میمی

خت روی ت ،ل داد و خودش رو به عقباش رو با پوف بلندی به بیرون هُههاوش این بار نفس سنگین سین

هاش گذاشت. گوشی رو توی مشتش فشرد و انگار ناامیدی پا گذاشته پرت کرد و ساعدش رو روی چشم

 بود روی قلبش که میل به جواب دادن نداشت.

 گوشی دوباره زنگ خورد. گوشی رو از میون مشت سفتش بیرون کشیدم و جواب دادم: 

 الو سارگل؟_

 کرد.هق میهق

 هاوش خوبه؟_

هاش رو توی دهن . هر دو دستش مشت شده بود و به خدا که توی ذهنش داشت مشتنگاهش کردم

 کوبید.سمن می

 خوب نیست._

 ی سارگل اوج گرفت.صدای گریه

 مهرو..._

. دذارناما ن ؛پناهی. بغض کردم. حس بدی بود که بتونی کاری بکنیبا التماس صدام زد. با خواهش. با بی

 دردِ دل دوتا عاشق رو درمان بشم. ذاشت که منذاشت. نمیبابا نمی

 جانم؟_

 ام، خواهری که همیشه حسرت داشتنش رو توی زندگیم داشتم.ی خواهر نداشتهدوستش داشتم؛ به اندازه

 صدای بم و سنگینی رو شنیدم که گفت: 

 زنم پس تمومش کن.سارگل من بهت گفتم با مادر حرف می_

 ی هم فشار دادم.هام رو روصدای جیغ نازکش رو شنیدم و چشم
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 شونه. سمنکنی. اگه هم کاری بکنی اون باز حرف خودش رو به کرسی میخوام. تو هیچ کاری نمینمی_

تون بدم میاد. ذاره. از همهی منم رو دوش هاوش نمیخانوم شرط گذاشته و تا شرطش عملی نشه جنازه

گم آقا آیهان... تویی که وقتی به مرتضی میکنید. تو... تو اما هیچ غلطی نمی ؛تون ادعای حمایت داریدهمه

شه حاال در حقم شی، تویی که قسم خوردی جای بابا احمد رو پر کنی، میکنی و ناراحت میبابا اخم می

خوای بگی مادره و مراعات کنی؟ بذارید یه بارم که شده خودم برای این زندگی پدری کنی یا بازم می

 کوفتی تصمیم بگیرم. فقط یه بار!

های سیاهش رو که حدس پلک بستم و بالفاصله توی ذهنم چشم .ایی از آیهان نشنیدم. ساکت بودصد

 زدم االن انبار باروت باشه به خاطر آوردم.می

 الو سارگل جان؟_

 مهرو..._

دونستم یک جمله توی گلوش گیر کرده. کاش اون جمله باز با بغض صدام کرد. با خواهش. با التماس. می

گفت خورد و جلوی پدری که میهام، به رگ ادعاهام برمیتا به رگ غیرتم، به رگ خواهرانه گفترو می

 «.خوامخودم می»گفتم ایستادم و میمی« نه»

 اما با همون عجز صداش گفت: ؛ی لعنتی رو نگفتسارگل اون جمله

بینه. به ذاره. منو میمیمن دوستش دارم، فقط اونو. من باهاش احساس آرامش دارم. اون بهم احترام _

 ی تمام عمرم که دیده نشدم منو دید. اون برام معنی خود زندگیه. نذار از دستش بدم.اندازه

خره گفت. از من کمک خواست. از من خواست برادرم رو براش نگه دارم. از منی که درست مثل اجل و باأل

 معلق وسط پیوند عشقشون ایستاده بودم.

 ز حرص شنیدم:صدای آیهان رو پر ا

 سارگل تمومش کن._

 هق زد.

 خوام.نمی_

 اون دختر نامزد داره._

 کنید که من به نامزد مهرو فکر کنم؟به من چه؟ مگه تو و مامان و بابامرتضی به من فکر می_
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 کنی.دیگه داری عصبیم می_

زنی؟ ارم؟ میت دزنی تو گوشم که یه پسر نامحرم رو دوسکنی؟ مثل بابامرتضی میعصبی بشی چیکار می_

 زنی داداش؟زنی؟ امانت احمد آقا رو! میآره؟ امانت پدرتو می

 رو درمونده شنیدم. ی آیهانصدا

تش اما یکم صبر کن. قول میدم درس ؛نه قربونت برم. من غلط بکنم. بشکنه دستی که رو تو بلند بشه_

 کنم.

ه زیر شینه اعتماد کرد. بابامرتضی میشخوام درستش کنی. دیگه به مردهای زرنگار نمیخوام. نمینمی_

پای مامان که براشون همچین شرطی بذار تا دُمشونو بذارند رو کولشون و برن پی کارشون. به دل 

 کنند؟کنند؟ به هاوش فکر میی من فکر میشکسته

 طور با غم زار زد:بغضش با شدت ترکید و حس کردم خودش رو پرت کرد توی بغل آیهان که اون

 ش کاش بابامون نمرده بود.دادا_

تر و رنجورتر کرد. سارگل خیلی دل نازکهام رو خیس میریخت و گونههام خیلی وقت بود که میاشک

هاوش غلت زد و صورتش رو فشار داد به بالشتی که کنارش بود. حدس  کردم.از اون چیزی بود که فکر می

خواست کورشم و این هاش لرزید و دلم میونههق سارگل رو شنیده کار راحتی بود. شکه صدای هقاین

 شدم به پایین سرازیرپله ها  ازرفتم. بیرون حالِ بدش رو نبینم. گوشی رو توی مشتم فشار دادم و از اتاق 

کرد با همون بغضی که صدام رو نازک کرده و رو به بابا که کالفه و عصبی طول و عرض اتاق رو طی می

 بود گفتم:

 نجام میدم.من شرط سمن رو ا_

 بابا شوکه ایستاد و متعجب نگاهم کرد.

 مهرو!_

 بذارید من تصمیم بگیرم._

 صدام زد: زده بهت مامان

 دخترم!_ 

 بغضم ترکید.
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 شه یکی مثل حافظ.چهارسال گذشته و محمدحافظ هنوز تنهاست. مامان به خدا هاوش می_

 گوشی رو جلوی صورت بابا گرفتم و هق زدم.

گی زند، دفن شد ،مون دیدیم که با پیمان مردا همهزندگی دوباره. هاوش یه بار مرده. ماسمشو سیو کرده _

گید حرفش رو نزنیم دوباره شده زندگیش. زندگی کردن کردن رو از یاد برد و همین دختری که حاال می

 خوام هاوش دوباره بمیره.رو یادش داده. شده لبخندش. انگیزش. امیدش. بابا من نمی

 ی داد زد:بابا عصب

 ای چی میگی؟ آخرهفته نامزدیته!تو متوجه_

بختی تونستم خوششم؟ نه! وقتی یه عمر به این فکر کنم که میطوری خوشبخت میفکر کردید من این_

و یکی تو مغزم فریاد بزنه ت رو به برادرم هدیه کنم و نکردم، وقتی یه عمر هاوش رو تنها و ناامید ببینم و

ختی میرم و خوشباوش نخنده، وقتی دوباره زندگی رو از یاد ببره و بمیره منم میی، وقتی ههست شمسبب

 کنه آیهان یا فراز؟شه. چه فرقی میمعنی میبرام بی

 ی چشمم لغزید.تلخ خندیدم و اشکم از گوشه

 من که هیچ کدومشون رو دوست ندارم._

 بابا بهت زده گفت:

 مهرو!_

 م.انگشتم رو زدم به گلوم و نفسی گرفت

جام گیر کرده بود. من فراز رو دوست ندارم بابا. آیهان رو هم دوست ندارم؛ اما این خیلی وقته که این_

تونه موجب خوشبختی برادرم بشه و چی از این بهتر؟ هاوش خوشبخت باشه منم ازدواج من با آیهان می

 خوشبختم.

 فت:گآمرانه  دورگه یهاش رو فشار داد و با صدایبابا عصبی شقیقه

 فروغ دخترتو از جلو چشمم دور کن._

 بابا!_

 اتاقت.تو مهرو برو _

 هاوش حالش خوب نیست._



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

126 
 

 نعره زد:

 .به درک_

 شده از ترس های گرد. با چشمرفتمبه عقب یک قدم بی اختیار بلندی کشیدم و « هین»و من از ترس 

ها گرفت و سمت پلهانگشتش رو به  ،الف کردن خشم صداش و نگاه سرخشغنگاهش کردم که بدون 

 هشدار داد:

 برو تو اتاقت._

 غرید:عتاب آلود شد که اش توی سرم اکو میهنوز ایستاده بودم و صدای نعره

 مهرو!_

ثل خواست مهام بود و دلم میهام پرید و چهارستون بدنم رو لرز برداشت. نگاه پر از خشمش به چشمپلک

ترسیدم باید به خودش من عادتم بود؛ از هر کسی که میهام از ترس به آغوش خودش پناه ببرم. بچگی

بار ینکرد؛ اما اکرد و مهربونی رو جایگزین حس ترسم میبردم تا آروم بگیرم. باید بهم محبت میپناه می

اش ترسم رو هق بزنم. قبل از این که هام رو دور گردن بابا حلقه کنم و روی شونهجرأت نداشتم دست

ها دویدم و به اتاقم پناه بردم. پشت در نشستم. از ترس به سکسکه بزنه به سمت پلهدوباره سرم فریاد 

طور سرم فریاد زد. هشدار داده بود از جلوی چشمش دورشم و کاش افتاده بودم. این اولین بار بود که این

 خدا بهم رحم کنه و از چشمش نیفتم.

 هق سارگلشنیدم. از صدای هقی رو میگوشیِ توی دستم رو روی گوشم گذاشتم. صدای نفس های یک

هام باهاشون آشنا بودند. اون شب هم شنیدم که گوشهای محکمی رو میخبری نبود و به جاش نفس

های داغ از عصبانیتش رو روی طور با خشم و حرص نفس نفس زده بود و هرم نفسکنار گوشم همین

 گوشم و تارهای موهام پخش کرده بود.

 ی مزاحمم گفتم:ون سکسکهلب باز کردم و می

ی برادرمه... من انقدر پست اما خواهرِ تو... زندگی دوباره ؛به قول مادرت... ما باهم... سنخیتی نداریم_

 نیستم که زندگی دوباره رو از برادرم منع کنم.

 دم:کرم احتیاج دارم برای همین با بغض توی صدام خواهش ه دونستم توی این راه به جواب مثبت اونمی
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کنارم باش. حمایتم کن. به خاطر برادر من نه، بلکه به خاطر خواهری که بهش قول دادی براش پدری _

 کنی.

*** 

بود توی قبر ریخته بشه چنگ هایی که قرار زد و گاهی به خاککرد، به صورتش چنگ میمادری گریه می

کرد. محمدحافظ با رنگ و روی یه میو مامان توی بغلش گر ندی خون بودهای بابا کاسهچشم انداخت.می

وش چرخوندم تا هانگاهم رو دور تا دور قبرستون می هراسبا پریده زیر بغل بابابیژن رو گرفته بود و من 

های طرهو ق تابیدمیروی صورتم کرد. آفتاب درست رو پیدا کنم. نبود و جای خالیش ته قلبم رو خالی می

. یسوخت از شدت خشکهام به هم چسبیده بودند و گلوم میند. لبخوردهام سر میعرق از کنار شقیقه

کشید. ی جونم رو میهام رو باریک کردم. این آفتاب لعنتی داشت شیرهو چشم هامبوم چشمدستم رو سایه

هام به دیدن این چرخیدند و چشمها میشد و شفاف... تار و شفاف... تار و شفاف...! درختهام تار میچشم

هام بر هنوز عادت نکرده بود. خسته دستم رو پایین انداختم و به خورشید نگاه کردم. نور داغش چشمهمه ق

 رو زد. صداش رو شنیدم که گفت:

 .مهرو_

 سرم به سمت صدا چرخید. صداش از بین جمعیت عزادار به گوشم رسید.سریعا 

 مهرو._

 اما ندیدمش. ؛رو کنار زدم های سیاه پوش جلومبه سمت جمعیت قدم برداشتم و با ترس زن

 مهرو._

 رسید!سینه حبس شد. صداش از توی قبر به گوشم می دروحشت کردم و نفسم 

 خواهری._

 که عادت کرده بود حافظمحمدهمراه  و ریخت. بابا اشک میافتادم کنار قبر .زانوهام لرزیدبدنم سر شد و 

های با انگشت ت دراز کردم و. دسختریخاک میداخل قبر ی اشکش خشک شده بود به داغ و چشمه

ی سفید رو از روی صورتش کنار زدم و با دیدن صورت غرق خون هاوش جیغ تیزی کشیدم نم پارچهالرز

پیچید. تنم خیس ام توی اتاق میهای ترسیدهو با شدت از خواب پریدم. اتاق تاریک بود و صدای نفس

رو  خیلی زود ملحفه .اعت نگاه کردم. یک نصف شب بوده سلرزیدم. بعرق بود؛ اما به طرز وحشتناکی می
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زد از اتاق کنار زدم و از اتاق بیرون دویدم. مامان رو دیدم، در حالی که کمربند ربدوشامبرش رو گره می

توجه بهش به سمت اتاق هاوش دویدم و در اتاقش رو باز کردم. بیرون اومد و با نگرانی به من نگاه کرد. بی

وارم بود و ملحفه و بالشت رو با عصبانیتی که ناشی از ترس جنونعقلم رو باختم الیش با دیدن تخت خ

 کنار زدم و جیغ زدم:

 هاوش._

تونه مادرش رو توی خونه پیدا کنه حمام و سرویس پناه که هنوز امید داشت میی بیمثل یک بچه

 پرسید:م میاومد و مدابهداشتی رو گشتم و پیداش نکردم. مامان نگران دنبالم می

 چی شده؟ _ 

 کنار تختش چمپاته زدم و هق زدم.

 صورتش زخمی بود. خودم کفن رو کنار زدم و دیدمش._

 چشم اشکی به مامان که رنگ و روش پریده بود نگاه کردم. با

 ریخت.پیمان نبود، هاوش بود. بابا روش خاک می_

 مامان دست گذاشت روی دهنش تا جیغ نکشه.

 اما انگار واقعیت بود. هاوش مرده بود. ؛بود خوابخودم دیدم. _

 مامان خیلی زود دست گذاشت روی دهنم و با بغض گفت:

 هیس._

 های هراس آلود.پشتکوبید، تند و تندتر... و پر از قلبم با وحشت می

 .برداشتم دستش رو از روی دهنم 

 ؛مادری گفتم صدقه کنار گذاشتکنه. به بابا گفتم باور نکرد. به من خواب دیدم که پیمان تصادف می_

و شحالی که ورودیه چه که من دیده بودم شد. پیمان تصادف کرد، توی مسابقه رالی. درخره اوناما باأل

هاوش داده بود. بابابیژن بهش پول نداده بود و هاوش قسمتی از پول شرطبندی که برده بود رو بهش داد 

 ب مرد!تا توی مسابقه شرکت کنه. مامان پیمان اون ش

 به تخت خالی هاوش نگاه کردم.شوریده حال 

 کجاست؟ کجا رفته؟_
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 خم شدم روی زمین و زار زدم:

 خدایا دوباره رفته رالی. خدایا!_

 گفت: زده وحشت مامان

 اون قسم خورده بود._

 از جا بلند شدم و به سمت در پا تند کردم.

 بند باشه.اونم به قسمش پایدید توقع نداشته باشید هاش اهمیت نمیوقتی به خواسته_

 بابا از اتاق اومد بیرون و با اخم پرسید:

 چی شده؟_

 رفتم جواب دادم:طور که به سمت اتاقم میهمون

 م.جوون شه لباس سیاه برادرهاتون داره میهاتون، لجبازیتون، کینهگذشته_

روی سرم انداختم و گوشی و  مانتوی جلو بازم رو از رگال بیرون کشیدم و روی تاپم پوشیدم. شالم رو

مامان  دایها پایین رفتم و صهای مکرر بابا از پلهتوجه به سوالسوئیچم رو از روی پاتختی چنگ زدم. بی

 اضطرابش گفت: مملو از رو شنیدم که با صدای

 جلوشو نگیر سهراب، میره دنبال هاوش._

ید کجا برم. حتی مطمئن نبودم که هاوش دونستم دقیقا باسوار ماشینم شدم و از خونه بیرون زدم. نمی

پیمان محمدبند مونده. که از مرگ رفته دوباره به مسابقات راگ. امید داشتم که نرفته. که به قسمش پای

 زد:اما یکی ته مغزم فریاد می ؛رونهچنان درس عبرتی گرفته که همیشه روی مدار قانون و سرعت مجاز می

 .«شه و عذاب از دست دادن سارگل رو تموم کنهمرگه! رفته که بمیره! بکُ اون مرد ناامید شد، ناامیدی هم»

جا درم رو از کی سارگل رو گرفتم. شاید اون ازش خبری داشته باشه. شاید بدونه براای امید شمارهبا ذره 

 ای توی ماشین پیچید:به جای صدای سارگل صدای بم و مردونه تونم پیدا کنم.می

 بله؟_

حرف گوشی رو ون مردی که ازش خواهش کرده بودم کنارم باشه، حمایتم کنه و اون بیخودش بود! هم

 قطع کرده بود.

 باید با سارگل حرف بزنم._
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 سارگل حالش خوب نیست._

 کجاست؟_

 بیمارستان._

 ای امید جوونه زد.ته دلم ذره

 جاست؟هاوش اون_

 نه!_

 مطمئنی؟_

 بینمش این اطراف.من که نمی_

 بیمارستان رو بگو.آدرس _

 ساعت یک شبه!_

 ؟!بزنم بیرون بخوام این موقع شب از خونه صداش متعجب بود و به اون چه ربطی داشت که من

 آدرس؟_

رت ی عصا قوای آدرس رو گفت و قطع کرد. کال دست به قطع کردنش خوب بود مرتیکهبدون حرف دیگه

 داده. 

 تم برم داخل بیمارستان نگهبان جلوم رو گرفت.جلوی در بیمارستان ترمز کردم. همین که خواس

 خانم ماشینتو از سر راه بردار و یه جای دیگه پارک کن._

 هات کوتاه بیا، کارم حیاتیه.حاجی جون بچه_

 شه. لطفا ماشینتو بردار.اما نمی ؛شفا بده توخدا مریض_

 کالفه به موهای جلوی سرم چنگی زدم که از پشت سر صداش رو شنیدم.

 سوئیچ رو بده من._

خوابی قرمز! زل زده هاش به شدت خسته بود و از بیبرگشتم و پشت سرم دیدمش. اخم داشت و چشم

 های هراسونم و دستش رو به سمتم دراز کرده بود.بود به مردمک

 دونه حال سارگل بد شده؟هاوش می_

 ا؟تر بیمگه نگفتم دفعه بعدی که مریض یه زرنگار بود با لباس مناسب_
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نگاهش از مچ پاهای سفیدم که از شلوار قد نودم پیدا بود گذر کرد و به مانتوی جلو بازم و موهای پریشونم 

 رسید.

 سوئیچ رو بده من و دنبال برادرت بگرد._

مسخ شده سوئیچ رو به دستش دادم و نگاهم رو دور تا دور بیمارستان چرخوندم که گوشیم زنگ خورد. 

دم و به شماره نگاه کردم. آیین! چند لحظه چشم بستم و فکر کردم. به یاد از توی جیبم بیرونش آور

خواست صدای زنگ اعصاب خرد کن موبایل رو قطع کنم که...! شاگرد نمایشگاه آوردمش و دلم مینمی

 شد. سریع جواب دادم:ها از گور خودش بلند میبابا بود. دوست هاوش. کسی که تمام آتیش

 الو؟_

 ؟دعادت. خوبیسالم خانوم س_

 از هاوش خبری داری؟_

 :جواب دادبا کمی مکث 

 بله. اومده پاتوق. ورودیه پرداخت کرد و قراره توی مسابقه شرکت کنه._

طور شد. بغضم ترکید و همونبا بغضی که توی گلوم نشست به ماشینم نگاه کردم که داشت ازم دور می

 دویدم گفتم:که به سمت ماشینم می

 خدا جلوشو بگیر.ن تورویآقا آی_

تقصیرم. از وقتی که پدرتون بهم ره. به خدا این دفعه من بیاما حرف تو گوشش نمی ؛سعی کردم_

 اولتیماتوم داد به کل دور رفاقت با هاوش رو خط کشیدم.

 دونم. یه چند دقیقه مسابقه رو به تعویق بنداز تا برسم. فقط چند دقیقه.می_

 خودش رو داره.شه. اینجا قواعد و قانون نمی_

 دویدم داد زدم:طور که میهمون

دم. ای رسوندار. الو... الو توروخدا فقط ده دقیقه. لوکیشن بفرست خودمو ده قیقهدار. لعنتی نگهنگه_

 توروخدا فقط ده دقیقه.

 جوابم رو داد: تأمل چند لحظه عد ازآیین ب

 اُکی._
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 و سریع سوار شدم.ماشین از حرکت ایستاد و باقی راه رو تندتر دویدم 

 چته؟!_

 فتم:گفورا توجه بهش نگاهی به لوکیشنی که آیین فرستاد انداختم و صورت و صداش متعجب بود. بی

 برو به بزرگراه..._

 کرد که دستم رو زدم روی داشبورد و داد زدم:هنوز با تعجب نگاهم می

 برو. جون برادرم تو خطره. فقط برو._

 هق نالیدم:ی هاوش زنگ زدم و ریجکت کرد. با هقو حرکت کرد. به شماره با تأخیر نگاهش رو ازم گرفت

 بردار._

 خوای بگی چی شده؟ من مریض داشتم. خواهرم رو تنها تو بیمارستان ول کردم!نمی_

 هست نیاز نیست نگرانش باشی. خواهرت صدتا دکتر و پرستار باالسر_

 ود. گوشی رو انداختم روی داشبور و غریدم:بار خاموش بی هاوش رو گرفتم و ایندوباره شماره

 مگر دستم بهت نرسه._

زنم حالتش چنگ بخواست به صورت بیم. به طرز وحشتناکی پوکرفیس بود! دلم میانداخت ظری بهشن

 زد تا آروم بگیرم.داد و حرفی نمیکه دلداریم نمی

 سارگل چش شده؟_

 طور که نگاهش به جلو بود جواب داد:همون

 سم داره.سارگل آ_

 دونم. شاگردم بود.می_

 پس نپرس که چش شده._

 ی لبم رو جوییدم و سرسختانه سعی کردم مشتم رو کنترل کنم.گوشه

 ها نگه داشت خیلی زود پیاده شدم. مردی جلوم رو گرفت که گفتم:وقتی ماشین رو میون انبوه ماشین 

 من خواهر هاوشم._

 هرکسی حق ورود نداره._

 یدم:صدای آیین رو شن
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 فاتح آشناست._

 هاوش کجاست؟_

 پوکر لعنتی بود انداخت و گفت: نگاهی به آیهان که هنوز همون

 دنبالم بیاین._

 آیهان همراهم قدم برداشت که آیین دستش رو جلوش گرفت.

 فقط خانوم سعادت._

 مچ آیین رو گرفت و دستش رو پایین انداخت.

 هیچ وقت مانع یه افسرپلیس نشو._

 زده نگاهم کرد.آیین وحشت 

 خانوم سعادت پلیس خبر کردید؟!_

وشیش رفت گها میطور که به سمت شرکت کنندهبا نفرت به آیهان نگاه کردم که آیین رو کنار زد و همون

 رو از جیبش بیرون کشید.

 ظرم.رالی... منتهای غیرقانونی... آره... گم نیرو اعزام کن... مورد شرطبندیالو پوالد؟ به این آدرسی که می_

 به سمتش رفتم و بازوش رو کشیدم.

 کنی؟داری چه غلطی می_

 و کامال خونسرد جوابم رو داد.خنثی 

 کنم.ام عمل میبه وظیفه_

 تراشی.داری برای من و برادرم دشمن می_

 ی لبش کج شد.گوشه

 بهت نمیاد دختر ترسویی باشی راپونزل._

 به من نگو راپونزل._

از اونجایی که پوالد دیپلسین کاری نداره و گیر موهات رو تو دید هر چشمی قرار ندی. پس تو هم یاد ب_

 ، بهتره تا دیر نشده جلوی برادرتو بگیری.تأخیر داشته باشه اشتوی انجام وظیفهممکنه 
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م که صدای پوزخندش به گوشم رسید. عبور کرد ل دادم و از کنارشاش رو به عقب هُبا حرص شونه

و خودش که پشت فرمون نشسته ... ماشین هاوش رو دیدم از خنده بود! از تمسخر نبود وپوزخندی که 

داد و صدای وحشتناک بود و آماده...! داور بین دو ماشین ایستاده بود. هاوش پاش رو روی پدال فشار می

ارم کننداخت. پرچمی که دست داور بود باال رفت که شخصی با سرعت از ادو تا ماشین روی مخم خط می

 رد شد. بهم تنه زد و طعنه زد:

 بری راپونزل.عروس که راه نمی_

بیرون ی هاوش و از ماشین در ماشین رو باز کرد و قبل از این که ماشین حرکت کنه چنگ زد به یقه

ه اشینی ک؛ چنان با شدت که پرت شد روی زمین و صدای داد پر از دردش با صدای نیش گاز مکشیدش

به موهای هاوش چنگ زد و سرش رو باال با قساوت م آمیخته شد. آیهان ه اشت دربا هاوش مسابقه د

 آورد و توی صورتش نعره زد:

 خوای خودکشی کنی!خواهر من به خاطر تو روی تخت بیمارستانه و تو می_

 دستش فرود اومد زیر گوش هاوش و داد زد:

 احمقتو؟خوای کی رو بکشی؟ خواهر منو؟ خواهر خودتو؟ یا خودِ تو می_

خورد. ام به هم پیچ میهاوش شوکه و حیرت زده زبونش بند اومده بود. همهمه شده بود و تمام دل و روده

خواست زد و دلم میهام دو دو میکرد. چشمیک غریبه جلوی چشم من به برادرم سیلی زد! مغزم درد می

برادرم رو نجات داده بود؛ اما بعدش  سوزوند باال بیارم توی صورت مردی که جونام رو میاسیدی که معده

 .شدینمقطع  هاماز توی گوش شیر گوشش و صدای سیلیجلوی چشم من خوابونده بود ز

یر زی سنگینش رو از روی جسم هاوش بلند کرد و همین که راست ایستاد دستم رو با تمام قدرت سایه 

ی چشم نگاهم کرد و ز گوشه. اریخت کوبیدم. سرش کج شد و موهای چموشش روی پیشونیشگوشش 

 لرزیدم گفتم:من در حالی که مثل بید می

 !تو کی رو زدی؟_

 . دوباره فقط نگاهم کرد.نشست روی صورتش با ضرب دوباره دستم باال رفت و

 تو به چه حقی روی داداش من دست بلند کردی؟_

 صدای آژیر ماشین پلیس به گوشم رسید و پشت سرش صدای پوالد:
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 آیهان!_

اره دستم باال رفت و این بار مچ دستم رو گرفت و مانعم شد. یک قدم بهم نزدیک شد. نگاهش مستقیماً دوب

کردم درست مثل یک خورشیدِ لعنتی نور هاش سرخ. انقدر سرخ که حس میهام بود و چشمتوی چشم

ر. نزدیک ت زنه. یک قدم دیگه بهم نزدیک تر شد. و با قدم بعدیهاش چشمم رو میگرمی از آتیش چشم

کردم. من مهرو بودم و اما نمی؛ خواست از درد ناله کنمو دلم می آوردهاش به مچ ظریفم فشار میپنجه

هاش رو جلوی جنس مرد قوی. ضعیفه بودن در شأن من نبود. انقدر نزدیک شده بود که صدای نفس

؛ «ن جون برادرتو نجات دادمصفت می بیگربه»گه کنه توی صورتم و میکردم تف میشنیدم. فکر میمی

 حالی که فکش منقبض شده بود و سعی داشت خشمش رو مهار کنه لب زد: اما در عوض، در

 شی.مادر خوبی می_

 تر لب زد:ام نگاهی به پوالد انداخت و آرومکردم که از باالی شونه ظارشگیج ن

 نکنی.وقت جلوی زیر دستم روم دست بلد اگه قراره زنم بشی یاد بگیر هیچ_

 ی پوکر فیسش و رو به پوالد گفت:دستم رو پایین انداخت و برگشت به چهره

 همه بازداشتن._

نستند دوکردند و منو مسبب این آشفتگی میهایی که لعنتم میتوجه به آدمهمهمه به راه افتاد و من بی

کرد کنار زدم می کنار هاوش زانو زدم و موهای لختش رو که روی صورتش ریخته بود و چشمش رو اذیت

هام از بغض لرزید و صورتش رو لمس کردم تا باور کنم که هنوز دارمش و و نم زیرچشمش رو گرفتم. لب

طور اون خواب لعنتی تعبیر نشده. در اثر برخوردش با زمین شلوارش پاره شده بود و زانوش زخمی. همون

ر زانوش بستم. مشغول گره زدن پارچه ی شالم رو پاره کردم و دوریخت گوشههام میصدا اشککه بی

 زد: فریادلم داد و هُبه عقب که یک دفعه بودم 

 انقدر مهربون نباش._

 اما بغضم به خاطر ؛ها دستم رو سوزوندنکف دستم رو به زمین گرفتم تا پخش زمین نشم. سنگ ریزه

 درد برادرم شکست وقتی که با گریه داد زد:

رو غیرتم و نامرد بشم و بخوام که به خاطر منِ کثافت به اون شرط  انقدر مهربون نباش که پا بذارم_

 لعنتی عمل کنی.
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رو از زمین کندم و سرم رو باال آوردم که نگاه سیاه رنگ آیهان رو روی خودم دیدم. از توی اون  چشمم

س هاش خیشد فهمید. به هاوش نگاه کردم که حاال چشمی پوکر لعنتیش هیچی نمینگاه خنثی و چهره

 از اشک بود و بهم زل زده بود.

 کنی. مگه نه؟کنم؛ چون تو هم به خاطر من هرکاری میمن به خاطر تو هرکاری می_

 هام گرفتم.به سمتش رفتم و جلوش زانو زدم و صورت خیسش رو بین دست

مگه نه داداشی؟ فکر کن جامون عوض بشه. من عاشق یکی بشم و تو به خاطر من مجبورشی با خواهرش _

 کنی دیگه مگه نه؟کنی؟ ها؟ میازدواج کنی. می

 سر تکون داد.بی تردید  اش لرزید وچونه

 کنم.می_

 هام خندیدم.میون گریه

کنم و دفعه دیگه تو به من. ما به هم کمک نکنیم پس کی بهمون کمک این دفعه من به تو کمک می_

اوشم؟ ما پشت هم نباشیم کی پشت ما ی وجودم؟ هی تنم؟ ها مرهم جونم؟ ها نیمهکنه؟ ها؟ ها پاره

 باشه؟ من کنارت نباشم کی کنارت باشه؟

 :توپیدزیربغل هاوش رو گرفت و با اخم پوالد 

 بلندشو._

 با ترس نگاهش کردم و پرسیدم:

 بری؟داداشمو کجا می_

 نیشخند زد.

 شه خودکشی کرد.ای هم میجایی که یاد بگیره جور دیگه_

 آیهان تشر زد:

 زرنگار!ستوان _

 ل داد که هاوش لنگ زد و تلوتلو خورد. داد زدم:پوالد هاوش رو به جلو ه

 بینی زخمیه؟وحشی آروم. مگه نمی_

 برو خداتو شکر کن فقط زخمیه و هنوز نمرده._
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 عصبی به یونیفرمش چنگ زدم و نزدیک صورتش غریدم: ،لش داد داخل ونهُ مجددا  وقتی با حرص

 ستوان زرنگار. جرم برخورد کنیتونی با یه مترم میآروم_

 هام.به چنگم نگاه کرد و بعد به چشم

 ادبی و دست درازی به پلیس مملکت سه روز بندازم بازداشتگاه؟خوای خودتم به خاطر بیمی_

 رو به آیهان ادامه داد.

 ات هم سلولی شیرین بشه و درد منو بچشی.بدم نمیاد زن آینده_

 پوزخند زد.با تمسخر آیهان 

 ها.شیرین بازداشتگاه نیست. زندانه، بخش اعدامی_

و از لباسش جدا کرد و به سمت ماشین پلیس رفت. قبل ر رنگ نگاه پوالد تیره شد و با خشونت چنگ من

 از سوار شدنش رو به آیهان گفت:

 کنم وسط پیشونیت.یه روز خودم یه گلوله خالی می_

 پوالد سریع پرسید:آیهان پوزخند زد و خواست سوار ماشین بشه که 

 کجا؟_

 حرف نگاهش کرد که گفت:آیهان بی

 نکنه یادت رفته تا برگزاری دادگاه و حکم قاضی از خدمت معافی؟_

 در ماشین رو باز کرد و با پوزخند گفت:

 زنگ بزن اسنپ برادر._

 لیبار به برادرم سیو سوار ماشین شد و رفت. ون پشت سرش حرکت کرد و من موندم و مردی که یک

 کرد دیگه نبود ومی که سردردم رو تشدیدآژیر پلیس زده بود و دوتا ازم خورده بود. نور اعصاب خرد کن 

 اومد تاریکی بزرگراه بود.زیادی که به چشم می تنها چیز

ظر ها به نروی من بود. روی منی که دقیقا شبیه دختر کولی مستقیمش نگاهم ه بهش نگاه کردم و اون

 ن مانتوی جلو باز و شال بلندی که یک طرفش پاره شده بود.با او ،رسیدممی

 برادرمو کجا بردن؟_

 معلوم نبود؟_
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 درمونده پرسیدم:

 باید چیکار کنم؟_

 بذاری اون تو بمونه تا آدم بشه._

 اخم کردم.

 درست حرف بزن، برادر من آدمه._

 اما تو نیستی._

اما از نگاهش خجالت کشیدم. اون جون برادرم رو نجات داده بود و واقعا حقش نبود  ؛دستم باز باال رفت

 سیلی بخوره.

 دستام رفتن. تونی بزنی، زیرمی_

 ادبی.خیلی بی_

 ادبی کرده باشم.یادم نمیاد بی_

 حیوون خودتی._

 من نگفتم حیوونی._

 اما همین االن گفتی که آدم نیستم._

 آره گفتم._

 رفتم و غرلند کردم:به سمت ماشینم 

 ای جناب سرگرد.تو دیونه_

 تونند انقدر مهربون باشند.قطعا آدما نمی_

 ایستاد. مقابلم م. به سمتم اومد وسوق دادگاهم رو به سمتش از حرکت ایستادم و با کمی مکث ن

زیر  ات بگذری. حتی بزنیخوای نامزدیت رو به هم بزنی. از خودت و خواستهتو به خاطر برادرت می_

شده  های بیش از حد باعثحمایتها وگوش یه افسرپلیس و به بعدش فکر نکنی! فکرکنم همین مهربونی

 هاوش انقدر لوس بار بیاد و به جای جنگیدن زود تسلیم بشه و عقب نشینی کنه.

 انگشتم رو جلوش گرفتم و با حرص گفتم:

 گی. هاوش لوس نیست.بفهم چی می_
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ت تعریف کردم و تو فقط یک کلمه که علیه برادرت بود رو فهمیدی! خیلی سه خط حرف زدم و از خود_

 دوستش داری.

 مگه تو سارگل رو دوست نداری؟_

تونم حرمت مادرم رو سارگل تنها کسیه که بعد از مادرم دارم. گیر کردم بین مادرم و خواهرم. نه می_

مه. اما حاال مقابل ؛اتنیمه، رفیقمه، همکارمهبشکنم، نه دل خواهرم رو. پوالد پسرِ پسرعموی پدرمه، برادر ن

هفت روز بازداشتگاه بودم و وقتی اومدم بیرون فهمیدم مادرم نامزدیم رو به هم زده؛ چون با ریحانه خانوم 

کنم و هرچه زودتر نوه چون دارم سی رو رد می ؛خواد خیلی زود دامادم کنهمشکل ژنتیکی دارم. می

رفام رو باور کنه یا نه. شاید برای یه مدت طوالنی برم زندان نظامی. شایدم خواد. معلوم نیست قاضی حمی

دوباره بشم یه سرباز صفر. حاال هم باید با دختری ازدواج کنم که زیادی مهربونه و من باید تاوان مهربونیش 

 رو بدم و باهاش ازدواج کنم.

 .فوت کردبه بیرون نفسش رو خسته پوزخند زد و 

 بینم زیر سر یه زنه!کنم میمشکالتم که نگاه میبه هر کدوم از _

 سف سر تکون داد.أبا ت

 ها آفریده شدید برای گند زدن به زندگی ما مردها.شما زن_

به سمت ماشینم رفت و من نفرت توی کالمش رو نتونستم درک کنم. مخاطب نفرت کالمش من بودم یا 

جیر دور پاش شده بود یا ریحانه که ژنش مشکل مادرش که نامزدیش رو به هم زده بود یا سارگل که زن

 !؟وسط بود زن دیگه کیپای خته بود بین اون و پوالد یا... داشت یا شیرینی که تفرقه اندا

روی در و به آنی بسته شد. در ماشین رو باز کرد که خیلی زود به سمتش رفتم و دستم رو کوبیدم 

 حالتش.های بیبکنم توی چشمخواست انگشتم رو تفاوت نگاهم کرد و دلم میبی

 من راننده شخصی تو نیستم._

حرف یک قدم عقب رفت و دست هاش رو توی جیب های شلوارش فرو کرد. در سمت راننده رو باز بی

 کردم و قبل از سوار شدن گفتم:
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، وها آفریده شدیم برای گند زدن به زندگی مردهایی عین تاز من به تو نصیحت حاال که معتقدی ما زن_

هیچ وقت به رانندگی یه زن اعتماد نکن؛ چون ممکنه دیگه وقت برای گند زدن به زندگیت هدر نده و 

 جونت رو بگیره.

ی پوکر! با حرص سوار شدم و ماشین رو پوزخندی بهش زدم و اون هیچ واکنشی نشون نداد. مرتیکه

دونستم تا هوا روشن نشه و می روشن کردم و از کنارش عبور کردم. بزرگراه تاریک و تقریبا خلوت بود

رفت. بدجنس نیشخند زدم که همون لحظه داره. باید پیاده تا بیمارستان مینمی هیچ ماشینی براش نگه

هام فشردم. راهی که رفته فرمون رو با حرص بین انگشت .ارگل توی بیمارستان منتظرشهیادم اومد س

ام رو پ گردم.ایی! انگار مطمئن بود برمیای جا به جن ذرهجا ایستاده بود. بدوبودم رو برگشتم. هنوز همون

های سگیش نگاهم به جاش با اون چشم .اما تکون نخورد ؛و منتظر نگاهش کردمروی پدال ترمز فشردم 

هایی که گند زده بودند ی تمام زنهاش ول کرده بودند تا پاچهکرد. انگار یک گله سگ رو توی چشممی

 پاره کنند. به زندگیش رو تیکه و

 پنجره رو زدم پایین و گفتم:

 شی یا از روت رد بشم؟سوار می_

 چرا برگشتی؟_

 هاش بود. مردمکش بزرگ بود. درشت و سیاه!نگاهم از اون فاصله به چشم

 ام.چون یه افسرپلیس بهم گفت من آدم مهربونی_

*** 

 فصل سه

ی منی شرکت کنه و قطعا بردش برای سابقه با کوثر مشغول تمرین بودیم. قرار بود توی مسابقات استانی

که استادش بودم خوب بود. مشتش که به طرف صورتم اومد مچش رو گرفتم و توی یک حرکت به زمین 

 دمونفعالیت بیش از حکوبیدمش. روی زمین دراز کشید و نفس نفس زنان چشم بست. خسته شده بود و 

تم خواسهای خیس از عرق هردومون پیدا بود. هوا به طرز وحشتناکی گرم بود و تنها چیزی که میاز لباس

یک دوش آب سرد بود. به سمت بطری آب که روی میزم بود رفتم و چند قلوپ آب خوردم. شخصی با 

واقف  ام صداهاسکه یا سوئیچش به در باشگاه زد و این باشگاه لعنتی انقدر کوچیک بود که زود به تم
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ی مردی رو که روی پرده افتاده بود ببینم. از همون تونستم سایهها بود و میبشی. میزم دقیقا پایین پله

 پایین گفتم:

 بله؟_

 پرده کنار رفت و صورت آشنای پوالد رو دیدم. خیلی سریع دستم رو باال آوردم.

 صبرکن._

 انداخت و گفت:پایین پرده رو 

 ام.طاقتی زودباش. من آدم کم_

و حد و مرز های خاصش پی برده بودم. برای خودش قانون دونستم. توی همین مدت کم به اخالقمی

 داد.کرد درسته انجام میگفت و هرکاری که فکر میخواست مینداشت. هرچی که دلش می

 رو به کوثر گفتم:

خواد زیاد به خودت م بگیر. نمیزودباش خودتو جمع و جور کن. برای امروز بسه. برو خونه و دوش آب گر_

 سخت بگیری. بهتره زیاد خودتو خسته نکنی تا بدنت کم نیاره موقع مسابقه.

های هام برداشتم و روی موبلند شد و با تنی خسته و کوفته به سمت رختکن رفت. شالم رو از بین لباس

 کنم.تنم هام پوشیده بود و نیاز نبود مانتو بازم ریختم. لباس

 خل آقاپوالد.بیا دا_

. ها رو پایین اومدتک پلههاش توی جیب شلوار سبز رنگش بود تکپرده رو کنار زد و در حالی که دست

 لباس کارش تنش بود و انگار تازه باورم شد این مرد یک پلیسه.

 کنار میزم ایستاد. انگار منتظر بود من سالم کنم که با اخم کمرنگی گفت:

 علیک سالم._

 هم قفل کردم و گفتم: ام درروی سینههام رو دست

 اومدی برای چاق سالمتی؟_

ی کنار میز انداخت و کالهش رو از روی سرش برداشت و ی زهوار درفتهخودش رو روی مبل دونفره

 هاش به باال فرستاد.موهاش رو با پنجه

 رویت کنم. رو نه اومدم باشگاه درپیت تو_
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 تونی بری.رویت شد؟ می_

 کرد و کالفه نگاهم کرد.اخمش رو باز 

 بشین باهات حرف دارم._

 پشت میزم نشستم و صندلیم رو به سمتش چرخوندم و منتظر نگاهش کردم.

 شنوم.می_

 من باید بشنوم._

 با ابروهای باال رفته پرسیدم:

 چی رو؟_

 جوابت به شرط زن بابام رو._

 من که جوابم مشخصه._

 و جواب تو چیه؟_

 کنم.اری میمن به خاطر برادرم هرک_

اما عجیبه که تا  ؛زنهکنه، حتی رو حرف سمن هم حرف نمیآیهان هم به خاطر سارگل هرکاری می_

 گه نه و خالص.حرف تو پیش میاد یه کالم می

 ی پوکرفیس فکر کرده کیه؟!پوزخند زدم؛ از حرص و خرد شدن غرورم. مرتیکه

 خوای؟حاال تو از من چی می_

 .تر با نگاهش چشم هام رو هدف گرفت کمی به جلو خم شد و جدی

گیره که سر نامزدت ذاره. هه مرتیکه عذاب وجدان میآیهان به خاطر این که نامزد داری پا پیش نمی_

 تونه ناموس یکی دیگه رو بدزده.کاله بمونه. ناموس حالیشه. به قول خودش نمیبی

 :ادامه دادحرفی نزدم که 

ن، مرتضی واسه ای ی هم حالیم نیست جز این که باباموجدان آیهان. هیچببین نه نامزد تو برام مهمه نه _

ات خودتونو عقب بکشید و سارگل نصیب من بشه. دوباره این شرط رو انداخته تو سر سمن که تو و خانواده

از وقتی فهمیده سارگل دلش با یکی دیگه  ولی حرف من و سارگل تو خونه پیچیده. آیهان اول موافق بود

 اما بابام و زن بابام باور کردن که شما عقب نشینی کردید. ببین منو استاد... ؛اه اومدهست کوت
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چند لحظه  .رو روی هم فشار داد هاشپلک حرفش رو قطع کرد و یک دفعه کرد که انگار سرش درد می

 و چشم باز کرد. بطریعمیقی کشید  های چشمش گرفت. نفسیرو به گوشه اشانگشت شست و اشاره

 ش رو سر کشید.از روی میز برداشت و یک نفس همهو ر منآب 

هان تو به هم بزنی و با آیاما تو باید نامزدی ؛خوای یا نهببین منو استاد برام مهم نیست که آیهان رو می_

ازدواج کنی چون من اصال اعصاب یه ازدواج اجباری اونم با کسی که زیر بال و پر خودم به عنوان خواهرم 

 های خاصِ خودم رو دارم...ندارم. من برای خودم برنامهبزرگ شده، 

 .پریدم وسط حرفش

 هه ازدواج با یه مجرم؟_

 هاش آتیش به پا شد.فکش منقبض شد و انگار توی چشم

 اونش دیگه به تو ربطی نداره._

 اینم که من بخوام نامزدیم رو به هم بزنم یا نه به تو ربطی نداره._

ی آیهان پهن و اش درست مثل سایهخم شد. سایهبه طرفم میزم تکیه زد و هاش رو به بلند شد و دست

 سنگین بود.

 ی دهن من! منمکندش لقمهربطم نداشته باشه ربطش میدن. سارگل با برادرت ازدواج نکنه سمن می_

 کنم تو دامن آیهان و همون یه ذره برادریجایی که هوسم یه چیز دیگه ست این لقمه رو تف میاز اون

شه و من به هم که مونده به باد میره. از طرف دیگه دختری که تو بغل خودم بزرگ شد ازم متنفر می

 ی کافی برای اون خانواده منفور هستم. بیا و کمک کن بیشتر از این لجن نشم به چشمشون.اندازه

 .عجز و بیچارگی  ه نگاهشهاش خواهشه و تکردم ته حرفحس 

 اش از روم برداشته بشه.رو به عقب کشیدم تا سایه کالفه یکم صندلی چرخ دار

 تونم به زور آیهان رو بنشونم پای سفره عقد.من خودمم موندم چیکار کنم. بابام مخالفه. من که نمی_

 هام گفت:کمر راست کرد و کالهش رو از روی میز برداشت. روی سرش گذاشت و خیره به چشم

جا رونده و وامونده توی یه یه دختر از جنس خودت، از همه دیگه خود دانی فقط یادت نره یه آدم،_

ی آرزوهاش، بشم چهاردیواری خفقان، میون یه مشت آدم گناهکار منتظره منِ نامرده که ببرمش به خونه

 اما نذار از چشم اونم بیفتم. ؛ی سرش. من از چشم همه افتادم و ککم نگزیدهبال و پرش و سایه
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 حیرت زده پرسیدم: ها برگشت کهبه سمت پله

 !تو واقعا عاشق یه مجرمی؟_

 هاش انگار زمستون رخ داده بود. نگاهش سرد بود. انگار ته خط بود.ایستاد. نگاهم کرد. ته چشم

 آره. با سیصدگرم مواد خودم گرفتمش. زیرتیغه._

 خندید.

 دونی یعنی چی؟زیرتیغ می_

 قهقهه زد.

 ره باالی دار.یعنی همین امروز و فردا حکمش میاد و می_

ه ی کگفتند همین بود. همینسوخت. عشق ممنوعه که میهاش هیستریک بود و دلم به حالش میحالت

هام رو پر کرد و بعد صدای زنگ موبایلم سکوت گوشرفت از باشگاه که بیرون  پوالد رو تا جنون برده بود.

 جایگزین صدای مسکوت باشگاه شد.

 الو مامان؟_

 خودتو برسون خونه._

 از روی صندلی بلند شدم.بالفاصله ترسیدم و 

 چی شده؟ هاوش حالش خوبه؟_

 رسه.خوبه. بیا. باید یک ساعت دیگه فرودگاه باشیم. عمه بهینت داره می_

 ا صدایببا بهت به تقویم روی میزم نگاه کردم. امروز آخرین روز ماه بود. کالفه دستی به صورتم کشیدم و 

 داد گفتم:گیم رو نشون میکه کامال درموند گرفته ای

 ام.تا ده دقیقه دیگه خونه_

 مهرو..._

 دونست حرفش رو بزنه یا نه. دو دل بود و عین خودم کالفه.مکث کرد. انگار نمی

 جانم مامان؟_

 تو رو بزرگ کردم بشی عصای دست پیری من و بابات، یه موقع ازمون دورنشی دلم بگیره از نبودنت._

 بونت برم.جا نمیرم قرمن هیچ_
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نذار هیچ وقت دلتنگت بشم. مادر که نباید دلتنگ دخترش بشه. همیشه انقدر بهم نزدیک باش که دلم _

 تنگ نشه برات.

 کنی؟قربونت برم داری گریه می_

 تر شد.صداش گرفته و بغضش سنگین

د مسابقه لعنتی. بعمهرو تو با فراز ازدواج کنی دیگه کی مراقب هاوش باشه؟ یه بار نجاتش دادی از اون _

 از تو کی کنترلش کنه؟

ای که توی نگاه سرما زده و صدای حس کردم پشت این حرفش یک منظور خاصی هست. همون خواسته

 ی پوالد هم بود.درمونده

 کنم همه چی رو درست کنم.مامان نگران هیچی نباش. من سعی می_

 رسه ایران.چطوری؟ بهین تا یک ساعته دیگه می_

 ه من اعتماد کن.مامان ب_

تماس رو قطع کردم و خیلی زود به رختکن رفتم. کوثر یک گوشه نشسته بود و سرش توی گوشیش بود. 

 انداختم گفتم:ام میطور که ساک ورزشیم رو روی شونهخیلی زود آماده شدم و همون

ظهر هم از  دهای فردامم کنسل کن. بعکوثر خودت چراغا رو خاموش کن و در باشگاه رو ببند. کالس_

 جا.تونی بیای همینبرای تمرین نیا من نیستم. خودت توی خونه تمرین کن یا اگه دوست داشتی می

 ها رو خودم برگزار کنم؟خوای کالسمی_

 نه. کاری که گفتم رو بکن._

د ااز باشگاه بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم. به سمت خونه روندم. با این که فاصله باشگاه تا خونه زی

اما سعی کردم زودتر از همیشه برسم. وارد خونه که شدم مامان و بابا آماده بودند. بابا هنوز باهام  ؛بود

 داشتم.اما قدمی برای آشتی کردن برنمی ؛سرسنگین بود و با این که از این بابت ناراحت بودم

 بابا بعد از جواب سالمم گفت:

 زود آماده شو. وقت زیادی نداریم._

ای وسواس یک ای دوش گرفتم و بدون خرج کردن ذرهمی گفتم و به اتاقم رفتم. ده دقیقهزیرلب چش

جایی که زیاد وقت نداشتم تمام آرایشم شد یک برق لب ساده و دست مانتو شلوار انتخاب کردم. از اون



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

146 
 

 وارد وخارج شدم از اتاق  قرار نبود نامزدم بشه خوشگل کنم.کمی ریمل. لزومی نداشت برای مردی که 

دونم هاش بود. کنارش نشستم. نمیاتاق هاوش شدم. روی تخت دراز کشیده بود و ساعدش روی چشم

 کرد.چرا اما ازم دوری می

 آقا هاوش؟ ...داداش؟_

 یو یاد چهرهر ش من داد. دستش رو از روی صورتش برداشتم. نگاهم کرد. با نگاه خنثیجوابم رو نمی

 خواست. حتما خیال کرده بود من عاشق سینه چاکشم.ی پوکر منو نمیهپوکرِ آیهان انداخت. هه مرتیک

 نمیای با ما بریم؟_

 غلت زد و پشت بهم خوابید.

 های عمه رو ندارم.ی طعنهنه. اصال حوصله_

 ای! دیونه شدی؟چه طعنه_

 نه تو و مامان دیونه شدین که خودتونو زدین به کج فهمی._

 خیلی جدی گفتم:

 ها بشنوم. مرگ پیمان یه تصادف بود.از این حرفخوام هاوش نمی_

 تصادفی که تقصیر من بود._

 ها رو خودت انداختی تو دهن عمه.این حرف_

دونند؛ منتها عمه مثل تو و مامان و محمدحافظ و بابابیژن و مادری خودشو گول واقعیته. همه هم می_

 گه.زنه و رک و پوست کنده واقعیت رو مینمی

 کالفه گفتم:

 تمومش کن._

 تنهام بذار._

 به طرفش خم شدم و زیر گوشش گفتم:

شه کنه، میجا رو روشن میره تو دل سیاهی، همهیادته یه روز گفتم؛ یه شب تاریک ماه میاد پایین، می_

 شینه تو چشم من،شه خوشحالی و میشینه تو دل تو، میشه امید و میشینه رو لب ما، میلبخند و می

 شینه تو قلب تو و سارگل؟ من هنوزم سر حرفم هستم.می شه وصال ومی
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 قاطعانه گفت:برگشت به طرفم و 

 خوام اون ماه تو باشی. تو هم دیگه فکرش رو نکن. من همه چی رو برای خودم تموم کردم.من نمی_

 تموم کرده بود. تموم کرده بود که رفته بود رالی تا خودکشی کنه!

 زنه.جا نمییه عاشق هیچ وقت انقدر زود _

 کنه.یه برادر خواهرش رو پیشکش نمی_

 اخم کردم و انگشتم رو روی لبش گذاشتم.

 شه، بیا همه چی رو بسپاریم دست خدا.هرچی قسمت باشه همون می_

 حرفی نزد و چشم بست که از کنارش بلند شدم و گفتم:

 شب پیشم باشی. باشه؟ خوامی مادری باشه. میبه احتمال زیاد مقصدمون بعد از فرودگاه خونه_

 دم.قول نمی_

 هاوش لطفا تنهام نذار._

هاش رو باز کرد و به نگاه مستاصلم چشم دوخت. واقعا احتیاج داشتم امشب کنارم باشه. دیدن فراز چشم

وقتی که برادرم  ؛ اون همو عمه بهین برام راحت نبود و مهمونی امشب قطعا برام خوشی به همراه نداشت

فس تری نغمبرک زده باشه. کوتاه پلک زد به معنی باشه و من با خیال راحت توی اتاقش بد حالاین با 

زد، نه از اتاق بیرون رفتم. توی ماشین هیچکس حرف نمی «منتظرت هستم»ی کشیدم. با گفتن جمله

وتش کبابا سکوت کرده بود و این س« فراز رو دوست ندارم»که گفتم  یمامان و نه بابا. بعد از ماجرای شب

کرد. شاید ازم ناراحت بود و شایدم دیگه دلش راضی نبود به این نامزدی. هاوش دو شب رو توی اذیتم می

بازداشتگاه گذرونده بود و محمدحافظ با استفاده از آشناهای زیادش توی کالنتری تونسته بود آزادش کنه. 

کسایی که تو این جور  هاش تونسته بودند ظرف دو ساعت آزاد بشند؛ چونی دوستتقریبا همه

های بزرگترین سرمایه گذارها و شون بچههای معمولی نبودند. همهکردند آدمها شرکت میشرطبندی

ی کرد. کافها شرکت میکرد که تو این شرطبندیتاجرها و حتی آقازاده بودند. هاوش ریسک بزرگی می

هاوش  . پایبکنند ها سرش رو زیر آبآدمبار سر یک مبلغ درشت شرط ببنده و نتونه بده و همون بود یک

. باید زا بوداسترس اش باز شده بود و این واقعا برای تمام خانواده نگران کننده ودوباره به پاتوق گذشته
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شد. باید دوباره به کردم. باید هرجور شده مراسم ازدواجش با سارگل قطعی میبند می هاوش رو پای

 شد.زندگی امیدوار می

اه که رسیدیم توی آینه ماشین نگاه کوتاهی به خودم انداختم و از ماشین پیاده شدم. مادری و به فرودگ

خواست یک لیست بلند باال فحش محمدحافظ نیومده بود و دلم می بابیژن زودتر از ما رسیده بودند.با

 براش بفرستم که هم هاوش و هم اون توی این روز تقریبا بد تنهام گذاشته بودند.

 با سرزنش نگاهم کرد.نامهربون و همراه مادری کمی 

 نداختی شب سیاه موهات چشمش رو بگیره.این شال تیره چیه سرت کردی؟ یه رنگ روشن می_

ها تونستم با این شرایط کنار بیام و به ساز سعادتاستم چشم فراز منو بگیره. شاید قبال میخومن نمی

هاش. برادر تونستم. تمام ذهنم پر شده بود از هاوش و ناامیدی چشمشد. نمیاما االن واقعا نمی ؛برقصم

تونست از من بخواد که با اون آقای پوکر ازدواج کنم و ام گیر کرده بود بین من و عشقش. نه میچارهبی

شد به دوست تم میتونست از گل زردش بگذره. چه بد بود این خیابون دوطرفه که هر طرفش خنه می

ترین افراد زندگیش. چه حال بدی داشت برادرم. چه بالتکلیف بود عزیزدلم. و من چقدر احمق و داشتنی

 ام.سنگدل بودم که اون رو با اون حال بد ول کرده بودم و اومده بودم به استقبال نامزد آینده

 زد:مادری هنوز غر می

 مهرو! چرا یه رژ نزدی؟ چرا انقدر رنگت پریده؟_

 نق زدم: کالفه

 ام، تمومش کن.مادری خسته_

حلقم  یک لیوان آب خوردم. تا بیشتر از این تندخویی نکنم.یافه نزار به سمت آب سردکن رفتم با همون ق

کرد. انقدر عصبی و ی وجودم رو خشک میخشک شده بود و به خدا که این اوضاع بد داشت شیره

کردند، زیر شالم فرستادم. به درک که مردم رو که مدام اذیتم می مصورت حوصله بودم که موهای جلویبی

آخی! چه خوشگله! چه چشمای درشتی داره. چه »گن بینند و با خودشون میی سیاه رو میاون هاله

خواستم برگردم و به سمت مامان و بابا برم  «!که روی صورتش ماه گرفتگی داره پوست شفافی اما حیف

لیوان آب روی لباسش چپه شد. نگاه پر حرصم رو باال آوردم تا بهش بد و بیراه بگم  که خوردم به یکی و
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های خندونش. لعنتی ی آشنای فراز زبونم قفل شد و نگاهم خشک شد توی چشمکه با دیدن چهره

 تر از اون چیزی بود که توی اسکایپ دیده بودم.لبخندش مهربون

 سالم عزیزم._

سفانه براش أچون مت شد؛میخون گفت عزیزم و من دلم یکرد. ممی هنوز هیچی نشده بود و محبت

خواست از همین بدو ورود بفهمه از دیدنش ای زدم. دلم نمیلبخند کج و کوله .خبرهای خوبی نداشتم

 خوشحال نشدم.

 سفم، لباست خیس شد.أسالم. خوش اومدی. مت_

 با خنده بغلم کرد و دوستانه پشتم رو نوازش کرد.

 اشکالی نداره عزیزم._

 صدای خندون عمه بهین رو شنیدم.

 آب روشناییه عروس._

معذب خودم رو از بغل فراز بیرون کشیدم. آغوشش مثل بابا گرم نبود. مثل بغل هاوش خوشبو نبود. مثل 

چون نامحرم بود. کاش به یک دست دادن  ؛محمدحافظ امن نبود. آغوشش هیچ به مزاجم خوش نبود

شد عطر سردش روی لباسم به جا بمونه. من از عطرهای غریبه بیزار کرد و باعث نمیفا میدوستانه اکت

های گرم هاوش رو. خواستم. دستگرفتم و حالت تهوع. من بوی آشنای حافظ رو میبودم. سردرد می

 ها تنهام گذاشته بودند... و من حالم خوب نبود.لعنتی

 عمه بهین مامان رو بغل کرد و گفت:

 گذره.تغییری نکردی فروغ. معلومه حسابی با داداشم بهت خوش می هیچ_

 زد و عمه فرصت حرف زدن بهش نداد و سریع گفت: ژکوندی مامان لبخند

 فارسیم هنوز خوبه، مگه نه؟ انگار نه انگار که ده سال نیویورک زندگی کردم._

ژن فراز مشغول رفع دلتنگی با بابابیمامان باز هم کوتاه لبخند زد و به تکون سرش اکتفا کرد. خداروشکر 

 رفتار سرد و بدون هیجان من گله کنه. عمه به سمتم اومد و بغلم کرد.تونست از و مادری بود و نمی

 چه بزرگ شدی عروس!_
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ی عروس زیادی برام دوست نداشتنی بود. عروس عمه شدن برابر بود با تنهایی هاوش، شکستش توی واژه

 هاش.یعشق، همیشگی شدن ناامید

 ترین صدای ممکن گفتم:حسلبخند زدم و با بی

 دلم براتون تنگ شده بود عمه جون._

 به قد و قامتم نگاه کرد و لبخندش عمق گرفت.

 طور گل دختر.منم همین_

ای ی روی پیشونیم ثابت موند و بعد با کج کردن لبش و اخم مواخذه کنندهنگاهش چند لحظه روی لکه

 رو به مامان گفت:

 آدم دکتر باشه و به دختر خودش کمک نکنه؟ از تو بعیده فروغ._

 چطور مگه بهین جون؟_

کردم خیلی وقته این لکه رو با یه جراحی کوچیک از بین چرا این دختر هنوز پیشونی سیاهه؟ فکر می_

 بردی.

گیر، حویل بی پیشونی سیاه باعث پوزخندم شد. بابا اخم کرد و مامان جوری نگاهش کرد که یعنی تواژه

 کنه.ها عین تخم چشمش مراقبت میکنی از گل سرسبد سعادتاینم از خواهرت که فکر می

 لبخند گفت: هام حلقه کرد و بابابابیژن دست دورشونه 

 ماه پیشونی بابابیژنشه._

 عمه نگران پرسید:

 ارثی که نیست؟_

 بعد رو به فراز ادامه داد.

 ها نداشته باشند.هاتونم از این لکه مکهیه موقع بچه_

هاش ناراحت ای از حرفام گرفت. ذرهآورد خندهاز این که داشت همین اول کاری مادرشوهر بازی در می

سوخت. حقش اما حقیقتا دلم برای فراز می ؛اهمیت بود. هم خودش و هم پسرششدم؛ چون برام بینمی

تر از هرکسی نبود با این همه امیدی که از نیویورک تا ایران اومده بود بهش بگم نه؛ اما هاوش برام مهم

 بود.
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 مامان راه خروجی رو درپیش گرفت و زیرلب به بابا گفت:

 هاش شروع شد.اینم از خواهرتون. باز نیومده نیش و کنایه_

 با نگاهی به ما پرسید: رفت و عمه

 ناراحت شد؟_

های بابابیژن از بین رفته بود. عمه بهین اما لبخند مادری و اشتیاق چشم ؛هیچکس در جوابش حرفی نزد

. کرداما هیچ وقت ابراز پشیمونی نمی ؛شدزد و شاید بعدش پشیمون میهمین بود! حرفش رو رک می

 اش رو بوسیدم.هاش انداختم و گونهاشه و دست دور شونهنخواستم جو بد بیشتر از این ادامه داشته ب

 شه.ی شما عین من پیشونی سیاه نمینگران نباش عمه جون من مطمئنم نوه_

خبر بود منظورم رو نفهمید و اما عمه بهین که از قصد من بی ؛منظور پشت حرفم برای خودم واضح بود

 مهربون به روم لبخند زد.

 شی.د از هر چیزی ناراحت نمیخوشحالم عین مامانت زو_

 قبل از من این بابا بود که از فروغش دفاع کرد.

 اما حرف تو خیلی بد بود خواهر. ؛ای نیستفروغ اصال آدم کینه_

 وا سهراب!_

 :ادامه داد ناراحت

و روز بعد ذاشتید برای دتونم میاین دیگه چه استقبالیه. گل که نیاوردین حداقل توپ و تانگ و فشفشه_

 که از همین بدو ورود پشیمون نشم از اومدنم.

 بابا پوزخند زد.

 شی خواهر.خوشحالم که عین فروغ زود از همه چی ناراحت می_

ام گرفت و بابا رفت دنبال مامان. عمه با لحنی که چاشنیش حسادت یک خواهرشوهر از حرف بابا خنده

 بود گفت:

 موهاش سفید شده اما هنوز عاشق و ذلیل فروغه._

 هنوز غرغرویی بهین. _ 

 صدا خندیدیم و عمه با غیظ گفت:من و فراز بی
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 بابابیژن._

 لبخند به لب با لحنی توأم با مهر پدرانه گفت:بابابیژن 

جایی که یکم دیر رسیدیم و مادرت هول دیدنت بود دسته گلتو تو ماشین جا گذاشتیم. بفرمایید از اون_

 بریم تا تقدیمتون کنم.

اش داشت. ناخواسته با آیهان مقایسهخندید و از فرودگاه بیرون رفتیم. فراز کنارم قدم برمی عمه با رضایت

 ای من بود!ششتی پوکر دقیقا بود. اون مرتیکهکردم. قد بلندی داشت اما هیکلی و چهارشونه ن

 امیدوارم واقعا از حرف مامان ناراحت نشده باشی._

 لبخند محوی زدم.

 شناسیم. مسئله مهمی نبود که به دل بگیرم.و تیزش رو همه میعمه بهین و زبون تلخ _

ت تونست خوشبختبه روم لبخند زد. لبخندش مهربون بود. آروم بود. فراز از اون مردهایی بود که میمجددا 

 تو سر ببره.کنه اما ممکن بود یکم حوصله

شدم مامان کالفه بود و به نظر  عمه بهین و فراز با ماشین بابابیژن و مادری رفتند. وقتی سوار ماشین

 سردرد گرفته بود.

 سهراب؟_

 طور که حواسش به رانندگیش بود نیم نگاهی به مامان انداخت.بابا همون

 جانم؟_

 گفت:با صراحت هاش و مامان زل زد توی چشم

 خواهرت به طرز وحشتناکی غیرقابل اعتماده._

 :جواب دادای زدم و بابا تک خنده

 ی فروغ.زیادی بدبین شد_

 بینی سهراب.زیادی به خواهرت خوش_

 ها کنم.ها راضیم کنی که به خاطر پسرت دخترم رو پیشکش غریبهتونی با این حرفنمی_

 پسرم؟ هاوش سر جهازیم بود؟ از خون تو نیست؟_

 غیرت نبود که این شد.ها انقدر بیواال خون سعادت_
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 م:صدا زدبا اعتراض 

 بابا._

ع داره من به خاطر اون تنها دخترم رو بدم به یه افسرپلیس! افسرپلیس معلوم الحالی مگه دروغه؟ هه توق_

 که معلوم نیست چه غلطی کرده که دادگاهی شده.

 اراده از آیهان طرفداری کردم. شاید چون اون جون هاوش رو نجات داد.دونم چرا اما کامال بینمی

 مهم رو کامال تصادفی گم کرده.اون کار اشتباهی نکرده فقط یه سری مدارک خیلی _

 بابا از آینه با اخم نگاهم کرد.

 خوب از همه چیش باخبری!_

 .و سر به زیر انداختم خجالت کشیدم

 از هاوش شنیدم._

 خوام حرفش رو بشنوم.دیگه نمی_

 و مسکوت نشستم. انقدر جدی هشدار داد که دیگه نه تنها از آیهان بلکه از هیچی حرف نزدم و صامت

*** 

ها نشسته بود و خندید و بابابیژن بعد از مدتای خوب بود. مادری میی شیشهها حال خونهبعد از مدت

پای همیشگیش محمدپیمان بود و حاال بعد از دوسال انقدر حالش کرد. همبا باباسهراب شطرنج بازی می

بابا رو مات  ،اشخنده دِخوب بود که خاطرات بد و جای خالی پیمان رو ندید گرفته بود و با صدای بلن

 .کردمی

ای نبود و ماه تنها بود! تنها و درمونده. نفسم رو ن ایستادم و زل زدم به آسمون. ستارهوهای ایوکنار نرده

 پیچید و لبخند به لبمهای بابابیژن و بابا توی سرم میفوت کردم بیرون و چشم بستم. صدای خنده

دونستم هرچی به هام بود. میی وجود داشت که حاصل بالتکلیفیاما ته تمام لبخندهام بغض ؛آوردمی

شه اما... یک طرف دور از همه هاشون بلندتر و شادتر میتر بشیم صدای خندهنامزدی من و فراز نزدیک

های ناامید نشسته بود؛ مثل همیشه سرش توی گوشیش نبود و از برادرم با یک لبخند مصنوعی و چشم

های خندید و این مرگ من بود. مرگ خندهلعابش به سارگل خبری نبود. واقعی نمی های خوش رنگ وپیام

 های من بود.هاوش مرگ نفس



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

154 
 

 همیشه انقدر ساکتی؟_

ازه زد. باید اجهام رو باز کردم و به فراز که کنارم ایستاده بود نگاه کردم. نباید خلوتم رو به هم میچشم

های بابابیژن و حال خوب مادری. بعد به قهر بابا و بعد به خندهداد فکر کنم؛ اول از همه به هاوش، می

دادند چند دقیقه با خودم بشینم و فکر کنم که کدوم برام باارزش تره؟ امید هاوش؟ آشتی باید اجازه می

تر؟ من های بابابیژن و حال خوب مادری؟ کدومشون توی اُلویت بود و حفظ کردنش واجببابا؟ یا خنده

ون طور خوشحال و خندام همینکردم تا تمام خانوادهکردم؟ دقیقا منِ لعنتی باید چیکار میمی باید چیکار

 باقی بمونه؟

 س زدم.هام رو پلبخندی کنج لبم نشوندم و آشفتگی نگاه آرومش. کرد؛ با لبخند ومینگاهم منتظر فراز 

 در جوابش گفتم:

 ام.نه، فقط امروز یکم خسته_

 خسته بودم. توی همین مدت کوتاه از این همه آشفتگیِ ذهنی خسته شده بودم.دروغ نگفتم؛ واقعا 

 ها گذروند و گفت:های روی تک تک پلهفراز نگاهش رو روی درخت انگور و شمعدونی

 دلم برای این خونه تنگ شده بود._

 رارم.قهای بیهاش خیره موند به نی نی چشمحرفی نزدم که نگاهم کرد. لبخندش عمق گرفت و چشم

 و بیشتر از همه برای تو._

. ی رو به روم کشیدمی نردههای پریدهلبخند خجولی زدم و سرم رو پایین انداختم و انگشتم رو روی رنگ

ی طوراما من این ؛آوردکرد و احساساتش رو به زبون میفراز آدم روراستی بود. خیلی راحت ابراز عالقه می

 نبودم. شاید چون حسی بهش نداشتم.

اما  ؛اش مردونه نبودوقتی دستم رو گرفت نگاهم دوباره باال اومد و روی صورتش نشست. جذاب بود. چهره

رسید و رنگ عسلی تر به نظر میپسر جذابی بود. موهای خرماییش زیر نور زرد رنگ حیاط روشن

 خندیدم که هاش که به خاطر نور رنگ عجیبی پیدا کرده بودهاش شده بود نارنجی! از دیدن چشمچشم

مزمه ز ام کشید و آرومم عمق گرفت و یک قدم بهم نزدیک شد. انگشت شستش رو روی گونهه لبخند اون

 :کرد

 از سرشب منتظر همین لبخندم._
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م و خواستم یک قدم برم عقب که محمدحافظ به دادم انداختی کمی که بینمون بود نگاه معذب به فاصله

 رسید.

 خوری یا بگم مادری برات قهوه درست کنه؟دم. فراز تو هم چایی میمهرو عموجون برات چایی آور_

سر هردومون به سمت حافظ که لیوان به دست توی چهارچوب در ایستاده بود چرخید و حافظ در مقابل 

های مستاصلم که هواشون حسابی بارونی بود لبخند زد و با آرامش پلک بست. و همین پلک زدن چشم

هایی که حتی با نگاهشون بهت آرامش نارتم. حامیتم. و چقدر خوب بودند آدمساده یعنی من هستم. ک

 شدند.هات میدادند و قاتل ترسمی

 خوابیم نشه.ام؛ ترجیح میدم قهوه نخورم تا باعث بینه دایی ممنون. من خیلی خسته_

 حافظ سرش رو به داخل خونه برد و گفت:محمد

 جاشو پهن کنیم تا بخوابه.مادری فراز خسته ست، فکر کنم بهتره _

 چشمک شیطونی رو به فراز زد و پرسید:

 با روی زمین خوابیدن که مشکلی نداری؟_

 فراز خندید.

 گیره.درد میاما مامان کمر ؛من نه_

 تونه تو اتاق مجردی من بخوابه.بهین می_

 فراز رو کرد به من و گفت:

 تو هم هرچه زودتر بخواب. چشمات خیلی خسته ست._

ه سرم رو تکون دادم و دستم رو که توی دستش بود باال آورد و لب به انگشت بنصرم چسبوند و بعد کوتا

 بوسید زیر گوشم زمزمه کرد:ام رو میطور که گونههمون

 ی نامزدیمون توی این انگشتت بدرخشه.دوست دارم هرچه زودتر حلقه_

م رو پر کرد و نفس کشیدن رو برام یام که روی نرده بود مشت شد و عطر سردش تمام بیندست دیگه

خواست سرمای سخت کرد. دستم رو به زحمت از روی نرده برداشتم و روی بازوش گذاشتم. دلم نمی

 طاقت بی حالش رو بد کنه. وقتی که رفت داخل اشکم ،رفتارم مثل عطر سرد اون که حالم رو بد کرده بود
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خت. حافظ لیوان چای توی دستش رو روی نرده گذاشت ام ریهای پرم عبور کرد و روی گونهاز بین مژه

 ام پیچوند و پیشونیم رو بوسید.و دست دور شونه

 هیس!_

 ی امنش فشردم و زیرلب نالیدم:سرم رو به سینه

 کردم سخته حافظ.چه که فکر میبیشتر از اون_

 دستش روی موهام نشست و نوازششون کرد.

 قبال سخت نبود؟_

 نه. تا این حد نه._

جا! ارتباطتون از طریق تلفن و تماس شاید چون قبال انقدر بهت نزدیک نبوده. اون امریکا بود و تو این_

 تصویری محدود بود. دور بودین نه انقدر...

 اون سکوت کرد و من ادامه دادم.

 نه انقدر نزدیک که تمام تنم بوی عطر سردش رو بگیره._

 های نمناکم.د به چشمحافظ قاب صورتم شد و زل زمحمدهای گرم دست

 دوستش نداری؟_

 تنها جوابم سکوت بود و یک نگاه درمونده.

 خوای به خاطر هاوش ردش کنی حالت بده؟مهرو دوستش نداری یا چون دوستش داری و می_

 قرار نیست کسی، کسی رو رد کنه._

دستش رو به  نگاه هردومون به سمت هاوش چرخید که با اخم غلیظی توی چهارچوب در ایستاده بود.

هاش...! من شد. عضالت صورتش منقبض بود و چشماش تند باال و پایین میکنار در چسبونده بود و سینه

 کردم ازم عصبانیه.فهمیدم که سردرد داره. نگاهش به من بود و من حس میهای سرخ میاز اون چشم

 به هم بزنی.کنی همه چی رو ذاری بوست کنه غلط میحاال که میری تو بغلش و می_

 لب روی هم برای مهار ناله ام گرفت اما هاش رو فشار داد روی بازوی ظریفم. دردمبازوم رو کشید و پنجه

 . نزدیک صورتم غرید و نفس داغش مثل سیلی روی صورتم نشست.فشردم

 شدی.ذاشتی صیغه محرمیت رو بخونند بعد از این نردبون آویزون میحداقل می_
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 و جوابش رو قطره اشکی که از چشمم ریخت داد. دلخور نگاهش کردم

 داد: محمدحافظ هشدار

 هاوش مراقب رفتارت باش._

 هاوش جلوش سینه سپر کرد و با اخم غلیظی جواب داد:

دید تا این حد به مهرو نزدیک نشه وقتی هنوز محرم نشدن؟ حتی چرا هیچ کدومتون بهش هشدار نمی_

ند شیها خشکیده یا چون این یارو تخم طالست الل میرت سعادتگه! غیبینه و هیچی نمیبابا هم می

 که مبادا یه موقع ناراحت بشه و دُمشو بذاره رو کولش و بره؟

 ابروهای محمدحافظ به هم گره خورد.

 تو خودشو قربانی کنه؟ خوای مهرو به خاطرایه. میدیگه درد تو چیز_

 ای عصبی زد.هاوش تک خنده

درد من چیه خان عمو؟ ها؟ درد «! امیدوارم خوشبخت بشی»گفتم به سارگل نمیخواستم اگه اینو می_

گن مهرو و فراز و من قدیمه. حرف امروز و دیروزم نیست. حرف چندین و چندساله که مید من همون در

گم فراز نه! گم نه! نقل امروز و شرط سمن و به دست آوردن سارگل هم نیست. من چندساله که میمی

کرد گم نه چون قلبش عین گالره که برای تو تاب تاب میچون دل این دختر باهاش نیست. می گم نهمی

شد و بوسیدی عین گل سرخ و سفید میگم نه چون وقتی گالره رو میکنه برای فراز. میتاب تاب نمی

تو  شینهبوسه اشک میاما وقتی اون خواهرمو می ؛خندیدشد و میی خندون باز میلبش عین پسته

دونی چرا؟ نقل ناراحتیش واسه منِ دل مرده نیست، به خاطر اینه که تا دیروز فراز دور بود چشماش. می

تونه باهاش کنار بیاد اما حاال که نزدیکش شده فهمیده نه...! دلت که با طرف زد که میو خودشو گول می

زنه. دلت که با طرف نباشه می پیچه تو سرت و حالتو به همنباشه عطر مارک خارجیش مثل بوی لجن می

 رسه. دلت که باطرف نباشه نوازششوقتی حتی به روت مهربون بخنده لبخندش نچسب و کریه به نظر می

 هاش مثل داغ گذاشتن رو صورتت.مونه و بوسهمثه چنگ می

 دستش رو گرفت.فورا ها رفت که محمدحافظ به سمت پله

 صبرکن هاوش._
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ستش رو عقب کشید و از خونه بیرون زد. نرفتم دنبالش. دلم نلرزید از هاوش بدون توجه به حرفش د

. های یهوییش. به نبودنش توی خونهبه رفتن ؛ل خرابش. من دیگه عادت کرده بودمرفتنش. نترسیدم از حا

هاش. به بغض صداش. من به آوار شدن برادرم عادت کرده بودم. یک به حال خرابش. به خیسی چشم

گل اومد و لبخندش شد و من دلم خوش شد که دوباره برادرم زنده شد، زندگی کردن مدت کوتاهی سار

رو به یاد آورد و حاال دوباره سمن، با اون شرط کذایی شده بود قاتل لبخند برادرم. دل من با دل فراز نبود، 

رفت، گه جون میاما خوبی ازدواج با آیهان این بود که زندگی برادرم دوبار ؛عاشق سینه چاک آیهانم نبودم

 داد توی آغوشش.گشت به قلبش و گل زردش غنچه میگشت. امید برمیهاش برمیخنده

 *** 

تمام موهام رو جمع کردم و دم اسبی بستم. کیف لوازم آرایشی که توی کیف مامان بود رو برداشتم و با 

ابروهام در اومده بودند و ی ابروش ابروهام رو مرتب کردم و بعد خیلی کمرنگ روشون مداد کشیدم. شونه

ییر هو بردار تا تغگفت بذار برای جشن نامزدیت حسابی پر بشه و یکداد اصالح کنم. میمادری اجازه نمی

کنی. امروز صبح از وقتی بیدار شده بود تا همین االن که مشغول اتو زدن شالم بود حسابی با آب و تاب 

. انگار واقعا برای هیچ کدومشون مهم نبود که با ازدواج من زداز جشنی که قرار بود برگزار کنند حرف می

 خشکه!مونه و یه گل زرد میبا فراز دل هاوش برای همیشه تنها می

رژلب کالباسی مامان رو روی لبم کشیدم و خیلی زود وسایلش رو سرجاش گذاشتم تا متوجه نشه من 

فهمید من رژش رو به اس بود و اگه میازشون استفاده کردم. حسابی سر لوازم آرایشی بهداشتیش حس

کنی و ممکنه هزار جور ویروس از همین راه کرد که تو اصال بهداشت رو رعایت نمیلبم زدم بلوا به پا می

 افتادی.گفت که به غلط کردن میهای مختلف برات میها وارد بدنت بشه و...! انقدر از بیماری

 :شالم رو از زیر دست مادری کشیدم و گفتم 

 بسه دیگه مادری. مگه وسواس داری؟_

خواست به همین انداختمش روی سرم و هردو طرفش رو آزاد رها کردم. هوا گرم بود و اصال دلم نمی

 ها عرق کنم. مادری مشکوک نگاهم کرد و بعد پرسید:زودی

 خوای بری که انقدر عجله داری؟حاال کجا می_

 .شو بوسیدمکیفم رو توی دستم گرفتم و گونه
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 مرسی بابت این که شالم رو اتو زدی._

 دنبالم راه افتاد.برای دریافت جواب سوالش خیال نشد و اما بی ؛از اتاق بیرون رفتم

 گم کجا داری میری؟صبرکن ببینم. می_

های سفیدم بودم جوابش رو طور که مشغول بستن بند کتونین پوشیدم. همونوهام رو روی ایوکفش

 دادم:

 دنبال هاوش._

 انقدر به این بچه پیله نکن. بذار دو روز تنها باشه با خودش کنار بیاد._

 اتفاقا نباید تنهاش بذاریم. مامان بهت نگفته دوباره رفته سراغ رالی؟_

 .چنگ زد اشبه گونه مادری ترسید و

 گی؟!یاخدا! راست می_

 ام انداختم.ایستادم و کیفم رو روی شونه

 ن. اصال فهمیدید؟بله. دیشبم از خونه زد بیرو_

 مادری بهت زده گفت:

 ی اون.من فکر کردم با محمدحافط رفته خونه_

 نخیر._

 دلگیر ادامه دادم.

 ها کال از داداشم غافل شدید.با اومدن مهمون_

 گفت:خطاب به من اومد طور که از آشپزخونه بیرون میصدای بابا رو شنیدم؛ همون

اداش شما رو بپاییم تا دست از پا خطا نکنه و یه کاری دست دونستیم باید چهارچشمی دببخشید نمی_

 خودش نده و دوباره لباس سیاه رو مهمون تن ما نکنه.

 نفس عمیقی کشیدم و نذاشتم ابروهام در مقابل پدرم به هم گره بخوره.

 بابا چرا انقدر با هاوش افتادی سر لج؟_

 توقف کرد و جواب داد:کرد وسط راه مرو که داشت به لبش نزدیک می لیوان چای

 خواد.چون مخش تاب برداشته. هنوز دهنش بو شیر میده زن می_
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 حافظ بیرون اومد و بالفاصله گفت:محمدعمه از اتاق مجردی 

 خواد؟!مبارکه به سالمتی. کی زن می_

 سالم عمه جون. صبحتون بخیر._

 به روم لبخند زد.

 .سالم عروس خوشگلم_

 که عمه مجدداً پرسید: خجول سرم رو پایین انداختم

 خواد؟نگفتی سهراب! کی زن می_

 بابا پوزخند زد.

 هاوش._

 عمه متعجب گفت:

گم دیشب اخماش تو هم بود و عین برج زهرمار یه گوشه نشسته بود، نگو به وا! مگه چند سالشه؟ می_

 کرده.فراز من حسودی می

تلخ شد. هاوش و حسودی؟ محاله! برادرم چیزی خره ابروهام در هم تنید و صورتم برعکس تالش زیادم باأل

 کم نداشت که بخواد به کسی حسادت کنه.

 مادری آه کشید.

 بهین بحث حسودی نیست بحث خاطرخواهیه._

 ی متمسخری زد.عمه تک خنده

واه چه حرفا مادری! بچه هنوز دهنش بو شیر میده خاطرخواه شده؟ سهراب بچه نشی دل به دلش بدی _

ده فهمه از چه دوران خوشی دست کشیری، دو روز دیگه که بیفته زیر بار مسئولیت تازه میو براش زن بگی

م حرف بزن عقلش بیاد بچه ست تو که بزرگشی باهاش دوکال کشه به طالق و طالق بازی. اونو کار می

 گه کی کرد کی کرد؟ بابام کرد.سرجاش. پس فردا پشیمون بشه می

طور عسلی گذاشت و کنترل تی وی رو برداشت و روی کاناپه نشست. همونبابا لیوان چایش رو روی میزِ 

 کرد گفت:که تی وی رو روشن می

 اتفاقا خودمم مخالفم. هنوز زوده براش. تا لیسانسش رو گرفت اومد سمت کار._
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 سرش رو به سمت عمه چرخوند و قاطعانه ادامه داد.

 ور بخونه. نظرت چیه؟ی درسش رو اونخوام با تو بیاد امریکا ادامهمی_

 سوئیچ از دستم رها شد و روی زمین افتاد. مادری هم درست عین من وا رفت.دلم فرو ریخت. 

 سهراب!_

 :مالید گفتطور که خمیر دندونش رو روی مسواکش میبابا توجه نکرد. نیش عمه بهین باز شد و همون

کردم داداش. زن! اونم توی این عقلت شک میدادی واقعا به ای. غیر از این انجام میچه تصمیم عاقالنه_

 سن!

 صدای به هم کوبیدن در اتاق و پشت سرش صدای محکم مامان توی خونه طنین انداخت.

 حتما باید پیر پسر بشه تا به فکر زن دادنش بیفتیم بهین جون؟_

 ی لپش جا داد و گفت:عمه مسواک رو گوشه

رسش تموم بشه بعد. یه جور هول کردید واسه زن دادنش که اما االن هم زودشه. حداقل بذار د ؛نه فروغ_

 انگار دختره و قراره بترشه.

بلند خندید و به سمت سرویس بهداشتی رفت. بابا با صدای بلندی نه چندان جالبش خودش به شوخی 

 که عمه بشنوه گفت:

ازده مونی هم این شتنها نمیگرده با تو، خوبه که هاوش با تو بیاد. هم تو به هرحال که فراز دیگه برنمی_

 افته تو چاه.پسر ما نمی

 مامان جلوی کاناپه ایستاد و رو بهش گفت:

ور؟ سهراب حالیت هست خوای با خواهرت بفرستی اونکنی. پسر منو میچاه اینیه که تو داری براش می_

 با کی لج کردی؟ با من؟ هاوش؟ یا خودت؟

 جواب داد:ای از چایش رو خورد و بابا ریلکس جرعه

ور چهارتا دختر دیگه ببینه فکر این خوای بفهمی که من به فکر پسرمونم؟ چندماه بره اونفروغ کی می_

 افته.دختره از سرش می

 چنگ زدم و گفتم: زمین با حرص سوئیچم رو از روی

 هاوش هوسباز نیست._
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 .ن فکر کرده چه خبرهوست دارم خوندگم هوسبازه منتها گولش زدن. زیر گوشش چهارتا دمنم نمی_

 ی زمینه؟!هفقط همین یدونه دختر رو کر

 هراس داشت.دونست چی بگه. ترسیده بود. درست عین من از دور شدن هاوش مامان عصبی بود و نمی

ر تونه فکور میکنید رفتن به اونی یه دختر باهامون حرف زده که فکر میچندبار تا حاال اومده درباره_

 بیرون کنه؟ بابا توروخدا یکم منطقی فکر کن. سارگل رو از سرش

 های جدیش نگاهم کرد.برگشت به طرفم و با اخم پررنگ و چشم

منطقی؟ منطق از نظر تو چیه؟ که پیشکشت کنم به اون یارو؟ به خاطر دل برادرت؟ هه! کور خوندی _

 کنم.ماهِ بابا. من دخترم رو با دست خودم بدبخت نمی

دونستم بابا توی تصمیمش مصممه و واقعا توی فکر جایی که میاما از اون ؛نبود پوزخند زدم. دست خودم

 تونستم خودم رو کنترل کنم.اینه که هاوش رو با عمه بفرسته خارج دیگه نمی

 تونو خوشبخت کنه؟تونه ماهِمطمئنید که پسر خواهرتون می_

. نگاه غمگینم رو ازش زل زده بود امهتر شد و نگاهش کمی نگران. بدون جواب فقط به چشماخمش غلیظ

 ی بابابیژن شدم.ها رو پایین رفتم. در رو که باز کردم سینه به سینهتندتند پلهگرفتم و 

 کجا با این عجله ماه پیشونی؟_

 فراز با لبخند بهم سالم کرد.

 با بابابیژن رفتیم سنگکی._

 بابابیژن ظرف توی دستش رو باال آورد و گفت:

 تر بشه.فتم با چشم اضافه که بخوری و چشمات از این خوشگلکله پاچه گر_

 شه.گن باعث مرگ برادرش میدونید که میچشم برای دختری که برادر داره خوب نیست. می_

 اما سعی کرد حال خوشش رو حفظ کنه. ؛م محو شدلبخند بابابیژن از لحن جدی

 تو که خرافاتی نبودی ماه پیشونی._

 ست که از ترس از دست دادنش حتی خرافاتی هم بشم.هاوش انقدر عزیز ه_

 فراز با خنده گفت:

 پس خوش به حال هاوش._
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در جوابش حرفی نزدم و از بین اون و بابابیژن که راهم رو سد کرده بودند رد شدم. به سمت ماشینم رفتم 

 که بابابیژن گفت:

 نگفتی کجا میری ماه پیشونی؟_

 شرمنده نگاهش کردم.در ماشینم رو باز کردم و کمی 

 باشگاه اسب سواری._

 جا؟چه خبره این وقت صبح اون_

ت. جاسباید هاوش رو ببینم. دیشب حالش زیاد خوب نبود. با کلی پرس و جو از دوستاش فهمیدم اون_

 باید باهاش حرف بزنم.

 شه ها.بدون صبحانه؟ بهین ناراحت می_

 حتی عمه بهین بود. سوار ماشینم شدم و از پنجره گفتم:تنها چیزی که در حال حاضر برام مهم نبود نارا

 هاوش. از طرف منم از عمه جون عذرخواهی کنید. خورم باباشگاه یه چیزی می_

 بابابیژن اصرار کرد.

 ما همه اهل تافتونیم، به خاطر تو از شیش صبح تو صف سنگک ایستادیم._

 شرمنده. اگه خدا بخواد ناهار کنارتونم._

 که صدای فراز به گوشم رسید.استارت زدم 

 شه منم باهات بیام؟ خیلی وقته سوارکاری نرفتم.می_

اما زشت بود اگه درخواست  ؛خواستم همراهی فراز بوددستم روی فرمون مشت شد. تنها چیزی که نمی

 این مسافر تازه از راه رسیده رو رد کنم. لبخند اجباری زدم و بابابیژن به جای من جوابش رو داد:

 گذره با مهرو و هاوش.آره باباجون برو. حتما بهت خوش می_

 فراز هنوز منتظر جواب من بود و من با حفظ همون لبخند اجباری گفتم:

 زودباش دیگه._

ها رو به دست بابابیژن داد و سوار ماشین شد. از بابابیژن خداحافظی کردم و ماشین رو با لبخند سنگک

ماره ناشناس بود. رد کردم. به احتمال زیاد یکی از شاگردهام بود و راه انداختم. گوشیم زنگ خورد. ش

 کرد و از نگاهشهای این هفته رو کنسل کردم بدونه. فراز نگاهم میخواست دلیل این که تمام کالسمی
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شدم. سرم رو به سمتش چرخوندم و نگاهش رو غافلگیر کردم که با همون لبخند آروم کمی عصبی می

 لعنتیش گفت:

 قدر رانندگیت خوبه.چ_

ام انقدر غریبه بودم، انقدر از هم دور بودیم که خواست هیستریک قهقهه بزنم. با نامزد آیندهدلم می

ترین جمالت بود، هه حتما مبحث بعدی ترین و ابتداییشد مسخرههایی که بینمون رد و بدل میحرف

 هم آلودی هوا بود.

 کنم، طبیعیه که خوب برونم.گی میممنون. البته من از هجده سالگی رانند_

 کنم اصال حالت خوب نیست.همه چی خوبه مهرو؟ من حس می_

ر سخواست باهاش دردِ دل کنم و مشکالتم رو بهش بگم و ازش بخوام بیلبخندی به روش زدم. دلم می

ر حقم بی رو ددونستم که فراز این خواما می ؛خیال این نامزدی بشهو صدا خودش رو عقب بکشه تا بابا بی

 کنه.نمی

 خوبم. چیز مهمی نیست._

 دونست که تا چه حد موضوعی که آرامش رو ازم سلب کرده بود مهمه.و فقط خدا می

های شاگردهام رو نداشتم. ها و فضولیی وراجیدوباره گوشیم زنگ خورد و دوباره ردی دادم. حوصله 

 وقتی دوباره صدای گوشیم بلند شد فراز گفت:

 ر و جواب بده. شاید باهات کار واجب دارند.دانگه_

 گوشیم رو از روی داشبورد برداشتم و با خنده گفتم:

 دارم و جواب بدم!نگه_

 تماس رو وصل کردم و ادامه دادم.

 مند باشی...جا ایرانه، الزم نیست زیاد قانونپسرعمه این_

 صدای فریاد مرد پشت خط نطقم رو قطع کرد.

 خواهرم کجاست؟_

ی و. بهت زده و البته هراسون گوشهر ی گوش منی خودش رو پاره کرد و هم پردهکردم هم حنجرهحس 

 خیابون نگه داشتم که فراز با خنده گفت:
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 مند نبودی خوشگل خانوم!چی شد؟ تو که قانون_

 صدای فریادش دوباره توی گوشم پیچید.

 سارگل کجاست؟ اون برادر احمقت خواهر منو کجا برده؟_

 هیستریک خندید.

 هه چیه؟ چرا الل شدی خوشگل خانوم؟_

پرسید چرا الل شدم؟ صدای فریادش نه تنها برای الل کردن من بلکه حتی برای کر کردن یک هه می

 کرد. دستم رو به پیشونیم گرفتم و نالیدم:ایل هم کفایت می

 زنی؟از چی حرف می_

تو. االن رفتم به سارگل سر بزنم  خواهر خودم و برادرهای زنم؟ از حماقتتازه می پرسی از چی حرف می_

ها رو زیر پتو چیده و از خودش خبری نیست. دیشب ساعت دو شب برام پیام فرستاده بینم بالشتو می

 خواهر من کجاست؟«! تون فرار کنماجبارهاتون باعث شد از همه»

 بیان کرد. مضطربآخرش رو با صدایی شکسته و ی جمله

 پرسی؟!از من می خواهرتوئه_

 ی برادر تو!خواهر من شده بنده_

 من واقعا از سارگل خبر ندارم._

 هاوش کجاست؟_

 باشگاه اسب سواری._

 آدرسش رو برام بفرست._

 باشه. به گوشی خود سارگل زنگ زدی؟_

 گفت:و همراه با طعنه با تمسخر 

 نه به عقل خودم نرسید خوشگل خانوم._

صدای عصبیش صدای اعصاب خرد کن بوق شد. این چندمین باری بود  گوشی رو قطع کرد و جایگزین

ادبی رو تکرار کرد گوشی کرد؟ دومین بار! قول میدم سومین باری که این بیکه گوشی رو روم قطع می

 رو روی سرش خرد کنم.
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 مهرو چیزی شده؟ خبر بدی بهت دادن؟_

 رسیدم.دم. باید قبل از آیهان میکوتاه جواب دادم نه و با سرعت بیشتری به سمت باشگاه رون

ی ورود داد. ماشینم رو پارک کردم و به سمت آریا؛ مربی و دوست نگهبان با دیدن کارت عضویتم اجازه 

 هاوش دویدم. نفس نفس زنان پرسیدم:

 هاوش کجاست؟_

 بَه آفتاب از کدوم طرف...سالم. بَه_

 گفتم: شتاب زدهو حرفش رو قطع کردم 

 دارم. هاوش کجاست؟آریا عجله _

 داخل کافی شاپ._

 به فراز که کنار ماشین ایستاده بود اشاره کردم.

 مهمون منه، لطفا حواست بهش باشه._

 چشم._

ی خالیم رو قلقلک داد. با چشم دور به سمت کافی شاپ دویدم. به محض ورودم به کافه عطر قهوه معده

چطور زانوهاش رو بغل گرفته بود و زل زده بود به  تا دور کافه رو از نظر گذروندم. دیدمش! دیدمش که

ی غرق خواب سارگل. دیدمش که با وسواس کتش رو تا زیر گردن سارگل باال کشید. دیدمش که چهره

ی مقنعه ی سارگل بیرون زده بود رو نوازش کرد و بعد دستش رو سریع مشت ی مویی که از گوشهطره

کنه. دیدمش که چطور با حسرت تک تک اجزای صورتش رو از ی رنگ پریده اش رو لمس نکرد تا گونه

 گذروند. آروم نزدیکش شدم و صداش زدم:نظر می

 هاوش؟ داداشی؟_

هاش گود افتاده بود. حدس این که تمام دیشب رو بیدار مونده تا از نگاهم کرد. خسته بود و زیر چشم

 راحت بودن جای گل زردش مطمئن باشه سخت نبود.

 گیره. نه؟وری درد میطگردنش این_

هام ام لرزید. دستحالش خوب نبود. به خدا که حال دل این مرد خوب نبود. بغض به گلوم چنگ زد و چونه

 رو روی صورتم گذاشتم و توی دلم نالیدم:
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 خدایا!_

 کنار مبلی که روش نشسته بود زانو زدم و نگران پرسیدم:

 چیزی خوردی؟_

خورد تا زیر گردنش باال کشید. در تش رو که مدام از روی سارگل لیز میجوابم رو نداد و باز با وسواس ک

کافی شاپ باز شد و فراز همراه با آریا داخل اومد. سارگل از صدای آویز در هراسون از خواب پرید که 

 هاوش خیلی سریع گفت:

 نترس. ،هیش! هیچی نیست عزیزم_

تر شد به کت هاوش چنگ زد. با ترس به هاوش نزدیکسارگل گیج به من و بعد به فراز و آریا نگاه کرد و 

 و با خجالت نگاه از من گرفت.

 کنی؟جا چیکار میسارگل تو این_

 سارگل جوابم رو نداد و هاوش با اخم نگاهم کرد.

 الهی من قربون اخمات برم این که راهش نیست._

 راهش چیه؟ این که باباش مجبورش کنه با پوالد ازدواج کنه؟_

 فتم:کالفه گ

 نه اما..._

 سارگل به حرف اومد و حرفم رو برید.

اون تقصیری نداشت من... من... دیشب با مامان دعوام شد. وقتی همه خوابیدن از خونه زدم بیرون. _

 جایی رو نداشتم. وسط خیابون مونده بودم. ناچار به هاوش زنگ زدم.

 یشتر از این حالش بد بشه، برای همین گفتم:خواست بی کافی پریده بود و اصال دلم نمیرنگش به اندازه

 خیل خب._

 لبخند زدم تا آروم بگیره.

 من و فراز هم هنوز صبحانه نخوردیم. توفیق اجباری شد تا دور هم یه صبحانه مفصل بخوریم._

 آریا گفت:

 گم گارسون بیاد سفارشاتونو بگیره.می _ 
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این که سوالی بپرسه و کنجکاوی کنه کنارم  روی مبل رو به روی هاوش و سارگل نشستم و فراز بدون

های عروسکیش رو پوشید. . سارگل پاهاش رو که روی مبل جمع کرده بود پایین گذاشت و کفشنشست

 که سکوت جمع از بین بره گفتم:برای این

 ی من و هاوشه؛ فراز. فراز این خانومم سارگله؛ دوست هاوش.سارگل این آقا پسرعمه_

 ی گفت:فراز با خوش روی

 خوشحالم از آشناییتون._

 سارگل دو طرف چادرش رو توی مشتش فشرد و با خجالت جواب داد:

 ممنون._

جا برند. نگاهش خواهش کرد از اون طور باو انگار خیلی معذب شده بود که اونرو کرد به سمت هاوش 

 هاوش گفت:

 ریم، دیشبم حتما شام نخوردی.یه چیزی بخور بعد می_

و آورد تمام مدت با لبخند به هاوش نگاه ر مونف قبول کرد. وقتی گارسون سفارش صبحانهحرسارگل بی

رو  ها دستمخواست ساعتکردم که چای رو برای سارگل شیرین کرد و بعد براش لقمه گرفت. دلم میمی

اد بشه رگ که بخونگاه کنم. چقدر بزرگ شده بود. انقدر بزهای زیبای برادرم م و به عاشقانهابزنم زیر چونه

مرد یک زن! انقدر دیدن عشق خالصش حالم رو خوب کرده بود که دلم هوس عشق بکنه. هوس مردی 

خورم. بدونه پنیرم رو با گردو که برام لقمه بگیره. بدونه چایم رو با یک قاشق یا دو قاشق شکر می

نو از بر بشه و قبل از باز چون به گردو حساسیت دارم. منو بشناسه. درست مثل یک صفحه م ؛خورمنمی

هام منو بفهمه. مثل هاوش، مثل سارگل. مثل پدرم. مثل مادرم فروغ. حق منم عشق بود. نبود؟ شدن لب

 ها قلب داشتند که عاشق بشند. مگه نه؟ها عشق بود. اصال آدمحق تمام آدم

بهم بوده. خوبه که  ای دلم خوش شد که حواسشلحظه« خوری مهرو؟چرا نمی»با صدای فراز که پرسید 

حواس یک نفر بهت باشه. یک لقمه به دستم داد. باد کولر کافی شاپ یک تار از موهام رو توی صورتم 

آورد و چشمم رو اذیت کرد. باعث شد اخم کنم. فراز با لبخند دستش رو نزدیک آورد و اون تار مزاحم رو 

ستش ی پیشونیم رو با شی گوشهبرد و لکهکنار زد. لبخند زدم و خواستم تشکر کنم که دستش رو عقب ن

 لمس کرد. چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت:
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 تا حاال هیچ وقت به این فکر نکردی که با یه عمل ساده این لکه رو پاک کنی؟_

 ای که برام آماده کرده بود رو روی بشقاب روی میز گذاشتم و پرسیدم:لقمه

 کنه؟چطور؟ دیدنش اذیتت می_

 :ادجواب دسریع 

 نه. سوءتفاهم نشه لطفا._

م رو نوازش کرد و من خجالت زده نگاهی به هاوش انداختم؛ اما حواس امهربونش گونه با لبخند متین و

 هاوش اصال به من و فراز نبود و نگاهش به پشت سرمون بود. صدای فراز رو شنیدم:

شی نظرم اگه برداریش عین قرص ماه میاما این لکه توی زیباییت خلل ایجاد کرده. به  ؛تو خیلی زیبایی_

 مهرو.

 معذب دستش رو کنار زدم.

 من دوستش دارم فراز._

 اما چیه این لکه سیاه برات دوست داشتنیه؟_

گرفتم که صدای شکستن فنجون سارگل باعث  ی لبم رو زیر دندونمعصبی از سوال مزخرف فراز گوشه

ش سر هاه پشت سر ما و فنجونش از بین انگشتشد نگاهم به سمتش بچرخه. نگاهش خشک شده بود ب

خورده بود و روی زمین افتاده بود. با تردید کمی به عقب متمایل شدم و با دیدن آیهان پشت سرم شوکه 

 جا. نگاه سرخش به سارگلم قراره بیاد اینه اون شدم. به کل یادم رفته بود که آدرس رو براش فرستادم و

های صورت و گردنش ورم کردند و اگه منفجر بشه نه تنها از من تمام رگ بود و حاضر بودم قسم بخورم

 مونه.و هاوش و سارگل بلکه کال از این باشگاه چیزی باقی نمی

 من...من...هاوش تقصیری نداره. من...خودم بهش زنگ زدم تا..._

 زیر گریه.خره توانش رو از دست داد و بغضش شکست و زد ارگل از ترس لکنت گرفته بود. باألس

 داداش غلط کردم. به خدا هیچ کار اشتباهی نکردیم فقط..._

 هیش!_

 کوتاه گفت اما محکم گفت؛ انقدر محکم که سارگل سنکوپ کنه و زبون به کام بگیره.

 هاوش خواست توضیح بده:
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 آقا آیهان من..._

چنته نداشت. سارگل در حالی آیهان تیز نگاهش کرد و هاوش ادامه نداد. نترسید اما انگار توضیحی هم در 

 هق گفت:لرزید از روی مبل بلند شد و با هقکه می

 داداش به خدا من کار بدی نکردم. فقط..._

 دستش رفت باال و داد زد:

 فقط از خونه فرار کردی._

تمام قدرت به سمت صورت ترسیده و ظریف سارگل رفت جلوی سارگل ایستادم و با همین که دستش 

جشک پشت سرم پناه گرفت. صدای سیلی توی کافه پیچید و یک طرف صورتم داغ شد. اون عین یک گن

صدای فراز شوکه و حیرت  بدی توی تمام عضالت صورتم پیچید.هام روی هم افتاد و درد فوق العاده چشم

 زده بود:

 مهرو!_ 

 ی اولچند ثانیهی آیهان قفل شد. زده حیرتهای باز کردم و نگاهم توی چشمهام رو با کمی مکث چشم

تار دیدمش اما بعد دیدم واضح شد. انگار من نبودم که حرف زدم. انگار با دست سنگینش مخم رو تکون 

 زدم.داده بود. انگار گیج بودم و منگ می

خودم از پشت گوشی شنیدم که بهش قول دادی براش پدری کنی، مگه تو نبودی که گفتی بشکنه _

خواستی بزنی؟ خواهری که بهش قول دادی براش پدری بشه؟ کی رو میدستی که روی گل احمدآقا بلند 

دم توی اما به برادر من پناه آورده و من اجازه نمی ؛کنی؟ سوگلی احمدآقا رو؟ این دختر، هرچند اشتباه

 پناهگاه ما بهش آسیب بزنی.

گشتم نگاه ازش بگیرم. بر کرد؛ انقدر خیره و سوزنده که نگاه شفافش چشمم رو بزنه وآیهان فقط نگاهم می

زد و فجیح لرزید و مانتوم رو توی هر دو چنگش گرفته بود. هق میبه طرف سارگل که مثل بید می

 لرزید. سرش رو توی بغلم گرفتم و کمرش رو نوازش کردم.می

 هیچی نیست. آروم باش. فراز اون لیوان آب رو بده به من._

های لرزون سارگل نزدیک کردم. یک جرعه و لیوان رو به لب فراز خیلی سریع لیوان آب رو به دستم داد

 خورد اما به سرفه افتاد. کمرش رو ماساژ دادم.
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 آروم._

 هاش شدید شد و آیهان مسخ شده لب زد:شدت سرفه

 اش.اسپره_

یلی خره پیداش کرد و خاش گشت. باألوسایلش دنبال اسپرههاوش خیلی سریع کیفش رو باز کرد و بین 

های سارگل گذاشت و دو بار زد. سارگل با حرص هوا رو بلعید و هاوش آبی خودش اون رو بین لبزود 

 ریخت رو با دستش پاک کرد.که از دهنش می

 آروم باش عزیزم._

کشید. هاوش نگران سارگل با گریه سرش رو پایین انداخت. انگار از نگاه کردن به برادرش خجالت می

 پرسید:

 بهتری؟_

 گفت: کون داد و هاوش دستش رو گرفت وکوتاه سر ت

 بیا بشین._

 خواستم دوباره منفجر بشه وهای هاوش و سارگل بود. نمیبه آیهان نگاه کردم که نگاهش بین قفل دست

 توی دامن من خالی کنه. بهش نزدیک شدم و گفتم:هاش رو تمام باروت

 شه ما باهم حرف بزنیم؟می_

 نگاهم کرد. جوابی نداد.

 .لطفا_

 فتم:به فراز گ خطاب از دستش که مشتش کرده بود گرفتم و چشمسی گرفت و پلک روی هم گذاشت. نف

 تونی بری پیش آریا تا اسب منو برات آماده کنه.خواد سوارکاری کنی میاگه دلت می_

 فراز از جاش بلند شد و گفت:

 نه. ترجیح میدم تو ماشین منتظرت بمونم._

 جور راحتی.باشه. هر_

 حالت خوبه؟ صورتت خیلی سرخ شده. باید روش یخ بذاری تا کبود نشه.تو _

 نگران نباش. چیزی نیست. توی ماشین منتظرم بمون. میام و همه چی رو توضیح میدم._
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 باشه عزیزدلم._

 رفت و من رو به هاوش گفتم:

 سارگل رو ببر یه آبی به صورتش بزنه._

شخص بود از حضور آیهان بیش از حد ترسیده. وقتی بلند سارگل خیلی زود از پیشنهادم استقبال کرد. م

اومد. لرزید که از پس این کار برنمیهاش چنان میشد سعی کرد چادرش رو روی سرش بندازه اما دست

 هاوش خودش جلوش ایستاد و چادرش رو روی سرش انداخت.

 لرزی!عزیزم آروم باش. چرا اینقدر می_

وند. تکی چادری که هاوش توی دستش گرفته بود و خاکش رو میبه گوشه آیهان به اون دوتا زل زده بود. 

کردم آروم شده. حس کردم وقتی هاوش چادر سارگل رو روی سرش نگاهش دیگه سرخ نبود. حس می

اش برگشت. از کافی شاپ اش آزاد شد و آرامش به نگاه ترسیدهاش از توی سینهانداخت نفس حبس شده

 هان تعارف زدم:که بیرون رفتند به آی

 بشین._

 دستی به موهاش کشید و کالفه به پشت گردنش چنگ زد.

 باید برم خونه. مادرم نگران سارگله._

 دونم. بشین. الزمه باهم حرف بزنیم.می_

هاش گرفت. حالش هاش رو به زانوهاش تکیه زد و چند لحظه سرش رو بین دستخره نشست. آرنجباأل

یک لیوان آب براش ریختم و لیوان رو جلوش گذاشتم. سرش رو باال آورد کردم. خوب نبود و درکش می

 و نگاهم کرد. با مکث لب باز کرد.

 سفم.أمت_

 لبخند زدم.

 تازه هنوز یدونه بهم بدهکاری._

 حرفی نزد. فقط نگاه کرد. نگاهی که تهش شرمندگی بود.
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همین مبلی که روش نشستی،  جا بودن. خواهرت تمام دیشب رویسارگل و هاوش تمام دیشب رو این_

شه فکرهای مسموم رو از نشسته خوابش برده. تمام دیشب برادرم بیدار مونده و ازش مراقبت کرده. می

 ذهنت بیرون کنی؟

 من ذهنیت مسمومی از سارگل توی ذهنم نیست._

 از برادرم چی؟_

 ی روی میز انداخت.نگاهش رو به اسپره

 ش.اون چادر سارگل رو انداخت روی سر_

 لبخندم عمق گرفت.

 خوبه که به هردوشون اعتماد داری._

 .زدمیبیرون سارگل نباید نصف شب از خونه _

 کرد.مادرت نباید باهاش دعوا می_

رسیده کردم. تآیهان نفسش رو خسته بیرون فرستاد و دستی به صورتش کشید. کالفه بود و درکش می

 تونست بترسونه جز ناموس!نمیدونستم یک مرد رو هیچی بود و من خوب می

 بگم براتون چایی بیارن؟_

 در جوابم گفت:غیظ با 

 گفتی بشینم که باهم چایی بخوریم؟_

 اشکالی داره؟_

 بلند شد.

 اش رو.منتها نه وقتش رو دارم نه حوصله ،نه_

هاش کشیدم و چشمهاش...! زیادی پهن بودند. نگاهم رو باال منم بلند شدم. قدش از من بلندتر بود و شونه

 رو هدف گرفتم.

بیا باهم و شرایط اجباری که پیش رومونه کنار بیایم. سارگل این بار فرار کرد و به هاوش پناه برد چه _

 خوای؟تضمینی وجود داره حرکت بعدیش ختم به خیر بشه؟ ممکنه دست به خودکشی بزنه! تو اینو می

 ایه.سوال مسخره_
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 ممناعت تو هم مسخره ست._

 زخند زد.پو

 مسخره اینه که من با عزیزدل یه مرد دیگه ازدواج کنم._

 بینه، حفظشنوه، خوب میدونی یعنی چی؟ یعنی اون عوضی که همه چی رو خوب میکیش و مات می

 کنه.یه جای حساس ماتت می ناگهانسپاره و کنه، به خاطرش میمی

د. لیوان آبی که براش ریخته بودم رو یک اما برگشت و به سمت میز خم ش ؛به سمت در کافی شاپ رفت

رنگشت، بار باما دوباره ایستاد. این؛ گل چنگ زد. دوباره به سمت در رفتی سارنفس سر کشید و به اسپره

 از همون فاصله نگاهم کرد و گفت:

هاتو دست کاری نکن. تو بدون اون راستی راپونزل هیچ وقت به خاطر حرف اونی که عزیزدلشی زیبایی_

 ماهرو ( نیستی.#رو ) ی اسم ماههاه گرفتگی دیگه برازندم

ر تکرد تا من راحترفت. ای کاش قبول میصدای آویز در رفتنش رو توی سرم فریاد زد و ای کاش نمی

 گفتم نه.به فرازی که سعی داشت تغییرم بده می

رفت. براشم مهم و یهویی می اومدخورد. مثل باد بود. یهویی مینگاهم به آویزی بود که هنوز تکون می

کرد و به تو مهلت جواب زد، ذهنت رو مشغول مینبود که تو هنوز حرف داری. خودش حرفش رو می

 داد.نمی

 هام گرفتم و زیر لب گفتم:ی چایم رو بین پنجهروی مبل نشستم و فنجون یخ شده

 باید قبول کنی._

*** 

ه داد کگرفت و نظر میهای مختلف رو کنار صورتم میمیون یک خروار خرید نشسته بودم. مادری پارچه

همین روز اول  شد کهنی؟ باورم نمییره یا یاسی؟ مرجانی یا آبی کاربکدوم بیشتر به پوستم میاد. بنفش ت

 همراه عمه رفتند خرید نامزدی!

اق فراوون یعمه جلوی آینه ایستاده بود و لباس شبش رو جلوی تنش گرفته بود و با وسواس و البته اشت 

 کرد.خودش رو برنداز می

 فروغ به نظرت این رنگ بهم میاد؟_
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 میل و ناراضی لبش رو کج کرد و بدون این که منتظر جواب مامان بمونه خودش جواب خودش رو داد:بی

 پشیمون شدم از خریدش. زیادی تیره ست. سنم رو زیاد نشون میده. نه؟_

 باهاش گرم کرده بود بست و گفت:مامان جعبه آرایش عروس رو که سرش رو 

 درعوض رنگ تیره الغرتر نشونت میده بهین جون._

 حرف مامان به مزاج عمه خوش نیومد و غیظ کرد.

 کنه صد کیلوأم.گی که هر کی منو ندیده باشه فکر میوا فروغ! یه جوری می_

 با حالت متفکری گفت:های باریک شده که نشون دقتش بود به اندام عمه نگاه کرد و مامان با چشم

 صد که نه اما نود هستی، نه بهین جون؟_

 عمه متعجب باصدای بلندی گفت:

 فروغ! _

ی لوازم آرایش عروس برداشته بود رو حوصله الکی که از بین جعبهمامان بدون توجه به ناراحتی عمه، بی

 ها و گفت:انداخت روی پارچه

 ایششم تاریخ مصرفش گذشته.این جعبه الکاش خشک شده، فکر کنم لوازم آر_

 رو به عمه ادامه داد.

شه. جنس خراب و بنجل به شمایی که تازه از فرنگ برگشتید رید خرید همین میوقتی بدون عروس می_

 ندازن.های قالتاق آشنایی نداری میهو با فروشند

 بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت.

 خوره؟م میای هخوام گل گاو زبون دم کنم. کسی دیگهمی_

 عمه با پوزخند نیش زد.

 نه گلم. تنها کسی که بهش احتیاج داره خودتی._

 محمدحافظ با لحنی مواخذه گر صدا زد:

 خواهر!_ 

 عمه زیر لب غر زد:

 هرچی عوض داره گله نداره. مگه ندیدی بهم گفت چاق!_
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 محمدحافظ با سرزنش رو به عمه و مادری گفت:

 ها از شما بعیده مادرِ من.فکریخرید نامزدی؟! این بیکی بدون عروس و مادرش میره _

 خیلی سریع گفتم:

 اشکالی نداره._

 مادری با شرمندگی گفت:

خواستم لباس خودم رو حق با حافظه اما به جون خودت من قصدم خرید برای نامزدی نبود فقط می_

دونستم این همه خرید . نمیاش سر رفته بود باهام اومدبرای نامزدی بخرم. بهین هم تو خونه حوصله

 کنه.می

 ها و گفت:عمه لباسش رو انداخت کنار باقی پارچه

ریم دارم. فردا دوباره میها و لوازم آرایش رو من برای خودم برمیناراحتی نداره که. تمام این پارچه_

 خرید، با عروس خوشگلم و مامان بد اخالقش.

 با صدای بلندتری ادامه داد.

 دکتر یا هنوز به گل گاو زبون نیازمندی؟خوبه خانوم _

شد م خارج کردم. باید قبل از این که دیر میلبخندی به لحن مهربون عمه زدم و نفسم رو آروم از بینی

 گفتم. هر چند که االن هم دیر شده بود!همه چی رو به عمه و فراز می

 مامان در جواب عمه لبخند محوی زد.

دونه من خیلی عالقه دارم ال به خرید و این مسائل ربط نداره. مهرو میسوءتفاهم نشه؛ حال بد من اص_

 سفانه وقتش رو ندارم. یه پام مطبه و یه پام بیمارستان.أنامزدی رو خودم انجام بدم اما متتک کارهای تک

 عمه بهین بلند خندید و گفت:

ای رو ببینی ماشاالشون باشه خانوادهای ندارن. هر جا هم که به جز زاییدن هنر دیگههای اینماشااهلل زن_

 دارن.از چهارتا کمتر ندارن. نون ندارن بخورن ولی دست از زاد و ولد برنمی

 بلندتر قهقهه زد و ادامه داد.

ده لعنت. انگار حاال چقدر هست که ای بر پدر اون چهل و پنج هزار تومنی که هرماه دولت بهشون می_

 ان.انقدر هول افزایش اعضای خانواده
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از لحن پر از تحقیرش بدم اومد. از فخر توی صداش عقم گرفت. از این که از اون باال، به قول خودش از 

دید قلبم فشرده شد و دلم به درد اومد برای قشرضعیف طور ما رو کوچیک می(، این usaیو اس ای ) 

دونست همون چه میام، قشری که ضعیف بودنشون، فقیر بودنشون دست خودشون نبود و عمه جامعه

شه. نونی که ی یک خانواده میآوردش نون سفرهارزش به زبون میچهل و پنج هزار تومن که انقدر بی

 شاید کم بود؛ اما حالل و آبرومندانه بود.

 حافظ گفت:محمد

ی دیگه داشتی مجبور نبودی بعد بچه خوبه. هرچی بیشتر باشه بهتره. مثال خواهر اگه تو االن یه بچه_ 

 از ازدواج فراز تنها بری یو اس ای.

اش رو با تمسخر گفت لبخند محوی کنج لبم نشست؛ اما عمه اخم کرد و ی آخر جملهکه کلمهاز این

 گفت:

یست. معرفت نی ده تا معرفت داشته باشه. فراز منم بیبچه زیادش خوب نیست. یدونه باشه اما به اندازه_

 مگه نه فراز؟

ز چرخید و نگاه فراز روی من بود! لبخندی به روم زد و با حفظ همون لبخند به نگاه همه به سمت فرا

 مادرش نگاه کرد.

 زنیم مامان.ما بعداً راجع به این موضوع حرف می_

 هایگوشی عمه زنگ خورد و مانع جواب دادنش به فراز شد. گوشیش رو از داخل کیفش که کنار بسته

 خرید بود برداشت و به سمت اتاق رفت.

 مامان دست از هم زدن نباتِ توی لیوان گل گاو زبونش برداشت و با اخم رو به فراز گفت:

 جا بمونی فراز؟!انگار مادرت راضی نیست تو این_

 فراز از روی مبل بلند شد و در جواب مامان گفت:

 شه زن دایی. لطفا نگران نباشید.راضی می_

تونه دخترم رو از من دور کنه؛ چه با یه هیچکس نمی نگران نیستم چوننگران! اشتباه نکن پسرم. من_

 حلقه نامزدی چه با یه اسم توی شناسنامه!

 ای سعی کرد حفظش کنه اما موفق نشد.لبخند فراز رنگ باخت و خیلی غیرحرفه
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سفانه هم من خیلی خسته بودم هم تو. أهامونو بهت نشون بدم اما متحلقهخواستم مهرو من دیشب می_

 مشون.میرم بیار

ی بابا رو روی خودم حس جا گذاشته بودند. نگاه خیرههاشون رو اونبه سمت اتاقی رفت که چمدون

تر به نظر اش از من واقعیهام رو کمی کش دادم به معنی خنده اما مترسک هم خندهکردم. لبمی

 رسید.می

 زده گفت:مادری هیجان

 شه.تر میقشنگه، تو دست تو هم قشنگمن دیدمشون ماه پیشونی، بهین نشونم داد. خیلی _

صدای هاوش از توی ایون خیلی ضعیف به گوشم رسید و حواسم رو از مادری گرفت و به خودش جذب 

 کرد.

 گی؟ی مادری... چی؟!... چی داری میجانم؟... خونه_

م د و به سمتای که توی دستش بود رو باز کرفراز که از اتاق بیرون اومد حواسم از هاوش کنده شد. جعبه

ام کرد. گرفت. با تردید دستم رو جلو بردم و جعبه رو گرفتم. کنارم روی زمین نشست. عطرش باز کالفه

ی عطر فراز گرفت و معطوف ها توجه ام رو از بوی کالفه کنندهسرد بود؛ مثل بوی جدایی. برق حلقه

ه و این ذوق چندان دوام نداشت. ام بیدار بشخودشون کرد. قشنگ بودند؛ انقدر قشنگ که ذوق دخترانه

 هام از ترس باال پرید و جعبه از دستم افتاد.با صدای فریاد هاوش شونه

 ری تا بیام.جا نمیمادرت غلط کرده... صبر کن... هیچ_

های خودش رو بپوشه با خیلی سریع از جا پریدم و به سمت در خونه دویدم. هاوش بدون این که کفش

 ها رو دوتا یکی پایین رفت.تمام پله های روی ایوندمپایی

 هاوش!_

ای از در حیاط بیرون رفت و آشفتگی منو ندید. ندید که چطور از پریشونیش بدون هدر دادن لحظه

هاش. یک چیزی شده بود. یک چیزی که مربوط به سارگل پریشون شدم و مردم از دیدن ترس توی چشم

 بود.

 مامان نجوا کرد:

 یا صاحب صبر. _ 
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ابا هم لرزید. حتی بهاش میشتم و نگاهش کردم. رنگش پریده بود و لیوان خیلی واضح میون انگشتبرگ

نگران شده بود و نگاهش خشک مونده بود روی جایی که خالی از هاوش بود. چهارقد مادری رو از روی 

رو  گشاد بودند های بابابیژن رو که زیادی به پامسرش کندم و خیلی زود روی سر خودم انداختم. دمپایی

های تند و پر از شتابش رو های تندی از خونه بیرون زدم. توی تاریکی کوچه صدای قدمپوشیدم و با قدم

دوید تا دوید! انقدر ترسیده بود که حتی یادش رفته بود ماشینش توی کوچه پارکه و میشنیدم. میمی

 هرچه زودتر به داد گل زردش برسه. دنبالش رفتم و صداش زدم:

 هاوش._

ی خلوت بپیچه. ایستاد. دمپایی از پام در اومد و باعث شد با شدت بخورم زمین و صدای جیغم توی کوچه

ر آوهای بلند و کشدارش رو توی سکوت وهمهای تندش فهمیدم. صدای نفسو از توقف صدای قدمر این

لش. بهم نزدیک شد. زانوهاش ریخت. از سوزش زانوم نه بلکه از پریشونی حاهام میشنیدم. اشککوچه می

 ی اشکم نگاهش کردم.زد. جلوم زانو زد و من از پشت پردهبرق میاز اشک هاش لرزید و چشممی

 چی شده قربون این ترس توی نگاهت برم._

ی خلوت رو شکوند. دلم لرزید و قلبم از شدت هقش سکوت کوچهی چهارقدم رو گرفت و صدای هقگوشه

 ام کوبید.ی سینهخودش رو به دیواره استرس با شدت بیشتری

 مهرو..._

 لب روی هم فشرد و من با تمام وجودم جواب دادم:

 جونِ دل مهرو._

اش بیش از حد فشرد و چونههاش فشرد. چهارقد رو با تمام قدرت توی مشتش میلبش رو بین دندون

 های قشنگش ترسیده بودند.هاش...! چشملرزید و چشممی

 .مهرو کمکم کن_

 هام گرفتم و از میون بغض بزرگم گفتم:صورت خیسش رو بین دست

 تو جون بخواه. من غلط بکنم فدات نشم. بگو چی شده داداشم؟_

ترسید از عصبانیتِ بابا و زیر تخت من پناه کرد و میهاش که یک اشتباهی میهق زد. درست مثل بچگی

 گرفت.می
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 ی بکارت.خوان ببرنش معاینهمی_

های گرد شده نگاهش کردم که با بغضِ ورتش جدا شد و با بهت روی دهنم نشست. با چشمدستم از ص

 صداش نالید:

چون یه شب تا صبح با من بوده مادرش ترسیده من بالیی سرش آورده باشم. بهش گفته فردا که آیهان _

نشده اما  بردش دکتر. قسم خورده. گریه کرده. حتی دست گذاشته روی قرآن که هیچیبره اداره می

 مادرش باور نکرده.

اعتماد باشه. مامان هیچ وقت بهمون دروغ تونه نسبت به دخترش بیشد یک مادر تا این حد میباورم نمی

اش رو پنهان کرد اما دروغ نه! نگفت تا ما هم یاد نگیریم. یاد نگرفتیم. واسه نگفت، شاید ازدواج گذشته

هاش دروغ گفتن رو یاد نداده اما چون باور داشت که به بچههمینم همیشه هر حرفی زدیم باورمون کرد 

 کرد.رحم بود که حتی قسم دخترش به کالم خدا رو هم باور نمیسمن چه بی

 مهرو._

خواست غرق بشم توی دریای نگاهش و هاش درست مثل دریای اشک بود. دلم مینگاهش کردم. چشم

ن بود. چشم بست. اخم کرد. هق زد. لب باز کرد اما طور خراب نبینمش. دیدن حال بد هاوش جهنم ماین

هاش. چه عذابی کشید تا اون های تر شده از اشکدوباره بست. لب روی هم فشار داد و زبون زد روی لب

 ی لعنتی رو بگه.جمله

 نامزدی تو به هم بزن._

شون رو بوسیدم هام گرفتم. هردواش رو توی دستهای مشت شدهچنگش رو از چهارقد جدا کردم و دست

 و دست روی صورت خیسش کشیدم.

ذارم کنیم. من نمیطور اشک نریز. خب؟ همه چی رو حلش میتو جون بخواه تا من برات بمیرم اما این_

 ذارم این حال بدت دووم داشته باشه.ذارم گل زردت پژمرده بشه. من نمیدلت بشکنه داداشی؟ من نمی

 تم:هاش گفبلندش کردم و رو به روش ایستادم و خیره به چشم دست گذاشتم روی بازوهاش و به سختی

 من از اولش تصمیم داشتم نامزدی رو به هم بزنم._

هام رو دورش حلقه کردم. بازوهاش رو سخت هام رو بستم و دستدستم رو کشید و محکم بغلم کرد. چشم

 دورم پیچید و کنار گوشم زمزمه کرد:
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 ش.منو به خاطر این خودخواهیم ببخ_

دست کشیدم روی موهای نرمش و عطر تلخش رو نفس کشیدم. عطرش رو دوست داشتم. مخلوطی از 

 دادم چون؛هایی که توی بچگی من سهم خودم رو بهش میبوی قهوه و شکالت تلخ بود. از همون شکالت

 دونستم عاشق کاکائویه.خیلی خوب می

های ترش رو . بغضم رو فرو دادم و گونههاش رو پاک کردمازش کمی فاصله گرفتم و خیسی زیر چشم

 پاک کردم.

 کنه. من خودم این قضیه رو حلخواد بری پیش سارگل. مادرش االن عصبانیه، تو رو ببینه بدتر مینمی_

 کنم، هنوز خیلی مونده تا فردا.می

 هام گفت:ازم فاصله گرفت و خیره به چشم

 قول میدم جبران کنم._

هاش سر هایی رو که از کنار چشمآسمون و من زیر نور مهتاب دیدم اشکسرش رو باال گرفت رو به 

 خوردند.

 کنم.قسم به خود ماه که جبران می_

 هاش لرزید و قلب من لرزید از عذاب وجدانی که داشت.اش لرزید و پلکیک قدم عقب رفت و چونه

 کنم.قسم به چشمات جبران می_

است خووچه محو شد. رفت! جلوش رو نگرفتم چون دلم نمیهای بلندی توی تاریکی کبرگشت و با قدم

 هاش ببینمش.بیشتر از این با اون حجم از شرمندگی توی چشم

برگشتم که پشت سرم محمدحافظ رو دیدم. نگاهش آروم بود. مثل همیشه پشتم بود. حامیم بود؛ حتی 

 اگه تصمیمم اشتباه بود بازم کنارم بود و این همراهیش مرهم بود.

 مئنی از تصمیمت؟مط_

 هام رو پاک کرد و گفت:پلک زدم و قاطع سر تکون دادم که با هر دوتا دستش اشک روی گونه

پس خودتو برای هر واکنشی آماده کن. با دیدن هر واکنشی هم جا نزن. تو حاال به هاوش یه قول دادی _

 و خوب نیست که پیشش بد قول بشی.

 مطمئن گفتم:
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 شم.شم. پشیمون نمینمی_

کرد دستش رو گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. دستم رو توی دستش فشرد و چه خوب بود که یادآوری می

ها کنارمه. باهم وارد خونه شدیم. همه روی ایون ایستاده بودند و نگران به در چشم دوخته بودند. از پله

بین  شد. عمه و فرازمی شدم بیشتر زانوهام سستباال رفتم و هر قدم که به بابا و اخم غلیظش نزدیک می

هام جمع نبودند. بابابیژن که تازه از حموم اومده بود بیرون حوله روی سرش بود. بدون این که خیسی پلک

 رو به روم بیاره نگران پرسید:

 هاوش کجا رفت؟_

 گرده. رفت یکم هوا بخوره.برمی_

اه لرزیدند. از مقابل نگصوتیم میصدام از شدت بغض توی گلوم نازک شده بود و به طرز مزخرفی تارهای 

 پر از سوال بابا رد شدم و وارد خونه شدم. صدای مادری رو شنیدم:

طوری یهو عین خونه که اینزنه تو گوش این بچه چی میدونم این دختره ورپریده زنگ میمن نمی_

 شه. نگفت کجا میره مادری؟قرار میاسپند روی آتیش بی

 کوتاه جواب دادم:

 رده.گبرمی_

 کی بهش زنگ زده بود؟ همون دختره بود، نه؟_

شد. دستم روی توجه به سوال مادری به سمت اتاقی رفتم که صدای عمه و فراز ازش شنیده میبی

 دستگیره نشست و خواستم درو باز کنم که صدای عمه مانعم شد.

ه بهترین موقعیته ک خواد هاوش رو بفرسته نیویورک تا یه مدتی پیش ما باشه. فکر کنمسهراب می_

تونند تحمل کنند حتما خوای بعد از ازدواج برگردی نیویورک. وقتی دوری هاوش رو میبهشون بگی می

 با دور شدن مهرو هم مشکلی ندارند. نظرتو چیه؟

 جا موندن و یا رفتن به خارج رو پیش نکشی تا عقد کنیم.نظر من اینه که شما دیگه بحث این_

 خوای اینجا بمونی؟می یعنی چی؟ تو واقعا_

 فراز جوابی نداد که صدای عمه عصبی به گوشم رسید.
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خواد بیاد بشه دوماد سرخونه فروغ خانوم! هام حاال میخوشم باشه! بچه بزرگ کردم بشه مرهم تنهایی_

و ت تونم از مامان و بابام دور باشم اون وقت تو...! هه. تفگه نه من نمیمهرو رو ببین چه با قاطعیت می

ها کشیدم بیرون و بردمش بهترین کشور دنیا، روت. حقا که پسر همون پدری. پدرتو من از تو آشغالدونی

اش براش اقامت جور کردم و خیال کردم آدمش کردم اما اون همون گاوی که بود مونده بود. کاه و یونجه

ن من به تنهایی به این س تو روزیاد شد جفتک پروند و رفت با یکی که هم سن تو بود. هم سن پسرش! 

خوای قیدمو بزنی؟! قید مادرتو؟ تو انقدر گربه صفت بودی و من دم حاال به خاطر یه دختر میونرس

 نفهمیدم؟

 مامان!_

جا و بشی پادوی سهراب؟ هه مثال خوای بمونی اینگردی با من یا میمامان و مرض. یه کالم بگو برمی_

 ه رو تمیز کنی یا کف نمایشگاهش رو تِی بکشی؟کنهایی که وارد میهای ماشینشیشه

 کنی.مامان داری زیاده روی می_

گم دوستش نداشته کنه تویی؛ زیاده روی توی دوست داشتن مهرو! من نمیاونی که داره زیاده روی می_

 باش، داشته باش اما به اندازه نه اونقدری که مادرتو فراموش کنی.

 م به شما جای خود و حسم به مهرو جای خود، هردوتون برام عزیزید.من شما رو فراموش نکردم. احساس_

 جا ورِ دل مهرو جونت بمونی.خوای منو توی یه شهر غریب ول کنی و ایناما می_

شهر غریب! توی همین مدت کوتاهی که رسیده بود ایران، انقدری از نیویورک حرف زده بود که به نظر 

 نه با امریکا!رسید بیشتر با ایران غریبه ست می

شه تمومش کنی؟ بیا بریم بیرون و ببینیم برای هاوش مامان من تصمیم ندارم شما رو تنها بذارم. می_

 چه اتفاقی افتاده؟

 خواد زن بگیره.سیری زده زیر دلش عین تو خر شده می_

 کردم شما بیشتر از من مشتاق ازدواجمی.مامان! من فکر می_

 دور نشی.بله اما در صورتی که از من _

لشوی رد ی بها به مسابقه بالهقرار نیست ازتون دور بشم. کافیه اسم مهرو رو توی لیست شرکت کننده_

 ور آب.کنم تا خودش بامیل خودش بیاد اون
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 روسیه؟_

 فقط برای مدتی که مسابقه ست._

 و اگه برنده بشه چی؟_

توی آکادمی بگذرونه. هنوزم مشکلی شو های آموزشیشیم مدتی مسکو زندگی کنیم تا دورهمجبور می_

 هست؟

 طوری بازم ازم دوری.این_

 مامان. فقط برای یه مدت کوتاه_

 و اگه بعد از پایان مسابقه بخواد برگرده ایران؟_

 خواد.مطمئن باش نمی_

 چطور انقدر مطمئنی؟_

 ور کسی منتظرش نیست.چون با شرکت توی اون مسابقه دیگه این_

 سهراب دختر رقاصه دوست نداره.اوه یادم رفته بود _

سف بود کنج لبم نشست. بغضم رو فرو دادم و درو باز أتوی صداش لبخند محوی که از سر ت از پیروزی

خواست برای پیروزی عمه م تعجب کردند و کمی هول شدند. دلم میکردم و داخل رفتم. از ورود یهویی

ده هام سواستفاتم داشت که به خاطر خودم از عالقهخواست برای این که فراز انقدر دوسکف بزنم. دلم می

شه؛ خواست با خبری که براش داشتم دلش نشکنه اما مطمئن بودم که ناراحت میکرد زار بزنم. دلم میمی

 های برادرم بود و دل ناآرومش.اما ناراحتیش انقدر مهم نبود. فعال تنها چیزی که مهم بود اشک

 راز صحبت کنم؟شه من چند لحظه با فعمه می_

 ام گفت:ای به روم زد و با بوسیدن گونهعمه لبخند دست پاچه

 حتما عزیزدل عمه._

 از اتاق که بیرون رفت جلوی فراز ایستادم. نگران پرسید:

 خوبی؟ هاوش کجا رفت؟_

دادم. نباید تنها عامل به هم خوردن هاش. نباید زیاد خودم رو مقصر نشون میخیره بودم توی چشم

 دادم.دی رو هاوش جلوه مینامز
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 مونو هم توی مسکو آماده کردی؟خونه_

حرفی نزد و کمی شوکه شد. جالب بود! کیش و مات کردن رو توی همین مدت کم از جناب سرگرد یاد 

 گرفته بودم.

 ای که خیلی مونده تا برگزاریش.اسمم رو تو مسابقه نوشتی؟ مسابقه_

 ببین مهرو..._

 مانعش شدم.دستم رو باال آوردم و 

مونه اما مادر من ریم نیویورک پیش عمه؟ چه خوب! مادرت تنها نمیهای آکادمی میبعد از اتمام برنامه_

هر روز با یه دل دلتنگ میره سرکار. اونم درحالی که من بهش قول دادم انقدری ازش دور نشم که یه روز 

 دلتنگم بشه.

 مهرو..._

 باز حرفش رو قطع کردم.

اش رو ببینه چون من شرکت کردم توی یه شه نوهشیم اما پدرم هیچ وقت حاضر نمیدار میجا بچه اون_

ی ایران پخش شده و دختر وی های روسیه امریکا و حتی ماهوارهمسابقه جهانی و فیلم رقصم از تی

 رقاصش آبروش رو برده.

 چه که شنیدی. بذار توضیح بدم.شه تو اونهمه چی خالصه نمی_

 شنوم.می_

سازم. بذار عقد کنیم تا همه چی بیفته رو روال بعد من مادرم من هرجایی که تو بخوای برات زندگی می_

 کنه.جا رضایت بده. مطمئنم وقتی رسما ازدواج کنیم قبول میکنم که به موندم اینرو راضی می

 خواست از موضع خودم پایین بیام.هاش بود و دلم نمینگاهم به نی نی چشم

شناسمت. تو... این مردی که رو به روم ایستاده و راحت به فهمم که اصال نشناختمت. نمیازه میفراز ت_

گه با عقدمون مادرش رو تو گه و قول میده که تنهاش نذاره و چند لحظه بعد به من میمادرش دروغ می

تاپ باهاش عمل انجام شده قرار میده هستی، نه اون مرد مهربون و خوش قلبی که از پشت صفحه لپ

خره زنی یا مادرتو؟ این وسط باألل میکردم. منو گوکردم صادقی اما انگار اشتباه میزدم. فکر میحرف می

گی من باشم نه مادر تنهات؛ زنی. امیدوارم اونی که داری بهش دروغ میداری به یک کدوم از ما نارو می
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 طورکردنت زحمت کشیده و تو بخوای اینسوزه برای مادری که یک عمر برای بزرگ چون واقعا دلم می

 ات که منم برسی.گولش بزنی تا به خواسته

 هاش برای دلجویی به سمتم اومد.دست

 مهرو عشقم سوءتفاهم شده. من..._

کرد؛ چون قرار نبود هاش به بازوهام شدم. دیگه نباید بغلم مییک قدم عقب رفتم و مانع رسیدن دست

 ای شکل بگیره.رابطه

 ی کافی شنیدم.بسه. به اندازه فراز_

طور از اتاق بیرون رفتم. دنبالم اومد. دستم رو گرفت و خواهش کرد تا اجازه بدم توضیح بده اما من همون

 هاش قاطعانه گفتم:که وسط سالن پذیرایی ایستاده بودم خیره به چشم

 نه._

ترین تصمیم بود. هم هاوش هام. این بهفشار دستش روی دستم کم شد و نگاهش خشک موند توی چشم

 داد.شد و هم عمه تنها پسرش رو از دست نمیرسید، هم سارگل خوشبخت میی دلش میبه خواسته

تک اعضای حاضر توی سالن ترسیدم اما مصمم هام و از واکنش تکی چشماشک هجوم آورد به کاسه

 ایستادم و بلند ادامه دادم.

 تونم با فراز ازدواج کنم.ن منو ببخشید اما من نمیمادری، بابابیژن، باباسهراب، عمه جو_

ها هنوز برق ها برداشتم. حلقهها رو از بین پارچهی حلقهدر مقابل نگاه مبهوت همه خم شدم و جعبه

زد. برگشتم به سمت فرازی که ناباور های مادری و عمه و باباسهراب دیگه برق نمیزدند؛ اما چشممی

 کرد.نگاهم می

 خوبی هستی پسرعمه اما ما برای هم ساخته نشدیم.تو مرد _

 ها رو کف دستش گذاشتم.ی حلقهدستش رو گرفتم و جعبه

 هاست رو پیدا کنی.امیدوارم کسی که واقعا الیق این حلقه_

 عمه شوکه پرسید: 

 گی؟مهرو چی داری می_

 بهش نگاه کردم و تنها جوابم قطره اشکی بود که از چشمم پایین چکید.
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 رو به بابا نفس سوزان و عصبی غرید:عمه 

 گه؟سهراب دخترت چی می_

 سفی گفت:أرص و پر از ناامیدی. با لبخند متکرد؛ عصبی، با حبابا نگاهم می

 دونم.هام هیچی نمیهای بچهدونم خواهر. من خیلی وقته که از تصمیممنم نمی_

 ترش اعتماد داشت.های دختنها کسی که آروم بود مامان بود. مادری که به تصمیم

با  خواستهاش سخت بود اما دلم میبه سمت بابا قدم برداشتم و جلوش ایستادم. نگاه کردن توی چشم

 اش رو بغل کنه.پناهیم رو بفهمه و دختر کوچولوی ترسیدهنگاهم بی

 بابایی..._

 های لرزونم نشست.دستش باال اومد و روی لب

 به من نگو بابا._

 هقم بلند شد.هقبغضم ترکید و صدای 

 بابا!_

 سف خندید.أهاش متهاش پر از اشک شد و لبشمدیدم که چ

 کنی خانوم سعادت؟داری با باورهای من از دخترم چیکار می_

 های تارش نبودم، شده بودم خانوم سعادت!دلم مچاله شد از صدای دلگیرش. دیگه ماه شب

 ت من حاضرم...جاسمهرو اگه قضیه زندگی کردن توی نیویورک یا این_

 بابا حرف فراز رو برید.

خواد بشه زن یه افسرپلیس. آیهان نه دایی جون قضیه این چیزها نیست. قضیه اینه که مهرو خانوم می_

 زرنگار! پسر ناتنی آقامرتضی!

 آوردم.فهمیدم و بیشتر کم میهاش رو میلرزش صداش و برق اشک چشم

 عمه عصبی خندید.

ها! هه بابابیژن اون همه اصرار و زنگ که آی مهرو کورور دست جواهر سعادتپس بفرما شدیم مضحکه _

کنید چی شد؟ چقدر دیر کردیم که جواهرمونو کورور خواستگار داره و تو و پسرت دارید دست دست می

 ی نشون پسرم رو پس میده؟!روی هوا زدن و دلشو دزدیدن که حاال به خاطر یه مرد حلقه
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هاش دلخور نبود. انگار عین مامان به تصمیمم اعتماد داشت کوت تماشاگر بود. چشمبابابیژن همراه با س

 شدم.کرد و من با هر اشکش خون به جیگر میاما مادری گریه می

 فراز پرسید: 

 عاشق شدی؟_

تونستم بلند به جُکی که گفته بود بخندم. نگاهش کردم و انگار صداش چقدر غمگین بود و من چقدر می

 های هاوش؛ به همون اندازه ناامید شده بود و غمگین.ل شد توی چشمنگاهم قف

 نه؛ اما انتخاب من آیهان زرنگاره._

تک پنج سال نوازش و محبت حاال کدست بابا روی صورتم نشست. نوازش نبود سیلی بود. بعد از بیست و 

خیلی زیاد بود. انقدر که هق بزنم؛ ام اونقدر زیاد نبود اما درد قلبم...! خورده بودم و درد سیلیش روی گونه

به قدری بلند که حافظ بترسه و یک قدم به سمتم بیاد و من یک قدم برم عقب چون دلداری اون رو 

خوام. پدری که همراه با من به خاطر درد قلبم اشک ریخت اما درد قلب منو خوام بغل پدرم رو مینمی

هام هرش موند. چقدر بد بود آویزون موندن دستی خوای خودش و بچهدرمان نکرد و پای دل شکسته

ین تونستم. بابا با اون سیلی بجا اشک بریز اما نمیزدند پناه ببر به آغوش امنش و اونوقتی که فریاد می

های تارش بودم برید، ناامید شد. اشتباهم بزرگ خودم و خودش دیوار کشید. از من... از منی که ماه شب

 ی بدیاش. خواستهده بودم. برای اولین بار نه آورده بودم روی حرفش و خواستهبود، نه؟ دلش رو شکون

رادرم های تنها بشدم وقتی که چشمخواست و من خوشبخت نمینداشت، سفیدبختی و خوشبختیم رو می

 بارونی باشه و قلبش پر از درد جای خالی گل زردش.

حمدحافظ نگران بود و بابابیژن با نگاهش داد ریخت. محاال مامان هم پا به پای قلب درد من اشک می

ی خواستم؛ ولی نگاه سرد بابا دیوار شده بود و اجازهاما من فقط بغل بابام رو می« بیا بغل خودم»زدمی

امان شد فین فین مداد. تنها صدایی که توی سالن ساکت شنیده مینزدیک شدن به آغوش امنش رو نمی

آموز رفوزه شده! مثل یک بازیکن ؛ مثل یک مریض بدحال! مثل یک دانشزدمهق من بود. بد هق میو هق

هاش جون داده. من باخته! مثل یک مادر داغ دیده! مثل یک دکتر که برای اولین بار مریضش زیر دست

هق زدم، دور شدن خودم رو از دل پدرم هق زدم. هق زدم و پدرم نخواست که بشنوه و بشه مرهم حال 
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لین بار جلوی چشم پدرم آوار شدم و پدرم با آغوشش منو نساخت و چه بد دردی بود این بدم! من برای او

 از چشم پدر افتادن.

اما من زودتر از اون سوئیچم رو از روی  ؛حافظ دیگه تعلل نکرد و با قدم بلندی بهم نزدیک شدمحمد

 ه برای پاهای ظریفم بزرگهایی کجاکلیدی که نزدیک در وصل بود به دیوار، چنگ زدم و با همون دمپایی

نم کنه. سوار ماشیزنه و نفسم رو تنگ میکردم نگاه خیس بابا دارم میبودند از خونه بیرون زدم. حس می

خواست از اون خونه خوام برم، مقصدی نداشتم فقط دلم میدونستم کجا میشدم و از خونه دور شدم. نمی

وش از دست دادم. کاش ببخشه. کاش با تصمیمم کنار ای که پدرم رو برای همیشه تدور بشم. از خونه

بیاد. کاش دوباره آغوشش رو بهم برگردونه. کاش دوباره مثل یک کوه پشتم باشه و اجازه نده توی این راه 

، های تارشجدید بترسم، بلرزم، کم بیارم. کاش برگرده کنارم. کاش دوباره بشم نور چشمش، ماه شب

 ی جواهرش.یکی یدونه

ده گذاشتم تا گل برادرم پژمرگرفتم و تصمیم کثیف مادرش رو باهاش درمیون میبا آیهان تماس می باید 

ی لعنتی نشکنه. گوشیم همراهم نبود و همین باعث شد صدام رو نشه، خار نشه و غرورش با اون معاینه

م و ، شکونده بودای که لیسکش رو ازش گرفتند زار بزنم. پدرم رو، پل پشت سرم رورها کنم و عین بچه

های شناختمش ترسیده بودم. از چشمحاال ترسیده بودم از جلو رفتن. من از آینده با مردی که نمی

تفاوتش، از دستش که به سنگینی سنگ بود ترسیده ی بیترسیدم. از تُن صدای بمش، از چهرهسیاهش می

 برای برگشتن. بودم. وای به روزی که کم بیارم و بخوام برگردم عقب و پلی نباشه

هام افتاده بود رو روی سرم انداختم و از ماشین پیاده شون ترمز کردم. چارقدی که روی شونهجلوی خونه

شدند سکندری اومدند و موجب میهایی که هر چند دقیقه از پام در میلخ کنان با اون دمپاییشدم. لخ

 یحانه رو شنیدم:شون رفتم. زنگ رو زدم. صدای محکم ربخورم به سمت در خونه

 بله؟_

بغضم رو فرو دادم و سعی کردم محکم باشم اما سخت بود. محکم بودن برای دختری که پدرش رو از 

 دست داده بود سخت بود.

 باید با آیهان حرف بزنم._

 رسید گفت:مکث طوالنی کرد و با صدایی که عصبی به نظر می
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 آیهان نیست._

 اما من..._

جوری کوبیدش که صداش از آیفون به گوشم رسید. دوباره زنگ زدم اما کسی گوشی آیفون رو گذاشت. 

تم. جا جلوی در نشسخواست جیغ بزنم اما برای چند ثانیه چشم بستم و همونگوشی رو برنداشت. دلم می

 شد؟ دل مردیهام که امشب تمومی نداشتند خندیدم. از این بدتر هم میوقتی بارون گرفت میون اشک

ام ازم متنفر شده بود و بابام زده بود توی ور دنیا اومده بود شکونده بودم، عمهخاطر من از اونرو که به 

موقع به گوشم رسونده بود و من فقط یک تونیک و گوشم، حاال هم پاییز نوید اومدنش رو با این بارون بی

ام هموار رزیدم. هنوزم سینهلیک شلوار نازک تنم بود و چهارقد مادری روی موهای بازم! سرد نبود اما می

جا موندم اما خیس دونم چقدر اونشدند. نمیهق هام باشدت باعث باال و پایین شدنش مینشده بود و هق

حس شده بودند. حتما بابا نگرانم شده. یعنی بازم های پام از سرمای بارون بیاز آب شده بودم و انگشت

 ه خواهرش و فرازه؟شه یا االن مشغول دلداری دادن بنگرانم می

ی روی زمین های جمع شدههاش متوقف شدند آبهای یک ماشین چشمم رو زد. وقتی چرخنور چراغ

روی تنم پاشید. مهم نبود. من که خیس شده بودم از قبل پس اونقدر مهم نبود که سر صاحب ماشین 

اقعا حال زارم دیدن داشت. از کرد و وجیغ بزنم. از جام بلند شدم و دیدمش پشت رُل. با تعجب نگاهم می

س عوضی! ی پوکرفیماشینش پیاده شد و به سمتش رفتم. ساکت بود و ساکن. باز پوکر شده بود. مرتیکه

کرد از سیلی بابا که از دردهای ام گرفته بود. انقدر قلبم درد میزدم! شایدم سکسکهلرزیدم و هق میمی

 های لعنتی درشتِ سیاه ترسناکش.بود. چشمهاش ام غافل بودم. نگاهم خیره به چشمدیگه

من... به خاطر برادرم... قید پدرم... نامزدم... و خودم رو زدم. تو حاضری به خاطر... خواهرت تا کجا پیش _

 بری؟

لرزیدم. با یک قدم بهم نزدیک شد و رو به روم ایستاد. نگاهم در ماشینش رو بست. خونسرد بود و من می

 لرزیدند.دن و من حتی پلک هامم میکرد، بدون پلک زمی

 تا هر کجا که تو پیش بری منم پشت سرت میام._

 های لرزونم انداخت.کتش رو درآورد و روی شونه

 فکر کنم تو با چیزی به اسم لباس مناسب آشنا نیستی._
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ای یگهدچرخید برای حرف زدن. در واقع چیزی نداشتم بگم. در حقیقت الزم نبود که چیز دیگه زبونم نمی

بگم. قبول کرده بود، با من همراه شده بود، حمایتم کرده بود توی این تصمیم و من پشیمون نبودم. با 

اینکه دل پدرم شکسته بود و درد دلش رو با یک سیلی محکم توی گوشم فریاد زده بود اما بازم پشیمون 

 نبودم.

ه هاش خیرپیشونیش ریخته بود و چشمهام بود و حاال اونم خیس شده بود. موهاش روی کتش روی شونه

 عطرش گرم بود! خیلی گرم!این بار کشیدم، عمیق و بلند. آخه به من بود. خیره به منی که نفس می

*** 

کردند های به جامونده از گالره توی بالکن زیر بارون بازیگوشی میصدای شرشر بارون توی گوشم بود. گل

حافظ تا بهش بده اما هنوز نداده بود و یکی محمدش رو داده بودم به و نگاه من خیره مونده بود به اون! کت

خره حافظ کتش رو بهش داد. مردونه باهم باأل«! سردشه»کرد گوشم تکرار می ای تویبه طرز احمقانه

ی ورد و نگاهی به بالکن خونهدست دادند و به سمت ماشینش رفت اما قبل از سوار شدن سرش رو باال آ

د رونی حافظ میاخت. نه خداحافظی کرده بودم و نه تشکر! تمام مدتی که به سمت خونهحافظ اندمحمد

ی من و مردی که قرار بود به با صدای لرزونم، خیلی آروم آدرس رو گفته بودم و این بود تمام مکالمه

شد شد؟ شریک بشیم؟ همراه بشیم؟ همسفر زندگی بشیم؟ میزودی بشیم شریک زندگی هم. یعنی می

شد که این مرد، که هیچ شناختی ازش نداشتم بشه همراه های االنم ختم به خوشبختی بشه؟ میه ترسک

 های مهربونی نداشت،تونستم ببینم. برعکس فراز چشمی دورهم میهاش رو از اون فاصلهقدمم؟ چشمو هم

اش رهنگاه خنثی و تی شد اون رو ازلبخند نداشت، جدی بود. نگاهش مثل سنگ بود، غیرقابل انعطاف. نمی

کرد؛ مثال نگاه محمدحافظ همیشه آروم بود و پر از حمایت. نگاه شناخت. هرکسی به من یک جور نگاه می

مامان پر از اعتماد. نگاه بابا دنیایی از عشق و نگرانی. نگاه هاوش پر از حس دوست داشتن اما نگاه اون...! 

 تفاوت.جز جدی و بیکردم تعریفی برای این نگاه غریبه پیدا نمی

خره نگاهش رو ازم گرفت و سوار ماشینش شد و رفت. و من شک نداشتم که عطر موهای خیسم الی باأل

اون کت سیاه رنگش جا مونده و مخلوط شده با عطرگرمش. درست مثل عطر خودش که از روی کتش 

تنم هم از توی ذهنم پاک  گرفتم، باید این عطر رو هم از روینشسته بود روی تمام تنم! باید دوش می

 کردم.می
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 مهرو._

خره نگاهم رو از مسیری که ماشین مشکی رنگش از دیدم خارج شده بود گرفتم. برگشتم به سمت در باأل

 بالکن و محمدحافظ رو میون چهارچوب در دیدم.

 خوری.بیا توخونه عزیزم، سرما می_

کاناپه نشستیم و چه مهربون بود که غر  دستم رو گرفت و همراه باهاش داخل خونه رفتم. هردو روی

ام رو کثیف کردی. بعد از بابا حافظ پدر دومم بود. دوستش داشتم، های خیس کاناپهزد با این لباسنمی

کرد. بعد از اون سیلی که هنوز ی هاوش. پشتم سرم نشسته بود و موهام رو خشک میدرست به اندازه

ی مادری و با پدری که دلش رو شکونده بودم رو در رو بشم. کردم نتونستم برم خونهدردش رو حس می

های ناراحت فراز ترسیده بودم. به معنی واقعی کلمه توان رو به رو شدن ی عمه و چشماز طرفی از حمله

 باهاشون رو نداشتم. کاش هرچه زودتر برگردند به نیویورک و درد این عذاب وجدانِ من کمتر بشه.

 مو؟از هاوش خبر داری ع_

 گرفت جواب داد:طور که آروم آب موهام رو با حوله میهمون

 جا.نگرانش نباش، باشگاه اسب سواریه. فردا هم میاد این_

 و زانوهام رو بغل گرفتم.« خوبه»زیرلب، خیلی آروم، جوری که خودمم نشنیدم گفتم 

 بوده پدرش به طرز مشکوکی ی خوبی هم داره. وقتی ده سالشاش تحقیق کردم. مرد خوبیه. سابقهدرباره_

ها خیلی معروفند. هرچی پرس و جو کردم شه. زرنگارها توی بازار طال فروششه و شهید میربوده می

شون پرسیدن پسر احمدآقا؟ و آب از لب و لوچهگفتم آیهان میهیچی به جز تعریف از بازاریا نشنیدم. تا می

شون دست آقامرتضی ست اما همه اون ی طالفروشیازهریخت. برام جالب بود که با وجود این که مغمی

 شناسند.مغازه رو به اسم آیهان پسر احمدآقا می

 اومد.تفاوتش به مزاجم خوش نمیدونستم آدم بدی نیست اما نگاه بیحرفی نزدم. می

 با دخترعموش یه مدت کوتاه، در حد دو هفته نامزد بودند؛ اما بعد از گرفتن جواب آزمایش ژنتیک_

 ه.اومدشده اما بچه معلول به دنیا میدار بشند؛ یعنی میتونستن بچهمادرش نامزدی رو به هم زده. نمی

حتما ریحانه رو دوست داشته. اون شب توی بزرگراه خودش گفت که به هم خوردن نامزدیش هم زیر سر 

 یک زنه و اون زن قطعا مادرشه.
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کشون با آقامرتضی سهاست. سارگل و آیهان از یه مادر و سها دختر آقامرتضی و سمنه. تنها نقطه اشترا_

 پدرن اما با پوالد نه از مادر یکی هستند نه از پدر. با سها هم که فقط از مادر یکی هستند.

 ام گرفت.ای خندهلحظه

 چقدر پیچیده ست._

 حافط هم کوتاه خندید.

 زیادم پیچیده نیست._

 مادر پوالد...!_

 حافظ خودش ادامه داد.حرفم رو ادامه ندادم که 

 ی قلبی فوت شده.در اثر سکته_

 کنه؟ریحانه با اونا زندگی می_

ه کنه تا این ک. یه مدتی مادرِ پدرش ازش نگهداری میآره. وقتی به دنیا میاد مادرش سر زایمان میمیره_

ه دست ه بافتی طال فروشیشون اتفاق میعلی، پدر ریحانه توی سرقتی که خیلی سال پیش توی مغازه

 کنه.شه و سمن مادر آیهان برای همیشه ازش نگهداری مییکی از دزدها کشته می

هاش، پدر هاش، پدر و غصهدلم برای ریحانه سوخت. چه بد که هیچ وقت آغوش پدر نچشیده. پدر و قصه

د هر ی سفر بر اسب سفیهاش دنیایی از لطف خدا بود و پدر... اولین معشوقهو آغوشش، پدر و نوازش

 دختری بود.

 چی شونو در آوردی!خوب ته و توی همه_

 خره به خاطر هاوش تن میدی به این شرط.گیره و باألدونستم دلت آروم نمیچون می_

 شناخت، درست مثل کف دستش.منو می

خره دست از موهام کشید و دستش رو از زیر بغلم رد کرد و دور شکمم حلقه کرد. بغلم کرد و من باأل

 ام گذاشت و زیر گوشم پچ پچ کرد:اش رو روی شونهاش و اون چونهیچ ابایی تکیه زدم به سینهبدون ه

ور تنها زندگی کنه. من خواهرمو خوب جا خوش باشی و خودش اونذاشت تو با پسرش اینبهین نمی_

چنگ و ذاشت، بعد از طالقش من دیدم که چطور با خواست بمونه اون نمیشناسم. اگه هم فراز میمی
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ونستم دده. چون میی اونه، به آسونی از دستش نمیدندون فراز رو نگه داشت و بزرگ کرد. فراز تنها داشته

 ور به این ازدواج راضی نبودم.بردت اونبعد از ازدواج هرجور شده، حتی به زور می

 تلخ خندیدم.

 افته دست غریبه.ها میتنها جواهر سعادت_

 ا نه غریبه.سپارمش به دست خدمن می_

اش فشردم. خوب بود که همراهم بود و امیدوار تری سرم رو به سینهلبخندم شیرین شد و با خیال راحت

 ام.بود به آینده

 خوای دوش بگیری؟نمی_

 اگه خوشبخت نشم باهاش چی؟_

خوشبختی مثل شانس نیست که گاهی سراغت بیاد و گاهی نیاد. خوشبختی ساختنیه، درست مثل _

حاال بگو ببینم مهروی عمو انقدر هنرمند هست که یه زندگی خوب بسازه و هم خودش رو زندگی. 

 خوشبخت کنه و هم جناب سروان زرنگار رو؟

 سروان!_

 آره. دادگاهش برگزار شد. حکم قاضی سلب درجه بود. از سرگرد تبدیل شد به سروان._

 بود.ی چهارسال زحمتش به باد رفته واقعا براش ناراحت شدم. نتیجه

 جواب سوالم رو ندادی مهرو._

 شه.اگه اون مرد هم کمکم کنه تو این راه قطعا می_

 به طرفش برگشتم که روی لبش لبخند دیدم.

 انگار تو خیلی به آیهان اعتماد داری؟!_

 ی تحقیقاتم بهتر از اون چیزی بود که توقع داشتم.آخه نتیجه_

باشه؛ درست مثل مامان که گول اسم و رسم خوب آقامرتضی ها اشتباه اما امکان داره گاهی جواب تحقیق_

 شونم با یه مُهر طالق تموم شد.رو خورد و آخر قصه

 هایها و اضطرابمحمدحافظ با یک لبخند مغرور و نگاهی پر از آرامش که فقط برای از بین بردن ترس

 من بود گفت:
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 به تحقیقات یه وکیل پایه یک دادگستری اعتماد کن._

 تا باور کنه حالم خوبه. خندیدم

 اوه! بله آقای وکیل._

 حاالم پاشو برو حموم که اصال دوست ندارم شب خواستگاریت فین فین کنی._

 با استرس پرسیدم:

 اگه بابا همه چی رو به هم بزنه؟_

کم ماونم ک زنیم ونگران نباش، سهراب انقدرم کله خراب نیست. از طرفی من و بابابیژن باهاش حرف می_

 پذیره و باهاش کنار میاد.تصمیم تو رو می

 ناامید گفتم:

 امیدوارم._

گه که زنگ بزنه برای گرفتن یه وقت مناسب برای خواستگاری، گفتم فعال آیهان گفت به مادرش می_

 داره تا پدرت آروم بگیره و به هم خوردن نامزدیتو هضم کنه.دست نگه

از روی کاناپه برداشتم و به سمت حموم رفتم که حافظ  سری تکون دادم و از جام بلند شدم. حوله رو

 صدام زد. ایستادم و منتظر نگاهش کردم.

 من با عشق ازدواج کردم اما مطمئنم برای خوشبخت شدن یه زوج عشق کافی نیست._

لبخند کجی در جوابش زدم و خیلی آروم سرم رو به معنی موافقت تکون دادم. زیر دوش که ایستادم برای 

تفاوت جناب سروان های بیحظه چشم بستم. تمام اتفاقات امشب رو مرور کردم و ذهنم روی چشمچند ل

ی معنهایی تا این حد خالی از مهر و محبت ندیده بودم! مهربونی بیزرنگار متوقف شد! تا به حال چشم

 ا با اولینههاش خالی بود. خالیِ خالی! خالی از هر حس خوبی. توی اون چشمبود برای نگاهش. چشم

و روی اش رنگاه خشم و کینه و تنفر دیده بودم، وقتی که سرم رو به کاپوت ماشین فشرده بود و اسلحه

وتا هاش دچشم«! زنی یا مغزتو پخش کنم رو همین ماشینحرف می»گذاشته بود و گفته بود ام شقیقه

هایی که از عشق، مهر، و انعطاف ههای گلوله بودند، پوکهاش مثل پوکهی معمولی نداشتند، چشمقرنیه

 خالی بودند.
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ن ای«. راپونزل»شامپو رو روی موهام ریختم و با هربار لمس کردن موهام صدای بمش توی گوشم پیچید 

 ام باشه و زیادم عجیب نبود که تا این حد ذهنم درگیرش شده بود.مرد قرار بود همسر آینده

ی پوکر فیس هنوز کرد اما عطر اون مرتیکهروی تنم پاک میلغزید و عطر بارون رو از آب روی تنم می

های سرم. تک سلولانگار نفوذ کرده بود به تک م ورانه چسبیده بود به پرزهای بینیمصپاک نشده بود و 

 آخه من عطرهای گرم رو تو روزهای سرد پاییز و زمستون دوست داشتم. خیلی دوست داشتم!

*** 

 فصل چهارم

گذاشت. تازه از خشکشویی  ای سفید رو از داخل کاورش در آورد و روی تختوار سورمهمامان کت و شل

 آورده بودنش.

 صدای مامان مملو از حسرت و افسوس بود:

 طوری عروست کنم.کردم اینهیچ وقت فکر نمی_

 های اون و بابا تموم بشند.خندیدم تا نگرانیخندیدم، باید می

 شم؟مگه چطوری دارم عروس می_

 روی تخت نشست و آستین کت رو لمس کرد و با ناراحتی آه کشید.

 ها برات داشتم و چطور داره پیش میره! ای خدا.چه برنامه_

کرم پودر توی دستم رو روی میز گذاشتم و به سمتش رفتم. پایین تخت جلوی پاهاش زانو زدم و 

 هام گرفتم.های نرمش رو توی دستدست

کشی؟ چرا بغض کردی؟ گریه نکنی ها! من حالم خوبه. هم حال خودم هم میالهی قربونت برم چرا آه _

 ام.ای داره پیش میره اما به خدا که من راضیخوری؟ درسته یکم عجلهی چی رو میحال دلم. داری غصه

 با لبخند شیطونی و لحن مثال خوشحالی گفتم:

ی طالفروشی دارن. هم باخانواده زهشم همسر جناب سروان آیهان زرنگار! هم پلیسه هم مغادارم می_

 خوام؟ کیس به این هلویی.ست هم هیکلش شیش تای منه. دیگه چی می

ام رو نوازش کرد. اشکش چکید و لب های شیطونم نگاه دوخت و گونههای غمگینش به چشمبا چشم

 هاش لرزید.
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 دوستش نداری._

 حفظ ظاهر کردم. جون اما با این حالهام خاموش شد و لبخندم بیشیطنت چشم

 مگه شما وقتی با بابا ازدواج کردی دوستش داشتی؟ هوم؟_

هام که روی پاتختی بود. برداشتش و با دست پر از نفسی گرفت و چشم چرخوند به سمت عکس بچگی

مهرش تصویر مهروی هشت ساله رو که با موهای خرگوشی و دندون افتاده ازش عکس گرفته بودند، دست 

 کشید.

ی مردها فراری بودم. ش نداشتم. در واقع سهراب وقتی پا به زندگی من گذاشت که از همهنه. دوست_

هامون جدا کنند؛ یعنی مرتضی ها رو از آرزوها و خوشیکردم مردها فقط زاده شدن تا ما زنحس می

ودن. بهمچین باوری رو توی سرم گنجونده بود. وقتی سهراب اومد خواستگاریم مادریت و بابابیژن مخالف 

بابابیژن با صورت عبوس و مادریت با لبخند مصنوعی باالی خونه نشسته بودن و تکیه زده بودن به 

 هاش هنر دست مادرجون بود.هایی که رو پشتیپشتی

 لبخند محوی زد و باز نفسش رو با آه بیرون فرستاد.

یر دوزی و بافتنی یاد بگگفت فروغ به جای کتاب خوندن بیا گلزد و میخدا رحمتش کنه همیشه غر می_

باره؛ اما من غرق که چهار روز دیگه برات خواستگار اومد بتونم بگم از هر ده تا انگشت دخترم هنر می

بودم توی رویاهای خودم. رویاهایی که اون زمان کمتر دختری تو خیالش داشت. همه اوج خوشبختی 

خواستم دکتر بشم. یادش بخیر می دیدن و من فقطدار شدن میخودشون رو تو شوهر کردن و بچه

ام فقط جروزهای سختی بود اما با تمام سختیش شیرین بود. بابابیژن همون اول خیلی رک گفت اگه این

دونم. مونه حاج فاخر اما من اونو مناسب پسر خودم نمیبه خاطر دل پسرمه، دخترت عین دختر خودم می

مهر سیاه طالق. هزارتا آرزو داشت براش اما سهراب  حقم داشت. پسر بزرگش بود و من یه دختر با یه

ی سر فروغ که تنها آرزوی تون صدقهنهصد و نود و نه تا آرزوی دیگه »همون شب جلوی همه گفت 

 «. خودمه

 با شیطنت خندیدم و مامان با خجالت سرش رو پایین انداخت و لبخندش رو پنهان کرد. ادامه داد.

چنان ناراضی بود. از طرفی من خودمم هنوز قصد ازدواج یاد اما دل خودش همبابابیژن گفت با دلش راه م_

نداشتم مخصوصا با زخم عمیقی که از ازدواج با مرتضی برداشته بودم خیال داشتم هیچ وقتِ دیگه پای 
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یه مرد رو به زندگیم باز نکنم اما آقاجون به سهراب و بابابیژن اعتماد داشت و باور داشت خوشبختی من 

های پسر بزرگ آقای سعادته. مثل همیشه رو حرف پدرم حرف نزدم و گفتم هرچی که اون بگه و دستت

 نظر منه. آقاجون جواب مثبت داد و من شدم همسر سهراب.

 سرش رو باال آورد و نگاهم کرد.

کردم یتونند باورهاتو تغییر بدن. سهراب باور غلط منو که فکر میه سری آدما انقدر بزرگ هستند که می_

ی مردها مثل مرتضی متعصب و خشک مذهب و خودخواهند تغییر داد؛ بهم فهموند بعضی مردها همه

 «خانوم دکتر بعد از این»زد ان و به معنی واقعی کلمه مردن. وقتی صدام میان، دوست داشتنیهم حامی

ی جایرده باشه. از اونشد. حس خوبی بود که یکی هم خودتو هم رویاهاتو باور ککلی قند تو دلم آب می

رفت وقتی که هر آخر هفته خودش دیدیم اما دلم غنج میکه دانشگاهم شهرستان بود خیلی کم همو می

خوندم و اون گذروند، وقتایی هم که امتحان داشتم من میاومد دنبالم و تمام آخر هفته رو با من میمی

 پرسید.می

 خندید و سر تکون داد.

 شد استاد و من دانشجو...ن میچه روزهایی بود. او_

 وسط حرفش پریدم و شیطون گفتم:

 داده.ای هم بهتون میهای خوشمزهحتما نمره_

 هاش اخم کرد.سرخ شد و میون خنده

 حیا.بی_

هاش که دیگه غمگین ام رو روی زانوش گذاشتم و نگاهم رو سوق دادم به باال و چشم دوختم به چشمچونه

 رات شیرینش با بابا رنگ عسل به خودش گرفته بود.نبودند و نگاهش از خاط

 گفتی فروغ جون.خب داشتی می_

 تر کرد.م زد و اخمش رو پررنگاضربه آرومی روی گونه

 شو االن مهمونا میان.چه خوشش اومده! برو آماده_

 های گرمش رو بوسیدم.چونه از روی زانوش برداشتم و دست
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ی شیرینی که گفتی فروغ بدون آخرش نیست. آخر این قصههمیشه آخرش خوشه، اگه خوش نیست _

کم مرهم! بنده به سهرابی که اومده بوده تا بشه مرهم زخمش. اومد محرم شد و کمزخم خورده دل می

تونم یه روز عاشق اون گم میهای عشقتون هستیم. من نمیاولش عشق نبود اما حاال من و هاوش ثمره

 نقصی باهاش بسازم.کنم تا زندگی بیرو می مرد بشم اما تمام تالش خودم

 مامان دست پر از مهرش رو روی سرم کشید.

گذرن، چه یادت نره زندگی باال و پایین داره. خنده و گریه داره. خوشی و ناخوشی داره. روزهای بد می_

ی اطرهی بد و یه خمونه یه خاطرهدیر چه زود میرن پی کار خودشون اما چیزی که ازشون به جا می

مونه ی خوب باقی میپای شوهرت باشی ازشون تنها یه خاطرهخوبه. اگه توی این روزهای بد همراه و هم

کنید؛ اما اگه جا بزنی و کم بیاری و نتونی کنارش باشی از اون روزها ها بد با یه لبخند ازش یاد میکه سال

کم فشار میاره به مهرِتو توی قلبش و کممونه که مثل یه سم کشنده ی تلخ تو ذهن شوهرت مییه خاطره

 گم عالقه مهم نیست اما مهم تر از عالقه اعتماد و همراهیه.خشکونه. نمیاون مهر رو می

هاش رو بوسیدم و با آرامش پلک زدم. وقتی فراز خواستگاریم کرد هیچ وقت نشد با با لبخند آرومی دست

خترانه بزنیم؛ اما چه خوب بود که حاال کنارم نشسته بود های مادرانه و دطوری حرفمامان بشینیم و این

. از کرد و آرزوهای قشنگگفت. نصیحت مادرانه میهای تلخ و شیرینشون میو از خودش و بابا و تجربه

دیدم و یک دنیا دلواپسی اما من به خودم ایمان داشتم. هیچ وقت هاش دلتنگی میهمین االن توی چشم

بسازم.  مدم یه زندگی آروادر و پدرم برنجند. شاید االن بابا ازم دلخور باشه اما قول میکردم که مکاری نمی

خره باور کنه هاوش باعث بدبختی من نشد و منو هل داد توی آغوش خوشبختی. انقدر آروم که بابا باأل

درم. به های ماشدم، به خاطر دل همیشه نگران پدرم. به خاطر نم اشک توی چشممن باید خوشبخت می

خاطر عذاب وجدانی که از همین االن گریبان گیر برادرم شده بود. و در آخر به خاطر خودم و مردی که 

 نگاهش سرد بود اما عطرِ حضورش گرم بود.

آرایش صورتم رو با یک رژ صورتی دخترونه تموم کردم. مامان باحوصله تمام موهام رو بابلیس کرد و در 

کردم اتاق بیرون رفت. بلندی موهام تا روی باسنم بود و وقتی فرشون میآخر با بوسیدن پیشونیم از 

خواست به چیزهای خوب فکر کنم؛ مثال به برق موهای بلندم و رسیدند. دلم میزیادی زیبا به نظر می

رسید. همیشه وقت بود که به چیزهای بد فکر کنی، باید فکر کردن عطر خوشی که ازشون به مشامم می
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دونستم تیره ست یا روشن اما ای که نمیکردم. آیندهاز آینده رو به همون آینده موکول می هامبه ترس

تونستم امیدوار باشم که جناب سروان آیهان بینی بودم و عادت به منفی بافی نداشتم. میمن آدم خوش

م خت کردنهاش برای خوشبی لعنتیش برای متالشی کردن مغزم نه بلکه از دستزرنگار از اون اسلحه

 کنه.استفاده می

ردم جلوی ککم خودمم داشتم واقعی بودنش رو باور میلباسم رو که پوشیدم با یک لبخند مصنوعی که کم

 ام بود.آینه ایستادم و دستی به اندام بلند و الغرم کشیدم. این کت و شلوار کامال برازنده

ی عوضی پوکر با سر افتاده تو ظرف عسل. کورشه جناب سروان اگه چشمش این لیدی رو نگیره. مرتیکه_

ی هام سیم کشخواد از دنیا؟ خوشگل نیستم که هستم. قدم بلند نیست که هست. دندوندیگه چی می

نشده که شده. اندامم که ورزشکاری و کامال بغلی. کل ایرادم یه لکه ست که اونم اگه بدش میاد زیر موهام 

 کنم.قایمش می

 هام مالیدم.اشتم و کمی به دستکرم مرطوب کننده رو برد

 شم.معلوم نیست چه کار خیری کرده که من دارم با این همه حُسن نصیبش می_

 با خنده ادامه دادم.

ای کردی که این با نگاه یخ و دست سنگینش مهرو معلوم نیست تو حق کی رو خوردی و چه گناه کبیره_

 قراره نصیبت بشه.

ای واقعا به ام انداختم. عاشق الک کروم بودم. این رنگ سورمهمانیکور شدههای با لذت نگاهی به ناخن

اومد. به سمت کمدم رفتم تا یک جفت کفش انتخاب کنم که در اتاقم باز شد و با ام میهای کشیدهناخن

دیدن بابا وسط اتاقم میخکوب ایستادم. اخم نداشت اما از لبخند همیشه مهربونش هم خبری نبود. بهم 

کرد اما تحسین رو توی نگاهش دیدم و دیک شد و نگاهش روم چرخید. با اینکه داشت مقاومت مینز

 لبخند محوی به روش زدم.

 .هنوزم دیر نشده_

 زد خوشحال بودم.از این که بعد از دو هفته داشت باهام حرف می

 برای چی باباجون؟_

 برای این که همه چی رو به هم بزنی._
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 لبخندم از بین رفت.

 بابا!_

 دیدم.مکث کرد. مردمکش لرزید و از بین صداش بغضش رو می

ی کنی عشقم توی لباس عروس. داری رویامو خراب میبعد از ازدواجم با فروغ تنها رویام شد دیدن ثمره_

ی عشقم. به خدا دلم گناه داره، نذار تو حسرت خوشبختیت بمونه. نذار یه عمر راحت خوابیدن به میوه

 های تارم تیره و تار بشه.بشه. نذار خود ماه شب چشمام حروم

 هام خیس شد.بغضم گرفت و چشم

 طوری نگو.بابا توروخدا این_

هاش، بغض صداش، مهر توی نگاهش دیواری که اون سیلی از بین رفته بود و نگرانی توی حرف درد سیلی

 بینمون کشیده بود رو فرو ریخت و من خزیدم توی آغوش امنش.

 شو. با اشک چشمت نه بلکه با دعای خیرت همراهیم کن.ام، توروخدا شما هم راضیمن راضی_

 ها تسکین گرفت و آروم شدم.هاش دور تنم پیچید و تن معتادم به آغوشش بعد از مدتدست

 طور عروست نکردم.من هیچ وقت توی خوابم... توی خیاالتم این_

 شم؟م مگه چطوری دارم عروس میددورت بگر_

 کشید.آه 

 خواستم عروس بشی نه پیشکش عروسِ هاوش.می_

خواستم دست از تظاهر بردارم و رو راست بشم یک درد خیلی کوچولو از این حرفش توی دلم اگه می

و کمی دلم به حال خودم سوخت. تلخ بود اما واقعیت بود. من  داد پیچید. کمی حس تحقیر بهم دست

ه مادر شد بکش سارگل! مثل اون شیربهایی که هدیه داده میشدم. پیشداشتم پیشکش عروس برادرم می

ی عروس شدم جواب بلهی عروس. منم عروسی بودم که میشد پشتوانهای که میعروس. مثل مهریه

 ی بابا گریه کردم و بابابرادرم. گریه کردم، دردی که از مادرم و هاوش پنهان کرده بودم رو با تلنگر ساده

 هاش سد راهمکرد تا اشکتونه جلوم رو بگیره برای همین گریه میدونست نمی. میهاش لرزیدهم شونه

اش به زندگی. قولی که حاضر بشه؛ اما من به هاوش یک قول داده بودم، قولی که شده بود امید دوباره
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نم ا بزبودم سرم بره اما نزنم زیرش. االن چشم و امید دوتا عاشق به من بود و محال بود من سر بزنگاه ج

 تاب باهم بودن بود بشکونم.و دلشون رو که بی

شدم و اون صورتش رو بین خرمن موهام پنهان های بابا توی آغوش امنش فشرده میاین که بین دست

هاش رو نبینم در عین خوب بودن خود جهنم بود. برخالف میلم کمی عقب رفتم و کرده بود تا آوار اشک

ها و نگاه تَرش ای خیسش نگاهم کرد و من اگه بگم مردم با دیدن اشکهبابا بدون هیج ابایی با چشم

های اقترین اتفاغراق نکردم. خیلی بد بود؛ یکی دیدن اشک مادر، یکی دیدن چشم خیس پدر. جزء لعنتی

بالیدم به اون همه عشقش نسبت به خودم بد دنیا بود. دستم رو زیر چشمش کشیدم و در حینی که می

 کردم. با گریه خواهش

 ها نیستم.دیگه هیچ وقت به خاطر من گریه نکن. من الیق این اشک_

های منید. برای اولین بار که پا گذاشتم رو مردونگیم و اشک ریختم شما مادر و دختر قاتل مردونگی_

 وقتی بود که فکر کردم فروغ رو برای همیشه از دست دادم و حاال... حاال که قراره دختر فروغ رو... میوه

های تارم رو از دست بدم هم مردونگی ام رو... ماه شبها رو... تنها دختر خونهعشقم رو... جواهر سعادت

 یادم رفته.

ها مردونگی به چی بود؟ صدای کلفت و نگاه زمخت؟ دست سنگین و اخم غلیظ؟ پدر من با همین اشک

 مردونگی بود.هاش خود معنی واقعی و نگاه خیس، با همین لرزش صدا و التماس حرف

ز معرفتم که با ازدواجم پدرم رو اقربون اشکات برم کی گفته قراره منو از دست بدی؟ یعنی من انقدر بی_

 یاد ببرم؟

نه اما مطمئنم ماه من انقدر به چشم جناب سروان درخشان میاد که اونو تمام و کمال برای خودش _

 بگیره و سهم منِ پدر رو هم باال بکشه.

 امزه گفتم:اخم کردم و ب

 جناب سروان غلط کرده._

 رو گفتم:ام زدم روی قلبم و با چشمک و صورتی خندههای کشیدهبا انگشت

 تونه جاتو بگیره.جاست. هیچکسم نمیجای شما این_

 هاش آروم نگرفت و لرزش صداش کم نشد.برعکس تصورم نخندید. چشم
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 نزنم.همه چی رو به هم بزن قول میدم دیگه از فراز حرف _

 ی تَرش رو بوسیدم و نزدیک گوشش پچ پچ کردم:قد بلندی کردم و گونه

 ت باشم.احتی اگه پیشکش عروس آینده قول میدم خوشبخت بشم_

 هاش از دورم باز شد و نگاهش سرد.دست

 حرف آخرته؟_

د و احرفی نزدم و شرمنده نگاهش کردم که دستی به صورتش کشید و نفسش رو با صدا به بیرون هل د

 چندبار سرش رو تکون داد.

 باشه. باشه._

 اش رو جلوم گرفت و با تحکم صداش و جدیت نگاهش که دیگه منعطف نبود گفت:انگشت اشاره

باشه اما بدون اگه یه روز پشیمون شدی راه برگشت به این خونه رو حتی تو ذهنت هم تصور نکنی. _

 گ برگرده.کسی که از این خونه بره حق نداره با یه شکست بزر

ام حبس موند. شاید اون روز و اون لحظه برای اولین بار ترسیدم از دلم هری ریخت و نفسم وسط سینه

 تکیه گاه بودن.پشت و پناهی، از تنها موندن، از بیبی

اخطار خودمو دادم. خیلی هم سعی کردم منصرفت کنم اما انگار تو روی تصمیمت مصممی. امشب که _

تو های روزانهتک سلوالت، حتی توی اون دفتری که برنامهله توی ذهنت، توی تکبه اون مرد گفتی ب

ی اون کنی حک کن که تا ابد باید با خوب و بدش بمونی و بسازی؛ چون با رفتنت به خونهیادداشت می

ن تا مونه. تو از االشه مهرو و راه برگشتی باقی نمیی پدرته برای تو، آوار میمرد پل پشت سرت که خونه

طور عروس شدنت خون به دلم کردی ای باید پای تصمیمی که گرفتی بمونی. االن با اینوقتی که زنده

لطفا با یه مهر طالق همین نفسی رو که از امشب به بعد با درد و هزار آه و افسوس میره و میاد رو نگیر 

 ی سرم هنوز احتیاج داره.چون مادرت، فروغم به من و سایه

 ی نامعلومم با جناب سروان آیهان زرنگار.و من موندم و یک دنیا ترس از آیندهگفت و رفت 

*** 

وقتی صدای زنگ خونه بلند شد نه توی آشپزخونه پنهان شدم و نه با خجالت سرم رو انداختم پایین، توی 

م که یک دختر مقاوم و شجاع بود فرو رفتم و کرخت کنار مامان و بابا برای خوش آمدگویی جلد همیشگی
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و از های بابا و ناراحتیم رایستادم. لبخند روی لبم بود و اصال دلیلی نداشت تا آشفتگی درونم رو از حرف

این پیشکش شدن و تن دادن به یک اجباری که سرسختانه سعی داشتم توی مغزم بگنجونم اجبار نیست 

و تصمیم خودمه به بقیه هم نشون بدم و حالشون رو بد کنم. سمن توی اولین نگاه با دیدنم شوکه شد. 

م شده بودم و نه چادر سفید گلدار روی دادم؛ نه عین دخترش سارگل توی آشپزخونه قایبهش حق می

هاش درهم رفت سرم بود، نه سرخ و سفید شده بودم و نه از شدت شرم ولوم صدام آهسته شده بودم. اخم

و نگاهش تلخ شد! تازه شد درست عین آقامرتضی که تنها کالمی که از دهنش اومده بود بیرون یک سالم 

رم احوالش رو جویا شد. سومین نفری که قدم به داخل خونه خشک و خالی بود. نه احوال پرسید و نه پد

 گذاشت پوالد بود، با اون لبخند پیروزش. چشمکی به روم زد و سرخوش گفت:

 چطوری زن داداش؟_

ابروهای بابا بیشتر از قبل به هم گره خورد اما لبخند و لحن سرحال پوالد حال بد درونم رو کمی کمرنگ 

 لبم کمی رنگ واقعیت به خودش بگیره. کرد و باعث شد لبخندِ روی

 مرسی ستوان زرنگار._

 صادقانه ادامه دادم.

 کردم امشب ببینمت اما خوش اومدی.فکر نمی_

 های جین مشکی رنگش فرو برد و جواب داد:هاش رو توی جیبدست

 اش دنبالش راه نیفتم.فکر کن سلطان جایی بره و منِ نوچه_

کرد خندیدم. شاید حق داشت؛ نوچه هم یک جورایی به ان خطاب میی آیهاز این که خودش رو نوچه

کرد که از آیهان فرمان ببره. نفر بعدی خودش بود. ی پوالد حکم میمعنی زیر دست بود دیگه و درجه

هاش ی سردی چشمهای خالی از هر حسی. عطر گرمش هم درست به اندازهخود لعنتیش با اون چشم

های اول پاییز بلکه حتی برای ن بوی گرم نه تنها برای نابود کردن سرمای شبکرد و همیاظهار وجود می

اهمیت جلوه دادن نگاه سردش هم کافی بود. من این بوی لعنتی بلک آفگانو رو که تند و تلخ و گرم بی

 بود رو دوست داشتم، درست به همون اندازه که از نگاه خنثی و عاری از حس صاحب این عطر بیزار بودم.

 سالم._

 صدای بم و خشکش...! یادم رفت بگم که صداش هم درست عین نگاهش سرده. سرد و دوست نداشتنی.
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 زده به شگفتی توی انتخاب گل هم زمخت بود! به گلدون توی دستش نگاه انداختم و این مرد حت 

با لبخند  همراه کاکتوسی که آورده بود خندیدم. واقعا کاکتوس بود؟ به خدا که کاکتوس بود! نگاه متعجبم

 اش کاکتوسهاش نشست و اون انگار نه انگار که برای عروس آیندهام از روی گلدون توی چشمحیرت زده

اید دونم دقیقا بکردم؟ نمیش غیظ میشدم و از بد سلیقگیاحترامی بود؟ باید ناراحت میآورده. این بی

خواست با ام گرفته بود و دلم میاقعا هم خندهاومد خنده بود. وکردم تنها کاری که ازم برمیچیکار می

سا جا بود که باید بلند و رصدای بلند قهقهه بزنم. برای من، شب خواستگاریمون کاکتوس آورده بود. این

شد که بعدها هردو باهم با خنده ازش یاد هایی میگفتم ساچ واو! قطعا این یکی از همون خاطرهمی

 کردیم.می

 گیریش؟نمی_

 صداییی بیبود که انتظار داشت این گل خاردار و عصبانی رو ازش بگیرم. با این حال با خندهجالب 

گلدون رو ازش گرفتم و الحق که توی انتخاب گلدون سلیقه به خرج داده بود. گرد بود و به رنگ آبی! 

ش ن یا کنترلتونستم پنهاای که نمیام بود. با همون خندهدوستش داشتم؛ حداقل رنگ تیم موردعالقه

 کنم گفتم:

 مرسی آقا. کلی زحمت کشیدید و سلیقه به خرج دادید._

جواب گذاشت. نگاهش با مکث از روی ای که با رویی گشاده و لب خندون تحویلش داده بودم رو بیکنایه

ر اهای بابا دلم زهای خندونم برداشته شد و با تعارف مامان به سمت سالن رفتند. بعد از شنیدن حرفلب

اما حاال این کاکتوس و  ؛دادهام به طرز فجیهی نبضِ درد سر میخواست و شقیقهزار گریه کردن می

ش ی زمختها به سلیقهتونستم ساعتی جناب سروان زرنگار عجیب حالم رو خوب کرده بود و میسلیقه

 بخندم.

 ی محو نشدنی رو به مامان گفتم:با همون خنده

 ببین برام کاکتوس آورده!_

اهمیت ترین چیز ممکن بود. برای مامان کلی استرس داشت و کاکتوس جناب سروان اون لحظه براش بی

ها رفت و بابا با نگاه کوتاهش به گلدون پوزخندی زد و صدای همین بدون توجه به حرفم دنبال مهمون

کمال پرویی  تمسخر پوزخندش رو به گوشم رسوند و دنبال مامان راه افتاد. به سمت سالن رفتم و با
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ها، درست در تیر رأس نگاه جناب سروان گذاشتم. اگه اون پرو گلدون کاکتوس رو روی میز وسط مبل

بود من ازش پروتر بودم. محال بود بتونه با یک گلدون خاردار حال منو بگیره. جای هاوش خالی بود و 

وزش قلبم شد. با نگاهم به ث سخارهای اون گل زمخت نه بلکه نبودن برادرم توی شب خواستگاریم باع

ها بود و مادرش حمیراخانوم حافظ فهموندم دنبالم بیاد داخل آشپزخونه. صبا مشغول ریختن قهوهمحمد

 زد:مدام غر می

از قدیم رسم بوده چای خواستگاری رو بخورن، واال ما ندیده بودیم کسی شب خواستگاریش قهوه ببره _

 برای دوماد.

 اش رو بوسیدم.اش و لپ سفید و چروکیدهشونه خندیدم و دست گذاشتم روی

شه و اون وقت دار شما میهای هلزنی. چای ببرم داماد مست عطر چاییبسه حمیراجون چقدر غر می_ 

 شه ها لپ گل گلی.به جای من خواهان خودت می

 جلوی محمدحافظ با خجالت روسریش رو جلو کشید.

 زنید!اوا خانوم چه حرفا می_

 گم. بذار براش قهوه ببرم تا بفهمه قراره چه زن تلخ و عنقی گیرش بیاد.تو میواال حقیق_

 با نگاه مهربونش گفت:

اطر زنم به خطوری. به خدا انقدر که اخالقتون شیرین و خوبه من همش به صبا سرکوفت مینگید این_

 اخالق سگش.

 محمدحافظ پقی زد زیر خنده و صبا شاکی به مادرش نگاه کرد.

 شما درد نکنه دیگه مامان خانوم.دست _

 ، اگه تلخه خب خودتو عوض کن.واال خب حقیقته_

 صبا با اعتراض گفت:

 مامان!_

 با خنده گفتم:

هاتونو بذارید برای بعد از خیل خب مادر و دختر حاال شب خواستگاری من جنگ راه نندازید. اختالف_

 مهمونی.
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 حافظ ادامه دادم.محمدرو به 

 تو اتاقش بکشون پایین.برو هاوشو از _

 نگاهی به مادرش انداخت کهسری تکون داد و رفت. صبا با دستش بهم عالمت داد و به سمتش رفتم. نیم

 های روی میز ناهارخوری بود.مشغول جمع کردن خرده شیرینی

 باز چی تو کلته ورپریده؟_

 صبا با شیطنت قوطی نمک رو برداشت و آروم گفت:

 ها رو به جا نیاریم؟ترک *سمی ترک بدیم و رقهوه_

 صبا کاش کمتر فیلم ترکی نگاه کنی._

 ریز خندید که چشمکی زدم و ادامه دادم.

 ماد امشبمون ترکه. مادرش.ادیه رگ آقا_

 و ژن برترش رو مورد امتحان قرار بدیم. پس دیگه واجب شد حتما این آقا_

در حالی که از درون پر از استرس و آشوب بودم دخترک نوزده ساله رو توی شیطنت کوچیکش همراهی 

کردم. وقتی قوطی فلفل رو هم برداشت با ابروهای باال رفته نگاهش کردم که بدجنس خندید و دو قاشق 

 توی فنجونی که گوشه سینی بود ریخت و همش زد. 

عروس در مراسم خواستگاری با اضافه  های ترکیه جریان دارد.هواد) این رسم غریب هنوز در خانپاورقی: 

زند. اگر داماد به روی خود نیاورد و طعم کردن مقدار زیادی نمک و ادویه به فنجان داماد، او را محک می

داند که این داماد صبور است و در آینده از او ایراد بد قهوه را بدون اخم و تخم تحمل کند، عروس می

 کند.( بینی میی پرتنشی برای ازدواجشان پیشهد گرفت، در غیر این صورت آیندنخواه

فتم سفی به خودم گرأی متسینی رو به دستم داد. چهره ی قهوه حل شد ورنگ سیاه فلفل توی رنگ تیره

 و گفتم:

 رحمیم صبایی.ما چقدر بی_

 ای به خودش گرفت.صبا هم ژست شرمنده

 گربه رو دم حجله کشت.چه کنیم دیگه اما باید _

 لبخند نشوندم روی لبم و گفتم:
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 ای که برای مهروخانم گل کاکتوس میاره.اونم گربه_

 هام رو باریک کردم.چشم

 های کاکتوس رو به خوردش دادم.سوزنمش؛ درست جوری که انگار تیغمی_

 صبا با هیجان خندید و گفت:

 برو._

تق وقتی وارد سالن شدم انقدر ساکت بود که صدای تقصاف ایستادم و به سمت در آشپزخونه رفتم. 

ی همه رو جلب کرد. وقتی نگاهش به سمتم کشیده شد ریلکس به روش های پاشنه بلندم توجهکفش

طور که توقع داشتم در جواب لبخندم اعضای صورتش واکنشی نشون ندادند. فکر لبخند زدم و همون

ه به جز ابروهاش که خیلی خوب درهم گره خوردن رو یاد های صورتش فلج بود، البتکنم کل عضلهمی

داشتند. انقدر ماهر بود توی اخم کردن که حتی یک خط محو بین دوتا ابروش از شدت زیادی اخم کردن 

هاش برق زد و ایجاد شده بود. هاوش اومده بود پایین و کنار محمدحافظ نشسته بود. با دیدنم چشم

هام دادم و به اولین نفری که قهوه تعارف کردم سمن ی چشمو با خندههاش غمگین خندید. جوابش رلب

 رو و با صدای رسا گفتم:خانوم بود. یک فنجون برداشت و زیرلب تشکر کرد. خوش

 نوش جونتون._

نگاهش با غیظ بود و مشخص بود کامال زوری توی این مجلس حاضر شده و توقع نداشته که من به خاطر 

 زدواج بدم. آقا مرتضی خیلی خشک تشکر کرد و پوالد در جواب تعارفم گفت:برادرم تن به این ا

من هنوز اونقدر باکالس نشدم که قهوه رو به چای ترجیح بدم. هنوز هم اونقدر خوابم زیاد نشده که _

 خوابی.ساعت نه شب قهوه بخورم و تا خروسخون تو تخت غلت بزنم از بی

 با خنده گفتم:

 همه فلسفه بافی نداره. خورم اینخب بگو نمی_

 سمن به زبون درازیم اخم کرد و پوالد از راحت بودنم خندید.

 خورم برو بعدی.نمی_

 ی کفشم لگد کردم که زیرلب گفت:رفتم سراغ نفر بعدی پاش رو با پاشنهدر حینی که می

 آخ! تو روحت توله سگ!_
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الد در جوابش خم شد و از ظرف میوه سعی کردم به روی خودم نیارم اما آیهان شنید و اخم کرد و پو

 ترین خیار رو برداشت و جلوش گرفت.بزرگ

 خوری؟می_

 آیهان با سرش جواب نه داد و پوالد گفت:

 خب پس منم با نگاهت نخور._

 هاش گفتم:آیهان کالفه نگاهش رو از پوالد گرفت. خم شدم به سمتش و خیره به چشم

 بفرمایید._

 هامهام پایین رفت و روی لبخند پر از ناز لبتعارفش کردم. نگاهش از چشمصدام رو نازک کردم و آروم 

های معمولی رفت که سینی رو عقب کشیدم. متعجب نگاهم کرد نشست. دستش به سمت یکی از فنجون

وی ی مخصوص جلکه زیرچشمی نگاهی به بقیه انداختم و سینی رو جوری جلوش گرفتم که فنجون قهوه

یدی دونستم سفکرد فنجون رو برداشت. با لبخندی که میطور که مرموز نگاهم میدستش بیفته. همون

 کشه گفتم:هام رو بیشتر به رخش میهام رنگ صورتی لبدندون

 نوش جونتون جناب سروان._

 کنم و اخم کرد.فهمید از قصد صدام رو نازک می

 از بازی کردن خوشت میاد؟_

خواست سر د که هرکس سرش توی الک خودش بود. دلم میصداش آروم بود و جو به قدری سنگین بو

 به سرش بذارم و تالفی اون کاکتوس بامزه رو سرش در بیارم.

 بازی هایی عین شما خوشم میاد جناب سروان.بیشتر از هم_

 ای!تونستم برای این لبخندش اسم بذارم؛ مثال لبخند سکتهکج خندید. می

 شه مگر این که برنده خودش باشه.زی نمیخوبه. فقط یادت نره آیهان وارد با_

 ترین نگاه رو خرجش کنم گفتم:کردم فریبندههاش درحالی که سعی میخیره به چشم

 دونه.های بازنده رو الیق بازی نمیخیلی خوبه چون مهرو هم آدم_

ین تلخ ترام رو راست کردم و به سمت بابا رفتم که با جوابم ناک اوتش کرد و با پیروزی کمر خم شده

 حالت ممکن گفت:
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 خوره.بشین کسی قهوه نمی_

رد. سینی یید کأتکون نامحسوس سرش حرف بابا رو ت لبخندم از بین رفت و به بابابیژن نگاه کردم که با

رو روی میز گذاشتم و کنار مامان نشستم. مادری توی جمع حضور نداشت و پیش عمه و فراز مونده بود. 

و  دادمشب نداشت که اگه داشت قطعا این خواستگاری رو از دست نمیعمه خبری از خواستگاری ا

 گذاشت.نصیب نمیهای پر از تحقیرش بیماد منو از ترکشای دجا جلوی چشم خانوادههمین

 ای ساکت بودند و انگار قرار نبود سمن خانوم یا آقامرتضی برند سر اصل مطلب.همه به طرز احمقانه

 ی مصلحتی زد.آیهان سرفه

 مادر!_

 سمن توی فکر بود و خیره به فنجون توی دستش.

 مادر!_

سمن باز هم متوجه نشد و نگاه آیهان روی ما چرخید و خواست بلندتر مادرش رو صدا بزنه که پوالد 

 گازی به خیارش زد و تقریبا داد زد:

 زن بابا._

 ی خیارش نمک پاشید وفنجون توی دست سمن لرزید و شاکی به پوالد نگاه کرد که پوالد ریلکس رو

 گفت:

 دونستن برای مادر دوماد باید زیرلفظی تهیه کنند تا شروع کنه به حرف زدن.ی عروس نمیخانواده_

ای به پهلوش زد و پوالد بدون این که به روی خودش بیاره ته خیارش رو انداخت توی بشقاب آیهان سلقمه

 و بعد صورتش رو درهم کرد و گفت:

 د. توی خرید بیشتر دقت کنید.ته خیارش تلخ بو_

 سمن نفس بلندی گرفت و فنجونی که بهش لب نزده بود رو روی میز گذاشت و شروع کرد.

دلیل اومدنمون واضحه. نیاز به توضیح نیست. اومدیم که دخترتون رو برای پسرم آیهان خواستگاری _

 کنیم.

 بابا طعنه زد:

 گذاشتید عمل کنید.در واقع اومدید به شرطی که برای پسرم _
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 استرس گرفتم. هردو نگاهشون طالب جنگ بود و صداشون خشک و غیردوستانه.

 سمن پوزخند زد.

 خواد به اون شرط عمل کنه.من نه، دخترتون می_

 به همراه پسر شما._

 سمن عصبی لبش رو جویید و بابابیژن گفت:

هاشون. خدا شاهده که یایم با خواستهجوونا تصمیم خودشونو گرفتن ما بزرگترها هم مجبوریم کنار ب_

مون بود نصیب غریبه بشه اما انگار قسمتش خواست مهرو که تنها دختر خانوادهمن هیچ وقت دلم نمی

 تونه با قسمت بجنگه.غریبه ست و هیچکس نمی

 با محبت نگاهم کرد.

خوام و اگه خوشبختی میدیگه مهم نیست با خودمونی ازدواج کنه یا غریبه من فقط خوشبختیش رو _

 سپارمش دست جناب سروان.های پسر شماست با توکل به خدا میدخترم توی دست

 دونستم اونم عین حافظ بیکار ننشستهشناخت؛ توسط کارش و همکارهای زیادش. میبابابیژن آیهان رو می

وده که حاال با هاش خوب بهای مختص به خودش رو به عمل آورده. حتم داشتم جواب تحقیقو تحقیق

 تونست آیهان نصیبمآرامش و به دور از اضطراب و نگرانی توی جمع نشسته بود و از خوشبختی که می

 زد.کنه حرف می

 تونستم از نگاه مرتضی بخونم که با این وصلتسمن به آیهان نگاه کرد و مرتضی به سمن. خیلی خوب می

خواست. خواست و هم نمیمستاصل! انگار هم میشدیدا مخالفه. نگاه سمن به آیهان یک جوری بود. 

طور که صاف نشسته خواست که عروسش من باشم اما آیهان، هموننمی خواست پسرش داماد بشه ومی

 کردم با صدای بمش گفت:بود و من توی ذهنم داشتم سیکس پکش رو تصور می

شه زیاد حرف بزنم. در حضور مادرم و ی کافی منو بشناسه و نیاز نباکنم جناب سعادت به اندازهفکر می_

 شوهرشون...

طور مکث کرد. اخم سمن باعث شد که مکث کنه اما آیهان نه عذرخواهی کرد بابت این که مرتضی رو این

 خطاب کرده و نه شرمنده شد. ادامه داد.

 ره.سفانه مادرم زیاد حال مساعدی نداأمن نباید حرف بزنم اما انگار مت تر من هستندکه بزرگ_
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 پوالد دستش رو کوبید روی پای آیهان و گفت:

 خودت برو سر اصل مطلب سلطان._

 هاش رو با زبون تر کرد و نگاهش رو به من دوخت و بعد رو به پدرم گفت:آیهان لب

 حرف زیادی برای گفتن ندارم. پدرم شهید شده و..._

 و ادامه داد. مکث کرد. اخم کرد و من شک نداشتم که بغض هم کرده بود. نفس گرفت

 سفانه جاشون خالیه.أپدرم شهید شده و مت_

 بابا زیرلب گفت:

 سفم.أمت_

اش رو خورد اما خیلی زود به سرفه افتاد و آیهان برای این که کمی حالش بهتر بشه یک قلب از قهوه

. سمن و دستی به گلوش کشیدفنجون رو که نصف بیشترش رو با یک قلپ بلعیده بود روی میز گذاشت 

 و مامان خیلی سریع گفت: رسیدت

 صباجان یه لیوان آب بیار._

های وحشتناکش منو تا حد کمی ترسونده بود و کرد و سرفهپوالد زد پشت کمر آیهان که هنوز سرفه می

 اش پشیمونم کرده بود از شیطنتم. پوالد گفت:صورت سرخ شده

 ام یکم هول کرده.چیزی نیست، بچه_

هاش خیس شده هایی که از شدت سرفههاش بند نیومده بود با چشمسرفهطور که هنوز آیهان همون

بودند نگاهم کرد و اگه بگم پشتم لرزید از نگاه خیس سیاه رنگش دروغ نگفتم. بد نگاهم کرد، درست مثل 

اش رو با یک گوله توی خواست تمام حرصش از ناکامیش توی پروندهاون شبی که خفتم کرده بود و می

 زد.خره کمی آروم گرفت اما هم چنان سرفه میی کنه. کمی آب خورد و باألمن خال مغز

 ببخشید._

 صداش رو صاف کرد و سمن نگران پرسید:

 چی شد مادر؟_

 هیچی._

 دوباره یک قلوپ آب خورد.
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 قهوه پرید تو گلوم._

 با استرس لبخند زدم.

 خداروشکر که بهترید._

 نگاهم کرد و با تهدید سر تکون داد.

 بهترم.بله _

 ام رو پنهان کردم و بابا گفت:خنده

 گفتین.داشتین می_

 بله. مادرمم که باهاشون آشنا شدین. یدونه خواهر دارم..._

 خره به حرف اومد و حرفش رو برید.مرتضی باأل

 دوتا! دوتا خواهر. سهای منو فراموش کردی پسرم؟_

 کرد.دش رو آروم میآیهان لب روی هم فشرد و چند لحظه مکث کرد. انگار داشت خو

 بله. دوتا خواهردارم. یکیش تنی و یکیش ناتنی._

 رحمی آیهان.شکست از بیخداروشکر کردم که سها توی جمع نبود. اگه بود حتما دلش می

 سمن ادامه داد.

 مهریه و شیربها رو خودتون تعیین کنید._

 بابا جوابش رو داد:

 ید حاضریم برای سارگل بپردازیم.ما شیربها رسم نداریم اما اگه شما رسم دار_ 

 سمن کوتاه جواب داد:

 خیر._

 سکوتم رو شکوندم و گفتم:

 ام خصوصی با جناب سروان حرف بزنم.ی مهریهخوام دربارهمن می_

 های سمن فهمیدم که گفت پرو اما بابا گفت:از حرکت لب

 کنی.درستشم همینه؛ مهریه به خودت مربوطه دخترم و خودت باید تعیینش _

 لبخندی به روش زدم و پوالد گفت:
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 خب دیگه بذارید عروس و دوماد برن دوکلوم باهم حرف بزنند._

 مرتضی نگاهش کرد.

 از تو بزرگتر تو جمع نیست برای حرف زدن؟_

 پوالد بدون این که ناراحت بشه با حاضرجوابی گفت:

ی کنند و به روزهی خرج نمیهست منتها بزرگترهای من و آیهان جایی که به سودشون نباشه انرژ_

 کنند. خدا قبول کنه ازتون آقامرتضی.سکوت بسنده می

توی  نشستجا نبودیم قطعا مشتش میمرتضی لبش رو به دندون گرفت و دستش مشت شد و اگه ما اون

 دهن پوالد.

 آیهان با کمال احترام از بابا اجازه خواست.

 دید؟اجازه می_

 بابا ناچار گفت:

 مهروجان راهنماییشون کن. بفرمایید._

ها باال بود و مجبور بودیم بریم طبقه دوم. وقتی وارد اتاقم ازجام بلند شدم و جلوتر از اون راه رفتم. اتاق

ای آماده کرده بودم اما خیلی ریلکس روی صندلی جلوی میز آرایشی نشست شد خودم رو برای هر حمله

ی دوم پیراهنش رو هم باز کرد. گلوش کشید و دکمه کرد دستی بهطور که صداش رو صاف میو همون

گل نکنه عین سار»کشه و از ذهنم گذشت کردم کمی سخت نفس میچندبار نفس عمیق کشید، حس می

 ؟«آسم داره

روی تخت رو به روش نشستم و منتظر موندم شروع کنه. کمی پشت گردنش رو خاروند و من هم چنان 

 توی جاش جا به جا شد. منتظر بودم که با اخم غلیظی کمی

 حالت خوبه؟_

 تیز نگاهم کرد.

 شم.خوب می_

 عصبانی هستی؟_

 نه! باید عصبانی باشم؟_
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 آخه..._

 ادامه ندادم که نیشخند زد.

 ها هم به رسم و رسومات پایبند.رسمه دیگه. ما ترک_

 پوزخند زدم.

 اما فنجون قهوه رو کامل نخوردی._

 وی ژست مغرور خودم فرو رفتم و کمرم رو راست کردم.حرفی نزد و فقط نگاه کرد که من ت

 تر.های مهمالبته توقع هم نداشتم کامل بخوری. بهتره بریم سر بحث_

 بحث مهم؟_

 ریحانه._

 اش رو ببینم.اش مانع شد به طور واضح خندهای زد که سرفهغافلگیر شد. تک خنده

 یم. این خیلی مهم بود؟دوهفته نامزد بودیم و به خاطر مشکل ژنتیکی به هم زد_

معلومه. قرار نیست یه بازی رو شروع کنیم و آخرش هرکس بره دنبال کار خودش قراره یه زندگی رو _

 شروع کنیم. زندگی که شاید برای تو نه اما من جدیه.

 کی گفته برای من جدی نیست؟ من اونقدرها هم بیکار نیستم که هرچیزی رو به بازی بگیرم._

 درها هم باهم تفاوت نداریم.خوبه! پس اونق_

هامون احترام بذاریم. من از این که کسی خوام که به تفاوتداریم. خیلی هم تفاوت داریم اما من می_

یه هایی که شبشم. از طرفی اونقدر خودخواه نیستم که آدمعوضم کنه خوشم نمیاد و ناخواسته عوضی می

ی خودم ازشون یه مجسمه بسازم. همیشه آدما رو هبه خودم نیستند رو تخریب کنم و از نو طبق سلیق

های بدم رو کنم عوضشون کنم، تو هم سعی نکن من و عادتپذیرم و سعی نمیطور که هستند میاون

 عوض کنی.

 خواستم.جوابش به مزاجم خوش اومد. این دقیقا همون چیزی بود که من می

 پرسید:

 چرا داری تن میدی به این ازدواج؟_

 دونی؟نمی جواب این سوال روواقعا _
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 خوام از خودت بشنوم.می_

 خب معلومه به خاطر برادرم. به خاطر شرطی که مادرت واسش گذاشت._

 شه؟ای هست و نه رضایت قلبی چی میبه نظرت ته این ازدواجی که توش نه عالقه_

 با تمسخر خندیدم.

 جا ایرانه نه خارج. قرار نیست همه با یه عشق آتیشین زندگیشونو شروع کنند. جناب سروان این_

 شی توی مراسم خواستگاریت!طور حاضر میجا ایرانه و ایندونی اینخوبه می_

های مناسبی که قراره برام بخری یه چادر سفید گلدار هم اضافه باید ببخشید اما توی اون لیست از لباس_

 ن.ک

 خواست بگه پرو اما لبش رو داخلی لبش به معنی لبخند باال رفت و حاضر بودم قسم بخورم که میگوشه

 ای که انگار تمومی نداشت نگاه ازم گرفت.دهنش کشید و بعد با سرفه

 آب بیارم برات؟_

 نه. ممنون._

 زیادی حالت بد نشد؟ همش یه قاشق فلفل و نمک بود!_

هاش رو فشار داد و وقتی دستش کنار صورتش قرار گرفت من تازه چشمهاش چند لحظه با انگشت

م گونش کنار پوست سرخش کامال نگرانی تغییر رنگ بیش از حد پوست صورتش شدم. دست گندممتوجه

 کرد.

 واقعا خوبی؟ پوست صورتت سرخ شده._

د ردنش رو خاریی سوم پیراهنش رو باز کرد و عصبی پشت گدر حالی که فکش منقبض شده بود دکمه

و یک دفعه از جا جهید و به سمت سطل آشغالی که کنار میز آرایشی بود خیز برداشت و پشت به من 

 اش رو عق زد. نگران خواستم به سمتش برم که کوبنده گفت:تمام محتویات معده

 جا وایسا.همون_

ک من آروم بهش نزدیصداش گرفته بود اما تحکم توی صداش میخکوبم کرد. دستش رو به میز گرفت و 

 شدم و پشت گردنش کهیرهای قرمز رو دیدم و با بهت دست گذاشتم روی دهنم.

 تو حساسیت داری به فلفل!_
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 دستش رو به سمتم دراز کرد.

 دستمال._

ی دستمال کاغذی رو در آوردم و به سمتش گرفتم. چندتا دستمال خیلی زود از داخل کشوی میزم جعبه

 تونستم چندتا کهیر رو از اون نزدیکرو تمیز کرد. وقتی به طرفم برگشت میازش بیرون کشید و دهنش 

 روی صورتش ببینم.

 شرمنده شدم.

 من واقعا..._

 دستش رو باال آورد و حرفم رو برید.

 مهم نیست._

 و به سمت در رفت اما قبل از خروج گفت:

 ای هم مونده.حرف دیگه_

 با کمی مکث گفتم:

 که مشکلی نداری؟ من شاغلم. با این موضوع_

 نه. تو چی؟ با شغل من که مشکلی نداری؟_

 نه._

 پوزخند زد.

 امیدوارم بعدا پشیمون نشی از این جواب._

 خواست از اتاق بیرون بره که سریع صداش زدم:

 آیهان؟_

 با کمی تعلل سرش به سمتم چرخید و منتظر نگاهم کرد.

 نذار از انتخابت پشیمون بشم._

 طمینان سر تکون داد و از اتاق بیرون رفت اما قبل از بستن در گفت:چند ثانیه بعد با ا

 سفم.أبابت سطل آشغالت مت_
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با تکون سرم گفتم مهم نیست و همراه باهاش به طبقه پایین رفتم. از حمیراخانوم خواستم کیسه سطل 

ه طور وحشتناکی زد و من بی اتاقم رو عوض کنه و خیلی زود رفت به اتاقم. آیهان هنوز سرفه میزباله

 زده بودم. اصال به این فکر نکرده بودم که ممکنه به فلفل حساسیت داشته باشه.پشیمون و خجالت

 سمن نگران پرسید: 

 خوبی پسرم؟ چقدر سرخ شدی؟_

 پوالد مزه ریخت.

 از شرمشه. مگه نه سلطان؟_

 آیهان بدون این که جوابشون رو بده خیلی جدی گفت:

 مزاحم نشیم.بهتره بیشتر از این _

 ی حرفاتون چی شد؟وا! هنوز کلی حرف مونده که بزنیم. اصال بگو ببینم نتیجه_

 نگاهی به من انداخت و در جواب مادرش گفت:آیهان نیم

 نتیجه رو که خانوم سعادت باید بگن._

ه د کها به سمت من چرخید و اون لحظه تنها نگاهی که برام مهم بود نگاه مستاصل پدرم بوی نگاههمه

دیدم، امید این که این مرد رو رد کنم اما کافی بود یک لحظه کوتاه هاش امید میای ته چشمهنوز ذره

های بابا رو از یادم ببره. نفس عمیقی هاش امید چشمهای هاوش و ناامیدی چشمنگاه بندازم به چشم

ه بودم وصالشون رو رقم بزنم اومد و حاال که به هاوش و سارگل قول دادکشیدم. من از بد قولی بدم می

محال بود جا بزنم. شال آبی نفتیم رو که آزادانه روی موهای بازم انداخته بودم زدم پشت گوشم و با 

 کردم کمی شرمگین به نظر برسه گفتم:صدایی که سعی می

 با اجازه ی پدرم و بابابیژن و مامان فروغم جواب من مثبته._

ای نداشتند. بابا ند. انگار به جز همین جواب انتظار جواب دیگههیچکس تعجب نکرد، خوشحال هم نشد

کردم، یدونه دختر داشت و هزار آرزو چند لحظه چشم بست و بعد نفسش رو خسته بیرون داد. درکش می

شد پیشکش دختر سمن خانوم! سارگل مظلوم! گل زرد زندگی براش و حاال تنها دخترش داشت می

 برادرم!
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بود که لبخند زد و تبریک گفت و بعد از اون محمدحافظ و لبخند همیشه پر از مهرش. پوالد اولین نفری 

دونستم حالش خوب نیست و با وجدانش درگیره همین! حتی هاوش هم تبریک نگفت و لبخند نزد؛ می

مهم  کردم چه با آیهان چه با فراز. برامخره یک روزی ازدواج میونقدرها هم حالم بد نبود. من باألاما من ا

 نبود که حاال آیهان جایگزین فراز شده؛ چون به هیچ کدومشون حس خاصی نداشتم.

 سمن بلند شد و گفت:

 گیرم تا زمان عقد و عروسی رو مشخص کنیم.بعدا تماس می_

 مامان و بابا چیزی نگفتند که خودم گفتم:

ر واستگاری کنیم. چه بهتشیم تا سارگل جان رو یه بار دیگه خنیازی نیست. ما فرداشب مزاحمتون می_

 که روز عقدمون هم یکی باشه.

 سمن انگار انتظار این رو نداشت که شوکه شد و با ترش رویی گفت:

 یعنی عروسی دخترم و پسرمو تو یه شب بگیرم؟ مگه ما نداریم؟_

 من نگفتم ندارین. از جشن عروسی هم حرفی نزدم از عقد گفتم._

 مرتضی کنایه زد:

گیریم که یه موقع تو دختر تو عقد نگه داریم. جشن عقد و عروسی رو هم زمان میما رسم نداریم _ 

 دوران عقد هوایی نشند.

 های بابا مشت شد.های مامان از نیش کالم مرتضی درهم رفت و دستاخم

 به هرحال..._

 آیهان پرید وسط حرفم.

 زنیم.اش حرف میفرداشب درباره_

ت خواستم برای رفتن عجله داره چون اصال حالش خوب نبود، دلم نمیدونسکوتاه اومدم و قبول کردم. می

 حالش بدتر بشه.

 وقتی رفتند بابا با پوزخند گفت:

دم و حاال دارم به یه عده کرکس کردم چی شد! یه عمر شعار دادم به کس کسونش نمیچی فکر می_

 دمش که نه احترام حالیشونه نه آداب معاشرت.می
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 بسه سهراب. _

 سه پدر من؟ دختر خودتم بود همین قدر راحت پیکشش می کردی؟چی ب_

 بابابیژن عصبی عصاش رو کوبید به زمین.

 مهرو دختر خودمه!_

 بابا کالفه کتش رو در آورد و پرت کرد روی مبل و به موهاش چنگ زد که آروم گفتم:

 ام.من به این ازدواج راضی_

 های سرخش نگاهم کرد.بابا با چشم

 غیرتت برات مهمه؟ستم. نظرم برات مهمه یا نه فقط دل داداش بیمن راضی نی_

 سریع اعتراض کردم.

 بابا!_

 بابا با همون خشمی که از سرشب سعی در کنترلش داشت برگشت به سمت هاوش.

 شه.ی اینا از گور تو بلند میهمه_

 شد. لب روی هاش عصبی پرید و سیبک گلوش از شدت بغض بزرگهاوش حرفی نزد اما دیدم که پلک

 هم فشار داد و بلند شد تا به اتاقش بره که بابا داد زد:

 کنم.من اون دختر رو به عنوان عروسم قبول نمی_

 های خشم بابا رو کم کرد.هاوش به اتاقش رفت و من نفس راحتی کشیدم که با سکوتش شعله

 چنان مغلوب بود.محمدحافظ برعکس همه خونسرد بود و به آرامش هم

 ش آروم باش. آیهان پسر خوبیه.دادا_

سفم برای خودم که افسار زندگیم أطور عروس کنم. واقعا متم رو اینکردم دخترمن هیچ وقت فکر نمی_

 از دستم در رفته.

 با حرص به کتش چنگ زد و به اتاق خودش و مامان رفت. مامان با بغض گفت: 

 شه.ری امشب آشوب واقعی اون موقع به پا میاین تازه اولشه، وقتی بهین جون باخبر بشه از خواستگا_

 بابابیژن با ابروهایی به هم تنیده و لحنی محکم گفت:
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اومد فراز با مهرو ازدواج کنه؟ هام دشمن هم بشند. مگه ما بدمون میمگه این که من مرده باشم و بچه_

 نشد دیگه. نشد چون قسمت نبود.

ها خیلی هم خوبه! فراز یا آیهان خودم در مقایسه با اونمامان آهی کشید و من با خودم فکر کردم حال 

 کرد و به هیچ کدوم تعلق خاطر نداشتم؟تابی نمیچه فرقی داشت وقتی که دل من برای هیچ کدوم بی

 و زیر گوشش گفتم: ی بابابیژن رو بوسیدمگونه

 آشفته رو کنترل کنید.سپارم به خودتون. توروخدا این اوضاع چی رو میتمام امید من شمایید. همه_

 پیشونیم رو بوسید.

زنم. ماه پیشونی یه وقت غصه نخوری ها؛ این تو نگران بهین و سهراب نباش، من باهاشون حرف می_

ی شناسمش یکم غد و بدعنق هست اما مرده. تکیه گاه محکمیه. اگه نتونه بشه شاهزادهپسره رو من می

 ات.ره که بشه مرد خونهنقدری عرضه داار بر اسب سفیدت حداقل سوا

هاش تر از بابام که حاال داره با این حرفلبخندی به روش زدم. الهی قربونش برم، فکر کرده من خودم داغون

 بهم دلگرمی میده تا از درون خودخوری نکنم به خاطر این ازدواجی که هیچ کدوم انتظارش رو نداشتیم.

 د.من خوبم. از تصمیمم مطمئنم. نگران من نباشی_

هام رو عوض کردم. روی تختم نشستم و موهام رو با یک کلیپس باالی سرم جمع به اتاقم رفتم و لباس

کردم. خودم رو پرت کردم به پشت روی تخت. زل زدم به سقف و فکر کردم، به خودم و حالم! حالم بد 

یجانِ خوب نه، یک نبود فقط یکم هیجان زده بودم از آینده با مردی که شناخت چندانی ازش نداشتم. ه

 هیجان توأم با هراس.

جا نشسته بود و نگاه تیز و عمیقش به من بود! به صندلی جلوی میز آرایشی نگاه کردم. انگار که هنوز اون

 های سیاهش... سیاه... سیاه و وحشی!چشم

ه انقدر ک تر نفس بکشم تا بوی به جا مونده ازش رو استشمام کنم. لعنت به این عطرکافی بود یکم عمیق

 ماندگار بود.

در اتاقم باز شد و محمدحافظ داخل اومد. بدون این که بلند بشم نگاهش کردم که گلدون توی دستش 

 رو روی میز گذاشت و گفت:
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ش داری گفتم قبل از این که سهراب بندازتش بیرون بیارمش داخل اتاقت تا خودت تصمیم بگیری نگه_

 یا بندازیش دور.

 حافظ؟_

 جانم؟_

 باید ناراحت بشم که برام کاکتوس آورده؟_

 خندید.

 از من به تو نصیحت یکی از نظامی جماعت یکی هم از رزمی کار جماعت انتظار احساس نداشته باش._

 احساس نیستم.بدجنس! من که بی_

 شه.ثابت می_

 چی؟_

 به سمت در رفت و گفت:

 این که احساساتی هستی یا نه._

 چطوری؟_

 نگاهم کرد.درو باز کرد و 

با ازدواجت با جناب سروان. االن یه گربه بخری دو روز باهاش زندگی کنی روز سوم از سرکار بیای و _

شی و چشمت به راهه که بیاد طرفت و پوزشو بماله به پات و بخواد نیاد جلو پات برای استقبال نگران می

 زندگیت. که تو نوازشش کنی چه برسه به این که یه آدم بشه همسرت و شریک

بینه و امید داره که یک احساسی نفسم رو فوت کردم بیرون. خوبه که حداقل اون به این ازدواج کمی خوش

 به وجود میاد.

 خداحافظ. من دیگه برم._

 ات؟میری خونه_

 شون.رسونم خونهآره. قبلشم حمیراخانوم و صبا رو می_

 دستی براش تکون دادم.

 دونی که عاشقتم؟می_
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 دونستم که اون فقط عاشق یک نفره؛ شخصی که زیر خروارها خاکه!فت و من میخندید و ر

اش مکث کردم و بعد دستم رو به سمت پاتختی دراز کردم و گوشیم رو برداشتم. چند لحظه روی شماره

انگشتم رو کشیدم روش و صدای بوق توی اتاق پیچید. گوشی رو به گوشم چسبوندم و صدای بمش رو با 

 خواستم قطع کنم شنیدم.، دقیقا وقتی که امید نداشتم جواب بده و میتأخیر زیاد

 بله؟_

 هول کردم. لعنتی انگار طلب داشت.

 منم._

 بله شناختم._

 اومم...حالت خوبه؟ زنگ زدم حالتو بپرسم._

 خوبم._

 الزمه بازم عذرخواهی کنم؟_

 نه._

م؟ و کجا بود که بهش بگم فقط یکگفت فقط یکم عنقه لبم کمی به معنی خنده کج شد. بابابیژن می

 مطمئنی یکم؟

 داروهاتونو گرفتید؟_

 با شنیدن صدای ظریف یک زن با بهت از روی تخت بلندشدم و نشستم.

 بیمارستانی!_

 بله._

 مطمئنی حالت خوبه؟_

 بله._

 این بله رو باید چند روز دیگه سر سفره عقد بگی نه االن!_

 حتما._

 خودم رو کنترل کردم. خواست بهش فحش بدم امادلم می

 تونی حرف بزنی. شب...فکر کنم انقدر حالت بده که نمی_
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 حرفامون نصفه موند._

 نصفه!_

 تو نگفتی؟مهریه_

 حاال که حالش بهتر شده بود حواسشم برگشته بود سرجاش.

 آره. تو انقدر حالت بد شده بود که نتونستم ادامه بدم به حرفام._

 شنوم.می_

ی آخرت هام پیچید. خیلی رک گفته بود خونهسرم رژه رفت و صداش توی گوش های بابا تویحرف

 ی بختته!همون خونه

 ی من یه بلیت برای سوئده.مهریه_

 بلیت!_

حاال آشوب بودم. خیلی آشوب چون باز یادم اومده بود پدرم گفته بود اگه این مرد بشه تکیه گاهت من 

 بهم تکیه کنی. ذارمکنم و نمیبرای همیشه شونه خالی می

 آره. فقط یه بلیت._

 ی عجیب ذهنش رو درگیر کرده بود.ساکت بود. انگار این مهریه

 جناب سروان؟_

 بله؟_

کرد اما صدای محکم آیهان وقتی که سنگین و گه بله! جانم فراز معذبم میگفت جانم و آیهان میفراز می

 رسید.ربون بود اما مرد محکمی به نظر نمیگه بله حس اعتماد بهم میده. فراز خوب بود، مهموقر می

 رسه که تو بخوای برام بلیت بخری.من امیدوارم که کارمون هیچ وقت به جایی نمی_

 حرفم رو فهمید، برای همین هم گفت:

 منم امیدوارم. حداقل از جانب خودم مطمئنم. چون به خودم اعتماد دارم._

 به من چی؟ اعتماد نداری؟_

 کنه.ماد رو اسیر تخت بیمارستان نمیاهیچ عروس نرمالی شب خواستگاری د نه! چون_
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خندیدم. انقدر بلند که چند لحظه خودمم تعجب کردم اما با این وجود سعی در پنهان کردن حالتم نکردم 

 ام گفتم:و بین خنده

دی حانه نامزد نبوبره. اگه قبال با ریهیچ داماد نرمالی هم شب خواستگاری کاکتوس به عنوان گل نمی_

اش رو داشتی و باز برای من ی خواستگاری کردن نداشتی و ناشی بودی اما تجربهگفتم حتما تجربهمی

های صورتی و های بنفش و ارکیدهکاکتوس آوردی جناب سروان! راستشو بگو رزهای قرمز و زنبق

 بری؟های خوش عطرتو برای کی میلیلیوم

 خداحافظی کن._

ای که هنوز تموم نشده بود ود و به خدا که مطمئنم حرصش گرفته بود. با همون خندهصداش دستوری ب

 گفتم:

 چشم. خداحافظ._

تماس رو قطع کرد و با لبخند روی لبم زل زدم به کاکتوس روی میزم. درست مثل خودش بود! نزدیک 

 شدن بهش در عین سخت بودن ریسک بود. ممکن بود بهت زخم بزنه.

هان وقتی اطالعات باال اومد درست عالئم آی« حساسیت به فلفل؟»توی گوگل سرچ کردم به وسیله گوشیم 

های شدید و حالت تهوع و کهریرهای قرمز! روش درمانش رو سرچ رو خوندم. تغییر رنگ پوست و سرفه

 کردم و بعد برای آیهان پیامک زدم.

 «!روی قسمت هایی که کهیر زده یه دستمال نم ناک نخی بذار»_ 

 واب داد.ج 

 «.اپی نفرین زدم»_ 

 «.اگه روشون آناناس هم بذاری خوبه»_ 

 «.کنه مادر برام گزنه دم می»_

 «.جوش شیرین هم خوبه اگه روشون بذاری»_

 «.آره اما الزم نیست. بهترم»_

 «.لوسیون کاالمین هم خوبه اگه بمالی روشون»_

 «ی خوبم انقدر سخته ماه رو؟فهمیدن کلمه»_ 
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باال پرید و تازه متوجه شدم چقدر احمقانه نگرانش شدم اما با این حال به روی خودم نیاوردم و ابروهام 

 براش فرستادم:

 «!اسم من مهروئه» _ 

 «.شب بخیر»_ 

خواستم شیطنت دیگه جوابش رو ندادم. از اول هم کارم اشتباه بود که بهش پیام دادم اما من فقط می

شدم و کاکتوس روی میز در تیررس نگاهم قرار گرفت. بدون این که اشتباهم رو جبران کنم. به پهلو 

ی زمخت جناب سروان خنده هم داشت. واقعا رزهای قرمز و بدونم چرا کنج لبم لبخند نشست. سلیقه

 برد؟های خوش عطر رو برای کی میارکیده صورتی یا شایدم سفید و لیلیوم

***  

ام از ههام عرق کرده بود و انگشتلم آشوب بود. کف دستگرمم بود. لباسم به تنم سنگین بود. ته د

داشتن دسته گل رو هم نداشتم. حلقم خشک شده بود؛ این استرس زیاد سر شده بودند و حتی توان نگه

رو فهمیده بود که جام شربت روی سفره عقد رو برداشت و به طرفم گرفت. کاله شنلم رو عقب تر زدم و 

تم و کمی خوردم اما بهتر نشدم. جام رو کنار جام عسل گذاشتم و نفس بلندی با دست لرزونم جام رو گرف

ه شد یک گوشهاشم بغض بزرگی دیده میکشیدیم. عمه در حالی که از حرص سرخ بود و البته ته چشم

زد. ماه اول پاییز بود و هوا خوب؛ اما امشب همه گر گرفته ایستاده بود و عصبی با بادبزن خودش رو باد می

کرد گرفته تا مامان که آرایشگرِ من دوباره ودند. از آیهانی که مدام با دستمال عرق پیشونیش رو پاک میب

ی صورتش رو تجدید کرده بود. خودمم که از شدت هیجان و استرس در حال خفه شدن کرم شره کرده

عروس این جشن  آورد وی امشب خبر از یک جشن بزرگ میبودم. باورش برام سخت بود اما این همهمه

خواستم فکر کنم که بیست روز گذشته چطور گذشت و تموم شد. از ناله و من بودم. منی که حتی نمی

دونستم از ته دلش نیست گرفته تا اختالف نظرهام با سمن خانوم! حتی توی های عمه که مینفرین

نشده بود. تمام این مدت  انتخاب لباس عروسمم دخالت کرده بود و آخرش هم لباس عروسم اون که باید،

من و مادرش « کنمها دخالت نمیتوی خرید مربوط به خانوم»ی آیهان عقب نشینی کرده بود و با جمله

ها نظر داد اما من در عوض برای انتخاب رو با یک دنیا اختالف نظر تنها گذاشت و فقط توی انتخاب حلقه

ز اگه گاهی بد بود گاهی هم خوب بود، همین که کت و شلوارش کلی وسواس به خرج دادم. این بیست رو



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

227 
 

ی کار بود اما هرشب پاساژها رو برای خرید جهزیه گشتیم و سارگل و مادری ساعت ها با مامان که خسته

های صورتی درست کردند و بهش نصب کردند و با کلی وسواس وسایل رو برام برای هر وسیله پاپیون

 روز رو فراموش کنم. های این بیستشد تلخیچیدن باعث می

شبی که دوباره رفتیم خواستگاری سارگل قرار شد توی حرم صیغه عقد موقت بین من و آیهان و سارگل 

و هاوش خونده بشه اما توافق کردیم اول مراسم ازدواج ما برگزار بشه. سمن هزار بهانه آورده بود که االن 

 دونستم نقشه داره. هیچر کنه. زن مکاری بود، میتونه مراسم عروسی سارگل رو برگزاو به این زودی نمی

دونستند سارگل نامزد کرده، سمن نذاشته بود این مسئله به جایی درز کنه. هاشون نمیکدوم از فامیل

بذار عروسی این دختره با آیهان برگزارشه چندمدت »سارگل خودش شنیده بود که به مرتضی گفته 

سارگل ترسیده بود اما من بلد بودم چطور دم این «! زنمرو به هم میای نامزدی سارگل بعدش به یه بهانه

 روباه مکار رو بچینم.

 مادری گفت:

 عاقد اومد._ 

جایی که دیروز مهلت صیغه من و آیهان تموم شده بود به طرز وحشتناکی نفس راحتی کشیدم. از اون

بیست روز حتی وقت نشد یک بار با مجبورم کرده بودند شنل رو دور خودم بپیچم. هرچند که توی این 

آیهان تنها باشم، تمام مدت مشغول تدارکات عروسی بودیم. از این که انقدر هول هولکی عروس شدم دلم 

سوخت اما من دختری نبودم که زیاد به این چیزها فکر کنم و اهمیت بدم. درسته که به حال خودم می

شه اما حالم اونقدر برای خودم ارزش برگزار میشه و شب عروسی فقط یک شب آدم یک بار عروس می

خواست از داشت که با این فکرهای منفی نه حال خودم رو خراب کنم نه اوقات آیهان رو تلخ! دلم نمی

دونستم به خاطر اون مدارک همین روزهای اول کج خلقی کنم و بهش سخت بگیرم. مخصوصا که می

 ی مراعات کنم.اوضاع کاریش خیلی به هم ریخته و باید کم

شد. دائمی و واقعی! من داشتم با اون عاقد شروع کرد و من دلم لرزید. همه چی داشت جدی جدی می

شدم همسر یک مرد. یک مردی که هنوز نشناخته شد برای همیشه میای که از زبون عاقد جاری میخطبه

ی عقد د و یهو سر سفرهدیدنهای دهه چهل رو داشتم. وقتی که شوهرشون رو نمیبودمش. حس عروس

دیدنش. با این تفاوت که من آیهان رو دیده بودم، حتی بیست روز مهلت داشتم برای اولین بار می
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بشناسمش اما وقت نشد. تدارکات این جشن عروسی این شناخت رو موکول کرد به بعد از عروسی و دلم 

 توی دهنم بود از عاقبت این ازدواج غیرمنتظرانه.

 ش سارگل از فکر بیرون اومدم.با صدای سرخو

 عروس رفته گل بچینه._

لبخندی کنج لبم نشست و نفهمیدم کی رفتم گالب آوردم و عاقد برای بار سوم پرسید وکیلم؟ و من 

زد، از خوشحالی نه بلکه از اشک. شبی هم که عقد موقت هاش برق مینگاهم چرخید به سمت پدرم. چشم

خواست یک خود صبح توی حیاط خونه راه رفت. هیج وقت دلم نمیکردیم بغض کرد و تمام شب رو تا 

هاش خیس بودند، اونم به خاطر های پرمهرش خیس بشه اما چه بد که حاال چشمروز به خاطر من چشم

منی که ترسیده بودم از، از دست دادن هاوش. برادری که دوباره رو آورده بود به مسابقات کذایی رالی! 

رفت که سرجونش شرط ببنده و من از اون مسابقات که شرطبندی کنه سر پول، می رفت بهاین بار نمی

ترسیدم. من از رنگ ترسیدم. من از داغ دوباره میترسیدم. من از تکرار کابوس محمدپیمان میهمین می

ردم روزی که هاوش رو به خاک از سر مرگ عزیز نفرت داشتم و میمترسیدم. من از بغضِ منفور سیاه می

سپارم و از نبودش بغض کنم. من مثل محمدحافظ محکم نبودم که هم برادر از دست بدم و هم معشوق ب

شد که محکم باشم هرچند که محمدحافظ هم کم آورده بود منتها خواستم اما نمیو بازم ادامه بدم. می

دم دیما من میخیلی خوب تظاهر کردن به خوب بودن رو بلد بود. هرچقدر هم که سعی داشت پنهان کنه ا

م آوردکنه. از دست دادن عزیز سخت بود و من تاب نمیکه جای خالی گالره توی اون خونه داره پیرش می

 موند چون عزیز من بود و تنها برادری که حاضر بودم جونمم به پاش بدم.این سختی رو! هاوش باید می

ا لبخند هم داشت. انگار دلش به این ازدواج نگاهم رو از بابا به روی مامان سوق دادم. یکم استرس داشت ام

زد روشن بود. نفس عمیقی کشیدم و برای آخرین بار به تصمیمم فکر کردم چون یکی توی مغزم داد می

 «!مهرو عقد دائمه! تا آخر عمر»

 کوثر با شیطنت گفت:

 خواد.عروس زیرلفظی می_

که زیرچشمی به آیهان نگاه کردم. کنار  لبخند نگاهش کردم و انگار شیطنت اون به منم سرایت کرد با

 ابروش رو خاروند و کمی دست دست کرد و بعد آروم گفت:
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 خونه جا گذاشتمش._

؛ به اش کنمخواست خجالت زدهشاید اصال چیزی نخریده بود. شاید هم رسم زیرلفظی نداشتند. دلم نمی

م. تردیدها رو پس زدم و با صدایی خاطر همین بدون این که به روی خودم بیارم زیرلب اسم خدا رو برد

 خواست خجالت زده یا شرمگین باشه، رسا و با اطمینان گفتم:که اصال دلم نمی

 ی پدر و مادرم، مادری و بابابیژن و عموحافظم و تنها برادرم هاوش بله.با اجازه_

عقب زد و با رو ی سمن کاله شنلم ها بلند شد و لبخند روی لبم نشست. آیهان با اشارهصدای دست

 ش کردم. چند لحظه نگاهم کرد و بعد آروم گفت:ظارلنزطوسی رنگم ن

 خندی.خوبه که می_

منظورش رو فهمیدم. شاید چون این ازدواج به خاطر دل خودمون نبود و فقط به خاطر خواهر و برادرمون 

 ی اولیهعشق و عالقه طور نبود. خیلی از دخترها بدونکردند ته دل من عزا ست اما اینبود همه فکر می

ق تر از عشکردند. به قول حافظ برای استحکام یک ازدواج عشق کافی نبود. خیلی چیزهای مهمازدواج می

 ها.کرد؛ احترام به تفاوتهم وجود داشت که یکیش رو آیهان به خوبی رعایت می

 لبخندم رو عمق دادم و گفتم:

 شک درخششم همین لبخنده.رخشم که بیچرا نخندم جناب سروان؟ ماه امشب منم باید بد_

 تر ادامه دادم.تر شدم و آرومکرد که کمی بهش نزدیکهنوز نگاهم می

 شمام بخند تا فامیالتون نگن به زور مادرش دوماد شده._

 تونه منو به کاری مجبور کنه.هیچکس نمی_

حلقه انتخابی خودم رو حرفش ابهام داشت و با گرفتن دستم مهلت فکر کردن به حرفش رو بهم نداد. 

اومد که امشب مورد ها حس خوبی بهم داد. خوشم میجلوی چشم همه توی انگشتم کرد و صدای دست

 اشها بودم. دستش رو گرفتم و حلقهتوجه همه هستم و چشم همه به منه؛ به منی که تک جواهر سعادت

هام تهاش رو بین انگشرد و انگشترو که یک رینگ کامال ساده بود، توی انگشتش کردم. دستم رو ول نک

قفل کرد. نگاهم کرد، جوری محکم که مطمئن باشم اگه آینده این ازدواج به رنگ صورتیِ عشق نیست 

 به تیرگی ابرهای سیاه هم نیست.

 زمان گفتند:کوثر و صبا هم
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 دوماد عروسو ببوس یاال._

 فکر کنم مهمونا بیرون از اتاق عقد منتظرمان.__

 اش زدم و به کوثر که باالی سرمون قند سابیده بود اشاره کردم.ام رو به شونهنهبا شیطنت شو

 فکر کنم با تو هستن._

خوندم. شاید توقع ها و لبخند روی لبم نگاه کرد. ته فکرش رو از نگاه متعجبش میبه شیطنت چشم

چه که توی زندگیم رقم خورده اوننداشت من انقدر راحت با قسمتم کنار بیام؛ اما من کنار اومده بودم با 

نویسه، شاید یکم ناهموار و همراه اش بد نمیخدا برای بنده»خوند بود چون مادری همیشه تو گوشم می

با سختی بنویسه اما بد نه. خودش گفته ان مع العسری یسری؛ بعد از هر سختی بهت آسونی میدم. قول 

 «.لی تو کارش نیستداده به قول خدا هم ایمان داشته باش که بدقو

ها نفس عمیقی کشید و بهم نزدیک شد. چشم بستم. نترسیدم، شوهرم بود، محرمم بود، باید به این لمس

کردم. حرکت انگشتش رو روی موهایی که کج روی صورتم اومدم و عادت میها کنار میو نزدیک شدن

ی پیشونیم روی ماه ست گوشههاش رو درریخته شده بود حس کردم. به نرمی کنارشون زد و بعد لب

اراده باز شد. نگاهش کردم، کمی با محبت، کمی هم با ذوق! خوشحال هام بیگرفتگیم حس کردم. چشم

بوسیدش. من مطمئنم . دوستش داشت که میکنه و دوستش دارهی سیاه اذیتش نمیبودم که اون لکه

 «!روماه»روز صدام زده بود ی تیره رنگ رو دوست داره؛ چون تمام این بیست که اون لکه

ها و آشناها جواب بدم. مادری تک دوستسیل تبریکات باعث شد دست آیهان رو ول کنم و به محبت تک

 پیشونیم رو بوسید و توی گوشم گفت:

 ر.تسببالین و همهمراه باش و همسر، نه فقط هم_

 ماد هم بگین.ام. البته اینا رو باید به آقای دچش_

 حسابی از اون بدبخت زهرچشم گرفته. بابابیژنت که_

 خندیدم و ازم فاصله گرفت که توی آغوش مامان فرو رفتم. با بغض گفت:

 شو.خوشبخت_

هایی که بهم دادی رو به آیهان کنم که عین شما همسر خوبی باشم. تمام درستمام سعی خودمو می_

 ودم.ی چه خانوم کاملی بفهمونم که من دست پرودهپس میدم و بهش می
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 هاش لبخند زد.میون اشک چشم

شه چون دختر من شجاعه، گریه کردن و جا زدن بلد نیست، خندیدن و ساختن طور میمطمئنم همین_

 بلده.

ه ای که فقط متعلق بداد؛ انگیزه برای ساختن یک زندگی. زندگیهاش بهم انگیزه میاعتماد توی حرف

 خودم بود و همسرم.

کرد که خودم به سمتش رفتم و اق عقد ایستاده بود و فقط با حسرت نگاهم میبابا هنوز یک گوشه از ات

 دستش رو بوسیدم که سریع بغلم گرفت و سرم رو بوسید.

 خواستم نشد اما... امیدوارم خوشبخت بشی.با این که اون که می_

 قلبشه. اعماقصداش گرفته بود اما هنوز امید داشتم که دلش ازم نگرفته باشه و دعای خیرش از 

 هام بمونم و زندگیم رو بسازم.تونم پای خوب و بد تصمیمبابا بهم اعتماد کن. من بزرگ شدم، می_

 با کمی مکث، از پس بغضی که فقط از سر یک دنیا نگرانی پدرانه بود گفت:

 امیدوارم._

های دههای تندم به سمتش رفتم و با خنکرد که خودم با قدمهاوش برای نزدیک شدن بهم تعلل می

خواستم صداش رو توی ذهنش حک کنم دست دور گردنش حلقه کردم و اون با این بلندم که به زور می

که لبخندش واقعی نبود اما بغلم کرد و کمی از زمین جدام کرد که با هیجان خندیدم. چرخوندم و توی 

 گوشم با بغض همراه با شرمندگیش گفت:

 کنم.یه روزی حتما جبران می_

غض صداش رو ندید گرفتم و با هیجان از چرخیدنم لذت بردم. وقتی روی زمین گذاشتم و اما من ب

 کردم رو بهش گفتم:پیشونیم رو بوسید با همون لبخندی که شاید یک ذره توش اغراق می

 من امشب خوشحالم پس تو هم خوشحال باش._

 سرم رو جلو بردم و کنار گوشش گفتم:

ان اینو ندارم که فراز رو از عمه جدا کردم و باعث تنهایی عمه تو یه حداقل با این ازدواج عذاب وجد_

ام. مطمئنا تو هر کاری یه خیری هست و خیر این ازدواج هم یکی وصال تو و سارگل بود و کشور غریبه
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شد فراز به خاطر من عمه رو تنها ول کنه یکی هم جدا نشدن عمه از پسرش. دلم هیچ وقت راضی نمی

 .تو نیویورک

 چیزی نگفت و به سمت عمه رفتم. بغلم نکرد و منم نخواستم با بغل کردن اذیتش کنم.

 کنی؟عمه جون برام آرزوی خوشبختی نمی_

لرزید. تو روزهای بچگیم عمه برام درست مثل یک پرستار اش میدیدم که چونهنگاهش به زمین بود و می

کرد و بیشتر رگیر درس و کار بود ازم مراقبت میای دلسوز بود که روزهایی که مامان دمهربون یا دایه

ام بود. اصال اون کسی که منو پرت کرد توی رویای بالرین شدن خود های تازه یاد گرفتهاوقات پارتنر رقص

های همین زن بود. من رویاهای شیرینم رو از عمه داشتم؛ وقتی که برای تولد پنج سالگیم با دست

هاش رو توی آغوشم هم هدیه کرد در واقع رویایی به شیرینی محبتهنرمندش لباس باله دوخت و ب

گذاشت اما چه حیف که اون لباس برام نموند و بابا اون رو تن پوش رویاهای آالله کرد. دیگه نتونستم 

 مقاومت کنم و بغلش کردم.

 الهی قربونتون برم گریه نکنید._

 دستش روی کمرم نشست و با بغض گفت:

 عروس من بشی.تو قرار بود _

 های من نبود.قسمت نبود. شاید خوشبختی فراز توی دست_

 ام دلش شکست.بچه_

 خواستم امشب درگیر عذاب وجدان باشم.خواست بهش فکرکنم. نمیدونستم و دلم نمیمی

 ره.طور که ما انتظار داریم پیش نمیگاهی سرنوشت اون_

 عمه آهی کشید.

لم هام از ته دشید اگه این مدت حرفی زدم که ناراحت شدی. نفرینباشه. امیدوارم خوشبخت بشی. ببخ_

ها ها آرزوم باشه. امیدوارم همیشه بخندی، کنار پسر من یا غریبهنبود. محاله سیاه بختی تک جواهر سعادت

مهم نیست. همین که حالت خوب باشه و حال برادرمم از حال خوب تو خوب باشه برای من کافیه. شاید 

 من جای دیگه ست. قسمت فراز

 در آخر کنایه زد.
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 رسه که الیقشه.خره هرکس به اون چیزی میباأل_

هاش شیرین بود چون از دل پاکش خبر داشتم و عادت کرده بودم به زبون تلخش. بهش لبخند زدم. کنایه

 ای بود این عمه خانم؛ درست مثل شکالت تلخ.تلخِ خوشمزه

 به من و لبخندم.برگشتم سمت آیهان. نگاهش بهم بود؛ 

 هاشون گفت:شنیدم که سمن به یکی از فامیل 

خره با کم کسی که ازدواج نکرده، پسر بزرگ خاندان زرنگاره بینی چقدر خوشحاله نرجس جان؟ باألمی_

 آیهانم.

رو به ای بهش زدم و با ابسف تکون داد که با خنده تنهأی به پیشونیش کشید و سری از سر تآیهان دست

 اره کردم.مادرش اش

 کنه شوهر!ای برات باز میچه نوشابه_

 اش گرفت.نتونست مقاومت کنه و خنده

 گنجی که پسر بزرگ خاندان زرنگار قسمتت شده نه؟!تو پوست خودت نمی_

 مثل خودش با لحن شوخی گفتم:

 مونه جون داداش.اوف اصال! مثل رویا می_

 اش پررنگ شد و چشمکی زدم.از لحن التیم خنده

 ها قسمتت شده داری بال در میاری.های ماهم باور کنند از این که تنها جواهر سعادتند تا فامیلبخ_

 بله! منتها بالم شکسته ست و قدرت پرواز و اوج گرفتن ندارم._

 بهش نزدیک شدم و زیرگوشش با شیطنت گفتم:

 آخی! الهی بالت بشکنه شاید پرستارت من باشم و این حرفا دیگه. نه؟!_

 تونه پرستار خوبی باشه.ا کسی که قبال یه بار منو اسیر تخت بیمارستان کرده نمیقطع_

هام رو به باال سوق دادم و کردم چشمطور که بوش میم نزدیک کردم و هموندسته گلم رو به بینی

 نگاهش کردم.

 ات.کافیه بهم اعتماد کنی تا بشم مرهم بال شکسته_
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هام برنداشت. این تغییر جدی خودش برگشت اما نگاهش رو از چشمی لبخندش کمرنگ شد و به پوسته

ای باعث شد منم دست از شیطنت بردارم و به یاد بیارم که هنوز خیلی باهاش فاصله  دفعهی یکچهره

 دارم، چه از نظر شناخت چه از نظر احساس.

*** 

های فردام رو فراموش ام دغدغهصدای موزیک بلند بود و همین آهنگ پر انرژی و شاد کافی بود تا من تم

کنم و به حال االنم فکر کنم و ازش لذت ببرم. شاید فردایی که شدم عروس باغ زرنگارها پیش روم پر از 

هایی که من برای هیچ کدومشون آماده نبودم اما امشب شب من های سخت باشه، مسئولیتمسئولیت

 دا و فرداها حال االنم رو خراب کنم.کردم اگه بخوام با فکر فربود و در حق خودم ظلم می

کرد و هرچی که بهش درس داده بودم رو جلوی چشم کوثر پر انرژی وسط پیست رقص هنرنمایی می 

 ده بود به میز جلوی مبل عروسگذاشت. به آیهان که دست به سینه نشسته بود و زل زهمه به نمایش می

 زدم به صورتش که نگاهم کرد. به کوثر اشاره کردم.ماد نگاه کردم. انگار توی فکر بود. گلم رو او د

 رقصه؟قشنگ می_

 بدون این که بهش نگاه کنه گفت:

 نظری ندارم._

 عنق! استادش من بودم ها._

 سری تکون داد.

 تونم نظری بدم.ی رقص اون نمیدرباره_

 اش نظر میدی؟یعنی اگه من برم برقصم درباره_

 رو.زنی ماهخیلی حرف می_

 گفتم: با خنده

 تازه این اولشه._

 لیوان آب روی میز رو برداشت و پرسید:

 کنی؟رقص هم تدریس می_

 ها و آشناها. بابا خوشش نمیاد کالس رقص برگزار کنم.به طور خصوصی، فقط برای دوست_
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 رقصه.نمی ایشون به عنوان استاد یاد بده یه زن جلوی هر مرد غریبهخوبه. به این یکی که نشد اما به بقیه_

 ای از آبش رو خورد لیوان رو روی میز برگردوند و گفت:در جوابش حرفی نزدم که بعد از این که جرعه

 البته اگه خودت بلدی._

 ام فکر بد بکنه. توضیح دادم:خواست دربارهدونم چرا اما دلم نمینمی

 رقصم.های خودمونی میمن فقط تو جمع_

 های میز چرخید.ه زد. نگاهش به روی گلدوباره دست به سینه شد و به مبل تکی

 خودی برای تو کیه؟_

 هام رو هدف گرفت.به طرفم برگشت و چشم

 هات حضور داره؟تم توی لیست خودیپسرعمه_

حسادت بود یا غیرت؟ مردها روی کسی که مال خودشون بود غیرت داشتند؛ حتی اگه به اون شخص 

شون خواستند، از خودخواهیتمام و کمال برای خودشون میاحساس خاصی هم نداشتند اما باز هم اون رو 

 نبود این حکم غیرتشون بود.

بازی روزهای بچگیم یه روز رفت خارج و من من از فراز چیز زیادی توی خاطرم نیست جز این که هم_

نون ها یماهای بابابیژن بچرخیم و برای ی شیشهتمام روز گریه کردم که دیگه نیست تا دور حوض خونه

 ریز کنیم.

نگاهم کرد؛ جوری که نفهمیدم حرفم ناراحتش کرد یا خیالش رو از این بابت که من حریم حفظ کردن 

فیلمبردار از من خواست که برای رقص تک نفره آماده بشم و من خیلی زود با اشتیاق  رو بلدم راحت کرد.

 بلند شدم. خم شدم به طرف آیهام و کنار گوشش گفتم:

 شا کن. دیدن رقص زنت که دیگه مشکل شرعی نداره جناب سروان.رقص منو تما_

 هایی که کج بود اما... اما... جذاب بود به چشم من!ایش زد. از اوناز اون لبخندهای سکته

ذاره، به سن رقص رفتم و برای انتخاب آهنگ حساسیت به خرج ندادم. مهم نبود دیجی چه آهنگی می

فرین ی دیجی آدنم پیچ و تاب بدم؛ اما با شنیدن صدای آهنگ به سلیقهمن بلد بودم با هر آهنگی به ب

 ی الیک باال گرفتم که با قهقهه گفت:گفتم و با لبخند انگشت شستم رو به نشونه

 جونم به این عروس خوش خنده._
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ی یک ودار لباسم رو گرفتم و درست مقابل نگاه آیهان ایستادم. این اولین بار بود که جلدو طرف دامن پف

رد؛ کای که محرمم بود و به حکم همین محرم بودن نگاهش اذیتم نمیرقصیدم. مرد غریبهمرد غریبه می

 زد به من و هنرم.یید میأبرق نگاهشم بودم. برقی که حکم ت بلکه حتی منتظر

 

 مانندامشب از دیدنمان همه انگشت به دهان می

 دانندهمه خوب حال مرا... حال و احوال مرا می

 گل نیلوفر من آتشی تازه بیا برپا کن

 من که در تاب و تبم تو بتابان و شبم زیبا کن

 

تفاوت ننشسته بود. کالفه نبود و درست مثل موقعی که کوثر ها نبود. دست به سینه و بینگاهش به گل

دادم می بهام پیچ و تادست اش سر نرفته بود. نگاهش به من بود. به منی که با ناز بهرقصید حوصلهمی

و هام ردونم چرا اما چاشنی عشوهکرد. نمیج موهای بلندم رو که خیلی ساده فر کرده بودم دنبال میو مو

خواستم پیچ و تاب تنم و صورت می .ام رو یک لحظه هم ازش دریغ نکردمبیشتر کردم و لبخند فریبنده

 هاش فاصله بگیره.بشاشم سر ذوق بیاردش و کمی از تلخی

 

 شهر دل من پادشاهی کن بیا در 

 این تو و این دل من هرچه تو خواهی کن

 ای امان ای امان ای امان از من و حالم

 

نگاهش ازم کنده شد و روی گوشیش نشست. انگار یک نفر باهاش تماس گرفت. گوشی کنار گوشش 

ن گرفت م نشست و من انگار دیونه شده بودم که لعنت فرستادم به مخاطب پشت گوشی که حواسش رو از

کرد. نگاهم رو ازش گرفتم. دلم و معطوف خودش کرد. حرفی نزد اما داشت خیلی خوب گوش می

هایی که میخ رقص من شده بودند خواست فکر کنه خیلی روش تمرکز کردم. چشم روی مهموننمی

 دوباره چرخوندم و با حفظ لبخندم ادامه دادم اما بدون این که کنترلی روی افسار نگاهم داشته باشم
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مردمکم به سمت آیهان چرخید. تماسش رو قطع کرده بود و نگاهش به من بود. حس بدم از بین رفت و 

هو هام رو بوسیدم و دستم رو به سمتش دراز کردم که یکدوباره با شور ادامه دادم. با شیطنت کف انگشت

نیش دستش دور کمرم پیچید و پیشوبلند شد و با چند قدم بلند به سمتم اومد. ابروهام باال رفت وقتی که 

ر از ها بیشترو به پیشونیم چسبوند. صدای دست و جیغ انقدر زیاد شد که شوکه خندیدم. انگار مهمون

هام بود همراه با آهنگ هام دور گردنش حلقه شد و خیره به نگاهش که زوم چشممن غافلگیر شدند. دست

 لب زدم:

 وای عجب ماهی_

 با من بگو همراهی تو چه دلخواهی، تا ابد

 عاشقی با تو دردسر دارد، دل تو را امشب زیر سر دارد.

اراده چشم بستم از حس نفس گرمش خورد. لب به گوشم چسبوند و من بیهمراه با من آروم تکون می

 روی پوستم. خیلی بهم نزدیک بود، به قدری نزدیک که صدای نفسش رو بشنوم.

 من باید برم._

 .کردنکردم که دستش رو روی کمرم حرکت داد و نوازشم کرد. انگار داشت دلجویی میاش رو درک جمله

 جا کنارت باشم.دونم خیلی کارم زشته اما قول میدم دو ساعت دیگه همینسفم. میأمت_

 اراده ایستادم و با خنده نگاهش کردم.بی

 کنی؟داری شوخی می_

 گرفت.لبش رو توی دهنش فرو برد و کالفه نفس بلندی 

 قولی که بهم دادی رو که یادت نرفته؟_

دونستم نزدیک به هزار هاش برای ذهنم گنگ بود که توی اون لحظه که میخشکم زده بود. انقدر حرف

 نفر توی تاالر چشمشون به منه مغزم قفل کنه و قولم یادم نیاد.

 قول دادی با شغل من کنار بیای._

 اما آیهان امشب عروسیمونه._

هاش موهای جلوی صورتم ی کذایی رو گفتم. دستش باال اومد و با نوک انگشتین این جملهچقدر غمگ

 رو نوازش کرد.
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 قول میدم زود برگردم._

 لبخند زد.

 تا یکم با دوستات برقصی و خوش بگذرونی برگشتم._

م فقط نزدتونه با خنده خرش کنه. حرفی ام که میخندید تا گولم بزنه. لعنتی فکرکرده بود من بچهمی

نگاهش کردم. اون لحظه از خودم بدم اومده بود. بدم اومد که با همه چی کنار اومدم توی این بیست روز 

کرده  شد اما بغضخواست که فقط با امشب؛ امشبی که فقط یک شب بود کنار بیاد. باورم نمیو اون نمی

ه بودم. من کی انقدر رقت انگیز ای نبودم اون لحظه بغض کردبودم. منی که دختر لوس و نازک نارنجی

 خرید.هاش شرمنده بود اما شرمندگی اون آبروی منو جلوی هزار نفر آدم نمیشدم؟ چشم

هاش قاب گرفت و لب به پیشونیم چسبوند و من چشم بستم تا از سقوط اون اشک صورتم رو با دست

 پچ کرد.پچ لعنتی جلوگیری کنم. عمیق و محکم بوسه زد بین دو ابروم و کنار گوشم

 گردم. قول.تا دو ساعت دیگه برمی_

شه خیره هام بی دلم باز شد و تا لبخند اومد تا مهمون لبازم فاصله گرفت و برگشت تا بره اما ایستاد. گره

 هام لب زد:به چشم

 .رودرخشی ماهخواستی اما... توی همینم درست عین ماه میبا این که این لباس عروس اونی نبود که می_

ی کوری بین دل و رفت و من موندم وسط پیست رقص. امیدم برای موندنش پر کشید و دوباره گره

ای که احساسِ خوشم افتاد و دلم گرفت. از سرشب منتظر یک تعریف کوتاه بودم و حاال همون جمله

گه م گذاشت که خوش بشم از تعریفش.منتظرش بودم رو گفته بود اما دلم باهاش لج کرده بود و نمی

 بشه؟ خواست به مدت دوساعت غیباش این جشن چندساعت بود که میهمه

 ها قطع شد و من چقدر عاشق دیجی شدم اون لحظه که گفت:صدای دست

اش خواد عروس خوشگلمونو همراهی کنه بیاد دورهخب آقای داماد هم رفت قسمت مردونه. هرکس می_

 کنه ببینم.

 فیلم بردار به سمتم اومد.

 تون چی؟زرنگار کجا رفتن؟ پس رقص دو نفره آقای_
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شدند! من رقص دونفره؟ دونفره؟ رقص ما؟ من و اون؟ مهرو سعادت و جناب سروان زرنگار ما نمی

ها و ها و آشوبخواست. من تمام این روز رو با تمام استرسخواستم اون لعنتی از خود راضی نمیمی

ودند خندیدم اما اون...! منو وسط پیست رقص با هزار جفت هایی که تعداد زیادیش از بین رفته بآمال

کردم که چرا این رفتن تا این حد حال منو از چشم تنها گذاشت و رفت! رفت! رفته بود و من درک نمی

 هم پاشید.

*** 

من بلد بودم با سیلی صورتم رو سرخ نگه دارم. بلد بودم مشکالتم رو پنهان کنم و حال خوبم رو فریاد 

ها بهونه من بلد بودم که ناراحتیم رو از یک شخص سر بقیه خالی نکنم. من بلد بودم که عین بچه بزنم.

نگیرم و آیهان و شغل سختش رو درک کنم. من کنار اومدن رو بلد بودم. با پیشکش شدن خودم کنار 

م زدم و ناراحتیتونم. باید که بتونم. ضعیف بودم اگه از همین شب اول غر میاومدم با شغل آیهان هم می

کردم. همراه نبودم اگه شکایتش رو به مادرم یا مادرش دادم. لوس بودم اگه قهر میرو بهش نشون می

تونستم که حرص و عصبانیتم رو کنترل کنم و درک کنم. درک! درک کنم دامادی رو کردم. من میمی

زار مهمونی که باور نکرده که شب عروسیش عروسش رو به مدت دو ساعت تنها گذاشت و من موندم و ه

طور که بهش قول داده بودم کنار اومدم با رفتنش که به خاطر بودند که داماد قسمت مردونه ست. همون

 شغل حساسش بود و به خاطر همون قول هم وقتی اومد اخم نکردم، غر نزدم، قهر نکردم فقط پرسیدم:

 مشکلی پیش اومده بود؟_

 هاش رنگ قدردانی گرفت.چشمحس کردم نگرانیش رفع شد و 

 نه، مربوط به کارم بود._

سری تکون دادم و برای توضیح بیشتر اصرار نکردم. وسط جشن عروسیمون جایی نبود که از مشکالت 

اما اون تو رو »زد کاریش حرف بزنیم. با تمام قوا زدم توی دهن زن احساساتی که توی سرم فریاد می

 «!وسط همین جشن ول کرد و رفت

 مشکلی که پیش نیومد؟_

نه! مشکلی پیش نیومده بود فقط عمه بهم پوزخند زده بود. مامان از شدت نگرانی دو پارچ آب خورده بود 

. «ام خجالتیه، نتونست برقصه رفت قسمت مردها راحت باشهبچه»و مادرِ خودش هزار بار تکرار کرده بود 
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ه بودم جلوی ورودی تاالر. نگران شده بود و پرسیده مشکلی پیش نیومده بود اما بابا صدام زده بود و رفت

و پدرم از جواب کوتاهم فهمیده بود خراب «! اداره»و من یک کلمه گفته بودم « شوهرت کجا رفت؟»بود 

تم، دونسمی«. گردهبرمی»و ناراحتم که پیشونیم رو بوسید و چند لحظه بغلم گرفت و با امید گفت 

خوب  دونستم دیگه حالمعجیب بود. توصیفی نداشتم برای حالم فقط می گشت. برگشت اما...! حالمبرمی

 نیست.

های بدون لبخندم کشیده شد و با هاش به روی لبدستم رو گرفت و نگاهم به سمتش کشیده شد. چشم

 کمی مکث پرسید:

 ناراحتی؟_

 ای مصنوعی زدم.تک خنده

 نه._

با رفتنش یک زن رو توی من به حقارت کشیده.  فهمیدخواست از حالم باخبر بشه. نباید میدلم نمی

 دادم غرورم خرد بشه.اجازه نمی

 خوای یه بار دیگه برقصی تا من نظرمو بگم؟نمی_

 چشمکی زد و با لبخند گفت:

 شایدم همراهیت کردم؛ البته اگه بخوای._

خوب بود که  دونست باید جبران کنه.خوب بود که حداقل دلجویی کردن رو بلد بود. خوب بود که می

اش بود ولی کار زشتی بود؛ اما دیگه محال بود من برای این دونست کارش در حالی که انجام وظیفهمی

مرد برقصم. همین که یک بار رقصیدم و برعکس تصورم هنرم میخکوبش نکرد کافی بود برای چند شب 

زنم اما حس بدی شبیه به خواستم کم بیارم و جا بی رقص. نمیگیم توی حیطهانگیزهناامیدی و بی

نمون رو کم ی بیکرد دیگه به آیهان نزدیک نشم و فاصلهتحقیرشدن پا گذاشته بود بیخ گلوم و وادارم می

 نکنم.

 نه دیگه! االن وقت سرو شامه. منم خسته شدم._
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و رای که توی این بیست روز پر کرده بودم فهمید ذوقم کور شده و دستم رو ول کرد. تمام اون فاصله

لبخند. احساس خستگی به روح و جسمم فشار هاش بیدوباره برگردوند. نگاهش دوباره سخت شد و لب

 خواست هرچه زودتر این همه چشم از روم برداشته بشه.آورد و دلم میمی

کردم تا عروس بعدی مشخص بشه. سعی کردم دوباره بشم آخر مهمونی بود و باید دسته گلم رو پرت می

سرشب. با هیجان به دخترهایی که جلوم ایستاده بودند نگاه کردم. سارگل توی اون لباس همون مهروی 

درخشید و به خاطر تنگی نفسش زیاد نتونسته بود برقصه اما یک لحظه هم نگاهش از روم کرم رنگ می

 برداشته نشده بود.

 جا که ایستاده بودم جیغ زدم:از همون

 داخل. خوان بیانخانوما بابا و داداشم می_

شون برگشت و من با دسته گلم براشون دست تکون مامان که رفته بود بابا و هاوش رو صدا بزنه همراه

های ی فامیل. همهکرد اما طرز نگاهش از ذوق دیدن بابا و داداشم کم نکرددادم. سمن خصمانه نگاهم می

ی سمن حجاب کرد. وقتی شم غرهآیهان حجاب کردند؛ حتی سارگل هم که به هاوش و بابا محرم بود با چ

ی لباسم رو گرفتم و از های تاالر که بهش یک سری سفارشات کرده بودم آماده اومد، دنبالهیکی از خدمه

خترها کرد. به دجایگاه عروس و داماد فاصله گرفتم و نزدیک به دخترها ایستادم. هاوش با لبخند نگاهم می

 زد؛ چون دوبار جواب لبخندش روی کرد. دیگه به روم لبخند نمیپشت کردم که نگاهم با نگاه آیهان تالق

با نگاه تلخم جواب داده بودم. دستم رو باال بردم و صدای جیغ بلند شد. چندبار دستم رو به حالت پرت 

 کردن دسته گل عقب و جلو بردم که کوثر داد زد:

 استاد اذیت نکن. پرتش کن دیگه._

با قدم های مشتاقم به سمت سارگل رفتم و با لبخند و نگاه مهربونم برگشتم و دست هاوش رو گرفتم و 

هاش از اشک پر شد. به هاوش دسته گل رو جلوش گرفتم که با هیجان دست گذاشت روی دهنش و چشم

ل زدند.سارگنگاه کرد و نگاه هاوش خیره به نیم رخ من بود. همه شوکه شده بودند و درعین حال دست می

 زد وو محکم بغلم کرد و من با لبخند چند لحظه توی آغوشش موندم. آروم هق میدسته گل رو گرفت 

معرفی برادرش. برگشتم به سمت چه خوب بود که امشب اون از سر خوشحالی بغض کرد و من از بی

های اسپند بود رو دور سر هاوش و ای که توی دستش سینی اسپند بود. گلی که داخلش دونهخدمه
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های من و آیهان سارگل ای که روز خرید حلقههای گداخته. حلقهریختم روی زغال سارگل چرخوندم و

 های کنار سینیاز روی گل« کنمروز خرید عروسی حتما اینو انتخاب می»خوشش اومده بود و گفته بود 

برداشتم و به سمت هاوش گرفتم. نگاهش هنوز به من بود. ته نگاهش یک دنیا قدردانی و محبت بود. 

ه رو گرفت و پیشونیم رو بوسید و بعد حلقه رو کرد توی انگشت سارگل و جلوی همه بغلش کرد، حلق

های دور و نزدیک آیهان شوکه انقدر محکم که دلم هوس یک همچین آغوش پر از عشقی کرد. تمام فامیل

خواست یبودند و با اون آغوش سفت و سخت سارگل و هاوش شوکه شدند. پیروز به سمنی نگاه کردم که م

ای بهمش بزنه. شوکه شده بود، جوری این نامزدی رو سکرت نگه داره و بعد از عروسی من به یک بهانه

هاش بخونم. بهم نزدیک شد و تونستم نفرت غلیظش رو نسبت به خودم از چشمکرد که مینگاهم می

 سایید گفت:درحالی که دندون روی هم می

 تو حق این کارو نداشتی؟_

 با شجاعت گفتم:بدون ترس، 

ی اصلی این بازی حق این کارو نداشتم؟ من با واقعا؟ جالبه! منی که شرط ازدواجشون بودم و مهره_

پسرتون به خاطر این که بزرگترین پسر زرنگارها بود ازدواج نکردم، به خاطر این تن به این ازدواج دادم 

زنی؟ حق من همینه؛ که برادرم رو می که بشم وصال این دوتا معشوق و حاال شما از حق و حقوقم حرف

 به گل زردش برسونم.

رم اش شدم. پشت سبرگشتم تا به جایگاه عروس و داماد برم که با آیهان برخورد کردم و سینه به سینه

هام رو شنیده بود. حاال لبخند که نداشت هیچ بلکه اخم غلیظی هم داشت. به ایستاده بود و حتما حرف

خواست بشنوه اما حاال که شنیده بود هم برام اهمیتی دم فکر کردم، دلم نمیحرفی که به مادرش ز

نداشت. بدون توجه بهش به سمت مامان رفتم و ازش یک لیوان آب خواستم. آیهان به سمت سارگل رفت 

و با مهربونی بغلش گرفت و پیشونیش رو بوسید. دستش رو توی دست هاوش گذاشت و با همین حرکت 

 رسما به همه اعالم کرد.نامزدیشون رو 

 کرد. توی تمام اینها نشسته بود و خنثی نگاهشون مینگاهم به سها افتاد که یک گوشه کنار مهمون

تفاوت! نه رقصیده بود و نه حتی رفته بود آرایشگاه. سارگل گفته بود بیست روز همیشه دور بود! دور و بی

و من چقدر دلم براش «! یشگاه و این چیزها باز بشهبابامرتضی دوست نداره قبل از ازدواج پاش به آرا»
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سوخته بود که حتی اجازه نداشت توی عروسی برادرش، هرچند ناتنی اما بازم خواهر و برادر بودند؛ کمی 

کردم که نتونسته با این مرد سخت گیر و کم داشتم مامان رو درک میتغییر ظاهر بده و خوشی کنه. کم

 ور بوم افتاده بود.قامرتضی بدجور از اونمتعصب ادامه بده. انگار آ

ه احتیاج شدیدی به د عروسی به پایان رسیده بود و واقعا از این بابت خوشحال بودم، خسته شده بودم و

های پاشنه بلند عادت داشتم اما ساق پام به دقیقه استراحت توی وان آب گرم داشتم. با این که به کفش

تونست تمام دلخوریم رو ازبین داد میآیهان امشب یکم پاهام رو ماساژ میشدت درد گرفته بود و اگه 

 هام کش اومد. آیهان در ماشین رو برام باز کرد و گفت:ام گرفت و لبببره. از این فکرم خنده

 تموم شد.ی تو خوبه که این جشن با لبخندِ دوباره_

های سیاهش جدی ا لحنش، صداش، چشمهای جدیش دوختم. حرف قشنگی زده بود امنگاهم رو به چشم

کردم داد دلخور بشم و ناراحتی کنم. فکر میبودند. خوب بود که شعورش انقدر باال بود که بهم حق می

بعد از شنیدن حرفی که به مادرش زده بودم دیگه نرمی به خرج نده اما انگار بهم حق داده بود که عصبانی 

خره مرد بود دیگه! مردها کرد. هه باألتار میر بود بریم خونه نرم رفبشم از رفتار مادرش. شاید هم چون قرا

هایی که مربوطه به شکم و دو زمانی که مربوطه به شند، یک زمانهم توی دوبرهه از زمان مهربون می

 زیرشکم!

 لبخندم کمرنگ شد و دامن لباسم رو جمع کردم و خواستم سوار ماشین بشم که صدای فراز رو شنیدم:

 و.مهر_

ن ی زیادی از ما پشت ماشیشوکه شدم. چنگم از دامنم جدا شد و با ناباوری برگشتم. خودش بود. با فاصله

گل کاری شده ایستاده بود. ریتم قلبم نامنظم شد. از طرفی خوشحال بودم که اومده، مادری گفته بود 

دم. ترسیاز رفتار و واکنش آیهان می از طرفی هم نمیاد اما انگار تازه االن اومده بود؛ االن که پایان جشنه!

 خواست شکاک و حساس بشه.دلم نمی

 لبخندی به روی فراز زدم و کاله شنلم رو جلوتر کشیدم.

 سالم پسرعمه._

کرد. نگاهش با تأخیر از روی ام میهاش شرمندهاومد اما غم چشمتر اومد. حالش به نظر خوب مینزدیک

 ا مکث لب باز کرد:صورتم به سمت آیهان کشیده شد و ب
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 سالم._

 آیهان با صدای بم و سنگینش کوتاه جواب داد:

 سالم._

 هاش رو داخل جیب شلوارش فرو برد و نفس بلندی گرفت.هاش رو با زبون تَر کرد و دستفراز لب

 هامو توی لباس عروس نبینم.بازی بچگیخواستم نیام اما... نشد. نتونستم نیام و هممی_

 تلخ خندید. دلم گرفت و اون

 شدی و من...کردیم تو عروس مییادته هروقت خاله بازی می_

مکث کرد. به آیهان نگاه کرد و ادامه نداد. نخواست حرفی بزنه که برای من بد بشه. گفته بودم مهربونه. 

 از بچگی مهربون بود؛ خیلی مهربون.

 هام که توی مرز بارونی شدن بودند.چشم دوخت به چشم

سپاریم به دست فراموشی اما هیچ وقت یادم نمیره اولین حسم به چی رو میخیال. همهرو بیها گذشته_

رات هامونو بسازیم اما خاطش دارم. نشد هیچ وقت عاشقانهخوام تا ابد زنده نگهتو دوستانه بود. حسی که می

کس دیگه من از ته دلم تره. تو چه با من باشی چه با ی زیادی داریم که برام از هرحسی محترمدوستانه

 خوام که خوشبخت بشی؛ چون تو الیق خوشبختی هستی دختردایی.می

م به خاطر برادرم. به خاطر ه بودنفس گرفت. حالش خوب نبود. بغض داشت؛ به خاطر منی که ردش کرد

 هاما به قول خودش یه حس قویِ محترمِ دوستانه بهش داشتم. به خاطر منی ک ؛منی که دلم باهاش نبود

 ش بودم.بازی دوران بچگیاولین هم

 اومدم بگم من... اگه بگم ناراحت نیستم دروغ گفتم...دروغ!_

 خندید. خیلی تلخ و درناک.

کردم چی شد که مهرو به دل هاوش فکر کرد اما به دونی توی تمام این بیست روز داشتم فکر میمی_

 که به راحتی یدونم تو آدمی نیستاما اینم میدونم هاوش برادرته و خیلی برات باارزشه دل من نه؟ می

دل بشکنی. من از دست دادن تو رو به هاوش طلبکار نیستم. من از دست دادن تو رو به خودم طلبکارم. 

 هاوش به من نه، خودم به خودم بد کردم. تو منو به خاطر هاوش نه به خاطر دروغم پس زدی.

 .بدون این که نگاه از نگاهم بکنه ادامه داد
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 ایخواستم بعد از ازدواجمون به هر بهانهچه که اون شب از پشت در شنیدی راست بود. من میتمام اون_

تونستم مادرمو تنها بذارم. تمام اصرارم برای شرکت توی اون مسابقه ور؛ چون نمیشده بکشونمت اون

تش من برام سخت بود ور و هیچ وقت نخوای برگردی ایران. راسواسه این بود که موندگار بشی همون

ها ازش دور بودم. یه ضرب المثل آلمانی ور رها کنم و بیام توی کشوری که سالتمام کار و زندگیم رو اون

کنه. دروغ با یه انبار باروت می تکنه که یه چوب کبرین کاری رو میگه گاهی دروغ هموهست که می

 منم آتیش از دست دادنت رو توی دلم به پا کرد.

ی تظاهری سرش رو انداخت اما با همون خنده ؛هاش پر از اشک شداما خندید. چشم ؛ش لرزیداچونه

 .پایین و نوک کفشش رو به زمین کوبید

 گه یه خیری توش هست.گه قسمت هم نبودین. میمادری می_

 خندیدند.هاش مصرانه میخره ریخت اما لبباال آورد و نگاهم کرد. اشکش باألسرش رو 

 ها.بازی بچگیگه خوشبختی تو باشه همامیدوارم این خیری که مادری ازش می_

 نگاهم کرد، انقدر طوالنی که با صدای عمه به خودش اومد.

 فراز!_

 نم زیر چشمش رو با نوک انگشتش گرفت و آروم گفت:

 گردم نیویورک.من فردا برمی_

 به آیهان ادامه داد.خطاب 

 مراقبش باشید._

 لت حرف زدن نداد و رو به من گفت:به آیهان مه

 اومدم برای خداحافظی. خداحافظ._

به منم مهلت جواب دادن نداد و برگشت تا بره. به آیهان نگاه کردم. حالت صورتش خشک بود. و نگاهش...! 

اما  ؛تونستم بفهمم که حالش باروته و با یک جرقه ممکنه منفجر بشه و تنها کسی رو که بسوزونه منممی

 ت صدا زدم:أین حال با جربا ا

 فراز؟_
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ایستاد. برگشت و از همون فاصله منتظر نگاهم کرد. برعکس بغضی که توی گلوم بود از غم صداش و اشک 

 چشش اما با لبخند گفتم:

های مشترک؛ مثل ی خوب از بچگیشون دارند. خاطرهما هنوز دوستیم. دوتا دوست که یه عالمه خاطره_

ه توی ای کهای بالهی بابابیژن. رسوندن من به کالسای. گِل بازی تو باغچهشهی شیبازی تو حوض خونه

ده سالگی اولین راز من و تو و محمدحافظ بود و سعی داشتیم از بابا پنهانش کنیم. مثل پیچ خوردن مچ 

 های تو و حافظ.های ناشی از دردم با دستهام و خندیدن پیمان و پاک شدن اشکپام حین تمرین رقص

 کمرنگ لبخند زد و کوتاه سر تکون داد که صدام لرزید و بغضم عیان شد.

 منو ببخش اما..._

 اشکم چکید و نالیدم:

 مجبور بودم._

این حرف رو که زدم دستم خیلی محکم توی دست آیهان فشرده شد. کی دستم رو گرفته بود؟ وقتی که 

نکردم. برام مهم بود که فراز منو ببخشه؛  هم رفت اما نگاهش فراز صدام زد! از درد دستم ابروهام در

 حق دلش بد کرده بودم. ناخواسته در

 من ازت دلخور نیستم. تو حق انتخاب داشتی._

 نگاهی به آیهان انداخت.نیم

 و من امیدوارم هیچ وقت از این انتخاب پشیمون نشی._

زرگ جناب سروان. به های بشد میون انگشترفت و من موندم و آیهان و دستی که داشت مچاله می

 طرفش برگشتم و شاکی گفتم:

 ای؟شکونی. متوجهداری دستمو می_

تفاوت بود. دستم رو ول کرد و سوار ماشین شد. کمکم نکرد توی سوار نگاهش مثل همیشه عمیق اما بی

شدن و همین خودش یعنی ناراحته. به درک! منم ناراحت شدم وقتی دوساعت از این جشن رو که فقط 

 اش مشغول کارش بود.افتاد رو از دست داد و توی ادارهبار توی زندگیمون اتفاق مییک 

 مامان لباسم رو جمع کرد و کمکم کرد سوار بشم. کنار گوشم گفت:

 دعواتون نشه._
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 خندیدم.

 تونم از خودم دفاع کنم.نگران نباش مامان. می_

 و حالت گارد کردم که لب گزید و زیرلب گفت:

 جا بکشه. بمیرم اون روز رو نبینم.به اون خدانکنه کار_

 خدانکنه._

 من و پدرت پشت سرتون میایم._

نمون . سکوت بیو بست و دستی به دامن لباسم کشیدم. آیهان ماشین رو راه انداختر سری تکون دادم. در

دوتا  لی پوالد رو گرفت. گوشی رو بین کنسوبرقرار بود. گوشیش رو از جیب کتش بیرون آورد و شماره

 صندلی گذاشت و صدای بوق سکوت بینمون رو شکوند و بعدش صدای پوالد:

 جانم سلطان؟_

هایی که پشتمون با بوق بوق راه افتادن بفهمون ها نداریم. به این ماشینعروس کشون و از این قرتی بازی_

 برن پی زندگی خودشون.

 رخشه.به نیم چشممآورد که و به روی خودش نمی ناراحت نگاهش کردم. نگاهش به جلو بود

 شه؟اِ! چرا؟ مگه عروسی بدون عروس کشون می _

 پوزخند زد.

 به شرکت توی عروسی که مجبور بودیم اما به انجام عروس کشون که مجبور نیستیم._

شون براش مهم بود. خوب کرد و معنیهام رو آنالیز میتک جمالت و حرفاش رو گرفتم. پس تککنایه

 کرد خیلی خوب بود.هام توجه میبه حرفبود! این که 

 ی شکیبا اومد وسط و تو...چیه ناراحتی؟ باز پای پرونده_

 آیهان پرید وسط حرفش و با تحکم گفت:

 خداحافظی کن._

 حرف اضافه عمل کرد.این جمله یعنی قطع کن. دستور داد و پوالد بی

 لبخند نشوندم روی لبم و به نرمی گفتم:خواست این شب رو با دلخوری و ناراحتی تموم کنم. دلم نمی

 بد نیست واسه عروس کشون نظر منم بپرسی؟_
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 تفاوت نگاهم کرد.بی

 خب، بگو نظرتو._

ی کافی حال هم دیگه رو گرفته لحنش کمی متمسخر بود اما با این حال به روی خودم نیاوردم. به اندازه

 بودیم.

 خونه. ام تندتر برو زودتر برسیمنظرم اینه که خسته_

 با معنی و منظور ادامه دادم.

 باید هرچه زودتر بخوابم. تنم خیلی کوفته ست._

حرف سر تکون داد و من زیر چشمی نگاهش کردم. لعنت به عضالت صورتش که انگار همگی از دم بی

 خیالی رو بلد بودم.تفاوتی رو بلد بود درست عین خودم که بیفلج بودند. این مرد بی

به خونه هیجان و اضطراب توی دلم پیچید اما خیلی ریلکس از ماشین پیاده شدم. بابا و وقتی رسیدیم 

 مامان و هاوش به سمتم اومدند و بابا بغلم کرد.

 ما نمیایم داخل. فقط اومدم تا خیالم از بابتت راحت بشه، هرچند که نشد!_

 نقش بسته بود گفتم: هامهام رو دورش حلقه کردم و بالبخندی که از لذت آغوشش روی لبدست

 خیالت راحت راحت بابا، من خوب خوبم._

 با شیطنت به آیهان نگاه کردم.

 جناب سروان هم قول داده عین تخم چشماش از ماهت مراقبت کنه._

 آیهان فقط نگاهم کرد و حرفی نزد که بابا خیلی جدی رو بهش گفت:

 نم به خدا.کدار خوبی نباشی واگذارت میدخترم پیشت امانته. امانت_

 آیهان با همون لحن سنگین و صدای بمش گفت:

 خیالتون تخت._

 شد.اما بابا خیالش راحت نمی

 قسم بخور._

ای. جوری لبخند زد و آیهان لبخند زد. از اون لبخندهای کج که اسمش رو گذاشته بودم لبخند سکته

 نی لب باز کرد و قسم خورد.هاش دیدم. با مکث طوالپدری رو توی چشمنگاهم کرد که حسرت و غم بی
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 خورم به روح پدرم که خوب از دخترتون مراقبت کنم.قسم می_

 شد حسرت! حسرت نبودش و جای خالیش.شد نگاهش، صداش، و تمام صورتش میحرفش پدرش که می

داد با خیال راحت با زد و اجازه میبابا خیال رها کردنم رو نداشت و چه خوب که آیهان حرفی نمی

ام. مامان هم پا به پام کم گریهام خداحافظی کنم. خداحافظی! واژه تلخی بود. بغضم گرفت و کمادهخانو

 هاش خیس شد و نگاه آیهان فقط به حال خراب بابا بود!اشک ریخت و بابا هم چشم

ا ب طور که بازوم روهام حلقه شد و همونتماشا کردم که دست آیهان دورشونه با نگاه خیسم رفتنشون رو

 کرد گفت:کف دستش نوازش می

 بسه دیگه._

اش شوکه شدم اما ممانعت نکردم. شوهرم بود. هر چند با دلم انتخاب نشد اما از این آغوش نصف و نیمه

، اقبالم رو سپرده بودم به همون خدایی که قسمتم که بود. خواست خدا که بود. منم خودم رو، بختم رو

شد، خدا راضی اش جدا نمیون رضایت و خواست خدا یه برگ از شاخهدونستم الرحمان الرحیمه. بدمی

 بود به این ازدواج که انجام شد و من راضی بودم به رضای اون.

ی آیهان توی سالن نشسته بودند. نگاه سمن به سمتمون کشیده شد. اخم وقتی وارد خونه شدیم خانواده

هام تنگ شد دلم گرم شد که مراقبمه، دورشونه ی دست آیهانداشت. ترسیدم از نگاهش اما وقتی حلقه

 دار خوبی باشه.که به روح پدرش قسم خورد امانت

 کجا رفتی آیهان؟ حاال دیگه باید توضیح بدی._

 باید! این زن خانوم این خونه نبود، رئیس این خونه بود.

 شم.ت میامادر هیچ وقت از من نخواه مسائل کاریم رو باهات درمیون بذارم چون شرمنده_

 اما آبرومون رفت. شغل تو آبروی ما رو برد پسرم._

هایی که خوب خوردن، خوب رقصیدن، خوب خوشگذرونی کردن آسیبی دوساعت غیبت من به مهمون_

 نزد. تنها کسی که حق داره شاکی باشه مهروئه.

 نگاهی بهم انداخت و بعد رو به مادرش گفت:

 که اونم خودم از دلش در میارم._

 از روی مبل بلند شد و طلبکار ایستاد.سمن 
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 پس این وسط فقط این دختر مهمه! حرف و ناراحتی منم که هیچ! باد هوا!_

 آیهان خونسرد اما با کمال احترام جواب داد:

ام اما کار من حساب کتاب سرش نیست. اینو بارها تونم شرمندهحرف شما روی چشمم. بابت ناراحتی_

 گفتم.

 خوری.و به درد این شغل نمیمنم بارها گفتم ت_

 نظرتون برام محترمه._

 سمن دیگه کامال عصبی شده بود.

 سها یه مسکن برام بیار._

 رفت گفت:طور که عصبی راه میسها خیلی زود اطاعت کرد و سمن همون

 امشب شب گندی بود. رفتن تو و رقصیدن بیش از حد این دختر..._

 اسمم مهروئه!_

 تند نگاهم کرد.

ای تا حاال بزرگ شدی اما از حاال باید با آداب و فرهنگ انوم من برام مهم نیست تو چه خانوادهمهروخ_

ی زرنگار وقف پیدا کنی. هه مادرت بهت یاد نداده شب عروسیت نباید انقدر جلف بازی در درست خانواده

 بیاری؟

رقصیدم، خندیدم، دست زدم و هام تنها گذاشته بود و بین دوست و دشمنر تمام دوساعتی که آیهان من

پا کوبیدم تا به خودم و زن مغرور وجودم بفهمونم که رفتن آیهان باعث دل شکستگی و ناراحتیم نشده. 

ها سیلی بود برای سرخ نگه داشتن صورتم ها و خندهاما واقعیت این بود که شده بود و تمام اون رقص

 ها.جلوی مهمون

بردم سمن ی کامل رو میگیره و من باید از اون یه بار بهرهی میپسرشما فقط یه بار برای من عروس_

 خانوم. درضمن رقصیدن عروس توی شب عروسیش یه چیز طبیعیه.

 از آیهان پرسیدم:

 طور نیست عزیزم؟این_

 تونستم ببینم که متعجبه.ابروش باال رفت و می
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که انقدر برقصی که دهن به دهن بله رقصیدن عروس توی شب عروسیش طبیعیه اما به اندازه نه این _

 بچرخه عروسشون چه رقاصه!

 نگاه آیهان از من کنده و به مادرش دوخته شد و خیلی جدی گفت:

 بسه مادر._

 مادرش خواست حرف بزنه که دستش رو باال گرفت و با تحکم گفت:

 تون بخیر.ایم. شب همگیخوام اما هم خودم هم مهرو خیلی خستهمعذرت می_

 :بالفاصله هشدار داد آیهانو ص از سالن بیرون رفت سمن با حر

مادر سارگل توی این مدت دوبار دچارحمله آسم شده و هر دوبار به خاطر دعواهایی بوده که شما باهاش _

ه از کنم کشو به پا میکردی. امیدوارم بارسومی پیش نیاد که اگه بیاد هرچه زودتر سور و سات عروسی

 این همه تشنج خالص بشه.

سارگل توی سالن نبود و مشخص بود از ترس مادرش به اتاقش پناه برده. حتما سمن قصد داشت بره به 

ها سرزنشش کنه و چه جالب بود که آیهان مادرش رو خیلی اتاقش و بابت بغل کردن هاوش جلوی مهمون

 شناخت.خوب می

 نش رو خاروند و غر زد:صدایی از سمن به گوش نرسید. پوالد که سرش تو گوشیش بود با اخم گرد

 مو ترکوندن.اَه قلعه_

 از روی مبل بلند شد و گوشیش رو سر داد داخل جیب شلوارش.

 زنید. من برم دیگه.چقدر حرف مفت می_

 شد گفت:طور که از کنارش رد میای به آیهان زد و همونلبخندی کنج لبم نشست. تنه

 شام عروسیتم عین خودت سنگین بود رو دلم مونده._

 خوردی. کاه از من بود، کاهدونتم از من بود؟کمتر می_

 ایستاد و به آیهان نگاه کرد.

 شام بدبختی تو خوردن داشت._

 ی تلخش که البته پر بود از ابهام. آیهان هم اخم کرد اما خودش نیشخند زد.اخم کردم از تیکه

 شب پادشاهیت بخیر سلطان._
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رفی ترس و دلشوره به تنم هجوم آورد و از طرفی از خجالت از حرفش دلم لرزید و تنم گر گرفت. از ط

ی مخصوص به خودش رو که هشدار پایان داشت رو تنم به عرق نشست اما حفظ ظاهر کردم. آیهان تیکه

 گفت:

 خداحافظی کن ستوان زرنگار._

 پوالد پوزخند زد و ادای احترام کرد و صدای پاکوبیدنش توی سالن پیچید.

 چشم فرمانده._

ی مجهول بود که مشتاق بودم معلوم بشه ت و درو محکم به هم کوبید. پوالد برای من مثل یک معادلهرف

 و بفهمم دلیل این دشمنی کمرنگش با آیهان چیه.

 کرد. خیلی آروم گفتم:نگاه پر از اخم و خصمانه مرتضی اذیتم می

 شه بریم اتاقمون؟می_

 ای کهشد. نقطهدگی مشترکمون از همون نقطه آغاز میاتاقمون؟ اولین چیز مشترک من و آیهان که زن

تونی تونی اون اتاق رو تبدیل کنی به یه خلوتگاه گرم عاشقانه، یا دوستانه! و هم میتو می»مامان گفته بود 

اون اتاق رو تبدیل کنی به یه محبوسگاه سرد! این که کدومش رو انتخاب کنی بستگی به خودت و عقلت 

 تونستم ازش یک پاتوق دوستانه بسازم.تونستم اون اتاق رو با عشق گرم کنم اما میمیمن شاید ن«! داره

آیهان خیلی کوتاه به مرتضی شب بخیر گفت و همراه باهم به طبقه باال رفتیم. قبل از ورود به اتاق نگاهم 

تیم. وابمون نداشکرد. چه بد بود که مثل باقی زن و شوهرها هیچ ذوق و هیجانی برای پا گذاشتن به اتاق خ

من مضطرب بودم و آیهان نگران، نگران حال من! لبخندی به روش زدم تا باور کنه خوبم و با این شرایط 

ی کافی بزرگ بود که برای جدیدم کنار اومدم. وارد اتاق شدیم. اتاق مجردی آیهان بود اما به اندازه

شده بود. با کمک سارگل و مامان این  متاهلیشم مناسب باشه. تمام وسایل سابقش با جهاز من تعویض

ی ی آیهان زندگاتاق رو چیدیم و من چقدر غر زدم که آیهان کمک نکرده. بابا وقتی فهمید قراره با خانواده

! «سارگل هم باید با ما توی یه خونه زندگی کنه»کنم کلی تلخی نشون داد، در آخرم لج کرد و گفت 

ما سمن...! در آخر هم بابا پیروز شد. برای خودمم سخت بود؛ سارگل و هاوش مخالفتی نشون ندادند ا

جا یادگار پدرمه، این خونه این»ی مستقل شیرینی خودش رو داشت اما آیهان خیلی جدی گفته بود خونه

کمال  کنه. از من نخواه که از جایی که حقمه بگذرم و اونو تمام وعطر حضور پدرم رو توی ذهنم زنده می
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ای که مال پدرش بود و حق خودش نگذره دادم از خونهبهش حق می«. سرمادرم قرار بدمدر اختیار هم

 ی مستقل خودمون رو خواهیم داشت.اما امیدوار بودم که بعد از یکی دو سال خونه

 شنلم رو از دورم باز کردم و روی تخت انداختم.

 کنه؟جا زندگی نمیپوالد این_

هارمونی جذابی که روی تخت ایجاد شد چشم دوختم. کت سیاهش کتش رو انداخت روی تخت و من به 

 کنار سفیدی شنلم تصویر جالبی ساخته بود.

 نه._

های اول پیراهنش رو باز کرد و به سمت بالکن اتاق رفت. توی همین مدت کوتاه که مشغول تدارکات دکمه

 داد.زد، زیادم توضیح نمینمیعروسی بودیم عادت کرده بودم به کوتاه و مختصر جواب دادنش. زیاد حرف 

کردم. رفتم داخل تراس و کنارش ام ریختم. احساس گرما میموهام رو از دورم جمع کردم و روی شونه 

نگاهش به آسمون. با کمی مِن مِن کردن  های شلوار سیاه رنگش بود وهاش توی جیبایستادم. دست

 زبون باز کردم:

 از من ناراحتی؟_

 نه._

 هستی._

 بار با مکث جواب داد:این

 هستم._

 لبخند محوی کنج لبم نشست.

ام به تو، به کار بردم برای فراز. مجبور نشدم ی مزخرفی رو برای توجیه جواب بلهخوام. کلمهمعذرت می_

 فقط قسمتم رو قبول کردم.

 نفسش رو از بینی خارج کرد و بدون این که نگاه از آسمون بگیره گفت:

 مهم نیست._

هامون ازهم، زنیم، دلخوریبریم، حرفایی که میو مهم نیست. مهمه! کلماتی که به کار مینگ_

 هامون، کارامون مهمه چون از امشب دیگه بهم متعهدیم و نسبت بهم و احساس هم مسئولیم.ناراحتی



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

254 
 

 خره سرش به سمتم چرخید و نگاهم کرد.باأل

 زندگیمون برات مهمه؟_

 معلومه._

 زندگی بدون عشق؟_

 ی متفکری به خودم گرفتم.لبخند زدم و چهره

 عشق یا قانون؟_

 اخم گنگی کرد.

 چی؟!_

هام رو روی سنگ مقابلم که حفاظ تراس بود گذاشتم و سرم رو کمی کج تر شدم و دستبهش نزدیک

 های خندونم نگاهش کردم.کردم و با چشم

 تره یا اجرای قانون؟عشق برات مهم_

 ب داد:بدون مکث، با اطمینان جوا

 اجرای قانون._

خوام بین خودم و تو جناب سروان زرنگار یه قانون بذارم. یه قانون که هردومون موظفیم تا خب من می_

 . موافقی؟هروقت که باهمیم ازش پیروی کنیم

 ایش زد.از اون لبخندهای سکته

 چه قانونی؟_

به چشمم اومد و لبخندم عمق گرفت. کمی مکث کردم و فکر کردم. نگاهم رو چندبار چرخوندم که نور ماه 

 های آیهان برگردوندم و گفتم:نگاهم رو به چشم

 رو!ذارم قانون آیماه؛ قانون آیهان و ماهمن اسمش رو می_

 لبخندش پررنگ شد.

 حاال چی هست این قانون آیماه؟_

 هام رو به هم کوبیدم و با ذوق رو به روش ایستادم.دست

 احترام، صداقت، وفاداری._
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 هام چرخید و بعد سر تکون داد.ی لبها و خندهنگاهش روی چشم

 قانون خوبیه._

 اولین قانون زندگیمون._

 ای و کج نه؛ واقعی و مردونه.لبخند زد، سکته

 کجا ثبتش کنیم این قانون آیماه رو؟_

 نیازی به ثبت کردن نیست._

 دستم رو باال بردم و به ماه اشاره کردم.

 کافیه.همین که اون شاهده _

اش خالی از گرفتگی و حاال حالش بهتر بود. نه اخم داشت نه تلخ رو بود، سبک بال بود و عضالت چهره

اخم. اما من یک لحظه دلم گرفت، دلم تنگ شد، برای این که به بابا شب بخیر بگم و اون پیشونیم رو 

 که گفت: انگار حالم رو فهمید«! های تارمشبت ستاره بارون ماه شب»ببوسه و بگه 

 چی شد؟!_

 دلتنگیم رو فرو دادم و مصنوعی خندیدم.ناشی از بغض 

 لوس نیستم اما دلم هوای بابامو کرد. !نخندی بهم ها_

 هام دست از خنده برنداشتند.صدام لرزید اما لب

 اشی.هام بشم، بمون تا روشنایی شبهای تارمی، نباشی تیره و تار میگفت تو ماه شبهمیشه بهم می_

 ام لرزید.هام پر از اشک شد و چونهمچش

حتما اونم االن نخوابیده و تا خود صبح توی حیاط راه میره از نگرانی و فکر و خیال. من تا حاال هیچ _

 وقت ازش دور نبودم.

 خندیدم و اشکم ریخت.

داد. میزه نخواست باهاشون برم اما بابا اجاچیدن دلم خیلی میهای دانشگاه برنامه مسافرت میوقتی بچه_

اراحت دید نکه به من اعتماد نداشته باشه، داشت اما طاقت دوریمو برای یه هفته نداشت. وقتی مینه این

اومد خونه کرد و شب که میآرم فرداش خیلی زود کاراشو جفت و جور میشدم اما به روی خودم نمی
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شت حسرت چیزی به دلم بمونه. هیچ وقت نذا«! بار و بندیل ببندین که سفر در پیش داریم»گفت می

 همیشه بهترین بود! بهترین مرد زندگی من.

 ی پدر روی سرشونه.قدر پدرتو بدون. بهترین آدمای این دنیا سایه_

 با ناراحتی نگاهش کردم و ادامه داد.

 پدرت خیلی مرد خوبیه._

 مقابلش بودحسرت توی صداش به بغضم چنگ زد و برای دلداری دستم رو روی دستش که روی سنگ 

 کم لبخند زد و بعد برای عوض کردن جو بینمون گفت:گذاشتم که نگاهم کرد. کم

 شه؟دونی معنی اسم من چی میتو می_

 دونم که یه اسم ترکیه.می_

 ابروهاش رو باال داد و سرش رو نزدیک آورد و توی صورتم آروم نجوا کرد:

 آقاسهراب.های تار شه پادشاه ماه، ماه شبمعنی اسم من می_

 لش دادم. غیظ کردم:اش کوبیدم و به عقب هُرو به سینهبهت زده از منظورش خندیدم و با حرص دستم 

 نچایی؟_

ای به های شلوارش فرو برد و ژست مغرورانههاش روی توی جیبلبخندش عمق گرفت و دوباره دست

قبل از رفتن به داخل اتاق  خودش گرفت که باز با حیرت و تمسخر خندیدم. به سمت در تراس رفت اما

 گفت:

گذرم. مطمئن باش هیچ وقت از قانون آیماه سرپیچی رو من به خاطر اجرای قانون از جونمم میماه_

 کنم.نمی

 خواست بره که صداش زدم:

 زرنگار؟_

 دادند نگاهم کرد.اش رو لو میهایی که خندهایستاد. با چشم

 بله سعادت؟_

 قمری.تو پادشاه ماه نیستی غالم _

 ی تمسخر تکون داد و رفت که بلندتر گفتم:ش تا نخنده. سری به نشونهزبون کشید روی لب پایینی
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 فهمیدی؟ غالم قمری. غالم قمر._

 از داخل اتاق گفت:

 پادشاه ماه. فهمیدی؟ پادشاه._

 یشاکی رفتم داخل اتاق که دیدم لبخند روی صورتشه. همون لبخند کافی بود تا حرصم بخوابه. شوخ

 کم به هم نزدیک بشیم. با غیظ گفتم:کردیم و خوب بود که کممی

 وزیرم نیستی چه برسه به پادشاه من! فقط غالم قمر._

 نیشخند زدم.

 غالم من._

 مشغول باز کردن کمربندش شد.

 باشه سعادت. هرچی تو بگی._

 دستم رو به کمرم گرفتم.

 ادای احترام نکردی؟_

هاش رو قل داد به باال و نگاه سنگینی مشغول سگک کمربندش مردمک طور که سرش پایین بود وهمون

 بهم انداخت که رفتم نزدیکش و با غرور گفتم:

 اینجا، توی این اتاق فرمانده منم سروان زرنگار._

 دست از کمربندش کشید و گفت:

 اِ ! _

 با لبخند معنی داری جواب دادم:

 آره._

اش روی پیشونیم، درست وسط دو ابروم قرار نوک اسلحه ای بعدهاش رو برد پشت سرش و لحظهدست

گرفت. شوخی بود اما شوخی جالبی نبود برای منی که تا حاال اسلحه واقعی از نزدیک ندیده بودم. درست 

ام ترسیدم و شیطنتم خاموش شد. نیشخند زد اش رو گذاشته بود روی شقیقهمثل همون شب که اسلحه

 و پرسید:

 ؟حاال فرمانده کیه_
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 هام رو به معنی تسلیم باال بردم.دست

 قطعا شما سروان زرنگار._

 الف کرد.غاش رو کج خندید و اسلحه

 آفرین سعادت._

 اما عقب نشینی کردم و باختم ؛خواست با حرص سرش جیغ بکشمام گرفته بود دلم میدر حالی که خنده

رو قبول کردم. لعنتی قدرتش از من زیادتر بود و قطعا نه تنها تو اداره برای پوالد و سربازها بلکه تو این 

کردم. از فکرم خنده اتاق برای من هم فرمانده بود؛ اما اگه من مهرو بودم این فرمانده رو سرباز خودم می

باال  فایده بود. شونهیک نگاهم کرد تا از افکارم سر در بیاره ولی بیهای بارنشست روی لبم که با چشم

 انداختم و روی تخت نشستم.

 و از موهام جدا کن، باید برم حموم.ر بیا تاج و تورم_

حرف کنارم نشست و با احتیاط تاج رو از روی سرم برداشت. انقدر آروم و ظریف برخورد کرد تا موهام بی

 ها یک سالح خطرناک بود!شد تا مدتی قبل بین این دستورم نمیکشیده نشه که اصال با

 طور گردنبندم رو.هامم باز کن. همینگوشواره_

ی گوشم مورمورم شد. بهم هاش با اللهبازم حرفی نزد و کاری که خواستم رو کرد. موقع برخورد انگشت

هاش سبود و قفل گردنبند ظریف. نفهاش بزرگ تونست؛ انگشتتر شد تا گردنبندم رو باز کنه. نمینزدیک

رد خره بازش کاسم رو توی مشتم فشار دادم و باألکرد. دامن لبنشست پشت گردنم و کمی معذبم میمی

هاش روی بازوهام نشست و مانع بلند های گرمش فرار کنم که دستو خواستم سریع بلندشم تا از نفس

 هایی که مطمئن بودمدونم اما شوکه شدم. با چشمیشدنم شد. قلبم یک لحظه نزد؛ از ترس یا هیجان نم

یک هام نزدطور که خیره بود به چشمکنه نگاهش کردم که همونموج کم رنگی از ترس توشون طغیان می

اش روی کمرم نشست و تر شد و موهای ریخته شده توی پیشونیم رو با انگشتش کنار زد. دست دیگه

. ام نشست. چشم بستمهاش روی گونهد و نفسم کند شد. لبصدای باز شدن زیپ لباس به گوشم رسی

تونستم منکر ترسم بشم! آمادگیش رو نداشتم. دوران نامزدی واجب بود اما من توی اون بیست روز نمی

 هیچ نزدیکی بهش نداشتم و حاال کمی ترسیده بودم.
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 اش.وسوسه کنندهآروم و هام کشیده شد. دلم لرزید از حس نوازش انگشتش زیر گردنم، درست وسط کتف

 صداش توی گوشم پیچید و گرمای نفسش پهن شد روی گوشم.

 این چیه؟_

جدی  تر از گردنم. صداشدونستم منظورش به تتوی پایین گردنمه. یک گل خیلی ظریف کمی پایینمی

 .بود و زمخت. با تردید نگاهش کردم. اخم داشت. لبخند دندون نمایی زدم تا از عصبانیتش کم بشه

 ماه گرفتگی._

ر سف و هم تمسخأشد تشید. سری تکون داد که هم میهاش رو باریک کرد و لبش رو زیر دندونش کچشم

 تعبیرش کرد.

 اِ! دیگه کجات ماه گرفتگی داری؟ _

 با حفظ لبخندم جواب دادم:

 یه جای خوب دیگه._

 از شیطنت کالمم اخم کرد اما لحنش نامالیم و عصبی نبود. 

 تونی لباستو توی حموم در بیاری.راحت میحاال دیگه _

ی لباس تا از تنم جدا نشه. نگاهش کردم که حلقه ازم فاصله گرفت و من شوکه دست گذاشتم روی باالتنه

 و ساعتش رو در آورد و روی پاتختی گذاشت و بعد رو بهم توضیح داد:

 ر بیایم.فکرکنم هردومون به یه ماه نیاز داریم که همو بشناسیم و باهم کنا_

 لبخند متشکری به روش زدم.

 تونم...اگه بخوای می_

 حرفم رو برید.

 تونم تا زمانی که بهم اعتماد کنی صبرکنم.ترسیدی؛ این یعنی آمادگیشو نداری. می_

دونستم چطور ازش تشکر کنم. چه فکرهای مالیخولیایی ازش توی ذهنم چند لحظه نگاهش کردم. نمی

شد که به همسرش فرصت بده، فرصت آماده شدن. تنها بود و اون وقت چی شده بود! کمتر کسی پیدا می

جش برام و کای چیزی که تونستم بگم یک ممنون کوتاه بود. به روم لبخند زد و حاال همین لبخند سکته

ی طول کشید اما وقتی از حموم بیرون کمشیرین بود. با خجالت نگاه ازش گرفتم و رفتم حموم. حمومم 
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اومدم بیدار بود. بعد از خشک کردن موهام مشغول شونه زدنشون شدم. اولین بار بهم گفته بود راپونزل! 

یر شد هویی برگشتنم و غافلگز یکبا این فکر به سمتش برگشتم که دیدم چشمش به موهامه. با این که ا

اما نگاه ندزدید و ریلکس به تماشا کردنم ادامه داد. شونه رو روی میز گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم. 

گرفت تا این عطر لعنتی از هم فاصله داشتیم اما کنار هم بودیم. عطرش نزدیکم بود. کاش دوش می

 کرد!محاصرم نمی

 رو؟ماه_

 هام دوخت.. نگاه از سقف گرفت و به چشمسرم به سمتش چرخید

 شه؟زندگی بدون عشق می_

 های مردونه اش. برای من نه اما انگار برای اون عشق مهم بود.هام زل زده بودند به نی نی چشممردمک

 کنه.مونو پیدا میکم عشق هم راه خونهوقتی احترام و صداقت و وفاداری باشه کم_

 لبخند زد.

 ری.خوبه که امیدوا_

 به خودم اعتماد دارم._

 منم بهت اعتماد دارم._

 هام کش اومد و بهش لبخند زدم.لب

 یادت نره توی بیو پیج اینستاگرامت بزنی متاهل و متهعد._

 هاش رو بست و جدی گفت:لبش رو روی هم فشار داد تا لبخندش دندون نما نشه. چشم

 بگو شب بخیر._

 رو داشت. ریز خندیدم و گفتم:اینم حکم همون خداحافظی کن دستوریش 

 شب بخیر غالم قمر._

*** 

 فصل پنج

 رو!ماه_
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لحنش توی باورم  دربینم. چاشنی خنده ارم خواب میبا صدای آیهان هوشیار شدم اما حس کردم د

 گنجید.نمی

 رو.ماه_

ته پیدا  هام رو باز کردم و خودم رو توی تخت سر ویعنی خوش اخالقه. چشم« روماه»زد وقتی صدا می

ی پهنش! خواب آلود و گیج از همون پایین کردم. سرم روی شکم آیهان بود و یکی از پاهام روی سینه

اش گرفته بود! از ذهنم گذشت خوبه نگاهش کردم. نگاهش به سقف بود و لبش زیر دندونش. واقعا خنده

د اهمیت داشت؟ نه اما ی این مرخنده. مگه مهم بود؟ خندهکه صبح اولین روز زندگی مشترکمون می

ی شماست. سعی کن تو هم بشی عین مادرت. زن خونه که حالش مادرت لبخند خونه»مادری گفته بود 

 تونستمدل آیهان به این ازدواج راضی نبود اما می«. کنهخوب باشه حال باقی اهالی خونه رو هم خوب می

 حداقل حال دلش رو خوب نگه دارم.

زیشن خودم بدم سرم رو به شکمش فشردم و دستم رو دورش حلقه کردم. با بدون این که تکونی به پو

 چشم بسته گفتم:

 بله؟_

 فکرکنم وقتش رسیده بیدار بشی._

 دیشب شب سختی داشتم بذار بخوابم._

 های دیشبت بگی؟شه یکم از سختیدقیقا می_

هاش چین افتاده بود چشم الی یک چشمم رو باز کردم. لبش رو باز زیر دندونش گرفته اما به خدا کنار

ای روی شکم سفتش ای که سعی در کنترلش داشت. بدون این که خجالت بکشم ضربهاز شدت خنده

 زدم و گفتم:

 ادب.بی_

 .اونی که دیشب شب سختی داشت من بودم_

 چشم بستم و موهام رو از توی صورتم پشت گوشم زدم.

 کمر خوبه. گم مادرت برات شیرموز درست کنه، شنیدم برایمی_

 آری.ادبی کم نمیبینم که تو بیمی_
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 خیال گفتم:بی

 ها رو ندارن.زن و شوهر که باهم این حرف_

 هام رو باز کردم و با شیطنت نگاهش کردم که با اخم مصنوعی گفت:چشم

 خیلی پرویی به قرآن._

 شما قسمم نخوری حرفت واسه ما سنده تیمسار._

 موم. من عادت ندارم تا لنگ ظهر بخوابم.پاشو خودتو جمع کن باید برم ح_

شرتش رو مرتب کرد و روی تخت نشست. به تاج تخت تکیه میل و با صورتی آویزون بلند شدم که تیبی

کردم های آویزون نگاهش میهای خواب آلود و لبطور که با چشمزد و نگاهی به گوشیش انداخت. همون

 پرسیدم:

؟ اصال تو عروسی بودی که بخوای یه گوشه از کاری رو هم بگیری حاال منظورت چی بود؟ کدوم سختی_

 و سختی رو متحمل بشی؟

 گوشیش رو روی پاتختی برگردوند و نگاهم کرد.

 ی توی چشمات اومد سر زبون درازت.خره طعنهآخیش. پس باأل_

 دم.ام کشیاشاره ی روی انگشتام دوختم و انگشتم رو روی طرح پروانههای مانیکور شدهنگاهم رو به ناخن

 طعنه نزدم... یعنی زدم اما ناخواسته بود._

 نفسی گرفتم و لبخند زدم.

 اما با این حال ناراحت نیستم._

دوند و ام برگرتکیه از تاج تخت گرفت و بهم نزدیک شد. بندتاپم رو که روی بازوم افتاده بود روی شونه

 پرسید:

 چرا ناراحت نیستی؟_

 دیشب بودم اما االن نه._

 چرا االن نیستی؟_

م شد و هچرا باشم؟ وقتی که گذشته و تموم شده. با کش دادن اون موضوع هم ناراحتی من بیشتر می_

 شرمندگی تو، البته اگه باشی.
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 هام.خیره بود به چشم

 ی جبران.هستم. و آماده_

 سخت تنهام نیازی به جبران نیست. من توقع جبران ندارم. همین که دیگه تو شرایط خاص و البته_

 نذاری برام کافیه.

اما من توقع دارم هروقت ازم ناراحت شدی با زبونت شکایت کنی تا این که با چشمات گله کنی. _

 شم.شی هم من پرو نمیطوری هم خودت خالی میاین

 بهش کمی نزدیک شدم و نزدیک صورتش با شیطنت پچ زدم:

 شما همین جوریشم پرو هستی._

 ای زد.تک خنده

 کنه دیگه.کمال هم نشین اثر می_

م و با غیظ ازش رو گرفتم که با حفظ همون لبخند پیشونیم رو بوسید و قبل از چین انداختم روی بینی

 فاصله گرفتن گفت:

ن تو ندیده بودم. شب ها تو خواب هم ورزش رزمی انجام میدی! من عروس عیتو عالوه بر روزها شب_

رسرم و شب عروسی هم تو تخت یه دست کتک مفصل بزنتش و ککشم ماد رو بفرسته زیاخواستگاری د

 نگزه.

 از تخت پایین رفت که با خنده و البته شرمندگی گفتم:

 ای وای! اذیت شدی؟_

 اش رو از توی کمد برداشت و به سمت حموم رفت.حوله

 اذیت برای نیم ساعت اولش بود._

بخوابه، اینه که یکم جام تنگ بشه خلقمم تنگ ببخشید دیگه من بد خوابم. عادتم ندارم کسی کنارم _

 شه.می

 نگاهی بهم انداخت.قبل از ورود به حموم نیم

 آش کشک خالته سعادت._

 بالشت روی تخت رو تو بغلم گرفتم و با خنده گفتم:
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 خوریم زرنگار، شکایتی نیست.می_

 وارد حموم شد و زیرلب گفت:

 شکایتو که من داشتم._

 حرف خودش رو به خودش زدم.درو بست و با قهقهه 

 آش کشک خالته تیمسار._

جوابم شد صدای شرشر آب. حدس این که حاال با یک لبخند محو زیر دوش ایستاده سخت نبود. این که 

تونه میهه اگه ن»اتاقش سرویس بهداشتی داشت اوج الکچری بودن اتاقش بود. بابا با تمسخر گفته بود 

و حاال کجا بود که بیاد ببینه اتاق « م یه آپارتمان بهتون هدیه میدم!خونه بخره اشکالی نداره من خود

جناب سروان هیچ چیز کم نداره؟ الزم نبود برای قضای حاجت از اتاق خواب برم بیرون و این برای من 

تنبل یک خوشبختی کوچیک در نوع خودش بود. صورتم رو شستم و موهام رو دم اسبی بستم. حالت 

کردم؛ آخه خودم عاشق موی شون میمن چه کج سلیقه بودم که همیشه با اتو شالقی مواجش زیبا بود و

 لخت بودم.

شرتم رو روی تاپم پوشیدم و کالهش رو روی سرم انداختم که همون لحظه آیهان از حموم بیرون سویی 

 شرتمییهای سوهام رو توی جیبهاش. دست. یک حوله دور کمرش بسته بود و یک حوله روی شونهاومد

 فرو بردم و به میز آرایشی تکیه زدم.

 عافیت باشه._

 نگاهی به ظاهرم کرد.

 بری کوه؟به سالمتی تشریف می_

 لحن پرتمسخرش رو به خنده گذروندم.

 نه میرم دو؛ تو باغ شوشوجان._

 هاش رو برداشت و روی موهای خیسش کشید.ی روی شونهحوله

 بگم این باغ مال من نیست.اگه منظورت از شوشوجان منم که باید _

 لب و لوچم رو آویزون کردم.

 یعنی سرم کاله رفته؟ پس مال کیه؟_
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 ام انداخت و با صدای بمش گفت:نگاه چپکی به صورت درهم رفته

 خوای برو بگیرش؟مال عزیز. می_

 .ام رو متفکر نشون دادمقیافه

 فکر بدی هم نیست. نظرتو چیه شوشوجان؟_

 دست لباس برام از کمد در بیاری. نظر من اینه که یه_

ها رفتم. از حرف گوش کنیم تعجب کرد. توقع لجبازی و با خنده سری تکون دادم و به سمت کمد لباس

 .کل داشت اما من به یاد داشتم که به عنوان همسر توی این اتاق باهاش ساکن شدمکل

 مونی خونه یا میری بیرون؟چی بذارم برات؟ می_

 خوام ورزش کنم.برام بیار. مییه ست ورزشی _

 شرت برداشتم و به سمتش رفتم.یک دست گرمکن و تی

 کنند؟گیرند بعد ورزش میتو دهات شما اول دوش می_

 هام گفت:اش رو بهم نزدیک کرد و خیره به چشمها رو گرفت و نیم تنهلباس

و  ه صبح از شدت کوفتگیکنه کتو دهات ما زن توی تخت تا صبح به تن شوشوجانش لگد پرونی نمی_

 درد به دوش آب گرم نیازمند بشه.

ورد اش سر ختر شدم و انگشتم رو روی قطره آبی که از روی گردنش تا روی سینهبا پرویی بهش نزدیک

 .کشیدم

 شون رو سر منِ رزمی کار.های بافهم و شعوری داره دهاتتون، دست راستاِ ! چه زن _

ضالت اش تا روی عتر شدم. انگشتم رو از روی سینهکرد که باز بهش نزدیکهای باریک شده نگاهم با چشم

ام گرفتم اما تمشکمش ادامه دادم. با این که به بالشت نرم عادت داشتم و روی بالشت سفت سردرد می

ی دوره کمرش رفت و ی حولهدیشب روی این شکم سفت راحت خوابیده بودم. انگشتم تا روی گره

 کردم گفتم:پروا نگاهش میطور که بیهمون

 های دهاتتون دیگه چه کارهایی بلدن؟زن_

 تر شد و نزدیک صورتم لب زد:پروتر از من یک قدم نزدیک

 خیلی کارها._
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ز ی یک لذت جدید بود ای لبم رو به دندون گرفتم و نگاهم که ترکیبی از شور خواستن و تجربهگوشه

رنگ گرفته بودند. بوسیدن یک اغی بیش از حد آب هاش که به خاطر دهاش سرخورد روی لبچشم

 اومد این عالم رو تجربه کنم.بدعنق هم عالم خودش رو داشت و من بدم نمی وانسر

 بگو تا یاد بگیرم._

 ی لبش باال رفت.گوشه

 رو خانوم.تو خودت استادی ماه_

 ای زدم.تک خنده

 فقط برای تو._

 کم نشد.لبخند محوش جمع شد اما از انعطاف نگاهش 

 خوبه._

هام حس کردم در باز شد و هاش رو روی لبی حوله رو باز کردم. تا لبسرش بهم نزدیک شد و من گره

هردو خیلی سریع از هم فاصله گرفتیم. آیهان برگشت و به در پشت کرد. با ابروهای باال رفته به صورت 

رخ اش بود. سمن سشغول گره زدن حولهنگاهی به آیهان انداختم که می سمن نگاه کردم و نیمگر گرفته

 شد و با لکنت گفت:

 ی بود.سینشدم... دستم... دستم بند رد میمن... من... ببخشید نباید بدون در زدن وا_

 سینی صبحانه رو از دستش گرفتم و با لبخند گفتم:

 ون بخورم.اما من مشتاق بودم صبحانه رو با خودت ؛اشکالی نداره سمن خانوم. ممنون از زحمتتون_

ام به هوا رفت که آیهان بنده خدا انقدر خجالت زده بود که حرفی نزد و از اتاق بیرون رفت. شلیک خنده

 با حرص نگاهم کرد.

 رفت، نبستی هم نبستی شوشوجان._

ا از سر موقع سمن بود یومدن بیدونستم به معنی لعنت فرستادن به اپوفی کرد و سری تکون داد که نمی

منی که محال بود از نزدیکی به مردی که محرمم بود خجالت بکشم. سینی صبحانه رو روی سف برای أت

 تخت گذاشتم.

 خوای برای تو لقمه بگیرم؟خورم. میمن قبل از ورزش چیزی نمی_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

267 
 

 شرتش رو تنش کرد.تی

 طوری یا فقط امروز چون روز اوله؟!همیشه همین_

 :گردنم رو کج کردم و با نگاهی پر از ناز گفتم

 تونند تا این حد مهربون باشند؟یادت رفته تو خودت بهم گفتی آدم نیستم چون آدما نمی_

 جدی جواب داد:

 یادمه._

دار شدیم و من یه دستم به شیرخشک بود گیرم وقتی بچهپس روز اول و آخر نداره. االن من لقمه می_

 گیری.و یه دستم به پوشک اون موقع تو برام لقمه می

طور که درک رفتارهای عادی هام. تعبیر نگاهش سخت بود؛ همونجدی بود و خیره به چشمنگاهش هنوز 

ای هاش اومد به سمت من و لقمهمن براش سخت بود. دستی به صورتش کشید و بعد از پوشیدن لباس

که براش گرفته بودم رو گرفت اما همین که خواست اون رو توی دهنش بذاره نگاهش به دستمال کنار 

 افتاد. لبش رو به دندون گرفت و خط عمیقی بین ابروهاش نشست. خم شد و دستمال رو برداشت. سینی

چایی تو شیرین کنم؟ اونو بذار روی سینی هروقت دستت کثیف شد بردار. چرا االن برداشتی مثل یه _

 کنی تیمسار؟چیز عجیب نگاهش می

 ی دیگه شدم و زیرلب گفتم:مشغول گرفتن یک لقمه

 کنی؟خوری بعد ورزش میری اول صبحانه میعادت دا_

همین که سرم رو آوردم باال دیدم که با دوقدم بلند از اتاق خارج شد. با تعجب بلند شدم و خواستم 

 دنبالش برم که در رو بست و از پشت در اخطار داد:

 بیرون نیا._

ری از شوخی و شیطونی دونم چرا اما ایستادم و به حرفش گوش کردم. جدی گفته بود و دیگه خبنمی

نبود. با این حال خودم رو به در چسبوندم و به عادت همیشگیم که فال گوش ایستادن بود رو آوردم. 

 :صداش رو خیلی خفیف شنیدم

 این چیه مادر؟_

 دستمال._
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 دستمال؟!_

 خب...خب! رسمه!_

 کنه؟رسمه؟ کی رو دیدی توی دوهزار و نوزده یه همچین رسومات عهدبوقی رو اجرا _

 ماد چه ربطی به دوهزار و نوزده و شونزده داره پسرم؟ای ددن عروس و اثباتش به خانوادهوا! پاک بو_

 اگه به اون ربطی نداره به شما هم ربطی نداره._

 رسید:صدای سمن بهت زده به نظر می

 آیهان!_

 لحن آیهان آروم اما محکم بود.

کامال خصوصی بین من و همسرمه. به اهالی بیرون از شرمنده مادر اما این حقیقته. این یه موضوع _

 اتاقمون هیچ ربطی نداره حتی شمایی که تخم چشممی.

ها همچین رسم و شد. سعادتنمی ام. فلسفه پشت اون دستمال باورمدست گذاشتم روی دهن باز مونده

م مادرش تا این حد کردی آیهان کمی سخت گیرند اما فکر نمیدونستم خانوادهرسوماتی نداشتند. می

 ها و رسم و رسومات قدیمی!گیر کرده باشه توی گذشته

در که ناگهانی باز شد و به گوشم اصابت کرد آخم رو با گاز گرفتن لبم خوردم که آیهان بدون معذرت  

طور که از اتاق شرتش رو از روی تخت برداشت. نگاه چپ چپی بهش انداختم که همونخواهی سویی

 بانیشخند گفت: رفتبیرون می

 سزای آدم فضول همینه._

ی عاقل بدعنق! عاقل بود. پخته بود و فهمیده که اگه از اتاق بیرون رفت و براش دهن کجی کردم. مرتیکه

م آلود ی اخکرد. از اتاق که بیرون رفتم توی سالن با چهرهطور با اون دستمال منفور برخورد نمینبود این

که مادر بود و احترامش واجب؛ اما به قول آیهان یک سری مسائل فقط به . درسته سمن رو به رو شدم

 شه نه افراد پشت در اون اتاق. صاحب اون اتاق هم من بودم و آیهان.های اون اتاق مربوط میصاحب

هام سفی به سر تا پام انداخت، بدون این که خم به ابروم بیارم از خونه بیرون رفتم. هندزفریأنگاه پر از ت

ام رو پلی کردم. فقط کافی بود هر روز دو دور، دور این باغ بدوم تا و به گوشم زدم و آهنگ مورد عالقهر

دویدم و از امروز توی باغ عزیز هیچ وقت بدنم از فرم نیفته. تا دیروز توی پارک نزدیک به خونه می
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به شدت اقتدار و صالبتش  ی اون قد و هیکل نبود وای زدم. این اسم اصال برازندهشوشوجان. تک خنده

 برد.رو زیر سوال می

 راصلی بیشتدیدم. هرچه از ساختمون نمیاز ساختمون فاصله گرفتم و شروع کردم به دویدن. آیهان رو  

رسید. شد. درخت زردآلوشون زیادی پهن و پیر به نظر میمی ترهای باغ زیادفتی تعداد درختگرمی فاصله

های مورد اش بشینم و با چشم بسته آهنگها زیر سایهخواست ساعتدلم میهایی بود که از اون درخت

های سبزش هوس به دلم ام رو گوش کنم. از دویدن غافل شدم و به سمت درخت سیب رفتم. سیبعالقه

رسید و تصور طعم ترشش بزاق دهنم رو زیاد انداخت و دستم به سمت یکیشون که زیادی سبز به نظر می

. بوش کردم و با لذت از عطر خوشش چشم بستم. همین که دهن باز کردم یک و چیدمش کرد، دراز شد

 :گاز جانانه خودم رو دعوت کنم صداش رو شنیدم

 خورن؟تو دهات شما میوه رو نشسته می_

 سیب رو توی دستم چرخوندم و بعد با آخرین شدت ممکن به سمتش پرت کردم.

 مزاحم._

اش برخورد کرد و شدت پرتابم اما نگرفت و سیب درست با وسط سینهگیره کردم سیب رو میفکر می

انقدر زیاد بود که قسمتی از سیب شکست. عضالت صورت آیهان منقبض شد اما چیزی به روی خودش 

 نیاورد.

 انگاری باید عادت کنم به کتک خوردن از دستت سعادت؟_

 خجالت زده از درخت فاصله گرفتم تا بهش نزدیک بشم.

 گیریش.م. فکرکردم میسفأمت_

. حرفی نزد و یک قدم برداشت که پاش به سیب برخورد کرد و سیب قل خورد و به سمت پایین باغ رفت

ا دفعه هردو بزمان یک قدم به جلو برای گرفتن سیب برداشتیم. نگاهی به هم انداختیم و یکهردو هم

های عادت داشت به همون کتونی هام نو بود و پاهای منآخرین سرعت به سمت سیب دویدیم. کفش

دم. از ها برنده شکثیف و کهنه که اعتقاد داشتم توی تمام مسابقات دو برام شانس آوردند و به وسیله اون

تالش آیهان برای عقب نموندن از من مشخص بود هدفش گرفتن سیب نیست و برنده شدن از منه. 

ده ازش هم و نفسی بری که هنوز داشتم با صورتی در رسیدیم که با آخرین انرژیداشتیم به انتهای باغ می
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های جلو زدم و درست نزدیک به حصارهای فلزی که انتهای باغ بود ایستادم، پنجه قفل کردم توی سوراخ

 و سیب توی دستش بود و ی چند قدم ازم ایستاده بوداصلهحصار و نفس نفس زنان نگاهش کردم. با ف

دم ام پیچیده بود به بیرون فوت کراومد با دردی که توی سینهنیشخند به لب داشت. نفسم رو که جا نمی

جا وا برم و چند لحظه بشینم. بهم نزدیک شد و با خواست همونو زیرلب بهش لعنت فرستادم. دلم می

 لحن پیروزش گفت:

 چطوری سعادت؟_

 ای که پر از خاک بود رو جلوم گرفت.. حرفی نزدم که سیب شکستهنگاهش کردمبا اخم و نفس سوزان 

 ی برنده شدنت.نوش جونت. جایزه_

دستش رو پس زدم و خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستم رو کشید و از شدت قدرت دستش جلوش 

 ام و ماساژش داد.پرت شدم و رو به روش ایستادم. دستش رو گذاشت وسط سینه

 زنه.آخی، چه نفس نفس هم می_

 با اخم دستش رو پس زدم که با خنده سیب رو جلوم گرفت.

 عادت ندارم دست رو زن بلند کنم اما عادتم ندارم کار کسی رو هم بدون تالفی بذارم._

دلیل گفت. تالفی کرده بود و من چه احمق بودم که بیی من میی خودش و سوز سینهداشت از درد سینه

ای که خر بودنم رو اثبات کرده بود، شایدم مبارزه طلب بودنم رو! مرد مسابقه گذاشته بودم. مسابقه با این

کنم از جایگاه باالیی برخورد دار بستگی داشت توی ذهن آیهان چه جایگاهی داشته باشم که فکر نمی

 تفاوت گفتم:بوده باشم. بی

 باشه تالفی خوبی بود زرنگار._

نار زدم و خواستم از کنارش رد بشم که باز مانعم شد و سد راهم شد. کالفه نگاهش اهمیت کدستش رو بی

 کردم که با نیشخندش نگاهم کرد.

 یادت نره فرمانده منم، شاید بذارم سربازم جولون بده اما در آخر اونی که رئیسه منم._

 .پوزخند زدم

 تو هم یادت نره ماه منم، غالم تویی._

 حوصله گفتم:واستم از کنارش رد بشم که باز سد راهم شد. بیای زد و باز ختک خنده
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 آیهان خسته شدم. گشنمه._

 من از این که کاری رو نیمه تموم بذارم بدم میاد._

هام قفل شد. دلم ریخت و حتی از گیج و سوالی نگاهش کردم که نگاهش روی صورتم چرخید و روی لب

هام و انگار مانعی توی نگاهم ندید که به چشمنگاهش هیجان سرازیر وجودم شد. نگاهش برگشت 

هاش رو به هاش سر خورد الی موهام و دستش چنگ شد پشت سرم. صورتم رو جلو کشید و لبپنجه

شرتم موقع دویدن از سرم افتاده بود و کش موهام شل شده بود و بیشتر هام چسبوند. کاله سوییلب

 ترس به تنم رسوخ کنه وم رو روی هم گذاشتم. نذاشتم هاموهام از الی کش بیرون ریخته بودند. پلک

زد اما نه از . حس بدی نداشتم، قلبم تند میتمرکز کردم های مغزمهای بدن و سلولتک اندامروی تک

د ام بیدار شدنهای زنانهتک سلولبلکه از هیجان؛ البته که هیجان هم یک نوع احساس بود. تک ،احساس

نرم  هاش. با خودم که رودربایسی نداشتم حرکت لبخنه کرد و عقلم رو زائل کردرتا مغزم نیاز ریشه ی و 

 خوام گفته بود هروقت آمادگیبود و این آروم رفتار کردنش دیونه کننده بود. نگفته بود هیچ وقت نمی

وب واری بلد بود خام کنه خود عوضیش بود که به طرز لعنتیپیدا کردی و قطعا کسی که قرار بود آماده

و هام رهام حرکت کردند و دور گردنش گره خوردند. قرار نبود تنها اون لذت ببره. انگشتببوسه. دست

 تر شد ودستش دور کمرم محکمحلقه ی هام دادم که توی موهای پشت سرش فرو بردم و حرکتی به لب

ش از لب پایین شرتم رو توی مشتش فشار میده راحت بود. گاز نه چندان مالیمیاحساس این که سویی

م هاش خندیدهاش متوقف شد. چشم باز کردم و نگاهش رو اخمی دیدم. با شیطنت روی لبگرفتم که لب

 جا لب زدم:و همون

 سیبمو که نذاشتی گاز بزنم پس باید جورشو بکشی._

ای که گازش گرفته بودم. بدون هام رو دوطرف صورتش گذاشتم و بوسه محکمی گذاشتم روی نقطهدست 

 ای از رویای که ذرهکرد. لذت اون بوسهام داشت افسار پاره مین که متوجه بشم نیازِ تازهِ بیدار شدهای

هامون رو جدا کنم؛ همین که شوهرم ای اتصال لبعشق و احساس نبود چنان زیاد بود که نخوام لحظه

. مملو از لذت ادامه بدیمای بود تا به این مسیر پرتنش و بود و همسرش بودم دلیل کافی و قانع کننده

هاش با تر شد. صدای نفسهام دور گردنش محکمکمرم رو به همون حصارهای فلزی تکیه زد و دست

سوخت، اکسیژن نیاز داشتم و کنترل بدنم از دستم خارج ام میهام آمیخته شده بود. سینهصدای نفس
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ای هی غیرمنتظرانیان داد به اون بوسهشده بود. انگار آیهان بیشتر از من روی خودش تسلط داشت که پا

هاش رو پهن کرد روی صورتم. با که من با کمال میل ازش استقبال کرده بودم. نفس گرفت و نفس

 دار روی لبش زمزمه کرد:های مخمورم نگاهش کردم که با لبخند معنیچشم

 گیر امروزمون.پایان خوبی بود برای ورزش نفس_

وی موهاش کشیدم و تازه به یاد آوردم که نوازشم نکرده بود. به روی خودم وار رهام رو نوازشانگشت

 نیاوردم و با لبخند محوی چشمک زدم.

 شک نکن._

هاش رو دورم شل کرد و آروم از آغوشش فاصله ی پرو رو داد میزد حصار دستبا نگاه خندونی که کلمه

فاق هام کشیدم. نباید این اتدستی به لبگرفتم گرفتم. در حالی که تپش پرهیجان قلبم رو نادیده می

خواست. قطعا یک دوش آب هاش رو میواری تنم لمس دستکرد اما به طرز دیوانهذهنم رو مشغول می

 سرد دوای این درد تازه از راه رسیده بود.

 .دمشکرد. از نگاهش هول کردم اما خیلی زود به خودم مسلط به آیهان نگاه کردم که موشکافانه نگاهم می

 گوشی و هندزفریم کو؟_

 های خالیش رو نشونم داد که مشتی به بازوش زدم.دست

 تونستی تموم کنی. گوشیم کوش؟حاال اون کار نیمه تموم رو تو اتاقمونم می_

 شونه باال انداخت به معنی ندونستن که زیرلب گفتم:

 خوره. کشک خالشه دیگه.آشو با جاش می_

 که ناباور نگاهش کردم. نگاه متعجبم رو که دید گفت: اش به گوشم رسیدصدای خنده

 فکرکنم من هیچ وقت با تو پیر نشم._

 پرخوندم پرسیدم:طور که نگاهم رو روی زمین پر از برگ میهمون

 چطور؟_

 بدون این که جواب بده راه برگشت رو درپیش گرفت که دنبالش راه افتادم و از بازوش آویزون شدم.

 گوشیم کوش آیهان؟_

 بدون این که بهم نگاه کنه گفت:
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 مسلما از جیبت افتاده._

 خرگوش! با این زرنگی چطور تونستن ازت مدارکت رو بدزدن؟_

 ابروهاش سخت به هم گره خورد و به خودم لعنت فرستادم که گند زدم به حال خوب هردومون.

 خب حاال ترش نکن، اگه گوشیمو پیدا کنی بهت جایزه میدم._

 ستی متفکرانه گفت:و با ژ ایستاد

 اما من پیشنهاد بهتری دارم._

 دست به سینه شدم و با اشتیاق گفتم:

 شنوم؟می_

 ام رو توی دستش گرفت و بوسه سریعی به لبم زد.چونه

 گردی.گیرم و تو دنبال گوشیت میمن جایزمو می_

ون اصلی دوید و در م رو گرفته بود. خندید و با دو به سمت ساختمابا حرص زدم زیر دستش که چونه

 همین حین گفت:

 همون لحظه که شروع کردی به دویدن کنار درخت زردآلو افتاد._

 به سمت درخت دویدم و با خودم غر زدم:

 بمیری تو، خب از اول بگو. _ 

بعد از این که گوشی و هندزفریم رو پیدا کردم به خونه رفتم. سالن خالی بود و انگار توی این یک ساعت 

دار نشده بود. آیهان توی آشپزخونه بود و مشغول آب خوردن. به سمتش رفتم و لیوان نیمه هیچکس بی

 خورده رو از دستش گرفتم و یک قلپ خوردم.

 بقیه هنوز خوابن؟_

 های توی سینک اشاره کرد.به ظرف

 شونو خوردن و رفتن پی کارهاشون.صبحونه_

 م انداختم.چینی روی بینی

 پس من و تو چی؟_

 رو از دستم گرفت. در یخچال رو باز کرد و بطری آب میوه رو برداشت.لیوان 
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 به گمونم مادر باهام قهر کرده._

 البته برامون صبحانه هم آوردن._

 بطری آبمیوه رو از دستش گرفتم.

ازه ی تهای غیرطبیعی. تا تو سینی صبحانه رو از اتاقمون بیاری من آبمیوهمن عادت ندارم به آبمیوه_

 گیرم.می

ی ها رو مطور که پرتقالحرف از آشپزخونه بیرون رفت. تا آبمیوه گیر رو زدم به برق برگشت. همونبی

 شستم گفتم:

 ام رو با یه لیوان آب پرتقال شروع کنم.تونی مشغول بشی. من عادت دارم صبحانهتو می_

 اش قفل کرد و گفت:هاش رو زیر چونهدست

 چیزهایی عادت کنم.منم بدم نمیاد به همچین _

ها رو روی میز گذاشتم و از دور میز لبخندی زدم و مشغول آبمیوه گیری شدم. بعد از اتمام کارم لیوان

ه شرتم رو باز کردم و لیوان رو بی آشپزخونه یک صندلی عقب کشیدم و نشستم. زیپ سوییشش نفره

رد. تا لیوان رو به لبم نزدیک کردم با سمت آیهان بردم که لیوان رو برداشت و نصفش رو با یک قلوپ خو

 کمی مزه مزه کردن حرفش گفت:

خبر کنه، پوالد هم عادتشه خیلی غیرمنتظرانه و بیتوی این خونه به جز من آقامرتضی هم زندگی می_

 خداحافظی هم بره.بیاد و غیرمنتظرانه و بی

 نفسی گرفت و من منتظر نگاهش کردم.

تو با ی خودش راحت باشه و راحت زندگی کنه اما وقتی خونهوی خونهدونم هرکسی حق داره تمن می_

چندنفر دیگه هم شریکی طبیعتاً مجبوری از یه سری قوانین پیروی کنی و یه سری مسائل رو رعایت 

 خواد یه چیزایی رو جلوش رعایت کنی.کنی. مرتضی شاید شوهرمادر من باشه اما پدرم نیست. دلم می

هام رو با زبون تر کردم. هام رو دورش حلقه کردم. لبدهنم پایین آوردم و دوتا دستلیوانم رو از جلوی 

هاش سخت نبود اما درکشون...! خب حق داشت اما من عادت نداشتم به این که توی خونه...! معنی حرف

و ت تونستیازدواج کرده بودم، وارد مرحله جدید و جدی شده بودم. همیشه اعتراض راه درستی نبود، می

بعضی موارد هم کوتاه بیای، تو مواردی که طرف مقابل حق داشته باشه و نظرش درست باشه. آیهان حق 
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 ی خودم راحتداشت از من بخواد جلوی ناپدریش پوشش مناسب داشته باشم، منم حق داشتم توی خونه

مدت از تاپ و کرد من یک باشم اما گاهی باید با شرایط کنار بیای. و شرایط این خونه ایجاد می

تونستم هام بود، واکنشم رو زیر نظر داشت و می. نگاهش به چشمهای راحتی و خنکم فاصله بگیرمشلوارک

 ای از آبمیوه ام رو خوردم.خواد ناراحتم کنه. لبخند زدم و جرعهتشخیص بدم که نمی

 فهمیدم._

 من سعی ندارم عوضت کنم اما..._

های مرد تونم به غیرت و خواستهی آزاد و اوپن نیستم. هنوز هم میکنمن اونقدرها هم که تو فکر می_

زندگیم مثل پدرم، تو و برادرم احترام بذارم و تا حدی که درست باشه بهشون عمل کنم. هرکسی یه خط 

محدود نبودم، من حد و ی روشن فکری داشتم اما بیای داره. من شاید خانوادهقرمزهایی و یه محدوده

ای که پدرم برام تعیین کرد خارج بشم، مسلما االن بودم و هیچ وقت سعی نکردم از محدوده حدود رو بلد

تونم خط قرمزهای تو رو رعایت کنم و حد و حدودم رو رد نکنم. این که من به نظر تو احترام هم می

 و درک متقابله. کنم عوض شدن نیست احترامذارم و بهش عمل میمی

 ای معروفش نمایان شد.د سکتهی لبش کج شد و لبخنگوشه

 همه چی کنار میای؟ تو چرا انقدر زود با_

 ی بزرگی برای خودم درست کردم و با چشمک ریزی گفتم:لقمه

 زندگی رو سخت نگیر تیمسار._

 آخرین جرعه آب پرتقالش رو خورد و بلند شد.

 .شبگیری تونی انقدر آسونچه خوب که تو میگیرم اما سختش نمی_

 توی دهنم گذاشتم و قبل از جوییدنش گفتم:لقمه رو 

واسه ناراحتی هزار دلیل هست و واسه خوش بودن فقط یه دلیل. پس بهتره همون یه دلیل رو بچسبم _

 تا از دست نرفته.

 کرد پرسید:طور که سرپا یک لقمه کره و عسل برای خودش درست میهمون

 اون یه دلیل چیه اون وقت؟_

 زندگیم.خودم، جوونیم، لحظات _
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 یید تکون داد.أنشونه تدستش جلوی دهنش متوقف شد و نگاهم کرد. سری به 

 جواب منطقی و درستی بود اما این شد سه تا دلیل._

 دونم.می_

. ی لبش بود به سمت در رفتهام جلو کشید و با لبخند محوی که گوشهشرتم رو تا روی چشمکاله سویی

 کاله رو عقب فرستادم و پرسیدم:

 ی سرکار؟میر_

 ای برای بعدش ندارم.برنامه ،میرم یه سر به عزیز بزنم_

ها توی ماشین ظرفشویی شدم که از آشپزخونه که بیرون رفت میز رو جمع کردم و مشغول چیدن ظرف

 صدای ریحانه رو از پشت سرم شنیدم:

 اون ماشین بال استفاده ست._

 خند گفتم:ایش تعجب کردم اما با لبدفعهبرگشتم و از حضور یک

 سالم صبح بخیر._

 بدون این که جواب سالمم رو بده یک فنجون چای برای خودش ریخت.

 د.شنکنه تمیز شسته نمیها توی ماشین قدغنه چون حس میزن عمو سمن وسواس داره. شستن ظرف_

 ای به فنجونش کردم.سری تکون دادم و اشاره

 م حرف بزنیم؟ شنیدم معلمی.خوای تازه دم کنم و یکم باهچای جوشیده شده می_

 با هیجان ادامه دادم.

 ها چطوره؟سر و کله زدن با پسربچه_

 لبی به فنجونش زد و جدی گفت:

 خوری؟نجوشیده. تو هم می_

 بدم نمیاد._

 از کنارم رد شد و گفت:

 ها برای خودت بریزی عروسِ عمو.تونی بعد از شستن ظرفمی_
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ی پوکرفیسی به رفتنش نگاه کردم. پیشونیم رو خاروندم و نگاهی چهرههام رو روی هم فشار دادم و با لب

 ای زدم و زیرلب با خودم گفتم:به سینک پر از ظرف انداختم. تک خنده

 خب حداقل تو وایسا خشک کن. اون چایی گیرکنه تو گلوت خانوم معلم._

ای کردم. تا خواستم دستم کنم صدها دستکش پیدا هام رو تا آرنج باال زدم. از توی یکی از کابینتآستین

 خشک سها مانعم شد:

 ها برای شستن سرویس بهداشتیه.اون دستکش_

 های پوشیده از دستکشم رو نشونش دادم.دست

 نو بودن._

کنیم؛ چون مامان وسواس داره و معتقده با دستکش ها از دستکش استفاده نمیما برای شستن ظرف_

 شه.ها مانع تمیز شدنشون میشده به دستکششند و چربی جذب ها تمیز نمیظرف

 معنی داشت این زن وسواسی.چه اعتقادهای بی

 خب من حاال چیکار کنم؟_

 بهم نزدیک شد و کنار سینک ایستاد.

شورمشون. بابا صبح زود رفت سرکار و به احتمال زیاد برای شما نیاز نیست کاری بکنی من خودم می_

کنم قبل از اخطار مامان لباستونو عوض کنید. شاید داداش پوالد هم میگرده. بهتون توصیه ناهار برمی

 برای ناهار بیاد.

 .ها کمکت کنمونم تو خشک کردن ظرفتمرسی سهاجان اما من می_

 اش خشک و صداش جدی بود.هاش رو با مایع شست و بعد اسکاچ رو برداشت. چهرهدست

 نیازی نیست از همین روز اول مشغول بشید._

 یزم بامن راحت باش. الزم نیست جمع خطابم کنی.عز_

 دوستانه ادامه دادم.

 منم عین خواهرت._
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ها شد. بدعنق و تلخ نه اما از اون بدون این که به حرفم واکنش مثبتی نشون بده مشغول سابیدن ظرف

ل ت مثداد هرکسی باهاش صمیمی بشه و پا بذاره به حریمش. غد بود! درسدخترهایی بود که اجازه نمی

 شدم و اون بیشتر اوقات پوکرفیس بود.روزهای اولی که با آیهان رو به رو می

ام رو آوردم و مشغول چیدنش از آشپزخونه بیرون رفتم و راه اتاق عزیز رو درپیش گرفتم. مدتی که جهزیه

ین که سمن با اگنجید توی اتاق شدم با عزیز آشنا شده بودم. مادرِ پدر آیهان بود و اوایل توی باورم نمی

کنه. کنار در ایستادم و آیهان رو دیدم که مشغول دادن اش مراقبت میهاش از مادرِ شوهرِ فوت شدهاخالق

اش مهربون های عزیز بود. نی رو توی دهنش گذاشت و عزیز قرصش رو خورد. صورت پیر و چروکیدهقرص

ها گفتند آدمبود و غیرقابل نفوذ! میبود اما نگاهش درست مثل سمن، آیهان، سها و حتی ریحانه خشک 

شد از نگاهشون شناخت و با های این خونه رو نمیشه شناخت اما به نظر من آدمهاشون میرو از چشم

شون که نفوذ بهش هاشون ارتباط برقرار کرد. یک حفاظ خاص داشتن برای دو گودال سیاه رنگچشم

 غیرممکن بود.

 د دستی براش تکون دادم.های عزیز که به سمتم چرخیمردمک

 سالم عزیز. صبح بخیر._

 آدینه!_

 ای زد.آیهان تک خنده

 نه عزیز. آدینه مرده. مهرو همسر منه._

 آدینه کیه؟_

 مامان ریحانه._

اومد و حتی توی . دختری که هیچ از من خوشش نمیام گرفتاز تصور این که مادر ریحانه باشم خنده

بود؛ اما مجبور بود تا زمان ازدواجش من رو توی این خونه کنار  مراسم عروسیمون هم شرکت نکرده

 خودش تحمل کنه.

 ی لب عزیز رو که خیس شده بود پاک کرد و گفت:آیهان گوشه

 عزیز دوست داری امروز ببرمت توی باغ و یکم هوا بخوریم؟_
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گفت وقتی چندسال عزیز نگاهش به من بود و جوابی نداد. آلزایمر داشت و بدنش فلج بود. سارگل می

 رسونه بازنه و یکی از دزدها عموعلی، بابای ریحانه رو به قتل میی طالفروشی دزد میپیش به مغازه

 شه. زیر نگاهش کمی معذب شدم و گفتم:کنه و به این حال دچار میشنیدن خبر فوتش سکته می

 من برم دوش بگیرم. خداحافظ عزیز._

عزیزی که هیچ درکی از اطرافش نداشت برخورد کردم کمی تعجب کرد  طور عادی باآیهان از این که این

هام دنبال شلوار و شومیز ای به اتاق خودمون رفتم. دوش گرفتم و از بین لباسو من بدون حرف دیگه

 های سفید داشت.گشتم. یک شلوار کرم برداشتم و یک شومیز بلند خال خالی. کالباسی بود و خال

خواست تو یک روز خاص بپوشمش و هایی بود که دلم میو چین دار. از اون لباسهاش گشاد بود آستین

 تر از روز اول زندگی مشترکم؟چه روزی خاص

مامان بهم زنگ زد و کلی رفع دلتنگی و نگرانی کردیم. با چه بغضی پشت گوشی گفته بود مراقب خودت 

کردم و انقدر بزرگ شده بودم که نمیباش و من چقدر باورش برام سخت بود که دیگه باهاشون زندگی 

 حاال یک زندگی برای خودم داشتم. یک زندگی جدا! یک زندگی شخصی! یک زندگی خصوصی!

ی جناب روز اول زندگی مشترک چندان جالب و خوب نبود اما بد هم نبود. صبحش که واقعا با بوسه

های تلخ مرتضی و پر از سوال سمن و اخم هایسروان به یادموندنی شد اما ظهر، موقع تایم ناهار زیر نگاه

تفاوت سها اصال خوب نبود. سارگل هم از شانس بدم تمام روز رو کالس نگاه پرغیظ ریحانه و سکوت بی

 ها به من تغییر نکرد.داشت و دانشگاه بود. با ورود پوالد به خونه سکوت از بین رفت اما نگاه

ش هاش نصفتوی بشقابش گذاشت و بعد از جدا کردن دونه پوالد لیمو امانی توی ظرف قورمه سبزی رو 

 رو خورد و از طعم ترشش لبش رو لیسید.

 گذره؟ دیگه دورانِ خوش بخور و بخواب تموم شد.دخترهای خونه چطورن؟ با کارهای خونه خوش می_

 گفت:های مورد خطابش رو معین کرد. سها حرفی نزد اما ریحانه شخص ،با نیشخند به سها و ریحانه

امروز مرخصی بودم و در حد توانم کمک کردم به زن عمو. اون قرمه سبزی که مشغول بلعیدن هستی _

 کار منه.

 پوالد با ناخنش الی دندونش رو تمیز کرد و گفت:

 ها این یعنی روزهایی که بری الف ب پ ت درس بدی قرار نیست کاری بکنی؟_
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 ریحانه مغرورانه گفت:

 نه.مسلما وقتی تایمم پره _

خب سها کوچولو هم که مشغول کشف میکروب هاست. زن بابا هم که واریس داره واسه همین درد _

پاهاش مجبور شدیم خدمتکار بگیریم. حاال که خدمتکارمون از رده خارج شده کی باید کارهای خونه رو 

ت خرت بکنه؟ سارگل هم که عروس مردمه، دو روزی هم که هست تا بخواد یه کاری رو بکنه به خر

 کشه.افته و ماشین نفسش از کار دست میمی

 به من نگاه کرد و بعد به سمن.

خواستی دختر هووی سابقتو بکنی خدمتکار این همه اصرار واسه زن گرفتن آیهان همین بود؛ می سپ_

 ات.خونه

 ابروهام به هم نزدیک شد و مرتضی خیلی جدی هشدار داد:

 غذاتو بخور._

 کنار زد. پوالد بشقاب خالیش رو

 خوردم._

 سمن با لحن سنگین و طعنه واری گفت:

 نوش جان._

هاش رو دراز کرد و هر دو دستش رو پشت صندلی پوالد اهمیتی نداد و به صندلیش تکیه زد. دست

دونم چرا اما سمن اخم کرد اش آیهان. نمیدوطرفش گذاشت. یک طرفش سها نشسته بود و طرف دیگه

 گفت:آمرانه و 

 و خوردی برو سر درست.سها غذات_

 سها بدون حرف از جا بلند شد و به اتاقش رفت. پوالد رو به آیهان گفت:

 خوام برم یه سری به سردار بزنم. تو نمیای؟می_

 اش رو کنار بشقاب خالیش گذاشت و جواب داد:ی نوشابهآیهان لیوان نصفه

 خبرم؟پری! خبریه که من ازش بیتازگیا خیلی با سردار می_

 بر که زیاده منتها به تو و تمام افسرهای خارج از پرونده مربوط نیست.خ_
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 آیهان اخم کرد.

 یادم نمیاد توی اون پرونده یه ستوان نقشی داشته باشه._

 نقشمون عین شما پررنگ نیست سلطان اما خارج از گودم نیستیم._

 آیهان جدی نگاهش کرد و پرسید:

 با سردار چیکار داری؟_

 میز بلند شد و کتش رو که دور صندلی انداخته بود تنش کرد. با نیشخند جواب داد:پوالد از پشت 

 خوام یه توک پا برم پیشش واسه تمدید.مهلت صیغه رو به پایانه، می_

 مرتضی با حرص و خشم دستش رو مشت کرد. ریحانه از خجالت سرخ شد و اخم آیهان پررنگ شد.

 چرا پیش سردار؟_

 هم سردار بهم معرفی کرد.چون کیس موردنظر رو _

 پوزخند زد.

تونه فکر شیرین رو از سر من بندازه اما کور خوندین، هم تو ی شرعی و حالل میفکر کرد با یه رابطه_

 ذارم.مونم عین تو هم به خاطر قانون کنارش نمیی دلم میهم سردار. من پای خواسته

 تر کرد و رو به من گفت:پوزخندش رو پررنگ

 ی خونه زیاد به خودت سخت نگیر آخرش قرار نیست کسی بهت بگه دستت درد نکنه.تو کارها_

 از سالن خارج شد و نگاه عصبی آیهان دنبالش کشیده شد. مرتضی رو به آیهان با سرزنش گفت:

 شه به تو.کنم آخرش ختم میبه هر اشتباه پوالد که نگاه می_

 پوزخند زد.با استهزا آیهان 

ه به کنها رو انتخاب میساله نیست. عقل و قدرت انتخاب داره و این که همیشه بدترینی دو پوالد بچه_

 من مربوط نیست.

 از پشت میز بلند شد که مرتضی پرسید:

 تو خبر داشتی پای این زن نامحترم رو سردار به زندگیش باز کرده؟_

 کردم.مسلما اگه خبر داشتم سکوت نمی_

 د و دستمال رو روی میز انداخت.مرتضی عصبی دور دهنش رو پاک کر
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 هاش رو به راه کج بکشه نوبره واال.آدم سردار مملکت باشه و زیر دست_

 کرد در جوابش گفت:گرفت و حرص و عصبانیتش رو تماشا میطور که نگاه ازش نمیآیهان همون

بِ دلِ پوالد خیلی با این که این خانوم محترم یا به قول شما نامحترم رو ندیدم اما مطمئنم از انتخا_

ها برسه که ستوان زرنگار دلش پیش یه مجرم زیرتیغه که از قضا دونید اگه به گوش باالییبهتره. می

مون گرفته و حاال با گم شدن مدارک ای که چهارساله خواب و خوراک رو از همهربط نیست به پروندهبی

 شه؟دوباره به نقطه صفر رسیدیم چی می

 هاش و آیهان نگرانی رو از نگاهش خوند.اما هراس دوید توی چشممرتضی جوابی نداد 

پس بذارید سرش گرم همین زن نامحترم باشه تا فکر اون دختر سرش رو به باد نداده. مطمئنا این کار _

برخالف عقاید و اصول رفتاری سردار بوده اما چون نگران پوالد بوده و ترسیده از تصمیمات مقامات باال 

 ین کاری زده.دست به همچ

 پوزخند زد.

زنه. از یه طرف کامش عت طلبه و دست رد به هیچی نمیفها مناما چه کنیم که پوالد هم مثل بعضی_

 کنه و از طرفی دنبال کارهای شیرین شهسواره.رو با این خانوم نامحترم شیرین می

 لبش رو به دندون کشید و نگاهش رو باریک کرد.

که پوالد باید از همین االن به فکر تهیه لباس سیاه باشه. شهسوارها آب بشند اگه این پرونده دست منه _

انی که به کشم تا زمبرند تو زمین، خاک بشند برند تو هوا، ابر بشند برند تو آسمونا من یکی پا پس نمی

 هدفم نرسیدم.

 ت. حرف کارشهاش توی سالن مسکوت طنین انداخهای بلندش از میز فاصله گرفت و صدای قدمبا قدم

وجدان و سنگدل! انقدر سنگدل شد و حتی بیتر از ترس میتر از جدی و ترسناکاومد جدیکه پیش می

ی پوالد و آیهان سخت بود. دشمن نبودند اما که هدفش اعدام شدن یه آدم زیرتیغ باشه. درک رابطه

 تظاهر کردن به دوستی رو هم بلد نبودند.

 آروم گفتم: 

 ه. خیلی خوشمزه بود.دستتون درد نکن_

 زمان بامن بلند شد و رو بهم گفت:از پشت میز بلند شدم که مرتضی هم
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ها با سینی چایی بیا توی بالکن. من و سمن خانوم کجا عروس؟ بعد از جمع کردن میز و شستن ظرف_

 بدمون نمیاد یه گپ و گفتی با نو عروسمون داشته باشیم.

مالت رو پس زدم و توی سکوت نگاهش کردم. انگار از نگاهم هام حبس کردم و جزبونم رو پشت لب

 افکارم رو خوند که گفت:

 بره.سمن واریس داره. خوب نیست زیاد سرپا وایسه وگرنه تا خود صبح از پا درد خوابش نمی_

هاش رو کنترل کنه. هه دیدم که سرسختانه سعی داره کش اومدن لبزد. میهای سمن برق میچشم

از چی؟ از این که شأن من توی این خونه در حد یک کلفت بود یا از این که شوهرش به  خوشحال بود؟

فکرش بود؟ همراه مرتضی از سالن غذاخوری بیرون رفت و من نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم شرایط 

جدیدم رو درک کنم. درکش سخت بود. این میز دوازده نفره و این همه سرویس چینی و جمع کردن 

ست نخوره برای منی که زیاد اهل کارهای خونه نبودم سخت بود. شاید اگه ریحانه با نیشخندش غذاهای د

اومدم اما رفت و من موندم و یک عالمه تر باهاش کنار میکرد راحتگذاشت و کمی کمکم میتنهام نمی

ریحانه  دم.ام کشیدم. حسابی پر بود و سنگین شده بوکار توی روز اول زندگی مشترکم. دستی به معده

 دست پخت خوبی داشت و قرمه سبزیش حسابی چسبیده بود. خطاب به خودم گفتم:

انصاف نباش اون غذا رو پخت، سها و سمن هم میز رو چیدن، خب تو هم حاال باید میز رو جمع مهرو بی_

 ها رو بشوری. هرکس یه سهمی داره دیگه. نکنه توقع داری فقط بخوری و بخوابی؟کنی و ظرف

 یدم.خند

ی بابا بود و گذشت. حاال باید درست عین یه خانومِ خونه به وظایفت عمل اون روزها مخصوص خونه_

تونی پای تصمیمی که گرفتی وایسی و جا نزنی. تو تصمیم گرفتی با آیهان کنی و نشون بدی که می

 تونی پای خوبهمسر و همخونه بشی و زندگی تشکیل بدی پس از همین روز اول جا نزن و ثابت کن می

 و بد تصمیمت وایسی.

کردم که کمک کردن توی کارهای خونه به زدم و خودم رو توجیه میطور که با خودم حرف میهمون

ها رو جمع کردم. مشغول دستمال معنی این نیست که شأن منو در حد یک کلفت پایین آوردند ظرف

گاهم به سمتش چرخید. لباس بیرون تنش م رسید. نکشیدن روی میز بودم که عطر گرم آیهان به بینی

 بود. پرسیدم:
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 میری بیرون؟_

 باید یه سر برم پیش سردار._

 برو به سالمت._

ها خواست یه چیزی بگه اما نگفت و زیرلب خداحافظی کرد و رفت. شستن ظرفچند لحظه نگاهم کرد. می

فنجون ریختم. به سمت بالکن . چایی دم کردم و سه ام کردزیادی ازم وقت گرفت و بیش از حد خسته

ام به هرفتم. از پشت در بالکن ریحانه و سمن و سها رو دیدم و خبری از مرتضیِ گوشت تلخ نبود. دست

 سینی بند بود و خواستم ریحانه رو صدا بزنم تا در بالکن رو باز کنه که حرفش مانعم شد.

 زن عمو زیادی حال عروستون خوب بود._

 نگاهی به ریحانه انداخت.های عینکش نیمیرون کشید و از پشت شیشهسمن سر از توی کتابش ب

 آره خداروشکر._

 ریحانه پوزخند زد.

 آره واقعا خداروشکر._

 ریحانه حرفتو رک و پوست کنده بگو._

حرفی ندارم زن عمو. به هرحال کسی که بار اولش باشه از درد از اتاقش بیرون نمیاد اما کسی هم که _

 دردی نداره. چرا؟ بار اولش نباشه

 های سمن و با پوزخند و لحن طعنه مانندی ادامه داد.زل زد به چشم

 هـــــا داشتند.چون بار اولش نبوده و تجربه_

ام و بغض از راه رسید تا توی گلوم بشینه اما پسش زدم و اجازه ندادم شخصیتم نفسم حبس شد توی سینه

 انتظار داشتم سمن گفت:چه که پیش خودم خرد بشه. برعکس اون

 ریحانه بهتر نیست از روز استراحتت استفاده کنی و توی مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت نکنی؟_

 ریحانه کنف و ضایع همراه با خجالت از جاش بلند شد و آروم گفت:

 بله حق باشماست._

 گفت: کردطور که نگاهش رو معطوف کتاب میسمن دوباره کتابش رو باز کرد و همون

 برو عزیزم استراحت کن. فکرتم مشغول نکن من حواسم به همه چیز هست._
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. بدون این که خجالت بکشه یا شرمنده بشه از کنارم رد ریحانه در بالکن رو باز کرد و بامن رو به رو شد

دادم تا این حد پاش رو فراتر از گلیمش دادم از من خوشش نیاد اما حق نمیشد و رفت. بهش حق می

بذاره. وارد بالکن شدم و سینی رو روی میز گذاشتم. سمن متوجه نشد. حواسش نه به کتابش بود نه به 

 من. مأیوس از تشکرش خواستم از بالکن بیرون برم که صدام زد:

 مهرو._

 .ایستادم و منتظر نگاهش کردم

 خوری؟خودت چایی نمی_

 نه من عادت ندارم بعد از ناهار چای بخورم._

خورم نگاهش به من بود اما افکارش جای دیگه. نوع نگاهش کردنش متفکرانه رد. قسم میکمی مکث ک

 .. عینکش رو از چشمش برداشت و از روی صندلی بلند شدبود

 آیهان کجا رفت؟_

 مهلت جواب نداد و پرسید:

 م؟د برگردیات سر نره نظرت چیه ما هم بریم تا یه جایی و تا زمانی که آیهان میابرای این که حوصله_

 کجا؟_

 با لبخندی که از دیدنش متعجب شدم گفت:

 آماده شو و بیا. تو ماشین منتظرتم._

 اما..._

با نگاه جدیش حرفم رو برید. کتابش رو روی میز گذاشت و عینکش رو روی کتاب. قبل از بیرون رفتنش 

 رو به سها گفت:

 وندن در میری. فکرنکن حواسم بهت نیست.خوای بری درساتو بخونی؟ این روزها از زیر درس خشما نمی_

 سها سرش رو پایین انداخت و سمن از بالکن بیرون رفت. سها بلند شد تا به اتاقش بره که پرسیدم:

 تو با ما نمیای؟_

 دوست داشتنی داشت. نگاه سها سرد بود.هاش شبیه پوالد بود اما پوالد نگاه معمولی و نگاهم کرد. چشم

 شما هم نرو.کنم نه، توصیه می_
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های بین آیهان و پوالد طور که حرف. منظورش رو درک نکردم همونرفت و به من فرصت حرف زدن نداد

 کردم. خیلی زمان الزم بود تا این خانواده رو بشناسم.رو درک نمی

***  

زیرچشمی نگاهی به سمن انداختم. استایل محکمش و ظاهر جدیش رو پشت فرمون دوست داشتم. 

 ایی فوق العادهاومد و مخصوصا کمربند ماشین روی چادر سیاه رنگش صحنهکاملش بهش میپوشش 

حجاب محدودیت »گفت کرد و میای القا میها رو توی هر زمینهای که بهت حضور زنساخته بود. صحنه

 یده بودم و دستهایی بود که دقطعا حضور سمن پشت فرمون با چادر یکی از بهترین صحنه«. نیست

 زد.یید به افکارم میأفرمون خوبش مهر ت

 کمی روی صندلی جا به جا شدم و با کمی مِن و مِن کردن پرسیدم:

 ریم؟خواین بگین داریم کجا مینمی_

 بدون این که به سوالم جواب بده گفت:

 برم.مسلما من عروسم رو جای بدی نمی_

اراده یید حرفش رو خواست و منم بیأازم تهام. انگار اه دوخت به چشمپشت چراغ قرمز ترمز کرد و نگ

 تسلیم نگاه جدیش شدم و سر تکون دادم.

 درسته._

 طور که دوباره نگاهش به خیابون بود پرسید:با سبز شدن چراغ راه افتاد و همون

 ای. حتما دیشب شب سختی داشتی.دونم خستهمی_

کرد تا به چی برسه؟ حرفی باز می ترین لحظات یک عروس و دامادی خصوصیداشت سر حرف رو درباره

 ی این مسئله با دیگران حرف بزنم؛ حتی مادرم.خواست دربارهنزدم. در واقع اصال دلم نمی

اش گرفت دست از این نگاه مواخذه کنندهباز نگاه جدی و پر ابهتش رو بهم دوخت. لعنتی تا جواب نمی

 داشت. تنها تونستم بگم:برنمی

 خسته نیستم._

 د و کمربندش رو باز کرد.توقف کر

 تونیم بدون عجله به کارمون برسیم.چه خوب. خیالم راحت شد. حاال می_
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نگاهم به تابلوی مطب افتاد و دلم هری ریخت. حس بدی بود، انگار یک دفعه از روی یک ساختمون ده 

و با  مشت کردم هام روهام یخ کرد. پنجهطبقه پرت شدم پایین. دلم آشوب شد و ضربان قلبم کُند. دست

 زده بود و هم ترسیده رو بهش گفتم:نگاهی که هم بهت

 شه.بریم خونه. به آیهان خبر ندادم میایم بیرون. بیاد و من نباشم نگران می_

 سمن چادرش رو روی روسریش مرتب کرد و گفت:

 نترس عروس هنوز اونقدر برای پسرم مهم نشدی که نگرانت بشه._

 ترین اتفاق زندگیم حرفگفتند حقیقت تلخه و اون لحظه حقیقیبود. می حرفش تلخ بود اما حقیقت

ام مادرش جلوی در مطب نبودم و شخصیت و شأن دخترانه سمن بود. مهم نبودم که اگه مهم بودم االن با

گذاشت. مهم نبودم که اگه بودم تنها نمیرفت. مهم نبودم که اگه بودم روز اول عروسش رو زیر سوال نمی

 داد.فسارم رو به دست مادرش نمیا

 پیاده شو._

شد کجام و قراره چه اتفاق نحسی دامنم صداش جدی و محکم بود اما من توان حرکت نداشتم. باورم نمی

 رو بگیره و برای تمام عمر توی ذهنم ثبت بشه. جای این اتفاق سیاه توی ذهن نیلی رنگ من نبود.

 بشم حالت خوبه.خوام مطمئن مهرو ترسیدی؟ من فقط می_

 کرد.کم جای خودش رو پیدا میصدام گرفته بود. بغض داشت کم

 من خوبم._

  لرزهای تارهای صوتیم عبور کرد.انگار ته چاه بودم و صدام از پس

 خوام مطمئن بشم.دونم اما میمی_

 ده؟آیهان نیفتاگفت. دغدغه اون حال من نبود. یعنی نفهمیده بود هیچ اتفاقی بین من و داشت دروغ می

 سمن خانوم..._

 نذاشت ادامه بدم و از ماشین پیاده شد. سرش رو خم کرد و از مابین در ماشین نگاهم کرد.

 پیاده شو._

دست لرزونم به سمت دستگیره رفت. یک لحظه از لرزش دستم دلم برای خودم سوخت و حالم از این 

تونستم قوی باشم و با هر مهرو بودم، می دادم به هم خورد. منضعفی که داشتم از خودم نشون می
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هری کردم واکنشم میی مشمئز کننده فرار مکردم و از این صحنهشرایطی کنار بیام. اگه با سمن دعوا می

و کردم و سند پاک بودنم راش عمل مییید افکار مسموش نسبت به خودم. باید به خواستهأشد برای تمی

 ش.کوبیدم توی صورتمثل یک سیلی می

ا چنان کند بود و ته دلم آشوب به پام رو پر کردم از اکسیژن. ضربان قلبم همنفس عمقی کشیدم و سینه

بود. زیپ کیفم رو باز کردم و گوشیم رو برداشتم. رمز رو دوبار اشتباه زدم. به سمن نگاه کردم. تنها چیزی 

م ی آیهان رو با انگشتشد. روی شماره خره قفل لعنتی بازشد چادرش بود. باألر ازش دیده میکه از بین د

تو »حسم تایپ کردم های بیی ارسال پیامک انگشت کشیدم. با انگشتفشار دادم و روی گزینه

مهم نبود که چندتا کلمه رو اشتباه «. ترین مردی هستی که تو زندگیم باهاش مواجه شدممسئولیتبی

شتم و هستی رو خستی تایپ کردم، اون زرنگ تایپ کردم، اهمیت نداشت که به جای ز زندگیم ر گذا

فهمید کدوم کلمه مد نظرمه. وقتی برای ادیت جمله نداشتم. تا خواستم پیام رو ارسال کنم سمن بود، می

 ام نگاهش کردم.های ترسیدهاش رو داخل ماشین آورد و گوشیم رو از دستم کشید. با چشمنیم تنه

 کمک دارم، پس پیاده شو. خوام بهت آسیب بزنم بلکه قصدمن نمی_

نتونستم اعتراض کنم. بانگاه با ابهت و صدای محکمش زبونم رو بسته بود. از ماشین پیاده شدم و سمن 

گوشیم رو روی داشبور گذاشت و درهای ماشین رو قفل کرد. قبل از این که بهم گیر بده شالم رو جلو 

و هام دستم رتم رو گرفت و با حس سردی دستترسیدم. دسکشیدم. از حاال به بعد دیگه از این زن می

جید. گنهایی از مهربونیش توی باورم نمیتوی دستش فشرد و جوری نگاهم کرد که رنگ دلسوزی و رگه

قدم شدم و دنبالش کشیده شدم. مدتی بعد بدون این که باور کنم دستم رو کشید و با ناتوانی باهاش هم

ه کردم آشوبِ بگرفت. حالم بد بود و حس میمنشی وقت می روی صندلی نشسته بودم و سمن داشت از

 کنه. آب تلخ دهنم رو به سختی ازپا شده توی دلم داره هجوم میاره به گلوم و راهی برای خروج پیدا می

رِ چرخید. یک دختها میبین گوله سنگی که توی گلوم حبس مونده بود فرو دادم. نگاه گیجم بین زن

ی محکمی بین ابروهاش بود. نگاهم ود بود کنار زن مسنی نشسته بود و گرهجوون که پای چشمش کب

ای های روی میز رو به روش بود. زن دیگهی مجلهکشیده شد به سمت زن شیک پوشی که مشغول مطالعه

کرد هم مدام درحال رفت و آمد به دستشویی بود و هربار بعد از خروجش از دستشویی به منشی اصرار می

بندازه جلو. سمن کنار صندلیم ایستاد. مردمک لرزونم به سمت صورتش کشیده شد. به طرز  نوبتش رو



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

289 
 

 برد روو گیجی و ترسی که داشت منو تا مرز مرگ میخنده داری سعی داشتم خودم رو عادی نشون بدم 

 پنهان کنم.

 شینید؟چرا نمی_

 ها نگاه کرد.با صورتی جمع شده به صندلی

 نشستی.ست، کاش تو هم نمیها آلوده این صندلی_

ای سعی داشت پر چادرش به در و دیوار یید تکون دادم و اون به طرز وسواس گونهأگنگ سری به معنی ت

 تر کردم.های خشکم رو با زبونو اشیای توی مطب نخوره. لب

 مامان منم مطب زنان و زایمان داره._

 دونستم که صدام پر از التماسه.لبخند کجی زدم و می

 شه بریم مطب مامانم؟می_

ه ام کشید. نوازشم کرد اما انگار بموهای بیرون افتاده از شالم رو زیر شالم فرستاد و انگشتش رو روی گونه

 دلم ناخن کشید.

رات کشه. اتفاق بدی هم بمن به این دکتر اطمینان دارم مهرو. مطمئن باش پنج دقیقه بیشتر طول نمی_

 افته.نمی

ها رو ردیف کنم و نادرست بودن کارش رو به گوشش تونستم جملههمه شک داشت. نمیاین زن انگار به 

مسئولیتی آیهان و افکار مسموم سمن، از خودم و ضعف و ترسی برسونم. حالم بد بود؛ دلخور بودم از بی

ن کثیف رم، ذهخواست باال بیاکه به تنم حمله کرده بود، از نبودن بابا، از این که مامان کنارم نبود. دلم می

ی کارش رو توی صورتش شد نتیجهی زشتش تهوع رو به جونم انداخته بود و کاش میسمن و خواسته

. از ذهنم گرفته تا پاهایی که ندهای حیاتیم قفل کرده بودواری تمام اندامتف کنم. به طرز لعنتی

خواست ند. از طرفی دلم میتونستند اون مطب کذایی رو ترک کنند و رمقی برای قدم برداشتن نداشتمی

طور که سمن با آوردنم به این مطب به شخصیتم توهین کرده و پاک دامنیم رو برده زیر سوال همون

و اگه این کار»گفت شخصیتش رو جلوی این همه زن خرد کنم و برم و از طرفی هم یکی توی گوشم می

. انگار خودش «ی معاینه بزنی توی دهنشجهزنی، بهترین کار اینه که با نتیبکنی بیشتر به شکش دامن می

و یک لیوان آب برام آورد. لیوان رو  هم فهمیده بود حالم تا چه حد بده که رفت به سمت آب سردکن
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گرفتم و از لرزش مزخرف دستم چند قطره آب روی کفشش ریخت. چیزی نگفت و من دهن خشک 

گسی داره تَر کردم. حالم بهتر که نشد بدترم  ام رو با اون آبی که حس کردم بوی خون میده و طعمشده

 تر شد، درست مثل زهرمار.شد. حالت تهوع بیشتر چنگ زد به دلم و طعم دهنم تلخ

 منشی صدا زد: 

 خانوم زرنگار._

و من متنفر شده بودم از این فامیل که با اومدنش کنار اسمم پاک دامنیم رو برده بود زیر سوال و باید 

کردم. سمن بازوم رو گرفت و مسخ شده بلند شدم. پاک بودنم رو با حرف یک غریبه بهشون اثبات می

ه اگ وگرفت میمی نمیهام بریم اما نه، سمن زنی بود که تصهنوز امید داشتم قبل از خرد شدن دخترانه

کشید. مثل اون شرط لعنتی که برای ازدواج هاوش داد پا پس نمیفت تا انجامش نمیرگیک تصمیم می

حاال همون شرط شوم باعث شده بود من به این مطب لعنتی راه پیدا کنم. منو به  و سارگل گذاشت و

بود که پای چشمش کبود بود.  سمت اتاق کشوند و تنها کسی که با همدردی نگاهم کرد همون دختری

برد. وارد رسید، عمال داشت منو به زور به سمت اون اتاق میصدای کف کفشم روی زمین به گوش می

اهم شناخت، بترین لبخند عمرم رو هم دیدم. سمن رو میاتاق که شدیم دکتر به روم لبخند زد و من کریه

 احوال پرسی گرمی کردند و سمن معرفی کرد:

 وه ایشون عروسم مهروجانه.دکتر پا_

دکتر دستش رو به سمتم دراز کرد و من انقدر حال خرابی نداشتم که نتونستم دستم رو حرکت بدم و 

 حتی یک سالم زیرلبی بگم. دکتر خندید و گفت:

 کنم.خانوم زرنگار عروستونم عین خودتون وسواسیه؟ به خدا من موقع معاینه دستکش دستم می_

 کردم.معنیش خندیدند و من هنوز گیج و منگ نگاهشون میی بیخودش و سمن به شوخ

 جا آماده شو تا بیام.خوشحال شدم از آشناییت گلم. برو اون_

ی سفید رنگ پنهان شده بود اشاره کرد و من باز توسط سمن کشیده شدم به به تختی که پشت پرده

 ش رو در آورد و روی تخت پهن کرد.سمتش. سمن با انزجار به تخت نگاه کرد و بعد از کمی مکث چادر

 روی این بخواب._
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خواست روحم رو کرد موقعی که میتر شدم و منگ تر نگاهش کردم. زن عجیبی بود. محبت میگیج

 سالخی کنه؟!

ی روسریش رو محکم کرد و معذب دستی به مانتوی بلندش کشید. از پوشش تن خودش به خاطر گیره

 وقت به فکر آزار روحم نبود؟آلوده نشدن تن من گذشت و اون 

 دستی به سرم کشید و گفت:

 بخواب مهرو. اگه معذبی من میرم بیرون اما اگه ترسیدی کنارت باشم؟_

حرفی نزدم. سکوتم رو معذب بودن تعبیر کرد و خواست بره که دستش رو گرفتم و با نگاهم خواهش 

 کردم بمونه. لبخند زد و موند. دکتر اومد و تنم رعشه گرفت.

 عزیزم زودباش دیگه._

ند و هام سر شده بودکرد. دستی شلوارم رو به سختی باز کردم. جین تنگ لعنتیم داشت اذیتم میدکمه

ای شد برای هجوم آوردن خره همین موضوع بهانهجین چسبیده به پاهام بربیام. باألتونستم از پس نمی

 خفه کنم. دکتر به سمت میزش رفت و گفت:هام رو روی هم فشار دادم تا صدام رو اشک به چشمم. لب

 خانوم زرنگار کمکش کنید._

 رسید گفت:گر به نظر نمیسمن با لحنی که نرم شده بود و مواخذه

 پوشی؟آخه مگه مجبوری انقدر تنگ و چسبون می_

 دستش به سمت کمر شلوارم اومد که خودم رو عقب کشیدم و مانعش شدم. با صدای سردم گفتم:

 ونم.تخودم می_

 هام پایین کشیدم که سمن گفت:بغضم رو فرو دادم و شلوارم رو تا روی رون

 تا زانوت بکش پایین._

 ناخواسته طعنه زدم:

 انگار تجربه اولتون نیست._

مهر نگاهش از بین رفت و دوباره سنگ و سخت شد. از تخت فاصله گرفت و من بدون این که از حرفم 

دفعه صدای کوبیده شدن در به دیوار به گوشم تر بکشم که یکپشیمون بشم خواستم شلوارم رو پایین

ی جلوی شد. پرده هام باال پرید و هین پر از ترسی از گلوم به بیرون پرترسید و از صدای جیغ دکتر شونه
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تخت که با شدت کشیده شد سمن جیغ کشید و من با تنی که روی گسل زلزله افتاده بود پاهام رو به 

کردم. اومدنش آخرین هام حبس کردم. صدایی که شنیدم رو باور نمیهم چسبوندم و سرم رو بین دست

های پر از های منشی و سرزنشآرزوی محالم بود اما با تمام محال بودنش اومده بود. حتی صدای غرغر

 شد.های پر از حرصش به گوشم نمیجیغ و داد دکتر مانع رسیدن صدای نفس

 کنید؟مادر اینجا چیکار می_

 لرزید از شدت خشم اما محکم بود. دورگه بود و بم...! سنگین و با صالبت!صداش...! صداش می

 مادر زن منو آوردی معاینه بکارت؟_

و معنی و تعبیر داشت. یک جورهایی با اون جمله گفت با کدوم جرأت و یک حرفش ایهام داشت. د

 شه.جورهایی گفت باورش نمی

فشردم باال آوردم. دقیقا جلوی تخت هام میصدای سمن رو نشنیدم. سرم رو که از شدت ترس بین دست

و واضح ی پرده توی مشتش بود و دستش رو چنان مشت کرده بود که رگش رایستاده بود و گوشه

دونم از دیدن اون حجم از ترس و اشک های سرخش گره خورد و نمیدیدم. نگاه خیسم توی چشممی

اش ی پهام چه حالی بهش دست داد که با خشم غیرقابل کنترلی پرده رو کشید و روی پاشنهتوی چشم

 زد عربده زد:چرخید و رو به دکتر که پشت سرش ایستاده بود و مدام غر می

 خفه شو._

هام فشار دادم. دکتر بدتر از من هام رو روی گوشاز شدت صدای بلندش روی تخت از جا پریدم و دست

 میخکوب ایستاد و سمن سعی داشت خودش رو نبازه.

 پسرم..._

 سر آیهان خیلی سریع به طرفش چرخید و با پوزخند گفت:

مادر... مادر... وای مادر! چی بهت جا و حرفی هم برای گفتن دارین؟ خبر از من آوردین اینزن منو بی_

 بگم که نه حرمتت ازبین بره و نه این درد بمونه رو دلم؟

 من..._

 دستش رو باال آورد و مانع حرف زدنش شد.
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خوام بشنوم. همه چی رو با چشم خودم دیدم. لطفا بیشتر از این نظرم رو نسبت به خودتون هیچی نمی_

 برنگردونید.

 سف سر تکون داد.أتناباوری بود. م نگاهش رنجیده و توأم با

اما  کنیوقتی سها بهم زنگ زد، از همون موقع تا االن که رسیدم به مطب باور داشتم شما این کارو نمی_

انگار من هنوز زنی رو که از بطنش به دنیا اومدم و از وجودش تغذیه کردم و توی بغلش بزرگ شدم رو 

 نشناختم.

تر پاهام رو به هم پشیمونی نبود. آیهان به سمتم اومد و من سفتی سمن هنوز خبری از توی چهره

 :خورم بهم توپیدچسبوندم. آرنجم رو گرفت و سعی کرد از تخت پایین بیاردم. وقتی دید تکون نمی

بیا پایین. هرکس هرکاری بگه انجام میدی؟ بزنم زیر گوشت تا یادت بمونه هرکس هرکاری رو گفت _

 رم بزنم زیرگوش داداشت و خواهر خودم که باعث و بانی تمام این اتفاقاتن.انجام ندی؟ اول باید ب

کردم. های خیسم نگاهش میهاش رو داشته باشه با چشمبدون این که ذهنم توان پردازش رفتار و حرف

بیفتم روی  امآرنجم رو با حرص بیشتر کشید و منی که توان تکون پاهام رو نداشتم نزدیک بود با باال تنه

هاش از زیر بغلم عبور کرده هاش دورتنم حصار شد و مانع افتادنم شد. دستزمین که خیلی زود دست

اش بود و اون برعکس من قلبش توی اوج عصبانیت و ناراحتی بود و محکم گرفته بودم. سرم روی سینه

قرص  جبور به مصرفطوری بخواد پیش بره تا ده سال آینده مزد، انقدر تند که حتم داشتم اگه اینتند می

جا توی بغلش بخوابم؛ خواست همونهاش توی گوشم بود و من دلم میشه. صدای نفستپش قلب می

چون این بغل منو نجات داده بود، نه از افتادن به روی زمین بلکه از خرد شدن غرور و شخصیتم به دست 

 زنی به اسم سمن.

 ی خیسم کشید.نههای بزرگش رو روی گوازم فاصله گرفت و پشت انگشت

 مهرو خوبی؟_

 توان جواب دادن نداشتم.

 ریم.جا میچیزی نیست عزیزم، االن از این_

 بهم گفته بود عزیزم! سعی داشت حالم رو خوب کنه. تالشش برای خوب کردنِ حالم، حالم رو خوب کرد.

 سرم رو تکون دادم و ازم بیشتر فاصله گرفت.
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 تونه به کاری مجبورت کنه. باشه؟جا بریم. هیچکس نمیینبیا پایین و شلوارتو بپوش تا از ا_

 سعی داشت اعتمادم رو جلب کنه. تالشش برای جلب اعتمادم حالم رو خوب کرد.

 زد:صدای سمن آزار دهنده شده بود و کاش هیچ وقت حرف نمی

 اما آیهان این به نفع خودشه که..._ 

 کنی مادر.نفع زن منو شما تعیین نمی_

 کرد! تالشش برای حفظ حرمتم حالم رو خوب کرد.میازم دفاع 

سمن لب روی هم فشرد و من با هزار جون کندن از تخت پایین رفت. مانتوم افتاده بود روی قسمت لخت 

 خواست هرچه زودتر از اون شرایط مزخرف بیرون بره که به نرمی تشر زد:پاهام. آیهان هم مثل من می

 بجنب دیگه._

هم سخت بود چه برسه به باال کشیدن اون شلوارجین لعنتی. تنم سرد بود اما عرق  ایستادن روی پاهام

ردم. هام گرفتم و سعی ککرده بودم و شلوارم بدتر و بیشتر چسبیده بود به پاهام. کمرِ جین رو توی مشت

م تهام رو هم به سختی خم کرده بودم تا شلوار رو توی مشانقدر ضعف بهم هجوم آورده بود که انگشت

تر شد و همین که یک بار دیگه با تمام توانم سعی کردم شلوار تونستم! بغضم بزرگشد! نمیبگیرم. نمی

ای شد برای خالی کردن درد روحم. بغضم با شدت هام شکست و همین بهانهرو باال بکشم یکی از ناخن

 هام پوشوندم.شکست و صورتم رو با دست

 جا ببر.آیهان منو از این_

کرد و دل خودم به حال مهرویی که گیر کرده بود توی اون توی صدام دل سنگ رو هم آب میالتماس 

که با غم و  هام رو از روی صورتم برداشتدست مهلکه سوخت. نزدیک شدن عطر آیهان رو حس کردم.

هاش اندوه نگاهش کردم. اخم پررنگی بین ابروهاش افتاده بود و خط بین دو ابروش عمیق شده بود اما چشم

دونم چرا اما اصال حس ناراحت بود. نگاه دلخوری به مادرش انداخت که سمن نگاهش رو ازش دزدید. نمی

 هاش نبود!پشیمونی توی چشم

 آیهان جلوی پام زانو زد و زیرلب زمزمه کرد: 

 اجازه. با_
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و با  سوق داددستش به سمت کمرشلوار رفت که با هراس دستش رو گرفتم. از پایین نگاهش رو به باال 

هاش به روی هم ازم اعتماد خواست و من آروم دستش رو ول کردم. همین که خواست فشردن پلک

های آیهان از شدت ترس شلوارم رو باال بکشه از روی رونم تا کنار زانوم یک قطره خون راه گرفت و چشم

 گرد شد و نگران نگاهم کرد.

 چت شده مهرو؟_

خواست این درد تحقیر شدن دلم میخواست بمیرم. ست جیغ بزنم. دلم میخواهام رو بستم. دلم میچشم

هام رو بکوبم توی سر و صورت سمن خواست دسترو توی بغل مامانم زار بزنم. حالم بدتر شد و دلم می

که باعث و بانی این حالم بود. آیهان ترسیده بود و حرکاتش دست خودش نبود. مانتوم رو از روی پاهام 

 و با هول پرسید: کنار زد

 چیکارش کردید که خونریزی داره؟_

 برگشت به طرف دکتر و با صورت سرخ شده نعره زد:

 چیکارش کردی لعنتی؟_

 دکتر طلبکار جواب داد:

 من هیچ کاری نکردم، به احتمال صد در صد از شدت ترس و استرس پریود شده._

کشید نبود. جوری موهاش رو توی مشتش میآیهان به موهاش چنگ زد. دلم گرفت. حال اون بهتر از من 

کنه. نفسش رو با صدا فوت کرد دونستم داره تمام حرص و خشمش رو روی خودش حالی میکه می

 بیرون و نگاه دوخت به مادرش.

 مادر...مادر..._

 مشتش رو کوبید توی پیشونی خودش و داد زد:

 مـــــادر!_

و سمن یک قدم اومد جلو تا جلوی ضربه بعدی رو  از مشت محکمی که به پیشونیش کوبید شوکه شدم

جاش بلند  ام ازبگیره که آیهان خیلی سریع به سمت من برگشت و شلوارم رو باال کشید و با بستن دکمه

هام افتاده بود روی سرم شد. با خجالت نگاهش کردم. بدون توجه به خجالت من شالم رو که روی شونه

 ام چشم دوخت.کشید و با نگرانی به رنگ پریده
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 تونی راه بیای؟می_

ه کرد. هام حلقحالی اکتفا کردم و اون دست دور شونهحتی نتونستم سرم رو تکون بدم. به پلک زدن بی

ی کمی از زمین موند. چادر سمن روی زمین افتاده بود، خواست یک قدم برداره که پاش روی هوا بافاصله

دم پایین سُر خورد از روی تخت و افتاد زمین. آیهان خم شد دقیقا همون موقعی که من از تخت اومده بو

و چادر رو از روی زمین برداشت. خاک روش رو تکوند و تاش کرد. روی همون تخت لعنتی گذاشتش و 

ی روش رو با کشیدن دستش به روی چادر کنار زد. آخرین نگاه دلخور رو به سمن گرد به جا مونده

 نگاهشونها دم در اتاق جمع شده بودند و اق بیرون رفتیم. تمام مریضانداخت و با گرفتن دستم از ات

کنجکاو بود و اما یک نگاه... نگاه همون دختری که پای چشمش کبود بود پر از امید بود که یک نفر هم 

 اون رو نجات میده.

ه م بشینم کخواست از مطب که بیرون رفتیم آیهان در ماشینش رو برام باز کرد. دستش رو ول کردم و 

سرم گیج رفت و قبل از افتادن به در چنگ انداختم. آیهان با نگرانی بیشتری حالم رو پرسید و من با حس 

سوخت و اسیده معده داشت بدجوری ام میشد، معدهفوق العاده بدی درگیر بودم. نفسم داشت تنگ می

که زدم توانم از دستم خارج شد و من خره موفق شد و با عقی کرد و باألام تالش میوج از معدهبرای خر

بدون این که فرصتی برای فاصله گرفتن از آیهان داشته باشم اون مایع زرد رنگ لعنتی رو باال آوردم روی 

هق افتادم و آیهان دستم رو به سمت جوی کنار خیابون کشید پیراهن سفید رنگ آیهان. درمونده به هق

 و در همین حین گفت:

 نترس. هیچی نیست مهرو._

 دستش رو روی کمرم کشید و با همون آرامشی که سعی داشت به وسیله صداش به تنم تزریق کنه گفت:

 باال بیار. هیچی نیست._

های خواست جلوی چشمی رقت انگیز رو تماشا کنم. دلم میخودم چشم بستم و نخواستم اون صحنه

بود و بدتر از همه روی پیراهنش باال آورده بودم  آیهان رو هم بگیرم تا منو توی اون حال بد نبینه اما دیده

شه. از داخل ماشین بطری آبش رو برداشت و دوباره به سمتم و حتما از این به بعد از من چندشش می

ی شوهرم رو به بدترین شکل ممکن مادرش از دماغم در آورده بود و برگشت. اولین صبحانه و ناهار خونه

مسئولیت ترین مردی هستی که تو زندگیم تو بی»به آیهان پیامک بزنم  خواستممن چه خر بودم که می
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خواستم برای کی بفرستم؟ برای آیهان؟ برای همین مردی که مشتش این پیام رو می«. باهاش مواجه شدم

ام؟ همین مردی که بدون این که صورتش رو جمع کنه رو پر از آب کرد و کشید به صورت رنگ پریده

های خیس از یز کرد. همین مردی که دستش رو شست و بعد انگشت کشید پای چشمدور دهنم رو تم

ی خودمون خواست هرچه زودتر منو ببره خونهزدم و دلم میاشکم و ابروهام رو صاف کرد. هنوز هق می

 پیش مامانم.

 برمت بیمارستان. هیچی نیست. نترس خب؟االن می_

م خرد بشه، حاال که روی اه بود و نذاشته بود غرور دخترانهحاال که منو از اون تخت لعنتی پایین کشید

پیراهنش باال آورده بودم و غر نزده بود، حاال که با دست بزرگش صورتم رو شسته بود و اشک چشمم رو 

رمقم باال آوردم و روی قسمت کثیف ی شالم رو با دست بیترسیدم. گوشهپاک کرده بود تا بود نمی

اش بود کشیدم. دستم رو گرفت و خواست مانع بشه که با همون رجیب روی سینهپیراهنش که درست زی

جا بریم اما حالم نگاهش کردم. خواستم بگم از اونهای بیحال زارم ادامه دادم. وقتی تمیز شد با چشم

ی شالم رو گرفت و باقی آب توی بطری رو روش ریخت و تمیزش کرد. سرم گیج تصویرش تار شد. گوشه

ست که دونگیره اما آیهان نمیدونستم این حال بد جسمی از چی نشئت میزیر دلم تیر کشید. می رفت و

هام به روی هم و خم شدن زانوهام از شدت ضعف ترسید و بطری از دستش افتاد و با دلهره با افتادن پلک

 زمزمه کرد:

 یاحسین._

*** 

م شه هم نزدیک بشه و صورتم درهم بره اما چی آرومی بکنم و ابروهام کمی بسوزش دستم باعث شد ناله

کرد و هام بسته بمونه. سرم درد میخواست تا ابد پلکبود و دلم می سستتونستم، تنم باز نکردم. نمی

 کنه. هام رو باز کنم نور اتاق سردردم رو تشدید میدونستم اگه چشمزد و میهام نبض میشقیقه

 صدای آیهان رو شنیدم:

 ممنون._

 پشت سرش صدای پرستار:و 

 شه.کنم. نگران نباشید بعد از اتمام این سرم حتما حالشون بهتر میخواهش می_
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های پرستار رو بشنوم و بعد صدای بسته شدن در. عطر تونستم صدای قدمصدایی از آیهان نشنیدم اما می

شرمندگی  رسید وم نمیبینیگرم آیهان نزدیکم بود. خوب بود که بوی، گندی که به پیراهنش زده بودم به 

صورتم به خوبی حس کردم. لمس  پوست و و روی موهار هاشکرد. حرکت انگشتو خجالتم رو بیشتر نمی

های گرمش هم غافلگیرم کرد و هم کمی حس و هیجان رو به تن شل ی برجسته اما سردم با انگشتگونه

 ی زیرلبش رو شنیدم:حالم برگردوند. زمزمهو بی

 نوز رنگ به روت برنگشته.تو که ه_

اه اشتب ینگران بود. ترسیده بود. ناراحت بود و چه خوب که سمن گوشی رو گرفته بود و من اون جمله

هام رو باز کردم و چشم به چشمش دوختم. سعی کرد لبخند بزنه، خره الی پلکرو سِند نکرده بودم. باأل

 نه.ایش حالم رو خوب ککردم یک روز لبخند سکتهفکر نمی

 بیدار شدی؟_

 نه هنوز خوابم دارم ادای بیدارها رو در میارم._

 ای زد.تک خنده

 نه خداروشکر انگار حالت بهتره. وقتی زبونت به کار افتاده پس دیگه جای نگرانی نیست._

 نفسی گرفتم و نتونستم لبخند بزنم. جدی شد و پرسید:

 بهتری؟_

 آروم لب زدم:

 دونم.نمی_

صندلی کنار تخت بلند شد و بهم نزدیک شد. خم شد و سایه انداخت روی تنم و من با نگرانی از روی 

 توی اون لحظه از ذهنم گذشت محافظ خوبیه برای یک زن.

 کنه؟ میخوای دکترو صدا بزنم.کجات درد می_

 لب هام لرزید.

 کنه.غرورم... غرورم درد می_

های کرد از نگاه به چشمبود و اون فرار میهای من پر از اشک شده دونم چرا اما چشمچشم بست. نمی

شد از اشک چشمم. به خدا شرمنده بود و من از اون دلگیر نبودم، شایدم بودم. اگه خیسم. شرمنده می
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رفت خب فردا که می»تونست این کار رو بکنه. یکی توی گوشم گفت ذاشت مادرش نمیامروز تنهام نمی

خواست بهانه بگیرم و گریه کنم. از تقصیر آیهان نبود اما من دلم میدرست بود، «! کرداداره این کارو می

ی اش از روی تنم برداشته شد و منِ ترسیده چقدر محتاج بودم تا دوباره سایهتخت فاصله گرفت و سایه

پر امنش رو روی تن لرزونم پهن کنه. به تخت پشت کرد و دیدم که چطور به سر و صورتش دست کشید. 

 ی من ناراحت بود؛ شایدم بیشتر.ازهدرست به اند

 آیهان..._

 برنگشت به طرفم. صداش شرمنده به گوشم رسید:

 سفم.أتونم بگم متفقط می_

 به سمتم برگشت و با خجالت نگاهم کرد.

 ام.شرمنده_

 فهمید کار مادرشخواستم شرمنده باشه اما حرفی هم نزدم تا از حس شرمندگیش کم کنم، باید مینمی

 ر من و شخصیتم آورده.چه به س

 ریم؟سرمم تموم بشه می_

 سر تکون داد به معنی آره که پرسیدم:

 شه امشب نریم باغ؟می_

 بازم سر تکون داد.

 ی بابام؟بری خونهمنو می_

ی لبم به معنی لبخند کج کرد. گوشهحرف سر تکون داد و چه خوب بود که به حرفم گوش میبازم بی

 شد.

 شند.فهمند یه چیزی شده و نگران میبابام. با دیدن حالم میی نه نریم خونه_

 هرچی تو بخوای._

 لبخندم عمق گرفت.

 مهربون شدی؟_

 یادم نمیاد نامهربون بوده باشم._
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 حالی زدم.ی بیتک خنده

 پس قبال نامهربون نبودی! وای به حال روزی که بخوای نامهربونی تو نشونم بدی._

 هام زل زد.هاش الی موهام رفت و به چشمتردید خم شد. پنجهتر شد و با به تخت نزدیک

دونم خریت کردم که تو روز اول تنهات گذاشتم. ام. میدونم االن هم از من متنفر شدی هم از خانوادهمی_

دونم اشتباه کردم که نتونستم به مادرم درست بفهمونم یه سری چیزها فقط به خودم و تو مربوطه. می

 دونم از چشمت افتادم اما قول میدم جبران کنم. باشه؟پشیمون شدی از انتخاب من. می دونم االنمی

فکری کرده بود که توی روز گفت، از خودش نه اما از مادرش متنفر شده بودم. خریت نه اما بیدرست می

ائل از مساول زندگیمون تنهام گذاشت. اشتباه نه اما کوتاهی کرده بود که نتونسته بود پای مادرش رو 

خصوصی زندگیمون بیرون بکشه. از چشمم افتاده بود اما بد جایی افتاده بود؛ افتاده بود درست وسط قلبم 

زد چون فهمیده بود حاال یکی هست که مراقبت صاحبشه. که زد، نرمال میزد، آروم میو قلبم کند نمی

با درد دست و پنجه نرم نکنم و ذره کنه تا اگه یه موقع غافل بشه و آسیبی هم ببینم هست و جبران می

ذره نمیرم. توی این روز بد آیهان بهم ثابت کرده بود که یک مرد واقعیه که مدیره، با ثبات و محکمه و 

تونم با خیال راحت بهش تکیه کنم. آیهان امروز جوری خودش رو به من ثابت کرده بود که قلبم من می

 ن.خواست بهش فرصت بود؛ فرصت دوست داشتمی

 هام بود که لب باز کردم و گفتم:اش هنوز به چشمنگاهش شرمنده

من از انتخابت پشیمون نیستم چون تو امروز بهم ثابت کردی انتخابم درست بوده. تنها چیزی که _

 خوام از امروز توی ذهنم تا ابد باقی بمونه همین حس غرور از حمایتته.می

 برگشتند به حالتی که من بهش عادت کرده بودم؛ سیاه و جدی.هاش آروم گرفت و دوباره خره چشمباأل

 خوای برات بگیرم؟چیزی می_

 هام رو روی هم چفت کردم و مظلوم سر تکون دادم که گفت:لب

 چی؟_

 با کمی مکث گفتم:

 پد بهداشتی._

 با حالت گنگی به خودش اشاره کرد.
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 من بگیرم؟!_

 خوای من با این حالم برم بگیرم؟نه پس می_

 اش کشید و لبش رو به دندون گرفت.دستی به چونه

 از داروخونه؟_

 نوچ، از میوه فروشی._

 زده نگاهم کرد بعد که فهمید دستش انداختم اخم کرد. خندیدم و گفتم:اول بهت

 شه اولین بارته که میری بخری.باورم نمی_

 خرید پد بهداشتی هم ندارند.شند پس درنتیجه احتیاجی به محض اطالعت باید بگم مردها پریود نمی_

 بهش چشم غره رفتم.

 خواهر که داشتی._

 اخم کرد.

 خواهرام مادر داشتند._

 با غیظ ازش رو گرفتم.

 تونی از داروخونه بیمارستان بگیری.به هرحال من االن بهش احتیاج دارم. می_

 حرف به سمت در رفت که گفتم:بی

 خری.دونم بار اولت نیست که میولی من می_

 ایستاد و سرش رو به طرفم چرخوند و پرسید:

 ی خودم؟چطور؟ برای عمه شما خریدم یا عمه_

 ام گرفته بود هم از جوابش حیرت زده بودم گفتم:درحالی که هم خنده

 ی من چیکار داری؟ادبی. به عمهخیلی بی_

 جدی بود. پرسید:

 نگفتی برای کی خریدم؟_

 م و گفتم:چین انداختم روی بینی
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خری و اون وقت کاکتوسش های خوش بو میهای صورتی و لیلیومای همونی که رزهای قرمز و ارکیدهبر_

 رو میاری واسه من.

 نگاه ازم گرفت. وقتی درو بست براش زبون درازی کردم و گفتم: ی لبش کج شد وگوشه

 ی.زدم به مردن تا از شرمندگی و ترس قبض روح بشی تیمسار دوزارحقت بود خودمو می_

 هاش خالی بود.وقتی برگشت دست

 چی شد؟_

 شونه باال انداخت.

 دونستم کدومو بگیرم.جا یه عالمه مارک بود من نمیاون_

 گرفتی دیگه.بمیری تو، یکی رو می_

کردم رو گفتم. اما قبل از های باریک شده و پرحرص نگاهم کرد که اسم مارکی که استفاده میبا چشم

 رفتن پرسید:

 یا ساده؟بالدار _

 با پوزخند گفتم:

 دونی بالدار یعنی چی؟!دونی از کجا بگیری اون وقت میکه بار اولته و نمی_

 خشک و خشن توضیح داد.

 اون خانومه پرسید بالدار یا ساده._

 وا! غلط کرد. چه زن پرویی._

 چنان جدی بمونند.اش گرفت اما سرسختانه سعی داشت عضالت صورتش هماز غرغرهام خنده

 زن؟ اون داروخونه همون یه فروشنده رو داشت؟متصدی اصال تو چرا رفتی سمت _

 کالفه شد.

 مهرو جواب سوالمو بده._

 خاره ها.تنت می_

 ام رو جلوش گرفتم و ناله کردم:اخم کرد و یک قدم به سمتم برداشت که خیلی زود دست سرم زده

 به خدا حالم بده._
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 ایستاد و تهدیدم کرد:

 شی.ب میبعدا که خو_

 برو. برو عزیزم. بالدار بخر._

 ی غلیظی رفت به سمت در. درو باز کرد اما قبل از این که بره صداش زدم:با چشم غره

 زرنگار._

 کالفه و منتظر نگاهم کرد.

 دونی نوار بالدار چطوری بالدار شده؟می_

 دندون روی هم سایید و من با نیشخند گفتم:

 آورده.ذارنش بال درفهمیده کجا می_

 های باریک شده و حرصی خفته نگاهم کرد.لب پایینش رو توی دهنش کشید و با چشم

 سعادت دعا کن حاال حاالها این هفت روز تموم نشه، آخه منم بدم نمیاد بال دربیارم._

سرخ شدم و با دهن باز نگاهش کردم که نیشخند زد و رفت و من با اینکه دیر شده بود و رفته بود اما 

 گفتم:

 شعوری تو! هرچند که کرم از خود مهرویه کرمویه.چه بی_

 ای به سرم زدم.با دست سالمم ضربه

 خواد موهاتو بکشم.کنی که دلم میهایی میها یه شوخیگاهی وقت_

 ی خجالتی درونم گفتم:دست از سرزنش خودم برداشتم و حق به جانب در جواب مهروه

از یه جایی خجالتمون رو بریزیم دیگه. این چهار روز دیگه بدون شوهرمه! اُکی؟ چه زود چه دیر باید _

ه و گیرفهمی اما مهروی ترسو تا چندمدت افسردگی میاین که آماده باشم بپره رو سرم توی نفهم نمی

 شه.ازش فراری می

 آیهان که برگشت دست از خودگیری برداشتم. چنان تا گردن سرخ شده بود که با خنده گفتم:

 ه عرقی هم کرده. مردم میرن کانــــ...اوووو چ_

 لبم رو گاز گرفتم و زبون به کام گرفتم که با ابرویی باال رفته و نیشخند به لب گفت:

 مردم چی؟_
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 با لبخند دندون نمایی گفتم: دست رو به سمتش دراز کردم و

 .ک بچه خریدنهیچی تیمسار گفتم ایشاال تو هم از پد خریدن ارتقا مقام پیدا کنی برسی به پوش_

از حرفم خوشش اومد که لبخند زد و پالستیک رو به دستم داد. پالستیک رو چنگ زدم از دستش و با 

 ترش رویی گفتم:

گیرید که براتون ها رو هم تا زمانی تحویل میجون به جونتون کنند شما مردها بچه دوستین. ما زن_

 نزاییده باشیم.

خواست ببوسمش، از بس که دیر به دیر انقدر لبش که دلم می روی صندلی نشست و با همون لبخند روی

 زد، گفت:آالیش لبخند میساده و بی

 ی ارتقاء مقام من حرف بزنیم.ی هفت روزه رو بگذرون تا بعد دربارهحاال شما این دوره_

 سرم رو روی بالشت جا به جا کردم و پوزخند زدم.

 ای من ده روزه ست.هزنه. محض اطالعت دورهچه دلشم صابون می_

 مشکلی نیست._

 چنان جدی گفت که با حرص گفتم:

 خوای مشکلی باشه؟نه توروخدا می_

 خوام.نه نمی_

 پوفی کردم و پرویی نثارش کردم. به سرم اشاره زدم:

 ریم خونه؟شه. میداره تموم می_

 خوای بری خونه؟نه. مگه نگفتی امشبو نمی_

 خم شد و زیرگوشم گفت:مظلوم سرم رو تکون دادم. به جلو 

 طوری نکن.تو اینقیافه_

 ی مظلوم پرسیدم:با همون چهره

 چرا؟_

ازم فاصله گرفت و جوابی نداد. گوشیش رو از جیب کتش برداشت و مشغول شماره گرفتن شد و به نگاه 

 ای نکرد.م توجهه منتظر من
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 الو؟ سالم. کجایی؟_

 بود و صدای گوشیش هم بلند.شنیدم. صندلی نزدیک تخت صدای پوالد رو می

 خونه. چطور؟_

 کنی؟چیکار می_

 کنیم.تاج و تخت بازی می_

 تاج و تخت؟!_

 ها که باهاش آشنا هم هستی رو تخت مشغولیم.آره. منتها تاج نداشتیم با یکی از بچه_

 بالفاصله گوشی رو قطع کرد و زیرلب غرید:

 کثافت._

ام رو خوردم؛ چون خیلی جدی از جواب پوالد کرد. خندهدستی به صورتش کشید و دوباره فحشی نثار 

 پوالد به هم ریخته بود نخواستم با خندیدنم اعصابش رو بیشتر از این به هم بریزم. دوباره شماره گرفت.

 سالم سردار. مگه ما امروز باهم حرف نزدیم._

 زدیم._

 گه؟ شما دوباره محرمشون کردی؟پس پوالد چی می_

فکر کنم یادت رفته کلی شیخ و طلبه ریخته تو شهر که واقفند به متن صیغه و راه و  نه دایی جون اما_

 رسم حالل کردن دوتا جوون به هم.

 نفسش رو عصبی فوت کرد بیرون.

 شه.به خدا یه روز پشیمون می_

دونی اگه انگ خیانت بهش بچسبونن چی پشیمون بشه بهتر از اینه که سرشو بفرسته باالی دار. می_

ی کسی که گند زده به عملیات ما. وزیر تو مشت ما بود و تو یه قدمی شاه شه؟ دل بسته به خواهرزادهمی

 . وزیر االن کجاست آیهان؟بودیم و تنها چیزی که دستگیرمون شد سرباز بود

 پرسید کجاست؟دارید از من می_

 پرسم؛ چون تو هم خبط اون بچه رو تکرار کردی.آره از تو می_

 ش ندادم.اهاما ادام_
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 اما تو دامش افتادی._

 خودمو خالص کردم از دامش._

 از کجا معلوم شکیبا رو تو پنهان نکرده باشی؟_

 زده و با تمسخر خندید.آیهان بهت

 کنی سردار؟داری شوخی می_

گه قاضی پرونده شهسوار افتاده زیر دست ملک نژاد؟ گه؟ میدونی پوالد اومده به من چی میمی_

 شناسیش که؟می

 تون.بله؛ هم رزم و همسایه_

گه یه شب شام دعوتش کن، یه چیزی هم بذار زیر بشقابش و یه جوون رو از مرگ نجات بده. اومده می_

تونه قانونه میگه به قاضی مملکت رشوه بدم و حکم شهسوار رو بخرم. کسی که خودش بیآیهان داره می

 به قانون خدمت کنه؟

 ی خجالتش از کار پوالد بود.نشونهسکوت آیهان 

 چه تضمینی وجود داره شکیبا رو فراری نداده باشه؟_

دونست حق با سرداره. با این که از اون پرونده و نداشت؛ چون می ی در چنتهجواباین سوال برای  آیهان

سردار که  دادم بهزدند آشنا نبودم اما حق میاون عملیات خبر نداشتم و با اشخاصی که ازش حرف می

 شک کنه به پوالد.

 سردار از این پرونده خطش بزن._

 پوالد باید باشه تو این پرونده._

 کنی؟!سردار از برادر من به عنوان طعمه استفاده می_

ه اش فقط خدمت بسروان به جای ناراحت شدن یاد بگیر به عنوان مافوق به زیر دستت یاد بدی وظیفه_

 .وطنه نه هم کاسه شدن با دشمن

 کنم پوالد خیانت کنه.من باور نمی_
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کردم طرف ما باشه اما تو این مدت زیرنظر داشتمش. به جز این که هرهفته رفته دیدن منم باور نمی_

هاشونو شنود کردم، حاال پوالد هم یه هدف داره عین تو. ای نکرده. تمام مکالمهشهسوار هیچ اشتباه دیگه

 دستیابی به هدفش تا نفس آخر تالش کنه.و درست مثل تو قسم خورده به خاطر 

 و هدفش چیه؟_

 نجات دادن شهسوار از زندان._

 حاال شنیدی آسمون به زمین رسیده باشه؟ هه! سردار تا_

 تر از شهسوارشم از طناب دار نجات پیدا کرده.نه اما شنیدم کله گنده_

 آیهان عصبی شد.

 کنه همچین غلطی بکنه.پوالد غلط می_

کنه چه از راه قانونی و تبرئه شدنش چه از راه غیرقانونی و فرار نجات شهسوار هر کاری می پوالد برای_

هاش رو نگرفتم واسه اینه که امید داشتم شهسوار جای شکیبا بینی جلوی مالقاتدادنش. اگه تا االن می

 ی چپ.رسونه اما بد خودشو زده به کوچه علرو لو میده و یا حداقل یه سرنخی به دستمون می

 شاید شکیبا بخواد برادرزاده شو نجات بده._

دونم شکیبا سمت اولین واسه همینم تا االن پوالد با تمام اشتباهاش از پرونده اخراج نشده چون می_

 کسی که بره برای نجات شهسوار پوالده.

 آیهان با کمی مکث گفت:

 ان کنم.شه منو برگردونید به این پرونده؟ قول میدم اشتباهم رو جبرمی_

 تو زحمت چهارسال یک تیم بزرگ رو به باد دادی آیهان._

 خب بهم فرصت جبران بدید._

 چه تضمینی وجود داره دوباره گند نزنی؟_

 هرتضمینی که بخواین میدم. سردار یادتون نره شاکی اصلی این پرونده منم._

 شاکی اصلی!_

ها ای ازش بهم ندادن یادتون رفته؟ این که من توی تمام این سالپدرم رو یادتون رفته؟ این که جنازه_

قبری از پدرم نداشتم تا باهاش رفع دلتنگی کنم یادتون رفته؟ این که هنوز بعد از این همه سالی که از 
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ی پدرم رو که فقط بیست سال تونیم جنازهشه و ما نمیی شهدامون پیدا میگذره اما جنازهانقالب می

 خواهرم رو یادتون رفته؟ پیش شهید شد رو پیدا کنیم یادتون رفته؟ باعث و بانی یتیم شدن من و

 یادت رفته تو خودت با سهل انگاری مانع رسیدن به هدفت شدی؟_

 نه نه اما..._

دونم چون یه سرگرد یه اما چی آیهان؟ من به عنوان مافوقت تو رو دیگه در حد یه سرباز صفرهم نمی_

 عقل و سهل انگار باشه.تونه بیسروان انقدر نمی

 هاش.آیهان عصبی دستی به پشت گردنش کشید و زل زد به کفش

 اما من توی این پرونده سهم دارم._

 انگشتر عقیق توی دستش رو با انگشت وسطش چرخوند و به سردار گفت:

 من بیست سال باور نکردم پدرم مرده._

 ش لرزید.هاپلک

دونی از امید لعنتی که من فیلم تیربارون شدنش رو دیدم اما باور نکردم. من... من... سردار تو چی می_

. منتظره منِ به قول شما سرباز صفری گه سرهنگ احمد زرنگار هنوز زنده ست. اسیرهته دلم مونده و می

 که پسرشم نجاتش بدم.

دستی که روی پاش بود و مدام با انگشتش عقیقش رو  دستم به سمتش دراز شد و دست گذاشتم روی

هاش رو ببینم. حس کردم سردار هم حال بدش رو درک خواست نم چشمکرد. نگاهم نکرد. نمیلمس می

 کرد که با مالیمت گفت:

 آیهان فکرکنم الزمه یه بار دیگه اون فیلم رو ببینی._

ش تا یادم نره چرا و به خاطر کی پدرم کنارم بینمبینمش. بیست ساله که هرشب میمن دارم هرشب می_

 شینه توی چشمم.شه و مینیست و جای خالیش هربار تیغ می

 پس اون امید ته دلت رو خاموش کن._

 اش که حقمه. گریه کردن سر مزارش که حقمه.باشه زنده نیست اما جنازه_

 سرش رو باال آورد و نگاهم کرد.

 گل بردن براش که حقمه._
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یید یک نفر بود. سرم رو تکون دادم أدادم و اون توی اون لحظه محتاج تی و همدردی جوابش رو با ناراحت

 و لب زدم:

 معلومه._

 داد گفت:طور که پاش رو عصبی تکون میدستم رو توی دستش فشرد و همون

 هام،سردار منو برگردون به پرونده. تو رو روح محمدحسن منو برگردون. من عادت ندارم بزنم زیر قسم_

 نذار شرمنده بشم پیش خودم و خدا و سرهنگ احمد زرنگار.

سردار سکوت کرده بود و آیهان تکون پاش رو بیشتر کرد و با جواب سردار استرسش خوابید و پاش قرار 

 گرفت.

 شرط داره._

 هرچی باشه قبوله._

 زنیم.فردا توی اداره حرف می_

 پیروز و خوشحال خندید.

 شبتون بخیر._

 بخیر.عاقبتت _

 تماسش رو که قطع کرد به روش لبخند زدم.

 مبارکه._

 بهم نگاه کرد و چیزی نگفت که تیکه انداختم:

 ای ندارم از مسائل کاریت باخبر بشم.نیاز نیست توضیح بدی، عالقه_

 با لبخند گفت: 

 آفرین._

ینم. روی تخت بش بلند شد و پرستار رو صدا زد تا بیاد سوزن سرم رو از دستم بیرون بکشه. کمکم کرد

 شالم رو درست کردم که پرسید:

 شه.ی پوالد هم که نمیکجا بریم؟ خونه_

 بسته ی پد رو برداشتم و لب ورچیدم.
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 مون سر نره.بدتر از اون نه تاج داریم، نه تخت که حوصله_

 ای به بسته گفتم:با اشاره

 ؟شهشم مرخصی استعالجی بهم خورده. از این بدتر هم مگه میتازه_

 کرد.ی کتش رو کنار زده بود و دست به کمر نگاهم میگوشه

 پاشو از تخت بیا پایین تا همین تختو نکردم وسیله بازی تاج و تختمون._

 از تصورش به خنده افتادم.

 کنیم دوتا تقویتی بهم بزنه...تازه چه بهتر، حالمم بد شد سریع پرستارو خبر می_

 مهرو!_

ی ریزم رو از دیدش پنهان تم و ادامه ندادم. از تخت اومدم پایین و خندهبا هشدارش زبون به کام گرف

کردم. قبل از این که بریم رفتم سرویس بهداشتی. شلوارم کثیف شده بود، باید هرچه زودتر عوضش 

کردم. وقتی سوار ماشین شدیم آیهان داروهام رو که فقط یک مسکن برای تسکین درد دلم بود بهم می

 رو روشن کرد.داد و ماشین 

 برو خونه._

 چی شد؟ نظرت عوض شد؟_

م فردا که مجبورم برم. جدای از اسم رو عوض کنم. از طرفی امشب نرکار مادرت یادم نرفته اما باید لب_

کنه که برای اون شخص مهم باشه؛ درحال حاضر که من برای مادرت مهم نیستم اون آدم با کسی قهر می

 کنم.سبک میو با این کار بیشتر خودم رو 

ی کم در جواب ام رو مظلوم کرده بودم که خم شد و کمربندم رو بست و از همون فاصلهدوباره چهره

 هام گفت:حرف

 طوری نکن؟تو اینمگه نگفتم دیگه قیافه_

 ام رو بیشتر چیدم.لب ورچیده شده

 خب چرا؟_

 بوسه نرمی روی لبم زد و زمزمه کرد:

 شی.چون بوسیدنی می_
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***  

 شش فصل

هام و فکرم پیش اتفاقات دیروز. روز خوبی نبود که به صدای سوهان برقی توی گوشم بود. نگاهم به ناخن

ی رسید چلطف آیهان روز بدی هم نشد. تمام دیشب رو به این فکر کرده بودم که اگه سر بزنگاه نمی

شخصیتم چیزی باقی  شد. ازام توهین میشد. به روح دخترانههام خرد میشد؟ غرورم پیش چشممی

موند. دیشب وقتی از بیمارستان رسیدیم خونه سمن رو ندیدم اما آیهان با یک سینی که یک کاسه نمی

نی رو حرف سیفرنی شیرین و سوپ مقوی گوشت به اتاق اومد. رفته بود تا با سمن حرف بزنه و سمن بی

دونستم پشیمون اهی نکرد چون میبه دستش داده بود و به اتاق خودش و مرتضی رفته بود. معذرت خو

نگران بود که برای بهبود حالم فرنی درست کرده بود و سوپ گوشت بار گذاشته  نبود اما نگران حالم بود.

 دونستم قسم حضرت عباسش رو باور کنم یا دم خروسش رو!بود. سمن زن عجیبی بود و نمی

 با صدای سحر از فکر بیرون اومدم:

 چه رنگی بزنم؟ مهرو جون نگفتی برات_

 هامه.همین رنگی که روی بقیه ناخن_

 خوای عوضش کنی؟وا مگه نمی_

 سفانه این ناخنم شکست.أدو روزه که ترمیم کردم. دیروز متنه عزیزم، من تازه _

 آها. فکر کردم طرح و رنگ رو دوست نداشتید._

 شد. کارم که توی آرایشگاه های ناخنحرفش رو با سرم رد کردم و اون با نیپر مشغول گرفتن کوکیتول

تموم شد برگشتم خونه. بعدظهر بود و هوا ابری. روز دلگیری بود و دلم تنگ شده بود برای مامان و بابا و 

فیدم های سهام رو کنار جاکفشی با صندلخواستم اگه بشه امشب با آیهان برم دیدنشون. کفشهاوش. می

سی رو ندیدم. خواستم قبل از رفتنم به اتاق یک سر عوض کردم. سرکی به داخل آشپزخونه کشیدم و ک

و دستم نزدیک به در متوقف شد. از الی در نگاهش کردم.  به عزیز بزنم که متوجه صدای سمن شدم

 پایین پای عزیز نشسته بود و دستکش دستش بود؛ مشغول تمیز کردن عزیز بود.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

312 
 

از دیشب تا االن دارم به مردونگی و غیرتش «. اشتباه کردی»عزیز دیروز آیهان تو روم ایستاد و گفت _

بینی عزیز پسر من عین پسرت بار اومده؛ مرد و باغیرت. عزیز پسر منم با این که من کنم. میافتخار می

 مادرشم یاد گرفته هم حرمت مادرش رو حفظ کنه هم عزت زنش رو.

 دستمال کثیف توی دستش رو توی تشت انداخت و یک دستمال دیگه برداشت.

قشنگ تمیزت کنم که پات نسوزه. به دستمال قبلی حساسیت داشتی. ببخشید خودم وقت نکردم برم _

گفتم؟ ها! مهرو هم ازم متنفر شد، نگاهش نفرت رو داد خرید پوالد نادون رو فرستادم. چی داشتم می

رون فرو گفتی عروس دست دوم و من از دهایی که بهم میزد اما چیزی نگفت درست مثل اون موقعمی

پناه بودم و به شما های بد بیدونی عزیز من توی اوج اون لحظهگفتم. میریختم؛ اما هیچی بهت نمیمی

ی عذاب. شدی کسی که مدام تحقیرم کرد به پناه آورده بودم اما... اما شما نشدی پناهم شدی فرشته

هات مدام کنم اما شما با حرف خاطر اشتباهی که تو نوجوونی و خامی انجام دادم و خواستم که جبرانش

شه یادم انداختی چه کثافتی زدم به زندگی خودم. چنان کثافتی که تا ابد بوی گندش از زندگیم پاک نمی

 حتی اگه بشم زن احمد زرنگار! 

هاش پی نبرده بودم یک پوشک هاش و دقیق به معنی و منظور حرفحالی که بهت زده بودم از حرف در

 اد.برداشت و ادامه د

 دونی چرا عزیز؟. میریحانه گفت عروست بار اولش نبوده، واسه همینم بردمش برای معاینه_

 صداش لرزید، انگار بغض کرده بود.

چون من خسته شدم از سرکوفت زرنگارها. خسته شدم، از همون روز اول اما دم نزدم، به خاطر آیهانم! _

اش و به خاطر آیهانم قبول کردم. منو بشم مادر نداشته منو به خاطر ریحانه توی این خونه قبول کردید تا

ات دیدی و به خاطر آیهانم حرفی نزدم و حاال هم به خاطر آیهانم دارم تر و خشکت همیشه کلفت خونه

کنم و تا آخر عمرمم به امثال سردار و مرتضی باید باج بدم تا بوی گند کثافت کاریم رو به بینی پسرم؛ می

 ه خفت و خاری رو به خاطرش تحمل کردم نرسونند.همونی که این هم

 خندید؛ تلخ!
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نم ت هات هنوز روه ست. عزیز تو آلزایمر گرفتی و یادت نمیاد اما زخم زبونیها، در حد گالمنتی نیست_

گم مگه منِ بخت برگشته به کی بد گم حق داشتی، گاهی هم با خودم میتازه ست. گاهی با خودم می

 م بدی دیدم؟کردم که تمام عمر

زد؛ سارگل گفته بود بعضی روزها اصال شلوار عزیز رو پاش کرد و عزیز ساکت و صامت بود. کم حرف می

 زنه.حرف نمی

دونی چرا دیروز اون کارو کردم؛ فقط خواستم اثبات کنم عروسم عین من عزیز هرکی ندونه تو خوب می_

ربط نشنوه. چون بعضی زرنگارهاست حرف بیای که از گوشت و خون شما نیست تا یه عمر از ریحانه

ها رو شند اما بدجوری آدمها فقط حرف نیستند داغند روی دل، هیچ وقتم با گذر زمان سرد نمیحرف

 کنند.دل سرد می

 بهداشتی بره که نگاهش تویسمن که از تخت پایین اومد تشت رو برداشت و خواست به سمت سرویس  

هاش یک چیزهایی فهمیده بودم و یک چیزهایی رو خشکش زد. از حرف من تالقی کرد و کاوشگرنگاه 

ای بود که از نگاهش هویدا بود. زخمی که هم نفهمیده بودم؛ اما چیزی که کامال واضح بود زخم کهنه

 حرفیبکردم بابت فال گوش ایستادم سرزنشم کنه دونستم دقیقا چیه! بر عکس تصورم که فکر مینمی

ش هاارد سرویس شد. در سرویس رو باز گذاشت و من دیدم که نزدیک به ده بار دستگرفت و وچشم ازم 

جا ایستاده بودم؛ شاید چون انتظار داشتم افکار بد توی ذهنم رو که چنان اونرو مایع زد و شست. هم

یقین داشتم سوءتفاهمی بیش نیستند رو رفع و رجوع کنه اما نکرد. وسواس نداشت، وسواس گرفته بود. 

طور شده پس حق داشت بعد از این همه سال تمیز سارگل گفته بود بعد از مرگ پدر ریحانه عزیز این

کردنِ زیر یک مریض، وسواسی بشه. توی سکوتی که بیشتر به الل شدن شبیه بود به اتاق خودم و آیهان 

رسید که باور می ی سمن به ذهنمزد و هزار فکر ناجور دربارهی دست دوم توی سرم چرخ میرفتم. کلمه

هایی که شنیده بودم رو فراموش کنم. اگه افکارمم تمومشون برام غیرقابل باور بود. ترجیح دادم تمام حرف

درست بود اون موضوع راز سمن بود و من حق نداشتم حتی راز بقیه رو با خودم به زبون بیارم؛ هرچند 

 شنیده و چه به سرشی از عزیز سرکوفت میدونستم سمن بابت چکه هنوز باورم نشده بود و دقیق نمی

اومده که ترسیده ریحانه هم یک عمر منو سر کوفتش کنه یا به خودم سرکوفت بزنه! گیج و خسته از به 
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هام رو عوض کردم و روی تخت نشستم. صدای در اتاق بلند شد و دستی به های ذهنم لباسهم ریختگی

 موهام کشیدم و گفتم:

 بیا تو._

های شنیده رو به کسی نگم اما سها بود. یک سینی چای منه و اومده تا ازم بخواد حرففکر کردم س

های داخل اتاق بود گذاشت دستش بود. سالم آرومی داد و سینی رو روی میز عسلی که رو به روی مبل

 و خواست بره که صداش زدم:

 سها._

 ایستاد و منتظر نگاهم کرد. این دختر چرا انقدر کم حرف بود؟

 دستت درد نکنه._

جان اما من دم نکردم مامان دم کرد گفت براتون بیارم. نبات و دارچینم براتون ریختن. گفتن قبل نوش_

 از خوردنش بهتون بگم تا اگه به دارچین حساسیت دارین نخورید.

 لبخند زدم.

 بازم ممنون._

 حرفی نزد و خواست بره که دوباره صداش زدم:

 سها._

 گاهش عالوه بر منتظر کالفه هم بود.بار نایستاد. این

 تو دیروز زنگ زدی به آیهان خبر دادی؟_

 سکوتش به معنی آره بود.

 دونستی پیش کدوم دکتر رفتیم؟از کجا می_

ی در رو توی مشتش فشار داد و با نگاه های خشکش رو با زبون تر کرد. دستگیرهرنگش کمی پرید. لب

 سردش جواب داد:

 بره پیش یه دکتر مطمئن.وست مامان هستند، خب مسلما عروسش رو میخانوم دکتر پاوه د_

 هام رو باریک کردم و پرسیدم:چشم

 چرا رنگت پریده؟_
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 هول کرد.

خونم. وقت نکردم نه. من فقط... فقط یکم فشارم افتاده. آخه فردا امتحان دارم. از صبح دارم درس می_

 ه.غذا بخورم. برم یه چیزی بخورم تا حالم بد نشد

کنه. بهش یک گفت مشخص بود یک چیزی رو داره پنهان میاز جمالت رگباری که پشت سرهم می

 هوا گفتم:و بی دستی زدم

 ی بکارت پیش دکتر پاوه؟تو رو قبال بردن معاینه_

 :پرخاش کرددفعه غیرمنتظره و یک

 چرند نگو._

هاش از دستش در کنترل پلک هاش کبود.هاش بیشتر شده بود و لبشوکه نگاهش کردم. لرزش دست

 هاش با یک تانکر آب هم رفعهاش رو با زبون خیس کرد اما خشکی لبزد. باز لبرفته بود و تند پلک می

 شد چه برسه با بزاق دهنش. از روی تخت بلند شدم و گفتم:نمی

 آروم باش عزیزم، من فقط یه سوال پرسیدم._

ود. دونم اما رفتارش نرمال نبرفت. ترسیده بود. از چی؟ نمی تا یک قدم به سمتش برداشتم از اتاق بیرون

 دونستم مشکلش چیه؟راستش این دختر از همون برخورد اولی که داشتم به نظرم آنرمال اومده بود و نمی

گیر باشه؟ جوابی برای این سوال نداشتم. چرا یک دختر به جوونی اون باید تا این حد کم حرف و گوشه

شون رو بشناسم. نگاهی به سینی چای تکشناختم و زمان زیادی الزم بود تا تکنمی این خانواده رو

 هاش توی گوشمانداختم. سمن بد نبود فقط کمی غیرقابل انعطاف و زیادی از حد جدی بود. دوباره حرف

هم ام شدم. من از هیچی خبر نداشتم و مسلما حق قضاوت های عجوالنهتکرار شد و دوباره مانع قضاوت

طور که انتظار نداشتم. سمن هرکس و هرچیزی که هست و بوده به خودش و پدر آیهان ربط داشته. همون

 کردم.اش دخالتی نمیی گذشتهی من و آیهان دخالت نکنه منم باید توداشتم سمن توی رابطه

بالشت  ه از زیرام به عکسی کتاپم رو که صبح روی تخت انداخته بودم از کنار بالشت برداشتم که توجه 

آیهان بیرون زده بود جلب شد. دستم رو زیر بالشت فرو کردم و کامل بیرون کشیدمش. با دیدن عکس 

ام روی خوش خواب مشت ام گره خورد و دست دیگههام سیاهی رفت. نفسم توی سینهیک لحظه چشم

د. یر کنه اما نکرد! خودش بوهام رو روی هم فشار دادم و پلک بستم به این امید که تصویر تغیشد. دندون
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ستاده ی یک قدم ازش ایخود لعنتیش کنار ریحانه! ریحانه با یک لباس شب زرشکی رنگ دقیقا با فاصله

های آیهان دور کمر نسبتا پهنش حلقه بود. مسخره بود؛ احساس نفرتم به ریحانه! بغض ایجاد بود و دست

مم! اون عکس! لبخند ریحانه و تصویر آیهان. همه زد توی چشکم حلقه میشده توی گلوم! اشکی که کم

چی یک شوخی مسخره بود. از روی تخت بلند شدم و گیج و گنگ دستی به موهای پریشون دورم کشیدم. 

خواست من حالم خوب بود، اون عکس چی بود که تا این حد منو به هم ریخت؟ احمقانه بود اما دلم می

ای ر شرعی و قانونیم دخترعموش رو توی بغلش داشت. ریحانهگریه کنم؛ شوخی نبود که، شوهرم، همس

که حاال ابروهاش دخترانه بود توی عکس آرایش غلیظ داشت و ابروهاش عسلی و کوتاه بود. قشنگ شده 

های آیهان مثل منِ کمر باریک گم نشده بود. با اون نیم سانت پاشنه هم بود، هیکل توپرش توی دست

ه اش. حاال کمنِ لعنتی رو جوری برش زده بود که سرم درست بشینه روی سینهقد آیهان شده بود و خدا 

بینم خیلی به ریحانه میاد. هم از نظر ظاهری هم از نظر اخالقی! زیر دلم تیر کنم به عکس میدقت می

کشید و عصبی به دلم چنگ زدم. استرس و نگرانی توی این هفت روز مزخرف درست مثل سم توی 

گذروندم این درد دست از کرد و چهار روز اول رو توی تخت نمیکرد؛ تا زمین گیرم نمیوجودم عمل می

 داشت.سرم بر نمی

ی خروج از چشمم رو ندادم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خاطر حال خودمم که به اشکم اجازه

که دیگه هیچ وقت  کردم؛ جوریای حل میشده دست از خودخوری بردارم. این مسئله رو باید جور دیگه

تکرار نشه. زیپ کیفم رو باز کردم و دنبال گوشیم گشتم. عصبی از پیدا نکردنش تمام وسایلم رو روی 

تخت خالی کردم. وقتی بین وسایلم ندیدمش با حرص ریملم رو پرت کردم به طرفی و از اتاق بیرون زدم. 

های پرشتابم نگاه با تعجب به قدم سها که پشت میز ناهار خوری نشسته بود و مشغول غذاخوردن بود

موت ها با ریکرد. اهمیتی به نگاه کنجکاوش ندادم و به سمت در دویدم. از خونه بیرون رفتم و از روی پله

قفل ماشینم رو باز کردم. با آخرین سرعتی که از خودم سراغ داشتم به سمت ماشین دویدم. مهم نبود 

یا به مدت یک هفته با کمردرد و پا درد دست و پنجه نرم  شدکه از حرکات تندم خونریزیم زیاد می

کردم مهم این بود که این مسئله رو به طور جدی حل کنم؛ جوری که حساب کار دست همه بیاد. می

 ی آیهان رو گرفتم.جا داخل حیاط شمارهگوشیم رو از داخل ماشین برداشتم و همون

 سالم._
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 کجایی؟_

 داشتم نه حوصله و اشتیاقش رو.نه وقتی برای احوال پرسی 

 چطور؟_

 سوال منو با سوال جواب نده._

 این چه طرز حرف زدنه؟_

 چیز بدی گفتم؟_

 نه اما انگار حالت خوب نیست._

 شم.ی دیگه نیای خونه از این بدتر میاگه تا ده دقیقه_

 گی؟مهرو چی می_

 با عتاب جیغ زدم:

 گم بیا خونه.دارم می_

 و بعد پرسید:چند لحظه سکوت کرد 

 ...مادرباز چه مشکلی پیش اومده؟ با _

 :مقطع کردرلی رو ولومش نداشتم حرفش رو لرزید و هم از شدت عصبانیت کنتبا صدایی که هم می

 حرف نزن آیهان. هیچی نگو. فقط بیا خونه._

 تماس رو قطع کردم و برگشتم داخل خونه. از سها پرسیدم:

 ریحانه کجاست؟_

 هش به بشقاب غذاش بود جواب داد:طور که نگاهمون

 تو اتاقش._

 خواستم برم به سمت اتاق ریحانه اما قبلش پرسیدم:

 سها امروز ریحانه رفت تو اتاق خواب من و داداشت؟_

 سها نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که صدای سمن مانعش شد.

 چطور مگه عروس؟ چیزی شده؟_

 م:گوشیم رو توی مشتم فشار دادم و رو بهش گفت
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 کنم.چیزی هم شده باشه حلش می_

از مقابل نگاهش رد شدم و به اتاق برگشتم. درو بستم و به سرویس بهداشتی رفتم. صورتم داغ شده بود 

شدم. آب پاشیدم به صورت سرخم و با حوله صورتم رو خشک و باید قبل از دیر شدن به خودم مسلط می

 و با حرص غریدم:ام پیچید کردم. بوی افترشیو آیهان توی بینی

 مردک خرفت گفتم سفیدِ مال منه._

جوییدم حوله رو پرت کردم توی سطل آشغال و به اتاق برگشتم که صدای طور که گوشه لبم رو میهمون

ماشین به گوشم رسید. به سمت بالکن پا تند کردم و واردش شدم. دیدم که وارد باغ شد و در خود به 

ارکینگ رفت و حرصم دو برابر شد از خونسردیش. باید هرچه زودتر خود پشت سرش بسته شد. به سمت پ

میومد باال. باید! اما برای اون بایدهای من مهم نبود. بعد از پارک کردن ماشینش از پارکینگ خارج شد. 

اراده، بدون این که کنترلی روی خشم خودم ها بیاد بیوقتی از زیر بالکن اتاقمون رد شد تا به سمت پله

پایین  ل دادم بهحفاظ های بالکن تا آفتاب بخور هُ باشم کاکتوسی رو که صبح گذاشته بودم روی داشته

ا اون ام برید. من خوش شانس بودم یو بالفاصله از تصور این که گلدون بیفته روی سرش نفس توی سینه

فتاد روی زمین خواست قدم بعدی رو برداره ادونم اما گلدون درست جلوی پاش، در حالی که میرو نمی

هام رو هدف و هزار تیکه شد. سرش با مکث از روی گلدون و خاکش بلند شد و از همون فاصله چشم

گرفت و نگاهش قفل شد توی نگاه ترسیده و درعین حال پر از نفرت من! بدون این که واکنش خاصی 

 خره نفسم رو. باألها پیچید دیگه ندیدمشت پلهنشون بده از روی خاک گلدون رد شد و وقتی به سم

افتاد خواستم چیکار کنم؟ اگه گلدون میام کشیدم. من میبیرون دادم و دستی به پیشونی عرق کرده

روی سرش...! حتی تصورشم وحشتناک بود. به اتاق برگشتم و درست همون لحظه در اتاق باز شد و داخل 

هاش و سومش رو باز کرد و آستین ی دوماومد. سالم کرد؛ کتش رو در آورد و روی تخت گذاشت. دکمه

 رو تا زد. به سمت سرویس بهداشتی رفت و گفت:

 سالمم جواب نداشت؟_

 کشید.رفتارهای عادیش داشت به اعصابم ناخن می

 کجا داری میری؟_

 ایستاد و به در سرویس اشاره کرد.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

319 
 

 مشخص نیست؟_

 جلوش ایستادم و اجازه ندادم صدام، نگاهم و تنم بلرزه.

 نیستی بدونی چرا زنگ زدم بیای خونه؟کنجکاو _

 دلت برام تنگ شده بود؟_

ه؛ اما تونه جلوم رو بگیردونستم نمیتونم و میدونستم میدستم رو مشت کردم تا نزنم توی گوشش. می

تونستم روی شیرین شدنش دیگه امیدوار باشم حرمتش خواست توی روز دوم این زندگی که نمیدلم نمی

ه دیروز مادرش و امروز خودش حرمتی برام باقی نذاشته بود. عکس رو از زیر بالشت رو بشکنم هرچند ک

 کشیدم بیرون و پرت کردم توی صورتش.

 شه.دل من مثل دل تو برای هرکسی تنگ نمی_

هام های پر از حرص من و لبخند متمسخر لبعکس نزدیک پاش روی زمین افتاد. نگاهش از روی چشم

از همون فاصله هم همه چیز پیدا بود، نیازی نبود خم بشه و عکس رو برداره. به سمت عکس کشیده شد. 

 هنوز هم خونسرد و آروم بود.

 خب؟_

 با بهت خندیدم.

 خب! فقط همینو داری بگی؟_

 ای باید بگم؟چیز دیگه_

هام میون خنده با صدای بلند خندیدم، هیستریک و عصبی و بعد کنترل حال بدم از دستم خارج شد و

 داد گفتم:ام رو لو میم شکست و با صدایی که گریهبغض

توی نامرد دیشب، درست ساعت سه نصف شب وقتی که رفتم دستشویی و یهو بغض پر از دردم از کار _

مادرت شکست اومدی بغلم کردی. موهای لعنتیم رو روی همین تخت ناز کردی. توی گوشم خوندی 

شه آهسته تر بخند! لعنتی تو دیشب روی همین تخت از من یموهاتو وا نکن بانوی مو بلند، باد عاشقت م

دلجویی کردی. اشک چشمم رو پاک کردی و مرهم درد کار مادرت شدی. بعد چطور تونستی تو همین 

تخت، درست وقتی که من کنارت خواب بودم خاطرات عشق سابق تو مرور کنی؟ تو اصال وجدان داری 
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ها هرزه و چیه؟ همخوابی؟ نه تیمسار! االن دیگه فقط تن آدم جناب سروان زرنگار؟ خیانت از نظر تو

 شه.فاحشه نمی

 اش و با بغض جیغ زدم:انگشتم رو کوبیدم روی سینه

 تو ذهنت فاحشه ست وقتی که من تو بغلتم و فکرت پیش ریحانه._

شد می های عصبیش رواش تحریک شدن سلولهای مشت شدهکرد. ساکت بود اما از دستخیره نگاهم می

 حدس زد.

 چرا ساکتی جناب سروان؟_

 چون اونی که باید توضیح بده من نیستم._

 :ی پیراهنش چنگ زدم و داد زدمبدون این که متوجه باشم به یقه

کنه؟ می و تو چیکاردقیقا اونی که باید توضیح بده تویی. این عکس زیر بالشت تو توی تخت خواب من _

بشه تو این اتاق کوفتی و زیر بالشتت و روی تختمون؟ لباس زیر ریحانه  چهار روز دیگه قراره چی پیدا

 خانوم؟

ام هاش دور چونهام رو توی مشتش گرفت و سرم رو جلو کشید. فشار انگشتدستش رو باال آورد. چونه

اش هزیاد بود؛ اما محال بود دردم رو بروز بدم. سرم رو بیشتر جلو کشید و لبش رو نزدیک گوشم برد. نفس

 سوخت.از شدت خشم داغ شده بود؛ درست عین دل من که می

 خوام روت دست بلند کنم پس اللشو مهرو.نمی_

گفت مهرو یعنی جدیه، منم جدی بودم. در واقع این مسئله، مسئله جدی بود که باید جدی وقتی می

 گرفتمش.می

 فرو بردم. هام رو توشرحمی ناخنبه مچش که نزدیک صورتم بود چنگ زدم و با بی

 ولم کن._

ها رو دو برابر کردم. دست آزادم رو مشت کردم و کوبیدم به فشار دستش رو بیشتر کرد و من فشار ناخن

 :اش و جیغ زدمسینه

 ولم کن عوضی._
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هام رو کشیدم روی دستش عقب رفتم. نفس زنان نگاهش طور که با حرص ناخنولم کرد و من همون

 کرد.رو به دندون گرفته بود و خیره نگاهم میکردم و اون فقط لب پایینش 

 باید بهم توضیح بدی._

 ی چی؟درباره_

 موهام رو از توی صورتم کنار زدم و جیغ کشیدم:

 انقدر خونسرد نباش._

 کنم؟فهمی که خونسرد نیستم فقط دارم خودم رو کنترل میبزنمت می_

 تونی رو من دست بلند کنی.تو نمی_

عرضه باشم، نه. فقط یادم نرفته هنوز دو روزه که از خوام. نه این که بینم اما نمیتودقیقا برعکس. می_

 .گذرهزندگیمون می

 .پوزخند زدمعتاب آلود 

 روزه گذشته و تو بهم خیانت کردی!دو _

 و این خنده چاشنی تمسخر و استهزا داشت. خندید 

 کنی.اشتباه می_

 م.ند زدریشخیک شدم و عین خودش با تمسخر بهش نزد

چیه خیلی تحمل کردن برات سخت بود؟ مگه من گفتم بیا یه ماه صبر کنیم؟ خوبه خودت خواستی که _

دونستی و عادت داشتی به یکی بهم فرصت بدی. حاال پشیمون شدی یا نه کال منو الیق همخوابی نمی

 دیگه؟

 .کوبیدم روی قلبش مشتم رو

 جا ساکنه.یکی که این_

 باز تکرار کرد.

 کنی.اشتباه می داری_
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آره اشتباه کردم. اشتباه کردم که فکر کردم این یک ماهی که ازش گفتی به نفع منه که اگه بود به _

چسبوند که بار اولم نبوده و واسه همین دردی خاطر خوب بودن حالم معشوقه جنابعالی بهم انگ نمی

 برد.نو تا دکتر نمینداشتم. که اگه به نفع من بود مادرت به خاطر بستن دهن ریحانه م

 سوزوند فریاد زدم:با حرص، حسادت، خشم و هزار دردی که توی دلم به پا شده بود و داشت قلبم رو می

 کرد.که اگه به نفع من بود شوهرم با عکس عشق سابقش رفع نیاز نمی_

 اش گرفت.خنده

 !ذهنت تا کجاها رفته سعادت_

 هام نزدیک صورتش کامال جدی غریدم:دندون اش چنگ زدم و جلو کشیدمش و از الیبه یقه

 آیهان این زندگی برای من شوخی نیست._

 کی گفته برای من شوخیه؟_

 هاش و خسته از تنشی که به تنم حمله کرده بود لب زدم:زل زدم به چشم

ابم خکردم. من مردونه پای انتاگه نبود دو روز بعد از ازدواجمون عکس معشوقه تو زیر بالشتت پیدا نمی_

 ایستادم، تو چرا انقدر زود جا زدی؟

 سف گفتم:أرقصید با تاشکی که توی چشمم می حرفی نزد، فقط نگاه کرد و من با

من مشت زدن خیلی خوب بلدم، به وسیله همین مشتمم همیشه حقمو گرفتم. برام مهم نیست تو این _

 این اتاق، این تخت...گذره اما اون اسم توی شناسنامه، این خونه، قلب کوفتی تو چی می

 های پیراهنش نشست.اش جدا شد و روی دکمههام از یقهتر شدم و گره ی دستبهش نزدیک

ذارم حقمو کسی توی لعنتی حق منید. چه انتخاب خودم باشید چه اجبار زندگیم حق منید و من نمی_

 ازم بگیره.

 خندیدم.، عصبی پلکم پرید و با استرس

 استفاده کنم چون درد تو یه چیز دیگه ست.شه از مشتم اینجا نمی_

. دکری کمرم عبور میهای عرق از تیرهپیراهنش رو از تنش در آوردم. زیر نگاهش گر گرفته بودم و دونه

های پام بلند شدم و لب به لبش چسبوندم. برای یک لحظه دستم توی موهاش فرو رفت و روی پنجه
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روی  چنانطر گرمش بیزار بودم. چشم باز کردم و نگاهش رو همچشم بستم و نفس گرفتم. حاال دیگه از ع

 زد گفتم:م رو فریاد میخودم دیدم. با صدایی که غرور خرد شدها

پس به من فرصت ندادی بلکه از من فرار کردی. یعنی من تا این حد منفور بودم؟ تحملم حتی برای یه _

 رفتی با عکس ریحانه؟شب سخت بود؟ منِ واقعی رو کنارت نخواستی اما آروم گ

 دستم روی کمربندش نشست و پوزخند زدم:

اون  تونی با من بهکنی اما نمیچرا مثل مجسمه ایستادی؟ شاید بهتر از ریحانه باشم. به من خیانت می_

ی کشخیانت کنی؟ منو برای چی گرفتی آیهان؟ ها؟ به خاطر خواهرت یا واسه این که عین ماشین جوجه

 تو و ریحانه خانوم به دنیا بیارم و برم پی کارم؟ یه بچه سالم برای

هام رو دوطرف صورتش چسبوندم و با قدبلندی پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم و از همون دست

 ی کم لب زدم:فاصله

نامرد من بعد از این خونه جایی ندارم. با بله گفتن به تو پل پشت سرم رو، خونه پدریم رو، خود پدرم _

اب ها که نکشیدی جنو راه برگشتی برای خودم باقی نذاشتم بعد اون وقت تو برام چه نقشه رو گذروندم

 سروان.

 هنوز ساکت بود و دوجفت چشم که به منِ آشفته حال خیره بود. جیغ زدم:

 یه چیزی بگو._

 گی دیگه، من چی بگم؟تو داری می_

 با بهت نگاهش کردم.

 کنی؟پس انکار نمی_

 کنی؟و باور میانکار کنم تو حرفم_

 سف سرم رو تکون دادم.أهم خورد. ازش فاصله گرفتم و با تام لرزید. اشکم چکید. حالم از خودم به چونه

دیشب توی بیمارستان، بعد از دیدن حال بدت خواستم به قلبم فرصت بدم تا دوست داشته باشه چون _

 سروان.حس کردم لیاقتش رو داری اما چه زود خالفش رو ثابت کردی جناب 

 روی تخت نشستم و دست کشیدم به صورت خیسم و نفس بلندی گرفتم. داغون و خراب زیر لب گفتم:

 خواست از این ازدواج پشیمون بشم.دلم نمی_
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هام فشردم و التماس کردم دیگه نبارند و بیشتر از این خردم نکنند. ناامید زیر کف دست هام رو به چشم

 لب تکرار کردم:

 از این ازدواج پشیمون بشم. خواستدلم نمی_

 واگویه کردم: مجددابیچاره وار و  هق زدمدرمونده 

 خواست از این ازدواج پشیمون بشم.دلم نمی_

آیهان خم شد و پیراهنش رو از روی زمین برداشت و تنش کرد. عکس رو هم از کنار پاش برداشت و از 

 سمن پرسید:اتاق بیرون رفت. تا درو باز کرد مادرش رو پشت در دید. 

 اتفاقی افتاده؟_

 کنم مادر. شما نگران نباش. شام چی داریم؟خودم حل می_

 اش کردم که چشمکی زد و ادامه داد.با حرص نگاهی حواله

 .پخت خوبی داره؟ بذار شام امشبو اون درست کنهدونستی مهرو خیلی دستمادر می_

ت و کوتاه سر تکون داد. آیهان از اتاق فاصله سمن نگاه گنگی به منِ گریون و آیهان خوش اخالق انداخ

گرفت که خیلی زود خودم رو به در اتاق رسوندم و دیدم که به سمت اتاق ریحانه رفت. سمن خواست 

 دنبالش بره که بازوش رو گرفتم. ایستاد و ازش پرسیدم:

 ریحانه امروز اومد توی اتاق ما؟_

و ببوسم. سمن به جای استفاده از زبونش سرش رو خواست بگه آره و صورتش ربا تمام وجود دلم می

ی ریحانه بلند شد بازوش رو از دستم بیرون کشید و به سمت اتاقش پا تکون داد و همین که صدای گریه

 تند کرد. دنبالش رفتم. سمن که در اتاق رو باز کرد آیهان گفت:

 شه دخالت نکنی؟مادر می_

 سمن نگران پرسید:

 گی چی شده؟چرا نمی_

 ریحانه روی تخت نشسته بود و سرش پایین بود.

 مادر درو ببند و دخالت نکن._

 همین که خواست درو ببند دستم رو کوبیدم به در و هشدار دادم.
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 درو نبند._

 گوشه لبش باال رفت و گفت:

تونیم بینی ریحانه خانوم؟ کاری کردی که اعتماد زنم به کل نسبت به من و تو از بین بره. ما چطور میمی_

 تا زمانی که تو ازدواج کنی با این همه شک مهرو توی یه خونه و زیر یه سقف زندگی کنیم؟

 ریحانه با ترس به سمن نگاه کرد.

 زن عمو!_

 چیکار کردی ریحانه؟_

 زن عمو به خدا من..._

 تامون شوکه شدیم.با صدای فریاد آیهان هر سه

 قسم نخور دخترعمو._

 رو ادامه داد.ریحانه با رنگ پریده حرفش 

 من کاری نکردم._

 با نفرت نگاهم کرد.

 خواد منو بد و خونه خراب کن جلوه بده؟میناز کجا معلوم کار خودش نیست و _

 آیهان عکس رو پرت کرد جلوی پاش.

تاش دست تو بود دخترعمو. مادر بعد از به هم همش ده تا عکس از اون نامزدی چاپ کردیم و هر ده_

ها رو پاره کن بنداز دور تا وقتی با یکی دیگه ازدواج گفت بهت؟ گفت اون عکسخوردن نامزدی چی 

کنی؟ وقتی من خودم به اون ها داری علیه زندگی من استفاده میکردی برات بد نشه و حاال از اون عکس

 ها دست پیدا کنه؟تونه به اون عکسها دسترسی نداشتم زنم چطور میعکس

 داد زد:ریحانه حرفی نزد که آیهان 

 جواب بده._

 ریحانه هنوز ساکت بود. آیهان نفس بلندی گرفت و گفت:

 ی سردار.وسایلتو جمع کن. بهتره چند روزی بری خونه_

 زده و شوکه صداش زد:ریحانه حیرت
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 آیهان._

 همین که گفتم دخترعمو._

 آلود گفت:ریحانه از روی تخت بلند شد و عتاب

 ی خودم بیرون کنی.تونی منو از خونهو نمیاما منم از این باغ سهم دارم. ت_

گاه کرد. کرد نابروهای سمن باال رفت و با بهت به ریحانه که داشت توی اون اوضاع نابسمان نرخ تعیین می

اومد برگشت و در انگار باور نداشت این ریحانه ست که این حرف رو زده. آیهان که داشت به طرف در می

 جوابش گفت:

چی ی. مجبوری که بری. تا زمانی هم که باورت نشده نامزدیمون به هم خورده و همهدرسته اما میر_

سه بار، صبح ظهر شب با خودت تکرار کن که ما به هم زدیم، آیهان زن  یگردی. روزتموم شده برنمی

 هگرده چون ژن من و اون بگرفته و زنشم قرار نیست به هیچ وجه طالق بده، اگرم طالق بده با من برنمی

دونی که بچه برای من خیلی مهمه پس اگه مهرو هم توی زندگیم نبود، تو آخرین دختر خوره. میهم نمی

کردم، چرا؟ چون برای من بچه خیلی مهمه. خیلی مهم ی زمین هم بودی من باهات ازدواج نمیکره

 دخترعمو! حاالم وسایلتو جمع کن.

 رو به سمن کرد.

 شمام کمکش کن مامان._

 ادامه داد.رو به من 

 هات برای درست کردن شام استفادی کنی عزیزم.چی مشخص شده از مشتتونی حاال که همهتو هم می_

 از اتاق بیرون اومد و از کنارم رد شد. رفتم داخل اتاق و عکس رو برداشتم. از ریحانه پرسیدم:

 اش کجاست؟بقیه_

من خودش رو بینمون انداخت و با هشدار همین که ریحانه خواست به قصد حمله به سمتم قدم برداره س

 صدا زد:

 ریحانه._

 همراه با بغضی که حقیقی بود دروغ گفت:

 زن عمو من کاری نکردم._
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 دروغ نگو. خودم دیدم از اتاق خواب اونا اومدی بیرون._

 و تکرار کردم. سف نگاهش کردمأهقش بلند نشه. با تد تا صدای هقریحانه لب روی هم فشر

 ها کجاست؟عکس بقیه_

 سمن عکس رو از دستم گرفت و گفت:

 ها رو میدم.تو برو یه لیوان چای برای آیهان بریز. خسته ست، من خودم ترتیب این عکس_

 هام رو از عکس جدا کردم و رو به ریحانه گفتم:انگشت

وم نشه خادنبال سهم خودت از زندگی باش؛ از سهم بقیه هیچی جز یه مشت پسمونده نصیبت نمی_

 معلم.

 توجه به نگاه پر از نفرتش از اتاقش بیرون اومدم اما صداش رو شنیدم که داد زد:بی

 ی خودم برم بیرون؟!زن عمو این دختره کیه که من به خاطرش باید از خونه_

 و شنیدم که سمن گفت: 

 ی عزیزه دخترم.جا خونهی خودت؟ اینخونه_

 ؟ی من. غیر از اینهو بعد از عزیز خونه_

 ی تو و سارگل و آیهان. تنها کسی که سهم نداره سهاست.خونه_

ی ایکبیری کیه که منو از گم این دخترهزن عمو االن بحث ما این خونه ست یا چیز دیگه؟ من دارم می_

 گی!کنه شما از سهم میی خودم بیرون میخونه

باشدت کشیده شد و پرت شدم روی  در اتاق خودم و آیهان رو باز کردم و همین که وارد اتاق شدم دستم

طور که پایین تخت ایستاده بود پیراهنش ای کشیدم و با ترس به آیهان نگاه کردم. همونتخت. جیغ خفه

باره ام و دورو در آورد. خواستم بلند بشم از روی تخت که زودتر از من خم شد و دستش رو کوبید به شونه

 پرت شدم روی تخت.

 شوکه شده بودم.

 کنی دیونه؟چیکار می داری_

 های شومیزم رو باز کرد که جیغ زدم:دکمه

 کنی؟داری چیکار می_
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 های پر از هراسم و جواب داد:زل زد به چشم

 گیرم. به جهنم که تو آمادگی نداری.دارم فرصتی که بهت دادم رو پس می_

 چشمکی زد و خم شد روی تنم و من بیشتر فرو رفتم توی تخت.

 ه آمادگی داریم.ما مردها همیش_

 لش دادم.اش گذاشتم و به عقب هُ و روی سینهدستم ر

 برو کنار آیهان._

 هام رو گرفت و باالی سرم برد. به تخت فشارشون داد و بهم چسبید.مچ دست

چرا عزیزم؟ آمادگی نداری؟ تو که از من فرصت نخواستی من خودم خریت کردم بهت فرصت دادم، نه؟ _

. کم مونده بود انگ سرد مزاجی هم بهم بزنی ماه که انقدر حرف بارم کنیخریت کردم، حقمم هست 

 کوچولو؟ حرفاتو به همین زودی یادت رفت؟

 سرش رو نزدیک آورد و لبش رو زیر گوشم چسبوند.

 چطوره بهت ثابت کنم انقدر سست نیستم که عکس نامزد سابقم بتونه منو به اوج برسونه._

 دادم.هام رو روی هم فشار چشم

 کنی.برو کنار آیهان، داری اذیتم می_

 هام شومیزم رو از تنم بیرون کشید.با رها کردن دست

 به درک._

شد. جدی بود! نگاهش سیاه و تیره و ترسناک بود. مصمم بود و بیشتر توی نگاهش تالفی و انتقام دیده می

هام رو هم داده بودم حاال ترسخواستم بعد از ضعف زیادی که نسبت به اون عکس از خودم نشون نمی

 نشونش بدم.

 تونم.آیهان من االن نمی_

 تونم.مشکلی نیست خانومم، من می_

 شهاهام رو روی شونهفایده بود و در آخر خسته و کالفه دستای فاصله اما بیتقال کردم برای ایجاد ذره

 کوبیدم.

 بالیی سرم بیاد؟روانی ولم کن. انگار یادت رفته کار مادرت باعث شد چه _
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 آخ مرخصی استعالجی بودی، نه؟_

هام خیلی ناراحتش کرده بود. اما مهم نبود. چون اون عکس رفتار عجیبش متعجبم کرده بود. انگار حرف

قدر به هم ریخته بود. تا بخوام به خودم بیام آیهان برگردوندم و به شکم روی تخت هم دقیقا منو همین

ردم. خواب تخت فشم رعشه گرفت و صورتم رو به خوشتندم. از تصور کارش خوابوندم. با ترس هینی کشی

طور که نفس داغش رو ی گوشم رو گرفت. همونهاش نرمهدستش به سمت کمر شلوارم رفت و با لب

 کرد گفت:روی نیمی از صورتم پهن می

ور تونم بگم گمی های تنم فکر کنم،ها عوضی بشم و فقط به خودم و خواستهتونم مثل خیلیمنم می_

تونم بگم گور بابای مرخصی استعالجیش و ی مهرو و اولین لذت خودم رو عشقه. میبابای اولین خاطره

دونی چرا؟ واسه این کنم مهرو. میگناهش تو این دوره، خوب شدن حال خودم رو عشقه اما این کارو نمی

 کنم واسه اینه که این زندگیآروم میهای ریحانه ست و تنم رو با یکی دیگه نیست که سرم گرم عکس

خوام سی سال بعد وقتی به برام جدیه، انقدر جدی که تا سی سال بعدش رو هم فکر کردم و من نمی

ام برای راضی کردن خودم اما اولین بارمون فکر کنی فقط نیاز تن من و هوس به یاد بیاری. من االن آماده

به  بینی لعنتی منسی؟ که اعتماد کنی؟ که لذت ببری. میدونم تو رو چطوری نوازش کنم که نترنمی

های یه کنی یه مرد بعد از سی سال عمر با شرافت محتاج عکسفکر توام! به فکر توی احمق که فکر می

 زن دیگه ست برای آروم کردن خودش.

 تر ادامه داد.لبش رو به گوشم فشار داد و آرومتر اما محکم

 تونستم با تو خودمون تخت من تا صبح با موهات عشق بازی کردم و میبه قول خودت دیشب توی همی_

های یه زن دیگه؟ احمق اون چیزهایی که توی دوران دبیرستان با آروم کنم پس چه احتیاجی به عکس

کنه. بعضی مردها با تمام نر بودنشون تو این ی همه صدق نمیدوستات دهن به دهن چرخوندی درباره

ی گوشت کن تا وقتی زن دارم خشم شه. یه چیزی رو هم آویزهیغمبر حالیشون میمسئله هم خدا و پ

 کنهخرم، حتی اگه اون زن توی قلبم هم نباشه بازم عزتم رو پیش خدا حفظ میخدا رو برای خودم نمی

فروشم. دفعه های زودگذر نمیارزش و هوسبا وجودش. تو عزت منی. من عزتم رو به چهارتا عکس بی

ی من همچین فکرهای مزخرفی کردی. من نه پوالدم که با صیغه رفع نیاز کنم، نه ود که دربارهآخری ب
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یه بچه دبیرستانی تازه به بلوغ رسیده که به خشم خدا هم اهمیت ندم و به لذت فکر کنم. من آیهانم، 

 .های شرعقانونهای نظام باشه چه شم. فهمیدی؟ قانون. چه قانونبرای هرکاری از راه قانونی وارد می

ها حساس ی زنی لعنتی همهکرد. توی این دورهام رو بیدار میهای زنانههای گرمش داشت حسنفس

ی گوشم رو مکید و بعد گاز گرفت هیجان پیچید توی تنم اما شدند و منم استثا نبودم. وقتی نرمهمی

ب فشار خواتر از قبل به خوشحکموقتی ازم فاصله گرفت و از تخت پایین رفت تنم سرد شد. صورتم رو م

ای که بهش چسبونده بودم و هم به های احمقانهدادم. روی نگاه کردن بهش رو نداشتم. هم بابت انگ

گرفتم؛ هم به هام خمار شدند. باید دوش میدونستم در اثر سرکشی هورمونهایی که میخاطر چشم

گرفتن تنم و سر و سامون گرفتن افکار به هم خاطر رفتن بوی عطرش از روی تنم و هم به خاطر آروم 

 ی ذهنم.ریخته

صورتم رو از خوش خواب جدا کردم و به کمر خوابیدم و نفس گرفتم. نگاهم رو از روی سقف به سمت 

آیهان سوق دادم. توی بالکن ایستاده بود. انگار حال اون هم بهتر از من نبود. برگشت به اتاق که خیلی 

به پهلو خوابیدم. حاال حاالها خیال نداشتم باهاش چشم تو چشم بشم. بدون این زود بهش پشت کردم و 

هاش رو از داخل کشوی که بهم نگاه کنه اومد به سمت کمد و یک ساک از داخل کمد برداشت. لباس

 اول برداشت که پوزخند زدم.

 کنی؟!ی بابام تو داری قهر میبه جای این که من قهر کنم و برم خونه_

 چید گفت:هاش رو داخل ساک میطور که لباسپوزخند زد و همون اون هم

 نه؛ چون من بابام خونه نداره._

اش ی پدرش قبرش بود. قبری که نداشت و آیهان تمام خواستهی نداشتهلبم رو گزیدم. منظورش از خونه

 هاش.از دنیا یک قبر بود برای خالی کردن دلتنگی

 نگفته بودی محرم بودین!_

 بود؟مهم _

 نبود؟_

 جوابی نداد که گفتم:

 کنه. تو بهم دروغ گفتی.من زود قضاوت کردم اما این چیزی از اشتباه تو کم نمی_
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 دروغ!_

 نگفتی با ریحانه محرم بودی._

 ؛ چون تموم شده بود. چیزی هم کهمن دروغ نگفتم فقط بهت نگفتم یکی دو هفته با ریحانه محرم بودم_

 نیست.تموم شده دیگه مهم 

 تونی برش گردونی؟مهم نیست یا هست و نمی_

 هاش کشید و مستقیم نگاهم کرد.دست از تا کردن لباس

 برات مهمه؟_

 تردید جواب دادم:بی

 معلومه._

 چرا؟_

 چون این ازدواج برای منم جدیه. این زندگی منه، اگه اجباری هم باشه باید حفظش کنم._

 د که گله کردم:هاش شحرفی نزد و دوباره مشغول لباس

 گفتی.باید بهم می_

 ی فراز گفتی؟مگه تو درباره_

 بین من و فراز هیچی نبود. ما هیچ وقت توی بغل هم عکس نگرفتیم که بخوام بهت بگم._

عضالت صورتش درهم رفت و فکش منقبض شد. دستش روی پیراهنش مشت شد و با حرصی آشکار 

 غرید:

 شو مهرو.ساکت_

ها ریزی؟ چرا؟ چون غیرت داری؟ مگه فقط شما مردها غیرت دارین؟ ما زنه هم میتو حتی با تصورش ب_

 ایم؟سیب زمینی

 ای داره.نه اما هرکس یه گذشته_

 بهم بگو. بگو تا این گذشته رو همین االن کامل هضم کنم._

 صدام لرزید.

 بوسیدیش؟ باهاش خوابیدی؟_
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 گرفت و کالفه نگاهم کرد.لبش رو به عادت همیشگیش موقع عصبانیت به دندون 

 تو اون یه ماهی که نامزد بودیم بوسیدمت؟ باهات خوابیدم؟ انگشتم بهت خورد؟_

 نه ولی خوب دستتو حلقه کرده بودی دور کمر ریحانه._

 نیشخند زد.

 کنی؟دردت چیه مهرو؟ حسودی می_

 نکنم؟ شوهرمی._

 انگار انتظار این جواب رو نداشت که نیشخندش محو شد.

 بوده دیگه تموم شده. تو هم دیگه این بحث رو ادامه نده. هرچی_

گفتی و بین خودم و خودت حلش تموم نشده. اگه تموم شده بود یه بار برای همیشه واقعیت رو می_

 کردی.می

 به نظر من اصال موضوع خاصی نیست که پاش بخوایم وقت بذاریم._

سرم هزارجور فکر درهم و برهم نچرخه مهم  برای من هست. من برات مهم هستم یا نه؟ این که توی_

ای نیست برات مهم هست هست یا نه؟ این که خیالم راحت بشه توی ذهن شوهرم به جز خودم کس دیگه

 یا نه؟

 خوای بدونی؟چی می_

 ام رو پاک کردم.روی تخت نشستم. موهام رو از توی صورتم کنار زدم و نم زیر گونه

 پیش رفتی؟خوام بدونم باهاش تا کجا می_

 ی لختمی اتاق پرت کرد و بهم نزدیک شد. خم شد به طرفم و لب به شونهساکش رو روی مبل گوشه

 چسبوند و بوسیدم. تنم مور مور شد و زیر گوشم پچ زد:

 چقدر مشکی به پوست سفیدت میاد._

 توی خودم مچاله شدم و نگاهم رو به زمین دوختم.

 کنم باهاش کنار بیام.مین االن همه چی رو بگی من سعی میچرا از جواب دادن طفره میری؟ اگه ه_

 هام.ام گذاشت. سرم رو باال آورد و خیره شد به چشماش رو از روی تنم برداشت و دست زیر چونهسایه

 مطمئن باش تا هرکجا باهاش پیش رفته باشم، تو ازش چند قدم جلوتری._
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تاد و با اخم نگاهم کرد. اخمش از عصبانیت خواست به سمت سرویس بره که به مچش چنگ زدم. ایس

 دونستم داره گفتم:های روی دستش و دردی که میتوجه به خراشنبود از درد بود. بی

خوای اسمشو بذار ذهن مسموم، آیهان حرف بزن. منو با این شک ول نکن. من ذهن متوهمی دارم. می_

ها رام حلش کن وگرنه من هجوم فکر و خیالای اما حرف بزن، این مسئله رو بخراب یا هر کوفت دیگه

 شه که با ریحانه زیر یه سقف باشیم.شم. تحملش برام سخت میداغون می

 ات بکنم؟مهرو تو هم قبال نامزد داشتی، من باید کلی فکر کثیف درباره_

 تاب و پر از حرص جیغ زدم:بی

مون، با ما زیر یه ق من االن توی خونهمن در شرف نامزدی بودم. بهش محرم نبودم، از طرفی نامزد ساب_

 کنه.سقف زندگی نمی

 نفسش رو کالفه به بیرون فوت کرد.

ها هم مال جشن نامزدیمون بود. اون عکس بین من و ریحانه هیچی نبود. یکی دو هفته نامزد بودیم._

ر والد بهم خبفقط یه مدت کوتاه محرم بودیم که هفت روزش رو من توی بازداشتگاه گذروندم و بعدم پ

 ی آزمایش به هم زده.داد مامان نامزدی رو به خاطر نتیجه

 از تخت پایین اومدم و رو به روش ایستادم.

 پس سمن خانوم نامزدی رو به هم زد نه تو._

 رفت.اخم کرد. دیگه داشت از کوره در می

 کردم.چی رو تموم میجواب آزمایش وقتی اومده بود که من خونه نبودم که اگه بودم همون لحظه همه _

 م رو کشید و با تاکید گفت:بینی

 چون بچه برای من خیلی مهمه._

 پیشونیم رو بوسید و ادامه داد.

 حاالم یه چیزی تنت کن تا همین یه تیکه رو هم از تنت در نیاوردم._

با ناراحتی نگاهم رو ازش گرفتم و روی تخت دراز کشیدم. ملحفه رو روی تنم کشیدم و چشم بستم. دلم 

ی مشکالت زندگی مشترک ی پدریم چشم باز کنم. من هنوز آمادهخواست بخوابم و توی اتاقِ خونهمی

یم و ترس از دست دغدغه مجردخواست برگردم به روزهای بی. روز دوم زندگیم کم آوردم. دلم مینبودم
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ومتر آر« ی آخرتهی جناب سروان خونهخونه»گفت شاید اگه بابا بهم نمی دادن زندگیم رو نداشته باشم.

ترسیدم از روزی که پشیمون بشم و با یک مهر طالق اومدم. میو با ترس کمتری با این قضیه کنار می

ام خواستم غصه بشم و رو دل خانوادهن نمیشد. مشد، پیر میشکست، خرد میبرگردم پیش بابا. بابا می

 .بشینم

هام رو بستم. واقعیت مزخرفی بود اما این مرد شده بود بیست دقیقه بعد آیهان از حموم بیرون اومد. چشم

نقطه ضعفم، فقط برای این که آخرین پناهم بود. شوهرم بود! من باهاش یک زندگی مشترک داشتم که 

شه، سازه و صاحب اون زندگی میسبت به خودم بود. هر زنی یک زندگی میام نحفظ این زندگی وظیفه

دونستم که اگه یه روز نباشم ریحانه خیلی زود صاحب زندگیم من هنوز این زندگی رو نساخته بودم اما می

 شه.می

هام رو روی هم فشار دادم. سرش رو کنار سرم روی فرو رفتن تشک تخت رو که احساس کردم چشم

داشتیم  ای که هر دو سعیگذاشت. سعی داشت بهم نزدیک بشه تا فاصله بینمون رو کم کنه. فاصلهبالشت 

هامون رو پنبه کردند و دوباره بینمون دیوار رفعش کنیم و دیروز مادرش و امروز دخترعموش رشته

شم. ست بکی آخر دکشیدند؛ اما آیهان مرد عقب نشینی نبود، درست مثل منی که محال بود از این خونه

. خودم رو کمی کنار کشیدم؛ زنی ام حلقه کرد و منو به سمت خودش کشیددستش رو دور شکم برهنه

 کنه.که ناز کردن بلد نباشه هیچ وقت به قلب یک مرد راه پیدا نمی

 قهر کردی؟_

 حرف سرم رو تکون دادم و بالفاصله گفتم:بی

 البته اگه برات مهمه._

کنه که اون شخص براش مهم باشه. وقتی من برات مهمم کنه. با کسی قهر مینمیآدم با هرکسی قهر _

 شه تو برای من مهم نباشی؟مگه می

کرد و حرفی نزدم اما از حرفش خوشم اومد. مثل همون موقعی که با جدیت داشت ریحانه رو سرزنش می

 «.تو عزت منی»قند تو دلم آب شد. مثل اون موقعی که خفتم کرده بود و زیر گوشم گفت 

 خوای کل این یک ماه قهر باشی؟رو من فردا میرم ماموریت. یک ماه نیستم. میماه_
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گه خون گرفتم. دیخواستم درمونده دردم رو ناله کنم اما خفهباز بغض کردم. لبم رو به دندون گرفتم و می

 چی از این بهتر؟ گذشت و دیگهشد! روز سوم زندگی مشترکمم به تنهایی میاز این عالی تر نمی

 خوای چیزی بگی؟نمی_

 رفت؟گفتم نرو نمیتونستم بگم؟ چی داشتم که بگم؟ مثال اگه میچی می

 برو به سالمت._

 انگار فهمیده بود حرف دلم با زبونم یکی نیست که توضیح داد:

 سردار برام شرط گذاشته برای برگشتن به اون پرونده یک ماه برم ماموریت زاهدان._

 موفق باشی.هوم. _

 های شبانه یه تیرجا وسط یکی از عملیاتتونی دعا کنی همونمیرم لب مرز. جایی که امنیت کمه. می_

های خودت رو به خون و خاک گلدون بخوره وسط پیشونیم تا راحت بشی. دیگه هم الزم نیست دست

 آلوده کنی.

ه سقف خوابیده بود و ساعدش روی رو بزد به سمتش برگشتم. از شدت ناراحتی که توی صداش موج می

 هاش بود.چشم

 ناخواسته بود. یعنی من اصال نفهمیدم که چطور گلدون افتاد و..._

 پشت بهم، به پهلو خوابید.

 مهم نیست. فراموشش کن._

اما آخه... راستش... خودش افتاد... یعنی نه این که خودش خود به خود بیفته... من... از اولشم اون _

 رف رو دوست نداشتم.کاکتوس مزخ

 خودم کاشته بودمش._

صدا شکست. صورتم رو به بالشت فشار دادم و لبم رو گاز گرفتم. چرا ای پیدا کرد و بیخره بهانهبغضم باأل

لش دادم از روی حفاظ تراس. اون کاکتوس رو که اولین فتم؟ اون گلدون خودش نیفتاد من هُ گدروغ می

. حاال هم که فهمیده بودم خودش کاشته بودش خیلی بیشتر دوستش گل از طرف آیهان بود دوست داشتم

 داشتم. من حتی اون فرصتی که قلبم به آیهان داده بود رو هم دوست داشتم.
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هام رو روی هم قفل کردم تا صدام در نره. کاش مثل بهش پشت کردم و ملحفه رو توی بغلم فشردم. لب 

خندیدم و و من می« دختر استخونی»گفت توی گوشم میکرد. کرد. موهام رو ناز میدیشب بغلم می

زد. کاش مثل دیشب که از یادآوری کار مادرش بغض کرده ایش میخودش هم از اون لبخندهای سکته

 خوند:کرد و توی گوشم میبودم بغلم می

 تر بخندشه آهستهموهاتو وا نکن بانوی موبلند. باد عاشقت می_ 

 شهر من این شبا تو فکر سرقته واسه گرفتنت دنبال فرصته 

 سهم من از هوات چند قطره بارونه. چیزی مثل یه دست دست دوتامونه

 از خاطراتمون من رو جدا نکن. کنار پنجره موهاتو وا نکن! 

*** 

ف آیهان وقتی از خواب بیدار شدم هوا هنوز روشن نشده بود و خورشید طلوع نکرده بود. سرم رو به طر

ترین نقطه تخت پشت به من خوابیده بود. چرخوندم؛ بعد از گذشت این همه ساعت هنوز روی گوشه

عجیب بود که دستم از تخت آویزون نبود یا این که دست و پاهام روی بدن اون نبود؛ انگار نه تنها قلبم 

گاهی به ساعت اتاق انداختم. بلکه اندامم باهاش قهر کرده بود و فهمیده بود مهروی احساساتی دلخوره! ن

 خواست دوششد. از تخت پایین رفتم و وارد سرویس بهداشتی شدم. دلم میهاش واضح دیده نمیعقربه

شه با چند ساعت دل درد و کمردرد شدید. صورتم رو شستم. به دونستم این کارم برابر میبگیرم اما می

این  کرد وپف داشتند و سرخ شده بودند. سرم درد می هام نگاه کردم، با اینکه گریه نکرده بودم اماچشم

ای نگاه کردم ها ناشی از همین درد المصب بود. با حوصله صورتم رو خشک کردم و به حولهقرمزی چشم

خواست از همین روزهای اول آه بکشم. از که توی سطل زباله بود. نفسم رو آروم بیرون دادم. دلم نمی

ی زرد رنگ آویز کردم. لبخند ی تمیز برداشتم و کنار حولهیک حوله های داخل سرویسداخل قفسه

تونستم سوختم اما میگرفتم؛ نمی. نباید زیاد سخت میمحوی کنج لبم نشست و حس بهتری پیدا کردم

 بسازم.

از سرویس بیرون اومدم و با پوشیدن یک دست لباس مناسب و انداختن یک شال نخی روی سرم به 

. همه خواب بودند و هنوز هیچکس بیدار نشده بود. اول از همه چای دم کردم و تصمیم آشپزخونه رفتم

گرفتم امروز برای خودم یک صبحانه مقوی درست کنم تا ضعف بدنم کامال از بین بره. به پیازهایی که 
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 ها و آب جوش رو اضافه کردم و سر زودپز رو با هزار مشقت بستم. وقتیشدند عدسداشتند طالیی می

ی مامان یا بابا بود؛ چون زودتر از همه بیدار خونه بابا بودم درست کردن میز صبحانه همیشه به عهده

کشیدند. به خاطر همینم هیچ وقت نحوی استفاده کردن از بعضی لوازم آشپزی شدند زحمتش رو میمی

ز! و دم و چای ساز و پلوپرو یاد نگرفتم. از کل وسایل آشپزخونه نحوی کار کردن با آبمیوه گیر رو بلد بو

البته ماشین عزیز ظرفشویی. یک لیوان چای برای خودم ریختم و پشت میز آشپزخونه نشستم. نگاهم رو 

 های خالیبه چای خوش رنگ و لعابم دوختم و یک لحظه از ذهنم گذشت که چقدر تنها شدم. به صندلی

ای جدی بابا و لبخندهای ملیح مامان. ههای هاوش و اخممیز نگاه کردم و دلم پر کشید برای شوخی

ی خوشبخت بسازیم؟ کاش بیدار شد من و آیهان هم یک خانوادهی خوشبختی داشتم، یعنی میخانواده

های امروزمون ریختم و باهم از برنامهنشست و من براش یک لیوان چای میاومد رو به روم میشد، میمی

اال حاالها محال بود دلم باهاش صاف بشه. بهم نگفته بود زدیم؛ چون حزدیم. شایدم حرف نمیحرف می

 دونستم نامزدن و نامزدی یعنی محرمیت موقت دیگه!محرم بوده با ریحانه...! البته می

ی مامان و بابا. شایدم سری به مادری رفتم خونههای خالی چرخید؛ باید امروز میباز نگاهم روی صندلی

رفتم دفترکار محمدحافظ تا یکم باهاش دردِ دل کنم. هنوز دردم رو نفهمیده میزدم. یا شاید و بابابیژن می

ین ها به خوشی و عدونستم دلم گرفته. از این که سه روز اول زندگی مشترکم مثل توی فیلمبودم اما می

ین که ا دادم عاشقانه نگذشته بود دلم گرفته بود. ازهایی که تو دوران دبیرستان به خورد مغزم میداستان

آیهان دیشب مثل دو شب اول بغلم نکرده بود و با فاصله ازم خوابیده بود دلم گرفته بود. ترسیده بودم؛ از 

 ی پشت سرم خوف کرده بودم.های خراب شدهعاقبت این ازدواج و پل

از بم خورد سریع از جا پریدم و به سمت اجاق گاز رفتم. سریع در زودپز رو با بوی سوختگی که به بینی

کردم که یک دفعه دستم کشیده شد و صدای مهیبی بلند شد. به قدری اون صدا وحشتناک بود که 

لب من زد و قاش پنهان کردم. قلبش تند میشرتش چنگ زدم و سرم رو بیشتر توی سینهاراده به تیبی

دور  دستش کُند! اون از ترس تپش قلب گرفته بود و من از ترس نزدیک به مرز ایست قلبی بودم. یک

ن اش فشار می داد ضربااش پشت گردنم، درست روی موهام. وقتی سرم رو به سینهکمرم بود و دست دیگه

؛ همین عطر لعنتی که «اون هست، نترس»زد شد؛ چون عطر آشناش توی سرم فریاد میقلبم نرمال می

دادم  اش فاصلهسینه باعث شده بود بشناسمش و از پرت شدن توی آغوشش نترسم. با گیجی سرم رو از
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و به اجاق گاز و سقف آشپزخونه نگاه کردم. همش دو پیاله عدس خیس کرده بودم و حاال کل سقف و 

هاش اجاق گاز پر از عدسی شده بود. نگاه متعجبم به طرف آیهان برگشت. موهاش به هم ریخته بود و چشم

ای یک لحظه داغیش رو حس کرده بودم ام پریده بود و من برخواب آلود. یک قطره عدسی که روی گونه

 با انگشتش پاک کرد و گفت:

 وقتی هنوز بخار زودپز خارج نشده نباید درشو باز کنی._

 من... من..._

ام رو فوت کردم بیرون و دستم رو به پیشونیم گرفتم. بازوم رو گرفت و روی نفس حبس شده توی سینه

خت و بعد از سرویس اتاقمون خمیر دندونم رو آورد صندلی نشوندم. اول یک لیوان چای برای خودش ری

 ام زد.و یک ذره زیر چشمم، روی گونه

 شه.بدی پوست سفید اینه که زود سرخ می_

ای شوکه شده بودم که حاال حاالها نتونم مثل اون عادی رفتار کنم. به خدا خودشم ترسیده بود به اندازه

فاق بگه ی این اتترسم. فهمیده بود اگه یک جمله دربارهفقط سعی داشت تظاهر کنه خوبه تا من بیشتر ن

شتم دوست دا« خدا بهت رحم کرد سعادت»زنم. اتفاقا دوست داشتم بگه؛ دوست داشتم بگه زیر گریه می

داشتم  دوست« اگه من نیومده بودم و سر بزنگاه به دادت نرسیده بودم االن کل صورتت سوخته بود»بگه 

و  کردمگفت تا این اتفاق رو بهانه میکاش می«! تونی درست کنیم نمیعرضه یه عدسی هبی»بگه 

 ام پشتکار اشتباه ریحانه رو، خطای مادرش رو و تنهایی ،پنهان کاریش رو ،ورام دلتنگی برای خانواده

 زدم.میز صبحانه رو زار می

 ی لبش گفت:رو به روم نشست و به خمیر دندون نگاه کرد. با لبخند کج گوشه

 ها.با طعم موز! عین بچه_

سعی داشت همه چی رو عادی جلوه بده تا ترسم بریزه اما نگاه مبهوت من روی سقف و اجاق گاز چرخید. 

 دستش رو روی دستم حس کردم.

 هی استاد، نترس دیگه! به خیر گذشت._
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ور دکم محو شد و دستش رو خیلی غیر ارادی دستم رو از زیر دستش بیرون کشیدم که لبخندش کم

چادری سفید با گل های آبی روی سرش . سمن هراسون وارد آشپزخونه شد. فنجون چایش حلقه کرد

 بود. مشخص بود که مشغول خوندن نماز صبح بوده.

 چی شد؟ صدای چی بود؟_

 سالم مادر. صبح بخیر._

ه با تعجبی کهای پاشیده به سقف و دیوار گرفت و رو به آیهان اش رو از روی عدسیسمن نگاه حیرت زده

 صداش هویدا بود گفت: از

 سالم پسرم._

 ی من نشست و من نتونستم هیچ تکونی بخورم.دستش روی گونه

 خوبی عروس؟ چرا رنگت انقدر پریده؟_

 سفم.أمت_

خیلی سریع به سمت یخچال رفت و چند قالب یخ روی یک پارچه نخی گذاشت. پارچه رو گره زد و به 

 طرفم گرفت.

 صورتت یه وقت تاول نزنی.بگیر بذار روی _

های ملتهبم گذاشتم. بخار داغ عدسی روی پوستم نشسته بود و با خجالت پارچه رو گرفتم و روی گونه

 واقعا خدا بهم رحم کرده بود که عدسی روی صورتم نپاشیده بود.

 نگران نباش مادر. به خیر گذشت._

 ت.سمن خیلی زود نبات توی چایم حل کرد و فنجون رو جلوم گرف

 بگیر بخور. قندت افتاده. رنگت عین گچ شده._

 پارچه خیس رو از دستم گرفت و توی سینک گذاشت. زیر لب تشکر کردم.

 کنم.جا رو تمیز میببخشید. من خودم همه_

بدون توجه به حرف من دستمال و سطل برداشت و مشغول تمیز کردن گند من شد. هیچ وقت عادت 

دیگه به گردن بگیره یا این که پاکشون کنه. خواستم از جام بلند بشم و نداشتم اشتباهاتم رو یک نفر 

 کمکش کنم که گفت:
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گم خوریم. میبرای آیهان میز صبحانه رو بچین. اون تا یک ساعت دیگه باید بره. ما بعدا صبحانه می_

 مرتضی بره برات عدسی بگیره. دیشبم چیزی نخوردید.

 خت.آیهان نگاهی به ساعت آشپزخونه اندا

 رفتم.جا بسته ست وگرنه خودم میاالن همه_

از این که هر دو به فکرم بودند لبخند روی لبم نشست. تنها نبودم. لبخندم رو به سمن نشون دادم و از 

بخشیدمش به پنهان آیهان دریغش کردم. به این زودی خبری از بخشش نبود؛ اگر از همین االن زود می

 کرد.کاری عادت می

ه رو چیدم و به سمت سینک رفتم تا خمیر دندون روی صورتم رو بشورم. سمن سطل آب رو میز صبحان

زد آروم هاش مایع میکنار سینک گذاشت و دستمال کثیف رو داخلش انداخت. در حینی که به دست

 گفت:

 چسبه.ای باهاش بخور. تنهایی غذا به جونش نمیکنارش بشین دو سه لقمه_

د هایی شده بوهاش شبیه موقعهای یک مادر بود. چشمپر از فریاد نگرانی لحنش دستوری نبود، صداش

نشست. در شأن و در خور شخصیتم کرد و مامان تمام شب رو روی ایون به انتظارش میکه هاوش دیر می

نبود که بخوام حرفش رو زمین بندازم. دوباره روی صندلی نشستم. آیهان که تا اون لحظه خودش رو با 

خره دستش به سمت چاقوی کره رفت. تا چند لحظه ت توی فنجونش سرگرم کرده بود باألنبازدن هم

خواستم تنها بذارم تا خودش به تنهایی صبحانه پیش خودم از تنهایی گله داشتم و حاال شوهرم رو می

تک کتکرد، باید منو توی نشستم، باید به عطر وجودم عادت میموندم، باید کنارش میبخوره! باید می

کرد. لقمه اولی رو که درست کرد به سمت من ی خاطراتش ثبت میلحظات زندگیش و نقطه به نقطه

هامون هام؛ نخواستم غرورش رو خرد کنم و مشکالتمون و قهر و دلخوریگرفت. لعنت به دلم و مهربونی

انگار اون قهر نبود و رو جلوی چشم مادرش بروز بدم. با تشکر آرومی لقمه رو گرفتم. به روم لبخند زد؛ 

داد من چرا فکر من رو فراموش کرده بود. وقتی اون یک مسئله رو کش نمیهای زشت و حرکت بیحرف

 کردم و هم حال و هوای زندگیمون رو؟کردم و هم حال خودم رو خراب میباید انقدر خودخوری می

 خوری؟مادر شما صبحانه نمی_
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هایی که دقیقا ده بار مایع و سمن بعد از خشک کردن دست ی توی دستش رو به سمت سمن گرفتلقمه

 زده بود و شسته بود لقمه رو گرفت و با لبخند گفت:

 دستت درد نکنه._

 ریزی؟مهروجان برای مادر چای می_

 ام گذاشت و مانعم شد.خیلی زود سر تکون دادم و خواستم بلند بشم که سمن دست روی شونه

 اتو جمع کردی پسرم؟خواد. بشین عروس. لباسنمی_

 خره لقمه سوم رو برای خودش گرفت.آیهان باأل

 بله. مهرو زحمتش رو کشید._

 .ی دوستانه بود. اما هرچی که بود باعث شد بیشتر خجالت بکشملحنش شبیه به طعنه نبود، شاید یک گله

 پوالد باهات نمیاد؟_

 داد: ی شستش رو با دستمال تمیز کرد و بعد جواب سمن روعسل گوشه

 نه._

 سمن نگران شد.

 تنها میری؟_

 لحنی مالیم و البته چاشنی خواهش در کالمش، به آرامش دعوتش کرد.آیهان با 

 نگران نباش مادر._

 چطوری نگران نباشم؟ مگه داری میری سر کوچه؟ لب مرزه! شوخی بردار که نیست._

 .چیزی بروز ندادم هاش دل منو هم به شور انداخت امالرزش صدای سمن و بارمنفی حرف

 ناسالمتی پسرت یه زمانی سرگرد بود مادر، منو دست کم گرفتی ها._

ختمش؛ شناگذشت بیشتر میای مزین بود. هرچی بیشتر میهاش به لبخند مردونهلحنش شوخ بود و لب

شت پهاش رو بیشتر نکنه. از زد تا مادرش رو آروم کنه و دلواپسیکرد، لبخند میمی خندید، شوخی می

 میز بلندشد و رو بهم گفت:

 دستت درد نکنه خانوم._

 زیر لب جواب دادم:
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 جان.نوش_

خره توی دهنم گذاشتم ی توی دستم رو باألهاش رفت. لقمهاز آشپزخونه بیرون رفت و سمن هم همراه با

اشتم؛ د گرفت. بغضرفت و بازم برام لقمه میشد اگه نمیی شیرین عسل رو به کام کشیدم. خوب میو مزه

 دلیل! شایدم دلیلش رفتن آیهان بود.بی

هوا روشن شده بود اما هنوز خورشید طلوع نکرده بود. سمن با قرآن توی دستش به آشپزخونه اومد و یک 

 کاسه آب کرد.

 نمیای باهاش خداحافظی کنی؟_

رفتم. آیهان بلند شدم و همراهش به حیاط  پشت میزفشار دادم تا بغضم نشکنه. از  هام رو روی هملب

گذاشت. سمن که تردید منو دید دستم رو آماده بود و داشت ساکش رو توی صندوق عقب ماشینش می

کشید و منو با خودش به سمت آیهان برد. آیهان به روی مادرش لبخند زد و قرآن توی دستش رو بوسید. 

 هاش قاب گرفت و پیشونیش رو بوسید.بعد صورت مادرش رو با دست

هات سردارو کالفه نکنی ها؟ من شاید زیاد نتونم باهاتون در تماس باشم تی که نیستم با تلفنتو این مد_

 اما قول میدم مراقب خودم باشم. باشه مادر؟

 ی چشمش رو گرفت.سمن نم گوشه

 سپارمت به خدا.می_

هاش مشهای قشنگ سمن رو ببینم. توی چتونستم مادرانهآیهان بغلش گرفت و باز سرش رو بوسید. می

هاش رو انقدر زیبا از عشق و محبت زد. این اولین بار بود که چشمدوست داشتن و یک دنیا عشق موج می

ای داره و سوا از بقیه دیدم. مشخص بود آیهان توی زندگیش جایگاه ویژهو خالی از حرص و نفرت می

رای رفت؛ ببستم. می ست. وقتی که بوسه نرم آیهان رو روی پیشونیم حس کردم برای یک لحظه چشم

روز  ی سیخوابیدم و به اندازهکردم و توی بغلش مییک ماه! دقیقا سی روز! کاش دیشب باهاش قهر نمی

کردم. مسئله عشق و عاشقی نبود، مسئله این بود که اون شوهرم بود و من بهش توی عطرش رو بو می

 این زندگی نوپا احتیاج داشتم.

 ت به چیزی نیاز داشتی به مادر و پوالد بگو.مراقب خودت باش. تو این مد_

 رو به مادرش سفارش کرد:



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

343 
 

 سپارمش.مراقبش باشید، به شما می_

 مادرش با نیمچه لبخند نگرانی پلک زد.

 خیالت راحت._

یک بار دیگه قرآن رو بوسید و از زیرش رد شد. داخل ماشینش نشست و بهم نگاه کرد. یک نگاه عمیق! 

 کردم. ناامیدز جانب من بود؛ اما من فقط چشم شده بودم و رفتنش رو تماشا میمنتظر یک کلمه حرف ا

 قراری تکرار کرد:نگاهش رو ازم گرفت سمن با بی

 مراقب خودت باش._

 نگران نباش._

 رسیدی باهام تماس بگیری ها._

 چشم. خداخافظ._

 سپارمت.به خدا می_

 ماشینش که«. خدایا»دومین بار توی دلم صدا زدم این دومین بار بود که این جمله رو گفت و من برای 

حرکت کرد بغض منم از کنج گلوم حرکت کرد و برای فروپاشی جلو اومد. سمن پشت سرش آب رو ریخت 

 و کاسه رو روی سینی گذاشت.

هاش رو. لبخندش رو. نشون بده که نگرانشی. که منتظر خوب نگاه کن رفتنش رو. قد و قامتش رو. چشم_

. کنمی این کارها رو میهستی. که چشمت به راهه تا برگرده. هروقت که میره ماموریت همهبرگشتنش 

 دونی چرا؟می

 سوالی نگاهش کردم و اون با بغض گفت:

بینمش. پدرشم یه روز قبل از طلوع آفتاب، درست وقتی که ماه چون شاید این آخرین باری باشه که می_

 اش.دیگه هیچ وقت برنگشت. نه خودش، نه جنازه گرفت رفت وداشت پشت ابرها سنگر می

طور که نگاهم به خره بغضم اشک شد و توی چشمم نشست. همونتنم لرزید و پاهام سست شد. باأل

های پر از غم سمن بود یک قدم به عقب برداشتم و به سمت ماشین آیهان که داشت از باغ خارج چشم

 شد دویدم. صداش زدم:می

 آیهان._
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هام رو دور یستاد. از ماشینش پیاده شد و نگران نگاهم کرد. وقتی بهش رسیدم بالفاصله دستبالفاصله ا

ید جا بود. شاگردنش انداختم و به آغوشی که تمام دیشب ازش فاصله گرفته بودم رفتم. جای من همین

 نگی بود. بویریحانه توی قلبش بود اما این آغوش مال من بود. سهم من بود. اجبار من بود اما اجبار قش

 داد این اجبار. بوی گرم تابستون. بوی سیب زرد. بوی شیرینِ زردآلوهای رسیده.خوبی می

هام رو دور گردنش حلقه کرده بود. با همون بغضی هاش دور تنم گره خورده بود و من سفت دستدست

 که از صدام پیدا بود گفتم:

 مونم تا برگردی؟ باشه؟برگرد. خب؟ من منتظرت می_

 کرد.ستش کمرم رو نوازش مید

 رو.برمی گردم ماه_

 رو ( بودم.خوب بود که براش مهرو نبودم و ) ماه

مونم تا برگردی و به زندگیمون ادامه بدیم. این سه روز خوب نبود اما قول میدم من... من... منتظرت می_

 خب؟ی ساختن یه زندگی تازه برای هردومون باشم. وقتی که برگشتی کامال آماده

 های سیاه اما آشناش مشرف بشم.ازش کمی فاصله گرفتم تا به چشم

 های تو نیاز دارم.من برای ساختن این زندگی به دست_

 ام رو گرفت.لبخند زد و اشک روی گونه

 آشتی کردی؟_

 میون بغضم خندیدم.

 آره._

 محبت رو توش یافتشد اثری از مهر و های بزرگش گرفت و با صدایی که میصورت ظریفم رو بین دست

هاش که تنها حرف خالی نبودند و یک تعهد و دل گرم شد به بودنش و اعتماد کرد به حقیقی شدن جمله

 واقعی بودند، گفت:

موریت برگشتم و به عملیات نهایی اون پرونده راه پیدا کردم، بعد از اجرای أقول میدم وقتی که از م_

 عملیات دیگه هیچ وقت تنهات نذارم.

 بده برگردی؟قول _
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 قرار اصرار کردم:لب روی هم فشرد و حرفی نزد که بی

 قول بده._

 خوام پیشت بدقول بشم.نمی_

 دلم ریخت و زانوهام لرزید. هق زدم.

 پس ممکنه که برنگردی؟_

روزی که پدرم رفت ازش قول گرفتم تا برگرده، قول داد اما برنگشت. من از قول دادن و قول گرفتن _

تونیم به دعای خیر مادر اطمینان کنیم و هردو امیدوار باشیم که بازم همو ندارم اما میی خوبی خاطره

 .بینیممی

ه؛ کردم تا بره به ماموریت کاریش برسلبم رو بین دندونم گاز گرفتم. این اولین بار که شوهرم رو بدرقه می

 افی بود که با هربار رفتنشدونستم جز این خطرناکه و همین کطبیعی بود بترسم. از کارش هیچی نمی

د های خیسم رو پاک کرد و لبخنپر بشم از تشویش و دلهره. باز دوباره اشکم رو با انگشتش گرفت. گونه

 زد.

 بخند راپونزل. بخند تا با دل آروم برم._

در حالی که سخت با بغض توی گلوم در جدال بودم خندیدم. گوشه لبم رو، خط لبخندم رو بوسید و از 

 ی نزدیک لب زد:فاصلههمون 

 شه.خندی انگار ماه کامل میوقتی می_

تاب. زد؛ بیاومد کند نشده بود. تند میدلم لرزید. تپش قلبم برعکس همیشه که هیجان به سراغم می

شد. یگشت و تاب و تب قلبم رو تسکین مگرفت مگر این که برمیقرار و دیگه تا برگشت آیهان قرار نمیبی

 سرخش رو از دستش بیرون آورد و کف دستم گذاشت. چشمکی زد و با شیطنت گفت:انگشتر عقیق 

 دلت برام تنگ شد به این عقیق نگاه کن._

 انگشتر رو توی مشتم فشردم و با مِن و مِن پرسیدم:

 شه؟تو دلت برای من تنگ می_

 من عادت کردم به دور بودن از عزیزهام._

 نشنیده بودم. عزیز شده بودم؟ آره. خودش گفت. اشتباه
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 اما باید دلت برام تنگ بشه. انقدر تنگ بشه تا زودتر برگردی._

 تا چشم به هم بزنی برگشتم._

 طور که این سه روز ساده و زود نگذشت.گذره، همونسی روز با یه چشم به هم زدن نمی_

ریف ه یک گل ظدستم رو بردم زیر شالم و سنجاق سرم رو باز کردم. دستش رو گرفتم و سنجاق سرم رو ک

ت ی دستش رو با نوک انگشهای به هم چسبیده. با لبخند خطهای آبی کف دستش گذاشتمبود با نگین

 ام لمس کردم.اشاره

 شی.م وصل باشه خوشبخت میه های دستت بهگن اگه خطمی_

 های کف دستم رو لمس کردم و بعد سرم رو باالکف دستم رو کنار دستش گذاشتم و با انگشتم خط

 زدند لبخند زدم.هاش که لبخند میآوردم و به چشم

 م وصلند.ه مال منم به_

 با اطمینان پلک زد و اولین قولی که به هم دادیم، قول خوشبختی بود.

دستش رو مشت کرد و سنجاق سرم رو محکم گرفت. لبش رو به پیشونیم درست روی ماه گرفتگیم 

 ما قبل از رفتن گفت:؛ اچسبوند و بعد خیلی زود سوار ماشینش شد

ت خوای بهش فرصخواستی به قلبت فرصت دوست داشتن منو بدی، هنوزم میرو... دیشب گفتی میماه_

 بدی منو دوست داشته باشه یا پشیمون شدی؟

 های سیاهش که دیگه به نظرم ترسناک نبودند بلکه آشنا و گرم بودند گفتم:خیره به چشم

 ب این سوالت رو میدم.باید فکر کنم. تو برگرد من جوا_

 رنگ نگاهش کمی بیشتر تیره شد اما اصراری نکرد و گفت:

 مراقب خودت باش._

 داد. با لبخند گفتم:اومد، حس خوبی بهم نمیاز خداحافظی خوشم نمی

تر ه آهستهشمن منتظرم تا برگردی و هرشب زیر گوشم بخونی موهاتو وا نکن بانوی موبلند باد عاشقت می_

 بخند.

ود. در جوابم کوتاه پلک زد و . هنوز هم تعبیر نگاهش سخت بعمیق نگاهم کرد، طوالنی و پر از معنی

خره نگاهش رو ازم گرفت و رفت و دل من اسیر موند تو دست دلشوره و تاب و تب قلبم بیشتر شد. باأل
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مون کردم و درست هحرف قشنگی زده بود. لبخندم رو زیبا تفسیر کرده بود. سرم رو، رو به آسمون بلند 

ی کمرنگ ماه محو شد و نور خورشید پهن شد روی صورتم. سمن به سمتم اومد و مشت لحظه سایه

ام رو گرفت. از نگاهش منظورش رو فهمیدم و مشتم رو باز کردم. با دیدن عقیق توی دستم لبخند بسته

 هاش از اشک برق زد.تلخی زد و چشم

ریت تنها چیزی که ازش برگشت همین انگشتر با چند قطره خون این انگشتر احمده. وقتی رفت مامو_

 سرخ روی رکابش، بود.

هاش. تنم سرد شد و صدای باد پاییزی درست مثل ملودی وحشت توی گوشم نگاهم خشک موند روی لب

 پیچید و گرد و خاک به پا شد. سمن آهی کشید و به سمت ساختمون حرکت کرد.

 یره.بیا داخل. االنه که بارون بگ_

از دیدم که محو شد نگاهم روی عقیق سرخ نشست. حرف دلتنگی بهانه بود، یادگاری گذاشته بود. مگه 

قرار نبود برگرده؟ مگه قرار نبود بیاد و باهم زندگی بسازیم پس یادگاری گذاشتن چه معنی داشت؟ من 

اری داشته باشه؟ یادگچه احتیاجی به یادگاریش داشتم وقتی قرار بود خود واقعیش توی زندگیم حضور 

قدم و همراه باشه. دستم داد که قرار بود ازت جدا بشه نه کسی که قرار بود یک عمر باهات همرو کسی می

رو مشت کردم و به سمت پنجره اتاقمون دویدم. زیر بالکن، درست کنار گلدون شکسته ایستادم. کاکتوس 

گلدون برداشتم. یک گلدون از داخل شکسته ی های هتیک ها وهاش رو با احتیاط از بین خاکو ریشه

تر خواستم زنده بمونه، نخشکه. بازم ریشه بدونه و محکمانباری برداشتم و مشغول دوباره کاشتنش شدم. می

 شد لمسش کنم، خارهاشخواستم بهش فرصت زندگی دوباره بدم. روش آب پاشیدم. نمیاز قبل بشه. می

شد. آیهان باید که مانع نزدیک شدن من و آیهان به هم می شد، درست مثل اون حفاظیمانعم می

ی خواد دوباره بهش فرصت دوست داشتن بده. همهاومد تا من بهش بگم که قلبم میگشت، باید میبرمی

ها ارزش دوست داشتن، داشتند. دوست داشتن نیاز به دلیل و ربطی به قدمت رابطه نداشت، هر آدمی آدم

ادن برای دوست داشته شدن رو داشت. حتی اگه آدم های کاکتوسی باشند. به لیاقت یک بار فرصت د

 ظاهر سرسخت و از ریشه نرم و نازک.

 *** 

 هفتفصل 
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 طور که باالی نردبوم ایستاده بودم از باال به سارگل نگاه کردم و پرسیدم:همون

 خوبه؟_

 با نگرانی گفت:

 آره، بیا پایین._

 ین صافه یا نه؟بابا سارگل به این نگاه کن بب_

 بینی نردبوم لقه!این کار هاوشه، تو چرا رفتی باال؟ بیا پایین. نمی_

با این که بابا شب کالفه از این همه ترسو بودنش پایین اومدم و نگاهی به پرده انداختم. صاف بود. 

ک عروسی نزدی خواستگاری سر لج و لجبازی گفته بود سارگل و هاوش باید با اونا زندگی کنند؛ اما حاال که

بود گفته بود بهتره خونه مستقل داشته باشند؛ چون نمی خواد با هر بار دیدن سارگل پیشکش شدن من 

رو به خاطر بیاره و زخم دلش تازه بشه. این رو کامال رک و صریح به هاوش گفته بود و هاوش شرمنده 

که ) آیهان برای عروسی می چرخید تمام این مدت افکارم حول و محور این سر به زیر انداخته بود و من 

 خودش رو می رسونه یا نه؟ (

 نردبوم رو برداشتم تا بذارمش یک گوشه که سارگل عاصی شده گفت:

دار خوای یه بالیی سرت بیاد که وقتی داداشم اومد بگه ما امانتبابا مهرو اینا کارهای مردونه ست. می_

 خوبی نبودیم؟

 چپ چپ نگاهش کردم. 

بینی که مامانم سرش شلوغه، به من گفته تمام وظایفشو انجام بدم و نذارم جای خالیش میچرند نگو. _

 ی داداشم رو بچینه؟حس بشه. من االن این کارها رو نکنم کی میاد خونه

 هاوش میاد..._

 .پریدم وسط حرفش

 باشید. نگرانم ساعته رفته یه شام بگیره. کوش؟ کجاست؟ شما یه شام به من بدید الزم نکرده هاوش! دو_

 گه پشت ترافیک گیر کرده.زنگ زدم بهش؛ می_

 من موندم چرا زنگ نزد با پیک بفرستن._

 مامانم غذا درست کرده بود زنگ زد گفت هاوش رو بفرستم تا بیاد ببره._
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 با لبخند شیطونی ادامه داد.

 خیلی هواتو داره ها._

 خوبی باشه.دار خواد امانتبله؛ چون برادر جانتون نیست و می_

 خندید و پرسید:

 دلت براش تنگ نشده؟_

 کنه و میاد ور دل من برای رفع دلتنگیم؟شو ول میحاال اگه دلم تنگ شده باشه داداشت ماموریت_

 ش انداخت و گفت:سارگل چینی روی بینی

 ولی بدخُلق شدی ها! مطمئنی این از دلتنگی نیست؟_

کردم یک چیزی رو گم د اخالق شدم. شاید چون حس میزند؛ که باین روزها همه همین حرف رو می

ی گرم تابستونی، درست مثل کردم. یک چیزی که تازه به دست آورده بودمش و ازش فقط یک خاطره

خواست برگرده و هر روز هام گذاشته بود توی ذهنم مونده بود. دلم میای که ته باغ روی لبهمون بوسه

ت خواس. دلم میخسته کننده با یک بوسه خستگیم رو در بیاره صبح ته همون باغ بعد از یک ورزش

ت خواسدلم می«. بانوی موبلند»برگرده و هرشب موقع خواب موهام رو نوازش کنه و توی گوشم زمزمه کنه 

واقعیت همین بود، همین که «. بخند تا با دل آروم برم»برگرده و هر روز قبل از رفتن به سرکار بهم بگه 

خواست هرچه زودتر این ده روز باقی مونده هم بگذره. که دلم خسته ست برگرده! که دلم میخوادلم می

شده بود از این بالتکلیفی. زندگی مشترکم رو شروع کرده بودم و همون روزهای اول از شوهرم دور افتاده 

بگیرم.  بمونم و آروم ی خودمتونستم خونهی پدرم بمونم و قرار بگیرم، نه میتونستم توی خونهبودم. نه می

و  طور به تنهاییحس بدی بود این که یک چیزی رو گم کرده باشی. حس بدی بود که اول زندگیت این

نداشتم که با فکر  های دستمم ازش خاطرهی انگشتدوری دچار بشی. حس بدی بود که حتی به اندازه

بود و اگه این ده روز هرچه زودتر ها باقی این روزها رو تحمل کنم. بیست روز گذشته کردن به اون

 کردم.گذشت شکایتش رو به خدا مینمی

 سارگل رو از سر راهم کنار زدم و انکار کردم:

نخیر از دلتنگی بدخلق نشدم از خستگیه. بیا بریم تا هاوش میاد یه چای دم کن. گازو که وصل کرد _

 هاوش خان؟
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 ن.نخیر اما من بهتون چای میدم. تو فقط کمتر غر بز_

 چای ساز رو به برق وصل کرد که صدای زنگ آپارتمان بلند شد. با لبخند گفت:

 اینم از شام._

 ای بعد گفت:از آشپزخونه بیرون رفت و لحظه

 مهرو پوالده._

 صدای پرحرص پوالد رو شنیدم:

 بزرگی حالیتون نیست شما؟ کوچیکیخان داداش! _

 .بلند شدسارگل  سرخوش یصدای خنده

 داداش. ببخشید خان_

به اتاق رفتم و مانتوم رو روی تاپم پوشیدم و شالم رو روی سرم انداختم. از اتاق که بیرون اومدم به 

 آشپزخونه برگشتم و پوالد رو دور میز ناهارخوری دیدم.

 سالم خان داداش._

 رو به سارگل گفت:

و شناخته. علیک سالم ی ما شده ولی بزرگ خانواده ربینی هنوز یک ماه هم نشده وارد خانوادهمی_

 عروس.

 روی صندلی نشستم و با چشم غره گفتم:

 کوفتِ عروس. بهت گفتم خان داداش سرت گیج رفت؟_

 خب مگه عروسمون نیستی؟_

 عروس خانواده و برای شما زن داداش. اُکی؟_

 گم زن داداش نامُراد از دنیا نری.باشه بابا می_

 از آیهان چه خبر؟_

 رسونه.سالم می_

 حرص گفتم:با 

 مزه.بی_
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 رسونه.گفت خودشو برای عروسی می_

 با عصبانیتی که بیست روز تمام سعی در پنهان کردنش داشتم پوزخند زدم:

 هه نه توروخدا! بگو راضی به زحمتش نیستیم نیاد._

ی لحنم شدم. پوست لبم رو به دندون سارگل برای همدردی دستش رو روی دستم گذاشت که تازه متوجه

 م و با کمی تعلل پرسیدم:گرفت

 زنه؟حالش خوبه؟ چرا انقدر دیر به دیر به من زنگ می_

 چون نرفته مهمونی. تو ماموریته، مریضم شده._

 نگرانی به دلم چنگ زد و دلهره راه پیدا کرد به صدام:

 چش شده؟_

 ای از چایش رو هورت کشید که با حرص گفتم:پوالد قندی توی دهنش انداخت و جرعه

 جواب بده دیگه._

 تب دانگ._

 با گیجی به سارگل نگاه کردم. اون بدتر از من رنگش پریده بود و به دهن پوالد خیره مونده بود.

زاهدان هواش خیلی گرمه. لب مرز و هوای گرم و آلوده واقعا سخته. خَریَت کرد که شرط سردار رو قبول _

 کرد.

 این مریضی که گفتی چیه؟_

 به وجود میاد. معروفه به تب استخون شکن. از نیش یه نوع پشه_

 نیشخند زد.

از همون روزهای اول گرفتارش شد اما انقدر سمجه که عقب نشینی نکرد. احمقه! فکرکرده سردار _

 ی پاشا؟ هه سردار فقط خواست سرش رو گرم کنه و از این اوضاع دورش کنه.گردونش به پروندهبرمی

 هاش پرسیدم:توجه به حرفبی

 رناکه؟خط_

 خیلی. تو خیلی موارد موجب مرگ شده._
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های دلم از لرزی که دلشوره به دلم انداخت فرو ریخت. با بهت دستم رو گذاشتم روی دهنم و دیواره

 سارگل سریع یک لیوان آب برام ریخت و پوالد رو سرزنش کرد:

 کنی؟داداش چرا نگرانش می_

 پرسید حالش چطوره، توقع داشتی دروغ بگم؟_

ام بود پس زدم و از آشپزخونه بیرون رفتم. گوشیم رو از سارگل رو که مشغول ماساژ دادن شونه دست

اش رو گرفتم. خاموش بود. دوباره گرفتم. دوباره صدای روی میز تی وی برداشتم و رفتم توی بالکن. شماره

ران د.کالفه و نگتوی گوشم تکرار ش« باشددستگاه مشترک موردنظر خاموش می»کرد زنی که اعالم می

 اش رو گرفتم اما بازم خاموش بود. صدا زدم:ی هاوش راه رفتم و بارها و بارها شمارهروی بالکن نقلی خونه

 پوالد!_

 نه جواب داد و نه به بالکن اومد که با حرص جیغ زدم:

 خان داداش؟_

 به آنی ظاهر شد و کنار در بالکن ایستاد و دستش رو به در بالکن تکیه زد.

 ونم عروس؟ج_

 کشیدم اما گفتم:با این که از گفتنش خجالت می

 شه تو زنگ بزنی من باهاش حرف بزنم؟ده. میجواب منو نمی_

 تونه االن حرف بزنه.حتما نمی_

 ای ازش داری؟ی دیگهتونه یا نه من باید االن باهاش حرف بزنم. شمارهبرام مهم نیست می_

 ول شماره گرفتن شد.گوشیش رو از جیبش بیرون کشید و مشغ

 شه وصل کنید به سروان زرنگار؟... بله... بگید فوریه.الو... سالم. ستوان زرنگار هستم می_

 چند لحظه سکوت کرد. چشمم به گوشی توی دستش بود و منتظر بودم بدش به من اما نداد.

ر فوریم همین بود... خواد باهات حرف بزنه... به من چه که وسط جلسه بودی؟... آره کاسالم. زنت می_

ی لعنتیه؟ فوری فقط کار توئه؟ تر از زنت؟ فوری از نظر تو چیه؟ فوری فقط اون پروندهاحمق چی فوری

شه. تو تا وقتی که سر پستت باشی و تو فکر دونی چیه؟ مهرو احمقه که نگران یکی عین تو میاصال می

 شکار خالفکارها حالت خوبه و قبراق و سرحالی.
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 ندید.با حرص خ

ی ما دشمن وطنیم... هی صداتو واسه من کلفت نکن ها فعال نه ببند بابا. تو خوبی. تو سرباز وطنی همه_

 تو مافوقمی نه من زیر دستت.

 پوالد با ترش رویی گوشی رو به سمت من گرفت و گفت:

ره یگدونی واسه چیه؟ چون سلطان سگ هاست. روی هرچی سگ پاچهگم سلطان میاینی که بهش می_

 احساس.کم کرده مرتیکه بی

های پوالد توی سرم پیچید. گوشی رو ازش گرفتم. روی گوشم گذاشتم اما نتونستم حرفی بزنم. حرف

 خواستم حالش رو بپرسم؟ناراحت بود از این که نگرانش شدم و می

 الو؟ مهرو..._

 پرسیدم. بدونو حالش رو می شدرو تا قفل زبونم باز میگفت ماهاومد. کاش میاز مهرو گفتنش بدم می

این که حال خودم رو بفهمم تماس رو قطع کردم و گوشی رو به طرف پوالد گرفتم. گوشیش رو گرفت و 

 گفت:

وقتی گوشیش خاموشه یعنی تو موقعیت حساسیه. خوب شد هم گند زدی به اعصاب من هم هیکل _

 ای کردی؟خودتو قهوه

 از کنارش رد شدم و زیر لب گفتم:

 نش شده بودم.نگرا_

کردن. مهرو آیهان رو بشناس؛ هروقت گشت یکی دیگه رو جایگزینش میاون اگه حالش بد بود برمی_

 نرفت سر پستش بفهم واقعا درحال مرگه.

حالش برام مهم بود چون شوهرم بود. کاش منم به حکم این که «. خدانکنه»اراده تو دلم زمزمه کردم بی

 خبر از حالش نذاره.تر از کارش اما تا این حد که منو بیمهمشدم؛ نه زنشم براش مهم می

ام فهمید یک چیزی شده اما جلوی سارگل و پوالد چیزی نپرسید. هاوش اومد. با دیدن صورت گرفته

ام بود اما نتونستم بیشتر از چند لقمه بخورم. نگاهم به گوشیم بود. احمقانه برعکس این که خیلی گرسنه

اشتم زنگ بزنه به گوشی خودم و از دلم در بیاره؟ شایدم حق داشت عصبانی بشه، بد موقع بود که انتظار د

تونستم یک ساعت با شوهرم حرف بزنم، دردِ زنگ زده بودم اما موقع مناسب کی بود؟ کی واقعا من می
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رار ق دل کنم، رفع دلتنگی کنم، از دردش باخبر بشم و براش داروهای گیاهی تجویز کنم؟ منِ لعنتی کی

 بود به چشمش بیام و کی قرار بود اولویت اولش منی که شریک زندگیش بودم بشم و بعد کارش.

 از پشت میز بلند شدم و گفتم:

 پوالد اگه غذاتو خوردی بیا این لوسترو نصب کن._

 خودش رو توی سینک گذاشت و گفت: هاوش ظرف من و

 کنم.من خودم نصب می_

 دنبالم اومد. پوالد گفت:به سمت سالن رفتم و هاوش 

 کمک خواستین صدام کنید._

هام طور که نگاهش به چشمخواستم نردبوم رو بیارم برای نصب لوستر که هاوش سریع گرفتش و همون

 بود پرسید:

 چی شده؟_

 لبخند محوی زدم.

 چیزی نشده._

 طوری دمغ نبودی.من رفتم تو این_

 جواب دادم:برای این که بیشتر از این سوال پیچم نکنه 

 آیهان مریض شده یکم نگرانشم._

 گرده؟کی برمی_

 رسونه.قرار بود یک ماهه بره. گفته برای عروسی شما خودشو می_

 لبخندی زد و لپم رو بین دوتا انگشتش فشرد.

 دل تنگشی ها!_

شه دادم برای هرکسی تنگ نکج خندیدم. دلتنگ هم که باشم برای کسی مهم نیست. باید به دلم یاد می

 ترین آدم توی زندگیش بودم.معنیتابی نکنه. مخصوصا برای مردی که من بیو بی

 ها رو تنظیمطور که شبکهبعد از نصب لوستر هاوش با کمک پوالد تی وی رو نصب کرد. پوالد همون 

 کرد گفت:می



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

355 
 

 شنیدم این تلوزیون جدیدها ماهواره هم داره._

 سارگل خندید و هاوش گفت:

 ما دیجیتال داره.این نداره ا_

 پوالد کنترل رو پرت کرد به طرف هاوش و گفت:

 ها بشینید سر شبکه پویا کیف دنیا رو کنید.م بچهوخوبه. با خان_

 هاوش کنترل رو روی هوا گرفت و با چشمکی رو به سارگل از پوالد پرسید:

 بخوایم دیش نصب کنیم نصاب آشنا سراغ داری؟_

 کرد جواب داد:اش رو مرتب میاین که یقهپوالد کتش رو پوشید و در حین 

 کنم.شو بگیر میس بنداز شماره شخصیم میام برات نصب میتو بشقاب و دستگاه_

 ی هاوش بلند شد.صدای خنده

 ستوان از شما بعیده._

 پوالد نیشخند زد.

 ها بیان جمعش کنند.زنم بچههاشو بخوای زنگ میرمز کارتی_

 کنی؟شو پاک نمیهااِ! اون وقت چرا کارتی _

 ش کشید.شو سُر داد داخل جیب جین مشکی رنگش و دستی به ساعت مچیگوشی

 شیم. مگه نه عروس؟ی آبجیمون مهمون میخره ما در ماه یه شب که خونهباأل_

 ها نبود گیج و سوالی نگاهش کردم که پوالد گفت:من که اصال حواسم به اون

 هپروته.ببین چقدر ازش کار کشیدین که تو _

 نفس عمیقی کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم.

 اش باشه برای فردا.بریم خونه دیگه. بقیه_

 هاوش از سارگل پرسید:

 تون؟میری خونه_

 سارگل سر تکون داد به معنی آره که پوالد با نیشخند گفت:

 مامان جونتون اجازه ندادن امشبو پیش یار بمونید؟_
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 ی هاوش و گفت:پوالد دستش رو کوبید روی شونهسارگل خجالت زده لب گزید و 

 ها.ای دختر گرفتی ها. مغز بستهاز چه خانواده_

 هاوش حرفی نزد و سارگل با لحن شیرینی اعتراض کرد:

 پوالد._

 مرض! بزنم تو دهنت یک ماه استراحت مطلق بخوری و عروسیت بیفته عقب؟_

 گی ساختی گفت:سارگل با شرمند

 ش.ببخشید خان دادا_

 هر روز صبح، سه سه بار نه بار از روش دیکته کن تا یادت نره._

 چشم._

 ی بابات عروس؟من دیگه میرم. میری بیا برسونمت. تو میری خونه_

 خوای تو هم بیا بریم؟عروس و کوفت. آره می_

 هاش بازن یا رمز دارند؟ی بابات کارتیخونه_

 گفت:میل با چشم باریک و پرحرص نگاهش کردم که بی

 ترم.ی خودم راحتنه نمیام. خونه_

 ی هاوش زد و گفت:چند ضربه به شونه

من دیگه میرم دوماد. واسه اون برنامه هم از قبل باهام هماهنگ کن اما یادت نره رمزها فقط پیش خودم _

 سپارمتون.مونه. به خاک میمی

هاوش سری تکون داد و با لبخند اش کرد. های خندون سارگل هم بدرقهرفت و نگاه پر حرص من و چشم

 محوی گفت:

 بیشعوری رو به حد اعالء رسونده._

 سارگل کیف و چادرش رو از روی آویز برداشت و گفت:

کنه که اصال انتظارشو ی شوخ طبعش نگاه نکنید، وقتش برسه جوری ازت حمایت میبه این چهره_

خواد سمج نیست فقط پای چیزی که مینداری. کی رو دیدین پای عشقش به یه مجرم زیرتیغ بمونه؟ 
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فروشه؛ حتی اگه اولین انتخابش بدترین انتخاب ممکن های بعدی نمیمونه. انتخاب اولش رو به انتخابمی

 بوده باشه.

 های اجباریش!ایستاد. حتی انتخابهاش میگرفت، پای انتخابکاش آیهان هم کمی از پوالد یاد می

 در همین حین از سارگل پرسید: هاوش سوئیچ و کتش رو برداشت و

 ایش چیه؟پس ماجرای زن صیغه_

 سارگل جلوی آینه کش چادرش رو روی شال روشنش مرتب کرد.

دونم که داداش پوالد نامرد نیست. من از بچگی باهاش بزرگ شدم، قدر میدونم، فقط همیننمی_

ین زودی نشناسینش چون شناسمش. شاید شماهایی که یه مدت کوتاهه باهاش آشنا شدین به امی

زنه اما فقط من و مادر ی داداش آیهان رو با سنگ میشناختنش واقعا سخته. چند مدته به ظاهر سایه

 دونیم که به خاطر مریضی داداش یک هفته رفت زاهدان.می

بعد از اتمام حرفش به سمت در رفت. بدون این که متوجه باشم به چادرش چنگ زدم و با صدایی که از 

 لرزید گفتم:ض و حرص میبغ

 دونستید آیهان مریض شده؟تو و مادرت می_

 چادرش از سرش کشیده شد و با خجالت و شرمنده از پنهان کاریش نگاهم کرد.

جاست منم اتفاقی شنیدم. وقتی که داداش آیهان زنگ زده بود تا مادر نگرانش نباشه و گفت که پوالد اون_

 تا مراقبش باشه.

 مند گفتم:لقه زد و گلهاشک توی چشمم ح

کنه دونستم که شوهرم حالش خوب نیست. پس وقت میپس فقط من غریبه بودم. من فقط نباید می_

ام؟ یه غریبه که تازه یه ماه هم نشده اومده تو به مادرش زنگ بزنه اما برای من وقتی نداره. من کی

 زندگیش.

کنه که در آپارتمان رو باز کردم و از خونه بیرون هاوش چنگم رو از چادر سارگل جدا کرد و خواست بغلم 

 رفتم.

 خوام بخوابم.ام میهاوش زود بیا منو برسون خونه. خسته_
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ی پارکینگ رو زدم. حتی صبر نکردم سارگل و هاوش بیان، فقط خیلی سریع وارد آسانسور شدم و دکمه

کرد! اون به ونست و دعاش میدخواستم بخوابم و فراموش کنم که مریضه. به من چه؟ مادرش میمی

های من احتیاجی نداشت فقط دعای مادرش و موندن پای ماموریتش براش مهم بود. وقتی سوار نگرانی

 حوصله مانعش شدم:ماشین هاوش شدیم سارگل خواست حرفی بزنه برای دلجویی که بی

 گه مهمه که ناراحت باشم؟من خوبم سارگل. از تو هم ناراحت نیستم. حتی از آیهانم ناراحت نیستم. م_

 طوری نگو. بذار من توضیح بدم...این_

 هام رو بستم.سرم رو به پنجره تکیه زدم و چشم

 کنه.فکری برادرتو توجیه نمیمسئولیتی و بیخوام. توضیح تو بینمی_

 ام کهدیونهام که بیست روز تمام دلم عین سیر و سرکه جوشیده. من من دیوونه»توی دلم ادامه دادم. 

هام هوس شنیدن صداش رو کرد. بیست روز تمام با هر زنگ گوشیم فکر کردم اونه و دلم لرزید و گوش

ام که توی این بیست روز هر هفته که سردار اومد دیدن عزیز پاهام لرزید و کوبش قلبم کند شد من دیونه

 «.که نکنه یه وقت حامل خبر بد باشه

 ام رو بوسید و زیر گوشم گفت:ارگل موقع رفتن گونههاوش اول سارگل رو رسوند. س

 کنم.قراری میشه و بیمنم گاهی درست همین اندازه دلم براش تنگ می_

خواست قرار نبودم فقط... فقط این دل لعنتی میتفاوتم دلتنگیم رو انکار کردم. بیحرفی نزدم. با نگاه بی

اومد ز پشت پنجره ماشین به نمای باغ نگاه کردم. کاش میهرچه زودتر برگرده و زندگی نوپام نظم بگیره. ا

 ساخت.و زیر درخت زردآلو برام خاطره می

 دخترماه نمیای جلو بشینی؟_

 نه هاوش فقط زودتر برو._

 از باغ فاصله گرفت و از کوچه بیرون رفت.

 نگرانشی؟_

 .شاکی از توی آینه نگاهش کردم

م؟ نگران کسی که بیست روزه رفته سر مرز، ماموریت و تب نباشم؟ جای تعجب داره که نگران شوهرم_

 شه.دونم اصال این مرضِ کوفتی چی هست و چطور درمان میدانگ گرفته و من نمی
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 هاوش از توی آینه جواب نگاه طلبکارم رو داد.

 گیری؟خیل خب چرا گارد می_

 ربطی پرسیدی.آخه سوال بی_

 آخه یه جوری نگران شدی ک..._

 ه جوری نگران شدم؟که چی؟ چ_

 لبخند محوی زد و با نگاه آرومش جواب داد:

 جوری که یه زن نگران شوهرش شده._

 نفسم رو از سینه بیرون کردم و به خیابون چشم دوختم.

 هاوش؟_

 جان دلم؟_

 خوام باهاش زندگی کنم.من... من واقعا می_

 هاوش سکوت کرد تا من حرف بزنم.

شم به فهمم واقعا انتخاب درستیه، تا امیدوار میسازه، تا میرام خاطره میذارند. تا بشه. نمیاما نمی_

افته که بترسم، که شک کنم، که دلگیر بشم. اول مادرش بعد ریحانه، بعد رفتنش زندگیمون یه اتفاقی می

 گه مریضه و حالش خوب نیست؟ام که بهم نمیو حاال هم مریضیش که حتی بهم نگفته. مگه من غریبه

 ش به جای جواب سوالم با اخم و نگرانی پرسید:هاو

 مادرش و ریحانه چیکار کردن؟_

دونست زنم. میدونست تا خودم نخوام حرفی نمیسف سرم رو تکون دادم و جوابی ندادم. هاوش میأبا ت

ه بدونست من اهل کنار اومدنم. نگرانی هجوم آورده بود زنم. میی شوهرم جار نمیمشکالتم رو با خانواده

هاش اما دیگه چیزی نپرسید و منم چیزی نگفتم. به خونه که رسیدیم خیلی زود به اتاق خودم رفتم چشم

 تا بخوابم.

 صدای مامان رو شنیدم که پرسید:

 شام خوردین؟_
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هام رو از تنم بیرون آوردم. خیلی دونستم هاوش جوابش رو میده، برای همین در اتاق رو بستم و لباسمی

های بدی که از فکر کردن بهش به ذهنم هام رو بستم. آیهان و تمام حسو چشم ه خزیدمزود زیر ملحف

فید های سکرد رو پس زدم و به خودم فکر کردم. به هنرنمایی روی سِن آکادمی بلشوی. با کفشخطور می

 جرایدفعه با اکنند و یکمایل به صورتی و دامن حریر و پاهای قدرتمندی که آروم و ظریف حرکت می

شه. شه و اون رقص به نام من ثبت میای به باشکوهی تاج گذاری ملکه ایجاد میاَرَبِسک روی سن صحنه

 که... منی

 اگه تشنج کنه چی؟_

نگرانی برای آقای پوکر به رویای شیرینم چیره شد و تصویر رویام توی ذهنم دود شد و به هوا رفت. 

تونستم به خودم فکر کنم در حالی که تمام مغزم فشردم. نمی هام رو باز کردم و ملحفه رو توی بغلمچشم

تونستم بخوابم وقتی که توی یک شب لعنتی، در شناختمش. نمیپر شده بود از اون تب لعنتی که نمی

هاتو مو»حالی که بغض داشتم بغلم گرفته بود و برای خوب کردن حالِ بدم توی گوشم زمزمه کرده بود 

ه تونستم برم باغ وقتی که نبود و من غریبنمی«. تر بخندشه آهستهباد عاشقت میوا نکن بانوی مو بلند 

 اش.بودم با تمام خانواده

در اتاقم که باز شد خیلی زود روی تخت نشستم و خیلی سریع نم زیر چشمم رو گرفتم. مامان بشقاب 

 م بیاره گفت:هام رو به روتوی دستش رو روی میز گذاشت و بدون این که برق اشک توی چشم

تاده های من افتر بخوابی. حتما امروز کلی خسته شدی. ببخشید که مسئولیتبرات مسکن آوردم راحت_

 رو دوشت.

 سعی کردم لبخند بزنم.

 این چه حرفیه! عمل امروزتون چطور بود؟_

 زد جواب داد:در حالی که چشم هاش برق می

 ی سرخ و سفید و تپل بود.اش یه بچهنتیجه_

 آب و مسکن رو از روی بشقاب برداشتم و تشکر کردم: لیوان

 دستت درد نکنه. واقعا بهش احتیاج داشتم._

 ی موهام رو باز کرد.کنارم نشست و گیره
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 چیزی شده دخترم؟_

موهام رو کمی پریشون کردم تا هوا بخورند. امروز اصال وقت نکرده بودم شونه بزنمشون. بیست و یک روز 

ی احمق اون عکس رو گذاشت زیر بالشت آیهان صبح قشنگی رو که ریحانه قبل، درست همون روزی

باهاش شروع کرده بودم. جلوی آینه ایستاده بودم و مشغول شونه زدن موهام بودم و اون مشغول بستن 

 تجهیزات به کمرش بود. وقتی شوکرش رو دیدم برای حرف زدن و از بین بردن سکوت بینمون پرسیدم:

 اون چیه؟_

 زدیک شد و انتهای موهام رو با دستش دنبال کرد.بهم ن

 دونی چیه استاد؟نگو که نمی_

 با تردید پرسیدم:

 شوکر؟_

هاش الی موهام رفت یید کرد و نگاه ازش گرفتم و حواسم رو به موهام دادم که انگشتأبا حرکت سرش ت

 و پرسید:

 دونی کارش چیه؟می_

 که پرسید:« اوهوم»کوتاه جواب دادم 

 چیه؟_

 هاش گذاشتم.هام رو روی شونهبه طرفش برگشتم و دست

 شی زرنگار.تو با لباس کارت واقعا باجذبه می_

 کار شوکر چیه؟_

 گیری؟االن داری ازم امتحان می_

 دونی؟نمی_

کنه. اگه اشتباه نکنم نزدیک به پنجاه ای از سوندهای تیز رو به داخل پوست فرد مورد نظر وارد میدسته_

 شه.کنه که منجر به درد و انقباض عضالت میجریان الکتریسیته رو به بدن فرد منتقل میهزار ولت 

 هام رو دور گردنش حلقه کردم.حرفی نزد که دست

 ی چند میدی به شاگرد زرنگت تیمسار؟نمره_
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 اِف._

 هام رو کج کردم و ناامید گفتم:لب

 اِف! درست بود که._

 پچ کرد:زیر گوشم پچ صورتش رو بین خرمن موهام فرو برد و

کنه، درست کنه. مغز رو مختل میکنه که موهای تو بامن میاشتباه بود. شوکر کاری رو با مجرم می_

 مثل االن من.

در حالی که انتظار شنیدن این حرف رو نداشتم اما بعد از شنیدنش توقع یک بوسه صبحگاهی داشتم با 

شد و داحافظ کوتاهی رفت. گاهی به گرمی تابستون میبوسیدن پیشونیم ازم فاصله گرفت و با گفتن خ

 هاش.زدم از زمستون چشمگاهی یخ می

 مهرو!_

 ی اون روزی که تلخ و شیرین گذشته بود دست کشیدم و جواب دادم:با صدای مامان از خاطره

 چیزی نشده مامان._

 اما..._

یح خواستم نگرانم باشه توضاصال نمیجایی که تعلل کرد. تردید داشت برای پرسیدن و نپرسیدن. از اون

 :دادم

ین شم براستش یکم تحمل این اوضاع برام سخت شده. االن دقیقا دارم مثل یه توپ فوتبال شوت می_

دونم کجا به انتظار کردم دارم رو ندارم. نمیی بابام. زندگی مستقلی که فکر میی شوهرم و خونهخونه

ان و نگاه اخموی مرتضی دنبالمه و نگاه پر از که همه باهام غریبهی مادرش برگشت آیهان بشینم. خونه

نفرت ریحانه و سکوت کالفه کننده سها! یه خرده برام ناخوشایند بود که از همین روزهای اول تنها موندم 

 اش.بین خانواده

 بخشی به روم زد.مامان لبخند آرامش

وهر بده اما اون حس استقالل الزم رو هم بهت گم زندگی کردن با مادرشکنم. من نمیحس تو درک می_

ده. خوب کردی که بیشتر این مدت رو پیش ما موندی اما مهرو تو در واقع فرار کردی! درسته که نمی

اش نزدیک بشی و خودتو بینشون جا تونستی از این مدت استفاده کنی و به خانوادهآیهان نیست اما می
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اش آشنا بشی؛ چه وقتی بهتر از االن؟ االن که آیهان نیست وقتت رو بذار خره که باید با خانوادهبدی. باأل

اش؛ مثال با خواهرش سها. وقتی هم که آیهان برگشت وقتت رو کامال برای آشنایی و مَچ شدن با خانواده

صرف شناختن اون و پیدا کردن نقاط مشترک بین خودت و اون کن. برای داشتن یه زندگی مستقل دیر 

گرده و تو از این بالتکلیفی در میای. مهم اینه که تو زمانت رو الکی هدر ندی ر یا زود آیهان برمینشده، دی

جر ی هم آو یک قدم مفید برداری برای ساختن زندگیتون. به هرحال آشنایی و صمیمی شدن با خانواده

 اصلی زندگیتونه. مگه نه؟

هام و مریضی آیهان ترجیح دادم از دلتنگی یید کردم وأهاش رو تنامحسوس سرم درستی حرف با تکون

گفتن  ام وچیزی نگم تا هم نگران نشه و هم با منطقش مغزم رو به مرز جنون نرسونه. بعد از بوسیدن گونه

ما های مامان درست بود اشب بخیر از اتاقم بیرون رفت و من نفسم رو با آه از سینه بیرون فرستادم. حرف

کنه؛ چون از اول ازدواجشون بابا عاشقش بوده و ترس این رو نداشته که یاون لحظه حس کردم درکم نم

ی پدرش. واقعیت این بود که با هر گرده خونهیک موقع با یک مهر طالق شکست خورده و شرمنده برمی

ترسیدم از این ازدواج پشیمون بشم. واقعا هم ترسناک بود؛ من جلوی بابا اتفاق و هر واکنش بد آیهان می

 هاش جناب سروان روتاده بودم و از بین پسرِ خواهرش و جناب سروانی که غریبه بود با تمام مخالفتایس

 ایستادم.انتخاب کردم و باید پای این انتخاب و عواقب بدش می

ی صدای زنگ گوشیم ریسمان افکار خاکستریم رو درید. کیفم رو از پایین تخت برداشتم. با دیدن شماره

ساسش احکردم چه تفاوتی با خود بیبود خواستم تماس رو رد کنم اما اگه این کارو می ناشناسی که آشنا

 شور و اشتیاق جواب دادم:حال، بیداشتم. تالفی خوب بود اما توی زندگی مشترک نه. آروم، بی

 بله؟_

 سالم._

 کردم.صداش گرفته نبود و من چه احمق بودم که به ولوم صداش هم توجه می

 سالم._

دو چند لحظه سکوت کردیم. با شنیدن صدای بارون از تخت پایین اومدم و از پنجره به بیرون نگاه هر 

بارید. از اتاق بیرون رفتم. عاشق تماشا کردن بارون از روی تراس بودم. وارد تراس نم میکردم. بارون نم

 که شدم صدای آیهان رو شنیدم که پرسید:
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 خوبی؟_

 ممنون._

 یدم خوبی؟تشکر واسه چی؟ پرس_

 خوبم._

 انگار ناراحتی؟_

 انگار!_

 هام طغیان کرد.پوزخند زدم و یک دفعه دریای دلخوری

ام رو بچینم. گفت تنها جایی که از این خونه متعلق به توئه مادرت درست و حسابی اجازه نداد جهزیه_

پاتختی و یه پرده توی ی من فقط یه تخت و یه دست مبل و یه کنسول و دوتا . از جهزیهاتاق خوابتونه

ای کردم؟ لباس عروس انتخابیم رو اتاقت چیده شد و باقی وسایلم رفت داخل انباری باغ. حرفی زدم؟ گله

اش احترام گذاشتم. شکایتی بهت کردم؟ شب عروسیمون مادرت نپسندید و کوتاه اومدم و به سلیقه

با چشم اشکی و ترس و توهین گذشت. به  گذاشتی رفتی اداره دنبال کارت، غرغر کردم؟ روز اول زندگیم

روت آوردم؟ روز دوم نامزد قبلی جنابعالی عکس دونفره تونو به رخم کشید و گند زد به روزم. روز سوم 

هم که تنهام گذاشتی و رفتی ماموریت. حاال بیست روز گذشته و من باید از داداش ناتنیت بفهمم که 

وهرم و پدرم! جایگاه من االن دقیقا کجاست؟ کدوم خونه ی شمریض شدی؟ بالتکلیف موندم بین خونه

وقتی همه هستن جز شوهرم؟ کدوم خونه پدری وقتی که دیگه دختر این خونه نیستم و شدم زن تو؟ 

ام تو وَر دل مادرت یا وَر دل پدرم؟ پس تو کی هستی تو زندگی من؟ من چی آیهان جای من کجاست؟

م ساکن بشم چرا ازدواج کردم؟ اگه قرار بود کنارم نباشی چرا زن گرفتی؟ زندگی تو؟ اگه قرار بود خونه بابا

 من االن هم خودم رو گم کردم، هم جایگاهم و هم... هم تو رو.

 ساکت بود. با عصبانیتی که دیگه کنترلی روش نداشتم گفتم:

 گوشت با منه؟_

 معلومه._

 پس چرا ساکتی؟_

 خوام خودتو خالی کنی.بشی. میخوام شنیده خوام تو حرف بزنی. میچون می_
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 دستم رو به پیشونیم گرفتم و موهام رو کنار زدم.

ه ات یکنم وقتی تو نباشی تو اون باغ بین خانوادهکنی من چه حسی دارم؟ حس میآیهان تو درک می_

ی پدرم باعث خرد شدن کنم حاال که زن توام حضورم به تنهایی توی خونهام. حس میموجود اضافی

م و توهین به زندگی مشترکمه. بابام وقتی دست منو گذاشت تو دست تو بهت گفت هیچ وقت دخترم غرور

و اش اما ترو تنها نذار و همیشه مراقبش باش از منم قول گرفت که هیچ وقت بدون تو پا نذارم به خونه

 ی پدرم!االن هردومونو بدقول کردی. من االن تنهام. تنها توی خونه

 .فهمم اما..می_

 ولا هایه وسط جشن عروسیم، نه توی روزاما چی؟ کارته؟ باید کنار بیام؟ باشه، به خدا کنار میام اما ن_

زندگیمون که توقع دارم کنارم باشی. سخته، دیونه کننده ست که من هنوز به طور کامل شوهرم رو 

بلند وبی تموم بشه و سرکنم که سالمت برگرده، که طوریش نشه، که ماموریتش به خنشناختم اما دعا می

بینی آیهان تو این مدت من از تو هیچی نفهمیدم و نشناختمت اما خیلی خوب با کارت آشنا برگرده. می

شدم و فهمیدم که خطرناکه. فهمیدم فکر و ذکر تو فقط کارته، انقدر این کار برات مهمه که از سالمتی 

دم از بس زنگ زدم و خاموش بودی. خسته ذاری، کارت فکر و ذکر منم شده. خسته شخودت مایه می

شدم از بس همش نگران بودم که نکنه یه طوریش بشه؟ خسته شدم از بس فکر کردم تنها چیزی که 

 مونه یه انگشتر عقیقه.ازت می

 ای ادامه دادم.اشکم ریخت و با صدای خفه

 از این بالتکلیفی خسته شدم._

 بهت حق میدم._

 خوام که برگردی.خوام بهم حق بدی میمن نمی_

های دلم رو برای این مرد به زبون سکوت کرد و من هاج و واج موندم. از کی تا حاال انقدر راحت خواسته

 «.درستشم همینه»آوردم. لبم رو به دندون کشیدم و در جواب خودم گفتم می

 خوام برگردم اما...منم می_

 ت رو تموم کنی، حتی وقتی که مریضی.جا بهت احتیاج دارن و تو موظفی که ماموریتاما اون_

 رو من خوبم.ماه_
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 من خوب نیستم._

 چرا؟ مریض شدی؟_

 گردی؟مریض بشم برمی_

 چی شده؟_

 گردی؟جواب سوالم رو بده. مریض بشم برمی_

 مکث کرد اما جواب داد:

 گردم.برمی_

 برگرد. مریض شدم._

 ی آرومش رو شنیدم.صدای خنده

 استاد؟اون وقت مریضیت چیه _

 دلتنگی مریضی نیست؟_

خواست با این ها اما مهرویی که میگفت پشیمون باش از زدن این حرفسکوت کرد. مهروی مغرور می

 زد.مرد یک زندگی مشترک بسازه به من و ابراز احساساتم لبخند می

 گردم. تا چشم به هم بزنی این ده روزم تموم شده.برمی_

دونم جا وقتی که نمیشه اما نبود تو اینجا حس نمیبرای من نه. نبود من اونشاید برای تو زود بگذره اما _

 شه.جایگاه اصلیم کجاست و متعلق به کجام حس می

 تو متعلق به..._

 ی حرفش رو طلب کردم:ادامه نداد. سکوت کرد که با تمام وجودم ادامه

 د از ازدواج با تو همونم از دست دادم.ی پدری داشتم که بعمتعلق به کجام؟ من از تمام دنیا یه خونه_

 تو متعلق به..._

 حرفتو کامل کن آیهان._

 هنوز ساکت بود که گفتم:

 .اهمیت نیستممن واقعا احتیاج دارم بدونم که توی زندگیت یه رهگذر بی_
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بحث گدایی محبت نبود. به خدا من دختری نبودم که کمبود محبت داشته باشم بحث این بود که من 

 بفهمم جایگاهم توی زندگی این مرد کجاست؟

 تو متعلق به آغوش منی استاد._

ی ام و نفسام و دلم کمی آروم گرفت؛ اما فقط کمی. دست کشیدم زیر گونهاشکم سر خورد از روی گونه

هام متوقف بشه... شاید هم این اعتراف آیهان بود که گرفتم. عطر بارون باعث شد نبض دردناک شقیقه

 کرد.آرومم 

 حالت خوبه؟_

 ام.خوبم فقط خیلی خسته_

 این مریضی که پوالد ازش گفت..._

 جای نگرانی نیست. زود تشخیص داده شد و زود اقدام به درمان کردم._

 چرا به من چیزی نگفتی؟_

جا اومدم برای انجام ماموریت نه تلفن بازی. قرار باشه مدام به تو زنگ بزنم و فکرم پیشت مهرو من این_

 تونم کارم رو درست انجام بدم.باشه که نمی

 پوزخند زدم.

تونی به مادرت زنگ بزنی و اونو از احوالت باخبر کنی. اونی که مهم نیست منم. اونی که اهمیتی اما می_

 نداره بدونه تو خوبی یا نیستی منم. اونی که براش وقت نداری منم. اونی که...

 حرفم رو برید.

 نخواستم نگرانت کنم._

 اش شدم.خواستم بگم رو گم کردم و غرق جملهای که میجمله

 دونه کِی چه حرفیبه مادرم گفتم بهت چیزی نگه. به پوالد هم گفته بودم نگه اما اون دقیقا خوب می_

 رو بزنه که برای من مشکل ایجاد کنه.

اگه  بخشید واقعا مناالن این که من فهمیدم تو حالت خوب نیست برات مشکل ایجاد کرد؟ ببخشید... ب_

 .کردم نگران بشمکنه غلط میدونستم نگرانیم برای تو مشکل ایجاد میمی

 شه شمشیرتو غالف کنی و حرف منو بفهمی؟مهرو می_
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 من کامال حرفت رو فهمیدم جناب سروان._

 نفهمیدی. من فقط نخواستم نگرانت کنم. همین._

 گرفتم.چند لحظه چشم بستم. باید آروم می

تو توی انباری گذاشتی و چیزی به روی من نیاوردی. دونم تو خیلی خانومی کردی که جهزیهمیمن _

من دیدم که تو موقع رزرو اون لباس عروس خوشحال نشدی اما به روی من لبخند زدی. من عمق 

 هناراحتیت رو اون روز لعنتی تو مطب دیدم و واقعا ممنونم که تو بیمارستان به روم خندیدی و اشتبا

فهمم تو االن چه حس بدی داری چون دقیقا خودمم همین حس رو مادرم رو سرکوفتم نکردی. من می

ی ماد االن باید خونهازنه تازه دجا مافوقم صدام مییناما مجبورم کنار بیام با این شرایط. منی که ا ؛دارم

ای هستم. فکر کردی فوق حرفهخودم باشم و کنار زنم اما توی هوای مزخرف و گرم زاهدان درگیر یه باند 

 خواد تو االن کنارم باشی و برام حرف بزنی؟من دلم نمی

 صداش ضعیف به گوشم رسید.

 هات تو خواب.شه اما عادت کردم به لگد پرونیبره. کی باورش میلعنتی من چند شبه خوابم نمی_

 میون بغضم خندیدم.

 برگردی از خجالتت در میام._

ما خندید. منم خندیدم، دلتنگ و همراه با بغض اما خندیدم. همین که برام حرف خندید، خسته و آروم ا

هست  هامداد یعنی مهمم. یعنی یک جایگاهی دارم تو زندگیش. یعنی به فکر دلخوریتوضیح میزد و می

 خواد که ازش دلگیر باشم.و نمی

 آیهان._

 بله؟_

 واقعا خوبی؟_

 آره. واقعا خوبم._

 شم.باهام در تماس باش. من نگرانت میخوبه. بیشتر _

 بهتر زیاد باهات در تماس نباشم..._

 .خیلی زود اعتراض کردم
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 چرا؟_

 شم.چون هرچی صداتو بیشتر بشنوم بیشتر دلتنگت می_

ی لعنتی بودم. چقدر مشتاق بودم این حس بد دلتنگی دوطرفه باشه. چقدر منتظر شنیدن این جمله

 کرد.تر ابراز احساسات میراحتچقدر خوب که از راه دور 

 پس زود برگرد. من هنوز لباسم رو برای عروسی سارگل و هاوش نخریدم._

 خب بخر فقط لباس مناسب بخر؛ الزمه لباس مناسب رو توضیح بدم؟_

 بیا تا باهم بریم خرید._

 لباس نمونی.هام عوض شد و نرسیدم به عروسی بیبخر تا اگه یه موقع برنامه_

 خرم.ترین لباس ممکن رو میهاش هم به گردن تو؛ چون اگه نیای بازترین و کوتاا. پس نتیجهباشه نی_

 مهرو!_

 صدام رو عین خودش کلفت و مواخذه گر کردم.

 خرم.آیهان اگه نیای می_

 هایی از خنده داشت.صداش رگ

 کنم توی مغزت.اون وقت یه گوله خالی می_

 کنم.ختل میزودتر از تو با موج موهام مغزتو م_

خواست زمان بایسته و با خیالی فارق از دغدغه به موج موهای من حرفی نزد. ساکت شد. انگار دلش می

شد اگه دقیقا همین فکر پشت سکوت هام خندیدم. چه خوب میفکرکنه. به افکارم و خیالبافی

 ایش بود.دفعهیک

 من دیگه باید قطع کنم._

 باشه. داروهاتو به موقع بخور._

 مراقب خودت باش._

 قبل از این که قطع کنه صداش زدم:

 آیهان._

 بله؟_
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 شاید برای جانم شنیدن زود بود. نذاشتم این موضوع حالم رو بگیره و با لبخند گفتم:

 های خودم.اون کاکتوس رو دوباره توی یه گلدون جدید کاشتم؛ با دست_

***  

ی بخشرو با پام بستم. در حالی که آفتاب لذت های خرید رو از عقب ماشین برداشتم و در ماشینساک

های باغ واقعا حال آدم رو خوب های درختوزید. صدای شاخههمه جای باغ پهن بود باد خنکی هم می

کرد. همین که باد تندتر شد و کمی خاک بلند شد سریع به سمت ساختمون اصلی دویدم. وارد خونه می

 م. با لبخند سالم کردم و گفتم:شدم و سمن و ریحانه رو داخل سالن دید

 بیرون چه هواییه! فکر کنم امشبم بارون بیاد. عجب پاییزی شد._

 سمن نگاهش رو سر داد روی شالم که از سرم افتاده بود و بعد در جوابم گفت:

 درسته. پاییز پر برکتیه._

 ها رو باال گرفتم و با لبخند دندون نمایی گفتم:ساک

 امشب.کلی خرید کردم برای _

 .چی آماده بود، چیزی الزم نداشتیمهمه_

 نه واسه خودم خرید کردم._

 سمن سری تکون داد و با ذوق ادامه دادم.

 خواین نشونتون بدم؟کلی لباس بامزه خریدم. می_

 توجه به من، گفت:ریحانه با صورتی عبوس از جاش بلند شد و بی

 رو آوردن لطفا بیارید اتاقم.زن عمو من میرم داخل اتاقم. از خشکشویی لباسم _

 باشه عزیزم._

ریحانه با نگاه مغرورش از کنارم رد شد و اگه سمن دقیقا رو به روم نبود پشت سرش یک شکلک بامزه در 

کردم. مسلما سمن هم تمایلی به دیدن خریدهای من آوردم و حرصم رو از رفتار زشتش خالی میمی

هام با برداشتن لباسی که برای سها خریده م و بعد از تعویض لباسنداشت. به اتاق خواب خودم و آیهان رفت

دفعه اش هیجان داشتم که بدون در زدن وارد اتاقش شدم و یکبودم به اتاقش رفتم. انقدر برای دادن هدیه

ای که دیدم شوکه شدم. سریع سیگار توی دستش رو پشت سرش پنهان کرد و فندک رو از روی با صحنه
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کرد. ابروهام رو به هم گره زدم و با نگاهی هایی هراسون نگاهم میبا رنگی پریده و چشم تختش چنگ زد.

 به پشت سرم که تنها از جانب احتیاط بود، وارد اتاق شدم و در رو بستم.

 سها اون چیه تو دستت؟_

 .چنان پشت سرش بود و نگاهش ترسیدهاز تخت پایین اومد. دستش هم

 هی...هیچـ...چی._

آب دهنش  دیک شدم. ساک کاغذی لباس رو روی تخت انداختم. نگاهش کردم؛ خیره و جدی.بهش نز

 رو پر سر و صدا قورت داد و با خجالت نگاهش رو ازم دزدید.

 سها تو سیگاری هستی؟_

 سریع جواب داد:

 نه..._

 بیرون اجازه ندادم به دروغش ادامه بده و با خشونت به مچ دستش چنگ زدم و دستش رو از پشت سرش

 هاش گرفتم و جلوی صورتش نگه داشتم وای کشید. سیگار رو از بین انگشتکشیدم. ترسید و هین خفه

 داد زدم:

 پس این چه تو دستت؟_

 خیلی سریع دستش رو روی دهنم گذاشت و با بغض التماس کرد:

 توروخدا داد نزن._

به سمت در رفت و در رو قفل کرد. به هایی پر از شتاب دستش رو پس زدم و با اخم بهش زل زدم. با قدم

 فندک روی تخت چنگ زدم و با پوزخند گفتم:

 خوبه! مجهزی!_

ریخت از روی در سُر خورد و روی زمین نشست. زانوهاش رو هاش میبه در تکیه داد و در حالی که اشک

 صداش گفت:ای بیبغل گرفت و با گریه

 .من هیچ کاری نکردم_

 دروغ بگی؟!تونی بهم سها چطور می_

 سیگار رو جلوش گرفتم و مبهوت ادامه دادم.
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 اینو از دست خودت گرفتم!_

 اش رو پاک کرد و هق زد.اشک روی گونه

 خواستم امتحان کنم. اولین بارم بود.درسته اما... اما نکشیدم که. به خدا می_

 های خیس خواهش کرد:بلندشد و جلوم ایستاد. با چشم

 خوام امتحانش کنم.کن. به جون خودم تازه می زن داداش توروخدا باور_

 هاش رو با هول پاک کرد و نفسی گرفت.اشک

 اصال خوب شد اومدی و امتحانش نکردم._

 با تردید و پر از ترس نگاهم کرد.

 گی؟تو که به کسی چیزی نمی_

اش بود هبشد توی دست دختر به این آرومی که بیشتر اوقات سرش توی کتاگیج شده بودم. باورم نمی

 سیگار دیدم.

 کشی؟سها به من راستشو بگو. چند مدته سیگار می_

 دوباره به گریه افتاد.

اومدیم بهم تعارف زد به خدا زن داداش اولین بارم بود. مال دوستم بود. امروز که داشتم از دانشگاه می_

ن م. انداختم تو کیفم. االخواستم بهم بخندن برداشتم اما نکشیدمنم برای این که تو جمع بودیم و نمی

 ام رو بردارم تو کیفم دیدمش و خواستم امتحانش کنم که شما اومدی.خواستم جزوهکه می

 هام رو گرفت و با التماس گفت:دست

 باورم کن._

ه ی تلخی داشت از این کجوری گفت باورم کن که دلم براش سوخت. با عجز گفت؛ انگار که قبال تجربه

اش و هاش، لرز چونهباور نکرده و اعتمادش رو نسبت بهش از دست داده. اشک چشمهاش رو کسی حرف

شه دختر کوچیک خاندان گفت؛ مگه میمعصومیت نگاهش ترغیبم کرد که باورش کنم. قطعا راست می

 زرنگار سیگاری باشه؟!

 خیل خب گریه نکن._

 م نشدنی پرسید:ترسید و به حرفم اعتماد نکرده بود، با شک و هراسی تموهنوز می
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 گی؟شما که به کسی چیزی نمی_

ود تر شده بود، رنگش پریده بهاش تیرهکمی با شک نگاهش کردم. پوستش سفید بود و رنگ کک و مک

از بس سرش توی درس و کتابه » زد هاش گود افتاده بود. سمن توی این مدت همش غر میو زیر چشم

 کنه انگار که روزی ده بار کتکه کبود. کسی ندونه فکر میهاش شدخوابی به خودش میده، زیر چشمو بی

های پوالد شباهت داشت. اش به چشمای بود و حالت کشیدههاش قهوهچشم«! خوره از دست مامی

اش جذبت اش کمی بزرگ. اولین چیزی که توی چهرههاش باریک و بینیابروهاش پر بود و بلند. لب

اهی آروم و گنگ. گاهی آروم و سرد. االن هم آروم و معصوم. دستش کرد نگاه همیشه آرومش بود. گمی

هاش شدم. حالش واقعا بد بود و از واکنش من به شدت ی سردی بیش از حد دسترو گرفتم که متوجه

 ترسیده بود.

 بیا بشین._

کرد نشست. کنارش نشستم و دستم رو زیر هق میبه سمت تخت کشیدمش و در حالی که آروم هق

 های تَرش نگاه کردم و با لحن مالیمی گفتم:اش گذاشتم و سرش رو باال آوردم. به چشمچونه

 گم.آروم باش سها. من به کسی چیزی نمی_

هاش رفت اما شرمندگی و خجالتش ادامه داشت و چه خوب هاش منظم شد و هراس از چشمخره نفسباأل

 این کار.که فهمیده بود کارش اشتباه ست و باید خجالت بکشه بابت 

ببین سها من باور دارم که تو دختر عاقلی هستی و اهل دخانیات نیستی اما تو هم باید یاد بگیری از _

ی این به بعد هر کس بهت هر چیزی تعارف کرد سریع به تعارفش جواب مثبت ندی. مهم نیست اونا درباره

 ه بهت بگن بچه ننه یا امل. مهمخندند یا نه. مهم نیست اگکنند. مهم نیست که بهت میتو چی فکر می

ای که با کشیدن های پوچ یه سری دانشجوی عقدهاینه که تو راه درست خودتو ادامه بدی و به خاطر حرف

خوان فراموش کنند از راه راستت منحرف نشی. شونو میها هزار جور درد و مشکالت خانوادگیاین کوفتی

 نشده!سها به خودت نگاه کن، تو هنوز بیست سالتم 

 دستش رو دوستانه فشردم و ادامه دادم.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

374 
 

اهل نصیحت نیستم. نه پدرتم نه مادرت که بخوام سرزنشت کنم یا نصیحتت، به عنوان زن داداشت، یا _

خوام که با یه اشتباه هم زندگی خودتو خراب کنی ت دارم و نمینه اصال به عنوان دوستت نگرانتم و دوسِ

 کنی. تو از خودت ناامیدههم خانواد

 با صدای ضعیف و آرومی که به خاطر خجالتش بود گفت:

 دونم. به خدا من اولین بارم بود.می_

 باشه. قسم نخور._

چنان هاش هماش مسلط بشه و اشک نریزه اما موفق نشد. اشکلبش رو به دندون گرفت تا به گریه

 ریخت. فندک رو جلوش گرفتم و پرسیدم:می

 این مال کیه؟_

 جا جا گذاشته بود.پوالد. اینمال داداش _

 پرسم ها؟مطمئنی مال خودت نیست؟ سها من از پوالد می_

 بپرس. به خدا مال اونه._

سها واسه تو زوده که بخوای رو بیاری به این چیزها. از طرفی مشکلت چیه که بخوای دردهاتو با سیگار _

ونی، خو پولدار داری، داری درس میی خوب یا یه چیز دیگه تسکین بدی؟ خوشگلی، قد بلندی، خانواده

خواهر و برادرهاتو داری. تو فقط برای من یه دلیل بیار تا من درکت کنم، بگم حق داره مرتکب همچنین 

 اشتباهی بشه.

طور هاش رو به خاطر بغضش نه، بلکه برای این اینکردم لبنگاهم کرد. به ظاهر شرمنده اما حس می

 نزنه.روی هم فشار میده که پوزخند 

 .حق با شماست زن داداش. قول میدم دیگه تکرار نکنم_

 .گم پشیمون نکنیطور باشه. امیدوارم منو از این که به مادرت یا برادرت چیزی نمیامیدوارم همین_

 اش و با بغض خواهش کرد:های کشیدهدوباره ترس دوید توی چشم

 نگو. توروخدا بهشون_

ستم خوانبودم اما قول دادم بهش و خیالش رو راحت کردم. از طرفی نمی با این که به درستی کارم مطمئن

ها خواستم به چشم ساعتماد بشه و از طرفی دیگه نمینگاه سمن به دخترش برگرده و نسبت بهش بی
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تونستم کاری کنم که اعتمادش نسبت بهم از دست یک زن برادر خبرکش باشم. نگرانش بودم اما نمی

 بره.

 ن باشم که این اولین و آخرین باری بوده که سیگار توی دستت گرفتی؟سها من مطمئ_

 با اطمینان سر تکون داد و نفس عمیقی کشیدم.

 خوبه. اشکاتو پاک کن._

ش رو باال کشید. با چشمش به ساک روی کف هر دو دستش رو روی صورت خیسش کشید و آب بینی

 تخت اشاره کرد و پرسید:

 این چیه؟_

پیش اومده رو فراموش کنم. با این که نگرانش بودم اما بهش اعتماد کردم. لباس رو سعی کردم موضوع 

 از داخل ساک در آوردم و گفتم:

 لباس برای جشن امشب._

 با تردید پرسید:

 برای منه؟_

 کمرنگی گفت: تبسمیو همراه با انداخت به لباس نگاه  یید کردم.أبا لبخند و حرکت سر ت

 ت؟صورتی! خیلی تو چشم نیس_

 همه که خانومیم._

 لباس رو باز کردم و ذوق زده گفتم:

 لباس هندیه. پنجابی. صورتی گرفتم برات که دخترونه تره._

 خندید و لحن پر ذوقم سر ذوق آوردش.

 مسخره ست._

 اخم مصنوعی کردم.

 خیلی هم مناسب حنابندونه. برای خودمم گرفتم. ببین چقدر قشنگه. شالش رو ببین، دو طرفش آینه_

 .اش کار دستهکاری شده. همه

 گرون خریدیش؟_
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 به لحن خجولش دوستانه لبخند زدم.

 پوشیش یا نه؟ برای خودمم گرفتم.اونش مهم نیست. حاال بگو ببینم می_

 آخه... آخه... زشت نباشه یه موقع؟_

ندازی ی بتونبافم و میشه. موهاتم خودم میچرا زشت باشه؟ تو برو بپوشش مطمئنم تو تنت محشر می_

 ونه.مها کلی عکس بانمک و خاطره انگیز برامون میات. حداقلش اینه که از امشب و این لباسروی شونه

 پوشند.ها همه لباس مناسب میآخه مهمون_

 من آخر نفهمیدم تعریف این خواهر و برادر از لباس مناسب چیه؟

شد به این ادرتم که اصال راضی نمیی شما و منه. مکدوم مهمون؟ برای حنابندون که فقط خانواده_

های دور نیست قبول کرد. همش هم یه جشن، با کلی اصرار که فقط خودمونیم و کسی از فک و فامیل

 سینی حناست.

 خره لبخند موافقتش رو به لب آورد.باأل

 باشه. برای خودتم صورتی خریدی؟_

 نه برای خودم سبز گرفتم._

های کوچیک و ریزی که به شکل گل روی شال دوخته شده نهدیگه حرفی نزد و دست کشید روی آی

 بودند.

 من میرم آماده بشم، تو هم آماده شو._

 سیگار و فندک رو برداشتم و ادامه دادم.

برم. تو هم به حرفام فکر کن. مطمئنم انقدر عاقل هستی که بفهمی کارت اشتباه اینا رو هم با خودم می_

 نکنی. بوده و دیگه به هیچ وجه تکرارش

طور که سرش پایین بود و نگاهش به لباس سر تکون داد. به سمت در رفتم اما قبل از این که از همون

 اتاق بیرون برم آروم تشکر کرد.

 بابت لباس ممنون._

 مبارکت باشه._

*** 
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 کردم با صدای بلندی غر زدم:در حینی که صدای آهنگ رو زیاد می

 انگار نه انگار جشنه._

داد نتونست از کش اومدن سف سر تکون میأبخند گشادی زدم. در حالی که با تی سمن لغرهبه چشم 

 هاش و ایجاد لبخند کوچیکش جلوگیری کنه.لب

 شه.بخند سمن بانو ناسالمتی دخترت داره عروس می_

 توجه به حرفم گفت:بی

 شه.صدای آهنگو کم کن، عزیز اذیت می_

بود، مهربون بود اما سعی داشت در مقابل من بیشتر باسیاست باشه. همیشه و در همه حال به فکر عزیز 

 صدای آهنگ رو کمتر کردم. مامان سینی حنا رو آورد که با ذوق گفتم:

 بیاین شروع کنیم._

 هاوش خنده کنان گفت:

 چه ذوقی هم داره._

 .ای بامزه مظلوم نگاهش کردملب ورچیدم و با قیافه

 ای شدم.نگرفتن عقده نه این که برای من حنابندون_

 سارگل با خنده دستم رو کشید و گفت:

 پس تو بیا به جای من بشین._

 هاش گذاشتم تا از روی صندلی بلند نشه.هام رو روی شونهخیلی سریع دست

 .شمخیالت نمیغلط کردی. بشین ببینم. من تا امشب کل دستاتو حنا نبندم بی_

 میون خنده با حال زاری ناله کرد:

 هام قرمز بشند، چطوری برم دانشگاه؟رو من دوست ندارم دستمه_

 بُره. فکر کردی کوثرکنه که کفت میوا مگه حنا خجالت داره؟ کوثر یه جوری برات دستاتو طراحی می_

 زنه با قلب واقعی.کشه که مو نمیرو برای چی دعوت کردم؟ یه جوری برات قلب می

زدم و کوثر انگشت شستش رو به معنی اُکی نشونم داد و کنار هاش به کوثر چشمک توجه به اعتراضبی

رسید. آرایش تر به نظر میسارگل نشست. سارگل توی اون لباس بلند مشکیِ براق قد بلندتر و کمر باریک
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ای داشت و موهاش رو ساده دورش ریخته بود. هاوش هم مثل همیشه تیپ اسپرت زده بود. دلم ساده

 کشید.هاش پر نمیهاش و لبخندی که از لبشمرفت برای برق چضعف می

ی هاوش بود گرفت و به سمت خودش صدای معترض سارگل حواسم رو که کامال معطوف لب پر خنده

 کشید.

 چرا داری میای رو مچم؟_

کوثر هم که عین خودم کله شق بود اهمیت نداد و طرح پیچیده و در عین حال زیباش رو تا روی مچ 

 مامان سینی توی دستش رو روی میزِ عسلی گذاشت و گفت: سارگل ادامه داد.

 قرار بود از این حناهای آماده بخرید پس چرا گفتین مادری حنا خیس کنه؟_

های طالیی رنگ و خوشگل رو هم از کنارش برداشتم. کنار مادری که سینی رو سریع برداشتم و پارچه

و ا گذاشتم و با پارچه دستش رو بستم. موهام رروی کاناپه نشسته بود نشستم و با لبخند کف دستش حن

 نوازش کرد و پیشونیم رو بوسید.

 ی خوش خنده.ورپریده_

هاش رو پشتش پنهان کرد و اش رو بوسیدم و خواستم کف دست مامان بذارم که دستصورت چروکیده

 گفت:

 من فردا باید برم سرکار._

 :ماد حنای پسرشو نذاره رو دستشاشه مامان دمگه می_

 به زور دستش رو گرفتم و با شیطنت اصرار کردم:

 ذارم.فقط یه کوچولو می_

شه. با خنده سر تکون داد و یک ذره کف دستش گذاشتم و چند لحظه بعد خیلی دونست حریفم نمیمی

 شد زور بگم یا این که سر به سرشزود پاکش کرد تا زیاد رنگ نگیره. به طرف سمن رفتم. به سمن نمی

 شیطنت کنم.بذارم و 

 خواین براتون حنا بذارم؟می_

نگ های خوش ردستش رو جلوم گرفت و با لبخند کف دستش حنا گذاشتم و دستش رو با یکی از پارچه

ها خوشش نمیاد و بستم. ریحانه هم که از همون اول اعالم کرده بود از این به قول خودش مسخره بازی
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این کار مسخره بازی نیست، یه رسم کهنه و »ه بودم که منم در مقابلش حاضرجوابی کرده بودم و گفت

کنه. چطور این ی خودش خداحافظی میقدیمیه که شب قبل از عروسی عروس با این جشن با خانواده

داد اما چیزی نگفت. در ؟ حرصش گرفته بود و دندون روی هم فشار می«دونی خانوم معلمچیزها رو نمی

 ادنش شد. سمن سینی رو از دستم گرفت و پرسید:واقع نگاه جدی سمن مانع جواب د

 ذاری عروس؟برای خودت نمی_

 ذاره.ها برام مینه. دوستم با این قیف_

 سری تکون داد و همراه سینی از سالن بیرون رفت که با نگاهی به اطراف پرسیدم:

 سها چرا نمیاد؟_

 خونه. مزاحمش نشو.ریحانه: حتما داره درس می

 خوندنه؟ مگه امشب شب درس_

توجه به اولتیماتوم ربحانه از سالن بیرون رفتم تا برم به اتاق سها که دیدم سمن با سینی حنا به اتاق بی

ی مهربونش برام جالب عزیز رفت. دنبالش رفتم. پشت در ایستادم و از الی در نگاهش کردم. دیدن چهره

 و جذاب بود. کنار تخت عزیز نشست.

 کنه؟ زن آیهان حنابندون راه انداخته.اذیتت نمیخوبی عزیز؟ سر و صدا که _

شد گفت تلخه اما مطمئن دست عزیز رو گرفت و کف دستش کمی حنا گذاشت و با لبخندی که نمی

 بودم بغض داره گفت:

شه. فردا شب عروسیشه. بزرگ شده، برای خودش عزیز این حنای سارگله؛ دختر احمد. داره عروس می_

ول داده بودم. ق ل رو یادته؟ وقتی احمد رفت پاکستان برای دستگیری پاشا حاملهخانومی شده. عزیز سارگ

بود اگه جنسیت بچه دختر بود منو ببره زیارت حضرت معصومه. وقتی جنسیت بچه معلوم شد کنارم نبود 

 عزیز.اما من چشمم به در بود تا بیاد و من و دخترم رو ببره زیارت خواهر امام رضا اما... نیومد. نیومد 

 تو پسر منو کشتی._

سمن بهت زده به عزیز نگاه کرد و من هم پشت در خشکم زد. دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدام در 

 نیاد.

 عزیز!_
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 ...تو هر دوتا پسر منو ازم گرفتی. تو ریحانه رو یتیم کردی_

 سمن خیلی سریع از جاش بلند شد و چراغ اتاق عزیز رو خاموش کرد.

 ابی عزیز.بهتره بخو_

سریع از در اتاق فاصله گرفتم که سمن از اتاق بیرون اومد. با دیدنم کنار در اتاق سها سینی رو به دستم 

 داد که پرسیدم:

 حال عزیز خوب بود؟_

 گه.نه. فردا باید ببرمش پیش دکترش؛ تازگیا هذیون می_

شد ، آلزایمر داشت و قطعا نمیبدون این که به من مهلت حرف زدن بده برگشت به سالن. عزیز مریض بود

 دارشد سمن قاتل باشه. خنده. از طرفی مگه میزد چندان اعتماد کرد و باورش کردهایی که میبه حرف

بود که یک لحظه حرف عزیز باورم شد و ترسیدم. پدر آیهان برای دستگیری پاشا، رئیس باندی که مسئول 

ه شه و پاشا اون رو بهویتش توسط همون باند ربوده می با تشخیص اش بوده به پاکستان میره وپرونده

ند. علی فرستاش میگیرند و برای خانوادهی وحشتناک فیلم میو حتی از اون صحنه گیرهرگبار گلوله می

رسه. سمن خودش داغ دیده بود و از پدر ریحانه هم که توی ماجرای سرقت از طال فروشی به قتل می

نیدن هذیون عزیز توی وجودش پیچیده دلم براش سوخت. چه بغضی داشت تصور دردی که بعد از ش

 «.چشمم به در بود تا بیاد... اما نیومد، نیومد عزیز»وقتی که گفت 

 وارد اتاق سها شدم و دیدم که جلوی آینه ایستاده و با لباسش کلنجار میره.

 سها چرا نمیای پیش ما؟_

 با خجالت سرش رو به زیر انداخت.

 کشم با این لباس.لباسم... یعنی خجالت میآخه _

 چرا عزیزم؟ خیلی بهت میاد._

 واقعا؟_

شد اگه منو به خلوت شناختم و چقدر خوب میکم این دختر رو میاعتماد به نفس پایین. داشتم کم

 یدیدم دقیقا به یک دوست احتیاج داشت تا اون رو از پیلهخودش راه بده؛ چون با حالتی که ازش می

 هاش بیرون بکشه و بهش فرمان پروانه شدن بده و با تشویق به پرواز درش بیاره.هاییتن
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 پنجابی صورتی رنگ توی تنش قشنگ بود اما نخواستم زیاد با اصرارهام اذیتش کنم.

 کنی بهت نمیاد یه لباس دیگه بپوش اما به نظر من که معرکه ست.اگه فکر می_

دادم.  رو با تکون سرمیید بقیه انقدر براش مهم بود. به اجبار جوابش أز پرسید واقعا؟ و چه بد بود که تبا

ش رو ه. شالیید یک نفر احتیاج دارأت صورتش معلوم بود تا چه حد به تکردم؛ چون از حالیید میأباید ت

 خره با من به سالن اومد. سارگل با دیدنم عصبانی گفت:روی سرش انداخت و باأل

 گرفتیم.کردم و جشن نمینمیکاش به حرفت گوش _

 خوایم.کنی ها. ما عروس بد اخالق نمیخیلی داری بد اخالقی می_

 تری بهم گفت:نگاه خجولی به مامان و مادری انداخت و بعد با لحن مالیم

 تونم دانشگاه برم.طوری نمیخب این_

 سمن با لحن جدیش به بحث پایان داد.

 تونی دستکش دستت کنی.می_

روش لبخند زد و با صدای نرم و مملو از محبتش تسکین به هم ریختگی اعصاب گل زردش هاوش به 

 شد:

منم االن حنا بذارم باید دیگه نرم نمایشگاه؟ خجالت نداره که عزیزم. همش یه شبه، دیگه هیچ وقت _

 شه. حیف نیست به ناراحتی بگذرونی؟تکرار نمی

 سارگل هول کرد و سریع گفت:

 یستم خیلی هم خوشحالم فقط...به خدا ناراحت ن_

 فقط چی؟_

 با شیطنت تهدیدم کرد:

 فقط من اگه کل هیکل تو رو امشب حنایی نکنم سارگل نیستم._

 پایین صندلیشون نشستم و دست سها رو هم کشیدم و کنارم نشوندمش.

 خوام از هنر کوثر استفاده کنم، سها هم تو نوبته. مگه نه؟من خودم با رضایت کامل می_

 خه زن داداش من فردا باید برم دانشگاه.آ_

 اخم کردم و غر زدم:
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تونید با دست حنا کرده برید؟ دیگه واال مردم خودشونم حنابندون حاال مگه این دانشگاه چیه که نمی_

 دونند این یه رسم قدیمیه و مسخره کردنش جایز نیست.گیرن و میمی

های سارگل بلند کرد و به سمت من و از روی دستاش رخره گردن خم شدهسها حرفی نزد و کوثر باأل

 اومد. کنار پام نشست و گفت:

هات یه عکس ازت یه طرحی برات بزنم استاد که کف کنی. یادت باشه آخرش با این لباس و دست_

 بگیرم. به خدا شدی شبیه خود آشواریا.

 با لحن پر از افسوسی گفتم:

 تو فکر شکار دشمنه. وَر مرزحیف که سلمان خانمون نیست و اون_

 ی همه بلند شد و مادری گفت:صدای خنده

 ایشاال هرجا هست سر و تنش سالمت باشه._

 منم به تقلید از اون آمین گفتم.«. آمین»های سمن رو دیدم که زمزمه کرد حرکت لب

 کشید پرسید:طور که نوک قیف رو کف دستم میکوثر همون

 برای عروسی هم نمیاد؟_

 احتیم رو توی لحنم نشون ندم اما فکر نکنم موفق شده باشم.سعی کردم نار

 رسه.بینی که امشب نیست و فردا شبم عروسیه. معلومه که نمینه. می_

 سارگل امیدوار گفت:

قول داده بود توی زندگیم جای خالی بابا رو پر کنه، من مطمئنم که میاد و منو توی همچین شبی تنها _

 ذاره.نمی

 های پیچ در پیچ و قشنگکشید، طرحهام چشم دوختم. کوثر قلب میو به دست« دوارمامی»زیرلب گفتم 

 تو متعلق به آغوش»داد و من تمام حواسم پی مردی بود که بهم گفته بود رو زینت می زد و کف دستمی

ا و هبردم. کوثر کف دستم میون گلاومد و من به جایگاهی که بهش تعلق داشتم پناه میکاش می«. منی

 درشت نوشت و شیطون نگاهم کرد که به روش لبخند محوی زدم. Aهای ریز یک شکوفه

 مامان رو به سارگل گفت:

 گیره.مادر برو دستاتو بشور حنای هندی زود رنگ می_
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 سارگل سریع بلند شد و مامان گفت:

 خوای بیام کمکت؟می_

 سها زودتر از مامان بلند شد.

 نکشید.من میرم کمکش شما زحمت _

مامان لبخندی متشکر به رویش زد و سها با خجالت رو گرفت و دنبال سارگل راه افتاد. کوثر کف دست 

 راستم اولِ اسم خودم رو نوشت و گفت:

 تره واسه همین اسم جناب سروانو رو دست چپت نوشتم.گن دست چپ به قلب نزدیکمی_

 مادری گفت:

 نیم.تو عروسیت جبران ک اهللشانکوثر خانوم ا_

 ی بلندی سر داد.کوثر خنده

 مادرجون کی میاد منو بگیره؟_

 مادری اخم کرد.

مگه چته؟ دختر به این بااستعدادی. خوشگلم که هستی. مثل مهروی ما ورزشکارم هستی. پسرها دیگه _

 خوان؟چی می

هر اقدام  داری بین من و هاوش رد و بدل شد و هاوش سری تکون داد و من برای جلوگیری ازنگاه معنی

 مادری گفتم:

 ذاره وگرنه نامزد داره. مگه بهتون نگفته بودم؟مادری کوثر داره سر به سرتون می_

 ی مادری درهم رفت و با صدای آرومی پرسید:چهره

 واقعا؟_

 طور که سرگرم کارش بود جواب داد:کوثر همون

 ته میاد اما االن شرایط ازدواج نداره.زنم بیاد خواستگاری. گفنامزد که نه، دوستیم. حاال دارم مخشو می_

اش رو بگیره. مادری دیگه حرفی ابروهای سمن به هم گره خورده بود و هاوش سعی داشت جلوی خنده

ریخت و نبود نزد و من نفس راحتی کشیدم. با حرف ازدواج و خواستگاری فقط محمدحافظ رو به هم می



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

384 
 

وز با از دست دادن گالره کنار نیومده بود و تا وقتی آورد. محمدحافظ هنگالره رو بیشتر به چشمش می

 تونست به یک نفر دیگه فکر کنه.اومد نمیهم که با این موضوع کنار نمی

 ی سارگل از کنار در خونه، سرم به سمتش چرخید.با صدای هیجان زده

 داداش آیهان اومد._

رخید و سها سرش رو به معنی آره تکون نگاهم به طرف سها که کنار سارگل ایستاده بود چ باور نکردم و

 داد که خیلی زود از جا پریدم و به سمت در دویدم. مادری با خنده گفت:

 کنه.تر سلمان خانت فرار نمیالهی قربونت برم آروم_

دیدم. چشم چرخوندم به سمت جمع مردها که روی روی ایون ایستادم. ماشینش بود اما خودش رو نمی

 جا هم ندیدمش.ته بودند اما اونی باغ نشستخت گوشه

 رو.ماه_

خره دیدمش. لب استخر نشسته بود و چشمش به من بود. ت صداش چرخید و باألسرم خیلی زود به سم

تونستم از نگاهش تشخصیش بدم. نگاهش سیاه بود اما دیگه ترسناک نبود. این نگاه خستگیش رو می

ترین آدم زندگیم به من بود و سی روز از من دور بود نزدیکحاال آشناترین نگاه زندگی من بود. این مرد 

و من چقدر مشتاق بودم تا هرچه زودتر بیاد و آجرهای زندگیمون رو روی هم بچینیم و زندگی مشترکمون 

های تندم رو بنا کنیم. یک زندگی مستقل. زندگی که فقط مال من باشه و اون. از پله ها پایین رفتم. قدم

کرد. بلندی پنجابی تا روی زانوم بود و شلوار گشادش و خنکی هوا باعث شد رو بلند می هامصدای صندل

کرد. وقتی به استخر شد و همون نگاه گرمم میسردم بشه اما نگاه آیهان یک لحظه هم ازم جدا نمی

 رسیدم کنارش نشستم. با لبخند محوی سالم کردم و با لبخند جوابم رو گرفتم.

 تو به عروسی برسونی.کردم خودفکر نمی_

 ترین شب زندگیش تنها بذارم.تونستم که سارگل رو توی مهمنمی_

پس به خاطر سارگل اومده! لبخندم خواست پر بکشه اما اجازه ندادم. چه اهمیتی داشت به خاطر کی 

 جا بود.اومده مهم این بود که االن این

 حالت خوبه؟_

 خوبم. تو خوبی؟_
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شد فقط یکم آفتاب سوخته اش که عالئمی از مریضی دیده نمید. توی چهرهبا تکون سرش جوابم رو دا

 شده بود.

 چقدر سیاه شدی آیهان._

 ی تابستونه.جا نگاه نکن که پاییزیه، هوای سیستان بلوچستان خود چلهبه هوای این_

هم  های خیسش رو الی موهاش فرو برد. موهاش رویک مشت از آب استخر روی صورتش پاشید و پنجه

 کرده.کوتاه کرده بود. مشخص بود هوای زاهدان زیادی اذیتش می

 هام.ی شالم رو به صورت خیسش کشیدم و نگاهش قفل شد توی چشمتوجه به حنای روی دستم گوشهبی

 خوشحالم که برگشتی. خسته نباشی تیمسار._

ند لم رو به لبش چسبوهای خیسش کشید. عطرم رو بو کرد و وقتی شای شالم رو گرفت و به چشمگوشه

 لبخند پررنگی روی لبم نشست.

 چقدر این لباس بهت میاد._

 با لحن شیطنت باری پرسیدم:

 چقدر میاد؟_

 موهای کج ریخته شده توی صورتم رو کنار زد و با انگشتِ شستش ماه گرفتگی پیشونیم رو نوازش کرد.

 ی ماه شبِ چهارده دیدنی شدی.به اندازه_

ی بگه و دونست چلبخند از لبم جدا بشه. دلم دیگه تنگ نبود و قلبم قرار گرفته بود. میدیگه محال بود 

 چیکار کنه تا غیبت سی روزش رو به روش نیارم و لب به گله و شکایت باز نکنم.

 زنی تا غرغر نکنم.زبون باز. داری گولم می_

 ام.غرغر کن اما امشب نه. امشب خیلی خسته_

 ستراحت کن.خب برو تو اتاقمون ا_

 بدون تو؟_

 طور که چشمم میل دل کندن از نگاهش رو نداشت با شیطنت گفتم:تر شدم و همونبهش نزدیک

 آره بدون من. درست مثل من که سی روز و سی شب بدون تو توی اون اتاق بودم._
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ای خمار و هوار کشید و با چشمام نوازشهاش رو از روی طره موی کنار صورتم تا زیر گونهنوک انگشت

 اش جواب نگاهم رو داد.خسته

 پس قراره حاال حاالها این خستگی تو تنم بمونه._

کنه؟ اگه های مردش رو در میتونستم زنی باشم که خستگیپشت حرفش هزار معنی بود. من می

 اش رو بوسیدم و گفتم:تونستم. گونهخواستم قطعا میمی

 هاتو در کنم جناب سروان.تگیتونم خستو دلتنگی منو رفع کردی، منم می_

 پیشونیم رو بوسید و زیر لب گفت:

 خجالتم که اصال با تو قهره دختر آمیتاپاچان._

 بلند خندیدم و حق به جانب گفتم:

 شه زن و شوهر از هم خجالت بکشند؟آخه مگه می_

 دستش رو داخل آب استخر برد و یک مشت آب به سمتم پرت کرد.

 نخند._

های حنا کنه. باز هم خندیدم و اون باز روم آب پاشید که دستام دلش رو زیر و رو میهدونستم خندهمی

 هام گفتم:ام رو جلوی صورتم گرفتم و میون قهقههکرده

 سرما بخورم به جای این که من خستگی تو در کنم تو باید پرستاریمو بکنی تیمسار._

 هام رو جلوش تکون دادم و گفتم:کرد که دستای نگاهم دیگه به سمتم آب نریخت و با لبخند مردونه

 خوشگل شدن؟_

 با تکون سرش جواب مثبت داد.

 شه.باید بشورمشون وگرنه رنگ سرخش سیاه می_

 بلند شد از لب استخر و مچ دستم رو گرفت و منم بلند کرد.

 ته باغ یه سرویس بهداشتی هست._

ادی بابا ی زیکنجکاوی برگشتم و پشت سرم با فاصلهلبخند محوی زد و با احترام سری تکون داد که با 

هاش دریای آرامش. دست آزادم رو براش تکون دادم و بلند هاش لبخند بود و چشمرو دیدم. روی لب

 گفتم:



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

387 
 

 گه شدم دختر آمیتاپاچان اما من فقط دختر شمام.بابا آیهان می_

ش راه افتادم. چراغ انتهای باغ رو روشن آیهان با اخم کمرنگی مچ دستم رو کشید و من با قهقهه دنبال

کردم به کرد. یک روشوی کوچیک پشت سرویس بهداشتی وجود داشت. حتی توی روز هم جرأت نمی

هام اما االن که آیهان بود لزومی نداشت از چیزی بترسم. شیر آب رو برام باز کرد و دست ؛انتهای باغ بیام

 رو زیر آب گرفتم.

 تی آیهان.ذاشکاش تو هم حنا می_

 هاش روی دستم نشست و کمکم کرد توی شستن حناها.دست

 ی سربازها بشم.همین مونده فردا با دست حنایی برم اداره و سوژه_

 زنی، نه؟زنند. راستشو بگو هر روز بهشون اضافه خدمت میتو با تیر میاونم سربازهایی که مطمئنم سایه_

 حرف نزن دستاتو بشور._

هام کامال تمیز شد با شالم کرد نیازی به تالش من نبود. وقتی دستون کارو میخودش دیگه داشت ا

هام رو جلوی صورتم گرفتم. کامال رنگ گرفته بودند و طرح شلوغ کوثر شون کردم. با ذوق دستخشک

 درخشید.روی پوست سفیدم می

 خوشگل شده؟_

 هاش چشم دوختم و گفتم:به چشمام لبخند زد و پلک زد به معنی آره که آیهان به لحن ذوق زده

گن اگه شب حنابندون دستات کامال رنگ سرخ حنا به خودش بگیره یعنی شوهرت خیلی دوست می_

 داره.

 م رو کشید و بدجنس گفت:نوک بینی

 ماد.اکنه نه خواهر دی عروس صدق میرهاین دربا_

 چپ چپ نگاهش کردم و سرم رو عقب کشیدم.

و هاوش نداریم که. شب حنابندون اون  ه؟ ما هم حنابندون نداشتیم. منکنبه هر حال چه فرقی می_

 شب حنابندون منم هست.

 هام رو پشت سرم قفل کردم و با شیطنت نزدیک صورتش لب زدم:دست
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چی رو داره لو میده. راحت باش. هرچی تو تونی انکارش کنی جناب سروان رنگ سرخ دستام همهنمی_

 دم به احساست احترام بذارم و قلبتو نشکونم.دلته بریز بیرون. قول می

 ام رو توی دستش گرفت.هاش رو باریک کرد و چونهچشم

 زنی استاد.خیلی حرف می_

 چشمکی زدم.

 خب ساکتم کن._

 چه جوری؟_

زنم جایی که آرزوی پدر شدن رو به گور تونی بزنی تو دهنم که اون وقت منم میسه تا راه داره. یا می_

 تونی...کنم. یا این که میتو میتونی زبونم رو ببری که منم اون وقت کلهببری. یا می

 فاصله رو پر کرد و نزدیک صورتم لب زد:

 کنم.راه سوم رو انتخاب می_

 ای نرم دهنم رو بست.و بهم مهلت حرف زدن نداد و با بوسه

 *** 

به دستش دادم و ازش خواستم با دست کوثر رو کشیدم و با خودم بردمش توی اتاق. دوربین عکاسیم رو 

تلف های مخلباس خاصی که تنم بود ازم عکس بگیره. گوشیش رو روی میز آرایشی گذاشت و توی ژست

 ازم عکس گرفت.

مهرو بخواب رو تخت، چشماتم خمار کن. دستاتم ببر باالی سرت. بافت موهاتم باز کن بریز دورت. عکس _

 شه.محشری می

 خیلی زود بافت موهام رو باز کردم و روی تخت دراز کشیدم. از ژستش استقبال کردم و

 شی.این عکسو بذاری اینستا یه شبه معروف می_

 با خنده دوربین رو از دستش گرفتم که دوباره دوربین رو از دستم گرفت و گفت:

 لباسجا برقص با این مادش حداقل تو ایناکه نذاشت ما یه دور برقصیم جلو داین مادر شوهر اخموت _

 من ازت فیلم بگیرم.

 کوثرجان دیر وقته._
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 جا باشم بابام کاری نداره.من تا صبحم این_

 اون که آره اما آیهان خسته ست..._

 خان تونی.پس بگو به فکر من نیستی به فکر سلمان_

 با خنده خواستم دوربین رو بگیرم که لجوجانه عقب رفت و ندادش.

 رقصی و فیلمشو نداشته باشی حیفه.جون استاد با این لباس و آرایش ن_

شه، سرتقی بود که دومی نداشت. همیشه خیال نمیخواد رو انجام ندم بیدونستم تا کاری که میمی

ی بعدش توی پیجش رفت و هفتههام اسکی میهای من بود و با کمال زرنگی از طرحمشتاق دیدن رقص

ذاشت. هم با هوش بود هم زرنگ ودش رو میدرست مثل همون رقصی که براش اجرا کردم کلیپ رقص خ

 العاده بامعرفت.و البته فوق

آهنگ گذاشت و دوربین به دست با فاصله ازم ایستاد. به موهام دستی کشیدم و شروع کردم. نگاه کوثر 

ام رو هدونستم داره تک به تک حرکاتم رو، پیچ و تاب بدنم رو و رقص دستبه صفحه دوربین بود و می

کنه. صندلم پشت پام رو زده بود، به خاطر همین دوست داشتم هرچه زودتر این ثبت می توی ذهنش

رقص رو تموم کنم. همین که موهام رو چرخوندم و سرم رو باال آوردم کنار در آیهان رو دیدم و حرکات 

پوکر!  د آقایکم ایستادم. نگاهش به من بود، بدون لبخند، بدون اخم. باز دوباره شده بوبدنم آروم شد و کم

 به روش لبخند زدم و خطاب به کوثر گفتم:

 بسه دیگه کوثرجان._

 اِ استاد این خیلی کم بود! _

 کنم االن دیگه دیر وقته.شو تو باشگاه برات اجرا میبقیه_

 ی من از اتاقآیهان اومد داخل اتاق و کوثر خیلی زود دوربین رو روی میز گذاشت و بعد از بوسیدن گونه

 فت.بیرون ر

 خواد پوالد برسوندش؟ یا براش آژانس بگیر.به دوستت بگو تنها نره. اگه می_

خم شدم تا شالم رو که میون پیچ و تاب تنم روی زمین افتاده بود بردارم که آیهان زودتر از من خم شد 

 برای برداشتنش.

 داداشش میاد دنبالش._
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 ید:هام کشوند و پرسنگاهش رو از روی شال سبزم به سمت چشم

 خوای ادامه بدی؟تون تموم شد یا هنوز میجشن_

 ی شال رو گرفتم.به سمتش قدم برداشتم و طرف دیگه

 اگه ادامه بدم مشکلی هست؟_

دفعه با شدت شال رو کشید شال رو به سمت خودش کشید و منم قدم به قدم بهش نزدیک شدم که یک

کمی رخ  یبه سمتش کشیده بودم و از فاصلهی شال توی دستم بود با قدم بلندی و منم که سمت دیگه

به رخش ایستادم، تا حدی نزدیک که نفس داغش روی پوست صورتم نشست و صداش توی گوشم. دلیل 

 این التهاب درونش خستگی نه، بلکه من بودم.

 جا به بعدش رو دونفره ادامه بدیم مشکلی هست؟اگه از این_

 خندم رو بوسید. چند لحظه چشم بستم و آروم لب زدم:لبخند محوی کنج لبم نشست که خیلی زود لب

 مامان و بابا هنوز نرفتن._

 موهام فرو برد و کنار گوشم زمزمه کرد: تاب دست دور کمرم پیچوند. صورتش رو توی خرمنبی

 اگه بعد از سی روز یه شب مال من باشی مشکلی هست؟_

 عطر گرمش رو کرده بود توی سرمای پاییز.های پهنش نشست. چقدر دلم هوای این هام روی شونهدست

 سرش رو خم کرد و بوسه نرمی از لبم گرفت.

 رو.ماه_

 هام نداشت وای با لبهاش فاصلهطور که لبام همراه با ناز نگاهش کردم. همونهای آرایش شدهبا چشم

 پچ زد:نگاهش قفل نگاهم بود پچ

 کرده بود.ماموریت سختی داشتم. دلتنگی برای تو سختش _

 هام کش اومد و باز لبخندم رو بوسید.لب

م. پدرم هیچ وقت برنگشت و اون درد هیچ وقت ه بودده سال رد دلتنگی رو حس کردمآخرین باری که د_

 خوام درد دلتنگی که تو این سی روز کشیدم رو درمان کنی.اما امشب می ؛درمان نشد

 دم.های پام بلند شدم و ته ریشش رو بوسیروی پنجه
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تونم اون انگشتر عقیق رو بهت پس بدم. چه خوب که برگشتی آیهان. چه خوب که برگشتی و من می_

 تمام این سی روز ترسیدم نیای و اون عقیق بشه یه یادگاری.

ز شد. ااش گذاشتم. زندگی من و آیهان از امشب شروع میپیشونیم رو بوسید و من سرم رو روی سینه 

 رام تنگ شده و من باید درمان دردِ دل تنگش بشم.شبی که گفته بود دلش ب

. لبخند روی لبم نشست و تنش سایه لم دادهُ ، روی تختآیهان به نرمی دفعهنفهمیدم چی شد که یک

هام رو دور گردنش حلقه کردم. سرش رو به گاه کرد و دستانداخت روی تنم. دستش رو کنار سرم تکیه

هاش رو تا زیر گوشم ادامه داد و تمام تنم مورمور شد دمش. بوسهبار من بوسیطرف خودم کشیدم و این

 های گرمش.از حس لب

 ام رو شکوند.موهات توبه توبه کرده بودم از عاشقی، موج_

 آروم زمزمه کرده بود، انقدر آروم که باور نکنم و آروم بپرسم:

 چی گفتی؟_

هاش الی موهام مشغول عشق بازی بود شتهام در حالی که انگی نزدیک، خیره به چشماز همون فاصله

 گفت:

 رسه. خوشحالی؟فردا شب برادرت به آرزوش می_

 سف سر تکون دادم.أهام رو باریک کردم و با تچشم

 االن تو این موقعیت جای این حرفاست؟_

 اش آهنگ قشنگی بود. آهنگی که دوست داشتم از این به بعد هرشب گوش کنم.خندید و صدای خنده

 جای چه حرفاییه؟پس _

ی محکمش کشیدم و با شیطنت لبم رو به دندونم گرفتم و ام رو از کنار ابروش تا روی چونهانگشت اشاره

 زمزمه کردم:

 شه به من و تو و خلوتمون جناب سروان.جای حرفایی که فقط مربوط می_

 جدی گفت:

 شه به من و تو. مهرو...اتفاقا اینم مربوط می_

 هاش نشست.لبانگشتم روی 
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رو دیگه سخت نشو، سنگ نشو، ترسناک نشو و مهرو صدام هام رو عادت دادی به ماههیس. وقتی گوش_

 نکن.

خواستم. که نزدیکم باشه، چشم توی چشمم باشه، گرفت و منم همین رو میهام نمینگاهش رو از چشم

 همراهم باشه.

 لحنش هنوز جدی بود.

 خوای تا فردا شب صبر کنیم؟کنند میمیفردا شب هاوش و سارگل ازدواج _

 با تعجب پرسیدم:

 چرا؟_

تونست حرفش رو هم نمی ترسید وهاش رو روی هم فشار داد. انگار هم از زدن حرفش میمکث کرد. لب

 خره بعد از کلی کلنجار رفتن گفت:نزنه. باأل

ونی تشی. میسارگل ازم جدا می کردم بعد از ازدواج هاوش ومن... وقتی قبول کردی ازدواج کنیم فکر می_

 قبل از این که بینمون اتفاقی بیفته از کسی که برات فقط یه اجبار بوده جدا بشی.

 لبخندم محو شد، کمرنگ شد و از بین رفت.

 ی خودت نبوده؟مطمئنی این برنامه_

 پوزخند زد.

 چرت نگو._

 هاش محکم و کوبنده گفت:چشمهای پیراهنش لغزید و خیره به هام مصمم و مُصِر روی دکمهدست

 پس تو هم چرت نگو._

 ؛ آروم و آسوده.لبخند زد

 خوای ادامه بدیم؟ حتی بعد از ازدواج هاوش و سارگل؟مطمئنی می_

 .سرتکون دادماطمینان  هاش کنار زدم و باپیراهنش رو از روی شونه

داشتن میده یا نه؟ میخوام م هنوز بهت فرصت دوست قلبموریت پرسیدی أبل از رفتنت به میادته ق_

 باهات ادامه بدم...

 بار من روش خم شدم و بوسیدمش.اش فشار دادم و کنارم روی تخت خوابید. اینهام رو روی سینهدست
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 م میخواد بهت فرصت دوست داشتن بده.قلبچون _

د و های سیاهش. دستش توی موهام فرو رفت و سرم رو جلو کشیهاش و حتی با چشمخندید، با لب

هام کام گرفت و من بدون خجالت پنجه الی موهایی که کوتاهشون کرده بود فرو بردم بار محکم از لباین

و همراهیش کردم. دوست داشتم این اتفاق که اسمش رابطه زناشویی بود کامال دوطرفه باشه و هیچ وقت 

ها ازم دور بود و حاال از سنگخواستم، این مردی رو که سی روز فرتو خاطرم یه اجبار تداعی نشه. من می

خواستم. گرمای تنش برای منِ سرمایی تو روزهای سرد و بارونی پاییز تر بود رو میخودمم به من نزدیک

خودِ خود معجزه بود. عطر بلک آفگانو تنها به پیچیدن توی بینی و سرم اکتفا نکرد و تمام وجودم پر شد 

بخش درست مثل بوی چوب. یک ترکیب ر مثل قهوه و لذتی گرم و دودی، لطیف و سکرآواز یک رایحه

 داد. بوی شریک زندگیم. بویالعاده که مشهور بود به جادوی سیاه و این جادوی سیاه بوی آشنایی میفوق

 ام. بوی تیکه کامل این ماهِ ناکامل.ی گمشدهنیمه

. نگاهش کردم. من اهل دزدیدن با یک غلت مالیم منو روی تخت خوابوند و روی تنم خیمه زد. نگاهم کرد

ی کامل خود من بود و هیچ آدم عاقلی از خودش خجالت نگاه و سرخ و سفید شدن نبودم؛ این مرد نیمه

های ی خودش با دست بزرگ و انگشت. دستش روی صورتم نشست. نوازشم کرد؛ به طریقهکشیدنمی

 جا لب زد:بین دوتا ابروم گذاشت و همونهاش رو اش. موهام رو از توی صورتم کنار زد و لبمردونه

 جوری نگاهم نکن.این_

 ی یقه پیراهنم نشست و اولیش رو باز کردم.دستم روی دوتا دکمه

 چرا؟_

هامون تند. برعکس ظاهر آرومم غوغایی توی وجودم به پا بود و صدای هردومون خفه بود و ریتم نفس

هاش رو به طرف گوشم سوق داد و نفس داغش رو پهن لبانگار آیهان هم دست کمی از من نداشت که 

 جا پچ زد:کرد روی گوشم و همون

 کنه. انقدر جسور نگاهم نکن. انقدر شجاع نباش به چشمم.ام مینگاهت دیونه_

 ی دوم رو هم باز کردم و زمزمه کردم:دکمه

 ترسم.من از تو نمی_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

394 
 

نزدیک نگاهم کرد؛ خیره و خمار، پر از نیاز و ی پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت و از همون فاصله

 دلتنگ.

 چرا؟_

 هام رو با موهای کوتاه پشت سرش بازی دادم.دستم رو دور گردنش انداختم و پنجه

اون مردی که منو از اون مطب لعنتی نجات داد قطعا قابل اعتماده. از طرفی تو محاله به زن خودت، به _

ار دیب بزنی. مگه غیر از اینه که روح پدرتو قسم خوردی تا امانتناموس خودت، به امانت آقاسهراب آس

 خوبی باشی؟

 د.درخشیهاش میخندید سیاهی چشمهاش چین افتاد. وقتی میی چشملبش رو با زبون تَر کرد و گوشه

 تو چرا شبیه هیچ کدوم از دخترهای اطرافم نیستی؟_

 لبخند لوندی زدم.

 چون من تکم._

 و بعد ماه گرفتی روی پیشونیم رو بوسید و زمزمه کرد:یک ثانیه پلک بست 

 ی این پادشاه.ماه یکی یدونه_

های هاش رو فرو کرد داخل پنجههام رو به خاموشی محکوم کرد و پنجهتا خواستم اعتراض کنم لب

ورم زاش فشار دادم و با تمام ههام رو روی سینی عمیقش پایان داد دستظریفم. بعد از این که به بوسه

هاش توی گوشم پیچید لش دادم روی تخت. خودش رو به کمر روی تخت انداخت و زنگ خوش خندههُ

 هام رو دور گردنش حلقه کردم.اش نشستم و پنجهکه شاکی روی سینه

 حرفتو پس بگیر._

هام رو باریک های براقش نگاهم کرد و سرش رو به معنی نه تکون داد که چشمهای خندون و چشمبا لب

 کردم و خم شدم روش و نزدیک صورش با تهدید زمزمه کردم:

 حرفتو پس بگیر جناب سروان._

هاش دفعه با فشار دستهاش رو روی کمرم گذاشت و یکهام رو دور گردنش فشار دادم که دستدست

 هام گرفت و زمزمه کرد:روی کمرم منو خم کرد به طرف خودش و بوسه نرمی از لب

 شی کنیزم. حاال دوست داری کدوم باشم؟ام، من غالم باشم تو میشی ملکهمیمن پادشاه باشم تو _
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طور اش نشست و همونهام روی گونهکم دور سرش حلقه شد و لبهام از دور گردنش شل شد و کمدست

 کردم خودخواه جواب دادم:های لوند و شیطونم پوست صورتش رو لمس میکه با بوسه

 اشی. غالم من. تو غالم باشی من ماه باشم.دوست دارم تو غالم قمر ب_

 هاش رو نرم به زیر لباسم کشید و باالش زد.هاش رو باریک کرد و دستچشم

 های تاریکم.ی روشن شبمن پادشاه باشم تو ملکه_

 پچ کردم:لباسم رو از سرم بیرون کشید و من کنار گوشش پچ

 باشه اما..._

ام رو از کرد. موهای پخش شدهبا نگاه آرومش منتظر نگاهم می منو روی تخت برگردوند و روم خیمه زد.

 ی سفیدم.ام کنار زد و لب گذاشت روی شونهروی صورت و شونه

 اما چی سعادت؟_

 رحم و زورگو.اما تو یه پادشاه مهربون باش، نه یه پادشاه بی_

هاش روی ش گرفت. نفسهای گرمام ادامه داد و پوست گردنم رو بین لبهاش رو تا روی ترقوهبوسه

 کرد.خودم مینشست و از خود بیپوست تنم می

 .زنی انگار تا حاال باهات نامهربون بودمیه جوری حرف می_

 اصال بودی که بخوای مهربون باشی یا نامهربون؟_

هام و با نگاهش که دیگه اصال به چشمم یک شب ترسناک نبود بلکه شب آرامش من بود زل زد به چشم

 آورد لب زد:طور که پیراهنش رو در میمونبعد ه

 .از این به بعد دیگه همیشه هستم_

ا کرد به این کار، چنان بلبخند روی صورتم نقش بست و لبخندم رو بوسید. و چقدر داشت بد عادتم می

خواست یک عمر براش بخندم و اون لبخندم رو ببوسه و کرد که دلم میاشتیاق لبخندهام رو شکار می

هاش به آرامش هاش دل گرم بشم و از شدت هیجان تا مرز جنون برم و با شب آشنای چشماز بوسهمن 

کردم تمام حواستم رو متمرکز کنم توی همون لحظاتی که قرار بود روحم به برگردم. پلک بستم و سعی

د از حس روح آیهان پیوند بخوره. شاید اون لحظه احساسِ عشقی وجود نداشت اما تمام حرکاتش پر بو

کرد و تنم رو با آرامش م میطوافکرد، با بوسه کرد، آروم برخورد میاحترام. تنم رو بااحترام نوازش می
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خرید. اون شب شاید رد پایی کردم و اون بدون عجله نازم رو میکرد. توی اوج نیازهاش ناز میآماده می

 آیهان و یک دنیا احترام و نیازِ تنمون.از عشق توی تختمون نبود اما هوس هم وجود نداشت. من بودم و 

*** 

زد و کمی سردرد داشتم. حس عجیبی داشتم. هام نبض میهام رو بسته بودم اما خواب نبودم. شقیقهچشم

چشیدن درد و لذت اونم برای اولین بار به این زودی برام قابل هضم نبود. شاید باید دو روز کامل 

هاش رو پشت سرم، دقیقا کنار ین حال لذت تنم جدا بشه. صدای نفسخوابیدم تا از این رخوت و در عمی

شد می پیچید و باعثنام و ناآشنا بود توی دلم میشنیدم. با فکر بهش یک هیجانی که برام بیگوشم می

 دونم امااز شدت همین هیجان درد کمرنگی احساس کنم. شور دوباره خواستنش بود یا موج خجالت نمی

ر شد، تذره کم نشده بود. سرش نزدیکزد و از گرمای تنم یکو ساعت هنوز قلبم تند میبعد از گذشت د

هاش روی گردنم نشست و صداش توی گوشم هاش ال به الی موهام فهمیدم. لباین رو از نشستن نفس

 پیچید:

 رو.ماه_

و  بیارم غریبه نیسترو صدام زد کافی بود تا به یاد همین کافی بود تا کمی آروم بگیرم. همین که ماه

 ی کاملم!آیهان خودمه، شوهرمه و از امشب به بعد نیمه

هاش روی ای کم نشد. لبهام متوقف شد اما از هیجان وجودم ذرههام رو باز کردم. نبض شقیقهچشم

 پچ کرد:ی گوشم، پچهای نرمش روی اللهگوشم حرکت کرد و میون بوسه

 خوبی راپونزل؟_

هام به شدت خمار هام. دست خودم نبود، چشمبرگردوندم و نگاه دوخت به چشمسرم رو کمی به طرفش 

بود و در توانم نبود که از این حالت درشون بیارم. آیهان لبخندی زد و بوسه بعدیش رو پشت پلک چپم 

 گذاشت.

 مقاومت در مقابل نگاه تو سخته پس نگاهم نکن._

اال اش مخفی کردم. حرگشتم و سرم رو توی سینهلبم کمی به معنی خنده کج شد و کامل توی بغلش ب

 آغوشی گرفته بود.ی من مخلوط شده بود و تختمون بوی هماش با عطر زنونهعطر مردونه
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اش کرد و من درست مثل یک بچه توی گهواره اسیر حرکت آروم سینههاش الی موهام بازی میپنجه

هاش، عطر تنش و گرمای آغوشش اب؛ اما نوازشخواست خودم رو بسپارم به دست خوشده بودم و دلم می

 ها رو از خودم دریغ کنم.انقدر خوب و به کامم شیرین بود که نخوام با خواب این لذت

دستم رو دور تنش حلقه کردم و پام رو دورش انداختم که ملحفه ساتن از روی پام لیز خورد و همین که 

هام رو به لب هاش رسوند و نرم و گرفت و انگشتدست دراز کردم تا پام رو بپوشونم آیهان دستم ر

اش دستم رو دور گردنش بوسیدشون. لبخند خماری زدم و دستم رو دور گردنش انداخت. طبق خواسته

ی پهنش رو لمس کردم که دست آیهان روی رونم نشست. به خودم گذاشتم و آروم با ناخنم روی شونه

 هایشدم سرم رو باال آوردم و چشم دوختم به چشمع میطور که بیشتر توی آغوشش جملرزیدم و همون

 زنم.هام کنارشون بتیره رنگش. موهاش روی پیشونیش ریخته بود و عجیب تمایل داشتم با نوک انگشت

ی حک شده روی پام کشید و من بدون در حالی که دستش روی پام بود انگشت شستش رو روی نوشته

رلی داشته باشم مثل یک مار خزیدم و سرم رو توی گردنش این که روی خودم و جسمم و صدام کنت

 مخفی کردم و زیر گوشش از لذتِ نوازشش ناله کردم.

 دستش عقب نشینی نکرد و به نوازشم ادامه داد.

 های تنته؟اینم جز ماه گرفتگی_

 لبخندم رو توی گودی گردنش پنهان کردم.

 اوهوم._

 دستش دور کمرم حلقه شد و بغلم گرفت.

 امیدوارم آخرین ماه گرفتگی تنت باشه._

هام نگاهش کردم. بدون اخم، بدون لبخند، ساده و بدون سرم رو کمی عقب بردم و با شیطنتِ چشم

 کرد.دغدغه، آروم و آروم و آروم نگاهم می

 بینیش. این تتو فقط مخصوص شریک زندگیم بود.بعد از خودم تو اولین نفری هستی که می_

 آروم بود.نگاهش هنوز 

 شه؟به چه زبونی هست حاال؟ چی نوشتی؟ معنیش چی می_

 شد کنجکاویش رو تشخیص داد.ش میاز سواالت رگباری و پی در پی
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 ی.اسپانیای_

 و معنیش؟_

ای که به جونم افتاده بود استقبال کردم و آروم با نوک اش تکیه زدم و از وسوسهآرنجم رو به شونه

 نیش رو نوازش کردم و جوابش رو دادم:هام موهای روی پیشوانگشت

منو بغل کن، جوری که عطرت هیچ وقت از تنم جدا نشه. منو نگاه کن، جوری که نگاهت هیچ وقت _

فراموشم نشه. منو ببوس، جوری که انگار این آخرین باره. و من قول میدم آخرین نفسم رو به رسم یادگار 

 جا بذارم.توی آغوشت به

هام. خوندن افکارش از نوع نده نشد. بدون پلک زدن خیره شده بود به نی نی چشمهام کنگاهش از چشم

 کرد.ترین اتفاق ممکن بود. پوکر بود و این فهمیدن افکارش رو سخت مینگاهش غیرممکن

 دیگه رو تنت تتو نکن. حیفه پوستتو خراب کنی._

کرد؟ جناب سروان بود و همین شه قطعا این اون جوابی نبود که انتظارش رو داشتم اما خب چه می

 های من بودند.رفتارهایی که برعکس پیش بینی

 ام.ام بکشم، شایدم روی سینهی در حال پرواز روی شونهشاید بعدها دلم خواست یه پرنده_

 لبم رو بین دندونم گرفتم و با حالت متفکری گفتم:

 البته این بستگی به رفتارت داره.ی چپم حک کنم؛ شایدم اگه تو پسر خوبی بودی اسمتو روی سینه_

 کنم.طور جناب سروان خوبی بمونی حتما این کارو میاگه همین

هام رو جمع کردم و در حالی که ملحفه ام رو گاز گرفت که با خنده شونههاش شونهاخم کرد و با دندون

م رو ده نگاهش کردم و دستکشیدم بلند شدم و به تاج تخت تکیه زدم. با خنام باال میرو تا روی باال تنه

 توی هوا تکون دادم.

 چت شد؟_

 ی چشم نگاهم کرد.مثل من به تاج تخت تکیه زد و از گوشه

 خوام جناب سروان بدی باشم تا دست از نقاشی کردن روی خودت برداری.می_

 دلم ضعف رفت از لحن تخسش و هوس اذیت کردنش به سرم افتاد.

 ام...ها رو روی مچ پام بکشم و اسمتو رو روی سینهتونم اون پرندهکنم میحاال که دارم فکرشو می_
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 شاکی وسط حرفم پرید:

 ها؟! تا چند لحظه پیش فقط یدونه بود!پرنده_

 خب مگه اشکالش چیه؟_

 اخم کرد.

 من دوست ندارم به خودت آسیب بزنی._

 اون فهمید این نگاه، نگاهبا لبخند ملحفه رو دور خودم پیچوندم و جلوش نشستم. کمی نگاهش کردم و 

 های باریک شده پرسید:باری هست که با چشمشیطنت

 چی تو سرته سعادت؟_

 ی خوش فرمش نگرفتم.هاش گذاشتم و نگاه از باالتنههام رو روی شونهدست

 کنم. چه چیزی بشه پسر.اوه زرنگار دارم اسم خودم رو روی این عضالت تصور می_

 ند گفت:دستم رو کنار زد و با پوزخ

 زهی خیال باطل._

م اش کشیدم و نوشتتوجه به حرفش به جلو خزیدم و روی پاهاش نشستم. ناخن بلندم رو روی سینهبی

 مهرو.

 فارسی. التین دوست ندارم._

 کرد.با تمسخر نگاهم می

 چشم حتما._

 کشوندم.هام گرفتم و بعد نگاهم رو تا روی عضالت شکمش ام رو بین دندونمتفکر انگشت اشاره

 ای خیلی دوست دارم.های عضلهمن تتو رو هیکل_

 هام رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم:اخمش غلیظ شد و با لوندی دست

ی چپش خیلی بزرگ تتو کرده الهام. خیلی روی بدنش جا... دقیقا روی سینهی عرب اینیه خواننده_

 قشنگ بود.

 مرد دیگه توی تخمون کار درستی نیست؟ ی تن یهکنی اظهار نظر دربارهمهرو فکر نمی_

 از حرفش شوکه شدم و لبخندم جمع شد.
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 زدم نه خودش.ی تتوش حرف میهی آیهان من داشتم درباره_

 در حالی که نگاهش دیگه آروم نبود و حسابی سنگین و طوفانی بود گفت:

 ی تتوی یه مرد نامحرم اظهار نظر کنه؟زن من چرا باید درباره_

 یه خواننده ست... آیهان اون_

 ی یه خواننده زن اظهار نظر کنم تو مشکلی نداری؟آها یعنی اگه من درباره_

 نه چه..._

 مهلتم نداد و حرفم رو برید.

 ی هیکل و عضالت و تتوای که روی سینه یا جاهای خصوصیشه.درباره_

و دوباره به تاج تخت هام رو جمع کردم توی دهنم و بعد خیلی آروم از روی پاش به کنارش خزیدم لب

 تکیه زدم. چند لحظه سکوت بینمون ایجاد شد و بعد با مِن مِن گفتم:

 اومم من منظورم یه چیز دیگه بود تو اشتباه متوجه شدی. من تتوش رو گفتم قشنگ شده وگرنه..._

و نه  ی موهاشی تتوش، نه دربارهی یه مرد دیگه اظهار نظر کنی، نه دربارهمن دوست ندارم درباره_

 ی هیکلش.درباره

 خیره نگاهم کرد و پرسید:

 ی رنگ موی جدید ریحانه باهات حرف بزنم؟تو دوست داری من درباره_

 با حرص دندون هام رو روی هم کیپ کردم و غریدم:

 نه اما انگار تغییر رنگ موهاش خیلی خوب امشب به چشمت اومده جناب سروان._

 اش هم هست به چشمت اومده.قضا روی سینه مثل تو که تتوی اون خواننده که از_

 با نیشخند پررنگ و واضحی پرسیدم:

 کنی؟حسودی می_

 کنی؟مگه تو به ریحانه حسودی می_

 شد. ازش رو گرفتم و پشت بهش خوابیدم.دادم این بحث به نفع اون تموم میجوابی ندادم. هر جوابی می

 بایدم سر یه مسئله پیش پا افتاده بحث کنیم. کنمعصا قورت داده ازدواج می سروانوقتی با یه _

 این مسئله برای منِ عصا قورت داده پیش پا افتاده نیست._
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 شاکی به طرفش برگشتم.

 خوره؟گی از این به بعد به هیچکس نگاه نکنم چون جنابعالی به غیرتت برمییعنی می_

 کنه.نگاه کردن با توجه کردن فرق می_

 با تمسخر خندیدم.

 عنی تو امشب نگاهت به موهای ریحانه افتاد اما توجه نکردی؟هاها ی_

 یید حرفم بود نگاهم کرد.أی تبا اخمی که نشونه

 شینم به آنالیز کردن مردها؟کنم. نکنه فکر کردی میخب منم فقط به یه سری ویدیوها نگاه می_

از  عمیقش مشخص بودگرفت و چند لحظه چشم بست. از نفس گرفتن بلند و عصبی لبش رو به دندون

 حرفم عصبی شده.

 دی؟خب چیه؟ چرا جواب نمی_

 هاش غرید:مشتش رو به پیشونی خودش کوبید و از الی دندون

 بخواب مهرو._

بخوابم؟ واقعا از من توقع داری بخوابم؟ تمام تنم کوفته ست. درد دارم. صد کیلو وزنتو انداختی رو تنم _

ی بخوابم؟ تمام تنم ضعف میره بعد توقع داری بخوابم؟ خودم کلی گهام درد گرفته بد میو کل استخون

نم تواسترس و هیجان و ترس تو تنم داشتم ناراحتی بحث و دعوا باهاتم بهشون اضافه شد، چطوری می

 بخوابم؟

 دادم غرغر کردم:بهش پشت کردم و با بغضی که تو صدام جا می

و برام تیز کرده. مرده شور تو و اون خواننده و اصال تمام حاال انگار چی گفتم که عین ببر بنگال چنگاالش_

مسئولیت رو ببره که موقع خوش خوشانشون خوب بلدن قربون صدقه برند اما همین که مردهای بی

خوابم؛ به کپن. آره بخواب. منم میکشیم میها میتوجه به دردی که ما زنشه بیکامشون شیرین می

 نم تو خواب، تو بخواب جناب سروان.کدرک که درد دارم و ضعف می

ای که با این کارش بهم هام از شدت شوک غیرمنتظرانهام رو تو مشتش گرفت که چشمدفعه چونهیک

نشست روی صورتم زمزمه هاش میوارد شد گشاد و گرد شدند. خیمه زد روم و از نزدیک، جوری که نفس

 کرد:
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 برم سعادت.یه روزی خودم این زبونتو می_

اق هاش شد و از اتدستش رو کنار زدم و با پشت چشم نازک کردن ازش رو گرفتم. مشغول پوشیدن لباس

رفت اما یهو ورق برگشت. انگار چی داشت خوب پیش میبیرون رفت که بغ کرده به در بسته زل زدم. همه

شه دوباره ف میشند و همین که نیازشون برطرگن مردها موقع نیاز و خماری مهربون میراسته که می

 خواد بخوابه که با یک لیوان آبشون رو نشون میدن. تو فکر این بودم که باقی شب رو کجا میخود واقعی

 هام حبس کردم و با قهر گفتم:پرتقال برگشت و با مسکن به طرفم گرفت. لبخندم رو پشت لب

 خوام.نمی_

 لجبازی نکن. بخور تا به قول خودت تو خواب ضعف نکنی._

ام رو به معنی نفی باال انداختم که این دفعه نش مالیم بود اما بدون این که بهش نگاه کنم دوباره چونهلح

 کنارم نشست.

 بخور مهرو. رنگت پریده._

 ی غیرطبیعیه.نگاهی به لیوان آب پرتقال انداختم. از رنگش مشخص بود آبمیوه

 . هه چه زود یادت رفت.های غیرطبیعی عادت ندارمخوام. گفتم که به آبمیوهنمی_

 یادم نرفته اما تو که انتظار نداری ساعت سه نصف شب برات آبمیوه تازه بگیرم._

 ی شب کامت شیرین بشه اما من...چرا انتظار نداشته باشم؟ چطور تو انتظار داری ساعت دوازده_

 حرفم رو با حرص قطع کرد.

 کافیه._

 دوختم.و نگاهم رو به پنجره  با قهر رو برگردوندم

 خوام بخوابم.خوام. میاصال هیچی نمی_

لیوان آب میوه رو خودش یک نفس سر کشید که با بغض چپ چپ نگاهش کردم. ناراحت بودم و بغضم 

 خواستم شبمون خراب بشه و ناخواسته خرابش کرده بودم.دیگه ساختگی نبود. شاید چون نمی

به من از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت.  ایلبش رو محکم توی دهنش کشید و بعد با نگاه خیره

خوابیدم. هنوز هم اتفاق روی تخت توی خودم مچاله شدم و پاهام رو توی شکمم جمع کردم. باید می

امشب رو باور نکرده بودم. به قول مادری دیگه بزرگ شده بودم. خانوم شده بودم. همسر جناب سروان 
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دور شکمم حلقه شد و بدون این که کنترلی روی خودم داشته باشم زرنگار شده بودم. دستم خیلی نرم 

 هام کش اومد و لبخند زدم.لب

 شایدم به زودی مادر بشم._

مادر شدن رو دوست داشتم، این که یک فرشته از بطن خودت متولد بشه و روزهای زندگیت رو رنگی 

م ای از آیهان نداشتم اما باور کرده بودکنه خیلی شیرین بود. با این که هنوز شناخت کامل و تکامل یافته

ی گمشده و که این مرد قسمت و تقدیرمه. سهم من از زندگی و تکیه گاهم بعد از خدا و پدرم. نیمه

ی سیندرالی قصه. شاید هم پرنسِ شریک زندگیم. یا به عبارتی بابالنگ دراز جودی ابوت و شاهزاده

 ی قوی سفید.راپونزل و شاید... شاهزاده

از شدن هام سنگین شد. صدای بقریبا نیم ساعت گذشته بود و از برگشتن آیهان ناامید شده بودم که پلکت

 در اتاق رو شنیدم و بعد صدای خودش رو:

 مهرو. خوابیدی؟_

 زد مهرو و این یعنی هنوز از اون بحث مزخرف ناراحته.هنوز صدام می

 مهروجان؟_

طور صدا زدنش رو دوست داشتم. دوست داشتم که جانش ار اینهام ناخودآگاه از هم باز شدند. انگپلک

باشم. من برای اولین بار توی زندگی دوست داشتم یک شخص خاص، یکی که شوهرم بود توی این زندگی 

 منو دوست داشته باشه و جانش باشم.

ستش توی د نتونستم بد اخالقی کنم و در جواب جانی که نثارم کرده بود لبخند زدم. لیوان آب پرتقال

 رو نشونم داد.

 خوری یا بخورمش؟تازه و طبیعی. حاال می_

 اش کردم و جواب دادم:نشستم و ملحفه رو روی زانوهام صاف کردم. با ناز نیم نگاهی حواله

 شما که زیادی خوش اشتهایی اینم بخور، نوش جونت._

 صدایی زد و لیوان رو به سمتم گرفت.ی بیتک خنده

 رو خانوم.به حد کافی ناز فروختی ماهبخور ناز نکن. _

 با غیظ لیوان رو گرفتم و در جوابش گفتم:
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 خوای ناز کی رو بخری؟وظیفته ناز بخری. ناز زنتو نخری می_

 صدای محکم و قاطعش رو دوست داشتم وقتی که گفت:

 قطعا فقط زنم؛ چون تنها کسی که قراره برای من ناز کنه زنمه._

 پنهان کردم و چند قلپ ازش خوردم. لیوان نصفه رو به طرفش گرفتم.لبخندم رو پشت لیوان 

 شو بخور.همه_

 شو تو بخور.بقیه_

 لبخند زد.

 کنی ها.ضعف می_

 خوای با همین یه لیوان آب پرتقال از زیر صبحونه خوردن با من در بری.می_

 به پشت گوشم. هاش الی موهام خزید و تبعیدشون کردهام نگرفت و انگشتنگاهش رو از چشم

 بخور، هستم پیشت واسه صبحانه._

 خورم دیگه. دوست ندارم نصف شب برم دستشویی.نمی_

اش رو با به دندون گرفتن لبش خورد و لیوان رو از دستم گرفت و آب پرتقال باقی مونده رو یک خنده

 ذاشتم غر زدم:طور که سرم رو روی بالشت مینفس سر کشید. همون

 م از این که نصف شب از خواب بیدارشم و برم دستشویی.من واقعا متنفر_

 پیراهنش رو از تنش در آورد و کنارم دراز کشید.

ها که بچه بودم و بابا زنده بود. وسواس مامان عود کرده ها سرویس بهداشتی نداشتن، اون موقعقبال اتاق_

ه ه بریم از سرویس توی حیاط استفادگفت باید همداد از سرویس سالن استفاده کنیم و میبود و اجازه نمی

خواست که همراهش تا توی باغ برم. توی روز مشکلی نداشتم ترسید؛ همیشه از من میکنیم. ریحانه می

 شد...اما نصف شب که می

ی حرفش موندم که نگاه از سقف کند به طرفش برگشتم. ملحفه رو توی بغلم جمع کردم و منتظر ادامه

 هام دوخت.و به چشم

کردم مثل االن تو آب کم بخورم تا نصف ترسیدم. همیشه سعی میشد خودمم مینصف شب که می_

داد از مامان یا ریحانه شد. غرورمم اجازه نمیشب احتیاجی به سرویس بهداشتی پیدا نکنم اما بازم نمی
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که هوا روشن  های خونه نشستم و همینبخوام که تا باغ همراهیم کنه. یه شب تا خود صبح روی راه پله

که  ها از ترس اینشد با عجله رفتم دستشویی. چند شب کارم همین شده بود تا این که بابا فهمید شب

 خوابم و از طرفی هم تو تاریکی دل رفتن به باغ رو ندارم. از اون شب به بعد...نکنه جامو خیس کنم نمی

یدند. بهم پشت کرد تا شاهد هاش خندهاش برعکس برق اشکِ چشمهاش از اشک پر شد و لبچشم

 بغضش نباشم.

آیهان بابا من باید برم دستشویی اما »گفت اومد پیشم و میاز اون شب به بعد هر شب ساعت دوازده می_

 ؟«ترسم تنهایی برم توی باغ همراه بابا میایمی

ین دو ب اش گذاشتم وساکت شد و نفس بلندی گرفت. بهش نزدیک شدم و با تردید دستم رو روی شونه

 کتفش رو بوسیدم.

 شب بخیر عزیزم._

هام رو بستم. شب خوب و در عین حال عجیبی بود. صدای شب بخیرش رو خیلی ضعیف شنیدم و چشم

شبی که ناز کردم و نوازش شدم. شبی که طعم واقعی درد رو چشیدم و میون درد، لذت ریشه دوند توی 

آیهان با بوسیدن اشکم این خانوم شدن رو بهم  وجودم. شبی که با قطره اشک مالیمی خانوم شدم و

 تبریک گفت و با بغضِ از سر دلتنگی خودش به این شب پرهیاهو پایان داد.

 *** 

ی کرد چشم باز کردم. اخم کمرنگی کردم و صورتم رو به سینهخورد و اذیتم میبا نوری که به صورتم می

دونم از درد نسبتا کم کمرم بود یا از شدت گرسنگی و نمیای کردم. اراده نالهی آیهان فشردم. بیبرهنه

اش فاصله دادم. سرش رو کمی هام محکم شد کمی صورتم رو از سینهضعف. دست آیهان که دور شونه

هاش خالی از برقی که دیشب توی هاش بدون لبخند بود و چشمخم کرد تا به صورتم مشرف بشه. لب

 نرم و مالیم بود: تاریکی اتاق شاهدش بودم اما صداش

 خوبی؟_

ود. بیک لحظه چشم بستم. سرم سنگین بود و مغزم پر از هیاهو. یک اتفاق بزرگ توی زندگیم افتاده 

ی من و آیهان و ما رو محکوم کرده بود که تا آخر عمر یید زده بود به رابطهأشک مهر تاتفاق بزرگی که بی

 میت باقی عمرم به شیرینی دیشب نباشه.شد اگر این محکوباهم بمونیم و چقدر ترسناک می
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دستش که آروم موهای روی صورتم رو کنار زد انگار افکار بدم رو هم همراهشون از توی سرم پس زد که 

 پچ کرد:به یاد آوردم این همون مردیه که دیشب توی گوشم پچ

 اگه دردش غیرقابل تحمل بود کافیه بگی تا ادامه ندم._

هاش ی یکی شدن باهاش بشم و هیچ کدوم از بوسهده بود با تن و روحم که تشنهو به قدری نرم رفتار کر

 جواب نذارم.رو بی

گار ام نقش بست و من انهای بستهتصویر نامفهوم و تاری از لحظاتی که باهم گذرونده بودیم پشت پلک

هاش و نوازش دست اهدیشب خودم نبودم. انگار واقعا من اون زنی نبودم که دیشب زیر تنش از لذت بوسه

 شدم.خزیدم و غرق لذت میرفتم و عین مادر دور عصای طالیی میریسه می

های ی چندین و چندسال آشنا شده بودم با گرمای این دستدستش روی کمرم لغزید و من حاال به اندازه

 بزرگ و مردونه که دیشب بیش از حد مهربونی کردند با تن ظریفم.

 رو؟خوبی ماه_

گار زد انرو صدام میز خوشی، شاید هم نسیم خنک پاییزی توی دلم پیچید. راستش هربار که ماهموجی ا

 .«تونه قشنگ باشه، درست به قشنگی روی ماه توگاهی اجبار هم می»کرد یکی توی گوشم نجوا می

دوختم به خره بعد از خاموش شدن هیاهوی توی مغزم چشم باز کردم و چشم نخواستم نگران بشه و باأل

ها دیشب سانت به سانت بدنم رو از نظر گذرونده های جدیش و تنم بالفاصله گر گرفت. این چشمچشم

 بود و همین مرد چال کمرم رو بوسیده بود و توی سکوت اتاق زمزمه کرده بود:

 خدا توی خلق تو هیچی کم نذاشته سعادت._

 زیر گوشم لب زده بود:های کمرم کاشته بود و تک مهرههاش رو روی تکو بوسه

نقص رو تا جایی که خودت بخوای خورم این هنر زیبا و بیتو خالق هنرمندتو شاکر باش و من قسم می_

 ببوسم و عین سرمه به چشم بکشم؛ به هرحال ذکات هر چیز باارزشی رو باید بپردازی استاد.

عطر تنش رو نفس کشیدم.  اش گذاشتم و صورتم رو توی گودی گردنش مخفی کردم.سرم رو روی شونه

اش پیدا کنی تا شهادت بدند شد بوی تن منو از ال به الی تن مردونهمشخص بود حموم کرده اما هنوز می

 هام و تنم رو به فتح خودش در آورد.های این مرد گره خورد به نفستمام دیشب نفس

 وشم:ی گوشم گذاشت و صداش پیچید توی گهاش رو روی سرم نزدیک به اللهلب
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 درسته دیشب زبونتو خوردم اما یادم نمیاد قورتش داده باشم._

هام به روی گردنش، همون کنجی که برام هم گرم بود و هم خوش عطر خندیدم و انگار از هرم نفس

اش فشرد. خودش کمی ازم فاصله هاش کمی جمع شد و سرم رو بین شونه و چونهقلقلکش اومد که شونه

هاش به کل صورتم واقف بشه. صداش ام گذاشت و سرم رو باال کشید تا چشمونهگرفت و دستش رو زیر چ

د. شچند لحظه پیش شیطون بود اما یک ذره از اون شیطنت کالمش توی میمیک صورتش پیدا نمی

درست عین کاکتوس بود؛ در ظاهر خطرناک و ترسناک اما با وجود تمام ظاهر خاردار و سختش از درون 

 داد.ی گلدونش گل مییک گل بود که تو

 خوبی؟ درد نداری؟_

 های بلندم دادم و با صدای آرومی گفتم:خواستم براش ناز کنم. تابی به مژهمی

 ترسم.از جواب دادن به این سوال می_

اش نشست و نگاهم رو کرد تا ابهام حرفم رو رفع کنم که دستم روی سینهسوالی و منتظر نگاهم می

. نگاه جدیش دیگه برام غیر انعطاف و ترسناک نبود بلکه جوری بود که حرکت دادم به سمت گردنش

 کرد به بوسیدنش.ام میوسوسه

 ترسم بگم خوبم و دوباره خودمو توی مطب دکتر پیدا کنم.می_

هاش دورم تنگ شد. جوری تنگ که نفسم میون اش فرود اومد و حصار دستخیلی سری سرم توی سینه

 برای عبور پیدا نکنه میون تنگی آغوشش. ام توقف کنه و راهیسینه

 کنی که انقدر تو ذهنت نامرد و دیو صفتم؟هیس دیونه. منو با کی مقایسه می_

خور بشه، خواست دلی ستبرش نداشت به دندون گرفتم. اصال دلم نمیی چندانی با سینهلبم رو که فاصله

نرفته فقط به حرمت خودش اشتباه مادرش  خواستم کمی ناز کنم و البته گله تا بفهمه که یادمفقط می

 رو به روش نیاوردم و ازش گذشتم.

لب از زیر دندونم بیرون کشیدم و لب گذاشتم روی تنش. نرم بوسیدمش و انگار فهمید که کمی از تنگی 

 حصار لذت بخش دورم کم کرد.

 کنم.من تو رو با هیچکس مقایسه نکردم و نمی_
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های رنگی. اونا رو ها فرق داشتند با رزهای خوش عطر و بنفشه. اونکردشد قضاوت ها رو نمیکاکتوس

شون و ذات کردی تا بفهمیها تالش میدادی و مدتکردی، صبوری به خرج میباید کنکاش می

جا من آیهان رو همون مرد صبور و عاقلی شناخته بودم که دیشب توی گوشم شونو بشناسی و تا اینواقعی

 پچ زده بود:

جا به بعدش انتخاب خودم و خوام از اینجاش اجبار عشق خواهر و برادرمون بود اما میاید تا اینش_

خودت باشه. کافیه لب تَر کنی و بگی هنوز همون اجبار تلخ دیروزم تا برم عقب و بیشتر از این کامت رو 

 تلخ نکنم.

 ره به نگاهش جواب دادم:کرد که خیو من توی اوج مستی و خماریم هنوز عقلم منصفانه کار می

تو نه دیروز اجبار تلخ زندگیم بودی نه امروز هستی، تو فقط قسمتم بودی و حکمت باهم بودنمون تا _

 جا به بعد هم همین خواهد بود.جا آرامشم بود و از ایناین

 بار یک دستش از دورم باز شد و کمرم دوباره روی تخت قرار گرفت. روم خیمه زد و از ذهنم گذاشت یک

 ام گذاشتهاش رو روی شقیقههم جلوی بیمارستان با همین تن پهن و مردونه روم خیمه زده بود و اسلحه

ی هاش برام بوی مرگ داشت اما حاال سایهی تنش به روی تنم ترسیده بود و نفسبود. اون موقع از سایه

 هاش برام بوی زندگی داشت.های پهنش روی تنم گرم بود و نفسشونه

ام ی چندانی با تن برهنهطور که تنش فاصلههای درشتش صورت ظریفم رو نوازش کرد و همونانگشتبا 

 ی ساتن به صورت نصف و نیمه روش بود، نداشت گفت:ی نازک ملحفهکه فقط یک الیه

 نگفتی خوبی یا نه؟_

 ن گرفت وهام گذر کرد و لبش رو به دندونگاهش خیلی سریع چرخید روی برق شیطنتی که از چشم

 طور سعی در کنترل لبخندش داشت.گیره که ایندونست چه جوابی میمنتظر نگاهم کرد. انگار می

 مگه دیشب بهم بد گذشت که بد باشم؟_

هاش رو روی هم فشار داد و من با لبخند طنازم نگاه ازش نگرفتم و اونم تمایلی نداشت به قطع اتصال لب

 نگاهمون.

 که بهت بد نگذشت؟_

 ی بازوش کشیدم.ی باال دادم و انگشتم رو به نرمی روی عضالت درهم پیچیدهابروی
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 خیلی هم خوش گذشت._

 .اش با صورتم رو کمتر کردفاصله

 واقعا؟_

 م رو با زبونم خیس کردم.هام رو دور گردنش حلقه کردم و شیطون و هوس انگیز لب پایینیدست

 اوهوم._

بود و نبودش روی تنم زیاد توفیری نداشت گذر کرد و روی ای که نگاهش یک دور روی تنم و ملحفه

 لبخندم ثابت موند و هشدار داد:

 نخند._

 هام رو باریک.هام رو جمع کردم و چشملب

 چرا؟_

 نزدیک لبم لب زد:

 کنه.هات کارو سخت میچون خنده_

انقدر بوسیدنش رو بعد از هاش شکار کرد و من ام رو با لباراده از حرفش خندیدم که خیلی زود خندهبی

هام حرکت سی روزی که ازم دور بود دوست داشتم که بدون خجالت دستم پشت گردنش نشست و لب

ر دونه همون بوسه چقدر زیهای نرم و کلفتش. فقط یک بار ته باغ منو بوسیده بود و خدا میکرد روی لب

ش کردم و دلم دوباره هوس بوسیدنش رو زبونم مزه کرده بود که تمام مدتی که نبود قبل از خواب مرور

 موند و حاال بود تا کامم رو از بودنش سیراب کنه.کرد و با دیدن جای خالیش مراد دلم ناکام می

هاش الی اش دیونه کننده بود. پنجهگذاشت و این مالحظهتنش رو به خاطر درد کمرم روی تنم نمی

های داخل تراس میون صدای . صدای گنجشکبوسیدموقفه میهاش بیکرد و لبموهام حرکت می

شد و باورش هنوز هم سخت بود که من به این مرد تا این حد نزدیک شدم. تا حدی هامون گم میبوسه

 که مرزی باقی نمونه بین خودم و خودش.

ی منو تنها سنگینی و گرمای تن خودش کرد اما تن کوفتهپاهام رو دور کمرش قفل کردم. اون مالحظه می

 تونست تسکین بشه.یم
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سی هام بیرون کشید و بوسه خیاش که روی تنم قرار گرفت چشم بستم و اون لبش رو از بین لبباال تنه 

هاش در اومد هاش رو به سمت گردنم ادامه داد. وقتی پوست گردنم به حصار لبام زد و بوسهروی چونه

ر که کنار گوشش طوتر. همونصدام از شدت لذت و هیجان از گلوم آزاد شد و دستم پشت سرش محکم

 زدم گفتم:قرار نفس نفس میبی

 آیهان جشن عروسی امشب رو فراموش نکن._

همین حرفم کافی بود تا خیلی زود به خودش بیاد و دست برداره از کبود کردن تنم. جایی که حتم داشتم 

تر. یینباز برد پاام رو بوسید و سرش رو تر. شونههاش بوسید و رفت پایینشه رو نرم با لبحداقل قرمز می

ام تر. دستش روی ملحفه نشست. نصفی از گردی باال تنههاش روی سیبک گلوم قرار گرفت و بعد پایینلب

جا نشست و چند لحظه توقف هاش هموندر معرض دیدش بود و بدون این که تکونی به ملحفه بده لب

ی ین مرد تا دیروز به اندازهشد اکشید و کی باورش میهام از نوازش کمرش دست نمی. دستکرد

 ها ازم دور بود و حاال تنش تن پوش تنم بود.فرسنگ

تر داد. با دندونش ملحفه رو پایینیک دستش میون موهام و یک دستش روی شکم و پهلوم جولون می

هام پرید. یک هاش رو برای شکار باز کرد صدای در اتاق بلند شد و مستی چشمکشید و همین که لب

ام فشار داد و چشم روی هم فشرد. تپش هاش رو روی شونهپلک بست و نفس بلندی گرفت. لبلحظه 

 کردم و حرارت تنش کم از گرمای آتیش نداشت.قلبش رو حس می

هام کش اومد. کنار پیچید. دوباره صدای در زدن به گوش رسید و لبهاش توی گوشم میصدای نفس

 گوشش گفتم:

 داره. حتما مامانته، با تو کار_

هاش خفه و حرصی کلمه ؟ آروم و معمولی نه بلکه از الی دندون«بله»دوباره که صدای در بلند شد گفت 

 ام رو بگیرم که کمی ازم فاصله گرفت و با اخم نگاهم کرد.رو غرید و من نتونستم جلوی خنده

 ای قل دادم و با شیطنت پچ زدم:مردمکم رو به سمت دیگه

 قول میدم فرار نکنم._

 پچ کرد:هاش رو با حرص روی گوشم فشار داد و پچشرتش رو از روی تخت چنگ زد. لبتی

 دیشب برای همیشه افتادی تو دام آقاشیره خانوم خرگوشه پس اگه بخوای هم راه گریزی وجود نداره._
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 با پای خودم نرفتم تو دامش که بعد بخوام فرار کنم._

باز در زدند. لبش رو به دندون گرفت و نگاه طلبکار و نسبتا لبش کمی کج شد و تا خواست چیزی بگه که 

 پر حرصش به سمت در چرخید.

 بله؟_

 داداش!_

ی سارگل بود و آیهان که فهمیده بودم به شدت رو یک سری چیزها حساسه خیلی صدای خجالت زده

اش روی تن من شرتش رو پوشید و به سمت در رفت اما قبل از باز کردن در، نگاه خریدارانهسریع تی

از درخشید. آروم و پرنای که تا روی شکمم پایین کشیده بود روی پوست سفید تنم میلغزید. ملحفه

ام باال کشیدم و انگشتم رو به لبم رسوندم و همین که خواستم ناخنم جنس نرم ملحفه رو تا روی باال تنه

نیست و یکی کوتاهشون کرده! همین  های بلندمرو به دندون بگیرم با کمال تعجب دیدم خبری از ناخن

 که خواستم لب باز کنم تا چیزی بگم آیهان در رو کمی باز کرد تا من تو دید سارگل قرار نگیرم.

 جانم آبجی؟_

 هام بود و گوشم تیز شده بود برای شنیدن صدای سارگل. با خجالت گفت:نگا گیج و متعجم به ناخن

 سالم. صبح بخیر. ببخشید مزاحم شدم._

 جانم؟ چیزی شده؟_

 زن داداش هنوز خوابه؟_

 .دتونو بخوریآره. شما صبحانه_

 نه واسه اون نیومدم. راستش صبحانه رو که خیلی وقته خوردیم. ساعت ده صبحه داداش!_

 آیهان حرفی نزد که سارگل با کمی این پا و اون پا کردن حرفش رو زد:

 من دیرم شده باید برم آرایشگاه._

 ن برسونتت.قرار بود ماما_

 آره اما قرار بود زن داداشم همراهم بیاد._
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حواس آخ بلندی به سرعت از روی تخت بلند شدم که درد نه چندان عمیقی زیر دلم حس کردم و بی

گفتم که سر آیهان خیلی زود به طرفم چرخید. با دیدن صورت درهمم اخمی از شدت نگرانی بین ابروهاش 

 آزاد کردم و گفتم:نشست که دستم رو از دور شکمم 

 االن میام سارگل. یه ده دقیقه صبرکن._

 تر کرد.و چفتر انگار سارگل کله کشید تا من رو داخل اتاق ببینه که آیهان در

 تونه همراهیت کنه.شما با ریحانه یا سها برو مهرو نمی_

 تا خواستم چیزی بگم با دستش عالمت سکوت داد و سارگل ناراضی پرسید:

 چرا؟_

 امروز زیاد حالش خوب نیست. بهتره استراحت کنه تا شب بتونه تو جشن سرپا باشه. مهرو_

 سارگل نگران شد.

 مگه چش شده؟_

 ریز خندیدم و آیهان جدی جواب داد:

 تو نگرانش نباش من حواسم بهش هست. فکرکنم ریحانه هم بتونه همراه عروس باشه._

و ر درن از در اتاق فاصله گرفت و آیها« ترمهرو راحتآخه من با م»زد طور که زیرلب غر میسارگل همون

 توجه به سوالش گفتم:بست. به طرفم برگشت و حالم رو پرسید که بی

 تو رقم بزنی؟بدقول شدم. حاال همین دیشب مونده بود شما شب پادشاهی_

 ملحفه رو دورم پیچوندم که با لبخند کجش گفت:

 لکه شباهت داشت تا شب پادشاهی بنده.اختیار دارین بیشتر به شب تاج گذاری م_

 های باریک شده نگاهش کردم و با تهدید گفتم:با چشم

 خوای بگی من خوب نبودم؟یعنی می_

هاش کمی گرد شد. انگار توقع نداشت من انقدر راحت و بدون خجالت از پیوند روحمون حرف بزنم؛ چشم

 یرینی باز تهدیدش کردم:. بهش نزدیک شدم و با لحن شنبود اما این کار اشتباهی

 جرأت داری بگو خوب نبودم تا دست بندازم تو گلوت و دیشبو از حلقومت بکشم بیرون._

 اش رو کنترل کنه و گفت:هاش رو روی هم فشار داد اما باز هم نتونست خندهلب
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 به خدا تو به جز روی ماه یه روی دیگه هم داری که به سنگ پا گفته زکی._

 از گرفتم و با لبخند شیطونی جواب دادم:اش رو گنرم چونه

گه خسته نباشی داداش برو من جات ام دارم که گاهی به شیطون میتازه کجاشو دیدی، یه روی دیگه_

 گم زن و شوهر بین خودشون از این حرف ندارن.ایستم. درضمن صد دفعه میمی

حکمی برد توی گردنم و گاز نسبتا ماکشن صورتش رو ببینم صورتش رو خیلی سریع فرو قبل از این که ری

 ازم گرفت.

دارم، این که هیچ حریمی بین و من و تو نباشه رو خیلی دوست دارم خانوم سعادتِ جانشین  تدوس_

 شیطون.

 بخش بین دو ابروم زد و گفت:ام بلند شد که جای گازش رو بوسید و بعد مُهری گرم و لذتصدای خنده

رین شب زندگیت کسل و خسته باشی و همه بفهمند به جز عروسی خوام تو بهتاستراحت کن. نمی_

 امشب یه عروسی کوچیک دونفره هم باهم برگزار کردیم.

کنه لب گزیدم و اون به روم دونستم تو دل بروترم میاز لذت حرفش لبم خندید و با ناز و شرمی که می

نه  ای،سبک بال و آروم. نه کج و سکته دغدغه.ی ساده! ساده اما قشنگ. بیی سادهساده لبخند زد. ساده

ای. ساده و مردونه. و من یک لحظه به این فکرکردم که بهترین اتفاق زندگی من عروسی قسطی و نسیه

 دیدم؟های مردم میهاوش بود یا همین لبخند ساده که بعد از این همه مدت برای اولین بار روی لب

ه بهش گفتم تا صبحانه رو آماده کنه دوشم رو گرفتم و خواست قبل از خوردن صبحانه به حموم نرم ک

هام افتادم و ناراحت و عصبی شدم. تا جایی حالم اونقدر بد نیست که از حال برم. زیر دوش باز یاد ناخن

های که یادم بود تا دیشب من ده تا ناخن مانیکور شده به رنگ قرمز داشتم اما حاال هیچ خبری از اون ناخن

موم م از حاا فکری که از سرم گذشت خیلی زود دوشم رو تموم کردم و بعد از پوشیدن حولهبلند نبود. ب

بیرون رفتم. آیهان روی تخت نشسته بود و چشمش به در حموم بود. تا خواست چیزی بگه که حدس 

 زدم باز جویا شدنش از احوالمه گفتم:

 تو کی از خواب بیدار شده بودی؟_

 دم.بعد از نماز دیگه نخوابی_

 هام رو جلوش گرفتم و با حرص گفتم:دست
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 احیانا که کار شما نیست؟_

 ای که درست کرده بود رو به سمتم گرفت:خیلی خونسرد لقمه

 یه چیزی بخور قبل از این که حالت بد بشه._

 با صدایی که دیگه واقعا عصبی بود گفتم:

 هام رو گرفتی؟آیهان جواب منو بده. وقتی خواب بودم ناخن_

 ره.آ_

هام زل زده بود و گفته بود آره و همین نگاه حق به جانبش کافی بود تا عصبانیتم صاف صاف تو چشم

 دار بشه.دوبرابر بشه و حتی صدام از شدت حرص خش

 چرا؟ مریضی مگه؟_

 اخم کرد.

 درست حرف بزن._

 هام فشار دادم و با حرص گفتم:لبم رو بین دندون

 امشب عروسی برادرمه._

رو به  امهام کرد و انگشت اشارهکه هنوز جلوش گرفته بودم تو دستش گرفت و نگاهی به ناخندستم رو 

 لبش رسوند و بوسید.

 اتفاقا ناخن کوتاهم به دستات میاد سعادت._

 . با حرص دستم رو عقب کشیدم و هردو رو مشت کردم.تو حالی نبودم که بخوام دلم غنج بزنه از تعریفش

 بیا یه چیزی بخور._

هام رو گرفتی؟ تو حق نداشتی از خستگی من سواستفاده کنی و توی خواب این بال رو سر چرا ناخن_

 دستام بیاری.

 بال!_

ود زد. نزدیک بشد به عصبانیتم دامن میرفتار خونسرد و صداش که موجی از پشیمونی توش دیده نمی

 از شدت حرص و فشار عصبی به گریه بیفتم.
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 هایی که تو به راحتیدم ترمیم و خدا تومن پول داده بودم بابت اون طرح و نگینآیهان من تازه رفته بو_

 شون دور.شون و انداختیگرفتی

شون دارم؟ چیز دور انداختنی رو باید دور انداخت دیگه. پولشم فدای سرت. خواستی یادگاری نگهمی_

 به جاش پس انداز کنی. دیر نشده از این به بعد یاد بگیر پولتو با این کارها دور نریزی و

 موهای خیسم رو با حرص از صورتم کنار زدم. لقمه رو باز به سمتم گرفت.

 بخور. رنگت پریده._

هاش نگرفته بودم دستش رو کنار زدم و به سمت کمد طور که نگاه دلخور و پرحرصم رو از چشمهمون

 رفتم که با هشدار صدا زد:

 مهرو!_

بود. اهمیتی ندادم و شلوارجین و مانتوم رو از داخل کمد بیرون کشیدم. صداش جدی و غیرقابل انعطاف 

ام رو در نیاوردم تا زمانی که شلوارم رو پوشیدم. حوله رو روی تخت پرت کردم و همین که مانتوم حوله

 رو پوشیدم جلوم ایستاد و با اخم پرسید:

 کجا با این حال؟_

و روی سرم انداختم و همین که خواستم از کنارش رد  بدون جواب بهش شالم رو از رگال بیرون کشیدم

 بشم مچ دستم رو گرفت و پوزخندزنان گفت:

 ی بابات؟خوای قهر کنی بری خونهنگو که به خاطر چهارتا ناخن مصنوعی می_

 هاش دوختم و جدی گفتم:نگاهم رو به نی نی چشم

م که با هر تق و توقی خونه شوهرش کنی نیستی لوس از خود راضی که فکر میمن اون دختر بچه ننه_

 کنه و میره ور دل مامان و باباش.رو ول می

 تر شده بود اما نگاهش به تیرگی چند لحظه پیش نبود.هاش غلیظدستم رو از دستش بیرون کشیدم. اخم

ی به سمت میز توالت رفتم و عینک آفتابی و سوئیچم رو برداشتم و محتویات کیفم رو بررسی کردم. شماره

ردم ام خداروشکر کآرایشگاه همیشگیم رو گرفتم و نگاهی توی آینه به خودم انداختم. توی اوضاع آشفته

 هام به جا نمونده.هاش روی لبکه رد پایی از بوسه

 بله بفرمایید._
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 با شنیدن صدای ماندانا خداروشکر کردم.

 سالم مانی جان خوبی عزیزم؟_

 مچکرم._

 مهرو هستم، سعادت._

 گرم و صمیمی شد.صداش 

 جان. صبحت بخیر عزیزم.وسالم مهر_

 شه یه وقت از مامان برام بگیری؟ امروز خیلی بهش احتیاج دارم.مچکر گلم. می_

 ردی.کجا چطوریه عزیزم. باید نهایتا از سه روز قبل هماهنگ میدونی شرایط اینوای نه اصال. تو که می_

 ور که گوشی رو بین شونه و گردنم گرفته بودم گفتم:طام کرم زدم و همونهای حنا شدهبه دست

 مانی جان یه کاریش بکن دیگه. امشب عروسی داداشمه._

 کاپ صورت داری؟م... فقط میمآخه چه کاری... او_

 شینیون..._

 با نگاه پر غیظی به آیهانی که سخت اخم کرده بود و انگار از من طلبی داشت ادامه دادم:

 و کاشت ناخن._

 گرفتی!هروجان تو که سهل انگار نبودی و همیشه از دو روز قبل وقت میوای م_

 فکر وقتم رو داد به دخترعموی نازنینش.یهویی شد دیگه. جای دیگه وقت گرفته بودم که یه آدم بی_

 با فک منقبض شده مشتم رو با تهدید رو به آیهان گرفتم و لب زدم:

 موندی.نصیب نمیهای معروفم بیعروسی وگرنه از مشت حیف که امشب برادرِ_

 شد.تر میاخمش هی غلیظ و غلیظ

 تونم برات بکنم.خیل خب بیا ببینم چیکار می_

 باشه. قربونت برم عزیزم دستت درد نکنه._

 تماس رو که قطع کردم با تمسخر گفت:

 بونش میری؟ندازه قربه خاطر چهارتا ناخن مصنوعی که با قیمت نجومی بهت می_

 چپ چپ نگاهش کردم و به سمت در رفتم.
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 .تو سرت تو کار خودت باشه. کت و شلوارتو دادم اتوشویی و داخل کمد وصله. تا شب خداحافظ_

 وایسا._

اراده ایستادم و دستم روی دست گیره برای باز کردنش نچرخید. به سمتم اومد و محکم گفت و من بی

هام رو محکوم به دیدن جدیت صورتش کرد. ادار به چرخیدن و چشمهای سنگینش سرم رو وطنین قدم

 به موهای خیسم که از زیر شال پیدا بود اشاره کرد و گفت:

 ری.طوری هیج جا نمیاین_

 باید خشک بشند._

ی تونی ده تا که هیچ بیستا ناخن براشه. تا شب میشون کن و ببندشون. نترس دیر نمیبشین خشک_

 خودت بکاری.

خواست دعوایی بینمون پیش بیاد؛ اونم امشب که جایی که اصال دلم نمیی تلخ شده بود و از اونخیل

 عروسی هاوش بود دلخور گله کردم:

 های من داشتی؟ چرا به سارگل گفتی با ریحانه بره؟اصال تو چیکار به ناخن_

 چون شما حالت خوب نبود._

 بینی که خوبم.می_

 رنگ خودتو تو آینه دیدی؟_

 در رو باز کردم و گفتم:

 شینه.خوره پای لرزشم میهرکس خربزه می_

 دستش روی در فرود اومد و محکم بستش.

پوشم موهاتو جمع کن و اون لقمه و چای ری. تا لباس میجا نمیبا این سر و وضع و رنگ و رو هیچ_

 رسونمت.شیرین رو بخور. خودم می

تم کشید و روی تخت انداخت. با ابروش به سینی کوچیکی که از مقابل نگاهم گذر کرد و کیفم رو از دس

 روی پاتختی بود اشاره کرد که زیر لب گفتم:

 میل ندارم._
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رفت. از طرفی اضطراب و استرس برای امشب باعث ف میعام بود و پاهام ضم. به شدت گشنهگفتدروغ می

 شده بود درد زیر دلم بیشتر احساس بشه.

 اخطار داد.

 خودت سر من لج نکن.مهرو با _

داد و من خیلی باهوش بودم هاش رو توی لفافه نشون میابراز نگرانی کردنش هم جور خاصی بود. محبت

تونم لج کنم و بازی در بیارم اال سالمتی خودم. که از همون جمله فهمیدم سر من حساسه و با هرچی می

 ه اون چای غلیظ نیاز داشت. شیرینی بیشزورش بهم چربید و به سمت پاتختی رفتم. خیلی زیاد بدنم ب

دونستم که برای ضعف بدنم تسکینه. همین که خواستم گازی از حدش با این که باب میلم نبود اما می

شه ی سیاه رنگش رو بپوشرتش رو در آورده بود تا پیراهن مردونهبه لقمه بزنم نگاهم به تنش افتاد. تی

ه شدم و لقمه از دستم افتاد. در حالی که داشت دکمه اول که یهو با چیزی که به چشمم خورد شوک

 بست نگاهی بهم انداخت و وقتی دید ماتم برده گفت:پیراهنش رو می

 شه ها.چی شده؟ چرا اونو انداختیش؟ مهرو حالت بد می_

 هاش رو ببنده.به سمتش رفتم که سعی کرد تندتند دکمه

 ت گرفتم. اگه صبحانه نخوری...تو تا موهاتو جمع کنی من یه لقمه دیگه برا_

هایی که اون تندتند در حال بستن شون بود رو باز کردم که با تعجب بهش که رسیدم خیلی زود دکمه

 صدام زد:

 مهرو!_

 هاش گرفت.اش کنار بزنم که مچم رو بین انگشتتوجه بهش پیراهنش رو خواستم از روی شونهبی

 مهرو..._

 هاش عقب روندم و با حرص غریدم:و از روی شونهدستش رو کنار زدم و پیراهنش ر

 درش بیار این لعنتی رو._

اش هاش بیرون کشیدم و با کشیدن شونههام پیدا بود پیراهن رو از دستبا شتابی که از حرکت سریع دست

تنش رو کمی به سمت خودم متمایل کردم و با دیدن کمرش با بهت یک قدم عقب رفتم و دستم رو روی 
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های گرد شده از بهتم نگاهش کردم که انگشت شستش رو زیر لبش ار دادم تا جیغ نزنم. با چشمدهنم فش

 کشید و خم شد تا پیراهنش رو برداره.

 چیزی نیست._

 از پشت دستی که هنوز روی دهنم بود مبهوت گفتم:

 های منه!روی تمام تنت رد ناخن_

 وشم با شیطنت پچ زد:پیراهن رو از روی زمین برداشت. راست ایستاد و زیر گ

 شینه.خوره پای لرزشم میبه قول خودت هر کی خربزه می_

دونستم باید چیکار کنم. خجالت بکشم یا ناراحت ناراحت و عصبی دستم رو روی صورتم گذاشتم. نمی

ای که به جز خودم ده نفر آدم دیگه هم باشم؟ معذرت خواهی کنم یا به خودم حق بدم که توی خونه

بعد  کردهام رو گرفته؛ اگه اون این کارو نمیطور صدام رو خفه کنم؟ حق داشته که ناخنند اینساکن بود

 .کردماز دیدن شاهکار وحشتناکم قطعا خودم همین کار رو می

 لرزه یا ناراحتی و شرمندگی گفتم:دونستم از شدت بغض میبا صدایی که نمی

 ببخشید._

های من بود و بیشتر توی ذهن بقیه یاد آور ای عمیق که جای دستهحالم بد شده بود. از دیدن اون زخم

آغوشی یک تازه عروس و داماد حالم به هم ریخته بود و پیش چنگال یک ماده ببر وحشی بود تا هم

 اش هم که از قبل توسط گرسنگی و ضعف بدنم فراهم بود.زمینه

عم دهنم تلخ شده بود و از یادآوری رفتار ای فاصله گرفتم. طآیهان بهم نزدیک شد که به طرز احمقانه

 خواستم از شدت خجالت باال بیارم.ی چند لحظه پیشم میطلبکارانه

 مهرو!_

هام رو هم تونستم جای دندوننگاهم از روی زمین کنده شد و همراه با خجالت روی تنش نشست و می

 گرفت.هاش ی چپش ببینم. بهم نزدیک شد و صورتم رو بین دستروی شونه

 چرا انقدر آشفته شدی؟ چیزی نشده که._

 با صدای بهت زده و بغض آلودم گفتم:

 تمام پشتت زخمیه آیهان._
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اشکالی نداره. یه چیز طبیعیه. درد داشتی و شب سختی برات بود. راستش توقع نداشتم تا این حد _

 کردی کهکردی و شرم میمیمالحظه کنی که صدات از اتاق بیرون نره اما با این وجود همین که تحمل 

 تر شدی.تر و قابل احترامصدات به گوش افراد بیرون از اتاق برسه کلی برام لذت بخش

لرزه و توی مرز سقوطم به تنش تکیه زدم و شرمنده پیشونیم رو به همین که حس کردم پاهام داره می

 اش چسبوندم.سینه

 کنی؟اش میچرا یه مسئله کوچیک رو انقدر گنده_

 ی ببر بنگال به تنته.زنه حملهکوچیک؟! یکی پشتت رو ببینه اولین حدسی که می_

 وای! شما استاد دفاع شخصی هستی یا استاد اغراق؟_

اش بود کشیدم. اونم دیشب گاهی گازم گرفته بود اما هام که روی شونهانگشتم رو به نرمی روی رد دندون

ت بود و لذت! اون وقت من...! هرچند که از طرفی به خودمم انقدر نرم و مالیم که تنها اثرش روی من لذ

کردم ها فاصله چندانی باهم نداشت و دیشب اگه صدای دردم رو یک جوری خفه نمیدادم. اتاقحق می

فهمیدند که تو اتاق ما چه موندن و همه مینصیب نمیهای اهالی خونه از صدای جیغم بیقطعا گوش

 خبره.

 هاش گفتم:و مظلومی به چشمبا نگاه خجالت زده 

 ام کنی.حق داشتی تنبیه_

 ابروهاش باال رفت و لب زد:

 تنبیه!_

 های کوتاهم رو جلوش گرفتم.ناخن

 اوهوم._

 هام گفت:ی کوتاهی به ناخنبا اشاره

 هاتو گرفتم و مراقب بودم از ته نگیرم تنبیهه؟این که دونه به دونه ناخن_

 های بلند و الکم!ناخن نیست؟ اونم برای منی که عاشق_

 تبسم محوی روی لبش اتفاق افتاد.

 شد.ی شما دفعه سومی بود که باعث ضرر من میمورد عالقه های بلنداما این ناخن_
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 پس چرا دو دفعه قبل یاد من نمیاد؟_

بایدم یادت نیاد چون به نفعت نیست. یه بار تو بیمارستان وقتی که گوشیمو قاپیدی، وقتی بازوم رو _

گرفتی و من دستمو عقب کشیدم دقیقا هر چهارتا ناخنت خش انداخت رو کت چرمم. یه بارم وقتی که 

با دیدن اون عکس چنگاالتو برام تیز کردی و چنگ زدی به مچم. دفعه سومم که دیشب که البته اینو 

ح دیدم کنه اینه که صالهات خیلی داره به ضرر من کار میحق داشتی. اما با این حال دیدم ناخن

 .بگیرمشون

ام نمایان باشه چنام توی چهرهکردم مظلومیت همهام رو به هم فشار دادم و در حالی که سعی میلب

 گفتم:

چرم کتت فیک بوده. بهت انداختن، وگرنه جنس چرم که به این حساسی نیست که با دوتا ناخن خش _

 با خونسردیت آتیش منو باد زدی. بیفته روش. دفعه دومم تقصیر کی بود؟ تقصیر خودت از بس که

 کردم ادامه دادم.طور که با شرم ساختگی زیر چشمی نگاهش میسرم رو پایین انداختم و همون

 دفعه سومم که بازم بیشترش تقصیر تو بود._

 اش رو خورد.لبش رو به دندون گرفت و خنده

 ی ببر بنگال قرار بگیرم.حمله خواد بار بعدی هم به قول خودت موردبله اما با این حال دلم نمی_

 دیگه واقعا خجالت کشیدم و سرخ و سفید شدنم نمایشی نبود.« دفعه بعدی»ی از شنیدن جمله

 سوزه؟صبرکن یه پمادی چیزی بیارم بمالم روشون. می_

 انگار حجم زیاد نگرانی و خجالتم رو باور کرد که لبخندی به روم زد و برای رفع نگرانیم گفت:

 طورم حساب کنیم اونی که دیشب بیشتر مصدوم شده تویی استاد.نه، هر _

 ام بیشتر شبیه دهن کجی بود. به سمت در رفتم و گفتم:به شوخیش خندیدم اما خنده

ی شوهر این دردسرها رو هم داره دیگه. تازه این اولشه، از این به بعد همیشه باید زندگی با خانواده_

 کنیم، دختر مجرد تو این خونه ست.داریم چیکار می حواسمون باشه یه موقع کسی نفهمه

در اتاق رو باز کردم. وقتی صدایی ازش نشنیدم برگشتم و نگاهی بهش انداختم که دیدم لبخندش محو 

 شده و نگاهش جدی.

 ات ندارم.حرفمو نذار پای غر یا گله، من هیچ مشکلی با زندگی با خانواده_
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 کردم و رک و راست حرف دلم رو زدم:قبل از بیرون رفتن حرفم رو اصالح 

 البته تا زمانی که تو زندگی عادی خودمون خللی ایجاد نکنه._

خواست به دروغ تظاهر به راضی بودن از اتاق بیرون رفتم و منتظر جوابی از سمتش نموندم. دلم نمی

ا باشم که سمن یبکنم؛ راضی بودم اما تا زمانی که نخوام برای هر تکون و حرکتی ترس این رو داشته 

 مرتضی نشنوند یا نفهمند.

مدن گشتم. هنگام پایین اوهای اولیه میی کمکها دنبال جعبهرفتم و توی کابینتباید به آشپزخونه می

ها با شنیدن صداها مطمئن شدم کسی داخل سالن نشسته. قبل از رسیدن به سالن دستی به از روی پله

 تم روی سرم متوقف شد.شالم کشیدم که با حرفی که شنیدم دس

 انگار هنوز خبر خوشی از جانب عروست و پسرت نشنیدی سمن خانوم._

های هایی که به سالن مشرف بود ایستادم و نگاهی به سمن و مرتضی که روی مبلجا روی پلههمون

 .مزدند چون تنها عروس سمن من بودی من حرف میاستیل نشسته بودند انداختم. انگار داشتند درباره

 دار شدنمی!چطور؟ انگار شما از من بیشتر مشتاق نوه_

 نه اما یادم نرفته که مدتی قبل ریحانه به خودت یادآوری کرده که تو این خونه سهمی داره._

ی درسته. شما که توقع نداری وسط دعوا حلوا خیرات کنند. آیهان ازش خواست چند روزی بره خونه_

 .، چیز طبیعیهی اونم هستخونه جاسردار و اون جواب داد که این

اشتباه نکن سمن خانوم. طبیعی نیست. این اولین باره که ریحانه همچین چیزی رو به روت میاره چون _

از تو زخم برداشته و کینه به دل گرفته، درضمن سردار گفت جایگاه تو و پسرتو بهت یادآوری کنم، تو 

 ده.واقعیت گذشته رو تغییر نمیشاید برای ریحانه مادری کرده باشی اما این 

 صدای سمن کامال جدی و مطمئن بود.

تونستم با برام مهم نیست. من مادری رو در حق ریحانه تموم کردم و اشتباهم رو جبران کردم. نمی_

ازدواجشون پسرم رو هم قربانی اشتباهم کنم؛ چون به عزیز فقط قول دادم جای پدر و مادرش رو پر کنم 

 حساس یتیمی بهش دست نده.تا یه موقع ا

 ذاری سمن؟ نکنه یادت رفته اون دختر به خاطر کی یتیم شد؟منت چی رو می_
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هاشون انقدر مبهم بود و تا تونستم تشخیص بدم. حرفسرخ شدن صورت سمن رو از این فاصله هم می

 خواست حاالحاالها خودم رو نشون بدم.حدی کنجکاو شده بودم که دلم نمی

 ، نیازی هم نیست شما یادآوری کنی.یادم نرفته_

به هرحال حرف االن من حرف گذشته نیست. حرف من اینه که ریحانه دیگه هیچ وقت با تو مثل گذشته _

شه و چه بسا دنبال فرصته تا شکستگی دلش رو جبران کنه. حال عزیز هم که یه روز خوبه و ده روز نمی

ه به رسونه. عزیز هم که بمیره این باغ تمام و کمال میبد. هیچ بعید نیست امسال غزل خداحافظی رو بخ

 شو از تو بگیره.تونه انتقام دل شکستهریحانه و اون به راحتی می

 های زرنگارهاست؟منم یکی از وارث نکنه یادت رفته سارگلِ _

 موالاز ذهنم گذشت چرا فقط سارگل؟ چرا اسمی از آیهان که تنها پسر احمدآقا بود و صاحب نصفی از ا

 پدرش اسمی نیاورد؟

 ی افکارم رو پاره کرد.صدای مرتضی رشته

ی عزیز دست سرداره و خود سردار هم حواسش نه یادم نرفته اما انگار شما یادت رفته که وصیت نامه_

دونه که خواهرش از کی کینه داره و نگران تنها دخترِ پسرش علی تک اموال خواهرش هست و میبه تک

 هست.

 کنی؟ اگه به درستیش مطمئنی خب حرفتو بزن.مرتضی چرا حرفتو مزه مزه میآقا _

 هاش بود رو بست و روی میز عسلی انداخت.ای که بین دستمرتضی مکث کرد و روزنامه

 تونه سردار رو علیه ما پر کنه.ریحانه عوض شده و این اصال خوب نیست، می_

 دتره برای من.ی سالم بده و این بتونست به من نوهاون نمی_

امکان داره دیر یا زود این خونه باغ رو از دست بدیم و وِیلون سِیلون خیابونا بشیم و این خیلی خیلی _

 بدتره.

 نم.شناسه مافته. اونی که سی سال تو این خونه زندگی کرده و آجر به آجرش رو میهمچین اتفاقی نمی_

 اما صاحب اصلیش که نیستی._

 هایکه توی بغلش بود رو کنارش انداخت و به جلو خم شد و خیره به چشمسمن کالفه شد. کوسنی 

 مرتضی گفت:
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 دونی که شب عروسی دختر احمد خدابیامرزه.یا حرف تو بزن یا من برم به کارهام برسم. می_

ه میز ش رو بچشمانداخت و بعد  داد نیم نگاهی بهشمرتضی با لبخند کجی که بیشتر بوی تمسخر می

 عسلی دوخت.

ات اگه ریحانه عروست بشه موندنمون توی این باغ تا آخرعمر تضمینه، حتی شاید بتونی به آرزوی قدیمی_

 برسی و صاحب کامل این باغ بشی.

حاال که ریحانه عروسم نشد. منم هیچ وقت آرزو نداشتم این باغ مال من بشه. شمام الزم نیست نگران _

 داز داریم که بتونیم یه آپارتمان بخریم.ای پس انجا و مکانی باشی، به اندازهبی

گذری؟ نکنه یادت رفته یه روز زن احمد بودی و آپارتمان؟! به همین راحتی از چیزی که حقته می_

اش پرت اش توسط نوهنسبت به اموالش حقی داری؟ این همه کلفتی مادرش رو کردی که آخر از خونه

 بشی بیرون؟

 سمن اخم کرد.

 آقامرتضی.حرفتو بزن _

 ریحانه باید عروست بشه._

 دل من فرو ریخت و سمن پوزخند زد.

 خیلی زود نیست برای آلزایمر گرفتن؟ سنی نداری که آقامرتضی!_

 مرتضی اخم کرد و تیز نگاهش کرد.

 یادم نرفته دختر زن سابق من عروست شده._

 سمن خیلی زود اصالح کرد.

 نامزد سابقت نه زنت._

 هاش فشرد و نگاه غیر قابل انعطافش رو توی صورت سمن چرخوند.دندونمرتضی لبش رو بین 

 دار بشی راه انداختی؟غیر از اینه که این ازدواج رو فقط برای این که نوه_

های زندگیم توی مغز شوهرم هامم انتقام گرفتن از فروغی بود که تمام سالشاید. شاید یکی از هدف_

 بود.
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اومد مشتم بشینه روی مغز هام روی هم کیپ. بدم نمیمشت شد و دندونهای راه پله دستم روی نرده

 فاسد مرتضی.

بینم اون االن جای ریحانه رو برای تو گرفته. جور که من میگیری؟ واال اینخب پس چرا ازش انتقام نمی_

 به کلی تمام حواستو از ریحانه گرفتی و به اون دوختی.

طور که عیانه و حاجت به بیانش نیست نامادری جای مادر اما همونبسه. زیاد به دخترعلی محبت کردم _

 گیره.رو نمی

 هه تصمیم گرفتی برای دختر فروغ مادری کنی؟_

 آره. تو باهاش مشکلی داری؟_

 چی توی مخته سمن؟_

 سمن به سمتش خم شد و آروم جوری که سخت شنیدم پچ زد:

ها صادقانه کنار شوهرش مئنم فروغ تمام این سالاین که به جای فروغ از تو انتقام بگیرم؛ چون مط_

ارزش بودی پس لزومی نداره با آزار دخترش ازش ای به تو فکر نکرده چون براش بیزندگی کرده و ذره

ای ها جسمت بود و روحت نبود. گفتی اگه پانتقام بگیرم. من باید از تویی انتقام بگیرم که تمام این سال

ی چی رو دربارهاز بشه و پسرش هاوش به مراد دلش که سارگل بود برسه همهدختر فروغ به زندگیمون ب

ی این خونه گی؟ تهدیدم کردی آقامرتضی! منو. سمن رو. عروس عزیز رو. همه کارهگذشته به آیهان می

و اهالیش رو تهدید کردی. دستی که یه عمر بهت نون داد رو گاز گرفتی. هرکاری یه تاوانی داره نمک 

تو هم تاوان خودش رو داره. دیدی که هاوش پسر فروغ برعکس تو که به مراد فروغ نرسیدی به  نشناسی

مراد دلش رسید. دخترشم عروسم شده اما آیهان هنوز از هیچی باخبر نشده! چرا؟ چون همون شب 

ی؟ ضی طال فروشی رو گم کردی. آخی! شایدم یکی کلیدها رو از تو جیبت برداشته آقامرتکلیدهای مغازه

 طور نیست؟این

 ای پلک زدن روی نیشخند سمن مونده بود.دست مرتضی روی پاش مشت شد و نگاهش بدون لحظه

پس از من انتقام گرفتی. با آوردن دختر فروغ به این خونه و دادن دخترت به پسر اون زن خواستی به _

 من زخم بزنی؟

 فقط خواستم زخم دلم رو یکمی آروم کنم._
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هام رو تنهایی تحمل کنم. مراقب باش ی. چون انگار یادت رفته من عادت ندارم درد زخماما اشتباه کرد_

 این درد دامن خودتو نگیره سمن خانوم.

 سمن کمی خودش رو عقب کشید و به مبل تکیه زد.

 حرف اصلی تو بزن، خسته شدم از این بحث._

 بار مرتضی به سمت سمن خم شد و محکم و مصمم گفت:این

ی من و توئه. حق توئه، اونی که این باغ رو تبدیل کرد به خونه و اید عروست بشه. این باغ خونهریحانه ب_

 خانواده توش ساخت تو بودی...

 د.قطع کرسمن حرفش رو 

 ام بود.ی گرم و صمیمی توش رو نابود کردم پس جبران، وظیفهچون خودم خانواده_

یونه نکنه یادت رفته با برمال شدن وصیت عزیز توسط هات. دسمن بچگی نکن. از حقت نگذر، از حق بچه_

 فهمه؟سردار آیهان همه چیز رو می

 دست پاچه شدن سمن رو کامال واضح دیدم. موضوع چی بود که سمن رو تا این حد ترسونده بود؟!

ه رو متونی ریحانه رو راضی کنی تا بعد از مرگ عزیز اون وصیت نااگه آیهان با ریحانه ازدواج کنه تو می_

ه. کندونی که همچین کاری میاز سردار بگیره و تغییرش بده و نیمی از این باغ رو به آیهان بده. می

 کنه.ریحانه به خاطر آیهان هرکاری می

ی سیاهی که برای خودم ساختم دار بشند. به خاطر گذشتهتونن بچهاما آیهان زن داره. درثانی اونا نمی_

 کنم؟پسرم رو از پدر شدن محروم 

 ی آهنی لرزید. لبخندش مرموز و وهم آور بود.مرتضی لبخندی زد که دستم روی نرده

 دار بشه و بستر رو برای عروس بعدیت مهیا کنی.نه. فقط کافیه از عروس فعلیت بخوای هرچه زودتر بچه_

 از اینام تا توی گلوم نقل مکان کرد و پاهام سست شد و تصویرشون جلوی چشمم تار. چیزی از معده

 العاده بدی بهم دست داد.همه وقاحت مرتضی حس فوق

 سمن پرسید:

 چطوری؟_
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رد کاش انداخت و با لبخندی که پیروزیش رو اعالم میمرتضی لم داد روی مبل و پاش رو روی پای دیگه

 گفت:

ی هیاره و نوتونه به آیهان بده رو به دنیا مای که ریحانه نمیشه بچهطوری که دختر فروغ حامله میاین_

ات زمینه رو برای طالق مهرو و آیهان آماده های زنانهذاره و بعدش تو با سیاستشما پا به این دنیا می

طوری هم تو . ایناششه همسر جدید آیهان و مادر جدید بچهشند و ریحانه میکنی و از هم جدا میمی

مونه و هم گذشته ی همیشگی ما باقی میهرسی، هم ریحانه به آرزوش و هم این باغ خونات میبه نوه

 مونه.توی همون گذشته دفن می

 خواست زندگی منو بسوزونه چی بود؟ای که میاین گذشته

 اش کرد:کرد. مرتضی بیشتر وسوسهسمن ساکت بود. انگار داشت به پیشنهاد مرتضی فکر می

بر ترین پیامدش باخنیست بلکه خطرناکمردن عزیز تنها پیامدش آالخون باالخون شدن من و تو و سها _

ش که ازدواج با آیهانه برسونی تا خودش ای مادرشه. فقط کافیه ریحانه رو به خواستهشدن آیهان از گذشته

ش کنه و یه وصیت نامه جدید جایگزینش کنه. حتی مطمئنم ابعد از گرفتن وصیت نامه از سردار پاره

 کنه.ول میساخت وصیت نامه جدید رو به خودت مح

ی اش که کالفه و مستاصل از جاش بلند شد و دستی به گرهسمن انگار ترسیده بود از برمال شدن گذشته

 روسریش کشید.

ام این ای که صاحب تمیادت نره شاید با گرفتن کلیدهای مغازه تونستی قفل دهن منو ببندی اما ریحانه_

 تونی ساکت کنی؟اموال هست رو چطوری می

 بانیت گفت:سمن با عص

 سهم سارگل رو فراموش نکن._

تو هم فراموش نکن که احمد با ازدواج با تو از چشم عزیز افتاد و نورچشمی، علی شد پس مطمئن باش _

 تو اون وصیت نامه چیز زیادی سهم سارگلِ احمدی که از چشمش افتاده نیست.

 باور کنم تو به فکر من و آیهانی؟!_

 ا آخر عمرش تو همین ناز و نعمت بمونه.نه. من به فکر دخترمم که ت_
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بستی و نون چنگال تیز کردن برای اموال به جا مونده از عموی خدابیامرزت کمر همت می ه جایکاش ب_

 خوردی.بازوی خودتو می

 ایستاد و تلخ گفت: مقابلشو  بلند شد پههم از روی کانا مرتضی

 دونی کی این کارو کرد؟لیش کرده بودن. میوقتی علی کشته شد اون مغازه خالی بود. هه یعنی خا_

 آلزایمر نگرفتم آقامرتضی._

 ی عموی عزیزم آوردی.خوبه. هیچ وقت فراموش نکن چی به سر خانواده_

 کنم.هه مطمئن باش فراموش نمی_

چی رو از گفتم... وقتی دزد کل طالهای اون مغازه رو باال کشید این من بودم که دوباره همهداشتم می_

 ساختم. نو

های شمال و ویال رو فروختم و تو! اشتباه نکن این من بودم که با قرض و قوله و صالح دید سردار زمین_

طال کردم و ذره ذره تمام چیزی که ویران کرده بودم رو ساختم. چقدر سرمایه گذاشتی که حاال ادعای 

 حق داری؟

 هاش گفت:مرتضی خصمانه نگاهش کرد اما حرفی نزد. سمن خیره به چشم

تمام عمرم اگه کاری کردم... حتی با خطا و اشتباه فقط به خاطر آیهان بوده. از این به بعدم به خاطرش _

ی مردی آورد که خدای دومشه کنم تا نفهمه مادرش چه به روز خانوادههر کاری حتی به غلط و اشتباه می

ه ات با زنی کتر و نه حتی تو و گذشتهپرستش. نه این باغ برام مهمه نه اون دخو هنوز تو خیالتش می

 کنم حتی از گودهنور توی خیاالتت ازش دست نکشیدی فقط پسرم برام مهمه و به خاطرش هرکاری می

 گناه.خارج کردن اون دختر بی

هایی که به مغزم هجوم آورده بود و توان ها و سوالهام سیاهی رفت و سرم سنگین در اثر ابهامچشم

 داشتم.پرسیدنشون رو ن

 هاش نشسته بود لبخند زد.مرتضی با برقی که در اثر پیروز شدنش توی چشم

 خوبه. پس به زودی قراره صدای یه کوچولو توی این باغ بپیچه._
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سمن دستش رو به سرش گرفت و به تراس رفت. انگار نفس اونم عین نفس من از شدت پلیدی مرتضی 

تازه کنه. مرتضی دوباره نشست روی مبل و به لبخند پیروز و  بند اومده بود که رفت تا با هوای آزاد نفس

 اش وسعت داد.البته پر از کینه

ای انداختی. من گذشته بودم اما چه خوب که خودت با برق خانوم دکتر دخترت رو تو بد مخمصه_

 خوشبختی توی چشمات یادآوری کردی انتقامم رو بگیرم.

به  ها افتادم و سفتنفس روی یکی از پلهلرزید و درمونده و بی دیگه کنترلی روی خودم نداشتم. زانوهام

رفت و توی دلم غوغایی بود؛ انگار نردها چسبیدم تا از سقوطم جلوگیری کنم. پاهام و تمام تنم ضعف می

دونستم چرخید. نمیچلوندن. خونه دور سرم میزدند و میهای چرکشون رو چنگ مییک ایل زن لباس

ی قراره بیفته و قبال چه اتفاقاتی توی زندگی سمن افتاده فقط فهمیده بودم سمن دست دقیقا چه اتفاق

ای هم واضح بود؛ این مرد آتو داره و هر کاری که بگه برای برمال نشدن رازش انجام میده. چیزهای دیگه

 هم پاشوندن زندگی من از مامان و بابا انتقام بگیره. خواست با ازمثال این که مرتضی می

 صدای متعجب و نگران آیهان توی گوشم پیچید اما دیگه حتی توان تکون دادن سرم رو هم نداشتم.

 مهرو!_

داد ام وحشتناک بود و انگار دنیا وارونه شده بود. یکی مدام توی گوشم هشدار میدیدمش. سرگیجهتار می

نکرده بودم؛ زمانی که آیهان و منِ احمق هنوز اتفاق دیشب رو فراموش «! نباید«. »دار بشینباید بچه»

 توی گوشم گفت:

 یکم زود نیست از همین االن به بچه فکر کنیم؟_

 دیدم و تردیدی نداشتم جواب داده بودم:عقل که اون لحظه هیچ مانعی نمیو منِ بی

 خوای یه ماه کوچولو به خوشگلی مامانش پا بذاره به زندگیمون؟نمی_

هاش برق ن بگه نه؟! آیهان هم که حتی با شنیدن اسم بچه چشمدار شدو کدوم مردی بود که به بچه

زد پیشگیری نکرده بود و من حاال تمام وجودم پر شده بود از ترس. ترس از حامله شدن. ترس از اون می

 اش که سیاهیشلبخند کثیف مرتضی. ترس از آتویی که سمن دست مرتضی داشت. ترس از گذشته

 کرد.داشت زندگی منم سیاه می

 دست آیهان روی پیشونیم نشست و تنم انقدر سرد بود که به وضوح گرمای کف دستش رو حس کردم.
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 شنوی؟مهروجان؟ خوبی مهرو؟ صدای منو می_

شنیدم اما توان جواب دادن نداشتم. اهالی این خونه اللم کرده بودند. راستش از دشمنی مرتضی می

 .ترسیدم اونم وقتی که رگ خواب سمن دستش بودمی

ام ترق ترق صدا کنند و های قفل شدهصدای سمن باعث شد خیلی زود گردنم به طرفش بچرخه و مهره

 درد بپیچه توی تمام سر و گردنم.

 آخ._

 چی شده پسرم؟_

 آیهان نیم نگاهی به طرف مادرش انداخت و باز نگاهش نگرانش رو به من دوخت.

 مهرو حالش خوب نیست._

 ده؟سارگل یه چیزایی گفت. چش ش_

 ها، جلوی پام درست کنار آیهان زانو زد.روی راه پله

 چی شده عروس؟_

خواست رنگ سیاه تو تمام این مدت یک بارم نگفته بود دخترم. عروسش بودم و اون مادرشوهری که می

 های پلید شوهرشبپاشه روی بختی که مطمئن بودم با مردی مثل آیهان سفیده و اگه مادرش به نقشه

 مونه.ید هم میعمل نکنه سف

 دست آیهان رو که روی زانوم بود گرفتم و با صدایی که تحلیل رفته بود گفتم:

 خوبم... فقط یکم سرم گیج رفت._

 دونستم علتش نگرانی بیش از حدشه رو به مادرش گفت:با اخمی که می

 شه یه شربت شیرین و غلیظ درست کنید. حتما فشارش افتاده.می_

تاده بود و نگاه سمن جایی میون گردنم گیر کرده بود و ثابت مونده بود. لبخندی هام افشالم روی شونه

 روی لبش نشست که حس کردم پایین افتادن سر آیهان ناشی از خجالتش بود.

 چشم. تو زنتو ببر تو اتاق تا منم االن براش یه چیزایی بیارم تا حالش بهتر بشه._

 تضی مانعش شدم.آیهان خواست بغلم کنه که با دیدن قامت مر

 تونم.خودم می_
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 چی شده؟_

من جوابی بهش ندادم. حتی نگاهشم نکردم. درصد این که با یک نگاه نفرتم غلیان کنه و تف بندازم توی 

 صورتش باال بود. آیهان شالم رو روی سرم برگردوند و خیلی کوتاه جوابش رو داد:

 چیزی نیست._

کمر و دلم خیلی کمتر از درد دوران پریودیم بود اما انگار تمام  کرد. درد و دست زیر بغلم انداخت و بلندم

رد. کترم میحالدوند توی تموم تنم و بیتنم سر شده بود و حسش رو از دست داده بود. ضعف ریشه می

 به اتاق که رسیدم گفت:

 دراز بکش._

 به حرفش گوش کردم. غر زد:

 شه؟چی میی لجبازی چقدر گفتم یه چیزی بخور، ببین نتیجه_

 خوبم نگران نباش._

از اتاق بیرون رفت تا به مادرش کمک کنه و هرچه زودتر ضعف تنم رو بکشه که خیلی زود روی تخت 

ی مامان رو گرفتم و تا شنیدن صداش بارها از نشستم و برای برداشتن گوشیم به کیفم چنگ زدم. شماره

 شدت استرس لبم رو گاز گرفتم.

 جانم؟_

 سالم مامان._

 سالم عزیزم. خوبی؟_

 مامان یه چیزی شده. کجایی؟_

 نگران شد.

 چی شده؟ حالت خوبه؟_

 خوبم فقط..._

 فقط چی؟_

 شه بیای پیشم؟می_

 االن!_
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 آره._

 ترسونیم.چی شده مهرو؟ داری می_

 شدم.با این که سعی داشتم بغضم توی صدام لرزش ایجاد نکنه اما موفق نمی

 یهان یه اشتباهی کردیم. راستش... من...مامان من دیشب... یعنی من و آ_

تر تونست کمکم کنه مادرم بود که دکدونستم چطوری بگم. از طرفی تنها کسی که میلبم رو گزیدم. نمی

 زنان و زایمان بود.

 ام دادی.مهرو! حرف بزن، سکته_

 نفس بلندی گرفتم و چشم بستم.

 ای مامان؟ر رفت. متوجهاما دیشب از دستم د ؛دار بشمخوام االن بچهمن نمی_

 حس کردم نفس راحتی کشید.

 آره. آره. واسه همین انقدر ترسیدی؟_

 نترسم؟ هنوز دوماه هم نیست که ازدواج کردم._

چرا دیشب به این موضوع فکر نکردی و انقدر احساسی و عجوالنه »یکی با سرزنش توی مغزم فریاد زد 

ه شدم قطعا باز هم عجوالنه حاملپدرشوهر ناتنیم باخبر نمیهای مادرشوهر و ؟ اگه از نقشه«تصمیم گرفتی

 ها.ی زیاد خودم به دختر بچهشدم؛ به خاطر شدت عالقهمی

 نترس دخترم. خیلی زود یه قرص اورژانسی بخور._

شه خودت بگیری و برام بیاری. توی خوامم از آیهان بخوام برام بگیره، میمامان... من... ندارم. نمی_

 یستم که بتونم از خونه برم بیرون.شرایطی ن

 قبل از این..._

 وسط حرفش پریدم.

 اولین بارمون بود._

 هایی ازم داره.تونستم بفهمم گیج شده و سوالصداش از تعجب قطع موند. می

 جام.تا نیم ساعت دیگه اون_
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اش کم رانی چهرههمین که تماس رو قطع کردم آیهان در اتاق رو باز کرد. لبخندی به روش زدم تا از نگ

د ای که مادرش درست کرده بوبشه اما تاثیر چندانی توی حالت صورتش نداشت. کنارم نشست و صبحانه

 رو به خوردم داد. وقتی ازش مسکن خواستم گفت:

 دم دمای صبح یدونه خوردی._

دراز  دونستم محاله بذاره یک مسکن دیگه هم سرِخود مصرف کنم. به خاطر همین اصراری نکردم ومی

 کشیدم.

 بهتری؟_

 خوای برو دکتر. شاید برای زخمات دارو تجویز کنه.آره. نفهمیدم چی شد که یهو سرم گیج رفت. می_

 نگران چیزی نباش. چندتا خط و خش این همه نگرانی نداره._

م کشید و ابه ساعت نگاهی انداختم و خجالت زده دوباره عذرخواهی کردم که انگشتش رو روی گونه

 اپس گفت:دلو

 رنگ و روت خیلی پریده. دم صبح حالت بهتر بود._

شنیدم حالم تا این حد از بد بودن خودشون و افکار شومشون های مادرش و مرتضی رو نمیشاید اگه حرف

 شد.بد نمی

احساس خطر طوری بود که ممکن بود هرکسی رو از پا دربیاره حتی منی که عادت نداشتم به ضعیف 

ونده خبر مترسوند عادی نبودن سمن و چیزهایی بود که هنوز ازشون بیمنو بیشتر میبودن. چیزی که 

 دونه.بودم و مطمئن بودم آیهان هم چیزی ازشون نمی

پرسی کرد. مامان که اومد آیهان کمی تعجب کرد اما چیزی نپرسید و خیلی خوش برخورد باهاش احوال

گ و های پر از رنیرون رفت. مامان کنارم نشست و با نگرانیانگار فهمید باید تنهامون بذاره که از اتاق ب

 اش دست کشید به صورت همرنگ گچم.بوی مادرانه

 خوبی دخترم؟_

خواست بهش بگم حق داشتی از مردی عین مرتضی جدا بشی، کسی که چشم ام لرزید. دلم میچونه

زندگی مشترک و تکیه کردن  دیدن خوشبختی بقیه رو نداره قطعا آدم قابل اعتمادی نیست و به درد
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حرف پایین انداختم که مامان دست گذاشت روی خوره؛ اما لبم رو به دندون گرفتم و سرم رو بینمی

 هام و به گرمی فشردشون.دست

 خوای بامن حرف بزنی؟مهروجان می_

 های لرزونم نگاهش کردم.سرم رو باال آوردم و پر از تشویش با مردمک

 آوردی؟_

ی قرص رو از کیفش برداشت و به دستم داد. خیلی سریع یدونه جدا کردم و همین و بسته سر تکون داد

 که خواستم بذارمش توی دهنم صدای آیهان توی گوشم پیچید:

ی روزهای دیروز اومده تا با من کامل بشه و تبدیل بشه به ماه کردم ماه نصف و نیمهاولش فکر می_

ی کردم تو اومدی تا منو کامل کنی. تا برام خانوادهدیدنی. اما اشتباه میهای چهارده، یه قرص کامل و شب

مخصوصِ خودم رو بسازی. تا پدرم کنی و تو چه دل بزرگی داری که این قدر سخاوتمندانه از جون و دلت 

 ذاری.برای ساختن من مایه می

خواست ین که دلم نمیهام لرزید. نگرانی مامان تشدید شد و من با ااشک توی چشمم جوشید و لب

نامردی کنم و در حق آیهان خیانت؛ اما تردیدهام رو پس زدم و با دست لرزونم قرص رو توی دهنم 

ی شربت غلیظی که دست ساز مادر خودخواهش بود خوردم، به خاطر خودش که گذاشتم و با باقی مونده

که فقط مال  م زندگی بسازم. زندگیبرام عزیز شده بود. به خاطر خودم که به خودم و اون قول داده بود

من و اون باشه. به خاطر بابا که از سیاه بختی من کمرش خم نشه و باور کنه دخترش با این که زندگیش 

تر از رو خوب و عاشقانه شروع نکرد اما زنانه حفظش کرد. به خاطر مامان که گفته بود طالق تلخه و تلخ

 هایی که من چشیدم رو بچشی پس خوشبخت شو.خواد تو تلخیهای اطرافیانته و من دلم نمیاون حرف

رمقم یک قرص دیگه جدا کردم و قبل از این های بیبه قدری ترسیده بودم از جدایی از آیهان که با دست

گرفت کل همون بسته رو که مامان موفق بشه جلوم رو بگیره خوردمش؛ شاید اگه مامان جلوم رو نمی

کل نگیره و قدم شومش جدایی نندازه بین من و پدرش. من اون لحظه هیچی ای شخوردم تا نطفهمی

خواد از آیهان جدا بشم و ریحانه صاحب مرد من بشه. مردی که نازم داده فهمیدم جز این که دلم نمینمی

بود و نوازشم کرده بود و درست عین یک گل بوم کرده بود و شبیه به یه شیء مقدس هرثانیه بوسیده 
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ل حا»هام گفته بود اید توی گوشم نجوای عشق و دوست دارم نکرد اما همین که خیره به چشمبودم. ش

 د.قلبم رو لرزون« ی دلم ماه طلوع کرد و درمان دلم شددلم خوب نبود؛ خداروشکر که از پشت ابرهای تیره

*** 

ی ه اندازهی که بدستم به سمت گردنبندم رفت تا دور گردنم ببندمش که باز نگاهم معطوف سرخی کمرنگ

ی کوچیک روی گردنم بود افتاد. لبخند کمرنگی زدم. یک ساعت پیش که کارم توی آرایشگاه یک دایره

 تموم شده بود و زنگ زده بودم تا بیاد دنبالم، به محظ این که سوار ماشین شدم غر زدم:

 به خاطر شاهکار شما جلوی آرایشگر کلی خجالت کشیدم._

 ونِ کمیابش زد و در جوابم گفت:از اون لبخندهای شیط

 یید اینه که صاحب داری.أشاهکار نیست مهر ت_

 وارد اتاق شد و پرسید: 

 ای؟آماده_

مادیش بود. اون شب زیاد توجه نکردم؛ شاید اشلوار د نگاهم روی کت و شلوار مشکی تنش چرخید. کت و

کامال از انتخابم راضی بودم و داشت قدم چون هنوز نتونسته بودم با میل خودم قبولش کنم اما حاال که 

هام مشتاق شنیدم چشمذاشت تا صداش رو میهاش به دلم پا میها و توجهبه قدم و آروم آروم با محبت

اش برام خواستنی شده بود و انگار ی جذاب و هیکل مردونهشد. چهرهاش میدیدن صورت مردونه

اهمیت ه دلم تا بهم یادآوری کنه این مرد نه تنها برام بیهای سمن و مرتضی تلنگری سخت زده بود بحرف

 نیست بلکه مهمم شده.

 نگاه ازش گرفتم و گردنبندم رو دور گردنم انداختم.

 نه هنوز._

 بهم نزدیک شد.

 خوای؟کمک می_

هاش رفت با لبخندم جواب مثبت دادم و پشتم ایستاد. قفل گردنبند رو که بست دستم به سمت گوشواره

و مانعم شد. سوالی نگاهش کردم که کمی مکث کرد و بعد دستش رو توی جیب  گرفتتم رو که دس

 کتش فرو برد و مشتش رو جلوی صورتم باز کرد.
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 اینا رو بنداز._

 روحم روح گرفت و با هیجان پرسیدم:لبخند بی

 برای منه؟_

 سر به سرم گذاشت.

 پ ن پ برای دخترِ همسایه._

ها رو از دستش گرفتم و با ذوق به سنگ خوش خند کوتاهی زد. گوشوارهاش زدم که لبمشتی به شونه

د به ایش کبورنگی که روی هردوش بود نگاه کردم. سفید بود اما سفید براق نه، کمی مات بود و گوشه

 ها پیچیده بود.ای رنگی که مثل حفاظ دور سنگرسید. ساده بود، گرد با رکاب نقرهنظر می

 ه؟خیلی قشنگه. سنگ چی_

 سنگ ماه._

هام بود و با این که لبخندی نداشت اما لحنش هام ناباور نگاهش کردم. نگاهش به چشمبا ذوق و برق چشم

 گرم بود و صمیمی.

خواست و سلطانی... همکارِ من تو عملیاتم با یه سرباز بلوچ آشنا شدم. به خاطر نامزدیش مرخصی می_

غ بود و خواست من بهش کمک کنم. انگشتری که برای داد خیلی دمکه مافوقش بود بهش مرخصی نمی

خواد و گه و واقعا برای نامزدیش مرخصی مینامزدش خریده بود رو نشونم داد و گفت که دروغ نمی

حیاتیه. انگشتر یه انگشتر معمولی نبود یه سنگ خیلی قشنگ روش بود، وقتی ازش پرسیدم سنگ چیه؟ 

شده انگشتر نقره بگیره با یه سنگ ماه تا هم به گرونی طال رسیده و مجبور گفت وسعش به طال نمی

 ارزشی نقره کم بشه.درنیاد و هم کمی از بی

 هام جدا بشه خودم ادامه دادم.ادامه نداد که با همون لبخندی که قصد نداشت از لب

 ها رو برام خریدی؟تو هم یاد من افتادی و این گوشواره_

 با مکث جواب داد:

 درسته._

دیک اش رو بوسیدم و نزهای پاشنه بلندم باعث شده بود اختالف قدمون ناچیز بشه. به راحتی گونهکفش

 :صورتش پچ زدم



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

437 
 

 مرسی. خیلی برام با ارزشند. دوستشون دارم، خیلی قشنگ و خاصن._

 لبخند زد که پرسیدم:

 حاال براش مرخصی گرفتی یا نه؟_

عروسی تنهات بذارم و برم اداره چقدر ناراحت شدی. دلم  ره وقتی مجبور شدم تویهیچ وقت یادم نمی_

 خواست یه دختر دیگه هم مثل تو اون حس بد رو تجربه کنه.نمی

تونست اون همین که ناراحتیم رو فهمیده بود و شرمنده بود برام دنیایی ارزش داشت و به راحتی می

 ی بد رو توی ذهنم کمرنگ کنه.خاطره

 کردی. خوبه که براش مرخصی جور_

 . بهتره که...ندازیشون؟ البته با گردبندت ست نیستنمی_

 حرفش رو بریدم.

 خودت برام ببندشون._

ش تر شد. برخورد دستها رو به سمتش گرفتم و یکیشون رو از کف دستم برداشت و بهم نزدیکگوشواره

. عدی رو از دستم گرفتی بی گوشم باعث مورمور شدن تنم شد. قفل گوشواره رو بست و گوشوارهبا نرمه

هاش زیر گوشم. بوسه نرمی نصیبم کرد هاش روی بازوهای لختم نشست و لبهمین که اونم بست دست

 جا پچ پچ کرد:و همون

حواسی گمش خوشحالم دوستشون داری. این به جبران اون زیرلفظی که مادر خریده بود و من با بی_

 کردم.

کرد ران میبردشون و هر کدوم رو به نحوی جببود و از یاد نمیتک اشتباهاتش از این که حواسش به تک

 پذیر بود. تاومد. مسئولیخوشم می

 شه ها.دیرمون می_

ازش فاصله گرفتم و به سمت تخت رفتم تا روپوشم رو از روش بردارم. همین که برداشتمش نگاهم به 

! بودم و انداخته بودمش روی پاتختی خلخالم که روی پاتختی بود افتاد. یادم نمیاد دیشب کی بازش کرده

روپوش رو دوباره روی تخت انداختم و اون رو از روی پاتختی برداشتم. همین که خواستم خم بشم آیهان 

 اخطار داد:
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 کمرت._

 هاش که امروز تمام نشدنی بود زدم. فرصت طلب و سودجو بودم که گفتم:لبخندی به نگرانی

 پس بیا اینم برام ببندش._

روز ام گرفت. امخواست جلوی پام زانو بزنه خندهدیک شد. روی تخت نشستم و از تصور این که میبهم نز

 ش داده بودم.ای سفت و سختش فاصلهحسابی از پوسته

م ای رنگاش نشست. چاک پیراهن بلند سورمهخلخال رو از دستم گرفت و جلوی پام روی زانوهای تا شده

نه در معرض دیدش بود، نیازی نبود پیراهنم رو باال بگیرم. اول نگاهش یک کنار رفته بود و پام سخاوتمندا

دور روی چاک بیش از حد پیراهن باال و پایین شد و بعد ابروهاش کمی بهم نزدیک شد. برای جلوگیری 

و هام رهاش پام رو باال آوردم و روی زانوش گذاشتم. نگاهش باال کشیده شد که دستاز غرها و بد اخالقی

 یه زدم به تخت و سرم رو روی گردن کج کردم و با لبخند طنازی لب زدم:تک

 دیرمون شد جناب سروان._

اش فهمیدم که نفس عمیقی کشید. خلخال رو دور مچ سفید و ظریفم بست اما پام از حرکت قفسه سینه

زانوم  رویحرکت بمونم. انگشتش از روی مچ پام تا رو عقب نکشیدم. در واقع حرکت دستش باعث شد بی

گ نگاه های سیاه رنحرکت کرد. این بار با دقت بیشتری به نوشتهم ی روی رونالتر تا روی نوشتهو بعد با

 کرد و گفت:

 معنیش رو یادم نرفته._

های چشمم تا با نگاه جدیش حرفش رو ثبت کنه توی سوالی و منتظر نگاهش کردم که زل زد به مردمک

 ذهنم.

 نفست تو آغوش خودم به یادگار بمونه.من دوست دارم که آخرین _

نخندیدم. حرفی هم نزدم. شوکه شدم اما از طرفی تمام تنم گرم شد. دلم قرص شد به محکم بودن 

خواست و محال بود با حرف مادرش جدایی بندازه بین خودم مون. به این که منو تا آخر عمرش میرابطه

ها دوست دارم شنیده بودم؛ از نبودم. من از خیلی و خودش. نگفته بود دوست دارم، مشتاق شنیدنش هم

پدرم اما همین که برخالف میلش به آیهان بله دادم پشتم رو خالی کرد و گفت که دیگه دلم گرم 

هاش نباشه و تمام زندگیم تکیه کنم به مردی که برخالف میل اون انتخاب کردم. هاوش هم صدها حمایت
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طر عشق خودش و سارگل ازم خواست خودم رو پیشکش عشقش کنم بار گفته بود دوست دارم اما به خا

بدون فکر کردن به این که شاید توی این راه اذیت بشم و سیاه بخت. فراز هم گفته بود دوستم داره اما از 

گذشت و سعی داشت با رسیدن به رویاهام گولم بزنه. شنیدن اقامت و زندگی خوبش توی نیویورک نمی

نیدنش ش به ها چندان مایلترین اتفاق زندگیم بود و برعکس تموم زنرای من تکراریی دوست دارم بجمله

ا از جای بود. دوست داشتن رو باید با عمل ثابت کرد و من تا اینی کلیشهاز زبان شوهرم نبودم. جمله

ین دیشب ع آیهان و زندگیم راضی بودم. زمان زیادی نگذشته بود اما محال بود یادم بره که این مرد تمام

های خودش باشه نگران آب شدن من پروانه به دور شمع چرخید و بیشتر از این که مراقب نسوختن بال

 بود و بیش از حد محتاطانه برخورد کرده بود.

 کرد.بخش رو باز نمیی لذتگرفت این کور گرهتا جوابش رو نمیو  نگاهمون به هم گره خورده بود

 های من سهم توئه.باشه نفستا زمانی که آغوشت مال من _

 لبخند زد. از همون لبخندهای ساده و در عین حال راضی.

 لب هاش روی مچ پام نشست و غافلگیرم کرد.

 اگه تو همین طور ماه بمونی منم قول میدم آسمون بشم تا هرشب تو آغوش خودم طلوع کنی._

ود که کمی هیجان زده شده بود و گرم شدن قسمتی از بدنم رو حس کردم و اون تیکه از بدنم قلبی ب 

 کرد.تندتر از همیشه فعالیت می

هاش که از مچ ظریفم جدا شد پام رو روی زمین گذاشت و ایستاد. دستش رو به سمتم دراز کرد و لب

 هام لب زد:ام رو گرفت و نزدیک لبمنم بلند شدم. با دوتا انگشتش چونه

 اگه دیرمون نشده بود محال بود ادامه ندم._

ی بلندی دست دور گردنش حلقه با غرور لبخند زدم. همین که خواست لبخندم رو شکار کنه با خنده

 طلبیدش فرار کردم.ای که تمام وجودم میاش از زیر بوسهام روی شونهکردم و با گذاشتن چونه

 شه.آرایشم خراب می_

م برخورد کرد نفسم توی ادستش روی کمرم نشست و حرفی نزد. همین که دست گرمش با کمر برهنه

 سینه حبس موند و با سر بردن توی گردنش از عطر گرم خودش نفس گرفتم.

 با این که لباست مناسب نیست اما چرا دلم نمیاد باهات بد اخالقی کنم؟_
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عطرش دوباره مسخ و مدهوشم کرده بود و قصد فاصله گرفتن از گردن خوش عطرش رو نداشتم. زمزمه  

 کردم:

 شه.نکن وگرنه دوباره حالم بد می بد اخالقی_

 های کمرم به رقص در اومد.هاش روی مهرهانگشت

دونم امشب برات شب خاصیه دلم نمیاد خوشی این شب رو به کامت تلخ کنم وگرنه این دقیقا چون می_

 لباس...

 حرفش رو بریدم.

 ناسب بود رو خریدم.گفتم بیا تا باهم بریم خرید. نیومدی. منم اون لباسی که از نظر خودم م_

 این لباس مناسب هست اما..._

 اما چی؟_

 مون.های دونفرهاما فقط مناسب خلوت_

اومد عین خودش خودخواه بشم و مهر بزنم روی چیزی که تمام و لبم رو روی گردنش گذاشتم. بدم نمی

 کردند.فهمیدن و ازش دوری میکمال مال خودم بود و همه باید می

 هام سهم توئه؟زیبایی گی تمامیعنی می_

 و همچنین حقم._

 خودخواهیش تو این زمینه نه تنها تلخ نبود بلکه شیرین هم بود.

 یه امشب رو بهم آوانس بده._

 :هام گفتموهایی که آرایشگر کج ریخته بود روی صورتم رو با انگشتش نوازش کرد و خیره به چشم

 دم.نمیفقط یه امشب. و یادت نره من به هرکسی آوانس _

 ابرویی باال دادم و تخس به روش خندیدم.

 بله. خیلی ممنون از لطفتون._

 خوام.در ازاش یه چیزی می_

 هاش نشست و لبخندم رو خوردم و نزدیک صورتش گفتم:هام روی شونهدست

 عزیزم بدن من حداقل تا دو روز آینده به استراحت نیاز داره._
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 نشست. از پیش داوریم خط عمیقی بین ابروهاش

 خوام که دیگه هیچ وقت نشون ماه بودنت رو مخفی نکنی.می_

 اش.شوکه شدم از خواسته

 چی؟!_

ی سیاه رو زیبا خواست خودم حرفش رو هضم کنم و باور کنم که این لکهحرف نگاهم کرد؛ انگار میبی

 بینه.می

 چرا؟!_

 خواد هر روز ببینمش.چون دلم می_

 چرا؟!_

 ز پرسیدم:جواب نداد که مصمم با

 چرا؟!_

 زبون کشید روی لب پایینش و بعد به دندون گرفتش. تردید داشت و بین گفتن و نگفتن مونده بود.

 ها اتفاق افتاده.خوام یادم بره ماه طلوع کرده توی زندگیم و غروب سیاهیچون نمی_

 دم:حرکت مونده بودم پرسیطور که صامت و بیازم فاصله گرفت و به سمت در رفت. همون

 کدوم سیاهی؟_

 ی در توقف کرد و نگاهی بهم انداخت.دستش روی دستگیره

 ی باورها آغاز یه زندگی جدیده.گاهی شکست باورها هم یه اتفاق سیاهه و ترمیم دوباره_

ی ی مبهمش خواستهاز اتاق که بیرون رفت من خودم با همون هوش و ذکاوتی که داشتم از بین جمله

 یو تعبیر دلخواه خودم رو ازش برداشت کردم. و لذت اون جمله از شنیدن جملهدلم رو بیرون کشیدم 

 دوست دارم هم بیشتر بود.

*** 

به محض پیاده شدنم از ماشین دامن بلند لباسم رو باال کشیدم و لنگون لنگون به سمت تابی رفتم که باد 

شالم رو پشت گوشم زدم.  شد. خسته خودم رو روش رها کردم وسرد پاییزی باعث تکون خوردنش می
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ام رو حرکت ی ریزی انگشت های به هم چفت شدههای پاشنه بلندم رو از پام در آوردم و با نالهکفش

 های آیهان رو شنیدم. سر بلند کردم که دیدم داره به سمتم میاد.دادم. صدای قدم

 خسته شدی؟_

 با صورتی که کامال مچاله شده بود نالیدم:

 خیلی._

ی تاب تکیه زد و به استخری که روی آبش پر هاش توی جیب شلوارش بود به میلهکه دستدر حالی 

 های خشک نگاه دوخت.شده بود از برگ

 چیزی شده؟_

با کمی مکث نگاهش رو به سمت من سوق داد. این آیهان، آیهان سرشب نبود. حتی وقتی برای مدت 

لباس عروس، لبخند نزده بود. هرچی فیلمبردار  کوتاهی اومده بود قسمت زنونه برای دیدن خواهرش توی

اصرار کرده بود با سارگل به عنوان برادر بزرگش برقصه تا یادگاری بمونه توی فیلمشون با اخم و تکون 

 سرش رد کرده بود و بعد هم در مقابل اصرار سارگل با لحن خشکی گفته بود:

 گفتم که نه._

ودش نیاورد. منم که از رفتارش حرصم گرفته بود برعکس سارگل ناراحت شده بود اما چیزی به روی خ

 هشدار سرشبش که گفته بود:

 هنوز حالت کامال خوب نشده زیاد نرقص، ممکنه تحرک زیاد باعث خونریزی دوباره بشه._

حسابی جلوی چشمش با سارگل و هاوش رقصیدم و اون با صورتی خشک و عبوس، بدون لبخند جوری 

. حتی مادرش داشتبه من نیست زل زده بود به من و چشم ازم برنمی که حس کردم حواسش اصال

 و لب زده بود: ل دادهاش رو به جلو هُشونه

 برو زنت رو همراهی کن._

به زور آورده »ی سمن اما آقای پوکر سری تکون داده بود و همون لحظه قسمت زنونه رو که به گفته

و رفتنش رو تماشا کردم. حالش خوب نبود و این  ترک کرد و من وسط پیست رقص ثابت موندم« بودش

 کامال واضح بود.
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نم بارون دو روز قبل روش مونده بود. دستم های کمرنگی از نمروی تاب فلزی بالشتک نرمی بود و لک 

 رو به کنارم روی بالشت زدم و با لبخند ازش دعوت کردم:

 بشین._

الی آهنگ نفس غمگینش کار راحتی بود برای منی  نفسش رو خسته بیرون فرستاد و تشخیص آه از ال به

 هاش همخواب شده بودم.که تمام دیشب با نفس

 کنه میرم بخوابم.سرم درد می_

 قبل از این که بره دستش رو گرفتم. سرش به سمتم چرخید که با حفظ لبخندم گفتم:

 بذاری؟ساعت یک شبه! دلت میاد منو این موقع شب تو این باغ درن دشت تنها _

حرف کنارم نشست. دستم رو ول نکرد و منم تمایلی به اما بی« خب بیا بریم داخل»توقع داشتم بشنوم 

 این کار نداشتم.

 چی شده آیهان؟_

تونست بروزش بده مشت دستم رو میون دستش فشار داد. انگار که دستش رو از حرص و خشمی که نمی

 کرد.

خواهرت بود اما تو حتی یه لبخند کوچیکم نزدی. نگرانشی؟  نمی خوای با من حرف بزنی؟ امشب عروسی_

 بعد از اون همه قولی که از هاوش گرفتی!

 طاقت پرسیدم:با سرش حرفم رو رد کرد که بی

 پس چته؟_

اش. پوزخندی زد و صداش مملو از ناامیدی و خشم و های سرخش و خستههام. با چشمزل زد به چشم

 حرص خفته بود:

تیم اون پرونده به کمک من احتیاجی ندارن و تمام این »هام و گفت اف زل زد تو چشمسردار صاف ص_

گفت اگه بازم حرفی از اون پرونده «! یک ماه منو فرستاده پی نخود سیاه تا از شر اصرارهام خالص بشه

 کنه.بزنم تبعیدم می

 تاب حرفش رو بریدم.بی هایی مثل مرتضی و سمناز ترس دوباره دور شدنش و تنها موندن میون دشمن

 پس دیگه حرفش رو نزن._
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 ی ترس و اضطراب من بشه ادامه داد.توجه به حرفم، بدون این که متوجهبی

کردم تا این یک ماه تموم هه! تمام این سی روز بازیچه شده بودم. تمام این مدتی که من روز شماری می_

 خندیده. بشه و برگردم و برم سر اون پرونده سردار داشته به ریشم می

 تر نشستم و دستم رو روی پاش گذاشتم.بهش نزدیک

 آیهان چرا این پرونده انقدر برات مهمه؟_

 و سرخی صورتش زیر نور چراغ کامال واضح. فکش منقبض شد

چون رئیس اون باند، پاشاست. کسی که پدرم رو کشت. نه عادی و با ضرب یه گلوله، تیر بارونش کرد. _

وجدان عوضی دزدیده شد و پاشا دستور وقتی هویت و ماموریت پدرم لو رفت توسط یه مشت قاچاقچی بی

تونه گه خودش میفیلم گرفت و برای سردار فرستاد. سردار میتیر بارون شدنش رو داد و از جون دادنش 

 ی خواهرش رو بگیره و نذاره خونش پایمال بشه اما حق منی که پسر اون مردم این وسط چیه؟حق بچه

 نگاهم کرد، درمونده و پر از غم.

باه ه که اشتاین پرونده سهم منه. حق پدرم حق منه، من باید این حقو بگیرم نه یه مشت غریبه. درست_

 ده مهرو؟کردم اما چرا هیچکس بهم فرصت جبران نمی

های سیاهش سرخ شده بودند و تمام عضالت صورتش منقبض. حال بدی داشت و حال های چشمسفیدی

کردم اما من زبون یک سروان رو بلد نبودم های امشبم رو به کامم زهر کرد. درکش میبدش تمام خوشی

 آرومش کنم. تنها گفتم:دونستم چی بگم تا و نمی

 خواد. حتما به صالحته.تو خواستی اما نشد. به این فکر کن که خدا نمی_

برعکس تصورم فشار دستش روی دستم کم شد و انگار با همون جمله آروم گرفت. نگاهش رو با مکث 

نفس  .دهام گرفت و با هردو دستش چنگی به موهاش زد و دستی به صورتش کشینسبتا طوالنی از چشم

 لش داد.گرفت و با صدا به بیرون هُ

اگه این کارو انتخاب کردم واسه این نبود که پدرمم یه زمانی سرهنگ بود، واسه این نبود که بهش عالقه _

 داشتم، واسه این بود که به خودم قول داده بودم اجازه ندم خون پدرم پایمال بشه.

 سرش رو با افسوس تکون داد و آه کشید.

 استم اما خدا نخواست.آره من خو_
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 تلخ لبخند زد و دوباره نگاهش رو بهم دوخت.

ی خواهرش لگدمال بشه، ذاره خون بچهطوری واقعا به صالحمه. سردار مرد خوش قولیه، نمیشاید این_

 گیره از اون عوضی.حق پدرمو پس می

گذاشت و به گرمی وار برای دلداریش روی پاش حرکت دادم که دستش رو روی دستم  دستم رو نوازش

هام کم کنه اما این لبخند تظاهری کجا و اون لبخندی که صبح صاف فشرد. به روم لبخند زد تا از نگرانی

 و ساده تحویلم داده بود کجا!

کنه که هنوز بعد از این همه سال به فکر حقشی و به یاد من مطمئنم پدرت خیلی بهت افتخار می_

 خونش.

ی اتفاق تلخی که کامال واضح بود با وجود سی خواست دربارهدیگه نمیسعی کرد بحث رو عوض کنه. 

 سال سن هنوز باهاش کنار نیومده حرف بزنه.

 امشب حسابی خسته شدی._

ی تلخ مرگ پدرش و ناکام موندنش توی گرفتن حق منم نخواستم که بیشتر از این با یاد گذشته و خاطره

اش های مردونهام رو با انگشتهای سرخ حناییشتم و انگشتاش گذاپدرش عذابش بدم. سرم رو روی شونه

 بازی دادم.

 خیلی، فردا هم ساعت ده صبح کالس دارم._

 شه نری؟نمی_

ها دیگه صداشون در اومده. اصال روم هام رو تق و لق برگزار کردم. بچهنه. از وقتی ازدواج کردم کالس_

 شه این ماه ازشون شهریه بگیرم.نمی

 خب نگیر._

 خورم اما باید همین کارو بکنم.ی باشگاه یکم به مشکل میبا این که توی پرداخت اجاره_

اش باال آورد و سر خودش رو به سمت پایین کشید ام نشست و سرم رو کمی روی شونهدستش زیر چونه

 هام.تا نگاهش راه پیدا کنه به چشم

 کنی؟نمیجام؟ چرا روی من حساب باز پس من برای چی این_
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 هامهاش رو دور شونهاش به آغوشش منتقل کردم و اون دستلبخندی به روش زدم و سرم رو از روی شونه

 حلقه کرد.

ی باشگاه و قسط ماشینم باید از کار کردنم در بیاد من عادت کردم فقط رو خودم حساب باز کنم. اجاره_

 وقت کشیه. خوره و فقطکه اگه در نیاد کار کردنم به هیچ دردی نمی

 مگه ماشینت قسطیه؟!_

 تعجب داره؟_

 وقتی که پدرت نمایشگاه ماشین داره آره._

 اش فاصله دادم و با اخمی که بیشتر از دقت بود پرسیدم:سرم رو از سینه

 چرا همه توقع دارن چون پدرم نمایشگاه ماشین داره زیر پام ماشین مفتی باشه؟_

 ماشین هاوش هم قسطیه؟_

 م:خندیدم و گفت

آورد و دنبال کارهای معافیش بود که البته هربارم به رفت و بهونه میهاوش انقدر از زیر سربازی در می_

خورد بابام شرط گذاشت که اگه بره خدمت وقتی که خدمتش تموم شد به عنوان کادوی پایان بست میبن

خواست ش اون ماشینی که میذاشت بابام حتما بهخدمتش یه ماشین بهش میده. البته اگه این شرطم نمی

 داد.رو می

 اون وقت چرا تو..._

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده چون سوالش رو فهمیدم.

 من از چیزهایی که مفتی و راحت به دست بیان خوشم نمیاد._

 ابروش باال رفت و بعد با پوزخند به راحت ازدواج کردن و زیر یک سقف رفتنمون کنایه زد:

 پس خوش به حال منه._

 منظورش رو فهمیدم به خاطر همینم گفتم:

 یه سری چیزها درسته که راحت به دست میان اما حفظ کردنشون به راحتی به دست آوردنشون نیست._

 تنها جوابش در جواب حرفم نگاه بود و نگاه.

 تالش برای حفظ یه سری چیزها قشنگه؛ نشون عالقه ست و ارزشمندی اون شیء یا..._
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ورتم هاش که از گردی صی توی انگشتم رو باال کشیدم و به چشمه بودم به سمت حلقهنگاهی که سوق داد

 شد چشم دوختم.جدا نمی

 یا شخص._

ای که صبح به روم زده بود. لبخندش و آرامش برگشته به های صاف و سادهلبخند زد. از همون لبخند

 هاش لبخند روی لبم آورد.چشم

 بهت داره قبول کرده ماشین ازش بخری.که ای عجیبه که پدرت با این همه عالقه_

 از یادآوری اون روزها خندیدم.

فروشم گفت برو یه نمایشگاه دیگه و من به تو چیزی نمییک ماه تمام دعوا داشتیم. لج کرده بود و می_

 ی ماشینم بره تو جیب یه غریبه...خواست سود معاملهاما خب من دلم نمی

 شوکه و حیرت زده زد.ای با این حرفم تک خنده

 دونستم فکرت تا این حد اقتصادیه.تا کجاشو فکر کردی! نمی_

اش انرژی گرفتم و خستگیم رو فراموش کردم و با هیجان براش تعریف کردم؛ از روزهای از صدای خنده

شین خرید ارفتم و گاهی با ماشین بابا تا این که بابا برام مدانشجویی که گاهی با ماشین مامان دانشگاه می

تقریبا  و«. تونو پس میدمامانته دستم، به محض این که رو پاهای خودم بایستم امانتی»و من بهش گفتم 

کم با پس اندازی من از همون روزهای دانشجویی کار کردن و تدریس دفاع شخصی رو شروع کردم و کم

 که جمع کرده بودم کارم رو رسمی کردم و باشگاه خودم رو افتتاح کردم.

بخش من هم مانع پر صحبتی لذتخواست از لبش جدا بشه و انگار همبا همون لبخندی که دلم نمی

 شد سر تکون داد.کشیدنش می

 ای عین تو کمه.طور. چه خوب. دخترهای مستقل و خودساختهپس که این_

 یید کردم.أبا غرور حرفش رو ت

 درسته._

جامش هایی دارم که انبگو. یادت نره من در قبال تو مسئولیتبه هرحال اگه به پول نیاز داشتی حتما بهم _

 وظیفمه.

 در مقابل لحن جدیش لبخندی نثارش کردم و با پلک زدنی محکم در جوابش گفتم:
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 باشه._

 کمی سکوت بینمون ایجاد شد تا این که پرسیدم:

اه بگذرونه برای کسب ی کوتاه کارآموزی توی آزمایشگدین سها از همین االن یه دورهچرا اجازه نمی_

 تجربه؟ یا یه جای دیگه مشغول به کار بشه؟

 خودش که تا حاال چیزی نگفته، اگه هم گفته حتما پدرش صالح ندیده که اجازه نداده._

 آیهان؟_

 منتظر نگاهم کرد که رک پرسیدم:

 دونی؟چرا سها رو خواهر خودت نمی_

 دیگه ردی از لبخند روی صورتش نبود.

 ی زده؟ اون خواهرمه، از بطن مادر من.کی همچین حرف_

 پس چرا..._

 سوالم رو فهمید و با پوزخند گفت:

ر پدتو دخالت نکن دخترم هنوز بی»چون اون پدر داره. این حرفیه که بارها از خود آقامرتضی شنیدم. _

ه من شنشده. تو کاریت نباشه من خودم حواسم به دخترم هست. تو الزم نکرده به من گوش زد کنی تولد

دونم دخترم چه روزی به دنیا اومده. تو حواست به خواهر خودت سارگل باشه دختر من پدر خودم می

دونه آقامرتضی ست وگرنه من بینی؟ اونی که منو برادر سها نمیمی« داره و نیازی به وکیل مدافع نداره.

یاد گرفتم فاصله رو حفظ کنم تا ام دارم. انقدر این حرفا رو شنیدم که دیگه یادم نرفته یه خواهر دیگه

شد اما سنگ رو یخ نشم، حتی این حرفا روی پوالد هم تاثیر گذاشته. قبال یه لحظه هم از سها غافل نمی

 زنه.زنه و حتی بهش زنگم نمیاالن دیر به دیر سر می

 کی گفته تو حق نداری حواست به خواهرت باشه؟ مرتضی فقط... فقط... اون مردکِ..._

باال رفت و نگاهش تیز و مچ گیرانه شد. لبم رو به دندون گرفتم و نفرت موجود توی لحنم رو توجیه ابروش 

 کردم:

کنند خوشم نمیاد. اون چه بخواد چه نخواد تو برادر سهایی و حق از کسایی که تو روابط بقیه دخالت می_

 داری گاهی نظر بدی تو زندگیش و حواست بهش باشه.
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 ان سهایی؟ مامان و آقامرتضی خیلی هواشو دارند.حاال چی شده تو نگر_

هاش کمی این پا و اون پا کردم. کار درست این بود که اتفاق شب حنابندون رو بگم اما وقتی یاد ترس چشم

ترسیدم. امشب اون فندک رو به پوالد سوخت و از پیامد کارم میافتادم دلم براش میهاش میو اشک

آره، خیلی »؟ و اونم بعد از کمی فکر کردن جواب داده بود «مال توئه»ودم نشون داده بودم و پرسیده ب

جایی که به کله خراب بودن پوالد پی برده بودم و از اون« وقت پیش گمش کردم. از کجا پیداش کردی؟

زنه تا حال سمن رو بگیره نتونستم اشتباه سها رو باهاش درمیون دونستم دست به هر کاری میو می

 ترسیدم سها با نادونی و سادگیش وارداستش هم گفتنش ترس و نگرانی داشت هم نگفتنش. میبذارم. ر

یید کرد اون فندک مال خودشه أش لطمه وارد کنه. این که پوالد تمسیری بشه که به خودش و زندگی

. هدکمی امیدوارم کرد به راستگویی سها و خیالم راحت شد که خودش اقدامی برای خرید فندک انجام ندا

 نگرانش بودم و محال بود این مسئله حاالحاالها از ذهنم پاک بشه.

 مهرو چیزی شده؟_

 مکث کردم. اما در آخر جواب دادم:

 نه._

 مشکوک شده بود.

 مطمئن باشم چیزی نشده؟_

گم . انگار بهم کامال اعتماد داشت و باور داشت دروغ نمییید کردمأپلک زدم و با تکون سرم حرفش رو ت

 ای نپرسید و گفت:سوال دیگهکه 

 بریم بخوابیم._

داد و موج مالیمی روی استخر های درخت گردو رو تکون مینفس عمیقی کشیدم و به بادی که شاخه

 نداخت اشاره کردم.می

 حیف این هوای خوب نیست که ازش لذت نبریم؟_

 ترسی تنهات بذارم؟کنه. اگه نمیمن سرم درد می_

 دستش رو گرفتم تا نره.ای کردم و اخم بامزه

 اگه نترسمم تو باید انقدر جنتلمن باشی که تنهام نذاری._
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 این آقای جنتلمن سردرد داره._

 دستم رو روی پام زدم و با لبخند دندون نمایی گفتم:

 کنه.های عمیق بکش، هوای تازه حالتو بهتر میسرتو بذار رو پام و چشماتو ببند و نفس_

جا  اش رو که فقط روی تابترین نقطه تاب رفتم و اون نیم تنهو من به گوشه نیمچه لبخند کمرنگی زد

هایی شد که دیگه به نقطه شد خم کرد و سرش رو روی پام گذاشت. یک لحظه فکرم درگیر فاصلهمی

ی موهای هام الصفر رسیده بودند و تمام سدهای بینمون شکسته شده بود. با لبخند رضایتمندی انگشت

 لغزیدن سر خورد.یون نسیم آروم گاهی روی پیشونیش مینرمش که م

 چشماتو ببند._

 بدون این که به حرفم گوش کنه و نگاهش رو از آسمون بکنه گفت:

سردار فهمید با کارش خیلی به هم ریختم برای همین ازم خواست یک هفته استراحت کنم و با این _

 مسئله کنار بیام و بعد برم اداره.

 :با اشتیاق گفتم

 تونی تمام سی روزی که از نو عروست غافل شدی رو هم جبران کنی.این که خیلی خوبه، تازه می_

 نگاهش هنوز به آسمون بود اما لبش به لبخندی کج باز شد.

 دوست داری با یه سفر چند روزه جبرانش کنم؟_

 با ذوقی که از صدام پیدا بود گفتم:

 خیلی اما کالسام چی؟_

 کنی؟شه یه کاریش بنمی_

ی هآموزن. شاید بتونم به بهانشون دانشباید با شاگردهام حرف بزنم. فصل امتحاناتم که هست. اکثریت_

 امتحاناتشون یه چند روزی رو تعطیل کنم.

 خوبه._

های هردومون به این سفر نیاز داشتیم. هم برای حالمون خوب بود هم برای سفت و سخت شدن پایه

 بیشتر.زندگیمون و هم برای شناخت 

 ریم ماه عسل.آخ جون می_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

451 
 

صداش رو شکار کنم. نگاهی بهم ی بیهاش لرزید و من خم شدم تا خندهام شونهاز ذوق و صدای خنده

 تر و گفتم:انداخت که سرم رو بردم نزدیک

 های منه؟!چی شده که امشب نگاهت مدام به چشم_

 فشار داد تا لبخندش رو پنهان کنه نگاهش رو ازم گرفت و باز به آسمون دوخت. لبش رو روی هم

 آخه لنز آبیت چشماتو خوشگل کرده._

خواد با این ضدحال حالم رو بگیره برای همین موهاش رو به نرمی کشیدم و با حرص واضح بود که می

 ساختگی گفتم:

 های معمولی خودم خوشگل نیست؟بدجنس یعنی چشم_

 ساده گفت اما صادقانه گفت:

 هست._

هام به صورت هام میون موهاش دوباره نرم و آهسته شد و نوازش رو شروع کردند. چشمحرکت انگشت

اش بود و ته ریشی که هرکاری کرده بودم امروز نزده بودش. دیگه باهاش غریبه نبودم انقدر آشنا مردونه

 نشده بود که اون عطر گرمش رو از روی تن خودم نفس بکشم. برعکس تصور خودم و بابا و حتی ماما

 حال من کنار آیهان خوب بود.

کم ته ریشش کشیده شد. پلک زد اما نگاهم نکرد. سرم رو باال دستم از بین موهاش به روی شقیقه و کم

بردم و نگاهش رو دنبال کردم تا ببینم توی آسمون چی این همه نظرش رو جلب کرده که نگاه ازش 

 میقی باز شد.هام به لبخند عافتاد و لب (ماه) گیره، چشمم بهنمی

***  

 شتفصل ه

 گذاشت غر زد:طور که چمدونم رو داخل صندوق عقب ماشین میآیهان همون 

 ی یک ماه لباس برداشتی!ریم به اندازههمش داریم یه سفر سه روزه می_

 دستم رو با تهدید روی در صندوق گذاشتم و کمی خمش کردم.

 غر زدن نداریم، کاری نکن سرتو..._

 هشدار داد:سمن جدی 
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 این چیزها شوخی بردار نیست._

ی کت آیهان از کنار صندوق کنار کشیدش تا یک موقع عروس و بعد خیلی سریع با کشیدن گوشه

سنگدلش سر پسرش رو الی در صندوق عقب نکنه. انقدر بهم برخورد و از طرفی به قدری از این زن و 

 ونم رو بگیرم:وجدانش شاکی بودم که نتونستم جلوی زباون شوهر بی

 تونم با شوهرم شوخی کنم.دونستم نمیببخشید نمی_

مون اومده بودن تنها با صدای جدی و پر از آیهان از زبون درازیم اخم کرد و جلوی جمعی که برای بدرقه

 صالبش اسمم رو صدا زد:

 مهرو!_

وهرش چطور منو دونست مادرش به خاطر حرف شاین طرفداری از مادرش ناراحتم نکرد؛ اون که نمی

ی دوست داشتنی توی وجودم. هیچ دار نشدن و پیشگیری از شکل گیری یک نطفهمحکوم کرد به بچه

های آیهان به کامم ره اون روز چطور با ترس و بغض با خوردن اون قرص تمام ناز و نوازشوقت یادم نمی

دن و از هم پاشیدن زندگیم دار شتلخ شد و حسرت نشست توی دلم. حاال هم منم و یک دنیا ترس بچه

هاش از مادرم رو با خراب کردن توسط مادرشوهر و دشمن و شوهر سابق مادرم که قصد داره آتیش کینه

 زندگی من خاموش کنه.

چنان ادامه داشت اما مادرش چیزی به روم نیاورد و منم عذرخواهی نکردم. اونی که خودش اخم آیهان هم

 و شوهرم اون بود پس الزم نبود عذرخواهی کنم. رو دخالت داده بود بین بحث من

 به سمت سها رفتم و به روش لبخند زدم.

 دوست داری سوغاتی برات از شیراز چی بیارم؟_

 لبخند خجولی زد و سرش رو پایین انداخت.

 هیچی. دستتون درد نکنه._

 نرم بازوش رو نوازش کردم و با لحن مالیمی گفتم:

خودت سخت نگیر. گودی زیر چشمات خیلی بیشتر از قبل شده. مراقب خودت فصل امتحاناته، زیاد به _

 باش.

 کوتاه گفت:
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 چشم._

 دوست داری برات سوغاتی لباس بیارم یا کتاب؟_

 با خنده ادامه دادم.

 ی انتخابی خودم خوراکیه.البته گزینه_

 هاش رو مصنوعی کش داد.برعکس من و لبخند بزرگم لب

 زحمت نکش زن داداش._

 شیطنت گفتم: با

 کنی.ایشاال ماه عسلت رفتی مسافرت جبران می_

م اش رو دوستانه بوسیدم و باز تاکید کردنگاهی شرمگین به مادرش انداخت و لبش رو گاز گرفت. گونهنیم

 بیشتر مراقب خودش باشه و با درس خوندن زیاد خودش رو از پا در نیاره.

ن و فقط از آیهان خداحافظی کرده بود. آقامرتضی هم که صبح ریحانه که نیومده بود برای خداحافظی از م

 ی طال فروشی. با فاصله رو به روی سمن ایستادم و جدی و بدون لبخند گفتم:رفته بود مغازه

 خداحافظ. نگران آیهان نباشید قول میدم مراقبش باشم._

 آیهان به شوخی گفت:

 ی؟خوای مراقب من باشمن خودم مراقب توأم بعد تو می_

 بهش نگاه کردم.

 ی افتادن نداره.درستشم همینه. وقتی که تو مراقب من باشی و من مراقب تو هیچ اتفاق بدی عرضه_

 حرفی نزد و تبسم محوی در جوابم زد که مادرش بهم نزدیک شد و بغلم کرد.

 زیاد وقتتون رو صرف سوغاتی خریدن نکنید سعی کنید حسابی تو این سفر استراحت کنید._

دونستم این زن و این که بغلم کرد تعجبی نکردم. رفتارش توی جمع خوب بود اما فقط خودم میاز 

 هایی کشیدند.شوهرش تو خلوت برام چه نقشه

وقتی ازم جدا شد آیهان رو هم بغل کرد و آیهان با محبت سرش رو بوسید. بعد از این که آیهان از سها 

اش به ره دیدم که سمن پشت سرمون آب ریخت. عالقههم خداحافظی کرد سوار ماشین شدیم. از پنج

 آیهان کامال واضح و پیدا بود اما نفرتش نسبت به من زیاد هم نمایان نبود.
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 کم خودش بحث رو باز کرد.تا از محله بیرون رفتیم بین من و آیهان سکوت بود اما کم

 کدورت پیش بیاد.تون من هیچ وقت دوست ندارم روی تو و مادر به هم باز بشه و بین_

رخش زل زدم و کامال جدی، با صدایی که خالی از مالیمت و نرمی بود سرم به سمتش چرخید و به نیم

 جواب دادم:

افته. من شاید خیلی خوش ی من و تو دخالت نکنه همچین اتفاقی نمیمطمئن باش تا مادرت تو رابطه_

 کسی تو زندگی شخصیم دخالت کنه.تونم اجازه بدم هر اخالق و خوش خنده باشم اما نمی

 کمی متعجب نگاهم کرد. انگار انتظار این همه جدیت رو نداشت.

 مهرو مادر فقط ترسید از این که..._

 حرفش رو بریدم.

از این که من واقعا در صندوق رو ببندم و سرت الی در بمونه؟! هه مگه با دشمن خونیم طرفم یا این _

 عاقبت شیطنتم فکر نکنم؟!ام که به ی دوسالهکه یه بچه

 دی؟مادره، نگرانیش طبیعیه. بهش حق نمی_

 دم بین صحبت من و شوهرم دخالت کنه.نه. حق نمی_

 با تشر اسمم رو صدا زد:

 مهرو!_

اگه مادرت با تو حرفی بزنه و من تو بحثتون دخالت کنم؛ مثال حرف مغازه و سود دهی و این باشه که _

سهمش برداره و من بگم نه هرکس باید حق و حقوق بقیه رو هم رعایت کنه.  آقامرتضی این ماه بیشتر از

ای ازش داری و نه بهت مربوطه دخالت ای که تو نه سر رشتهگرده بگه عروس تو مسئلهمادرت برنمی

 گه یا نه آیهان جان؟نکن؟ می

 اون جان آخر فقط برای این بود تا این بحث به قهر و دلخوری منجر نشه.

 ام.ز حواسش به جلو بود و نیمی به من و صورت جدینیمی ا

 گه اما...می_

 من جوابم رو گرفتم دیگه اما نداره عزیزم._

 تر.تر شد و صداش محکمنگاهش روی صورتم کمی طوالنیاین بار نیم
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 داره. حرفم رو قطع نکن. من از این که کسی حرفم رو قطع کنه اصال خوشم نمیاد._

 ه.شهم رو ازش گرفتم و به جلو دوختم که دیدم داره به پمپ بنزین نزدیک میکمی ناراحت شدم. نگا

اما حرف مادر من فقط از نگرانی و ترسش بود، همین. به این فکر کن که تو هنوز خودت مادر نشدی و _

 های یه مادر رو درک کنی.ها و حساسیتتونی نگرانینمی

های گلوم جاگیر شد. بعد از ازدواجم درگیر حس با این حرفش حس کردم یک چیزی شبیه به سنگ توی

شدم. آره منی که دختر سفت و سختی بودم و یک روزی شعارم این بود که تازه و اتفاقات جدید می

خواستم بعد از ازدواجم، با این حاال بغض کرده بودم از این که می« های تو رو ندارههیچی ارزش اشک»

شم و حاال دار باما به مسئولیت پذیر بودنش ایمان پیدا کرده بودم بچهکه شناخت کاملی از آیهان نداشتم 

هایی که حقم نبود پا گذاشته به وجودم و مانع غنج زدن دلم ها یک سری ترسبعد از شنیدن اون حرف

تر خواستم با یک بچه زندگیمون گرملی که کامال متعلق به منه، بشه. میواز تصور یک دختر بچه گوگ

مون و ییتر؛ اما حاال ترسیده بودم...! ترسیده بودم اون بچه بشه باعث جداند من و آیهان محکمبشه و پیو

 دار و غیرضروریریحانه جای منو براش بگیره. شاید این همه ترسم بعد از شنیدن یک مشت حرف، خنده

ا همون گذشته ترسه و مرتضی باش میباشه اما من با چشم خودم دیدم که چطور سمن از رازهای گذشته

های مرتضی هربار که چشمش به مامان یا بابا افتاده. من کنه. من کوه کینه رو دیدم تو چشمتهدیدش می

ترسید ی عزیز مینامهی مرتضی رو قبول کرد چون از برمال شدن وصیتدیدم که سمن با سکوتش نقشه

بود که بر طرز اغراق آمیزی برای سردار ای نامه رو تغییر بده ریحانهتونست اون وصیتو تنها کسی که می

 عزیز بود.

و نم اشک توی چشمم رو با  ی کنارم چرخوندمماشین که توقف کرد خیلی زود سرم رو به سمت پنجره

شد. چقدر زود جای هام اشکی مینوک انگشتم گرفتم. این اولین بار بود که به خاطر مادر شدن چشم

های یک زن متاهل گرفته بود. مهروی سابق عالقه خوش گذرون روی دغدغههای مهروی مجرد بیعالقه

های همون مهرو حفظ زندگی مشترکش هدفش خوشبخت بودن و با خنده زندگی کردن بود حاال به هدف

 ر.تتر و حتی با تجربهتر، پختهتر شده بودم و عاقلهم اضافه شده بود. عوض نشده بودم فقط کامل
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شه اما دستش رو روی دستم که مشت کرده حرف پیاده میفکر کردم بی. دآیهان کمربندش رو باز کر

های هاش رو روی خودم دیدم. از همون لبخندهاش کشیده شد و چشمبودم گذاشت. نگاهم به سمت چشم

 وَریش به روم زد.کج و یک

 فهمی ناراحت شدن االنت الکیه.وقتی که مادرِ دخترماه من بشی اون موقع می_

ز ام رو باتر شد. لب روی هم فشردم تا نلرزند. آیهان دست مشت شدهبغض توی گلوم بزرگحس کردم 

 کرد و گفت:

 بخند. من عادت ندارم به این مهروی دلخور و جدی._

 لبخند کجی زدم که اخم کرد.

 طوری نه. مثل همیشه.این_

 خندم؟مگه همیشه چه جوری می_

 لبات.کنه روی جوری که انگار ماه طلوع می_

 با این حرفش واقعی و از ته دل لبخند نشست روی لبم که اخمش رو باز کرد.

 دقیقا همینه._

دستم رو ول کرد و از ماشین پیاده شد که به لبخند خودم توی آینه نگاه کردم. هربار لبخندم رو زیبا 

ر ماه خندی انگامی وقتی»ها ابراز عالقه نبود پس چی بود؟ بار قبل گفته بود کرد؛ اگه اینتوصیف می

 کردم، حتی اگه در حد یک جمله باشند.های بقیه رو هیچ وقت فراموش نمیو من محبت« شهکامل می

 وقتی باک ماشین رو پر کرد بعد از پرداخت هزینه بنزین سوار شد و به سمت شیراز راه افتاد.

رسیدیم هم طوری هم زودتر میینگم اگه با هواپیما یا قطار رفته بودیم بهتر بود. اولی من بازم می_

 شدیم.خسته نمی

 کرد جواب داد:طور که هدستش رو روی گوشش تنظیم میهمون

 ی اضافی هست؟وقتی خودمون ماشین داریم چه احتیاجی به هزینه_

 با خنده و چشم غره گفتم:

 خسیس._

 نگاهی بهم انداخت.اونم لبش کش اومد و نیم



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

457 
 

 من اثر کرده. کمال هم نشینِ اقتصاد دان در_

 من مجبورم دو دوتا چهارتا بکنم تو دیگه چرا؟ شما که طال فروشی و چنتت پره._

 طال فروش! من سهمی تو اون مغازه ندارم._

 ام بهش جلب شد. ادامه داد.توجه

 ی اون مغازه مال مادر و عزیز و سرداره.سرمایه_

 آقامرتضی؟_

 پوزخند زد.

 گیره.ود ماهی میآلگل فقط ماهیگیر ماهری که از آب _

 یعنی اون هیچ سهمی تو مغازه نداره؟_

کسی که یه شاگرد مغازه بوده چی تو چنته داشته که بخواد تو اون مغازه سرمایه گذاری کنه؟ آقامرتضی _

 شاگرد مغازه و پادوی پدر من بود.

 از لحن غیر انعطاف و خالی از مهرش مشخص بود که از آقامرتضی خوشش نمیاد.

 واج مادرت موافق نبودی؟با ازد_

 هنوزم نیستم._

 پس چرا جلوشو نگرفتی؟_

تونه بکنه جز قهر و ی ده ساله چیکار میوقتی مادرم ازدواج کرد من فقط ده سالم بود. یه پسربچه_

ای نداشت. مادرم یه زن حامله ی این کارها رو کردم اما هیچ فایدهاعتصاب غذا و حتی گاهی دعوا؟ همه

د داشت تنهایی از پس بزرگ کردن یه دختربچه و یه پسر ده ساله و یه مادرشوهر مریض بود که اعتقا

های اول رفت و آمدش به باغ رو و نزدیک شدنش به ما و مادرم رو شروع برنمیاد. مرتضی از همون ماه

 کرد و به محض فارغ شدنشم ازش خواستگاری کرد. هه به قول خودشون وجه اشتراک زیاد داشتند؛ مادر

 ی بدون پدر داشت و مرتضی یه پسر بدون مادر.من دوتا بچه

کردم اما از طرفی هم سمن اخمش برگشته بود بین ابروهاش و تمام نگاهش به جاده بود. درکش می

 جوون بوده و حق زندگی داشته.
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مادر پوالد چطور مرده؟ شب خواستگاری حرف عجیبی زد، به مرتضی گفت من فقط یه ناموس داشتم، _

 مادرم که اونم تو کشتی.

طور که شنیدم اوضاع مادر پوالد با این که سن زیادی نداشت اما زود گرفتار مشکالت قلبی شد. اون_

نابسمان زندگیشون باعث تشدید بیماریش شده. یه شب هم که یه دعوای حسابی بین مرتضی و زنش 

پدرش رو مقصر مرگ مادرش  گیره. پوالد همیشهپیش میاد قلب زنش از شدت استرس و هیجان می

ی ده ساله دعوا راه انداخته و کنم جلوی چشم یه بچهدونه. گاهی بهش حق میدم، وقتی تصور میمی

 سوزه.شاهد مرگ مادرش بوده دلم براش می

 لبخند تلخی زد.

 رفتن تو اتاق یاشد یا خودشون میپدر من خیلی رو این چیزها حساس بود. هروقت با مامان بحثش می_

 خواست برم تو اتاقم.از من می

 نفسم رو با صدا بیرون فرستادم و با ناراحتی گفتم:

 خدا بیامرزدشون؛ هم مادر پوالد رو هم پدر تو رو._

ان دادم به پای« هروقت خسته شدی بگو من بشینم پشت فرمون»مدتی توی سکوت گذشت که با گفتن 

 جو سنگین. در جوابم گفت:

 اب.نه. اگه دوست داری بخو_

 گوشیم رو از داخل کیف دستیم برداشتم.

 بره.خوابم نمی_

ها رو باز کردم. شب عروسی هاوش کلی پیج شخصی اینستاگرامم رو باز کردم و دونه به دونه استوری

ی جایی که این پیجم کامال خانوادگباهاش عکس گرفته بودم و یکی از عکسامون رو پست کرده بودم. از اون

 کامنت تبریک گذاشته بودند. خود هاوش کامنت گذاشته بود:بود تمام فامیل 

 ی داداش.هات بگردم یکی یدونهمن دور خوشگلی_

کامنتش رو الیک کردم و در جوابش ایموجی بوس و قلب فرستادم. نگاهم به آیدی فراز افتاد که روی 

 کامنت هاوش ریپالی کرده و گفته بود:

 این که نشد بیایم. براتون آرزوی خوشبختی دارم.بازم تبریک هاوش جان و شرمنده بابت _



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

459 
 

جایی که کال از عمه بهین روی حرفش با هاوش بود و الزم ندونستم من جوابش رو بدم. و هاوش از اون

سر مرگ محمدپیمان نیش و کنایه، بهتره بگم زخم زبون زیاد شنید دیگه هیچ وقت به گرمی سابق با 

ش به من اج من و فراز و صمیمیت بیش از حد فراز و گاهی نزدیکیاون رفتار نکرد و سر جریانات ازدو

اش با فراز هم گرماش رو از دست داد. به خاطر همین هم در جوابش تنها کم رابطهشد و کمعصبانی می

 گفته بود:

 تشکر._

 جایی که توی اینستاگرام هم خبری سرگرمم نکرد تصمیم گرفتم الیو بذارم. صدای ضبط ماشیناز اون

 آیهان رو که روشن بود اما صداش کم بود، بلند کردم که نگاه سنگینی بهم انداخت.

 م.شسردرد می_

ها و گوشیم رو باال گرفتم و شالم رو مرتب کردم. با شیطنت نگاهی بهش انداختم و در حالی که فامیل

 شدند در جوابش گفتم:های نزدیکم یکی یکی وارد الیو میدوست

 .عزیزمشم دوای دردت می_

باال  هایی که یکی یکیسف تکون داد که به کامنتأی لبش هم قاطیش بود سری از تندهبا تعجبی که خ

 شون سالم و احوال پرسی بود.اومد نگاه کردم. مضمون همهمی

 دستی تکون دادم و با لبخند گفتم:

 های بَروبَچ._

 بیاد داخل کادر. سر آیهان با ضرب به سمتم چرخید که گوشی رو باالتر گرفتم تا

 ها.جناب سروان سالم کن به بچه_

 آیهان اخمی تحویلم داد و نگاهش رو به جاده برگردوند که با خنده گفتم:

 چه جناب سروان بد اخالقی._

 کوثر کامنت گذاشت:

 اوف به خدا خیلی بد اخالقه. هم بد اخالق هم ترسناک._

 ام بلند شد.صدای قهقهه
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گفته. کوثر ورپریده جوری حرف نزن که انگار آیهان باهات دعوا کرده یا حرفی آیهان ببین کوثر چی _

 بهت زده.

 با غرور و سرفرازی ادامه دادم.

 تا جایی که خودم به خاطر دارم حتی نگاهتم نکرده. _

 تفاوت باشه اما کنجکاو شده بود.خواست بیونستم بفهمم آیهان با این که میتمی

 به جوابی که کوثر در جوابم کامنت کرد توجه نکنم. کامنت محمدحافظ باعث شد

 ؟هللاشاندر. مرسی ما خوبیم. تو که خوبی ابَه آقا وکیله! سالم علیکم برابَه_

 در جوابم کوتاه گفت:

 خوبم._

 بینید؟بچه ها این جناب سروان بد اخمی که کناره من نشسته رو می_

 ی آیهان.زوم کردم روی چهره

 ها و صورت عبوس.بره ماه عسل اونم با این اخممنو می خوب ببینیدش، داره_

 ی بلندی گفتم:فهمیدم. با خندهمی منآیهان نگاهی بهم انداخت که معنیش رو فقط 

دین به کوثر که بگه این آقاهه ترسناکه. کنه؟ حتما شما هم حق میبینید چطوری داره نگاهم میمی_

 بار که دیدمش چیکارم کرد. آره واال ترسناکم هست. اگه بدونید اولین

 ها این شد:خندیدم و اکثر کامنت

 مگه چیکار کرد؟_

 به آیهان نگاه انداختم.

 بگم؟_

 قطعش کن._

 ها بود گفتم:طور که نیمی از حواسم به کامنتتوجه به حرفش همونبی

اید شی بمیبقیه برخورد اولشون عشقوالنه ست و از این صحبتا اما وقتی زن یه جناب سروان بد اخم _

تون با هفت تیر شروع بشه و تازه اگه عین من خوش شانس باشی از زیر تیر توقع داشتی باشی آشنایی

 پوشی.بری و رخت عروسی میاش جون سالم به در میاسلحه
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 های آیهان ادامه دادم.های خودم و حرص خوردنمیون خنده

 کنه.عالقه کرد چه آهنگایی تو ماشینش گوش می اش ابرازبیاین ببینیم این جناب سروانی که با اسلحه_

 تا خواستم دوباره صدای ضبط رو که آیهان کم کرده بود بلند کنم محمدحافظ پرسید:

 جریان اسلحه چیه؟_

 با خنده زدم به بازوی آیهان.

 عزیزم ببین حافظ چی پرسیده؟_

 آیهان بدون این که به کامنت نگاه بندازه هشدار داد.

 مهرو خانوم.پشت فرمونم _

 زیرلب بهش گفتم تخس و بلندتر جواب حافظ رو دادم:

شه خوردش یه شب منو بیرون خفت مَن عسلم نمیجریانش اینه که این جناب سروانی که حاال با یک_

اش رو گذاشت رو سرم و کرد و گفت که یه دل نه صد دل عاشقم شده. بعد که من ردش کردم اسلحه

 «!کنمام میهای ادارهزه تو خوراک سگگی بله یا جنایا می»گفت 

 دیدم که آیهان لبش رو توی دهنش کشید تا نخنده.

ی ، گفتم با اجازهبله دقیقا همین جمله رو گفت. منم که دیدم بچه با ابهتیه و همچین مشتی مرده_

 ــله.ببزرگترها 

ی بابا ای که توی خونهزهام اتاقک ماشین رو پر کرده بود و حالم خوب بود، به همون انداصدای خنده

 هام که از قضا همکارمم بود پرسید:صاحب آرامش و خوشبختی بودم. یکی از دوست

 مهرو شوهرت الله؟_

دونستند و وقیحانه حرف هایی که حد خودشون رو نمیام رو جمع کردم و ابرو در هم کشیدم، از آدمخنده

 زدند به شدت بیزار بودم.می

 داری با شوهرم که نداری پس مراقب حرف زدنت باش. حنانه تو با من شوخی_

 آیهان کنجکاو نگاهم کرد. انگار حنانه ناراحت شد که از الیو بیرون رفت.

 خیلی آروم پرسید:

 چی گفت دوستت؟_
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 بدون این که بخوام الیو رو قطع کنم جوابش رو دادم:

 چیز مهمی نگفت._

 تی.شی، اینو خودت گفتو فقط در موارد خاص جدی می_

 تر از تو عزیزم؟هنوزم سر حرفمم هستم و چه کسی خاص_

هام و بعد به گوشی توی دستم انداخت. انگار فکر کرد این حرفم فرمالیته ست فقط به نگاهی به چشم

ادم دطور نبود. من کال به هیچکس اجازه نمیخاطر این که اکثر آشناها مشغول تماشامون هستند اما این

 م نظر بده یا بهشون توهین کنه.ای خانوادهدرباره

چرا هاوش نیست؟ ساعت یازده ست اما تازه دومادمون انگار هنوز خوابه. خب بریم یکم فضولی کنیم _

 های جناب سروان.بین آهنگ

 با صدای آهنگی که تازه شروع شد گفتم:

طوری خونه ها. اینرام میها بلَ لَ! البته از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون گاهی از این آهنگاُ _

اش منو مورد محبت خودش قرار میده که دل و دین نبینید جدی و ترسناکه گاهی انقدر با اون اسلحه

 بره از ما.می

 ای به دستش زدم و وقتی نگاهم کرد شیطون ابرو باال انداختم.با آرنجم ضربه

 مگه نه جناب سروان؟_

 خوای یه چایی بدی به ما؟قعطش کن. نمی_

 توجه به حرفش رو به گوشی کردم و خطاب به فالورها گفتم:بی

 تونه محبت کنه.اش نیست نمیامروز یکم بد اخالقه، نه که اسلحه_

 با قهقهه ادامه دادم.

 شو غالف کرده.محبت_ 

خیال خوندن نظرهاشون شدم و گفتند اما من بیذاشتند یا چیزی میی فالورها کامنت خنده میهمه

 طور که نگاه شیطونم به آیهان بود لب زدم:خواننده همونهمراه 

 نبضم ضربانم دست من نیست... جانم... مهربانم_

 عشقت افتاده به جانم ای پری رو
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 بلند جیغ زدم:

 ی پوکر بیشتر به هالک شباهت دارن.بینید که جناب سروان با این قیافهگه ها وگرنه میمنو می_

رو کنترل کنه و خندید. دستش رو به سمت گوشی دراز کرد تا بگیردش که بار آیهان نتونست خودش این

هام قفل کرد و جوری دستم رو فشرد و هاش رو الی انگشتمانعش شدم و دستش رو گرفتم. انگشت

 بوسید.شد و لبخندم رو مینگاهم کرد که حس کردم اگه گوشی در حال الیو گرفتن نبود خم می

 اسمت شد ورد زبانم_

 لبم وا شدقفل ق

 عشق تو دوا شد به یه لبخند

 در دل طوفانی به پا شد

 دلم انگار یک آن از سینه جدا شد

 م رو به سمتش تکون دادم و ادامه دادم.اانگشت اشاره

 باید دل من از دل تو دل بِرُباید_

 باید ز تب عشق تو جانم به لب آید

ورتم بود و خیال دل کندن و رفتن نداشت آغوش صرو به گوشی بلندتر همراه با لبخندی که هنوز هم

 خوندم:

 تر از ماتر و دیوانهپیدا نشد عاشق_

 که آیهان بلند جوری که صداش توی الیو بپیچه فقط توی همین یک تیکه با خواننده همراهی کرد:

 دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید._

 زدم.با ابروش به من اشاره زد که با قهقهه بلندی مشتی به بازوش 

 خیلی بدجنسی._

 تر نشدم.پس قطعش کن تا بدجنس_

 همون موقع هاوش وارد الیو شد که گفتم:

 تازه آقا داداشم اومد بذار یه حال و احوالم با اون بکنم. چطوری هاوشی؟_

 در خواست الیو دونفره داد که قبول کردم و تصویرش روی گوشی افتاد. با ذوق گفتم:
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 برم؟ سالم داداشی. خوبی قربونت_

 آیهان یک جوری نگاهم کرد. دستم رو روی پاش گذاشتم و لب زدم:

 حسودی نکن تیمسار._

 صدای هاوش توی ماشین پیچید.

 بینم کنسرت راه انداختی آبجی خانوم.می_

 خوندم.بله دیگه. دیر اومدی شما، داشتم حرف دل آیهان رو می_

های ینی ماشی پشت سر و فاصلهحواسش به جاده آیهان واکنشی نشون نداد. نگاهش به آینه ماشین بود و

 عقب بود.

 چه خبرا؟ سارگل خوبه؟_

 بله خوبه. ناهارم کوفته داریم._

 زد.ام این حرف رو میدونست من چقدر عاشق کوفتهجایی که میاز اون

 پس کوفتت بشه._

 با صدای بلند خندید.

 فت.رید؟ البته مامان یه چیزایی گچه خبره؟ دارید کجا می_

 ریم شیراز.آره داریم می_

 حاال چرا شیراز؟_

 هام و نگاهی پر از ادایِ عاشقانه به آیهان، جواب دادم:با پیچ و تابی به مژه

 چون مهد عاشقاست._

 های من نگاهش هنوز به آینه بود.توجه به حرفآیهان بی

 رید ماه عسل؟شما کی می_

 هامون برای پس فردا ست.بلیت_

 کجا؟به سالمتی. _
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ی کنارم به گوشم رسید. گوشی از صدای شلیک گلوله و آوار شدن شیشه« کیش»همین که هاوش گفت 

اش ی آیهان دقیقا جلوی چشمم بود و با شلیک گلولهدستم افتاد و با تمام وجود ترسم رو فریاد زدم. اسلحه

 شیشه ریخته بود.

 داد زد:

 شو برو پایین صندلی.خم_

. با تکون مردمکم تونستم موتوری که دقیقا در راستای ماشین ندنم قفل کرده بودتمام ذهن و عضالت بد

زمان میون صدای فریاد آیهان که دوباره نعره زد کرد رو با دو سرنشین سیاه پوشش ببینم. همحرکت می

صدای داد و فریاد هاوش رو هم شنیدم. تیراندازی آیهان باعث زخمی شدن یکی از « برو پایین صندلی»

ها شده بود. درست وقتی که با فریاد سوم آیهان خواستم برم پایین خیلی سریع ترمز کرد و با سرنشین

ی آیهان توی گوشم قطع شد. با خونی ها با صدای نالهرها کردن فرمون خیمه زد روم و صدای تیراندازی

 که روی صورتم پاشید از ته گلو جیغ فوق العاده تیزی کشیدم و فریاد زدم:

 هان.آی_

ی تنش رو جمع کرد و خودش رو خیلی زود ی باقی موندهاما نیرو ؛حال روی تنم افتاده بودجسمش بی

شد عقب کشید و از ماشین پیاده شد و موتور رو که با آخرین سرعت داشت از ما و ماشینمون دور می

 نتیجه موند.هدف گرفت اما تالشش بی

اهی هام سیطوسی رنگش رو پر کرده بود نگاه کردم و چشمی اشکم به خونی که کل کت از پشت چشمه

 ترسیدم.ترسیدم اما انگار از خون آیهان میرفت. از خون نمی

با صورتی مچاله و دستی که به کتف زخمیش چسبیده بود به ماشین نزدیک شد و همین که خواست خم 

بود هاش کس از عرق شده بود و لبهاش فرار کرد. صورتش تو همین چند ثانیه خیای از بین لببشه ناله

م و اپیچید توی سینهاز شدت درد. زبونم قفل شده بود، قفلِ قفل و قلبم نزدیک به مرز ایست. درد می

خواستم تا هضمش ها، شایدم روزها زمان میسرم پر از عالمت سوال بود. یک لحظه اتفاق افتاد و ساعت

 کنم!

 خل داشبور بده.مهرو...مه...رو...اون بیسیمو از دا_

 کردم که داد زد:های خیس نگاهش میهنوز مات زده با چشم
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 مهرو!_

ی ماشین سر خورد و روی زمین نشست. تر شد. کنار تنهتکون شدیدی خوردم و ضربان قلبم دردناک

شنیدم. به خودم اومدم و خیلی زود بیسیم خاموش رو های کشدار و پر از دردش رو میصدای نفس

 سرخ شده بود واز خون غلیظش  مگان رنگاش به ماشین از ماشین پیاده شدم. در اثر تکیهبرداشتم و 

هاش خشک و عضالت صورتش درهم تنیده بود دستش . در حالی که لبچنگ زد همون صحنه به دلم

تونستم حدس بزنم هر حرکتی باعث اش رو به گاز گرفتن لبش خفه کرد. میرو به سمتم دراز کرد و ناله

طور قفل و مات مونده دستم رو به سمتش دراز کردم که بیسیم رو گرفت و روشن شه. همونش میدرد

 کرد.

 ؟۱۱شاهین...شاهین _

 صدای زمخت مردی رو شنیدم که جواب داد:

 شاهین به گوشم._

 گم.گزارش یه حمله مسلحانه به من و همسرم رو رد کن و آمبوالنس اعزام کن به آدرسی که می_ 

 نده. شما حالتون خوبه؟چشم فرما_

 نه زخمی شدم. هرچه زودتر نیروها رو بفرست._

هاش رو روی هاش رها شد و روی زمین افتاد انگار دل منم هری ریخت. چشمبیسیم که از بین انگشت

 هم گذاشت و ناله کرد:

 بطری آب رو بیار._

می شاکی و پر از حواس بطری رو به سمتش گرفتم که کمسخ شده فقط به حرفش گوش کردم و بی

و سر بطری رو باز کردم. با دست سالمش گرفتش « ببخشید»حرص نگاهم کرد. منگ و هنگ زمزمه کردم 

 و یک جرعه خورد.

 خو...خوبی آیهان؟_

ای ام بیشتر شد. سوال مسخرههاش رو بست و بطری رو روی زمین ول کرد. جوابی نداد و دل آشوبهچشم

هقم چنان ثبتش بودم. کنارش زانو زدم و روی زمین نشستم. صدای هقپرسیده بودم اما محتاج جواب م

 بلند شد که فریاد زد:
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 مهرو ساکت باش._

 یه...یه...یهو..._

 شد.هاش رو باز کرد و این بار ال به الی نگاه پُر دردش نگرانی هم دیده میچشم

 آروم باش._

ی نسبتا ام توی جادهترکید و های های گریهدفعه باز بغضم با شدت بیشتر م رو باال کشیدم و یکبینی

 خلوت پیچید.

 یهو چی شد آیهان؟_

اش گذاشت. آغوشش دست سالمش پشت گردنم نشست و سرم رو به سمت خودش کشید و روی شونه

 کشید.داد و بوی باروت به جا مونده از تیراندازی داشت روحم رو به جنون میبوی خون می

 هیس. نترس. هیچی نشده._

رو تونستم. انگار توی کما ف؟ اما نشد، نمی«بینیمگه حال و روزتو نمی»خواست سرش فریاد بزنم م میدل

شدم. در عرض یک دقیقه همه چی به هم ریخته بود، رفته بودم و از این شوک حاال حاالها خارج نمی

 شاید هم کمتر.

یدم هراس سرم رو باال آوردم که د کم که فشار دستش پشت گردنم کم شد و بعد دستش پایین افتاد باکم

 هاش بسته ست. با ترس داد زدم:چشم

 آیهان._

 هاش لرزید و صداش خیلی ضعیف به گوشم رسید:پلک

 نترس._

جونش، من به نگاه محکم و حال نگاهم کرد و دلم خون شد از نگاه بیهاش رو باز کرد و بیالی پلک

 هاش.ه چشماش عادت داشتم نه این آشفتگی شب سیامردونه

 چیزی نیست. خوبم._

شالم رو از سرم برداشتم و خواستم روی زخمش فشار بدم تا از خونریزی بیشتر از اینش جلوگیری کنم 

 گذاشت گفت:حالی پس زد و با صدایی که سعی داشت محکم باشه اما درد نمیکه دستم رو با بی

 جا.بپوشش، االن یه عالمه مرد میاد این_
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 دید داد زد:وقتی تعللم رو 

 دِ یاال._

 ی منم اوج گرفت.ای زد و به مانتوم چنگ انداخت که صدای گریهو از دردی که توی دستش پیچید نعره

ی که و دست اش هبست هایپلکش از مانتوم جدا شد. با ترس به ی روی سرم نشست چنگشالم که دوباره

 جون کنارش افتاد نگاه کردم و لب زدم:و بی ناتوان

 ؟آیهان_

 وقتی در جوابم هیچ واکنشی نشون نداد داد زدم:

 آیهان؟_

 بازم جوابی نشنیدم که این بار نعره زدم:

 آیهان؟_

کشی. نفسی بوی مرگ رو نفس میچشی. گاهی در اوج بیهای باز طعم تلخ مرگ رو میگاهی با چشم

ا ای که تک و تنههمون لحظهبینی. و من اون لحظه... گاهی روشناییِ تاریکی رو فقط با برق اشکت می

صدا کشیدم فهمیدم گاهی بیمونده بودم وسط یک جاده و بوی مرگم رو از خون سرخ آیهان نفس می

 ی کسی که دلت فرصت دوست داشتن بهش داده بود.های بستهمیمیری؛ اونم با چشم

 *** 

 تند لب زدم:سوخکردند و میی زیاد درد میهایی که از فرط گریهبا نگاهی گیج و چشم

 گید؟چی دارید می_

هاش رو به میز تکیه زد و کمی به سمت شد فهمید سرگرده آرنجاش میهای روی شونهمردی که از درجه

 میز مایل شد.

کنم اما شما باید هرچه زودتر به ما کمک کنید تا بتونیم ببینید خانوم زرنگار من حال شما رو درک می_

م کی این حمله رو انجام داده و از طرف چه کسی به شما و جناب سروان قبل از این که دیر بشه بفهمی

 گم؟فهمید چی میزرنگار سوءقصد شده. می
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اش فقط خانوم زرنگار اول حرفش رو فهمیده بودم. این اولین بار بود که فهمیدم. من از تمام جملهنه. نمی

توی خاطرم نبود جز بوی تیز خونش داد. شوهری که ازش هیچی یکی فامیل شوهرم رو به من نسبت می

 گفت:داد و میهاش بهم دلگرمی میاش. کاش قبل از بسته شدن چشمهای بستهو چشم

 گردم سعادت.برمی_

گفت گذره. روز سختی داشتم. وقتی یکی از مشکالتش بهم میگفتند روزهای سخت میگشت؟ میبرمی

س توی ام؟ این ترشه؟ این درد تو سینهگذره؟ تموم میگفتم این نیز بگذرد. واقعا میبا لبخندم بهش می

 شه؟ی اشکم تموم میهام؟ این بوی گس خون توی سرم؟ این جوشیدن چشمهی دستوجودم؟ این رعشه

 های خندونم و توی تختمون بگه:های جدیش خیره بشه به چشمشه بازم اون چشمگذره؟ یعنی میمی

 کنی.خندی کارو سخت مینخند، وقتی می_

 یا با همون صدای بم و سنگینش زیر گوشم بخونه:

 تر بخند.شه آهستهموهاتو وا نکن بانوی موبلند، باد عاشقت می_

د شهام قطع میکرد و صدای خندهپروا و اون لبخندم رو شکار میخندیدم، بلند و بیو من براش باز می

 شدم.هاش حل میو توی هجوم بوسه

های سردم سُر خورد و سرگرد های سوزناکم. اشکم روی گونهجوشید توی کاسه چشمام لرزید و اشک چونه

 با ناراحتی و کالفگی ذکری زیر لب گفت و یک لیوان آب برام ریخت.

تونه به ما کمک کنه شمایی. تا جناب سروان کنم اما االن تنها کسی که میبه خدا من درکتون می_

 بهوش بیاد و...

 کردم.تاب حرفش رو قطع بی

 بهوش میاد؟_

 متعجب و با لحنی مملو از امید جوابم رو داد:

 معلومه! گلوله به کتفشون اصابت کرده معلومه که بهوش میان._

 تر گفت:لیوان آب رو به سمتم سُر داد و مالیم

 ی اون دوتا سرنشین رو دیدین؟های من جواب بدین؟ چهرهشه به سوالحاال می_

 با تکون سرم رد کردم.
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 اله کاسکت سرشون بودک_

 پالک موتور رو چطور؟_

 تونست توقع داشته باشه که توی اون جهنم به پالک موتور توجه کرده باشم؟احمق! چطور می

 ی کوتاه اکتفا کردم که باز پرسید:«نه»به گفتن یک 

 مطمئنید؟ شاید چون االن فکرتون درگیره خاطرتون نیست؟_

اش ههای بستحساس نبود و فهمیده بود فکرم درگیره مردیه که چشمادرک و بیخوبه! پس اونقدر هم بی

 رفت و حالم خرابه با حال خرابش.های خیسم کنار نمیاز جلوی چشم

شه از اولش برای من تعریف کنید که چطور این اتفاق افتاد؟ شما به کسی مشکوک نیستید؟ کسی می_

 هست که باهاتون دشمنی داشته باشه؟

 هقم توی اتاق پیچید که مرد هول کرد:کم صدای هقهام پوشوندم و کمورتم رو با دستکالفه و خسته ص

 کنم آروم باشید.خانم زرنگار خواهش می_

 بذارید برم بیمارستان. من االن باید بیمارستان باشم._

 شه و احتمال این که...اما اگه به ما کمک نکنید دیر می_

هام که از صورتم ی صبرم لبریز شد. دستم. کم آوردم و کاسهدیگه توان کنترل کردن خودم رو نداشت

 جدا شد بالفاصله با صدای بلندی حرفش رو بریدم.

ی احساستون رو پای اون لباس فهمید چیه یا همهشما آدمید؟ نگرانی، احساس، دلشوره و دل آشوبه می_

 خرج کردید و سنگ دلی رو جایگزین احساس دلتون؟

 اش باز داد زدم:توجه به ابروهای گره خوردهدم و بیاز روی صندلی بلند ش

شوهر من االن رو تخت بیمارستانه و معلوم نیست چه حالی داره، به جای این که منو ببرید بیمارستان _

 کنید!آوردید توی این دخمه و سوال جوابم می

 دستم رو کوبیدم روی میزش و خم شدم به طرفش و بلندتر داد زدم:

های ی چشمنیست کی این کارو کرده و چرا، چیزی که االن فقط برام مهمه باز شدن دوبارهبرام مهم _

تونو توی حال بدش سوال اومد خانوادهشوهرمه. اگه برای یکی از بستگان خودتونم این موضوع پیش می

 کردید؟و جواب می
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 فت:های فکش کم کرد و در جوابم گکمی از انقباض عضالت صورتش و فشار آرواره

مونو انجام بدیم. سردار خودش دستور این کارو داد و من مأمورم و معذور. من توی شرایطی ما باید وظیفه_

یا عین  کنیام اطاعت کنم. شما اینو درک مینیستم که به شما فکر کنم من فقط باید از دستور فرمانده

 درک و فهمید؟من بی

زنه. اون لحظه هیچی برام مهم نبود حتی این که می کنایههام ناراحت شده و بهم برام مهم نبود از حرف

 ه و دریده ست.تبین تموم همکارهاش بپیچه زنش سلیبعد از خوب شدن آیهان توی اداره و محل کارش 

 رسید تا درک کنه.های کرش میبا همون صدای بلند جوابش رو دادم. باید حال بد من به گوش

 تا جواب سواالتشون رو به شخص خودشون تقدیم کنم.این سردارتون کجاست؟ بگید بیاد _

 در اتاق که باز شد صدای بلند نه، اما محکم و پر صالبت خان دایی توی اتاق پیچید:

 جا چه خبره؟این_

درک های خیس و پر از غضبم نگاهش کردم. صدای ادای احترام و پا کوبیدن مردک بیبرگشتم و با چشم

 و فهم رو شنیدم.

 .پوزخند زدم

دونم برگشته یا شما بگید چه خبره؟ من االن، درست زمانی که شوهرم تا پای مرگ رفته و هنوز نمی_

 کنم خان دایی؟احساس چیکار میجا بین یه مشت آدم وظیفه شناس اما بینه، این

م محکطور های آیهان. لعنتیِ من همینی یادِ قدمهاش برام آشنا بود و تداعی کنندهبهم نزدیک شد. قدم

داشت؛ حتی اگه از توی گلوش بغضی از جای خالی پدرش داشت بازم با هر قدم و با اقتدار قدم برمی

 و و تلخه جلوم بود.ر رسوند. انگار الگوی اون مرد همین مرد اخممحکم بودنش رو به گوش بقیه می

رسه بین یه مشت شه چه بهای زرنگار حتی جلوی محارمشون هم بلندتر از حد معمول نمیصدای خانم_

 درک و فهم.مرد نامحرم و به قول تو بی

 جایی که مردمانش کر باشند باید داد بزنی تا صدات به گوششون برسه._

 تر.تر شد و لحنش تلخاخمش غلیظ

کاری کنم توی همین حال بد تیزی  که احساسم کردهشمشیرتو غالف کن عروس. لباس تنم انقدر بی_

 دت.شمشیر بشینه بیخ گلوی خو
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 لبم به معنی تمسخر کج شد.

اون وقت بعد از بهوش اومدن آیهان چه تضمینی وجود داره که خون من از روی اون شمشیر با خون _

 خودتون شسته نشه خان دایی؟

 چنان محکم باشم و ترسم رو بروز ندم.اما سعی کردم هم ؛خندید، به قدری بلند که شوکه شدم

شه تا یادت بیاد جلوی کنه هم به مغزت آبرسانی میخاموش می عروس آب بخور. آب هم عصبانیتتو_

 بزرگترت شمشیر نکشی.

 لیوان آب رو از روی میز برداشت و به طرفم گرفت که گفتم:

شما بیشتر از من به این آب نیاز دارید. بخورید تا عین خواهرتون دچار آلزایمر نشید و به قول خودتون _

یاد من عروستونم. فامیلتونم. زن آیهان! مردی که االن باید کنارش باشم اما با آبرسانی به مغزتون یادتون ب

 جا تا گزارش بدم، بازجویی بشم، سوال و جواب بشم.منو به زور آوردین این

 هقم داد زدم:نگاهم بین صورت جدی سردار و سرگرد چرخید و با هق

ه. هیچی شناسدونه. نمیون بنویسید نمیتدونم. توی اون دفتر و دستک لعنتیدونم. من هیچی نمینمی_

 ندیده.

 بلندتر رو به سردار فریاد زدم:

کردم زن مردی بشم که دونستم غلط میدونستم که اگه میدونم سردار. از اولشم نمیمن هیچی نمی_

 اش، کارش حتی خونش بوی گس مرگ میده.لباساش، اسلحه

ی پاهام رسیده بود و یاد گرفته هام به حافظهز چشمهای محکمی که ااز کنارش ردم شدم؛ با همون قدم

بودند. از اتاق بیرون رفتم و همین که زن چادری خواست جلوم رو بگیره با عالمت کوتاه سردار قدم جلو 

ی شوم بیرون رفتم. هق کنان از اون ادارهاش رو به عقب برگردوند. به سمت در خروجی دویدم و هقاومده

حالت و کشیده شد با ترس برگشتم و با دیدن پوالد نفسم برگشت. با صورتی بیبازوم که توسط کسی 

 نگاهی که درست مثل نگاه آیهان و سردار جدی شده بود به طرف ماشینش کشوندم.

 رسونمت.بیا، می_
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صداش هم ناآشنا شده بود، شبیه به صدای غیر انعطاف و خشک آیهان و سردار. انگار همه توی این اداره، 

شون بود کردند هدفگرفتند و به تنها چیزی که فکر میپوشیدن این لباس از خود واقعیشون فاصله میبا 

 و پیروزی!

تمال ی دسام شاکی نشد فقط جعبهوقفههای بلند و بیهقسوار ماشین که شدم پوالد یک لحظه هم از هق

ه ای ککرد. از لحظهوابم نمیو چه خوب که ساکت بود و مثل بقیه سوال و ج کاغذی رو به سمتم گرفت

شون هم اذیتم کرده بود از ی حادثه سیل سواالت به سمتم هجوم آورد و همهپلیس رسیده بود به منطقه

 «!ها که کاله کاسکت سرشون بود و...ی اون عوضیای ندیدین بگیر تا چهرهخودتون که صدمه»اون 

جایی که اون با سرعت داشت ورد کردم. از اونبه بیمارستان که رسیدیم جلوی در ورودی با هاوش برخ

اش برخورد کردم و همین رفتم داخل باشدت به سینههای تندی داشتم میاومد و من با قدمبیرون می

که نزدیک بود بیفتم زمین پوالد سریع دستش رو دورم انداخت تا نیفتم. هاوش شوکه نگاهم کرد، با 

 خشک. هاشباور نداشت که خوبم. رنگش درست مثل گچ بود و لبانبوهی ترس و یک دنیا نگرانی. انگار 

 های تندی از بیمارستان خارج شد و نگاهم درگیر رقص چادرش شد:سمن با قدم

 زنی و موقع شنیدن جواب فرار می...حرف می_

نگاهش روی دست پوالد که دور تن من حصار شده بود موند و حرفش توی دهنش ماسید. پوالد خیلی 

لم داد تا بینمون فاصله ایجاد بشه. نگاه و سریع عقب کشید و حتی به کنار هُول شد و دستش رواضح ه

ی پوالد چرخید. دقیقا ترسیده بود و با هول و وال منو متعجبم بین صورت اخم آلود سمن و نگاه ترسیده

 جا چه خبر بود؟!کنار زده بود! این

 کنه گفت:به زور داره لرزش و ولومش رو کنترل می کردمهاوش رو کرد به سمن و با صدایی که حس می

 حرف من تلخه اما حقیقته._

هاش جوری دور تنم عین پیچک پیچید و بعد بدون تعلل به من نزدیک شد و محکم بغلم گرفت. دست

، خالی از سیاهی آرومتر از همه جایی که االن توش غرقش شدم گرم بود و مهمکه گرم شدم. امن بود؛ این

ه و صدای شلیک گلوله. پر شدم از بوی اسپرسو و شکالت تلخ و کمی بوی خون و باروت از ذهنم اسلح

عقب رفت. عطر هاوش خوب بود، این بوی اسپرسو آرامبخش قدیمی من بود و حاال عطر گرم آیهام از اون 

 ت.خبری، عوارض خاص خودش رو هم داشهایی شده بود که عالوه بر مستی و خماری و بیآرامبخش
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 نشست.مهر هاوش مدام روی سر و صورتم میاز های پر بوسه

 خوبی؟ خوبی خواهرم؟ خوبی عزیزم؟ مهرو؟_

 بغض داشت. به وهلل که بغض داشت؛ اون هم از نوع شدید و سنگینش.

تر فایده بود و هاوش قرار نگرفت. سرم رو محکمتنها تونستم برای آروم کردنش سرم رو تکون بدم اما بی

 اش فشار داد و شنیدم که زیر لب با خودش زمزمه کرد:به سینه

 غلط کردم. خدایا غلط کردم._

دونستم بپرسم باز چه اشتباهی کرده. حتما با سمن دعواش شده بود. نه حس و حال گیج بودم. نمی

 های نمناکش چشم تو چشم شدم.پرسیدنش رو داشتم نه وقتش بود. کمی فاصله گرفتم که با چشم

 اشی، نگران من نباش.خوبم داد_

انرژی بیشتر فاصله گرفتم تا برم داخل بیمارستان که دستم رو گرفت و مانع شد. متعجب حال و بیبی

 نگاهش کردم که گفت:

 بیا بریم خونه._

 هاوش! خوبی؟! شوهرم رو تخت بیمارستانه._

 مهم نیست. برای من شرایط مهم نیست تو مهمی، تویی که باید جات امن باشه._

 هت زده گفتم:ب

 زنی!ی شوهر من حرف میهاوش! داری درباره_

 هاش اشک بار.اش لرزید و چشمچونه

 برای من حال تو مهمه. فقط تو._

 صدای پوالد مانع جواب دادنم شد:

 البته قبل از سارگل. مگه نه شوهرخواهر؟_

 منو داد.جواب گذاشت اما با غم نگاهش جواب نگاه گیج و متعجب ی پوالد رو بیکنایه

 شما چتونه؟ چرا انقدر عجیب شدین؟ بذارید برم از شوهرم خبر بگیرم._

 خواستم یک قدم بردارم که صدای بابا متوقفم کرد:

 ری مهرو.جا نمیتو هیچ_
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 ی زیادی از خودمون دیدمش. تازه از ماشینش پیاده شده بود.برگشتم و با فاصله

 چرا؟ بابا حال شوهرم خوب نیست._

 هنوز باز بود. در ماشینش

 زنیم.بیا سوارشو. خونه باهم حرف می_

شون چرخید. پوالد، هاوش، سمن، بابا و حتی چشم های گریون مامان. دلم هری ریخت نگاهم بین همه

 و پاهام لرزید.

 آیهان طوریش شده؟ مرده؟ آره؟_

 هق کردم.به چادر سمن چنگ زدم و هق

 مرده؟ آره سمن خانوم؟ مرده؟_

 مت جوابم رو داد:سمن با مالی

 نه عروس، نترس. تو اتاق عمله._

 ی جوش رسیدم و جیغ زدم:باز خواستم برم داخل که هاوش سد راهم شد. به نقطه

 خواین از جونم؟چی می_

 به کتش چنگ زدم و نزدیک صورتش زار زدم:

 چت شده تو؟ بذار برم داخل. بذار برم به درد خودم بمیرم._

 هام رو پاک کرد.ش اشکدست مهرِریخت و با  اشکم

 کنم. از این که درد اون مرد دامن تو رو هم بگیره.منم دقیقا دارم از همین جلوگیری می_

 بابا به سمتم اومد که گیج پرسیدم:

 گه بابا؟این چی می_

 بابا همراه با سکوت نگاهم کرد که خواهش کردم:

 مامان تو یه چیزی بگو._

گفتند هاوش رو از مقابلم کنار زدم و از جوابی که حقم بود و نمی مامان سرش رو پایین انداخت. عصبی

 همین که خواستم وارد بیمارستان بشم صدای بابا میخکوبم کرد:
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هدف آیهان نبوده، تو بودی دخترم. صحنه جرم و نحوی شلیک گلوله و تمام شواهد نشون میده که _

 ن بوده.ها جناب سروانِ اینا نبوده بلکه دخترِ مهدف اون مجرم

 مبهوت به طرفش برگشتم و مات زده لب زدم:

 من؟! اما آخه چرا؟_

 چون زن جناب سروان زرنگاری!_

 هنوز نگاهم گیج و پر از عالمت سوال بود که بابا رو کرد به طرف پوالد.

ما های شی جدید دشمنچرا ساکتی ستوان؟ چیزهایی که به ما گفتی رو به دخترمم که قرار بوده طعمه_

 بگو.بشه 

 پوالد جدی به بابا چشم دوخت.

 ها رو گفتم تا خودم و پدرم و سردار رو تبرئه کنم.آقای سعادت من فقط احتمال_

 رو کرد به سمت سمن و با لبخند مرموزی ادامه داد.

ا پرسم چراونی که باید حرف بزنه زن باباست. چرا شوهرتو و دایی شوهرِ سابقت رو متهم کردی؟ نمی_

 ی کافی دلیل دادم دستت برای تنفر.اندازه خودم چون به

 سمن دست پاچه پر چادرش رو زیر بغلش زد.

 من فقط هول کرده بودم و تو حال خودم نبودم._

 کرد نه درجه توهماتت.کردی وسواست عود میقبال هول می_

 به سمت من اومد و توضیح داد:

نو بکشی تا طال فروشی رو بکشی باال خوای پسر متو می»ی پدرم رو گرفت و گفت مادرشوهرت یقه_

دست پدرم کرد. بعد منو متهم کرد ، بعد سردار رو هم هم«دونی تمام دار و ندار من مال آیهانهچون می

چون مواد فروش بودن دختر مورد عالقم به خاطر گندی که اون جناب زد لو رفت و با رد کردن گزارش 

سردار مملکت رو گرفت اونم در حالی که لباس مقدسش ی صحیح و کامل فرستادش زیرتیغ. بعدش یقه

خوای انتقام خواهرزادت علی رو از پسر تو می»تنش بود و جلوی یه مشت دکتر و پرستار سرش داد زد 

 حاال اونی که باید توضیح بده منم یا سمن خانوم؟«! من بگیری

 سمن رو به پوالد خسته و پر از بغض، درمونده و نزار گفت:
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 فهمی؟پسرم خوب نیست، اینو میحال _

 کنی زن بابا؟کنی؟ حرف منو باور میفهمم باور میفهمم. اگه بگم مینمی نه_

 داد زد:

 کنی؟باور می_

 بلندتر:

 کنی؟باور می_

 و خیلی بلندتر:

 کنی؟منو باور می_

 ربده زد:دونستم چیه اما به بودنش یقین مطلق داشتم عو باز هم خیلی بلندتر دردی رو که نمی

 کنی یا فقط توهمات خودتو باور داری؟ناموسِ هوسبازِ چشم ناپاک رو باور میمنِ بی_

 ی آرومش:زمزمهبعد ی سها به گوشم رسید و صدای گریه

 داداش!_

پوالد نگاه سرخش رو از سمن که با چشم خیس نگاهش می کرد گرفت و سرش به سمت سها چرخید. 

 دیدم و بعد پوزخند عیان و واضحش.هاش حلقه زدن اشک رو توی چشم

 کنند میکروب کوچولو.کنند سها. باور نمیباور نمی_

 دستی به صورتش کشید و نفس بلندی گرفت و حجم عظیمی از هوا رو بلعید.

 وار زمزمه کردم:هذیون

 جا چه خبره؟این_

خر و پُر تمس پوالد با پشت دست محکم کشید روی چشمش تا از سقوط اشکش جلوگیری کنه. خندید؛

 پر از طعنه.

کنیم ارادت خیلی ای که روش داریم کار میهای پروندهمن فقط به پدر و مادرت گفتم بعضی از آدم_

ی خیلی خاصی به جناب سروان زرنگار که دامادشونه دارند. انقدر از هر سوراخ انگشتشو کرده تو این لونه

دم نشده که حاال اومدن سراغ تو. یا خواستن ازش زنبور و از درد نیش زدنشون عقب نشینی نکرده و آ

زهرچشم بگیرند یا خواستن بازم داغ رو دلش بذارند؛ چون با تالش راسخی که برای نابود کردنشون از 
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سوزوند خیلی سوزندش. که اگه نمیخودش نشون داده فهمیدن هنوز داغ پدرش رو دلش تازه ست و می

مون، درست بیخ گوشمون، کنار هزار دوز و کلک پاشونو به خونه ها باساده بعد از این که اون عوضی

کشید اما چیکار کرد؟ هی تالش و پذیرفت و خودشو عقب میمون باز کردند اشتباهش رو میخانواده

 تالش و تالش برای انتقام! حاالم تیر انتقامش برگشته به طرف خودش.

 برگشت به طرف بابا و با نیشخند پررنگی ادامه داد.

ره، شما هم سعی کن یادت نره، اگه جون دخترت جناب سعادت من هنوز سرحرفم هستم. یادمم نمی_

ی موهای سرش دشمن داره. آیهان برات عزیزه نذار قاطی آدمایی بشه که دشمن زیاد دارن. آیهان به اندازه

انده و تو کار فرم مردیه که تو دوران سربازیش وقتی که فقط یه نوجون هجده ساله بوده با سرک کشیدن

عقل گاهی به عنوان پارتنر سکس اتاقش با مدرک و سند ثابت کرد که اون فرمانده از سربازهای خام و بی

 گرا بوده و باعث عزل همون فرمانده شده و حسابش رو رسونده با کرمکرده چون همجنساستفاده می

دونید چرا؟ چون مادرش یادش شه. مییشه تعداد دشمناش زیادتر متر میلکاتبین. آیهان هرچی بزرگا

 نداده گاهی ببین اما پیگیر نشو و بگذر چون فضولی و سرک کشیدن تو کار بقیه گاهی به ضرر خودته.

های بابا و تغییر رنگ دادن پوستش رو دیدم. سرخ شد و بعد سفید عین با چشم خودم مشت شدن دست

واست بکوبم تو دهن پوالد تا یاد بگیره تو این وضعیت خگچ! ترسید! به وضح ترسیدنش رو دیدم و دلم می

ام رو خالی کنه. اما نه من توان کوبیدن توی دهنش رو داشتم و باید دلداری بده نه این که ته دل خانواده

 نه اون خیال خفه شدن داشت:

که با  هی سمت تو. شلیک گلوله درست جایی از ماشین اثابت کردسرنشین موتور اومده به طرف پنجره_

 ی چندانی نداشته.سرتو فاصله

 ی ترسناک روی لبش پچ زد:خم شد به طرفم و با خنده

 کردم.های غیرممکنیه که تو بچگی آرزو میهی زن داداش زنده موندنت از اون معجزه_

 هاش رو بست و ادامه داد.چشم

کردم تا مامانم رو و باز میشمردم بعد سریع چشمامبستم تا ده میتو تاریکی اتاق مامانم چشمامو می_

 ببینم اما...

 هاش رو باز کرد و سرخی بیش از حد مردمکش دلم رو از وحشت لرزوند.چشم
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اومد ولی چشمای من دیگه قدرت دیدنش رو معجزه اتفاق نیفتاده بود و مامانم برنگشته بود. شایدم می_

 شنیدن...اما درعوض گوشام خیلی خوب می ؛نداشت

 سمن چرخید و زهرخندی زد.سرش به سمت 

 زد آقامرتضی!صدای زنی رو که درست عین مادرم پدرم رو صدا می_

ای تر از قبل شده بود و من مثل مجسمهها و حالت نگاهش ترسناک. چشمقل دادبه سمت من مردمکش رو 

پایان  ه انداختهای که رافهمید ثابت ایستاده بودم و منتظر بودم پوالد به معرکهکه هیچی از اطرافش نمی

گیره اما نگرانی پوالد برای آیهان یک چیز کامال ی پرتنش از چی نشئت میدونستم این معرکهبده و نمی

 واضح بود که سعی داشت پشت نفرت دروغینش پنهان کنه.

اما چه خوب که اون معجزه برای تو اتفاق افتاده. در کُل آیهان خرشانسه! خیلی خرشانسه که اگه نبود _

 کردیم. اون عزایدو باهم رخت عزا به تن می ی قبرستون بود با یه مغز از هم پاشیده و هرن زنش سینهاال

 گرفت من عزای شیرین رو.تو رو می

 اش چنگ زد و نعره زنان گفت:هاوش به سمتش یورش برد و به یقه

 گی؟فهمی داری چی میحرف دهنتو بفهم احمق. می_

سرخ و عصبانی هاوش زل زد و بعد خیلی غیرمنتظره دستش رو باال آورد  هایپوالد چند لحظه به چشم

شد و صدای فکش نشون و به فک هاوش چنگ زد. در حالی که کل صورت هاوش از درد فکش سرخ می

 داد چیزی به شکستنش نمونده گفت:می

ا و مهرو رو ب کنی؟ نه! نفهمیدیمگه اون موقع که خواهرتو پیشکش کردی تو فهمیدی داری چیکار می_

 روی باز پیشکش عروست سارگل کردی پس حاال هم دهنتو ببند چون صاحب مهرو دیگه شما نیستید.

 لش داد و داد زد:مامان به عقب هُ

 ولش کن._

پوالد دست از فک هاوش کشید که بابا بهش نزدیک شد و انگشتش رو به معنی تاکید حرفش جلوی پوالد 

 تکون داد.

لباس، کفش، ماشین، خونه یا حتی طالهای بابات نیست که صاحب داشته باشه،  آقاپوالد دخترِ من_

 دختر من آدمه، آدمم هیچ صاحبی جز خدا نداره.
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 ای که هاوش بهش چنگ زده بود رو مرتب کرد.پوالد زبون کشید روی لبش و یقه

سی پسرت عین دیره جناب سعادت، خیلی دیره برای گفتن این حرف. اون موقع که دخترتو برای عرو_

نم کردی باید به ایمی خانواده زرنگارابریشم و شاخه نبات پیشکش  نقل و نبات، آینه و شمعدون، چادر

کردی که شأن دخترتو در حد همون کیف و کفش و خونه و طالی عروسی پایین آوردی، هر چیز فکر می

پاشن تو سر و صورت عروس بگیر تا ارزشی هم تو وصلت صاحب داره، از اون نقل و نباتی که میبی

 خواهرشوهری که پیشکش برادرعروس شده.

فت و با تمام قدرت کوبیده شد روی صورت پوالد. صدای محکم سیلی کوبیده دست بابا خیلی سریع باال ر

کردند. ی منِ معلوم الحال نگاه میهایی که جمع شده بودند و به خانوادهشد توی گوش من و تمام آدم

فهمیدم. نه از حال خودم که هر لحظه معلوم الحال شده بودم؛ به معنی واقعی کلمه حال خودم رو نمی

دیدم و نه از حال آیهان! مردی که من قول داده بودم شنیدم و میتر می شدم با چیزهایی که میداغون

 های کارش بسازم و هنوز سر قولم بودم.با سختی

 پوالد در جواب سیلی بابا نیشخند پررنگی زد. دستی به فکش کشید و گفت:

 ترتو پیشکش جناب سروان زرنگارزدی زمانی که دخآقای سعادت این سیلی رو باید تو گوش پسرت می_

 کرد.

 بابا نگاه پر غیظی به هاوش انداخت و هاوش شرمنده سرش رو پایین انداخت.

وقتی که دخترم رو ببرم و برای همیشه از این خانواده منحوس دور کنم اون وقت می فهمید ارزشش _

 چقدره.

ه بودم؛ از ترس...ترس...ترس...و باز زد؛ از خشم، حرص و نگرانی. و من نفس کم آوردبابا نفس نفس می 

زندگی که هنوز کامل بنا نشده برای هم تنها ترس. ترس از دست دادن آیهان و یک عمر به سوگ نشستن 

 فرو ریخت.

 بابا به ماشین اشاره کرد و محکم دستور داد:

 بشین مهرو._

 هایی گرد و مغزی قفل لب زدم:بهت زده با چشم

 بابا!_
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 رده گفت:کوبنده و شمرده شم

 گم بشین تو ماشین.بهت می_

 اما بابا..._

 داد زد:

دم خودت تصمیم بسه! بسه! یه بار رو حرفم حرف زدی و وضعمون شد این. دیگه بسه. دیگه اجازه نمی_

بگیری. بسه! همون یه باری که خودت تصمیم گرفتی و این مردو انتخاب کردی برای هفت پشتمون بسه! 

 بشین.

 هر منه.اما اون مرد شو_

 منم پدرتم._

 هم نالیدم: صل و درمونده با صورتی درأمست

 بابا چرا..._

 با عتاب حرفم رو قطع کرد:

های چرا چی؟ ها؟ چرا چی؟ چرا نگرانتم؟ چرا نگرانت نباشم دخترم؟ مگه من چندتا ماه دارم برای شب_

 دخترمو بفرستم تو دهن شیر؟تارم؟ مگه من چندتا دختر دارم؟ ها؟ با عقل جور در میاد یکی یدونه 

های خودم و از طرفی دیگه هام رو بستم. توی وضعیت بدی گیر افتاده بودم. از طرفی ترسکالفه چشم

 کرد.های بابا دنیا رو داشت جلوی چشمم تیره و تار میترس

 ها به آنی باز شد و نفسم سنگین.دستم که توسط بابا کشیده شد چشم

 کنی؟!ر میبابا... بابا داری چیکا_

 . دستش رو کنار زدم و خواستم پیاده بشم.لم دادهُ به داخل در ماشین رو باز کرد و 

 بابا...با...با ش...شوهرم..._

 هقمم دلش رو نرم نکرد و نزدیک صورتم جوری که انگار کلمات کوبیده شد توی سرم فریاد زد:حتی هق

منم پدرتم. اگه باید توی حال بدش کنارش باشی بسه انقدر شوهرم شوهرم نکن. اگه اون مرد شوهرته _

 خوام حال بدش به تو سرایت کنه.منم نمی
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های به و محکم از الی دندونجدی مونده بودم  خکوبیم، حالی که از صدای فریاد بلندش در ملع عام در

 اش غرید:هم چفت شده

 ارم به این اشتباه ادامه بدید.شه چشمام رو ببندم و بذتو و هاوش یه اشتباهی کردید اما دلیل نمی_

 ی خدا برام محترم بود.برای اولین بار صدام رو برای مردی باال بردم که به اندازه

زنید شوهر منه! شوهرم نه اشتباهم. زمانی که اومد خواستگاریم اون اشتباهی که دارید ازش حرف می_

هان ازدواج کردم نه کارش پس کارش گفت کارم خطرناکه و من گفتم با کارش مشکلی ندارم. با خود آی

 رو به زندگیمون ربط ندید.

طور که دوال شده بود و خم بود به طرفم داد زد و مغزم انگار حاال حاالها قرار نبود خالص بابا هم همون

 بشه از این شهر پر هیاهو و پر سر و صدایی که تازه واردش شده بودم.

من نیستم، شوهرته. کارش پا گذاشته بیخ گلوی من و داره اونی که کارش رو به زندگیتون ربط داده _

مهرو اون آدما هنوز دستگیر نشدن و ممکنه دوباره بهت سوءقصد بشه. من گیره.نفسم که تو باشی رو می

 باید مراقبت باشم. باید.

 سرم رو به صندلی جلو تکیه دادم و هق زدم.

 بذار برم از حالش باخبر بشم.. این مراقبت نیست، کنم که ترسیدی اما تو هم درکم کنبابا درک می_

 خوای از حالش باخبر بشی؟می_

های منتظرش نگاه دوختم و خسته پلک زدم به معنی آره که در ماشین رو بست و رو به مامان به چشم

 گفت:

 سوارشو فروغ._

از رو با سوئیچ بهمین که خواستم پیاده بشم با ریموت دستش قفل مرکزی رو زد و بعد در سمت خودش 

 کرد و سوار شد.

 هام زل زد و محکم و کامال جدی گفت:از آینه به چشم

دیگه یه لحظه هم  زنم بیمارستان تا از حالش باخبر بشی.ریم خونه و من چند ساعت بعد زنگ میمی_

 اجازه نمیدم جایی بمونی که جونت رو به خطر میندازه.
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اش ضربان های بستهل من جا موند پیش مردی که یاد چشمو حرکت کرد و از بیمارستان دور شد و د

 کرد و طعم دهنم رو زهر.قلبم رو کند می

*** 

حرکت روی تخت مونده بودم. حتی وقتی هام بسته بود و بیخیلی وقت بود که بیدار شده بودم اما چشم

رف شنیده بودم که صدای باز شدن در اتاق رو هم شنیدم تکونی به خودم ندادم. این سه روز انقدر ح

خواست از این کابوس وحشتناکی که دادم خودم رو بزنم به خواب؛ درست مثل پدری که نمیترجیح می

کردم اما این رفتار توی ذهنش بود دست برداره و بذاره پام رو از خونه بیرون بذارم. ترسش رو درک می

 منطقش خارج از درکم بود.و بی غیرمعقوالنه

م پرده رو شنیدم و نوری که روی صورتم افتاد رو حس کردم. از عطری که به بینیصدای کشیده شدن 

هام رو باز کردم. نگاه دلواپسش رو روی خودم تونستم بفهمم مامان وارد اتاق شده. چشمرسید میمی

 ای زد:دیدم. لبخند کج و کوله

 ساعت خواب._

تر از این زدم تا بیشم رو به خواب میهه خواب! سه شب بود که خواب به چشمم حروم بود اما خود

های بین من و بابا شکسته نشه. انقدر که تو این چند روز سرم داد زد و جلوی روش حاضرجوابی حرمت

کردم از خودم و موقعیت پیش اومده بیزار شده بودم. تنها خبری که از آیهان داشتم این بود که حالش 

یارند و خداروشکر عملش به مشکلی برنخورده. بابا حتی اجازه خوبه و تونستند تیر رو از کتفش بیرون ب

داد بهش زنگ بزنم! حتی به بیمارستان هم خودش زنگ زده بود. معلوم نبود ته این جهنم قرار بود نمی

ها ذهنم هزار اتفاق و هزار پیش آمد رو پردازش کرده بود ااِل به چی ختم بشه! بعد از شنیدن صدای گلوله

ی و برای هرچیزی و هرخبر بدی آماده کرده بودم به جز این! این که حبس بشم توی خونهاین! خودم ر

ام فهمیدند دامادشون ام ترسیدند. چون خانوادهپدرم و نذارند با شوهرم در ارتباط باشم چون خانواده

قدری خوان به وسیله خون من ازش زهرچشم بگیرند. چون پوالد احمق به هاش میدشمن داره و دشمن

ده برم پارک چند دقیقه قدم بزنم و هاش مغزشون رو شست و شو داده که حتی بابا اجازه نمیبا حرف

هاشون منو به بند کشیده بود و داشت آزارم فکر داغونم رو سر و سامون بدم! به معنی واقعی کلمه ترس

 داد.می
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 ید.مامان کنارم نشست و دست نوازش به موهای گره خورده و پریشونم کش

 یه چیزی بیارم بخوری؟_

 مثل تمام این سه روز تنها خواستم:

 بذارید برم دیدن آیهان._

 کرد هم بابا رو.مامان هم من رو درک می

ها نیفتاده بود! حق بده دونم کار پدرت درست نیست اما مهرو ما تا حاال تو زندگیمون از این اتفاقمی_

نیست به خاطر توئه. فکر از دست دادنت، فکر این که طوریت که بترسه. به خدا این ترس به خاطر خودش 

 فهمی دخترم؟. میکنهاش میبشه داره دیوونه

 شد جلوش بایستم.فهمیدم دیگه روم نمیسفانه چون میأفهمیدم. متمی

خوام زنی باشم که توی روزهای سخت خودشو فهمم مامان اما آیهان االن به من احتیاج داره. من نمیمی_

ها کنارش باشم که این زندگی، زندگی ب کشیده و کنار شوهرش نبوده. اگه قرار باشه فقط تو خوشیعق

 شه.نمی

دونست حق با منه اما از طرفی اونم طرف بابا بود؛ چون اونم از اتفاق پیش اومده مامان حرفی نزد. انگار می

 حسابی خوف کرده بود.

 از کنارم بلند شد و زیر لب گفت:های منتظر و ناراحتم رو دید مامان که چشم

 میرم برات ناهارتو گرم کنم._

 نتیجه بودن اصرارهام بود گفتم:با بغضی که ناشی از بی

 خوام.نمی_

 اما..._

 ملحفه رو روی صورتم کشیدم و به گریه افتادم. ناله کردم:

 خوام. تنهام بذار.نمی_

بلندتر از تمام این سه روز و البته کمی با اغراق محابا گریه کردم؛ صدای بسته شدن در رو شنیدم. بی

ام رو بلندتر کردم تا به گوش بابا برسه که چطور داره تو این روزهای بد با این کار حالم رو صدای گریه

 کنه.بدتر می
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ام هام حبس شد و صدای گریدفعه در باز شد و صدای برخوردش با دیوار به گوشم رسید. نفس تو سینهیک

 های ترسیده به بابا و صورت سرخش نگاه کردم.لحفه که با شدت از روی صورتم کنار رفت با چشمقطع. م

 دار بود:صداش از عصبانیت و البته ناراحتی گرفته و خش

 کنی یا نه؟تمومش می_

 م رو باال کشیدم و با فین فین گفتم:بینی

 چی رو؟_

 این گریه و زاری رو._

خواستم بفهمه که دلخورم. که برای اولین بار باهاش قهرم. که وختم. میبه پهلو شدم و به پنجره چشم د

 کنه.ش داره اذیتم میزورگویی

 شه.شه. تا زمانی که نرم پیش شوهرم تموم نمیتموم نمی_

طوری شوهرم شوهرم کنم. هه خوبه همش دو سه ماه زنش بودی و اینخیل خب خودم تمومش می_

 کنی.می

 :صدای مامان رو شنیدم

 سهراب._

 بابا از تخت فاصله گرفت که بالفاصله روی تخت نشستم و گفتم:

 کنه؟ به هرحال که شوهرم هست؟ یا نکنه نیست؟دو ماه یا دوسال چه فرقی می_

 بابا ایستاد و از همون فاصله نگاهم کرد؛ جدی و مصمم.

 ذارم که دیگه باشه.هست اما من نمی_

زانوهام ایستادم. بهت زده نگاهش کردم و مامان با ناراحتی سرش با ترس روی تخت جستی زدم و روی 

 رو به در تکیه زد که پرسیدم:

 یعنی چی بابا؟_

 زنم.یعنی این که وقتی خوب شد و مرخص شد از بیمارستان من خودم باهاش حرف می_

 ی چی؟زنید! دربارهحرف می_

 ی طالق.درباره_
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ناباوری به بابا نگاه کردم. از روی تخت پایین رفتم و مقابلش  هام گرد شدند و با وحشت ویک آن چشم به

 ایستادم.

 گی؟ای چی میی طالق! بابا متوجهدرباره_

 ای که چی شده؟!تو متوجه_

ی کنه. سرگرد بود و االن سروان، هزارتا پروندهی مبارزه با موادمخدر کار میبابا شوهرم پلیسه، توی اداره_

دونستی و دخترتو بهش و اون موظفه که انجامشون بده. شما اینا رو می شهخطرناک بهش محول می

 دادی.

 تر از بمب منفجر شد و توی صورتم داد زد:عین بمب یا شاید هم خطرناک

 من دخترمو بهش دادم یا دخترم خودش سرخود و بدون رضایت قلبی من زنش شد؟_

 بغضم ترکید.

 داد نزن بابا._

 بید.ام کوانگشتش رو به شقیقه

 باید داد بزنم تا حرفم بره تو مخت و بفهمی که چه اشتباهی کردی._

دون ی نود رد کردم و بگیرید، انتقام این که پسرخواهرتونو دقیقهآها! پس بگید دارید انتقام چی رو می_

 .رضایت شما به جناب سروان بله دادم

 سف سر تکون داد.أناامید نگاهم کرد و مت

ام مهرو؟ م چقدر عوضت کردن. من کیبگانتقام! منِ پدر از دخترم؟! مهرو چقدر عوض شدی! بهتره _

 شو؟خواد یا بدیپدرت یا دشمنت؟ یه پدر خوبی دخترشو می

 :تمنا کردمسرم رو پایین انداختم و خجالت زده 

 کنید.خواین بذارید برم پیش شوهرم نه این که برای طالق تشویقم اگه خوبیم رو می_

زدم هم احترامش رو نگه زدم. هم حرفم رو میسرم رو باال آوردم و نفس عمیقی کشیدم. باید حرف می

 آورد.برد و ارزش زندگیم رو پایین میداشتم. سکوتم محترم بودن خودم رو زیر سوال میمی

م پای خوب و این زندگی منه، زندگی من و آیهان. وقتی که سند ازدواجمون رو امضا کردم قسم خورد_

بدش بمونم. اگه کارش بده خودش خوبه، این به اون در. من کنار خودش احساس خوبی دارم. احساس 
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فهمی که من... که فهمی بابا؟ میراحتی. احساس محترم بودن. حتی احساس باارزش بودن. اینا رو می

 من...

 م رو با زبون تَر کردم.هاهام رو توی هوا تکون دادم و لبکمی این پا و اون پا کردم. دست

 که من زندگی کردن باهاش رو دوست دارم._

اش کرد؛ اما در آخر ای به روم زد و بابا فقط نگاه کرد. طوالنی، انگار که حرفم شوکهمامان لبخند مادرانه

 گفت:

 تو زندگی با ما رو هم دوست داشتی مهرو._

 اما... ؛بله درسته_

 با حرکت دستش صدام رو قطع کرد.

؛ چون رسم امانت سپارمدیگه اما نداره. کار اون مرد خطرناکه و من دیگه دخترم رو دست اون مرد نمی_

. یه بار نجات پیدا کردی و به قول پوالد معجزه رخ داد بار بعدی . چون مراقبت نیستداری بلد نیست

 چی؟

 اش.های محکم و مردونهصداش از هجوم بغض گرفت و غم نشست توی چشم

خوای باور نکن اما من... سهراب سعادت، پسر بزرگ بیژن سعادت وکیل پایه ای مسخره کن، میخومی_

از این اتفاق ترسیدم. ترسیدم از این که دخترم طوریش بشه. ترسیدم از این که خودم  ،یک دادگستری

 نمیرم اما سیاه دختر جوونم رو بپوشم.

دم به عقب برداشت و برگشت تا بره اما ایستاد و های خیسم بگیره یک قبدون این که نگاهش رو از چشم

 نگاهی به سمتم، گفت:با نیم

 م به فکر پدرت باشی.ه ندازهتی همون اقدر که به فکر شوهر دو روزهتو هم یاد بگیر همون_

هاش و نگرانی توی صداش بیشتر از این از اتاق رفت بیرون و من نتونستم حرفی بزنم. بغض توی چشم

 داد.سرکشی و زبون درازی بهم نمیی اجازه

 صداش از بیرون اتاق اومد:

 خوام نداریم.خورم و نمیفروغ بیا غذاشو گرم کن. دیگه نمی_
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و بست. پشت در اتاق سُر خوردم و روی زمین ر از اتاق بیرون رفت و در ،نگاه غمگینی به من عد ازمامان ب

جدی و زورگو نشده بود؛ حتی موقع ازدواجم. هنوز نشستم. زانوهام رو بغل کردم. هیچ وقت تا این حد 

رفت نمایشگاه تا یک موقع من از خونه بیرون نرم. باورم نشده بود اما گوشیم رو هم گرفته بود. حتی نمی

 انگار واقعا زندانیم کرده بود؛ فقط به این جرم که نگران آسیب دیدنم بود.

 صدای مامان رو از بیرون شنیدم که گفت:

 خوای آروم بگیری؟ بذار بره شوهرش رو...ان نمیسهراب ج_

 بابا عصبانی حرفش رو قطع کرد.

بسه! هی شوهر شوهر! مگه همش چندمدته که اینا ازدواج کردن؟ دو سه ماه! تازه اونم با نامزدیشون و _

 نزاییدن اما جلو بزرگترشوکردن ده شکمم میمدتی که آقا رفته بود مأموریت. قدیما دخترا شوهر می

اما دختر ما تازه دوماهه رفته خونه اون مرتیکه و هی شوهر شوهر  ؛کردناینطور شوهرم شوهرم نمی

 کنه.می

 صدای مامان متعجب بود:

 ،دونم این اتفاق تلخ و خطرناک از این ازدواج پشیمون و بیزارت کردهخب سهراب جان شوهرشه، می_

تونی این واقعیت اما تو نمیز این خانواده خوشت نمیاد؛ از اول هم به این ازدواج راضی نبودی و ا دونمیم

 رو که آقاآیهان همسر دخترمون مهرو هست رو تغییر بدی.

 کنی یا نه؟ به جا این حرفا یه مسکن برای من بیار.فروغ بس می_

 این چهارمین مسکنی هست که از دیشب تا االن خوردی! تو چت شده؟_

یفته رو دخترم این خونه و اون پسرتو و اون جناب سروانو یه جا باهم فعال که چیزیم نیست اما اگه خط ب_

 کشم.به آتیش می

 زنی؟ اتفاق بود که به خیر گذشت خداروشکر.دور از جون. چرا انقدر نفوس بد می_

جا ی من بود از این اتفاقا براش نیفتاد؟ چرا؟ چون ایناتفاق؟! چرا تو این بیست و پنج سالی که خونه_

ا کنند تشو قربانی میداشت اما پیش اون مرد امنیت خبری نیست. این جماعت امنیت خانوادهامنیت 

کنند. به خیر گذشت؟ اگه بار شونو میرن خیرات مسجد میامنیت کشور رو مهیا کنند. هه چراغ خونه

 شیم فروغ.بعدی به خیر نگذره من و تو داغدار می
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جا ن. به خدا خوبیت نداره تو این شرایط مهرو رو اینسهراب خدانکنه! خب آخه یکم منطقی فکر ک_

 داری و بعدشم حرف از طالق پیش بکشی.نگه

 برای من خوب و بد خودم مهم نیست، برای من سالمتی و جون دخترم مهمه. ندیدی پوالد چی گفت؟_

 منطق نبود اونسرم رو روی زانوم گذاشتم و زیر لب پوالد رو لعنت کردم. به خدا که بابا تا این حد بی

هان ود من و آیآل پوالد عوضی درست مثل پدرش ماهیگیر خوبی بود و خیلی خوب تونست از شرایط گل

طور که شیرین از خواست همونشکارش رو صید کنه؛ فقط محض این که از آیهان کینه داشت و می

 من رو هم از آیهان دور کنه. ،خودش دور افتاده

نیست. بذار مهرو بره پیش شوهرش، وقتی حال جناب سروان بهتر شد گم این کار درست اما من می_

 سر و صدا این مشکل رو حل کنیم.باهاش حرف بزن تا بی

مشکل؟! منظور مامان از مشکل زندگی من و آیهان بود؟ زندگی شخصیمون؟ زندگی که من ذوق دونفره 

و اونه! زندگی که زندگی من و اون! زندگی که فقط مال من » گفتمدام با خودم میبودنش رو داشتم و م

حاال این زندگی شده بود مشکل؛ البته از نظر مادر و پدرم! وگرنه از نظر من که  .«مشزیساخودمون می

 ای باال و پایین و تلخی و شیرینی خودش رو داشت.هر زندگی

ه سمنه و اومده دنبال عروسش از اتاق صدای زنگ خونه بلند شد. مثل تموم این روزها به این امید ک

اومد دنبالم؟ نکنه اونم عین پدرم بخواد به بیرون رفتم اما با محمدحافظ و هاوش رو به رو شدم. چرا نمی

 این جدایی اصرار کنه؟

 هاوش بغلم کرد و حالم رو پرسید. حالم تعریفی نبود برای همین پرسیدم:

 ی خودت؟ونهری خجایی؟ چرا نمیتو چرا هر روز این_

 پرسید: مجددا

 خوبی؟_

 چرا نرفتین سفر؟ قرار بود ماه عسل برید کیش!_

 با اخم جواب داد:

 تو این حال و اوضاع برم سفر؟!_

 پرسید: ،مونبه همهمبهم محمدحافظ اومد جلوتر و با نگاهی 



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

491 
 

ی هردم رفتی خونکنه؟ چرا رفتم مالقات آیهان پیشش نبودی؟ فکر کجا چه خبره؟ چرا مهرو گریه میاین_

 خودت برای استراحت.

 با ناراحتی گفتم:

 از آقا داداشتون بپرسید._

 حافظ لبخند محوی زد.محمدبابا اخم سنگینی تحویلم داد و 

 خوای چیزی بگی؟آقا داداش نمی_

 چیزی نشده حافظ. بشین، چرا ایستادی؟_

 . با همون تن صدایو باهاش گرفتمم ری دستمال کاغذیِ روی میز برداشتم و بینییک دستمال از جعبه

 گرفته گفتم:

 خواین طالق منو بگیرین؟ با پنهون کاری؟طوری میچیزی نشده؟! هه این_

هاش رو مشت کرد و دندون روی هم سایید. قبل از این که باز دعوامون بشه به اتاقم رفتم و بابا دست

 شنیدم که حافظ پرسید:

 طالق! جریان چیه داداش؟_

ی های بی منطق بابا. البته کمتم رفتم تا صداشون رو نشنوم. دیگه خسته شده بودم از حرفبه سمت تخ

ها نبود، از طرفی با هر هم حق داشت، پدر بود و دلواپس یکی یدونه دخترش اما االن وقت این حرف

اال که اید حکشید. درسته که از اول مخالف این ازدواج بوده اما نباتفاقی که نباید حرف طالق رو پیش می

 گشت.ای برای جدایی میزن آیهان شده بودم دنبال بهانه

م رو پاک کردم. کنارم نشست و دستی اای به در اتاقم خورد و هاوش وارد اتاقم شد. اشک روی گونهضربه

 به موهاش کشید. کالفه بود؛ کامال از میمیک صورت و حالت رفتارش مشخص بود.

 چی شده؟_

 نگاهم کرد.مستأصل 

 مشخص نیست چی شده؟!_

 جایی؟چرا وضعیت من که مشخصه. بین تو و سارگل چه اتفاقی افتاده که یکسره این_

 ی کرم رنگ زیر پاش دوخت.نگاهش رو ازم کند و به قالیچه
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 هیچی._

 ها و آشفتگی ذهنی منو بیشتر از این نکن.هیچی! هاوش حرف بزن. دغدغه_

 کالفه نگاهم کرد.

 گم چیزی نشده.می_

 عصبانی بهش توپیدم:

 جایی؟ مگه تو خودت خونه نداری؟ زن نداری؟ زندگی نداری؟چیزی نشده که هر روز این_

 هنوز ساکت بود که مصرانه برای تحویل گرفتن جواب سواالت ذهن آشوبم پرسیدم:

 شه عروسی کردید!دعواتون شده؟ خوبه یه هفته هم نمی_

 اشهاش رو درهم قفل کرد. با لمس حلقهش کشید و انگشتنگاهش رو به پنجره داد. لبش رو داخل دهن

 :کم لب باز کردکماش بازی بازی کرد و هاش کشیده شد و کمی با حلقههاش به سمت دستچشم

 گفت پدرت حق نداره نذاره مهرو بره دیدن داداشم منم از دهنم در رفت و..._

 هاش.دم و زل زدم به چشماش نشست و سرش رو باال کشیمکث کرد که دستم زیر چونه

 از دهنت در رفت و...؟_

 چند لحظه نگاهم کرد؛ طوالنی. خیره. و پر از خجالت و حس شرمندگی.

 گفتم منم حق نداشتم به خاطر تو خواهرمو قربانی کنم._

 همین! به خاطر همین دعواتون شد؟_

 ای زد.لبخند خسته

پس خواهرتو بیشتر از من دوست داشتی  خیلی حسوده، شایدم به قول خودش حساس روی من. گفت_

 و داری؟ منم گفتم آره...

 پریدم وسط حرفش و با لبخند پرسیدم:

 آره؟_

 اش بود گرفت و بوسید.کالفه خندید و دستم رو که زیر چونه

خواهر جای خودشو داره همسر جای خود. مهرو من هنوزم سر حرفم هستم. غلط کردم، اشتباه کردم _

 تو رو قربانی کردم. راه اشتباهی رو برای رسیدن بهش انتخاب کردم. که به خاطر سارگل
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 ای تردید در جواب عذاب وجدانش گفتم:دستم رو روی دستش گذاشتم و بدون ذره

 هاوش من قربانی نشدم، اینو باور کن._

تو به خاطر من باهاش ازدواج کردی، با کسی که هیچ شناختی از خودش و کارش و زندگیش نداشتی. _

 به کسی که بهش عالقه نداشتی و...

 حرفش رو قطع کردم.

 .عالقه! تعریف تو از عشق و عالقه چیه؟ هاوش تو عاشق سارگلی، نه؟ عشق رو، احساستو برام تعریف کن_

 گیج نگاهم کرد که تکرار کردم:

و نداشتم. بگبرام بگو. از احساست، از عشقی که تو قبل از ازدواجت به شریک زندگیت داشتی و من _

 گی من به آیهان ندارم برام بگو.ای که خودت به سارگل داری و میداداش. از این عالقه

 چنان گیج نگاهم کرد و بعد گفت:کمی مکث کرد و هم

هاش کرد گونهکرد، خجالتی بود. کم حرف. وقتی نگاهم میسارگل با تموم دخترهایی که دیدم فرق می_

م و حیاش منو به سمت خودش کشید. بعدش چهارچوب خاصی که برای نداخت. شاید همین شرگل می

کم به خودم اومدم و دیدم تر کرد تو دلم و فهمیدم واقعا فرق داره. کممون تعیین کرد جاشو محکمرابطه

اگه یه روز باهاش حرف نزنم انگار یه چیزی رو گم کردم. یا این که تموم شب قبل از خواب تنها چیزی 

 کرد خودش بود. متوجه شدم کنارش حالم خیلی خوبه و...مشغول میکه ذهنم رو 

 حرفش رو قطع کردم.

ها ی کوتاه آخر بود. خوب گوش کن داداش. من این حرفمن به جوابم رسیدم. جواب من همین جمله_

رو به هیچکس نگفتم حتی تو خلوت با خودم! حتی از فکر کردن بهشم ترسیدم چون زود بود، زود بود 

رگیرش بشم اما من یه حس جدیدی دارم. حسی که تازه ست. نوئه. ناآشنا و غیرمنتظره. که د

شناختمش چون ناشناخته بود. کمی شبیه به دوست داشتنه. مثال با دیدن لبخندش، همون لبخند نمی

هاش که آرومه، دل منم آرومه شینه کنج لبم. مثال چشماراده لبخند میای و یه وریش بیمعروف سکته

ذاره و شینه بین دو ابروش یا بغضِ نبودِ پدرش رو بامن درمیون میاما امان از اون ساعتی که اخم می

های اون بلکه از نگرانی برای خودش و حالش! من تو این مدت شه؛ نه از تلخیکنه. کامم تلخ میتلخی می

ه دونم چنو بنا شدم. نمیاز ناراحتیش ناراحت شدم و از آشفتگیش فرو ریختم و با خوب شدن حالش از 



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

493 
 

دونم که حالم خوبه وقتی که حالش خوب باشه. این عشقه؟ عشق قدر میمرگم زده. فقط... فقط همین

چه رنگیه؟ صورتی یا لیمویی؟ چه طعمی داره؟ مثل توت فرنگی ملس یا مثل سیب زرد شیرین؟ چه بویی 

ق شناختی نداشتم و ندارم اما یه روز داره؟ شاید بوش مثل عطر آیهان گرم و دلچسب باشه. من از عش

 توی فیلم پل چوبی بهرام رادان گفت عشق اونیه که حالتو خوب کنه و من عجیب حالم خوبه کنار آیهان.

 کرد. لبخند زدم؛ با بغض و البته کمی شرم دخترانه.هاوش متعجب نگاهم می

ظ د پیشکش کردی تا حال خوبتو حفتو حالت کنار سارگل خوبه. منو به قول خودت قربانی و به قول پوال_

 کنی. منم کنار آیهان حالم خوبه.

 با بغض ادامه دادم.

 من کی رو پیشکش کنم برای حفظ این حال خوب؟_

هاوش خیلی سریع سرم رو توی بغلش گرفت که توی آغوشش چشم بستم. اعتراف خوب بود؛ به جز 

 شی به قبول کردنش.و مجبور می کنیکردی باور میسبک شدن خودت، احساست رو که انکار می

 مهرو!_

دا رو صبار دیگه ماهتوجه به تعجب هاوش دلم پر کشید برای یکصداش حیرت زده و ناباور بود و من بی

 شدن.

 اش جدا کردم و با نگاه پر از غمم بهش چشم دوختم.سر از سینه

 داداش با بابا حرف بزن تا اجازه بده برم مالقات آیهان._

سرش رو به سرم تکیه زد. انگار قبول احساسم بیشتر از خودم برای اون سخت بود اما با این  چشم بست و

 حال ازم فاصله گرفت و آروم گفت:

 کنم.باشه، برای خوب بودن حال تو هر کاری می_

ای از اتاق بیرون رفت. چیزی نگذشت که صدای داد و بیداد بابا بلند شد. از اتاق که بیرون رفتم با صحنه

 های بابا بود و سرش فریاد زد:ی هاوش توی چنگ مشتمواجه شدم که قلبم تیر کشید. یقه

هرو مگی زنی و میشه حاال راست راست تو چشم من زل میغیرت تموم این چیزها از گورتو بلند میبی_

و تگی تا پای مرگ پیش بره؟ بفرستمش تو دهن شیر! بس نبود که به خاطر تو زنش شد؟ حاال می رو
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اصال متوجه هستی چه گند و گوهی زدی به زندگی خواهرت یا بزنم تو سرت و عقلتو از مرخصی در بیارم 

 عقل؟ی بیپسره

افظ شه اما محمدحدونست هر حرفی بزنه توی این اوضاع آتیش بابا بیشتر میهاوش حرفی نزد؛ در واقع می

 ساکت نموند.

 داداش اونی که باید سرعقل بیاد شمایی._

 و با لحنی پر استهزا گفت: ا متعجب نگاهش کردباب

بَه آقا وکیله! انگار پشت دفتر و دستکت زیادی آقا آقا به دمت بستن و بزرگت کردن که یادت رفته بَه_

 من ازت بزرگترم.

 محمدحافظ کوتاه خندید و مالیم گفت:

 تونی حبسش کنی.میشه، مهرو زن آیهانه شما نطوری که نمینه داداش شما تاج سر من اما این_

 . حرفیه؟کی گفته حبسش کردم؟ حبسش نکردم پسش گرفتم_

 زدند نه یک آدم.ی یک کاال حرف میانگار داشتند درباره

 مگه زندگی بازیه که امروز عروسش کنی و فردا پسش بگیری؟_

 حافظ ایستاد.محمدبابا جلوی 

خودم برات رفتم خواستگاری و برات زندگی تو داری به من زندگی کردن یاد میدی؟ تو! تویی که من _

 ساختم!

 ی بابا رو بوسید و بااحترام گفت:حافظ کامال صلح جویانه شونهمحمد

گم دمت گرم. من گالره رو از صدقه سری شما و شه من میبدیگه هم که حرفش  رم. هزار دفعهدمت گ_

تونم هستم. آقاجون هم همیشه گفته جفتزن داداش داشتم. گالره دختردایی زن داداش بود و من نوکر 

دیدم محال بود گه که اگه خوشبخت شدن دخترخواهرم رو تو زندگی سهراب با چشم خودم نمیو می

دختر به راه دور بدم و اگه دخترمو دستت سپردم به خاطر اعتمادی بود که به برادرت داشتم و روی گل 

و چون یکی یدونه دخترت طبق میلت عروس نشد و ت دخترخواهرم؛ اما داداش این کارت درست نیست.

 هزار و یک آرزویی که براش داشتی تحقق نیافت عقده کردی و دنبال بهانه ای برای به هم زدن این وصلت.
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کنی و اون بنده خدا رو چشم این که دخترتو تو این روزهای سخت از شوهرش دریغ میبه وهلل غلطه. 

 انتظار گذاشتی درست نیست.

 ر این که آیهان چشم انتظارم باشه، با اون حال بدش دلم گرفت و بغض بیخ گلوم چمبره زد.از تصو

 اش کنار زد و ازش فاصله گرفت.حافظ رو از روی شونهمحمدبابا با تلخی دست 

 ی جناب سروان رو.تو اگه بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن نه باغچه_

 رو به مامان با پوزخند ادامه داد.

 گه آقاجون.یی تو هنوز میهه به دا_

ش لبخند زد که عصبانیت حافظ با آرامش ذاتیمحمد. بیان کردای ون رو با حرص و ادای مسخرهو آقاج

 حافظ کوبید.محمدبابا به اوجش رسید و چهار انگشتش رو به پیشونی 

 دامه داره.اینو بکن توی سرت و روزی سه بار با خودت تکرار کن؛ زندگی بعد از مرگ عزیزامون هم ا_

 داداش االن بحث زندگی من نیست زندگی دخترته._

 بابا حق به جانب گفت:

ی مراقبت کردن از زنش رو نداره پس زندگی دخترم جای بحث نداره، همه چی واضحه. وقتی عرضه_

 باید این کارو به کسی محول کنه که عرضه و جنمش رو داشته باشه.

برداشتم و این حرکتم برابر شد با چشم تیز کردن بابا. قبل از تلفن خونه زنگ زد که یک قدم به سمتش 

 این که مانعم بشه خیلی زود به سمتش دویدم که بابا هم قدم بلندی برداشت که مامان بازوش رو گرفت.

 سهراب!_

 گفتم: فوراسریع گوشی رو برداشتم و 

 الو آیهان؟_

 مهرو باباجان!_

 ناامید و دمغ زمزمه کردم:

 بابابیژن._

 محمدحافظ با ناراحتی نگاهم کرد و بعد رو به بابا گفت:

 ی جناب سروان چشم انتظاره داداش.انگار دختر خودتم به اندازه_
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 بابا عصبی به موهاش چنگ زد و شروع کرد به قدم زدن توی سالن.

 ماه پیشونی!_

 با بغض صداش زدم:

 بابایی._

 بابا ایستاد و شاکی نگاهم کرد.

 گی.چیزی بهش نمی_

 محمدحافظ این بار اخم کرد.

خوای از همه پنهون شه! چهار روز دیگه هم که طالقشو گرفتی میچرا؟ شتر سواری که دوال دوال نمی_

 کنی؟

 بابا مصمم گفت:

 گم.وقتی طالقشو گرفتم به همه می_

 محمدحافظ نیشخند زد.

ن میرم و همه چی رو بهش اما م ؛خوای به گوشش برسهگیره نمیدونی بابا بیژن جلوتو میچون می_

 گم.می

 همین که یک قدم برداشت بابا با تحکم گفت:

 اگه این کارو بکنی دیگه نه من نه تو._

 مامان مات و مبهوت موند:

 سهراب!_

ت کرد یید زد به حرفش و ثابأصل به بابا نگاه کرد که بابا با نگاه جدیش مهر تأحافظ ایستاد و مستمحمد

 که شوخی نداره.

 های بابابیژن.صحبتسپردم به  حافظ ناامید شدم گوشمحمد وقتی از

های شوهرتم اومده امروز با محمدحافظ و مادریت رفتیم مالقات شوهرت. نبودی! یه چندتا از فامیل_

تون خواهرشوهر کوچیکت گفت نیستی. بودن. من جلو اونا نپرسیدم دلیل غیبت تو. زنگ زدم به خونه
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زنه باباجان؟ کجایی؟ چته؟ چرا صدات بات که اونم دیر کرد. دلم شورتو میی باحافظ رو فرستادم خونه

 طوریه؟این

هاشون نتونستم خودم رو کنترل کنم و به گریه افتادم. از تصور این که سمن و آیهان تا چه حد جلوی فامیل

 از جای خالی من خجالت کشیدند شرمنده شدم.

 بابابیژن..._

یه برای چیه؟ شوهرت که شکر خدا سالمه، یه تیری هم حاال خورده به جان دلم ماه پیشونی؟ این گر_

 کتفش این همه نگرانی نداره که دختربابا.

ای که حافظ رو باهاش تهدید کرد به منم نگاه سنگین بابا روم بود. انگار داشت با نگاهش اون جمله

د و گرفتنو شوهرم تصمیم میگفت اما من دیگه کم آورده بودم. از این که برای زندگی خصوصی من می

 کردند کم آورده بودم.توجهی میبه نظر من و اون بی

 بابابیژن باباسهراب..._

 مهرو!_

اما من این وضعیت رو  ؛چشم روی هم گذاشتم. آب دهنم رو فرو دادم. بابا با صدا زدنم هشدار داده بود

 خواستم.نمی

ی ده آیهان رو ببینم، حتحبس کرده تو خونه. اجازه نمیخواد طالقمو بگیره. منو بابابیژن باباسهراب می_

 بشم. ش شرمندهاذاره بهش زنگ بزنم. بابایی بیا منو ببر. نذار بیشتر از این پیش شوهرم و خانوادهنمی

اما از نگاه کردن به صورت بابا اِبا داشتم. صدای بابا بیژن رو خشمگین و عصبی  ؛با این که کارم درست بود

 شنیدم:

 پوش میام دنبالت.ب_

ام تماس رو قطع کرد و من از ترس و شاید هم خجالت پشت کردم به بقیه و گوشی تلفن رو توی سینه

 فشردم و زیرلب زمزمه کردم:

 .خداروشکر_

 آره! خداروشکر که قراره از زندان بابات نجات پیدا کنی._
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هام بود و ایستاده بود. نگاهش به چشمی کمی م و به طرفش برگشتم. پشت سرم با فاصلهدلبم رو گزی

خشم و حرص و ترس حتی بغض از نگاهش پیدا بود. شاید که نه، مسلما حق دفاع از زندگیم رو داشتم. 

شاید با اجبار شروع کرده بودیم اما اجازه نمی دادم با اجبار هم تمومش کنیم. نفس عمیقی کشیدم و یک 

همیشه نگرانم اجازه بده خودم تصمیم بگیرم چون این زندگی  هایی رو زدم تا پدربار برای همیشه حرف

 من بود، زندگی خودم و آیهان.

شبی که آیهان اومد خواستگاریم رو یادتونه؟ یادتونه بهم چی گفتید؟ گفتید بگم نه. گفتم غیرممکنه، _

ستم دم و خواشید اما اگه یه روز از این بله پشیمون شجواب من بله ست. گفتید باشه دیگه مانعم نمی

ها رو بستید. اینو خودتون گفتید، منم به برگردم یادم نره که پلی برای برگشت وجود نداره و تمام راه

ام پشیمون بشم. حتی این خودم قول دادم هیچ وقت توی زندگی با آیهان به جایی نرسم که از جواب بله

گفتید بعد از این ازدواج دیگه پشتم قول رو از اونم گرفتم. شب خواستگاری توی همون اتاقی که شما 

طور که من بهتون گرم نباشه اون مرد قول داد پشت و پناهم بشه. حاال هم شما سر حرفت بمون، همون

 سر حرفتون موندم و به پشتم برای برگشت نگاه نکردم.

 بغضم به گلوم چنگ زد و سرم رو پایین انداختم.

م رو خراب کردم پس دیگه از پس گرفتن و برگشت من به های پشت سربابا شما خودتون گفتید که پل_

 کنم. این حرفاین خونه حرف نزنید؛ چون من دیگه به مردی که یه بار پشتم رو خالی کرده اعتماد نمی

همون مردی که مرتیکه  ،اما آیهان ؛های پوالد رو کامل باور نکنیدرو تو این سه روز بهتون نزدم تا حرف

خودش رو انداخت روی من تا تیر به من اصابت نکنه. سم امانت داری بلد نیست و گفتید رصداش زدید 

اما چیزی نگفتم تا نترسید.  ؛آره هدف اون موتورسوارها من بودم، خودمم اینو همون روز تو جاده فهمیدم

 گاهچون دیگه مطمئن شدم تکیه ؛آیهان خودشو سپر من کرد و من بعد از این اتفاق محاله ازش جدا بشم

 هم محکمه هم قابل اطمینان. ،جدیدم بعد از شما

طور که از آیهان یاد گرفته قدم برداشتم؛ محکم، درست همون حیرت زده بابام رو زدم و در مقابل نگاه حرف

بودم. آماده شدم و وقتی صدای بابابیژن رو شنیدم از اتاق بیرون رفتم. بابا توی سالن نبود و سالن به طرز 

ر باشه و شون سرزنشگترسیدم نگاهی بقیه نگاه کنم؛ میتونستم به چهرهده بود. نمیباری ساکت شمرگ

 پشیمون بشم.هام از حرف
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 بابا بیژن پرسید:

 سهراب کجاست؟_

 مامان خیلی آروم و کوتاه جواب داد:

 تو اتاقش._

 صداش بزن._

 گفت: بیژنبه باباخطاب مامان نگاهی به من انداخت و بعد 

ها رو گفت. فقط موندم دخترم که تا این حد شجاع و با جسارت شده مهرو خودش گفتنی، الزم نیست_

 چطور این سه روز رو دووم آورد و بعدشم مزاحم شما شد!

ام هگوشی موبایلم رو روی میز گذاشت و رفت داخل اتاق پیش بابا. بغضم اشک رو دوباره مهمون چشم

 کرد که بابابیژن گفت:

 چی گفتی مهرو؟_

هایی که خودش بهم زده بود اما چرا حس کردم که اشتباه کردم و غرور پدرم رو فته بودم؟ حرفچی گ

 تر از داد و فریادهاش بود.تر و وحشتناکجلوی بقیه له کردم؟ حس بدی داشتم. سکوت بابا تلخ

***  

 ماشین محمدحافظ که جلوی بیمارستان متوقف شد بابابیژن دستش رو روی دستم گذاشت و گفت:

بسه دیگه. اشکاتو پاک کن و برو داخل، یه وقت شوهرت فکر نکنه این مدت بابات باهات بد تا کرده. _

دونی سهراب هرکاری کرده و هرچی که گفته فقط محض دوست داشتن زیاد و ترس و نگرانیش خودتم می

ش داشتیم که با خودام بترسه و به هول و وال بیفته، مگه ما تو خانواده چندتا پلیس بوده. حق بده بچه

اسلحه حمل کنه یا مورد حمله مسلحانه قرار بگیره و تیر بخوره؟! هیچی. حاال هم که دامادش پلیس از 

کشه و سخت باهاش کنار میاد. مهم رفتار تو و شوهرته آب در اومده تا چم و خم کارش رو بفهمه طول می

 که بهش ثابت کنید کنار هم که باشید مراقب همید.

 رو پاک کردم و با غصه نگاهش کردم. هاماشک

 خواستم...من نمی_

 دستش رو روی لبم گذاشت.
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خوام که تو از چشمم بیفتی نه پسرم، تون چی پیش اومده؛ چون نه میخوام بفهمم بینهیس. نمی_

هرچی که شده و به هم گفتید رو بعداً بین خودتون حل کنید من فقط اومدم که بیارمت پیش شوهرت. 

تونست جلوی منو بگیره، یعنی تو کل عمرش هیچ وقت جلوی من نایستاد ااِل وقتی که گفت نمیسهراب 

 خواد. حاالم برو پایین و بیشتر از این شوهرتو چشم انتظار نذار.مادرتو می

ی پر از مهر اون روی سرم نشست. دستی به شالم کشیدم و باز صورتم رو از دستش رو بوسیدم و بوسه

 ردم که بابابیژن گفت:هام پاک کاشک

 قبلش یه آبی به دست و صورتت بزن._

ای که پوالد جلوی در همین بیمارستان راه انداخته چشمی گفتم و از ماشین پیاده شدم. با یادآوری معرکه

بار دیگه زیر لب فحشی نثارش کردم. جرقه رو اون انداخت بین انبار باروت و آتیشش دامن منو بود یک

 سوزوند.که جلوی پدرم ایستادم داشت دلم رو هرلحظه بیشتر می گرفت و این داغ

ی حال خرابم بشند توی سرویس بهداشتی خواستم بقیه متوجهجایی که نمیوارد بیمارستان شدم و از اون

ی اتاق آیهان رو پرسیدم. تر شدم رفتم به سمت اطالعات و شمارهآبی به دست و صورتم زدم و وقتی آروم

ه از زمان مالقات باقی مونده بود. بعد از این که هشدار زن رو که مبنی بر زمان مالقات بود فقط ده دقیق

م. های بازش بودکردم دلتنگ دیدن چشمچه که خودم فکر میشنیدم به سمت اتاق رفتم. بیشتر از اون

ن و ریحانه و شون فقط سمهایی که از بینهای زیادی به سمتم چرخید. آدموارد اتاق که شدم نگاه آدم

 شناختم و نگاه فوق العاده آشنای آیهان.سردار رو می

 گرفتن.اومدی مهروجان. همه سراغت رو می_

صداش خیلی معمولی بود. همچنین نگاهش! انگار که منو همین یک ساعت پیش هم دیده. انگار که 

داد؛ هاش عادی جلوه میفامیلدلتنگم نبوده. انگار که نگرانم نشده. شاید هم داشت جای خالیم رو برای 

 اما با این حال من نتونستم عادی باشم و بغضم اشک شد.

 سالم._

ها از آشفتگی من تعجب کردند؛ اما چیزی به روم هاش گفتم و اونسالمم رو، رو به اون نه رو به فامیل

 نیاوردند.

 آیهان با لبخند گفت:
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 هنوز باور نکرده حالم خوبه._

شنیدن اون صدای خالی از دلتنگی و دیدن از اما من بعد  ؛سمتشبه دستش رو به سمتم دراز کرد تا برم 

اون نگاه معمولی اشتیاقم رو از دست داده بودم. خوب بود. همین که خوب بود برای من کافی بود. کاش 

رفتم رفتم. میفتادم و میادلواپسی دنبالش راه میو من بی« بریم»گفت اومد دنبالم و میحاال بابا می

آلود و عین ریحانه هاش دلتنگ من باشند و نگاهشون به من پر از محبت؛ نه عین سمن اخمجایی که آدم

گرفت و مطیع اوامر احساسی. انگار دلم دیگه از من فرمان نمیپر از ریشخند! و عین آیهان مملو از بی

 به سمتش. آیهان بود که دستم توی دستش نشست و قدم برداشتم

 هام.هاش بود و نگاه اون هم به چشمچشم میخکوبنگاهم 

 خوب استراحت کردی؟_

ام کشیدم برای گرفتن اون قطره اشک لعنتی که همه چی رو بغضم رو پس زدم و دست آزادم رو زیر گونه

 ریخت. جوابش را با تکون سرم دادم و پرسیدم:توی ذهن فک و فامیل آیهان به هم می

 ؟تو بهتری_

 اونم با تکون سرش و پلک زدنی آروم جوابم رو داد.

 آوردم گفت:اش آشنا بود اما اسمش رو به خاطر نمیزن چادری که چهره

 ر* ) گل دختر (.دَتَل وو روت حسابی پریده گ رنگ_

 ی شمالیش باعث شد به یاد بیارم که همسر سرداره. لبخندی کج و مصنوعی به روش زدم.لهجه

 خوبم._

 رنگو رو حامله زناکونه مونیا سمن جان.اینه _

 هاشهای آیهان عبور کرد و چشمحرفش رو به گیلکی زد و من متوجه نشدم اما حس کردم برقی از چشم

 روشن شد. سمن لبخند محوی زد و گفت:

 . خدا از دهنتون بشنوه زن دایی.اهللشانا_

 .طور نیشتر زد به قلبمخوش نبود که ایندونستم حرف چیه اما انگار حرفی بود که به مزاج ریحانه نمی

حالش خوب  زآخه از رنگ و روی زنت پیداست هنوخوای مثل این دوشب من پیشت بمونم؟ پسرعمو می_

 نیست.
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ابروهای آیهان به هم گره خورد و من دستم شل شد بین دست آیهان. دوشب پیش شوهر من بوده، به 

 قعیت کام قلبم تلخ شد!؟جای من! واقعیت بود و چرا انقدر از این وا

اش های مردونهتر از قبل بین انگشتخواستم دستم رو عقب بکشم اما آیهان مانعم شد و دستم رو محکم

 حبس کرد.

 کامال جدی جواب ریحانه رو داد:

 نه دخترعمو. زیادی زحمت کشیدی دیگه مهرو خودش هست._

 کرد؟!پر مییعنی اگه نبودم به همین راحتی جای خالیم رو با ریحانه 

 ی شیرین شمالی.بازم صدای زن سردار توی گوشم پیچید، با همون لهجه

 اوا مگه ای مدت تو پیشش بودی خانوم معلم؟_

 کرد رو به زن گفت:ریحانه با لبخندی که بیشتر نقش ریشخند رو ایفا می

 بله زن دایی. آخه حال مهرو خیلی بد بود._

 خنده گفت:رو به سمن باز به گیلکی همراه با 

 پس راس راسی تی عروس تو راهی دانه._

قدر دل خوش نبودم که پرس انهای آیهان برق زد. باز من نفهمیدم چی گفت و باز سمن خندید و چشم

 زنه.ی من حرف میفهمیدم که دربارهو جو کنم چی گفته اما می

با خداحافظی و آرزوی سالمتی  پرستار اومد داخل و هشدار داد که وقت مالقات تمومه. زن و دختر سردار

 بیرون رفتند و سردار بهشون گفت:

 تو ماشین منتظر باشید میام._

 اش منو مخاطب قرار داد:به محض رفتن زن و بچه

 چه ساکتی عروس؟ ها چی شده که شمشیر زبونتو غالف کردی ماه دخت؟_

 نگاهش کردم، جدی و بدون لبخند.

کردم دست به محرم کردنتون فقط برای پوالد و امثال دایی؟ فکر می مهرو. منو با کی اشتباه گرفتی خان_

 های امروزی اهل حال و هولید.نچرخه اما نگو خودتونم درگیر ثواب یا به قول ما جووپوالد می
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و آیهان با فشردن  زرنگار گشاد شد های سمن و ریحانه از حاضرجوابی من در مقابل بزرگ خاندانچشم

 دستم تشر زد:

 مهرو!_

 اما من کوتاه نیومدم.

 چه اسم قشنگی هم داره، ماه دخت._

 رو به آیهان برای سوزوندن دل ریحانه گفتم:

 عزیزم نظرتو چیه؟ اسم قشنگیه، نه؟ چطوره اسم دخترمونو بذاریم ماه دخت؟ به اسم منم میاد._

 خند گشادم پرسیدم:آلود آیهان رو کردم به طرف سمن و ریحانه و با همون لبدر مقابل نگاه اخم

 تو چیه ریحانه جون؟ نه؟ نظرِ ،قشنگه_

 هاش انداخته بود روی سرش کشید و گفت:ریحانه با حرص چادرش رو که روی شونه

 من بیرون منتظرتونم زن عمو._

 از اتاق بیرون رفت و سردار خطاب به آیهان گفت:

 به زنت یاد بده کم اما سنجیده حرف بزنه._

فایده بود، عادی بود که روی حرف مافوقش شد و هرچی زمان دادم ازم دفاع کنه بیتر اخم آیهان غلیظ

 حرف نزنه. سردار خداحافظی کرد و به سمت در رفت که خودم جواب حرفش رو دادم:

 من که ساکت بودم خان دایی شما نسنجیده سوال پرسیدی._

 مهرو تو..._

 حرفش شدم و رو به سردار ادامه دادم. یدستم رو از دست آیهان بیرون کشیدم و مانع ادامه

پرسیدید چرا ساکتم؟ خب جای تعجب نداره حال شوهرم خوب نیست و دل و دماغ چاق سالمتی ندارم. _

 اینم پرسیدن داشت؟

توجهی کردم. سردار تند و تیز نگاهم کرد، سنگین و آیهان باز با صدا زدن اسمم تشر زد اما منم باز بی

 هامهاش نگاه نکردم و چشم به کفشحترامی که براش قائل بودم خیره به چشمجدی اما من به حرمت ا

 دوختم.

 مراقب خودت باش پسرم._
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رفت و سمن هم دنبالش رفت. به احتمال زیاد رفت از تلخی زبون من عذرخواهی کنه. نگاهم چرخید به 

 سمت آیهان. نگاهش کردم. نگاهم کرد. من دلتنگ اون مواخذه گر.

ها ام کرد. به سمت پنجره رفتم و پردهشایدم آه کشیدم. هرچی که بود درد مهمون سینهنفس کشیدم، 

خواست. دلم تاریکی محض رو کشیدم تا آفتاب بعد از ظهر رو مهار کنم. دلم این همه روشنایی نمی

ار خواست و چند ساعت خوابیدن. سه روز نخوابیده بودم، تمام اون روزهایی که من خواب از چشمم فرمی

کرده بود جناب سروان توی این اتاق با ریحانه خوابیده. هه! چقدر این زندگی که توی دعوا به بابا گفته 

های محکمی داشت. انقدر محکم که حتی یک گلوله توان تخریب کردنش بودم زندگی من و آیهانه، پایه

 های ریحانه داشت.ی تلخ چشمهایی به تلخی قهوهرو داشت و اون گلوله چشم

 حالت خوبه؟_

 کرد.دار میهام فقط غرور خودم رو خدشهبه طرفش برگشتم و مثل خودش عادی نگاهش کردم. دلخوری

 خوبم. تو چی؟ خوبی؟_

دست خودم نبود. دست خود لعنتیم نبود. به خدا که نخواستم اما دل زبون نفهمم افسار غرورم رو پاره 

 کرد.

 ریحانه خوب ازت مراقبت کرد؟_

 مثل خودش. کج خندیدم؛

خانوم معلم مرهم دردتون شد؟ رنگ و روتم خوبه ها جناب سروان. بزنم به تخته انگار نه انگار یه گلوله _

 ش دارم.خوام یادگاری از شیرینی روزهای ماه عسلمون نگهخورده به کتفت. راستی گلولهِ کو؟ می

 شی.تر میکنی خوشگلحسودی می_

 تر بود که هرلحظه یک جور بود.نم معلوم الحالحرفی نزدم. در واقع این مرد از م

 های لعنتی که دلم رو درگیر کرده بود. ایلبخند زد، از همون سکته

 شی.تر میماه_

 شیطون چشمک زد.

 شی.تر میخوردنی_
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هام رو سرسخت روی هم فشار دادم و در آخر کم آوردم و بغضم شکست. به سمتش رفتم و بدون لب

 و هق زدم. اش گذاشتملتنگ سر روی سینهخجالت اما حسابی د

 آیهان._

 دست سالمش روی سرم نشست.

 جانم؟_

هاش رو تقدیمم کنه. فقط حرف نبود این مرد پای عمل هم خره وقتش رسیده بود. وقت این که جانمباأل

خرید بهم ذاره. وقتی که خیمه زد روم و درد اون تیر رو به جونش ثابت کرده بود از جونش برام مایه می

ه و ایش به من اثابت کنده تیکهگاه محکمیه که اگه فرو بریزه هم اجازه نمیثابت شد که این مرد تکیه

 باعث آسیبم بشه.

 در مقابل جانم گرمش صادقانه اعتراف کردم.

 دلم برات تنگ شده بود._

روشون کاشت. نفس  ایاما شالم رو از روی موهام کنار زد و لب روی موهام گذاشت و بوسه ؛حرفی نزد

عمیقی کشید و حتم داشتم عطر موهام رو بلعیده و خجالت زده پیش خودم فکر کردم که سه روز حموم 

اش فشردم که آخ نرفتم! دقیقا از همون روزی که راهی سفر شدیم. با خجالت سرم رو بیشتر به سینه

 ریزی گفت.

 سرم رو باال آوردم و تخس نگاهش کردم.

 ات.تیر به کتفت خورده نه سینهالکی ادا نیا _

 م زد.انگشتش رو به نوک بینی

 شی.شی خیلی بوسیدنی میهاتو ببینم؟ آخه وقتی نگران میشه یکم ادا بیام و نگرانینمی_

 تر آورد و نزدیک صورتم لب زد:سرش رو پایین

 کنم. ی لباتو با لبام آروملرزه خیلی هوس میکنم زلزلهکنی و لبات میوقتی بغض می_

هاش بود. انگار نه انگار این همون مردی بود که چند لحظه پیش نگاهش رو ساده و نگاه گیجم به چشم

دای ها نگاه مهربون ندارند و صلحنش رو عادی تعبیر کرده بودم. اوه انگار نگرانی از یادم برده بود کاکتوس

شون نبرده بود اما از داخل گل بودند، اصالتها هیچ بویی از مهربونی مالیم براشون نامتعارفه. ظاهر کاکتوس
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گل بودنشون بود و گل دادنشون. و آیهان برای من حکم همون کاکتوس شب خواستگاریمون رو داشت. 

زمخت بود اما گل بود! اولین گلی که با تموم زمخت بودنش به دل من نشسته بود، درست مثل همین 

زد اما به وقتش کرد، ساده به صورتت لبخند میت میکرد، عادی صدامرد. همینی که عادی نگاهت می

 داد.اصالت ذات خودش رو که مهرورزی بود نشون می

ی دونم اما جایام، دقیق نمیام برگشت. جایی از سینههاش حبس شد نفس به سینههام که میون لبلب

ن تاب تاب و بوم بوم زد و االام، اسمش چیه؟ یادم رفته. همینی که تا دیروز کُند میسمت چپ سینه

خوام انکارش کنم، همون عضو لعنتی آروم گرفته بیارم و میخوام اسمش رو ین لعنتی که نمیزنه، هممی

 بود.

هاش فشار داد. دلتنگ بود. به خدا که دلش تنگ شده هام رو روی لبدستش پشت سرم نشست و لب

ها از بوسیدتم. مردها که برعکس ما زنیوقفه مداد و بیبود. دل تنگم بود که امون نفس کشیدن نمی

ال دادند. با پرخاش حها با رفتارشون حالشون رو نشون میکردند، اونزبونشون برای هرکاری استفاده نمی

رو؛ اما  شونشون عشق و عالقه و گاهی با بوسه دلتنگیشون و با سکوت حال بدشون رو، با حمایتعصبی

بریم، اگه ناراحت باشیم جمالت نی باشیم جمالت تند و تلخ به کار میزنیم. اگه عصباما زن ها حرف می

ها احساساتی بشیم؛ اون موقع هیچی مأیوس کننده و اگه احساساتی بشیم...! وای از اون روزی که ما زن

ها رو به زبون میاریم، انقدر که فرو بره توی گوش ی توی کتابذاریم و تمام جمالت عاشقانهکم نمی

چون تمام و  ؛دوست دارم و دیگه محاله ازشون اون جمله رو بشنوی دگنبار میاما مردها یک ؛مردمون

 ؛! آیهان هنوز اون جمله رو نگفته بودنه نرها «مردها»شند. البته فقط کمال درگیر اثبات همون جمله می

 ؛مون نگفته بوددونستم هنوز زوده برای شنیدن این جمله. مثل همون جانمی که روز اول زندگیچون می

رسیدم نه از تالش و نه از صبر خواستم نمیچه که میاما امروز گفته بود. من آدم صبوری بودم و تا به اون

 .کشیدمکردن دست نمی

 هاش رو دارم.دستم جایی کنار فک و گردنش نشست و درست عین خودش عمیق جواب بوسه

 هام لب زد:بدون این که فاصله بگیره روی لب

 کنم.این به بعد هروقت بغض کنی و لبات بلرزه خودم آرومشون میاز _
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ای ام رو کال به تنش چسبوندم تا گرمای وجودش جسمم رو احاطه کنه. سرم رو کج کردم و بوسهباال تنه

 از لبش گرفتم و با لبخند محوی نوک زبونم رو روی لب پایینش کشیدم و پچ زدم:

 اره تیر بخوری.برای دوباره بغض کردنم الزمه دوب_

 تر خندیدم.پررنگ

 ارزه زرنگار.به دردش نمی_

 پچ کرد:تر پچاونم خندید. گاز آرومی از لبم گرفت و آهسته

 شی.اشکالی نداره سعادت، شما میای و مرهم دردم می_

هام نگاهش کردم. حالم بعد از سه روز خوب شده بود. به خدا که لبخندِ لبم محو شد و با لبخند چشم

ی لعنتی که به شدت باورش ترسیدم از اون جملهترسیدم از این حال خوب. میحالم خوب شده بود و می

 «. اونیه که حالتو خوب کنه "عشق"» داشتم. 

 *** 

متعجب شدیم. لبخند زد و حتی چشمک ریزی هم از حضور غیرمنتظره اش پوالد که وارد اتاق شد هردو 

 به من زد و گفت:

 ؟چطوری زن داداش_

 با پوزخند جوابش رو دادم:

 خوبم خان داداش._

 اش گذاشت و محکم به زمین پا کوبید و کرخت ایستاد.دستش رو کنار شقیقه

 احوال جناب سروانمون چطوره؟_

 ی کوتاهی گفت:آیهان با خنده

 آزاد._

 دستش از کنار سرش پایین اومد و این بار به آیهان چشمک زد.

 رو به راهی که سلطان؟_

های شما ستوان. یکم دیر نیومدی برای مالقات؟ تازه االن که وقت مالقات نیست تو احوال پرسیاز _

 چطور اومدی؟
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 کالهش رو از سرش برداشت و جواب داد:

 لباس مقدس پلیس تنت باشه و کسی بتونه جلوتو بگیره؟ هه محاله، من خودم مرد قانونم._

 کنه.صی میی شخمرد قانونی که از لباس قانون سواستفاده_

کنه، شما واسه خدمت به وطن من واسه خدمت به دیگه هرکسی یه جوری از این لباس استفاده می_

 خودم. نگفتی رو به راهی یا دلمونو واسه حلوات صابون بزنیم؟

 نگفتی چرا انقدر دیر اومدی؟_

ا نبودم، حتی از بابا هم بودم امدونم چرا اما ازش دلخور نبودم. باید میپوالد نگاهی به من انداخت. نمی

 دلخور نبودم. حاال که کنارش بودم و حالم خوب بود از هیچکس دلخور نبودم.

 حال مادرت زیاد خوب نبود نخواستم پرش به پرم بگیره._

ای آیهان قانع شد. انگار انقدر شاهد دعوا و جر و بحث پوالد و سمن بوده که همین حرف دلیل قانع کننده

 والد در مالقات.بود برای تأخیر پ

 پوالد به سمت یخچال رفت و در همین حین گفت:

 چه خبرا؟_

 ها سرک کشید و غر زد:بین آبمیوه

 شون نیست؟چرا طعم آناناس بین_

 آیهان جوابش رو داد:

 شما ببخشید._

 پوالد نگاهی به من انداخت.

 بپر برو از بوفه بیمارستان برام رانی آناناس بگیر._

 ی گفتم:ی غلیظبا چشم غره

 شما بپر. یه قهوه هم برای من بگیر، تلخ باشه._

 دوباره نگاهش رو به محتویات یخچال داد.

 نوکر بابات شوهرت._

 خره یک رانی برداشت و در یخچال رو جوری محکم بست که آیهان گفت:باأل
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 این اتاق رو با تمام وسایل باید سالم تحویل بدیم ستوان._

 خودتم سالم تحویلمون میدن؟_

 چطور؟_

 هیچی گفتم اگه جز اتاق و وسایلش به حساب نمیای یه گلوله خالی کنم تو مغزت._

 بزن به چاک پوالد._

 پوالد خندید و رانی رو باز کرد.

لی خورد. چیه زن بابا و ریحانه خیلی لیقبل از این که تیر بخوری ایقدر تیتیش نبودی و زود بهت برنمی_

 سروان؟به الالت گذاشتن نازنازی شدی 

اش ای از آبمیوهآیهان فقط نگاهش کرد و حرفی نزد اما من با حرص نگاهش کردم و اون ریلکس جرعه

 رو خورد و به محض جدا شدن قوطی از لبش گفت:

 کار شکیبا ست._

 و با نیشخند به آیهان نگاه کرد. آیهان نگاهی به من انداخت.

 زنیم.بعداً حرف می_

 اش رو خورد و باز به محض فرو دادنش گفت:هپوالد باز یک جرعه از آبمیو

 خوای بشنوی؟پیغام داره برات. نمی_

ی تونستم حدس بزنم این آقای شکیبا هرکی که بود آیهان به اندازههای آیهان تیز شد و باریک. میچشم

 پاشا ازش دل چرکین و متنفر بود.

 پیغام! هه خوبه! پیغام رسون خالفکارها شدی._

هاش مچاله شد و صدای قُر شدنش هش کرد. قوطی فلزی توی مشتش زیر فشار انگشتپوالد جدی نگا

 توی اتاق پیچید.

 تو زندان تیزی گذاشتن روی شاهرگ شیرین و ازش خواستن پیغام رو برسونه به من و من به تو._

 آیهان پوزخند زد.

 کاسه ست. دیدی گفتم آدمشونه.دیدی گفتم این دختره با اونا هم_

 گفتم روی شاهرگش تیزی گذاشتن یا نه؟!شنیدی _
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 های این ماهش رو چک کنند.هه ساده. تو هم باور کردی؟ فوری دستور بده تماس_

 نگاه سخت پوالد به صورت آیهان بود.

تماسی نداشته. هیچ تماسی. از وقتی رفته زندان هیچ تماسی نداشته جناب سروان. جوری رفتار نکن _

 با خر طرف نیستی.کنی. که انگار کنترلش نمی

 جنابی که خر نیستی تو واقعا باور کردی که با تیزی تهدیدش کردن تا به من پیغامشون رو برسونند؟_

اما قوطی توی دستش رو با حرص و خیلی  آیهان نگرفت؛های پوالد سرخ شد و نگاه جدیش رو از چشم

 :محکم به دیوار کوبید و با صدایی که سعی در کنترل ولومش داشت گفت

 آره وقتی که تمام گردنش پر از زخم و جای تیزیه._

تر شدم و دست روی دست سالمش گذاشتم. به من نگاه اراده به آیهان نزدیکاز حرکتش شوکه شدم. بی

 کرد و انگار رنگ و روم پریده بود که گفت:

 جا نیست پوالد.ها اینجای این حرف_

 پوالد هم به تخت نزدیک شد.

 دونی جوابم چی شد؟ها رو به سردار زدم اما میاداره؟ اتفاقا تو اداره هم این حرفپس جاش کجاست؟ _

هاش رو به سمتش چرخوند و کنجکاو و منتظر نگاهش کرد. پوالد خم شد و رو به آیهان آیهان مردمک

 پچ پچ کرد:

 تک زخماشو از بر شده.این که چشم من چطور به گردن یه زندانی افتاده و جای تک_

 ای نیست ستوان. چه جوابی براش داری؟ گزارش دکتر زندان رو خوندی؟سوال ساده_

تر و جسورتر از قبل نگاهی به من انداخت و بیشتر خم شد به طرف آیهان و آرومپوالد نیشخند زد. نیم

 پچ کرد:پچ

 دونی دکترش منم.نه صداش رو در نیاورده و پیش دکتر نرفته آخه می_

 ی دستش فشار داد، این یعنی عصبانی شده.آیهان دستم رو تو

 کنی؟پوالد توی اون زندان داری چه غلطی می_

 تر کرد.پوالد نیشخندش رو پررنگ

 دونی برای بیماردلم چی بود؟ بگم خدمتتون جناب سروان یا مهم نیست؟تجویزم می_
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 تر:صداش رو آورد پایین

 ده تا بوسه روی هر زخم._

زد  ی یونیفرم پوالد چنگتی آیهان دستش رو از دستم بیرون کشید و به یقهنفهمیدم چطور و با چه سرع

 و سرش فریاد کشید:

 کنی کثافت تو اون زندان؟داری چه غلطی می_

 صداش زدم:هراس با 

 آیهان!_

پوالد برعکس من خونسرد بود. در اتاق باز شد و دکتر خواست هشدار بده که آیهان خیلی جدی ازش 

 ون رفت.از اتاق بیر« فقط مراقب زخمتون باشید»دکتر کمی مکث کرد و بعد با گفتن  خواست بره بیرون.

 شد.های دستش ورم کرده بود و دیده میتر از قبل گرفت. جوری که رگی پوالد رو سفتیقه

 ات ستوان زرنگار.ذارم رو سینهمن سر اون دختره رو می_

 های گرگ بود.روی لبپوالد با نگاه تیزش لبخند زد. لبخندی که انگار 

 بوسم.راضی به زحمتتون نیستم سروان همین که حکم آزادیشم برام بگیری دستتو می_

هاش رو شنیدم و بعد صورت آیهان با این حرفش از سرخی رو به کبودی رفت و صدای ساییدن دندون

 شمرده شمرده گفت:

 آغوش بشی.تونی تو گور همات. تو با شیرین شهسوار فقط میذارم رو سینهشو میسر بریده_

های آیهان زل زد و بعد دستش دور مچ آیهان لبخند پوالد از بین رفت و چند لحظه با کینه به چشم

 اما سعی کرد خودش رو از سکه نندازه. وحشت کردکردم ترسید. از تهدید آیهان نشست. حس 

 بیمارستان با زنت و پدرش یه راستکاری نکن پیغام شکیبا رو جلو زنت بگم و بعد از مرخص شدنت از _

 بری دادگاه خانواده.

 اون شل و وا رفته جمالت رو گفت و تهدید کرد اما آیهان جدی و محکم همراه با نیشخند تهدیدش کرد.

ذاره رو گردن زندانیش و تو بگو تا توی همون زندانی که توش خر تو خریه و یکی عین تو بوسه می_

 ی معروف خودتو بچپونم تو مغز شیرین.رو هم یه راست برم اون گلولهکشند هاش تیزی میزندانی

 های پوالد لرزید. لبش کج شد و تلخ خندید.پلک
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 کنی.این کارو نمی_

 توجه به فرو ریختن پوالد هنوز زنده بود.روح خشن و خبیث آیهان بی

داره به باد میده پا بذارم رو وجدان و ای که ام به برادرم و آیندهنذار که بکنم. نذار که به خاطر عالقه_

 عقایدم و این کارو بکنم.

 پوالد شوکه و ناباور خندید.

 دیونه من دوستش دارم._

 آیهان هم جدی جوابش رو داد:

 داداش من دوست دارم._

 و من چقدر حسودیم شد به پوالد!گفت اون جمله رو  تردیدو بیچقدر محکم 

رو به بیرون فوت کرد. چنگی به موهاش زد و دستی به پشت گردنش پوالد از تخت فاصله گرفت و نفسش 

 کشید. ادای احترام کرد، اما نه به محکمی دفعه قبل. به سمت در رفت که آیهان گفت:

 هر چیزی که گفته رو برام بفرست، کلمه به کلمه و واو به واو._

 در رو باز کرد اما قبل از رفتن گفت:

ه پیغام رو بهش داده و تیزی گذاشته رو شاهرگش تهدیدش کرده که اگه دست نیست. کسی کبا اونا هم_

 کشند.اون زندانی رو لو بده برادرش رو می

؛ چون من هرجوری که شده از زیر زبون هت مهمه پیداش کن و جونشو نجات بداگه جون برادرش برا_

ت ما پیغامش رو به دسبوده. چون کسی که پیغام رسون کشم که کی از طرف شکیبا شیرین شهسوار می

 تونه خودشم به دست ما برسونه.رسونده قطعا می

 ذاشتند طوفان.پوالد رفت و اتاق پر از سکوت شد. به خدا که اسم این پوالد رو باید می

د. مونها ذهنم درگیر میفهمیدمش تا مدتبرای شنیدن اون پیغام خیلی کنجکاو شده بودم و اگه نمی

ون من تهدیدش کرده بودند. نباید پوالد اون پیغام تهدید رو به گوش بابا برسونه ی جحتما باز به وسیله

 کنه.هاش فرار میکه اگه به گوشش برسه خواب از چشم

ی پیراهن آبی آیهان توی فکر بود، با یک عالمه اخم. کنارش روی تخت نشستم و دستم رو روی دکمه

 :بیمارستان گذاشتم. نگاهم کرد که با لبخند گفتم
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 با لباس بیمارستانم خوشتیپی آقا پلیسه._

ایش رو هم نزد اما من کم نیاوردم تا سر حرف رو به پیغام آقای شکیبا نخندید. حتی همون لبخند سکته

 برسونم.

 پرسی این سه روز کجا بودم؟نمی_

 دوست داری بگو._

 کرده بود ممنونش بودم.هاش شأنم رو حفظ آورد و جلوی فامیلاز این که غیبتم رو به روم نمی

 اش رفت و با این که مرتب بود اما خودم رو سرگرمش نشون دادم.انگشتم از روی دکمه به سمت یقه

بابام خیلی ترسیده بود. خیلی خیلی زیاد. آخه به قول بابابیژن ما که تو فامیل پلیس نداشتیم که با _

لحانه ی مساز گلوله و دشمن و خالفکار و حملهکارش و پیامدهاش آشنا باشیم. اولین بارشون بود که حرف 

هاشون از ضرب گلوله زخمی شده بود و کارش به بیمارستان شنیدن و اولین بار بود که یکی از نزدیکمی

کشیده بود، اینه که زیادی شوکه شده بود و ترسیده بود. وقتی هم که صحنه جرم و نحوی شلیک گلوله 

 چاره بابام.ون من بودم دیگه به مرز جنون رسیده بود. بیو این چیزها ثابت کرده بود هدفش

 حق میدم بهشون._

فکرم درگیر بابا شد و صدای خودم توی سرم پیچید. انگار از میمیک صورتم ناراحتیم از افکارم پیدا بود 

 که آیهان پرسید:

 کنه؟چیزی هست که ناراحتت می_

 رو به معنی آره تکون دادم که با تکون سرش پرسید: هاش وصل کردم. سرماش کندم و به چشمنگاه از یقه

 چی؟_

 به خاطر تو جلوی بابام ایستادم._

 چیزی نگفت، فقط منتظر نگاهم کرد.

 شب خواستگاری بهم گفت بهت بگم نه. به حرفش گوش نکردم بهت گفتم بله. به خاطرِ..._

 ام رو کامل کرد:ن خودش جملهتری انتخاب کنم که اوحرفم رو قطع کردم و سعی کردم کلمات سنجیده

 اما به خاطر هاوش بهم گفتی بله. خب؟ ادامه بده._

 لبم رو گزیدم و کمی مکث کردم و در آخر ادامه دادم.
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کنم و راهی برای برگشتم باقی بهم گفت اگه بگم بله پل پشت سرم رو که خودش باشه خراب می_

 ذارم.نمی

 کنه.ابم سرم درد میخوام بخوخب؟ برو سر اصل مطلب مهرو. می_

 داد.ی نیمه تموم کردن حرفم رو نمینفسی گرفتم. کمی تعلل کردم برای ادامه اما نگاه منتظرش اجازه

 تونم به یه پل شکسته اعتماد کنم.ازم خواست برگردم منم در جواب بهش گفتم نمی_

 ابروش بالفاصله به باال لغزید و من نگاهم رو با خجالت پایین انداختم.

کرد دخترش رفیق نیمه راه نیست. تو تمام این سه روز خواستم اینو بگم اما بابا باور نمیراستش نمی_

 سعی کردم اینو بهش بفهمونم که با تمام خوب و بدت همراهتم اما باورش نشد. 

چرخوند گذاشت. کمی دیر کرد چون دکمه کنده شد. ی پیراهنش رو میدستش رو، روی دستم که دکمه

 های پوالد بود.باال آوردم که به روم لبخند زد، مصنوعی چون هنوز فکرش درگیر حرف سرم رو

 ریم برای دلجویی.بعد از این که مرخص شدم یه شب با یه جعبه شیرینی می_

 .راضی از پیشنهادش لبخند زدم و به یاد آوردم که هدفم از پیش کشیدن این حرف چی بوده

دیگه اخبار کاراتونو به گوش پدرم یا هاوش نرسونه؛ مخصوصا این  لطفا از پوالد هم خواهش کن که_

تونه با قدرت تلخیش ما رو تا دادگاه خانواده هم بکشونه چون پدرم خیلی بیش از حد پیغامی که می

 ترسیده و با اتفاق بعدی کوتاه نمیاد.

 افته.آیهان سری تکون داد و همون کافی بود تا باور کنم که دیگه چنین اتفاقی نمی

 چطور ممکنه پوالد توی زندان..._

 ادامه ندادم اما اون از نگاه متعجب و لحن ناباورم سوالی که ذهنم رو درگیر کرده بود فهمید.

تونی هر مانعی رو رد کنی. البته پوالد به جز رشوه دادن از لباس تنشم خیلی سواستفاده با پول می_

ی مالقات خارج از ساعت تعیین اومد دیدن من تا اجازه کنه، مثل همین که به قصد با لباس کارشمی

 شده رو بدند.

ی گوشی آیهان که روی میز بود نگاه هردومون رو به سمت خودش کشید. آیهان انگار از صدای ویبره

 هام فهمید منتظر این صدا بودم که گفت:حرکت سریع چشم

 شه یه آبمیوه برام باز کنی؟می_
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 ش.او دستم رو از روی پیراهنش کنار کشیدم و دکمه رو پرت کردم توی سینههام رو باریک کردم چشم

 بگو برو دنبال نخود سیاه._

 با خنده گفت:

 آفرین دخترِ عاقل._

به سمت یخچال رفتم و زیر چشمی حرکاتش رو پاییدم. گوشیش رو برداشت. چند لحظه خیره موند روی 

 خیلی غلیظی بین ابروهاش نشست. کم اخمصفحه و بعد پوزخند تمسخرآلودی زد و کم

 هر تهدیدی بود انگار اونقدرها هم ترسناک نبود که گوشیش رو کنار انداخت و رو به من گفت:

 ی لبات.با طعم سیب باشه. یه چیز شیرین عین مزه_

 *** 

کردم. دادم زیرچشمی هم به سمن نگاه میزدن شربت نشون میطور که خودم رو سرگرم همهمون

سابید. انقدر شست و شست که حسابش از م این چندمین بار بود که داشت لیوان رو با اسکاچ میدوننمی

کنه. دستم در رفت. فهمیده بودم وقتی که مشکلی داشته باشه یا نگران باشه وسواسش بیش از حد عود می

 به احتمال زیاد االن هم نگران حال آیهان بود.

 صدام رو صاف کردم و بعد پرسیدم:

 شو من بشورم؟خواین بقیهن خانوم میسم_

 نگاهی بهم انداخت و سرش رو تکون داد.

 نه. بهتره حواست به آیهان باشه._

 کرد گفت:ریحانه وارد آشپزخونه شد و در حینی که در یخچال رو باز می

 زن عمو انقدر نایستید پشت سینک، انگار یادتون رفته دیشب از پا درد خوابتون نبرد._

جوابش حرفی نزد. این روزها هم خیلی ساکت شده بود و هم خیلی توی فکر بود. فهمیدن این سمن در 

ها آدم یزن سخت بود. پر از معما بود که تمایلی به فهمیدنشون نداشتم. از سرک کشیدن توی گذشته

د مهم بوسنجدیدم بلکه حالشون برام چه که توی گذشته بودن نمیها رو با اوناومد. من آدمخوشم نمی

 چه که دیروز بودند.و اون چیزی که امروز نشونم داده بودند، نه اون



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

516 
 

ابه تونست به کمر بخوبه اتاق خواب خودمون رفتم. آیهان روی تخت به پهلوی چپش دراز کشیده بود. نمی

 زدم از درد باشه. ده روز گذشتهاومد. اخمی بین ابروهاش بود که حدس میچون به کتف راستش فشار می

 بود اما هنوز هم جای زخمش درد داشت.

هاش رو از داخل کشو برداشتم که باز نگاهم به سیگار و فندکی که از سها گرفته بودم افتاد. نگاهم قرص

جا گذاشته بودم، بهتر بود جاشون رو عوض کنم. به سمت آیهان کشیده شد. خودم داروهاش رو این

تم. باید نداخشتم. البته باید اون سیگار و فندک رو بیرون میپالستیک داروها رو برداشتم و روی میز گذا

 شدم.ها هم راحت میرفتم سرکار از شر اونفردا که می

 با پالستیک داروها روی تخت، کنار آیهان نشستم.

 آیهان؟_

 هاش گفت:بدون باز کردن چشم

 بله؟_

 وقت قرصاته. درد داری؟_

هاش رو کف دستش ا تکون سرش جوابم رو داد که قرصخیز شد. بهاش رو باز کرد و کمی نیمپلک

 گذاشتم.

 کنه.بخور، مسکن دردتو آروم می_

لیوان شربت رو از دستم گرفت و با یک قلوپ هر دوتا قرص رو فرو داد. لیوان رو دوباره به دستم داد و 

 دوباره دراز کشید.

ها دیگه لبخند زدنش خیلی سخت کمی از شربتش رو خوردم که نگاهم کرد و لبخند محوی زد. این روز

 های نادر بیرون اومده بود.نبود و از لیست اتفاق

 مادرت انگار این روزها زیاد حال خوشی نداره!_

 طبیعیه، ترسیده._

ام شوکه شدیم، مادرِتو که باید عادت کرده باشه، شوهرشم پلیس کردم فقط خودم و خانوادهمن فکر می_

 بوده.

 ثابت مونده بود.هام نگاهش روی چشم
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 اتفاقا چون شوهرشو توی همین کار از دست داده ترسیده._

هام سُر بخوره که محکم گرفتمش. طعم آلبالوی شربت کمی ته حلقم رو نزدیک بود لیوان از بین انگشت

 تلخ کرده بود، شاید هم حرف آیهان کامم رو تلخ کرد.

 و آروم و با احتیاط پرسیدم:های آیهان به سمت زخمش کشیده شد نگاهم از روی چشم

 هیچ وقت ازت نخواسته که از این کار بیای بیرون؟_

«! این کار مناسب تو نیست»گه کنه و توی طول راه میام میتقریبا هر روز که میرم سرکار تا دم در بدرقه_

 دعواهامون موقع رفتن به دانشگاه افسری هم ید طوالیی داره.

 پس خواسته و رد کردی._

 کنم.بازی نیست که امروز بگی منم بازی بدید و فردا بگی بازی نمی کار خالهاین _

 لبم رو به دندون گرفتم و کمی مکث کردم و بعد پرسیدم:

 اگه من ازت بخوام چی؟ از این کار میای بیرون؟_

 لبخند زد.

 خوای.تو همچین چیزی از من نمی_

 اگه بخوام._

 بهتره نخوای._

 چرا؟_

 شم.میات چون شرمنده_

خواستم. خودم از جوابم واضح بود اما ناراحت نشدم؛ چون به قول خودش من همچین چیزی ازش نمی

گرفتم. یعنی مجبورم کرده بودند که دیگه خودم ها بود که فاصله میخواستم مدتاون چیزی که می

های قی کردن با پنجهها بود که عاشتآور بود. مدنباشم. بالرین بودم و نبودم! این خیلی سخت و عذاب

 آوردم.هنرمند پام رو فراموش کرده بودم، در واقع ادای فراموش کردن رو در می

ها رو روی پاتختی گذاشتم. کلیپس موهام رو باز کردم و دستی میون موهام لیوان و پالستیک قرص

ودم افل شده بکشیدم. حس کردم با این کارم تار به تارشون نفس کشیدند. این مدت حسابی از خودم غ

 و وقتم با شوهرداری پر شده بود.
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 به این فکرم لبخند زدم که دست آیهان روی پام نشست.

 حالت خوبه؟_

 آره. چطور؟_

 زیر چشمات گود افتاده._

 خوابیه.از بی_

 دستش رو روی بالشت کنارش زد.

 پس بخواب._

 گرفت.هام نمیچشم با لبخند سر گذاشتم روی بالشت و رو بهش به پهلو خوابیدم. نگاه از

 این مدت حسابی خسته شدی._

 ام رو انجام دادم.وظیفه_

 ایش رو زد.ابروش رو به باال سوق داد و لبش رو کج کرد و لبخند معروف سکته

 واقعا؟_

 هام رو بستم.چشم

هام بیفته رو دوش کسی، حتی وقتی که نیستم بله. در ضمن یه چیزی؛ من اصال خوشم نمیاد مسئولیت_

ای انجام بده. اینو به دخترعموی گرامیتون گوش زد دوست ندارم کاری که برای منه رو کس دیگه هم

 کنید.

 :اش رو شنیدمهاش رو روی موهای روی پیشونیم حس کردم و بعد صدای توأم با خندهحرکت انگشت

 بله. چشم._

 های بسته گفتم:با چشم

 آفرین سروان زرنگار._

 تونم به یه سری از وظایفم خوب عمل کنم.یسفم اگه نمأمن... من مت_

 هام باز شد و نگاهم چسبید به نگاه جدیش.چشم

 خواستم این اتفاق بیفته و سفرمون رو کنسل کنه.نمی_

 تر به سرش گذاشتم و با خنده گفتم:سرم رو نزدیک
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 دم روتین و عالیها خونطور که توی داستانکنم زندگیم قرار نیست اونخیال. دیگه دارم عادت میبی_

 پیش بره.

 ام نشست.هاش روی گونهانگشت

 گی زندگیت با من خوب نیست؟داری می_

های باز زل های جدیش نگرفتم، باید روزها به این چشمدستم رو زیر سرم گذاشتم و نگاهم رو از چشم

 ی سرد و خلوت فراموشم بشه.اش توی اون جادههای بستهزدم تا تصویر چشممی

گم زندگی مشترک و تصورم از عروس شدن این نبود؛ مثال این که شوهرم انقدر با درک و فهم میدارم _

باشه که یک ماه بهم فرصت بده تا خودم رو پیدا کنم و هول هولکی و بدون فکر نیفتم تو تخت زناشویی. 

 جای گل رز کردم بهی شوهرم هنوز سنت دستمال داشته باشند. فکر نمیکردم خانوادهمثال فکر نمی

کاکتوس هدیه بگیرم تو شب خواستگاریم و اون کاکتوس از یه دسته گل سرخ رز هم زیباتر باشه به 

شون اش که بینکردم شوهرم روز سوم ازدواجمون بره ماموریت و من تنها بین خانوادهچشمم. فکر نمی

وق رفتن به ماه عسل باهاش ذکردم برای کردم دلتنگش بشم. فکر نمی. فکر نمیهنوز غریبه بودم بمونم

 طوری ذوقم کور بشه.زده بشم و بعدم این

م های ظریفبا صدا خندیدم و دستم روی صورتش و ته ریش نسبتا بلندش نشست و آروم با انگشت

 .صورتش رو لمس کردم

 ام.با تو همه چی عجیبه اما من راضی_

 ه بودم منظورم رو خوب برسونم.صورتش درهم بود و نگاهش شرمنده تر از قبل. انگار نتونست

خوام. حقیقتش اینه که تو زمان خیلی نامناسبی پا گذاشتی به زندگیم، زمانی که من کال از معذرت می_

 هم پاشیده بودم.

 لبخندم محو شد.

 شم. زمانی که بهت گفتمام اما از این که کل زندگیت شده یه پرونده ناراحت میاز زندگی کنارت راضی_

ا کردم زندگیمون کسل کننده باشه و عین دوتر یه زندگی عاشقانه نداشتم، شاید حتی فکر میبله انتظا

 طور نشد اما...غریبه زیر یه سقف همخونه باشیم اما خداروشکر این

 ادامه ندادم که منتظر و کنجکاو پرسید:
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 اما چی؟_

 اما االن یه اتفاقی افتاده._

 گی؟چه اتفاقی؟ حمله مسلحانه رو می_

 نه، یه اتفاق مربوط به خودم._

 بگو._

زنه خودم خواست اونی که اول از احساسش حرف میترسیدم. دلم نمیکمی مکث کردم. از گفتنش می

 باشه.

 راستش اول که پام رو گذاشتم تو این خونه توقعی ازت نداشتم اما االن یه توقعاتی دارم._

 لبخند زد.

 چه توقعی؟_

 کارت.این که اول من باشم بعد _

ی نرمش برابر شد با رسوخ آرامش هاش بین دوتا ابروهام نشست و لمس بوسهتر شد و لبسرش نزدیک

 به جای جای تنم.

 دونم اول تویی یا کارم اما مطمئنم اول تویی بعد خودم.نمی_

ل اکردم اگه حرفی از احساسم بزنم غرورم رو زیر سودستم باز نرم صورتش رو نوازش کرد. هربار حس می

بردم اما هر دفعه در جوابم چیزی گفته بود که بیشتر احساس غرور کرده بودم. اگه من یک قدم به سمتش 

داشت. این همون زندگی مشترکی بود که انتظارش رو از داشتم اون هم یک قدم به سمتم بر میبرمی

 ام داشتم.خودم و همسر آینده

 دونم، بهمم ثابت شد.اونو می_

 هاش فهمیدم. جواب دادم:م نگاه دوخت و حرفش رو از چشمهاسوالی به چشم

نیازی به تشکر هست؟ به خاطر این که جون خودت رو به خاطر من توی خطر انداختی و خودتو سپر _

 من کردی تا تیر بهم اصابت نکنه؟

د کشینشست و منو به سمت رخوت و سستی میهای گرمش روی پوست صورتم میطور که نفسهمون

 لب زد:
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نه اما من یه معذرت خواهی خیلی بزرگ بهت بدهکارم به خاطر این که جونت به خاطر من توی خطر _

 افتاد. قول میدم حتما این کارشونو تالفی کنم.

هاش که پر شده بودند از کینه نشست. نگاهم هام از حالت خماری در اومد و نگاهم به تماشای چشمچشم

 هام ناامید.سرد شد و چشم

 توقع تالفی و انتقام ندارم. من فقط یه توقع دارم. یه خواسته. من ازت_

. کم دور کمر باریکم حلقه شد و تنم رو به تنش چسبونددست سالمش نوک موهام رو لمس کرد و کم

 نزدیک صورتم زمزمه کرد:

 چی مهروجان؟_

ورش! من...! مهرو هاش رو دوست داشتم. واقعیتش من این مرد رو...! چقدر سخت بود بامهروجان گفتن

سعادت...! انقدر زود گرفتار شدن غیرقابل باور بود...! ترسناک بود...! حقیقت این بود که من هنوز خودم 

سری چیزها؛ چون ترسیدم از گفتن یکرو، حسم رو، حتی پایداری این زندگی رو باور نکرده بودم و می

خواست انقدر زود حرفی رو بزنم که بهش یزدیم مسئول بودیم. دلم نمهایی که میما در مقابل حرف

 .کامال مطمئن نیستم

زدیم خیلی هام بود. نگاهش رو دوست داشتم. این که انقدر آروم باهم حرف میهنوز نگاهش به چشم

 خوب بود.

 من فقط توقع دارم که کنارم باشی توی این زندگی._

 مگه نیستم؟_

پس زدم. لبم رو به دندون گرفتم تا از بزرگ شدن و کردم رو بغضی که معنیش رو توی گلوم درک نمی

هام بیزار بودم. من عادت داشتم قوی باشم ها و ترسلبریز شدن بغضم جلوگیری کنم. از نشون دادن ضعف

 یا اگر هم نبودم حداقل تظاهر کنم که هستم.

هایی ین موقع. دستش روی موهام کشیده شد و درست عهام فهمید که بغض کردمانگار آیهان از چشم

های پشت سرهم و ستارهای صد آفرینش رو بهم ترین دوستم توی دوران ابتدایی پُز بیستکه صمیمی

کشید حرف دست میفهمید و بیکردم و بابا مینشستم اما گریه نمیداد و من با بغض توی بغل بابا میمی
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خواست بخوابم. فقط بخوابم و این میبرد. االن هم دلم روی خرمن بلند موهام و من توی بغلش خوابم می

 ی خستگی این مدته.خوابی رو جبران کنم. قطعا حال بد االنم نتیجهده روز بی

 ی آرومش وقتی که تصمیم گیری رو پای خودم گذاشت.چه خوب بود زمزمه

 اگه دوست داری حرف بزن، اگه خوابت میاد بذاریمش برای یه وقت دیگه._

اب کردم. جوتر از اون چیزی بود که تصور میکردم و آب دهنم رو فرو دادم. بغضم بزرگلبم رو با زبون تَر 

 سوالش رو دادم؛ با صدایی که گرفته بود و نگاهی که سردرگم.

کنم زندگیم وسط آبه، یا وسط باد! همش هستی اما من مطمئن نیستم که همیشه باشی. حس می_

 گم؟فهمی چی میبشه به یه روز عجیب. میمنتظرم یه چیزی بشه و روز عادیمون تبدیل 

 پلک زد به معنی آره.

 طور که باید پیش نرفت.حق میدم بهت. از روز اول هیچی اون_

خواد ای نیست فقط این اتفاق آخر خیلی به همم ریخت. یکم ترسیدم. دلم نمیمن شکایتی ندارم. گله_

دغدغه بودن و رفاه و سفر و خوش گذرونی یفکر کنی از زندگیمون راضی نیستم. خوشبختی از نظر من ب

 و بدون هیچ مشکلی زندگی کردن نیست.

 خوشبختی از نظر تو چیه؟_

خوشبختی از نظر من تالشمون برای خوشبخت کردن همدیگه ست، حتی اگه نشه. همین که بدونم _

نت بشی. موفق شدحتی اگه شرایط اجازه نده که موفق  هات خوشبخت کردن منه برام کافیهیکی از دغدغه

 برای من مهم نیست تالشته که برای من مهمه.

هام هاش آروم بود و همین یعنی داره به حرفخندید. چشمهاش بدون لبخند بود اما نگاهش بهم میلب

 کنه.گوش میده و بهم فکر می

 تو به دوام این زندگی هنوز مطمئن نیستی؟_

کشیدند و دخترعموش که از قضا ای زندگیمون نقشه مینه نبودم. تا وقتی که مادرش و پدر ناتنیش بر

 کرد نه، به دوام این زندگی مطمئن نبودم.نامزد سابقشم بود کنار گوشمون زندگی می

 ای از غم دربرگرفت.نگاهش تلخ شد و صورتش رو هاله

 عرضگی منه که هنوز نتونستم اعتمادت رو نسبت به خودم جلب کنم.خب این نشون بی_
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هام همین ترین نتیجه از حرفو نفهمیده بود. حق داشت، جوری حرف زده بودم که دم دستیمنظورم ر

م دونستهای سمن و مرتضی چیزی بهش بگم؛ چون نه میی نقشهشد که دربارهشد. از طرفی هم نمیمی

ی نقشه یتونستم مدرکی دربارهشه و نه میی مادرش چیه که به خاطرش توسط مرتضی تهدید میگذشته

 شوم مرتضی رو کنم.

 مکثم طوالنی شده بود و ابروهای آیهان از ناراحتی درهم گره خورده بود که با احتیاط پرسیدم:

 کنیم امیدوار باشم؟ریم و مستقل زندگی میتونم به این که یه روز از این باغ میآیهان... من می_

و این اون چیزی نبود که من انتظارش جوابم فقط شد نگاهش و...! و همین! سکوت و یک نگاه طوالنی. 

 رو داشتم.

 تر شده بود لب زدم:توجه به بغضی که سنگینهام رو بستم و بیچشم

 شبت بخیر._

جا بریم؟ به جز روز اول زندگیمون که مادرم برات مشکلی به وجود نیاورد، حتی خوای از اینچرا می_

 هواتم داره.

 وقتی جوابی ندادم گفت:

 تون پیش اومد؟بده بعد بخواب. وقتی من بیمارستان بودم چیزی بین اول جوابم رو_

 کوتاه جواب دادم:

 نه._

 پس بگو چرا؟_

 هام رو باز کردم و جدی نگاهش کردم.چشم

کردم تا بیام پیشت و به وظایفم عمل کنم تو هایی که من داشتم با پدرم دست و پنجه نرم میشب_

ریحانه. خیلی زود جامو پر کردی. انگار نه انگار که من کنارت نبودم. خیلی راحت جایگاه منو دادی به 

 اگه یه روز به هر دلیلی جدا بشیم انتخابت دومت ریحانه ست، نه؟

 کرد.هام. انگار جمالتی که من گفتم و خودش شنید رو باور نمیهاش مبهوت مونده بود روی لبچشم

 گی مهرو! اونی که زن منه تویی.چی داری می_
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پس چرا وقتی من نبودم توی بیمارستان ریحانه پیشت بود؟ چرا سها نه؟ چرا سارگل نه؟ اصال چرا _

 مادرت نه؟

 حال خود مادر هم خوب نبود. سها که درس داشت. سارگل هم که تازه عروس بود._

 موند ریحانه!پس فقط می_

 تمام اون حرفا فقط به خاطر همین مسئله بود؟_

 یکیه؟ی کوچبرای تو مسئله_

کردم تو از این کار این برداشت رو داشته باشی که هروقت نباشی ریحانه خیلی زود جاتو من فکر نمی_

 کنه!برام پر می

 اما واقعیتش اینه که..._

کردم؟ مگه قرار نبود احساسم رو لو ندم؟ انگار دلم با عقلم یکی نبود نتونستم ادامه بدم. داشتم چیکار می

 ساساتش عجله داشت.و برای نشون دادن اح

 واقعیتش چیه مهرو؟ ادامه بده._

 هاش گفتم:چند لحظه چشم بستم و بعد با لبخندی مصنوعی و نمایشی خیره به چشم

تر دونم که برای گرفتن اون پرونده مصممواقعیتش اینه که یکم بابت اتفاق پیش اومده ترسیدم و می_

اولشون  هایی که ترمهام به هم ریخته، خیلی از بچهسشدی و این یعنی خطر بیشتر. واقعیتش اینه که کال

شون قصد دارن باشگاهشون رو عوض کنند. واقعیتش اینه که من االن خیلی نظمی مربیبود به خاطر بی

 ام و ذهنم مدام پرت و پال تحویلت میده.خسته

 تر کردم.برای آرامش خیالش لبخندم رو پررنگ

 شب بخیر._

 ی الکیهاش بستم. کامال فهمیده بود دارم بهانههای گیج و پوزخند روی لبچشمهام رو در مقابل چشم

 ای بوده.میارم و حرفم چیز دیگه

راستش، واقعیتش این بود که من وقتی دیدم جای خالیم رو توی بیمارستان ریحانه پر کرده فهمیدم 

تونند منو از زندگی آیهان کنم میچه که خودشون و من فکر میتر از اونسمن و مرتضی خیلی راحت

خط بزنند و ریحانه رو وارد زندگیش کنند. چون آیهان تلعق خاطری به من نداشت، احساسی نداشت، 
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مثل من درگیر نشده بود. شاید هم بهتر بود اسم این احساس گرفتاری باشه. من گرفتار شده بودم و آیهان 

 نه!

ه سعی داشت گرفته به نظر نیاد و خنده چاشنیش دستش باز روی خرمن موهام حرکت کرد و با صدایی ک

 کنه گفت:

نه به یید بزأهاتو ببینه و مهر تها و کالفگیچه بهونه گیر! همسر سردار کجاست که این بهونه گیری_

 بینیش.پیش

 هام دوباره باز شد و کنجکاو نگاهش کردم.چشم

 بینی؟!پیش_

 با تکون سرش جواب بله داد که پرسیدم:

 ینی؟!بچه پیش_

 خندید، کج و آروم اما شیرین.

 ی حرفش نشدی؟اون روز متوجه_

 از اون روز تنها حال بد خودم و تصویر ریشخند ریحانه یادم بود.

 وقتی سکوتم رو دید خودش به حرف اومد:

 رنگت حسابی پریده بود. گذاشتش پای این که بارداری._

و نوک  تر شدام سر برید. سرش نزدیکرو میون سینهی آخر چنگ زد به گلوم و نفسم انگار آیهان با جمله

 هاش خیلی حس شیرینی بود.م رو بوسید و بعد گودی باالی لبم رو. عجیب بود، اما حس نفسبینی

هام نشست و برعکس دفعات قبل خیلی کوتاه، در حد یک لمس کوتاه لبم رو بوسید. و هاش روی لبلب

 پچ کرد:یک پچبدون این که فاصله بگیره از همون نزد

اگه دختر بود عین تو بشه. عین تو نگاه کنه به باباش. عین تو بخنده. حتی عین تو مستقل بشه و خودشو _

 بسازه.

 اومد:صدام انگار از قعر چاه بیرون می

 دیونه شدی آیهان؟ من حامله نیستم._

 خندید.
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زندگیمون از طرف من مطمئن  شه به این زودی نتیجه ببینیم؟ اما گفتی به دوامدونم. مگه میمی_

 کنم!نیستی، گفتی اگه نباشی جاتو خیلی زود با دخترعموم پر می

های ستون فقراتم از پایین تا هاش رو روی مهرهدستش زیر پیراهنم لغزید و به عادت همیشگی انگشت

 امش نگاهشی تنش و آرهام از خواب و خستگی نبود از گرمای فوق العادهباال کشید. دیگه خماری چشم

 بود.

طور که بعد من عادت ندارم جای چیزهای باارزش رو با چیزهایی که برام ارزشی ندارند پر کنم، همون_

از گذشت این همه سال جای خالی پدرم رو با آقامرتضی پر نکردم. مطمئن باش اگه یه روزی، به هر 

چکس ها با هیچی یا هیالی بعضیکنم. جای خدلیلی کنارم توی این زندگی نبودی جاتو با کسی پر نمی

 شه.پر نمی

 تر از لبخندم بود. و وقتی کنار گوشم پچ زد:هام کش اومد اما بغضم بزرگلب

های زیاد، که اگه یه روز رو، بچهجای خالی پدرم رو به خاطر وجود سارگل تاب آوردم. برام بچه بیار ماه_

 بیارم. تو تابنخواستی کنارم باشی به خاطر اونا جای خالی

دلیل! شاید هم دلیلش همون هاش قشنگ بود اما من حالم خوب نبود. دلم گرفته بود. بیفرو ریختم. حرف

شبی بود که ریحانه توی بیمارستان کنار شوهرم گذرونده بود و من تموم این مدت ساکت مونده بودم  دو

خوب بود اما حال منو با  و چیزی به روی خودم نیاورده بودم چون حال آیهان خوب نبود ولی امشب

ای که هم کرد. بچههاش کامم رو تلخ میهاش شیرین بود اما عاقبت حرفکرد. حرفهاش بدتر میحرف

شد باعث و بانی جدایی پدر و مادرش! نه من اونقدرهام گرفتار آیهان خودم مشتاقش بودم هم اون اما می

مم ی خوددم؛ اما واقعیت این بود که این خواستههاش جواب بله بنشده بودم که بتونم به تمام خواسته

ال. ی سی سی مرتضی خیلی عمیقه، به اندازهداد که زوده. که بترس. که کینهبود ولی عقلم هشدار می

ی کنه به همون گرگی سمن هرچی که هست خیلی تیره و تاره و گذشته اش اون رو تبدیل میکه گذشته

دار یش کرده. که ریحانه هنوز ازدواج نکرده و بهترین موقعیت بچهکه بوی خون به بینیش خورده و وحش

شدنت زمانیه که ریحانه شوهر کنه. که اگه گرفتار آیهانی به خاطر از دست ندادن همین گرفتاریِ شیرین 

 دار شدن دست بکش.ات به بچهاز عالقه
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نم هاش روی گردانی که لبنفسم رو که توی سینه حبس مونده بود با آه بیرون فرستادم که برای آیه

 چرخید سوءتعبیر شد و زیر گوشم لب زد:می

 جانم._

اش گذاشتم و با فشار از خودم دورش کردم. کارم مطابق میل بدنم نبود اما دلم دستم رو روی سینه

 ایه باهاش رابطه داشته باشم.خواست وقتی ذهنم درگیر چیز دیگهنمی

 ام برگردوندم.خیز شدم. بند تاپم رو از روی بازوم به روی شونهو نیماش دزدیدم هام رو از نگاه خیرهچشم

 کرد، خیره! گیج! پر از سوال و مشکوک! کمی هم دلخور.هنوز نگاهم می

 هام سوخت از هجوم اشک و صدام لرزید:چشم

 تو هنوز...حالت کامال خوب نشده. دستت..._

 خواستم از تخت برم پایین که مچ دستم رو گرفت.

 ا؟کج_

 چگانه.های بصداش جدی شده بود و این یعنی کالفه شده و منتظر یک توضیح قانع کننده ست نه بهانه

 سرویس._

 که مثل اون شبی که از مطب دکتر نجاتت دادم توش گریه کنی؟_

 ی همون شب ترسیدم!پس فهمیده بود درست به اندازه

ترین موجی فرو ر سست که حتی با کوچیکگی مهرو. حق با توئه! زندگی ما روی آبه، انقدراست می_

های رستوجه به تخواستم با تماس و قلدری بیریزه. نه واسه این که تو روزهایی که تو نبودی و من نمیمی

ای که حتی از گریه کردن جلوم پدرت تو رو بکشونم کنار خودم بلکه به خاطر این که انقدر باهام غریبه

 .کشیخجالت می

هام شککردم و اآزادم رو زیر چشمم کشیدم. خیلی وقت بود که جلوی بقیه گریه نمی انگشت شست دست

ی بیشتر دوست هام نمرهریختم؛ چون از یک جایی به بعد دلیل گریهرو پنهانی توی خلوت خودم می

ها دلیل ی روی پیشونیم نبود.تر آالله نبود، مسخره شدنم به خاطر لکهصمیمیم نبود، گل سر خوشگل

تر بودند؛ مثال مرگ محمدپیمان. مرگ گالره. نامزدی ها هم واقعیتر بودند و بغضتر بودند، تلخبزرگ
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ی با جناب سروان. حاال هم از دست دادن زندگی نوپایی که با همون جناب اجباری با فراز. ترس از آینده

 سروان ساخته بودم و راضی بودم ازش اما...!

 و سرم رو به سمت آیهان چرخوندم. نگاهم رو از کنج اتاق گرفتم

 ها رو نگاه کنی یا زندگیمون رو نجات بدی؟کنی بشینی و تالطم موجخب تو سعی می_

 خوای؟تو چی می_

 کنی؟منو ولش کن آیهان تو چیکار می_

تونه بگیره. موج ها همیشه هستند، گاهی بزرگ گاهی ها رو هیچ قدرتی جز خدا نمیججلوی حرکت مو_

تونم نذارم که نه زندگیمون و نه تو با ها رو نداشته باشم اما میمن شاید قدرت کنترل موجکوچیک. 

 ها غرق بشید، فقط کافیه تو خودتو بسپاری به من.حرکت موج

 وقتی بهت بله دادم همین کارو کردم._

 لبخند زد و دستش رو باز کرد.

 پس بیا تو بغل خودم گریه کن._

طور برام آغوش باز کرده بود تا با خیال ز اشک پر شد. آخرین باری که بابا اینهام اهام خندید و چشملب

راحت تو بغلش گریه کنم از یادم رفته بود. خیلی سریع خزیذم توی بغلش و بغضم ترکید. بغضی که شاید 

 اومد سراغ آدم فقط محض این که دردها و غم وای که میدفعههای یکدلیل بود، از همون بغضهم بی

. دردهای زیادی داشتم، از پدرشوهر هایی که در حال انکارشون هستی رو خالی کنه و سبکت کنهغصه

خواست سر من و زندگیم تالفی کنه بگیر تا مادرشوهر وسواسی پر اش رو میی سی سالهناتنی که کینه

ار این موضوع ک دونستم سکرت نگه داشتنرمز و رازم و خواهرشوهری که دستش سیگار دیده بودم و نمی

 درستی بوده یا نه.

کردم. قطعا این گریه گریه می ابا توی آغوششحملغزید و من دیگه بیی موهام میهای آیهان روانگشت

 . شاید همهامی اشکشد نه خالی شدن کیسهکرد. شاید هم این آغوش مسکن حالم میحالم رو بهتر می

 خوند:صدای آیهان که باز دوباره کنار گوشم 

 تر بخند شه، آهستهموهاتو وا نکن بانوی موبلند باد عاشقت می_

 شهر من این شبا تو فکر سرقته، واسه گرفتنت دنبال فرصته 
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 سهم من از هوات چند قطره بارونه، چیزی مثل یه دست دست دوتامونه 

 از خاطراتمون من رو جدا نکن، کنار پنجره موهاتو وا نکن

 شه. آهسته تر بخندوبلند. باد عاشقت میموهاتو وا نکن بانوی م

 شهر من این شبا تو فکر سرقته، واسه گرفتنت دنبال فرصته

 زنمپاییز من تویی، پاییز تو منم، باشی من از خودم حرفی نمی 

 های من آروم قدم بزن، بارون و برگ و عشق با تو شروع شدن.تو کوچه 

***  

 هایهایی که االن دقیقا شبیه اسمارتیسهام شدم. ناخنسر الک رو بستم و مشغول فوت کردن ناخن

رنگارنگ شده بودند؛ کوتاه و گرد و رنگی. لبخند نشست روی لبم و نگاهم لغزید به سمت آیهان. هنوز 

. دونم که آروم و عمیق خوابیدمخواب بود. حتما تاثیر داروهاش بود. دیشب نفهمیدم کی خوابم برد فقط می

های پف کرده مواجه شدم، مهم این بود که آیهان دیشب یک بار هم نگفت چشم مهم نبود که صبح با

 .توی سکوت موهام رو نوازش کرد و برای آروم شدن دل من همون کافی بود« بسه دیگه، گریه نکن»

ها رفتم. در حال آماده شدن بودم که آیهان ابرو در هم از روی صندلی بلند شدم و به سمت کمد لباس

 هاش رو باز کرد. به روش لبخند زدم:ی روی تخت جا به جا شد و بعد چشمکشید و کم

 صبح بخیر._

 چند لحظه به لبخندم خیره موند و بعد جوابم رو داد:

 حالت خوبه؟_

 اش رو بوسیدم.ام انداختم و خم شدم به طرفش و گونهشالم رو روی شونه

 اوهوم. تو خوبی؟_

 هام کشوند.نگاهش رو به سمت چشم

 شی.های پف کرده بامزه میچشمبا _

اش به دیشب و حال بدمه اما برای این که مطمئن بشه کامال حالم خوبه حرفی از دیشب دونستم اشارهمی

 طور که خم بودم روش با شیطنت چشمک زدم و گفتم:نزدم و در جوابش همون

 ام کردی تیمسار؟مگه شما مزه_
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ریخت روی پیشونیش دوست شید. وقتی موهاش میهاش رو الی موهاش کلبش کمی کج شد و پنجه

العاده مردونه اش باجذبه و فوقزد چهرهشد و کمی پسرونه اما وقتی موهاش رو باال میداشتم. جذاب می

 شد.می

 دفعه از بازوم گرفت و با همون لبخند کجش پرسید:خواستم راست بایستم که یک

 کجا؟_

 م رو نشونش دادم.ساعت مچی

 س دارم.کال ۹ساعت _

 بدون خداحافظی؟_

 .اش رو بوسیدمدوباره گونه

 ی خداحافظی.اینم بوسه_

 یهام داشت به لبخند سادهزد و چشملبخندش رو عمق داد. جالب بود که دیگه راحت به روم لبخند می

 کرد.صورتش عادت می

 فقط همین؟_

 های درشت شده و لبخند دندون نمایی گفتم:با چشم

 بیشتر از این؟_

 ی زبرش رو بوسیدم.تر گونهبا تکون سرش جواب آره داد که این بار محکم

 شم تیمسار.هاتو بزنی ممنونت میاین ریش_

 هنوز بازوم توی دستش بود و خیال ول کردنم رو نداشت که بلند خندیدم:

 .دونم طاقت دوریم رو نداری اما دیرم شد ها! بذار برم به کارم برسمآیهان جان می_

 هاش رو درهم کشید و اون خط همیشگی که بین ابروهاش بود عمق گرفت.ابرو

 ذارم بری و به کارت برسی.تو در قبال شوهرت درست انجام بدی منم میاگه وظیفه_

انگار بازیش گرفته بود. کمرم از این که روش خم شده بودم درد گرفت. کنارش روی تخت نشستم و رو 

 بهش گفتم:

 تا هرچه زودتر برم. تیمسار حرف دلتو بزن_
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 هام رو باریک کردم و پرسیدم:چشم

 خوای؟چی می_

زبونش رو روی لبش کشید و مردمک سیاهش رو از چشم چپم به راست و از راست به چپ قل داد و با 

 رسید گفت:لبخندی که مرموز و در عین حال مغرور به نظر می

 بوسند.ی همو مینهای که مناسب زن و شوهرا ست، دوتا دوست عادی گوبوسه_

 :اش نشست. به طرفش خم شدم و نزدیک صورتش لب زدمابروهام باال رفت و دستم روی سینه

 بوسی؟اِ ! چشمم روشن، کدوم دوستتو از گونه می _

 لبخند مرموزش رنگ شیطنت گرفت.

 اونو ولش کن اصل حرفمو بگیر._

 بود به نگاه شفافش گفتم:طور که نگاهم چسبیده هام الی موهاش رفت و همونپنجه

 فهمم.ای هستم تیمسار، اصل حرفتو نمیمن دختر چشم و گوش بسته_

 های بدون غم و براق.تر بود با این چشمتر شد و چقدر خواستنیلبخندش پررنگ

 واقعا؟_

 خوای.شم چی میتو به زبون بیار، متوجه نمیاوهوم. خواسته_

 هام زمزمه کرد:ید و نزدیک لبدستش پشت گردنم نشست و سرم رو جلو کش

 فکر کنم برای خداحافظی یه بوسه فرانسوی مناسب باشه._

 حیرت زده و بلند خندیدم.

 ی!کی خارجب سروان ایرانی و بوسهبَه! جنابَه_

 چشمکی زد.

کنه، بیا صبحمونو با یه حال خوب طور ادامه پیدا میگن صبحتو با هر حالی شروع کنی تا شب همونمی_

 .کنیم شروع

ه رفت و بها کنار میبخش بود. از این که فاصلهالعاده لذتدیدن این روش برام جدید و در عین حال فوق

کردیم که خود واقعیمون رو نشون بدیم خیلی خوب بود. آیهان، اون مرد سنگی قدری به هم اعتماد می

ام خواست با بوسهد حاال از من میکه توی بیمارستان دیده بودم و اسلحه گذاشته بود روی سرم، همون مر
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 کردم این ازدواجِ ناخواسته هیچ وقتروزش رو بسازم! این خیلی پیشرفت خوبی بود برای منی که فکر می

ربط به حرف ها و حال بد دیشب من کردم این رفتار جدیدش بیرسه. البته فکر میبه سرانجام نیک نمی

 احساس نیست.ن بیخواست نشون بده نسبت به منیست، شاید می

 هام محو نمی شد گفتم:ای که از روی لبکرد. با خندهمنتظر نگاهم می

 کنی.عزیزم بوسه فرانسوی اونم ناشتا اول صبح زیادی برات سنگینه رو دل می_

 ش رو باال فرستاد.تیره رنگابروی پهن و 

 اِ ! _

 مونند.ها پشت در بسته میبچه بله. حاالم بازوی بنده رو ول کن تا برم، دیر به باشگاه برسم_

 خوای بری؟پس می_

کرد. بوسه کوتاهی کنار لبش زدم و کنار گوشش لبخند روی لبش رو جمع کرده بود و جدی نگاهم می

 پچ کردم:همراه با وسوسه پچ

 ریزی.باشه برای وقتی که از سرکار اومدم تا خستگیمو در کنی االن فقط آرایشمو به هم می_

 منم همینه. اتفاقا قصد_

های باریک شده سوالی نگاهش کردم که انگشت شستش رو زیر لبم کشید و نرم چونه و فکم رو با چشم

 نوازش کرد.

 کنی این رژ زیادی به رنگ پوستت میاد؟فکر نمی_

 کنم زدمش.اتفاقا چون همین فکرو می_

 کنم خیلی خوشمزه باشه.فکر می_

 تخت بلند شدم.با قهقهه دستش رو کنار زدم و از روی 

های گرسنه شده؛ اما کور خوندی عزیزم محاله بذارم با لبات آها پس بگو آقا اول صبحی چرا مثل گرگ_

 پاکش کنی.

با اخمی مصنوعی و شیرین نگاهم کرد که دستم رو به صورتش کشیدم و ته ریشی که چند روز نزده بود 

 با لوندی گفتم:و حسابی پر شده بود و کمی از ریش نداشت نوازش کردم و 

 عزیزم آخه من به فکر سالمتی خودتم، خوب نیست سرب بخوری._
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 تو هم به نفعت نیست انقدر رژ خوش رنگ بزنی._

ام رو بلند کرد. کیفم رو برداشتم و قبل از این که از اتاق برم بیرون چشمکی لحن تهدیدوارش صدای خنده

 به روش زدم و گفتم:

 .یه بوسه فرانسوی طلبت زرنگار_

، و اگر توهم نزده باشم با محبت هم بود. از اتاق که بیرون فقط نگاهم کرد، نگاهی که نرم بود، مالیم بود

 رفتم صداش رو شنیدم:

 مراقب خودت باش سعادت._

 ام انداختم. وارد سالن شدم که صدای سها رو شنیدم:با حس خوبی کیفم رو روی شونه

 مامان من دیرم شده._

 داد.دونی که دیشب تا دیر وقت حساب کتابای مغازه رو انجام میخواب بیدار شده. میبابات تازه از _

صدای سها آروم به گوشم رسید و وقتی چشمم بهش افتاد سر به زیر بود و داشت با چاقوی توی دستش 

 کشید.روی رومیزی خط می

 رسوند.داداش پوالد همیشه منو به موقع می_

 سمن تشر زد:

 سها!_

تر چاقو رو روی رومیزی کشید تا حدی که رو بیشتر فرو برد توی گردنش و دیدم که محکمسها سرش 

 سمن گفت:

 پاره شد. خیالت راحت شد؟_

دا از سر و صخواستم بیسها سرش رو باال آورد و به سمن نگاه کرد. من که کنار ستون ایستاده بودم و می

های های حلقه زده توی چشمبودم با دیدن اشکسالن بیرون برم تا نفهمند که شاهد جر و بحثشون 

 درشت و معصوم سها پاهام میخکوب شد و صدای عصبیش مانع قدم برداشتنم شد:

 تو مجبورش کردی از این خونه بره._

 زده شد، انگار توقع دیدن این روی سها رو نداشت.سمن بهت

 انگار حالت خوب نیست؟_
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 ابا به هق هق افتاد.حمسها بی

 من از این خونه بیرونش کردی. به خاطر_

 سمن با هراس از جاش بلند شد و نگاهی به پشت سرش انداخت.

 خوای بابات بفهمه.دهنتو ببند. می_

ت تونست اما نخواستونست بهش بگه؟ میکنی داداش پوالد نمیخب بفهمه؟ برام مهم نیست، فکر می_

 که آبروی من و تو رو ببره.

 جلوش ایستاد و انگشتش رو با تهدید جلوش تکون داد.آلود سمن با صورتی اخم

 شه هم واسه تو.شو سها. اگه بابات واقعیت اون ماجرا رو بفهمه هم واسه من بد میساکت_

 د.کرد؛ غمگین و ناامیسها سرش رو باال گرفته بود و به سمن که کنار صندلیش ایستاده بود نگاه می

 چرا هیچ وقت باورمون نکردی؟_

 خند زد.سمن پوز

 کردم؟ یادت رفته چه اتفاقی افتاد؟ تو و اون پوالد عوضی...چی رو باور می_

با صدای فریاد سها کیفم از دستم افتاد و شوکه قدمی به جلو برداشتم. از روی صندلی جهید و چاقوی 

 توی دستش رو درست نزدیک گلوی سمن گرفت و فریاد زد:

 بسه، بهش فحش نده._

هاش رو باال گرفت تا سها رو آروم زده قدمی به عقب رفت و دستکه شد. بهتسمن درست عین من شو

 کنه.

 سها! دخترم بیارش پایین._

 اش گذاشتم.به سمت سها پا تند کردم و دستم رو روی شونه

 سهاجان._

های سرخش به ریختند و چشمهاش میهاش عین ابربهار از چشمآلود سها به مادرش بود. اشکنگاه اشک

لرزید، انقدر واضح که نگرانش های نگران سمن بود. دستش که هنوز نزدیک گلوی سمن بود میچشم

های زد و نگاه از چشملرزید. انگار مسخ شده بود. نه پلک میشدم. نه تنها دستش بلکه تمام تنش می

 خورد.کند و نه تکون میسمن می
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 ای رو هم باور داری مامان؟تو به جز آیهان کس دیگه_

ن ساکت بود. جوابی نداد و من دستم رو به سمت دست سها دراز کردم و چاقو رو ازش گرفتم. ممناعت سم

های سمن نگرفت؛ نگاهی که نه دوستانه هاش رو از دور چاقو باز کرد اما نگاهش رو از چشمنکرد و انگشت

شتم و دستم رو آروم روی بود و نه دخترانه بلکه بیزار بود و غمگین. چاقو رو دور از دستش روی میز گذا

من  هایدفعه با وحشت برگشت و به مچ دستم چنگ زد. نگاه تیزش رو به چشمکمرش کشیدم که یک

 هاش خشک و ترک خورده.هاش کبود بود و لبهاش عادی نبود. زیر چشمدوخت. حالت

 بهم دست نزن._

 .خیلی آروم جوابش رو دادم تا آرامش من بهش سرایت کنه و آروم بگیره

 رسونمت دانشگاه.باشه عزیزم. دیرت شده؟ ناراحتی و دعوا نداره که، بیا من امروز می_

 صدای محکم مرتضی توی سالن طنین انداخت:

 رسونم.الزم نکرده عروس خانوم، خودم دخترمو می_

بست به ما نزدیک شد و نگاه پر از سوالش رو ی کتش رو میبرگشتم به طرفش. در حالی که داشت دکمه

 ی سمن چرخوند.های اشکی سها و صورت رنگ پریدهروی چشم

 کنی؟چی شده سها؟ چرا گریه می_

 سها با پرخاش داد زد:

 ذاری خودم تنها برم.کنی که نمیتونی منو سر موقع برسونی دانشگاه پس غلط میوقتی نمی_

ت. ریخید و اشک میلرزهایی گرد شده نگاهش کردیم. مینه تنها مرتضی بلکه من و سمن هم با چشم

کشید. چی شده بود که دختر آروم لرزید و تند تند نفس میخورد. میهاش به هم میلرزید و دندونمی

 کرد؟!احترامی میطور افسار پاره کرده بود و به پدرش بیصدای این باغ اینو بی

شدن عزت و احترامش  نگاهی به من انداخت. مشخص بود خردمرتضی زودتر از سمن به خودش اومد و نیم

از روی  ی سها روای کولههای سنگین و نگاه پُر جذبهجلوی من براش غیرقابل باور و غیرقابل قبوله. با اخم

 اش غرید:های به هم چفت شدهصندلی چنگ زد و از الی دندون

 راه بیُفت تا بیشتر از این دیرت نشده._
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شد و به آستین مانتوی من چنگ زد و پشت تنم های پر از حرص و خشمش قطع باره نفسسها به یک

 سنگر گرفت. آروم اسمم رو نجوا کرد:

 زن داداش._

ه ترسچقدر با ترس و لرز صدام زد. انگار ازم کمک خواست. مشخص بود از مرتضی و تنها شدن باهاش می

 گرفت.احترامی رو دور از چشم ما ازش میشک تاوان این بیچون بی

من امروز سها رو برسونم. شما به استراحت نیاز دارید، انگار دیشب حسابی کار  فکر کنم بهتر باشه_

 کردین.

تر توی چنگش گرفت و قدمی به من نزدیک شد که سها با لرز شدیدی به بازوم مرتضی کوله رو محکم

 چنگ زد و بیشتر پشت سرم قایم شد اما مرتضی با اون کاری نداشت روی صحبتش با من بود.

طوری هم به نفع توئه هم به نفع من ها چیزی که نیاز دارم اینه که تو از دخترم دور بمونی، اینمن به تن_

 و دخترم.

 از تلخی و توهین نهفته توی کالمش ابروهام در هم گره خورد و با لحن محکمی گفتم:

 گید؟ سها خواهرشوهر منه.اید چی میمتوجه_

 و کوبنده گفت: اش رو جلوم گرفت و شمرده شمردهانگشت اشاره

زنه! اومد و از دختر من نه؛ اما حاال سر پدرش داد میاز دخترم دور بمون. تا دیروز از سنگ صدا در می_

 گیره؟کنی اینا رو از کی یاد میفکر می

 د.شتر میهاش تلخهاش، با اخمی که هر لحظه از تلخی حرفبا سکوت نگاهش کردم. خیره بودم به چشم

 ی آبرو ریزی خاندان زرنگاری نه عروسشون.که مایه از تو! از تویی_

 بهت زده پوزخند زدم.

ن ی من هستیی آبرو ریزی؟ چیکار کردم که آبروتونو ریختم؟ هه اصال شما کی هستین؟ چیکارهمایه_

 که آبروم وصله به آبروی شما؟

 ها و صورتم چرخید.نگاه همراه با تحقیرش روی لباس

 ...هرتمیادت نره من جای پدر شو_

 قبل از این که حرفش رو کامل کنه صدای محکم آیهان توی سالن پیچید:
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 پدرشوهر مهرو مرده، شهید شده._

هاش به روی هم رو شنیدم و بعد صدای تشرش فک مرتضی متقبض شد و صدای ساییده شدن دندون

 که خطاب به سها بود:

 راه بیُفت سها._

 . زن من چیکار کرده که باعث آبرو ریزی خاندان زرنگاره؟قبل از این که برید حرفتونو کامل کنید_

 مرتضی برگشت و به آیهان که با لباس راحتی پشت سرش ایستاده بود نگاه انداخت.

 کنی آیهان؟ این طرز لباس پوشیدن و آرایش کردن مناسب خاندان ماست؟خودت چی فکر می_

یستادن هردو مردی که جلوی هم سینه سپر آیهان بهش نزدیک شد و جلوش ایستاد. سمن از رخ به رخ ا

 کرده بودند ترسید و لب باز کرد:

 آیهان مادر..._

آیهان با باال گرفتن دستش مانع حرف زدن مادرش شد و سمن مطیعانه لب بست. نگاه نگرانش بین 

 مرتضی و آیهان چرخید. سها دستم رو محکم توی دستش گرفت و زیر گوشم خواهش کرد:

 داداش.بریم زن _

 اش به مرتضی بود. رو بهش گفت:های جدیش و نگاه باجذبهنگاهم به آیهان بود. چشم

نه گم تو این خوپوشش زن من به من و زنم مربوطه نه به شما آقامرتضی. قبال هم بهت گفتم االنم می_

 هرکسی...

 تشدید دار و با تاکید تکرار کرد:

 تو مسائلی که بهش مربوط نیست نظر نده.هرکسی، حتی مادرم باید حد خودشو بدونه و _

 سمن اخم کرد و پوزخند محوی زد.

 حد من چیه پسرم؟ ها؟ حد من تا کجاست؟_

 آیهان به مادرش نگاه کرد. یک نگاه خیره و عمیق و بعد لب باز کرد:

دونی یحد شما تا هرکجا که باشه تا بردن زن من به مطب دکتر نبود مادر. فکر نکن یادم رفته. نه! تو م_

 .ی زیر سوالبردره چطور جلوی زنم مردونگی منو ره. هیچ وقتم یادم نمیمن هیچی هیچ وقت یادم نمی

کنم چطور خردم کردی فکر نکن اگه ساکتم محض اینه که فراموش کردم. نه! هیچ وقتم فراموش نمی



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

538 
 

ه. محض اینه که جلوی مهرو. اگه ساکتم فقط محض احترامیه که برات قائلم. محض حرمت مادر بودنت

 تونم حرفی بزنم که چشمات عین االن اشکی بشه.تخم چشممی و من نمی

دلم قرص شد. اون ناراحتی و حس بدی که از روز اول زندگی مشترکمون توی ذهنم باقی مونده بود 

گاهم بود و حاال طرف من بود. طرف منی که حق بودم و در حقم ناحقی شده کمرنگ شد. پشتم بود، تکیه

 د.بو

دونست حرفش درسته و ناراحتیش داد و میحرف نگاهش رو از آیهان گرفت. انگار بهش حق میسمن بی

 به جا.

 آیهان رو کرد به مرتضی.

 گفتید، پوشش زن من مایه آبرو ریزی تونه؟خب آقا مرتضی داشتید می_

 مرتضی بهت زده و با تمسخر خندید.

 شد سرش داد و بیداد...وَر میوَر اونسارگل اینفهمم تویی که یه ذره چادر من اصال نمی_

 آیهان حرفش رو قطع کرد.

 واقعا؟ کی؟ دقیقا کی که من خودم یادم نیست؟_

 مرتضی ساکت نگاهش کرد که آیهان رو کرد به مادرش.

زمانی که سارگل رفت دبیرستان و خودش خواست چادر بپوشه چی بهش گفتم مادر؟ شما یادتونه یا _

 نه؟

 های مرتضی ادامه داد.فی نزد. خیره بود به زمین و غرق خودش. آیهان خیره به چشمسمن حر

بهش گفتم حجاب فقط چادر نیست. چادر بپوشی باعث سربلندیمی اما اگه نپوشی باعث سرافکندگیم _

ها هم چادری هستن اما راه خودشونو رند، خیلیها چادری نیستن اما راه حضرت زهرا رو مینیستی. خیلی

تونی حرمتشو حفظ کشی حرمت داره اگه نمیگم کردن. بهش گفتم این پارچه سیاهی که رو سرت می

کنی سرت نکن. حجاب فقط چادر سر کردن نیست، درست رفتار کردن و درست زندگی کردنه. یادت نره 

 لکهپوشونه نه بتو دختر جناب سرهنگ احمد زرنگاری! حرمت و آبروی پدرتو این چادر که ظاهرتو می

کنه. طوری زندگی کن که اگه جلوی آینه ایستادی و به چشمات زل زدی از خودت باطن پاکت حفظ می
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وَر ونوَر و ا. هیچ وقتم پر چادرش اینخجالت نکشی. سارگل یه بار چادرو انتخاب کرد پای انتخابشم موند

 نرفت که الزم بشه من سرش داد بزنم اما...

 هق کنان سرش رو پایین انداخت که مرتضی با اخم پرسید:ا هقنگاهش به سمت سها چرخید و سه

 اما چی؟_

آیهان نفس بلندی کشید و سری تکون داد. با دست سالمش به موهاش چنگ زد و باز به سها نگاه کرد و 

فهمه سها خجالت زده پشت من کامال پنهان شد. نگاه آیهان معنی داشت، و حتم داشتم سها معنیش رو می

 کنه. آیهان زیرلب شیطون رو لعنت کرد و بعد بلندتر گفت:ر خجالت زده از نگاهش فرار میطوکه این

آقامرتضی مهرو هرجوری که هست زن منه و شما موظفی بهش احترام بذاری چون احترامتو داره. اگه _

مانتوش کوتاه ست، اگه موهاش تو صورتشه، اگه صورتش آرایش داره به من مربوطه که شوهرشم نه 

 طوریطوری دیدم و رفتم خواستگاریش، همینمایی که پسرعموی بابای شوهرشی. من زنم رو همینش

 قبولش کردم.

 تر ادامه داد.تر و مصممهای پر از حرص مرتضی محکمبا انگشتش به من اشاره کرد و خیره به چشم

 طوری هم قبولش دارم.همین_

 پوزخند زد.

 تر.سفتتر بگیر، خیلی شما کاله خودتو سفت_

 ی سها رو روی صندلی انداخت.مرتضی عصبانی کوله

 شو به روی من میاری؟ندازید تو دامن پسر من و طعنهخوبه! اشتباه رو تو و سردار می_

الد ای پوتونستم بفهمم اون طعنه به زن صیغهآیهان با سکوت نگاهش کرد و من از اون نگاه خنثی می

 آیهان شجاعت گرفت و با صدای بلندی گفت: ربطی نداشت. مرتضی از سکوت پر حرف

 خواد راه بره به منتونی اجازه بدی زنت هرطور دلش میغیرتی گذاشتی سرت و میاین که تو کاله بی_

 خواد بشه یکی عین اون.مربوط نیست اما به زنت بفهمون دور و بر دختر من نپلکه. دلم نمی

 آیهان پوزخند زد.

 بشه عین شما خوبه؟_
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ی آیهان که قدمی به طرف مرتضی برداشت گذاشت و شون ایستاد و دست روی سینهتاصل بینسمن مس

 نالید:

 کنه.آیهان جان بسه. تو حالت خوب نیست. زخمت هنوز تازه ست. خونریزی می_

 فت.گرهای مرتضی بود که با اخمی طلبکار نگاه ازش نمیی آیهان به چشمنگاه پرنفرت و پر از کینه

ن تازه ست. آره آقامرتضی زخم من هنوز بعد از این همه سال تازه ست دست کاریش نکن تا آره زخم م_

 یه موقع درد دلم باعث نشه رومون تو روی هم باز بشه که خدا اون روزو نیاره که اگه بیاره...

 سرش رو تکون داد و نفسش رو فوت کرد بیرون. دستی به پشت سرش کشید که مرتضی گفت:

 اب سروان.ادامه بده جن_

دفعه از کوره در رفت و قدم بلندی به سمتش برداشت که سها جیغ تیزی کشید و من که آیهان یک

خودمم ترسیده بودم از این دعوا بغلش گرفتم و اون سریع سرش رو توی آغوشم پنهان کرد. سمن خیلی 

 ی آیهان گذاشت و با هراسی دوچندان گفت:هاش رو روی سینهزود دست

 ازه چند روزه حالت بهتر شده. نکن. توروخدا آروم بگیر.پسرم تو ت_

 مرتضی با خشم غرید:

 خواد چیکار کنه.ولش کن سمن ببینم می_

 گرفت. انگشت تهدیدش رو تکون داد و گفت:آیهان نگاه سرخ و آتیشیش رو از مرتضی نمی

 دونی که گرفتن طالق مادرم برام کاری نداره پس پا نذار رو دم شیر.می_

ضی با ابروهای باال رفته به سمن نگاه کرد و حس کردم با نگاهش سمن رو تهدید کرد که سمن رنگ مرت

 و رو باخت و درعوض عصبی و با تشری محکم رو به آیهان گفت:

 آیهان.یی حاال اونی که حد خودشو رد کرد تو_

ناامید و کمی هم با ی بود، یکم دیدم. نگاهش به مادرش یک جورهای فک آیهان رو میحرکت آرواره

 سف برای کی خودش یا مادرش یا جای خالی پدرش که با یه نامرد پر شده بود؟!أسف. تأت

 سفش رو نشون داد. نگاه از مادرش کند و به من دوخت و بعد با تحکم گفت:أبا تکون سرش ت
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ن م اگه همگی تو یه خونه هستیم دلیل بر این نیست که تو زندگی خصوصی هم سرک بکشیم. زن_

هرجوری که هست زن منه و تخم چشمم. کسی بهش حرفی بزنه، کاری بکنه که برنجه با من طرفه. 

 یادتون نره اون امانت دست منه، منم برای حفظ امانتی که دستمه سرمو به باد میدم.

های سها کمی شل شد. آروم گرفتم و غرور توی وجودم ریشه دوند. چه حصار محکم دستم دور شونه

هاش ایستاده بود. شب خواست. چه خوب که پای قولطور که بودم میکه من رو همین خوب بود

طور که هستیم بپذیریم و سعی نکنیم همو عوض کنیم رو همین خواستگاریمون قول داده بودیم همدیگه

 کرد.و حاال داشت به قولش عمل می

حرص خرد شدن غرورش تا بناگوش توجه به مرتضی که از آیهان به سمت میز رفت و پشتش نشست. بی

سرخ شده بود قوری چای رو برداشت و برای خودش توی فنجون سفید با نقش و نگارهای طالیی چای 

 ریخت و پرسید:

 خوری؟مهرو تو صبحانه نمی_

 نفس عمیقی کشیدم و به خودم مسلط شدم.

 نه دیرم شده._

 تونم برسونم.اگه خیلی دیرته سها رو خودم می_

قدم تندی به سمتم اومد و بازوی سها رو کشید. سها ترسید و هین بلندی کشید که مرتضی مرتضی با 

 غرلند کرد:

 پدر شدی که این و اون برسوننت؟مگه بی_

 سها با گریه هق زد:

 خوام با زن داداش برم.ولم کن بابا می_

 گرفت گفت:طور که برای خودش لقمه میآیهان همون

 گی این و اون داداش و زن داداش سها هستن.بهش میشنیدی آقا مرتضی؟ کسی که _

 منم پدرشم و دوست ندارم زنت نزدیک دخترم باشه._

کردم. آیهان نگاهم کرد، انگار اونم همین رو خورد. باید خودمم از خودم دفاع میدیگه داشت بهم برمی

 ، که از خودم دفاع کنم.خواستمی
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 دخترتون نزدیک بشم و از راه به درش کنم؟ترسید به چه خطایی از من دیدین که می_

 ش که نشون از چندش شدنش از من بود.نگاهم کرد، مشمئز کننده و با چینی روی بینی

خطا از این بزرگتر که دختر فروغی، زنی که تو دوران عقد به شوهرش خیانت کرد و رفت با همبازی _

 هاش.بچگی

ام گنجید و توهینش به خانوادهش. حرفش توی باورم نمیهاش و پوزخند نیش دارنگاهم مات موند روی لب

 برام غیرقابل تحمل بود.

 دروغه._

 تر کرد.پوزخندش رو پررنگ

شه؟ مادرت زمانی که به عقد من بود با سهراب رابطه داشت. هه بابات بهت چی گفته که باورت نمی_

ق آبرو شدنش زود طالاز ترس بی واسه همینم یهو فیلش یاد هندستون کرد و طالق خواست. بابابزرگتم

 دخترشو گرفت و اونو به عقد سهراب درآورد.

 آور.هام، توهین بزرگی بود و همچنین شرمبغض بیخ گلوم نشست و اشک حلقه بست توی چشم

 گی.داری دروغ می_

 .کردمنمیدیدم باور و باور کنی. منم بودم هرز بودن مادرمو حتی اگه به چشمم میر توقع ندارم حرفم_

ی توهین آمیزش قلبم رو به درد آورد و دلم رو سوزوند که دفعه چنان این جملهدونم چی شد اما یکنمی

 اراده بلند شد و درد دلم رو کوبیدم توی صورتش و با بغض جیغ زدم:دستم بی

 گی.داری دروغ می_

یهان آ علنی رو از من نداشت. حرمتییبحترامی و ا. هیچکس انتظار این بیسمن شوکه به ستون تکیه زد

 از پشت میز بلند شد و بهت زده صدام زد:

 مهرو!_

هایی گشاد شده به من و پدرش که سرخی بیش از حد صورتش ناشی از هق سها خفه شد و با چشمهق

 های خودمهای مرتضی درست عین دستضرب دست من نه، بلکه از حرص و خشمش بود نگاه کرد. دست

تمام  رسیدم.گفت عین کیسه بوکسم به خدمتش میی دیگه میمشت شده بود و به خدا اگه یک کلمه

ر از هام پزد و پر از درد. نفسم سنگین شده بود و چشمسوخت. قلبم تند میهاش مینم تو آتیش حرفت
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ی این خونه و ها و سرم پر از صداهای اعصاب خرد کن. از هوای آلودهاشک. گلوم سنگین از هجوم بغض

چیزی به انفجارش کرد و های سرخش بهم نگاه میترش بیزار شدم. مرتضی هنوز با چشمهای آلودهآدم

های تندی از سالن بیرون رفتم و سها اش چنگ زدم. با قدمنمونده بود که دست سها رو کشیدم و به کوله

دونستم اگه با پدرش بره مرتضی تالفی تمام این اتفاقات رو سر اون خالی رو هم دنبال خودم کشیدم. می

 کنه.می

ن ساکت بود و من هنوز مبهوت. زدم توی گوش مرتضی! حرف سوار ماشین شد و از باغ بیرون رفتم. اوبی

 شوهر مادرشوهرم! وای!

خواستم حالش رو بپرسم اما یکی لرزید. میهاش میبه سها نگاه کردم، رنگش کامال پریده بود و دست

الزم بود تا جویای احوال خراب خودم بشه. درسته که مرتضی حرف بدی زد اما من نباید حرمت سن و 

زدم زیر گوشش. درسته که حرف مفت زد اما شکوندم و جلوی سمن و سها و آیهان میرو می سال باالش

شد. هرچی که بود هم سن پدرم بود. پدرم! پدرم...! وای اگه دست منم هرز رفت، نباید روش بلند می

ماد اعتطور با شدم. دیگه هیچ وقت اونشدم. جلوی آیهان سرافکنده میهاش واقعیت داشت دیونه میحرف

گفت که من با همین تیپ و ظاهر زنم رو قبول دارم و کرد و نمیو اطمینان جلوی کسی سینه سپر نمی

بهش اعتماد دارم. اگه واقعا مامان توی دوران عقد به مرتضی خیانت کرده باشه و به خاطر بابا از مرتضی 

یدم از شون قد کشسال زیر سایهطالق گرفته باشه تمام باورهام نسبت به مادر و پدری که بیست و پنج 

 بین میره.

تی خورد؛ وقهای سیاه و سفید و تاری توی مغزم ورق میپیچید و صفحهصداهای نامفهونی توی گوشم می

 که بابا توی بالکن رخ به رخ مامان با یک نگاه عمیق و شیفته ایستاده بود و گفت:

ی حکم مرگ منو صادر ودت دادی یا بلهی خوشبختی به خگفتم دختر حاج فاخر چیکار کردی؟ بله_

 ی طناب دار.ی آرزوهات، برای من حلقهی توی انگشتته؛ برای تو حلقهکردی؟ مرگ من اون حلقه

این یعنی... یعنی بابا مامان رو دوست داشته! حتی قبل از عقدش. حتی اون موقع که مامان عقد کرده با 

 مرتضی! خدایا نذار واقعیت داشته باشه.

 دای سها از افکار شوم توی ذهنم دست کشیدم.با ص

 الو؟ الو داداش؟_
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 هاش دوباره بارونی.بهش نگاه کردم. گوشیش کنار گوشش بود و آسمونِ چشم

 زنی؟ منم سها.الو داداش چرا حرف نمی_

 تلخ خندید.

 اصال منو یادته؟_

 وَر خط به گوشم رسید.صدای خشک پوالد از اون

 راه انداختی؟ خیره! اول صبحی تست هوش_

 سها هق زد:

 خیر نیست. تا وقتی تو توی اون خونه نباشی هیچی خیر نیست._

 سها حوصله اراجیفتو ندارم، قطع کن._

ها نگاهم کنی، ها باهام حرف بزنی، عین اون موقعمن دلم برات تنگ شده. برای این که عین اون موقع_

 دانشگاه.ها منو ترک موتورت بشونی و برسونی عین اون موقع

 صفت.ی بیی خنجری از پشت سرم بدی گربههام رو با ضربهها جواب محبتکه عین اون موقع_

 سها چند لحظه مکث کرد و بعد آه کشید.

 گفتی.رفتی، کاش واقعیت رو به بابا میکاش هیچ وقت نمی_

 گفت من نبودم تو بودی.دهن تو ببند سها، اونی که باید واقعیت رو می_

 هق افتاد و با صدای بلند زد زیر گریه.قسها به ه

 پوالد من حالم خوب نیست._

 صدای فریاد پوالد از جا پروندش.

خواین؟ گمشید از زندگیم بیرون به درک. به جهنم. شما مادر و دختر از جون من و زندگیم چی می_

 جدانا.وبی

 خطاب به پوالد گفتم:عصبانی از این رفتار غیرمنطقی پوالد گوشی رو از دست سها گرفتم و 

 شی؟ماشاال به غیرتت داداش مسئولیت پذیر! به جای این که دلیل اشکاشو بپرسی دلیل اشکش می_

 پوالد چند لحظه ساکت موند و بعد خشک و عبوس گفت:

 برام مهم نیست._



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

545 
 

. تنها بودسوخت. تنها ترین فرد اون خونه سها آه عمیقی کشید و از پنجره زل زد به بیرون. دلم براش می

 .ترین! حتی تنهاتر از عزیز

 خواهرت بهت احتیاج داره پوالد._

 خواد چیکار مهرو؟خواهرم مادر داره، پدر داره، منو می_

حس کردم بغض داره، از یک زخم کهنه. جای تعجبی برام نبود، باز هم یک راز مگوی دیگه. رازی که باز 

 شد به سمن!از طرفی ختم می

تو بگی تا بیارمش پیش شه آدرس خونهوب نیست، با پدر و مادرش دعواش شده میپوالد سها حالش خ_

 فهمند.تو. خواهر و برادرها خوب حرف همو می

 بدون این که دلیل عصبانیت پوالد رو بدونم سرم فریاد زد:

 ی من، شیرفهمه؟نیارش پیش من. فهمیدی؟ نمیاریش خونه_

 انقدر هول کردی؟! تو ندارم، چراپوالد من اصال آدرس خونه_

 شنیدم. ترسیده بود اما از چی؟صدای نفس نفس زدنش رو می

 سها گوشی رو ازم گرفت و کنار گوشش گذاشت.

ار . تو منو گذاشتی کنات. دیگه هیچ وقت نمیام سمتت تا برات دردسر درست نکنمنترس نمیام خونه_

کردی واقعا موندی و ثابت می. کاش میموندییید زد. کاش کنارم میأهای مامان مهر تهمینم به حرف

. داداش یادت نره من خیلی دوست دارم. مراقب خودت باش. نگران منم نباش به خواهرتو دوست داری

فهمه که دیگه قول خودت هم پدر دارم هم مادر، فقط... تنها درد من فقط اینه که حرفمو برادری می

 خواد برادرم باشه.نمی

های هایی که از گوشهش رو به صندلی تکیه زد و چشم بست. از دیدن اشکتماس رو قطع کرد و سر

 تر. با کمی تردید پرسیدم:خوردند دلم ریش شد و اعصابم داغونچشمش سر می

 سها پوالد به خاطر چی از اون خونه رفته؟_

 هاش رو باز کرد و درست عین یک عروسک کوکی لب زد:جواب نداد. چشم

 مسیرو اشتباه اومدی._

 پزه.ی بابابیژنِ من؟ مادری برامون ناهار هرچی که تو دوست داشته باشی میدوست داری بریم خونه_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

546 
 

ین هام طنبدون این که نگاهم کنه نفسش رو سنگین و پر از درد به بیرون فرستاد و آهش توی گوش

 انداخت.

 امتحان میان ترم دارم._

 متعجب لب زدم:

 امتحان!_

 پوزخند زد.

 خاطر غیبت افتادم.اینم به _

افتاد؟ چرا این دختر انقدر تودار و مرموز بود؟ چرا ساکت بود و یهو مگه چندمین امتحانی بود که می

 طوفان؟ این دختر جسم سالمی داشت اما روحش...!

. چشمش به عابر پیاده بود و دیگه اشکی برای ریختن نداشت اما رنگش حسابی نگران بهش چشم دوختم

تی شنید، حزد اما هیچکس نمیل این دختر خوب نبود و حال بدش رو با سکوتش فریاد میسفید بود. حا

صدایی هست اما امروز خودم صدای فریادش رو شنیدم. کردم کال دختر آروم و بیمنم تا دیروز فکر می

به بود و یفریادهایی که پر از درد و کینه بودند. نگاهی که به سمن دوستانه نبود. نگاهی که به آیهان غر

 صدایی که عجیب برای پوالد ملتمس و عاشقانه بود!

*** 

جلوی نمایشگاه ماشین نگه داشتم. ماشین بابا دقیقا جلوی چشمم بود. تردید داشتم برای پیاده شدن. 

ی هام رو برطرف کنم یا پدرم رو متهم کنم؟ حق داشتم ازش دربارهشدم که چیکار کنم؟ شکپیاده می

یا حق نداشتم توی زندگی خصوصیش دخالت کنم؟ اما من حق داشتم پدر و مادرم رو اش بپرسم گذشته

بشناسم و اون چیزی که من شناخته بودم صد درجه فرق داشت با اون چیزی که مرتضی گفته بود. من 

 کردمکردم. من باید باورهام رو نسبت به پدر و مادرم محکم میباید برای از هم نپاشیدن باورهام تالش می

های صدمن یه غاز مرد نامحترمی عین مرتضی سست نشه و از هم نپاشه. من باید برای حفظ تا با حرف

 بردم.ها رو از بین میباورهام این شک

ی بابا با دیدنم دست از تِی کشیدن کف از ماشین پیاده شدم و وارد نمایشگاه شدم. آیین شاگرد مغازه

 ون سرم جوابش رو دادم و پرسیدم:زمین برداشت و سریع سالم داد که با تک
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 بابا تو اتاقشه؟_

 بله اما..._

 با صدای متعجب هاوش نگاهم ازش کنده شد و به طرف هاوش چرخید.

 مهرو!_

ه شد به طبقه باال کهایی که منتهی میام انداختم و به سمتش قدم برداشتم. از پلهکیفم رو روی شونه

 اتاق بابا بود پایین اومد.

 کنی؟جا چیکار میسالم. این_

 بدون این که حال خودش و سارگل رو بپرسم رفتم سر اصل مطلب.

 باید بابا رو ببینم._

 نگران شد.

 اتفاقی افتاده؟_

 نه... یعنی هنوز نه._

 ابروهاش به هم نزدیک شد و نگاهش کنجکاو.

 یعنی چی؟ درست و حسابی حرف بزن بیینم چی شده؟ آیهان حالش خوبه؟_

 کون دادم به معنی آره.کوتاه سرم رو ت

 باید با بابا حرف بزنم._

 همین که روی اولین پله پا گذاشتم گفت:

 کنند.نرو، مشتری تو اتاقشه. دارن یه ماشین معامله می_

آب تلخ دهنم رو فرو دادم و پشت میز هاوش که همون طبقه اول بود روی مبل چرم تک نفره نشستم. 

 هاوش رو به روم نشست و اصرار کرد:

 به من بگو چی شده. _

 گی یه لیوان آب برام بیارن.می_

 خیلی سریع به آیین گفت یک لیوان آب بیاره و بعد از من پرسید:

 ناهار خوردی؟_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

548 
 

سر و ته بوده میلم به های مرتضی یک مشت اراجیف بیشدم حرفبا سرم جواب نه دادم. تا مطمئن نمی

ه و سرگیجه امانم رو ببره. دو ساعت تمام توی اون هام از ضعف بلرزکشید؛ حتی اگه دستهیچی نمی

قد سر و کله زدم، با شکم گرسنه و فکر مشوش! آخرشم رستگار های قد و نیمباشگاه زهوار در رفته با بچه

واد خصاحب باشگاه زنگ زده بود و با گفتن این که مهلت قرارداد رو به اتمامه و برای تمدید قرارداد می

ها های زیادم و کنسلیتر. این ماه به خاطر غیبته روزم رو بدتر کرده بود و حالم رو خراببه اجاره اضافه کن

ذاشتم. زندگی متأهلی از هیچ کدوم از شاگردها شهریه نگرفته بودم و باید اجاره رو از جیب خودم می

ید به این داد. سرم رو با فوت کردن نفسم از سینه تکون دادم. نباداشت ضررهای خودش رو نشون می

، این فقط یک مسئله کوچیک بود و یک ضرر شدمکردم، نباید از این ازدواج پشیمون میچیزها فکر می

 تر.کوچیک

های نگران و پر از سوال آیین لیوان آب رو جلوم روی میز گذاشت که سرم رو باال آوردم و نگاهم با چشم

 هاوش در هم تالقی کرد. با ناراحتی پرسید:

 دعوات شده؟با آیهان _

 سریع جواب دادم:

 نه نه. اصال مربوط به آیهان نیست فقط..._

 فقط چی مهرو؟_

ه هاش رو بدرقها سرم به اون قسمت چرخید و بابا رو دیدم که داشت مشتریبا شنیدن صدای پا روی پله

 و اینبخش بوده اش براش رضایتکرد. مشخص بود معاملهکرد. لبخند روی صورتش دلم رو آروم میمی

طور که انتظار داشتم مثل برای من جای شکر داشت که پدرم توی کارش موفقه. وقتی منو دید همون

ها به روم لبخند نپاشید و نگاهش برق نزد. اخم هم نکرد فقط سرسنگین سری تکون داد و با گذشته

 صدای بلندی به آیین گفت:

 ارشور.آیین از کبابی چند سیخ کباب بگیر با سماق اضافه و خی_

ها اومد و تنبه اتاقش برگشت و لبخند کم جونی روی لبم نشست. خودش از سماق روی کباب بدش می

کسی که همیشه طالب سماق اضافه بود من بودم. خودش کباب رو با ریحون دوست داشت و کسی که 
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ش ش رفتم و هاوهای تارش بود. به اتاقی ماه شبی خیارشور بود من بودم. هنوزم حواسش به ذائقهشیفته

 پشت سرم اومد که خواهش کردم:

 شه من تنها با بابا حرف بزنم.می_

 هاش بیشتر شد.ناراحت نشد اما دلواپسی

 من نگرانتم مهرو بگو چی شده؟_

 هیچی نشده داداشی. من خوبم. با آیهان هم دعوام نشده فقط یه چند کالم با بابا حرف دارم._

 های غذا روی میز با لبخند گفتم:گرد کرد. درو بستم و با دیدن ظرف اصرار نکرد و آروم پلک زد و عقب

 شما که ناهار خوردین چرا سفارش کباب دادین؟_

طور که داد. همونپشت میزش نشسته بود و خودش رو مشغول دسته کردن تعدادی کاغذ نشون می

 نگاهش به کاغذها بود و لحنش خشک، گفت:

 طور رنگ و روت پریده؟این ی شوهرت بهت غذا نمیدن کهخونه_

افتاد. شد و فشارم خیلی زود میطور بودم، ضعف و گرسنگیم باعث رنگ پریدگی صورتم میاز بچگی همین

 شناختمششناخت و منم میبابا منو از بَر بود. منی که تو آغوش خودش بزرگ شده بودم رو مو به مو می

ین هاش از بخواست بابا با بغل گرفتنم و حرفلم میاما...! شک خیلی بدی به دلم رسوخ کرده بود که د

 ببردش.

 روی مبل جلوی میز جاگیر شدم و نگاه دوختم به صورت بدون لبخندش.

 از من ناراحتین؟_

 بدون این که جواب سوالم رو بده پرسید:

 شوهرت چطوره؟_

 پس هنوز ناراحت بود.

 ه؟ی گذشتشید همون بابای خوش خندهبگم ببخشید دوباره می_

 ای از میز انداخت و جدی نگاهم کرد.کاغذهاش رو گوشه

چرا معذرت خواهی کنی؟ چی رو ببخشم؟ کار اشتباهی نکردی، به قول خودت شوهرته، باید کنارش _

 باشی.
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 بغضی که از صدای نامالیمش توی گلوم نشسته بود رو پس زدم و نذاشتم توی صدام لرز ایجاد کنه.

 ا رو از دست بدم.بابا من شوهر نکردم که شم_

 هام پشت پا زدی.اما همون شبی که بهت گفتم بگو نه و گفتی بله به من و پدرانه_

 طاقت گفتم:بی

 طور نیست.این_

 طوره مهرو.دقیقا همین_

 کردم االن حال هاوش خوب نبود.بابا من اگه ازدواج نمی_

 های ناراحت من چشم دوخت.چشمبابا چشم بست. نفس بلندی کشید و بعد با نگاه غمگینش به 

خوره. این اما حاال هم حال من خوب نیست. این فکر که به خاطر هاوش ازدواج کردی داره مغزمو می_

ی غریبه گیر افتادی داره کنه. این که بین یه خانوادهکه به اجبار کنار اون مردی داره حالمو داغون می

 خونمو میمکه مهرو.

هاش و محبتی که سعی در پنهان کردنش به نگرانی م گره خوردش رفت وای درههدستم به سمت دست

 لبخند زدم. داشت

 .الهی قربونت برم من خوبم. به خدا هم حال خودم خوبه هم حال زندگیم_

های پف کرده خبر از گریه میاره. وقتی دختر من بودی بینم که حالت خوب باشه. این چشماما من نمی_

 دربیاره اما حاال که زن جناب سروانی شدی ابربهار. کسی جرأت نداشت اشکتو

دلهره لعنت به دیشب و دلی که گرفته بود. لعنت به من و اون آغوشی که گرماش مجابم کرده بود و بی

هام بردم و یقین پیدا کرده بودم که جای مناسب ریختن اشکریختم و از حس امنیتم لذت میاشک می

 همون آغوش محرمه.

 گی؟!طوری مینوزم دختر شمام! چرا اینبابا من ه_

 بابا چند لحظه توی سکوت نگاهم کرد و بعد پرسید:

 چرا رنگ و روت پریده؟ حالت خوبه؟_

بغضی که باال اومد و خواست از مرز گلوم عبور کنه و اشک بنشونه توی چشمم رو به زور فرو دادم و 

 های توی ذهنم رو سبک سنگین کردم.حرف
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 دعوام شد.صبح با مرتضی _

گرفت و دلم رو های درهم گره خوردش. چرا دستم رو نمیهام لرزید و با دستم فشار آوردم به دستپلک

خواد پشت و پناهم باشه؟ نکنه تمام عمر کرد که هنوزم هست و با منه؟ نکنه واقعا دیگه نمیگرم نمی

منم بهش یادآوری کردم اما هیچ ها؟ خودش گفت که دیگه پشت و پناهم نیست، دلگیر بمونه از اون حرف

م پیدا ای که به زندگیم و مردوقت باور نکردم که پشتم نیست. اگه برنگشتم به عقب تنها به خاطر عالقه

کردم نیست بلکه از ترس اینه که برگردم و پشتم نبینمش، نباشه و من بمونم و یک عمر ترس تنهایی و 

 پناهی.بی

 مردمکم لرزید و توی اشک غلتید.

 زدم تو گوشش بابا._

حالتی در اومد و پر از بهت و تعجب شد. ناباور نگاهم کرد و من با صورت نزار و های بابا از بیچشم

 یید حرفم تکون دادم.أم پلک زدم و آروم سرم رو برای تهای خیسچشم

 جلوی آیهان. جلوی زنش. جلوی دخترش سها._

بین خودشون گرفتند. گرم شدم و دلم قرص؛ درست هاش باز شد و دست سردم رو ی دستخره گرهباأل

 مثل اون موقعی که آیهان محکم و مصمم گفت من زنم رو با همین پوشش قبول کردم و قبول دارم.

 شکونه.دلیل حرمت بزرگتر نمیچرا؟ دختر من الکی و بی_

 ود.یکمی دلخور بهای غمگینم خندیدند. دوباره شده بودم دخترش. پناهم بود، هنوزم پشتم بود فقط لب

 حرف بدی زد. به باورهام توهین کرد._

 بابا آروم با خودش زمزمه کرد:

 باورهات!_

خواست چشم تو چشم متهمش کنم و ازش بازجویی کنم. در حدی نبودم نگاهم رو ازش دزدیدم. دلم نمی

 ان.که از پدرم سوال و جواب کنم اما اون مسئول بود در برابر باورهای من از خودش و مام

 بابا بهم گفت... گفت که..._

 چی گفت مهرو؟_
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صداش جدی بود و این یعنی باید حتما حرف بزنم. تردیدها رو کنار گذاشتم و با دست آزادم اشکی که 

 خیال سقوط داشت رو با نوک انگشتم از زیر پلکم گرفتم.

 رابطه داشتی.گفت که مامان با شما بهش خیانت کرده، گفت که شما دوران عقدشون با مامان _

 با غم نگاهش کردم.

شم از راه به در بشه. وقتی گفت از دخترش سها دوری کنم چون من براش بدآموزی دارم و باعث می_

 گفتم چرا گفت چون مادرت... مادرت...

 با خجالت سر به زیر انداختم که پرسید:

 مادرت چی؟_

 ند:تر از قبل صداش رو به گوشم رسوجوابم سکوت بود و اون جدی

 ادامه بده مهرو. مادرت چی؟_

 هام لرزید و سرم رو به طرفین تکون دادم.لب

 .تونمنمی_

 هاش از بین دستم آزاد شد و سرما به تنم برگشت.دست

 تونی به مادرت هم بگی هر...جا اومدی برای سوال و جواب کردن من پس میتونی. وقتی تا اینمی_

 سریع و با شتاب بین حرفش پریدم.

 ابا!ب_

ش ٰ  حالت و نگاه خنثیی بیحالت بود شاید هم ناامیدی همین چهرهنه اخم داشت نه پوزخند، صورتش بی

 بود.

 مهرو چقدر عوض شدی. نه! عوض نشدی عوضت کردن._

 با ترس لب زدم:

 بابا!_

 نگاهم کرد... نگاه و نگاه... و در آخر نفسی گرفت و با صدا بازدمش رو به بیرون فرستاد.

 االن اومدی که چی بگی دخترم؟ یا بهتر بگم چی بشنوی؟خب؟ _

 کیفم رو از روی مبل برداشتم و آروم گفتم:
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 جا اشتباه بود...هیچی. اومدنم به این_

 خواستم بلندشم که با صدای بلندی گفت:

 بشین. چه درست چه اشتباه حاال اومدی، پس بشین و سوالتو بپرس._

 روی مبل افتادم و لبم رو بین دندونم کشیدم.هایی که از ترس بسته شدند با چشم

 بگو. اومدی چی بشنوی؟ این که حقیقت داره یا نه؟_

 هام تحمل صدای نامهربونش رو نداشتند.هام بود و گوشنگاهم به کفش

 گفتی به باورهات توهین شده؟ به من نگاه کن مهرو و جوابم رو بده. همینو گفتی؟_

 های جدیش کشیده شد و با حرکت سرم جواب مثبت دادم.به سمت چشمسرم با تأخیر بلند شد و نگاهم 

 باورهات چی بودن؟ من و مادرت؟_

 بار پلک زدم به معنی آره و اون در جوابم پوزخند زد.این

 کردی!من و مادرت اگه باور تو بودیم انقدر راحت به درستیمون شک نمی_

 دستم روی کیفم چنگ شد و طعم دهنم گس.

ن؟ که دروغ گفته؟ که وقتی فروغ زنش بود باهاش رابطه نداشتم؟ که فروغ بهش خیانت چی بگم اال_

 خوای بشنوی؟نکرده؟ چی بگم مهرو؟ بگم حقیقت نداره؟ همینا رو می

شد که حرفی بزنم. کار اشتباهی کرده بودم؟ آره اما...! اما بابا چرا به این حرفی نزدم. در واقع روم نمی

مین آورد و زهاش در نمیکردم اشکم رو با تنبیهسخت شده بود؟ قبال که اشتباه میاندازه نامهربون و سر

هاش کرد و نوازش دستریخت اما حاال خودش سرزنشم میو زمان رو به خاطر هر قطره اشکم به هم می

 کرد.هام نمیرو جایگزین اشک

 گم حقیقت نداره.نمی_

 وخته شد.هاش دنگاهم خیلی زود از زمین کنده و به چشم

 بابا!_

 کرد.چنان ناامید نگاهم میهم

 گم دروغ نیست.نمی_

 دلم هری ریخت و باز با ترس لب زدم:
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 بابا!_

 گم فروغ رو دوست نداشتم. داشتم، حتی وقتی ازدواج کرده بود.نمی_

 هق افتادم.به هق

 بابا!_

 دنبال کرد.ی اشکم رو اشکم راه گرفت از حصار چشمم و بابا با نگاه ناراحتش قطره

بذار نابود بشه باوری که واقعی نیست. بذار نابود بشه اعتقادی که سسته و به تار مویی بنده. بذار از بین _

 بره اعتمادی که از اعماق قلبت نیست.

 از پشت میزش بلند شد و به سمت در اتاقش رفت که خیلی سریع از جا بلند شدم و صداش زدم:

 بابا!_

 ها بود که گفتم:کیفم رو به چنگ گرفتم و دنبالش رفتم. نزدیک پلهاعتنایی نکرد و رفت. 

 کنی؟ من فقط یه سوال پرسیدم!بابا چرا شلوغش می_

 ایستاد و با کمی مکث به طرفم برگشت. نگاهش دیگه نگاه اون بابا سهراب گذشته نبود.

عفتی ناموسی و مادرتو به بیبیپرسی. متوجه نبودی داری پدرتو به اما متوجه نبودی داری چه سوالی می_

 کنی.متهم می

 دستم رو با بهت روی دهنم گذاشتم و هق زدم.

 نه! من فقط... فقط..._

 تلخ خندید.

 ناموس بودی که با یه زن شوهردار رابطه داشته باشی یا نه.فقط پرسیدی بابا تو انقدر بی_

ا زید و دلم بیشتر از قبل از نگاه تلخ بابام بیشتر از قبل لرهام با سرعت بیشتری ریختند و چونهاشک

 سوخت.

 طوری تا نکن.بابا آزارم نده، با من این_

 های راه پله برداشت و به سمتم برگشت.دستش رو از روی میله

 زنی به دلم؟من دارم آزارت میدم یا تو داری زخم می_

 گیری، من فقط یه سوال پرسیدم.داری زیادی سخت می_
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 دستش کوبید و داد زد: کناری و صداش بلند شد. مشتش رو به میله تحملش از بین رفت

هر سوالی پرسیدنی نیست. آدم هر چیزی رو به زبون نمیاره. قبح یه سریع چیزا فقط با یه جمله یا یه _

 شکنه و تو امروز احترامی برای من باقی نذاشتی پیش خودت.کلمه می

اتاقش میخکوب موندم. خشکم زد؛ نه از صدای بلندش  جا جلوی درشوکه از صدای بلند فریادش همون

 بلکه از بغض توی صداش.

 طور که حرمت مادرتونون مرد همونوقتی گفتم این خانواده نه، دقیقا برای همین بود. برای این که ا_

 بره.ها پیش از بین برد حرمت بین من و شما رو هم از بین میسال رو

 هام آروم اما مطمئن گفت:ه به چشمبهم نزدیک شد. نزدیک صورتم، خیر

اگه امروز به باورهای تو توهین شد امروز باورهای من نابود شد، غلط از آب در اومد. باور من تو بودی! _

تویی که نور چشمم بودی و امروز قاضی اشتباهاتی که دیروز انجام ندادم اما امروز و این ساعت به خاطر 

 نجامش.حرف پدرشوهرت منو متهم کردی به ا

های بابا و دیوارهای دلم فرو ریخت و ترس ریشه دوند توی تمام وجودم. نگاهم خشک مونده بود روی لب

 کردند.هاش درد رو مهمون وجودم میمعنی حرف

سف و پوزخندی تلخ. بدون خداحافظی از من. بدون بغل گرفتنم و بوسیدن پیشونیم. أبابا رفت! با نگاهی مت

ی آغوش خواست، اما توتنگ بغلم نکرد و پیشونیم رو نبوسید. امشبم دلم گریه میحتی وقتی هم اومدم دل

 های ناتمومش برای من بود.هاش همین دلواپسیها و بدخُلقیتابیبابا. پدری که نگرانم بود و دلیل بی

 های غلیظی خطاب به هاوش گفت:ها دیدمش که با اخماز باالی پله

 ات.ببند برو خونهمن میرم خونه. نمایشگاه رو _

 هاوش که صدای فریاد بابا رو شنیده بود و نگرانیش ده برابر شده بود پرسید:

 چی شده بابا؟ اتفاقی افتاده؟_

 غرید: اشهای چفت شدهی هاوش کوبید و از الی دندونی آرومی به سینهبابا با سوئیچ توی دستش ضربه

هات. های غلطتت. تو و خودخواهیببش تویی. تو و انتخابهر اتفاقی که افتاده و در آینده بیفته تنها مس_

 هات.تو و نابرادری
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ه ی اشکم لرزیدن نگاجا روی پله نشستم. کیفم کنار پام افتاد و از پشت پردهپاهام سست شد و همون

سفی که تحویل من داده بود أردم. بابا همون پوزخند و نگاه متهاش رو نظاره کهاوش و شرمندگی چشم

ی عشق پاکش بودند و من امروز هایی که ثمرهاوش هم تحویل داد و رفت. با یک دنیا ناامیدی از بچهبه ه

 ی حاللش شک کردم رفت!به پاک بودن احساسش و یک عمر رابطه

ه خواستم. درسته کشک فکرش مشغول. من این رو نمیهاش بود و بیهاوش باال نیومد. چشمش به کفش

خواستم این به نمی و راز اون باغ منو به هم ریخته بودند اما به خدا قسم که من های پر رمزمرتضی و آدم

 ی خودمم سرایت کنه و فکرشون مشغول بشه؛ مشغول حال خودم و حال زندگیم.هم ریختگی به خانواده

دفعه آیین با سینی توی دستش بالتکلیف ایستاده بود. هاوش رو برای بار سوم صدا زد که هاوش یک

 ان کرد و با کوبیدن دستش زیر سینی داد زد:طغی

 تعطیله، اون کرکره رو بکش پایین._

هام فشار دادم. بد کرده بودم. نادونی هام رو روی گوشتنم لرزید از صدای برخورد سینی به زمین و دست

د منو بزرگتر بود و بایداد؟ مگه غیر از اینه که فکری اما بابا چرا انقدر بد جواب اشتباهاتم رو میکردم و بی

 کنه!شه؟ پدر که با دخترش قهر نمیکرد؟ قهر کرده بود؟ مگه میی اشتباهم میمتوجه

های در هم گره خوردش ها پایین رفتم. هاوش پشت میزش نشسته بود و پیشونیش رو به مشتاز پله

 د.ی روی زمین بوتکیه زده بود و آیین مشغول جمع کردن سینی و غذای ریخته شده

 هاوش؟ داداشی؟_

 نگاهم کرد؛ با اخمی که از روی ناراحتی نه بلکه انگار ناشی از یک درد عمیق بود.

 جانم؟_

 به دل نگیر. از من عصبانی بود._

 نفس گرفت و با آه بیرونش داد.

 امروز از تو عصبانی بود دیروز و پریروز و یک هفته قبل و یک ماه قبل از کی عصبانی بود؟_

 خواست بغضش رو مخفی کنه.انگار با اون خنده می تلخ خندید و

 بابا عوض شده. از وقتی تو ازدواج کردی خیلی عوض شده. داغونه. پریشونه._

 صداش لرزید و مقاومتش شکست.
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دلواپسه. حق داره. حق داره سرزنشم کنه. نگران یکی یدونه دخترشه که افتاده بین یه جماعت غریبه _

گه، من با پیشکش کردن تو خوشبختی سارگل اون و زنش ندارن. راست می که از قضا دل خوشی هم از

 خوان خوشبختی تو رو تضمین کنند؟رو ضمانت کردم اما زرنگارها با چی یا کی می

 های قشنگش.نگاهم کرد، با اشک حلقه بسته توی چشم

کشم توی آینه به می خسته شدم مهرو. از این همه سرزنش، از این همه نگرانی، از این که حتی خجالت_

 خودم نگاه کنم.

 بلند شد و با درد، آروم و با یک دنیا شکست لب زد:

 کشم. تو رو پیشکش کردم که به چی برسم؟من حتی از لمس سارگلم خجالت می_

 ته. اینو یادت رفته؟دیونه شدی هاوش؟ سارگل زنته. عشقته. زندگی دوباره_

 داد زد:

 بودی. نفسم بودی. اما تو هم خواهرم بودی. عشقم_

 دوباره به گریه افتادم.

ترم نکن. بذار حداقل خیالم از تو و زندگیت ی کافی داغون هستم با این حرفا داغونهاوش من به اندازه_

 راحت باشه.

 اما خیال من از تو و زندگیت راحت نیست._

 با صدای بلندی که نشون از کالفگیم بود گفتم:

یم خوبه. من اگه حالم بده از حال بد باباست، بابایی که دیگه اون بابای گذشته بابا به خدا من خوبم. زندگ_

 نیست.

 نیست چون تو کنارش نیستی._

 ی پدرش میره هاوش.کنه و یه روز از خونههر دختری شوهر می_

 شند.ی دخترها پیشکش عشق برادرشون نمیاما بقیه_

 ام.هاوش من از زندگیم راضی_

 باهات کردم راضی نیستم. اما من از کاری که_
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اش بستم. خسته بودم. انقدر خسته که توی اون ام رو به روی حال زار و نگاه درموندههای خستهپلک

. عقب گرد کردم و از نمایشگاه بیرون لحظه توانی برای اثبات کردن رضایتم از زندگی با آیهان نداشتم

کرهای نمایشگاه رو پایین کشید. هاوش برعکس رفتم. پشت فرمون نشستم و دیدم که آیین از داخل کر

ار کرده ساخت. چیککرد و خودش رو میترسید بلکه توی تنهایی به مشکالتش فکر میمن از تنهایی نمی

جا که حال خراب خودم رو بسازم یا حال خوب برادرم رو خراب کنم؟ به قدری از توهین بودم؟ اومدم این

و حال داغون سها هم از طرفی فکرم رو آزار داده بود که نتونسته بودم مرتضی به مامان حالم بد شده بود 

 کرد.به عاقبت این کارم فکر کنم و حاال پشیمونیم دردی رو درمان نمی

دلیل جا تنها جایی بود که حالم حتی بیای بود. اونحالم خوش نبود و خوشی من فقط توی خونه شیشه

 خوب بود.

*** 

ون دُم شهای قرمز. یکیه دستم بود لب حوض نشستم و چشم دوختم به ماهیبا سه دونه نون سنگکی ک

ره هاش تیزد. با بقیه فرق داشت، تنش قرمز بود و انتهای بالسیاهی داشت و مادری دُم سیاه صداش می

اراده به سمت ماه گرفتگی پیشونیم رفت و نفسم رو با آه گفت شبیه منه! دستم بیرنگ بود. مادری می

دادم. آیهان نه بهم زنگ زده بود و نه پیام داده بود، شاید اون هم دلخور بود. امروز اشتباهات زیادی  بیرون

ی ههایی که نمرهام؛ مثل موقعشون فرار کرده بودم و اومده بودم به پناهگاه بچگیداشتم و کودکانه از همه

ام رو خواستم کارنامهدم و از مادری میآورهای مامان به این خونه پناه میگرفتم و از ترس سرزنشبد می

 کرد اماای دعوام نمیی شیشهبه مامان بده و باهاش حرف بزنه تا دعوام نکنه. مامان اون لحظه توی خونه

کرد تا به جای فرار از اشتباهم با درس خوندن و گرفتن رفتیم خونه خیلی جدی باهام صحبت میوقتی می

های سمن و آیهان فرار کرده بودم و رویی برای ان کنم. حاال هم از سرزنشهای بهتر اشتباهم رو جبرنمره

خواست امشب برگشت به باغ نداشتم. حتی روی زنگ زدن به بابا و عذرخواهی رو هم نداشتم. دلم می

ی دست بافش بخوابم، با دغدغه زیر تاک انگور روی تخت و قالیچهبشم همون مهروی قبل از ازدواج و بی

ام. عجیب بود که با متأهل شدنم حتی از رویاهامم غافل شده بودم. بابا راحت و رویاهای دخترونهیک فکر 

گفت، عوض شده بودم؛ هم خودم، هم زندگیم و هم رویاهام. قبال بزرگترین رویام آموزش توی راست می
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یل شد دلد میای بود که شایآکادمی بلشوی زیر نظر اساتید مجرب بود و حاال آرزوم بغل گرفتن بچه

 جدایی پدر و مادرش!

 طور که توی افکارم غرق بودم ریزش کردم و توی حوض ریختم.یک تکه نون کندم و همون

ش شنیدم. کاهای مرتضی رو نمیتاب! کاش هیچ وقت حرفقرار و بیبه هم ریخته بودم، کالفه بودم، بی

هرم شده بوده. کاش هیچ وقت گرفتار هایی که من نبودم ریحانه پرستار شوفهمیدم شبهیچ وقت نمی

 شدم و کاش...!آیهان نمی

 آه کشیدم.

کردند تا من صاحب این گرفتاری کاش ریحانه هیچ مشکل ژنتیکی با آیهان نداشت و باهم ازدواج می

 شدم.قشنگ و در عین حال ترسناک نمی

 مهرو مادری چرا نمیای داخل؟_

کشیدند گرفتم و به مادری که روی ایوون ایستاده و به کام میهای ریزه شده رهایی که نوننگاه از ماهی

 بود نگاه کردم.

 بابابیژن کجاست؟_

 ها رو بیار بده من تا خشک نشدن.دونستیم تو میای. اون سنگکرفته نون بگیره. نمی_

های روی مانتوم رو توی حوض ها رو از روی پام برداشتم و خرده نوناز لب حوض بلند شدم و سنگک

 ها رو از همون پایین به سمتش گرفتم که مادری دستش رو به کمرش گرفت و خم شد.کوندم. نونت

 کنی با این کمر خم بشم.ای الهی شیش قلو بزایی که منو مجبور می_

 وار توی دلم زمزمه کردم:از شیرینی نفرینش لبخند روی لبم نشست و دیوانه

 آمین._

 کمرش رو راست کرد.ی ایوون تکیه زد و دستش رو به میله

 بیا داخل. چایی تازه دَم دارم._

کیفم رو از کنار حوض برداشتم و وارد خونه شدم. کل خونه رو بوی غذا پر کرده بود. نه صبحانه خورده 

های مادری چنگ زد به ضعف دلم و اشتهام رو تحریک ام بود و بوی کوفتهبودم و نه ناهار. حسابی گشنه

 کرد.
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 ی؟کوفته پختی مادر_

 صداش رو از آشپزخونه شنیدم:

 مونی؟آره مادر. شام می_

 ی توری رو جمع کردم.به سمت پنجره رفتم و پرده

 آره._

 ای که به دست داشت کنجکاو و البته با دلواپسی نگاهم کرد و پرسید:از میون در آشپزخونه با مالقه

 با شوهرت دعوات شده؟_

ردند کام هم فکر میآیهان بودند! انگار نه تنها خودم بلکه خانوادهچقدر بد بود که همه منتظر دعوای من و 

 شه.من زندگیم رو در مسیر باد ساختم و هر وزشی موجب دعوا و جدایی می

 نه مادری._

چند لحظه نگاهم کرد. به دیدن صورتم بدون لبخند عادت نداشت، منم تظاهر کردن به خوشی رو در 

های مصنوعی بیزار بودم. مترسک که نبودم، آدم بودم. حق و از خندهعینی که ناخوش بودم بلد نبودم 

های غمگین. پدرم داشتم که خودم باشم، خودم با همین حال خراب. با همین صورت بدون لبخند و چشم

تم تونسناموسی، چطور میتونستم خوب باشم؟ پدرم رو متهم کرده بودم به بیازم دلخور بود، چطور می

 تونستم غمگین نباشم؟رو متهم کرده بودم به خیانت، چطور میبخندم؟ مادرم 

پایین پنجره نشستم و چشم دوختم به دیوار. چرا عکس جشن عقد گالره و محمدحافظ از روش برداشته 

 شده بود؟

ای کرد و به روم مادری با سینی چای به سمتم اومد و کنارم با کمی فاصله نشست. از درد زانوش ناله

 ستکان کمر باریک دور طالیی رو روی زیر استکانی گلدار گذاشت و به طرفم گرفت.لبخند زد. ا

 تو بخور و برای مادریت تعریف کن که چی شده.چایی_

 های قرمز و صورتی زیر استکانی کشیدماستکان چای رو گرفتم و روی زمین گذاشتم. انگشتم رو روی گل

 و لب باز کردم:

 جا.گفتم بیام اینچیزی نشده یکم دلم گرفته بود _
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نشست دوختم. مشخص بود که بابابیژن م مینگاهم رو از پنجره به حیاطی که بوی نم خاکش زیر بینی

ها نم آب حیاط رو به عادت هر روزه شسته. عاشق این بو بودم. وقتی که دیوارهای آجری و موزائیک

 دادند.خوردند و بوی خاک پس میمی

 کنه.این خونه حالمو خوب می_

 مادری با محبت دستش رو روی زانوم گذاشت و مادرانه نوازشم کرد.

 از چی دلت گرفته قربون اون دلت؟_

ای، قسطی و اجباری. دلم ناخوش کج خندیدم. غیرقابل باور بود اما عین آیهان خندیدم، مصنوعی و سکته

 خنده؟ شاید.طوری میاحوال بود. یعنی آیهان هم چون حال دلش خرابه این

 ها که مامان و بابا ازدواج کردن.گی؟ از اون موقعدری برام از قدیما میما_

 مادری در قندون رو برداشت و با لبخندی آکنده از محبت قندون رو جلوم گرفت.

 گم.تو بخور من برات از هر چیزی که بخوای میشما چایی_

 خندید، خنده بهترین تشکر بود. های از ته دل بایدیدونه قند برداشتم و به روش لبخند زدم. به محبت

 لب به استکان چسبوندم و عطر خوش چای رو به مشام کشیدم که مادری شروع کرد:

سهراب برعکس محمدحافظ زیاد اهل درس نبود. بیشتر به فکر کار بود، براش فرقی نداشت چه کاری، _

 کارگری یا مهندسی، عاشق پول درآوردن بود.

 هام.دوخت به چشم لبخند روی لبش نقش بست و چشم

فهمیدم که دلشو باخته اما منتظر بودم خودش لب هدف داشت. انگیزه داشت. انگیزش فروغ بود. من می_

د و دید. خودش بوباز کنه و برام حرف بزنه اما تودار بود. خوشحالیش معلوم نبود، ناراحتیشم کسی نمی

ساخت درش. سازگار بود. خودش خودشو میخداش. نه اهل درد دل با من بود نه اهل گله و شکایت به پ

. ما هم توقعی خوند اما شاگرد زرنگ مدرسه و دانشگاه نبودو چشمش به دست پدرش نبود. درسشم می

هاش در حد قبولی باشه. پدر فروغ دوست قدیمی کنه نمرهازش نداشتیم، طبیعی بود پسری که کار می

ها باهم بزرگ شدن اما یهو که مشکالت و آمد داشتیم. بچه بابابیژنت بود. اوایل ازدواجم خیلی باهم رفت

کم هر ماه از هم خبر دیدیم و کمکم از هم دور شدیم و هر هفته همو میهامون زیاد شد کمزندگی

شد. سهراب وقتی نوزده سالش شدن و دردسرهای ما پدر و مادرها بیشتر میها بزرگ میگرفتیم. بچهمی
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از پدرش خواست فروغ رو خواستگاری کنیم اما پدرت گفت فروغ هنوز مدرسه شد و دانشگاه قبول شد 

کنند. سهراب هم دید حرف درستیه و زیاد اصرار نکرد میره و مادر و پدرش به این زودی عروسش نمی

 ها که فروغ تازه دیپلم گرفته بود خبر رسید که جشن عقد کنونشه.اما درست همون موقع

 لبخند مادری تلخ شد.

لرزه و با بینی چطور شده عین بید مجنون! میام شکست. داغون شد. محمدحافظ رو میهراب بچهس_

شکنه. سهراب هم شده بود عین االن حافظ. به پدرش هیچی نگفت. هیچ وقت مقصر نکشیدش بادی می

 تو وقتی بابابیژنت یه شب بهش گفت حاللم کن پسر، در جوابش در حالی که چشماش پر از غم بود گف

 کردیم حاجی فاخر انقدر زود یدونه دخترششما که مقصر نیستید حتما قسمت نبوده. ما اصال فکرشو نمی

رو عروس کنه اما به قول سهرابم قسمت بود. به خاطر دل سهرابم که بیشتر از این داغ نشه رفت و آمدمون 

مون و از فاخر اومد خونه ی فاخر قطع کردیم اما مدت زیادی نگذشته بود که حاجیرو کال با خانواده

حاجی فاخر  یکرد کار یکی یدونهبابابیژنت خواست وکیل دخترش بشه. بازم شوکه شدیم. کی فکرشو می

کرد برای قبول کردن اما به حرمت نون و نمکی که باهم خورده بودیم بکشه به طالق! بابابیژنت دل دل می

وقتی از سربازی اومد و از ماجرا باخبر شد لبخند به قبول کرد. وقتی طالق گرفت سهراب سربازی بود اما 

 هاش برگشت.لب

 مادری خندید.

ام. ازمون خواست بریم خواستگاری انگار با آزاد شدن فروغ از قید و بند زرنگارها جون دوباره گرفت بچه_

ه هایی کچه شب هایی که غذا نخورد و با قهر از خونه بیرون زد.اما این بار بابابیژنت مخالف بود. چه شب

من غرق دلواپسی شدم و بابابیژنت تو دفتر کارش موند تا دوباره سهراب تو روش نایسته و فروغ رو طلب 

 نکنه.

 مادری نفس عمیقی کشید و نگاهش رو به قاب عروسی مامان و بابا که به دیوار وصل بود چسبوند.

 خواستگاری.اما در آخر زور عشق سهراب به آقابیژن چربید و براش رفت _

 اش لبخند نشست کنج لبم.این بار با صدا خندید و منم از خنده

فروغ ورپریده بار اول ردش کرد. حقم داشت طفلی، چشمش ترسیده بود و اعتماد براش سخت شده بود. _

اما سهراب دست برنداشت و دوباره رفتیم خواستگاری و این بار فروغ سکوت کرد اما پدرش جواب مثبت 
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اری ذاریم خگیم و نمیدونست که به دخترش از گل کمتر نمیا بودیم و بهمون اعتماد داشت. میداد. آشن

 طوربه پاش بره. عقد کردن و به خاطر درس فروغ دوران عقدشون طوالنی شد اما خداروشکر سهراب همون

 اشو بچینه،که به حاجی فاخر قول داده بود از دخترش حمایت کرد و عین مرتضی نخواست که بال آرزوه

بلکه توی پرواز کردن بهش کمک کرد و خدا رو صدهزار مرتبه شکر که تا امروز فروغ از این ازدواج راضیه 

 و خوشبختند.

 ای از چای رو نوشیدم و بعد با مِن مِن پرسیدم:زیر لب زمزمه کردم خداروشکر و جرعه

 وقتی مامانم با آقامرتضی عقد کرد بابا رفت سربازی؟_

کار و درسش رو زد و رفت سربازی. از دانشگاه انصراف داد. وقتی هم برگشت و با فروغ عقد کرد  آره. قید_

 تمام وقتش رو کار کرد تا بتونه جشن عروسیشو برگزار کنه.

دوباره بغض نشست توی گلوم و دوباره پر شدم از حس شرمندگی و خجالت. چطور تونستم به پاکی عشق 

ردی ام رو به حرف مغلط تصور کنم؟ چی شد که اعتماد بیست و پنج سالهشون رو پدرم شک کنم و رابطه

که تازه چندماه وارد زندگیم شده بود فروختم؟ مرتضی نه، بلکه من خودم به باورهام توهین کردم. وقتی 

که توی ذهنم به بابا شک کردم در اصل به واقعی بودن باورهام شک کردم و این یعنی توهین به پدری 

 باور من از قشنگی این دنیا بود.که تمام 

 ی افکار دردناکم رو پاره کرد و در مقابل نگاه نگران مادری کج خندیدم.صدای بابابیژن رشته

 معرفت یادی از ما کرده؟بوی ماه پیشونیم میاد! امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده که عروس خانوم بی_

های توی دستش رو به دست مادری داد و د شدم. نوناستکان خالی رو توی سینی گذاشتم و از جام بلن

. بوی یک مرد مهربون دادآغوش برام باز کرد که خیلی زود خودم رو به آغوشش رسوندم. بوی بابام رو می

 اما به شدت حامی و محکم.

 رفت خطاب به من گفت:طور که به سمت آشپزخونه میمادری همون

 جا.مادر زنگ بزن شوهرتم شام بیاد این_

 خیلی سریع و دستپاچه جواب دادم:

 نه نمیاد._

 ابروهای بابابیژن درهم گره خورد.
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 یعنی چی که نمیاد؟ مگه خونه غریبه ست؟_

 نه. معلومه که نه اما آیهان..._

 مکث کردم و بابابیژن با نگاه جدی منتظر جوابم موند. ناچار لب زدم:

 چشم._

 ی من و مادریت زد به سرت؟تو حالت خوبه ماه پیشونی؟ چی شد یهو هوا_

 لبخند خجولی زدم.

 دلم تنگ شده بود._

 ای هست پنهون نکن باباجان.جا؟ اگه چیز دیگهمطمئنی درد دلتنگی کشوندت این_

 هاش گفتم:گوشیم رو از توی کیفم برداشتم و کامال عادی برای رفع دلواپسی

 هیچی نیست بابابیژن، میرم به آیهان زنگ بزنم._

های مخصوص خودم رو از جاکفشی بیرون آوردم تا بپوشم که یرون رفتم و دمپایی ال انگشتیاز خونه ب

 پچ کرد:صدای آروم مادری رو شنیدم که برای بابا بیژن پچ

 جا باهمجا بمونه. گفتم شوهرش بیاد که همینخواد شب اینفکرکنم با شوهرش دعواش شده که می_

 هاشون از بین میره.یهم پهن کنم قهر و دلخورشونو که کنار خوابآشتی کنند. رخت

 لبم رو با خجالت گزیدم و در عین حال دلم غنج زد برای عشق عمیقی که بین مادری و بابابیژن بود.

شدن. جوونای این دوره اخترخانوم گذشت اون زمانی که زن و شوهر با قهر و دلخوری باهم همبستر نمی_

خورن، رویی میبالین شدن. روزیِ خدا رو با قهر و ترشسر و همهمنه حرمت سفره حالیشونه نه حرمت 

ی ما دختر با یه دعوای کوچیک ی خودمون نکن، واال دورهکنند. نگاه به دورهموقع خوابم به هم پشت می

 شد.ی پدربزرگش نمیزد و همخونهاز خونه شوهرش بیرون نمی

 به داخل خونه و با خنده گفتم:هام رو پوشیدم و از کنار در سرک کشیدم دمپایی

 به خدا، به پیر به پیغمبر، به جون همین ماهی دُم سیاهِ من با آیهان دعوام نشده._

 بابابیژن با اخم مصنوعی نگاهم کرد و با توبیخ گفت:

 فال گوش وایسادی؟_

 نخیر شما صداتون بلنده._
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 برو ورپریده زنگتو بزن._

ویدا ام هدوباره لب حوض نشستم و با تردیدی که از حرکات آهستهچشمی گفتم و به سمت حوض رفتم. 

اش مکث کردم. چرا بهم زنگ نزده بود؟ روزهای قبل همیشه هام شدم. روی شمارهبود وارد لیست مخاطب

 پرسیدشد و برای این که مطمئن بشه ناهار خوردم میزد، حالم رو جویا میظهرها موقع ناهار بهم زنگ می

کرد و به ای که توی اداره از بیرون سفارش میدن شکایت می؟ و بعد از غذاهای آماده«خوردیناهار چی »

کرد، محبت می«. سعی کن از خونه ناهار ببری، خوب نیست زیاد غذای بیرون بخوری»گفت منم می

 قدر ساده اما برای من دیوانه کننده و دوست داشتنی.همین

نزدیک بود گوشی از دستم بیفته داخل آب که خیلی سریع دو گوشی که توی دستم لرزید هول کردم. 

ی حالل به من؛ اش. خودش بود، خود مردِ حالل زادهدستی چسبیدمش و نگاهم خشک موند روی شماره

 گفت من دخترشم.تر از ماه شب چهارده ای که هاوش میتر از هالل ماه و محرمحالل

ی رو که روی گوشم گذاشتم اول صدای نفسش رو نفس عمیقی کشیدم و تماس رو وصل کردم. گوش

 شنیدم و بعد صدای خودش رو:

 رو خانوم.سالم ماه_

 رو و تمام بند بند وجودم آروم گرفته بود.گفته بود ماه

 آروم و با صدایی که تماماً شرم بود و خجالت جواب دادم:

 سالم._

 خوبی یا بهتری؟_

 خنده نشست روی لبم.

 شم.می اگه دلخور نباشی بهتر_

 مونه.نمی اگه بیای خونه دلخوری_

 بست توی دل آسمون چشم دوختم.کم نقش میشد و هالل ماهی که کمبه هوایی که آروم آروم تاریک می

 با چه رویی بیام؟_

 دونی اشتباه کردی.خوبه که می_

 اراده زمزمه کردم:بغضم توانم رو سلب کرد و بی
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 کاش کنارم بودی االن._

 ایی من نامردم اگه نیام پیشت.تو بگو کج_

 ی سردم.خندیدم و اشکم چکید روی گونه

 کنم.ی بابابیژنم. آدرسشو برات اس ام اس میخونه_

 منتظرم._

 قطع نکردم، اون هم قطع نکرد. آروم نجوا کردم:

 منم منتظرتم._

بودم و حاال دلم در عین . تمام روز منتظر همین زنگ اشارزه به شیرینی ثمرهچشم انتظاری تلخه اما می

 غمگین بودن آروم بود. کنارم بود حتی با خطای بزرگ امروزم.

تمام مدت توی حیاط کنار حوض به انتظارش نشستم و وقتی صدای زنگ بلبلی توی حیاط پیچید تمام 

 ونایش نه، بلکه با هموجودم به سمت در پر کشید. وقتی در رو باز کردم دیدمش، با لبخند کج و سکته

 هام رو خندون.کرد و چشمای که کامم رو شیرین میلبخند ساده

 خوش اومدی._

هام حلقه شد و از جلوی در کنار رفتم که پاش رو داخل گذاشت و همین که درو بستم دستش دور شونه

 هاش روی پیشونیم نشست. چشم بستم و دعوت آرامش رو با کمال میل قبول کردم.لب

 نگ و روت پریده؟حالت خوبه؟ چرا انقدر ر_

 به روش لبخند زدم.

 ام. بیا بریم داخل مادری کوفته درست کرده.خوبم فقط یکم گرسنه_

 نگاهی به نمای خونه انداخت و خجالت زده گفت:

 جا و دست خالی اومدم.بار اولمه میام این_

 دست دور بازوش حلقه کردم و با پرویی گفتم:

 شد.خسیس یه جعبه شیرینی که چیزی نمی_

خواست از نگاهم به حال هام به گردش در اومد و عمیق نگاه کرد. انگار میهاش توی چشممردمک چشم

 دلم پی ببره و بفهمه واقعا خوبم یا ادای خوب بودن رو درمیارم؟



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

567 
 

 .انقدر لرزش صدات پشت گوشی نگرانم کرد که به کل یادم رفت باید یه چیزی بگیرم_

تر. بدون خجالت و با محبتی گرم لب به ی دستم دور بازوش محکمتر شد و حلقهجنس لبخندم واقعی

 بازوی پهنش چسبوندم و بوسیدمش.

 کنی.اشکالی نداره. بیا بریم داخل. دفعه بعد جبران می_

هاش به لبخند باز شد و چشم هاش کم شد و باز لبانگار خوب بودن حالم رو باور کرد که نگرانی چشم

 من روشن شد.

ابیژن برای استقبال از خونه بیرون اومدند. مادری با دیدن منی که از بازوش آویزون بودم و مادری و باب

اخم بابابیژن که ناشی از «. خداروشکر»گرفتگی صورتم از هم باز شده بود لبخند زد و دیدم که لب زد 

 نگرانی بود باز شد و با خنده گفت:

 شوهرت تازه از بیمارستان مرخص شده؟تو ننداز رو بازوش. انگار یادت رفته دختر وزن_

 خنده کنان سرم رو به بازوی آیهان چسبوندم و خودم رو لوس کردم.

 ترم. مگه نه جناب سروان؟بابایی مگه من چقدر وزن دارم؟ باورکن از یه کالشینکف سبک_

اد و آیهان دست دآیهان با لبخند لبش نگاه از من گرفت و به مادری و بابابیژن سالم کرد. بابابیژن باهاش 

 اش زد و گفت:ای سر داد و مشت آرومی به شونهخیلی محترمانه حالش رو پرسید. بابابیژن خنده

 من که خوبم اونی که حالش بده تویی جوون._

 قبل از آیهان من اعتراض کردم.

 زنیش؟خوای خودت بکشیش! آخه چرا میبابابیژن دیدی گلوله نتونسته بکشتش می_

 هاش رو گرد کرد و گفت:ام چشمهای بُراق شدهجواب چشمبابابیژن در 

 کشتش.کنی میطوری خودشیرینی میهای تو که ایناگه مشت منم نکشتش دلبری_

 آلود باشه گفتم:سرم رو پایین انداختم و خجول خندیدم و با صدایی که سعی داشتم شرم

 خب شوهرم گناه داره._

 ه آیهان گفت:صدای قهقهه بابابیژن بلند شد و رو ب

 خداشانس بده. کجا به کی خوبی کردی همچین زنی گیرت اومده جناب سروان؟_
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آیهان با لبخندی محو نگاهی بهم انداخت و در جواب بابابیژن چیزی نگفت و بابابیژن سکوتش رو پای 

 ایوونحیای مردونه گذاشت و تعارف زد داخل بریم. در این حین مادری با اسپندی که دود کرده بود به 

 اومد و گفت:

انقدر درگیری پیش اومد که اصال نشد پاگشاتون کنیم. با خودم گفتم بعد از این که حالت خوب بشه _

 کنیم اما قسمت بود امشب دورهم جمع بشیم. قربون قدمتون.حتما دعوتتون می

ک د سوخته نوهام با کمی اسپنآیهان تشکر کرد و مادری اسپند رو دور سر من چرخوند و به عادت بچگی

 م رو سیاه کرد.بینی

 خوردی. چشم بد ازت دور.توی بال گرفته از بچگی زود چشم می_

 م و صدای اعتراضم بلند شد.خیلی زود دست کشیدم روی بینی

 مادری این چه کاریه؟! صورتمو سیاه کردی._

 آیهان و بابابیژن خندیدند که مادری حق به جانب گفت:

 .بچه که بودی دوست داشتی_

 اون موقع بچه بودم حاال شوهر دارم._

 های گشاد شده از تعجب گفت:اش و با چشممادری چنگ زد به گونه

 واه واه!_

 حق به جانب شونه باال انداختم و در مقابل نگاه متعجبش گفتم:

 . خب مگه دروغه!؟واال_

 بابابیژن رو به آیهان کرد.

 ه.کنکردم زندگی با تو زبونشو کوتاه میفکر می_

 کنه.متأسفانه نشد، فعال زبونش داره صبر ما و عمرمون رو کوتاه می_

 :خودش و بابابیژن خندیدند که پا کوبیدم به زمین و با حرص صداش زدم

 آیهان!_

 ام حلقه کرد و با تعارف مادری داخل رفت و کنار گوشم آروم پچ زد:دست دور شونه

 جونِ آیهان؟_
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ید که م کشای زد و انگشت شستش رو به نوک بینینگاهش کردم. تک خندهمتعجب سرم رو باال آوردم و 

یدم. م کشزده سرم رو پایین انداختم و کف دستم رو محکم روی بینیزیر نگاه مادری و بابابیژن خجالت

شد و دلم هوس بوسیدنش رو کرده بود. همون بوسه فرانسوی که بهش نگاه گرمش از روم برداشته نمی

شد و بدتر از همه این بود خواستم تقدیمش کنم اما حیف که نمیرو با جون و دل االن می طلبکار بودم

م رو تمیز کردم و که خودداری برام سخت بود، برای همین رفتم داخل آشپزخونه. اول نوک سیاه بینی

 نان با کفام رو زینت دادم که مادری خنده کبعد با لوازم آرایشِ کمی که همراهم بود صورت رنگ پریده

 گیری که تازه برداشته بود ضربه آرومی به کمرم زد و گفت:

 گی نه!ای میگم ورپریدهمی_

ریز ریز خندیدم و یک استکان چای ریختم و برای آیهان بردم. توی آماده کردن مخلفات شام به مادری 

 داشت از اشتباهکمک کردم و سفره رو توی سالن پهن کردم. آیهان مشغول صحبت با بابابیژن بود و 

 کرد. بابابیژن در جوابش سری تکون داد و گفت:ی پوالد که اسمش شیرین بود درد دل میعاشقانه

 از اولین بار که دیدمش فهمیدم پسر چموش و سرکشیه._

زد رو برداشتم. ی سرخی که بهم چشمک میذاشتم تربچهطور که سبد سبزی رو وسط سفره میهمون

شیده شد که با لبخند زبون روی رژ قرمزم کشیدم و گاز نرمی به تربچه زدم. نگاه آیهان به سمتم ک

ای ههای باریک شده گاز گرفت و نگاهش رو به گلشناخت که لبش رو با چشمهام رو میشیطنت چشم

 سفره چسبوند.

 ام رو همراه با تربچه قورت دادم و گفتم:خنده

 تالش کنه. پوالد حق داره برای آزادی کسی که دوستش داره_

 هام. جدی و مطمئن گفت:سر آیهان خیلی زود باال اومد و نگاهش نشست توی چشم

 هرکسی الیق دوست داشتن نیست._

هام روی سفره افتاد. نگاهش سخت شده بود و صداش نامهربون. مغرور بود که هرکسی تربچه از بین انگشت

 دونست.رو الیق احساسش نمی

 حقشه که دوست داشته بشه. اما هر آدمی، چه خوب چه بد_

 اخم بین دو ابروی پهنش نشست و در جوابم کوتاه گفت:
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 کبوتر با کبوتر باز با باز._

 ه.شاش بوده میای که طعمهکنه. گاهی گرگ عاشق برههمیشه دنیا روی مدار قاعده و قانون حرکت نمی_

 کشه.اما یه روز که گرسنش بشه عشقشو به نیش می_

 خوی درنده بودنش رو بگیره و محبت جایگزینش کنه. شایدم همون عشق_

 هام رو هدف گرفت.کمی خم شد به جلو و با دقت بیشتر چشم

 تو گرگی رو دیدی که علف بخوره؟_

 نه اما..._

 حرفم رو برید.

 دیگه اما نداره مهرو._

حرف کارش  شد کهکردم ازم دور شده. و آیهان درست زمانی از من دور میگفت مهرو حس میوقتی می

کرد. آیهان رو من با همون لبخند شناختم دور میاومد! کارش اون رو از آیهانی که من میوسط می

اش توی قلبم حک کرده بودم و باور نداشتم مردی که یک شبِ تمام طوافم کرد و با احترام بوسه زد ساده

ام رو خوراک م کرد که جنازهاش رو گذاشت روی سرم و تهدیدبه تنم همون مردی بود که یک شب اسلحه

 کنه!اش میهای موادیاب ادارهسگ

 بدون این که نگاهش رو ازم بگیره گفت:

 دره.شیرین همون گرگیه که یه روز تن برادر منو می_

شاید حق داشت. به هرحال شیرین یک مجرم بود با یک جرم سنگین و حکمی که به احتمال زیاد قصاص 

کرد که این عشق فرجامی نداره قطعا با حکم شیرین روحش کشید و باور نمیبود. اگه پوالد پا پس نمی

 .شد و دنیا براش یک گورستان تاریکقصاص می

شام رو که خوردیم اصرارهای زیاد مادری برای موندنمون آیهان رو ناچار به قبولی کرد. حس کردم بیشتر 

کردن. خیلی خوب فهمیده بود که  های من ترغیبش کرد به قبولاز اصرارهای مادری خواهش چشم

 تونم با مادرش و مرتضی رو به رو بشم.امشب نمی

 ها رسید.ظرف میوه رو روی تخت گذاشتم که مادری هم همراه با پیش دستی

 بینی که دستش زخمیه. حواست باشه بهش دیگه مادر.مهرو مادری برای شوهرت میوه پوست بگیر، می_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

571 
 

 مظلوم نگاهش کردم.

 خدا.هست به _

 خندید و با شیفتگی گفت:

 من قربون این چشمات سرندپیتیِ مادری._

 های کج و کوله شده نالیدم:با لب

 مادری سرندپیتی یه حیوونه._

ی یک مرد کردم یک روز صدای خندهی ریز آیهان به گوشم رسید و اصال فکرش رو نمیصدای خنده

 ملودی قشنگ روزهام بشه.

 ام جمعشون کرد و با محبت گفت:و روی شونه مادری دستی به موهام کشید

 درعوض حیوون خوشگلیه قربون چشمات._

 خدانکنه._

 بابابیژن خمیازه کشید که آیهان خجالت زده گفت:

 مزاحمتون شدیم._

 این چه حرفیه؟ چشممون رو روشن کردید._

 آیهان تشکر کرد که بابابیژن گفت:

 رهم خوش باشید.کشم، خیلی خوابم میاد. شما دومن دیگه نمی_

 مادری هم با بلند شدن بابابیژن بلند شد و گفت:

مادری جاتونو تو اتاق مجردی حافظ پهن کردم. پارچ آبم گذاشتم باال سرتون. اگه چیزی کم و کسر بود _

 ی ما سخت بگذره.دیگه خودت بیارش. نذار شب اولی به شوهرت تو خونه

 د. بازم ببخشید اگه اسباب زحمت شدیم.این چه حرفیه مادری؟ همه چی خیلی عالی بو_

 مادری با محبت نگاهش کرد.

 .اسباب زحمت چیه؟ اگه مهرو چشم ماست شما نور چشممون_

هاش هم سرایت کرده بود لبخند زد و باز تشکر کرد. حس کردم کمی آیهان با لبخندی که حتی به چشم

 معذب شده واسه همین به شوخی گفتم:



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

572 
 

 اال...برد حند شد شمام بلند شدی ها. گذشت اون دوران که بدون شما خوابش نمیمادری تا بابابیژن بل_

 تا دست مادری بلند شد برای زدنم با قهقهه پشت آیهان سنگر گرفتم.

 غلط کردم._

حیایی نثارم کرد و به آیهان شب گزید تا نخنده بیمادری در حالی که هم اخم کرده بود هم لبش رو می

 بره که گفتم:بخیر گفت و خواست 

 شب منم بخیر._

 رفت گفت:ها میطور که به سمت پلهمادری همون

 پیچی.ایشاال که تا صبح از دل درد به خودت می_

 ام توی حیاط طنین انداخت.صدای خنده

 ...با اون دست پخت شما همچین محالم نیست مادری_

 آیهان خیلی زود میون حرفم پرید:

 بود.پختشون خیلی هم خوب دست_

 م چین انداختم و بهش توپیدم:روی بینی

 خودشیرین._

 بد نیست یکم ازشون یاد بگیری._

 حاضر جواب گفتم:

 پخت من خیلی هم خوبه.دست_

 پوزخندی زد.

 .اگه زودپز ترکوندنت رو ندید بگیرم بله؛ چون از اون روز به بعد ندیدم که غذا بپزی_

 منم عین خودش پوزخند زدم.

 دی که ببینی؟اصال خونه بو_

 هام رو به حصار بازوش درآورد و تنم رو به آغوشش کشید.دستش رو به سمتم دراز کرد و شونه

 خیل خب تلخ نشو._

 اش تکیه زدم و حق به جانب گفتم:سرم رو به شونه
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 دفعه تلخ بشم؟ من اصال تلخی کردن بلد نیستم.مگه من توام که یه_

جا نزدیک ام چسبوند و همونوم رو بوسید و بعد لب به گونهسرش رو روی صورتم خم کرد و کنار ابر

 صورتم لب زد:

 تو لیموشیرین منی._

هام کش اومد و از ته دلی که گرفتار ش ذوق کردم که خیلی زود لبانقدر از این ابراز احساس یهویی

 خودش کرده بود خندیدم.

 هام لب زد:م رو بوسید و نزدیک لبنوک بینی

 کنی.شی و کار آدمو زار میشیرینی اما یهو ناغافل توی دهن تلخ می عین لیموشیرین_

هاش هام باز شد با حرص خودم رو کنار کشیدم و ازش فاصله گرفتم. چشمهمین که لبش برای شکار لب

 رو باریک کرد و با تهدید نگاهم کرد که با اخم ازش رو گرفتم و زیر لب غر زدم:

 تعریف کردنتم عین آدم نیست._

 چی؟_

 یک سیب از روی ظرف میوه چنگ زدم و با لحن طلبکاری رو بهش گفتم:

 خوری؟پرسیدم سیب می_

 لبخند زد. انگار حرص خوردنم براش جالب بود.

 نه عزیزم ممنون._

 بره.بخور تلخی لیموشیرینت رو از بین می_

 های پرحرصم بود گفت:طور که نگاه سیاه رنگش به چشمهمون

 تر از شیرینیه.دلچسبتلخی بعضی چیزها _

 ها گذاشتم و پوفی کشیدم.سیب رو دوباره بین میوه

 فهمیدنت سخته آیهان._

 اش رو به روم پاشید.حرفی نزد، فقط نگاه کرد و لبخند ساده

 ی امروز حرف بزنیم؟درباره_
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ین یهای دوست داشتنیش شد. با خجالت سرم رو پاباز جدی شد و باز من خیلی زود دلم تنگ مهربونی

 انداختم.

 از من دلخوری؟_

 کمی مکث کرد توی جواب دادن.

 راستش دلخوری من مهم نیست..._

 خیلی زود بین حرفش پریدم.

 نگو مهم نیست. برای من مهمه. خیلی مهم._

 هامهاش رو الی انگشتهام که با استرس درهم گره زده بودمشون اومد و انگشتدستش به سمت دست

 قدر ساده و مسکوت.همینقفل کرد. محبتش بود؛ 

ام خواد روت به روی خانوادهاز تو دلخور نشدم اما از اتفاقی که افتاد خیلی ناراحت شدم. مهرو من دلم نمی_

خواد دعوایی بین تو و مادرم پیش بیاد و از هم کینه به دل بگیرید. متأسفانه یا خوشبختانه باز بشه. دلم نمی

هاش خوشبخته. تا امروز اجازه نداده حرفی بین من و مرتضی پیش بیاد مادر من راضیه از آقامرتضی و با

و دعوایی صورت بگیره. تیکه و کنایه خیلی به هم زدیم اما به حرمت مادرم دست روش بلند نکردم. امروز 

حرف بدی به تو زد، حق داشتی ناراحت بشی اما این که زدیش زیاده روی بود. تو جای دخترشی. اون 

م کنم و تو رو مته! من از مرتضی دلِ خوشی ندارم، سوءتعبیر نشه. االن ازش طرفداری نمیبزرگتر توئه

دم فقط حرف من اینه؛ اگه احترامشونو نگه داری احترام خودتو حفظ کردی. پوالد احترام مادر جلوه نمی

توی اون خونه  خواد تومن و پدر خودشو خیلی شکوند احترامشم تو اون خونه از دست داد اما من دلم نمی

 گم ساکت بمون اما زیاده روی نکن.احترامی کردن نمیاَرج و قُربتو از دست بدی. اگه بهت بی

 هاش درست بود اما اون درک نکرده بود تهمت مرتضی چقدر زشت و توهین آمیز بود.حرف

وشش نفس آیهان اون به مادر من تهمت زد. باعث شد من امروز با پدری که بیست و پنج سال از آغ_

اش قد کشیدم شک کنم. امروز به خاطر حرف مفت اون مرد پدرم از من ناامید شد و با گرفتم و زیر سایه

گه تمام مدتی که مادرم به عقد مرتضی جا و مادری مییه دنیا دلخوری بهم پشت کرد و رفت. اومدم این

 اموسی متهم کرد و...نبوده پدرم سربازی بوده. به مادرم انگ خیانت زد و پدرم رو به بی

 حرفم رو برید.
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 و تو باور کردی؟_

 بغض باز برگشته بود به گلوم. امروز قبل از اومدن آیهان روز خیلی بدی بود، خیلی بد.

 نه اما..._

 منتظر بود ادامه بدم و من با خجالت ادامه دادم.

 یه لحظه شک کردم._

جبران نکنه دیگه اون اشتباه سهواً نیست بلکه عمداً کنه سهواً؛ اما اگه اشتباهش رو هرکسی اشتباه می_

 هست.

 خوام که جبرانش کنم.می_

 انگشت شستش زیر چشمم نشست و نم اشکم رو پاک کرد.

پس به جای گریه به فرداشب فکرکن که قراره خودمونو مهمون پدر و مادرت بکنیم و عین امشب یه _

 شام خوشمزه بخوریم.

خنده گرفت و با یک دنیا رضایت از رفتار خوبش خزیدم توی بغلش و غر خیلی زود جای بغض گلوم رو 

 زدم:

 شکمو._

 دستش دور تنم پیچید و سرش رو به سرم تکیه زد.

 هایی رو غنیمت بشمارم.وقتی خانومم آشپزی بلد نیست بایدم یه همچین موقعیت_

پش چسبوندم و آروم ی چدستم طرف راست صورتش نشست و سرم رو کمی باال کشیدم و لب به گونه

 براش نجوا کردم:

 قول میدم سعی خودمو بکنم تا یاد بگیرم._

 هام.هام کشید و زل زد به نی نی چشمی درخت انگور به سمت چشمنگاهش رو از تنه

احترامی رو با کنم صبرم رو زیاد کنم و بیطور قول میدم اشتباهم رو جبران کنم و سعی میهمین_

 تا احترام خودم رو حفظ کنم. احترامی جواب ندمبی
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تو زن منی. زن سروان زرنگار. همیشه جوری رفتار کن که هیچکس جرأت نکنه بهت بگه تو. مرتضی _

اگه بلد نیست حد خودشو بدونه و احترام خودشو حفظ کنه تو وقت جر و بحث شأن خودتو در حد اون 

 پایین نیار و بهش ثابت کن که با اون فرق داری.

 معنی فهمیدن تکون دادم که صورتش رو بین خرمن موهام فرو برد و نفس عمیقی کشید.سرم رو به 

 بریم بخوابیم._

 رفتی خونه. آخه داروهاتو نیاوردی.کاش تو می_

 نگران نباش حالم خوبه._

 باید فردا بریم پانسمان زخمتو عوض کنیم._

 مگه تو کالس نداری؟_

 با صورت در هم جواب دادم.

 دارم._

 تونم برم.کالست برس من خودم تنهایی می شما به_

 شه با پوالد بری؟نمی_

خواد پا پیچش بشم و دوباره دعوامون از وقتی شیرین تو زندان تهدید شده خیلی به هم ریخته. دلم نمی_

 بشه.

 های امروز سها پرسیدم:با یادآوری پوالد و اشک

 پوالد چرا از اون خونه رفته؟_

 با مادر ناسازگار بود. دلیل خیلی خاصی نداشت،_

 رابطه سها با پوالد چطوره؟_

میت کم اون صمیشون و کماز بچگی خیلی خوب بودن اما همین که پوالد از خونه رفت فاصله افتاد بین_

 از بین رفت.

یک دلیلی این وسط بود! یک دلیل محکم که موجب رفتن پوالد از اون خونه شده. دلیلی که آیهان ازش 

 خبره!بی
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خواستی یه چیزی بگی اما نگفتی. یه چیزی که مربوط به سها بود و مرتضی فکر کرد داری امروز می_

 زنی.ی اشتباهات پوالد رو میطعنه

 ربط به حرفم گفت:بی

 بیا بریم بخوابیم._

 دونه؟دونی که پدرش نمیخواستی بگی؟ تو از سها چیزی میجوابمو بده. چی می_

ابروی پهنش و نگاهش دوباره تیره شده بود و حتی عصبی دست کشید بین اخم برگشته بود بین دو 

 موهاش.

شه چادرش رو درمیاره. سها از خونه چادری میره بیرون اما نزدیک دانشگاه همین که از ماشین پیاده می_

 شون یه پارکه. یه روز که من رسوندمش از ماشین پیادهچندباری من رسوندمش دانشگاه. نزدیک دانشگاه

م اما شو بهش بدشو تو ماشین جا گذاشته. برگشتم تا گوشیشد و من خواستم برگردم اما دیدم گوشی

 توی دانشگاه پیداش نکردم. دنبالش گشتم که دیدم از سرویس بهداشتی پارک اومد بیرون. بدون چادر...

 تر شد.مکث کرد و اخمش غلیظ

 باصورت آرایش شده._

 دعواش کردی؟_

شو دادم و برگشتم خونه. با مادر حرف زدم، خواستم بذارن برای روش نیاوردم. گوشی نه. چیزی رو به_

 یه سری چیزها خودش تصمیم بگیره.

 مادرت چی گفت؟_

 پوزخند زد.

آقا مرتضی حساسه. حواسشم به دخترش هست. تو دخالت نکن مادر »حرف همیشگی و تکراریش. _

 «!تون دلخوری پیش میادبین

 دخالت نکن؟ تو برادرشی! گنآیهان چرا می_

پدر نشده که من بخوام دخالت کنم تو تربیت یا کارهاش. تا وقتی مرتضی به قول خود مرتضی، هنوز بی_

 هست نیازی به برادریِ من نداره.

 سها با تو غریبه ست._
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 با ناراحتی سر تکون داد.

 مون می ترسه؛ من، پدرش، مادر!و از همه_

 ترسه.از پوالد نمی_

 حرفم رو قبول داشت که سکوت کرد و حرفی نزد. انگار

 گیرن؟ نه؟مادر و پدرش زیاد بهش سخت می_

وَر بوم نیفتند حرفم به وَر و اونخیلی. واسه همینم هروقت خواستم تعادل رو رعایت کنند و از این_

، فریحیمزاجشون خوش نیومد و بهم حق دخالت ندادن. رسما دختره تو قید و بند مرتضی ست. نه یه ت

دند. تمام سال رو هم ی تورهای دانشگاهی رو هم بهش نمینه یه کالس ورزشی یا هنری! حتی اجازه

رده کنم داره افسبرنش. سها انقدر ساکت نبود حس میدرگیر کارهای طال فروشی هستن و سفری هم نمی

ی شده. قبال اگه همون شه. از زمانی هم که من مچش رو توی پارک با اون سر و وضع گرفتم ازم فرارمی

و کنه تبینه فرار میکنه و تا منو میداد االن همونم نمیکرد و جواب احوال پرسیم رو میسالم رو هم می

 اتاقش.

من دوتا تشکر بهت بدهکارم، ممنون که امروز جلوی مرتضی ازم دفاع کردی و ممنون که به خاطر _

ل تغییر دادنم رو نداری، چه از لحاظ ظاهری و چه از دی و خیاهای بقیه منو توی تنگنا قرار نمیحرف

 لحاظ اخالقی.

شون نیست، به کنار اومدن و احترام گذاشتن های بینها به تغییر دادن هم و از بین بردن تفاوتهنر آدم_

دم اما کسی رو که پا بذاره رو غیرتم، و غرورم رو های همدیگه ست. من کسی رو تغییر نمیبه تفاوت

 ذارم.ر کنه کنار میدالکه

غیرت و غرورش من بودم. جدی هشدار داد و من جوری تربیت شده بودم که محال بود به اعتماد کسی 

 پشت پا بزنم. 

 گرفت؟مرتضی به سارگل هم انقدر سخت می_

 با اخم نگاهم کرد و تلخ گفت:

 مگه من مرده بودم که خواهرم بره توی قید و بند شوهرِمادرم._

 تکون دادم.با تأسف سر 
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ده دخالت کنی توی تربیت همینه آیهان! توی تربیت سارگل بهش حق دخالت ندادی که االن حق نمی_

ها رو درمیارید و در حال جنگ پنهان باهمید! میون این جنگ و انتقام دخترش. شما فقط ادای دوست

 تو. هایها و کوتاهیهیتوجهای پدرش و بیشه توی تنهایی و زورگوییهاتونم سهاست که تلف میجویی

 دونستم براش نگران کننده ست از روی تخت بلند شد.کالفه از این بحث که می

خواد. اون صالح دخترشو بهتر از گی چیکار کنم؟ مرتضی پدرشه، هیچ پدری هم بد دخترشو نمیمی_

 فهمه.من می

 دیدی.بلکه خواهر خودت می ،کاش سها رو دختر مرتضی نه_

 .د بلند شدم و با حرکت دستم ساکتش کردمتا لب باز کر

 آیهان انکار نکن تو سارگل رو بیشتر از سها دوست داشتی و داری._

 ها رفتم که صداش متوقفم کرد:به سمت پله

 سارگلِ من یتیم بود. پدر باالی سرش نبود. من حق داشتم برای امانتی پدرم پدری کنم._

 .اما حق نداشتی از خواهر دومت غافل بشی_

 مون پیش اومده بود پرسید:عصبی از این بحث و جو متشنجی که بین

 حاال مگه چی شده مهرو؟_

ها مشت شد و تصویر سها و چاقویی که زیر گلوی سمن گذاشته بود جلوی ی کنار پلهدستم روی میله

 چشمم زنده شد و نگران زمزمه کردم اما آیهان نشنید.

 دعا کن چیزی نشده باشه._

***  

نگهبان که صدای ماشینم رو شنید سریع در رو باز کرد که دستی براش به معنی تشکر تکون دادم و از 

 پنجره گفتم:

 داخل نمیام، منتظر جناب سروانم._

 سری تکون داد.

 بندم.من درو می_

 ی آیهان رو گرفتم. بعد از شنیدن بوق دوم صدای جدیش به گوشم رسید:گوشیم رو برداشتم و شماره
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 ا باال.بی_

 ی حرف زدنش چینی روی پیشونیم افتاد و گفتم:متعجب از نحوه

 من بیرون منتظرتم._

 گفتم بیا باال._

 ی پدرم!آیهان قرار بود بریم خونه_

 کنسله. تو اتاق منتظرتم._

 نگران شدم.

 چیزی شده؟_

درهم رفت.  هام از این برخورد زشتشبه جای شنیدن جواب سوالم صدای بوق توی گوشم پیچید و اخم

همین یک ساعت پیش قبل از این که از باشگاه بیام بیرون باهاش حرف زده بودم و همه چیز خوب بود، 

صداش انقدر سخت و نفوذناپذیر نبود و حاال به قدری جدی پشت گوشی حرف زده بود که حتم داشتم 

 یه چیزی شده یا یه کاری کردم که ازش عصبانیه.

ه یاد داشتم هیچ کار اشتباهی ازم سر نزده بود اما حسابی کنجکاو شده بودم نترسیده بود؛ تا جایی که ب

 تا دلیل این رفتار بدش رو بدونم. قطعا اگه دلیل محکمی نداشته باشه موظفه که ازم عذرخواهی کنه.

از ماشین پیاده شدم و سوئیچ رو دادم به نگهبان تا ماشین رو داخل بیاره. از وقتی که ماجرای حمله 

های سمن تمومی نداشت جایی که دلشورهحانه اتفاق افتاده بود، باغ تا مدتی تحت نظر بود و از اونمسل

ای استخدام کرده بودند. البته اگه دست سمن بود برای پادشاه ماه، جنابِ آیهان خان یک نگهبان حرفه

 کرد.بادیگارد هم استخدام می

از دیروز صبح که اون اتفاق افتاد ندیده بودمش. صبح  وارد خونه که شدم توی سالن با سمن برخور کردم.

های تکراری و طاقت فرسا اومده بودم ای رفتم باشگاه و حاال خسته و کوفته بعد از تمرینی شیشهاز خونه

 خواست بحثی بین من و سمن اتفاق بیفته.خونه و اصال دلم نمی

 سالم._

نداخت جوابم رو داد و قبل از این که آیهان میو یاد ر خیلی سرسنگین، با نگاه جدیش که عجیب من

وریِ ی تحرف دیروز رو پیش بکشه به اتاق خودم و آیهان رفتم. توی بالکن ایستاده بود و از پشت پرده
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دیدم. قبل از این که من برم پیشش به اتاق برگشت. با دیدن اخم خیلی سفید رنگ قامت بلندش رو می

 ضوع جدی فکرش رو درگیر کرده.غلیظ بین ابروهاش فهمیدم یک مو

 سالم. چی شده؟_

ام به روی تخت گذاشتم و شالم رو از کیفم رو از روی شونه مهلت حرف زدن بدم قبل از این که بهش

 .سرم کشیدم

ی امشب داشته باشی چون من بعد از ظهر به ای برای کنسل کردن برنامهامیدوارم دلیل قانع کننده_

 قراره بریم دیدنشون.مامان خبر دادم که 

 کرد.های سیاه و اخم تند و تیزش ساکن ایستاده بود و مسکوت نگاهم میچشم چنان باهم

 شدم.دیگه داشتم نگران می

 خوای حرف بزنی؟آیهان! نمی_

ای بعد یک سیگار جلوی روم گرفت و با صدایی دستش رو توی جیب شلوار سیاه رنگش فرو برد و لحظه

 تر از همیشه شده بود پرسید:یت بمکه از شدت عصبان

 این چیه؟_

 هاش راه پیدا کرد.نگاهم از بین سیگار دستش به سمت چشم

 تو بیرون اومد. پرسی؟ از جیباز من می_

 .پوزخند زد

 دست پیش رو گرفتی خانوم سعادت؟_

 ابروهام به هم نزدیک شد و گیج نگاهش کردم.

کنی؟ نگفته بودی اهل دود و یب خودت درآوردی بازجویی میاالن داری منو به خاطر سیگاری که از ج_

 دَمی!

 خندید؛ عصبی و هیستریک.

 کنم.کنه و اگه قاطی کنم بد قاطی میمهرو با من بازی نکن سرم درد می_

 تر شد.ی بین ابروهام سفتاز تلخی تهدیدش گره

 گی.فهمم چی میمن واقعا نمی_
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 زد:سیگار رو پرت کرد توی صورتم و داد 

 این سیگار قبل از این که توی جیب من باشه توی کشوی میز آرایش تو بود._

های ساعت هم از حرکت ایستادند. بهت جای گیجیِ یک لحظه نفسم ایستاد و حتی حس کردم عقربه

رج کردم م خاام ایستاده بود رو با بازدَم آرومی از بینیچند لحظه پیشم رو گرفت و نفسی که میون سینه

 ی کردم به خودم مسلط بشم. خندیدم؛ کامال نمایشی.و سع

 کنی مال منه؟تو که فکر نمی_

 ام کوبید و شمرده شمرده و کوبنده گفت:اش رو محکم به شونهانگشت اشاره

 از توی کشوی تو پیدا شد._

 این دلیل موجهیه برای این که ثابت کنه مال منه؟_

هام در فهمیدم که توی چشمگرفت و میهام نمینگاه خیره و جدیش رو حتی یک لحظه هم از چشم

 هام.جست و جوی چیه، دنبالِ راست و دروغ حرف

های داخلش یا متعلق به منه یا تو. این سیگار مال من نیست در غیر جا اتاق خواب من و توئه، وسیلهاین_

 مونه یه نفر!این صورت می

 تر لب زد:اما عصبی ؛ترآروم

 تو!_

پام افتاده بود رو از روی زمین برداشتم و نگاهی بهش انداختم. فندک رو پیدا نکرده سیگاری که پیش 

 بود؟ خواستم ازش بپرسم اما ترسیدم واقعا باور کنه که مال منه.

 آیهان این سیگار مال من نیست._

 یک قدم بهم نزدیک شد.

 مال کیه مهرو؟_

اش افتادم. یاد قولی که بهش دادم. ز خانوادهها و ترسش الب باز کردم و تا سین سها رو گفتم یاد اشک

 خواست آش نخورده دهنش بسوزه.یاد این که گفت اولین بارش بوده و دلم نمی

 تونم بگم مال کیه اما بدون مال من نیست.نمی_
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ی من و توی اتاق خواب من و زنم پیدا شده و تا نگی مال کیه یا اعتراف نکنی که این سیگار توی خونه_

 خودت...مال 

دستم رو خیلی سریع جلوش گرفتم و مانع ادامه دادنش شدم. با ابروهای باال رفته از تعجب و پوزخند 

 تمسخرآلود روی لبم گفتم:

 جا اتاق بازجویی نیست و منم مجرم نیستم.جناب سروان زرنگار یادت نره این_

ه کنترلی روی خودم داشته باشم اراده بدون این ک، بی«هستی»وقتی با صدای بلند توی صورتم داد زد 

چنان عصبی زل زده بود به توجه به حالم همهام پرید اما آیهان بیهام به طرز فجیهی لرزید و پلکشونه

 هام و منتظر جواب بود.چشم

های این خونه رو بذاره زیر پاش از نظر من مجرمه، حاال حرف بزن تا خودم به حرفت هرکس که قانون_

 نیاوردم.

توجه به لرز تنم هنوز داشت ادامه اشتم ترسم از نگاهم پیداست و رنگ صورتم پریده. و این که بیحتم د

 داد برام ناراحت کننده بود.می

 آیهان به خودت بیا. لباس شخصی تنته، این یعنی آیهان زرنگار شوهر منی نه یه افسرپلیس._

 هرجا که قانون شکنی بشه من یه افسرپلیسم._

ی اسلحه ی همون عزرائیلی که هیچ وقت خاطرهآیهان زرنگار ترسناک بود؛ به اندازهجناب سروان 

شد اما آیهان من، آیهانی که منو گرفتار خودش کرده بود ام از ذهنم پاک نمیگذاشتنش روی شقیقه

توی  کرد وکشیدم و به آرامش دعوتم میکردم به آغوشش میترسیدم یا بغض میمهربون بود و وقتی می

؛ اما حاال انگار من متهم بودم و اون بازپرس! «بانوی موبلند»کرد گوشم برای آروم کردن بغضِ دلم نجوا می

دونستم اگه لب باز کنم و بگم برای سها تاوان سخت و اون هم به خاطر جرمِ خواهرش. جرمی که می

 سنگینی رو در پی خواهد داشت.

و دیدم که چطور صورتش از درد درهم شد و چنگش با دستی که کتفش زخمی بود به بازوم چنگ زد 

 هام نگرفت و غرید:گرش رو از چشمروی بازوم شل اما نگاه مواخذه

 حرف بزن. این سیگار مال خودته؟_

 چرخید.اش که از درد کبود شده بود مینگاهم روی چهره
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 کنی مال من باشه؟تو باور می_

شد قدمی ازم یظ شدن اخمش به درد کتفش مربوط میدستش رو از بازوم کند و در حالی که حاال غل

 فاصله گرفت و دردش رو با صدای بلندش سر من فریاد زد:

 حوصله معما ندارم جوابم یک کلمه ست، آره یا نه؟_

 با صورتی خنثی و دلی که از رفتار بدش مچاله شده بود نگاهش کردم.

 داد نزن._

بود حرکت دستش و چنگ زدنش به بازوی من درد  اش رسونده بود و مشخصدست سالمش رو به شونه

زیادی رو بهش تحمیل کرده؛ چون دکترش گفته بود تا حد امکان تا زمانی که زخمش خوب نشده تکون 

 سختی به طرف چپ بدنش نده.

 ی نگران سمن رو بین در دیدم.در اتاق که باز شد چهره

 چیزی شده پسرم؟_

هام . قطعا دردش غیرقابل تحمل شده بود و توی اوج دلخوریآیهان به هردومون پشت کرد و حرفی نزد

 هاش باز نشده باشند.دعا کردم بخیه

 جا حریم خصوصی من و شوهرمه بد نیست قبل از ورود در بزنید.سمن خانوم این_

 همین که آیهان تیز نگاهم کرد و قدمی به سمتم برداشت مادرش بازوش رو گرفت.

 لحظه نگران شدم. حق با زنته. متأسفم اما یه_

من از حرفی که رک زده بودم عذرخواهی نکردم چون درست بود، چون بار اولِ سمن نبود که بدون در 

هایی گرفت یک وقتکرد. کاش یاد میشد و یا میون حرف و بحث من و آیهان دخالت میزدن داخل می

 کنیم.باید خودش رو بزنه به نشنیدن تا من و آیهان خودمون مشکلمون رو حل 

 سمن به سمت در برگشت اما قبل از خارج شدن گفت:

 تر آیهان. ریحانه خونه ست، خوبیت نداره صداتونو بشنوه.یکم آروم_

ی خودت مراقب ولوم صدات زبونم رو گاز گرفتم تا جوابش رو ندم. سخت بود، به خدا سخت بود تو خونه

 نه انگار فقط من و آیهان زیرِ نظر بودیم! کاشباشی تا یک موقع کسی از بحثتون باخبر نشه. توی این خو

 قدر که نگران زندگی پسرش بود نگران تنهاییِ دخترش سها هم بود.همون



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

585 
 

چنان با اخم منتظر جواب یا بهتر بگم اعترافِ من به سمن که درو بست با نگاه ناامیدم رو به آیهان که هم

 سیگاری بودن، بود گفتم:

 زدی تو گوشم؟اومدی جلو میکردی؟ میچیکار می گرفتاگه مادرت بازوتو نمی_

تر از قبل. آروم اما با صدایی باجذبه و جدی نزدیک صورتم، جوری دوباره بهم نزدیک شد، خیلی نزدیک

 که حرارت داغ نفسش رو روی صورتم حس کردم غرید:

اری با خودت و زنم تو گوشت تا بفهمی دزنم. جوری مینه اما اگه بگی اون سیگار مال خودته می_

 کنی.زندگیمون چه غلطی می

 چه ارتباطی داره؟ زندگیِ خودمه، به تو_

ام چنگ زد، این دفعه با دست راستش که زخمی نبود. نه ناله کردم نه اخم. صورتم از درد فکم به چونه

 نه، اما دلم از درد رفتارش مچاله شد.

 نگاه پر از غیظش هنوز متصل بود به نگاه ناامیدم.

 احمق زندگی خودته؟ مگه غیر از اینه که زندگی تو زندگی منم هست؟_

و  کرد از رفتار بداون لحظه دلم غنج نزد برای این حرفش و قلبم به تپش نیفتاد چون هنوز دلم درد می

 اش.متعصبانه

ودند که باش زغالِ گداخته انبار کرده نفس نفس زد نزدیک صورتم و چنان عصبی بود که انگار توی سینه

 هاش داغ و سوزنده بودند.تا این حد نفس

 حرف بزن مهرو. حرف بزن من حالم خوب نیست._

 تا وقتی فکم قفل دستته چطور حرف بزنم؟_

 تر کرد.فشار دستش رو محکم

 کنی حرف بزن. حرف بزن تا نزدم کار دست خودم و خودت ندادم.طور که داری بلبل زبونی میهمین_

 نی؟کمثال چیکار می_

 هشدار داد.

 مهرو االن وقت سرکشی نیست._

 وقت چیه؟ پایمال کردن حرمت و احتراممون؟_
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 هام خیره موند و بعد گفت:حرف به چشمچند لحظه بی

ه تویی. زنکنه تویی پس از من شاکی نشو. اونی که داره قانون آیماه رو دور میقانونی میاونی که داره بی_

 قرار بود باهم صاف و صادق باشیم. پنهون کاری ممنوع بود مهرو!

کردم قانون آیماه رو فراموش کرده اما یادش بود. قلبم گرم شد اما هنوز کرخت و محکم ایستاده فکر می

 های سیاهش که از شدت حرص و خشم سرخ شده بودند.بودم و با جسارت زل زده بودم به چشم

 قرار بود اگه عشق نیست احترام باشه جناب سروان._

 ونی که اول حرمت شکوند تو بودی.ا_

 کی؟_

عجب کرد هم تدندون روی هم سایید. فکش جوری قفل شده بود که اگه االن از شدت عصبانیت تشنج می

 کردم.نمی

 زمانی که سیگار گرفتی دستت ارزش زندگیمونو بردی زیر سوال و حرمتی برای زندگیمون باقی نذاشتی._

 ر خالص رو زدم:هاش تلخ خندیدم و تیخیره به چشم

 مال یکی از شاگردهامه._

مون کم بود و صورتش نزدیک صورتم اما دیگه نفس داغش پوستم رو لمس نکرد. درست ی بینهنوز فاصله

و دور هاش راش ایستاد و مبهوت نگاهم کرد. فشار انگشتعین چند دقیقه پیش من، نفسش میون سینه

 فکم کم کرد و آهسته دستش از صورتم جدا شد.

 گی؟داری راست می_

 شالم رو از روی تخت برداشتم و روی سرم انداختم. زیر نگاه پر از تردیدش پوزخند زدم.

 تونی باور نکنی.می_

کیفم رو به دست گرفتم و به سمت در رفتم که خیلی زود، قبل از این که مهلتی برای بروز واکنش پیدا 

د شقرار خودش که مدام باال و پایین میی بیسینهکنم به مچم چنگ زد. به در چسبوندم و میون در و 

کرده بود و حتم داشتم به  تا روی سینه بازهاش رو هدکمی پیراهنش که گیر افتادم. نگاهم از روی یقه

دش تر شد و خو. بهم نزدیکهاش کشیده شدبازشون کرده، به سمت چشم ،خاطر گر گرفتن تنش از خشم

 زدند.های بدنش عصبی بودنش رو فریاد میتک اندامبود. تک رو بهم چسبوند. تنش داغِ داغ
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ی دوست داشتی که دلم نگاهش هنوز به دو گودال تیرهِ از غم و دلخوریم گره خورده بود؛ یک کور گره

 اش به تخت پشت سرش چسبوندم.خواست باز بشه اما مغرورانه نگاهم رو از روی شونهنمی

 ی هردومون حبس موند.به تنم فشار داد و این بار نفس توی سینهتر آورد و تنش رو سرش رو نزدیک

 شه خیلی سریع شال و کاله کنی و بری. فهمیدی؟حق نداری وقتی بحثمون می_

 جوابی ندادم که پیشونیش رو به سرم تکیه زد و دستوری گفت:

 نگاهم کن._

 تفاوتی گفتم:بدون توجه به حرفش با لحن خشک و بی

 ولم کن._

 غرید:

 نگاهم کن._

 هاش دوختم که مغرورانه لبخند زد.فشار دستش که دور مچم زیاد شد ناچار نگاهم رو به چشم

 تو ازم نگیر.آفرین. هیچ وقت نگاه_

 ولم کن._

 ولت کنم میری؟_

 خواست.جوابم سکوت بود اما اون جوابی غیر از سکوت دلخورم می

ی ی. حق نداری مثل دیروز فرار کنی و بری خونهمیری؟ حق نداری بری. حق نداری انقدر زود جا بزن_

 ی دیگران. حق نداری قهر کنی.پدربزرگ یا پدرت. حق نداری مشکالتمون رو ببری خونه

 کنم.قهر! اصوالً با آدمایی که زیاد برام مهم نیستن قهر نمی_

 خندید؛ کج اما جذاب.

 فشار تنش رو روی تنم بیشتر کرد و نزدیک لبم زمزمه کرد:

 کنی.ا چون من برات مهمم باهام قهر نمیام_

لعنتی! زندگی با یک افسرپلیس سخت بود. مخصوصا اگه یک پلیس زرنگ با یک شامه تیز باشه که حتی 

 میون انکارهای خودتم دوست داشتنت رو بو بکشه و باور کنه.

 ی پدرم.خواستم قهر کنم و برم خونهآیهان برو عقب. من نمی_
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 چه معنی میده؟شال و کاله کردنت _

 ی پدرم.فکر کنم قرار بود امشب بریم خونه_

 .و فرو برد توی گردنم و نفس گرفتهاش رو بست و سرش رو از سرم جدا کرد و در عوض صورتش رچشم

 دادم. فرواراده چشم بستم و آب دهنم رو وقتی نفس داغش روی نبض گردنم نشست بی

ویات داخلش رو دیدم کنترلم از دستم خارج شد. فکر این ببخشید که داد زدم. وقتی اون سیگار و محت_

. ردکام میطور به خودت آسیب بزنی دیونهکرد. در واقع فکر این که اینام میکه مال خودت باشه دیونه

ادب نیستم، اشتباه کردم که داد زدم و زود قضاوت کردم، بابتشم معذرت من شاید اخالقم بد باشه اما بی

گه داد زدم، اگه عصبی شدم، اگه تا اون حد نگران و داغون شدم فقط محض این بود که برام خوام اما امی

 مهمی.

اش رو فهمیدم. جمله اولش که ذهنم رو درگیر کرد؛ محتویات داخل هاش فقط دو جملهاز بین حرف

و به ر ی آخرش که دلم رو به بازی گرفت و روحمتونست باشه جز نیکوتین؟ و جملهسیگار مگه چی می

 پرواز درآورد؛ من براش مهم بودم و همین برای من کافی بود.

 هاییگرفت و تمام تنم خواستار بوسه قرار گردنم نشست و دستم پشت سرش جاهاش روی نبض بیلب

هاش رو روی گردنم فشار دادم. پنجه الی موهاش فرو بردم و لب. شد که فقط برای معذرت خواهی بود

 اش کنه پرسیدم:هام رو مهمون بوسهو همین که خواست لبسرش رو باال آورد 

 محتویات داخل سیگار چی بود؟_

 .سوق دادهام هام به سمت چشمی لباز رورو نگاهش 

 دونی؟نمی_

 با ترسی که به دلم چنگ زد و باعث سست شدن بدنم شد با تردید زمزمه کردم:

 نیکوتین._

 ؟ قاطی داشت.لم رو از دست میدماین حد کنتربه نظرت من به خاطر یه سیگار معمولی تا _

 هاش دوخته شده بود.بند بند وجودم لرزید. تمامم چشم شده بود و به لب

 ...چی بود؟چ_

 حشیش._
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 *** 

 .با صدای بابا نگاه از بشقاب غذام گرفتم

 خوری؟مهرو چرا غذاتو نمی_

 لبخند محوی زدم.

 خورم.می_

 کاوید.هام رو مینگاهش تیز و کنجکاو گردی صورت و اعماق چشم حالت بود، بدون اخم اماصورتش بی

 طور که دوست داری.مادرت برای تو لوبیاپلو درست کرده، با لوبیاهای درشت، همون_

اما لبخندش واقعی نبود. بین  ؛با محبت به روم لبخند زداز مامان تشکر کردم. لبخندم رو وسعت دادم و 

 بود چشم چرخوند و بعد پرسید:من و آیهان که نگاهش زوم من 

 چین بکشم؟ ببخشید اگه لوبیاهای لوبیاپلو خیلی درشتن. انگار دوست ندارید؟آقا آیهان براتون ته_

 آیهان خیلی مؤدبانه تشکر کرد.

 ممنون. خیلی هم خوشمزه بود، دستتون درد نکنه._

 آخه شما که چیزی نخوردین؟_

 ییف لرزید! انگار صورت گرفته و ابروهای به هم گره خوردهصدای مامان موقع ادای این جمله خیلی خف

 اشتهایی هردومون حسابی نگرانش کرده بود.آیهان و بی

و  دوند توی تمام وجودمتونستم به خودم مسلط بشم. ترسیده بودم. خیلی فجیح ترس ریشه مینمی

اون حد کنترلش رو از دست بده و  دادم تاآورد. حاال به آیهان حق میهام رو به لرز در میتک سلولتک

عصبی و مضطرب بشه. توی سیگاری که از دست سها گرفته بود حشیش بوده! هنوز هم باورش برام سخت 

کردم یه سیگار معمولیه؛ اما نبود و من این جریان رو از آیهان پنهان بود. همون سیگاری که خیال می

دونستم کار درست چیه، این که زدم. نمیو پا می کرده بودم و حاال بدجوری توی عذاب و اضطراب دست

اش بگم تا از هر خطر احتمالی جلوگیری کنند؛ اما خیلی خوب پای قولم به سها بمونم یا به خانواده

دونستم که پنهان کاریم درست نیست. اگه سها مرتکب اشتباه جدی و جبران ناپذیری بشه نصفش می

رو الپوشونی کردم. اشتباه کوچیک! دیونه شدی مهرو؟ حشیش ش تقصیر منه که اشتباه کوچیک قبلی

 کشیدن اشتباه کوچیکیه؟
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تاد ام سُر خورد و افهای سِر شدهلرزید لیوان آب رو برداشتم که از میون انگشتبا دستی که به وضوح می

 روی میز و تمام آبش ریخت روی بشقاب غذام و نصفش پاشید روی لباسم.

. چند برگ دستمال از جعبه دستمال کاغذی بیرون کشیدم و روی خیسی میز خیلی سریع از جا پریدم

 کشیدم. مامان گفت:

 اشکالی نداره دخترم._

 نفس عمیقی کشیدم و خجالت زده عذرخواهی کردم که بابا پرسید:

 تو حالت خوبه؟_

ا از بابهام پر از اشک شد که خیلی سریع نگاه سعی کردم بخندم اما از شدت دلشوره و استرس چشم

 دزدیدم و به میز دوختم.

 دفعه از دستم سُر خورد.آره. یه_

هام رو دور خودم حلقه کردم. بازوی لختم از شدت سرمای تنم دون هام که لرزید خیلی زود دستشونه

 دون شده بود. فشار لعنتیم افتاده بود و حتی احساس تهوع داشتم.

 تا بغض نا به هنگامم رو کنترل کنم. هام فشردمام لرزید و لبم رو میون دندونچونه

کنی؟ چطور زدم. سها...! سهای لعنتی..! داری با خودت و زندگیت و من چیکار میباید با سها حرف می

ی دونستم الی اون سیگار چه کوفتانقدر ناخواسته اشتباه به این بزرگی رو پنهان کرده بودم؟ من اگه می

 کردم.هان نمیهست به هیچ وجه از آیهان و مادرش پن

 ام و نگران پرسید:بابا دست گذاشت روی گونه

 چرا انقدر رنگت پریده؟!_

 و بعد خیلی تند و تیز به آیهان نگاه کرد که آیهان رو بهم گفت:

 اگه حالت خوب نیست بریم دکتر؟_

 .آورد رو کنترل کردمی چشمم بازی در میخندیدم و با تمام توانم قطره اشکی که داشت توی کاسه

 خوبم فقط یکم سردمه._

 خوای مانتوتو بیارم بپوشی؟لباست خیلی نازکه. می_
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دن هام و با دیانگشتلند شد. مامان دست گذاشت روی با سرم حرفش رو رد کردم که بابا از پشت میز ب

 نوک سفیدشون و دمای سردشون گفت:

 باز فشارت افتاده._

عسلی جلوی مبلمان رفت که آیهان آروم جوری که مامان هم از پشت میز بلند شد و به سمت میز 

 خودمون بشنویم گفت:

 هنوز از من ناراحتی؟_

با تکون سرم جواب نه دادم که دست گذاشت روی بازوم و گرمای دستش روی بازویِ یخم باعث شد 

 تر شد و نزدیک صورتم پرسید:چشم ببندم. بهم نزدیک

 پس چته مهرو؟_

ام لرزید و کی که نه خیال ریختن داشت نه خیال خشک شدن. چونهنگاهش کردم. با همون قطره اش

 صدام شکست:

 آیهان..._

هام حلقه شد و من از خدا خواسته پیشونیم رو به اش و دستش دور شونهنگرانی هجوم آورد به چهره

 ی سالمش تکیه زدم.شونه

 من حرف بزن مهرو. چت شد یهو؟! با_

 کنم و دروغ بگم، برای همین گفتم:نخواستم بیشتر از این پنهان کاری 

کنه؟ معتاده؟ از کجا آورده؟ کی بهش دونستم الی اون سیگار چیه. یعنی حشیش مصرف میمن نمی_

 داده؟ ممکنه بازم بهش بدن یا بخره؟ آخه اون همش نوزده سالشه آیهان!

 دستش پشت کمرم نشست و آروم نوازشم کرد.

د دونناین ماجرا رو با پدر و مادرش درمیون بذاری. اونا خودشون میآروم باش مهرو. بهترین کار اینه که _

 چیکار کنند.

 اما پدر و مادرش آدمای خیلی سخت گیری هستند، اگه اذیتش کنند چی؟_

 هام.کمی ازم فاصله گرفت و زل زد به چشم
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زندگی شاگردت های خیلی جدی به کنه اما اون مواد ممکنه صدمهشو اذیت نمیهیچ پدر و مادری بچه_

 وارد کنه.

 ی خیسم رو پاک کردم.خودم رو عقب کشیدم و با پشت دست گونه

ه تونکنند. کی میجا اذیتش میهای بیشعار نده. همین سها... مرتضی و مادرت چقدر با سخت گیری_

 تونی چون بهت حق دخالت نمیدن.جلوشونو بگیره؟ هیچکس! حتی تو هم نمی

 متعجب و ناباور گفت:

کنی! این که مرتضی روی پوشش و رفت و آمد سها حساسه کجا هرو چی رو داری با چی مقایسه میم_

 شه کجا؟!و این که شاگرد تو داره وارد یه مسیر پر خطر و پر از ضرر و زیان می

کنیم کوچیکند و یا به صالح هایی که فکر میهمیشه همین ضررها و اشتباهات بزرگ از سخت گیری_

 شه.ن هستند ایجاد میطرف مقابلمو

کشه اما االن این مسئله خیلی جدیه، تو گیری زیاد آدم رو به بیراهه میمن حرفتو قبول دارم، سخت_

 ی شاگردتو در جریان بذاری.باید خانواده

های ترین تصمیم همین بود. لبم رو با زبون تَر کردم و با مردمکگفت. بهترین کار و درستدرست می

 هراس نگاهش کردم.لرزونم پر از 

 آیهان..._

هام انداخت صدام قطع شد. سرم به سمتش چرخید و انگشت شستش وقتی بابا پتو نازکی رو روی شونه

 ید:تر کرد و پرسهام رو به روم بیاره پتو رو دورم محکم. بدون این که خیسی چشمرو زیر نَم چشمم کشید

 این پتو رو یادته؟_

ه اما ها. کهنهام انداختم. کوچیک بود و مخصوص بچهبه پتوی روی شونه دوباره پشت میز نشست. نگاهی

 های ریز و درشت آبی و زرد.تمیز بود. صورتی رنگ بود و روش گل

 لبخندی زدم و جواب دادم:

 نه._

 بابا هم لبخند محوی زد.

 ها.شه، حتی آدمجای تعجب نداره. همه چیز به مروز زمان فراموش می_
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 ا تلخ گفت. با کنایه گفت و حال دلم بیشتر بارونی شد.با لبخند گفت ام

طور که لیوان آبم رو دوباره پر مامان با قندونی که از روی عسلی برداشته بود به سمت ما برگشت. همون

 کرد گفت:کرد و توش چند دونه قند حل میمی

یادش باشه؟! حتی وقتی شو سهراب تو هم چقدر پر توقعی! چطور انتظار داری مهرو پتوی دوران بچگی_

 جایی که دخترونه بود حدس زدم برای مهروئه.دیروز از انباری کشیدیش بیرون منم یادم نبود اما از اون

 بابا هایپ کنار دستش رو باز کرد و در جواب مامان خیلی آروم گفت:

 اما من یادم بود._

 مامان لبخندی به روش زد.

 ی مغزت خوبه.تو خیلی حافظه_

 ی دلم.حافظهشایدم _

چنان سرد بود. مامان لیوان آب قند رو به سمت من گرفت و لبخند مامان عمق گرفت اما نگاه بابا هم

 شو بخورم.دستور داد همه

 بابا که نگاه آیهان رو روی خودش دید به هایپ توی دستش و بعد به آیهان نگاه انداخت.

 کنم الکل داشته باشه جناب سروان.فکر نمی_

 .ای زدمصدا خندید و حتی منم تک خندهی بابا بیاز تیکهآیهان 

 بابا شوهرمو اذیت نکن._

 های خندونم انداخت و در جوابم لبخند کمرنگی زد.بابا نگاهی به چشم

 به شرطی که شوهرتم تو رو اذیت نکنه._

ردم که کید کاری میزدم. باهای بیش از حد بابا باید با یک مشاور حرف میی این نگرانیفکر کنم درباره

مطمئن بشه من حالم کنار آیهان خوبه، یا حداقل اگه کامال خوشبخت نیستم به بدبختی هم که اون تصور 

 کنه دچار نشدم.می

 خره حرفی که به خاطرش امشب خودمون رو دعوت کرده بودیم به میون کشید و گفت:آیهان باأل

فاقی که پیش اومد نگرانتون کرد. این چیزها خیلی من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. متأسفم اگه ات_

 کم رخ میده...
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 برای بقیه بله، یک در هزاره اما برای شما کم رخ نمیده جناب سروان._

 آیهان سکوت کرد و بابا ادامه داد:

دزدیدن پدرتون و گلوله بارون شدنش، کشته شدن عموتون توی سرقت طال فروشی، گم شدن مدارکتون _

تون بدون این که خودتون بفهمید. دادگاهی شدن و خلع درجه شدنتون خالفکارها به خونه و پا گذاشتن

 و حاال هم حمله مسلحانه. یکی بعدی قراره چی باشه جناب سروان؟

خواست روم به روی مادرش باز بشه آیهان جوابی نداد، بهترین کار هم همین بود. همون طور که اون نمی

 وی پدرم بازشه.منم دوست نداشتم روش به ر

 خیلی کوتاه گفت:

ی بعدی پیش نیاد، یا اگرم اومد مطمئن باشید اجازه نمیدم مهرو کنم که دفعهمن تمام تالشم رو می_

 آسیب ببینه.

اش نشست. با این که مشخص بود از شهادت پدرش و سرقت طال فروشی و دستم روی دست مشت شده

بود ناراحته اما به روم لبخند محوی زد و مشت دستش رو باز  مرگ عموش که بابا با کنایه به یادش آورده

 های ظریفم رو توی دستش گرفت.کرد و انگشت

شون باعث ناراحتی آیهان و من خواست با آیهان بحث کنه و این ماجراها رو که فقط یادآوریبابا هم نمی

 شد بیشتر از این کش بده، برای همین گفت:می

بینم جور که میبعدی به وجود نیاد یا اگرم میاد خودت آسیبی نبینی؛ چون اینمنم امیدوارم اصال بار _

 زندگی تو به زندگی دخترم گره خورده.

 هاش کمی آروم گرفته بودهای ما بود. موج نگرانیِ توی چشمی دستبهش که نگاه کردیم نگاهش به گره

 اما هنوز از من دلخور بود.

 آیهان با احترام گفت:

نه سفاأو آرامش رو ازشون سلب کنه اما متام ضربه بزنه خواستم کارم به خانوادهچ وقت نمیممنون. هی_

دونستم قراره همچین اتفاقی بیفته به هیچ وجه شه گرفت. اگه اون روز میجلوی یه سری اتفاقات رو نمی

 تونو به هم زدم کامال ناخواسته بود.بردم. اگه آرامشمهرو رو با خودم نمی

 تر گفت:د و صمیمیلبخند ز
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ام تا اگه هنوز ازم دلخورین اشتباهی کنم و حاال آمادهدونه که من حتما اشتباهاتم رو جبران میمهرو می_

 شد رو جبران کنم.که توش هیچ نقشی نداشتم اما به من مربوط می

ممنونش بودم. دستش هاش ارزش قائل بود ذاشت و برای ناراحتیاز این که تا این حد به پدرم احترام می

 اش.رو میون دستم فشار دادم که نگاهم کرد، همراه با همون لبخند ساده

های امشبم رو بیشتر نکرد و حداقل خیالم رو کمی از بابت چه خوب بود که با رفتار خوبش دلشوره

 کرد.های بابا راحت مینگرانی

 ی، با دنیایی از عشق و محبت گفت:ابابا هم لبخند کجی زد و در جوابش بدون هیچ تیکه و کنایه

 همین که مراقب مهرو باشی و توی زندگی باهات لبخند روی لباش باشه برای من جبرانه._

هایی که کرد هنوز حالم بده اما بعد از حرفمامان اجازه نداد توی جمع کردن میز کمکش کنم. فکر می

؛ اما هنوز ذهنم درگیر سها و اشتباهش بود. بین بابا و آیهان رد و بدل شد کمی از استرس وجودم کم شد

ذاشتمش تا کمی از حجم اضطرابم گرفتم. باید با یکی در میون میشد آروم نمیتا این مسئله حل نمی

های خوش رنگ و لعابی که آیهان کم بشه. توی آشپزخونه مشغول دَم کردن قهوه بودم. از کاپ کیک

 لن که مامان در حین جمع کردن رو میزی گفت:خریده بود توی ظرف چیدم و برگشتم به سا

 پدرت و آقاآیهان رفتن تو تراس._

 رفتم با خنده گفتم:طور که به سمت تراس میهمون

 تونی آیهان صداش کنی.مامان می_

 با خجالت خندید و شنیدم که زیر لب گفت:

 زشته._

شد همه یک جور خاص باعث میطور بود؛ مبادی آداب و زیادی محترم. همین هم مامان همیشه همین

 احترامش رو نگه دارند.

های های حصیری نشسته بودند و همراه باهم داشتند آلبوموارد تراس که شدم آیهان و بابا روی صندلی

 کردند.قدیمی رو نگاه می

ی صندلی بابا نشستم و دستم رو دور گردنش انداختم و خم شدم سینی رو روی میز گذاشتم و روی دسته

 ی آلبوم.رو



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

596 
 

 های من و هاوش! اینو از کجا پیدا کردی بابا؟آلبوم بچگی_

 زد جواب داد:طور که آلبوم رو ورق میبا هیجان نگاهش کردم. همون

 دیروز مادرت و حمیراخانوم یه دستی به سر و گوش خونه کشیدن و از الی وسایل قدیمی پیداش کردن._

 سونوگرافی بود با تعجب پرسید:آیهان با دیدن عکس سیاه و سفیدی که مخصوص 

 این مهرو هستش یا هاوش؟_

 ی کوتاهی گفت:بابا دستی رو عکس کشید و با خنده

خواد زمانی که سارگل شو از آلبوم برداشت و با خودش برد. گفت میمهرو. هاوش عکس سونوگرافی_

 شون.اش بزنه به اتاق بچهباردار شد اونو همراه با عکس سونوگرافی بچه

 و آیهان خندیدیم و آیهان خواهش کرد:من 

 شه اینم من ازتون بگیرم؟می_

 و آلبوم رو ورق زد که آیهان با خنده نگاهی بهم انداخت.« نه»بابا خیلی قاطع گفت 

 حتی اون موقع هم خوشگل بودی استاد._

 ی سیاه؟!ندازی؟ آخه از اون عکس چی معلوم بود جز چندتا نقطهداری دستم می_

 زود جبهه گرفت: بابا خیلی

 ؟ارزش خطابش کنی. چطور دلت میاد انقدر بیهای سیاه ماهِ فروغ من بودی سیاه! یکی از اون نقطهنقطه_

تر. لب به سرش چسبوندم و با تموم عشقی که براش ام بلند شد و دستم دور گردنش محکمصدای قهقهه

 قائل بودم بوسیدمش.

 عشقتون توهین کردم. یاوه ببخشید جناب سعادت که به ثمره_

 مامان که تازه به جمع پیوسته بود به در تراس تکیه داد و دست به سینه همراه با لبخند عمیقی گفت:

تو فروغ ماه من »خوند یادش بخیر، اون موقع که تو رو باردار بودم کل نُه ماه هرشب برای من و تو می_

 «.شو که فروغ ماه داری

ی لبش که نشون حال به سر بابا تکیه زدم و آیهان با همون لبخند سادهتری سرم رو ی غلیظبا خنده

 خوبش میون این جمع بود خوند:

 های چشمم نظری به ماه داریز دریچه_
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 چه بلند بختی ای دل که به دوست راه داری

 بابا با اشتیاق با صداش همراه شد و خوند:

 به شب سیاه عاشق چکند پری که شمعی است_

 من شو که فروغ ماه داری تو فروغ ماه

 بگشای روی زیبا ز گناه آن میندیش

 به خدا کافرم من تو اگر گناه داری

 من از آن سیاه دارم به غم تو روز روشن

 که تو ماهی و تعلق به شب سیاه داری

مامان با به یاد آوردن حضور آیهان خجالت زده لب گزید. با حس فوق العاده خوبی و یک دنیا سبک بالی 

ی گرمی که آیهان سعی داشت با پدرم ایجاد کنه، با زبون درازی برای از بین بردن خجالت مامان رابطهاز 

 گفتم:

خونه. فکر کردی فقط خودت خاطرخواه خب آیهان هم هرشب تو گوش من آهنگ بانوی مو بلند رو می_

 داری فروغ خانوم؟

 براش زبون درازی کردم و رو به بابا گفتم:مامان محجوبانه خندید و آیهان با تهدید نگاهم کرد که 

 خوام آقای بابا.خلوت پدر دختری می_

 بابا آلبوم رو بست و به روم لبخند زد. آلبوم رو به آیهان داد و گفت:

 شو خودت تنهایی نگاه کن.بقیه_

 آیهان آلبوم رو گرفت. قبل از خروجم از تراس رو به مامان با شیطنت گفتم:

 شوهرم باشه یه وقت غریبی نکنه.مامان حواست به _

 چشم شما برید به خلوتتون برسید._

 حسود._

 اخم شیرینی به روم کرد و روی صندلی که تا چند لحظه پیش بابا نشسته بود نشست و شنیدم که گفت:

 کنه.زخمتون چطوره؟ هوا سرد شده. باید بیشتر مراقبش باشید هوای سرد دردتونو بیشتر می_
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بودیم و صدای آیهان رو نشنیدم که در جواب مامان چی گفت . همراه بابا وارد اتاق  از تراس دور شده

خواب خودش و مامان شنیدم. قبل از هر حرفی خزیدم توی آغوشش. دلم تنگ یک بغل سفت و سخت 

 پدر و دختری بود.

 مرسی از این که از بحث دیروزمون و اشتباه من هیچی به مامان نگفتید._

هام روی هم نشست. به دست آوردن آرامش سخت م پیچید. دلم آروم گرفت و پلکهاش دور تندست

منته؛ همینی که برای من کنجی از بهشت بود و میمردم اگه امشب نیست. گاهی آرامش همین آغوش بی

 شدم.از این بهشت رونده می

 بهتره فراموشش کنیم._

ی طر قدیمی و تلخش؛ عطری که به سلیقهاش فشردم و عطرش رو نفس کشیدم. عسرم رو بیشتر به سینه

کرد و سردرد رو بهانه کرد رو ترش میمامان بود. مامانِ سخت پسندی که اگه بابا عطرش رو عوض می

 کرد.می

 فراموش کردین اما نبخشیدین، درسته؟_

مون سکوت ایجاد شد و من فرصت فکر کردن بهش دادم و از شنیدن صدای ضربان ای بینچند لحظه

 قلبش خودم رو سیراب کردم.

 ی نرمش رو روی موهام حس کردم.تر شد و بوسهحصار دستش دور تنم محکم

 شه ماهِ فروغم بیاد برای دلجویی و من نبخشم؟مگه می_

 از ته دلم به روش لبخند زدم.

 آروم گرفتم._

 هام پرسید:خیره به چشم

 یعنی ناآرومی سر شبت از دلخوری من بود؟_

 ری سها دلشوره پیچید توی تموم تنم و فکرم به هم ریخت.باز با یادآو

 نگران نباش بابا، من حالم کامال خوبه._

 پیشونیم رو بوسید و زمزمه کرد:

 امیدوارم._
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ی اهالی خونه خواب بودند به جز سمن. توی سالن روی کاناپه زیر نور کم چراغِ وقتی برگشتیم به باغ همه

ن کتابی بود. آیهان زودتر از من سالم داد. نگاهی بهمون انداخت و با مطالعه نشسته بود و مشغول خوند

 هاش و لحن گرمش پیدا بود جواب آیهان رو داد.محبتی که از چشم

 کنه؟چرا نخوابیدین مادر؟ حالتون خوبه؟ پا درد اذیتتون می_

وابم عوض کردم دیگه خ نه عزیزم نگران نشو. خوابیده بودم صدای عزیز بیدارم کرد. بعد از این که زیرشو_

 نبرد.

 آیهان به سمتش رفت و کنارش نشست.

 مطمئنی حالت خوبه مادر؟_

 سمن با لبخندش آیهان رو آروم کرد. با محبت دستی به صورت آیهان کشید و گفت:

 تون گذاشتم. یادت نره بخوری، دیشبم نخوردی.داروهاتو آماده کردم روی پاتختی_

هایی که چندان توی تاریکی سالن واضح نبود اخم غلیظی ا دیدن زخمآیهان دست مادرش رو گرفت و ب

 بین ابروهاش نشست. سمن خیلی سریع دستش رو عقب کشید و کتابش رو بست.

 خوای بگم مرتضی کمکت کنه برای حموم؟ریشت خیلی بلند شده، می_

 داد: هاش بود بلند شد و کوتاه جوابآیهان با همون اخم سنگینی که ناشی از نگرانی

 نه. شب بخیر._

 به اتاقمون رفت اما من کنار کاناپه ایستادم و با دیدن کتاب رمان با لبخند گفتم:

 دونستم اهل رمانید!نمی_

هاش آورد و جواب هاش فشاری به چشمهاش برداشت و با نوک انگشتاش رو از روی چشمعینک مطالعه

 داد:

 چیزی برداشتم تا بخونم. طوری یهی سها همیننیستم. از توی کتابخونه_

 من این رمانو خوندم. خیلی قشنگه. حتما تا آخر بخونیدش._

 برعکس انتظارم لبخندی به روم زد.

 زندگی من خودش یه رمانه عروس خانوم._
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تونه دونستم نه میشناختم فقط میلبخندش پر از حسرت بود و لحنش پر از خستگی. این زن رو نمی

 می تونه خوب باشه نه می تونه بد بمونه!سیاه باشه نه سفید، نه 

وقتی چراغ مطالعه رو خاموش کرد و همراه کتاب از روی میز برداشتش، خودش هم بلند شد که تردید 

 رو پس زدم و گفتم:

 سمن خانوم من بابت اتفاق دیروز یه معذرت خواهی به شما بدهکارم._

 و با این که جون باخته بود حفظ کرد.هام دوخت و لبخندِ روی لبش راش رو به چشمنگاه خسته

ن کنند، بدوهای اول با عشق و عالقه ازش مراقبت میشون به دنیا میاد سالمادر و پدرها وقتی تازه بچه_

ام ذارن انجها و کارهاشونو میشند و اسم محبتگذره یکمی خسته میهیچ چشم داشتی. ده سالی که می

هاشونو درد پاها و گرفتگی کمر و چین و چروک روی دست گذره، وقتیوظیفه. بیست سالی که می

ی ای که تو روزهای جوونی و خوشبینند دیگه نه از سر عالقه نه از سر وظیفه بلکه به امید این که بچهمی

بزرگش کردن قراره تو پیری و شکست عصای دستشون بشه به زندگی ادامه میدن. االن تو همون عصای 

دادم کسی به م اگه جای تو بودم و پدر و مادرم زنده بودن هیچ وقت اجازه نمی، مندست پدر و مادرتی

 شو زیر سوال ببره.مادرم توهین کنه و پاکی

 گذشت زمزمه کرد:طور که از کنارم میهام گرفت و هموننگاهش رو از چشم

د و کرود لج میآیهان قرصاشو نخورده برو قرصاشو بده. وقتی هم که بچه بود، وقتی من حالم خوب نب_

 خوام حالم خوب نباشه وقتی تو حالت خوب نیست.گفت میخورد، میداروهاشو نمی

توی تاریکی سالن محو شد و به اتاق خودش و آقامرتضی رفت. این زن خاکستری رنگ برام یک معمای 

 یه.کاش معمای ترسنابزرگ بود. معمایی که اصال مشتاق حل کردنش نبودم؛ چون مطمئن بودم گذشته

داد اما همین که وارد اتاقش شدم با فضای زدم. باید خیلی چیزها رو برام توضیح میباید با سها حرف می

اش به روی تخت مواجه شدم و وجدانم بهم اجازه نداد خوابش رو به هم تاریک اتاق و جسم آروم گرفته

هاش روی بدون تعویض لباس بزنم و آرامش امشبش رو ازش بگیرم. به اتاق خواب خودم و آیهان رفتم.

های مادرش خیلی بهمش های روی دستهاش بود. زخمتخت دراز کشیده بود و ساعدش روی چشم

 ریخته بود. چراغ رو که روشن کردم خیلی سریع اعتراض کرد:

 خاموشش کن._
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رو  ودهاش بتوجه به حرفش به سمت پاتختی رفتم و بشقابی که روش یک لیوان آب و به همراه قرصبی

 برداشتم و کنارش روی تخت نشستم.

 پاشو داروهاتو بخور._

 گفتم چراغو خاموش کن._

هاش بسته بود و ابروهاش به هم گره دستم روی ساعدش نشست و از روی صورتش برداشتمش. چشم

 های تخس و لجباز، و به شدت دوست داشتنی.خورده. کالفه نگاهم کرد. عین پسر بچه

نیست تو باید حالت خوب باشه تا بتونی حالشو خوب کنی نه این که دارو وقتی مادرت حالش خوب _

 نخوری تا حالت مثل مادرت بد بشه.

 .ی تنش رو شل؛ اما صداش هنوز گرفته و نگران بودی ابروهاش رو باز کرد و عضالت منقبض شدهگره

وره. از وقتی نظافت شوسواسش عود کرده. زخم روی دستاش به خاطر اینه که بیش از حد دستاشو می_

ر تونم بشینم و ببینم که هدونم چیکار کنم، نمیشخصی عزیز بهش محول شده حالش بدترم شده. نمی

کنه؛ شه. مادر وقتی از نظر فکری و روحی به هم ریخته باشه وسواسش عود میروز حالش بدتر و بدتر می

 ریزه.دونم چی انقدر عذابش میده و آرامششو به هم مینمی

 ها رو به سمتش گرفتم.وان آب رو به دستش دادم و قرصلی

 گیری؟خب چرا برای عزیز پرستار نمی_

 لیوان آب جلوی دهنش متوقف شد و باز ابروهاش به هم نزدیک شدند و درهم تنیدند.

 طوری افراد غریبه رو وارد خونه و زندگیمون کنیم.شه همیننمی_

گم مورد اعتمادترین پرستاری که تونه کمکمون کنه. میمن میخب چرا غریبه؟ یه پرستار آشنا. مامان _

 شناسه رو بهمون معرفی کنه.می

 لیوان رو تقریبا کوبید روی بشقاب توی دستم و با تحکم گفت:

 الزم نکرده. من ماری نیستم که از یه سوراخ دوبار گزیده بشم._

 ن کرد. کنجکاو پرسیدم:هاش ساکدوباره سرش رو روی بالشت گذاشت و ساعدش رو روی چشم

 ی این مار و سوراخ چیه؟قضیه_

 چراغو خاموش کن._
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 گی؟این یعنی نمی_

 این یعنی هر حرفی گفتنی نیست._

 جا دل از پوالد ببره، شیرین استثنا بوده.قرار نیست هر پرستاری که میاد این_

کش بده. تسلیم پوفی  خواد این بحث روپوزخند تندی زد و در جوابم چیزی نگفت و این یعنی نمی

 کشیدم و بشقاب رو روی پاتختی برگردوندم.

 مونی، نزدیک شدن و نفوذ کردن بهت خیلی سخته.تو واقعا مثل کاکتوس می_

های همین که خواستم بلند شدم تا لباس خوابم رو بپوشم دستش روی پام نشست و مانعم شد. با مردمک

 هام رو هدف گرفت.اش چشمسیاه و خسته

 شوند.محبت کردن بهم سخت نیست، به قول شاعر از محبت خارها گل می اما_

هاش دست هام به لبخند عمیق و آرومی باز شد. سرم رو روی گردنم کج کردم و از تماشای شبِ چشملب

 نکشیدم. سری تکون دادم و آروم لب زدم:

 از دست تو زرنگار._

خواد روی تنش قرار هاش پیدا بود که میچشم یمچم رو گرفت و منو به سمت خودش کشید. از خواسته

 بگیرم اما لبم رو گزیدم و محتاط هشدار دادم:

 آیهان زخمت...!_

دونستم از وضعیتش خسته شده اما باید مراقب هاش رو روی هم فشار داد. میچند لحظه با حرص چشم

هام رو کنار ابروش لب اش خم شدم.هاش باز نشند. خودم رو باال کشیدم و روی سینهباشه تا بخیه

 پچ کردم:چسبوندم و بعد توی گوشش پچ

 اگه زخمت خونریزی کنه..._

هام رو میون هام مایل کرد و لبدستش چنگ شد روی کمرم و خیلی سریع صورتش رو به طرف لب

طور که هام لذت بردم. همونهام رو بستم و از به کام کشیده شدن لبهاش به اسارت کشید. چشملب

 شد روی صورتم زمزمه کرد:داغش پخش می نفس
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تونی آرومش کنی گور خواد. وقتی ذهنم خسته ست و تو میوقتی دلم تنگته، وقتی چشمات منو می_

تونه درمان آشفتگی روحم شه اما تنها مسکنی که میبابای زخمم و دردش. درد اون با مسکن خوب می

 بشه خودتی ماهِ د...

تابش و تنی که با تمام وجود خواستارش بود، که گُر گرفته بود از لحن بی هام و قلبیبا آرامشِ چشم

شدم. اگه من مسکن روحش بودم اون آرامش این هاش غرق لذت و آرامش میکردم و از حرفنگاهش می

اما  کردشبِ ترسناک بود. نه که سها و دردسرش از یادم رفته باشه، یادم بود، یک گوشه از ذهنم درد می

ای که خود دوست دارم نبود اما های سادهکرد. با همین آغوش، با همین جملهرد لعنتی آرومم میاین م

ی دوست دارم های خوش فرمش جملهکرد. شاید یکی از همین روزها از بین لببه آینده امیدوارم می

 کرد.کرد و صدای مردونه و لحن صادقش گوش دلم رو نوازش میگذر می

مس اش رو لهای مردونههام لبست و پیشونیم روی پیشونیش قرار گرفت. با لبدستم روی صورتش نش

 :. پچ زدمهاش کشیدمکردم و با یادآوری بوسه فرانسوی که بهش بدهکار بودم نوک زبونم رو روی لب

 چرا یهو ساکت شدی جناب سروان؟_

 م رو باز کردم و موهام دورمشالم رو از سرم کشید و برای این که به دستش زیاد تحرک نده خودم کلیپس

 ریخت.

 ی لبش چسبوندم و چشم بستم. آروم حرف زدم:هام رو به گوشهلب

 هوم؟ چرا ادامه نمیدی؟_

 .از زیاد حرف زدن تو تخت خوشم نمیاد_

بازی با موهام بود؛ از همون هاش الی موهام چرخید و نوازشم کرد. کار هرشبش معاشقه و عشقانگشت

خورم که تار کنم موهام رو بیشتر از خودم دوست داره. قسم میاجمون. گاهی حس میهای اول ازدوشب

معتاد همین عطر  اون معتاد عطر موهام. و من...هاش شده بودند... و به تار موهام معتاد نوازش انگشت

کرد و عطر تن آیهان قلبم رو به گرمش. هر کسی یک عطر خاص داشت؛ عطر تن بابا دلم رو آروم می

نداخت. بابا رو دوست داشتم و گرفتار آیهان شده بودم؛ گرفتار همین نگاه سخت و در عین حال تپش می

 مهربونش.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

614 
 

کرد همون مردی که سر شب تا کاشت و کی فکرش رو میهام میهای نرم و کوتاهش رو روی لببوسه

با من برخورد کنه؟!  اون حد از شدت خشم و عصبانیت ترسناک شده بود حاال تا این حد نرم و منعطف

آیهان مثل شب بود؛ تاریک و ترسناک اما گاهی شاعرانه و عاشقانه... و خدا قطعا این شب رو برای طلوع 

 منی که ماه بودم آفریده بود.

طور که کرد همونام رو نوازش میهای آرومش که داشت روح زنانهآروم کنارش خزیدم و میون بوسه

 کردم زمزمه کردم:هام الی موهای پشت سرش بود و نوازشش میشتهام رو بسته بودم و انگچشم

 اما من دوست دارم برام حرف بزنی._

مون رو عمق نرم و لوند خندیدم و دستم رو از پشت سرش بین گوش و گردنش گذاشتم و کمی بوسه

 های سیاهش ادامه دادم:بخشیدم و خیره به چشم

 آخه تو کاکتوس خوش صحبتی هستی._

های م رو بوسید و با این که سعی داشت دردش رو به روی خودش نیاره مشغول باز کردن دکمهبینینوک 

 مانتوم شد.

 شه هیچ اعتماد و اطمینانی ندارم.هایی که توی تخت زده میاما من به حرف_

برای این که بیشتر از این به دستش حرکت نده کمی ازش فاصله گرفتم و روی تخت نشستم. مانتو و 

ه کشیدم؟ مگه غیر از اینتشرتم رو در آوردم و حتی سوتینم رو. خجالت نکشیدم، چرا باید خجالت مییت

که این رابطه اسمش رابطه زناشوییه و باید دوطرفه باشه؟ مگه حتما باید به حکم شرم و حیا همیشه مثل 

 تحرک رو تخت بمونیم تا مرد روی تنمون حکومت کنه؟یک عروسک بی

خواست پادشاه باشه من باید همون خواست آیهان پادشاه این تخت باشه، یا اگر هم میمن دلم نمی

خواست که راضی خودش کنه. اون هم همین رو میشدم که از خود بیی باسیاست و لوندی میملکه

هایی که با هاش رو روی پوست نرمم به حرکت در آورد. خم شدم روش و بین بوسهلبخند زد و دست

 کاشتم نجوا کردم:ی صورتش میسخاوت رو

 کنی؟جا، توی تختمون بهت بگم دوست دارم باور نمیاگه من االن همین_
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های اون گرم. من قلبم تند هاش روی ستون فقراتم کشیده شد. تن من سرد بود و دستنوک انگشت

و این اگه تونست با آغوشش آرومش کنه زد و اون قلبش آروم. من همون طوفانی بودم که اون میمی

 معجزه نبود پس چی بود؟

 شد.هام کنده نمیای از چشمکرد و نگاهش لحظههاش رج به رج تنم رو لمس میدست

 بستگی به حالت چشمات داره. اگه االن بگی شاید باور کنم._

 هام لمس کردم.سرم رو توی گودی گردنش گذاشتم و سیبک گلوش رو با لب

 «.شب سیاه داری#ماهی و تعلق به #که تو »گه ر میگم دوست دارم اما شهریامن نمی_

توی یک حرکت سریع غلت زد و من روی تخت قرار گرفتم اما نگران نگاهش کردم که لبم رو گاز گرفت 

 ای گفت:ی مردونهو با خنده

 شه رو من و خودت تمرکز کنی نه زخمم؟می_

 های پیراهنش نشست و لبخندی به روش زدم.دستم روی دکمه

 چی فرمانده دستور بدن. هر_

ن ام بلند شد و به ایسرش رو توی گردنم فرو برد و خیلی عمیق گردنم رو بوسید، جوری که صدای خنده

 هاش رو باید با کرم پودر بپوشونم.فکر کردم که جای بوسه

 الله ی گوشم رو به دندون گرفت و آروم نجوا کرد:

ط تو آغوش من باشه، فقط من. حتی به قیمت این که به فرمانده دستور میده طلوع و غروب این ماه فق_

 خاطرش یه شب سیاه بشم.

 پاشیدگرفت و نور امید میهاش دلم رو به بازی میتک جملهزد با تکزد اما وقتی حرف میکم حرف می

تونستند دنیای من رو هایی که هم میکرد. حسای رو تجربه میهای تازهبه قلبم. قلبی که داشت حس

 تونستند منو به مرز نابودی ببرند.ه زیبایی و روشنایی مهتاب کنند و هم میب

دونم چقدر گذشته بود اما هردو غرق هم بودیم. آیهان خودش زخمش رو فراموش کرده بود و من هم نمی

هاش مشهود بود و منم که تابیبه دستور اون فراموشش کرده بودم. به قدری دلتنگم بود که کامال بی

کردم و انگار جنگ رخ داده بود توی تختمون؛ یک جنگ های اون، مشتاق همراهیش میی دیونگیهدیون

 عاشقانه!
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م طور توصیفش کنم. دنیا هاز تعبیر زیبای خودم دلم غنج زد. اگه عاشقانه هم نبود من دوست داشتم این

 م.کردیتعبیرش می کردیم. مرگ هم قشنگ نبود اما ما آرامشقشنگ نبود اما ما قشنگ تعبیرش می

 گرفت.هام کام میچه که بهش طلب بودم از لبداشت خیلی بیشتر از اون

 های تندم صداش رو شنیدم که گفت:وقتی توی سکوت اتاق میون صدای نفس

کنیم. از دوران جنینی تا دوران ازدواجش. برای دختری که ما هم برای دخترمون یه آلبوم درست می_

 مال من و توئه.متعلق به ماست، فقط 

های اش دادم. با چشمتنم زیر تن گرمش رعشه گرفت و دستم روی بازوش نشست و کمی از خودم فاصله

 های خمارم.خمارش چشم دوخت به چشم

 جانم؟_

 زده گفتم:مِن مِن کردم و خجالت

 من... من باید برم دستشویی._

 االن ماه رو؟!_

 گرفت. هاش کندم که ازم کامال فاصلهنگاه از چشم

 برو عزیزم._

ام پیچیدم و به سختی سر پاهام ایستادم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم. داخل ملحفه رو دور تن برهنه

های تمیز پیداش کردم. یدونه قرص از خواستم گشتم. میون حولههای سرویس دنبال چیزی که میقفسه

با ترس و عذاب وجدان قرص رو توی دهنم بسته جدا کردم و نگاهی به در سرویس انداختم. با حسی توأم 

 گذاشتم و شیرآب رو باز کردم. با کمی آب فرو دادمش.

شه. دست خودم شد. حداقل تا زمانی که ریحانه ازدواج نکرده نمیحس بدی داشتم اما واقعا االن نمی

ناک واقعا ترسهاش پیوند خورده بود نبود، ترس از دست دادن این زندگی و مردی که ضربان قلبم به چشم

بود. به اتاق برگشتم که لبخندی به روم زد و آغوشش رو باز کرد و من با رها کردن ملحفه از دور تنم، 

 ی آبه به آغوشش خزیدم.درست مثل ماهی که تشنه

 *** 
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ام شد تاتی کنان خودش رو به بغل ریحانه رسوند انگار بختک سوار سینههای کوچیکش تاتیوقتی با قدم

ی آیهان دفعه از خواب پریدم. حرکت سریع تنم باعث شد با شونهام برید که یکنفس توی سینه که چنان

هاش رو باز کرد و نگران که رو به من، به پهلو خوابیده بود برخورد کنم. صورتش از درد در هم شد. چشم

 به منی که از تنگی نفسم به سرفه افتاده بودم نگاه کرد.

 چی شده مهرو؟_

ی نصفه و نیمه رو که مال آیهان بود از روی پاتختی برداشتم و یک قلوپ خوردم. با دستم قفسه لیوان آب

وس هام درست مثل یک ناقام رو ماساژ دادم. به نفس نفس افتاده بودم و توی اتاق ساکت صدای نفسسینه

 داد.اعصاب خرد کن آزارم می

 .ام به پشت سرم فرستادوشونده بودند از روی شونهخیز شد و موهام رو که نیمی از صورتم رو پآیهان نیم

 خواب بد دیدی؟_

 هام رو!کابوس بود. کابوسی که هم روزهام رو تحت کنترل خودش گرفته بود و هم شب

ی ینهزدم و سبدون این که متوجه باشم یا به خودم مسلط باشم رو بهش، در حالی که هنوز نفس نفس می

 م:ناآرومم آروم نگرفته بود گفت

 یا ما باید از این خونه بریم یا ریحانه._

 اول متعجب و بعد گیج نگاهم کرد.

 حالت خوبه؟_

 هام کشیدمشون. نفس عمیقی گرفتم.ی کوتاه بین مشتبه موهام چنگ زدم و یک لحظه

 خوای بگی چه خوابی دیدی؟مهروجان! می_

هام توی این خونه هوایی نبود. چشم خودم رو به پشت روی تخت پرت کردم و باز نفس گرفتم اما برای من

 ها توی دلم نق زدم:رو، رو به سقف بستم و درست مثل بچه

خواد که بشه؟ به من کنه؟ به من چه که معتاده یا نیست یا میبه من چه که خواهرش داره اشتباه می_

 ی حال سها رو بخورم؟خوره که من غصهی درد منو میچه؟ مگه کسی غصه

مچاله شد  «تو باید به سها کمک کنی تا به بیراهه نره»کابوسم و هشدار وجدانم که گفت  صورتم از تلخی

 های آیهان روی اخم بین ابروهام نشست و پچ زد:و ابروهام در هم گره خورد. لب
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 خوای یه لیوان آب خنک برات بیارم؟ می_

راش مهم شده بودم که نگرانم پلک باز کردم و رو بهش خوابیدم. نگران شده بود. خوب بود که انقدر ب

 کرد.اش اخمم رو باز میپرسید. که با بوسهشد. که حالم رو میمی

هاش روی صورتم دلم رو به بودنش کنارم گذاشت و حس نفسطور که سرش رو روی بالشت من میهمون

 کرد، آروم لب زد:گرم می

 کنه؟ حضور ریحانه تو این خونه؟چی اذیتت می_

 اراده جبهه گرفتم و تلخی کابوسم رو به کام اونم کشوندم.و بیلبم تلخ خندید 

 شدی؟کرد اذیت میاگه فراز نامزد سابقم با ما توی یه خونه زندگی می_

نه اخم کرد نه فکش منقبض شد و نه حتی سرخ از عصبانیت فقط ناامید نگاهم کرد. خیلی ناامید و البته... 

 خیلی دلگیر!

ام نداشتم با بغضی که ناشی ام بست و من که اصال کنترلی روی حال آشفتهههاش رو به روی چشمچشم

هایی که تنها متعلق به خودم نبود و نیمی بیشترش به خاطر سها بود و دقیقا هام بود؛ ترساز ترس

 دونستم چه رفتاری نشون بدم در قبال این اشتباهش که درست باشه؛ ادامه دادم:نمی

 پرسیش؟دونی ازم میمسخره رو می چرا وقتی جواب اون سوال_

با صدایی که دیگه از عصبانیت بم و کلفت شده بود و اخمی که حاکم بود به ابروهای پهنش دستوری 

 گفت:

 بخواب._

 بهونه گرفتم.

 بره نخواب.وقتی من خوابم نمی_

 هاش رو باز کرد. باز از پس بغض لعنتیم گفتم:چشم

 روم نبند.وقتی من چشمام به چشماته چشماتو _

ی چند ساعت پشیمون فهمید حالم خوب نیست. فهمید که باید مدارا کنه که اگه نکنه جنگ عاشقانه

 شه به یه جنگ تلخ.تبدیل می

 باشه مهروجان. بخواب._
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ی بره. سرم پر از صداست. صداهای اعصاب خرد کن. انگار یه ایل آدم دارن توی سفرخونهمن خوابم نمی_

 کوبند به بشقاب.و قاشق چنگالشون رو میخورن مغزم غذا می

م ینیی بم رو خیس کرد. انگشت شستش رو روی تیغهی چشمم راه گرفت و تا نوک بینیاشکم از گوشه

 وار کشید.نوازش

 خوای برات یه مسکن بیارم؟می_

 خوام.مسکن نمی_

 جان؟خوای مهروچی می_

شه و بعد از رفتن مادرش بهونه گیری رو شروع هحس کردم عین یک بچه دبستانی شدم که روز اول مدرس

های مملو از محبتش سعی در رام کردن و آروم کرده و به گریه افتاده و اون درست عین یک معلم با حرف

 کردنم داره.

 خوام که از این خونه بریم.می_

 داد.هام بود و انگشت شستش آروم گونه و زیر چشم تَرم رو نوازش مینگاهش به چشم

 مگه ما شب خواستگاری در این باره حرف نزدیم؟_

یدا خوابیم پهای نامزدی قبلیت تو تختی که من و تو روش، توی بغل هم مینگفته بودی قراره عکس_

 بشه. 

 فکر کردم فراموشش کردی._

 من آلزایمر ندارم آیهان._

 کنی.کردم به خاطر من، به خاطر حفظ زندگیمون فراموشش میفکر می_

ی جدا بگیر منم قول میدم به خاطر تو، به خاطر حفظ خاطر من، به خاطر حفظ زندگیمون یه خونهبه _

 ی اتفاقات بدی که تا االن پیش اومده رو فراموش کنم.زندگیمون همه

تونم اون آپارتمانی که در شأن دختر یکی خونه گرفتن برای من خیلی راحته. اگه نتونم بخرم حتما می_

خوای از خوای؟ تو از من میای از من چی میاب باشه رو اجاره کنم اما مهرو متوجهی آقاسهریدونه

هاش رو از خشت کنم هنوز پدرم توش حضور داره و صدای نفسخاطرات پدرم، از جایی که حس می

 شنوم دست بکشم.خشت این باغ می
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 برات خاطره بسازم.خوام که به من فرصت بدی خوام از خاطرات پدرت دست بکشی من میمن نمی_

هاش موهای روی پیشونیم لبخند زد و باز اشک چشمم رو با انگشت شستش نوازش کرد و با نوک پنجه

 رو کنار زد.

تو تا عمر داری تو زندگیمی، همسر و شریک زندگیمی پس نیاز نیست خاطره بسازی چون همین که _

 مونه برام کافیه.ل طلوع ماه میبینمت، زنده، سالم همراه با لبخندی که درست مثهر روز می

های فهمید. ترسهاش قشنگ بود اما منو، منی که یک زن بودم رو نمیام بیشتر از قبل لرزید. حرفچونه

های شد رو باور نداشت. حساسیتها رو که گاهی آزار دهنده میشناخت. حس ششم زنیک زن رو نمی

ای دیدمش بچهبا ریحانه زیر یک سقف باشم. تا می. برای من دیگه سخت بود کردیک زن رو درک نمی

 «!مامان»گه کردم که مال منه، از گوشت و خون منه اما به اون میرو توی بغلش تصور می

هد رفتارها و کرد و شاآهی که خواست از گلوم فرار کنه رو خفه کردم. شاید اگه یکی در من زندگی می

گفت چقدر ؛ مثل بابا که می«هرو چقدر ضعیف شدی!م»گفت شد میهمم میهای پشت سراین بغض

عوض شدی. اما من نه ضعیف شده بودم نه عوض! من همون مهروی گذشته بودم. همون استاد مهرو 

فقط نقشم و  .«همون دخترِ خوش خنده»گفت نه میخواست ازش یاد کسعادتِ سابق که هر کس می

ی مجردی رو نداشتم حاال دغدغهدگی راحت دوران بیموقعیتم توی زندگی تغییر کرده بود. دیگه اون زن

یک زن متأهل بودم که مثل صدها زن متاهل دیگه اولویت اولش حفظ زندگی مشترکش بود. اولین آرزوی 

هر زن متأهلی مادر شدنه و حاال من از این اتفاق شیرین وحشت داشتم. چون اونی که این وسط دل 

ونی که رفتن و دل کندن براش سخت بود من بودم که با پای دلم باخته بود من بودم نه آیهان! چون ا

هام و بوسیدن ماه توی این زندگی مونده بودم نه آیهانی که عادت کرده بود به دیدنم، به لمس نفس

 گرفتگی که نشون ماه بودنم بود.

هتره. م برام بکنه و دوش آب گرهای شیمیایی آرومم نمیدونستم مسکناحتیاج داشتم که آروم بشم. می 

 خواستم بلندشم و به حموم برم که آیهان با حصار دستش دور تنم مانعم شد.

 کجا؟_

 میرم دوش بگیرم._

 کو تا صبح!_
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 کنه.کنه، یه دوش آب گرم حالمو بهتر میسرم درد می_

 تر.تر کرد، خیلی محکمنُچی کرد و حصار دستش رو دور تنم محکم

 نه اما روحت رو فقط باید آغوش گرم من آروم کنه.دوش آب گرم تنت رو شاید آروم ک_

 .تر کرد؛ تا حدی که تنم کامال چفت تنش شد و آغوشش لباس تنمباز حصار دستش رو تنگ

دونه این آغوش منت... نعمت بزرگی بود که هر کسی نداشت اما من داشتم و فقط خود خدا میآغوش بی

 ی کدوم کار نیکمه.نتیجه

رفتم تو اتاق مامان و بابا. مامان خوابش سنگین بود، یا شایدم پریدم میخواب که میبچه که بودم از _

شد که تا صبح با هیچ صدایی بیدار روزها انقدر از کارهای خونه و مراقبت از عزیز و دوتا بچه خسته می

ازم  وقتیپرید. ترین صدایی از خواب میشد اما بابا درست مثل یه سرهنگ تیز و زرنگ با کوچیکنمی

ه گفتم مگدار نشه میپرسید چی شده باباجون؟ برای این که ترس خودم رو بروز ندم و غرورم جریحهمی

خوابوند و آروم، کرد و منو بین خودش و مامان میزد و بغلم میشما خواب نبودی؟ به روم لبخند می

ن ر که من عین کوه پشتتم و عیگفت همیشه هر جا ترسیدی به یاد بیاجوری که مامان بیدار نشه بهم می

گفتم خواب بد دیدم از خواب پریدم. محکم، خیلی محکم کشیدم و میتخم چشمام مراقبت. خجالت می

 «.تا من پیشتم از هیچی نترس باباجون»گفت کرد و میبغلم می

یرون ب زد با آه از سینهلبخندش تلخ شد و نفسی که حس کردم خستگیش رو از این درد قدیمی فریاد می

 داد و با حسرت گفت:

بعد از شهادتش، در واقع بعد از دیدن فیلم تیر بارون شدنش تقریبا هرشب با کابوس اون فیلم از خواب _

پریدم اما دیگه نبود تا سفت بغلم کنه و ترسم رو از بین ببره. بعد از اون یکی از آرزوهای محالم این شد، 

 اش حبس ابد بخورم.های پدرانهعطرش و میون محبتکه از خواب بپرم و توی آغوش امن و بوی 

ی پر از دردش چسبوندم هام راه گرفت و سرم رو به سینهی چشمهام از غم صداش از چشمهاین بار اشک

های مردیه که گفت دیازپام مسکن آرامبخشه؟ به خدا که دروغ بود. آرامش گاهی صدای نفسو کی می

 کست.همه نفست ودلیل شده همخبر و بیبی

قول بده باشی، همیشه. تا هروقت از خواب پریدم سفت و محکم بغلم کنی و با امنیت آغوشت ترس _

 کابوسم رو از بین ببری.
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 قول میدم تا هروقت که بخوای باشم. تا هرجا که تو بخوای._

 امه توی آغوش تو جا بذارم.منم قول میدم اون آخرین نفسی که به امانت توی سینه_

 دونستم دیگه دوستش داره.روی پیشونیم نشست و دستش روی پام و تتویی که می هاشلب

 *** 

 فصل نُه

ی در رفت. زمان به سمت دستگیرههای هردومون همجلوی در اتاق سها با ریحانه رو به رو شدم. دست

 تفاوت و نگاه سردش گفت:های بی. با چشماون زودتر از من دستش رو عقب کشید

 شه.کن. دانشگاهش دیر میبیدارش _

م نچرخید اراده زبونگفتم اما بیدر جوابش به تکون دادن سرم اکتفا کردم. باید بهش سالم و صبح بخیر می

ی اون روی زندگی من؟ من آیهان رو از اون ی من روی زندگی اون افتاده بود یا سایهبرای گفتن. سایه

 گرفته بودم یا اون...؟

مه چیز رو انداختم گردن قسمت و سرنوشت و نذاشتم عذاب وجدان به سراغم بیاد. افکارم رو پس زدم و ه

ون اش بود. با دیدنم بدوارد اتاق سها شدم. برعکس تصورم خواب نبود، جلوی آینه مشغول پوشیدن مقنعه

 لبخند سالم کرد و با کمی خجالت گفت:

 شه لطفا از این به بعد در بزنی؟می_

 ش ایستادم.دست به سینه شدم و جلو

 تو در حین سیگار کشیدن بگیرم؟ترسی دوباره مچچیه می_

 خجالتش بیشتر شد اما اخمی هم میون ابروهاش نشست. جوابی نداد که گفتم:

 فندک تو کشوم نیست._

 اش رو از روی تختش چنگ زد و بدون این که انکار کنه گفت:کوله

 اون فندک برام باارزشه، یه یادگاریه._

 و اتاق من و برادرت و اتاق رو گشتی؟!پس رفتی ت_

 دزدید و سرش پایین بود.هام مینگاهش رو از سر خجالت از چشم

 متأسفم._
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 چرا سیگار رو برنداشتی؟_

 زیرکانه جواب داد:

 چون من سیگاری نیستم و احتیاجی به اون سیگار نداشتم و ندارم._

 دوباره نزدیکش شدم و مقابلش ایستادم.

 سها._

ون فشرد و این نشای که روی دوشش انداخته بود رو توی مشتش میکرد نه جوابی داد. بند کولهنه نگاهم 

 از استرس درونش بود.

 سرتو بیار باال و به من نگاه کن._

صدام به قدری جدی بود که الزم نبود دوباره تکرارش کنم. با کمی مکث سرش رو باال آورد و تازه فهمیدم 

زیری به خاطر خجالتش از بابت ماجرای سیگار نیست، بلکه به خاطر پارگی  این نگاه دزدیدن و سر به

اش نشست. نگران آورد. دلم به درد اومد و دستم زیر چونهرحم میلبشه که خبر از سیلی یک دست بی

 پرسیدم:

 کی این اتفاق افتاد؟ کار پدرته؟_

 یید حرفم بود. دوباره پرسیدم:أسکوتش به معنی ت

 افتاد؟کی این اتفاق _

 دو روز پیش، وقتی از دانشگاه اومدم._

 پوزخند زدم.

 تو در آورد؟ تالفی سیلی منو سرِ_

 اش به آرومی کنار زد و یک قدم به سمت در برداشت.دستم رو از زیر چونه

 من دیرم شده، امتحان دارم._

فهمید که از محتویات اون سیگار باخبر اما باید می ؛خواست قبل از امتحان فکرش رو به هم بریزمدلم نمی

 شدم.

 دونم الی اون سیگار چی گذاشته بودی تا بکشی.سها من می_
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هاشم اش سُر خورد و حتی فشار پنجهاش از روی شونهرو به روی در، پشت به من خشکش زد. کوله

 های پر از ترس و رنگ و رویی پریده.نتونست اون رو نگه داره و روی زمین افتاد. برگشت به طرفم؛ با چشم

خونی؛ اما من خوب فهمیده بودم داد و آیهان به کمخوابی ربط میهاش رو سمن به بیکبودی زیر چشم

قراری دو روز قبلش هم شاید های کبود مال چیه. حتی پرخاشگری و بیاین رنگ همیشه سفید و چشم

 مربوط به مصرف همون حشیش لعنتی بود.

 ، درست مثل برگ بید.لرزیدمی

 مال من نبود._

 اما پوزخند نشست روی لبم. ؛دست خودم نبود

 کرد؟اگه مال تو نبود دست تو چیکار می_

 های درشتش چکید و باز تکرار کرد:اشک از چشم

 مال من نبود._

 و منم سوالم رو دوباره تکرار کردم:

 کرد؟تو چیکار میحشیش بود دست  توتونشتو نبود، سیگاری که قاطی اگه مال _

دونست هر حرفی بزنه برای من باور کردنی نیست. بهش نزدیک شدم و دستم روی جوابی نداد چون می

 اش نشست. تنش کوه یخ بود.گونه

 قراری و پرخاشگریت به خاطر این بود که نکشیده بودی. درسته؟دو روز پیش بی_

. سکوتش من رو هم مضطرب ی از ترس و اضطراب، با دنیایدخیره مونده بوبه مردمکم زد فقط حرفی نمی

خواستم که انکار کنه، کرد. به طرز وحشتناکی ترسش به من هم سرایت کرده بود. با تمام وجود میمی

مرگش  یحرکت ایستاده بود و عین کسی که با فرشتهکه بگه سوءتفاهمی پیش اومده اما ساکت و بی

 کرد.مواجه شده باشه نگاهم می

 کنی سها؟خودت چیکار می داری با_

 ترس اللش کرده بود.

 ی؟کشای هم میکنی؟ به جز حشیش چیز دیگهگیری؟ چند وقته مصرف میاز کی می. با من حرف بزن_

 با تأسف سر تکون دادم. ای پلک زدن.نگاه خیره بدون لحظهجوابم فقط سکوت بود و یک 
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 برادرت آیهان همه چیز رو بگم.زنم اما من مجبورم به ببخشید که زیر قولم می_

 همین که دستم به سمت دستگیره رفت سریع گفت:

 نه._

های خیسش رو پاک کرد و لرزید گونهنگاهش کردم و اون خیلی سریع با دستش که به طرز فجیهی می

 با لکنت گفت:

 من... من..._

ب کردم اعتمادش رو جل به گریه افتاد و صورتش رو با دستش پوشوند. دست گذاشتم روی بازوش و سعی

 کنم.

 سهاجان نترس. قول میدم من و برادرت بهت کمک کنیم._

هقی که سعی در خفه کردنش داشت تا صداش هاش رو از روی صورتش پایین آوردم که میون هقدست

 بیرون نره، پرسید:

 به داداش آیهان گفتی؟_

 گم تا کمکت کنه.نه اما می_

 خواهش کرد:هام چنگ زد و با هراس به دست

گه. تو رو قرآن به چی رو به مامان میشم. اون خیلی زود همهچاره میتوروخدا بهش نگو. اگه بگی بی_

 .هیچکس نگو

 اما سها تو به کمک احتیاج داری تا ترک کنی._

 خیلی سریع گفت:

 من که معتاد نیستم._

 سها دروغ گفتن رو تمومش کن._

 .گن حشیش اعتیادآور نیستها میبچه_

ی عصبیم از خواب خواست بلند و هیستریک قهقهه بزنم و با صدای بلند قهقههش دلم میاز سادگی

 خرگوشی بیدارش کنم.

 تونه باشه؟هات چی میها و پرخاشگریقراریاگه اعتیادآور نیست پس دلیل بی_
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 لبش رو با اضطراب به دندون گرفت و باز انکار کرد.

 ...من معتاد نیستم. من فقط گاهی_

 اش رو ادامه نداد که با ابروهای به هم گره خورده پرسیدم:جمله

 از کِی؟_

 کرد. این بار با تشر پرسیدم:ام میسکوتش دیونه

 از کِی سها؟_

 توروخدا به داداش آیهان نگو._

 کشی سها؟از کِی می_

 شم.گه و بدبخت میگه، اونم به بابامرتضی میاگه بهش بگی به مامان سمن می_

 گیری سها؟کی می از_

 هق افتاد.به هق

 طور که پوالد رو پرت کردن بیرون.کنند بیرون، هموناز این خونه پرتم می_

 گیج پرسیدم:

 پوالد رو از این باغ پرت کردن بیرون یا اون خودش رفته؟ _

ن موردی بیاش قلبم رو به درد آورد. تا حاال با همچین هاش پوشوند و صدای گریهباز صورتش رو با دست

طور دونستم چشاگردهام برنخورده بودم و دوستی که به اعتیاد دچار باشه نداشتم، به همین خاطر هم نمی

دونستم این بود که هر حرکت کوچیک من باید برخور کنم یا چه کاری انجام بدم. تنها چیزی که می

ش رو جلب کنم که کار شد و در وهله اول باید اعتمادموجب یک واکنش وحشتناک از طرف سها می

 چندان راحتی نبود.

کنی تا بدونم چقدر آلوده شدی؟ اگه زمان زیادی باشه که سها فقط به من بگو چند وقته مصرف می_

 کنی از همین حاال باید برای ترک اقدام کنی.مصرف می

 من حالم خوبه فقط تو به هیچکس هیچی نگو قول میدم دیگه نکشم. من فقط یکی دوبار..._

تق در میون حرفش بلند شد با وحشت دستش رو روی دهنش فشار داد. صدای پوالد از وقتی صدای تق

 پشت در شنیده شد:
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 خوام بیام داخل اتاقت. شنیدی؟سها؟ می_

اش با جایی که فهمیده بودم رابطهاش صورت خیسش رو پاک کرد و من از اونسها خیلی زود با مقنعه

 گفتم:تر از آیهانه پوالد صمیمی

 تونه کمکت کنه.گم اون میبه پوالد می_

 خیلی زود آروم پچ زد:

بری نه توروخدا. من معتاد نیستم تو با این کار فقط اعتمادی که همین االن هم بهم ندارن رو از بین می_

 کنی.تر میو قفسو برام تنگ

 با عصبانیتی که فقط ناشی از اضطرابم بود گفتم:

 خوای سر خودت و جوونیت بیاری.دا ولت کنم تا هر بالیی که میتونم به امان خمن نمی_

 های پر از حرصش نگاهم کرد.لم داد و با چشمکه به سمت دستگیره رفت به عقب هُ  دستم

 اَدای آدم خوبا رو در نیار._

 خوام.من آدم خوبی نیستم اما صالحتو می_

 پوزخند زد؛ تلخ و زهرآگین.

 دار زن داداش.دونم. صالحتو برای خودت نگهاز هر کسی میمن خودم صالح خودم رو بهتر _

باز به سمت در قدم برداشتم که پشت به در جلوی دستگیره ایستاد و با اشکی که باز حلقه بسته بود توی 

 بار التماس کرد.هاش اینچشم

 زنیم. باشه؟توروخدا. حداقل بهم زمان بده. بذار از دانشگاه بیام باهم حرف می_

پناه بود و کردند چرخید. بیاش حرکت میهای برجستههای درشتش که روی گونهروی اشک نگاهم

درست عین یک گنجشک ترسیده بود. هدف من ترسوندنش نبود بلکه کمک کردن بهش بود. برای این 

 که ترسش از بین بره و امتحانش رو با فکر راحت بده با مالیمت گفتم:

زنم. برو امتحانتو بده، وقتی اومدی باهم حرف کس هیچ حرفی نمیسهاجان تا تو نخوای من به هیچ_

 زنیم.می

نفسی گرفت و تند سرش رو تکون داد. دوباره صورت خیسش رو پاک کرد و وقتی پوالد دوباره در زد به 

 هاش لرزید.وضوح از جا پرید و شونه
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 سها دارم میام تو اتاقت._

مالحظگیش زبون زد تمام اون هم برای پوالدی که بی ،خواهرشاین همه مالحظه پوالد برای ورود به اتاق 

رسید. در اتاق که باز شد سها خیلی زود از در فاصله گرفت. نگاه پوالد اول زرنگارها بود عجیب به نظر می

 آلود شد و با صدای خشک و جدیش پرسید:به من افتاد و بعد به سمت سها کشیده شد. نگاه گنگش اخم

 نی؟کچرا گریه می_

 سها سرش رو پایین انداخت و آروم سالم داد. پوالد بدون این که جواب سالمش رو بده گفت:

 جواب سوالم رو نشنیدم._

 اش چنگ زد و سرش رو باال آورد و غرید:سها ساکت بود. پوالد به چونه

 چیه؟ مادرت گفته دیگه نگاشم نکن؟ مگه..._

ماسید. انگار به جواب سوالش رسید که قفل دستش نگاهش که به زخم لب سها افتاد حرف توی دهنش 

ی لبش، روی اش راه گرفت و درست گوشهی لرزون سها جدا کرد. اشک سها که باز روی گونهرو از چونه

زخمش نشست پوالد چشم روی هم فشرد. نه تنها فکش بلکه تمام عضالت صورتش منقبض شده بودند 

رسش پناهی و تهای خیس که بیورت پوالد بود، با همون چشمو تا بناگوش سرخ شده بود. نگاه سها به ص

 های تیزی داره. دستکردم شامه و گوششنید، حتی آیهانی که فکر میزدند اما هیچکس نمیرو فریاد می

 ی خیس سها رفت که صدای سمن دستش رو وسط راه متوقف کرد:پوالد به سمت گونه

 ور.شه، بیا صبحونه بخسها دانشگاهت دیر می_

تامون به سمت در که سمن میون چهارچوبش ایستاده بود چرخید. پوالد دستش رو روی هوا نگاه هر سه

 ی پاش به طرف در چرخید و تیز به سمن نگاه کرد.مشت کرد و روی پاشنه

 چرا زدیش؟_

 حالتش جواب نگاه تیز پوالد رو داد.سمن هم با نگاه بی

 .کنمی خودم دست بلند نمیمن روی بچه_

 پوالد نیشخند تلخی زد.

 کنی.های مردم بلند میگی. ببخشید یادم رفته بود شما دستت رو فقط رو بچهآره راست می_
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ای محکم به سمن زد. سها خیلی زود به سمن مهلت جواب دادن نداد. از بین چهارچوب در رد شد و تنه

 هایی غلیظ نگاهش کرد.یستاد و با اخمبا هول و وال خودش رو به پوالد رسوند و دستش رو گرفت. پوالد ا

 قرار و لحن پر از ترسش خواهش کرد:های بیسها با چشم

 توروخدا باهاش دعوا نکن داداش._

 پوالد دستش رو عقب کشید و به سمن نگاه انداخت. پوزخندی زد و گفت:

 اری.چرا به خاطر تو با پدرم دعوا کنم؟ مادر داری، نیازی به طرفداری منِ یالقبا ند_

هاش که به لبخندی تلخ باز شدند دلم بیشتر از هر ی سها دیدم. لبنشستن گرد ناامیدی رو روی چهره

زمانی براش سوخت. خیلی بده روی یک نفر عاشقانه حساب باز کنی و با نامردی، با غرور و خودخواهیش 

 پا بذاره روی باورها و توقعاتت.

 مر سها دست گذاشت و گفت:ها پایین رفت سمن روی کپوالد که از پله

 رسونمت دانشگاه.برو صورتتو بشور و زود بیا برای صبحانه. امروز خودم می_

ی باال بود، شد. هنوز نگاه ناراحتم به در سرویس بود سها وارد سرویس بهداشتی که داخل راهروی طلقه

 که سمن پرسید:

 عروس نمیای برای صبحانه؟_

رفتیم. همه دور میز بودند. سمن برای خودش چایی ریخت و برای من  ی پایینهردو باهم به سالن طبقه

خورم و ها به جای چای قهوه میای بودم از این که سمن به یاد داشت صبحقهوه. اگه در هر شرایط دیگه

تونست حالم رو خوب کنه شدم؛ اما حاال تنها چیزی که میحتی برام قهوه دَم کرده بود خوشحال می

 و اعتماد کردنش بهم بود.حرف زدن سها 

پوالد با عصبانیتی که از حرکت تند دستش مشخص بود سعی در حل کردن شکر توی فنجون چایش 

 داشت.

 ریحانه بود که گفت:

 ی سهیل شدی.کردیم ستارهچه عجب چشممون به جمالت افتاد ستوان، دیگه داشتیم باور می_

 تضی متعجب شد:مر بهش انداخت اما جوابی بهش نداد. پوالد نگاهی

 !عجیبه که ساکتی و جواب نمیدی_
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 ترسم حرف بزنم بزنی تو دهنم.می_

اش جلوی دهنش متوقف اما آیهان با اش رو فهمید. ابروهاش به هم نزدیک شد و لقمهمرتضی کنایه

 های باریک شده، مشکوک پرسید:چشم

 خبرم؟چیزی هست که من ازش بی_

 سمت آیهان سوق داد و تلخ گفت: هاش رو از سمت پوالد بهمرتضی چشم

 خبری یعنی بهت مربوط نیست.اگه بی_

 چاشنی تهدید از لحنش کامالً هویدا بود: ابروهای آیهان باال پرید و لبخند متمسخری کنج لبش نشست.

 این روزها اصال مراقب حرف زدنتون نیستید آقامرتضی._

 قول خودت فقط حد و حدودت رو مشخص کردم.احترامی کرده باشم، به ادبی یا بیکنم بیگمون نمی_

اهمیت نگاه ازش ها جبران کنه بیآیهان که فهمید مرتضی سعی داره دعوای دو روز پیش رو با این حرف

 گرفت و از پوالد پرسید:

 چی شده؟_

 پوالد هم درست عین پدرش تلخ زبون بود و توی نیش زدن ماهر.

 خوای!ز من میکنی اخبارشو اتو توی این باغ زندگی می_

رد کهای باریک شده تیز نگاهش میدست آیهان روی میز مشت شد و لبش رو به دندون گرفت. با چشم

 داد.و پوالد سرکش و گستاخ جواب نگاهش رو می

 سمن مثل همیشه سعی داشت از بحث و جدل جلوگیری کنه.

 تونو بخورید.صبحونه_

اش بلند شد. چادرش رو از روی صندلی برداشت و کش ی چایش رو سر کشید و از جریحانه باقی مونده

اش کیپ کرد. با برداشتن کیفش یک خداحافظی کلی گفت و رفت. سها به سالن چادرش رو روی مقنعه

 اومد و خیلی آروم گفت:

 مامان تو ماشین منتظرتونم._

 و آمرانه گفت: پوالد قبل از سمن به حرف اومد

 .بیا بشین صبحانه بخور_
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 رم.میل ندا_

 ی امتحان؟ میای یا...شکم گشنه میری سر جلسه_

ای که سمن درست کرد کشیده شد و همین که سمن خواست لقمه رو به همون لحظه نگاهش روی لقمه

 سها بده لقمه رو خیلی غیرمنتظره چنگ زد و داد زد:

 ی آدم بشین سر میز.بیا مثل بچه_

شوکه شدیم. سمن که انگار از ترس حرکت تند اون اش مون از حرکت وحشیانهنه تنها سمن بلکه همه

اش گذاشت. خیلی زود یک لیوان آب براش ریختم؛ چون ضربات قلبش تشدید شده بود دست روی سینه

 حس کردم داره قلبش رو ماساژ میده تا از دردش کم کنه.

ادرش کند ش رو از مسها خیلی زود پشت میز نشست تا پوالد بیشتر از این عصبانی نشه. آیهان نگاه نگران

 و رو به پوالد تشر زد:

 ندازی رو سرت؟چته صداتو می_

 توجه به اون دستوری به سها گفت:پوالد بی

 تو بخور.صبحانه_

های تَر و زخم لبش شوکه شد. با بهت خندید و رو به سها که سرش رو باال آورد آیهان با دیدن چشم

 مرتضی گفت:

ام خبر ندارم خواهرم کتک خورده حقیقته خب. منی که توی این خونهپوالد حق داره تیکه بارم کنه. _

 هاشم همین زخمه.اما پوالدی که تو این خونه نیست فهمیده و دلیل سگ اخالقی

 مرتضی بدون پشیمونی و شرمندگی همراه با اخم و طلبکار نگاهش کرد.

 انگار الزمه هربار تکرار کنم که توی چیزی که بهت مربوط..._

 از پشت میز بلند شد و مشتش رو روی میز کوبید. آیهان

 کنی.آقامرتضی دیگه داری از اخالق خوب من سواستفاده می_

از صدای بلندش و حرکت تندش و بدتر از همه مشتی که با دست زخمیش به میز زد ترسیدم. صورتش 

 کبود شده بود، هم از حرص هم از درد زخمش.

 اش رو ماساژ داد.تر از قبل سینهکردم سمن محکمی سها بلند شد و احساس صدای گریه
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مرتضی که از جاش بلند شد نگران و ترسیده از حال سمن و بدتر از همه حال خود آیهان از روی صندلی 

خواد با آیهان گالویز بشه ایستادم تا مانع هر نوع درگیری دونستم میبلند شدم و مقابل مرتضی که می

 بشم.

 شو سر دخترتون در آوردید؟گوشتون چرا تالفیآقامرتضی من زدم تو _

 با اخم همراه با سکوت نگاهم کرد.

تر منی و من نباید روتون مون رد و بدل شد شما بزرگام. هر حرفی هم بینمن زدم بابتشم شرمنده_

 یی افراداما حاال جلوی همه کردم. خواستم بیام عذرخواهی کنم اما موقعیتش پیش نیومددست بلند می

کنم. فقط لطفا دیگه این ماجرا رو بیشتر از این کش ندین. که روتون دست بلند کردم ازتون معذرت می

 ببینید سها ترسیده، سمن خانم حالش خوب نیست، لطفا تمومش کنید.

 خوای که تمومش کنم؟هه عروس تو شروعش کردی حاال از من می_

 چیکار کنم که این ماجرا رو تموم کنید؟_

 ام اشاره کردم.جلوش گرفتم و به گونهصورتم رو 

کنه دست نگه ندارید، بزنید. فقط لطفا دیگه کشش ندین. طوری التیام پیدا میاگه زخم غرورتون این_

 اش جنگ راه بندازم.من نیومدم تو این خونه که بین افراد خانواده

نگاه پر نفرتش رو از  ایدیدم و لحظههای فکش رو میهاش رو مشت کرد. حرکت آروارهمرتضی دست

 گرفت.هام نمیچشم

 آیهان دستم رو به عقب کشید و گفت:

 ام روت دست بلند کنه.بشین، کسی جرأت نداره وقتی من هنوز زنده_

 کرد که صدای طلبکار پوالد توی سالن پیچید:مرتضی هنوز با کینه و تنفری غلیظ نگاهم می

 چرا زدیش؟_

 م به سمتش چرخید نگاهش رو روی پدرش دیدم.اول فکر کردم بامنه اما وقتی سر

 خوای بگی؟ به منم ربطی نداره؟گی به تو ربطی نداره به من چی میبه آیهان می_

 مرتضی سرد جوابش رو داد:
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« ــالـاص»کنند که دیگه ش زندگی نمیوقتی از این خونه رفتی، نه! مسائل این خونه به افرادی که تو_

 ربطی نداره.

 ید روی دندون نیشش و با تمسخر خندید.پوالد زبون کش

ی به ی خرو که زیاد کنشاخ شدی آقای پدر! یادته وقتی از این باغ رفتم چی گفتی؟ گفتی کاه و یونجه_

 ره دنبال یه جایی بهتر از اسطبلی که لیاقتشه.زنه و میصاحبش لگد می

 مه داد.تر کرد و رو کرد به سمن و اداآلود بود پررنگاش رو که حرصخنده

 .کنه سمن خانومآب و دون مرغتو تا حدی زیاد کردی که جلو شاه پسرتم قدقد می_

مرتضی از خشم و عصبانیت درست مثل یک گوله آتیش سرخ شد. پوالد بی پروا به صندلیش تکیه زد و 

 سراش رو هورت کشید. و من هاج و واج موندم از کینه و نفرتی که میون این پدر و پچای شیرین شده

ور بود. سکوتی سالن رو پر کرده بود که به طرز فجیهی صدای شکستن غرور و حرمت مرتضی رو شعله

 زد.فریاد می

ها و چادرش رو از روی هاش کند شده از پشت میز بلند شد و دستکشکردم نفسسمن که حس می

 صندلی برداشت.

 بریم سها._

« هین»اراده ای به دستش چنگ زد. سها ترسید و بیدفعهیکسها از پشت میز بلند شد که پوالد خیلی 

بلندی کشید. پوالد بدون نگاه بهش چنگ انداخت بین شکالت خوری و مشتی شکالت برداشت و توی 

 جیب مانتو دانشجویی سها ریخت.

 سر جلسه بخور تا مشروط نشی و منو به فاک ندی میکروب کوچولو._

س نگه داشته بود محکم به بیرون فرستاد و بدون خداحافظی با اش حبسها نفسش رو که میون سینه

های تندی از سالن بیرون رفت. حرف پوالد شاید زشت و زننده بود اما شک نداشتم که یک منظور قدم

 های این باغ سخت بود.ای چشم بستم. درک رفتارهای آدمخاصی پشتش نهفته بود. لحظه

 نگشت اشاره انتهای ابروش رو خاروند و رو به پدرش با هشدار گفت:مرتضی هنوز ایستاده بود. پوالد با ا

ی بخار بودم اما حاال یه گرگ زخم خوردهغیرتِ بیی بیمادرمو کشتی ساکت موندم چون یه پسر ده ساله_

درمی. کنم که پم خورده و هارم کرده. سها آسیبی ببینه دیگه مراعاتتو نمیسی سالم. بوی خون به بینی
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. بترس از منی که با خاطری که از یه مجرم قامرتضی از منی که با مرگ مادرم آب از سرم گذشتبترس آ

ام خوام رنگ سیاه پاشیدم به زندگیم و حتی قید کارمم زدم. بترس از منی که زیرخط ناامیدیزیرتیغ می

 کس دست کشیده.چون آدمی که ناامید باشه یعنی از همه چیز و همه

 دید.مرتضی بهت زده خن

 زنم زیر گوشت هوا ورت داشته؟هات نمیاحترامیتو با خودت چی فکر کردی؟ از این که در جواب بی_

 تونی که بزنی؟زنی یا نمینمی_

 مرتضی با تحکم و اطمینان گفت:

 زنم.نمی_

اش رو از زیر کت سیاه رنگ چرمش بیرون کشید و روی میز، کنار فنجون خالیش گذاشت. پوالد اسلحه

 درش نگاه کرد و نیشخند زد.به پ

 تونی بزنی.خب امتحان کن. سعی کن بزنی تا بهت ثابت کنم نمی_

ی مرتضی هم مشخص بود انتظار کرد مغزم قفل کرد، از حالت چهرهاز این که داشت پدرش رو تهدید می

 این حرکت رو از پوالد نداشته.

 پوالد یادت نره من پدر سهام._

 کرده بود خیلی محکم به روی میز کوبید و عربده زد: پوالد دستش رو که سفت مشت

 کنه.یه پدر دست روی دخترش بلند نمی_

خدایا امروز رو به »روی هم فشار دادم. با خودم زمزمه کردم پلک هام گذاشتم و هام رو روی گوشدست

 «!خیر بگذرون

 آیهان هشدار داد:

 بکن. پوالد صداتو بیار پایین. حداقل مراعات حال عزیز رو_

 توزانه گفت:پوالد انگار صدای آیهان رو نشنید که رو به پدرش با همون صدای بلند و نگاه کینه

کنی؟ منو که درست عین غذای فاسد شده تو که انقدر ادعای پدریته چرا دست روی دخترت بلند می_

کاری که با من و  . چرا به جای پدری داری عینباال آوردی اما سها که هنوز دخترته. هنوز که پدرشی

 کنی؟مادرم کردی خون به دلش می
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 ی من.باز پنج شنبه شد و سگ شدی برای گرفتن پاچه_

 داشت.کرد و چشم ازش برنمیای غلیظ نگاهش میپوالد با کینه

 آبی خشکدونی گلدون روی قبر مادرِ من از بیانقدر درگیر پادویی برای سمن خانوم هستی که نمی_

 .شده

ای به حرف پوالد و بغض صداش نشون نداد. از میز فاصله ش رو از روی میز برداشت و توجهیمرتضی گوش

 گرفت تا از سالن بیرون بره که پوالد صداش زد:

 آقامرتضی؟_

ز اون به تر امرتضی ایستاد و شاکی برگشت تا جواب دندون شکنی به پوالد بده که پوالد خیلی سریع

 رو به طرفش پرت کرد. سوئیچ روی میز چنگ زد و سوئیچ

 ی جیب سمن خانوم.سوئیچ چهارچرخی که باهاش از روی روح مادر من رد شدی یادت رفت بنده_

اش سوئیچ جلوی پای مرتضی افتاد. نگاهم رو ازش گرفتم، درست مثل آیهان که به بشقاب خالی صبحانه

م. صدای بسته شدن در نشون خواستم بیشتر از این شاهد خرد شدن غرور مرتضی باشزل زده بود. نمی

ش تی دسهای برجستههای پوالد روی میز مشت شده بود، به حدی محکم که رگداد. دستاز رفتنش می

  اومدند.کامال واضح به چشم می

شکوند و به قصد ترک سالن از جاش بلند شد. پوالد « خدا مادرتو رحمت کنه»آیهان سکوتش رو با گفتن 

 تلخ گفت:

 ی تو احتیاج نداره جناب سروان.دا رحمت کنهمادر من به خ_

تونست با یک جواب دندون شکن جوابش رو دونم که میآیهان یک لحظه تیز نگاهش کرد و بعد رفت. می

 بده اما مراعات حالش رو کرد و چیزی نگفت.

 یک لیوان آب ریختم و لیوان رو به سمتش گرفتم.

پوالد اون پدرته و احترامش واجبه. حتی اگه بد باشه تو  تو حق نداری تا این حد به پدرت توهین کنی،_

 موظفی که بهش احترام بذاری.

هاش رو جوری روی هم کیپ کرده بود که انگار با سیبک گلوش تحت فشار بغض بزرگ شده بود و لب

 این کار قصد داشت بیشتر از صداش دردهاش رو خفه کنه.
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 دونی. هیچی.تو هیچی نمی_

 درکت کنم.بگو تا بدونم و _

هایی که همیشه محکم و ی اشک توی چشمپوزخند زد، با بغض، با تلخی و چقدر درد داشت دیدن حلقه

 شیطون دیده بودمشون.

 کردم اما...جا رو پر میگرفتم و همهکرد بلندگو دست میکنه که اگه میگفتنش دردی رو دوا نمی_

 صداش ضعیف شد و انگار با خودش واگویه کرد:

 فقط حیثیت خودم رو به باد میده. گفتنش_

 بدون این که لیوان رو بگیره با صدایی که دوباره از شدت خشم زیادش بم و کلفت شده بود گفت: 

 امروز بیست و یکمین ساگرد فوت مادرم بود اما هیچکس یادش نبود. هیچکس!_

 ناراحت لبم رو گزیدم و متأسف گفتم:

 خدا بیامرزدشون._

 خیلی تلخ.پوزخند زد. تلخ. 

کنه. فقط دوسال اول یادش بود بعد از اون یادش رفت چون خیلی وقته که سالگرد مادر منو فراموش می_

معرفت که فقط چهل روز از مرگ مادرم گذشته معرفته؛ انقدر بیتمام فکر و ذکرش شد سمن خانوم. بی

 که حتی تا سالش صبر نکرد. ارزش بود براشبود که از سمن خواستگاری کرد. مهرو مادر من انقدر بی

 متأسفم._

 تونستم بگم همین بود.تنها چیزی که می

 پول سمن همه چی رو از یادش برده، حتی جای خالی منو توی این خونه._

 جا نیستی.اما سها خیلی ناراحته که دیگه این_

های د رنگ نگرانیشتفاوت و سرد بودند اما حرف سها که میهایی که به نظر بیبهم نگاه کرد؛ با چشم

 گرفتند.برادرانه به خودشون می

 جا خیلی تنهاست.مراقبش باش، اون این_

 اونی که باید مراقبش باشه تویی که برادرشی._

 بودم تا مرتضی به کشتنش نده.تونستم مراقب مادرم میمن اگه می_
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 منتظر حرفم موند. اش رو برداشت تا بره که صداش زدم. ایستاد واز پشت میز بلند شد و اسلحه

 شه لطفا کمکش کنی؟تونه تنهایی حموم کنه، میآیهان به خاطر زخمش نمی_

 لبخندی زدم.

کنیم و بعد از حموم آیهان پرسم. حلوا درست میزنم به مادریم ازش دستور پخت حلوا رو میزنگ می_

 ریم سرخاک مادرت. قبوله؟تایی میسه

 گذاشت. ادامه دادم: قدمی که به جلو برداشته بود رو عقب

 پاشیم.ذاریم و روش پودر نارگیل میآریم به جاش گردو میهسته خرما رو در می_

هاش کمی آروم گرفته بود. لبخند زدم و هام دوخت. طوفان توی چشمنگاهش رو از زمین کند و به چشم

 حرفم رو تموم کردم:

 های تَر و تازه.با یه شمعدونی صورتی با گل_

دونستم مقصد آخرش اتاق خواب من و آیهانه. ها در پیش گرفت و میش رو به سمت راه پلهحرف راهبی

روی صندلی وا رفتم و نفس عمیقی کشیدم. واقعا ترسیده بودم و از اون جو متشنج داشتم دچار تشنج 

وقت دیدیم، هیچ ی مامان و بابا سال تا سال رنگ دعوا و بحث و جدل رو نمیشدم. تو خونهاعصاب می

شنیدیم. باور داشتیم که یک از هم نمی« به تو مربوط نیست و تو دخالت نکن و...»هم جمالتی مثل 

خوار هم بودیم؛ اما توی ای غمکردیم و تو هر غصهای باهم مشورت میخانواده هستیم و توی هر مسئله

وع تنها چیزی که به چشم های متنهای رنگارنگ میوه و حیاط سرسبز با گل و گیاهاین باغ بعد از درخت

 ی از هم پاشیده بود.اومد یک خانوادهمی

به سمت تلفن رفتم تا با مادری تماس بگیرم که آیهان و پوالد هردو باهم به سالن اومدند. وقتی لباس 

 بیرون تن آیهان دیدم تلفن رو خیلی سریع روی میزش برگردوندم و پرسیدم:

 رید؟کجا می_

 دیم.گریه ساعت دیگه برمی_

 با نگرانی باز پرسیدم:

 رید اول صبح؟آخه کجا می_

 قبل از این که آیهان باز از جواب دادن طفره بره پوالد کالفه گفت:
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 هاش باز شدن و خونریزی داره.یکی دوتا از بخیه_

شد جای تعجب داشت. با کی لج طوری نمیطور که تو مشتتو کوبیدی به میز اگه اینای وای! اون_

ای وجهکنی. آیهان متگیم مراقب باش بیشتر سهل انگاری میانگار هرچی من و مادرت بیشتر میکنی؟ می

 ای لطفا مراقب خودت باش.حال مادرت خوب نیست یا نه؟ اگه متوجه

 هول نکن چیزی نشده. اگه مادر زودتر از ما رسید لطفا بهش چیزی نگو._

 پوالد گفت:

 راه بیفت._

 خواین منم بیام؟می_

 د تند نگاهم کرد.پوال

 نخیر. کاری که گفتی انجام میدم رو انجام بده._

 نخواستم زیر حرفم بزنم و با این کار بیشتر از این توی این روز ناراحتش کنم.

 خیل خب پس به من زنگ بزنید، نگرانم نذارید._

 همش دوتا بخیه باز شده، قرار نیست که دوباره بره اتاق عمل._

. از طرفی ام دست خودم نبودکرد که نگران نباشم و همراه با پوالد رفت اما دلشورهآیهان مجدداً تکرار 

دونستم حال سها و از طرفی حال خودش و دلیل حال بد پوالد فکرم رو حسابی مشغول کرده بود و می

 امروز روز من نیست.

ن از راه رسید. چادر و ده دقیقه بعد از رفتن پوالد و آیهان باز خواستم با مادری تماس بگیرم که سم

 هاش رو در آورد و از من که هنوز کنار میز تلفن خشکم زده بود پرسید:دستکش

 کسی زنگ زده بود؟_

 خواستم با مادریم تماس بگیرم و... سمن خانوم شما طرز پخت حلوا رو بلدین؟نه. من می_

 چند لحظه مکث کرد و بعد جواب داد:

 آره._

 خوام براشون حلوا درست کنم.الده، میامروز سالگرد فوت مادر پو_

 بیا بریم تو آشپزخونه._
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لبخند متشکری به روش زدم و هردو به آشپزخونه رفتیم. خودش حلوا رو پخت و به پوالد مسیج زدم 

 «.خرما تو خونه ندارم سر راهت بخر»

 پزخونه دید نهسمن خودش سه تا دیس حلوا رو تزئین کرد. وقتی پوالد از راه رسید و سمن رو توی آش

 ی خرما رو روی میز گذاشت و گفت:اخم کرد نه تشکر. جعبه

 من و آیهان تو حیاط منتظرتیم مهرو._

 ی خرما رو باز کرد و گفت:سری تکون دادم و رفت. سمن جعبه

 چینم.شو من خودم خرما رو توی ظرف میبرو آماده_

 با ما نمیاین بهشت رضا؟_

 سر خاک مادرش. نه. پوالد دوست نداره من برم_

دونستم به پوالد حق بدم یا لطف امروز سمن دونستم چه حرفی بزنم. نمیکمی این پا و اون پا کردم. نمی

 رو باور کنم؟!

 ممنون که زحمت حلوا رو کشیدین، من واقعا بلد نبودم._

 لبخند محوی به روم زد و با لبخند کوتاهی جوابش رو دادم.

، پوالد با وسواس خاصی که به نظرم پر از مهر بود با گالب قبر مادرش رو وقتی رفتیم سرخاک مادر پوالد

ی گل درست کرد. با چشم های رزی که خریده بود رو پرپر کرد و دور اسم مادرش یک حلقهشست. گل

 دیدم که کامال آروم گرفته و حاال از اون خشم و حرص صبح هیچ خبری توی حرکاتش نیست.می

 هایی که از صبح توی گلوش گیر کرده بود رو به زبون آورد.نمون رو شکوند و حرفکم سکوت بیآیهان کم

رسونه و خوبه که عین آتش فشان یهو فوران کنی و حال بدی ی جوش مییه روزهایی آدم رو به نقطه_

حال که داره از پا درت میاره رو خالی کنی و از خودت بیرون بریزی؛ اما امان از اون روزی که نتونی اون 

 بد رو بریزی بیرون و هی توی خودت فوران کنی و هی از درد خودت درد بکشی و آتیش دلت گُر بگیره.

 نگاهش به قبر بود و خطاب حرفش به پوالد.

درد بودیم. اگه کنم. من و تو خیلی جاها همدونم. درکت میمادرم اومد جای مادرتو گرفت. ناراحتی؟ می_

رفت منم جشن روز پدر دلم سوخت. اگه با دیدن مادرم کنار پدرت جشن روز مادر تو مدرسه دلت گ
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حرصت گرفت و دلت مادرتو خواست منم با دیدن پدرت کنار مادرم غیرتم بهم دهن کجی کرد و دلم 

 هوای بابامو کرد.

 هایی بود که از گریه غم انگیزتر بود.لبش کج شد و انگار خندید اما از اون خنده

سوزونی من شی و با آتیش غمت بقیه رو میخود میطور از خود بیرگ مادرت ایناگه تو روز سالگرد م_

 ای؟چی بگم که نه قبری از پدرم هست و نه جنازه

 هاش ماتم گرفت.آه کشید و دل من از دردِ دل

وفایی شد چون من هنوز امیدوارم که وفایی شد در حق پدر من ده برابر بیشتر بیاگه در حق مادرت بی_

 وفایی کرده رویدونه مادرم بیای نیست به خاطر اینه که پدرم زنده ست، نمرده فقط چون میجنازهاگه 

 برگشت نداره.

 اش بلند شد.ی پوالد گذاشت و با تکیه به اون از روی زانوهای تا شدهدستش رو روی شونه

خیلی احتیاج دارم  ی من احتیاج نداره اما من به حال خوب توگی؛ مادرت به خدابیامرزهراست می_

دونم کجا به عزای پدرم بشینم و کجا براش فاتحه ام که حتی نمیداداش. اونی که باید حالش بد باشه منی

 بخونم، تو هنوز مادرتو داری اما من از پدرم هیچی ندارم جز یه عقیق یادگاری.

اما مطمئن بودم که گوشش بطری خالی گالب رو برداشت و از ما دور شد. نگاه پوالد به قبر مادرش بود 

 های آیهان بوده.به حرف

 دونستم آدمی نیست که پشیمونیش رو به زبون بیاره؛دونستم از رفتار صبحش پشیمون شده و اینم میمی

کرد و برای من تابش آروم گرفته بود برام کافی بود. آیهان داداش خطابش میاما همین هم که دل بی

 رم هاوش نداشت.برادرشوهرم هیچ فرقی با براد

کرد. دیس خرما و حلوا رو برداشتم و پوالد رو به آیهان نگاه کردم که کنار شیرآب داشت بطری رو آب می

با مادرش تنها گذاشتم تا کمی از دردهای دلش رو با حرف زدن کم کنه. در حینی که خرماها رو پخش 

س خرما که خالی شد به سمتش رفتم کردم چشمم به آیهان بود که یکی دوتا از قبرها رو شست. دیمی

د اراده منم فاتحه خوندم و بعو پای قبری که مشغول شستنش بود نشستم. در حال خوندن فاتحه بود. بی

 پرسیدم:

 قبر کیه؟_
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 های روی قبر چرخید و جواب داد:نگاهش روی نوشته

 آقای محسن کرمعلی._

 از فامیالتونه؟_

 نگاهم کرد.

 نه._

 همکارات؟_

 شناسمش.جان نمینه مهرو_

 پس چرا قبرشو شستی؟!_

د وقتی تر شبدون این که حرفی بزنه بلند شد و دوباره با بطری خالی به سمت شیرآب رفت. نگاهم گیج

 ی اومدن پوالد نشدم.یک قبر دیگه رو شست. انقدر ذهنم درگیر کارش شده بود که متوجه

شوره و براشون فاتحه رکجا که بتونه قبرها رو میجا و تا هکنه میاد اینهروقت دلش هوای پدرش رو می_

 فرسته.می

م کردم. قبال هم گفته بودکردم کامل شناختمش اشتباه میبغض نشست توی گلوم. هروقت که حس می

 ها کار راحتی نیست.که شناختن کاکتوس

*** 

ه که دست آیهان ب وقتی به باغ برگشتیم حوالی عصر بود. هوا سرد شده بود و بارون گرفته بود. همین

 سمت زنگ ساختمون اصلی رفت صدای بلند مرتضی رو شنیدیم که گفت:

 کنی یکی عین خودت.داری دختر منم می_

 وقتی صدای بلند سمن رو شنیدیم که فریاد زد:

سگ من شرف داره به امثال تو آقامرتضی. هه یادت نره این آقایی رو از همین منی داری که االن انقدر _

ها دست کسی رو که نونشون میده گاز . شنیده بودم بعضی سگکنیخطابش می« تو»چیز و بیارزش بی

 گیرن اما به چشم ندیده بودم که االن به لطف این خطای سها با چشم خودم دیدم.می

هاش درست عین دل من آشفته. ناراحت به آیهان نگاه کردم که ابروهاش سخت در هم تنیده بود و چشم

ترم شده بود. زنگ رو خودم زدم تا مادرش با شنیدن صدای دعوای مادرش و شوهرش ناراحت بود و حاال
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قبری که  نامروز خودم دیدم که نگاهش به هزاربه خودش بیاد و بیشتر از این حال مردم به هم نریزه. ا

اال که حخواستم ی ابدی پدرش نبود چقدر با حسرت بود و ناامید، نمیپیش روش بود و هیچ کدوم خونه

ها، رویای یکی عین من پذیرش توی حالِ بد زندگی مادرش ناامیدترش کنه. چقدر فرق بود بین ما انسان

ی شد توی قبری که جنازهآکادمی بلشوی و رقصنده شدن بود و رویای یکی عین آیهان هم خالصه می

اش گل ببره. چه داغی روی ی پدرش رو دربرگرفته باشه و اون هر آخر هفته بره به دیدنش و برپیدا شده

 زد.دلش مونده بود و چه زجری داشت این رویا و چه محکم بود مردِ من که دَم نمی

وقتی سمن در رو باز کرد نگاهش روی صورت آیهان ثابت موند. ترسیده بود و خجالت زده و اما نگاه آیهان 

رانش رو به سمت من سوق داد. به زمین بود. زیر لب سالم کرد و از کنار مادرش گذشت. سمن نگاه نگ

 رفتم داخل. پشت سرم در رو بست و گفت:

 دیر کردید! ناهار منتظرتون بودم._

 بدون این که دعواش با مرتضی رو به روش بیارم جواب دادم:

 ناهارو بیرون خوردیم._

اه نگهاش پیدا بود به ساعت بزرگ وسط سالن سری تکون داد و با اضطرابی که از صورت در هم و چشم

 انداخت.

 چیزی شده سمن خانوم؟_

 نه. برو لباساتو عوض کن._

 رفت.ها میصدای مرتضی هم من رو میخکوب کرد، هم آیهانی رو که داشت به سمت راه پله

 شه.کنی سمن خانوم؟ گندکاری دخترت از زیر سر همین عروس جنابعالی بلند میچرا پنهان می_

صبی های عیک لحظه یاد نگاه د و تیز به مرتضی نگاه کرد کهسمن لبش رو به دندون گرفت و جوری تن

 برام تداعی شد. نآیها

 رودربایسی گفت:آیهان برگشت و رو به مرتضی بی

زنی. یا مراقب حرفات باش یا اگه یه وقت دندونات ریخت کف ی زن من حرفی میتازگیا خیلی درباره_

کنی آقامرتضی. اگه تا امروز، اب و روان من بازی میحلقت تعجب نکن؛ چون این روزها زیادی داری با اعص
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دقیقا بیست و یک سال خفه موندم به خاطر این نبوده که تو زندگیم قبولت کردم به خاطر حرمت مادرم 

 بوده اما حاال که فهمیدم بین شما حرمتی نمونده من حرمت چی یا کی رو نگه دارم؟

ی اش رفت آیهان خیلبرداشت و دستش به سمت یقه همین که مرتضی با عصبانیت به سمت آیهان قدم

 هاش گفت:زود مچ دستش رو میون هوا گرفت و خیره به چشم

 بریم.ها رو سر میدردتو بگو اگه با حرف زدن حل نشد اون موقع حرمت_

 مرتضی با حرص دستش رو عقب کشید و طلبکار غرید:

 بود.که یک ظهر باید خونه می ساعت پنج عصره و دختر من هنوز نیومده خونه در صورتی_

 هجوم نگرانی رو به صورت آیهان احساس کردم اما سعی کرد خونسردیش رو حفظ کنه.

 شه؟اون وقت این به زن من چه ربطی داره که گفتی همه چی از زیر سر اون بلند می_

 هاش رو محکم مشت کرده بود و تموم صورت و گردنش از شدت حرص ومرتضی در حالی که دست

 عصبانیت سرخ شده بود داد زد:

زنگ زدم به گوشی سها تا بپرسم کدوم گوریه یه پسر گوشیشو جواب داد و تا صدای منو شنید قطع _

 کرد.

 آیهان هنوز خونسرد بود.

 هنوز ربطش رو به زن خودم نفهمیدم._

یستاد. آیهان ا شون برداشت که با نگاه تندخره به یقه آیهان چنگ زد. سمن یک قدم به سمتمرتضی باأل

هاش ی آیهان رو توی مشتآیهان دوباره رو کرد به مرتضی. مرتضی در حینی که با تمام توانش یقه

 چلوند غرید:می

 انقدر زنم زنم نکن._

دونستم آیهان این کارو انجام میده، برای خواستم حرفی بزنم و از خودم و غرورم دفاع کنم اما میمی

 ردم.همین ایستادم و فقط نگاه ک

آیهان دستش رو با همون خونسردی که از نگاه و حرکت آروم دستش پیدا بود روی مچ مرتضی گذاشت. 

ی خودش جدا کرد و با هاش خیره شد و طی یک حرکت سریع دستش رو از یقهچند ثانیه به چشم
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ه ر کطوپیچوندن دستش اون رو پشت سرش قفل کرد و صدای داد مرتضی از درد بلند شد. آیهان همون

 هاش و صورتش که از درد مچاله شده بود گفت:آورد خیره به چشمبا دستش به مچ مرتضی فشار می

 ها و مشکالتتون نیار تا انقدر زنم زنم نکنم.دلیل وسط بحثانقدر پای زنم رو بی_

ب والب شده بود و اون مغلبهش غ لبخند پیروزی کنج لبم نشست. خبیث نشده بودم اما از این که آیهان

زد تا کشید راضی بود که حرفی نمیمونده بود خوشحال شدم. انگار سمن هم از دردی که مرتضی می

مرتضی رو از خودش عقب  اشای بعد دستش رو ول کرد و با فشار به شونهرهاش کنه؛ اما آیهان لحظه

 هاییدر اومد و با اخمزد، دونستم اوج خشم درونش رو فریاد میحالتی که میاش از بیخره چهرهروند. باأل

 غلیظ پرسید:

 به دوستاش زنگ زدید؟_

 داد همراه با غیظ جواب داد:طور که با صورت در هم مچ دستش رو ماساژ میمرتضی همون

 سها دوستی نداره._

 آیهان کالفه چنگی به پشت گردنش زد. گفته بود سردرد داره و رگ گردنش هم گرفته.

 مرتضی با نگاهی به من گفت:

 خونه.این خونه همه تغییر کردن. معلوم نیست کی چی تو گوششون می تو_

 تفاوت گفتم:سکوتم رو شکوندم و بی

گید االن تقصیر منه که دخترتون نیومده خونه و گوشیش رو یه پسر االن منظورتون چیه؟ یعنی می_

 غریبه جواب داده؟

 گنده.ا هم میهوقتی یه سیب زمینی گندیده توی کیسه باشه باقی سیب زمینی_

 تا آیهان خواست حرفی بزنه خودم زوتر هشدار دادم:

 دار آقامرتضی.احترام خودتو نگه_

 مگه تو احترام منو نگه داشتی دختر خانوم دکتر؟_

ی اون سیلی رو دلتونه! من که معذرت خواهی کردم. بیشتر از اونم از دستم برنمیاد. پس هنوز کینه_

 گیره.این کار حرص و خشم خودتون آروم می کنم ببخشید چون باتوصیه می

 سمن پوزخند صدا داری زد و با تمسخری که توی کالمش پیدا بود گفت:
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ن ی مرتضی از سیلی تو نه، بلکه از رفتره. کینهها اصال از یادش نمیها بدی آدمآقامرتضی برعکس خوبی_

 مادرته.

 تر کرد و ادامه داد.پوزخندش رو غلیظ

ندازه گردن ی سها رو میگری های تازهداره اشتباهات خودش رو بندازه گردن بقیه. یاغیایشون عادت _

گه فروغ رو از راه به در کرده ندازه گردن پدرت و میطور که طالق چند سال پیش مادرت رو میتو همون

 .دونیه جای بقیه خودتو مقصر ببود. هه کاش یه بارم که شده ب

 احترامش به باد رفته به نقطه جوش رسید و داد زد: مرتضی که دیگه تمام عزت و

 کشم.تا نیم ساعت دیگه سها نیاد خونه این باغ رو به آتیش می_

 کرد جوابش رو داد:طور که از سالن گذر میسمن همون

 هرکی این کارو نکنه مرد نیست._

 آیهان سکوتش رو پایان داد و گفت:

 کجا میری مادر؟ شما نگران سها نیستی؟_

 من ایستاد و نگاهی به آیهان و بعد به مرتضی انداخت.س

شو سرش در میارم. اون موقع که این خونه هستم و به مرتضی هم گفتم هر بالیی سر دخترم بیاد تالفی_

 میره یا یه روزی پری توی قفس یا میفهمید که هر پرندهکرد قفس باید اینم میرو برای اون دختر می

 زنه و میره.می

 تر ادامه داد.تر و کوبندهمرتضی تلخ رو به

 بینم.هر بالیی سر سها بیاد من از چشم تو می_

 های سمن رو تالفی کنه آیهان با تحکم گفت:قبل از این که مرتضی با زبون تلخش تلخی

 بس کنید. به جای این که دنبال مقصر و شاخ و شونه کشیدن برای هم باشید برید دنبال سها بگردید._

 هاش گرفت. با دندون قروچه غرید:خودش رو روی مبل انداخت و سرش رو بین دستمرتضی 

بره. معلوم نیست اون نره خری که گوشیشو ی کثافت هر جا هست داره غیرت و آبروی منو سر میدختره_

تونه باشه جز یه نامرد که گولش زده. اگه بالیی سرش بیاره من با حرف مردم جواب داد کیه؟ هه کی می

 یکار کنم؟چ



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

636 
 

 سف گفتم:أبا ت

 به جای این که نگران دخترتون باشید نگران حرف مردمید؟_

 تیز نگاهم کرد.

 دونی چیه؟تو غیرت می_

 دونه غیرت چیه شمایید.بله، اونی که نمی_

 از جاش بلند شد و با پوزخند جوابم رو داد:

 منو با پدرت اشتباهی گرفتی دخترجون._

برد اما با آرامشی که سعی در حفظش داشتم ز حرص داشت منو تا خفقان میدر حالی که بندبند وجودم ا

 جواب دادم:

پدر من انقدر غیرت داشت که به جای محدود کردن مادرم از درس پا به پای مادرم برای رسیدن به _

آرزوهاش تالش کرد. غیرت برای شما چیه؟ محدود کردن ناموستون از درس؟ از سفر؟ از لباسی که 

دوست داره بپوشه؟ از آرایش؟ از حرف زدن؟ از خندیدن؟ هه آقامرتضی پدر من وقتی صدای خودش 

گفت صدای کرد و میشد و با لذت و آرامش به من نگاه میشنید تمام وجودش چشم میی منو میخنده

د گرفتی هاتون از دخترتونی زندگی من و مادرته اما شما لبخند رو با خودخواهیهات ملودی عاشقانهخنده

های شو بشنوه و آبروی شما به خطر بیفته. پدر من اگه صدای خندهتا مبادا یه مرد غریبه صدای خنده

غیرتیش نبود به خاطر عشقی بود که به من داشت. به خاطر این بود که منو دوست داشت به خاطر بی

ادا هستین. یه بازیگر که  آورد. شما فقطها رو در نمیدونست و ادای با غیرتمعنی درست غیرت رو می

فقط سعی داره به چشم مردم خوب و با غیرت و با آبرو دیده بشه در صورتی که آبروی خودش رو با این 

 همه محدودیت و بدبینی جلوی دختر نوجوونش از بین برده و اسم جاهلیتش رو غیرت گذاشته.

دونستم که این مرد روز به د و میشنگاه پر از نفرت مرتضی یک لحظه هم از نگاه محکم من کنده نمی

ی انتقام اما برای من مهم نبود. حرف درست رو باید زد تا شه و بیشتر تشنهروز بیشتر دشمن من می

 ی درستی به خودشون نگیرند و حاکم نشند.ها جلوهنادرست

ضی به مرتمون رو از بین برد. سمن به جای این که در رو باز کنه صدای زنگ خونه سکوت سنگین بین

 نگاه کرد و هشدار داد:
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 مراقب رفتارت باش._

اش رو به عقب خت و با حرص شونههمین که مرتضی به سمت در پا تند کرد سمن خودش رو جلوش اندا

 ل داد و عاصی غرید:هُ

 مرتضی!_

 وقبل از این که مرتضی به سمن غلبه کنه به سمت در رفتم و در رو باز کردم. سها بود؛ با چادری خیس 

رش رو از سرش کند هایی به سردی یک سرزمین پوشیده از برف. وارد خونه شد و همین که چادچشم

ی پر دردش میون جیغ ل داد به یک طرف و سمن افتاد روی زانوهاش و صدای نالهمرتضی سمن رو هُ

کرد.  تتیز سها گم شد. مرتضی چنان محکم بهش سیلی زد که با در برخورد کرد و پیشونیش به در اثاب

آیهان که رفته بود تا به مادرش کمک کنه تا بلند بشه، خیلی سریع به سمت مرتضی که قصد داشت 

 لش داد و فریاد زد:ها رو بزنه دوید و محکم به عقب هُدوباره س

 بسه!_

ای ایستاده بودم و مبهوت نگاهشون اش که دست به دهن گوشهمن چنان شوکه شده بودم از رفتار وحشیانه

و رقصید رهام میهق سها چنان دلم آتیش گرفت که بغض کردم و با اشکی که توی چشمدم. از هقکرمی

 به مرتضی گفتم:

 تری؟تر بزنی با غیرتبهتون گفتن هر چی محکم_

 مرتضی نفس نفس زنان غرید:

و ی تاتون برید. کسی حق نداره دخالت کنه، مخصوصاً تویی که هیچ کارهدونم و این دختر همهمن می_

 این خونه.

 های پر از حرصش.ام رو پس زدم و با انزجار چشم دوختم به چشمجلوش ایستادم و اشک روی گونه

ب زنیم، خوجا خونه ست و ما یه خانواده. باهم حرف میجا جنگل نیست که قانونش دریدن باشه، ایناین_

 کنیم. گیریم نه این که نشنیده و نفهمیده قصاصشنویم و بعد تصمیم میمی

ام به سها که توی بغل آیهان مچاله شده بود نگاه کرد شنید که از باالی شونهدید و نمیانگار اصال منو نمی

 و غرید:

 کشم یا خودمو.امشب یا تو رو می_
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کردید یا چون دختره طور برخورد میچرا؟ چون گوشیشو یه پسر جواب داده؟ اگه پسر بود هم همین_

 غیرتتون این لکه رو با خونش تمیز کنید؟خواین به حکم می

اش هدندون روی هم سایید و با فکی منقبض و حرصی که توی این مرد تمومی نداشت و هر لحظه شعله

 شد گفت:بیشتر می

 به تو مربوط نیست._

پس به کی مربوطه؟ به مادرش مربوط نیست، به برادرش آیهان مربوط نیست، به پوالد مربوط نیست _

 مربوطه؟ پس به کی

 با انگشت شستش به خودش اشاره کرد و شمرده و قاطع گفت:

 به من؛ چون من پدرشم._

 اما این پدری کردن نیست._

 تو الزم نکرده به من پدری کردن یاد بدی._

 هق به حرف اومد:یک قدم به سمت سها برداشت که سها خیلی زود با هق

باهم بریم سر خاک مادرش اما نبود خونه. تمام مدت پیشت ی داداش پوالد تا بعد از امتحان رفتم خونه_

شد بهش زنگ بزنم. به خدا دروغ در منتظرش بودم اما نیومد. گوشیمم تو یونی گم کرده بودم و نمی

 گم.نمی

سرش رو باز توی آغوش آیهان فرو برد و بیشتر از قبل هق زد. آیهان دست کشید روی سرش و آروم 

 بوسیدش.

 عزیزم. برو تو اتاقت_

سها نگاهی پر از ترس به پدرش انداخت و همین که خواست از کنارش رد بشه مرتضی به دستش چنگ 

 هاش رو جمع کرد.زد. سها با ترس شونه

زم یا نه؟ ریکنم؟ هه کورخوندی دختر. از فردا تو پاتو از در بذار بیرون ببین خونتو میفکر کردی باور می_

 شه یا نه.تو از در بذار بیرون ببین قلم میدانشگاه. فردا پادانشگاه بی

 آیهان دستش رو از دست سها جدا کرد و رو به من گفت:

 سها رو ببر تو اتاقش._
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چادرش رو از روی زمین جمع کردم و دست سها رو گرفتم. سمن میون راه چادرِ خیس رو از دستم گرفت 

 و خطاب به سها گفت:

 تی دانشگاه تمیز باشه.ندازم تو لباسشویی تا فردا که رفمی_

تونه از دانشگاه رفتن منعش کنه. خواست با این حرف به دخترش اطمینان بده که مرتضی نمیانگار می

هاش روی تخت نشست و زانوهاش رو بغل گرفت. هنوز وقتی وارد اتاق سها شدیم بدون تعویض لباس

وی میزِ آرایشی که هیچ لوازم آرایشی ی دستمال کاغذی رو از رزد. جعبهکرد و از ترس هق میگریه می

روش نبود برداشتم و کنارش نشستم. صورت خیسش رو پاک کردم و اون با خجالت بیشتر توی خودش 

 مچاله شد.

صبح تو که رفتی دانشگاه من و آیهان و پوالد رفتیم بهشت رضا، ناهارم بیرون خوردیم. پوالد واسه همین _

 اش نبود.خونه

شه. از پیشونیش در اثر اصابت به در قرمز شده بود و مطمئن بودم به زودی کبود می ایحرفی نزد. گوشه

هاش چشم دوخت به دستم برای نوازش روی سرش نشست که خودش رو عقب کشید و با ترسِ چشم

 من و با التماسِ صداش گفت:

نگ داداش آیهان زشه گوشیتو بدی یه زنگ بزنم بهش تا اگه بابا یا دانشگاهیمه. میگوشیم دست هم_

جواب نده. به خدا تو دانشگاه گمش کردم. وقتی از گوشی دوستم بهش زنگ زدم فهمیدم  ،زدن به گوشیم

 ها پیداش کرده. بهم گفت فردا تو یونی بهم پس میده.یکی از سال باالیی

 گی.خب بهش آدرس بده تا برات بیاره و پدرتم مطمئن بشه که دروغ نمی_

 داد و گفت:سرش رو تکون  فوراً

بره. توروخدا زن داداش. اگه بابا دوباره بهش زنگ بزنه و اون جواب طوری بابا آبرومو جلوش مینه، این_

 شه.بده بابا بیشتر حساس می

با تردید گوشیم رو از جیب شلوار جینم در آوردم و قبل از این که با میل خودم اون رو به طرفش بگیرم 

 رو وارد کرد و گوشی رو کنار گوشش گذاشت.سریع از دستم قاپیدش. شماره 

 الو کا..._

 داشتم انداخت و مکث کرد.نگاهی به من که چشم ازش برنمی
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 سالم آقای نداف. من زرنگارم. مگه من بهتون نگفتم اگه کسی با گوشیم تماس گرفت جواب ندید؟_

کردم یک کرد و حس میمیشنیدم اما سها زیرچشمی نگاهم صدای پسری که اون طرف خط بود رو نمی

 لنگه.جای این ماجرا می

 گیرم. ممنون. خداحافظ.خاموشش کنید من خودم فردا میام ازتون می_

 گوشی رو به سمتم گرفت و زیر لب تشکر کرد.

 سها چیزی هست که بخوای به من بگی؟_

ا داد سهشدار میجوشید و مغزم هبا تکون سرش جواب منفی داد. در حالی که دلم عین سیر و سرکه می

 کنه از روی تخت بلند شدم و گفتم:یک چیزی رو داره پنهون می

 شی.با لباس خیس نخواب مریض می_

هاش رو بست. در رو باز کردم اما قبل از رفتن نگاهی بهش توجه به حرفم روی تخت دراز کشید و چشمبی

 یم اما االن وقتش نبود.زدریخت. باید باهم حرف میصدا اشک میلرزید و بیانداختم. می

 از اتاق بیرون رفتم که با آیهان رو به رو شدم.

 نگران نباش. بذار یکمی بخوابه تا آروم بشه. خیلی ترسیده._

 نفسی گرفت و چنگی به موهاش زد.

 بهتر نیست ببریمش دکتر؟ سرش خیلی محکم به در خورد._

 نه، جای نگرانی نیست. مادرت حالش خوبه؟_

 کنه.رد میزانوش خیلی د_

 دندون روی هم سایید و غرید:

 دونه مادرم پوکی استخون داره.مردک انگار نمی_

 دست روی بازوش گذاشتم و سعی کردم آرومش کنم.

 شند.نگران نباش. ایشاال بهتر می_

هاش حرف به سمت اتاقمون رفت و دنبالش رفتم. روی مبلِ کنار پنجره نشست و سرش رو بین دستبی

های سها راسته یا نه برای پیدا کردن گوشیش دونستم آیهان برای این که مطمئن بشه حرفمیگرفت. 

 تونه پیداش کنه، به خاطر همین هم گفتم:کنه و با توجه به شغلش خیلی هم راحت میاقدام می
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 یکی از دانشجوها گوشیشو پیداش کرده، فردا قراره بره ازش بگیره._

 نستم که شنیده و به خاطر حال بدش میل حرف زدن نداره.دوواکنشی نشون نداد اما می

وارد سرویس بهداشتی شدم تا آبی به دست و صورتم بزنم که صدای پیام گوشیم بلند شد. شیر رو که باز 

که  ی ناشناس بود. پیام روکرده بودم بستم و گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم. پیام از طرف یک شماره

 ام حبس شد.ن نفس توی سینهباز کردم با خوندن مت

مکی خودم جنس بنجل میارم؟ یه جوری رفتی تو دیدی گفتم من هواتو دارم، آخه مگه من واسه کک»

 «.خالیکه گوشیت یادت رفت موشِ خالفاز 

بالفاصله بغضِ وحشت به گلوم حمله کرد. زانوهام سست شد و به روشویی تکیه زدم. لب روی هم فشردم 

و بگیرم و حقیقت ماجرای امروز رو بفهمم اما با یادآوری این که گوشی من تمام مکالمه و خواستم شماره ر

 ی چند لحظه پیش سها رو آوردم.کنه مکالمهها رو خود به خود ضبط می

 الو کا...سالم آقای نداف. منم زرنگار._

 صدای جوون پسر توی سرویس پیچید و با دلهره صدا رو کمتر کردم.

 شه من صدای موشِ ترسوی خودمو نشناسم؟مگه میشناختم سها. _

 مگه من نگفتم اگه کسی با گوشیم تماس گرفت جواب ندید._

قتی اما و ی جدید شیما زنگ زدیم حتما خودتی که با شمارهردمکی، یادم رفت. فکر کببخشید کک آخ_

 صدای زمخت باباتو شنیدم سریع خاموشش کردم.

 گیرمش.م ازتون میخاموشش کنید من فردا میام خود_

 جون، کجا میای؟ مهمونی؟_

 ربط به حرف نداف گفت:و در آخر صدای سها که بی

 ممنون. خداحافظ._

هام گاز گرفتم. از شدت استرس دلم درست گوشی رو مضطرب توی مشتم فشردم و لبم رو بین دندون

ی دم. حال آیهان االن به قدردونستم کار درست چیه تا انجامش بتپید. سردرگم بودم و نمیعین قلبم می

تونستم بیشتر از این نگرانش کنم و از طرفی با دیدن رفتار وحشیانه مرتضی اصال جرأت بد بود که نمی
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زدم بخشیدم. اول باید با سها حرف میآورد خودم رو نمیگفتن حقیقت رو نداشتم. اگه بالیی سر سها می

 این دختر داره چه بالیی سر خودش و زندگیش میاره. فهمیدمشنیدم. من باید میو توضیح اون رو می

***  

 شنیدم وزد به اضطرابم صدای تیک تاک ساعت رو میتوی سکوت وهم آورد اتاق که بیشتر چنگ می

زدم این کرد. حدس میشون میی آیهان که با شدت از سینه بیرونهای کالفهگاهی هم صدای نفس

بر بود اما خگیره. با این که از مسائل اصلی بیار مشوشش نشئت میخوابی و کالفگی از سردرد و افکبی

حسابی نگران سها شده بود. شنیده بودم که بعد از اتمام نمازش، مثل هرشب که یک سجده طوالنی 

خدایا عاقبت این »های دلش زیر لب زمزمه کرده بود کرد میون خواستهرفت و با خدا دردِ دل میمی

 «.آمین»و من با تمام وجودم لب زده بودم « ندخترو به خیر بگذرو

دیگه نتونستم طاقت بیارم و از تخت پایین اومدم. ربدوشامبر بلندم رو تنم کردم و شالم رو از روی پاتختی 

 برداشتم و روی موهای بازم انداختم. همین که در رو باز کردم صداش رو شنیدم که پرسید:

 کجا میری؟_

 دیدم.نمی توی تاریکی اتاق صورتش رو

 بره، میرم یه هوایی بخورم.خوابم نمی_

 موقع برگشتن یه مسکن برام بیار._

 شه سه تا!با این یکی می_

شم. از اتاق بیرون رفتم و راه اتاق سها رو در پیش گرفتم. آروم در دونستم حریفش نمیحرفی نزد و می

بیدار بود و کتابی جلوش باز بود اما فقط باز طور که انتظار داشتم اتاقش رو باز کردم و داخل رفتم. همون

شه. دونست افکار این دختر پیش کیه و به کجا ختم میاش بود و خدا میهای ملحفهبود! نگاهش به گل

اش کشید. با دیدن من خودش رو روی تخت جمع و جور کرد و با خجالت دستی به موهای به هم ریخته

ه جوابم رو داد و به کتابش چشم دوخت. نگاهم روی موهای کنارش نشستم و حالش رو پرسیدم. کوتا

تر مجعدش چرخید و دستی به انتهای موهاش کشیدم که خیلی زود توی خودش جمع شد و کمی عقب

 رفت.

 چقدر حالت موهات قشنگه._
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 کمی مکث کرد و بعد گفت:

 اما من موی لخت دوست دارم._

اد به نفس پایینی داره اما دلیل این همه منزوی بودن دونستم این دختر از خودش راضی نیست و اعتممی

 رو هنوز نفهمیده بودم. دلیل رو آوردنش به موادمخدر، دلیل این همه تنهایی و گوشه نشینی.

 ام که حرفاتو بشنوم.سها من آماده_

 زیر چشمی نگاهم کرد.

 چه حرفی؟_

 قرار بود بعد از اومدن از دانشگاه با من حرف بزنی._

 هاش لرزید.هاش و لباشک حلقه بست توی چشم خیلی زود

 به داداش آیهان گفتی؟_

 نه من سر قولم هستم، تو هم لطفا سر قولت بمون و همه چی رو بهم بگو._

 کید کردم.أتا خواست لب باز کنه ت

 راستشو بگو. تموم حقیقت رو._

لرزید، هم تنش و هم صداش میعین برگ بید لبش رو بین دندون هاش فشرد و زانوهاش رو بغل گرفت. 

 های معصومش.و هم مردمک چشم

ی دوستم شیما. اهل تهرانه اما دانشگاه مشهد قبول شده و یه روز که با مامان دعوام شد رفتم خونه_

 ی دانشجویی گرفته. حالم خیلی بد بود...جا خونهاین

 حرفش رو بریدم.

 چرا؟_

خوندم که دلگیره؛ خیلی دلگیر اما از کی و از چی هاش میهایی پر از غم. از چشمنگاهم کرد؛ با چشم

 دوست نداشت که بگه.

اما  خواستم بکشمسیگار بهم داد. نمی هترسید. برای این که آرومم کنه ی شیما وقتی حال بدم رو دید_

 رکنه. کشیدم و خوابم برد. یه خواب آروم، خیلی آروم. انقدگفت نیکوتین شادی آوره و کمی آرومم می

 آروم که برای چند ساعت به کل فراموش کردم که چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم.
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اش رو با دست لرزونش پاک کرد. و من نخواستم برای گفتن اون اشتباه ساکت شد و اشک روی گونه

 بزرگ تحت فشار بذارمش. نفس گرفت و ادامه داد.

ه حسی مغزی فرو رفته بودم کشایدم بی خیالی یاوقتی بیدار شدم حالم خیلی بهتر بود. توی یه بی_

کردم سیگار تا این حد آروم کننده باشه خندید دوستش داشتم. وقتی به شیما گفتم هیچ وقت فکر نمی

و گفت قاطی اون سیگار حشیش بوده. مات موندم. وقتی بهش گفتم حق نداشته از سادگیم سواستفاده 

دا کنی. دیگه حرفی نزدم چون واقعا از این که از اون خواستم از اون حال بد نجات پیکنه گفت فقط می

کردم. وقتی اومدم خونه با جای خالی داداش پوالد مواجه شدم حال بد رها شده بودم احساس سبکی می

و باز حالم بد شد. این خونه بدون حضور داداش پوالد برام شده بود مثل یه قفس. قبل از اونم یه قفس 

 کردم اما دیگه اون نبود.. من به شوق صدای آواز اون تحمل میخوندبرای من می بود اما یه پرنده بود که

 نگاهم کرد.

 من خیلی تنها شدم._

 دستم رو روی موهاش کشیدم و در حالی که از بغضش دلم ریش شده بود ازش خواستم ادامه بده.

اگه قراره »گفت هم میزد. بابا مامان همش به خاطر این که ترم اول مشروط شدم بهم سرکوفت می_

درس نخونی و مدام مشروط بشی دانشگاه نری بهتره، این همه خرج تحصیلت کنم که آخرش مشروط 

ترسیدم از این که دیگه نذاره برم دانشگاه واسه « بشی؟ میری دانشگاه واسه درس خوندن یا خوشگذرونی؟

ودِ رفت. نبخوندم تو مخم نمیمی همین تصمیم گرفتم از ترم دوم نمرات خیلی بهتری بگیرم اما هرچی

 کرد و بدتر از همه این بود که منو مثل یه تیکه آشغال دور انداخت...داداش پوالد داشت دیوونم می

هقش بلند شد. سریع بغلش کردم. سرش رو درست عین یک گنجشک بغض سنگینش شکست و هق

 ام فرو برد و هق زد:پناه توی سینهبی

تونی تصورش رو بکنی. از مقایسه متنفرم و مامان خیلی زن داداش. انقدر که نمی خیلی تحت فشار بودم،_

ترسیدم که با هر حرکت کوچیکم کرد. از تهدیدهای بابا میهربار منو با نمرات خوب سارگل مقایسه می

شگاه نی جدید. تنها دوستم تو داذاره برم دانشگاه و مشروط شدنم هم براش شده بود یه بهونهگفت نمیمی

ی بانمک و تپلم اونو جذب کرده شیما بود. من نرفتم سمتش اون اومد سمت من، به قول خودش چهره

ه قرص کنه، معروفه بهاشو پاس میبود. وقتی از مشکالتم باخبر شد بهم گفت اون با قرص ریتالین امتحان
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نبود و تمرکز نداشتم  کردم اما به خاطر این که فکرم راحتشب امتحان. منم که تمام تالشم رو می

فهمیدم از پیشنهادش استقبال کردم. کاوه... یکی از دانشجوهای سال باالیی هر چیزی که دانشجوها نمی

ا تونم از اون بگیرم. بکرد، یه جورایی ساقی دانشگاه ست. شیما گفت قرصو میخواستن رو فراهم میمی

ده بود داشت اما دیگه دیر شام میفقط بیدار نگهخود شیما رفتم پیشش و گرفتم ولی اونم تاثیری نداشت 

قراری شد و یه بیکردم کنترل رفتارم از دستم خارج میشد کنار بذارمش. اگه چند روز مصرف نمیو نمی

فهمیدم بهش وابسته شدم. گفت چون میگفت اعتیاد نمیاره، دروغ میمزخرف سراغم میومد. کاوه می

هاش اینه که الغر کننده ست. منم که از این اضافه گفت یکی از مزیتذاشتمش کنار چون شیما مینمی

وزن لعنتی همیشه شاکی بودم احمقانه به مصرف ادامه دادم تا جایی که دیگه هیچ اثری روم نداشت و به 

 کنم.حشیش رو آوردم. مدت زیادی نیست که مصرف می

 ت:های غمگینم گفاز آغوشم بیرون رفت و با گریه خیره به چشم

 تونم بذارمش کنار زن داداش. توروخدا به داداش هیچی نگو.به خدا می_

 هایی که از ناراحتی کند شده بودند پرسیدم:سف سر تکون دادم و میون نفسأبا ت

 امروز پیش کاوه بودی؟_

 روی پاش مشت شد. آروم جواب داد: ی دستشهالت نگاهش رو ازم دزدید و پنجهبا خجا

اما درو باز نکرد. فکر کردم مثل همیشه وقتی از اف اف تصویر منو دیده  ؛اداش پوالدی داول رفتم خونه_

نخواسته درو باز کنه برای همین به گوشیش زنگ نزدم. از محله که اومدم بیرون با کاوه تماس گرفتم تا 

ا اما ب ؛رمبرای امتحانای باقی مونده برام قرص بیاره. وقتی فهمید سردرد دارم یه قرص بهم داد تا بخو

 .ازش خواستم منو ببره خونه شیمااما انقدر رفتارم غیرعادی شده بود که  ؛ریتالین فرق داشت. خوردم

تقریبا پنج ساعتی گذشته بود که هوشیاریم برگشت و تونستم به رفتارم مسلط بشم. منو یه جایی نزدیک 

 اما گوشیم تو ماشینش جا موند. ؛خونه پیاده کرد و خودش رفت

 رصی بهت داد سها؟چه ق_

 ای باال انداخت و بدون نگاه بهم، گفت:شونه

 دونم. کاوه هربار با یه چیز جدید میاد.نمی_

 دوست پسرته؟_
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 هاش مچاله کرد.تر از قبل میون پنجههاش رو روی هم فشار داد و ملحفه رو بیشتر و محکمچشم

 دونم.نمی_

 دونم؟یعنی چی نمی_

شو گرفتم اما یهو طوری شد. به خاطر این که ازش جنس بگیرم شمارهایندونم چی شد که یعنی نمی_

ام های عاشقانه میده. برام چندان اهمیت نداشت. کاوه معموال با نصف دخترهای یونی دیدم کاوه بهم پی

 نم.و عوض کر تونستم بالک کنم یا خطمبوده. من هیچ وقت باورش نکردم اما چون کارم لنگش بود نمی

 خاطر جنس تن دادی به رابطه باهاش!به _

 جواب داد: اًنگاهم کرد و سریعو هراس آلود هول زده 

 ای باهاش نداشتم.نه! من هیچ رابطه_

 شوکه و بهت زده گفتم:

 منظورم رابطه جنسی نبود سها!_

 هام بود.های گشاد شده از ترسش میخکوب چشمهنوز چشم

 های یونی...آخه بچه_

 گذاشت و نفس بلندی کشید.با درد پلک روی هم 

 م. با کساییدادمیتشخیص شناسم اما خوب بد رو هم دونم سها. منم دانشگاه رفتم، محیطش رو میمی_

 فرهنگم باشند نه این که...تراز و همشدم که همدوست می

و رکرد. باید اعتمادش کردم. نصیحت کردن درد این دختر رو درمان نمیساکت شدم. نباید سرزنشش می

 خواست بدوندادم. مطمئن نبودم از پسش بربیام اما دلمم نمیکردم و راه درست رو نشونش میجلب می

 منطقش در میون بذارم.این که بهش کمک کنم همه چی رو با پدر بی

 دونه اعتیاد داری؟گیره؟ اون میپوالد چرا از تو فاصله می_

 .شاکی نگاهم کرد

 من اعتیاد ندارم._

والد پ»خواست بگم کردم. سخت بود که بپذیری معتاد شدی، حتی خودم هم دلم نمیدرک میانکارش رو 

 «.دونه معتاد شدیمی
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 حرف بزن سها._

 به عقب خزید و باز زانوهاش رو بغل گرفت و سرش رو هم روی زانوهاش گذاشت.

 دیگه حرفی ندارم._

 تصمیمت چیه؟ ادامه دادن به این کار غلط یا ترک کردن؟_

 تنها جوابش بود. سکوت

 سها._

 سرش رو باال آورد و درمونده نگاهم کرد.

 گه سخته.شیما می_

 با امیدواری گفتم:

 اما تو دختر قوی هستی. منم کنارتم. ما از پسش برمیایم._

 اگه بقیه بفهمند چیکار کنم؟_

 کنند.اگه بفهمند حتما کمکت می_

 پوزخند زد.

 کشتم.بابا می_

 .آیهان کنارته_

 تر کرد.پوزخندش رو پررنگ

 اون فقط کنار سارگله._

؛ آیهان به قدری از خواهرش دور بود که نفهمیده دلگیر بود، و البته که حقم داشت چقدر این دختر از همه

کنه. و خود سها هم جوری دور خودش حصار کشیده بود و یم بود چه خطراتی خواهرِ جوونش رو تهدید

 برد.یمدید و به مشکالتش پی نیمرده بود که هیچکس اون رو نخودش رو توی تنهایی مخفی ک

گیری که هم اون قرصای لعنتی رو هم دوستای طوری رهات کنم، یا تصمیم میتونم اینسها من نمی_

 شم به خاطر خودت همه چی رو به پوالد بگم.تو ترک کنی یا این که من مجبور میسمی
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کم مقاومتش شکست و صدای ر از ترسش چکه کرد. کمهای معصوم و پهای درشتش از چشماشک

هام بل. چشمتر از قتر و با درد بیشتر. بغلش گرفتم، محکمپناههقش باز بلند شد، این بار بلندتر و بیهق

 رو بستم و آروم دست کشیدم روی موهاش.

 که در حق خودتدرسته که اشتباه کردی اما هیچ وقت برای جبران دیر نیست. بیا از امشب اشتباهی _

 دونم سخته اما تو دختر قوی هستی سهاجان.کردی رو با کنار گذاشتن اون آشغاال جبران کن. می

 التماس کرد:

 خواد بیشتر از این ازم متنفر بشه.به داداش پوالد هیچی نگو. دلم نمی_

 شه... هیچ برادری از خواهرش متنفر نمیهیس._

شد چنگ انداخت و باز التماس از شدن کمربند ربدوشامبر دیده میبه تاپ زیر ربدوشامبرم که در اثر ب

 کرد:

 توروخدا به هیچکس هیچی نگو._

هام رو روی هم فشار دادم و بغضی که از استرس و نگرانی توی گلوم جا خوش کرده بود مستأصل پلک

یچید. پهام نبض زد و درد توی تمام سیستم عصبی سرم هام نشست. شقیقهشکست و اشک توی چشم

ت دونستم کار درساش! میحالم بهتر از سها نبود و چه بسا که بدترم بود. مونده بودم بین سها و خانواده

های دونستم با، باخبر شدن مرتضی و سمن از اعتیاد سها اتفاقاش بگم از طرفی هم میاینه که به خانواده

صمیم تر تانه مرتضی رو ندیده بودم تا راحتخوشایندی در انتظار سها نخواهد بود. کاش امروز رفتار وحشی

 ترسیدم.گرفتم و این همه از گفتن این خبر بد نمیمی

کنار  ی اشکم آیهان روصدای باز شدن در اتاق رو شنیدم. نگاهم به سمت در چرخید. از پشت پرده

های ه چشم. هجوم نگرانی بترچهارچوب در دیدم. رنگ نگاهش تیرتر شد و اخمِ بین ابروهاش غلیظ

اش کامال مشهود و واضح بود. تکون نامحسوس سرش نشون از تأسفش برای مرتضی بود، حتما آشفته

 ربط هم نبود.کرد حال بد سها مربوط به رفتار پدرشه، که البته بیخیال می

 حرف از اتاق بیرون رفت و نخواست که سها با دیدنش معذب بشه یا خجالت بکشه. سها به گریه کردنشبی

 منتهاش خیس. انگار یک آغوش بیحال شد و تاپ من از اشکتوی آغوشم ادامه داد، انقدر که خودش بی

 یا شاید هم امن برای خالی کردن خودش پیدا کرده بود.
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ازم فاصله گرفت. بالشتش رو برداشت و زیپ رو پوشش رو باز کرد و از داخل بالشت یک قوطی سفید 

 رنگ در آورد و به طرفم گرفت.

 این اون قرصایی که امروز کاوه بهم داد._

 هام فشردم و با اطمینان گفتم:هاش رو توی دستلبخندی به روش زدم و قوطی رو گرفتم. دست

 شه.چی درست میهمه_

 هاش هجوم آورد.ی چشماش لرزید و باز اشک به کاسهچونه

 زن داداش نذار مامان بابام بفهمند._

 مونم.قولم میتو سر قولت بمون منم سر _

 قول میدم دیگه چیزی مصرف نکنم._

 ریم پیش یه مشاور. باید تحت نظر پزشک باشی.فردا باهم می_

 حرفی نزد و سکوتش نشون موافقتش بود. کتابش رو بستم و گفتم:

 بخواب._

روی تخت که دراز کشید ملحفه رو روش کشیدم و با خاموش کردن چراغ از اتاقش بیرون رفتم. وارد 

سرویس بهداشتی داخل راهرو شدم و قوطی قرص رو توی کاسه توالت خالی کردم و سیفون رو کشیدم. 

ی خیس خودم توی آینه نگاه کردم. خودم نبودم! کنار روشویی آبی به دست و صورتم زدم و به چهره

ه اما شیدونست این ماجرا به این آسونی و یک قول گرفتن ساده، حل نمدیدم که میتصویر زنی رو می

چی رو براش تعریف کرده و توی های دختری که با اعتماد همهاومد پشت پا بزنه به اشکدلش هم نمی

 پناهی هاش رو هق زده بود.آغوشش بی

*** 

ی توی دستم رو بستم و روی میز مقابلم انداختم. دکترقائم همراه با سها از اتاقش بیرون اومد. سریع مجله

های سرخ و متورم سها نگاه کردم و حالش رو پرسیدم. به جای و نگران به چشم از روی صندلی بلند شدم

 سها دکترقائم بود که با لبخند جواب داد:

 حال سها االن خوب نیست اما قراره که خوب بشه. مگه نه سهاجان؟_

 سها خیلی آروم سرش رو تکون داد که دکتر رو به من گفت:
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 من با شما یکم حرف دارم._

 جا منتظرم بشین.سهاجان تو این بله چشم._

ها نشست. همراه با دکتر وارد اتاقش شدم. پشت میزش جاگیر شد و تعارف حرف روی یکی از صندلیبی

 زد بشینم. نگاهم خیره بود به صورتش و منتظر بودم هرچه زودتر شروع کنه.

نشجوها برای افزایشِ کارِ ریتالین یه داروی محرک برای درمان اختالل بیش فعالیه اما یه سری از دا_

کنند. این قرص اغلب معروفه به قرص شب امتحان. برای تمرکز بیشتر و از بین رفتن مغزشون استفاده می

ش کم مصرفشه به همون شب امتحان اما کمکنند مصرفش ختم میکنند و فکر میآلودی مصرف میخواب

 ی که برای سها اتفاق افتاده.شند؛ دقیقا چیزشه و بهش وابسته میاز کنترل خارج می

 نگران پرسیدم:

 خطرناکه؟_

 دکتر کامال رک جوابم رو داد:

 شه.معلومه. حتی توی بعضی موارد منجر به مرگ می_

 دستم کنار پام مشت شد و پلکم پرید.

من با سها حرف زدم، توقع نداشتم توی همین جلسه اول انقدر حرف بزنه اما انگار که خیلی احتیاج _

خواست این حس رو با یکی در خودش رو خالی کنه. احساس گناه داشت از کارش و دلش میداشت 

میون بذاره تا کمی سبک بشه. متأسفانه دلیل اصلی رو آوردن سها به ریتالین یا حاال موادهای دیگه به 

 ترین اشتباهی تهدیدشخاطر این بوده که از سوی پدرش خیلی تحت فشاره. این که مدام با کوچیک

گ اش به هر ریسمانی چنذارند بره دانشگاه باعث شده سها برای حفظ این خواستهکنند که دیگه نمیمی

های پوسیده که خداروشکر قبل از پاره شدنش شما بزنه و حاال موادهای صعنتی شده یکی از این ریسمان

 تونید بهش کمک کنید.متوجه شدید و می

 های خشکم رو تَر کردم.مضطرب لب

 کنید چقدر طول بکشه تا ترک کنه؟می فکر_
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نهایتاً سی روز؛ اما اتمام این سی روز به این معنی نیست که سها کامال خوب شده. شاید بیمار توی این _

گه تر اینه که بیمار دیسی روز سم زدایی بشه و بدنش از مواد پاک بشه؛ اما چیزی که مهمه و البته سخت

 شه برای مصرف.نره سراغ مواد و دوباره تحریک ن

 اش چیزی بفهمند وخواد خانوادهبه نظرتون ممکنه که این سی روز بتونه تو خونه دووم بیاره؟ آخه نمی_

 دوست نداره که توی مراکز ترک اعتیاد بستری بشه.

 دکتر کمی فکر کرد و بعد جواب داد:

اقبت و چهارساعته تحت مرکنم توی یکی از مراکز بستری بشه تا بیست نه این که نشه؛ اما توصیه می_

 باشه. توی این دوران احتمال هر خطری هست...

 هام با هشدار ادامه داد.خیره به چشم

 مخصوصاً خودکشی._

ام رو به هام توی هم گره خورد و انگار توی دلم ماشین لباسشویی روشن شد و تمام دل و رودهدست

 گردش در آورد.

کنم اگه خودتون شند که اعتیاد داره. فکر میرفتارش باخبر می اش ازبه نظر من دیر یا زود خانواده_

 باهاشون حرف بزنید و وضعیت روحیِ خراب سها رو باهاشون در میون بذارید درک کنند و کمکش کنند.

 گیری داره.ی حساس و سختسها خیلی خانواده_

یاد رو کنار بذاره یکمی سخته. سر و صدا اعتدونم. خودش یه چیزهایی گفت اما این که سها بخواد بیمی_

 و حتی غیرممکن.

 ها و حال بدش رو پنهون کرد؟!شد پرخاشگریدونستم. مگه میخودمم می

های الزم تا جلوی در اتاق همراهیم کرد. از اتاق که بیرون رفتم با دیدن جای خالی دکتر با گفتن توصیه

 سها دلم هری ریخت. همین که خواستم صداش بزنم منشی گفت:

 .بیمارتون گفتن داخل ماشینتون منتظرتون هستن_

 «جلسه بعدی رو منشی تلفنی بهتون اطالع میده»با عجله از دکتر خداحافظی کردم و دکتر با گفتن 

ام رو به س شده توی سینهجوابم رو داد. از مطب که خارج شدم سها رو داخل ماشین دیدم. نفس حب

ل دادم و داخل ماشین نشستم. کیفم رو روی صندلی داخل مطب گذاشته بودم و حدس این که بیرون هُ
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سوئیچ رو از داخل کیفم برداشته کار راحتی بود. گوشیم توی دستش بود. وقتی نگاه پر از سوالم رو دید 

 گفت:

 به کاوه زنگ زدم تا بریم گوشیم رو بگیرم._

 ش.ماشین رو روشن کردم و به حرکت در آوردم

 خب؟ چی گفت؟_

 سرش رو به صندلی تکیه زد و مستأصل گفت:

 خوای باید بیای تولدم.تو میگه اگه گوشیمی_

 تو بده؟خواد گوشییعنی نمی_

 ی چشمش لغزید.اش لرزید و اشک از گوشهچونه

 ه.گزنه و همه چی رو بهش میگه باید حتما برم تولدش. اگه نرم از گوشیم به بابا زنگ مینه، می_

 هق زد:

 خواد بهم تهمت بزنه.اش جا گذاشتم. میگه باهم دوستیم و گوشیم رو خونهعوضی تهدیدم کرد که می_

 ای نگه داشتم و بطری آب رو از داخل داشبور برداشتم. بازش کردم و به طرفش گرفتم.گوشه

 یکم آب بخور._

نصف بیشتری از آب رو بلعید. اش چسبوند و های خشک و پوسته پوسته شدهبطری رو گرفت و به لب

 رنگش پریده بود و توی هوای به این سردی عرق روی پیشونیش نشسته بود.

 گیرم.تو مینگران نباش. آدرس خونه شو بده من میرم گوشی_

 با وحشت نگاهم کرد.

 کنه.نه، اگه شما بری بدتر لج می_

 خوای بری تولدش؟خوای چیکار کنی؟ نکنه میپس می_

 نه. معلومه که_

 پس چی؟_

 شم.ترش کنم. اگه به بابا زنگ بزنه بدبخت میخوام جِریمن فقط نمی_

 شو بلدی؟ذارم همچین کاری بکنه. آدرس خونهنمی_
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 سرش رو به معنی نه تکون داد.

 زنگ بزن ازش بگیر._

 هاش رو بست.هاش رو روی هم فشار داد و باحال بدی چشملب

 شو داره.زنم به شیما، اون آدرس خونهمی خوام دیگه صداشو بشنوم. زنگنمی_

 گوشی رو از دستش گرفتم.

 شو بگو.خیل خب، شماره_

 هق آرومش گفت. وقتی که با شیما تماس گرفتم گوشیش خاموش بود.شماره رو میون هق

 شو بده.آدرس خونه_

 نگاهی به ساعت انداخت و گفت:

 داداش. االن بابا واسه ناهار میاد خونه. منو ببر خونه زن_

ی کاوه و با ی شیما برای گرفتن آدرس کاوه و بعد میرم خونهبرم خونه و خودم میرم خونهتو رو می_

 گردم. نگران هیچی نباش. باشه؟گوشیت برمی

 هاش داد. وقتی مقابل در باغ ترمز کردم پرسید:جوابم رو با بستن پلک

 هام رو بگیره؟و پیامها زن داداش ممکنه داداش آیهان بخواد پیرینت تماس _ 

 هاش از بین بره.با اطمینان به روش لبخند زدم تا نگرانی

 داداشت به تو اعتماد داره._

 خجول و پشیمون لب زد:

 چقدرم که من قابل اعتمادم._

 پیاده شد و تا زمانی که وارد باغ شد با نگاهم دنبالش کردم. 

بخوره به مطب دکتر قائم بردمش. روانشناسی که ی این که کمی هوا وقتی مرتضی رفت سرکار به بهانه

شناختمش و به درخواست خود سها یک روانشناس کامال غریبه رو انتخاب کردم. سمن گفته اصال نمی

 ای برای دعوا با من یا سها پیدا نکنه.بود قبل از اومدن مرتضی برای ناهار برگردیم تا باز بهانه

 . نگاهی به پالک انداختمدم. کمربندم رو باز کردم و پیاده شدمی شیما ماشین رو متوقف کرجلوی خونه

 ی اف اف رو فشردم وو با مطمئن شدنم از پیدا کردن پالک مَدنظرم به سمت در سفید رنگ رفتم. دکمه
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ی دانشجویی که از در کوچیکش نقلی بودنش قابل حدس ی خلوت انداختم. یک خونهنگاهی به کوچه

 تقریبا باالشهر بود. ای کهبود و توی محله

آلود دختری همراه دوباره زنگ اف اف رو زدم و باز هم دوباره و سه باره و چهارباره و در آخر صدای خواب

 با غرغر از اف اف شنیده شد:

 کیه؟_

 سالم. شیماخانوم؟_

 تر از قبل به گوشم رسید.صداش کالفه

 شهزنی و این المصب وا نمیر زنگ میبله. شما کی هستی سرظهری آوار شدی رو سرم. وقتی یه با_

 یعنی نیستم یا شایدم کپه مرگمو گذاشتم.

 ای برای تأسف خوردن به خاطر رفتار زشتش.نه فرصتی داشتم و نه حوصله

 خوام اما کارم واجب بود.معذرت می_

 گی یا زیرلفظی بدم خدمتتون؟خب حاال کار واجبتو می_

 بیاید دم در.شه بیام داخل؟ یا اصال شما می_

 جا کاروانسرای مش ممده که هرکی دلش خواست بیاد تو برای قضای حاجت؟مگه این_

 من مهرو هستم، زن داداش سها._

ی نسبتا طوالنی مکث کرد و بعد صدای تیک باز شدن در و صدای غرغری که با خودش کرد چند لحظه

 رو شنیدم:

 ریخت رفته با بزرگترش اومده.شه، تپل بیبیا آخرش گفتم این پشمک حاج عبداهلل دردسر می_

هام در هم شد و بند کیف چرمم رو توی مشتم فشردم. وارد خونه که هایی که به سها کرد اخماز توهین

ای ازش یک جاکفشی چوبی به رنگ کرم وجود داشت و شدم با راهروی کوچیکی برخورد کردم که گوشه

داد. مسئولیتی صاحب خونه میای زردش نشون از بیهیک گلدون پیچک کنارش که خاک خشکش و برگ

نگ ای رای بود. در چوبی قهوهقهوه_یک جفش کفش پاشنه بلند جلوی در اصلی درست روی پادری کرم

های بادمجونی به روی قامت دخترِ جوون رو به روم که تکیه زده بود باز شد. بالفاصله نگاهم از روی کفش

شلوارک نارنجی با اون قلب قرمز درشتی که درست وسط تاپ خودنمایی به چهارچوب در چرخید. تاپ و 
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ی طالیی و ابروهای عسلی رنگش و اون خط چشمی کرد مناسب سنش بود اما موهای به هم ریختهمی

 داد.چه که بود نشون میش پشت پلکش نشون از دائمی بودنش بود سنش رو بیشتر از اونکه کهنگی

 سالم._

 اش رو توی صورتم کنجکاوانه چرخوند.های پف کردهپشت گوشش زد و چشم موهای پریشونش رو

 سالم._

 کنی بیام تو؟تعارفم نمی_

 هاش دیدم و نزدیک شدن ابروهاش به هم نشون از دست پیش گرفتنش بود.دویدن ترس رو توی چشم

 ام؟برای چی؟ من با زن داداش سها چه صنمی دارم که راهش بدم توی خونه_

 دم.پوزخند ز

 سوزونه.شو میکنه و باهاش جوونیمصرف می که سها صنمِ بین من و تو اون چیزیه_

 ی پف کرده از خوابش پرید.رنگ از چهره

 گی تو؟ من از هیچی خبر ندارم.چی می_

 های پر از ترسش گفتم:همین که خواست در رو ببنده دستم رو روی در گذاشتم و خیره به چشم

 خوام کمکم کنی.خوامم که توی دردسر بندازمت فقط می، نمیکردن تو من نیومدم برای توبیخ_

 گنگ نگاهم کرد.

خوای برای سها؟ خب اینو از اول بگو. فکر کردم از طرف برادرهای کمک؟ چه کمکی؟ ها مغزبادوم می_

 نوکرِ قانونش اومدی سروقتم.

 داد گفت:ای که سر میبه سمت همون گلدون خشکیده رفت و با خنده

زنه. هم اون بد اخمه ناراحت نشی به شوهرت گفتم نوکر؛ آخه خود سها همیشه نوکر قانون صداشون می_

 رو، هم اون خوشتیپه رو.

ای که از داخل جاکفشی کردم. با بیلچهدادم و به حرکاتش نگاه میهاش گوش میتوی سکوت به حرف

و برداشت و به طرفم پرت کرد. روی هوا ای کوچیک ربرداشت خاک توی گلدون رو زیر و رو کرد و بسته

 ی یک بسته آدامس شیک. پالستیک پیچ شده و حتی چسب کاری شده.گرفتمش. کوچیک بود؛ اندازه

 نگاهم از روی موادی که توی دستم معلق مونده بود به سمت شیما کشیده شد. چشمکی زد و گفت:
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 زنم به حسابش.بگو می_

دفعه با دست آزادم محکم زیر گوشش کوبیدم. هام فشردم و یکپنجهدستم مشت شد و بسته رو میون 

موهاش تمام صورتش رو احاطه کرد و دستش با حیرت روی صورتش نشست. ترسیده و گیج نگاهم کرد 

 ام غریدم:های به هم چفت شدهکه از الی دندون

هم عین خودشون به  شناسم؛ چون خودشون غرق کثافتن بدشون نمیاد بقیه روامثال تو رو خوب می_

لجن بکشند؛ اما این بار دست گذاشتی رو بد کسی. من پشتم به اون داداشایی که به قول تو و سها نوکر 

شند، پناهشون بقانون هستند اما هنوز یاد نگرفتن بشینند پای دردِ دل خواهرشون و نوکرِ خواهر تنها و بی

ون اگه مادر و پدر بودن دخترشون از درد اونا پناه کنم چگرم نیست. با مادر و پدر سها هم تهدیدت نمی

کنی. من پشتم به خودم گرمه و قولی که به آورد به تویی که دردشو با همچین دواهایی درمون مینمی

 سها دادم. قول دادم از این لجنی که تو کشوندیش توش بکشمش بیرون.

 اش و با پوزخند گفتم:ی مواد رو پرت کردم توی سینهبسته

تو سر و سامون بدند و به کار بندازند تا مغزبادومات باشه پیش خودت بلکه بتونند مغز از کار افتاده_

 رسه به قهقرا.بفهمی این راهی که در پیش گرفتی می

حرف نگاه ازم گرفت ای از ریمل زیرشون به جا مونده بود از اشک پر شد و بیهای سرخش که هالهچشم

 ی ورود به طور غیرمستقیم.رو نبست و این یعنی اجازهاش شد. در و وارد خونه

وسط هال کوچیک که ایستادم دیدمش که به سمت آشپزخونه رفت و توی سینک، آبی به دست و 

ک هایی که کنار سینش رو با دستمال گرفت و دستمال رو پرت کرد میون انبار آشغالصورتش زد. بینی

ی فندوقی رفت و روش لم داد. هنوز وسط و به سمت کاناپه جمع شده بودند. از آشپزخونه بیرون اومد

 هال ایستاده بودم، بدون این که تعارفم بزنه به نشستن گفت:

 خوای! گفتی از طرف سها اومدی!گفتی از من کمک می_

 برگشت به طرفم و با پوزخند نگاهم کرد.

ای از خواد. کمک دیگهمی خواست یعنی این که مغزبادوماومد سراغ من و کمک میسها هروقت می_

 دستم برنمیاد. به سالمت.

 به سمت کاناپه رفتم و رو به روش ایستادم.
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 خوام.ی کاوه رو میآدرس خونه_

 هام چرخید.نگاهش از روی تی وی خاموش خیلی سریع به سمت چشم

 واسه چی؟_

 گه.همه چی رو می زنه به پدرش و. تهدیدش کرده که با گوشیش زنگ میگوشی سها دستش جا مونده_

 فت:کشید گی سیگارش رو از روی عسلی چنگ زد و در حینی که یک سیگار بیرون میخندید و بسته

 هاشکنه. کافیه سها لب باز کنه و بگه داداش. از ترس کونشم که شده همچین غلطی نمیگه خورده_

 ذاره رو کولش و الفرار.پلیسن و اون وقت مثل سگ دُمشو می

 یش اخم کردم.از بد دهن

 کنه.گفته اگه سها نره تولدش حتما این کارو می_

گرفت کنده شد و بدون در حین فندک زدن دستش خشک شد و نگاه از سیگارش که تازه داشت گُر می

 پُک زدن به من نگاه کرد و با تردید پرسید:

 تولدش!_

که فندک رو پرت کرد روی ساکت و بدون حرکت نگاهش کردم و انگار سکوتم تردیدش رو از بین برد 

عسلی و حتی با حرکتی کامال عصبی سیگارش رو که حتی یک پُک هم بهش نزده بود توی جاسیگاریِ 

 روی عسلی خاموش کرد. خندید؛ با حالتی کامال هیستریک.

 شرف.ی بیپسره_

 به من نگاه کرد و انگار نگاه خنثی من آتیش انداخت به دلش که با حرص گفت:

ه کنی. هه بکنی؟ از باال به آدم؛ انگار که داری به یه حیوون نجس نگاه میطوری نگاه میینچیه؟ چرا ا_

وی زاره و بی نجس! یا به قول سها شیطان مؤنث! یا به قول خودت کسی که تو یه لجنقول کاوه قدیسه

ندو آشغال بوگشرف که تا خرش از پل گذشت عین یه تیکه ی بیتعفنش همه رو آزار داده. حتی اون کاوه

منو انداخت دور و دلش هوس سهای چادر چاقچولی رو کرد اما این دفعه زده به کاهدون. شیما نیستم 

 ی سها رو زیر زبونش زهرمار نکنم.مزه

 مبهوت گفتم:مات و 

 ؟!گیمیداری  چی_
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 .نیشخند زد

شو یدونستی سها پاکمیشناختی شناسی نه؟ اما اشتباه کردی. تو اگه منو میگفتی امثال منو خوب می_

اش من نذاشتم و به سها التیماتوم وندش خونهشکای بکه کاوه خواست به هر بهونه االن مدیون منه. وقتی

جا رونده و از بینه عین من از ایندفعه میشرف نشه که یهدادم که حواسش رو جمع کنه و خام اون بی

ناموس خواست از نئشگی و حال بدش ی بیکاوه. هروقت که جا مونده عین خر تو گل گیر کردهاون

سواستفاده کنه و در ازای مواد حاجت زیر شکمشو روا کنه منِ خر، منِ به قول تو لجن، منِ به قول خود 

رفتم تا براش مواد سها نارفیق که آوردمش تو این خط عین سگ پاسوخته از این پارک به اون پارک می

 «.لجن»و جور کنم تا عین من نشه به قول ت

 اش راه گرفت، عصبی پاکش کرد و نفس بلندی کشید.ی برجستهاشکش از چشمش تا روی گونه

من اشتباه کردم، خودمم قبول دارم اما اشتباه اصلی رو مادرش کرد که به خاطر خبط نکرده بردش _

د با واژن دونست فرق رابطه از مقعی بکارت و گند زد به روح دختری که حتی تا اون سن نمیمعاینه

شرف اولش با عشق و عاشقی و آخرش از سر نئشگی ی بیدونستم که همین کاوهچیه؟ فرقشو منی می

 دادم.بهش تن می

 زده لب زدم:حیرت  کنارش روی مبل وا رفتم و

 گی تو؟!چی می_

 بهم نگاه کرد.

دختری که اگه شو برد پیش دکتر برای معاینه. اونم گند رو مادرش زد که دختر چشم و گوش بسته_

 های کالس رو تو دستشوییگشت و تمام ساعتشد و متصدی داروخونه مرد بود راه رفته رو برمیپریود می

موند. ترسیده بود. نفس میزد که از پس هر هق چند ثانیه بیموند. وقتی اومد پیشم جوری هق میمی

 زد..ریخت و حرف از خودکشی میلرزید. گوله گوله اشک میعین بید می

 هاش زهر تزریق وجودم کرد.تر نگاهم کرد و تلخ خندید و با حرفعمیق

دونی چقدر سخته واسه دختری که حتی تو خیالشم از شدت شرم و حیا اسم یه مرد رو زمزمه تو می_

دونی چقدر سخته یه عمر رو بگیری و حتی موقع جزوه گرفتن از یه عفتی؟ مینکرده متهم بشه به بی

اکی و ات کنه و مادرت مطمئن بشه پلرزه و یهو با لنگای باز بشینی جلو یه دکتر که معاینهمذکر دستت ب
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دونی اون روزی که سها اومد تو همین خونه و حال بدش رو تو بغل منِ به قول تو لجن هرز نرفتی؟ تو می

وفتی آرومش زار زد من چقدر از حالش وحشت کردم؟ انقدر از حال بدش ترسیدم که مجبور شدم با یه ک

 شه که بعدشم میاد واسه طلب مواد!ی اون آرامش میدونستم چنان شیفتهکنم تا چند ساعت بخوابه، نمی

 کشید گفت:ی سیگارش چنگ زد و در حینی که یک نخ بیرون میباز به بسته

کی عین یگیرن این حق مسلم توئه که آرامشتو یه جای دیگه پیدا کنی. ات آرامشو ازت میوقتی خانواده_

کنه و یکی عین سها توی یه مشت قرص منِ خر اون آرامشو بین بازوهای مرد هوسبازی عین کاوه پیدا می

 و مواد.

 هام محکم ادامه داد.خیره به چشم

هامونو، کنند خشممون از اونا رو، عقدهکنند. مجبورمون میخوایم هـــا اما مجبورمون مینمی_

نند رو از یه کس دیگه گدایی کنیم یا اون حس پوچی رو با یه چیزی کهایی که ازمون دریغ میمحبت

 عین مواد سرکوب کنیم.

 تلخ خندید و پکی به سیگارش زد.

کشند، بدون این که فکر کنند ما هم آدمیم، گاهی خوایم که لجن باشیم گاهی ما رو به لجن میما نمی_

م و گاهی محتاج محبت، گاهی دلمون احترام شیشکنه، گاهی پر از حسرت میرنجیم، گاهی دلمون میمی

 خواد و گاهی کمی استقالل.می

 هاش رو با کف دستش پاک کرد.لبش رو بین دندونش فشرد و باز اشکِ به راه افتاده از چشم

 سها رو من نه، بلکه مادرش به لجن کشید. منو نه، برو مادرشو مواخذه کن._

 ا آه بیرون فرستادم.کرد رو بام سنگینی مینفسی که توی سینه

 سها چیکار کرده بود که سمن بردش معاینه بکارت؟_

 ی چشم نگاهم کرد.ش رو باال کشید و از گوشهشیما بینی

اینو برو از اون داداش خوشتیپش بپرس. خبطو اون کرد دودش رفت تو چشم سها و بعد خودشو جوری _

 اد تاب آورد.شو با موکنار کشید از زندگی سها که سها درد جای خالی

 ناباور و مبهوت لب زدم:

 پوالد! پوالد چیکار کرده؟_
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اش تری از سیگارش گرفت. دودش رو در حینی که نگاه کالفهحوصله چنگی به موهاش زد و پک عمیقبی

 هام بود بیرون داد و لب زد:به چشم

یقی تو ذاتم ی. منم نارفخواد بدونوقتی خبرنداری یعنی سها بهت نگفته وقتی سها بهت نگفته یعنی نمی_

دونم عین من و امثال من به قول ذارم؛ چون مینیست. واسه سها هم تا هرجا که بتونم از رفاقتم مایه می

تو لجن نبود و نیست و نشده. من به خاطر خودم نه؛ اما به خاطر سها به هر خری واسه قرص و مواد رو 

یه عروسک تاریخ مصرف گذشته. تا عین من نره قاطی  زدم تا تن نده به تن کثافت کاوه. تا عین من نشه

 گم ختم کالم خانومِ زنروش نچسبونه. االنم یه کالم می« تست شده است»کلکسیون کاوه و بر چسب 

جا که من بودم سها فقط یه معتاد بود اما از االن به بعد دیگه من نیستم پس خوب حواستو داداش، تا این

جا بودم از کرد شده. تا اینبه خاطر مواد همونی نشه که مادرش گمون می بده بهش که عالوه بر معتاد

 جا به بعدش دیگه نیستم؛ اما تو پا به پاش باش و نذار پاش برسه به تخت کاوه.این

 ام پوزخند زد.های مات موندهناباور دستم روی دهنم نشست که به چشم

 کنه، بفهم و به اون پشمک حاج عبداهلل هم بفهمون.نمیهزاری انقدر اصرار و تهدید  واسه یه کادوی دو_

 م نشست.و نیکوتین توی بینی ۲۱۲نفس عمیقی کشید و با آه بیرونش داد و بوی عطر سکسی 

شه من نفهمیدم و با لب خندون رفتم تو آغوشِ متعفنش اما به سها بفهمون خطای منو اگه انجام بده می_

 یکی عین من.

 های مبهوتم دوخت.چشمروحش رو به نگاه بی

دونم چرا و به خاطر چی اما خیلی بد پیله کرده به سها. نذار پای سها خیلی وقته تو نخ سها ست. نمی_

 .بردش زیر خاکی بکارت، میبردش معاینهبه تولدش باز بشه که اگه بشه مادر سها این بار نمی

 هایی که شنیده بودم گفتم:شوکه از حرف

 ه رو برام بنویس.ی کاوآدرس خونه_

شنوی برای خودت دردسر نخر. کاوه وصله خوای لوش بدی به شوهرت؟ از من میواسه چی؟ نکنه می_

 ، شاید به چشم یه خرده فروش ساده باشه اما پشتش گرمه به آدمای گردن کلفت.هابه باالیی

 با تکون سرم حرفش رو رد کردم.
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خوام برم گوشیشو بگیرم و برای همیشه از زندگی بدم. می خوام سها رو از این مهلکه نجاتمن فقط می_

 سها دورش کنم.

 پوزخند زد.

تم ، من نذاشفکر کردی به همین آسونی گوشی رو میده؟ کاوه تمام این مدت منتظر یه آتو از سها بود_

ابطه ده تا ری کاوه باز بشه و سر از تختش در بیاره که اگه مراقبش نبودم عین منِ خر از هر پاش به خونه

داشتن دهنش برای لو ندادن و شکایت نکردن به خاطر تنی شد فیلم واسه اخاذی و بسته نگهش مییکی

 که به تاراج داده بود.

نگاهم مملو از تأسف و ناراحتی شد و اون انگار از ترحم نگاهم بیزار بود که سریع آدرس رو با مداد چشمی 

 سمتم گرفت.که روی عسلی بود روی کاغذ نوشت و به 

 خوای بگیری اما به هیچ وجه نذار سها به اون تولد بره.دونم اون گوشی رو چطوری مینمی_

 کاغذ رو گرفتم و با اطمینان گفتم:

 ذارم.نمی_

ا از روی کاناپه بلند شدم ام«. آدرس رو که گرفتی پس شرتو کم کن»اش این بود انگار معنی نگاه خیره

 قبل از رفتن گفتم:

تر. من انقدر آدم خوبی نیستم که نکردن آدما کار خیلی سختیه و درک کردنشون خیلی سختقضاوت _

م که گ، خواسته و از سر عصبانیت بهت توهین کردم و حاال میهیچکس رو قضاوت نکنم. قضاوتت کردم

یی رو خوام. من جای تو نیستم، دردهایی که تو به خاطر فرار ازشون رو آوردی به چنین کارهامعذرت می

ی طور که تا دیروز سها رو توتجربه نکردم و توی جایگاه تو نیستم پس حق نداشتم قضاوتت کنم همون

دم سها آرامش ؛ اما بازم حق نمیاش نداشتمکردم و خبر از دل شکستهذهنم به خاطر کارش سرزنش می

زی هست که آزارمون بده، ی ما توی زندگیمون یه چیاش رو با مواد بخواد برگردونه. همهاز دست رفته

های پام رقصیدم و با کفش باله خوابیدم اما پدرم به خاطر خودش و من خودم از پنج سالگی رو پنجه

هاش نذاشت برای رسیدن به آرزوهام رقصیدن رو ادامه بدم؛ دوست داشت خانوم معلم، مهندس خواسته

بدش میاد. دوست داشت عین مادرم خانوم  گفت از این که رقاص و رقاصه صدام بزنندو یا دکتر بشم. می

دکتر صدام کنند، با عزت و احترام و اونم با گردن فرازی نگاهم کنه و به وجودم افتخار کنه. منم تسلیم 
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ی اون شدم اما هیچ وقت به ذهنم نرسید این کمبود رو با مواد جبران کنم تا روحم که با رقص خواسته

ت داده بود دوباره صاحب آرامش بشه. قطعا سها هم هیچ وقت توی گرفت و آرامشش رو از دسآرامش می

های های پدرش رو و جهالتطول عمرش به این فکر نکرده بود که درد جای خالی پوالد رو، زورگویی

 مادرش رو با مواد تسکین بده.

 اما متحکم ادامه دادم. ؛هاش آرومخیره به چشم

دونم رفیقی اما نوع رفاقتت مثل دوستی خاله خرس ست. می تو این فکرو توی ذهنش انداختی، تویی که_

خواستی سها رو آروم کنی اما اشتباهی آرومش کردی. راه اشتباهی رو برای آرامشش انتخاب دونم میمی

 کردی.

 با تلخی گفت: 

شو و به راه درست تونی رفیق بامرامشم بیرون اگه میاز زندگیش گم می زمنِ رفیق ناباب از امرو_

 .برگردونش

 کنم. تو هم بهتره...حتما همین کارو می_

 با حرکت تند دستش حرفم رو قطع کرد.

 هاتو واسه سها نگه دار که اگه اول راه نباشه حداقل وسطاشه نه واسه منی که آخر خطم.توصیه_

ود ب سوخت؛ یک دختر تنهاحرف نگاهش کردم. دلم براش میهام رو توی دهنم کشیدم و چندثانیه بیلب

تنش و خواسکه از احساساتش با اسم عشق، سواستفاده کرده بودند و حاال که تکراری شده بود دیگه نمی

 کرد.اون این شکست احساسی رو با موادهای مختلف تحمل می

اش بیرون رفتم. سوار ماشینم که شدم چند لحظه سرم رو روی با ناراحتی نگاه ازش گرفتم و از خونه

م نه اما روحم احساس خستگی داشت و تمام بندبند وجودم از شدت ناراحتی درد فرمون گذاشتم. تن

کرد. ناراحت بودم نه از شیما و سها، بلکه از سمن که برای دخترش دوست نشده بود. از مرتضی که می

دونستم چه گندی زده و ازش شونه خالی کرده. از آیهان که برای سها پناه نشده بود. از پوالد که نمی

یشه دور ایستاده بود و ادعا داشت از دور مراقب خواهرشه. حتی از سارگل که خواهری کردن رو یاد هم

 نگرفته بود.
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دونند خود سهاست اما به خدا ی زرنگار بفهمند که سها اعتیاد داره تنها کسی رو که مقصر میاگه خانواده

خود سهاست و مقصرهای اصلی کسایی ترین فرد گناهقسم که من امروز مطمئن شدم توی این ماجرا بی

کنه؛ یکی با هاش اقدامی میهستند که زخم زدن و رد شدن و نفهمیدن هر انسانی برای درمان زخم

 های باله.داروی اشتباه عین مواد، یکی هم عین منِ پر از حسرت، با صبر و فرار از کفش

 *** 

ه جز سها و مرتضی. انگار آیهان هم تازه از ی اهالی خونه رو توی سالن دیدم بوارد خونه که شدم همه

اداره برگشته بود که هنوز لباسِ کار تنش بود. مشغول خوردن چای عصر بودند و دقیقا وقتی نگاهم به 

سمت آیهان کشیده شد ریحانه رو دیدم که قندون توی دستش رو به طرف آیهان گرفته بود و با خجالتی 

 که فقط نمایشی بود آروم گفت:

 دفعه رفتم حرم یادم بود برات پولکی کنجدی بگیرم.این _

 فت:زد و گ دلنشینی نگاهش به من افتاد لبخنددرست زمانی که  حرف ریحانه رو نشنیده گرفت.آیهان 

 خسته نباشی استاد._

دونستم آیهان پولکی دوست داره! آیهان خرید و من اصال نمیریحانه برای شوهر من پولکی کنجدی می

کرد! چرا؟ مگه غیر از اینه که آیهان زد و ریحانه از لبخندِ روشن اون به من اخم میلبخند میبه روی من 

شوهر منه؟ چرا هنوز نسبت به آیهان احساس داره؟ احساسی که تنها عشق نبود و توأم بود با یک حسِ 

وی خوشبختیش برای تعلقِ احمقانه و اشتباه. فراز مردونه به انتخاب من احترام گذاشت و عاقالنه با آرز

خواست داد با این احساسی که نمیمن، از احساس خودش گذشت اما ریحانه...! داشت منو عذاب می

اومد. مطمئن بودم سمن بهش وعده زد بدم میهاش برق میتمومش کنه. از این امیدی که هنوز ته چشم

وعده وعیدی بین «. شیرم میکنم بره و تو همسر و همراه پسدختره که یه شکم زایید ردش می»داده 

های کرد و امید ته چشمهای دلگیر من نگاه میطور با پوزخند به چشماین دختر و زن عموش بود که این

 درخشید.ای رنگش میقهوه

هاش به راه انداخت. لبخند لبخندِ آیهان از سکوت طوالنی من محو شد و نگرانی موج آرومی توی چشم

اما نخواستم اگه دلخوری هم هست جارش بزنم، اونم جلوی سمن و ریحانه  زدم، هرچند محو و کمرنگ

 که منتظر یک بهانه برای به هم زدن زندگی ما بودند.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

664 
 

 خسته که هستم جناب سروان اما اگه شما یه لیوان چای برام بریزی شاید خستگیم در بره._

 آیهان ابرویی باال انداخت و پرسید:

 من؟!_

 اخم شیرینی کردم.

همه روز من زود اومدم و تو دیر، و من برات چای ریختم. یه روزم من دیر اومدم و تو زود رسیدی.  این_

 فکر نکنم چیزی ازت کم بشه جناب سروان؟

 هاش رو باال برد.تبسم محو اما مهربونی کرد و دست

 تسلیم. حرف حساب که جواب نداره._

تر شه هیچ، بلکه بیشتر و محکمدار نمیکه خدشه دونست با این کار مردونگیشآیهان مرد عاقلی بود. می

 شه.توی دل منِ دل باخته ساکن می

 همین که دست روی پاش گذاشت تا بلند بشه مادرش گفت:

 تو بخور تا سرد نشده.ای. چاییریزم. تو هم تازه اومدی، خستهتو بشین پسرم من می_

 ز سمن بلند شد و با خودشیرینی گفت:تر از قبل گرفتم که ریحانه زودتر ابند کیفم رو محکم

ریزم. همین مونده به خاطر یه لیوان چای مردهای خونه از مردونگی بیفتن شما بشین زن عمو من می_

 تونو بِبُره.و پا درد شما امون

ابروهای آیهان به هم نزدیک شد اما حرفی نزد. توقع هم نداشتم به خاطر یک لیوان چای روش رو به روی 

باز کنه. همین که ریحانه خواست از کنارم رد بشه و به آشپزخونه بره دستش رو گرفتم. با  دخترعموش

 هاش گفتم:اخم، سوالی نگاهم کرد که با لحنی خشک خیره به چشم

زش از بین ارلعنت به اون مردونگی که بخواد انقدر سست و نمایشی باشه که با ریختن یه لیوان چایِ بی_

زه، ندای خودش از مردونگی نمیهای خونهچای که ریخته برای زنش یا شستن ظرف بره. مرد رو یه لیوان

بره زیر سوال که غیرت و مرد بودن رو توی هوار هوار صداش ببینه و دست شو مییه مرد زمانی مردونگی

گریش به زن. خانوم معلم از من به تو نصیحت از همین االن این چیزها رو تو گوش سنگینش و سلطه

 شون زور گفتن وشون کلفتیه و پسرها نشون مردونگیهای مردم نخون و به دخترها یاد نده وظیفههبچ

شو تا بتونی شاگردهای خوبی ، آپدیتدستور دادن. نه عزیزم این چیزها مال زمان عهد شاه وزوزک بود
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شورید، نه؟ ی این کگی شما مادرهای آیندهی امروزی بدی. هه حتما به دخترها میتحویل جامعه

گی شما دکتر و خونی تنها هنرتون ازدواج و مادری کردنه! و پسرها رو میغیرمستقیم تو گوششون می

. اینو تویی که تو ی این مملکتی؟ آره؟ اما نه جانم این روزها جایگاه زن و مرد برابرههای آیندهمهندس

 ه خانوم.ای و سری تو سرا داری باید بهتر از هرکسی بدونی ریحانجامعه

هاش رو از حرص روی شد و لبتر میهاش پررنگی نفرت و کینه توی چشمریحانه در حالی که رنگ تیره

خواست بعداً با یک جواب زد، حرفی نداشت یا شاید هم میکرد اما حرفی نمیداد نگاهم میهم فشار می

 تر آتیش وجودش رو خاموش کنه.محکم

 ود لبخند زدم و با چاشنی چشمکی شیرین زمزمه کردم:رو به آیهان که اخمش غلیظ شده ب

 ام، میرم اتاقمون.من خیلی خسته_

 در حین رد شدنم از کنار ریحانه خطاب به اون ادامه دادم:

 شما هم زحمت نکش ریحانه جون من امروز دلم هوس کرده از دست شوهرم چایی بخورم._

بین  ش روجویید و گاهی لب باالییش رو میپایینکرد. گاهی لب تمام مدت سمن توی سکوت نگاهم می

گرفت. به اتاق که رسیدم شالم رو درآوردم و با حرصی که از حرکاتم مشخص بود روی هاش میدندون

که  ام روتخت پرتش کردم و بعد پالتوی پاییزیم رو روش انداختم و جلوی آینه ایستادم. موهای بافته

پیچ در  هایم باز کردم و مشغول باز کردن بافتش شدم. وقتی گرهدرست مثل گوجه پشت سرم بسته بود

ی پر از دردم باز شد. ی منم از سینهپیچ بافت باز شد و موهام دورم ریخت انگار نفس حبس مونده

های شیما و حال سها بیخ گلوم مونده بود و از شدت ناراحتی بغضی ال به الی پستوهای گلوم برای حرف

رفت کرد. از طرفی صدای ریحانه از گوشم بیرون نمیهام سرکشی میی چشماز حدقهشکستن و رها شدن 

 «.یادم بود برات پولکی کنجدی بگیرم»که گفته بود 

ه برداشتم. ای پنب. نگاه از شیرپاک کن نگرفتم و تکهدستم که به سمت شیرپاک کن رفت در اتاق باز شد

کرد و دلم کرد، به طرز ناباوری آرومم میمسخم میعطرش زودتر از خودش بهم نزدیک شد. عطری که 

ونم با کمک تشد به این که توی این مسیر پر از ترس و نگرانی تنها نیستم و هرجا که کم بیارم میگرم می

 گرفتن ازش سها رو از این بیراهه نجات بدم.

 و پرسید: هام کشیدم فنجون چای رو روی میز آرایشی گذاشتهمین که شیرپاک کن رو روی لب
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 چرا انقدر دیر اومدی خونه؟_

خواد به خاطر این دیر کردن توبیخم کنه. کنه و میمالیم پرسید. جوری نبود که انگار داره بازجوییم می

 انگار که نگرانم شده بود.

 ی زیر استکانی بود گرفتم و به طرفش برگشتم.نگاهم رو از فنجون و نبات زعفرونی که گوشه

 نگران شدی؟_

 هام کشیدم.پلک زدنش جوابم رو داد و دوباره به طرف آینه برگشتم و شیرپاک کن رو روی چشمبا 

 پس چرا بهم زنگ نزدی؟_

 نخواستم مزاحم کارت بشم._

لبخندم رو با گاز گرفتن لبم مهار کردم و از توی آینه به تصویرش پشت سرم نگاه کردم. نگاهش به 

ام ههردوشون ایجاد شده بود. لبخندی که مهار کرده بودم رو به لب ای سیاه دورهام بود که حاال هالهچشم

 راه دادم و مثل خودش مالیم جواب دادم:

 با کوثر مشغول تمرین بودیم. تو همین هفته عازم تهرانه برای مسابقات._

 تو هم همراهش میری؟_

 شه شاگرد بدون استادش بره؟مگه می_

 لبخندش محو شده بود.

 نگفته بودی؟_

فکریم ناراحت بشه، با لحنی متأسف و شرمنده دادم از این بیتکون دادم و در حالی که بهش حق می سری

 گفتم:

 موقعیتش پیش نیومد. این روزها ذهنم خیلی درگیره._

هاش رو الی موهام که از شدت بافت دچار تر شد و پنجهطور که پشت سرم ایستاده بود بهم نزدیکهمون

 کشید و زیر گوشم لب زد:پیچ و تاب شده بودند 

 درگیر چی؟_

شی ی ورزدست آزادش دور شکمم حلقه شد و از برخور دستش با پوست شکمم مور مورم شد. یک نیم تنه

 زیر پالتوی پاییزیم تنم بود.
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 زمانهام چشم دوخته بود. لبخندی زدم و همام نشسته بود و از آینه منتظر به چشماش روی شونهچونه

 کردم جوابش رو دادم:ی آرایشم رو پاک میبا این که باق

 درگیر تو و... زندگیمون._

 ابروهاش باال رفت و لبش به لبخندی راضی کش اومد.

 خوبه._

ش هاای که کنترلش از دستم خارج بود توی حصار دستهاش رو روی شکمم حرکت داد و با خندهانگشت

 پیچ و تاب خوردم.

 نکن آیهان._

موهام پنهان کرد و حرکت دستش رو روی پوست شکمم ادامه داد و صدای لبخندش رو میون خرمن 

 های من متوقف نشد.خنده

 کنار گوشم پچ زد:

 طور بخند.همیشه همین_

 هاش هدف گرفت و دستوری گفت:باز از آینه نگاه شفافم رو با برق چشم

 نگاهتو... لبخندتو... صداتو هیچ وقت از من دریغ نکن._

 م رو با لوندی به گردنش کشیدم و با ولع عطر گرمش رو نفس کشیدم.د و بینیسرم به سمتش چرخی

 دوستم داری؟_

م . نوک بینیهاش روی موهام. چشم بستم و کامل توی بغلش چرخیدمجوابم سکوت بود و نوازش دست

هام رو روی نبض گردنش تر شد. لبرو به سمت سیبک گلوش حرکت دادم و حلقه دستش دورم تنگ

 «.این نبض، نبض زندگی منه»تم و توی ذهنم خطاب به خودم گفتم گذاش

 جا لب زدم:همون

 چرا ساکتی؟ سوالم جواب نداشت؟_

وار تا روی گردی صورتم ی کنار پیشونیم نوازشهاش از روی لکهکرد، انگشتتوی سکوت نوازشم می

و از اون کنج بهشتِ خوشبو جدا اش گرفتار شد. سرم رام بین دوتا انگشت مردونهکشیده شد و بعد چونه

 کرد و نگاه خمارم رو به نگاه جدیش کشوند و نجوا کرد:
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شم؟ تاریک و سیاه. ترسناک و خوفناک اما فقط برای بقیه مگه غیر از اینه که گفتم به خاطرت شب می_

 کنه تو آغوش خودم.و تنها به این شوق که ماه طلوع می

 خواستم برای همین دوباره پرسیدم:ه من میحرفش قشنگ بود اما اون چیزی نبود ک

 دوستم داری؟_

 لبخند محوی زد از سرتقی و لجبازیم.

 .یه بار قول دادم تا آخرش همراهت باشم و سر قولمم تا هرجا که توی بخوای هستم_

دلم ریخت. فقط تا جایی که دل من بخواد؟ پس دل خودش چی؟ این همراهی از سر ترحم و وظیفه بود 

 ی دلش؟ستهیا خوا

 .پوزخند تلخی زدم

 دونی؟ی دوست دارم نمیمنو الیق جمله_

 از برداشت اشتباهم اخم کرد.

ها و کلمات خوشم نمیاد. من مرد زبون بازی نیستم مهرو. من احساسمو با از ابراز احساسات با جمله_

ز ه خالی کردم و اکنم. شبی که بهم بله دادی یعنی به من تکیه کردی، هروقت که شونعمل ثابت می

نبودنم خوردی زمین، بدون دوست نداشتم اما حاال که هستم و بهم انقدر نزدیکی که نفس گرمت بشینه 

 روی نبض گردنم پس بدون پای دل وسطه.

 ی لبم نشست و آرامش کل وجودم رو احاطه کرد.تبسمی محو اما واقعی گوشه

 ونی؟ انقدر سخته گفتن یه جمله؟چرخجناب سروان چرا لقمه رو دور سر خودت و من می_

 لبخند زد، عین من؛ محو اما ساده و واقعی.

 عاشق آن نیست که هر لحظه زند الف محبت_

 مرد آن ست که لب ببندد و بازو بگشاید

ی امن و خوشبوش رها کردم. زندانیم ام رو توی سینهتر شد صدای قهقهههاش که دورم تنگحصار دست

هاش و شبِ سیاهِ دونه که این زندانبان با نرمی صداش و نوازش دستخدا می کرده بود بین بازوهاش و

 هاش چه کرده بود با من و دلم.چشم

 تکیه کردم بهش، با اطمینان و بدون ترس از ریزش یا جاخالی دادن این تکیه گاه محکم.
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 چاییت سرد شد._

طور به میز آرایشی تکیه زدم و همونهاش که شل شد ازش فاصله گرفتم و فنجون رو برداشتم. حصار دست

 کردم گفتم:که نبات زعفرونی رو توی چای حل می

 چه با فکر و خوش سلیقه!_

 ای خوردم و چشمکی تحویلش دادم.جرعه

 دستتون درد نکنه جناب سروان._

 هاش نگاهم کرد و با موج شیطنتی که از صداش پیدا بود گفت:ی چشمبا خنده

 از خودت پا به خونه گذاشت فهمیدم زمان مرخصی استعالجیت نزدیکه. هات زودترنه که تلخی_

 تر شد و لب زدم:ام پررنگخنده

 ادب.بی_

 ادای خودم رو درآورد.

 ها رو ندارن.زن و شوهر که باهم این حرف_

ی ام بلندتر از قبل توی فضای اتاق پیچید و خبر نداشتم ریحانه پشت در اتاق از صدای خندهصدای خنده

 سوزه.کنه و از خوشیم توی آتیش حسادت میمن بغض می

 فنجون خالی رو به دستش دادم و خیره به نگاهش با مالیمت گفتم:

ها با گن زنهامون احساسات مردمون رو بشنویم. شنیدی که میها نیاز داریم که گاهی با گوشما زن_

باشم که دوستم داشته باشی، یادمم  شند و مردها با چشم؟ شاید من نباید توقع داشتهگوش عاشق می

 نرفته ازدواج ما از سر اجبار بود اما من...

 حرفم رو برید، با صدای بم و نگاه تیزش.

 کنه به بریدن سر احساساتم.کنه و مجبورم میام میره دیونهرفت. همین که یادت نمیکاش یادت می_

پرید از صدای مهیبِ کوبیده شدنِ در به چهارچوب. هام باال مات و مبهوت به جای خالیش نگاه کردم و شونه

 متعجب از خودم پرسیدم:

 یهو چی شد؟_
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چرا اجازه نداد حرفم رو کامل کنم؟ چرا انقدر زود از کوره در رفت؟ با نگاهی پر از حسرت به در، با جای 

 ای که اون قطع کرده بود رو ادامه دادم:خالیش، برای عطر به جا مونده ازش جمله

 .من ناخواسته گرفتارت شدم اما_

وی ی سها حرف تدر اتاق که باز شد با اشتیاق لب باز کردم برای دلجویی اما با دیدن صورت رنگ پریده

های کبودش که پوستش چنان خشک شده بود که دهنم ماسید. در رو بست و بهش تکیه زد. از بین لب

 انگار سالیان سال رنگ آب رو به خودش ندیده نالید:

 وشی رو گرفتی از کاوه؟گ_

 ی دهنم رو قورت دادم و با تکونشیرینی نبات ته حلقم تبدیل شده بود به یک تلخی مزخرف. آب بدمزه

 سرم جواب دادم:

 اش اما نبود.رفتم در خونه_

شد ناامید زمزمه هاش سرازیر میجا کنار جلوی در چمپاته زد و در حالی که اشک از چشمسها همون

 کرد:

 گه و بابا...چی رو به بابا میبره. همه. آبرومو میدهو نمیگوشی ر_

های هق زد و دستش رو روی دهنش گذاشت. به طرفش رفتم و کنارش زانو زدم تا بلندش کنم که با چشم

 غمگینش نگاهم کرد و نالید:

 ها احتیاج دارم.قرصام، استرس دارم. من به اون ترکه از درد. کالفهدرد دارم زن داداش. سرم داره می_

 .انگشتم روی لبش نشست و هشدار دادم

 نه سها، این قرارمون نبود._

و دور هاش رام مخفی کرد و دستپناه توی بغلم خزید و سرش رو توی سینهدرست عین یک گنجشک بی

خودش حلقه کرد. روی حال بدش پلک بستم. کاوه چی داده بود به این دختر که انقدر بد تنش عادت 

 کرده بود به اون کوفتی و همین اول کاری از پا دراومده بود؟!

هایی که مادر و پدرش و پوالد و آغوشم رو ازش دریغ نکردم و محکم بغلش گرفتم. به جبران تمام بغل

 آیهان ازش دریغ کرده بودند.
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 یخت.حال توی آغوشم اشک راون بی هام بوسه کوتاهی روی روسری که همیشه به سر داشت زد ولب

طور ی در رفت و کلید رو توی قفل چرخوندم. خوب می شد اگه یک ساعت همیندستم به سمت دستگیره

گرفت. های تنش و هیاهوی ذهنش آروم میموند و تمام ناآرومیتوی آغوشم، توی این اتاقِ ساکت می

چند ساعت منو با خودمم به تنهایی نیاز داشتم، حاال که آیهان رفته بود، همون بهتر که برنگرده و 

 ی ابراز نداده بود تنها بذاره.احساساتی که خودش اجازه

ی گوشه داد.شون میرو ن ۲۲ام رو به تقویم ساعتم دوختم. عدد سرم رو به سر سها تکیه زدم و نگاه خیره

لبم کمی باال رفت و قلبم لبخند زد به مردی که حواسش تا حدی به من بود که تاریخ سیکلم رو یادش 

 ود.ب

 *** 

خواست از گرمی رخت خواب دل بکنم. کمی کسل بودم. با این ساعت نزدیک به نُه بود اما هنوز دلم نمی

که زمان پریودیم بود اما برعکس انتظارم عقب انداخته بودم. شاید به خاطر استرسی بود که تمام دیشب 

بیاد اما نیومد. نزدیک نماز صبح  جای خالی آیهان روی تخت، به تنم وارد کرد. هرلحظه منتظرش بودم تا

بود که برای برداشتن جانمازش اومد و من خودم رو به خواب زدم. انگار ازم ناراحت بود، شایدم قهر کرده 

 .ی شیرین کردنش رو بهم ندادی تلخی که اجازهی نصف و نیمهبود به خاطر جمله

بدون اون سرد بود؛ درست عین ین تخت نگاهم رو برای چندمین بار روی جای خالیش چرخوندم. چقدر ا

کالفه از جا بلند شدم و ملحفه رو کنار زدم. توی این روزهای سخت و پر از استرس تنها قهر کردن  گور!

ترسیدم، چه خواست قهر کنه، هیچ وقت! همیشه از قهر کردن میو دلخوری آیهان رو کم داشتم. دلم نمی

زد، چه اون کرد و تا چند روز باهام حرف نمیمم باهام قهر میهای کاون موقع که مامان به خاطر نمره

لم ها رو توی بغی باله رو پیدا کرده بود و کفشهای کهنه و پارههام کفشلباس موقع که بابا از ته کمدِ

انوم کنی که رقاص شدن خوبه یا ختا شب از اتاقت نمیای بیرون و به این فکر می»انداخته بود و گفته بود 

ه یا کنو من تموم اون روز رو تا شب به این فکر کرده بودم که بابا باز هم باهام آشتی می« ر شدن؟دکت

ی بابا گذشت، حت نزهای بچگیم با حس تلخ از دست دادبستم؛ خیلی بد! بیشتر رونه؟! من بد دل می

ونه وسواسی بیمارگرفتم و با های هنرمند به اتاق خوابشون میصدا روی نوک همون پنجهها بیبعضی شب

م. بزرگتر گرفتدوختم و با دیدن باال و پایین شدنش آروم میی بابا توی تاریکی چشم میبه حرکت سینه
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که شدم بعد از مرگ پیمان با دیدن حال بد هاوش ترس از دست دادن اون اومد سراغم و حاال که هاوش 

های مهم داد. از قهر کردن آدمآزارم میش رسیده بود ترس از دست دادن آیهان داشت به زندگی دوباره

 کنند.تر میزندگیم متنفرم؛ چون اونا با این کار این حس ترس لعنتی رو پررنگ

 های خودم توی آینه، لب زدم:دست و صورتم رو شستم و خیره به چشم

 اولین روزی که بدون خداحافظی رفت._

اراده دستم کج شد به سمت رفت اما میون راه بیام نگاه غمگینم رو از آینه کندم و دستم به سمت حوله

شد اگر عطر منم انقدر داد. خوب میای بعد به صورتم کشیدمش. بوی عطرش رو میی اون و لحظهحوله

 توی ذهنش موندگار باشه.

ام آویز کردم و به نرمی دستم رو روش کشیدم. از سرویس که بیرون اومدم اش رو دوباره کنار حولهحوله

هام رو پوشیدم و کیفم رو برداشتم. از اتاق بیرون رفتم و به سمت اتاق سها این که آرایش کنم لباسبدون 

 رفتم. در زدم و داخل شدم. هنوز توی تختش بود. لبخندی به روش زدم.

 ری دانشگاه؟نمی_

 طور که ملحفه رو توی بغلش حبس کرده بود لب زد:همون

 کنه. ذاره، مامان نتونست راضیشبابا نمی_

 تر شد.ی در محکمهام دور دستگیرهای بین دندونم فشردم و قفل انگشتلبم رو لحظه

 کنم تا با پدرت حرف بزنه.ناراحت نباش، با داداشت صحبت می_

 هاش رو بست و زمزمه کرد:چشم

 برام مهم نیست. تنها چیزی که االن مهمه گرفتن اون گوشی لعنتیه._

دادم بترسه؛ چون با پدری عین مرتضی رو به ترسوندتش و بهش حق میدونستم این موضوع حسابی می

 رو بود که تمام غیرتش توی زور بازوش جمع شده بود.

 کنم. مراقب خودت باش.نگران نباش من اون موضوع رو حل می_

 رفتمزد، گاش که حال بدش رو فریاد میدر جوابم چیزی نگفت و من با نگرانی نگاه از صورت رنگ پریده

. محتویات لیوان توی دستش رو هم و در رو بستم. همین که برگشتم با سمن رو به رو شدم. سالم کردم

 زد و گفت:



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

673 
 

ور طمرتضی اجازه نداد بره دانشگاه برای همین حالش خوب نیست. به گمونم فشارش افتاده که این_

 رنگ و رویه.بی

 های محکمم از کنارش عبور کردم و با پوزخند گفتم:با قدم 

 ی بکارت.شایدم واسه این حالش بده که مادرش به خاطر گناه نکرده بردش معاینه_

هام ادامه دادم. نگاه مبهوت سمن رو پشت صدای افتادن و شکستن لیوان رو شنیدم اما نایستادم و به قدم

این زن بیزار شده بودم که دیگه هیچ وقت نخوام چشمم به  سرم احساس می کردم اما به قدری از

 های سردش بیفته.چشم

در ماشینم رو باز کردم و کیفم رو انداختم روی صندلی کنار راننده و خواستم سوارشم که نگاهم روی 

داد در کاغذی که الی برف پاک کن بود ثابت موند. از حالت خمیده که قصد سوار شدنم رو نشون می

. م و با بستن در ماشین به کاپوت نزدیک شدم و کاغذ کوچیک رو از زیر برف پاک کن بیرون کشیدماومد

های احساسم شکوفه دادند هام کش اومد و انگار بهار شد توی وجودم و فضل خزون کوچ کرد. درختلب

 تر شد.تر و عمیقی احساسم توی قلبم محکمو ریشه

 اش رو دوباره با خودم خوندم:یر لب نوشتهنگاهم رو روی دست خطش چرخوندم و ز

سازه. روز خوبی داشته خنده روزم رو میکُنج دِنج آسمون دلم فقط جای یه ماهه، همونی که وقتی می_

 باشی ماه رو جان.

 صدا اما از ته دلی که گرفتار اون بود.هام بیشتر کش اومد و خندیدم؛ بیلب

 سری تکون دادم و با خودم گفتم:

 دیونه. سروان_

دم. دلش بو آسمون ترین کنجِخوب بود که عاقل بود. خوب بود که قهر نبود. خوب بود که من صاحب دنج

 خوب بود که این اجبار بعد از اجبارِ تلخِ دست کشیدن از باله اولین اجبارِ شیرینِ زندگیِ من شده بود.

 *** 

با کشِ دور مچم، دُم اسبی بستم. جلوی هام گرفتم و موهای بازم رو شیرینی توی دستم رو بین دندون

ه یا نه، شی سیاه دیده میآرایشم کشیدم. این روزها زیاد برام مهم نبود اون لکهآینه دستی به صورت بی
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های به رنگ شب مردی بود که تصویر من کنه یا نه، تنها چیزی که مهم شده بود چشمم کم میاز زیبایی

 دید.افتاد و اون من رو به روشنایی مهتاب میمیهاش زیبا توی سیاهیِ شفافِ چشم

 برگشتم رو به هما و در حال گاز زدن شیرینیِ دانمارکی با لبخند گفتم:

 دست شما درد نکنه هماخانوم._

ی کمربند زرد رو دور لباس مشکی رنگش هاش گرههما با ذوق آشکاری که برق انداخته بود به چشم

 تر کرد و گفت:محکم

 رد نکنه استاد.دست شما د_

شدم. جلوی چشم خودم، پله های شاگردهام خوشحال میتر به روش لبخند زدم. از دیدن موفقیتپررنگ

 رسیدند.پله از اولین کمربند زرد به آخرین کمربند مشکی می

 کوثر یک شیرینی دیگه از توی جعبه برداشت و گفت:

 نداره. چه ذوقی هم داره! یه کمربند زرد که این همه خوشحالی_

 هما با شیطنت در جعبه شیرینی رو بست و جواب داد:

 شیرینی کمربند زرد هم که خوردن نداره کوثرجون._

ی شاگردها توی باشگاه پیچید. صدای زنگ پیام گوشیم باعث شد به میز ی من و بقیهصدای خنده

امش اسم آیهان با اشتیاق پی تر بشم و گوشیم رو که به شارژر وصل بود از روی میز بردارم. با دیدننزدیک

سالم استاد. خسته نباشی. من امشب یکم دیر میام. مادر بهم زنگ زد تا برم دنبال سها؛ »رو باز کردم. 

 ؟«شه تو بری دنبالشاش. میانگاری ظهر با سارگل رفته خونه

 با هشدار کوثر نگاه از صفحه گوشی کندم.

 استاد ساعت پنج دقیقه به شیشه._

 «.اُکی عزیزم. خیالت راحت»هان کوتاه فرستادم. در جواب آی

 گوشی رو روی میز گذاشتم و شارژر رو از پیریز برق کشیدم.

 صف ببندید._

ی میزم برداشتم و مقابل ها طبق هر آخرِ ساعتِ کالس به صف ایستادند. حکم هما رو از داخل کشوبچه

 هی کمربندش رو براش درست کردم.ی اشتباصف ایستادم. با لبخند حکم رو به هما دادم و گره
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 ی.شتو اشتباهی و سرسری بزنی تنبیه میتازه واردمون خوب نگاه کن که اگه از کالس بعدی گره_

ای گفت. کالس آخر هم با ادای احترامی که شاگردها انجام دادند ذوق زده« چشم»با شیطنت خندید و 

های مخصوصِ دفاع شخصی رو داخل کمدم لباسهام رو عوضی کردم و تموم شد. داخل رختکن لباس

گذاشتم. به کوثر نگاه انداختم که انگار برای رفتن زیادی عجله داشت. ساک ورزشیش رو روی دوشش 

 انداخت و دستی به خط زیر لبش کشید. با خنده طعنه زدم:

 .اهللشانیره اخِ_

ی شاگردها کلی و بلندی خطاب به همه« خداحافظ»ی مرموزی کرد و با دستی که برام تکون داد خنده

ها باال دوید. حدسش سخت نبود که باز دوست پسرش نریمان مقابلِ خیابون باشگاه توی گفت و از پله

موقعی که  ها رو پیدا نکردم، نه اونجور شیطنتپراید نوک مدادیش منتظرشه. هیچ وقت، وقت این

ام این شده هگذشت و کابوس شبهای تقویتی فیزیک و شیمی میدبیرستانی بودم و تموم روزم به کالس

ی کنه و نه اون موقعی که با لجبازی رشتهبود که اگه شیمی رو هفت نیارم تک ماده کمکی بهم نمی

ر حال رقص رو توی ذهنم ها، دختری دها حین ورق زدن کتابتربیت بدنی رو انتخاب کردم و تمام شب

مجسم کردم. بابا آرزوش بود من عین مامان خانوم دکتر بشم. مامان هم آرزوش همیشه برآورده شدن 

ی فکر کن به آرزوش رو نداشت من بودم. آرزویی که همیشه آرزوهای شوهرش بود و اونی که حتی اجازه

رختخوابم. آخرین بار وقتی که اول  مجبور بودم ته کمدم قایم کنم یا زیر تختم. گاهی هم زیر تشک

رفتم کالس باله، توی یک آموزشگاه رقص درپیت ی کالس فیزیک میدبیرستان بودم و پنهانی به بهانه

یا من یا این »که از نگاه من اوج هنر استادش قر دادن کمرش بود، بابا محکم و قاطع هشدار داده بود 

دم. از آرزوهام و آکادمی بلشوی گفته بودم. از آرامش روحم اشک ریخته بودم. هق زده بو« های باله؟کفش

هام در جوابم ناامید کرد که خیره به چشمهام و بابا انگار لذت منو درک نمیحین پیچ و تاب دادن دست

رد ی درسیِ به ددونستم رقص رشتهو من می«! مهرو تو سال دیگه باید انتخاب رشته کنی»گفته بود 

ام آرامش منه. اولین لجبازی زندگیم با بابا وقتی بود که اون گفت رشته تجربی و من بخوری نیست اما تم

امنت شد، هزارها کهای اینستاگرامی زیاد بودند، ازشون تعریف و تمجید میگفتم تربیت بدنی. حاال رقاص

 یدم و گاهیرقصی قدی برای خودم میوار تو خلوت خودم مقابل آینهکردند؛ اما من جنونقلب دریافت می

م. گفتکردم وگاهی از طراحی یک حرکت جدید به خودم آفرین میاز حرکت اشتباهم خودم رو سرزنش می
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ی مقدمه کلیپ دختری رو نشونم داده بود که نیم تنهبابا یک روزی موقع چک کردن اینستاگرام بی

 پشت گوشی رو ی مخاطبکوتاهی به تن داشت و یک شرتک لی که گردی باسنش با هر حرکت توجه

ها از شرم لب گزیده بودم و اون کامنت« خواستی مثل این دختر بشی؟می»کرد. ازم پرسیده بود جلب می

ناک مردها رو خونده بود آلود و چندشتوجه به سرخ و سفید شدن من جمالت هوسرو باز کرده بود و بی

رفتند و فدای پیچ و تاب تنش یی دختری که معلم رقص بود می بیرون ریختهکه قربون سر و سینه

شدند. نگاه منتظر بابا روم بود تا بگم که حق با اونه اما من مثل عاشقی که عشقش رو با تمام عیب و می

و  دوباره رنگ نگاه بابا ناامید شده بود«! رقصه و من بالهبابا این زن عربی می»بینه گفتم ایرادها زیبا می

ی خیل«! رقص رقصه مهرو، باله و عربی و هیپ هاپ هم نداره»گفته بود متأسف سر تکون داد و در جوابم 

نها و جواب بابا ت«! تونم برقصماما بابا من با حجاب هم می»تند با اندک امیدی که برام مونده بود گفتم 

 تر از قبل بود.یک نگاه ناامیدتر و متأسف

تم خواسی کار اون دختر نداشتم، من میخواستم شبیه اون دختر باشم، کاری هم به درست و غلطمن نمی

شد شد. نمیخواستم با باله زندگی کنم و با باله بمیرم؛ اما نمیفقط برای رسیدن به رویام تالش کنم. می

 خواست صاحب بهترین جایگاه اجتماعی بشم.چون بابا انقدر دوستم داشت که می

مدم و جوابش رو با لبخند دادم. دَم عمیقی با صدای آخرین شاگردی که خداحافظی کرد از فکر بیرون او

گرفتم. حاال اگه خانوم دکتر رویاهای بابا نبودم استاد شاگردهای کوچیک و بزرگی بودم که زیر دستم قد 

شدند. حتی شاید چند سال بعد در مقابل اصرارهای بابا تسلیم بشم و معلم کار میکشیدند و رزمیمی

 خصوصی و غیرانتفاهی شدم. ورزش یک مدرسه دولتی یا شاید هم

به سمت میزم رفتم و کیف و کلیدهام رو برداشتم. از باشگاه بیرون رفتم و درش رو قفل کردم. درست 

رفتم نگاهم لغزید به سمت تاریخی که نمایشگر کنار ایستگاه اتوبوس نشون وقتی که به سمت ماشین می

ی آکادمی بلشوی. خدا ه شرکت توی مسابقهداد. دیر شده بود، خیلی دیر شده بود برای اقدام بمی

ی آکادمی بلشوی ی اون آکادمی چه آدم خوش شانسیه. آخر ماه بود و از اول ماه برنامهدونست برندهمی

ی کوچیک موبایلم فقط یک تماشاگر شد و من مثل همیشه از پشت صفحه تی وی یا صفحهپخش می

 ساده بودم با یک نگاه حسرت زده و گاهی حسود.
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 هام رو آزار داد. مادریپشت فرمون نشستم و نفسم رو با صدا بیرون فرستادم و اون صدای آه مانند، گوش

هات فکر کن و خداروشکر کن؛ چون هاتو نخور به داشتههیچ وقت حسرت نداشته»گفت همیشه می

 «.هاتههز داشتکردن و لذت بردن اهات نیست ایستادن و تماشا خوشبختی دویدن برای رسیدن به خواسته

ها که صورتم درست مثل یک عصر پاییزی گرفته و دلگیر به نظر جور موقعو محمدحافظ همیشه توی این

 زد:هاش لب میرسید با لبخند و آرامشِ دروغین چشممی

 شود.شود که نمیشود که نمیگاهی نمی_

 داد:کرد و ادامه میی مهربونش میچشمکی چاشنی میمیک چهره

 شودهاش، بخند که تنها زیبایی این دنیای چرک و کثیف، لبخنده توئه.ای دنیا و نمیگورباب_

 کردم زیر لب با خودم گفتم:طور که ماشین رو روشن میلبخند تلخی زدم و همون

 شود هم بازم خدایا شکرت.اگه نمی_

اشناس ابروهام از ی نکردم گوشیم زنگ خورد، با دیدن شمارهدر حینی که ماشین رو از پارک خارج می

توجه به هم نزدیک شد؛ اما همین که صدای بوق ماشین پشت سرم رو شنیدم گوشی رو روی صندلی 

 کنارم پرت کردم و حواسم رو به خیابون شلوغ سپردم.

ی سارگل و هاوش رسیدم فکرم درگیر بود؛ گاهی درگیر سها و اعتیادی که ترک تا زمانی که به خونه

نبود و گاهی درگیر تاریخی که گذشته بود و من عقب انداخته بودم، و گاهی درگیر کردنش به این آسونی 

شد و گاهی درگیر پیدا کردن یک دلیل درست مهلت شرکت توی مسابقه باله بلشوی که داشت تموم می

برای کار اشتباه سمن و بردن دختر کم سن و سالش برای معاینه بکارت و گاهی درگیر نقش پوالد وسط 

 رسید.کردم بوی خوبی به مشامم نمیاجرایی که هرجور بهش فکر میاین م

ه شدند. از ماشین پیادها به عدد هفت نزدیک میکمربندم رو باز کردم و نگاهی به ساعتم انداختم، عقربه

شد. روزهای آخر شدم. به آسمونی نگاه انداختم که این روزها ساعت پنج عصر نشده سیاه و تاریک می

حسش شد به زردی پاییز و سفیدی و سردی و حتی تاریکی بیه بود و سرد، زمستون چیره میپاییز کوتا

 کرد.جا پهن میرو همه

ای بعد سارگل با ذوق در رو باز کرد و بدون این که گره ی هاوش رو فشردم و لحظهزنگ آپارتمان خونه

 ت:روسری شلش رو محکم کنه خیلی سریع بغلم کرد. گرم و مهمون نواز گف
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 خوش اومدی._

وار روی کمرش کشیدم و با لبخند تشکر کردم. تعارف زد برم داخل و با کمال میل با مهر دستم رو نوازش

 دعوت چایش رو پذیرفتم. نگاهی به هال انداختم و پرسیدم:

 سها کو؟_

 ی روسریش متوقف شد و لبخندش محو.دستش روی گره

 مگه نیومد خونه؟_

 گرفتم و با امیدواری گفتم: ی مانتوم رو به چنگگوشه

 من خونه نبودم، باشگاه کالس داشتم تا ساعت شیش._

 تری روسریش رو مرتب کرد و جواب داد:سارگل با خیال راحت

 ها راه افتاد. هرچی اصرار کردم برای شام بمونه قبول نکرد.اونم همون موقع_

 ای نگران پرسید:همراه با نگاه موشکافانه

 نبود. چیزی شده؟ خبریه تو خونه؟حالش زیاد خوب _

 در حالی که فکرم مونده بود پیش سهایی که شک داشتم برگشته باشه خونه آروم جواب دادم:

 نه عزیزم هیچی نشده، نگران نباش._

 ذاره بره دانشگاه! دعواشون شده؟گفت بابامرتضی نمی_

م کشیدار جینم بیرونش میطور که از جیب شلوصدای پیامک گوشیم از داخل جیبم بلند شد. همون

 جواب دادم:

 کنه.زنه و حلش میتو نگران نباش. مادرت با آقامرتضی حرف می_

 اس.ی ناشنسارگل دوباره بهم نزدیک شد و نگاه من لغزید روی صفحه گوشی. یک پیامک از یک شماره

 ی سارگل رو شنیدم:صدای آروم و گرفته

 هات حرف بزنم.چه خوب که اومدی مهرو، احتیاج داشتم با_

عقل نیاد به این مهمونی، ی بیمگه قرار نبود این دختره»هام دو دو زد روی اون دو خطِ کوتاهِ شوم. چشم

 «!بیا جمعش کن تا کاوه نکشیدش تو گنداب
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هام بند اومد و نگرانی هجوم آورد های وق زده به سارگل نگاه کردم و اون زبونش از هراس چشمبا چشم

 گلش. به صورتِ عینِ

 بدبخت شدیم سارگل._

اش لرزید و اشک جوشید توی ای تعلل چونهلحظهای برای گریه بود بیسارگل که انگار دنبال بهانه

 های معصومش.چشم

 چی شده مهرو؟_

 هام روی سرم کشیدم و به سمت در خونه پا تند کردم.شالم رو از روی شونه

 شرف نرفته خونه.سها... سهای بی_

 یشه که خیلی زود روی دستهعقلش دارد خطایی مرتکب میی بیفهمید خواهرک ساده انگار سارگل

 مبل وا رفت و زمزمه کرد:

 وای._

 نگاهش به سمت پنجره چرخید و با ترس و بغض نالید:

 هوا تاریک شده._

 های پر از تشویشش چشم دوختم و با هشدار گفتم:توی چهارچوب در به چشم

 جاست.گی سها اینی هرکسی زنگ زد میمادرت، آیهان، آقامرتض_

خیلی تند سرش رو به معنی فهمیدن تکون داد. دیگه تعللی نکردم و به سمت آسانسور دویدم. وارد کابین 

اومد خودم رو بابت این سهل ی همکف رو فشار دادم. اگه بالیی سرش میشدم و بیش از چهاربار دکمه

فهمید اشتباهات خواهرش رو پنهان کردم من رو گه آیهان میبخشیدند! ابخشیدم و حتی نمیانگاری نمی

 کرد.دونست و لعنتم میهم توی بیشتر تباه شدنش مقصر می

هایی پر از شتاب به سمت ماشینم دویدم و خیلی زود سوار شدم و با آخرین سرعتی که از دویست با قدم

 ی کاوه نداف روندم.اومد به سمت خونهو شیش دست دومم برمی

*** 

ی ویالیی با شدت پام رو روی ترمز فشار دادم و خیلی سریع از ماشین بیرون پریدم. به سمت جلوی خونه

رسید اش رو بارها بارها فشار دادم؛ اما از صدای بلند آهنگی که به گوش میآیفون تصویری دویدم و دکمه
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یدند لرزترس و ترس میهایی که از شدت اسرسه. با دستمشخص بود صدای زنگ به گوش هیچکس نمی

... سه بوق... و بوق پنجمی. ناامید ای که بهم پیام داده بود رو گرفتم. یک بوق... دو بوقخیلی زود شماره

 خم شدم به جلو و دستم رو تکیه زدم به زانوی لرزونم که صدای شیما ناواضح به گوشم رسید:

 الو؟_

 ها چیزی به گوشم نرسید.خندهی صدای آهنگ و صدای حرفی زد اما میون همهمه

 الو؟ الو شیما من پشت درم درو باز کن._

 صبرکن صدا نمیاد. الو؟_

 جیغ زدم:

 لعنتی درو باز کن._

 تر توی گوشی پیچید:تری رفت که صداش واضحصدای همهمه کم شد و انگار به جای خلوت

 الو؟_

 هراسون از پشت بغضِ پر از ترس گلوم فریاد زدم:

 ام درو باز کن.ی کاوهخونهمن پشت در _

 صدای پرشتابش رو شنیدم:

 کنم.... االن باز میاالن_

ای بعد در با صدای تیک ضعیفی باز شد. با تمام توانم از هنر پاهام نگاهم میخکوب در آهنی شد و لحظه

 شوهرم. ام شرافتِ خواهری دو بود و جایزهاستفاده کردم و به سمت در اصلی دویدم. انگار که مسابقه

خود شیما در اصلی رو باز کرد و با تمام حرصم دستم رو به در کوبیدم و چهارطاق بازش کردم. حجمِ 

غیرقابل باوری از دود به صورتم سیلی محکمی زد و نفسم رو بند آورد. بوی الکل و بوی سیگار و هزار بوی 

وع آوری رو رقم زده بود. حس کردم ناجور دیگه با عطرهای مارک زنانه و مردانه قاطی شده بود و بوی ته

ام به گلوم نقل مکان کرد و تقاضای خروج از دهنم رو کرد و من با ناهاری که ظهر خورده بودم از معده

ی دهنم رو به همراه اون محتویات قورت دادم؛ اما انگار تموم اون غذای ی نیرو بزاق خشک شدههمه

 ام رو نداشت.د که دیگه قصد بازگشت به معدهلعنتی تبدیل به قلوه سنگی توی گلوم شده بو

 رو به شیما با صدایی که کنترلش از دستم خارج شده بود داد زدم:
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 کجاست؟ سها کجاست؟_

. لیوان مشروب دستش بود و اثر های خودم پر از رقصِ ترس بودی چشمهاش درست به اندازهچشم

به  هاشش و با چشمکشید روی لب پایینیکمرنگی از رژ سرخش روش باقی مونده بود. مضطرب زبون 

ها بدوم شیما دستم رو گرفت. با اخم ی سالن اشاره کرد و همین که خواستم به طرف پلههای گوشهپله

 غلیظی نگاهش کردم و گفت:

 کاوه نباید بفهمه من خبرت کردم._

 پوزخند زدم.عصبی 

نگرفتی تا با پای خودش نره توی دام اون ترسی جلوی سها رو ترسی؟ چون از اون کثافت میازش می_

 صفت؟گرگ بی

 خاره دیگه به من مربوط نیست.ی کافی به سها هشدار دادم این که اون خودش تنش میمن به اندازه_

 حیرت زده گفتم:

به تو مربوط نیست؟ به تویی که خودت اون دختر ساده رو کشیدی تو دام اعتیاد! اعتیادش قابل درمانه _

گرده یا نه؟ از دست دادن نجابتش چی؟ اون به کی ربط تش چی؟ اونم بعد از امشب بهش برمیاما شراف

ها رو با چند پک حشیش شروع کردی ی این کثافت کاریداره؟ فقط به کاوه؟ پس به تویی که آتیش همه

 چی مربوطه؟

 تفاوتش جواب داد:حس و بیهام با نگاه بیخیره به چشم

 ت کاوه ست.شرافتِ خودم که تو دس_

 تلخ خندیدم.

آدم اگه شریف باشه شرافتش دست خودشه نه این و اون. خانوم به اصطالح رفیق شاید با پنهون کردن _

اون فیلم بتونی از چشم بقیه شریف بمونی اما از چشم خودت چی؟ شریف کسیه که وقتی تو آینه به 

ح وقتی از خواب بیدار شدی و تونستی کنه از خودش خجالت نکشه. اگه فردا صبهای خودش نگاه میچشم

 اون موقع شرافتو تو چشمات ببینی.توی آینه به خودت نگاه کنی امیدوارم 
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کرد و کمی همراه با غم. نگرفت اما نوع نگاهش تغییر کرده بود. عمیق نگاهم می ازمغیظ نکرد و چشم  

 ا رو دوتا یکی باال رفتم. بغضمههای باریکش بیرون کشیدم و تمام پلهدستم رو محکم از حصار انگشت

 هام خیس.اشک شد و پلک

کردم، اگه همون اول به آیهان گفته بودم حاال سها انقدر حقیر نباید خودم رو تنهایی وارد این مخمصه می

 های اون ویالی غریبه رو برای نجات نجابتش بگردم.نشده بود که من اتاق خواب

کردم. زدم و ته دلم نجوای خدا خدا میکردنش آشکارا هق می دونم اتاق چندمی بود اما حین بازنمی

ای بعد نگاهش هاش گرد شد و لحظهوقتی در باز شد سر پسرِ جوون خیلی زود به سمت در چرخید. چشم

 باریک. فریاد زد:

 .تو کی هستی؟ گمشو بیرون_

ای هتوی حصار دستنگاهم از روی صورت شیش تیغ پسری که مطمئنا کاوه بود به سمت سها چرخید. 

اد کاوه دوباره فریکرد.ود اما ناله میاش روش خیمه زده بود. چشم هاش بسته بکاوه بود و کاوه با نیم تنه

هاش هاش رو باز کرد؛ اما دوباره پلکای الی پلکزد برم بیرون که سها تکون آرومی خورد و به سختی ذره

نگاهم روی دست کاوه چرخید که جایی کنار  د.هاش محکوم به دیدن سیاهی شچشمروی هم افتاد و 

های سرخش سوق دادم شرت دخترک. با نفرت نگاهم رو به سمت چشمپهلوی سها گیر کرده بود به تی

 از تختقدم به داخل گذاشتم که  ش چندشم شد و عضالت صورتم منقبض.ی لختو از دیدن باال تنه

 لم داد.پایین پرید و به سمت در هُ

 جا ممنوعه. مهمونی اون پایینه.، اینگمشو پایین_

ای بعد مشتم نشست پای های پر حرصش بود. دستم مشت شد و لحظهنفرتم به چشم مملو ازنگاه 

اش راست شد مشت بعدی بالفاصله بعد از این که کمر خم شده شمش و نگاه طلبکارش ازم کنده شد.چ

وی های بعدی ریشونیش فرود اومد و مشترو جایی نزدیک لب و فکش کوبیدم. مشت بعد شاید توی پ

ار هاش مورد آزدار کردن ناموس این دختر برهنه کرده بود... و توی این مدت گوشای که برای لکهباال تنه

 هام قرار گرفته بود.های تیز و فحشجیغ

 . گرگِ سگ صفت. نامرد. نامرد. نامرد.ی آشغالشرف. حرومزادهناموس. بیبی_
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لم داد که روی از سرش جدا کرد و محکم به عقب هُ اش رو که محافظ سرش کرده بودهای دستلحظه

زمین افتادم. همین که خواست به سمتم بیاد خیلی سریع با پام لگد محکمی به نقطه حساسش زدم که 

ای بعد کبود شد. نفس ای بعد دوال. پوست شفاف صورتش سرخ و لحظهسرجاش میخکوب شد و ثانیه

هاش از چشمم هاش رو محکم روی هم سایید و حرکت آروارهرو با ناله بیرون داد و دندوناش حبس شده

 های خشمگینش گفتم:دور نموند. مصمم قدمی به سمتم برداشت که با هشدار خیره به چشم

من دان پنج دارم، اگه بهم دست بزنی گور خودتو کندی حرومزاده. من زن داداش سهام و شوهرم، _

 .یسه. جای دستت روی بدنم بمونه فردا این موقع مهمون بازداشتگاهی ساقی دوزاریداداش سها پل

طور که دستش زیر شکمش مونده بود با بهت نگاهم کرد؛ انگار حرکت موند و همونسر جاش بی

 دونست داداش سها پلیسه.نمی

 اش غرید:های کیپ شدهاز بین دندون

 جا گمشو.هرچه زودتر از این_

زمین گرفتم تا بلند بشم. به سمت سها که بیهوش بود پا تند کردم و مانتوش رو از پایین  دستم رو به

د. ی کمرنگی کرهاش تا نیمه باز شد و نالهتخت چنگ زدم. به صورتش ضربه زدم تا هوشیار بشه. چشم

س نحترین چیز رفتن از این ویالی ی گوشش کنم؛ اما االن مهمخواست یک سیلی محکم حوالهدلم می

هایی های سوختگی روی پهلوش جلب شد. با انگشتبود. دستم به سمت تیشرتش رفت که نگاهم به لکه

تر گها بیشتر و پررنی لکهشرتش رو کنار زدم و هالهتوجه به حضور کاوه تیلرزیدند، بیکه به وضوح می

هام روی کمرش باال زدم و چشمشرتش رو از شد. با ناباوری به سختی برگردوندمش و اون باز ناله کرد. تی

 گفت.ی سرخ میهایی که جاشون از یک حادثهگرد شد از دیدن رد سوختگی

شرتش رو پایین زدم. وقتی عق زد خیلی سریع خودش رو به با صدای سرفه سها به خودم اومدم و تی

 اش رو پس داد.کنار تخت کشید و بیرون از تخت محتویات معده

 یین؟تونی بیای پاسها می_

 دهنش رو به بالشت کشید و کاوه داد زد:

 ی ایکبیری.ریدی به اتاقم دختره_

 تیز نگاهش کردم و در جوابش گفتم:
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 ای به لبات و پوست سفیدت میاد.ی کارته آقای نداف. بخور نوش جونت. رنگ قهوهجایزه_

 تر.تر و صورتش سرخدستش زیر دلش مشت شد و فکش منقبض

تونست تعادل خودش رو حفظ ت پایین اومد. نه بهوش بود و نه بیهوش. اصال نمیسها با کمک من از تخ

 داد.اش میکنه و بوی گند نفسش خبر از حضور الکل توی معده

د تخت ی ساتن سفیهای مانتوش رو تا نیمه بستم و به چادری که سیاهیش هیچ سنخیتی با ملحفهدکمه

ون ش داشتم و کش. توی بغلم وا رفت که به سختی نگهنداشت چنگ زدم و دست دور تن سها حلقه کردم

 کشون تا دم در بردمش؛ اما قبل از رفتن کاوه رو با لحنی جدی تهدید کردم:

 شه آقای نداف.جا تموم نمیکار ما این_

ردم. ور کاش سایه انداخت و من با پوزخندی پررنگ آتیش وجودش رو بیشتر از قبل شعلهترس روی چهره

 وی پاش و با لحنی پر از تحقیر گفتم:تف کردم جل

 ناموسه که کارشون بازی با ناموس مردمه.لعنت به هرچی مرد بی_

نگاه کاوه از روی من به سمت شیما کشیده شد. تازه رسیده بود و هنوزم اون گیالس مشروب بین 

 خبر از ماجرا نشون بده.هاش بود. سعی داشت خودش رو بیپنجه

 جا چه خبره؟این_

 توجه به نمایش شیما رو بهش تشر زدم:بی

 کمکم کن ببرمش پایین._

 ط صدایشیما خیلی زود سر تکون داد و بازوی سها رو گرفت. با نگرانی سها رو صدا زد و جواب سها فق

ها و ریشخند های متعجب و پوزخند بعضی از مهمونتوجه به نگاهبی های یکی درمیونش بود.نفس

یالی نحس بیرون رفتم و سها رو با کمک شیما داخل ماشین گذاشتم که وزن هاشون، از اون وچشم

واستم ای نکردم و خسنگین سها باعث شد شیما تعادلش رو از دست بده و گیالس از دستش بیفته. توجه

 سوار ماشین بشم که شیما گفت:

 رسونم.می کنم و به دستتوندیگه پیگیر اون گوشی نشین خودم یه جوری امشب پیداش می_

چیز دیگه مهم نبود. اون گوشی در مقابل شرافت و نجابت سها هیچ ارزشی نداشت. آیهان دیر یا زود از همه

 گرفت.شد و خودش اون گوشی رو پس میباخبر می
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 سوار ماشین شدم و از پنجره رو به شیما گفتم:

ی دازهسها باشه. تو به ان ای ازت توی زندگیخوام سایهشما شر نرسون کمک کردنت پیشکش. دیگه نمی_

 اون کثافت مقصری.

ز خورد ابا سکوت نگاهم کرد. نه اخم کرد نه جوابی داد فقط نگاه کرد و من دیگه داشت حالم به هم می

م خواستزدم برای نجات سهایی که میاون موقعیتی که درست عین گنداب بود و داشتم دست و پا می

 ام باشه.جای خواهر نداشته

شد تا گیالس خالی رو از کف ماشین برداره و بالفاصله بعد از این که در ماشین رو بست پام رو  شیما خم

شنیدم. های سها رو از عقب میروی پدال گاز فشار دادم و از اون ویالی نحس دور شدم. صدای سرفه

 حالش رو پرسیدم و اون با صدای ضعیف و نفس کندش ناله کرد:

 دار.نگه_

الجی کنم صدای باال آوردنش و بوی بد استفراغش توی ماشین پیچید. گلوم حرو  تا خواستم حرفش

تر از قبل تحت فشار قرارم داد و بوی بد داخل ماشین به حال بدم دامن زد. کنار خیابون خیلی سنگین

 ها گم شد.زدنم میون صدای ماشین سریع ترمز کردم و به سمت جوی کنار خیابون دویدم و صدای عق

. نگاه از حال شد پیاده شد و خودش رو کنار جوی انداختبا سستی که از تمام حرکاتش دیده می سها هم

نگاهی به سها که عق زدنش تمومی بدش گرفتم و از جوی فاصله گرفتم. نفس عمیقی کشیدم و نیم

؟ رانینداشت انداختم. حالت تهوع اون از مشروب بود اما حال بد من حاصل چی بود؟ استرس؟ آشوب و نگ

 زد؟ای که عقب افتادن قاعدگیم رو توی سرم فریاد میبوی متعفن استفراغ سها یا دلیل دیگه

سرم رو ناباور تکون دادم و سعی کردم این فکر پوچ رو از سرم بیرون پرت کنم و ذهنم رو درگیر این 

 ی دست سها کرده بود کنم.مهلکه که منو مضحکه

صدای سها که قطع شد نگران به سمتش برگشتم. سرش رو لب  درهای ماشین رو بستم و قفلش کردم.

 جوی گذاشته بود و نگاه تلخش به آسفالت خاکی بود.

 سرد پرسیدم:

 خوبی؟_

 ش راه گرفت.ی بینیچشم بست و قطره اشکی غلیظ از تیغه
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ه یتونم با این ماشین رانندگی کنم. حالم خوب نیست. پاشو خودتو جمع و جور کن تا من دیگه نمی_

 تاکسی بگیرم.

ی ی استفراغ روی یقهی کثیفش کشید. لکهآب دهنش رو تف کرد و پشت دستش رو به لب و چونه

 ای برای ترکوندن بغضش پیدا کنه و با شدت زیر گریه بزنه.مانتوش باعث شد بهانه

 حوصله و کالفه و عصبی، با هزار حسِ بدتر از ترس، تشر زدم:بی

 ببند دهنتو._

ون ها تکی کثیفش فرو برد. دستی برای ماشینگینش خجالت زده سرش رو توی همون یقهبا نگاه غم

دادم. ساعت نزدیک نُه شب بود و خداروشکر زود تاکسی گیرمون اومد. سرم رو به صندلی تکیه زدم و 

 ی مامان و بابا رو دادم.آدرس خونهای تأمل دون لحظهه مشکوک راننده چشم بستم و بتوجه به نگابی

طور من رو وسط یک مرداب متعفن جا امن بود، گرم بود، آروم بود و هیچ راز مگویی نداشت که ایناون

 پرت کنه.

*** 

یش دلم رو سوزوند و بغضم های آب سُر خورد؛ اما گرمهام رو بستم. اشکم از میون قطرهزیر دوش چشم

های امشب رو هق ها و تشنجتمام تنشابا حمهام رو روی صورتم گذاشتم و بیخره ترکوند. دستمرو باأل

 زدم.

 ندازه به روح و تنم.تصور اتفاقی که ممکن بود بیفته رعشه می

سوزه برای خودم که ناخواسته به سوزه برای سهایی که از بد روزگار گرفتار سیاهی شده. دلم میدلم می

نی که ده بار زنگ زد و من جواب سوزه برای آیهاراز خواهرشوهر ساکت اما پر از حرفم، پی بردم. دلم می

سوزه برای پدری که ی خواهرشه. دلم میکنه دخترش خونهسوزه برای مادری که فکر میندادم. دلم می

سوزه دونه دخترش رو امشب من از زیر تن یک نامرد بیرون کشیدم. دلم بیشتر از همه برای خودم مینمی

 ون به سمت منه که چرا دیر گفتم.دونم آخر این ماجرا انگشت اتهام تمامشکه می

ام خارج ی مجردیم. آهم رو از سینهدغدغهام رو دور تنم پیچوندم و گرم شدم از یادآوری روزهای بیحوله

هایی که باید داخل کردم و از حموم بیرون رفتم. خسته روی تخت نشستم و چشم دوختم به دمپایی

 آوردم و فراموش کرده بودم.حموم درشون می
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 ی خودم نگران و آشفته بود.اتاق باز شد و نگاهم به سمت در چرخید. مامان رو دیدم، به اندازه در

 روح پرسیدم:حالت و بیبی

 حالش چطوره؟_

 بردیش بیمارستان.گم باید میخداروشکر بهتره؛ اما من بازم می_

مونده به خاطر مشروبی دادم؟ همین کنه رو چی میهه! اون وقت جواب پلیسی که بیمارستان خبر می_

 که اون خورده بیفتم زندان.

 کنند.ی دکتره، به خاطر مسمومیت الکی پلیس خبر نمینگه داشتن اسرار بیمار وظیفه_

اش حرف سرم رو به سینههام رو بستم و بیکنارم نشست و کاله حوله رو به آرومی روی موهام کشید. چشم

 م حلقه شد.معطلی دورهای مامان بیتکیه زدم و دست

 خوای حرف بزنی؟ به مامان بگو چی شده دخترم؟نمی_

ی مذهبی ها یک خانوادههامون نشد. مهم نبود که اونوقتی آیهان اومد خواستگاریم ذهنم درگیر تفاوت

ی نسبتا راحت با عقایدی که اگه به پررنگی خون پدر شهید آیهان نبود به تیرگی بودند و ما یک خانواده

رسید و دل من آروم ی من هاوش به گل زردش میعفتی هم نبود. مهم این بود که با بلهبی حیایی وبی

ها باغ نشین بودند ما هم دوبلکس گرفت از آرامش برادرم. اختالف طبقاتی هم که نداشتیم. اگه اونمی

ه معامله زدند ما هم، رنگ به رنگ ماشین توی نمایشگاها میون جواهر غلت مینشین بودیم. اگه اون

ها فکر نکرده بودم؛ اما حاال ذهنم درگیر یک تفاوت بارزمون شده بود، کردیم. به هیچ کدوم از اینمی

بودند؛ اما توی اون باغ لعنتی میون  ،که آرامش بود ی زندگیصاحبِ بزرگترین سرمایهی من خانواده

ترین ز پا در میام. منی که با کوچیککم ای زرنگار هیچ آرامشی برقرار نیست و من دیگه دارم کمخانواده

اومدم، ی ناآروم زرنگار شده بودم و جزئی ازشون به حساب میریخت حاال قاطی خانوادهبحث دلم فرو می

دونستند؛ اما این واقعیت ی خودشون نمیهر چند که هنوز سمن و مرتضی و ریحانه من رو جزء خانواده

کرد، حتی سر بزرگ خاندان زرنگار هستم رو هیچی عوض نمیرو که من همسر شرعی و قانونی آیهان، پ

 تفاوتی سمن.های شوم مرتضی و بیانکار ریحانه و نقشه

 کرد گفت:ی کلفت نوازش میطور که بازوم رو از روی حولهمامان همون

 جایی تا بیشتر از این نگران نشه.آیهان دوباره زنگ زد. بابات جواب داد و گفت این_
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 ام نجوا کردم:بسته هایبا چشم

 کار خوبی کرد._

خوای بگی چی شده؟ ساعت ده شب با اون حال خراب و رنگ و روی مهرو من و پدرت نگرانیم. نمی_

پریده با دختری که دچار مسمومیت الکلی شده اومدی و یه کالم گفتی به داد سها برسم. اون دختر حاال 

 جوشه. بگو چی شده؟م داره عین سیر و سرکه برات میکنه. دلتو داره داغونم می حالش خوبه اما حال

 ی بابا صبور نبود.موند تا خودم به حرف بیام اما مامان به اندازهبابا همیشه ساکت می

اش دونی که خانوادهچیزی نشده. سها رفته بود پارتی یکی از دوستاش، حالش بد شد به من زنگ زد. می_

 رو یه سری چیزها حساسند.

 کنه.تر از مرتضی برخورد میگفتی بره دنبالش؟ اون قطعا عاقالنهد به آیهان میبهتر نبو_

فته خون گرهام به خاطر سها خفهفکریدونم چی شد که یهو با بیدرسته؛ بهترین کار همین بود اما نمی

 بودم.

 مامان مردد و با اضطرابی غلیظ پرسید:

 تو مهمونی اتفاقی افتاد؟_

من نجابتم رو تا آخر عمر مدیون »اون از میون بغضش با شرمی دخترانه لب زده بود  از سها پرسیده بودم و

 «.توام زن داداش

 میلی فرو دادم و کوتاه در جواب مامان زمزمه کردم:هنوز هم دهنم تلخ و بدمزه بود. بزاق دهنم رو با بی

 نه._

دم. ز قبل توی بغل مامان مچاله شدر اتاق که باز شد با ترسی که کنترل کردنش دست خودم نبود بیشتر ا

نگاهم به سمت در کشیده شد و با نگاه مبهوت و نگران بابا مواجه شدم. خسته پلک بستم. حالم طوری 

س وقتی تو انقدر حالت بده پ»نبود که بخوام به همه دونه به دونه توضیح بدم. کسی توی سرم فریاد زد 

و صدای تلخِ پوزخندِ « به من چه؟»ودم فریاد زدم ؛ توی ذهنم سر خ«چاره چه وضعی داره؟سهای بی

 وجدانم توی گوشم پیچید.

 بابا گوشی رو روی تخت گذاشت و آروم گفت:

 دی.شه که چرا خودت جوابشو نمییه زنگ بهش بزن، مشکوک می_
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ی دستم چشم بست. شرمنده نگاهش دستم به سمت گوشی کشیده شد و بابا روی لرزش نگران کننده

حرف راهش رو به سمت در درپیش گرفت. پیام آیهان رو باز کردم. از متن کامال مشخص ن بیکردم و او

 بود عصبانی و دلخوره.

 از مامان فاصله گرفتم و یک دست لباس تمیز از کمدم برداشتم.

 سرم سها تموم شده؟_

 مامان از تخت پایین اومد.

 باید تا االن تموم شده باشه. میرم پیشش._

شوییِ مامان رو با لذت نفس کشیدم. چه خوب بود این بوی رو پوشیدم و عطر پودر رخت های تمیزلباس

 کرد. حتی قرصام آشوب بود و به احتمال زیاد این حالت تهوع تا فردا ادامه پیدا میتمیز. هنوز توی معده

 ضد تهوعی که مامان داده بود هم این درد چندش رو درمون نشده بود.

 «.ی سارگلم، دارم میرم دنبال سهاتو راه خونه»ادم در جواب آیهان فرست

 خیلی زود جوابم رو داد، انگار چمبره زده بود روی گوشی موبایلش.

 صاحبی که این موقع شب تنهایی زدی به دل خیابون؟ساعت یک شبه! مگه تو بی_

 یلتنترس خواهرتو سالم تحو»های عصبیم رو حس کردم و در جوابش نوشتم تحریک شدن سیستم

 یه و نرنجه و شرمندهخواستم؛ که نفهمم همین رو میه فهمید و خودمی کالمم رو نمیاون کنایه «.میدم

 دیگه جوابی نداد و این یعنی به قدری عصبی شده از حرفم که ترجیح داده سکوت کنه. غیرتش نشه.

ه بود و روی رگش پنبه رو به اتاق مامان و بابا رفتم. مامان تازه سوزن سرم رو از رگ سها بیرون کشید

 های توی دستم رو به سمت سها گرفتم و گفتم:داد. لباسفشار می

 اینا رو بپوش._

 با ترس نگاهم کرد و گفت:

 کنند، اینا لباسای من نیست.شک می_

 گم.چی رو به برادرت میدیگه الزم نیست بترسی چون من فردا همه_

 ز دستم گرفت و برای آروم کردنش پیش قدم شد.ها رو ابه گریه افتاد که مامان زود لباس

 کن در میارمشون.گریه نکن سهاجان. من لباساتو انداختم تو لباسشویی، یکم صبرکنی از خشک_
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 خیلی سریع از اتاق بیرون رفت و سها با التماس نگاهم کرد.

 هیچی نگو بهشون._

 نگاه پر از اخمم رو ازش کندم. از پس بغض سنگینش نالید:

 ی بکارت.برنم معاینهدوباره میبگی _

 هام مشت شد. نگاهش کردم؛ این بار با دلسوزی.از غم صداش و تلخی حرفش چشم بستم و دست

اش هاش نم داشتند اما پوشید. بابا خودش ما رو رسوند و من قبل از پیاده شدن خیره به نگاه پدرانهلباس

 که اسیر دست طوفان نگرانی بود نجوا کردم:

 .بابا نگران هیچی نباش خوبه.حالم _

خواست قبل از رو به رو شدن وارد خونه که شدیم سها خیلی زود خودش رو توی اتاقش انداخت. حتما می

با آیهان و پدرش با مسواک زدن و یا شاید خوردن تمام خمیردندون بوی گند الکلش رو از بین ببره و با 

 هاش رو خنثی کنه.آب سرد خماری چشم

 راهم شد، خنثی و البته خسته نگاهش کردم. صدای سالمم رو خودمم نشنیدم.مرتضی سد 

 با صورتی پر از اخم و لحنی طلبکار پرسید:

 ی اتاق دیدم که تو و سها از ماشین بابات پیاده شدین.از پنجره_

 درست دیدین._

 تر شد. تشر زد:اخمش غلیظ

 مونه.اش میچرا؟ سارگل گفت سها امشب خونه_

 من، آیهان که تازه از اتاق بیرون اومد جوابش رو داد:قبل از 

 ی پدرش بود و سر راه با پدرش رفتن دنبال سها.مهرو خونه_

هاش باریک شد و از شدت حرص و عصبانیت نفسش کشدار. همین که به سمت اتاق سها پا تند چشم

 کرد آیهان با قدم بلندی جلوی در ایستاد و نذاشت دستش به دستگیره برسه.

 من خبر داشتم._

 توجه به تاریکی سالن و گرگ و میش نصف شب، داد زد:مرتضی بی

 تو کی باشی؟_
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 آیهان با خونسردی که توی نظام یاد گرفته بود جوابش رو داد:

 داداششم._

 مرتضی به در اتاق اشاره کرد و داد زد:

 نه سارگل. ،اون دختر سهاست_

 هردوشون خواهرمن هستن._

 مرتضی پوزخند زد.

 نه بابا؟ حتما تو هم پسر منی؟_

دیدم. صداش دیگه خونسرد نبود، بم بود و منقبض شدن عضالت صورت آیهان رو توی تاریکی هم می

 کلفت.

 نه. پدر من سرهنگ احمد زرنگاره اما سها زرنگار خواهرمه._

 پدر سها زرنگار هم منم، مرتضی زرنگار._

از بطن اون متولد شدیم. حاال هم برید بخوابید، واسه  من به پدرش کاری ندارم مهم مادرمه که هردو_

 دعوا همیشه وقت هست. شب بخیر.

اش رو به در اتاق سها کوبید؛ اما ممناعت نکرد و رفت. آیهان دستش رو روی مرتضی دست مشت شده

 ای مکث کرد و بعد گفت:دستگیره فشار داد که در باز نشد. لحظه

 زنیم سها.فردا حرف می_

من اومد و دستم رو گرفت. با ظاهری که ظاهرا خونسرد بود منو به اتاق برد. در رو بست و چراغ به سمت 

ی هااهمیت به لباستوجه به نگاهش و بیخواست؛ اما من بیاش ازم جواب میرو روشن کرد. با نگاه خیره

 هام رو بستم.تنم روی تخت خزیدم و چشم

 خبر و پنهونی بری دیدنشون!عت کرده باشم که بخوای بیی پدرت منیادم نمیاد از رفتن به خونه_

 .طاقت فرساخسته بودم و درگیر سردردی حرفی نزدم. 

 نزدیک به ده بار زنگ زدم و جواب ندادی._

 دستم رو روی سرم گذاشتم.
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اش بمونم رد کردم تا شام رو بهت گفتم دیر میام، درخواست سردار رو که خواهش کرد برای شام خونه_

ی پاشا شدم؛ اما نگو زنم قرار بوده از من دیرتر بخوریم و بهت بگم که دوباره وارد تیم عملیات پرونده باهم

 ی پدرش خورده.خبر از من خونهبیاد خونه و شامش رو بی

 لبم به معنی پوزخند کج شد. خبر نداشت که خواهرش همون ناهار نصف و نیمه رو هم از دماغم درآورده.

 بازی بودی و من سه ساعت تموم از شدت نگرانی تمام باغ رو با پاهام متر کردم. تو درگیر مهمون_

توجه به چادری که روی تخت کاوه بهش هه چه مهمونی باصفایی هم بود. انقدر باصفا که خواهرش بی

 توهین شده بود از نجابتش مایه گذاشته بود.

 صداش گرفته شد.

 چرا خودتو به خواب زدی؟_

 گرفتگی دلش هم شد. و سکوت من باعث

 نگرانتم مهرو._

 نالیدم:

 بازجوییم نکن._

موهام چنگ شده بود. نشستنش رو  بینام، قیقهکمی با فاصله از ش حضورش رو کنارم حس کردم. دستم

 جا امن بود. هرجاییم و آشوب ذهنم آروم گرفت. اینروی تخت احساس کردم و عطرش پیچید توی بینی

 دودی وجود داشت امن بود. یرایحه که این عطر گرم با همین

ام، دلم ی شقیقهباالهاش روی دستم، همون دستی که چنگ شده بود تر شد و نشستن لبعطرش نزدیک

ی چشمم سُر خورد و الی پر اش دوای درد این شب پر از هراس شد و اشکم از گوشهبوسه رو لرزوند.

 بالشت مخفی شد.

 :زمزمه کرد جا کنار گوشمهمون

اج هات و محتتاب خندهتو برای من یه متهم نیستی، ماهِ دلمی. دلی که از دیشب دلتنگ نگاهت و بی_

 شنیدن صدات بود.
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کردم توی این ای که فهمیدم ماهِ دل این مَردم، با آرامشی که فکر میو من همون لحظه... همون لحظه

کرد. چنگم از بین و موهام رو نوازش میباغ ندارم آروم خوابیدم؛ چون آرامشم درست کنارم نشسته بود 

 های آیهان تسکین دردِ سرم شد.موهام باز شد و عطر دست

دغدغه خوابیدم، آیهان گفته بود من متهمش نیستم، ماهِ دلشم و انگار اون لحظه به قول آروم و بی

 «.نبودش یکم بود شد "عشق"رسیدم به جایی که »امیرعباس گالب 

*** 

 فصل ده

های های سیاه آیهان مواجه شدم. نگاهش مستقیم به چشمو که باز کردم بالفاصله با چشمهام رچشم

ی ستبرش در هم قفل کرده بود و رو به من به پهلو خوابیده هاش رو روی سینهخمار از خوابم بود. دست

. تهاش خبرهای خوبی برام نداشهام چسبیده بود. سرخی چشمبود و نگاهِ به رنگش شبش به مردمک

 ور های منگفت که از دیشب بیداره تا حرفی کور میون ابروهاش میاین نگاه سرخ و سیاه و این گره

بشنوه و من االن... االن که ذهنم آروم گرفته بود و از تشنج اعصاب دیشب رهایی پیدا کرده بودم دیگه 

اون رو. و از طرفی دیگه  خواستم با یادآوری اون شب شوم هم ذهن خودم رو به هم بریزم و هم حالنمی

 «.ی بکارتبرنم معاینهاگه بهشون بگی دوباره می» نالید زد و میسها توی گوشم هق می

 حالتش گفت:با صدای خشک و صورت بی

 صبح بخیر._

ام رو باز کردم ههای به هم چسبیدسوخت. به آرومی لبام از گرسنگی میآب دهنم هنوز تلخ بود و معده

 جوابش رو دادم: یفو با صدای ضعی

 صبح بخیر._

 کنه و تا بهش رو شروع میدونستم به زودی بازجوییای نداشت. میسعی کردم لبخند بزنم اما فایده

هام کند و بدون داره؛ اما برعکس تصورم اتصال نگاهش رو از چشمی منطقی نرسه دست برنمینتیجه

سم رو بیشتر کرد، قطعا سکوت توی بعضی پرسیدن سوالی از تخت پایین رفت. رفتارش و سکوتش تر

ام کرد. ی سینهتر بود. تپش قلبم از شدت استرس دو برابر شد و درد رو مهمون قفسهها ترسناکموقعیت

ردم. تر کام فشردم و چنگم رو روش محکمای که توی بغلم مچاله کرده بودم رو بیشتر توی سینهملحفه
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عمیق به خودم مسلط بشم؛ اما وقتی صدای بسته شدن در  ای چشم بستم و سعی کردم با نفسلحظه

توجه یب آرومی از گلوم فرار کرد.« هین»م سرویس رو شنیدم بدون این که کنترلی روی خودم داشته باش

به من به سمت کمد رفت و لباس کارش رو بیرون کشید. در حال بستن غالف اسلحه به دور کمرش 

 م لبخند محوی به روم زد.نگاهی بهم انداخت و برعکس انتظار

 خوای بلندشی صبحونه رو باهم بخوریم؟نمی_

اش رو داخل غالف ام تا گلوم باال اومد. اسلحهاز تصور غذا، آشوب توی دلم موج انداخت و اسیده معده

 بندی با صدایی که هنوز ضعیف بود گفتم:گذاشت و باز نگاهم کرد برای دریافت جواب که با لبخند نیم

 م حالت تهوع دارم، بهتره چیزی نخورم.من یک_

اش رو الی موهای سیاهش فرو برد و های مردونهبدون این که نگران حالم بشه جلوی آینه ایستاد. پنجه

 مالید پرسید:بعد در حالی که کمی ژل به کف دستش می

 ماشینت کجاست؟_

هم نگاهی بمِن کردم. وقتی نیمهول کردم و خیلی زود روی تخت نشستم. لبم رو به دندون گرفتم و مِن 

 ام به کار افتاد.انداخت مغز هنگ کرده

 ی بابا.خونه_

های اونم بین موهاش متوقف شد و بعد به هام روی زانوهام مشت شد. دستاز دروغی که گفتم دست

سمتم چرخید. دستمالی از جعبه دستمال کاغذی بیرون کشید و مشغول تمیز کردن ژل باقی مونده روی 

 هاش شد. در همون حین گفت:تدس

 جالبه._

 خیلی مصنوعی لبخند زدم.

 چی؟_

اونم لبخند زد و جوری دستمال رو توی مشتش مچاله کرد که یک لحظه از خشم جمع شده توی مشتش 

 دلم فرو ریخت.

 ی پدرت حوالی صدفه و همکار من ماشین تو رو توی بلوار سجاد پیدا کرده. این که خونه_
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های دونستم از رنگ نگاهم و مردمکشد. نگاهم مات موند روی دهنش و بعد با ترسی که میبند دلم پاره 

 لرزونم پیداست لب زدم:

 تو گفتی منو تعقیب کنند؟!_

ام؟ اما چون با ماشین خودت نیومدی نگران شدم و گفتم یه استعالم بگیرن تا نه عزیزم. مگه دیونه_

 باغه، اصال نگران نباش. ماشینت کجاست. االنم ماشینت تو پارکینگ

ده برابر شدن استرسم برابر شد با دو برابر شدن حالت تهوعم. وقتی عق زدم و به سمت سرویس دویدم 

آیهان پوزخند زد و من معنی پوزخندش رو درک نکردم. فرصت بستن در سرویس رو پیدا نکردم و توی 

روی سرم احساس کردم. سرم رو باال آوردم و  ی آیهان روام رو باال آوردم. سایهروشویی اسیده تلخ معده

 کرد.ی لبش خودنمایی میکنار چهارچوب در دیدمش. هنوز پوزخند گوشه

 حالت تهوعت از دیشب خوب نشده! عزیزم! حتما مشروبی که خوردی بهت نساخته._

 :زدم ی چشمم عبور کرد و هنگ و گیج لبوا رفتم پای روشویی و مبهوت نگاهش کردم. اشکم از حلقه

 زنی آیهان؟از چی حرف می_

اید خواست مرده رو بشوره، یا شتر کرد. لبخندش درست عین لبخند غسالی بود که میلبخندش رو پررنگ

 ی زیر پای قاتل.رحمی پاش رو بکوبه به چهارپایهخواست با بیهم سربازی که می

ین جا. از افت ساعت ده رسیدی اوناز بوی الکل توی ماشینت. از این که وقتی من زنگ زدم به پدرت گ_

 گه تا دوازده شبکه وقتی زنگ زدم و خواستم گوشی رو بدن به خودت گفتن حمومی. از این که سها می

 پیش سارگل بوده و تو با پدرت رفتی دنبالش.

 هام خندیدم.بهت زده میون اشک

 دروغه!_

 اونم خندید؛ این بار با تأسف.

پدرت گفت تنهایی و کسی همراهت نیست. وقتی همون موقع زنگ  وقتی ساعت ده شب زنگ زدم به_

ا بمونه جشه و چون تو دیر کردی خوابیده و تصمیم گرفته تا فردا همونزدم به سارگل گفت که سها خونه

گه هر چی منتظر تو بوده تو عصر نرفتی دنبالش و و ظهر با خود سارگل بیاد باغ. از طرفی سها هم می

 دیر کردی.
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ون من گفت؛ چهام. آره درست میام بیشتر از قبل لرزید و اشک بیشتر از قبل حلقه بست توی چشمچونه

به بابا گفتم از حال سها چیزی به آیهان نگه، چون من به سارگل گفتم اگه آیهان زنگ زد بگه سها 

 انصافی بود.جاست؛ اما این که سها سعی داشت اشتباه خودش رو بندازه گردن من بیاون

 روی هم فشردم. ا صدای فریاد آیهان چهارستون بدنم لرزید و با درموندگی پلکب

زنم که زن من باید نهایتاً هفت شب خونه باشه و دیشب با یه حال خراب و رنگ و دارم از این حرف می_

 روی پریده ساعت دوازده شب اومده.

 وخت ادامه داد:اش از فشار اون فریاد سبلندتر، جوری بلند که شک نداشتم حنجره

اوتی تفمهرو من متنفرم از این که زنم دیرتر از خودم برسه خونه. متنفرم از این که زنگ بزنم و با بی_

 بر باشم.خگوشی رو بدی دست یه نفر دیگه تا جوابمو بده. متنفرم از این که نصف شب بشه و از زنم بی

حق داشت اما حق نداشت من رو به خاطر گناه نکرده سرزنش کنه. باز اون پوزخند اعصاب خرد کنش  

 رو تمدید کرد:

 قهوه درست کنم برات اثر مشروب بپره؟_

تر علیه من بود! بیشیشب نَم داشتند. انگار همه چیز موقع دکالفه چنگ زدم به موهام که هنوز از دوش بی

دونستم به خاطر چیه. سها... سهای دونستم اثر مشروب نیست و نمینتی که میاز همه این حالت تهوع لع

کرد و متهم من نه، بلکه اون بود؛ اما کرد االن همه چیز فرق میلعنتی اگه دیشب در اتاقش رو قفل نمی

 اون خوب تونست با زرنگ بازی یا شاید هم فرار همه چیز رو بندازه گردن من.

به سینه به در سرویس تکیه زده بود نگاه کردم و لبم رو با حرصی که دیدن به آیهان که هنوز دست 

 کرد گزیدم.هاش به جونم تزریق میتأسف چشم

 گذره؟االن چی تو فکرت می_

 هاش ادامه داشت.پوزخندش محو شد؛ اما تأسف و البته غم توی چشم

 چرخه.تو فکر من هیچی به جز ناباوری نمی_

 چی رو باور کردی.ند اول صبحت که شهادت میدن خوب همههه حالت نگاهت و پوزخ_

تو حرف بزن تا من بهم ثابت بشه باورم غلطه، اشتباهه. تو بگو همه چیز سوءتفاهمه من مرد نیستم اگه _

 دونی که من پای اشتباهاتم هستم اما تو چی؟ پای اشتباهات هستی؟عذرخواهی نکنم. می
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 من اشتباهی نکردم._

 نون شکنی اشتباه بزرگیه.کردی مهرو! قا_

 تر از قبل تکرار کردم:ام رو پس زدم و محکماشک روی گونه

 من هیچ اشتباهی نکردم._

 این بار نه پوزخند زد نه با تأسف نگاهم کرد فقط غمگین لب زد:

 های قانون آیماه صداقت بود خانوم سعادت.یکی از پایه_

 هام جوشید.ی چشمتوی کاسههام دلم هم لرزید و اشک این بار عالوه بر لب

پرسم ماشینت کجاست بگی توی همون خیابون لعنتیه. من برای کردم وقتی ازت میتمام دیشب دعا می_

اولین بار ترسیدم از جواب سوالم. از فرو ریختن باورهام. از دروغ شنیدن. از قانون شکنی. از جرمی که دلم 

 خواست متهمش ماِه دلم باشه.نمی

 ید و با تأسفی که احساس کردم این بار برای خودشه سر تکون داد.لبش تلخ خند

 ناامیدم کردی مهرو._

عقب گرد کرد و خواست بره که از پس همون بغضی که انگار برای دلِ دلگیر آیهان عزا گرفته بود و دل 

 سوزوند نالیدم:خودم رو می

 آیهان من اشتباهی نکردم، باورم کن._

 با صدایی کامال جدی گفت: هامبرگشت و خیره به چشم

ا بود؟ جحرف بزن. حقیقت رو بگو تا باور کنم که اشتباهی نکردی. بگو چرا ماشینت اون موقع شب اون_

ی پدرت و چرا حالت بد بود بگو چرا تو ماشینت باال آوردی؟ بگو کی همراهت بود؟ بگو چرا رفتی خونه

 دیر رفتی دنبال سها؟ که پدرت انقدر نگران شده بود؟ چرا دوش گرفتی؟ چرا

 بلندتر ادامه داد.

 کنه؟بگو بوی مشروب توی ماشینت چیکار می_

 عصبی، با حال بدی چنگ زد به موهاش و دستی پشت گردن سرخش کشید.

 یه عالمه چرا توی سرمه و برای هیچ کدومشون هیچ جوابی ندارم. بگو تا دیونه نشدم._

 تمام از خشم و عصبانیت بود ترسیدم.هاش و گر گرفتگی صورتش که از سرخی چشم
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های لعنتیم نداشتم. وقتی دوباره عق زدم خواستم گریه کنم اما تسلطی روی بغضم و اشکبا این که نمی

 هقم از درموندگی اوج گرفت و نالیدم:و این بار کف دستشویی باال آوردم صدای هق

 حالم خوب نیست._

تفاوت اما در واقع پر از های به ظاهر بیال آوردم که با چشمدستم رو روی دهنم فشار دادم و سرم رو با

 خشمش مواجه شدم. پرسید:

 بار اولت بود؟_

 بار اول برای چه کاری؟ خوردن مشروب؟

داد که انگار اگه این کار رو هاش رو جوری به هم فشار میهاش کنار پاهاش مشت شده بود و لبدست

 کرد.های تیزش برای دریدن تنم بهم حمله میونکرد درست مثل یک شیر زخمی با دندنمی

 کرد با پوزخند گفت:ام میطور که با نگاه متأسفش نظارهعقب گرد کرد و همون

ی پدرت. من کسی رو که ی پدرت، االنم حالت خوب نیست برو خونهدیشب حالت بد شد رفتی خونه_

 خوام.ه نمیهام زل بزنه و قانون زندگیمون رو دور بزنصاف صاف توی چشم

های محکمش درست عین پتک توی سرم خورد و انگار با هر قدمش من و غرورم زیر پاهاش صدای قدم

 هاش.له شدیم که انقدر دلم زخم شد از تیغ حرفش و قلبم مچاله شد از گرفتگی صداش و غم چشم

ن ودم یا تاوان شکستاین تاوان چی بود؟ تاوان دلی که با حضورم توی زندگی آیهان از ریحانه شکونده ب

 قانونی که مهتاب شاهد تصویبش بین من و مرد زندگیم بود؟

 خواست متهمشمن برای اولین بار ترسیدم از جرمی که دلم نمی»من بهش دروغ گفتم و اون گفته بود 

من کسی رو که صاف تو »رحمی گفته بود من گفته بودم حالم خوب نیست و اون با بی«. ماهِ دلم باشه

 «!خوامزل بزنه و قانون زندگیمون رو دور بزنه نمیچشمم 

داد و با یادآوری داد، درد دلی که گرفتار جناب سروان شده بود عذابم میدیگه درد غرورم عذابم نمی

ستی تو متهمم نی»رفت. به من، به زنش، به کسی که دیشب توی گوشش پچ زده بود هاش نفسم میحرف

چون تو مجرمی، چون قانون زندگیمون رو دور زدی « خوامتی پدرت نمیبرو خونه»گفته بود « ماه دلمی

 و من مرد قانونم، نه مرد تو!
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هاش رو زار زدم. هیچ وقت توی عمرم، توی تمام اون بیست و پنج ابا به گریه افتادم و درد حرفحمبی

که حرفش درد داشت. طور گریه نکرده بودم؛ حتی وقتی که محمدپیمان مرد! درد داشت، به خدا سال این

ی جناب سروان زرنگار بدون حضور خوامت! و من... ماهِ خوش خندهبه من، به زنش، به ماه دلش گفت نمی

های یک کوچه تاریک. من اومد. درست مثل المپشب هیچ جالل و شکوهی نداشت و زیبا به چشم نمی

کرد و بود، زمانی که طلوع می بعد از رفتن اون و نبودنش هیچ آرامشی نداشتم چون آرامش ماه شب

درخشید و اما حاال... حاال که خزید بین آغوش سیاهی شب و درست مثل مرواریدی توی صدف میمی

مونه و از شب فقط یک خوامت، از ماه فقط یک روشنایی مصنوعی میرفت و به منم گفت برو چون نمی

 تاریکی ترسناک!

ایع زرد رنگ کف سرویس بهداشتی صورتم رو شستم و از توجه به مبه سختی از جام بلند شدم و بی

 شون نکرده بودم بینشونهام پف داشت و موهام چون دیشب بعد از حموم شونهسرویس بیرون رفتم. چشم

شون کردم و دُم اسبی بستم. به سمت کمدم رفتم و چمدونم رو ازش بیرون کشیدم. گره افتاده بود. شونه

 موند نه منی که آبرو و نجابت خواهرش رو با سکوتم خریدم.د قانون باقی میرفتم، پشیمونیش برای مرمی

هام رو داخل چمدون ریختم و همین که زیپش رو بستم در اتاق باز شد و سها با سری پایین افتاده لباس

 وارد اتاق شد. آروم سالم کرد. سرش رو که باال آورد با دیدن چمدون سریع لب گزید و با بغض گفت:

 داداش! زن_

 هنوز مانتو شلوار دیشب تنم بود. شالم رو از روی تخت برداشتم و روی سرم انداختم.

 هاش نگاهم کرد.اومد جلو و با اشک چشم

 دعواتون شد؟_

 کنه.تو نگران نباش، تو رو دعوا نمی_

 خجالت زده سرش رو پایین انداخت.

 حرفش رو تأیید کنم.وقتی فهمیدم سارگل گفته تمام دیشب پیشش بودم مجبور شدم _

 پوزخند زدم.

 از چشم آیهان دروغگو نشه یا گناه خودت لو نره دخترکوچولو؟ که سارگل_

 تر کردم.اش بیشتر از قبل لرزید که پوزخندم رو پررنگچونه
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ات برای چیه؟ الزم نیست بترسی. همه چیز افتاد گردن من. مشروبو تو خوردی اما چون اون دوست گریه_

گیالس مشروبش چپه شد تو ماشین من گناهکار من شدم. برای این که نفهمند چه اتفاقی افتاده نابابت 

 به پدرم گفتم از حال تو چیزی به آیهان نگه و من االن متهمم به این که دیشب تا دوازده شب کجا بودم.

 تر از قبل ادامه دادم.با حالی خراب

 عفتجوابشو بدم سها که نه خودم توی ذهنش بی هه برادرت از من پرسید دیشب با کی بودی؟ چی_

 بشم و هم تو توی دردسر نیفتی؟

هقش بیرون نره. با چشم های خیسش به چشمدون و بعد دستش رو روی دهنش فشار داد تا صدای هق

 نگاه کرد. به من

 خوای بری زن داداش؟کجا می_

 «!خوامتنمی»هام بغض چنگ زد به گلوم و باز صدای آیهان سیلی زد به گوش

 لرزید، از شکستن غرورم نه بلکه از شکستن دلم.صدام می

 خواد.هاش رو دور بزنه نمیبرادرت گفت زنی رو که قانون_

 پوزخند غمگینی زدم.

فرسته زندان. شاید دلش نمیاد زنش شالق تازه باید خداروشکر کنم که منو به جرم مصرف الکل نمی_

 همکارهاش بره. ترسه آبروش پیشبخوره. شایدم می

 ی سها چمدونم رو برداشتم و به سمت در رفتم که با گریه نالید:توجه به نگاه شرمندهبی

گی؟ تو که پدر و مادرت شاهدن که دیشب کی حقیقت رو به داداش نمی ،چرا به جای این که بری_

 مسموم شده بود از مصرف الکل؟

 برگشتم و نگاهش کردم. تنها حسم بهش دلسوزی بود.

ورتو خرد کنند و از دختر ی بکارت و غرخواد به خاطر اشتباه کاوه دوباره ببرنت معاینهچون دلم نمی_

 زارت.بودن بی

هایی حس شد و پاهاش سست، افتاد روی تخت و با چشمی تلخ تمام تنش بیانگار از یادآوری اون تجربه

 داد به خوش خواب چنگ زد.که روی هم فشار می
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ار دونم شانس بود یا کخواستم برم؛ اما با گوشی من زنگ زد به خونه. نمی. به خدا نمیخواستم برمنمی_

دونم خدا بهم رحم کرد. وقتی صداشو شنیدم هیچی برام مهم خدا که خودم تلفن رو جواب دادم، فقط می

والد اش پفهمید قطعا دادنبود جز این که بابا نفهمه با کاوه صنمی داشتم و گوشیم دست اونه. اگه می

شدم. رفت و من بدبخت میفهمید که ساقیه و من معتادم. همه چیز با یه تماس لو میرفت تحقیق و میمی

ی این که دلم برای آبجی سارگل تنگ شده رفتم گفت اگه برم تولدش حتما گوشیمو میده. به بهانه

ی کاوه و گفتم زود میرم خونه اش. خود مامان منو رسوند، گفت داداش آیهان میاد دنبالم. با خودمخونه

قبل از این که آیهان بیاد دنبالم میرم خونه اما اون لعنتی از حال بدم سواستفاده کرد. هرچی بهش گفتم 

کنه. وسوسه شدم. به خدا یه قرص بده یا یه پک حشیش، نداد. بهم مشروب داد و گفت حالمو بهتر می

خوردم  شی.گفت اگه بخوری ریلکس مییده بودم و اون میانگار اصال دست خودم نبود. حالم بد بود، ترس

م هام دستاز تلخیش خوشم اومد، بازم خوردم. بعدش دیگه نفهمیدم چی شد فقط باز نگه داشتن چشم

 خودم نبود.

 یکرد و نه درد دل سوختهشون نه دردی از خودش دوا میهای خیسی که پشیمونینگاهم کرد، با چشم

 شد.من می

کشم اما من کردیم نیست. من... خجالت میش ترک کردن به اون آسونی که من و شما فکر میزن دادا_

های دیشب بیشتر از این که برای گرفتن گوشیم برم واسه این رفتم چون حالم بد بود. چون به اون قرص

اغ مثل ی دکرد و تمام تنم گاهی سرد بود و گاهپچ میلعنتی احتیاج داشتم. چون یکی مدام توی سرم پچ

 ی آتیش.کوره

 با غم و نگرانی سر تکون دادم.

 تو باید کمپ بستری بشی سها._

 ترسید و از جا جهید.

 خوام. محاله.نه. نمی_

تر از قبل، فقط چون نگرانش بودم و به این باور رسیده بودم که مهار کردن تمایل سها به موادمخدر جدی

 اش بیشتر از من بود، گفتم:حداقل تجربهاز دست من برنمیاد و فقط کار آیهانه چون 
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خوام جوونیت حروم گم که اعتیاد داری؛ فقط چون دوست دارم و نمیمن میرم سها اما به داداشت می_

ن سر و صدا ایخواستم خودم و خودت بیبشه و بیشتر از این سالمتی روح و روانتو از دست بدی. اول می

آم و بند نیستی و کنترلت سخته من از پسش برنمیولت پایمشکل رو حل کنیم اما حاال که تو به ق

 بهترین کار گفتن حقیقت به برادرته.

همین که در رو باز کردم به سمتم پا تند کرد و به چمدونم چنگ انداخت. ایستادم و منتظر نگاهش کردم. 

 چند لحظه با التماس نگاهم کرد و بعد گفت:

 شم.چاره میاین کارو نکن، بی_

 چارگی نجاتت بدم.عی دارم از بیمن س_

 باز خواهش کرد:

 این کارو نکن._

 متأسفم سها._

 هق زد و چمدون رو به طرف خودش کشید.

 حداقل نرو. کنارم بمون. اگه تو نباشی کی مراقبم باشه در مقابل این به اصطالح خانواده؟_

 آغوشم و هق زد:اراده چمدونم رو ول کردم که خزید توی دلم لرزید از حرفش و بی

کنه. بگو معتادم اما جریان دیشب رو نگو حداقل جریان دیشب و کاوه رو نگو وگرنه بابا زنده به گورم می_

 برتم پیش پاوه.وگرنه مامان دوباره می

 درمونی.تر از هر درد بیتر از زهرمار و به یادموندنیای بود تلخاسم دکتر پاوه برای منم تلخ شده بود. تجربه

تم روی سرش نشست. مهم نبود که این دختر با دروغش منو به چشم آیهان متهم جلوه داده بود، مهم دس

تونستم به این اعتماد خواست مراقبش باشم و من نمیشد و از من میاین بود که باید حالش خوب می

 پشت پا بزنم.

ی برداشتم و با دیدن شماره صدای زنگ گوشیم توی اتاق پیچید. ازم جدا شد. گوشیم رو از روی پاتختی

 ناشناسی که آشنا بود رو به نگاه منتظر سها لب زدم:

 کاوه ست._
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ی خیسش سایه انداخت و رنگ پریدگی صورتش بیشتر از قبل جلوه ترس خیلی زود و واضح روی چهره

 کرد. با تردید جواب دادم:

 خوای؟چی می_

 برعکس من اون صداش محکم و البته شاد بود.

 ن داداش.سالم ز_

 دستم مشت شد و غریدم:

 حرفتو بزن._

 شی.ها هار میکردم فقط شبها هم بداخالقی. من فکر میصبح_

 حرف دهنتو بفهم._

 خندید؛ بلند و مستانه.

 خوام گوشی سها رو پس بدم.شمشیرتو غالف کن خانومِ دان پنج. زنگ زدم بگم می_

 خواستی پسش بدی؟هه حتما درست عین دیشب که می_

 خوام این ماجرا رو تمومش کنم.بار واقعا مینه. این_

 زدمت سرت به جایی خورد؟عجیب نیست؟ دیشب وقتی می_

 حس کردم جای سرمستی صداش رو حرص و خشم گرفت.

 فهمی که؟خوام تو دام داداشای سها بیفتم. مینه؛ اما نمی_

 پس ترسیدی؟_

 کالفه شد.

 حاال هرچی میای گوشی رو بگیری یا نه؟_

 ات؟کجا بیام؟ حتما دوباره خونه_

 نه؛ یه جای عمومی. پارک ملت خوبه؟_

 هام بود.نه، پاتوق هم دانشگاهی_

 پارک جنگلی خوبه؟_

 خوبه._
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 ساعت دو منتظرتم._

ا خواد بهشون بگه که اعتیاد داره تاین دفعه اگه بازی در بیاری بالفاصله با برادرهای سها طرفی. سها می_

 ترک کنه.

 گو اگه اسمی از من بیاره قطعا تیکه بزرگش گوششه.بهش ب_

 گفتم: لحنی تمسخرآلودبا 

 کنی؟تهدیدش می_

 شو لو بده.دونه نباید دهن باز کنه و ساقیسها دختر زرنگیه، می_

 از این همه اطمینانش حرصم گرفت. گوشی رو توی مشتم فشردم و گفتم:

آدم پشت در جناب سروان زرنگار باشه، شایدم ستوان به هرحال از امروز با هر زنگی که شنیدی بترس _

 پوالد زرنگار.

 کنی؟داری تهدیدم می_

 کنم.مطمئن باش اگه دوباره دور و بر سها ببینمت عملیش می_

های منتظر سها با لبخند و آرامشی که سعی داشتم از رفتار تماس رو قطع کردم و رو به نگاه خیره و چشم

 شه گفتم:آرومِ من به تنش تزریق ب

 ساعت دو میرم گوشیتو ازش پس بگیرم._

 با ترس آب دهنش رو فرو داد.

 اگه بالیی سرت بیاره؟_

 تو پارک با وجود اون همه آدم غیرممکنه._

 لبش رو با استرس به دندون گرفت.

زنیم. به جاش تو شه. هیچ کدوممونم از دیشب حرفی نمیگیرم و ماجرای کاوه تموم میگوشی تو می_

 خوای ترک کنی.گی که اعتیاد داری و مییهان میبه آ

 خوای ثابت کنی که دیشب هیچ اشتباهی مرتکب نشدی؟تو چه جوری می_

 ام کردم.ی غم زدهآهم رو توی گلو خفه کردم و خونسردی رو برای حفظ غرورم، نقاب چهره

 نداشته باشه...داداشت یا منو باور داره یا نداره. اگه داشته باشه به نفع خودشه و اگه _
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حرفم رو ادامه ندادم چون ادامه دادنش برای خودمم دردناک بود. این که آیهان منو و صداقت کالمم رو 

باور نکنه واقعا درد داشت. هرچند که اون هم حق داشت. من صبح چشم توی چشمش دروغ گفتم و حق 

مندش تبدیل بشم به متهم زندگی قانون داشت که باورم نکنه اما دلم... دلم توقع نداشت یه شبه از ماه دلش

 و محکوم بشم به رفتن و نخواستن!

*** 

زودتر از کاوه رسیده بودم. چون ساعت دوظهر بود و هوا سرد، پارک نسبتا خلوت بود اما باز هم بودند 

وسه ی سمبشکوندند. روی نیمکتی که رو به روی دکههایی که دور هم نشسته بودند و تخمه میخانواده

ای که مشغول راه انداختن قلیون بودند فروشی بود نشستم. با نزدیک شدن مرد سیاه پوشی، به خانواده

 طور که کرخت ایستاده بود و صورتش جدی بود گفت:ناخودآگاه نظرم به اون سمت جلب شد. همون

 قلیون ممنوعه خانوم._

ای نثارش هماض کنه شوهرش سلقتا خواست اعترهای روی قلیون بود ت کردن زغالزنی که در حال فو

 کرد و سریع در جواب هشدار مرد گفت:

 کنیم.چشم جناب. جمعش می_

مرد سیاه پوش تا زمانی که قلیون رو جمع نکردند نرفت؛ اما همین که رفت و زن به شوهرش اعتراض 

 کرد شوهرش با تشر گفت:

مدارک  کردماگه باهاش کل کل می ها.احمق اینا گشتن؛ با لباس شخصی میان پارک برای گرفتن ساقی_

 گرفتن هم موتور رو.خواست. موتور منم که سند نداره، اون وقت هم منو میموتورم رو می

 و غرلند کرد: زنش با حرص لیوان های نشُسته رو داخل سبد آبی رنگش گذاشت

 صد دفعه گفتم سند این ابوقراضه رو ردیف کن تا هرجا یه گشتی چیزی دیدی نگرخی._

 سالم پاندای کنفوکار._

 شهام از روی اون خانواده به سمت کاوه چرخید. از دیدن لبخند کریهبا شنیدن صداش خیلی زود چشم

 کالم شدن بودم.چندشم شد. برای خودم متأسف بودم که با همچین آدمی مجبور به هم

ا کردم. نیشخندی زد و بمون ایجاد کنارم روی نیمکت نشست. خیلی زود عقب رفتم و فاصله زیادی بین

 خباثت دوباره نزدیک بهم نشست که با اخم بهش توپیدم:
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 حد خودتو بدون._

هاش رو به پشتی نیمکت تکیه زد. بالفاصله توی خودم زیپ کتِ چرم زرشکی رنگش رو باز کرد و دست

 جمع شدم تا دستش با کمرم برخورد نکنه.

 چیه؟ ترسیدی؟_

 خیلی جدی در جوابش گفتم:

 ی باید بترسم؟از چ_

 از این که یکی تو رو با من ببینه؛ مثال شوهرت؟_

 ترسیدم اما پوزخند زدم و گفتم:با این که واقعا از این مسئله می

شم برای تبرعه کردن خودم از خیانت، ساقی بودن تو رو لو به نفعته این اتفاق نیفته وگرنه مجبور می_

کشند خواستند قلیون بخصی به این خانواده که فقط میبدم. اتفاقا پیش پای تو یه پلیس با لباس ش

 هشدار داد.

 هاش به اطرافِ پارک مشخص بود پرسید:با ترسی که از حرکت تند چشم

 کوش؟_

 ی متمسخری جوابش رو دادم:با خنده

 .جون سوار موتورش شد رفتنترس بچه_

 تیز نگاهم کرد. متأسف گفتم:

 تر باشی!یکچندسالته؟ فکر کنم از من خیلی کوچ_

 لبخند کثیفی زد.

 شیم.شما بخوای به عشقتون بزرگ می_

 تر ادامه داد.چشمکی زد و مشمئزکننده

 همین االنشم با این نگاه جذاب و صدای لوند بزرگش کردی خوشگله._

هام بلکه تمام تنم از شرم سرخ شد و به عرق نشست. با کیفم محکم از وقاحتش مات موندم. نه تنها گونه

 ام غریدم:های کلید شدهام و از الی دندونکوبیدم به تخت سینه

 شو کثافت.خفه_
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. شوهر همون زن که مشغول جمع کردن زیر انداز بود با لحن جدی و نگاهی کیفم رو با اخم پس زد

 سنگین به کاوه، خطاب به من گفت:

 آبجی اگه مزاحمه بگو تا دهنشو صاف کنم؟_

 ا خجالت سرم رو به معنی نه تکون دادم و مرد با مکث نگاهش رو از ما گرفت.کاوه با حرص نگاهم کرد. ب

 رو به کاوه با تنفر گفتم:

 گوشی رو بده و گورتو گم کن._

ی مون بود، روای که بیننگاهی به اطراف کرد و از جیب داخل کتش گوشی رو بیرون آورد و میون فاصله

 نیمکت گذاشت.

اهش زمان با این که نگشه برداشتمش و توی مشتم سفت گرفتمش. همسریع، قبل از این که پشیمون ب

 چرخید آروم گفت:توی پارک می

شه. بهتره اسم و نشونی منو برای همیشه فراموش کنی وگرنه هم برای تو هم برای سها خیلی بد می_

 خیلی.

وه ای محکم به کاو حین دویدن تنه« پلیس»همین که بلند شد صدای فریاد مردی رو شنیدم که داد زد 

اه کنم از شدت خجالتی که از نگکوبید و کاوه با سرعت دنبالش دوید. بدون این که بدونم دارم چیکار می

شدم، به همون طرفی که کاوه دوید دویدم. پشت سرم صدای تند و متأسف اون مرد و زنش متحمل می

داد. کیفم رو توی بغلم گرفته می« ایست»اومد و دستور شنیدم که دنبالم میهای تند کسی رو میقدم

رد کها فرار میدویدم. وقتی دیدم کاوه همراه همون مردی که داشت از دست پلیسبودم و با تمام توان می

سر و ته ایستادم. وقتی ، سوار یک ماشین شدند هنگ و گیج از این ماجرای بی«پلیس»و داد زده بود 

چیزی  کردم وقتیدوید. چرا فرار میاه کردم که به سمتم میماشینشون دور شد برگشتم و به سربازی نگ

 همراهم نبود و لزومی برای ترس وجود نداشت؟

هام خارج شدند و روی زمین همین که سرباز بهم رسید و به بازوم چنگ زد، کیف و گوشی از حفاظ دست

 زمین افتاد. ی کمی از خود گوشی رویافتادند. قابِ پشت گوشی از گوشی جدا شد و با فاصله

 سرباز سرم داد زد:

 چی داری همراهت که فرار کردی؟ ساقی جدید پارکی؟_
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 هام از شدت هراس رویهام به هم چسبیده بود و زبونم قفل کرده بود. با شنیدن صدای آشنایی پلکلب

 هم نشست و دنیا دور سرم چرخید.

 چرا این خانوم رو گرفتی سلحشور؟_

هام رو با تردید باز کردم و نگاهم قفل شد ترس چنگ انداخت به دلم. پلک بغض توی گلوم جا پهن کرد و

 توی نگاه آشنای پوالد.

 کرد.قربان فکر کنم این خانوم یه چیزی همراهشه، آخه داشت فرار می_

ی من به سمت بازوم که توی دست سرباز بود چرخید و بعد با نگاه تیزش های ترسیدهنگاه پوالد از چشم

 رباز رو هدف گرفت.های سچشم

 بر فرض محال چیزی هم همراهش باشه تو باید به متهم زن دست بزنی؟_

 رنگ سرباز پرید و آروم دستش رو از بازوم جدا کرد.

 خواستم فرار...قربان من... من... فقط نمی_

 اش و نزدیک صورتش غرید:دفعه چنگ زد به یقهپوالد یک

 تو گه خوردی به ناموس مردم دست زدی._

دونست هرچی بگه به ضرر خودشه برای همین ساکت موند. سرباز با تته پته سعی کرد حرفی بزنه اما می

 اش رو محکم بین مشتش فشرد و خفه غرید:پوالد چنگ زد به فکش و چونه

 کنم به جا دوسال ده سال خدمت کنی تا بفهمی نباید به ناموس مردم دست بزنی.یه کاری می_

 و...ولش...و..._

چاره کرد و و هم خفه کرد. وقتی صدای من قطع شد رو به سمت سرباز بیر با نگاه تندش صدای من

 دستور داد:

 از خانوم معذرت خواهی کن._

د لش دابا سکوتم جوابش رو دادم. پوالد هُ سرباز مطیعانه به طرف من برگشت و معذرت خواهی کرد که 

 به جلو و غرید:

 کرده.کنم تا بفهمم چرا داشته فرار میگی میگمشو خودم به این خانوم رسید_
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ا های باریک شده به طرفم برگشت و بی احترام پا کوبید و رفت. پوالد با چشمسرباز خیلی زود به نشانه

 هایی که پشت سرش قفل کرده بود نگاهم کرد.دست

 من...من..._

 پرید وسط حرفم؛ اما حس کردم بیشتر حرف یادم داد.

 کردی.داشتی ورزش می_

 یید کردم.أمسخ شده با تکون سرم حرفش رو ت

 کنی.که سرباز ما اشتباه متوجه شد و فکر کرد داری فرار می_

 بازم گیج و مسخ به تکون سرم اکتفا کردم.

 طور خونسرد خم شد و کیفم رو از روی زمین برداشت. به گوشی نگاه کرد و پرسید:همون

 مال توئه؟_

ای مکث کرد. قاب گوشی رو هم اما لحظه ؛دادم و اون گوشی رو برداشت بازم با حرکت سر جواب مثبت

اش رو راست کرد. با نگاهی به اطراف، گوشی رو که از پشت گوشی جدا شده بود برداشت و کمر خم شده

ی سفیدی که قسمت باطریِ گوشی جاساز شده بود برعکس کرد تا قابش رو جا بندازه که با دیدن بسته

ش روی گوشی خشک موند و من تمام بدنم ضعف چشمبه اون قسمت چسبیده بود  محکمو با چسب 

 رفت و همین که زانوهام سست شد هشدار داد:

 صاف بایست._

 کامال جدی غرید:

 کنم.غش کنی همین جا زنده زنده چالت می_

خورد و می هام به همدونم از سرما بود یا ترس؛ اما دندونهای لرزونم رو روی هم فشار دادم. نمیلب

ای به اطراف درست زمانی که مشخص بود خونسردیش ظاهریه نگاه دیگه داد.چلیک چلیک صدا می

شید. در ش کش نزدیک کرد. ابروش باال رفت و با انگشت شستش زیر بینیانداخت و گوشی رو به بینی

 نگاهی بهم انداخت.بست نیمحالی که قاب گوشی رو می

 ای، کوکائین!خوش سلیقه_

 لب زدم:
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 مال من نیست._

 گوشی رو به طرفم گرفت و لبخندی زد. تعبیر لبخندش سخت بود.

 یید کردی که گوشی مال خودته.أدویدی افتاده و اشتباهی تالش میحتما از جیب اونی که دنب_

آب تلخ دهنم رو فرو دادم. گیج بودم و مبهوت؛ این کار کاوه چه معنی داشت؟ اون مواد رو برای سها 

ها رو خودش خواست برای من پاپوش درست کنه؟ نکنه این پلیسداخل گوشی جاساز کرده بود یا می

اش به کاوه هشدار فرار داد! باهم انگار با تنه« پلیس»کرد و داد زد خبر کرده؟ اونی که داشت فرار می

 جا چه خبر بود؟بودند و این مواد مال من نبود! خدایا این

 انداخت داخل کیفم و کیف رو به سمتم گرفت.پوالد گوشی رو 

 بزن به چاک._

 در حالی که هیچ درک درستی از این اتفاقات نداشتم پچ زدم:

 مال من نیست پوالد._

 ها.جا گمشو تا عین شیرین نرفتی بند اعدامیبرام مهم نیست مال کیه فقط از این_

 هاش بود و نگاه اون نامحسوس بهم به چشمبا این حرفش خیلی سریع به کیف چنگ زدم. نگاه پر از اشک

 چرخید.اطراف می

 خفه غرید:

 گمشو._

 قدمی به عقب برداشتم. سربازی از پشت سرش صداش زد:

 قربان؟_

 خونسرد برگشت و رو بهش گفت:

 جا هیچ خبری نیست.گردیم اداره. گزارش سرکاری بوده، اینبرمی_

 صدا لب زد:من انداخت و بیقدمی به جلو برداشت اما ایستاد و نگاهی به 

 برو._

 ی زیادی از ما متوقف شدهجهت مخالف من به راه افتاد و همراه سرباز به سمت ماشین پلیس که با فاصله

جا ایستادم اخم غلیظی کرد و من خیلی بود رفت. وقتی برای آخرین بار برگشت و دید من هنوز همون
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تاکسی که کنار خیابون نگه داشت خودم رو انداختم و بغض زود به پاهام فرمان حرکت دادم و توی اولین 

 از روی ترسم با صدا شکست.

 *** 

وقتی به خونه رسیدم خیلی سریع وارد سرویس بهداشتی طبقه دوم شدم. سها دنبالم اومد و همین که 

 ی مواد بهش چسبیده بود نشونش دادم و ناباور گفتم:در رو باز کرد پشت گوشی رو که بسته

 ائین!کوک_

 هین بلندی کشید و خیلی زود وارد سرویس شد. در رو بست و حتی قفل کرد.

 از... از کاوه گرفتی؟_

هام دست خودم های لرزونم سعی کردم بسته رو از گوشی جدا کنم. در حالی که کنترل اشکبا دست

 نبود هق زدم:

 د.خواست برام پاپوش درست کنه، حتی پلیس رو هم خبر کرده بوکثافت می_

 های پر از ترس سها رسوندم و پچ زدم:نگاه خیسم رو به چشم

ی کاوه دونم شانس بود که گیر پوالد افتادم یا اینم نقشهپوالد منو دید! حتی این بسته رو هم دید. نمی_

 دونم خدا بهم رحم کرد.بوده و مستقیماً پوالد رو خبر کرده، فقط می

ی لعنتی از گوشی جدا شد و انداختمش داخل خره اون بستهألسها هم درست عین من به گریه افتاد. با

 هام رو روی حرکت آب بستم و نفس نفس زنان به دیوار تکیه زدم.توالت و سیفون رو کشیدم. چشم

 به داداش پوالد چی گفتی؟_

 های بسته جواب دادم:با همون چشم

 اونم ترسیده بود که گیر بیفتم.جا برم. انگار اون اصال نذاشت من حرف بزنم. فقط گفت از اون_

 مطمئنم االن میاد خونه._

 هام رو باز کردم و تیز نگاهش کردم.پلک

 گی که اعتیاد داری و باید ترک کنی.ی مواد دیده بهش میچه بهتر؛ حاال که پوالد منو با این بسته_

 نالید:

 فهمه.ماجرای کاوه رو می_
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 غریدم:

 ی نکردی؟خب بفهمه. چه مرگته وقتی هیچ غلط_

 سریع همراه با هراس گفت:

 کنند.دادم اما مامان و بابا حرف منو باور نمیبه خدا حتی باهاش دستم نمی_

 ذارم ببرنت دکتر.من نمی_

 برن. اون سری هم قسم خوردم هیچ اشتباهی نکردم اما مامان باور نکرد.برن. به خدا میمی_

 بهش نزدیک شدم و با اطمینان گفتم:

 دیم.ن و پوالد و آیهان این اجازه رو بهشون نمیسهاجان م_

 سها با این حرفم با شدت زیر گریه زد.

ی کنه. به خدا تالفکنه. خودش گفت... خودش به مامان گفت یه روزی تالفی میداداش پوالد تالفی می_

 کنه.می

که برام قابل درک هام به صدا در اومد. از حجم زیادِ چیزهایی سرم گیج رفت و سوت ممتمدی توی گوش

ی خالیم سوخت. ام و تمام تنم از آالرم معدهنبود سرم گیج رفت و باز حالت تهوع ناخن کشید روی معده

اش قطع اومدم. سها که حال بدم رو دید صدای گریهاز دیروز هیچی نخورده بودم و داشتم از پا در می

ود. ام نبدم اما هیچی برای پس دادن توی معدهشد. عق زدم و کنار توالت فرنگی افتادم . داخل کاسه عق ز

حرکت دست سها که به سمت قفلِ در رفت و بازش کرد آخرین چیزی بود که دیدم و بالفاصله بعدش 

 جا رو سیاهی مطلق پوشوند.همه

*** 

 با صدای دکتر که پرسید:

 خانومتون چند سالشه؟_

 درد که نه، بلکه نزدیک به مرز انفجار بود. هام رو نداشتم. سرمهوشیار شدم اما توان باز کردن پلک

 صدای آیهان باعث شد ترسم بریزه و دلم به حضورش گرم بشه.

 .۲۲البته نزدیک به  ۲۲_

 دونه لبخند زد.توی اوج حال بدم قلبم به این که تاریخ تولدم رو می
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 ی فشارخون دارند؟سابقه_

 کنم، آخه ما تازه ازدواج کردیم.نه. یعنی فکر نمی_

 کنند؟قرص خاصی مصرف می_

 نه._

 مطمئنید؟_

 بله._

 هام خیلی کم و آروم باز شد. دکتر به روم لبخند زد و پرسید:الی پلک

 بهتری؟_

 با تکون نامحسوس سرم جواب رد دادم.

 شی.بهتر می_

اش هاش بیشتر از صبح بود و رنگ پریدگی به صورت مردونهنگاهم به سمت آیهان چرخید. سرخی چشم

 اومد.نمی

 عزیزم شما سابقه فشارخون داری؟_

 های خشکم رو از هم باز کردم.به سختی لب

 نه._

 کنی؟داروی خاصی مصرف می_

 نه._

 ی چشمم عبور کنه.اجازه از گوشهاش باعث شد چشم ببندم و اشکم بیصدای آیهان و تلخی کنایه

 مشروب توی فشارخون تاثیر داره؟_

 کنی؟مشروب مصرف میصد در صد! عزیزم تو _

 با نگاه خیسم رو به دکتر ناله کردم:

 نه._

 ای داری؟به جز تهوع چه عالئم دیگه_

 سردرد. سرگیجه._
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 لبخند زد.

 تو راهی که نداری؟_

هاش برق زد و دستش روی دستم خوامت؛ اما چشماون لحظه حتی با این که صبح بهم گفته بود نمی

 دتر؛ اما دستم رو عقب کشیدم و در جواب دکتر لب زدم:نشست. دلم گرم شد و کوبش قلبم تن

 نه._

 دکتر کمی مکث کرد و بعد پرسید:

 کنی؟با چی جلوگیری می_

 ی آیهان فرار کردم.هام از نگاه خیرهلبم رو گزیدم و با بستن چشم

 قبل از مصرف قرص ضدبارداری هم این عالئم رو داشتی؟_

 کنم؟دونست قرص مصرف میمیمبهوت به دکتر نگاه کردم. از کجا 

 عقب انداختی؟_

 دونست سکوتم به معنی جواب مثبته که پرسید:انگار می

 کنی؟چند وقته قرص جلوگیری مصرف می_

 از گره خورن ابروهای آیهان هری دلم ریخت و با مِن مِن گفتم:

 کنم.من... مصرف... نمی_

 قبل از دکتر آیهان خیلی جدی و محکم هشدار داد:

 غ نگو مهرو. دروغ نگو. گردن منو بزن اما جلو چشمام دروغ نگو.درو_

 از فشار بیش از حدی که روم بود به گریه افتادم که دکتر گفت:

ه به خطر تونو تغییر بدین وگرنبدنت به قرص ضدبارداری حساسیت نشون داده. بهتره که روش پیشگیری_

 بهتره از همین االن از خوردنشون اجتناب کنی.ها زیاده و شی. عوارض این قرصسکته مغزی نزدیک می

 آیهان:سمت رو کرد به 

 شند.بیشتر مراقب خانومتون باشید. فشارشون که نرمال بشه مرخص می_

خواست به روپوشش چنگ بزنم و التماس کنم نره اما رفت و من موندم و آیهان و دکتر رفت. دلم می

 کنه. هاش مهارخشمی که سعی داشت با گره کردن مشت
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دیدم. فکش جوری منقبض شده بود که از شکستنش هاش رو میخیره شده بود به صورتم و حرکت آرواره

 ترسیدم.

 آیهان من..._

 هیــش... االن هیچی نگو._

ی من بود. امروز نحس و نفرین شده بود... امروز روز امروز قطعا روز بدشانسی من بود. امروز روز سیزده

 رسوایی من بود.

ی اتاق رفت و بازش کرد. سرش رو از پنجره بیرون برد و نفس گرفت. توی این هوای سرد ت پنجرهبه سم

 گر گرفته بود که دکمه دوم پیراهنش رو هم باز کرد و پشت سر هم از هوای سرد نفس گرفت.

وز از هق نیفتم. امروز روز وحشت بود! روز ترس! روز برمال شدن دروغ های من! رلبم رو گزیدم تا به هق

 چشم آیهان افتادن.

 خواست توی این سکوت توی ذهن خودش محکومم کنه به طرد شدن.دلم نمی

 خواستم.من... من فقط بچه نمی_

ت تر و مشغلیظی از شدت ترس کشیدم. مشت بعدی محکم« هین»مشتش که کوبیده شد لب پنجره 

 تر از قبلی کوبید و غرید:بعدی رو محکم

 لعنتی._

های در کنترل بغضم داشتم. از گریه کردن جلوی جماعت مرد بیزار بودم. تنها شاهد اشکسرسختانه سعی 

ش که به تازگی مأمن امن ها خود لعنتیمن پدرم بود و گاهی هاوش و حافظ؛ و حتی بعضی نیمه شب

 داد.من شده بود اما حاال داشت عذابم می

 ، روی«خوامتنمی»صبحش که گفته بود ی حرف دردناک پلک روی هم گذاشتم و بغضی که به اندازه

 کرد رو فرو دادم.دلم سنگینی می

خواستی. چون هیچ وقت یادت خواستی چون... چون خودمم نمیی منو نمیخواستی. بچهبچه نمی_

 ره ما به هم محکوم شدیم به حکم عشقِ برادرت و خواهرم.نمی
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نشون از مردونگی که توی تمام حرکاتش نمایان صداش گرفته بود و بم؛ اما حس کردم این گرفتگی صدا 

دونستم به خاطر دروغگویی منه یا پنهان کاریم یا غروری که بود نیست، بلکه نشون از بغضیه که نمی

 شکسته بود.

تر از قبل بود و میون بوی بیمارستان دلم پر زد بار غم صداش سنگینصدای پوزخندش رو شنیدم. این

 برای عطر گرمِ تنش.

زدم که کی عالئم بارداری میاد سراغت! در احمقم! چقدر احمقم که تمام ماه تقویمم رو ورق میچق_

ام حتما ی بچهی عقد مهرمو به دلش ننداخته صدای گریهگفتم اگه خطبهچقدر احمقم که با خودم می

ای هری برای بچلرزونه. چقدر احمقم که جای کابوس تیربارون شدن پدرم رو با رویای پددلشو برای من می

 که مادرش ماهِ دلمه گذروندم؛ غافل از این که روشنایی ماهِ زندگی من فقط سراب بود. فقط سراب!

این که حق دفاع بهم بده و من انقدر کرد بیهاش سنگین بود. من و احساسم رو قضاوت میهضم حرف

تن اون و زندگیمون رو رفع دونستم چطور توضیح بدم تا این اتهام به دوست نداشخسته بودم که نمی

 کنم.

ی هاش چراغوندوباره و سه باره و ده بار نفس گرفت تا آروم بشه اما این مرد که حتی با اسم بچه هم چشم

 گرفت.شد امشب آروم نمیمی

ند؛ شدتر میهاش هرلحظه سرخی پاش چرخید و نگاه خیسم رو غافلگیر کرد. چشمدفعه روی پاشنهیک

 ود و مطمئن بودم سردرد داره.دیشب نخوابیده ب

 دار شدن نداری؟چرا به جای این که نمایش بازی کنی رو راست نگفتی که آمادگی بچه_

 هاش رو تالفیرحمانه قضاوتزدند. بیهایی که حتما حال بدم رو فریاد میکردم، با چشمخیره نگاهش می

 کردم.

تی خوامت. گفگی نمینستم روزی میاد که میدوچون به زندگی با تو هیچ اطمینانی نداشتم. چون می_

هم! امروز بدون این که بپرسی چه مرگمه و حالت تهوع کوفتیم برای چیه خودت قضاوت کردی و حکم 

حاال که حالت خوب نیست برو »ی پدرم! خودت گفتی دادی. حکمم شد نخواستن تو و رفتنم به خونه

 «!خوامو دور بزنه نمیهای زندگیمون ری پدرت، من زنی که قانونخونه
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های تندش کُند شد و از التهاب نگاهش کاسته شد. انگار زمستونی که اون بیرون در مات موند و نفس

های پر از تب و تابمون حال آماده کردن بسترش بود بین ما میون زندگیمون رخت خواب پهن کرد و دل

 رو با سرماش به خواب زمستونی دعوت کرد.

 کرد، این بار با صدایی که بم نبود فقط غم داشت گفت:از نگاهم جدا نمی طور که نگاههمون

 ازت خواستم بهم اعتماد کنی اما تو نکردی و به جای حرف زدن پنهان کاری کردی._

 لبخند دلگیری زدم.

ها دم. تو چی که قول دادی در مقابل موجبازم دم من گرم که انجام قول کاری که در توانم نیست رو نمی_

 محافظ من و زندگیمون باشی و نبودی.

هاش رو دو طرفم به تخت تکیه زد و خیمه زد روی تنم و های تندش نزدیکم شد و دستدفعه با قدمیک

 های غمگینم، با صدایی که هم عصبانی بود و هم ناراحت گفت:خیره به چشم

داره آرامش دریای زندگی منو  دونم ماجرا چیه و این موج کوفتی از کجادِ المصب وقتی من هنوز نمی _

زنه چطور مراقبت باشم؟ چطور وقتی تو زندگی باهام رو راست نیستی مراقب زندگیمون باشم؟ به هم می

 گی دیشب کجا بودی و چی شده؟چطور وقتی نمی

 تو هم به من اعتماد نداری، نه؟_

 نگاهش متأسف شد.

 اعتمادی فقط از سر نگرانیه.بیکنم نه بازجوییه نه خوای بفهمی اگه سوال میکی می_

 ی دوساله نیستم که انقدر نگرانمی.من بچه_

 اما زنم که هستی._

اش. بودم، زنش بودم اما اون امروز میون حال بدم گفته دلم لرزید برای لحن دلگیر صداش و تحکم جمله

 «!خوامتنمی»بود 

ی چشمم سُر خورد. از پس بغضی وشههام، قطره اشکی لجوج از گم برای مهار کردن اشکبا تمام سعی

 شدم زمزمه کردم:که حریفش نمی

خواستی؛ که دلت بلرزه برای خواستم، به همون دلیلی که تو میمن بهت دروغ نگفتم. منم بچه می_

سازم. امروز هم دروغی نگفتم، من دیشب ای که من برات میزندگیمون و قلبت گرم بشه از مهر خانواده
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اما  ی ماشینم دروغ گفتمدم و اون بوی الکل توی ماشین متعلق به من نبود. آره دربارههیچ اشتباهی نکر

 فقط بنا به مصلحت.

 م گفت:بار نرم و مالیی چشمم نشست و اشک بعدی رو با نوک شستش گرفت. اینانگشت شستش گوشه

 این مصلحت رو با منم درمیون بذار._

 خسته نگاهش کردم.

 آیهان.االن حالم خوب نیست _

دم ای لرزیهاش رو روی هم فشرد و بیشتر روی تنم خم شد. لحظهپلک روی هم گذاشت و چشم بست. لب

هام که آغشته شده بود به ام گرم شد از عطر نفساومد و سینهتعارف از پنجره به اتاق میاز سوزی که بی

 وشم زمزمه کرد:ام بوسید و کنار گجا روی شقیقهعطرِ دودی آیهان. اشک بعدی رو همون

 استراحت کن._

 *** 

ام از پشت شیشه دوخته شده بود به بارونی که شاید آخرین اتاقک ماشین گرم بود. نگاه خمار و خسته

بط ایه؛ جایی که ربارونِ پاییز باشه. آیهان نگاهش به خیابون بود؛ اما مشخص بود که حواسش جای دیگه

مون رو خره سکوت سرد بیننداخت و باألنگاهی بهم ا! نیمکرد به پنهانی قرص مصرف کردن منپیدا می

 شکوند:

 بهتری؟_

 داد گفتم:حالی و ضعف تنم رو نشون میبه جای جواب دادن به سوالش، با صدایی که بی

 ی بابام.منو ببر خونه_

 ابروهاش به هم نزدیک شد و مالیمت صداش گم شد.

 اون وقت چرا؟_

قرار های بیهام و حتی تپشزهرخنده. تلخه؛ ته حلقم، نوع نگاهم، لحن حرفلبم کج شد. پوزخند نیست 

شه به شیرینیِ عشق آیهان اما...! کردم ختم میقلبم. حتی احساس دلم و حتی این گرفتاری که خیال می

 خوامت!اما اون امروز گفته بود نمی
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هاش بوی تا زیر گلوم باال کشید. دستوقتی دید جوابی ندارم به نرمی کتش رو، که روی تنم انداخته بود 

 خاصی دارند، مخلوطی از عطر گرمش و مهر کربالیی که از پدرش باقی مونده بود.

ندازه، دستم رو که روی کت حالت من میرخ بینگاهی به نیموقتی که نگاهش به خیابونه و گاهی نیم

 حرکت مونده بود گرفت و رو پاش گذاشت. با مالیمت گفت:بی

 شی.شی بهونه گیر میض میمری_

 تلخ گفتم:

رم. تا دیروز ریحانه و مادرت منو تو اون خونه خوان نمیگیرم؛ اما جایی هم که منو نمیبهونه نمی_

خوای دیگه دلیلی برای موندن خواستن و به خاطر تو موندم؛ اما امروز که تو خودت گفتی منو نمینمی

 وجود نداره.

وی صورتم مکث نسبتا طوالنی کرد و بعد به جای جواب دادن نفس بلندی گرفت بار موقع نگاه کردن راین

هام هاش رو الی انگشتتر توی دستش فشرد. وقتی خواستم دستم رو عقب بکشم پنجهو دستم رو محکم

 قفل کرد.

هاش ترخ من! عطرش گرم بود، دسشمار بود و نگاه اون به نیمپشت چراغ قرمز توقف کرد. نگاه من به ثانیه

 گرم بود، و حتی نگاهشم گرم بود.

 اشتباه رو تو کردی من باید منت کشی کنم؟_

ای از ثانیه شمار نگاه نگرفتم اما دلم رفت برای صدای ناراحتش و حرفی که بیشتر شبیه به نق زدن بچه

 هفت ساله بود.

 کنه.منت کشی! هه دردی از دل من دوا نمی_

 عاصی گفت:

 دردِ دل تو چیه مهرو؟_

 های سیاهشهام رو به وصال مردمکشمار و اعداد قرمز رنگش گرفتم و سیاهی چشمخره نگاه از ثانیهباأل

 .رسوندم

 دردِ دل من نخواستن توئه که امروز صبح تف کردی تو صورتم._

 تو منظور منو..._
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 حوصله حرفش رو قطع کردم.بی

شه، نمیشه، حرف زده شده هم دیگه هیچ جوره پس گرفته آب ریخته شده دیگه هیچ جوره جمع نمی_

 رسونه.خوامت فقط یه معنی داره و یه منظور رو میه و نه با سفسطه. نمیطنه با مغل

عصبی دستم رو میون دستش فشرد، دردم اومد و ابروهام ناخواسته در هم شد. صدای محکمش توی 

 ین طنین انداخت و در جوابم مصمم گفت:اتاقک ماش

 گم.االن هم می_

تر از هر هاش سیاههاش چشم دوختم. اخم داشت و چشمزده به طرفش چرخیدم و مبهوت به لبحیرت

 تر از هر وقتی بود.شبی و صداش جدی

که باهام رو  خوام. زنیهای زندگیمون رو دور بزنه نمیخوام. زنی که قانونزن دروغگو و پنهان کار نمی_

 خوام.راست نباشه نمی

کوبید. دستم رو هاش کنده شد و چشم بستم روی جمالتی که با تحکم توی صورتم مینگاهم از لب

 هامون نکرد.ی دستتر کردن گرهبار تالشی برای سفتتر از قبل عقب کشیدم و اون اینمحکم

ای پشت سر پدرش، توی پژو پسر بچهسرم رو به سمت پنجره چرخوندم و به ماشین کناری زل زدم. 

داد. یی تبلتش حرکت مهاش بود و انگشتش رو روی صفحهپرشیای سفید نشسته بود و هدفن توی گوش

انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد که سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. لبخندی به روم زد و تندتر از قبل 

تکون داد. تا خواستم جواب لبخندش رو بدم شد سرش رو با ریتم آهنگی که توی گوشش پخش می

داد که ناراحت باشه و زنی از هام رو بستم. انتهای ذهنم زنی به آیهان حق میماشین حرکت کرد. چشم

های شوم مادرش و شوهرش بود، اگه پنهان کاری اگه دروغ گفتی به خاطر نقشه»زد اعماق قلبم فریاد می

 هایگه قانون صداقت رو دور زدی برای خرد نشدن غرور و دخترانگیکردی به خاطر آبروی خواهرش بود، ا

 «.سها بود

 بار کوبنده که نه؛ اما جدی با ولومی آروم توی گوشم نشست:صداش این

م پرسیدکرد و اگه سوالی ازش میخوام، همونی که چیزی رو پنهان نمیمن مهروی یک هفته قبل رو می_

دونم دروغگو نیستی که اگه بودی دروغ داد. میری دروغ تحویلم نمیگرفت و در آخر با ناشیطفره نمی
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فهمم که این کاره نیستی، پس خودت باش. خودِ افتی میگفتن یاد داشتی؛ اما همین که به تته پته می

 خوام(.تو با جون و دل میسابقت. )من خودِ قبلی

خوامت من هیچ وقت یادم شبِ سرد بگه میی این سکوت تنها جوابی بود که داشتم. اگه تا خودِ سپیده

ال بدم و توجه به حهای تَرم، بیره که یک صبح پاییزی با نگاه تلخش با لحنی سنگی خیره به چشمنمی

 «.خوامتنمی»های روونم، به خاطر گناه نکرده گفته بود اشک

*** 

 ید:هان سوالی نگاهم کرد و بعد پرسدفعه ایستادم. آیوارد خونه که شدیم و نگاهم توی نگاه پوالد افتاد یک

 خوای بغلت کنم؟خسته شدی؟ می_

دلیل؛ البته از نظر خودم، و شاید از نظر پوالد کشیدم. بینگاهم رو از صورت پوالد جدا کردم، خجالت می

این خجالت دلیلی به سنگینی چندگرم کوکائین داشت. نگاهم با صورت پر غیظ ریحانه برخورد کرد و 

 ت چشم نازک کردن ازم رو گرفت.اون با پش

ولی ی لعنتی باشه اما خیلی معمکردم دلیل اومدنش اون بستهکرد، با این که فکر میپوالد عادی رفتار می

 کوتاه و آرومی گفتم.« خوبم»بدون این که چیزی رو به روم بیاره حالم رو پرسید. در جوابش 

 دستم مانعش شدم. سنگین تشکر کردم و لب زدم:سمن به سمتم اومد تا کمکم کنه که با باال آوردن 

 احتیاجی نیست._

هام دونم که از تعداد انگشتخنده؛ اما میبه روم لبخند زد. یادم نمیاد این چندمین باریه که به روم می

 دستمم کمتره.

 خواستم بیمارستان پیشت بمونم اما همین که آیهان رسید منو فرستاد خونه.من می_

 حس، کامال غریبه گفتم:بخند و لحنی بیلبا نگاهی بی

 ببخشید باعث زحمتتون شدم._

ت گفتر. عجیب بود که امشب نگاهش مهربون شده بود. مادری میبار پررنگباز به روم لبخند زد، این

وشیدم یا پ؛ انگار برای عزیز شدن توی این خونه یا باید کفن می«شوخوای عزیزشی یا بمیر یا مریضمی»

 خوابیدم.بیمارستان می روی تخت
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تر کرد. پس هام محکمکرد دستش رو دور شونهطور که ساپورتم میحرف قدم برداشتم و آیهان همونبی

شد و حاال ش می«خوامتنمی»هاش تسکین تلخی زدن گرمای تن این مرد محال بود. شیرینی حمایت

 به این تسکین محتاج بودم برای قرارِ قلبِ دلگیرم.

ق که شدیم آیهان یک لحظه با دیدن چمدونم ایستاد. اخم نکرد اما منقبض شدن عضالت صورت وارد اتا

 هام رو از حصار دستش رها کردم و به سمت تخت رفتم.و بدنش برام قابل حدس بود. شونه

 اش رو از یونیفرمش جدا کرد و پرسید:غالف اسلحه

 ن بستن؟ اونم همچین چمدونی برای دو روز!گفته بودی آخر هفته میری تهران، زود نیست برای چمدو_

 به تاج تخت تکیه زدم و سرد نگاهش کردم.

 خوان.جا منو میجا برعکس اینی بابام. اونخوام برم خونهمی_

ی یونیفرمش ساکن موند و چشم بست. لب روی هم فشرد و نفسش رو با حرص بیرون دستش روی دکمه

 اما باز هم آروم نگرفت و در نتیجه از اتاق خارج شد.فرستاد. زیر لب شیطون رو لعنت کرد 

ی ها کوتاه بودند، شاید یک فعل ساده بودند اما تلخ بودند؛ درست به اندازهکردم، بعضی حرفشلوغش نمی

یِ ساده از پشت یک بغض سنگین، ترمیم «نرو»مرگ یک عزیز یا جدایی پدر و مادر. گاهی گفتن یک 

ی تازه باعث از هم پاشیدن یک رابطه« خوامتنمی»شه. گاهی هم یک یی از هم گسسته میک رابطه

کنه، رویاهات ی مخرب. غرورت رو آوار میریزه؛ درست مثل یک زلزلهشه و آدم رو فرو میشکل گرفته می

 مونه.نفس میدند و قلبت بیزیر آوارِ احساساتت جون می

 خیلی زود بود!ازش دلگیر شدم، زود بود برای جا زدن و نخواستن! 

هام رو بخورم و تا فردا بخوابم و به خواست قرصپالستیک داروهام توی ماشین جا مونده بود. دلم می

 طور زخمِ غرورم دلِ گرفتارم رو نسوزونه.هیچی فکر نکنم تا این

انه حبا برداشتن سوئیچ ماشین آیهان از روی پاتختی، از اتاق بیرون رفتم. توی سالن کسی نبود به جز ری

ش ای سیب توی دهنتوجه به من تکهکه مشغول پوست گرفتن سیب و تماشای سریال شبانه بود. بی

ی داروها رو که از داخل ماشین برداشتم اهمیت به اون از خونه بیرون رفتم. کیسهگذاشت و من هم بی

سمن،  نیدن صدایبه خونه برگشتم. به طرف آشپزخونه رفتم تا یک لیوان آب برای خودم بریزم که با ش

 کنار در ایستادم.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

723 
 

 دکتر چی گفت؟ دلیل حالت تهوع و حال بدش چیه؟_

 آیهان سبد میوه رو از داخل یخچال بیرون کشید و با لحنی طعنه مانند جوابش رو داد:

 ی تازه بگیرید؟شه برای مهرو آبمیوهدلیلش اون چیزی که شما منتظرشی نیست مادر. می_

بوی پخش شده توی فضای آشپزخونه حتم داشتم قورمه سبزیه گذاشت و با  ای که ازسمن در قابلمه

 اخمی سنگین به طرف آیهان برگشت:

 خواد برای من بزاد نه تو!کنه انگار زنت میزنی؟ هر کی ندونه فکر میطوری حرف میچرا با من این_

 آیهان شوکه صدا زد:

 مادر!_

 تر گفت:با اخمی غلیظ ی توی دستش رو داخل سینک انداخت وسمن مالقه

 عوض شدی آیهان! از وقتی زن گرفتی خیلی عوض شدی._

 درست عین شما که از وقتی زن آقامرتضی شدین تغییر کردین._

 سمن مات موند. انگار انتظار نداشت پسرش جوابش رو بده.

 ایستادی!قبالها تو روم نمی_

گفت کنند و مادر من بزرگترم بود و هرچی میمیکردم بزرگترها اشتباه نها بچه بودم. فکر میاون موقع_

دونیم کی گفتم چشم؛ اما االن خودم بزرگ شدم خوب و بدم رو تشخیص میدم. خودم و مهرو میمی

 دار بشیم که خوب باشه و برامون بد نشه، پس لطفا انقدر منو تحت فشار نذارید.بچه

 اش دلگیر.سمن اخمش باز شد بود و چهره

 ردم که دیگه از چشمت بزرگ نیستم.چه اشتباهی ک_

این ها که آب »هایی که دیروز سمن غر زده بود هاش رو به پرتقالآیهان سرش رو پایین انداخت و چشم

 ، دوخت.«ندارن خشک شدن

سوزه از جای خالی جای پدرم رو با آدم اشتباهی پر کردین. آخر دنیا هم که برسه یه گوشه از دلم می_

نجل پر شد. شاید شما ندونی اما همیشه بچگانه تو خلوتم با خدا، آرزو کردم برگردم طالیی که با جنس ب

اهای ی دعشه مادر، ته همهشه. نمیبه ده سالگی و جلوتون وایسم و نذارم به مرتضی بله بگین؛ اما نمی

نه خبری از  شه وی بابا میرسه به پوچی! نه خبری از جنازهمن با وجود الرحمان و الرحیم بودن خدا می
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ی مادرم. وقتی بابا رفت یه گل تر و تازه بودی، وقتی مرتضی اومد پژمردی! انگار خزون طروات گذشته

 حمله کرد به این باغ!

 ی سمن ادامه داد:های مات موندهسرش رو باال آورد و خیره به چشم

رین رین باشه، شغلم بهتام بهترین باشه، نمراتم بهتهام بهترین باشه، مدرسههمیشه خواستین لباس_

 باشه، ماشینم بهترین باشه؛ اما چی شد که برای خودتون بدترین شریک زندگی رو انتخاب کردین؟

 های لرزونش جواب آیهان رو داد:های سمن و از میون لباشک حلقه بست توی چشم

 شدم.هام غافل ها برای تو شدم که از خودم و انتخابانقدر درگیر فراهم کردن بهترین_

 رخ غمگینش لبخند کج و تلخش رو دیدم.آیهان سبد میوه رو روی میز گذاشت و از روی نیم

ی یه زن خواستین ازدواج کنید وقتی پرسیدم اگه بابا برگرده چی؟ گفتین تنهایی واسهاون موقع که می_

دار بود، بود اما عزیز بود. سر با دوتا بچه سخته. بهونه بود. به خدا بهونه بود. ما تنها نبودیم. عزیز بود، علیل

 بابا وقتی رفت ما رو سپرد به سردار قول شرف داده بود که مراقبمون باشه اما شما...

ها فهمیدم که گفتن این حرفچشم بست و بغض گلوش رو سخت فرو داد. صورتش سرخ شده بود و می

 به مادرش براش سخته.

 مفت جای خالی پدرمو فروختی مادر._

 هاش زل زد به سمن و نالید:ی توی چشمشک حلقه بستههمراه با ا

گی ازدواج کردی؟ چطور هضم کنه که مادر اگه بابا برگرده چطور تو روش نگاه کنم؟ چطور بهش می_

 منتظرش نبودی و خوش نیومده؟

بغض سمن آشکارا اشک شد و از نگاه غمگینش مشخص بود که دلش از امید واهی پسرش سوخته. آیهان 

اشقانه چشم به راه اومدن پدرش بود و من... قلبم درد گرفت از چشم انتظاری که هنوز بعد از این هنوز ع

 همه سال تموم نشده بود.

ره کرد، خیها شد. سمن نگاهش میی سمن مشغول پوست گرفتن پرتقالچاقو برداشت و زیر نگاه خیره

 دفعه گفت:و سنگین. یک

 باه منو تکرار نکنی.شاید حق با تو باشه. تو سعی کن اشت_

 آیهان متعجب نگاه از پرتقال توی دستش گرفت و به طرف مادرش چرخید.
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 منظورتون چیه؟_

 منظورم واضحه. وقتی زنتو طالق دادی جاشو با یه بهتر پر کن نه بدتر._

 ابروهای آیهان در هم گره خورد و قاطعانه گفت:

 دم.من مهرو رو طالق نمی_

 سمن جدی نگاهش کرد.

 قرار ما این نبود. اما_

ر ی این فال گوش ایستادن خیدونستم نتیجههام تیزتر از قبل شد و توی دلم آشوب به پا شد. میگوش

 نیست؛ چون این باغ پر از راز مگو و حرف نگفته بود.

 من قول و قراری با شما نداشتم._

 خورد.ه میرفت االن زنت به جای دارو ویارونداشتی! یادت رفته. که اگه یادت نمی_

 خواد.مادر بس کن. مهرو االن بچه نمی_

 سمن عصبانی شد.

 مگه اون باید بخواد؟_

 آیهان عصبی خندید.

گی. تا خودش نخواد من ای که شما میی حرفات نیستی! مهرو زن منه و مادر اون بچهمادر متوجه_

 کنم.مجبورش نمی

 شه.تو داره سی و یک سالت می_

 شه پدر شد.سی و دو سالگی هم می_

 سمن عاصی غرید:

 ریحانه خواستگار داره._

 بند دلم پاره شد. زندگی من قرار بود تا قیامت گره بخوره به بخت ریحانه؟

 تفاوت گفت:آیهان بی

 مبارکه._

 بار عصبانیتش به اوج رسید. پرتقال رو از دست آیهان چنگ زد و داخل سطل زباله انداخت.سمن این
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 تونی بزنی زیر قول و قرارمون.فراموشی، تو نمیآیهان خودتو نزن به _

 اش غرید:های روی هم کیپ شدهآیهان از بین دندون

 شما حرف زدی منم قبول نکردم._

 کردی! کردی. وقتی رفتی خواستگاری اون دختر قبول کرده بودی._

 رفتم خواستگاریش اما نه به خاطر قراری که شما ازش حرف زدی._

 سلقگی کنی.ول با مهرو موافق نبودم. قرار نبود عین من بیدونی من از اتو می_

 ام.من از انتخابم راضی_

 من راضی نیستم._

 تون احترام گذاشتم.منم از انتخابِ شما راضی نبودم و نیستم اما به سلیقه_

 سمن عصبی غرید:

 ی...این دخترهگی جای پدرتو با جنس بنجل پر کردم و اون وقت خودت جای ریحانه رو با به من می_

 آیهان حرفش رو برید.

 احترامی کنید.تونید جلوی چشم من بهش بیشما نمی_

 تونی انقدر راحت پشت دخترعموتو خالی کنی و تنهاش بذاری.تو هم نمی_

 کنم.جا امضا ندادم که تا آخر عمرم از دخترعموم مراقبت میهیچ_

 هاش شکست خورده نالید:سمن خیره به چشم

 کنی!ردی میداری نام_

 آیهان پوزخند زد.

 خوای.نامردی اون چیزیه که شما ازم می_

 تو خودت قبول کردی آیهان._

 آیهان کالفه و خسته از این بحث دستش رو روی میز کوبید و آروم؛ اما محکم غرید:

لم به اتونه سای که ریحانه نمیمن کی قبول کردم بریم خواستگاری دخترِ خانوم دکتر تا به خاطر بچه_

 ام بشه؟!دنیا بیاره باهاش ازدواج کنم و بعد طالقش بدم و ریحانه مادر بچه
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هام ام حبس شد، و چنگم روی پالستیک داروها سفت و محکم. اشک حمله آورد به چشمنفس توی سینه

 و بغض چنگ زد به دردِ دلم.

 همون شبی که رفتیم خواستگاری قبول کردی. یادت رفته؟_

 خواستگاری چون سارگل دلش گیر هاوش بود. قبول کردم بریم_

 ای بود.این بهونه بود، قرار ما از اولش چیز دیگه_

ی لهخواستین به وسیاون قول و قرار بین من و شما نبود، بین شما و آقامرتضی بود که به خیالتون می_

ستن تو نشناختی. اگه بحث خواپسر انگاریمادر تونو از خانوم دکتر و آقاسهراب بگیرید؛ اما من و مهرو انتقام

کین سرپرست تسی بیدرمونمون رو با یه بچهگرفتم و دردِ بیرو پس نمی ریحانه بود به خاطر بچه حلقه

 دادم.می

 سمن محکم و دستوری گفت:

 تو باید با ریحانه ازدواج کنی._

 ربط به حرفش گفت:آیهان بی

 خوره.طبیعی میی شه برای مهرو آبمیوه بگیرید؟ فقط آبمیوهمی_

 مگه قراره برات تخم دو زرده کنه که خدمتکار خانوم بشم؟_

 آیهان دلخور نگاهش کرد.

 داشتید.کاش حداقل به حرمت این که همسر منه احترامشو نگه می_

 موندی.کاش تو هم سر قول و قرارت می_

 بودی.اونی که قول داده تا قیام قیامت مراقب ریحانه خانوم باشه من نبودم شما _

 خوشا به غیرتت جناب سروان._

 ام رو از مادرش جدا کنم و برم بذارمش تو دامن دخترعموم.شم که بچهغیرت میاون زمانی بی_

 مرد باش و سر قراری که گذاشتیم بمون._

های شل و سست بعدیم وارد هاشون رو نداشتم. قدمی به جلو برداشتم و با قدمدیگه تاب شنیدن حرف

 م و صدای مرتعشم توی فضا پیچید:آشپزخونه شد

 قرارتون چی بود؟ قرار بود من با زاییدنم حکمِ وصال جناب سروان به دخترعموی عاشقش بشم؟_
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 ینه تنها آیهان، بلکه سمن هم از حضورم شوکه شد. پوزخندی به نگاه مبهوت هردوشون زدم و کیسه

 دم. رو به آیهان گفتم:داروها رو روی میز گذاشتم و همراه با پوزخند نگاهشون کر

شبی که اومدی خواستگاریم با مادرت قرار گذاشته بودی این دختره که برام بچه زایید میام ریحانه رو _

 گیرم؟می

 اخم کرد.

 چرند نگو._

 تر کردم.ابروهام باال پرید و پوزخندم رو پررنگ

به  که به حکم دل برادرمگیری که پس نیفتی؟ من زمانی چرند گفتم گم! دست پیشو میمن چرند می_

 ی عقد بله گفتم.توی نامرد سر سفره

وع های ضدتهی دارو رو از روی میز کنار زدم و روی زمین پرت شد. صدای شکستن کپسولبا حرص کیسه

ه آیهان های سیاو تقویتی توی آشپزخونه طنین انداخت و هیچ مهم نبود. نگاه پرنفرتم رو با غیظ از چشم

 ر رفتم اما قبل از خارج شدن رو به سمن با پوزخند گفتم:گرفتم. به سمت د

 تا حاال شنیدین آسمون بره زمین، زمین بره به آسمون؟_

 با اخم همراه با سکوت نگاهم کرد که ادامه دادم:

شنوید. حاال هی خواستگارهای ریحانه رو رد کنید با این امید هروقت شنیدین خبر حامله شدن منم می_

ن. زنه؛ اما کور خوندیو تخم طالش پسرمو به امانتی میلیاردر علی آقا خدابیامرز پیوند می زادکه مهرو می

 بازه من نیستم شما مادر و پسرید.اونی که ته این بازی که راه انداختید می

 از آشپزخونه بیرون رفتم. آیهان دنبالم راه افتاد.

 مهرو گوش کن._

سها میون راه حالم رو پرسید، بدون جواب دادن بهش وارد اتاق هام رو تندتر به سمت اتاق برداشتم. قدم

 شدم و آیهان پشت سرم در رو بست.

 مهرو کامال اشتباه متوجه شدی._

 برگشتم به سمتش و خیره به نگاهش تند گفتم:
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کردم فقط مرتضی ست که واسه من نقشه اونی که اشتباه متوجه شده تویی جناب سروان. فکر می_

گاه زندگیمه، خیلی وقته شونه خالی کرده و مشغول کردم تکیهو شوهرم، کسی که فکر میکشه اما نگمی

گن کردم راسته که مینقشه کشیه؛ از همون اولش، اولِ اولش که با یه کاکتوس اومدی و منِ خر فکر می

 شوند.از محبت خارها گل می

 ت سرهم اما آروم نگرفت، درستدستی به صورتش کشید و بعد به موهاش. نفس گرفت، پی در پی و پش

 صدا شکسته بود.عین دل من که بی

 مرتضی چیکار کرده؟_

ضدبارداری رو بیرون  ی قرصهای تمیز بستهبه طرف سرویس رفتم و از داخل کمد، از البه الی حوله

 کشیدم و به طرفش پرت کردم.

ار دکرد که بعد از بچهحریک میخوردم؛ چون شنیدم که داشت مادرت رو تها رو میپنهانی این کوفتی_

شدنمون تو رو وادار کنه به طالق دادن من و ازدواج با ریحانه. ترسیدم. منِ خر ترسیدم. نه از جدایی! بلکه 

 خواستم باهم خانواده بسازیم.از، از دست دادن تویی که با تمام وجود می

 غمگین خندیدم.

 و قبلن این پلن رو با پسرش برنامه ریزی کرده. ی مرتضی برای مادرت تکراری بودهاما نگو نقشه_

 قضاوت نکن._

 با نگاهی لبریز از تأسف لب زدم:

گفت هیچکس رو به چشمت بیش از حد بزرگ نکن، که اگه یه روز خطایی ازش مادری همیشه می_

 ارزش.ارزش شدی آیهان، خیلی بیی ناچیز! برام بیشه قد یه پشهارزش میدیدی برات بی

 و این خنده منشاء عصبی داشت. ناباور خندید.تلخ و 

 کنی.المصب رو تالفی می« خوامتنمی»داری اون _

نه! سعی دارم بفهمی اشتباهاتت دل منو نسوزوند فقط خودتو از چشم قلبم انداختی. یادته وقتی از _

 خواد بهت فرصت دوست داشتن بده؟ماموریت برگشتی بهت گفتم دلم می

 رقصید.اه اون خشک موند روی قطره اشکی که توی چشمم با رخت عزا میام لرزید و نگچونه

 گیرم.تو الیق اون فرصت نبودی. پسش می_
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 هاش رو محکم دور مچم حلقه کرد.خواستم ازش فاصله بگیرم که مچ دستم رو گرفت و پنجه

 رو!ماه_

 ام لغزید و با غم گفتم:اشکم روی گونه

 رو صدام کنی.ی اگه ماهشه باهات؛ حتدیگه دلم صاف نمی_

 طوری تالفی نکن.انصاف اینبی_

 صداش پر از غم، همراه با چاشنی ترس بود.

 شه.تالفی نیست. دل شکسته که با تالفی ترمیم نمی_

 بذار توضیح بدم._

 هرچی که الزم بود رو شنیدم._

 رو.من هیچ قراری با هیچکی نذاشتم ماه_

 کرد، ناراحت و درمونده.به سمتش برگشتم. نگاهم می 

کنی. یه شب توی اتاقم بهم قول دادی هیچ وقت نذاری از تو اصوال همیشه قول و قرارهاتو فراموش می_

با  ای نداره؛ چونازدواج باهات پشیمون بشم اما حاال پشیمونم. خیلی پشیمونم اما پشیمونی هیچ فایده

 پشت سرم رو خراب کردم. انتخاب تو پدرم رو، پل

 انصاف نباش! من از وقتی بهم بله گفتی تمام تالشم رو کردم که آب تو دلت تکون نخوره.بی_

ی پدرم داشتم رو نداشتم. یه روز از انتقام اما خورد! من هیچ وقت تو این خونه آرامشی که توی خونه_

دار شدن و از دست دادن یه روز از بچه مرتضی ترسیدم و یه روز از نزدیک بودن ریحانه به زندگیمون.

ی زندگیم و تصاحب شدنش توسط ریحانه و یه روز از برنگشتن تو از سرکار. یه روز دیگه هم از حمله

 مسلحانه و از نبض خاموشت.

 ترسیدی.کردی هیچ وقت از خراب شدن زندگیمون نمیاگه بهم اعتماد می_

 ی منو تو دامن ریحانه بزرگی نداشتهدرت قرار گذاشتی بچهکردم؟ به تویی که با مابه کی اعتماد می_

 کنی؟!

 باز تکرار کرد:

 من همچین قراری با هیچکس نذاشتم._
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هاش آزاد کردم و شالم رو جلوتر کشیدم. به سمت کیفم رفتم و گوشیم رو از دستم رو از حصار انگشت

یمون شدی اگه پش»رفتم. بابا گفته بود یی لعنتی مگرفتم و از این خونهداخلش برداشتم. باید اسنپ می

رفتم خونه ی بابا بیژن اما اونم گفته بود شاید می«. ی جناب سروانهی آخرت خونهنیا سراغ من، خونه

ی محمدحافظ؛ اما اونم برای فرار از اصرارِ بیش از رفتم خونهشاید می«. جابدون شوهرت دیگه نیای این»

ی هاوش؛ اما رفتم خونهواج مجدد، به یک سفر اجباری رفته بود. شاید میحدِ این روزهای مادری به ازد

شه که اگه پناهم بود هیچ وقت به خاطر خودش منو به یک مشت غریبه پیشکش اون که برای من پناه نمی

اهم؛ شد پنکردم، نه سربار کسی می شدم. آقا میجا نه جای کسی رو تنگ میرفتم حرم؛ اونکرد. مینمی

 منی که دورم شلوغ بود اما عجیب توی این شبِ سخت تنهاییم رو باور کرده بودم. پناه

 وقتی درخواست ماشین دادم آیهان بالفاصله گوشی رو از دستم چنگ زد و غرید:

 کنم.کنم فقط دارم مراعات حال بدت رو میاگه خوب رفتار می_

نامردی نقشه کشیده من بودم نه تو. اونی  داد بزن. هوار بکش. دستتو بکوب تو صورتم. آخه اونی که با_

خواد تا آخر عمر حامی دخترعموش باشه که یه زندگی پر از سراب ساخته من بودم نه تو. اونی که می

 منم نه تو.

 اونی هم که به روح پدرش قسم خورد که تو رو خوشبخت کنه من بودم نه تو._

 ابروهاش. ی کور بیننگاه خیسم ثابت موند توی نگاه جدی و گره

 ی پدرت.گفته بودم بدم میاد با هر بحث و جدلی شال و کاله کنی و بری خونه_

 پوزخند زدم.

 گاه من بودن شونه خالی کرد.به لطف خواستن تو پدرم از تکیه_

 گاهتم.خودم تا قیامت تکیه_

 با تمسخر گفتم:

 احتماال این قیامت تا زمانیه که برای تو و ریحانه نزاییدم. نه؟_

وشیم رو توی مشتش فشرد و بعد روی تخت انداخت. بهم نزدیک شد و با نگاهی نافذ و عمیق به گ

 هام گفت:چشم



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

732 
 

اگه قراره پا قدم اون بچه انقدر نحس باشه که تو رو ازم بگیره همون بهتر که به چشم این مردم عقیم _

 باشم و یه عمر حسرت بابا شنیدن به دلم بمونه.

 ریزه جناب سروان!و قرارتون با سمن خانوم به هم می طوری که قولآخ آخ این_

 خسته خندید.

 کوتاه بیا راپونزل._

 هام لب زد:دستش به سمت سرم اومد و شالم رو پس زد. پنجه سروند بین موهام و خیره به چشم

 طوری خطاب شدن؟طوری صدات نزده بودم. دلت تنگ نشده بود برای اینخیلی وقت بود که این_

هام هاش به سمت لبهای پام بلند شدم و نفسم رو روی صورتش پخش کردم و مردمک چشمهروی پنج

تر، تابهاش بیتر شد و چشمکنه. نزدیکدونستم لبخندم زیر و روش میرحمانه لبخند زدم. میچرخید. بی

 قرار.زد و گاهی بیدرست عین قلب من که گاهی دلگیر می

 اش دلجوییکرد؛ اما همین که خواست با بوسهتابی نزدیک میرز بیهاش داشت من رو هم به مهرم نفس

 کنه لبخندم پوزخند شد و زمزمه کردم:

من ترم خریتم رو پاس کردم جناب سروان، چه راپونزل صدام کنی چه ماه دل بتی که بشکنه شکسته _

 شه.و باوری که ریخته شده باشه دیگه هیچ جوره جمع نمی

هام گرفتم. نگاهش روی من بود که تنم ی تخت نشستم. سرم رو بین دستلش دادم و روبه عقب هُ 

 گرفت. نجوای آرومش رو شنیدم:جور گر گرفته بود و دلم قرار نمیاین

 سرکش_

طور خواهانش بود پس زده شدن از لحنش عصبی نه، بلکه پر از لذت بود! شاید برای اونی که ریحانه این

 سمت یک زن واقعا لذت داشت!

 از این که از اتاق بیرون بره گفت: قبل

 کنیم.و حل میر استراحت کن. حالت که بهتر شد مشکلمون_

 سرم رو باال آوردم و قبل از این که بره جوابش رو هم گرفت:

خوام. خوای دیگه؟ اتفاقا از حاال به بعد منم دیگه تو رو نمیمشکل تو حله جناب سروان. گفتی منو نمی_

 حالم که بهتر بشه میرم. چمدونم رو هم بستم.
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 ش قبل از صدای خودش به گوشم رسید:ی عصبیصدای دندون قروچه

 هذیون نگو. بخواب._

 خوابیدم، فراموشیهام رو بستم. باید میرفت و در رو محکم به هم کوبید. روی تخت دراز کشیدم و چشم

کرد از فریبی که خورده بود. می بهترین راه حل برای درمون درد بود. هرچند که توی خواب هم قلبم درد

کرد از هام درد میها. لبکرد از هجوم اشکهام درد میکرد از نامردی جناب سروان. چشمدلم درد می

 کرد از آوار زندگیم.رخ دادن خزون و خشکیدن لبخندم. تنم درد می

نم؛ اما دلخورم، از دوکرد. این روزها حساس شدم یا ضعیف نمیرحمی حکومت میبغض توی گلوم با بی

 چه که اون تویآیهان که رویایی که از زندگی با اون توی خیالم ساخته بودم کامال متفاوت بود با اون

کشید روی شاهرگ زندگیم. از هاوش که واقعیت برام ساخته بود. از بابا که جای خالی حمایتش تیغ می

ی خودش بود. از سها که گیر زندگی عاشقانهازم دور شده بود؛ شاید از خجالت و شرمندگی، شاید هم در

من و زندگیم رو درگیر اعتیاد خودش کرده بود. بیشتر از همه از خودم که دل باخته بودم. آسون عاشق 

ا خودم شند یا نه؛ اما بدونستم ختم به خیر میشده بودم و حاال گرفتار مشکالت بودم! مشکالتی که نمی

ترسم و از جا زدن بیزارم. کاش آیهان نذاره که برم. کاش غروری فتن میکه باید رو راست باشم، من از ر

 «.خوادمی»کرد رو مردونه التیام ببخشه و ثابت کنه که منو که درد می

***  

ام ه کل چشمم رو پر کرد دلهرهدفعه از خواب پریدم. رنگ سیاهی کدونم ساعت چند بود که یکنمی

تر حلقه شد تپش آنرمال قلبم به حالت نرمال برگشت دور تنم محکم ؛ اما همین که دست آیهانشد بیشتر

ی های آروم و ریتمیکم رو از بینام معلق مونده بود راهی به بیرون پیدا کرد. نفسو نفسی که وسط سینه

خارج کردم و با تمام وجود مقاومت کردم تا عطر گرم آیهان و گرمای تخت منو به خلسه نکشه. با تردید 

اش رو غرق خواب دیدم. آروم توی بغلش چرخیدم و باز عقب چرخید و برعکس انتظارم چهرهسرم به 

هاش دیده بودم، از رفتنم ترسیده بود. انگار با ی دستش دورم تنگ شد. امشب ترس رو توی چشمحلقه

 ر تویتداد و منو محکمهمین ترس خوابیده بود که حاال با کوچیکترین حرکتم تنش واکنش نشون می

پری یکی کنارت باشه و توی کرد. چقدر خوب بود که وقتی از خواب میزندانِ امنِ آغوشش حبس می

ات رو گم کنی و التیام درد ناآروم دلت بشه و به آرامش دعوتت کنه. خوب آغوش آشناش ترس غریبانه
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به  عادتتر از دل شکستگی بود؛ حتی اگه اون شخص دلت رو شکونده باشه و ازش دلگیر باشی. تلخ

های خواستم به تنهایی عادت کنم و همراه با تنهایی از صحنهها بود. من نمیتنهایی و کنار اومدن با ترس

آور زندگی رد بشم. باید همیشه یکی باشه! یکی که امن باشه، محکم باشه. حامی باشه. قبال بابا بود رعب

 ه.ذاشتند که بموناما االن باید آیهان باشه. و بود اما نمی

های اشک شد. با این که سرشب خود مغرورم بهش پشت آغوش قطرههام همام لرزید و مردمک چشمچونه

ی قلبم گوش دادم و سرم رو کرده بودم و آغوشش رو پس زده بودم؛ اما حاال که خواب بود به خواسته

 ی آرومش پنهان کردم تا تنم مسخ آرامش تنش بشه.توی سینه

بِ خواست به این قلزد. دلم میزد؛ برعکس قلب من که دلگیر میت. آروم میکف دستم روی قلبش نشس

ها و گاهی با لبخندم، گاهی با سیاست و گاهی آروم راه پیدا کنم. سعی خودم رو هم کردم، گاهی با زنانگی

هام؛ اما انگار این آرزومم درست عین آرزوی رقص روی سِن آکادمی بلشوی با یک جفت کفش با سرکشی

 شود.شود که نمیشود که نمیی سفید نمیالهب

 .اش فرود اومداشکم از حصار چشمم راه گرفت و جایی روی سینه

نشست. گرمای وجودش تمام تنم هاش روی تنم مینزدیکم بود، صدای قلبش توی گوشم بود. عطر نفس

 رو محسور کرده بود؛ اما بیشتر از هر وقتی از هم دور بودیم! خیلی دور!

ی من درد گرفت از هجوم اش نشست و سینهم رو توی آغوشش رها کردم. شبیه به آه روی سینهنفس

 های بعدی برای آزادی.آه

هاش رو از تنم جدا کردم. بیدار شد. نور ماه از پنجره روی صورتش افتاده ازش فاصله گرفتم و حصار دست

 هاش هنوز پر از هراسِ رفتنم بود.بود. چشم

و ملحفه رو از روی پاهام کنار زدم. اون هم نشست و به تاج تخت تکیه زد. هردو دستش روی تخت نشستم 

 هاش فشار داد. خسته بود. دیشب هم نخوابیده بود.رو به صورتش کشید و انگشت روی چشم

 شده بود پرسید: تر از همیشهبا صدایی که در اثر خواب بم

 چی شده مهروجان؟_

زد و از این همه احترام توی لحنش رنگ بهار به خودش م لبخند میکرد قلبوقتی مهروجان صدام می

کرد که جواب جانش رو با جانم بدم اما االن دلم دلگیر بود، قهر کرده لرزید و وادارم میگرفت، دلم میمی
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خوامت تلخ، زبونش رو الل ام خودش رو مخفی کرده بود و اون نمیبود و پشت پستوهای قلب شکسته

های سمن و واقعیتی که برام روشن شده بود زبونم رو از کار انداخته بود. تلخ شاید هم حرفکرده بود. 

 بود! خیلی تلخ بود که نقش من توی زندگی آیهان راهی برای وصال به ریحانه بود.

دستش روی کمرم نشست و نوازشم کرد. تموم این روزها وقتی من قهر کردم اون دلجویی کرد. وقتی 

بران کرد. وقتی من عقب رفتم اون جلو اومد برای پرکردن فاصله؛ اما االن حالم خیلی بده، ناراحت شدم ج

 شه.هاشم باال ببره زخم روحم خوب نمیانقدر بد که حتی اگه دوز نوازش

رخم اش رو از تاج تخت گرفت و بهم نزدیک شد. موهای پریشونم رو از توی صورتم کنار زد و به نیمتکیه

 م دوخت.توی تاریکی چش

 کنه.کنه، فقط فاصله ها رو بیشتر میسکوت هیچی رو حل نمی_

هام بود. نگاه از سیاهی دیوار گرفتم و رو کردم بهش. ی فشارِ بغضِ توی گلوم، هجوم اشک به چشمنتیجه

هدف زل زد به گردنبندم هام گرفت و بیدید نگاهش رو از چشمهام میمثل همیشه که اشک توی چشم

 زد.فیدش توی تاریکی برق میکه نگین س

 نگاهم کن._

 رسید:صدام از بغض نازک شده بود. صدای اونم از شدت ناراحتی گرفته به گوشم می

 کنه.ام میاشک چشمات شرمنده_

 خواستم که نگاهم کنه و بغض دلم رو از چشم تَرم بخونه.دونستم، واسه همین هم میمی

ی کاربونی رنگ رو چنگ زدم و دورم پیچوندم. دا شد. ملحفهاز تخت پایین اومدم و دستش از موهام ج

زیر  هامها و دلبریپیچه که میون نفس نفس زدنشم به روزهای گذشته و صداش توی گوشم میپرت می

 «.ی پرنور تو دلِ آسمون آبیشی یه ستارهروی این ملحفه دقیقا می»کنه گوشم زمزمه می

؛ چشم بستم. در رو باز کردم ام کرد. جلوی در ایستادم و یک لحظهرقهاش بدبه سمت در رفتم و نگاه خیره

هاش اما قبل از رفتن برگشتم و با نَم چشمم زل زدم به برق سیاه نگاهش که پر از حرف بود؛ اما دلم گوش

 «.من شکستم، تمومش کن»زد رو گرفته بود و سرتقانه فریاد می

 بیرون اومد و سکوت سنگین اتاق رو به دار کشید. ی سنگیِ بغضمام از پشت سخرهصدای گرفته

 این زندگی رویای من نبود. توی رویای من غم نبود._



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

736 
 

خواست؛ اما هاش پر از فریاد. درست عین من که قلبم فریاد میهاش خاموش بود و چشمنگاهم کرد، لب

 کردم به سکوت!ش میی قلبم و وادارشنید دست گذاشته بودم روی خرخرهچون آیهان صدای دلم رو نمی

از خونه بیرون رفتم. روی ایوون ایستادم و به بارش بارون نگاه کردم. پاییز سردی بود. دوای درمون سردیِ 

ی دست چپم. دوای دردِ پاییزِ قلبِ منم همین اراده چرخید روی حلقهپاییز یک آغوش گرمه. نگاهم بی

فادارش بمونم؛ اما اون از همون اول به من وفادار مردیه که موقع پیوندمون قسم خوردم تا آخرین نفس و

 نبود!

خواد رویاهاش رو با ریحانه دونستم اون میکردم قراره باهم بسازیم، نمیآیهان دروغ قشنگی بود. فکر می

 ی من بسازه.به وسیله

و بالینش نبودم، همراه و شریک سفرش نبودم، من قول و قرار بین اون من زنش نبودم، همسر و هم

 خوادش! من کسی بودم که فقط اجباردلیل دیروز صبح گفته بود نمیمادرش بودم! من کسی بودم که بی

 ش بود به حکمِ دلِ عاشقِ خواهرش.زندگی

هام روی هوا، توی ی سردم راه گرفت و نفسم رو با آه بیرون دادم و دردم جلوی چشماشک گرم روی گونه

رمای تن من از سوز پاییز نبود، تن من امروز از واقعیت تلخ زندگیم تاریکی بخار شد. هوا سرد بود اما س

 یخ بست.

ای نگاه هراسونم به سمت دری که نیمه باز گذاشته بودم چرخید. آیهان عادت با صدای شکستن وسیله

خواستم ریحانه بفهمه مشکلِ اش عمومی کنه! منم نمینداشت مشکل خصوصیمون رو جلوی خانواده

 من شده. با ترس به داخل برگشتم. توی تاریکی سالن صدای خشمگین پوالد رو شنیدم: اساسیِ زندگیِ

 کنی؟!نصف شب تو اتاق من چه غلطی می_

 ی سها توی سکوت سالن پیچید.صدای سکسکه

 خواستم باهات حرف بزنم داداش.می_

 تر از قبل توی سالن طنین انداخت:صدای پوالد عصبی

 گر؟گذره میکروب فتنهیای سراغ من! تو اون مغز کوچولوت چی میکنی نصف شبی متو غلط می_

 اش حس کردم زیادی کهنه ست نالید:سها دلخور، همراه با بغضی که از صدای دورگه

 طوری نگو پوالد.این_
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 پوالد غرید:

 خوای جلوی تموم اهالی خونه رسوام کنی؟شو. این بار میخفه_

 داداش!_

 برمت اتاق مادرت و بهش نشون میدم کرم از خود درخته.همین االن میهیس. برو تو اتاقت وگرنه _

 داداش به حرفم گوش کن._

 ای داشت، نه واسه خاطرِ تو.جا موندم دلیل دیگهتو گوش کن؛ اگه امشب این_

 ی کوکائین.دونستم دلیل موندن امشب پوالد توی این باغ منم و اون بستهجلوتر رفتم؛ چون می

 کرد: سها غمگین گله

 دونی که من مجبور شدم.کنی پوالد؟ تو میطوری رفتار میچرا با من این_

 صدای پوزخند تلخ پوالد کامال واضح بود.

 مادر؟ناموسی بچسبونی به پیشونی منِ بیچی مجبورت کرد انگ بی_

ت. شبلندی کشید و با ترس برگ« هین»ی من افتاد سها خواست چیزی بگه اما همین که چشمش به سایه

دفعه ها رفت. سالنِ تاریک یکهای گرد شده از وحشت نگاهم کرد. دستم به سمت کلید چراغپوالد با چشم

 هاش رو باریک کرد.هایی غلیظ چشم، با اخمنور به صورتش یروشن شد و پوالد از حمله

 گلدون سفالی کنار دیوار روی زمین افتاده بود و به دو نیم تقسیم شده بود. 

 ید:هاش پیدا نکرده بود. با حرص بهم توپراهنش رو پوشیده بود اما انگار فرصتی برای بستن دکمهپوالد پی

 چرا عین روح سرگردون تو خونه راه میری؟_

 حالت پرسیدم:خنثی، با نگاهی بی

 کنی؟تو چرا به حرف های سها گوش نمی_

 تلخ و ترش رو گفت:

 ن.به تو ربطی نداره. هردوتون گمشید تو اتاقاتو_

 اش کشید.نگاهم به سمت سها کشیده شد و سها خجالت زده، برای مهار اشکش دستش رو روی گونه

 کنی.گری بیرون پرت میخیلی زشته که خواهرتو از اتاقت با وحشی_
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ی بیش از حد توی لحنش خفقان آور بود؛ اول برای خودش، دوم برای سها که صاحب این لحنش... کینه

 کینه بود:

 که خواهر من نصف شب میاد اتاق برادرش تا بهش تهمت لجن بودن بزنه. زشت اینه_

بدون این که منتظر واکنش از جانب من بمونه برگشت به سمت اتاقش و داخل رفت. در رو به قدری 

ی دورم محکم به هم کوبید که بغض سها شکست و باز به گریه افتاد. رفتم سمتش و بغلش گرفتم. ملحفه

 برد.ی من از بودن توی این باغِ منحوس رنج مییچوندم. این دختر هم درست به اندازهرو دور اون هم پ

 رفتی که بهش چی بگی؟_

 هق زد:

یزار کنه. از من بخواستم قبل از این که بابا بفهمه اون کمکم کنه اما کمک نمیبگم که اعتیاد دارم. می_

 شده. حقم داره.

 آه کشید و با افسوس تکرار کرد:

 داره.حق _

 ده تا این حد بد با تویی که خواهرشی رفتار کنه؟چه واقعیتی این حق رو بهش می_

 ام فشرد و اشک ریزان هق زد:سرش رو به سینه

 مامان مجبورم کر..._

ام جدا شد و با ترس به پوالد نگاه کرد. کتش رو روی پیراهنش در اتاق که با ضرب باز شد سرش از سینه

های پیراهنش بود. گوشیش رو سُر داد داخل جیب پشت شلوار ه مشغول بستن دکمهپوشیده بود و با عجل

هاش رو با توجه به نگاه زار و پر التماس سها به سمت در رفت و کنار جاکفشی روفرشیجینش. بی

 های سیاهش عوض کرد.پوتین

 سها توی سکوت سالن ناله کرد:

 نرو._

 هاش رو الی موهای به همکشید. نیشخندی زد و پنجه پوالد نگاهش کرد و انگشت شستش رو زیر لبش

 اش فرو برد.ریخته

 میکروب کوچولو به مادرت بگو پوالد گفت من دیگه _
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 انقدرام اسکل نیستم که از یه سوراخ دوبار گزیده بشم.

 سها با خجالت سرش رو پایین انداخت و جوابی نداد. و حس کردم این سکوت پر از شرمندگی و پشیمونیه.

 تری گفت:پوالد قبل از این که بره رو به من با نیشخند پررنگ

 شه کرکره بیاد پایین.مراقب خودت باش استاد، یهو چِت نکنی آب قطع_

اش رو با تأخیر فهمیدم. اما همین که خواستم جوابش رو بدم زیپِ کتِ سیاهِ چرمش رو سریع معنی کنایه

های زرنگار قوی و استوارن اما موقع ترس خیلی بد خودشون باال کشید و رفت! رفت چون ترسیده بود. مرد

کنند، توی خونه، توی محل کار اما وقتی که بترسند هیچ ترسند، بیشتر حکومت میبازند. کم میرو می

 جوره خوددار نیستند!

 .رو کرد  به سمت من اش رو از در گرفت وم زدهسها نگاه مات

 به داداش آیهان گفتی؟_

 گم.فردا می_

 التماس کرد:

 شه نگی؟می_

 نه._

 نالید:

 چرا؟_

چون تو پشت پا زدی به اعتماد من و به خاطر یه مشت قرص کوفتی تا توی تخت اون پسر عوضی رفتی. _

 بخشم.اگه بالیی سر خودت بیاری و یا اتفاقی برات بیفته خودم رو نمی

 اش غرید:های به هم چسبیدهبا گریه و حرصی مخلوط با نفرت، از الی دندون

خوای خودتو از چشم داداش تبرئه کنی که دیشب اشتباهی نکردی و گی، فقط میداری دروغ می_

 گناهکار من بودم.

 با تأسف خندیدم.

 طور نیست.این_
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خوای با گفتن این که من معتادم به داداش ثابت کنی که عابد و زاهدی و آسته طوره. تو میدقیقا همین_

 زنه منم.اونی که شاخت میمیری و آسته میای و 

 به سمت اتاقش دوید و با گریه هق زد:

 از همتون متنفرم. همتون فقط به فکر خودتونید._

 با نگاه ناراحتم دویدنش رو تماشا کردم.

ای هآدم«. اال بذکراهلل تطمئن القلوب»گفت های زندگی همیشه میمادری میون مشکالت و کج خلقی

ون مکنند که به یاد خدا هستند؛ اما فقط تظاهره که اگه واقعی بود االن دل همهمیاین خونه زیاد تظاهر 

آروم بود! داغ رسوایی دل سها رو ناآروم کرده بود و ناامن بودن خونه پوالد رو فراری داده بود. ریحانه از 

ز شکستن دل فکر شوهر من خواب نداشت و سمن از فکر از دست دادن این باغ بیدار بود. شاید آیهان ا

خبری که توی قلبم رخ داده بود داشتم درست زد و من...! من از خزون بیمن ناآروم توی تخت غلت می

 خشکیدم.مثل یک برگ پاییزی می

ی توی سالن رفتم. نگاهم چسبید به سقف آسمون. لبخند محوی کنج لبم نشست. سرم به سمت پنجره

ند زدطور شدید زار میمون هم ناآروم بود که ابرهاش اینی سرد پنجره تکیه زدم. امشب آسرو به شیشه

 کردند.و با اشک چشمشون رُزهای توی باغچه رو سیراب می

*** 

 رو جان؟ماه_

 هام رو باز کردم.با صدای آیهان چشم

 ام نشست.هاش روی گونههای نگرانش حل شد. انگشتآلودم توی چشمنگاه خسته و خواب

 ! حتما فشارت پایینه.رنگت پریده. چقدر سردی_

 صدای ریحانه رو شنیدم؛ همراه با طعنه و پوزخند.

 شاید هم چون تو سالن خوابیده سرما خورده._

و  ام تیر کشیداز ریشخند نگاهش چشم گرفتم و از روی مبل تک نفره بلند شدم که کمر خشک شده

 هام خارج شد.ای از لباراده نالهبی

 زمزمه کرد: آیهان با ناراحتی
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 جانم._

 ریحانه ابرو در هم کشید و با ظرف سبزی توی دستش، به سمت میز رفت. در همون حین گفت:

 کنم. زود بیاین صبحانه.هات شکسته. امروز خودم عروس عموم رو تقویت میزن عمو گفت تقویتی_

 ای که روی زمین افتاده بود رو برداشتم. موقع عبور از کنار آیهان گفتم:ملحفه

س ی عرومادرت هنوز ملتفتش نکرده که حالت تهوعم واسه بارداری نبوده. بچه نیومده خونه فکر کنم_

 پایکوبیه!

ی نتیجه سری به نشونهپوزخندی چاشنی حرفم کردم که آیهان با اخمی کمرنگ، خسته از این بحث بی

 تأسف برای خودش یا شاید هم برای من تکون داد.

 د گفت:منهمراه با من به اتاق اومد. گله

جور که قرار گذاشتیم یه روزی قرار گذاشتیم اگه از هم دلخور بودیم به هم پشت نکنیم؛ اما هیچی اون_

 ره.پیش نمی

و مثل خودش با لحنی پر از گالیه  هام موهام رو دُم اسبی باالی سرم بستمبا حرصِ نهفته توی دست 

 جوابش رو دادم:

 کردم نبودی.جور که فکر میچون تو اون_

 دلخور نگاهم کرد و با لبخند تلخی ادامه دادم:

 ای هستم برای رسیدن به آرزوهات.دونستم وسیلهفکر کردم قراره بشم همسرت نمی_

شند. بلند و پر از حرص، اش شاهد دعوامون میتوجه به این که تمام خانوادهداد زد، برای اولین بار بی

 شه.که باورش کنم هرچه بلندتر داد بزنه بیشتر موفق می کنه برای اینانقدر بلند که حس کردم فکر می

 ریحانه آرزوی من نیست._

کرد، هام بود روی زمین افتاد. نگاهم میهایی گرد شده نگاهش کردم. کشی که بین انگشتشوکه با چشم

هایی که عصبانیت توشون شعله می کشید و انگار این خشم بیشتر خودش رو با صورتی سرخ و چشم

 وزوند که صورتش سرخ شده بود و تنش گُر گرفته بود.سمی

 های پر از حرف و مملو از خشمش گرفتم. روی صندلی مقابل میز آرایشی نشستم.نگاه گیجم رو از چشم
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گی کجا رفتی و با کی بودی. دست پیشو گرفتی چی خوب بود، تا قبل از اون شب لعنتی که نمیهمه_

 پس نیفتی؟

 گ روی میز پوزخند زدم.خیره به الک زرشکی رن

 به من شک داری؟_

اعتمادی نیست. لعنتی من نگرانتم. چی رو داری خوای بفهمی هر سوال پرسیدنی دلیل بر بیکی می_

 کنی که هم خودتو داره عذاب میده هم منو.پنهان می

 نگاه از الک زرشکی کندم و به اخم غلیظ بین ابروهاش دوختم.

 ...دونی سدم مهم اینه که تو نمیمهم نیست من اون شب کجا بو_

 ی کالمم رو پاره کرد.باز شدن ناگهانی در اتاق رشته

 گه بیاین صبحانه.داداش مامان می_

 دادم از فاشکرد؛ انگار دلخور بود. من سعی داشتم بهش کمک کنم و بهش حق میسها به من نگاه نمی

 شدن اعتیادی که بهش دچار بود بترسه.

 منتظر آیهان به سرویس بهداشتی رفتم و صورتم رو شستم. صداش رو شنیدم: بی توجه به نگاه

 تو برو سهاجان ما االن میایم._

 از سرویس که بیرون رفتم هنوز منتظر ایستاده بود.

 جواب سوالم رو نگرفتم._

 شالم رو روی سرم کشیدم و رنگ پریدگیم رو زیر کمی رژ گونه و رژ صورتی پنهان کردم.

 بود؟سوالت چی _

 مشتش روی دیوار نشست. چشم بست و نفس گرفت. زیر لب غرید:

 بر شیطون لعنت._

 نیشخندی زدم.

 .شمارب_

 هشدار داد:

 کنی مهرو.دیگه داری کاسه صبرم رو لبریز می_
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 رسی.ای که من رسیدم میاتفاقا تازه داری به نقطه_

 باز کیفم با اخم به سمتش برگشتم.ی داخل اتاق برداشتم. با دیدن زیپ کیفم رو از روی کاناپه

 تو کیفم دنبال چی بودی؟_

 اونم درست عین من ابرو در هم گره کرد.

 گی؟بفهم داری چی می_

کنی. تو کیف من دنبال چی بودی فهمی داری چیکار میگم این تویی که نمیفهمم دارم چی میمن می_

 آیهان؟

 من به کیفت دست نزدم._

 با تمسخر گفتم:

 زیپ کیفم خود به خود باز شده؟جالبه! _

 هاش دیدنی بود.فکش منقبض شده بود و حرکت آرواره

 دونم اون کیف لعنتیت زیپش چطور باز شده.من نمی_

 ام گشتم. باید برای تکمیل کردن مدارکنگاه متأسفم رو ازش گرفتم. ال به الی وسایلم دنبال شناسنامه

 د.گرفتم؛ اما نبومسابقه استانی ازش کپی می

 ام رو برداشتی.شناسنامه_

 با تعجب خندید.

 چرا باید همچین کاری بکنم!_

 چون ترسیدی._

 از چی باید بترسم؟_

 از رفتنم._

 ساکت و ساکن موند.

 ام رو بده.شناسنامه_

 چرا باید بری؟_

 چون تو یه حقه بازی._
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زش های باو پنجه دستش باال رفت. با ترس قدمی به عقب برداشتم و شوکه نگاهش کردم. چشم بست

 توی هوا مشت شد و روی دیوار فرود اومد.

 کنی از خودت مهرو.داری ناامیدم می_

 اتفاقا من خیلی وقته که ازت ناامید شدم._

 چرا؟ واقعا چرا؟_

 «.خوامتنمی»چون خودت گفتی _

 من اشتباه کردم. خوب شد؟_

 بده.ام رو شند. شناسنامهجوره جبران نمیبعضی اشتباها هیچ_

 من برنداشتم._

ام، بدون این که خجالتم رو به روم به سمت چمدونم رفتم و زیپ جلوش رو باز کردم. با دیدن شناسنامه

 بیارم گفتم:

 جا بوده.اِ شیطون این _

 همین که خواستم بذارمش داخل کیفم از توی دستم قاپیدش. با تعجب نگاهش کردم.

 این چه کاریه؟!_

 با نیشخند گفت: ابرویی باال انداخت و

 شنوم؟تو نمیبهم تهمت زدی که دست کردم توی کیفت. معذرت خواهی_

 بهت زده پوزخند زدم.

 ی من قرارداد وصال بسته تویی اون وقت من معذرت خواهی کنم؟اونی که سر بچه_

 چرند نگو._

 دستم رو دراز کردم تا شناسنامه رو بگیرم که دستش رو باال برد.

 معذرت خواهی کن._

 مغرورانه نگاهش کردم.

 زهی خیال باطل._

 شناسنامه رو توی جیبش گذاشت.
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ن ات پیش متا زمانی که نگی پریشب کجا بودی و بابت تهمتت ازم معذرت خواهی نکنی شناسنامه_

 مونه.می

 رفت گفت:بهم فرصت حرف زدن نداد و درست زمانی که از اتاق بیرون می

 ار.بیا یه چیزی بخور، گرسنه نرو سرک_

ینم داره؛ اما اجیم کردنم دست برنمیدونستم تا به جواب نرسه از سینبا حرص لگدی به چمدونم زدم. می

گیره. از طرفی رحمانه غرور و مردونگیش رو هدف میدونستم که فهمیدن واقعیتِ تلخِ اون شب بیمی

وده ی بکارت آسجواب معاینه منطقی بود و بدتر از اون زنی وجود داشت که خیالش تنها بامرتضی مرد بی

 کنه.ی وحشتناک، دخترش رو از دختر بودن بیزار میخبر از این که این معاینهشد، بیمی

به میز صبحانه که نزدیک شدم، آیهان برای من، کنار خودش صندلی عقب کشید. هنوز انقدر برام باارزش 

رنگارنگی که ریحانه چیده بود نگاه  بود که جلوی جمع غرورش رو خرد نکنم. کنارش نشستم و به میز

 کردم.

 سمن با لبخند گفت:

 دستت درد نکنه ریحانه جان._

 هاش لبخند مصنوعی زد.ریحانه که انگار صدای فریاد آیهان رو شنیده بود برعکس غم چشم

 نوش جونتون. امروز کالس نداشتم گفتم صبحانه رو خودم آماده کنم._

 پرسید:آیهان نگاهی به سها انداخت و 

 تو امروز کالس نداری؟_

 مرتضی به جای سها جواب داد:

 ره.سها دیگه دانشگاه نمی_

 آیهان اخم کرد.

 این تنبیه تا کی ادامه داره؟_

 تا هروقت که من صالح بدونم._

 آیهان با نگاه مادرش لب فرو بست و بحث رو ادامه نداد.

 تو از همکالسیت گرفتی سها؟گوشی_
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 و بلند کرد. نگاهی به من انداخت و بعد به آیهان.سها خیلی زود سرش ر

 آره._

 مرتضی با نگاهی باریک شده پرسید:

 کی؟ تو که دانشگاه نرفتی._

 سها دستپاچه جواب داد:

 ام...من..._

 ریحانه با لبخند حرفش رو برید.

 من رفتم براش گرفتم عموجون._

دروغ ریحانه پوزخند زدم؛ اما از رو نرفت مرتضی با خیال راحت به شیرین کردن چایش پرداخت و من به 

 و به لیوان آب پرتقال جلوم اشاره کرد.

 ی طبیعی گرفتم عروس عمو.فقط به خاطر خودت امروز آبمیوه_

 راضی به زحمت نبودم._

 لیوان آب پرتقال رو برداشتم و قبل از خوردنش زیر لب رو به آیهان گفتم:

 بیارم. اش به دنیای سالمی برای اون و شوهر آیندهویتم کنه تا بچهام خواسته تقاحتماال فکر کرده حامله_

ای کره و عسل مقابلم گرفت. نگاه ریحانه روی هردومون بود. نگاهم آیهان اخم کرد و به جای جواب لقمه

 کرد، با حسادتی آشکار.می

 ای آب پرتقال فرو دادم که سها شتاب زده گفت:لقمه رو گرفتم و با جرعه

 نخور._

 متعجب نگاهش کردم که چشم از روی من برداشت و رو به پدرش گفت:

 انقدر شکر براتون خوب نیست._

 پروا طعنه زد:سمن خندید و بی

 تو بخور.داره مامان جون. تو صبحانهبادمجون بم آفت برنمی_

 مرتضی لبخندی به روی سها زد و دستی به سرش کشید.

 مادرت برو بیرون.ات سر میره با اگه تو خونه حوصله_
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 سها به معنی نفی سر تکون داد و آیهان جدی گفت:

 کنید.ی این دختر بازی میبچه رو از درس و مشقش نندازید. دارید با آینده_

 مرتضی خونسرد جوابش رو داد:

اش تو این دانشگاهای زپرتی که فقط فهمه آیندهی خودت باش. سها اگه دختر منه میشما به فکر آینده_

 کنند نیست.ل چپاول میپو

 آیهان بلند شد و با لبخند متأسفی کنایه زد:

 خوردین.ها درس خونده بودین االن نون بازوی خودتون رو میاگه توی یکی از همین دانشگاه_

 سمن تشر زد:

 آیهان._

 توجه بهشون خم شد و سرم رو بوسید.مرتضی دندون روی هم سایید و آیهان بی

 مادر توصیه کردم یه ناهار مقوی برات درس کنه. امروز کالساتو کنسل کن. مراقب خودت باش. به_

 اش زهر شد مقابل نگاه اخم آلود ریحانه. وقتی رفت مرتضی با پوزخند رو به سمن گفت:بوسه

جا کالهمونو باید بندازیم باالتر. پسرت شرمو خورده حیا رو قی کرده. انگار نه انگار دختر مجرد این_

 نشسته.

 ی دیگه ازش خوردم.ان آب پرتقال رو با حرص توی مشتم فشردم و به سختی یک جرعهلیو

 جواب نذاشت.سمن حرفش رو بی

کنه دیگه آقامرتضی. باز خوبه پسر ی پسرتو خورده. کمال همنشین اثر میآخه شونه ی پسرم به شونه_

 بوسه و چشم به ناموس بقیه نداره.من زن خودشو می

ثشون رو بشنوم. با تشکری زیرلبی از پشت میز بلند شدم و به اتاق رفتم. سرم گیج نموندم تا باقی بح

 زد و انگار توی وجودمرفت و به طرز وحشتناکی گُر گرفته بودم. روی تخت نشستم. نگاهم دو دو میمی

ی آجر پزی روشن شده بود. روی تخت دراز کشیدم و فقط برای یک لحظه چشم بستم؛ اما دیگه کوره

 هام باز نشد.چشم

*** 
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هو از خواب پریدم. نگاهم روی سفیدی دیوار ثابت موند. نگاهش با صدای به هم کوبیده شدن در یک

 کردم، خیره و خیره و خیره بدون این که میلی برای دل کندن از اون سفیدی داشته باشم.

اال که دقت دفعه دستم کشیده شد و با قدرت دست آیهان روی تخت نشستم. نگاهش کردم، حیک

 اراده فکرم رو به زبون آوردم:ای تیره اند. بیهاش سیاه تیره نیستند، قهوهکردم رنگ چشممی

 ایه آیهان.رنگ چشمات قهوه_

 تر شد. صدای فریادش توی اتاق پیچید:رنگ سرخ صورتش تیره

 دیروز این موقع کجا بودی؟_

تاق ام توی ای من به عقب پرت شد و قاه قاه خندههاراداز صدای بلندش ناخواسته به خنده افتادم. سرم بی

 پیچید.

 باز بازجویی شروع شد._

 آیهات مات و متعجب نگاهم کرد.

 مهرو!_

 های ناباورش.لبم رو به دندون گرفتم و با نگاه خندونم زل زدم به چشم

 دیروز این موقع پارک جنگلی بودی؟_

 از حرفش داشته باشم جواب دادم: با خنده شونه باال انداختم و بدون این که درکی

 دونم.نمی_

 خم شد به طرفم و با حرص غرید:

ی زنتو بیل بزن که نره دنبال باغبون تو پوالد امروز وسط بحث و دعوا بهم گفت تو اگه بیل زنی باغچه_

 پارک ها! دیروز ساعت دو کجا بودی؟

 گیج نگاهش کردم و منگ لب زدم:

 خونه._

 ایید و غرید:هاش رو روی هم سدندون

 گه خونه نبودی و دقیقا وقتی از بیرون اومدی حالت بد شده.دروغ نگو. مادر می_
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هاش کردم حرفهام گشادتر از هر وقتی بودند و نگاهم چسبیده بود به نگاه پر از خشمش. سعی میچشم

 هاشبه حرف شد حواسم روتونستم. تمرکزی نداشتم و نمیشد! نمیرو توی ذهنم پردازش کنم اما نمی

 جمع کنم.

 ام و با حرص غرید:غیرمنتظره چنگ زد به چونه

 شعور چی مصرف کردی؟بی_

 «چی مصرف کردی؟... چی مصرف کردی؟... چی مصرف کردی؟... » صداش بارها توی سرم اکو شد 

 ابروهام باال پرید و گیج زمزمه کردم:

 سها اعتیاد داره._

 شوکه نگاهم کرد.

 گه تو رو حین خرید مواد دیده و اون وقت سها اعتیاد داره؟!جالب شد! پوالد می_

هام رو بستم. کنترلی روی بستن نیشم نداشتم. حالم خیلی خوب بود، شاید هم خیلی بد بود. هیچ چشم

 درک درستی از حالم نداشتم.

ده. آیهان لم داد. پرت شدم روی تخت و از لذت فرودم روی تشک نرم با شدت زدم زیر خنآیهان به عقب هُ 

 عصبی نگاهم کرد و با تهدید انگشتش رو مقابلم تکون داد:

 کنم.من امروز تکلیفم رو با تو روشن می_

 فریاد زد:

 سها._

ام قطع شد. نگاهم روی لوستر سقف از صداش که بیشتر شبیه به غرش شیر بود ترسیدم و صدای خنده

دیدم. دند و تصویر مبهمی از خودم رو میزهاش برق میمات موند. لوستر دور سرم می چرخید. شیشه

 هام روی تار عنکبوت کوچیک کنج دیوار مکث کرد.سرم رو کج کردم و چشم

زدم، خیره مونده بودم به همون تار عنکبوتی که هیچ وقت تو این مدت ندیده بودمش. انگار پلک نمی

قدرت دیدم دو برابر شده بود. آیهان که همراه سها وارد اتاق شد دوباره در رو به هم کوبید و از صدای 

اما دوباره دستم  هام بسته شد. احتیاج به خواب داشتم. خسته بودم. خیلی خسته؛وحشتناک در پلک

هاش تکون می خورد؛ اما صداش رو کشیده شد و روی تخت نشستم. مات زده به آیهان نگاه کردم. لب
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اش راه گرفت. داغ بود، شاید هم ای عرق از کنار شقیقهشنیدم. رنگ صورتش کبود شده بود و قطرهنمی

ام هتخت پرت شدم. باز چشمی محکم دستش روی صورتم نشست و روی دفعه ضربهداغ کرده بود. یک

 صدای»مغزم پردازش کرد «! آیهان زد تو گوشم»بسته شد؛ اما توان حرکت نداشتم. مغزم پردازش کرد 

 «!صدای فریاده آیهانه»مغزم پردازش کرد «! ی سهاستگریه

 ی وامونده چه خبره؟یکی بگه توی این خونه_

هام رو هدف ام و چشمم و چنگ زد به چونهدستم روی گوشم نشست و آیهان با تن داغش خیمه زد رو

 گرفت.

 چی مصرف کردی؟_

 سها هق زد:

 داداش..._

 شه.دونست از من جوابی نصیبش نمیبه طرف سها برگشت، انگار می

 حرف بزن سها تا بیشتر از این عصبی نشدم._

ش گسل بود که آغوهاش! انگار که تن این دختر همهاش، دستاش، لبهاش، چونهلرزید؛ پلکسها می

 کشیدش.لرز تمام تنش رو فرا گرفته بود و به تخریب می

 یدم.خوابیدم. باید! و خوابهام خسته بودند و باید میهام رو بستم. خیلی احتیاج به خواب داشتم. چشمچشم

*** 

ی سرم احساس کردم. هوشیار شدم. دستم رو به سمت سرم بردم که با احساس درد شدیدی توی ناحیه

 ش توی رگم آخ بلندی گفتم. شخصی دستم رو پایین آورد و صداش توی گوشم نشست:سوز

 توی دستت سوزن سِرُمه._

هام رو باریک کردم و با گیجی به هام رو باز کردم. نور اتاق چشمم رو زد. چشمصدای سمن بود. چشم

 پرسیدم: های خشکم رو از هم فاصله دادم وسمن نگاه کردم. اخم داشت و تلخ رو بود. لب

 چی شده؟_

 پوزخند زد.

 چیزی نشده._
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 تحلیلی برای پوزخندش نداشتم.

 آیهان کجاست؟_

 پلک روی هم فشار داد و نفس عمیقی کشید.

 میاد._

 تا خواستم بپرسم چرا بیمارستانیم در اتاق باز شد. آیهان بود، با وضعی آشفته و صورتی کامال غم زده.

 ر پرسید:سمن زیر لب ذکری زمزمه کرد و بلندت

 چی شد مادر؟_

 نگاه مستقیم آیهان به من بود. نزدیکم شد و کاغذ توی دستش رو جلوم گرفت.

 این چیه؟_

 بگیر بخون._

 حوصله دستش رو پس زدم.بی

 ی بازی ندارم. گشنمه.حوصله_

 برگه رو پرت کرد توی صورتم و خم شد روم و نزدیک صورتم غرید:

 یید شده.أتی خونت جود موادمخدر توی نمونهو_

 با بهت خندیدم.

 چرند نگو!_

 هام فشار داد.دستش رو با حرص روی لب

 نخند. نخند لعنتی._

ی چشمم جوشید. اشکم رو که دید دستش رو از فشار دستش، درد توی صورتم پیچید و اشک توی کاسه

 عقب کشید و درمونده گفت:

 تو چیکار کردی مهرو؟_

 .رهمن هیچ کاری نکردم، سها اعتیاد دا_

 سمن خیلی سریع گفت:

 وا! آیهان!_
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 رو بهش هراسون گفتم:

 به خدا... به خدا سها اعتیاد داره._

هاش با تحکم و دستوری ی آیهان رو گرفت و به طرف خودش کشید. خیره به چشمسمن با حرص یقه

 غرید:

 دهن زنتو ببند. همین مونده دخترمو بدنام کنید._

 جدا کرد و رو به من همراه با اخم پرسید:اش رو از چنگ مادرش آیهان یقه

 دیروز ساعت دو کجا بودی؟_

 رفتم گوشی سها رو از دوستش بگیرم._

 گوشی سها رو که ریحانه گرفته!_

 گه، من گرفتم.نه. به خدا دروغ می_

 دیروز پوالد رو دیدی؟_

 ساکت موندم که داد زد:

 حرف بزن._

 مادرش اخطار داد:

 مونده همه بفهمند عروسمون معتاده. صداتو بیار پایین. همین_

 دفعه روی تخت نشستم و با اشکی که از چشمم راه گرفته بود داد زدم:یک

 زنی؟ دخترت معتاده، تو معتادش کردی.چرا تهمت می_

 سمن دستش رو روی دهنم گذاشت و با تلخی گفت:

 تونی سرپوش بذاری رو گناه خودت.با این چیزها نمی_

 گفت: آیهان رو به مادرش

 مادر بیرون باش._

 برم بیرون که به دخترم تهمت بزنه؟_

 کنم، برو بیرون شما.من خودم امشب این ماجرا رو روشن می_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

753 
 

سمن چادرش رو با حرص جلو کشید و با غیظ نگاه از من گرفت و از اتاق بیرون رفت. خیلی سریع رو به 

 گفتم:آیهان 

 گم آیهان.به خدا دروغ نمی_

 وی تخت نشست. چند لحظه خیره نگاهم کرد و بعد پرسید:آیهان کنارم ر

 دیروز پارک جنگلی بودی؟_

 آره._

 ترسید، چشم بست. آب دهنش رو سخت فرو داد.انگار از جواب مثبتم 

 رفتم گوشی سها رو پس بگیرم._

 رفتی گوشی رو بگیری یا کوکائین بخری؟_

 به خدا رفتم گوشی رو بگیرم._

 گرفت. اما پوالد ازت کوکائین_

 ئین جاساز کردن.کوکا دونستم توی اون گوشیمن نمی_

 ابرو باال داد و لبش رو به دندون گرفت.

 کی کرده؟_

 ساکت موندم. پرسید:

 دوست سها؟_

 فقط نگاهش کردم.

 دوست سها کیه؟_

 باز هم سکوت.

 اسمش چیه؟_

 خم شد به طرفم و با تهدید گفت:

 اعتیاد بستریت کنم؟گی یا سه سوته با حکم قاضی کمپ ترک می_

 من اعتیاد ندارم._

 گه.جواب آزمایشت که اینو نمی_
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 گیج لب زدم:

 جا چه خبره.دونم اینمن نمی_

 جا چه خبره تویی.دونه ایناتفاقا اونی که فقط می_

 دونم سها اعتیاد داره.من فقط می_

 چطوری فهمیدی؟_

 اون سیگاری که گفتم مال شاگردمه مال سها بود._

به خودش مسلط شد و دوباره بیست سوالی رو شروع  کنه.حالجی چند لحظه ساکت موند تا حرفم رو 

 کرد.

 پریشب کجا بودی؟_

 صدا لب زدم:بی

 ی بابا.خونه_

 قبلش کجا بودی؟_

 باشگاه._

 ی بابات کجا بودی؟بعد باشگاه و قبل از خونه_

 سها اعتیاد داره._

 اینو فهمیدم. پریشب کجا بودی؟_

 سها کمک کن. به_

 کنم.تو بگو پریشب با سها کجا بودی من کمکش می_

 ی سارگل بود.سها خونه_

 تو کجا بودی؟_

 ی بابا بودم.خونه_

 .گرفتمقابلم ای از جیب کتش بیرون کشید و عاصی شده نفسش رو بیرون فرستاد. برگه

 این جواب آزمایش سهاست. منفیه._

 با پلک های بسته واگویه کردم:کندم و  نگاههای گشاد شده از کاغذ با چشم
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 امکان نداره._

 وارد چه بازی شدی مهرو؟_

 ها رو خوندم و هق زدم.درمونده به گریه افتادم و کاغذ رو از دستش گرفتم. نگاه کردم، تک تک خط

 سها اعتیاد داره من معتاد نیستم._

 پریشب کجا بودی مهرو؟ کی باهات بود؟ کی تو ماشینت باال آورد؟_

 تر پرسید:خم شد به جلو و آروم

 سها؟_

با سرم جواب رد دادم. قولی که به سها داده بودم رو هنوز فراموش نکرده بودم؛ قول داده بودم هر دو اون 

 شب نحس رو فراموش کنیم و چیزی به گوش بقیه نرسه و متهم نشه به هزار کار نکرده.

 ی سارگل نبود؟ کجا رفته بود؟سها خونه_

 .مدوننمی_

 برمت کمپ ترک اعتیاد.و ندی میر به روح پدرم جواب سوالم_

 از قسم محکمی که خورد وحشت کردم. با بغض نالیدم:

 دونم خب.نمی_

 هام جمع شد.تر شد و شونهبهم نزدیک

 .برمت کمپ ترک اعتیاد، یا شایدم بازداشتگاه به خاطر خرید موادمخدرگی پریشب کجا بودی یا مییا می_

 نخریدم. به خدا نخریدم دوست سها...من _

 مکث کردم و اون سرش رو تکون داد.

 گفتی.ادامه بده، داشتی می_

 برو از خود سها بپرس._

 کنه.یید میأی سارگل بوده، سارگلم حرفشو تنهگه خوسها می_

 هام با حرص و هراس غرید:خیره به چشم

ی احمق پریشب کجا بوده قول میدم مراقبش ترهتون خفه خون گرفتید. بگو این دخاز ترس مرتضی همه_

 باشم.
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 .زدم ی طعنه آلودپوزخند

 بودی تا معتاد نشه.تونستی مراقبش میتو اگه می_

 ش رو فریاد زد:ام و فشار عصبیبرگه رو کوبید تخت سینه

 این که منفیه لعنتی._

 ام بغضم شکست.سینهاز پیچیدن حس درد توی قفسه

 این سگ نکن مهرو. بگو، منو بیشتر از_

 .با اشک چشمم همراه با غم نگاهش کردم

 دونم.من هیچی نمی_

 باز تهدید کرد:

 برمت کمپ ترک اعتیاد.می_

 اونی که باید بره کمپ خواهرته._

 ام رو بین دستش گرفت و نزدیک صورتم غرید:چونه

 هاتو ترک کنی.پنهان کاریبرم تا هم اون کوفتی که تو بدنته پاک بشه، هم دروغگویی و تو رو می_

ی لبم راه گرفت. وقتی ی لبم ایجاد شده بود باز شد و خون از گوشهش گوشهزخمی که از شدت سیلی

 نگاه دلخورم رو دید مشتش رو به پای خودش کوبید و غرید:

 خب حرف بزن لعنتی. حداقل اسم دوست سها رو بگو._

 کردی چیزی مصرف نکردم.باور کنی باور میبرو از خودش بپرس. تو اگه قرار بود حرف منو _

 ات سرظهر چی بود؟ یادته یا مخت کرکره رو کشیده پایین.پس این جواب آزمایش چیه؟ رفتار احمقانه_

 هاش خیره موندم و بعد با تردید لب زدم:چند لحظه توی چشم

 ام یه چیزی ریخته بود.ریحانه تو آبمیوه_

 چند لحظه ساکت موند و بعد پرسید: انگار حرفم ذهنش رو درگیر کرد که

 گفتی پریشب کجا بودی؟_

 محو خندیدم.

 اثر مواد پریده آیهان، منم هیچ وقت نگفتم که پریشب جای خاصی بودم._
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 با حرص و خشمی آشکار لبش رو گزید.

 کردی.فهمم پریشب کجا بودی و بلوار سجاد چه غلطی میمی_

 ت حرف زدن داد:توی سکوت نگاهش کردم که دوباره بهم مهل

 خودت بگو کجا بودی._

 ری از سها بپرسی؟چرا نمی_

 پس با سها بودی؟_

 من همچین چیزی نگفتم._

 با من موش و گربه بازی نکن مهرو._

 آیهان به خدا سها معتاده._

 گیره؟خب بگو از کی جنس می_

 از..._

هق بیهوش سها و صدای هق ای که خیمه زده بود روی تن نیمهاسم کاوه از ذهنم گذشت و بعد صحنه

 «.ی بکارتبرنم معاینهاگه بگی دوباره می»سها تمام سرم رو پر کرد 

 سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم:

 دونم.من نمی_

 با لحن مرموزی گفت:

 دونی!که نمی_

 ای به سرم زد و گفت:ی توی دستش ضربهسرم رو به عالمت نفی تکون دادم. با برگه

 شه مغزت به کار میفته و یادت میاد.بریم کمپ مواد از تنت پاک نگران نباش._

 باحرص مشتی به پاش زدم و با بغض گله کردم:

 با من عین معتادها برخورد نکن._

 تو هم منو خر فرض نکن. بگو پریشب کجا بودی؟_

 خسته از این بحث پُر از تنش چشم بستم.

 تمومش کن._
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 بگو تا تمومش کنم._

 کردم.درمونده نگاهش 

 چی بگم؟_

 با نگاهش جدیش شمرده شمرده لب زد:

 گیری؟ اسم دوست سها چیه؟کردی؟ از کی جنس میپریشب کجا بودی؟ پارک جنگلی چیکار می_

 ساکت بودنم جریش کرد. محکم و حرصی غرید:

تونم ستاندبتک دوستای کنم اسم تکبرم بازداشتگاه. کاری میبرم ترک کمپ اعتیاد سها رو میتو رو می_

 یادتون بیاد.

خیلی سریع، قبل از این که از روی تخت بلند بشه دستش رو گرفتم. نگاهم کرد، با اخم و نگاهی تلخ اما 

 کرد.اش میکم جوابشون وحشت زدههایی که داشت کمپر از سوال. سوال

 سها خیلی حساسه، ببریش بازداشتگاه یه بالیی سر خودش میاره._

 جا بودی؟ سها همراهت بود؟ اون تو ماشینت باال آورد؟پس بگو پریشب ک_

 تکرار سکوت من مواجه شد با تکرار تهدیدهای اون:

 ریم کمپ ترک اعتیاد.سِرُمت که تموم شد می_

***  

وقتی جلوی کمپ ترک اعتیاد توقف کرد با این که برام باور کردنی نبود اما حرفی نزدم. نگاهم رو از تابلوی 

حالتش چشم دوختم. نگاهش به خیابون بود، به دل حیاتِ نو گرفتم و به صورت بی کمپ ترک اعتیاد

اومد، پای دیدم. ترسیده بود... وقتی پای خانواده وسط میهاش رد پای ترس رو میسیاهی. توی چشم

 ترسیدند.ی مردها میخواهر، پای ناموس همه

 از خشمش شکوند: با صدای بم شده ،سکوتی که توی اتاقک ماشین حاکم بود رو

 حرف بزن مهرو. حرف بزن._

به خدا قسم از درون اما  ؛دیدم. نگاه دلخورم غمگین شد. به ظاهر آروم بودته صداش رنگی از التماس می

 در جوابش تنها گفتم:داغون بود. 

 اون شب هیچ اتفاقی نیفتاد که تو بخوای نگرانش باشی._
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هایی پر از ها گرفت. به من چشم دوخت، با چشمماشین و حرکت تند پر ازدحام نگاهش رو از خیابون

 امواج نگرانی.

 سها با تو بود؟_

 م.خوردبغضم رو فرو 

 قول بشم. نذار پیشش بد_

پلک بست و آب دهنش رو سخت فرو داد. تشخیص بغضش از ورم گلوش آسون بود. سرش رو روی فرمون 

 گذاشت و نفس کشید، پشت سر هم و عمیق اما آروم نگرفت.

درسته که این مدت خیلی درگیر کارم بودم، درسته که بعد از دزدیده شدن اون مدارک زندگیم به هم _

 طوری با سکوتت تالفیریخت، درسته که حواسم از خیلی چیزها گرفته شد؛ اما به خدا حقم نیست این

 کنی.

هش چیره شده بود نبود و ترس حسابی براسخ که دیگه نگاهی سرش رو از روی فرمون بلند کرد و با 

 نگاهم کرد.

 ترسی؟اون شب لعنتی چی شده که از گفتنش می_

 خوام پیش سها بدقول بشم.ترسم فقط نمینمی_

 صداش شکست:

خواسته واسه زن من شه مهرو. بگو کجا بودین؟ چه اتفاقی افتاده؟ اونی که میدلم داره از جا کنده می_

 پاپوش درست کنه کی بوده؟

هام سُر خوردند و تصویرش ها روی گونهاشکم به صورت تارش نگاه کردم. پلک زدم و اشکی از پشت پرده

 واضح شد.

 بیا فراموشش کنیم._

 دفعه تمام خشم وجودش رو با مشت محکمی که به فرمون زد بیرون ریخت و فریاد زد:یک

 دِ لعنتی یه چیزی بخواه که منطقی باشه. _

هام رو روی هم فشردم تا بغضم نشکنه. به طرفم چرخید و روی صندلی توی خودم جمع شدم و لب

اش رو پشت صندلی کرد دست دیگهطور که تمام حرصش رو با یک دست روی فرمون خالی میهمون
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هاش داغ بود، از حرص و عصبانیت درست عین آتشفشان نزدیک به من گذاشت و به طرفم خم شد. نفس

 انفجار و سوزندن من بود.

 .حرف بزن مهرو_

 وقتی هیچی نشده چی بگم؟_

 ی کوکائین رو چیکار کردی؟بگو کجا بودین؟ پارک جنگلی با کی قرار داشتی؟ اون بسته_

 انداختمش تو توالت._

 از کی گرفته بودی؟_

ه؛ دونستم برای ساکت موندم کافیهایی بسته و هزار دلیلی که میهای خیسم نگاهش کردم، با لببا چشم

بکارت  یدار نشدن اسم سها بود. نبردنش برای معاینهترین دلیل از نظر خودم لکهترین و منطقیکه مهم

 هاش بود.بود. توهین نشدن به دخترانه

 تهدیدت کرده تا لوش ندی؟_

کاوه تهدید کرده بود؛ اما تهدید اون که برای من ترسی نداشت؛ چون من شوهری به قَدَری آیهان داشتم 

 عمویی که وکیل پایه یک دادگستری بود.و پدری به استواری کوه و 

 از ال به الی بغض سنگین گلوم صدای نابهنجارم بیرون اومد:

 من معتاد نیستم آیهان._

دونم، فقط به من بگو اطرافم چه خبره؟ خواهرم قاطی چه بازی شده؟ سعی داری چی رو اونو خودم می_

بگو چی شده که حتی مامان و باباتم پنهان پنهان کنی؟ اون شب لعنتی کجا بودی؟ چه اتفاقی افتاده؟ 

من »کنند؟ زنگ زدم به بابات، ازش جواب سواالم رو خواستم و در مقابل تمام دلشوره و نگرانیم گفت می

. خب بگو لعنتی«! گهو همسرم رو قاطی مشکالت دختر مرتضی نکن، اگه صالح باشه خود مهرو بهت می

 بگو عذابم نده.

 آروم هق زدم.

 شده به خدا.هیچی ن_

 ام کوبید.اش رو با حرص و بغض به سینهدستش رو از فرمون جدا کرد و انگشت اشاره
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 پمهِ تموم حبست نکردم تو این کمن واسه حبس کردن توی لعنتی هزارتا دلیل دارم پس بگو تا یه ما_

 لعنتی.

 دلخور گفتم:

 یکی از اون هزارتا دلیلت رو بگو._

زد از هجوم هاش برق میبه نگاه خیسم، اون هم در حالی که سیاهی چشمبرای اولین بار زل زده بود 

 اشک.

 هات. دروغات. سکوتت. وجود مخدر توی خونت.پنهان کاری_

 من مواد مصرف نکردم._

 آروم و شمرده پرسید:

 سها چه غلطی کرده که سعی داره هرجور شده تو رو خفه کنه، حتی با مواد؟!_

 ه خورد من مواد داده؟یعنی... یعنی امروز سها ب_

دفعه و کامال ناگهانی چند لحظه عاصی نگاهم کرد و بعد ازم فاصله گرفت. کمربندش رو باز کرد و یک

 عربده زد:

 شی.به علی قسم تا زمانی که قفل زبونتو باز نکنی از این کمپ مرخص نمی_

 کنه که از واقعیتبرای این میی این کارها رو داره دونستم همهبا ترس به پیاده شدنش نگاه کردم. می

م همه باخبر بشند که ممکن بود لقیاون شب پرده بردارم اما محال بود؛ محال بود بزنم زیر قولم و با دهن

 تغاری زرنگارها بیاد.چه بالیی سر ته

 در سمت من رو باز کرد و دستوری گفت:

 پیاده شو._

 آیهان من..._

 دستور داد.حرفم رو برید و این بار بلندتر 

 پیاده شو._
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بغضم با شدت بیشتری شکست. ترسم از رفتن به کمپ ترک اعتیاد نبود ترسم از آیهان جدیدی بود که 

مقابلم ایستاده بود، شده بود درست مثل اون شبی که جلوی بیمارستان روی سرم اسلحه گذاشته بود! 

 سخت و سنگ با نگاهی سیاه شبیه به عزرائیل!

رحمی دستم رو کشید، چنان با شدت که کنم خودش با بیمی برای پیاده شدن نمیوقتی دید من اقدا

تر ابا گریه کردن. درموندهحمای شد برای بینوم پیچید بهانهافتادم روی زمین و سوزش عمیقی که توی زا

 از من جلوم زانو زد و این بار کامال واضح با بغضی هویدا التماس کرد:

 بگو اون شب کجا بودین؟_

نگام گاهت هگاه شده بود. تلخ بود این که از یک جایی به بعد تکیههام روی کف سرد زمین تکیهدست

 زمین خوردن خود زمین باشه.

افته؛ اما با هر نگاهش کردم. اخم نداشت، حالش بد بود، درست عین آجر لقی که زمان زمین لرزه نمی

شه و باز ترس اون رو تا میره و باز زنده میمیشه و ای از طعم زهر ترس به جنون کشیده میپس لرزه

 بره.مرز مرگ می

هاش هاش و اجازه ندادم در مقابل حال خراب شبِ سیاهِ چشمقوا جمع کردم. نفس گرفتم. زل زدم به چشم

 دلم به رحم بیاد.

ته رزخ حقشه؛ اما دلیل اصلیش اینه که این بدونی چرا؟ این که به سها قول دادم یه دلیلگم. مینمی_

بودین نبودین حاال هم حق تونه که جناب سروان، حق تو و پوالد. اون موقع که باید مراقب خواهرتون می

از ترس مبتال به جنون بشید. شبی که اومدی خواستگاریم گفتی یه خواهر داری، مرتضی بهت یادآوری 

ری واسه همون خواهر ناتنی کرد که سهایی هم هست و تو بهش گفتی خواهر ناتنی! حاال چی شده که دا

 زنی؟پرپر می

هام دزدید و چشم دوخت به سقف تاریک آسمون. چشم بست و دیدم که یک قطره نگاهش رو از چشم

 ی چشمش راه گرفت.اشک از گوشه

 دوستش داشتم. به خدا همیشه دوستش داشتم._

 ای که بغض توی گلوش راه انداخته بود.دلم لرزید از زلزله
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خشکونه های درخت میهای دل رو درست عین شاخهمونه؛ گلپنهانی مثل زمستون می دوست داشتن_

و آدم رو از پا درمیاره. سها از پا دراومد وقتی تو به خاطر لج و لجبازی با مادرت و مرتضی خودتو عقب 

کشه یم« خواهرتو»، معصومیت «خواهرشو»که  توجه به تنهاییکشیدی. وقتی پوالد از اون خونه رفت بی

 بره.و اونو تا مرز نابودی می

 هاش خواهش کرد:با نَم چشم

 خورم جبران کنم.تو بگو چی شده من قسم می_

شه و تلخیش تا ابد با آدم شه آیهان، هیچ وقت از ذهن پاک نمییه چیزهایی هیچ وقت جبران نمی_

ول و قرار تلخی که تو سر مونه؛ مثل کاری که روز اول زندگی مشترکمون مادرت با من کرد. مثل قمی

ی من با مادرت گذاشتی. مثل این که شب خواستگاریمون به سها گفتی خواهر ناتنی و من خداروشکر بچه

 جا نبود.کردم که سها اون

دستم رو به زمین گرفتم و بلند شدم. چشم دوخته بود به زمین. درست عین یک برگ خزون زده که 

 ی له کردن و صدای خش خش، ندای مردنش باشه.ممکنه حرف بعدی من قدمی باشه برا

هام انتقام خودخواهیش رو، مرد نبودن برای خواهرش رو، طور با حرفرحم شده بودم که اینو من بی

 عقب نشستن و نگاه کردن تنهایی خواهرش رو ازش گرفتم.

دختر خواهر ریزی و از چی ترسیدی جناب سروان؟ یادت رفته اون حاال داری به خاطر کی اشک می_

ای که ازش متنفر بودی چون اومده جای پدرتو گرفته و به حکم دل مادرت به ناتنیته؟ دختر آقامرتضی

اون احترام گذاشتی اما با نادیده گرفتن خواهرت ازش انتقام گرفتی! گفتی سارگلِ من پدر نداشت برای 

پرست بودن بهتر از بد سرپرست سرگن بیهام مراقبش بودم؛ اما آیهان همیشه میهمین عین تخم چشم

گم مرتضی و مادرت سرپرست بدی بودن اما خیلی به دخترشون بد کردن. خیلی بد! حاال هم بودنه! نمی

جیم کردن من برو از مادرت بپرس در حق سها چه کرده که برای تسکین روح زخمیش به جای سین

 رفته سمت مواد؟

 ناباور و با استهزا خندیدم و گفتم:
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یهان ببین چقدر از خواهرت دور بودی که دردشو نفهمیدی! که با تمام زرنگیت متوجه نشدی وای آ_

اش بگیری. خدای سها هم  هچقدر این دخترو نادیده گرفتی تو! هه االنم بهتره نادید درگیر اعتیاد شده!

 بزرگه.

زده بود و به زمین خودم با پاهای خودم به سمت در ورودی کمپ رفتم. آیهان هنوز جلوی ماشین چمپاته 

ترسوندش اما این ترس الزمشه. گاهی دونستم زیاده روی کردم و سکوتم داره بیش از حد میخیره بود. می

ها تلنگر سختی بخورند. شاید اون تلنگر تا مرز فرو ریختن و سقوط ببردشون اما قطعا خیلی الزمه که آدم

 شه.آخرش به نفع خودشون تموم می

هاش رو با حرص تا داخل ین بلند شد. پشت به من دستی به صورتش کشید و پنجهخره از روی زمباأل

موهاش راه داد و با استیصال به موهاش چنگ زد. حال بدی داشت اما این حال در مقابل حال بد سها، 

 هایی که ازش دریغ شده بود هیچ بود.در مقابل محبت

اش. ترسِ چیزی که پنهان کرده بودم رنگ دهبرگشت به سمتم و نگاهم قفل شد توی نگاه سرخ و غم ز

 غم پاشیده بود توی صورتش و انگار از همین االن عزای اتفاقی که نیفتاده بود رو گرفته بود.

 بهم نزدیک شد و آخرین هشدار رو داد:

 دست از لجبازی بردار. بگو چه خاکی تو سرم شده قول میدم جبران کنم._

 گرده.زمان هیچ وقت به عقب برنمی گفتم که! جبران شدنی نیست؛ چون_

 های خیسم چسبوند.های لرزانش رو به مردمکدستم رو گرفت و روی قلبش گذاشت. مردمک

 کنی مهرو.داری بد تالفی می_

تندتر از هر وقتی. درست مثل کسی که حکم اعدامش اومده باشه و بخواد  زد،قلبش تند و با وحشت می

 ی دار.بره پایه چوبه

 بد حقته آیهان. این حس_

های دستم از درد ناله کردند و اون حرصش رو با فشار عصبی شد. دستم رو بین دستش فشرد، استخون

هاش به روی هم، توی خودش خفه کرد. لبم رو گزیدم تا از درد دستم ناله نکنم. دستم هاش و پلکلب

 شدم.رو غیرمنتظره به سمت کمپ حیات نو کشید و با شدت دنبالش کشیده 

 کنم.ی اینا رو تالفی میمنم به وقتش همه_
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و تالفی رو از همون لحظه شروع کرد. همون نیمه شب سرد منو، زنش رو توی کمپ ترک اعتیاد بستری 

 کرد. مدیر کمپ بعد از دیدن کارتش با روی باز کارهای بستری شدنم رو انجام داد.

 د و از دهن افتاده بود. آیهان نیشخندی زد و گفت:نگاهم به لیوان چای روی میز مدیر بود. سرد شده بو

 گذره عزیزم.سفارشتو کردم، مراقبتن، زیاد بهت سخت نمی_

 با سکوت جوابش رو دادم که ادامه داد:

 . نیست؟از بازداشتگاه که بهتره_

 بازم سکوت من و تالش اون برای باز کردن قفل زبونم.

 برم قاطی یه مشت مجرم.ونی چون من زنم رو نمیجا بمتا زمانی که حرف نزنی مجبوری همین_

 من جرمی مرتکب نشدم._

 گه.پوالد که یه چیز دیگه می_

 دونستم که داخلش کوکائین جاساز شده.من رفتم گوشی سها رو بگیرم. نمی_

 ؟رفتی از کی گوشی رو بگیری_

ه اش کرده بودم و اگخستهلجوجانه پای سکوتم موندم و اون نفس بلندی کشید و با صدا بیرونش داد. 

 کردم.زد تعجب نمیهمون لحظه فریاد می

 خانم شفیعی مدیر کمپ، به اتاقش برگشت و با لبخند گفت:

 اتاق خانمتون آماده ست؟_

جا برسه و تهدیدش رو عملی کنه؛ خواست کارمون به اینآیهان نگاهم کرد، مستأصل و مردد. انگار نمی

 که زیر حرفش بزنه.دونستم مردی هم نیست اما می

 بلند شد و جدی گفت:

 چه خوب. پاشو عزیزم._

 شد.بلند شدم. ته این بازی به پشیمونی خود آیهان ختم می

صدا بود. انگار تموم بیمارها خواب بودند. خوب بود، دستم رو گرفت و از اتاق بیرون رفتیم. کمپ آروم و بی

هان تمام شب توی اون باغ لعنتی به بازجویی کردن سها خوابیدم و آیرفتم داخل اتاقم و راحت میمنم می

 نقش نبود. واردبی نیناگهاریحانه هم توی این طوفانِ  پرداخت. و البته کهو مادرش و شاید سارگل می
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حرف به سمت تخت رفتم و روش نشستم. برعکس اتاقی که برام آماده کرده بودند شدیم. مستقیم و بی

کرد و هر لحظه منتظر کرد، انگار خونسرد بودن من جریش میصبی نگاهم میانتظارم نرم بود. آیهان ع

 رسه؟جا بریم اما محال بود. مشتاق بودم بدونم ته این بازی بچگانه به کجا میبود ازش بخوام از این

کرد تا خیال آیهان رو از بابتم راحت آیهان رو به خانوم شفیعی که مدام از خدمات خودشون تعریف می

 ، گفت:کنه

 شه برام پنبه و بتادین بیارید؟می_

دم ی آیهان افتاده بوی لبم تا زانوی شلوار جینم که به خاطر حرکت وحشیانهنگاه شفیعی از زخم گوشه

 گفت و از اتاق بیرون رفت.« چشمی»روی زمین و پاره شده بود، حرکت کرد و بعد با لبخند 

 یزش هدف گرفت.هام رو با نگاه تآیهان بهم نزدیک شد و چشم

 گیری.داری از من نه، بلکه از خودت انتقام می_

 لبخند زدم.

 تونم از خودم بگیرم.دور بودن از اون باغ بهترین انتقامیه که می_

تک عضالت صورتش رو به چشم دیدم و لبخندم تبدیل به پوزخند یا شاید هم نیشخند منقبض شدن تک

 شاید هم ریشخند شد.

های اولیه رو فرستاد. آیهان با تشکر جعبه رو گرفت و کنارم ی کمکها جعبهخدمهشفیعی دست یکی از 

روی تخت نشست. یک تکه پنبه به بتادین آغشته کرد و همین که دستش به سمت صورتم دراز شد 

 برید زیر لب زمزمه کردم:صورتم رو به جهت مخالف برگردوندم و با بغضی که توی گلوم نفسم رو می

 که خودت زدی مرهم شدن حرومه. برای زخمی_

 صدای اونم گرفته بود. دیگه نه جدی بود نه محکم، درست عین من شکسته بود.

 زخم اصلی دیدن تو توی اون حال بود._

 مسببش کی بود؟ عشق سابق شما جناب سروان! زخم اصلی اونه! ریحانه._

 نگاهم رو از بالشت کندم و رو بهش ادامه دادم:

 کنی!ری سراغ اون و تاوان زخممون رو بگیری میون حال بدم منو بازجویی میبه جای این که ب_

 چه سندی وجود داره که ریحانه امروز مواد به خوردت داده؟_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

767 
 

 چه سندی وجود داره که اون روز من توی پارک جنگلی مواد خریدم؟_

 سکوت کرد و این سکوت یعنی هیچی.

 و تنهام بذار.پس دیگه انگشت اتهامت رو از روی من بردار _

 پوالد..._

 حرفش رو بریدم.

 زنه تا انتقام زیرتیغ بودن شیرین رو ازت بگیره.شاید داره بهم تهمت می_

ی توی دستش دوخت و چند لحظه سکوت طنین انداخت توی اتاق و بعد پنبه رو روی نگاهش رو به پنبه

ختی روی پاهاش استوار ایستاد و های اولیه انداخت و از تخت پایین رفت. دیدم که به سی کمکجعبه

 من... چشم بستم روی حال بدش.

کنم. تو چه حرف بزنی چه نزنی امشب ماه حق نداره پشت تا قبل از طلوع آفتاب این ماجرا رو حل می_

 ابر بمونه.

ن جا بدون اوتونستم دروغ بگم، از اینبه سمت در رفت. ناباور به رفتنش نگاه کردم. به خودم که نمی

 ترسیدم.می

دستش روی دستگیره موند و تعلل کرد برای رفتن. انگار کافی بود فقط بگم نرو و اون منتظر همین بود؛ 

 کرد. در رو باز کرد ولی قبل از این که بره صداش زدم:اما غرورم بدجور سرکشی می

 آیهان؟_

 خ و دلگیر.سرش خیلی سریع به سمتم چرخید. نگاهش کردم، خیره و دلخور، با پوزخندی تل

 تو اصال شبیه اون مردی که قلبم بهش فرصت دوست داشتن داد نیستی._

 اونم تلخ خندید.

ندگی ی زتو هم اصال شبیه اون زنی که ماهِ دل من شد نیستی. مهرویی که روشنایی بخش آسمون تیره_

 ن بشه.ی این شبِ ترسناک قاتل مرحم نبود که با سکوتش هربار با هر ثانیهمن شد انقدر بی

هاش. رفت و من موندم و رفت و من موندم و تنهایی. رفت و من موندم و یادِ بغضِ صداش و غبارِ چشم

 رحمی تقدیمش کرده بودم.هایی که با بیعذاب ترس

 شد، خدا صبح این شبِ تلخ رو به خیر بگذرونه.ی اتاق چرخید. این شب صبح مینگاهم به سمت پنجره
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 *** 

دونست اگه ایستاده بودم و نگاهم از پشت شیشه به ماشینش چسبیده بود. نرفته بود. انگار میکنار پنجره 

ردم کترسه از تنهایی. دستم روی شیشه نشست. حالش بد بود، حتی بدتر از من. حس میبره دلم می

ه از یرصدا بمترسه بره خونه و با سها حرف بزنه و چیزهایی بشنوه که خرد بشه. شاید هم بیحتی می

 شکستن غیرت و غرورش.

سرش رو از روی فرمون برداشت و سرش به سمت ساختمون کمپ چرخید. نگاهش من رو پیدا کرد و 

روی صورتم ثابت موند. ازش نگاه نگرفتم. دیدنش رو دوست داشتم، مخصوصاً حاال که تنها بودم و پر از 

 ترس رفتنش.

یه معتاد نیست؛ حبس کردنم توی این کمپ فقط اون خودش هم باور داشت زنش که استاد دفاع شخص

برای ترسوندم بود تا زبون باز کنم و واقعیت رو بگم؛ اما انگار این حبس اجباری بیشتر خود آیهان رو عذاب 

 داد که نگاهش رو ازم جدا کرد و از ماشینش پیاده شد.می

 ن وقتی که پاک بودم.جا موندبه ساعت روی دیوار نگاه کردم. یک ساعتم خیلی بود برای این

 ی گوشم عبور کرد:چیزی نگذشت که در اتاق باز شد و صدای خشکش از پرده

 بیا بیرون._

شه دونستم اونی که پشیمون میلبخندی که میل نشستن روی لبم رو داشت رو زیر لبم پنهان کردم. می

 خودشه.

های طور که قدمش. همونابه سمت در رفتم و دستم خیلی زود حبس شد توی دست بزرگ و مردونه

 کشید عصبی غرید:داشت و من رو دنبال خودش میبلند برمی

 .لعنت به من_

خانم شفیعی از رفتار ما متعجب بود؛ اما سروان بودن آیهان کافی بود تا چیزی نپرسه. آیهان کوتاه 

 ی خروج داد.اجازه« شب بخیر»عذرخواهی کرد و خانم شفیعی با گفتن 

هاش چشم بستم و تا زمانی که رسیدیم به باغ کت بود، آسوده از تموم شدن سوالداخل ماشین سا

میل باز کردم. با دیدن شمشادهای آشنای هام رو بیهام رو باز نکردم. ماشین که توقف کرد چشمچشم

م کردهایی که توش تجربه میجا با تمام وحشتای لبخند محوی زدم. باغ ترسناکی بود؛ اما اینباغ لحظه
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داد. سرم رو که از صندلی جدا کردم نگاهم به سمت ساختمون آشنا بود و بوی غریبگی کمپ رو نمی

 رسید؛ اما این آرامش کامال مصنوعی بود.چی آروم به نظر میاصلی کشیده شد. همه

هام گرد شد. آیهان کمربندش رو باز کرد که دست لرزونم رو دفعه چشمبا دیدن سها لب پشت بوم یک

  آوردم و مات و مبهوت با انگشتم به باال اشاره کردم.باال

 اون...اون...سهاست؟_

ه دفعی من کند و نگاهش رد انگشتم رو دنبال کرد و یکآیهان نگاه متعجبش رو از صورت وحشت زده

 بدون فوت وقت خودش رو از ماشین پرت کرد بیرون و تنها چیزی که شنیدم فریاد یاحسینش بود.

خوره دوه و هربار از شدت هول سکندری میور پر از شتاب و هراس به سمت خونه میوقتی دیدم چط

در  زد مادرشکوبید و فریاد میام گرفت. از ماشین بیرون رفت و دنبالش دویدم. خودش رو به در میگریه

ر رو باز د دداد و حتی به التماس افتاده بود. و وقتی پوالوقفه فشار میرو باز کنه. دستش رو روی زنگ بی

های طبقه دوم رو در پیش گرفت که به پشت بوم راه کرد با شتاب خودش را به داخل پرت کرد و راه پله

 داشت.

 صدا لب زد:پوالد که خشکش زده بود بی

 چی شده؟_

ی پرتقالی رنگ سها روش بود، دقیقاً کنار اش به سمت کاناپه چرخید. ملحفههای پف کردهنگاهم از چشم

 د.کت پوال

وفی ی باال توی تاریکی مخها دویدم و پوالد با هراسی بیشتر از من دنبالم دوید. سالن طبقهبه سمت پله

شد؛ حتی اون آهنگ هم به وحشت این شب و به فرو رفته بود و از اتاقِ سها صدای آهنگی شنیده می

 زد:هراس تن من دامن می

Mama papa forgive me 

 )مامان بابا منو ببخشید(

Out of sight, out of mind  

 )خارج از دید. خارج از ذهن(

Out of time to decide 
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 )خارج از زمان برای تصمیم گیری(

Do we run 

 کنیم؟()آیا فرار می

Should I hide 

 )من باید پنهان شوم(

For the rest of my life 

 ام()برای راحتی زندگی

Can we fly 

 توانیم پرواز کنیم()می

Do we stay 

 توانیم بمانیم()می

 در پشت بوم باز بود و آیهان سعی داشت به سها که درست باالی سکو ایستاده بود نزدیک بشه. 

 کنیم.زنیم. هر چی که شده رو باهم حل میخواهری... سها جان بیا پایین حرف می_

ش و هیستریک به خنده هاپوالد منو به کنار هول داد و ناباور به سها نگاه کرد. اشک جوشید توی چشم

 افتاد.

 میکروب کوچولو بیا پایین تیاتر بازی نکن._

 شد. تنم یخ بسته بود و چهارستونجر به مرگ مینی زیادی که قطعا منگاه سها به پایین بود. به فاصله

 رسید:گیر شده بود و صدای اون آهنگِ ترسناک هنوز به گوشم میای نفسبدنم دچار رعشه

03minutes, the blink of the night 

 )سی دقیقه تا چشمک شب(

03minutes to alter our lives 

 ام()سی دقیقه تا دگرگونی زندگی

03minutes to make up my mind 

 )سی دقیقه تا تصمیمی بگیرم(

03minutes to finally decid 
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 ) سی دقیقه تا تصمیم نهایی(

 فعه فریاد زد:دآیهان با تردید قدمی به جلو گذاشت که سها یک

 نزدیک نشو._

 هاش رو به معنی تسلیم باال برد.آیهان دست

 باشه. باشه. تو خودت بیا پایین._

دستم رو به جلو دراز کردم و با صدایی که از سرمای آخرین روزهای پاییز که نه، بلکه از سرمای ترس 

 لرزید گفتم:می

 اذیتت کنند، دستتو بده به من. ذارمسها مگه از من نخواستی مراقبت باشم؟ هستم. نمی_

 اش.های سرد و صورت رنگ پریدهنگاهم کرد، با چشم

 همه چی رو به داداش گفتی._

 نه. به خدا هیچی نگفتم._

، گفت اگه قرص اچ دی بخورم جواب آزمایش منفی درمیاد اما نیومدگی، عین ریحانه. اونم میدروغ می_

ه اشتباه شقرص ضدبارداری باعث منفی شدن تست اعتیاد میگند مصرف سرچ کردم تو گوگل این که می

 و دروغه.

 با هراس به آیهان نگاه کردم.

 چرا اومده. جواب آزمایشت منفی بوده._

 دروغ نگو._

 اش چنگ زدم.به سمت آیهان خیز برداشتم و به یقه

 چرا ساکتی؟ بگو که جواب آزمایشش منفی بوده._

 فرو داد.آیهان چشم بست و سخت آب دهنش رو 

 خواستم خودمون این ماجرا رو حل کنیم.نبود. مثبت بود. به خاطر این که مادر نفهمه دروغ گفتم. می_

 برگشتم به سمت سها.

 خواد بهت کمک کنه.ببین... ببین داداشت می_

 پوزخند زد.
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 اون زن خودشو برد کمپ ترک اعتیاد._

 بره. تو خواهرشی.تو رو نمی_

 خواهر ناتنی._

 به سکو تکیه زد تا نیفته. کم آورده بود.آیهان 

 پوالد آهسته جلو رفت.

 به من که اعتماد داری؟ بیا پایین قول میدم خودم قبل از این که بابا بفهمه ترکت بدم._

 سها با تمسخر گفت:

 ها هم قول دادی منو هیچ وقت تو این باغ تنها نذاری.اون موقع_

 صدای پوالد بیشتر از قبل لرزید.

 ...غلط کردم بـ...بیا پایین آبجی کوچولو.ــغ_

های معصوم سها که توی این شب سیاه بدجور با ترس و ناامیدی عجین شده اشک حلقه بست توی چشم

 بودند.

خواستم دیگه مثل ترم اول مشروط نشم خواستم درس بخونم. میخواستم معتاد بشم فقط میمن نمی_

 تا بابا انقدر بهم سرکوفت نزنه.

 عصبی از وضعیت هولناکی که توش گیر افتاده بودیم عربده زد: پوالد

 خدا لعنتت کنه مرتضی._

های گردو، بلکه تمام اهالی خونه هم های ساکن روی درختصداش به حدی بلند بود که نه تنها کالغ

 وی سمن دقیقا درست شبیه به زمانی بود که مادری خبر مرگ پیمان ری رنگ پریدهبیدار شدند. چهره

 هاش شد.ی مادرانهشنید و شرمنده

 زده از جا پرید:اش چنگ انداخت. آیهان وحشتی سینهبه قفسه

 مادر!_

وا  جا کنار در پشت بوممرتضی دستش رو به دیوار گرفته بود و نگاه ناباورش به سها بود و ریحانه همون

 رفته بود.

 سها هیستریک خندید.
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 گن که موقع مرگ همه میان.راست می_

 به پوالد نگاه کرد.

 چه اونی که ترکت کرده._

 به آیهان اشاره کرد.

 اومده.چه اونی که ازت بدش می_

 با تأسف به مادرش نگاه کرد.

 چه اونی که هیچ وقت حواسش بهت نبوده._

 نگاهش به پدرش طوالنی بود و صداش غم زده.

 چه اونی که هیچ وقت برات پدری نکرده._

 غرید: مرتضی ابرو در هم کشید و

 بیا پایین و این نمایش مسخره رو تموم کن._

 بینید.مسخره وجود من بین شماست. شمایی که منو نمی_

زمان با صدای اش جاری شد و همهای رنگ پریدههاش روی گونهعصبی و هیستریک خندید و اشک

 رسید زمزمه کرد:نامفهومی که به گوش می

_03minutes to shelter the blame 

 قیقه تا دفاع از مقصر()سی د

03minutes of bli, 30 lies 

 )سی دقیقه تا سعادت و سی دروغ(

03minutes to finally decide 

 )سی دقیقه تا تصمیم نهایی(

Carousels in the sky 

 های در آسمان()چرخ و فلک

the we shape with our eyes 

 کنیم()این که با چشمانمان تصور می

Under shade silhouettes casting 
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 فام(های سیه)زیر سایه

Shapes crying rain 

 ی باران()مانند گریه

Can we fly 

 توانیم پرواز کنیم؟()می

Do i stay 

 مانم؟()آیا می

هاش به قدری ترسناک بود که نفس رو توی ی یأس چشمهاش بود و رنگ تیرهنگاهم میخکوب لرزش لب

د اما خودش... لبخند به لب داشت؛ یک لبخند تلخ، زهر مثلِ... مثلِ... نه مون حبس کرده بوی همهسینه

ی این لبخند مانند نداشت! توی زندگی من این لبخند شبیه نداشت. من توی کل عمرم با لبخند یک مرده

 متحرک رو به رو نشده بودم. این دختر خیلی وقت بود که خودش رو کشته بود؛ شاید هم کشته بودنش.

بیش  یی مایی که از ترسِ واکنش پر خطرش خشک زده ایستاده بودیم گرفت و باز به فاصلهز همهنگاه ا

تر خندید؛ اما صدای هاش پررنگهاش پرید و لبطلبیدش نگاه کرد. پلکاز حدی که برای مرگ می

 هقش هم اوج گرفت:هق

_Either way, options change 

 شود(ها عوض می)به هرحال انتخاب

Chances fail trains derail 

 شود(روند و قطار زندگی از ریل خارج میها از بین می)شانس

های لرزونش رو روی هم گذاشت و پاش رو با ناتوانی به جلو کشید و همین که خم شد صدای مملو پلک

 ای از ته مرداب بلند شد:از رعب و بغضِ پوالد شبیه به ناله

 سها!_

هاش به روی هم سعی در مهار کردنش داشت چشم بغضی که با فشار لب سها پلک روی هم گذاشت. با

 زدهای معصومش موج میی اشکش یک بار دیگه همراه با عشقی که توی چشمچرخوند و از پشت پرده

 به برادرش نگاه کرد.

 منو ببخش پوالد._
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 زد:پوالد کبود شده بود و میون حرف زدن نفس نفس می

 پایین.سها حالم خوب نیست بیا _

 اتفاقا منم خیلی وقته که حالم خوب نیست اما هیچ کدومتون ندیدید._

 رو کرد به پدرش.

 بابا..._

 آه کشید.

 بابا..._

 هق زد:

 با......با_

 :فریاد زد پناهشهای بیمیون ضجه دفعهو یک

لد کنه. تو پدر بودنو بشه. این که صرفا خونتو توی رگامه پدر بودن تو رو ثابت نمیهر مردی پدر نمی_

نیستی آقا مرتضی. خیلی وقتا که بهت گفتم بابا تو دلم از خودم پرسیدم بابا یعنی چی؟ یعنی تو؟ تویی 

لم گریه کرد. چشمام نه؛ اما بارها هات دکه یه بار محبتت لبخند رو لبم نیاورد؛ اما خیلی جاها از زورگویی

صدا زار زد و تو ندیدی. حتی شما نفهمیدن من بعد از رفتن پوالد افسردگی گرفتم. پدرِ من پوالد دلم بی

گفت خرید و نمیبرد مدرسه، تو راه مدرسه برام بستنی میگفت، منو میبود؛ پوالد که بهم دیکته می

 زنه. پدرِ من پوالد بود که هیچ وقت تولدم یادش نرفتیس نمیخجالت بکش دختر که تو خیابون بستنی ل

خبر از شما جشن گرفتیم؛ بدون این که بگه خانم شدی بزرگ شدی تولد و هرسال تولدم رو دوتایی بی

ت گفت عیبی نداره که بابا سخام و میدونست عاشق رژ پرتقالیخوای چیکار؟ پدر من پوالد بود که میمی

؟ شنوی باباخوای رژو برای مردم بیرون بزنی، پس تو اتاق برای دل خودت بزن. مینمیگیره تو که می

گفت دل خودت! پوالد پدر بود که به فکر من و دلم بود؛ اما تو فقط به فکر حرف مردم و آبروتی. من می

ن و م گرفتیدخترت نبودم، خطری بودم برای ریزش آبروت! حتی حق زدن یه کرم برنزه رو هم از من می

 چرا خودتو عین»گفتی شد. میشدم و اعتماد به نفسم آوار میمکی صدا زده میتوی تموم دانشگاه کک

های روی صورتم، از اضافه وزنم نفرت من از خودم، از لکه«! کنی، سنگین باشگداهای سیاه پاپتی می

ودم رو دوست داشته داشتم چون هیچ وقت تو این خونه هیچکس منو دوست نداشت، منم یاد نگرفتم خ
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های دلم خالی گم تا ناراحت بشی. تا یکم از عقدهگم. میشی واسه همینم میدونم ناراحت میباشم. می

های ناتنیت تا با خیال راحت صدات بشه. منم خیلی جاها خواستم جای سارگل باشم. جای آیهان. بچه

ه وندن تن نیست. بابا بودن خیلی سختبزنم آقامرتضی نه بابا! بابا بودن فقط سیر کردن شکم و پوش

آقامرتضی؛ مخصوصا اگه بابای یه دختر باشی. آخه اولین مرد و اولین قهرمان ما دخترها باباهامونه اما تو 

 دید و سعی داشت قهرمان من بشه.قهرمان زندگی من نشدی. پوالد می

 بود چرخید. اش چنگ شدهنگاهش از روی صورت پدرش به سمت مادرش که دستش روی سینه

ن کنم. نه واسه ایتون بود ازم گرفتین. حاللتون نمیهایی که بینها و لجبازیقهرمانم رو با خودخواهی_

که رنگ زندگی رو واسه من تیره و سیاه کردین فقط به خاطر دلی که با تهمتت از پوالد شکوندی و منم 

ره تو بگی. مامان امیدوارم آه پوالد دامنگیرهگن آه بچه یتیم میهای کثیفت کردی. میقاطی خودخواهی

 و داغ من به دلت بمونه که با تهمت داغش کردی؛ هم پوالد رو هم منو.

 هق زد و خطاب به پدرش گفت:

پوالد هیچ کاری نکرده بود من بهش تهمت زدم؛ مامان ازم خواست که این کارو بکنم. به خاطر نمایشی _

تو باور نکردی و عین یه تیکه آشغال از این باغ پرتش تو، هم خون ی تنکه زنت راه انداخت پسرتو، پاره

روم نشد « مِهر خواهر و برادریمون رو چند فروختی سها؟»کردی بیرون. پوالد اون روز خندید و پرسید 

بهش بگم من پوالدو به آرزوهای خودم فروختم، به دانشگاه رفتن، به ثبت نام برای ترم دوم بعد از گندی 

حاال که ترم اول مشروط شدی بشین تو خونه تا شوهرت بدم؛ چه »رم اول کاشته بودم. گفتی که تو ت

بابا من برای موس موس کردن «! معنی داره دختر تو دانشگاه قاطی پسرها پرسه بزنه و موس موس کنه

م دونستم ترک تحصیلترسیدم، چون میرفتم چون میرفتم که درس بخونم. میرفتم دانشگاه، مینمی

شه با شوهر کردنم! تو شوهر مامان شدی براش چیکار کردی که انقدر واسه شوهر دادن من برابر می

 جاییخوای شوهرم بدی تا خطا نرم؟ من خطا رو رفتم بابا... رفتم! اینمشتاق بودی و هنوزم هستی؟ می

ن ی ماماه خواستهبینی درست ته خط خطاهامه! خطا کردم وقتی که به خاطر چند ترم دانشگاه بکه می

ناموسی چسبوندم. خطا کردم که عذاب وجدانم رو با مواد تسکین دادم. خطا کردم که به داداشم انگ بی

 به خاطر افزایش هوش و سر کوفت نشنیدن مشت مشت قرص مصرف کردم.

 از اعماق دردِ دلش ضجه زد:
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ه توجه بی بکارت و مامان هنوز بیبابا من مردم... من مردم وقتی که به مامان گفتی منو ببره معاینه_

 کرد و اصرار داشت که مچ پسرتو حین آزار دادن دخترم گرفتم.ترس من نمایش بازی می

 آیهان شوکه به مادرش نگاه کرد و با نفسی بریده نالید:

 مادر!_

 سها رو به پدرش با گریه ادامه داد.

خواست پوالد توی این خونه باشه. اون روز پوالد هیچ کاری نکرده بود مامان بهش تهمت زد؛ چون نمی_

پوالد هیچ کاری نکرد. من کنار شومینه نشسته بودم اما هنوز سردم بود. روی سنگ شومینه نزدیک به 

کرد. حالم خوب نبود. پوالد مقابل تی وی نشسته بود و مشغول تماشای فیلم آتیش نشستم. کمرم درد می

جا نشین، بود خرید. پوالد هشدار داد شومینه حفاظ نداره اون بود، سارگل دانشگاه بود و مامان رفته

هام به سمتم اومد. هول کرده بود. خطرناکه؛ اما گوش نکردم. پیراهنم سوخت. پوالد با شنیدن صدای جیغ

ی پیراهنم رو گرفته بود ترسونده بودش. ترسیده بودم. سریع پیراهن رو از تنم درآورد و آتیشی که گوشه

حظه لو من از ترس چسبیده بودم به بازوش و یکین و سعی کرد با پاش آتیش رو خاموش کنهانداخت زم

طور که چیز واضح بود؛ اما اون اوننگاه خیسم افتاد به مامان که کنار در سالن خشکش زده بود. همه

ورد؛ ها رو نشون داد، قسم خخودش دوست داشت همه چیز رو تعبیر کرد. پوالد داد زد، جای سوختگی

؟ گریه کردم، زار زدم؛ اما هرچی «به چه حقی دختر منو لخت کردی»اما مامان زد تو گوشش و داد زد 

که باور کنه. چون اون موقعیتی که همیشه دنبالش بود رو پیدا کرده « خواستنمی»گفتم باور نکرد؛ چون 

انم داشت و مدام به پوالد زدم و مامان سعی در پنهان کرد تن نیمه عریبود. من از سوزش تنم زار می

 هاش. شبناموس اونی بود که دخترش رو دست آویز کرد برای اجرای نقشه؛ اما بی«ناموسبی»گفت می

پسر هوسبازت سعی داشت به تن دخترم »جور که دیده بود تعریف کرد؛ گفت برای تو ماجرا رو همون

ی دلخور پوالد حرفی نزد. از قسمی که به هاام حرفی نزد، از چشماز پیراهن سوخته«! دست درازی کنه

روح مادرش خورد حرفی نزد؛ از اون آتیشی که یهو به پا شد جنایتی ساخت به تلخی زهر. داستان رو 

ت خواسته بهم دسیید کردم که پوالد میأیید کردم. تأخودش دوست داشت تعریف کرد. منم تجور که اون

 درازی کنه.

 و... پشیمونی. جیغ زد؛ با نفرت، کینه، عذاب
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چون تو به خاطر این که مشروط شده بودم نذاشتی واسه ترم جدید ثبت نام کنم و مامان گفته بود اگه _

توجه کنه. اون شب تو هم پوالدو زدی؛ بیخواسته اذیتم کنه واسه ادامه تحصیلم راضیت میبگم پوالد می

ه بودین. مامان رو خودخواهیش کور کرده گناهیش بود. کور شدی سوختگی، که روی تنم نشون بیبه لکه

 بود و تو رو غیرت و تعصبت.

 داشت مبهوت مونده بود ادامه داد.هایی که خواهرش پرده ازشون برمیرو به آیهانی که از واقعیت

تو مأموریت بودی داداش، پوالد هیچ وقت خودش از این باغ نرفت... مامان و بابا بیرونش کردن. با احترام _

صفتی که به خاطر منافع و آرزوهای خودش به برادرش تهمت ی بیناموسی. منم شدم گربهانگ بی نه، با

 تر از بهشته و بخشیدن پوالدای که مرگ برام شیرینزد و همون تهمت منو به این نقطه رسوند، به نقطه

 تنها آرزویی که االن دارم.

هاش رو بسته بود. بغض داشت که گلوش ورم چشمنگاهم لغزید به سمت پوالد. به دیوار تکیه زده بود و 

 . خیلی تلخ!کرده بود اما کنج لبش لبخند محوی هم بود که تلخ بود

 ، راست گفته بود، من«دونیتو هیچی نمی»اون روز صبح، روز سالگرد مادرش، با بغض صداش گفته بود 

ه به دل داشته باشه و از سمن کردم که تا این حد از پدرش کیناز هیچی خبر نداشتم و حاال درک می

متنفر باشه و از سها فراری. پدرش... پدرش چطور پسرش رو باور نکرده بود؟ سمن چه شاه ماهی زهرآلودی 

های همون آتیش سوزونده بود و دخترش رو توی از دریای اون آتیش صید کرده و پوالد رو توی شعله

 مرداب متعفن اون تهمت غرق کرده بود.

 ر به مادرش نگاه کرد.آیهان ناباو

گفت. کنی. راست میدیشب مهرو بهم گفت بتی رو که جلوی چشمت بشکنه دیگه هیچ وقت باور نمی_

ام این بود که چرا مرتضی برام پدر نشد؟ واسه هام گلهی مخالفتدیگه باورت ندارم مادر. همیشه ته همه

 این بود که شمام واسه پسرش مادری نکردین.

 کرد نشست. چنگش رویصدا گریه میت بوم سر خورد و روی زمین کنار ریحانه که بیسمن کنار در پش

 تر شد و رنگش کبودتر.اش محکمسینه
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مرتضی هنوز شوکه بود. نگران به سها نگاه کردم که هنوز باالی سکو ایستاده بود. پوالد با نفس بلندی 

به سمت سها دراز کرد و با اطمینان چشم هاش رو باز کرد و بدون ترس به طرف سها رفت. دستش رو 

 گفت:

 کنیم.بیا پایین خواهری هرچی که شده رو بین خودمون حل می_

 سها ناامید زمزمه کرد:

 شه.حل نمی_

 شه. قول میدم.می_

 قول مردونه._

 پوالد محکم پلک زد.

 قول مردونه._

پشیمون بشه پوالد چنگ زد به سها با تردید دستش رو به سمت دست پوالد دراز کرد و قبل از این که 

هق سها اوج گرفت. پوالد کمرش و از باالی سکو پایین کشیدش. هر دو روی زمین افتادند و صدای هق

 سرش رو محکم توی بغلش گرفت و کنار گوشش لب زد:

 چی تموم شد.هیس. همه_

 داداش نذار منو ببرن کمپ. به خدا من معتاد نیستم._

 سرش فشرد.پوالد چشم بست و لب به 

 ذارم آبجی کوچولو.ذارم. نمینمی_

 هاش رو زار زد:ها دوباره به دست آورده بود غمسها توی آغوش امنی که بعد از مدت

 ی بکارت، تو نبودی که اشکامو پاک کنی.پوالد اینا منو بردن معاینه_

ه کردن خودش و نعره اش فشرد و لب روی هم فشرد برای خفتر از قبل سر سها رو به سینهپوالد محکم

 ریخت کامال هویدا بود.ای که میوقفههای بینزدن دردهاش اما فریادهای این مرد از اشک

 مرتضی برگشت به سمت سمن که انگار خشکش زده بود.

 با دخترم و پسرم چیکار کردی سمن!_

 روح.سمن نگاهش کرد؛ خنثی و سرد، خسته و بی
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 ا من کردی.همون کاری که بیست ساله تموم تو ب_

لرزید و از دهنش کف با صدای فریاد پوالد همه از جا پریدیم. سها توی بغلش از حال رفته بود. می

د. کربا و بدون خجالت گریه میاحماهاش رو گرفت. پوالد دیگه بیریخت. آیهان به طرفش دوید و پمی

یر شد و ها سرازاز پله« آمبوالنسزنگ بزنید »سها تشنج کرده بود. ریحانه با صدای فریاد آیهان که گفت 

 به خونه برگشت.

*** 

هوش سها چشم دوخته بودم. آیهان کنار شیشه به دیوار تکیه زده بود به جسم بی ISUی از پشت شیشه

ن هاش گرفته بود. گفته بودم ایو چشم بسته بود. پوالد روی صندلی نشسته بود و سرش رو بین دست

 نبودم به این اتفاق. شه اما االن مطمئنشب صبح می

خبری خودش آیهان آروم، شرمنده از کار غیر قابل باور مادرش، غمگین از سکوت پوالد و عصبی از بی

 زمزمه کرد:

 چرا به من نگفتی؟_

هاش تر از قبل سرش رو بین دستپوالد بدون این که تغییری توی پوزیشن خودش ایجاد کنه، محکم

 فشرد.

ناموس بودم. من به چشم آقامرتضی من به چشم پدرم یه هوسباز بی کرد؟گفتنش چی رو عوض می_

ر بگو که سمن دی»گفت باور کرد و زد تو گوشم و ، ی مادرتکثیف بودم که با یک جملهانقدر منفور و 

 .هه«! نرسیده

 هاش از گریه لرزید.اما حاضر بودم قسم بخورم شونه ؛اش بلند شدصدای خنده

کرد سها... سها... حتی از گفتنشم شرمم میاد. شه؟ فکر مینرسیده! باورت میگفت بگو که سمن دیر _

 های تن سها وداد نه سوختگینمایش مادرتو جوری باور کرده بود که نه حرف زدن من باورشو تغییر می

هاش؛ واسه همینم به زنش دستور داد دخترشو ببره معاینه تا مطمئن بشه که زنش نه ترس توی چشم

 سیده و پوالد کثافت دخترشو.... دخترشو...دیر نر

 آه کشید.

 انگار یادش رفته بود دختر اون خواهر منه._
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 سرش رو باال آورد و خسته به آیهان چشم دوخت.

گشت رو صورت خودم. خواهرم جلوی چشم کرد. عین تف سر باال بود، برمیگفتنش خودم رو بدنام می_

 «!خواستم خودمو آتیش بزنمبهم دست درازی کنه منم میخواست پوالد می»خودم به مرتضی گفت 

 ی این مرد تلخ بود.خندید و چقدر خنده

ز گناه؛ واسه همینم حتی بعد اگناه بودم اما سها یه گناهکارِ بیحیثیتم جلوی خودم به باد رفت. من بی_

م. دور موندم چون.... های مرتضی ازش دور مونده خاطر التیماتومبهمتی که بهم زد دوستش داشتم اما ت

نویسه. از یه جایی، یه جوری هدفت چون من از مادرت ترسیدم آیهان. مادرت سناریوهای خطرناکی می

 شه مرگ.میری اما آرزوت میگیره که نمیمی

آیهان روی نگاه خیره و مستقیم پوالد چشم بست؛ چون شرم کرد و خجالت کشید. به سمتش رفتم و 

 اش رو باز کرد. غم توی نگاهش زیادی بزرگ بود.هدستش رو گرفتم. چشم

 بریم خونه._

 آیهان به سمت پوالد رفت اما وسط راه ایستاد و با شرمندگی سرش رو پایین انداخت. کوتاه گفت:

 گردم.مهرو رو برسونم خونه برمی_

 داشت جواب داد:طور که چشم از سفیدی کف زمین برنمیپوالد همون

 برنگرد._

 داداش من..._

وقتی نبودی، عملیات بودی، سربازی بودی، مأموریت بودی حواسم به سارگل بود اما وقتی من نبودم _

 حواست به خواهرم نبود.

 سرش رو باال آورد و به آیهان نگاه کرد.

حتی وقتی زنتو با چند گرم کوکائین دیدم هیچی به روی خودم نیاوردم؛ برعکس تو که گزارش شیرین _

 ن حتی یه گرم نوشتی.رو بدون جا انداخت

 مسائل خانوادگیمون رو قاطی مسائل کاریمون نکن پوالد._

 ایم؟ما خوانواده_
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تنها جواب آیهان در مقابل سوال پوالد سکوت بود. دستم رو گرفت و از بیمارستان بیرون رفتیم. مرتضی 

و همون بهتر که ای از حیاط روی نیمکت دیدم. حال سمن به قدری بد بود که نتونست بیاد رو گوشه

 نیومد.

 آیهان ساکت بود و من نگران. ،داخل ماشین

 خوبی؟_

 با کمی تأخیر در جوابم گفت:

 ام.خوبم فقط یکم خسته_

 گفت. خوب نبود.دروغ می

 های ذهنیش کمتر بشه گفتم:برای این که مشغله

 اون شب هیچ اتفاق بدی نیفتاد._

 زده و خواهرم رو برده معاینه بکارت؟اتفاق از این بدتر که مادرم به پوالد تهمت _

 ترسید، که دوباره ببرنش دکتر.سها هم از همین می_

 انگار حرفم حالش رو بدتر کرد که نگاهش سریع به سمتم چرخید.

 گه.چی رو بهت میحالش که بهتر شد خودت ازش بپرس. همه_

ته ریحانه توی سالن نشس نفس عمیقی کشید و شبیه به آه بیرونش داد. به خونه که رسیدیم سمن و

اش کامال پیدا بود. به خاطر حال وخیمش نتونسته بود بیاد بیمارستان و بودند. حال بد سمن از چهره

تلفنی وضعیت سها رو بهش گفته بودم. آیهان خم شد و قوطی توی دستش رو گرفت. سمن دستش رو 

ی وی دستش نگاه کرد و بعد لبخند تلخفایده بود. آیهان متعجب به قرص قلب تتر مشت کرد اما بیمحکم

 زد.

 فهمم که نیستیم.دونستم چی بگم؛ اما حاال میایم؟ نمیپوالد پرسید ما خانواده_

 قوطی رو روی میز عسلی گذاشت و رو به ریحانه کرد.

ی اچ دی که از های تاریخ مصرف گذشتهدادی با مصرف بیش از حد قرصوقتی داشتی به سها یاد می_

تونه جواب آزمایش اعتیادش رو منفی کنه به این فکر کردی که مادر همون در دزدیده بودی میاتاق ما

 دختر یه عمر برات مادری کرد؟
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 ریحانه با بغضی از سر پشیمونی لب زد:

 دونستم تاریخ مصرفشون گذشته.من نمی_

ای ویژه بستریه و خطر هها خواهر من بخش مراقبتاما حاال به خاطر ندونم کاری تو و عوارض اون قرص_

 خون ریزی مغزی درست از کنار بیخ گوشش گذشته.

ی ریحانه بلند شد. آیهان با تأسف سر تکون داد و خواست سالن رو ترک کنه؛ اما دوباره ایستاد صدای گریه

 و رو بهش گفت:

 .هستم عین خودت تونم؛ چون منم یکیخوام سرزنشت کنم اما نمیمی_

 آیهان رو به اون و مادرش گفت:و گنگ و مبهم نگاهش کرد.  آورد سرش رو باالریحانه 

چند ماه قبل که نامزد کردیم راضی نبودم، بهت گفتم مادر، گفتی امانته عموته. گفتم دوستش ندارم، _

ه. به اصرار شتونم خوشبختش کنم، گفتی کنار تو هر زنی خوشبخت میگفتی اون دوست داره. گفتم نمی

دی زود پیش رفت اما وقتی برای عقد دائم رفتیم آزمایش دادیم به دستور من جواب شما کارهای نامز

آزمایش تغییر کرد. من و ریحانه هیچ مشکل ژنتیکی نداشتیم و نداریم تنها مشکل این بود که من دوستش 

 نداشتم.

وخت سم میای از دلآخرین شوک امشب برای ریحانه زیادی تلخ بود و برای من حسابی شیرین؛ اما گوشه

 کرد برای مرد خودخواهی که امشب حالش زیادی خراب بود.قراری میای از قلبم بیبرای ریحانه و گوشه

 ادامه داد. صم و بکم نشسته بود انه بهش خیره مونده بود وبه ریحانه که ناباوررو 

 حاللم کن._

 های لرزونش رو روی هم فشار داد و بعد با بغضی خفه نالید:ریحانه لب

 خیلی نامردی آیهان._

 شدم.دونم. من اگه نامرد نبودم از خواهرم غافل نمیمی_

 .عقب گرد کرد تا بره اما دوباره ایستاد

 شه دخترعمو. گناه من این وسط فقط این بود که دوست نداشتم.دوست داشتن که زوری نمی_

 ریحانه با حرص از روی کاناپه بلند شد و با لحنی تحقیر آمیز داد زد:
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ونی هاشو الپوشچرخه واسه خرید مواد و پوالد گندکاریها میی معتاده که تو پارکلیاقت تو همین زنیکه_

 کنه.می

 آیهان پوزخند زد.

دونم که تو گوشی سها رو نگرفتی و دلیل حضور مهرو توی پارک جنگلی مواد نه، بلکه گرفتن من می_

 م که مواد قاطی آب پرتقالش کردی.دوناون گوشی لعنتی از دوست سها بوده. اینم می

 ریحانه خودش رو نباخت.

 خوای ثابتش کنی؟چطوری می_

 گه دخترعمو.چی رو میکنم سها که بهوش بیاد خودش همهمن ثابت نمی_

 چرا سها بگه؟ بذار من بگم. دو شب پیش زنت خواهر جنابعالی رو از زیر تن همکالسیش بیرون کشیده._

سعی در پنهان کردنش داشتم رو بد کوبید تو صورت مرد با غیرت من! به قدری ریحانه واقعیتی که من 

هاش بد که آیهان از تلخی کالمش چشم بست و دستش رو به تاج مبل گرفت تا سقوط نکنه. لرزش پلک

هاش بارها تکون خورد برای گفتن حرفی اما نفس نداشت... نفسش رو ریحانه هاش... لبمشهود بود و لب

عه و غیر دفهو... خیلی یکت تلخی که با فریادی بلند پرده ازش برداشته بود، بریده بود؛ اما یکبا واقعی

 منتظره قوا جمع کرد و نعره زد؛ چنان بلند که سمن از جا پرید و من ناخودآگاه قدمی به عقب برداشتم.

 ی خواهر من درست حرف بزن خانوم معلم.درباره_

 .هق افتادز ترس به هقاهش کرد و اریحانه با حیرت نگ

 ن.کنه جناب سرواتون نشسته رو پاک نمیی ننگی که روی پیشونیدرست یا غلط حرف زدن من لکه_

بعد از اتمام حرفش به سمت اتاقش دوید و در رو محکم به هم کوبید. آیهان رو کرد به مادرش که دوباره 

 د و کنار پای مادرش زانو زد.زد. خم شروی کاناپه افتاده بود و از درد به قلبش چنگ می

خوای دخترتو همین حاال که رو تخت بیمارستانه به دکتر زنان مادر شنیدی دخترعمو چی گفت؟ نمی_

 یید کنه؟أودنشو تنشون بدی تا سالم ب

های لرزونم رو روی هم فشار دادم و سمن به گریه افتاد و با دیدن اشکی که از چشم آیهان راه گرفت لب

 روی حال بدش بستم.هام رو چشم
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مادر سها از ترس این که مهرو حرف بزنه و بگه که اون شب همکالسیش بهش قصد تجاوز داشته و شما _

س ای بکارت اقدام به خودکشی کرده! مادر با خواهر من چیکار کردی؟ مادر نکنه وسودوباره ببریش معاینه

ی؟ مادر کنگیره و حرف دخترتو باور نمییید حرف یه غریبه آروم میأفکری هم گرفتی؟ فکرت فقط با ت

پوالد چقدر جاتو توی این باغ درن دشت تنگ کرده بود که همچین نمایش تلخی راه انداختی؟ مادر به 

داد همون تهمتی که به پوالد زدی سرمون ناموسی زدی و اگه مهرو دخترتو نجات نمیپوالد تهمت بی

ی پوالد رو از تو و . مادر خدا خواست که تاوان دل شکستهشداومد و واقعا به دخترت دست درازی میمی

شوهرت و دخترت بگیره اما... اما انگار پوالد دخترتو بخشیده که خطر از بیخ گوشش رد شده و هنوز 

هات داغون کردی، سیاه کردی، مادر نفرتت از پوالد قاتل پاکه... البته فقط جسمش، روحش رو با نقشه

 ر خواهرمو کشتی.خواهرم شد. آه... ماد

کرد. بدتر از اون آیهان بود که با درموندگی سرش رو روی ی سمن دلم رو ریش میهای های گریهصدای

 لرزید.هاش میپای مادرش گذاشته بود و شونه

های یک مرد، تلخ بود و دلی از سنگ به اتاق رفتم تا شکستن مردم رو نبینم. سخت بود دیدن اشک

 طلبید.می

خره ستم و زانوهام رو بغل گرفتم. باألی اتاق بود رفتم. روش نشای که کنار پنجرهی دونفرهاپهبه سمت کان

ون شها توی تراس آواز هر روزهشب شوم جاش رو داده بود به سپیدی صبح؛ اما صبح دلگیری بود. پرنده

ت تونسده ها هم نمیمنت پرندادند و من دلم به قدری برای پوالد گرفته بود که حتی آواز بیرو سر می

 دلم رو خوش کنه به، به خیر بودن این صبح.

وزید؛ اما این های باغ نگرفتم. باد سردی میهای درختعطر آیهان توی اتاق پیچید. نگاه از رقص شاخه

 وجدان!احساس، و حتی بیهاش یخ کرده بودند و وجودشون سرد شده بود و بیخونه رو پاییز نه، بلکه آدم

ت بود و آیهان هم درست عین من از گناه مادرش خفقان گرفته بود. چیزی که بیشتر دلم رو اتاق ساک

سوزوند سکوت پوالد بود. نه به پدرش گالیه کرد، نه به سمن طعنه و کنایه زد فقط قبل از رفتن به می

 اش هویدا بود گفت:بیمارستان رو به سمن، با بغضی که از صدای دو رگه

باال پیش خدا خیلی عزت داره، خواهرمو دعا کن زن بابا. دعا کن سالمت برگرده به دعای مادرها اون _

 این باغ.
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اش قراری سینهشد، نشون از بیاش خارج میهای کشدار آیهان که با صدا و گاهی با آه از سینهصدای نفس

 و خرابی حالش بود.

کشیده بود و ساعدش رو روی نگاهم رو از بیرون گرفتم و سرم به سمتش چرخید. روی تخت دراز 

 اند.هایی که حتم داشتم خیسهاش گذاشته بود؛ چشمچشم

کردی یا هات و اون چیزی که دیدی رو باور میکردی؟ شهادت چشماگه جای مادرت بودی چیکار می_

 هاتو؟های خواهرتو و حرف همبازی بچگیاشک

 د که گفتم:در مقابل سوالم سکوت کرد و انگار سکوتش من رو عصبانی کر

ر ؛ تیت«برادری که برای نجات جون خواهرش پیراهن از تنش درید»کنم؟ دونی دارم به چی فکر میمی_

ها، نه؟ امثال مادرت و آقامرتضی بدون این که وقتی برای خوندن اصل داستان شه برای روزنامهداغی می

ین خدا ا»گن د و بالفاصله میکننهاشون دیده اکتفا میبذارند به دیدن همون تیتر درشتی که چشم

 اون آتیش رو پوالد از تن«. کنندغیرتا رو از رو زمین برشون داره، حیوونا به ناموس خودشونم رحم نمیبی

سها خاموش کرد اما هیچ کس ندید که هر روز وقتی مادرتو دید، سها رو دید، پدرشو دید با آتیش همون 

شه کرد فقط در عجبم از مرتضی که ای نمیادرت گلهتهمت سوخت! و حتی روحشم خاکستر شد. از م

ی خودش رو باور نکرده؟ گناه پوالد چی بود؟ این که حواسش زیادی به چطور پسر شیرِ پاک خورده

دونی کار مادرت منو یاد چی دیدیش؟ میخواهرش بود؟ زیادی مراقب خواهری بود که تو ناتنی می

د داهاش میکند و به بچهمای زمستون گوشت تن خودش رو میندازه؟ یاد اون کالغی که تو سوز سرمی

هاش گفتند آخیش خوب هاش از گرسنگی نمیرند، زمستون که تموم شد کالغ خودش مرد و بچهتا بچه

غ های کالشه؟ بچهی این نمک نشناسی چی میکنی نتیجهشد مرد غذامون تکراری شده بود! فکر می

پوالد از شدت عشق و عالقه همیشه حواسش به سها بوده و مادرت وقت گرسنگی قدر عافیت فهمیدن. 

کرده، فقط واسه این که پوالد پسر خودش نه، بلکه پسر شوهرش بوده؛ اما همین که اینو بد برداشت می

ی مراقب پوالد باالی سرش بمونه. رفت سها از هم پاشید و حاال توی آی سی یوئه! چون نذاشتن سایه

نده آخیش شر اینم ک»این خونه با بدنامی پرتش کرد بیرون مادرت با خودش گفت  چون وقتی مرتضی از

هاش نه مرهم ؛ اما حاال هر چقدرم که اشک بریزه اشک«ترشد و جای من توی این باغ گشادتر و فراخ

 شه.ی پوالد ترمیم میشه نه دل شکستهدردهای سها می
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 نگین بود. سنگین و تلخ و پر از درد.جواب آیهان باز هم سکوت بود و این سکوت خیلی س

از مبل پایین رفتم و به سمت تخت قدم برداشتم. کنارش نشستم. دستم روی ساعدش نشست و دستش 

 های سیاهش خیس.هاش بسته بود اما مژههاش برداشتم. ممناعت نکرد. چشمرو از روی چشم

زد، برای فرار از گلوم از لوم چنگ میاش گذاشتم و بغضی که از دیشب به گهق زدم و سرم رو روی سینه

 هام سُر خوردند.هام راه گرفتند و آزادانه روی گونهچشم

 دلم سوخت برای پوالد. دلم خیلی سوخت برای پوالد... خیلی!_

آورد، پوالد هم خیلی وقت بود که کم آورده رفت. نفس کم میاش کُند و با تأخیر باال و پایین میسینه

گفت تف سرباال بود و انگشت اتهام به سمت آورد؛ چون هرچیزی میه روی خودش نمیبود؛ اما چیزی ب

 خودش.

 رحمی مادرش:ی دل من گرفته بود از بیصداش به اندازه

خواد با مرتضی ازدواج کنه فقط پرسیدم چرا؟ گفت به خاطر من و سارگلی که تازه متولد وقتی گفت می_

احتیاج داره و ظلمه اگه از بچگی با جای خالی پدرش خون دل ی پدر شده بود. گفت سارگل به سایه

گه، جای خالی بابا تو همون مدت دل بخوره. دیگه چیزی نگفتم. با خودم که فکر کردم دیدم درست می

خواست سارگل هم درد منو بچشه؛ اما وقتی یه سال بعدش مادرم سها رو منو خون کرده بود، دلم نمی

جا دلم هایی برای اون ازدواج بودیم. از همونجش به خاطر ما نبوده ما فقط بهانهباردار شد فهمیدم ازدوا

گرفت از مادرم و هیچ وقت آسمون دلم باهاش صاف نشد. سها که به دنیا اومد ناخواسته ازش فاصله 

 دیدم.گرفتم، دوستش نداشتم؛ چون اونو خواهرم نه، بلکه سند خیانت مادرم به پدرم میمی

های دلم فرو ریخت. سرم رو به اش قلبم رو به درد آورد و دیوارههق مردونهو صدای هقبغضش شکست 

و، هاش راش رو به آغوش گرفتم و اون پشیمونیهای ظریفم تن پهن و مردونهاش فشردم و با دستسینه

 ی من اشک ریخت. وهاش رو توی آغوش زنانههاش رو و حتی ای کاشهاش رو، ناراحتی و افسوسغم

کرد ش هنوز روی قلبم سنگینی می«خوامتنمی»من برای اولین بار شدم پناه یک مرد! مردی که تلخیِ 

تپید برای بوسیدن هر قطره اشکش و کجای این دنیا، توی کدوم کتابی ثبت شده بود که فقط و دلم می

دلگیر؛ اما هنوز ذات شند؟ من توی اون صبح پاییزی با این که دلخور بودم و گاه میمردها پناه و تکیه

ته های مردی بشم که گفهام محکم ایستاده بودم تا پناه امن اشکبخشید و با تمام زنانگیام مهر میزنانه
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ها ضعیف بودنمون نه، بلکه ؛ اما من هنوز وفادارانه دوستش داشتم. خصلت اصلی ما زن«خوامتنمی»بود 

 وفادار بودنمون بود.

 *** 

 و از کفش دختر من بکشه بیرون تا قاطی نکردم.سمن به پسرت بگو پاش_

 بیرون اومدنم از اتاق مصادف شد با متهم شدنم و بلند شدن صدای فریاد مرتضی:

هاشو الپوشونی کردی؟ گند کاریهای دختر منو پنهان میی عوضی به چه حقی کثافت کاریدختره_

 دادی؟ها رو خودت یادش میآبروییی این بیکردی تا بیشتر گه بزنه به من و آبروم یا همهمی

ام جا به جا کردم. حاال که راز سها توی دلم سنگینی ریلکس نگاهش کردم و بند کیفم رو روی شونه

چی تحت کنترل آیهان و پوالد قرار گرفته بود، برعکس هام براش تموم شده بود و همهکرد و نگرانینمی

 مرتضی که طوفان بود آروم و خنثی بودم.

د حق با شماست و من پنهان کاری کردم؛ اما شمایی که همیشه ادعاتونه که حواستون به دخترتون شای_

 هست و مراقبش هستین چرا نفهمیدین که دخترتون بیماره؟

 عصبی پوزخند زد.

 بیمار یا معتاد؟_

 اعتیاد یه نوع بیماریه._

ی زیادی از اون روی مبل فاصله شمشیری که از رو بسته بود رو غالف کرد و درست کنار سمن خانوم، با

 هاش گرفت.سه نفره فرود اومد و سرش رو بین دست

شو همین مونده مردم بفهمند دختر مرتضی زرنگار افتاده گوشه کلینیک ترک اعتیاد تا اعتیاد کوفتی_

 ترک کنه.

 به جای این که نگران سالمتیش باشید نگران حرف مردمید؟_

 نگاهم کرد. آلود غضبسرش رو باال آورد و 

بخشه. این چیزها رو شه و به آدم ریشه و اصالت میآبرو خریدنی نیست. یه عمر ذره ذره جمع می_

 ای؟رگ و ریشهفهمی یا بیمی

 ای ناراحتی از حرفش روی صورتم سایه پهن کنه، با پوزخند متأسفی گفتم:بدون این که ذره
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 کنند.تحمل میهای حقیر درد حقارتشون رو با توهین به بقیه آدم_

همین که از روی مبل بلند شد سمن چنگ زد به دستش و قدم بلندش با فاصله از زمین روی هوا معلق 

 هاش از فرط گریه سرخ بود و صداش کامال جدی.موند. سمن نگاهش کرد، چشم

هر کسی گفت آقا مرتضی دخترت! بگو دختر من نیست دختر سمنه. من خیلی سال پیش از آبروی _

خورد به خاطر خودم گذشتم، االنم به خاطر دخترم از اون آبرویی که یه محل روی اسمش قسم میپدرم 

 گذرم.که احمد برام ذره ذره جمع کرد و شدم خانوم زرنگار می

لرزید از هاش میهاش، صداش، و حتی مردمک چشمبلند شد و جلوی مرتضی رخ به رخش ایستاد. لب

 ریخت.بغض؛ اما دیگه اشکی نمی

خرم. چقدر بدم که ساکت بمونی دردتو درد دخترمون نیست درد آبروته. آبروت چند آقامرتضی؟ بگو می_

خون بگیری و سرزنشش نکنی؟ چقدر بدم که تو این و نمک رو زخم دخترمون نشی؟ چقدر بدم که خفه

 حال با نوازش پدرانه مرهم روح پر از دردش بشی؟

 خره ریخت.اشکش باأل

 که عوض بشی؟ مرتضی چقدر بدم_

 مرتضی حق به جانب و مستمخر خندید.

 انگار اونی که گناهکاره منم نه تو!_

 ی توئه لعنتی.گناهکارم اما پشت هر گناهم سایه نه منم. من_

 مرتضی داد زد:

 ناموسی بزنی؟من مجبورت کردم به پسرم تهمت بی_

 سمن هم با فریاد جوابش رو داد:

 کردم.کشیدی این غلطو نمیشازده پسرت پیش نمیاگه حرف ازدواج سارگل رو با _

 ای مات موند و بعد پوزخند زد.مرتضی لحظه

گفتی خواستی پوالد با سارگل ازدواج کنه! خب اینو میپس بگو درد تو چی بود! دردت این بود که نمی_

 نداختی سمن خانوم.و تیاتر راه نمی
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تهدید از طرف تو و سردار... سردار گفت دختر  گفتم. منِ لعنتی گفتم. جوابم مثل همیشه چی شد؟_

 گیرم نه تو؛ اما مرتضی سارگل رو من به دنیا آوردم، من مادرش بودم... من!احمده، من براش تصمیم می

 پوزخند زد؛ متأثر و متأسف.

ام چرخونی. خستهام رو کردی دست آویز خودت و درست عین یه عروسک منو رو دستت میگذشته_

هام... از روزهای این ام... از حماقتام کردی. بیزارم کردی، منو از خودم... از گذشتهخستهکردی مرد، 

 روزهام بیزارم کردی.

 نگاهی به من انداخت.مرتضی نیم

 ات!ترسی از فاش شدن گذشتهانگار دیگه نمی_

! خر نه، سادهی سمن به سمت من کشیده شد. لبخند زد، غمگین نه، با حرص نه، با تمسنگاه ماتم زده

 درست شبیه به لبخندهای کمیاب و نایاب پسرش آیهان.

این دختر عین تو نامرد نیست، رسم رازداری حالیشه که اگه نبود اتفاقی که اون شب ممکنه بود برای _

 زد.دخترمون بیفته رو جار می

 دستش رو باال آورد بهم اشاره کرد.

دونی حقیقت چیه رگ و ریشه! اما میش گفتی بیآبرو! امروز هم بهبه خودش و مادرش گفتی بی_

آبرو تویی که یه عمر خواستی آبروی منِ مادرو جلوی پسرم ببری و من مجبور شدم برای آقامرتضی؟ بی

 مورد برای پیوند زدن قلب دخترم به قلبحفظ سارگلم آبروی پسرتو ببرم تا دست برداری از اون اصرار بی

ه تویی که به قول پسرت آب و دونتو من دادم اما همیشه واسه مرغ رگ و ریشپسر سر به هوات. بی

 همسایه قدقد کردی.

داد، هرچند که انگار مرتضی جوابی هم نداشت. نگاه می کرد، گستاخ و به مرتضی مهلت جواب دادن نمی

 ای محبت بین این زن و شوهر موجود نیست.پر از خشم و کینه و من امروز تازه فهمیدم ذره

های پدرش بود. به خاطر سهم سارگل ق پسرت بد کردم؛ اما اگه بد کردم فقط جواب طمع کاریدر ح_

پروروندی... مخالف بودم؛ چون از پسرت بیزار از این باغ رویای ازدواج پوالد و سارگل رو توی سرت می

 بودم... از پوالد بیزار بودم چون پسر تو بود. پسر تویی که... تویی که...

 اش گذاشت و فشار محکمی به قلبش وارد کرد.نهدست روی سی
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اون روزی که با تو ازدواج کردم انگار خدا به مالئکش دستور داده بود تمام روزهای خوشی که با احمد _

 داشت رو از دماغش دربیارید.

 مرتضی با حرص دندون روی هم فشرد و با صدایی دو رگه از خشم و حرص غرید:

 گناهیه که از علی ریختی.ون بیشایدم این روزها تاوان خ_

سمن با هول به من نگاه کرد و من سرم رو پایین انداختم. ریحانه که از اتاقش بیرون اومد و با نگرانی 

 پرسید:

 کنید؟!دعوا می_

سمن خیلی واضح چنگ زد به قلبش و با صدای بلندی ناله کرد. زانوهاش لرزید و کنار عسلی، روی زمین 

 تر از من به خودش جنبید و به سمتش پا تند کرد و زیر بغلش رو گرفت.افتاد. ریحانه زود

 کنید؟ باید برید دکتر.زن عمو چتون شد؟ بازم قلبتونه؟ چرا لجبازی می_

سمن از پشت اشک چشمش به صورت ریحانه نگاه کرد و دستش رو گذاشت روی دست ریحانه که دور 

 واب داد:بازوش حلقه شد بود. پلک زد و با صدای ضعیفش ج

 خوبم دخترم. خوبم._

به طرف آشپزخونه رفتم و یک لیوان آب ریختم. به سالن برگشتم و قوطی قرصی که روی عسلی بود رو 

برداشتم. یک دونه قرص همراه با لیوان آب به طرف سمن گرفتم. نگاهم کرد، با خجالت، شاید هم با 

 التماس. با اطمینان پلک زدم و آروم گفتم:

 بخورید.قرصتونو _

شد قرص رو از کف دستم روشون دیده می ،های ناشی از شست و شوی زیادبا دستی که دوباره جای زخم

برداشت. ریحانه لیوان آب رو از دستم گرفت و خواست به لبش نزدیک کنه که سمن خودش لیوان رو 

 بندی به روش زد.گرفت و لبخند نیم

 کنه.ریحانه آروم دست کشید روی کمرش تا آرومش 

 کنید؟سها که بهوش اومده، حالشم که خداروشکر بهتره چرا انقدر خودتونو اذیت می_

سمن نگاهش رو باال کشید و به مرتضی که درست عین یک درخت سایه انداخته بود روی سرش، نگاه 

 بار با التماس گفت:کرد و این
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 زخم زدی. دردهای به اطرافیانتزبونت چند صباحی به زبونت نرمی یاد بده آقامرتضی. بسه هرچی با _

ی درمانش رو با خیال راحت بگذرونه. بذار فکر کنه کنارشی، حامیشی، دخترمونو بیشتر نکن. بذار پروسه

 پدرشی.

 اش بیرون فرستاد.مرتضی نفس بلندی کشید و سنگین از سینه

نگرفته  م که یادهایی هساکت بشینم که پسرت دخترمو بفرسته قاطی یه مشت معتاد تا کثافت کاری_

 یادش بدند؟

 ش.تبرکلینیک خصوصی می_

 هه! به مردم چی بگیم؟_

 سمن هق زد.

فهمی با خواست خودکشی کنه یا نه؟! میفهمی میگور بابای مردم. مرد دخترمون مهمه! می_

و ت فهمی اشتباه از طرف من وترین حرفی یا کاری ممکنه دوباره اقدام به این کار کنه یا نه؟ میکوچیک

 ی منو انجام بده.بوده یا نه؟ کوتاه بیا آقامرتضی، یه بارم که شده تو کوتاه بیا و خواسته

 جا تو خونه ترکش بده. حتما الزم نیست همه بفهمند که دخترمون گندکاری کرده.بگو بیاردش همین_

 سمن با کمک ریحانه از روی زمین بلند شد و در جواب مرتضی گفت:

 فقط بوی گندی که من و تو به زندگیش زدیم رو باال آورد.سها گندکاری نکرد _

 محکم و مصمم رو بهش ادامه داد.

گم که بفرستدش کلینیک خصوصی. الزمه که دخترمون چند مدتی از این باغ لعنتی دور باشه. الزمه می_

شون م همههایی که تازه فهمیدم از دکه خودشو پیدا کنه، به دور از بایدهای من و تو و درست و غلط

ذارم غلط بوده. من از امروز دیگه برای آبرویی که بنده به نفس تو پشیزی ارزش قائل نیستم، از امروز می

هاش، درسش، تورهای هاش، خندهکه دخترم زندگی کنه و به حکم آبروی تو از زندگیش، خوشی

 کنم.دانشگاهی و تفریح منعش نمی

 ت که مرتضی با حرص قهقهه زد و بعد داد زد:با کمک ریحانه راه اتاقش رو در پیش گرف

خوای ولش کنی به امون خدا. آفرین همین کارو بکن. امروز با اون همه خوبه دیگه! یک کاره بگو می_

سخت گیری، وقتی که درست عین تخم چشم مراقبش بودیم گندش دراومد که معتاده دیگه فکرشو بکن 
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شه؟ پس بگو خودمونو آماده کنیم که اگه یه روز با ه جلو چی میای که تو داری براش براگه با این برنامه

 شکم باال اومد خونه تعجب نکنیم، بهش پر و بال بدیم تا بیشتر جولون بده.

سمن حرفی نزد و به راهش ادامه داد؛ اما صدای نفس پر از آهش نشون از دردی که مرتضی درمانش 

 شد بود.نمی

خواست بفهمم؛ اما مرتضی...! ی سیاهی که اصال دلم نمیار و با گذشتهسمن هنوز مادر بود، هر چند خطاک

ر شد. پدر یارِ دختبچه داشت ولی پدر نبود. شاید هیچ وقت هم با این تعصبات و باورهای غلط پدر نمی

بود، مرهمِ درد دختر بود، همراهِ سفرِ زندگیِ دختر بود، مراقب بود اما نگهبان نه! قانون داشت اما سخت 

شد و هیچ وقت هاش. موقع درد درمان میشد، نه باعث و بانی ناخوشیگیر نه! خودش خوشیِ دختر می

فهمید و این درد، شد. اما مرتضی درد بود، درد بود وقتی که حال دخترش سها رو نمیخودش درد نمی

 کرد.اش نمیدرد تن سها بود و حیف که مرتضی سعی برای درمان افکار پوسیده

 جلوتر کشیدم و خواستم سالن رو ترک کنم اما قبل از رفتن صداش زدم: شالم رو

 آقا مرتضی؟_

 هاش محکم مشت کردم.نگاهم کرد، طلبکار و اخمو. دستم رو باال آوردم و مقابل چشم

 میره.شه و مییه پرنده رو که انقدر سفت تو دستت بگیری خفه می_

 دستم رو کامال باز کردم.

 ره.زنه و از دستت میانقدر توی دستت آزاد بگیری پر مییه پرنده رو که _

 هام رو کمی جمع کردم و لبخند محوی زدم.انگشت

شه هم کزنه برای فرار، هم نفس میشه، نه پر میطوری تو دستت بگیری نه خفه مییه پرنده رو که این_

تنگ کردین که زندگی نکرد دچار  کنارت با زندگی با شما ادامه میده. تا امروز عرصه رو برای سها انقدر

خفگی و خفقان شد. منظور سمن خانوم این نبود که انقدر آزادش بذارید که پر بزنه و فرار کنه و با یه 

جوجه برگرده، نه! منظورش این بود که بهش حق نفس کشیدن بدین و حق زندگی کردن. حق لبخند 

دگیه. شما شاید پدر سها باشید؛ اما در جایگاهی زدن. حق خوشی کردن. اینا حق مسلم ما آدما از این زن

تون قاتل لبخندش و روزهای خوشش نیستین که دخترتون رو از زندگی کردن منع کنید و افکار اشتباه

 باشه.
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م منطقی مثل اون نداشتجوابش تنها سکوت بود و یک نگاه غیر دوستانه. انتظار جواب منطقی از مرد بی

 م حرفم به قصد مالقات کردن سها از خونه بیرون رفتم.برای همین هم بعد از اتما

*** 

هاش، ای سیاه و کبود در برگرفته بود؛ اما خود چشمهاش رو هالهرنگش هنوز سفید بود و دور چشم

 هاش پیدا بودند.هایی که همیشه از چشماش آروم بود، بدون ترسنگاهش و میمیک صورت دخترونه

 به روش لبخند زدم.

 ه؟حالت خوب_

 تبسمی زد، کمرنگ و محو، همراه با خجالت.

 خوبم._

 دست روی دستش گذاشتم و دوستانه فشار گرمی به دستش وارد کردم.

 زود خوبشو و برگرد خونه. ما همه منتظرتیم._

دونست همه هم منتظرش نیستند؛ مثل پدرش که به محض بهوش اومدن لبخندش تلخ شد، انگار می

 ی مردی مثل مرتضیانگار از توی ذهن پوسیده«. کردیی و انقدر خارم نمیمردکاش می»بهش گفته بود 

اومدند و توی دنیای با آبروی اون جایگاهی نداشتند. درست ها به حساب نمیمعتادها دیگه جزئی از آدم

کرد عرضه و پوچ به جای حل کردن مشکل و درمان بیماری، دخترِ بیمارش رو طرد میمثل یک آدم بی

کرد، موند و اشتباهش رو پاک میآبرو. اما آبرو سهم مردی بود که مردونه پای اشتباه دخترش میبه حکم 

 کرد.نه مردی که دخترش رو به خاطر اشتباهش ترک می

داداش آیهان بهم گفت که حتی به خاطر قولی که به من دادی تا کمپ ترک اعتیاد رفتی؛ اما زیر قولت _

 بهش نگفتی.نزدی و از شب تولد کاوه هیچی 

 در جوابش تنها لبخند زدم و اون ادامه داد.

 تونند قول مردونه بدند.ها هم میتو بهم یاد دادی زن_

 تر توی دستم گرفتم.لبخندم رو عمق بخشیدم و دستش رو محکم

 کرد.همه چی رو به داداش گفتم. حتی این که کاوه با یه فیلم خصوصی از شیما اخاذی می_

 خوب کردی._
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 اش لرزید.چونه

 کنه حالم خیلی خوبه.االن حالم خیلی خوبه. االن که هیچ رازی رو دلم سنگینی نمی_

اش پاک کردم و اون با خجالت به روم اش سُر خورد رو با پشت انگشتم از روی گونهاشکی که روی گونه

 لبخند زد.

 شه به منم بگی ریحانه چطور فهمید تو اعتیاد داری؟حاال می_

ی روسری سفید بیمارستان یه انداخت روی صورتش و سرش رو پایین انداخت و با گوشهشرمندگی سا

 مشغول شد.

اون روز که شما از پارک برگشتی و توی دستشویی غش کردی مامان بردتون بیمارستان. حال من انقدر _

 چی رو گفتم.واضح بد بود که ریحانه شک کرد، منم نتونستم خوددار باشم و همه

 نگاهم کرد. زدهخجالت

در واقع ازش کمک خواستم تا یه کاری بکنه تا شما واقعیت رو به داداش نگید. اونم گفت حتما کمکم _

نه کاری ککنه و ازم خواست به شیما زنگ بزنم تا برام جنس بیاره. منم با خیال این که واقعا کمکم میمی

و گفت اگه بخورم جواب تستم منفی درمیاد. که خواست رو کردم. از اتاق مامان برام قرص ضدبارداری آورد 

گفت یدونه بخورم، یدونه خوردم. صبح که توی لیوان آب پرتقال شما مواد رو ریخت ترسیدم. گفت هروقت 

نام خواد منو بدتونی بهش بگی اونی که اعتیاد داره خود مهروئه و میمهرو به داداشت گفت تو معتادی می

بدتر  گه تو معتادی واما اون گفت اگه این کارو نکنیم اون به برادرت میکنه. بهش گفتم این کارو نکنه؛ 

آبرویی بزرگ. احمقانه به حرفش مونی و یه بیگه و تو میاز همه جریان شب تولد کاوه رو به همه می

گوش دادم؛ اما وقتی داداش شما رو با اون حال بد برد بیمارستان و بعد زنگ زد که میاد دنبال من تا 

دم برای آزمایش ترسیدم و از شدت ترس تمام اون ورق قرصی که ریحانه بهم داده بود رو خوردم. به ببر

دستور داداش جواب آزمایش فوری آماده شد. برعکس انتظارم جواب مثبت بود. داداش هیچی بهم نگفت. 

انه خواست که مراقبم دونند سکوت آیهان طوفان در راه داره. منو برگردوند خونه و از ریح. همه میترسیدم

 باشه و تنهام نذاره و خودش برگشت بیمارستان پیش شما.

 ای اشک خیسش کرده بود کشید و با ناراحتی نگاهم کرد.اش که قطرهاش رو زیر چونهدست مشت شده
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خواد چیکار کنه؟ یه عالمه فکر مالیخولیایی توی کردم که آیهان میترسیدم. تمام مدت به این فکر می_

شد. انقدر هجوم فکرها به سرم فهمید برام خیلی بد میذهنم بود و بدتر از همه این بود که اگه بابا می

 دفعه به ذهنم رسید خودمو خالص کنم.گیر بود که یهوحشتناک و نفس

 شه به روش لبخند زدم و گفتم:هاش داره زیاد میوقتی دیدم شدت بارش اشک

 کرنکن.بسه دیگه. تموم شد. دیگه بهش ف_

 بخشی؟شما منو می_

 با مهربونی نگاهش کردم و نوازش دستم رو روی دستش ادامه دادم.

 معلومه._

 با بغض لبخند زد.

 ممنون._

 کنیم.ی ما اشتباه میهمه_

 اما همه بخشیدن بلد نیستند._

 کردم نبودِ پدرش دلش رو به درد آورده بود.چه که فکر میانگار بیشتر از اون

 م:امیدوار گفت

 شه، تو فقط به خودت فکر کن. زود خوبشو تا بری دانشگاه.چی درست میهمه_

 گیره.داداش پوالد گفت این ترم رو برام مرخصی می_

 کنی.های بزرگتر شروع میترم بعدی رو با سالمت تنت و هدف_

 در اتاق باز شد و پوالد با سر و صدا وارد اتاق شد:

مغز قده فندوقش رو باز کنه و ازش استفاده کنه. موقع کنکور فکر البته اگه میکروب کوچولو آکبند _

 کردم بعیدالورود باشی اما حاال مطمئنم با این وضع درس خوندن بعیدالخروجی.می

 . دستش رو دور گردن سها انداخت و محکم پیشونیش رو بوسید.ای نثارش کردمخندیدم و چشم غره

 ها رو تِر زدی تو.نم ترم اول و ترم دوم! از همون اول که ترمآخه توله دو ترم مشروطی پشت سر هم او_

 های ریزش بود.هاش نشون از خندهسها با خجالت سرش رو توی بغل پوالد قایم کرد و لرزش شونه

 اش ادامه داد.پوالد با همون لحن شوخ و بامزه
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ته تغاری »ه گه با احترام مییه ترم دیگه تِر بزنی و مشروط بشی دیگه بعیدالخروجم نیستی خود دانشگا_

 «.زرنگارها برو جورابای داداشتو بشور تو رو چه به میکروبیولوژی

 سها با اعتراض از بغلش بیرون اومد.

 از دانشگاهم که اخراج بشم عمرا جورابای تو رو بشورم._

 رو به من با وحشت گفت:

 جوراباش بوی سگ مرده میدن._

 مبهوت خندیدم.پوالد پس گردنی محکمی بهش زد که 

 تو غلط کردی توله سگ._

 سها دستش رو پشت سرش گذاشت و دلخور گفت:

 شستم.گم دیگه. انگار نه انگار قبل از این که از باغ بری هرشب جوراباتو خودم میخب راست می_

 ی خودش تکیه زد.اش رو دور گردن سها حلقه کرد و سرش رو به سینهپوالد دوباره دست مردونه

 ات بوده شُنقُل.وظیفه_

 لش داد. با خنده و حرص غرید:اش کوبید و به عقب هُشتی به سینهسها با حرص م

 شنقل خودتی._

 پوالد بامزه و حق به جانب گفت:

 خب تو بچه شنقل._

 سها بهش توپید:

 نخیر._

 کردم پرسیدم:منی که فقط با خنده به حال خوب سها کنار پوالد نگاه می

 حاال شنقل چی هست؟_

 والد با نگاهی به سها، همراه با لبخندی شرور گفت:پ

 یه چی اسکل تر از اسکل._

 وقتی نگاه گیج منو دید توضیح داد.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

798 
 

 ایه کهکنه اما یادش میره غذاها رو کجا گذاشته. باز شنقل پرندهاسکل واسه زمستونش غذا جمع می_

 سپاره دست اسکل.غذاشو می

 شتم و گفتم:خندیدم. کیفم رو از روی تخت سها بردا

 از همچین برادر اسکلی خواهر شنقلی مثل سها جای تعجب نداره._

 پوالد با پوزخند شیشکی کشید و گفت:

 برو بابا دُنگُل._

 سها پقی زد زیر خنده و من سوالی به پوالد نگاه کردم. نیشخندی زد و گفت:

 فش نداره.حاصل جفت گیری اسکل و شنقل دنگله که اصال درک و شعوری از جهان اطرا_

 ام رو کنترل کنم گفتم:تونستم خندهبا حرص در حالی که نمی

 شعور.بی_

 چاکریم._

 ام انداختم.کیفم رو روی شونه

 من دیگه میرم. امیدوارم هرچه زودتر برگردی خونه سهاجان._

متشکری به روم زد و همین که خواستم به طرف در اتاق قدم بردارم آیهان رو توی چهارچوب در  دلبخن

 های پر از لبخند ما بود. کی اومده بود؟ شاید همراه پوالد.دیدم. نگاهش همراه با لبخندی محو به چهره

 نگاهمون در هم تالقی کرد و قبل از این که حرفی بزنم پوالد گفت:

 ومد.اُمبُل مونم ا_

 قبل از من سها کنجکاو پرسید:

 داداش امبل کدوم پرنده بود؟_

 کرد انداخت و جواب داد:پوالد نگاه پر از شیطنتی به آیهان که بالبخندی محو نگاهش می

 همون تن پروره که تموم سال منتظر اسکل و شنقله تا براش غذا بیارن._

 رو به سها با چشمکی شیطون ادامه داد.

 که اسکلم و از تویی که شنقلی هم اسکل تره.امبل از منی _
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اش رو گاز گرفت. آیهان لبخند محوش رو سها با خجالت زیر چشمی به آیهان نگاه کرد و لب پر خنده

 وسعت داد و قدمی به داخل گذاشت و نزدیک تخت شد.

 خوبی خواهری؟_

 خند زد.های پرمهر آیهان لبسها با کمی مکث نگاهش رو باال کشید و خیره به چشم

 خوبم._

 آیهان دستی به سرش کشید و خم شد برای بوسیدن پیشونیش.

 خداروشکر._

 شد و یک دنیا خوشی از حسِ لمس اون بوسه.هاش ذوق دیده میسها نگاهم کرد، توی چشم

 من دیگه باید برم..._

 پوالد مهلت کامل کردن حرفم رو بهم نداد و پرسید:

 رفتن عجله داری دنگل؟ حاال چه کاری داری که انقدر واسه_

 ای بهش رفتم.ی خواهرانهچشم غره

 ساعت هشت شب پرواز دارم و..._

 ای از ترس رگ به رگ شدن گردنش مکث کردم.سر آیهان چنان با بهت به سمتم چرخید که لحظه

 پوالد با خنده گفت:

 پرواز به یالقوز آباد؟_

شه و به عنوان مربی وی تهران برگزار مینخیر جناب نمکدون فردا مسابقات استانی دفاع شخصی ت_

 شاگردم باید همراهش برم.

 ابرویی باال داد.

 گردی.ایشاال با یه شکست مفتخرانه برمی_

 کنه.بره و سربلندم میبه کوری چشم تو هم که شده ایشاال کوثر می_

 هاش روشن شد.برق شیطنت باز توی چشم

 خوشگل بود ها._

 متعجب پرسیدم:
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 کجا دیدی؟ تو کوثر رو_

 حنابندون سارگل._

 با لحنی متمسخری برای درآوردن حرصش همراه با نیشخند گفتم:

 صرفا جهت اطالعت کوثر رل داره._

 ی خدابیامرز منم عروس داره؛ اونم از نوع قند و نباتش.ننه_

 قند زیادی خوب نیست به پا مرض قند نگیری._

 چشمکی زد و با لبخندی مردونه در جوابم گفت:

 شم.من عمریه مریض چشای عسلی_

 هام رو باال بردم و با لبخند شکستم رو قبول کردم.تسلیم در مقابل زبون درازش، دست

 باشه ستوان. خداحافظ._

 برو به جهنم._

 ی ناگهانیم خم شد.اش نشست با خنده از شدت ضربهمشتم که صاف توی سینه

 ی دارت.برو تا کمربند مشکی تو نکردم حلقه_

ای راه در اتاق را در پیش گرفتم که صدای آیهانی که تمام مدت خیره مونده بود به کف بخند مغرورانهبا ل

 زمین متوقفم کرد:

 صبرکن، منم میرم خونه._

 رو به سها ادامه داد.

 مونه. چیزی الزم داشتی زنگ بزن برات بیارم.امشبم پوالد پیشت می_

 الد.سها آروم تشکر کرد که آیهان رو کرد به پو

 اگه خسته شدی زنگ بزن من میام._

 پوالد با لبخند باهاش دست داد و گفت:

 برو خیالت راحت._

حرف سوار ماشین شدیم و توی سکوت ماشین رو روشن کرد و همراهش از بیمارستان بیرون رفتم. بی

 مون سکوت ادامه داشت و این سکوت قطعا مثل صدای مرگ بود.حرکت کرد. بین
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صبح که از خواب بیدار شده بودم کنارم توی تخت نبود؛ اما هنوز عطرِ تنش روی تنم بود و شوری 

 هام. هاش روی لباشک

حال سها خوب بود؛ اما حالِ دلِ من هنوز بارونی بود! یک چیزی بین ما بود که حل نشده بود و تا حل 

 شد. باید.حل میخوامت باید شد. تکلیف اون نمیشد هوای دلم آفتابی نمینمی

هاش به خیابون بود و با تردید چشم از بیرون گرفتم و به آرومی نگاهم رو به سمتش سوق دادم. چشم

ت بود حالهاش روی لبش ساکن شده بود. صورتش بیآرنجش رو به پنجره تکیه زده بود و پشت انگشت

 هاش ساکت!هاش جدی... و لبو چشم

رو خسته بیرون فرستاد و دستش رو روی صورتش کشید. سرش پشت چراغ قرمز که توقف کرد نفسش 

به سمتم چرخید که خیلی زود نگاهم رو به چراغ دوختم. انگار که دزدکی نگاه کردنش جرم باشه و اون 

ها رو پشت سرهم رد کرد و روی آهنگی مرد قانون. دستش به سمت ضبط دراز شد و روشنش کرد. آهنگ

 یتاب شد از دیدن برق حلقهرو روی فرمون برگردوند و دل من بیخواست توقف کرد. دستش که می

 اش.ازدواجمون توی دست مردونه

ی هروی حلق دفعه با صدای بوق نگاهش رو ازچراغ سبز شد اما حرکت نکرد. متعجب نگاهش کردم که یک

ت و حرکتوی دستش گرفت و دستش رو به معنی عذرخواهی از ماشین پشت سری، از پنجره بیرون برد 

 کرد.

های حرف پایین رفت. نگاهم رو از قدموقتی ماشین داخل باغ متوقف شد کمربندش رو باز کرد و بی

اش به سمت ساختمون گرفتم. آه کشیدم و از ماشین پیاده شدم. وارد اتاق که شدم روی تخت آهسته

ی بود به کف اتاق. دنبال چ هاش رو به زانوهاش تکیه زده بود و خیرهدیدمش. لبه تخت نشسته بود و آرنج

زد؟ اصال حرف دلش چی بود؟ همون کرد و حرف دلش رو نمیبود روی زمین؟ چرا به من نگاه نمی

خوامتِ تلخ یا...؟! برای این جای خالی هیچ جوابی نداشتم چون نفوذ به احساس و افکار آیهانی که نمی

 طور سکوت اختیار کرده بود سخت بود.این

هام رو عوض کردم. روسری ساتن مشکی رنگم رو دور گردنم گره زدم و بعد از مرتب اسسر و صدا لببی

 اش دستی به فرق کجی که ماه گرفتگی صورتم رو پنهان کرده بود کشیدم.کردن گره
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ی ازم خواسته بود دیگه با موهام این نشون ماه بودن رو پنهان نکنم؛ اما حاال این کار رو کردم تا به بهانه

شون هم که شده سکوتش رو بشکونه؛ اما هیچ واکنشی نشون نداد. با حرص به رژهای روی میز همین ن

 هام کشیدم.حوصله یکی رو انتخاب کردم و روی لبنگاه کردم و بدون هیچ وسواسی، بی

ی کوثر جواب صدای زنگ گوشیم سکوت اتاق رو به هم زد. از داخل کیفم برداشتمش و با دیدن شماره

 دادم:

 م؟جان_

 ریم فرودگاه.استاد ما داریم می_

 افتم. مدارکتو برداشتی؟ چیزی رو جا نذاری؟باشه عزیزم منم االن راه می_

 همه چیز اُکیه._

 بینمت.خوبه. می_

ام انداختم و به سمت چمدونی که زیادی برای این سفر دو روزه بزرگ بود رفتم؛ اما کیفم رو روی شونه

 تم مجبور بودم با همین برم.چون دیگه وقت ساک بستن نداش

 کمی تعلل کردم و بعد گفتم:

 ام رو الزم دارم.شناسنامه_

ام رو از داخل جیب کتش بیرون کشید و کنار نگاهش رو از کف اتاق کند و سرش رو باال آورد. شناسنامه

ام رو خودش روی تخت گذاشت. خم شدم و با حرصی که از حرکت تند دستم مشخص بود شناسنامه

 ی در اتاق رفت صدام زد:برداشتم. دستم که به سمت دستگیره

 مهرو؟_

. ام ادامه داد. برگشتم و منتظر نگاهش کردمقلبم با صداش جون گرفت و پر انرژی به فعالیتش توی سینه

 بلند شد و کوتاه گفت:

 رسونمت فرودگاه.می_

م. خودش چمدونم رو آورد و داخل ماشین حرف از اتاق بیرون رفتناامید نفسم رو از سینه خارج کردم و بی

دم ی دلگرم کننده بوگذاشت. باز هم توی ماشین سکوت حاکم بود و این برای منی که منتظر یک جمله

 عذاب بود.
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وقتی رسیدیم به فرودگاه کامال سرد و غریبه تشکر کردم و تا خواستم پیاده بشم دستم رو گرفت. با تأخیر 

 هاش.ی چشمدوختم به شبِ غبار گرفته نگاه از پنجره گرفتم و چشم

 منتظرتم تا برگردی._

 اش خسته بود، گرفته بود اما همین صدا نفسِ گرمِ من بود.صدای بم و مردونه

 لبخندی که میل نشستن روی لبم رو داشت غالف کردم و سخت و جدی گفتم:

 این که خواهرتو و برادرمنخوامتی که گفتی و به تو این مدتی که نیستم خوب فکر کن. به اون نمی_

 نه.کخوای نمیاالن زندگی خودشون رو دارن و تو رو دیگه هیچی محکوم و مجبور به ادامه با منی که نمی

 نگاهم کرد، خسته و دلگیر.

 کنی.فقط به خاطر یه کلمه دو روزه که داری منو شکنجه می_

 گیرند.زنند و جونِ یه دلِ عاشق رو میبعضی کلمات خنجرند؛ زخم می_

 از ماشین پیاده شدم. با کمی مکث پیاده شد و چمدونم رو تا گیت برد.

 هام، با صدایی کامال جدی گفت:موقع خداحافظی نه بغلم کرد نه بوسیدم، فقط خیره به چشم

 برگرد، نامردم اگه زخمی که ناخواسته به دلت زدم رو مرهم نشم._

 «.ر است و درمان نیز هم دردم از یا» و قطعا شاعر برای من سروده بود 

***  

 فصل یازده

بعد از بروزرسانی کردن اینستاگرامم پست جدیدم رو که عکس خودم و کوثر به همراه کاپ قهرمانیش 

 بود آپلود کردم.

ای هدو روز گذشته بود و توی تمام این دو روز فرصتی شده بود برای استراحت ذهنم و خالصی از تنش

 استرس زای باغ زرنگارها.

با آیهان در تماس نبودم. یا هر دو به هم فرصت فکر کردن داده بودیم، یا هر دو به قدری از هم دور شده 

 بودیم که از یک تماس ساده هم اِبا داشتیم.

ترین دروغ ممکن رو گفتم. دلم تنگ شده؛ اما یکمی هم دلم سرد اگه بگم دلم براش تنگ نشده مسخره

بار بار باید بیاد جلو خودشه. اونی که باید اینرمم کنه خودشه. اونی که اینشده. اونی که باید دوباره دل گ
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خواد خودشه. زمانی که تیر خورد و بابا از شدت ترس و نگرانی خواستار طالقم بود، زنانه ثابت کنه منو می

ج حرکت طرنی شبار اونی که باید روی صفحهخوامش، اینپای انتخابم ایستادم و به همه ثابت کردم که می

 کرد غالمِ منِ قمره.کنه پادشاهه؛ همون پادشاهی که باید ثابت می

کردم توی این دو روز آنالین بشم با حوصله اینستاگرامم جایی که این اولین بار بود که فرصت میاز اون

رو چک کردم. با دیدن استوری آیهان که مخصوص کلوز فرندهاش بود تعجب کردم. خیلی کم بیش 

د توی اینستاگرام فعالیتی نشون بده. با کنجکاوی استوریش رو باز کردم. لبخند محوی کنج لبم اوممی

ای چشم بستم و سبک بال خندیدم؛ مخاطب اون استوری فقط من بودم و اون استوری... نشست و لحظه

 فقط برای من بود. و من تنها فرندش.

 ها چرخوندم.دوباره نگاهم رو روی نوشته

 کند.گناه از من جدایی میکند، بیوفایی میبییار با ما _

ای سعی داشته به من بفهمونه که این بیت ربطی به من و نبودم نداره؛ چون زیر بیت و به طرز مضحکانه

 «!به مناسبت بزرگ داشت موالنا»هشتگ زده بود 

 ام بلند شد، تا جایی که کوثر از خوابید بیدار شد و پرسید:صدای خنده

 کنی استاد؟ه میفیلم نگا_

 های سرخوشم جوابش رو دادم:میون خنده

 نه عزیزم._

با جوابی  ومدتی بعد با تأخیر سین کرد؛ . «تیمسار این شعر مال سعدیه»روی استوری آیهان ریپالی کردم 

 که داد کامال غافلگیر شدم:

 )ما بی تو خسته ایم، تو بی ما چگونه ای؟( این که دیگه مال موالناست._

لبخند روی لبم نقش بست. حرف دلش رو زد و فوراً آفالین شد. به من مهلتی برای جواب نداد؛ شاید 

حضوراً می خواست. جواب من لبخندی بود که دل از کفش می برد... و حاال شک نداشتم رو چون جوابش 

 که دلتنگ لبخندمه.

 رم انداختم و الیو گرفتم.به قدری حالم خوب شده بود از دیدن اون استوری که شالم رو روی س
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هایی بودند که بیشترشون همکارمم بودند. سالم کردم و طبق معمول اولین نفراتی که باال اومدند دوست

 یید کردمأا نیومد. در خواست محمدحافظ رو تشون رو دادم. منتظر بودم آیهان بیاد؛ امجواب احوال پرسی

 و الیو دونفره شد.

 گفتم:به روش لبخند زدم و شاکی 

 تنها تنها میری شمال._

 کرد.رقصید و عینک آفتابیِ روی صورتش منو از نگاه مهربونش منع میموهای خوش رنگش توی باد می

 . ایشاال دفعه دیگه تو رو هم میارم، البته فکر نکنم شوهرت بذاره.واال این سفر توفیق اجباری شد_

 بینه کنایه زدم:ئن بودم که بعدش آیهان میجایی که قصد داشتم الیو رو سیو کنم و مطماز اون

 کنه. ام منعهتونه منو از سفر با خانوادکنه منو ببره سفر به هیچ عنوان نمیشوهری که خودش وقت نمی_

 حافظ خندید و موهاش رو از روی پیشونیش باال زد.

 زنی که بدون شوهرش بره سفر زن زندگی نیست._

 ره شمال خواجه ست.ب پارتنر مرد مجردی هم که بدون_

ای حرکت به صفحه گوشی نگاه کرد و بعد با خندهمحمدحافظ از صراحت کالمم چند لحظه مات موند و بی

 که سعی در مهارش داشت گفت:

 .کنمادبا رو بالک میبی_

 چسبه؟گم عموجون؟ شمال مگه تنهایی میخب مگه دروغ می_

 اصال کی گفته من تنها اومدم؟_

 گشاد شده جواب دادم:های با چشم

 خواست به زور ببردت فرار کردی.تا جایی که یادم میاد برای فرار از مراسم خواستگاری که مادری می_

 خندید.

 خواین باور کنید.من هیچ وقت تنها نبودم و نیستم شما نمی_

 با لبخند محوی که هم غمگین بود و هم پر از افتخار گفتم:

 ه دیدم.تو وفادارترین مردی هستی ک_

 اومد برام بوس فرستاد و گفت:حافظ که اصال از عمومی شدن زندگی خصوصیش خوشش نمی
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 بینمت عزیزم. دوست دارم.بعدا می_

 من خیلی بیشتر._

 هام جلب شد که گفته بود:ام به کامنت یکی از دوستبا قطع ارتباط محمدحافظ توجه

 ه دست بیاری عزیزم.. ایشاال مقام اول قهرمانی کشور رو بپستتو دیدم_

ممنون نیلوجان، کوثر با مقام دوم استانی برام افتخار بزرگی آفرید و مرسی از »با لبخند در جوابش گفتم 

 «.دونم همراه من و کوثر بودتون که میدعاهای همه

 خداحافظی کردم و الیو رو قطع کردم. شالم رو از سرم کندم و روی تخت دراز کشیدم.

 کوثر پرسید:

 ها اُکی نشد؟بلیت_

 خوابیدم جوابش رو دادم:هام رو بستم و در حینی که به پهلو میچشم

 نه. برای امشب و فرداشب اصال بلیت پیدا نکردم. همه رزرو شدن._

 خب با قطار برگردیم._

 شیم.راه طوالنیه. خسته می_

تخت غلت زدم. خواب به  خواستم چند ساعتی بخوابم اما تمام مدت تویدیگه صدایی ازش نشنیدم. می

اومد. جدا از این که با تخت هتل مشکل داشتم و روش راحت نبودم، حواسم از استوری پُر هام نمیچشم

اسبت به من»شد. دوباره لبخند روی لبم نشست و توی دلم شیرین با خودم غر زدم معنی آیهان کنده نمی

 «!بزرگداشت موالنا

*** 

 هایی در هم رو به کوثر که روی صندلی نشسته بود گفتم:یدم و با اخمعصبی چمدونم رو دنبال خودم کش

 بلندشو بریم._

 با تعجب نگاهم کرد.

 کجا؟! چرا؟!_

 هایی که دیگه هیچ ارزشی نداشتند رو توی کیفم انداختم و جواب دادم:عصبی مدارک و بلیت

 پرواز به دلیل نقص فنی هواپیما لغو شده._
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 ه گفت:هایی گشاد شدکوثر با چشم

 مسئولیت باشند؟ من باید امشب خونه باشم استاد.تونند انقدر بیچطور می_

 عاقل اندرسفیه نگاهش کردم.

 ذاشت؟این نریمان خان شما اَد باید تو همین هفته قرار خواستگاری می_

 وا رفته بود روی صندلی، دمغ گفت:

یاد همه چی رو رسمی کنه این ایرالین خواد باش و میحاال که بعد از سه سال دوستی خورده پس کله_

 لعنتی بازی درآورده. گفتم بهتون کنسلی این ایرالین زیاده و سابقش خراب، گوش نکردید.

 کنیم.دیدی که همین دوتا بلیتم به خاطر کنسلی گیرمون اومد. پاشو حاال تو یه کاریش می_

نداخت. چمدونم رو دنبال خودم اش امیل از روی صندلی بلند شد و ساک ورزشیش رو روی شونهبی

 کشیدم.

 واقعا الزم بود یه همچین چمدونی برای این سفر دو روزه؟_

 جلوتر ازش راه افتادم و غر زدم:

 تندتر بیا._

 خوایم بریم؟آخه کجا می_

 گردیم هتل.برمی_

 اعتراض کرد:

 استاد من باید امشب خونه باشم._

 کالفه ایستادم و رو بهش گفتم:

 چیکار کنم؟ مگه تقصیر منه؟ پیش میاد دیگه.گی می_

 بریم راه آهن._

 کشه تا برسیم به مشهد؟ ده الی دوازده ساعت راهه.دونی چقدر طول میدیونه شدی کوثر؟ می_

 رسم.دونم. منم به قرار خواستگاری امشب نمیبله می_

 انقدر ناراحت نگاهم کرد که با اخم بهش توپیدم:

 در هالک شوهری؟!مگه تو ترشیدی که انق_
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 با غیظ ازم رو گرفت.پشت چشم نازک کرد و 

 نخیر اما نریمان رو دوست دارم._

 ندازه برای یه شب دیگه.کنه و قرار رو میاونم اگه دوست داشته باشه درک می_

 خب بریم راه آهن تا حداقل من فردا مشهد باشم._

 پا کوبیدم به زمین و غر زدم:

 مسئولیت.رتی و این ایرالین بیلعنت به اون هواپیمای زپ_

 میل گفتم:دست کوثر رو دنبال خودم کشیدم و سوار اولین تاکسی که دیدم شدم و بی

 برید راه آهن._

جایی که زمان حرکت قطار دو بعدظهر بود دقیقا چهار ساعتِ ها رو اینترنتی رزرو کردم؛ اما از اونبلیت

فته بودم و تصور این که ده ساعت، شاید هم دوازده ساعت تمام توی راه آهن عالف شدیم. سردرد بدی گر

ها زن و شوهری بودند که با ما ی اینی کوچیک بشینم برام وحشتناک بود. و بدتر از همهتوی یک کوپه

کرد. و زمانی که کرد و سردرد من رو تشدید میشون مدام گریه میداخل یک کوپه حضور داشتند و بچه

های ر شوهر اون خانم رو روی خودم احساس کردم حالت تهوع هم به تمام احساسدانگاهای هیز و معنی

 بدم اضافه شد.

 زن با شرمندگی گفت:

 کنه.خواب میی این بچه شما رو هم بیببخشید گریه_

 کوتاه جواب دادم:

 مشکلی نیست._

 کنه.داره دندون در میاره واسه همین یکم اذیت می_

قطعا یکم اذیت نبود و فاجعه بود؛ اما با این حال با لبخندی کامال مصنوعی ی بچه وقفهی بیصدای گریه

 جوابش رو دادم که شوهرش پرسید:

 رید مشهد؟زیارتی می_

 های آلستارم چسبونده بودمطور که نگاهم رو به کتونیدستم روی پام مشت شد و بدون نگاه بهش، همون

 جواب دادم:
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 خیر، ساکن مشهد هستیم._

باال آوردم لبخند مضحکی روی صورتش دیدم. به کوثر که به راحتی هدفن توی گوشش  سرم رو که

 داد اشاره کرد و با نیش باز پرسید:گذاشته بود و با چشم بسته به موزیک گوش می

 دخترتونه؟_

 با تلخی نگاهش کردم و با لحن عاقل اندرسفیهی گفتم:

 خیر._

 خنده کنان گفت: دادزمان که بچه رو روی پاش تکون میزنش هم

 ستار آخه به این خانوم میاد دختری به این سن و سال داشته باشند؟ چقدر تو شوخ و بانمکی._

 «!خیلی»لبم رو گزیدم و با پایین انداختن سرم توی دلم غر زدم 

ای سر داد و ی زن ساده لوحش جرأت پیدا کرده بود و یخش باز شده بود، خندهمرد که انگار با خنده

 گفت:

 خوره. حتما خواهرتونه؟معلومه که بهشون نمی_

 تعارف در جوابش گفتم:بار رک و بیسرم رو باال آوردم و این

 به شما ربطی داره؟_

 ای مصلحتی عذرخواهی کرد.از صراحت کالمم خنده روی لبش ماسید و زنش با سرفه

 ببخشید انگار زیادی حرف زدیم._

 آورد اشاره کردم.می توجه به حرفش به بچه که داشت باالبی

 تون انگار حالش خوب نیست.بچه_

 زن نگاهی به پسرش انداخت و با خیال راحت گفت:

 نه چیزی نیست. خونه بهش شیر دادم اما بادگلوشو نگرفتم حاال شیرشو پس داده._

 دور دهن بچه رو تمیز کرد و با لبخند رو بهم گفت:

 شما بشیم. ما ساکن تهرانیم چند روزی قراره مهمون شهر_

 ای به روش زدم.لبخند دوستانه

 پیشاپیش زیارتتون قبول._
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ی شوهرش از روی من کنده نشد. معذب روسریم رو جلو تشکر کرد و دیگه حرفی نزد؛ اما نگاه خیره

 ای رنگم تلخ شد.کشیدم. انقدر که از حرص لبم رو گزیدم تمام دهنم از طعم رژ قهوه

؛ اما متأسفانه همراهم نبود. کوثر نگاهی بهم انداخت و هدفن رو از روی داخل کیفم دنبال هندزفری گشتم

 گوشش برداشت. آروم پرسید:

 حالت خوبه مهرو؟_

شد بدم. در جوابش به تکون سرم اکتفا کردم و سعی کردم حواسم رو به فیلمی که از نمایشگر پخش می

ی د. صدای گریهداد روی صورتم آزارم میاه هیز مرفیلم تموم شد؛ اما هیچی ازش نفهمیدم و تمام مدت نگ

 و کهر بچه قطع شده بود و روی پای مادرش خوابیده بود. خود زن هم با گوشیش سرگرم بود. نگاه من

 روی خودش احساس کرد سرش رو باال آورد و لبخندی به روم زد.

 خونم.ام رو میکنم و رمان موردعالقهخوابه از فرصت استفاده میهمین که می_

 دوستانه خندید و توصیه کرد:

ی شوهر هیچ وقتی واسه تفریح و مطالعه پیدا ی کامل رو ببر که خونهتا مجردی از زمانت استفاده_

 کنی.نمی

ها زود باجیهایی که درست عین خاله خاناز این که مفرد خطاب شدم هیچ خوشم نیومد. اصوال از آدم

 اومد.دادند خوشم نمینظر میای کردند و در هر زمینهاحساس صمیمیت می

ام در واقع ی ازدواجم رو نشونش دادم. نگاهم به زن بود؛ اما خطاب کنایهدست چپم رو باال آوردم و حلقه

 کشید.هاش اضافه کاری میبه شوهرش بود که داشت حسابی از چشم

 مجرد نیستم._

 مهربون لبخند زد.

 شوهرت چیکاره ست؟_

 م و با لحنی محکم و کوبنده گفتم:نگاهی به شوهرش انداختنیم

 پلیس مبارزه با مواد مخدر._

 مرد کمی خودش رو جمع و جور کرد و نگاه ازم گرفت.

 ایشاال همیشه خوشبخت باشید._
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 در جواب دعای خیرش برای تشکر گفتم:

 ی پدر و مادر بزرگ بشه.انشااهلل بچتون زیر سایه_

 ایشاال خدا نصیب شما هم بکنه._

 امهام از ته دل خندید که صدای خندهای که متعلق به من و آیهان باشه دلم غنج زد و لبهاز تصور بچ

 باز نگاه مرد رو به سمتم کشید. با تأسف سری تکون دادم و زیر لب با خودم گفتم:

 حیف این زن و بچه که گیر شُغال افتادن._

 از روی صندلی بلند شدم. کوثر سوالی نگاهم کرد، توضیح دادم:

 میرم دستام رو بشورم._

از کوپه بیرون رفتم و به سرویس بهداشتی رفتم. با حرص توی آینه به خودم نگاه کردم. نه آرایش غلیظی 

هام از شدت بی خوابی گود افتاده بود و صورتم خسته داشتم و نه حتی موهام پریشون بود. حتی زیر چشم

 و رنگم پریده بود.

 شستم زیر لب غریدم:رو زیر شیر آب میهام در همین حین که با حرص دست

 صفت.مردک بی_

 ی قطار کنار پنجره ایستادم.از سرویس که خارج شدم دیگه به کوپه برنگشتم و توی راهرو

گرده به دوران دبیرستانم. از طرف مدرسه رفتیم شلمچه. بابا آخرین باری که با قطار سفر کردم برمی

من کم آورده بود و رضایت داده بود. سفر خاطره انگیزی شده بود و مخالف بود اما در مقابل اصرارهای 

کردم نمازهام رو به موقع و سروقت بخونم؛ اما این تحول مثل همیشه حتی متحولم کرده بود و سعی می

 فقط یک هفته دوام داشت و باز روز از نو و روزی از نو.

ام رو جلب کرد. از جیب شلوار جینم جهاز یادآوری اون سفر کوتاه خندیدم که صدای زنگ گوشیم تو

 ی آیهان با کمی تأمل جواب دادم:بیرون کشیدمش و با دیدن شماره

 سالم._

 صداش رو با تأخیر شنیدم:

 سالم. حالت چطوره؟_

 طعنه زدم:
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 های شما.از احوال پرسی_

 مکث کوتاهی کرد و بعد گغت:

 میام دنبالت فرودگاه._

 فکر نکنم امروز برسم مشهد._

 خوای بیای؟نمی_

 به قدری آروم این رو پرسید که حس کردم اشتباه شنیدم.

 چی؟_

 خوای این قهر رو تمومش کنی؟نمی_

رو  هاشخواست از زبون خودش دلتنگیسکوت کرد. تعبیر سکوتش سخت نبود؛ اما دلم می چند لحظه

 بشنوم.

 صدای نفس عمیقش رو شنیدم و بعد صدای گرم خودش رو:

وری ازت مثل زخم الی استخونه. سخته. تلخه. درد داره لعنتی. بحث کن. دعوا کن. قهر کن دوریت... د_

ترسم. تو اوج بچگی فهمیدم هر رفتنی اومدنی در پی نداره. بیا... از ها میاما نرو. مهرو من از رفتن آدم

و  د بعد پرخاشگرای که از نبود و نیومدن پدرش اول بهونه گیر شوقتی رفتی شدم همون آیهان ده ساله

بعد ساکت. همه گفتن کنار اومده اما هیچکس نفهمید کنار نیومدم فقط خودمو توی خودم کشتم. تو 

 ام کردی، زندگی کردن یادم دادی، بی انصافیه بری و این بار تو منو بکشی.اومدی زنده

اش باارزش شده نداخت. من برشد و این ترس قلبم رو به تپش میهاش ترس دیده میال به الی حرف

 بودم که ترس از دست دادنم رو داشت؟ قطعا شده بودم.

 آروم، با صدایی که دیگه سرد و غریبه نبود و گرم و پر از شور خواستنش بود گفتم:

 توی قطارم آیهان جان. پروازم به خاطر نقص فنی هواپیما کنسل شد._

 تاب خودش:بیصدای نفس راحتی که کشید رو از پشت گوشی شنیدم و بعد صدای 

دلم خیلی تنگته. خیلی وقته که ازم دور شدی؛ دقیقا از همون صبح لعنتی که تو اون حال بد ولت کردم _

 و رفتم.

 ی پنجره نشست و با لبخندی که کنج لبم نشسته بود پرسیدم:دستم روی شیشه
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 ر کردی؟کنه فکتو این مدت به این که دیگه هیچی تو رو مجبور به ادامه دادن با من نمی_

 توی این مدت فقط به جای خالیت فکر کردم. جای خالیت توی زندگیم درست عین تیغ توی گلویه._

 بهم وابسته شدی؟_

 بهت دل بسته شدم._

سردیِ پاییزی که توی دلم اتفاق افتاده بود جاش رو به گرمی تابستون داد. سردردم از یادم رفت و تپش 

 د.ام غوغا به پا کرتند قلبم توی سینه

 بهت دروغ گفتم، پنهان کاری کردم اما فقط به خاطر سها._

 دونم.می_

 بهش قول داده بودم از اتفاق اون شب به هیچکس حرفی نزنم._

 دونم.می_

 کاوه چی شد؟_

 دستگیر شد._

 خواسته برای من پاپوش بسازه؟اعتراف کرد که می_

 و به خیلی چیزهای دیگه._

 به چی؟_

 مکث کرد و بعد صدام زد:

 رو...ماه_

 هام خندید و جواب دادم:لب

 جانم؟_

کنه پس چرا باهام برادرت با خواهرم زندگیشو ساخته و دیگه هیچی تو رو محکوم به ادامه با من نمی_

 مونی؟می

 خندیدم.دید اما من براش میاون از پشت گوشی لبخندم رو نمی

 به حکم دلم._
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ترین لبخند دنیا اش که به چشم من جذابلبخندهای ساده حاضر بودم قسم بخورم که حاال اونم از همون

 های ریز و محوی افتاده.بود به لب داره و کنار چشم هاش چین

 قربون اون دلت._

ای دست صفت بود. لحظهشوکه برگشتم و به مردی که کنارم ایستاده بود نگاه کردم. همون مردکِ هیزِ بی

 د کردم که اون باز با پرویی بهم نزدیک شد.مون ایجاپاچه شدم و چند قدم فاصله بین

 صدای آیهان دیگه گرم نبود، کلفت شده بود و زمخت.

 کسی کنارته؟_

 فرصت جواب دادن بهش رو نداشتم. با اخم رو به مرد گفتم:

 لطفا مزاحم نشید._

 خیال خندید.بی

 مزاحمت چیه! دیر کردی خواهرت نگرانت شد._

 ای رو انتخاب کردید.ی مسخرهچرا خودش نیومد دنبالم؟ بهانه_

 الو مهرو؟ اون یارو کیه؟_

 خطاب به آیهان گفتم:

 صبرکن عزیزم._

 ش ادامه دادم.و رو به مرد و لبخند کریه

 تون بگم خودتون محترمانه مزاحمتتون رو تمومش کنید.قبل از این که به خانوم_

 ابرو در هم کشید و طلبکار گفت:

 کر کردم حالت بد شده.منو بگو که به فکر توام، ف_

 صدای فریاد آیهان از جا پروندم.

 اون مرتیکه کیه که به فکر حال زن منه؟!_

ای که مقابلش ایستاده بودم رو کشیدم و خودم رو داخلش انداختم. صدای جیغ زنی خیلی سریع در کوپه

 بلند شد و پیرمردی همراه با اخم از روی صندلی بلند شد و شاکی گفت:

 این کوپه دربسته.دخترجون _
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 در کوپه رو بستم و شرمنده گفتم:

جا. ام. اون بیرون کسی مزاحمم شد مجبور شدم برای خالصی از شرش بیام ایندونم حاج آقا. شرمندهمی_

 ی خودم.گردم کوپهتماسم که تموم بشه برمی

 با این که هنوز ابروهاش در هم بود، نشست و گفت:

 خیل خب._

 ذرخواهی کردم و خطاب به آیهان گفتم:از همسرش و دخترش ع

 عزیزم من بعداً باهات تماس بگیرم؟_

 صداش از شدت حرص و خشم دو رگه شده بود:

 در و پیکر رئیسی، مأموری، بازرسی، هیچی نداره؟اون قطارِ بی_

 ام رو عوض کنم.شه که کوپهداره اما نمی_

 ی شماست؟اون مرتیکه تو کوپه_

 البته با زنش._

 شه!زاحم تو میبعد م_

 جوابم سکوت بود. پرسید:

 ای که االن توشی خانومه یا آقا؟تو کوپه_

 دوتا خانوم یه آقا._

 بگو مَرده جاشو با تو و کوثر عوض کنه._

 شه که آیهان جان، دربست گرفتن.نمی_

 های ما بود که بلند شد و گفت:ی حرفانگار پیرمرد متوجه

 پیش خانومم و دخترم بمون.جا مشکلی نیست دخترم. شما این_

 زده گفتم:خجالت

 ببخشید حاج آقا._

 کتش رو از روی صندلی برداشت و در جوابم گفت:

 شند.طوری مزاحم ناموس مردم میناموسه که ایناشکالی نداره. خدا خیر نده هرچی آدم بی_
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عذرخواهی کردم. حاج خانوم تشکر کردم و از کوپه بیرون رفت. روی صندلی نشستم و از دختر و خانومش 

 کرد گفت:ی روسریش رو محکم میدر حالی که گیره

 خدا ببخشه مادر. پیش میاد دیگه._

 آیهان؟_

 هستم._

 قطع کنم؟_

 هروقت رسیدی زنگ بزن میام راه آهن دنبالت._

 خودم میام._

 شه لجبازی نکنی؟می_

 یگه دلم رو نشکنه گفتم:خواستم قشنگ و اساسی نازم رو بخره تا دجایی که میاز اون

 من هنوز ازت دلخورم. قول و قرارت با مادرت از یادم نرفته._

 خیل خب باشه؛ اما زنگ بزن بیام دنبالت._

 معلوم نیست ساعت چند برسم._

 هر ساعتی بود زنگ بزن._

 ای گفتم که باز تاکید کرد:باشه

 پس من منتظر تماستم._

 اُکی._

 بینمت.می_

ای بهم زد و شیطون چند دقیقه بعد کوثر هم اومد پیشم و کنارم نشست. سلقمه تماس رو قطع کردم.

 گفت:

 چشمش گرفته بودت._

خیال خندید. با آرامشی که عجیب بعد از تماس آیهان درگیرش شده بودم ای بهش رفتم که بیچشم غره

 به صندلی تکیه زدم و چشم بستم.

 هاش و مشتاق طلوع توی آغوش گرم و امنش بودم.حاال بیشتر از قبل دلتنگ دیدن شبِ آرومِ چشم
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 *** 

د از شون و بعی بامداد بود که به مشهد رسیدیم. اول کوثر رو رسوندم خونهدقیقا ساعت دو و یازده دقیقه

 این که خیالم از بابتش راحت شد اومدم باغ.

کوت یرجیر جیرجیرکی سباغ توی سکوت خوفناکی فرو رفته بود و گاهی صدای قار قار کالغی یا صدای ج

کرد. خیلی سریع به سمت ساختمون پا تند کردم. به شکوند و وحشت نیمه شب باغ رو دوبرابر میرو می

امید این که کلید در اصلی همراهمه داخل کیفم رو گشتم. با پیدا کردن کلید نفس راحتی کشیدم. اصال 

ای کمرنگ از نورِ آبی، رد خونه که شدم هالهخواست این موقع شب اهالی خونه رو بیدار کنم. وادلم نمی

 شد.تابید. صدای تیک تاک پاندول ساعت توی سکوت سالن شنیده میی آباژور داخل سالن میبه وسیله

ام رو از بین برد و یادآور این شد که توی این آروم در اتاق رو باز کردم. بوی گرم عطر آیهان حس غریبانه

 خونه آشنام.

 ای گذاشتم و با کندن روسری از سرم و مانتو از تنم، روی تخت خزیدم.مدونم رو گوشهسر و صدا چبی

 به طرز وحشتناکی خسته شده بودم و خواستار این تخت نرم بودم.

توی تاریکی اتاق چیزی از صورت آیهان مشخص نبود. آباژورِ روی پاتختی رو روشن کردم. دلتنگ دیدنش 

پهن شد و لبخند روی لبم نقش بست. با لباس بیرون خوابیده بود، حتما ی نور روی صورتش بودم. هاله

منتظر تماس من بوده تا بیاد دنبالم. و به احتمال زیاد فردا بحث مفصلی به خاطر این که تنها اومدم و 

 خبرش نکردم خواهیم داشت.

گذاشتم و نگاهم ریش مرتبش رو لمس کردم. سرم رو روی بالشت هام تهریز خندیدم و با نوک انگشت

 برای چند لحظه ی طوالنی از صورتش جدا نشد.

 «.دوریت... دوریت مثل زخم الی استخونه»صداش تمام مدتی که توی قطار بودم همراهم بود 

 دفعه از خواب پرید.هاش گذاشتم که یکی نرم و کوتاهی روی لبصورتم رو بهش نزدیک کردم و بوسه

 :آلودش پرسیدهاش کشید، با صدای دورگه و خوابکه دستی به چشم اول گیج نگاهم کرد و بعد از این

 مهرو تویی؟_

 کردم جواب دادم:طور که با لبخند محوم نگاهش میهمون

 نه ریحانه بود. بوسیدت و فرار کرد._
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 ابروهاش به هم گره خورد. تلخ و عصبی غرید:

 شی.گاهی خیلی مسخره می_

 خندیدم که کامال جدی گفت:

 حرفت خنده نداشت.اصال _

با همون لبخندی که از برگشتن آرامشم روی لبم حک شده بود دست دراز کردم و آباژور رو خاموش 

 کردم.

ای جز منم حق سوال مسخره جواب مسخره هم داره. یه جوری پرسیدی مهرو تویی انگار که زن دیگه_

 بوسیدنت رو داره.

 هم مشخص بود.ی ابروهاش و نگاه پر از حرصش توی تاریکی گره

 چرا زنگ نزدی بیام دنبالت؟ تمام شب منتظر تماست بودم._

 اوهوم از صدای خر و پفت کامال مشخص بود._

 رسی، گوش به زنگ تماست بودم.دونستم نصف شب میمی_

 حاال که خودم اومدم و مزاحم تو هم نشدم._

 اومدی.نباید تنها می_

 تنها نبودم، کوثر همراهم بود._

 تنها نصف شب...!دوتا زن _

 کوثر زن نیست._

 غرید:

 مهرو!_

 خنده کنان توی آغوشش خزیدم و با صدایی خسته ناله کردم:

 ام، بذارش برای فردا.توروخدا غر نزن. خیلی خسته_

 خوام بدونم چرا بهم زنگ نزدی که بیام دنبالت؟کنی؟ میچرا لجبازی می_

 کردم:صورتم رو فرو بردم توی گودی گردنش و زمزمه 

 خوابت کنم.خواستم بیچون نمی_
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 دستش به آرومی دور تنم حصار شد.

 اما کارت اشتباه بود._

 در حالی که مسخ عطر خوش گردنش شده بودم لب زدم:

 ام.خیلی خسته_

 شم دیگه؟این یعنی خفه_

 هام روی نبض گردنش نشست و با شیطنت زیر گوشش پچ زدم:لب

های بیرونت رو در بیاری زحمت جین منم بکش سروقت خواستی لبااین یعنی حاال که من اومدم، ه_

 سروان.

 تر توی بغلش حبسم کرد.دستش روی کمرم مشت شد و تنگ

 دخترک سرکش._

د شهام داشت سنگین میحالم توی اتاق پیچید و درست زمانی که پلکانرژی و بیی بیصدای خنده

 هاش شدم.و مجاب نوازش هاش رو روی موهام احساس کردمحرکت نرم انگشت

 اش توی گوشم پیچید:هاش روی سرم نشست و صدای مردونهلب

 دلم برات تنگ شده بود ماهِ دلم._

 *** 

م رو میل دستای رنگم پوشیدم. بیشرت خاکستری رو از داخل کمد برداشتم و روی تونیک سورمهسویی

توی خونه شال یا روسری سرت کنی،  ها دراز کردم. واقعا سخت بود تمام روزبه سمت یکی از شال

 اومد.مخصوصاً روزهای تعطیل که مرتضی خونه بود و پوالد سر زده می

ها، صدای ی پایین رفتم. حین پایین اومدن از پلهگوشی و هندزفری رو از روی پاتختی برداشتم و به طبقه

 سمن رو از داخل سالن شنیدم که خطاب به آیهان گفت:

 بود، چرا نرسوندیش؟ریحانه دیرش شده _

 چرا من باید برسونمش مادر؟_

 ای.چون تو مرد این خونه_

 ی شخصی دخترعمو نیستم.اما راننده_
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 آیهان!_

ره ی حلیم رها کرد و خیکنار ستون ایستادم و دست به سینه بهش تکیه زدم. آیهان قاشق رو توی کاسه

 به صورت مادرش جدی گفت:

تم ای به ریحانه نداشدست برداری؟ انگار هربار باید یادآوری کنم که عالقه خوای از این اصرارمادر کی می_

 و ندارم و نخواهم داشت.

 ای نداشتی.تو به مهرو هم عالقه_

 ای مکث، فوراً جواب داد:بدون لحظه

 اما االن دارم._

 سمن شوکه خندید.

 تو به چی این دختر خوش کردی؟دلِ_

و دستی به پشت گردنش کشید که چشمش به من افتاد. کامال  نگاه آیهان از صورت مادرش جدا شد

ا هاش کش اومد و بطور که دست به سینه ایستاده بودم به روش لبخند زدم که آهسته لبریلکس همون

 خنده رو به مادرش جواب داد:

 هاش.خنده_

 ش گفت:لبخند روی لبم غلیظ شد. سمن گیج نگاهش کرد و آیهان با همون شکرخنده ساده و عمیق

ای برای حفظ زندگیم نیست؟ دلم کنارش خوشه مادر. نخواه هاش خوشه. دلیل قانع کنندهدلم به خنده_

 هام بگذرم.که از خوشی

با  طور داشتهاش که ایندلم درست عین یک روز پر نور تابستونی گرم بود و قلبم برای بوسیدن لب

قراری شد بیش روی دلم به جا مونده بود، می«تخوامنمی»ی منفور هاش مرهمِ زخمی که از کلمهحرف

 کرد.می

 ام.گم مهرو دختر بدیه؛ اما نگران ریحانهمن نمی_

های بیش از حدتون رو توی این زمینه رفع کنم چون کاری از دستم برنمیاد و از من نخواین که نگرانی_

 شم.شرمنده تون می

 سمن با ناراحتی گفت:
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 تقلبی آزمایش ژنتیک گول بزنی؟چطور تونستی منو با جواب _

 ی حلیم دوخت و شرمنده گفت:زده نگاهش رو به کاسهآیهان خجالت

 خودتون باعث شدین. من گفتم به اون ازدواج مایل نیستم و شما گوش نکردین._

 پس اگه به خاطر بچه و قراری که با من گذاشتی نبود برای چی رفتی خواستگاری مهرو؟_

 .مونمین ازدواج رو پذیرفتم؛ اما االن به خاطر دل خودم دارم پای انتخابم میاول به خاطر سارگل ا_

 سمن نگاه دقیقی به صورت آیهان انداخت و با تعلل پرسید:

 عاشق شدی؟_

 جواب آیهان تنها لبخندی کوتاه اما واقعی بود. نگاهش رو به سمت من چرخوند و پرسید:

 خوای بیای صبحانه بخوری؟نمی_

 طرفم چرخید و با دیدنم نه تعجب کرد نه شوکه شد.سر سمن به 

 صبح بخیر عروس._

 ام رو از ستون گرفتم و به میز غذاخوری نزدیک شدم.تکیه

 صبح شما هم بخیر. حال قلبتون چطوره؟_

 . خوبم. بشین، آیهان اول صبح رفته برای تو حلیم خریده.ممنون_

 لبخند متشکری به روی آیهان زدم.

 خورم.خوام ورزش کنم. بعد از ورزش حتما میاالن میممنون اما من _

 ابروهای سمن باال پرید و لبخندی توأم با حسادت روی لبش نشست.

 کردم.منم اگه نازکش داشتم حتما ناز می_

 از پشت میز بلند شد که آیهان باخنده گفت:

 مادر!_

 باشی. ای بهتره با زنت تنهامیرم کلینیک دیدن سها. حاال که تا ده خونه_

 ی هندزفری بودم گفتم:طور که مشغول باز کردن گرهوقتی از میز دور شد همون

 خواد به ریحانه نزدیکت کنه...مادر عجیبی داری؛ وقتی نیستم می_

 نگاه از هندزفری گرفتم و با خنده رو بهش ادامه دادم.
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 کنه.وقتی هستم خونه رو برای من و تو خالی می_

هام رو حرکت دادم تا های ظریفم ته ریشش رو نوازش کردم و جوری انگشتگشتاخم شیرینی کرد. با ان

 هام بشه.ی لمس دستدیونه

 کردم به ته ریش و انگشتر عقیق یه مرد دل ببازم.هیچ وقت فکر نمی_

 ای گرفت. خم شدم به طرفش و نزدیک صورتش با شیطنت پچ زدم:جای اخم شیرینش رو لبخند مردونه

 باغ ورزش کنیم.بیا بریم ته _

 اش غلیظ شد. دستش رو کشیدم و دنبالم راه افتاد.از منظور نهفته توی کالمم خنده

 بستم گفتم:هام رو محکم میدر حینی که بند کتونی

 ی دو، تا ته باغ.مسابقه_

های ایون به پایین دویدم. ام از روی پلهبهش فرصت فکر کردن ندادم و خیلی سریع بعد از اتمام جمله

کردم ازم جلو زد. وسط باغ نفس نفس زنان ایستادم و بلند ناله چه که فکرش رو میخیلی زودتر از اون

 کردم:

 آخ._

 ی درد روی صورتم ظاهر کردم.لحظه ای ایستاد و نگاهم کرد. مچ پام رو گرفته بودم و اخمی به نشونه

 رو پر کرد. مونی بینبا نگرانی فاصله

 چی شد؟_

 تر از قبل به دویدنم ادامه دادم. جیغ زدم:یلی زود با سرعت از کنارش رد شدم و سریعنیشخندی زدم و خ

 هیچی فقط گول خوردی._

 از همون فاصله داد زد:

 این نامردیه._

 دویدم جوابش رو دادم:زمان که میهم

 ادعای مردونگی ندارم._

 برگشتم و خیره به صورت اخموش خنده کنان عقب عقب رفتم.

 زنم جناب سروان. من یه شیر_
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رو  هاشبه درخت پیر و تنومند زردآلو تکیه زدم و نگاهِ همراه با لبخندِ شیطونم رو ازش نگرفتم. دست

های شلوار مشکی آ دی داسش فرو برد و با طمئنینه بهم نزدیک شد. مقابلم ایستاد و طره توی جیب

 ساکن شده بود رو با انگشتش کنار زد. مویی که با سرکشی از زیر شالم بیرون افتاده بود و روی صورتم

 ی مِهرِ نگاهش شده بود.خونهکرد؛ خیره، با آرامشی که همنگاهم می

م هاش شد. با خجالت آروی توی چشمهای نگفتهتاب حرفاز اتصال طوالنی نگاهمون دلم لرزید و قلبم بی

و سرم رو باال کشید و دوباره  ام نشستهاش گرفتم که دستش زیر چونهخندیدم و با شرم نگاه از چشم

 نگاهش رو پیوند زد به نگاهم.

 تنها دختری هستی که هم شرمش قشنگه هم شیطنتش._

 هام چی؟ اونا هم قشنگن؟دلخوری_

 هاش روی اجزای صورتم نشست.تر شد، تا حدی که تنش چفت تنم شد و هرم نفسبهم نزدیک

 زد:کاوید لب در حالی که با نگاه گرمش صورتم رو می

 هنوز از دست من دلخوری؟_

 نباشم؟_

 باش؛ اما بیا با حرف زدن حلش کنیم نه با رفتن و قهر کردن._

 رفتم.اون یه سفر کاری بود، باید می_

 هام زمزمه کرد:ام رو گرفت و خیره به لببا انگشت شست و اشاره به نرمی چونه

 از چی دلخوری؟_

 تو با..._

هاش رو بسته بود و هام صدام توی گلو محکوم به حبس شد. چشمبهاش روی لبا نشستن ناگهانی لب

 های قلبمون به هم دیگه.هاش شده بود اتصال تپشاتصال نگاهمون قطع؛ اما بوسه

 هامهام رو دور گردنش حلقه کردم و با بستن چشمهاش دوبرابر شد. بازوهام که خندید شدت بوسهلب

 توی این مسیر پرشور همراهیش کردم.

 دفعه کمی عقب رفت و گنگ پرسید:کی

 گفتی از چی دلخوری؟_
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 کردم نزدیک صورتش پچ زدم:هام نگاهش میطور که با لبخندِ چشمهمون

 دیگه مهم نیست._

 بار من زیر درخت زردآلو توی فصل برگ ریزان با یک دنیا شور خواستن بوسیدمش.و این

این آشتی کنون به سراغم اومده بود، سرم رو روی  و با آرامشی که دوباره از پای درخت زردآلو نشست

 هام خوابیدم.توجه به کثیف شدن لباسهای زرد، بیپاش گذاشتم و روی برگ

ا روی ام تهای گرمش گردی صورتم رو، دقیقا از روی شقیقه. انگشتاش هم آغوش نگاه براقم بودنگاه تیره

 ن از نگاهم رو نداشت گفت:طور که میل دل کندام رو نوازش کرد و همونچونه

وقتی خبر مرگ بابا رسید مامان ترسید از این که بهم بگه پدرت مرده، واسه همین بدون این که بهم _

گم پسرم. همون روز زندگیم سیاه شد. سیاه و تاریک. چیزی بگه لباس سیاه تنم کرد و گفت تسلیت می

از حرصِ انتقام خودم رو گم کردم؛ اما تو که خیلی تاریک. گاهی میون این تاریکی از خشم، از کینه، 

ی کوچیک نور هجوم آورد به زندگیم و تو شدی چراغ زندگیم. دفعه از یه روزنهاومدی سیاهی رفت. انگار یه

چراغ زندگی من ماهه. غروب نکن ماهِ من. قهر نکن عزیزم. یادت نره اگه نباشی یکی تو تاریکی خودشو 

 کنه.گم می

م چندان به مره« برگرد نامردم اگه زخمی که به دلت زدم رو مرهم نشم»فرودگاه بهم گفتشبی که توی 

هاش درست مثل یک اتفاق نادر شدنش ایمان نداشتم؛ چون آیهان زبون چندان نرمی نداشت و ابراز عالقه

ه تنها ان نطور گرم شده با مهر نگاهش یقین داشتم که آیهبودند؛ اما حاال از صمیمیم همین قلبی که این

 های مسیر سخت زندگیه.همدم خوبی برای زندگیمه، بلکه مرهم خوبی هم برای باال و پایین شدن

هام رو به عقیق سرخ انگشترش که تنها یادگار دستش رو که هنوز مشغول نوازش صورتم بود گرفتم و لب

 پدرش بود چسبوندم.

 داشتم.پدرش رو دوست داشت و من به همون اندازه خودش رو دوست 

 هاش.تر از هر وقتی همراه با برق آرامش چشمبار عمیقلبخند زد، این

ات اومدین خواستگاری سارگل و مادر اون شرط رو گذاشت، وقتی رفتید و از شبی که همراه خانواده_

با مهرو ازدواج »اومد رو پرسیدم، در جوابم گفت مادر دلیل اون شرطی که اون موقع به نظرم مسخره می

باورم نشد که توی ذهن مادرم برای «! و ازش بچه دارشو و بعد طالقش بده و با ریحانه زندگیتو بساز کن
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ی سیاهی باشه. یا شاید هم فقط دنبال یه راه بود برای حل مشکل ژنتیکی من و ریحانه تو همچین نقشه

بخت نشدن ریحانه و گره زدن من و اون بهم. مادرم همیشه از شدت نگرانی و ترس آزار دیدن یا خوش

دار خوبی شه و امانتکرد؛ چون اعتقاد داشت اگه با من ازدواج کنه خوشبخت میخواستگارهاش رو رد می

صدات  ی کبود و بغضبوده و اون دنیا از طرف عموعلی دِینی به گردنش نیست. شبی که زیر بارون با گونه

. نه واسه موهای هیت کنم دلم برات لرزیدهای عاشق خواهرم و برادرت همراازم خواستی برای وصال دل

بلندت که زیر اون چهارقد گل درشت خیس شده بودن و فرهای ریز و درشت خورده بودن. نه واسه لرزش 

ردند خومردند و سُر میزدن روشون و بعد از بوسیدنت میهای بارون بوسه میات و رنگ لبات که قطرهچونه

زد چقدر برادرتو دوست داری و ت لرزید؛ اشکی که فریاد میروی زمین. دلم واسه اشک توی چشما

دونم اون شب واقعا به خاطر سارگل جواب منفیم تغییر کرد یا واسه مهربونی زندگیش برات مهمه. نمی

اش اش بسته ست و مطمئن شده بودم برای خانوادهدختری که بهم ثابت شده بود جونش به جون خانواده

که جوابم موافقتم رو شنید خیال کرد به خاطر حرف اونه و چیزی که ازم خواسته، کنه. مامان هرکاری می

 دونست دلم جامونده پیِ نگاه خیس دخترِ خانوم دکتری که ازش دل خوشی نداشت.نمی

هاش کشیده هاش به سمت چشماش قفل کردم. نگاهم از روی لبهای مردونههام رو الی انگشتانگشت

هاش هم پیدا بود. لبخند زدم، ساده و با یک دنیا آرامشی که از شنیدن شمشد. صداقت کالمش از چ

 هاش توی دلم رخنه کرده بود.حرف

 گفتی.کاش زودتر بهم می_

 االنم دیر نشده._

 ها با این تصور که ریحانه رو دوست داری نخوابیدم.اما من خیلی شب_

 زندگی باهام ادامه میدی ساکت موندم. منم با این تصور که فقط به خاطر زندگی برادرت داری به_

 من زندگیمو با تو دوست داشتم، از همون اول._

 اولش کجا بود؟ روزی که مادرم بردت دکتر برای معاینه؟_

 اش، با لبخندی آروم، لب زدم:خیره به نگاه شرمنده

یادت بمونه  بزنم زیر گوشت تا»دقیقا از همون روزی که منو از مطب کشیدی بیرون و سرم داد زدی _

 «.هرکس هرکاری گفت انجام ندی
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 خندید و ادامه دادم.

 یه جاهایی بدقلقی کردم. گریه کردم. خسته شدم اما کم نیاوردم و نخواستم که تنهات بذارم._

 دستم روی قلبش نشست.

آوردم و گریه شدم و نه کم میکردم، نه خسته میجا محفوظه نه بدقلقی میدونستم جام ایناگه می_

 کردم.می

 دست اون هم روی قلبم نشست.

 جا محفوظه؟انصافیه من نفهمم، جای من اینحاال که فهمیدی بی_

 ی پهنش چسبوندم.سرم رو از روی پاش برداشتم و خزیدم توی آغوشش و سر به سینه

 محفوظه._

 از کی؟_

 نجوا کردم:هام اول نبض گردنش رو لمس کرد و بعد کمی خودم رو باال کشیدم و زیر گوشش لب

تر شه آهستهموهاتو وا نکن بانوی موبلند باد عاشقت می»دقیقا از همون شبی که زیر گوشم خوندی _

 «.بخند، شهر من این شبا تو فکر سرقته واسه گرفتنت دنبال فرصته

چ ی کم پهاش همراه با لبخند روی پیشونیم نشست و از همون فاصلههام پیچید و لبدستش دور شونه

 زد:

 خوامت ماهِ دلم.خوامت. من خیلی مییم_

های قشنگش، درست توی همون صبح پاییزی زیر درخت زردآلو دقیقا عین گل توی آغوش و من با محبت

 این کاکتوس پر از احساس البه الی خارهاش تنیدم و شکوفه دادم.

***   

 دوازدهفصل 

در خونه رو باز کردم و وارد شدم. با شون داشته بودم با کلیدهایی که هنوز مثل یک شیء باارزش نگه

میل و به آرومی در رو ی روی لبم پر کشید. بیشنیدن صدای خنده و صدای ظریف آالله لبخند ذوق زده

هایی که هنوز هم متعلق به من بودند عوض رو با دمپایی کتونی هایبستم و کیفم رو آویز کردم. کفش

جایی که از خل کیفم برداشتم و نگاهی به صورتم انداختم. از اونام رو از داجا کنار در، آینهکردم. همون
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نها سر و صدا تجا بیرسیدم. همونی بابا، یکم به هم ریخته و خسته به نظر میباشگاه اومده بودم خونه

هام مالیدم. شالم رو همراه مانتوم آویز کردم و موهام رو باز کردم. دستی رژی که همراهم بود رو روی لب

اولین  رهون کشیدم و ماه گرفتگی روی پیشونیم رو زیر خروار موهام مخفی کردم. هیچ وقت یادم نمیبهش

ام کرد آالله بود. اون موقع بچه بودیم و کالس اول، االن بزرگ ی سیاه مسخرهکسی که به خاطر این لکه

یه سوسک سیاه روی »کرد پچ میها پچره که تو گوش تمام بچهشدیم؛ اما من هیچ وقت از یادم نمی

 «.پیشونی مهروئه

شد اعتماد به نفسم تا چند روز پایین باشه و مدام نفس عمیقی کشیدم. آالله همیشه با رفتارش باعث می

 دنبال عیب و ایرادهای خودم بگردم.

داشتم با خودم دعا کردم دستی به تاپم کشیدم و صافش کردم. در حالی که به سمت سالن قدم برمی

 م که حموم نداشت.کنیم و برای هزارمین بار لعنت فرستادم به باشگاه زپرتیروبوسی ن

طور که روی کاناپه نشسته بود متعجب به عقب برگشت و با دیدن مامان با شنیدن صدای قدم هام همون

 زده خندید.من، شگفت

 عزیزم! تو کی اومدی؟_

 لبخندی به روی آالله و مادرش زدم و بعد از پشت کاناپه خم شدم و مامان رو بوسیدم: 

خواستم سورپرایزتون کنم که با دیدن آالله جون و خاله آزیتا خودم سورپرایز همین االن اومدم. می_

 شدم.

 مامان با خوشحالی گفت:

 خوش اومدی دخترم._

دم. با خوش رویی احوالم رو پرسید و با لبخند جوابش رو دادم. کاناپه رو دور زدم و با خاله آزیتا دست دا

طور که انتظار داشتم آالله به دست دادنی کوتاه اکتفا کرد و بدون این که حالی از من بپرسه در همون

 جواب احوال پرسی من کوتاه جواب داد:

 خوبم ممنون._
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 هام رو رویی پای چپم انداختم و دستی زرشکی رنگ نشستم. پای راستم رو روکنار مامان روی کاناپه

ای به آیهان دادم. از ناخن بلند خوشش هایی که کوتاه بودند فحش آب کشیدههم گذاشتم. با دیدن ناخن

 اومد.نمی

 زدم و عادتم شده بود گفتم:رو به خاله آزیتا که دوست مامان بود؛ اما چون از بچگی خاله صداش می

 چطوره؟ خوب هستن؟ چه خبر؟ احوال آقای سلیمانی_

 اش رو از روی عسلی برداشت.خاله آزیتا لبخند گرمی زد و فنجون قهوه

 خوبه عزیزم. خبری نیست. تو چه خبرا؟_

 ای جز کار و باشگاه نیست.سالمتی شما. هیچ خبر دیگه_

 لبخند خاله آزیتا رنگ شیطنت گرفت و لحنش کمی خاله زنکی شد.

 خت نیست؟ هست؟شوهرت خوبه؟ زندگی متأهلی که س_

ی ازدواجم لغزید. شاید اوایل هیچ حس خاصی به این حلقه نداشتم؛ اما حاال به هرچیزی نگاهم روی حلقه

ام با انگشتم حلقه دم؛ حسی ترکیب از ارزش و احترام.کرکرد احساس پیدا میکه به آیهان ربط پیدا می

ی بابام. شاید یکم دیر میرم خونه»دادم رو لمس کردم و یاد این افتادم که چند لحظه پیش بهش پیام 

ت خواست مخالفجایی که دلم نمیاز اون«! علیک سالم»و اون در جوابم با طعنه فرستاده بود « بیام خونه

کنه یا از سر اجبار قبول کنه، براش ویدیو فرستادم و تا جایی که تونستم توی ویدیو لبخند زدم و با 

نداخت به جون دلش. با این که ویدیو رو که کرد و زلزله میستش میهام سهام دلبری کردم. خندهحرف

فاده قرار نشد از نقطه ضعف من سواست»توی تلگرام براش فرستاده بودم دیر سین کرد؛ اما در جوابم فرستاد 

ه بود مستبدانه فرستاد« آخه برای تو نخندم پس برای کی بخندم؟»و من با شیطنت گفته بودم «! کنی

 «.فقط تو»و درجوابش با کمال میل گفته بودم  «فقط من»

ام گرفتم. انگار بیش از حد توی جواب دادن مکث کرده بودم. با همون مامان که صدام زد نگاه از حلقه 

 لبخندی که از یاد آیهان روی لبم نشسته بود، در جواب خاله آزیتا گفتم:

 زندگی متأهلی که خیلی خوبه._

 شیطون ادامه دادم.

 شدم.دونستم ازدواج و زندگی مستقل انقدر خوبه زودتر عروس مییاگه م_
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 مامان خندید و با مهری آشکار دست گذاشت روی دستم و نوازشم کرد. خاله آزیتا با مهربونی گفت:

 الهی شکر. ایشاال همیشه خوشبخت باشید._

 اش رو روی عسلی گذاشت. در همین حین گفت:آالله خم شد و فنجون قهوه

 ی شوهر صاحب استقالل باشه؟از زندگی مستقل که خبری نیست. کی رو دیدی با وجود خانواده البته_

 اش خللی توی لبخندم ایجاد کنه.نذاشتم کنایه

ی جدید. اولش یکم سخت بود چون شناختی ازشون نداشتم؛ اما حاال که من دیگه کنار اومدم با خانواده_

 وبه.چی ختریم و همههمو شناختیم باهم راحت

 های خوش فرمش در هم گره کرد.هاش رو روی سینهآالله به پشتی کاناپه تکیه زد و دست

 خود شوهرت چطوره؟ آدم خوبیه؟ شنیدم فرزند شهیده؟_

 درسته. متأسفانه پدرش توسط یه باند خالفکار ربوده و تیربارون شده._

 اش در هم رفت و لحنش رنگ دلسوزی گرفت.چهره

 با یه مرد خشک مذهب؟حتما خیلی سختته _

 خیلی سریع در مقابل قضاوت و برداشت غلطش جبهه گرفتم.

 طوری نیست.نه! آیهان اصال این_

 ادامه دادم: تر و با اطمینان کاملمحکم

کنم که نه شأن خودم بیاد پایین و نه به اعتقادات و دونه که جوری رفتار نمیبه من اعتماد داره و می_

 آیهان اگه مرد خشک مذهبی بود من همچنان شاغل نبودم.غیرت اون توهین بشه. 

 با لبخند ملیحی به حرفم پایان دادم.

 .خوب نیست آدما رو بدون شناخت ازشون قضاوت کنیم_

ود دونم؛ اما هرچی که بآالله در حالی که کنج لبش کج شده بود نگاهم کرد. پوزخند بود یا ریشخند نمی

چون من به چیزی که گفته بودم ایمان کامل و یقین کافی داشتم. آیهان نتونست حال من رو به هم بریزه 

 جوری که بودم پذیرفته بود و دوست داشت.منو همین

 انگار حرف آالله به مامان برخورده بود که با لحنی به ظاهر دوستانه گفت:
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داره  هم فرقت باهای بینیکنم سوراختو پیش کدوم دکتر عمل کردی؟ حس میخاله جون گفتی بینی_

 و اصال میزون نیست.

 رو کرد به من و پرسید:

 نه مهرو؟_

 کشیدم متعجب پرسیدم:لبخند بدجنسم رو گاز گرفتم و بعد از این که زبونم رو جای گزیدگی لبم 

 شو عمل کرده؟مگه آالله بینی_

 رو به خود آالله که حاال اون پوزخند کنج لبش نبود ادامه دادم.

 اصال مشخص نیست._

 لبخند زد.

 دونم. خیلی طبیعی در اومده.می_

 نه عزیزم. منظورم این بود که... اصال کوچیک نشده._

 لبخندش محو شد و غیظ کرد.

 هنوز ورم داره._

 رو به مامان هم مطمئن گفت:

 ی کارش خیلی راضی بود.دکترم که از نتیجه_

 مامان با خنده حرفش رو زد:

 ترشه؟گه ماست من کدوم ماست بندی می_

 خاله آزیتا نالید:

 منم راضی نبودم بره زیرتیغ جراحی؛ اما خب طبق معمول مرغ خانوم یه پا داشت._

 یش نتیجهدونست عمل بینیمشخص بود این بحث بیش از حد آالله رو آزار میده؛ چون خودش هم می

 خوبی نداشته. رو به مامانش گفت:

 . کلی کار دارم.بریم دیگه؟ من هنوز چمدونم رو آماده نکردم_

 با کنجکاوی گفتم:

 یره ایشاال.خِ_
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 نگاهی به مامان انداختم که لبخندش پر کشیده بود و صورتش در هم شده بود.

 خوای بری؟این موقع سال کجا می_

 های آالله برق زد و با هیجانی که از صداش پیدا بود گفت:چشم

 بودروم._

 متعجب تکرار کردم.

 بودروم!_

 گفت: ،ای زد و زودتر از آالله که دهن باز کرد برای توضیحسرفهمامان تک 

گرم صحبت شدیم من یادم رفت بپرسم. عزیزم گرسنه نیستی؟ زنگ بزنم پدرت از اون کیک _

 هایی که دوست داری سر راهش بگیره عصرونه بخوریم؟فنجونی

 دوندم.خیلی کوتاه جواب مامان رو با تشکر دادم و مشتاق چشم روی آالله برگر

 چه خبره ترکیه؟_

 آالله با شور هیجان انگیزی که از لحنش هویدا بود جواب داد:

 شه؟ی بین المللی رقص باله امسال بودروم برگزار میدونی جشنوارهمگه نمی_

 لبخندم رنگ باخت.

 خوای بری؟تو می_

 متعجب شد.

 اوه مای گاد من فکر کردم تو هم میای._

 کج خندیدم؛ مصنوعی و تلخ.

 دونستم قراره بودروم فستیوال باله برگزار بشه.نه. من اصال نمی_

 های بعد.کنه. غصه نخور عزیزم ایشاال سالزندگی متأهلیه دیگه، آدمو درگیر می_

 لبخندی به روش زدم که زیادی پژمرده بود.

 ای یا فقط تماشاگر؟شرکت کننده_

 بار فقط تماشاگر.این_

 خوش بگذره بهت عزیزم._
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دیدم بهترین روزهای عمرم ی ایران آموزش میخوای بری سوئد؟ من زمانی که توی سازمان بالهنمیتو _

رفتم کنی. شاید اگه نمیکنند که به معنی واقعی کلمه با باله زندگی میجا باهات کاری میرو داشتم. اون

 کردم.سوئد االن به این خوبی باله تدریس نمی

د ترین اساتید باله شده بود. شایتوی سوئد آموزش دید یکی از برجسته دونستم. به لطف دورانی کهمی

ترسیدم؛ چون اون دقیقا همون جایگاهی رو داشت که من برای همین هم همیشه از برخورد با آالله می

ترسیدم از رو به رو شدن باهاش؛ چون دیدن اون میون آرزوهای خودم، به همم در آرزوش بودم. می

 ریخت.می

 م پر از حسرت بود؛ اما سعی کردم صدام شکستم رو فریاد نزنه.لبخند

 کنم.من خیلی وقته که دیگه به رفتن به سوئد فکر نمی_

 آالله به شوخی گارد گرفت و با خنده گفت:

های رزمی ای که خودتو توش غرق کردی دفاع شخصی رو سفت و سخت چسبیدی. آخه باله کجا رشته_

 خورد.به باله نمیی تو کجا! از اولشم روحیه

من دوست داشتم باله رو زندگی کنم؛ اما نشد. بابا دوست نداشت. بابا آرزوش بود من خانوم دکتر بشم، 

. از نظر بابا بشم و خانوم باشم و خانوم بمونم« خانوم»خانوم مهندس، حتی خانوم معلم. دوست داشت 

 ها خانوم نبودند.رقاصه

 ساختگی بودنش ضایع بود گفت:ای که بیش از حد مامان با خنده

 مهرو تصمیم داره توی مدارس به عنوان معلم تربیت بدنی مشغول بشه._

 من همچین تصمیمی نداشتم، این تصمیم بابا بود چون دوست داشت من خانوم معلم باشم.

 آالله تاک ابرویی باال داد و نیشخند زد.

 نشستگی تأمینی.شی، مبارکه. تا آخر عمر با حقوق بازکارمند دولت می_

 آروم گفتم:

 فعال که با همین باشگاه هم خوشم. پذیرش توی آموزش و پرورش کار آسونی نیست._

 خاله آزیتا وارد بحث شد.

 کنند.این همه مدرسه غیر انتفاهی خاله جون، به راحتی قبولت می_
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 آالله گفت:

م بدک نباشه. حداقل از اداره کردن کنتر فکر کن. حقوقشونم فکر میآره به نظر منم رو این قضیه جدی_

 طور نیست؟یه باشگاه زپرتی که بهتره. این

زویی خواست باز به خاطره آردر جوابش تنها به تکون کوتاه سرم اکتفا کردم. نفس عمیق کشیدم. دلم نمی

 که ازش فقط حسرت به جا مونده بود بغض کنم و اشک بشم.

 زد خطاب به من گفت:می آالله در حینی که کمربند بارونیش رو گره

 گاهی بیا سالن به من سر بزن._

 سرش رو باال آورد و طعنه زد:

تو که اجازه نداری بری سوئد؛ اما عموسهراب بهت اجازه میده بیای سالن من برای آموزش. یا نکنه این _

 اجازه رو هم نداری؟

تمام آرزوهایی که توی خودم و بعد خندید که یعنی این حرفش شوخیه؛ اما شوخیش نیش زد به درد 

 کشته بودم و به خاک سپرده بودم.

 بدون این که کنترلی رو لحن عصبیم داشته باشم گفتم:

 از سر حسادت با من رفتی دنبال رقص باله! تو بشی استاد من؟ تو به من آموزش بدی؟ تویی که_

 مامان شوکه اسمم رو صدا زد و آالله ابرو در هم کشید.

 ی؟چرا عصبانی شد_

 آرزوی منو ازم دزدیدی. *چون تو درست عین یه قوی سیاه_

 قو. داستانش رو می تونید در گوگل مطالعه کنید(. )قوی سیاه: مربوط به رقص باله دریاچه

 پوزخند زد و با نگاهی تحقیر آمیز وراندازم کرد.

 گاه به خودت بندازی.اما اونی که عالمت قوی سیاه رو داره تویی، بد نیست موهاتو کنار بزنی و یه ن_

 مامان با اخطار اسمش رو صدا زد:

 آالله._

 خودش شروع کرد خاله جون._

 یادتون نره شما دیگه بچه نیستید._



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

834 
 

 ام روی دلم گذاشته بود هنوز تازه بود.اما اون داغی که توی بچگی این دختر با گرفتن لباس باله

گرفتم و سرپوش گذاشتم روی درد حسرتی  کرد. لب روی هم فشردم. نفسمامان با سرزنش نگاهم می

 های آالله تشدید شده بود.که با طعنه و کنایه

 خوام.معذرت می_

 هم گره خورده رو به خاله آزیتا گفت: همون ابروهای در آالله با

 بریم دیگه._

له تنها آالخاله در حین بوسیدن مامان ازش تشکر کرد و لبخند کوتاه و البته سنگینی هم به روی من زد. 

 به خداحافظی کوتاهی اکتفا کرد و رفتند اما قبل از رفتن باز نیش تر زد به قلبم:

راستی ماه آینده قراره کنسرت بانوان، تهران تاالر وحدت برگزار بشه. من توی اون کنسرت اجرا دارم و _

دونی که ه میدنبال مجوزشم. هه اسمش رو مجبوریم به جای باله بذاریم اجرای حرکات کالسیک، آخ

 ها.فرستم رفیق بچگیی مخصوص، ردیف اول برات مینامهجا باله حرومه. دعوتاین

 رفت؛ اما قبل از رفتنش من رو بد آوار کرد. 

 مامان بعد از بدرقه کردنشون به سمت من اومد و تا حالم رو پرسید با پرخاش گفتم:

 چرا باید حالم بد باشه؟_

 های طرف مقابلش، گفت:رو حفظ کرد و در جواب پرخاشگریمثل اکثر مواقع آرامش خودش 

 زنیم.تر که شدی حرف میآروم_

 من آرومم._

 مطمئنی؟_

 نفس گرفتم و بغض سنگین توی گلوم رو پس زدم و با حرص گفتم:

و  ی من زد زیر گریهگه بیا زیر دست من آموزش ببین. اون دختر بچه که با دیدن لباس بالهبه من می_

گه بیا شاگردمشو؛ اما من...! من خواد حاال شده استاد رقص باله و به من میهای من میلباس گفت عین

 خواست.خواستم نه اون چیزی که بابا میچی شدم؟ هیچی. نه اون چیزی که خودم می

 ره مهروجان.گاهی دنیا بر وقف مراد ما پیش نمی_

 !آالله پیش بره و برای من نه؟ مراد وقف چرا باید بر_
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 کنی؟تو به آالله حسودی می_

 کردم اعتراف کردم:برای اولین بار به اون چیزی که همیشه انکارش می

کنم؛ چون آالله دقیقا همون چیزی شده که من تو رویاهام بودم. لباس باله آره. من به آالله حسودی می_

ه همون شب تو مهمونی لباسمو ب مال من بود اما وقتی آالله زد زیر گریه بابا بدون این که نظر منو بپرسه

خره؛ اما هیچ وقت اجازه نداد آالله داد و من موندم و یه رویای عریان. به من گفت مامان دوباره برات می

 دید و من با هزارجورتر که شدیم آالله زیر دست بهترین استادها آموزش میشما دوباره برام بخری. بزرگ

های زیرزمینی آموزش رفتم توی باشگاه های زپرتی و کالسمیکردم دروغ و پول توجیبی که جمع می

جا و کنکور دیدم. هجده ساله که شدم آرزوی من بود برم سوئد؛ اما آالله رفت و من موندم اینرقص می

 دادم و شدم اینی که االن هستم.

 های مختص یک مادر گفت:مامان با مهربونی

 گیری؟دست کم می اینی که االن هستی خیلی خوبه. چرا خودتو_

 چون کمم. من برای خودم کمم. کمم که نتونستم به آرزوهام برسم._

 توجه به نگاه ناراحت مامان از سالن بیرون رفتم. مانتوم رو پوشیدم و شالم رو روی سرم انداختم.بی

د زآالله مثل همیشه برنده شده بود و با پرستیژ خاص خودش که موقعیت اجتماعی موفقش رو داد می

 هاش شکسته بودم.من رو به هم ریخته بود و من مثل اکثر اوقات مقابل چشم

درست وقتی که کیفم رو از روی آویز برداشتم در خونه باز شد و بابا وارد شد. نگاهم رو ازش دزدیدم و نَم 

 زیر چشمم رو گرفتم.

 خوشحال گفت: 

 بَه ماهِ بابا! راه گم کردی گل دختر؟بَه_

ت. شناخهام آشکار بشه؛ اما بابا عین کف دستش من رو میم و نذاشتم بغضم از چشمبه روش لبخند زد

ی تیزی داره و از بوی نفسم حال خوب و بدم رو تشخیص میده؛ اما خودش کردم بابا شامهگاهی حس می

 «.های تارمفهمم ماه شبمن با یه نگاهت حالتو می»گفت می

 هام پرسید:خیره به چشمی شیرینی رو روی جاکفشی گذاشت و جعبه

 حالت خوبه؟_
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 اش رو بوسیدم.قد بلندی کردم و گونه

 بینم بهترم هستم.االن که شما رو می_

دونست حتی اگه دریایی از حسرت هم بشم مقابل بابا . مینگاه مامان هم تحسین داشت هم دلسوزی

 ایستم.نمی

 کجا شال و کاله کردی؟ قدم ما سنگین بود؟_

 شه.حرفیه! باید برم خونه. آیهان نگران میاین چه _

 اخم کرد.

 ی غریبه ست که نگرانت بشه؟جا خونهمگه این_

 نه نه اما..._

ی بابات هیچ اما و اگری قابل توجیه نیست. این همه مدت پیش اون بودی یه شبم واسه نموندن خونه_

 پیش ما باش.

 لبخند محوی زدم.

 خونه کار دارم. برم بهتره._

 شد توی صورتم. دقیق

 شناسم.هاتو خوب میانگار یه چیزی شده، من این بهونه گیری_

 مامان کت بابا رو از دستش گرفت و کوتاه و مختصر توضیح داد:

 جا بودن.آالله و رزیتاجون این_

 بابا با لحن نامالیمی گفت:

 خب؟_

ابا ب«! له نقطه ضعف دخترتهخودت بفهم که آال»صدا گفت مامان نگاهی معنادار بهش انداخت، انگار بی

 هم فهمید که گفت:

 دونه.خوان از ما خدا میفهمم ما که با اینا ارتباطمونو قطع کردیم اینا چی میمن نمی_

 با دستش به سالن اشاره کرد.

 برو بشین که کلی باهات حرف دارم._
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 اما من اصال حوصله نداشتم. تا خواستم بهانه بیارم به روم اخم کرد.

 بره سهراب، حالش خوب نیست. بذار_

 دفعه از کوره در رفت.بابا یک

 حالش خوب نیست؟ چرا؟_

 رو به من توپید:

 تو چیت از اون دختره کمتره؟_

 ساکت موندم و سر به زیر انداختم. مامان گفت:

 ی این موضوع حرف بزنید و به نتیجه برسید.حرف بزن مهرو. یه بار برای همیشه درباره_

 من گفت:بابا قبل از 

 ای؟ خیلی سال پیش به نتیجه رسیدیم.چه نتیجه_

 لب باز کردم:

 اما این موضوع برای من تموم نشده بابا._

 عصبی چنگی به موهاش زد.

 خوای مهرو؟تو چی می_

 آرزوهام رو._

 آرزوی تو چی بود؟ رقاص شدن؟_

 بالرین شدن._

 پوزخند زد.

 ای با رویاهای بچگانه.هی سادهجده سالهکردم عاقل شدی اما هنوز همون دختر فکر می_

 با بغض نالیدم:

 رویاهای من بچگانه نبودن، زندگیم بودن._

 هام غرید:بهم نزدیک شد و با صدای محکمش خیره به چشم

 جا ایرانه و تو یک ایرانی. و توی ایران باله حرومه.این_

 شه.ها که ملیت سرشون نمیآرزوها و خواسته_
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نم پشت تونم تحمل کاد بگیری چیزهایی رو آرزو کنی که به نفعت باشند نه به ضرر. من نمیاما تو باید ی_

 سر دخترم حرف باشه که دختر فالنی رقاصه.

 بالرین بابا._

 داد زد:

فهمند بالرین چیه و کیه! رقص رقصه، باله و تانگو و تکنو هم ی این جامعه چه میمردم عقب مونده_

 نداره.

 ام لرزید.پر شد و چونههام از اشک چشم

 شه برم؟باشه بابا. می_

 عصبی پرسید:

 کنی؟چرا گریه می_

 .اراده بغضم ترکیدبی

 خواستم نشدم.من اونی که خودم می_

 بابا ناامید گفت:

 خواستم نشدی.اونی هم که من می_

 و صدای محمدحافظ توی گوشم پژواک کرد:

 شود.شود که نمیشود که نمیگاهی نمی_

 اینی که االن هستم رو دوست ندارم.من _

 های خیسم.های پر از مهرش نگاه دوخت به چشمهاش قاب گرفت و با چشمبابا صورتم رو میون دست

 اما اینی که االن هستی رو من خیلی دوست دارم._

 رضربان قلبی که از ناراحتی کند شده بود نرمال شد و با اشتیاق کوبید. همین هم خوب بود. خانوم دکت

 نشده بودم اما پدرم دوستم داشت و همین جای شکرِ خدا و افتخار به خودم رو داشت.

 آغوش نگاه تَرم.های گرمش بود و نگاهش همهنوز صورتم بین دست

ات که رقص باله بود ادامه بدی؛ چون دوست داشتم فقط رو درست تمرکز کنی. من نذاشتم به عالقه_

ئد چون اول از همه دوریت برام سخت بود و بعد بازم از رقاصه نذاشتم وقتی هجده سالت شد بری سو
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کرد بری شد. غیرتم قبول نمیتر میشدن یا بالرین شدنت متنفر بودم؛ چون دختر من باید خیلی موفق

ها نداشتیم و دلمم یه کشور غریب و زیر دست اساتید مرد رقص یاد بگیری. ما از این تابو شکنی

توجه به مخالفت من نرفتی سوئد؟ باشی. اما مهرو تو خودت چرا هیچ وقت بیخواست تو تابوشکن نمی

 تونستی اما نرفتی. چرا؟تونستی؛ چون مینگو نمی

 چون شما برام مهم بودین. رقص رو دوست داشتم؛ اما شما رو بیشتر دوست داشتم._

 هاش رو به پیشونیم چسبوند و زمزمه کرد:لب

 وم کن.پس برای همیشه این بحث رو تم_

 ای که نثارم کرد.ام رو پاک کردم و لبخند زدم از شیرینی بوسهاشک روی گونه

 ببخشید خیلی یهویی به هم ریختم._

 لبخند زد.

 دیگه هیچ وقت خودتو با بقیه مقایسه نکن. تو انقدر ارزشت باال هست که با هیچ کس قابل قیاس نیستی._

 لبخندم عمق گرفت؛ اما دلم هنوز بغض داشت.

 ی شیرینی رو از روی جاکفشی برداشت و با لبخند گفت:امان جعبهم

 ی خانوادگی موافقید؟با یه عصرونه_

 برای این که یقین پیدا کنند حالم خوبه با تبسمی محو گفتم:

 جای هاوش خالی._

 هام حلقه شد و منو با خودش به سمت سالن کشید.های بابا دور شونهدست

 شیم.هم جمع میتولدت نزدیکه. دوباره دور_

 با اشتیاق گفتم:

 ی من.البته خونه_

های فنجونی به سالن بردم. لبخندی همراه با آرامش به روم زد. چای رو خودم دم کردم و همراه کیک

ای دور دختر عصرونه رو با خنده خوردیم؛ اما افسار ذهنم از دستم در رفته بود و ته ذهنم توی گذشته

و اش رریخت و لباس بالهصدا اشک میها بیاتاقش، داخل کمد مابین لباس دیدم که تویای رو میبچه

 خواست که پدرش داده بود به دوستش آالله.می
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و حسادت من به آالله شاید از همون روز شروع شد. از همون روزی که لباس رویاهام رو پوشید و با ذوق 

 باال و پایین پرید.

*** 

 رلی نداشتم. فرمون رو کج کردم و تغییر مسیر دادم به سمت باشگاه.روی بغض و حرکات عصبیم هیچ کنت 

توجه به تاریکی دلگیر عصرِ پاییزی داخل کیفم دنبال دسته کلیدم گشتم. با پیدا به کیفم چنگ زدم و بی

های باشگاه پایین رفتم. کیفم رو روی میز پرت کردم و به کردنش خیلی زود قفل در رو باز کردم و از پله

از  ها روهایی که با لباس دفاع شخصی انداخته بودم رفتم. تمام قابها و عکسها و تقدیرنامهحکم سمت

 .روی دیوار کندم و به زمین کوبیدم

 ها هیچ کدوم رویای من نبود.این

راه جا همتونستم رو راست باشم. جلوی بابا نه؛ اما اینجلوی بابا نه؛ اما توی خلوت خودم، با خودم که می

 هام رو فریاد بزنم... و زدم؛ انقدر فریاد زدم که صدایتونم شکستبا تنهایی، توی این باشگاه لعنتی که می

دا نه، صام بلند شد و دو زانو روی زمین افتادم. به میزم تکیه زدم و اشک ریختم. این بار بیهق گریههق

 ام.کنه بابت رویای ممنوعهشنوه و سرزنشم میبلند، بدون ترس از این که بابا صدام رو می

دادم، مرد بود و غیرت داشت. برای دخترش آرزوهای بزرگ داشت؛ اما به خودمم حق به بابا حق می

 دادم که برای آرزوها و رویاهایی که از بچگی باهاشون خو گرفتم سوگواری کنم.می

هام بستم. گرمی اشک صدای زنگ گوشیم برای چندمین بار بلند شد. سرم رو به میز تکیه زدم و چشم

ها نشون شکست بود. نشون نخواستن و نتونستن. نشون از دویدن سوزنده و چندش بود؛ چون این اشک

و نرسیدن. نشون از باختن. باخته بودم، رویاهام رو، آرزوهام رو، از همون اول، از همون روزی که بابا لباسم 

. هام فریاد زدمصدا با اشکهام بیرو میون لباسرو داد به آالله و من سکوت کردم و درد شکستگی دلم 

من از همون روز رویاهام رو به آالله باختم. حاال اون یک استاد رقص موفق بود که مدرکش رو از سازمان 

ی ایران گرفته بود و من...! من یک استاد دفاع شخصی که دلش رو خوش کرده به رنگ مشکی باله

 کمربندش و دان پنج!

 نالیدم:با درد 

 خواستم نبود.این اون چیزی که من می_
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صدای پیام گوشیم میون نجواهای غمگینم پیچید. دست دراز کردم و کیفم رو از روی میز چنگ زدم. 

؟ تو جواب نمیدیچرا گوشی. »ی اشکم پیام آیهان رو خوندمگوشیم رو از داخلش برداشتم و از پشت پرده

 «.نگرانت شدم مهرو

 روی صفحه کیبورد به حرکت در آوردم و نوشتم:هام رو انگشت

 «.من یه چیزی باشگاه جا گذاشته بودم، برگشتم باشگاه االن میام خونه»

انگار فهمیده بود یک چیزی شده، شاید هم مامان بهش خبر داده بود که حالم خوب نیست و با بابا بحث 

 کردم چون فرستاد:

 ؟«دوتایی باهم بیرون بخوریم. موافقیخوام امشب شام رو خودم میام دنبالت. می»

 «.موافقم»کوتاه فرستادم 

دیگه پیامی از طرفش دریافت نکردم. گوشی رو گذاشتم کنارم روی زمین و کف هردو دستم رو روی دوتا 

ی شد. دلم بهانه گیرهام فشار دادم. نفس عمیق کشیدم؛ اما امشب هیچی حریف این بغض کهنه نمیچشم

واست، خخواست، دلم رفتن به فستیوال رقص باله رو میهام رو میی بچگیلباس باله خواست، دلم اونمی

 خواست، دلم...ی آکادمی بلشوی رو میدلم شرکت توی مسابقه

ها کشیده شد. با دیدن قامت آیهان و های محکمی نگاه هراسونم به سمت پلهبا شنیدن صدای قدم

 جب گفتم:های آشناش ترسم از بین رفت؛ اما متعچشم

 چه زود رسیدی!_

 لبخند محوی زد.

 خیلی وقته اون بیرون منتظرتم._

 ی سردم رو نوازش کرد.هام به لبخند باز شد و اشک از حصار چشمم خارج شد و گونهلب

 خواست.حاال دلم آغوش این مرد رو می

و  ارم نشستهای شکسته به سمت صورتم برگشت. بدون سوال، اخم و کنجکاوی کننگاهش از روی قاب

هاش محکم دور تنم حصار شد. چشم بستم. یک شب گفته بود تو حرف به آغوشش خزیدم. دستمن بی

سر و صدای منِ پر از هیاهو بود. کاش باشه، گفت، آغوشش شهر امن و بیمتعلق به آغوش منی. راست می

 به قدری غرق حال خوبی منتش،اش باشه و آغوش بیهمیشه. وقتی اون باشه و نگاه سیاهش، لبخند ساده
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خانواده ساختن با »بازند و تنها آرزویی که به چشمم میاد ها رنگ میشم که حسرتکه کنارش دارم می

 کشه رویتوضیح خواستن بغلم گرفته و دست میحرف و بی، با همینی که سفت و محکم، بی«اونه

 د.خوشه و با نوازششون از خود بیگیسوهایی که با عطرشون مست می

 هام و لبخند لبم نگاهش کردم.اش برداشتم و با نَم چشمسرم رو از سینه

 موهامو دوست داری؟_

 خودتو دوست دارم._

گفت دوستم داره. اولین از جوابِ رک و صریحش حیرت کردم. ناباور خندیدم. این اولین بار بود که می

 ام شده بود.قرارگاه عاشقانهبار! توی همین باشگاهی که دوستش نداشتم؛ اما حاال توی ذهنم 

ردم. هاش کهای لرزونم رو درگیر لبی کت چرم سیاه رنگش رو توی مشتم گرفتم و با چشم خیس لبیقه

 هام نجوا کردم:بوسیدمش و میون بوسه

 شه. اگه اسم حال خوبم عاشقی نیست پس چیه؟تو که میای حالم خوب می_

 ام رو گرفت و لب روی چشمبا انگشت شستش اشک روی گونهرنگ شب بود. لبخند زد. با آرامشی که هم

ده هایی که دردشون نفس گیر شتونست بهتر از این باشه برای حسرتخیسم گذاشت و چه تسکینی می

 نفسم.شد همکم داشت میهای مردی شده بود که کمآغوش نفسبود و حاال نفسم هم

 های تو رو نداره.هیچی توی این دنیا ارزش اشک_

 های اون هم خندید.هام خندید و لبلب

 خندیدی.دونستی تمام عمرت میدونی با خنده چقدر قشنگی که اگه مینمی_

دونستم خواستنش رو فریاد هام که میپیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و نگاهش رو به اعماق چشم

 زنند، دوخت.می

 هات باختم.من دلم رو به همین خنده_

 هاش نوازش کرد. نجوا کرد:لبخط لبخندم رو با 

 دل من خوشه به همین لبخندت._

 هاش الی موهام حرکت کرد و چشم بست و عطر موهام رو نفس کشید.پنجه

 گیری.هام رو میبه خدا گناهه که با اشکات دل خوشی_
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کم هاش قشنگ بود. انقدر قشنگ که دل فرصت طلبم ناز کرد و تلنگر زد به بغضی که داشت کمحرف

 هقم توی آغوش گرمش بلند شد.کرد؛ اما با تلنگر دلِ بهونه گیرم شکست و صدای هققب نشینی میع

 نالیدم:

 دلم گرفته._

 تر از قبل به آغوشم کشید. بودنش خوب که نه، محشر بود.محکم

 جا.دونستم برای خالی کردن خودت میای اینچی رو بهم گفت. میمادرت بهم زنگ زد. همه_

 هام خیره شد و گفت:له گرفت و من رو از مأمنگاه امنم جدا کرد. به چشمکمی ازم فاص

اش حرف بزنیم و به قول مادرت یه بار برای همیشه با این موضوع کنار بیا به جای گریه کردن درباره_

 بیای.

 با غم ناله کردم:

 خوام، بشم؟شه اون چیزی که میبا چی کنار بیام؟ با این که نمی_

 تونه رویاهای من رو بپذیره.ین سکوت یعنی اون هم درست عین بابا نمیسکوت کرد و ا

 خره به حرف اومد.شم دوخته بودم بهش که باألمنتظر چ

 .تو همین االنش هم یه زن موفق و کامال مستقلی_

 اما بالرین نیستم._

 اما خوشبخت که هستی؟ یا نکنه نیستی؟_

خت مون ایجاد کرد. واقعیتش این بود که خوشبطوالنی بینسوالش من رو به فکر فرو برد و سکوتی نسبتا 

ای که بابا به آالله داده بود. همیشه از دور بودنِ رویای بالرین بودم، همیشه. همه چیز داشتم ااِل لباس باله

 دم.ی کافی شکرگذاری نکری چیزهایی که داشتم به اندازهشدن شکایت داشتم؛ اما هیچ وقت بابت بقیه

 تم آیهان اما...من خوشبخ_

 حرفم رو برید.

ی پدرم رو پیدا نکنم و تمام عمرم اما نداره مهرو. زندگی ادامه داره حتی اگه بالرین نشی. حتی اگه جنازه_

ا ای ازش پیدی شهدای گمنام برای پدری که گمنام نیست اما جنازهها رو بشورم و توی قطعهقبر غریبه

دواجش امید برگشتن پدرم رو ازم نیست درد دل کنم. زندگی ادامه داشت حتی بعد از این که مادرم با از
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طوری که هستی دوست دارم، گرفت. زندگی ادامه داره ماه من. زندگی ادامه داره خانومم. من تو رو همین

 خودت چرا خودتو دوست نداری؟

 من رقصیدن رو دوست دارم آیهان._

 کی منعت کرده از رقصیدن؟ برقص. تمام عمرتو اما برای من._

 میون بغضم خندیدم.

 خودخواه._

 اون هم خندید.

 پدرت و غیرتش، رقص رو انتخاب کردی؟ رقص، من، خودخواه منم یا تو که از بین_

ای که با بابا خوردم جا نبودم و شکمم از عصرانهمن رقص رو انتخاب نکردم که اگه کرده بودم االن این_

 سیر نبود.

 نش نکن؛ مثل وقتی که منو انتخابپس مردونه پای انتخابی که کردی بایست و کسی رو بابتش سرز_

کردی. اولش به خاطر هاوش اما هیچ وقت هاوش رو سرزنش نکردی، االنم همین کارو بکن. اگه واقعا 

 کنی رقصیدن و بالرین شدنپدرت رو بیشتر از رقص دوست داری پای این انتخاب بمون؛ اما اگه فکر می

 وهات.ارزشش بیشتر از غرور و غیرت پدرته برو دنبال آرز

 ام از فشار بغضم لرزید. لب روی هم فشردم و ناله کردم:چونه

 کنه.ای به غیرتش وارد نمیخوام به بابا بفهمونم بالرین شدن من لطمهمن فقط می_

 ها سخته.درک کردن غیرت یه مرد واسه زن_

 تو توی تیم بابایی._

 من با هرچیزی که تو رو ازم دور کنه مخالفم._

 اهش قاطع و محکم بود.لحنش مصمم و نگ

جا، بذار اما من با هرچیزی که تو رو از من دور کنه ذاری خودخواهی، غیرت، تعصب بیاسمشو می_

 کنی؟تو اجرا بذاری؟ این کارو میتونی االن بری سوئد، فقط کافیه مهریهمخالفم. تو می

 خیلی سریع همراه با هراس جواب دادم:

 نه! معلومه که نه._
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 جدی پرسید:

 چرا؟ مگه بالرین شدن رویای تو نیست؟_

هام باخته بودمش به آالله، بلکه از تصور چیزی که گفته بود. هق زدم؛ نه از حسرت آرزویی که توی بچگی

 ی مزخرفی.گذشتن از آیهان و زندگی مشترکمون به خاطر رقص؟! چه مقایسه

 های خیسم بود.هنوز نگاه منتظرش به چشم

 .اما تو هم رویای منی بالرین شدن رویای منه_

 کرد.های دوست داشتنی که قلبم رو زیر و رو میلبخند زد، از همون ساده

ذارم پای خودت. یا من ارزشم بیشتره یا رقص، خودت . انتخاب رو میکنممن از هیچ کاری منعت نمی_

ساختن و با من بچه دار انتخاب کن. انتخاب تو چیه؟ رویای بالرین شدن یا رویایِ با من موندن و با من 

 شدن؟

 اش گذاشتم. با بغض و خنده گفتم:هام رو محکم دور گردنش حلقه کردم و سرم رو روی شونهدست

 مونو ندی به ریحانه انتخاب من رویای با تو بودن و با تو ساختن و با تو بچه دار شدنه.دی بچهاگه قول ب_

 شد.اش توی سکوت باشگاه اکو های مردونهصدای خنده

 ره نه؟هیچی از یادت نمی_

 زیر گوشش پچ زدم:

ها بهم فرصت غم و غصه تو از یادم ببر، تمام اینا رو. انقدر غرق خوشبختی بکنم که هیچ وقت خوشی_

 خوردن ندن.

اش رو جایی روی نبض گردنم گذاشت و با خودش پچ تر دور کمرم حلقه کرد و بوسههاش رو محکمدست

 زد:

 هیچ وقت صاحبِ غمت و دلیل غصه خوردنت نشم. خدا کنه که خودم_

ی هام بود و پرنسی سوار بر اسب سفید بچگیمردی که آرزوش این بود دقیقا مرد بود. مردی که شاهزاده

جور که توی دنیای بچگیم برد. حاال همون پرنس اومده بود؛ اما اوناومد و من رو به قصر خودش میکه می

 وتی! اول به اجبار اومد و بعد با دلش ادامه داد.کردم نه. جور متفاتصور می

 اش گذاشتم و با چشم بسته عطر دودی و گرمش رو نفس کشیدم.سرم رو روی سینه
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رفت، کنار کرد و میای که مامان برام تعریف میها بعد از تموم شدن قصهوقتی بچه بودم اکثر شب_

ا اون بره به قصر الماس. امسفیدش میاد و منو می نشستم به انتظار پرنسی که با اسبی اتاقم میپنجره

 ها غیرواقعی هستند.های توی قصهکم که بزرگ شدم فهمیدم شاهزادهاومد و کمنمی

سرم رو باال کشیدم و اون با پایین انداختن سرش نگاهش رو به وصال نگاهم رسوند. لبخند زدم و لبخند 

 زد.

های دروغی برام قصه بخونه گفتم من هیچ وقت با قصه خواستها یه شب که مامان میهمون موقع_

کنی؟ اون موقع ای رو براشون تعریف میزنم تا بخوابند. خندید و پرسید چه قصههام رو گول نمیبچه

 ای تعریف کنم که دروغ نباشه.هامون چه قصهدونم برای بچهجوابی نداشتم که بدم اما حاال می

 رش ادامه دادم.مکث کردم و با دیدن نگاه منتظ

کنم که اول با اخم اومد، با دعوا و اسلحه و بعد با اجبار تن داد ای رو تعریف میی شاهزادهبراشون قصه_

به ازدواج؛ اما بعد با تمنای دلش پیش شاهزاده خانوم موند و براش میون بازوهاش از آغوشش قصری امن 

 و گرم ساخت.

 با شیطنت ادامه دادم.

 وندن و جادوگری به اسم ریحانه هیچ وقت نتونست عشقشون رو شکست بده.و تا ابد باهم م_

 هاش اخم شیرینی کرد.میون خنده

 غیبتش رو نکن._

 دستم پشت گردنش نشست و سرش رو بیشتر پایین کشیدم و آروم بوسیدمش.

 جلوی من ازش طرفداری نکن._

 ای عمیق جبران کرد و لب زد:ی کوتاهم رو با بوسهبوسه

 ای حرف نزن.با منی به جز خودت از کس دیگهوقتی _

 هام گرفت.هام رو برق عشقِ توی چشملبخندم به بغضم چیره شد و جای برق اشک

خواد؟ بالرین شدن یا زندگی شادش مادرت حرف خوبی زد، گفت سال هاست مهرو نفهمیده که چی می_

ی ن به سوئد و آموزش توی سازمان بالهرو کنار خانوادهاش؟ امشب همون شبیِ که باید تصمیم بگیره. رفت

. من نهکبار هر تصمیمی بگیری پشتته و حمایتت میاش موندن؟ مادرت گفته اینایران یا کنار خانواده
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کنم، انقدر برام عزیز شدی که قلبم اجازه نده غیرتم رو سد رسیدن به رویاهات بکنم. به حرمت منعت نمی

 ذارم اما...حترام میاحساسی که بهت دارم به رویاهات ا

 سکوت کرد و با سکوت پر معناش نگاهم کرد و انتخاب من رو از لبخندم فهمید که با اشتیاق گفت:

 از امشب قراره که فقط برای من برقصی. فقط برای من._

 با اطمینان لب زدم:

 فقط برای تو._

 های مانتوم رو باز کرد. لبو دکمهکلیپس موهام رو باز کرد و مشتاقانه نگاهم کرد. شالم رو از سرم کشید 

 زد:

 رقص ماه قطعا دیدنیه._

با اشتیاقی که از نگاه منتظرش سرازیر وجودم شده بود بلند شدم. مانتوم رو از تنم کندم. دستگاه پخش 

ام های مخصوص رقص هیپ هاپ رو رد کردم و روی آهنگ مورد عالقهباشگاه رو روشن کردم و آهنگ

 توقف کردم.

بار های بلند و ظریفم. مقابل نگاه سیاه و منعطفش. اینهای پام و با حرکت دستروی پنجه رقصیدم،

بار تمام ذهنش درگیر من و کرد، برعکس هروقتی که رقصیده بودم و فکرش مشغول بود، ایننگاهم می

از مهرش  ها و انعطاف بدنم شده بود. آروم بودم، با حرکات بدنم زیر نگاه مملوحرکت پیچ و تاب دست

رقصیدم، تر از همیشه بودم. من رویاهام رو از دست نداده بودم، هنوز هم میتر از هر وقتی و خوشبختآروم

کردم منتها تنها زیر نگاه گرم های پام و هنوز هم باله رو زندگی میکردم با پنجههنوز هم عاشقی می

 مردی که خودش شده بود رویای جدیدم.

ی ی واقعی بود من بودم. منی که صاحبِ شاهزادهبه آالله باخته بودم؛ اما اونی که برندهام رو شاید لباس باله

 قوی سفید شده بود و قوی سیاه تنها مونده بود.

تونستم به خاطرش از رویای تونست وارد زندگی من بشه و من میآیهان بدترین مرد خوبی بود که می

 .بالرین شدن که هیچ، بلکه از خودم هم بگذرم

 ش شد بهترین رویای دخترماه.هام رو گرفت خود لعنتیاون مرد معامله بود. وقتی رویای بچگی

 رقصیدم...و من هنوز می
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هاش گرفت و با برق چشمروی سن نه، بلکه توی قلب مردی که یک لحظه هم چشم از حرکات بدنم نمی

 کرد.من و هنرم رو تحسین می

***  

 فصل سیزده

 هام رو محکم به هم کوبیدم و با صدای بلندی خطاب به تمام شاگردها گفتم:دست 

 پل بزنید ببینم._

های اعتراض آمیزشون بلند شد. با انگشتم به ساعت روی دیوار خسته و وا رفته نگاهم کردند و صدای ناله

 اشاره کردم و گفتم:

 پنج دقیقه به وقت کالس مونده. زود باشید._

های انعطاف پذیرشون پل کدوم هر جایی که ایستاده بودند به عقب خم شدند و با بدن تک به تک هر

ای کرد و نفسش رو هاش شد و به کمر روی زمین افتاد. نالهزدند. هما خیلی زود تسلیم فشار روی دست

 مبا صدا بیرون فرستاد. لبخندی روی لبم نشست. دستم رو به سمتش دراز کردم. کمی خجالت زده نگاه

 کرد و بعد دستش رو به دستم داد و بلند شد.

 اشکالی نداره. تالشت خوب بود._

هاشون به رختکن رفتند. با خستگی خودم مدتی بعد پایان کالس رو اعالم کردم و همه برای تعویض لباس

ی ورو روی صندلی رها کردم و گوشیم رو از روی میز مقابلم برداشتم. موهام رو که دورم پریشون بودند ر

ای ی آیهان رو بگیرم تصویرش روی گوشیم افتاد. با تک خندهام جمع کردم. همین که خواستم شمارهشونه

 پر هیجان سریع جواب دادم:

 خواستم االن باهات تماس بگیرم.اِ آیهان منم می _

 ی آرومش رو شنیدم.صدای خنده

 سالم._

 ای بلند جوابش رو دادم:با خنده

 م زمان به یاد هم بودیم خیلی جالبه، مگه نه؟!سالم. این که هردو ه_

 اتفاقه دیگه، پیش میاد._
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 ای که هنوز توی صدام پیدا بود تشر زدم:با همون خنده

 ذوقی.واقعا که خیلی ضدحال و بی_

 تر به گوشم رسید.اش دقیقاین بار صدای خنده

 هنوز باشگاهی؟_

شون رو باز کردم. در همین حین که های ریز بینگرهتک وار الی موهام کشیدم و تکهام رو شونهپنجه

 مشغول مرتب کردن موهام بودم جوابش رو دادم:

 آره. همین االن کالسم تموم شد._

 جا میام دنبالت. باید بریم جایی.نبمون همو_

 کنجکاو پرسیدم:

 کجا؟_

 یه جای خوب._

 این جای خوب اسم نداره؟_

 باشگاهتم.آماده باش تا نیم ساعت دیگه جلوی _

ان دادم. مون پایای کوتاه به مکالمه«باشه»با این که خیلی مشتاق بودم بدونم قراره کجا بریم با گفتن 

مشغول بافتن موهام شدم و با کش مویی که دور مچم بود انتهای بافت رو بستم. به رختکن رفتم. تمام 

ام رو تعویض کردم. کوثر درگیر مراسم هها آماده بودند. مانتوم رو از داخل کمدم برداشتم و لباسبچه

عقدش بود و تمام این هفته رو غیبت کرده بود. باید از همین االن به فکر یک کادوی درست و حسابی 

براش باشم. با انداختن شالم روی سرم از رختکن بیرون رفتم. تمام شاگردهام رفته بودند و باشگاه خالی 

ها از باشگاه خارج شدم. ساعت شش و با خاموش کردن چراغ شده بود. کیفم رو از روی میزم برداشتم

ردی. کعصر بود؛ اما هوا تاریک شده بود. با این که هنوز پاییز بود انگار روزهای اواخر اسفند رو تجربه می

کردم دستم رو به سمت قفل در دراز کردم. زمان که خودم رو به خاطر پالتو برنداشتن سرزنش میهم

 از پشت سرم گفت: ایصدای مردونه

 خانوم سعادت؟_

 برگشتم که نگاهم با مردی خوش پوش و جوون برخورد کرد.
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 بله بفرمایید؟_

 هام بود پرسید:طور که نگاهش به چشمهمون

 مهرو سعادت؟_

از نگاه خیره و بدون پلک زدنش چندان خوشم نیومد. ابروهام به هم نزدیک شد و صورتم کامال جدی و 

 غریبه.صدام یخ و کامال 

 بله. امرتون؟_

دستش به سمت در باشگاه رفت و بازش کرد. تا خواستم لب باز کنم و دلیل این کارش رو بپرسم با شدت 

بیام  دام کوبید که این کارش باعث شد به عقب پرت بشم و با کمر فروی سینهکف دستش رو به قفسه

قل خوردم. صدای جیغ تیز اولم در اثر شوکه ی منتهی به باشگاه رو پله پانزدهروی پلکان باشگاه. تمام 

های کمرم پیچید... و بعد تک مهرههای بعدیم به خاطر دردی بود که توی تکشدنم بود اما صدای جیغ

و لعنت به پله های سنگی این زیرزمینی که  کشید.فقط درد بود که توی کتف و شونه و سرم رعشه می

 اسم باشگاه رو یدک می کشید.

م کردم چشی سرم حس میها، دقیقا کنار میزم بدنم توقف کرد. از شدت دردی که توی ناحیههانتهای پل

هام رو به سختی باز کردم و با تصویری که دیدم درد از یادم رفت و وحشت تمام تنم بسته بودم. الی پلک

ی ند. اون لحظه تنها چیزها پایین اومدهایی تند و البته محکم از پلهرو احاطه کرد. دوتا مرد هیکلی با قدم

اهمیت نداشت گوشی و کیفم و طالهای کمی که همراهم بود. حتی این که نفسم رو هم بگیرند که برام 

هام برام وحشتنی نداشت اما عفتم...! تنم...! پاکیم...! از شدت ترس به درد تنم غلبه کردم و با کمک دست

ی میز برخورد جمع کردم و به عقب خزیدم. به تنهام به روی زمین رو و فشار به زمین، تن پخش شده

لم داده بود یکی از مردها، دقیقا همونی که هُ پناه و با دنیایی از هراس توی خودم جمع شدم.کردم و بی

 وَری نگاهم کرد.مقابلم ایستاد و با پوزخندی یک

 ترسیدی؟_

 از شدت ترس لکنت گرفته بودم.

 خوای؟از...از من...چی...چی می_

 اش نشست.م شد و مقابلم روی زانوهای تا شدهخ
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 شناسی؟منو نمی_

کردم؛ اما دیگه دردی رو با تکون سرم حرفش رو رد کردم. لغزش خون رو از بینی و پیشونیم حس می

دوند توی جسمم و روحی که خفقان گرفته بود از شدت افکار کردم فقط ترس بود که ریشه میحس نمی

نی ی ذهنم عقب نشیدادند؛ اما با حرفی که مرد زد یک لحظه افکار تیرهالن میترسناکی که توی ذهنم جو

 های مغزم درگیر حرفش شد.کردند و تمام سلول

 ی رالی منو ندیدی؟اون شب توی بزرگراه، مسابقه_

 کردم.اش نگاه میهای پر از کینهگیج و منگ به چشم

 همون شبی که پلیس رو خبر کردی._

ام پردازش کرد و اون شب رو به یاد آوردم. کمی آروم گرفتم، قرار نبود به تنم دست آشفتهخره ذهن باأل

 درازی بشه و همین برای آروم گرفتنم کافی بود.

 غلتیدند.هام که توی اشک میهای چشملرزید، درست عین مردمکصدام می

 خوای؟االن از من چی می_

 های پر از هراسم.چشمتر به تر شد و نگاهش خیرهبهم نزدیک

دونی کیا عادت نداره کسی حقش رو بخوره. اون شب قرار بود من با یه برد حسابی کل سالم رو می_

 بسازم؛ اما با کار تو مجبور شدم برای خالص شدن از بازداشتگاه یه چیزی هم از جیبم بذارم.

 ابروهاش رو باال فرستاد و پرسید:

 این یعنی چی؟_

 ساکت نگاهش کردم خودش جواب خودش رو داد:و وقتی من منگ و 

 این یعنی نه تنها نبردم بلکه به خاطر کار توی یه الف بچه ضرر هم کردم._

 من...من..._

ی مرتعشم هاش به چونههام رو روی هم فشار دادم. انگشتدفعه خم شد به طرفم که با وحشت چشمیک

ز بین ای نسبتا بلند اتمام صورتم پیچید و نالهچنگ زد و فکم رو حریصانه توی مشتش فشرد. درد توی 

 بارید، از تشدید درد توی صورتم سرعت گرفت.هام میهام خارج شد. اشکی که از چشملب
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های عصبیش روی صورتم نشست و از حس بوی الکلی که تر شد؛ تا حدی که هرم نفسکیا بهم نزدیک

و درد معده هم به تمام دردهایی که توی تنم حس ام به هم ریخت هاش پیدا بود محیویات معدهاز نفس

 کردم اضافه شد.می

 های اشکیم غرید:از همون نزدیک خیره به چشم

تر تر از اونم نتونسته حق منو بخوره پس قبل از این که از این سگگی کله گندهبه اون هاوش عوضی می_

کنه وگرنه دفعه بعدی به تهدید  بشم خودش با پاهای خودش بیاد پاتوق و حساب اون شبش رو تصویه

 .های ماشین خوشگلمفرستم زیر چرخی اون شب رو به هم زدی میکنم و تویی رو که مسابقهاکتفا نمی

 با دستم به مچ دستش چنگ زدم که درد توی کتفم پیچید. عضالت صورتم در هم رفت و ناله کردم:

 گی.داری زور می_

شد.  ام حبساش نفس توی سینهرتم کوبید که از شدت ضربهدفعه چنان دستش رو به سمت چپ صویک

پرت شدم روی زمین و کیسه بوکسی که در تیررس نگاهم بود دور سرم به چرخش در اومد. نگاهم تار 

 کرد.ام رو تحریک میشد و سرم سنگین. بوی نفس آغشته به الکل کیا هنوز نزدیکم بود و معده

اگه نیاد پاتوق و حسابش رو تسویه گو له؟ به اون داداش احمقت بوم خوشگزور! تازه کجاشو دیدی خان_

 کنم.ای حسابمون رو تصوریه مینکنه جوری دیگه

شنیدم. در واقع سوتی که توی گوشم به صدا در اومده بود و آالرم درد رو توی کل صداش رو مبهم می

 داد.ای رو بهم نمیی شنیدن صدای دیگهکرد اجازهسرم پخش می

 ش وی کریهی گوشم با وحشت از جا پریدم که خندید. نگاهم از روی خندهانگشتش روی الله با حس

 هاش چرخید.های بیش از حد سفیدش به سمت چشمدندون

 التماس کردم:

 بهم دست نزن._

ی من چنگ انداخت به موهام و من رو به طرف خودش کشید. به قصد جیغ زدن دهنم رو توجه به نالهبی

ند نفسی. قلبم تای خفیف از گلوم خارج شد. صدام بریده بود؛ از شدت ترس و بی؛ اما فقط نالهباز کردم

م ها سقوط کردای که از پلهکوبید و دلم... دلم خیلی وقت بود که فرو ریخته بود. درست همون لحظهمی

 و تنم خرد و خاکشیر شد.
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از گوشم بیرون کشید و با رها کردن موهام ام رو کردم کیا تنها گوشوارهچه که تصور میبرعکس اون

 هام درست عین پاندول ساعت به حرکت در آورد و همراه با نیشخند گفت:گوشواره رو جلوی چشم

این پیش من باشه امانت. به هاوش بگو برای گرفتن امانتی خواهرش بیاد پاتوق. بعد از تصویه حساب _

 تو به داداشت میدم خوشگله.امانتی

م. ه به پاش چنگ زدها رو باال برهمین که خواست پلهاش کشید. و دستی به کت اتو کشیدهبلند شد  

 نگاهم کرد، جدی و با صورتی اخمو.

 با هاوش کاری نداشته باش من خودم پولتو میدم._

 خندی زد و نگاهش رو دور تا دور باشگاه چرخوند. با تحقیر گفت:کج

 تو!_

 تف کردم بیرون و نفسی گرفتم. رو داخل دهنم راه پیدا کرده بودی لبم به که از پارگی گوشه خونی

 میدم. چقدره؟_

 از همون باال نگاهم کرد و آروم اما کوبنده گفت:

 صدتا._

 شوکه لب زدم:

 صدتا!_

 چشمکی زد.

 صدتا._

 گوشواره رو توی هوا تکون داد و با خنده گفت:

 خوره به هاوش بگو بیاد پاتوق.این رقما به تو نمی_

گاه محال بود من خودم با زبون خودم برادرم رو بفرستم به اون پاتوق لعنتی که اسمش از نظر من قتل .بداًا

 بود.

ها رو باال رفت و از باشگاه خارج شد و کیا همراه با مردی که همراهش بود از جلوی نگاه خیس و ماتم پله

نگرانی برای هاوش قفل کرده بود و من حتی توان جیغ زدن و کمک خواستن هم نداشتم. مغزم از شدت 

لم داد شوکه شدم و نان از ضرب دست کیا که به داخل هُتنم از شدت درد سِر شده بود. اون لحظه چ
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ها توی تنم ایجاد شد نفسم رو برید که هیچ جای دفاعی برای من باقی دردی که از قل خوردن روی پله

اه دفاع بسته بود و ترس...! ترس از دست دادن عفت و رناتوان شده بودم و نموند. به معنی واقعی کلمه 

پاکیم چنان مغزم رو مختل کرده بود که حتی توان پلک زدن رو هم اون لحظه از دست داده بودم چه 

 های دفاع شخصی و بهره گیری از کمربند مشکیم.برسه به انجام تکنیک

هام اومد به آنی از سر ترس چشمها پایین میههای تندی که از پلهام روی هم افتاد؛ اما با شنیدن قدمپلک

ی نگران آیهان آسوده چشم بستم. دردهام رو توی سیاهی مطلقی که گرفتارش باز شد؛ اما با دیدن چهره

 خواست چشم باز کنم برای پیدا کردنشون.شدم گم کردم و اصال دلم نمی

*** 

؛ اما آیهان مثل اشتم جز این که دزد بودندای ندهای آیهان هیچ جواب قانع کنندهبرای سوال و جواب

 های غلیظ گفته بود:هام رو تشخیص داده بود و در جوابم با اخمدفعات قبل دروغ بودن حرف

 دروغگوی خوبی نیستی مهرو._

 های کمرم با بغض نالیدم:تک مهرهکالفه از درد گردن و تیر کشیدن تک

 ل دست برداری از سوال و جواب کردنم؟شه توی این حادونم کی بودن؟! میمن چه می_

ما تر؛ اهاش دو برابر شد و اخم میون ابروهاش غلیظهاش دامن زد. آشوب چشمانگار بغض صدام به نگرانی

 لحنش نرم شد و صداش مهربون:

ه خودم ای که زیر دستممهروجان من باید بفهمم پشت این قضیه کیه. اگه این بارم مربوط بشه به پرونده_

 بخشم.میرو ن

فکر لب باز کردم تا وجدانش هاش؛ برای همین بیدلم سوخت برای لحن شرمنده و موج خجالت توی چشم

 آروم بگیره:

 های تو مربوط نیست.به دشمن_

 یک تای ابروش از لحن مطمئنم باال رفت و مشکوک لب زد:

 چه مطمئن!_

کالفه دستم رو روی گردنبند طبی گذاشتم که درد توی بازوم پیچید. با هر حرکت کوچیکی تمام تنم پر 

شد. نگرانیم از یک طرف برای هاوش و خطری که در کمینش بود و درد تنم از طرفی دیگه از درد می
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رد تنم هم که غرور چربید و دام به غرورم میتوجه به غرورم زیر گریه بزنم. عشق خواهرانهموجب شد بی

 شد.حالیش نمی

 هاش برای بغل کردنم جلو اومد هق زدم:آیهان با ناراحتی کنارم روی تخت نشست و همین که دست

 بهم دست نزن._

 هام گفتم:هقکرد گذاشتم و بین هقدست راستم رو روی بازوی چپم که حسابی درد می

 کنه.تمام تنم درد می_

 های خیسم کشید و ناراحت لب زد:روی گونه اش روهای مردونهپشت انگشت

 شی. همین که جاییت نشکسته باید خداروشکر کرد.خوب می_

ی لبم باز شد. حرکت خون رو کنار لبم حس کردم. آیهان سریع لب باز کردم تا حرفی بزنم که زخم گوشه

 ام راه گرفت رو پاک کرد.با دستمال توی جیبِ کتش خونی که تا روی چونه

 م غرلند کرد:با اخ

 گیرم.کنم و تقاص این کارشونو ازشون پس میپیداشون می_

 خیلی سریع گفتم:

 نه._

 اش غرید:های کیپ شدهعصبی به طرفم خم شد و از الی دندون

گیری؟ دِ لعنتی بار به خاطر چی داری ازم تاوان میخوای این ماجرا هم بشه عین ماجرای سها؟ اینمی_

 ه که جرأت کرده دست روی زن من بلند کنه.حرف بزن ببینم کی بود

 تر گفت:وقتی نگاه مظلوم و خیسم رو دید نفس عمیقی کشید و مالیم

 کنی.دونم تو دوباره داری یه چیزی رو ازم پنهان میحرف بزن مهرو. من می_

 .صدای موبایلش مانع حرف زدن من شد. از روی تخت بلند شد و موبایلش رو از جیب کتش بیرون کشید

 ی گوشی خیلی سریع جواب داد:با نگاهی به صفحه

 چی شد نجفی؟_

ی کور بین ابروهاش داد که گرهدونستم همکارش پشت خط چه اطالعاتی رو بهش میسکوت کرد. نمی

 تر.هاش تیرهشد و رنگ صورتش کبودتر و سیاهی چشمتر میهر لحظه محکم
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ی تموم کرد. دلم فرو ریخت و صدای گریه« ماداره دستگیرش کنید. تا یه ساعت دیگه»تماس رو با گفتن

 هام و با لحنی عصبی گفت:آرومم قطع شد. نگاهش چرخید روی چشم

 های صدمن یه غاز تحویل من میدی.غگرده به هاوش که از سرشب دروپس این ماجرا برمی_

 فهمه.کردم نمیاحمق بودم اگه فکر می

اش روی تنم افتاد. ترسیدم، آیهانِ من نبود، ایستاد که سایه دوباره به تخت نزدیک شد و جوری کنارم

 شده بود جناب سروان زرنگار.

 حرف بزن. کیا سلطانی که کارش برگزاری مسابقات غیرقانونی رالی هست با زن من چه خصومتی داره؟_

 اش شد سوزش گلوم.آب تلخ دهنم رو از بیابون خشک گلوم فرو دادم و نتیجه

 م جواب دادم:رمقبا صدای بی

 شناختمش.نمی من_

 شم.کم عصبی میپس چطور از باشگاه تو سر درآورد و تو به این روز افتادی؟ حرف بزن. دارم کم_

 دونستم هشدارهای این مرد چقدر جدیه.داد و میهشدار می

 گم؛ اما قول بده بین خودمون بمونه و به بابا و هاوش چیزی نگی.می_

 کرد.با اخم نگاهم می

 دم، حرف بزن.قولی نمی_

 با تشویش خواهش کردم:

 کنه.ره سراغ اونا و برای خودش دردسر درست میشه. میاگه هاوش بفهمه براش بد می_

 ی دیگه بازداشتگاهه.نگران اون نباش. اون مردک عوضی تا ده دقیقه_

 اما کلی آدم داره._

 تو حرف بزن الزم نکرده نگران هاوش باشی._

الزم نکرده نگرانش باشم؟ من برای این که هاوش رو از بین این جماعت بکشم بیرون خودمو یعنی چی _

 به آب و آتیش زدم حاال خودم با کینه دوباره بفرستمش قاطی این آدما؟

ذارم همچین اتفاقی بیفته. دقیق بهم بگو توی باشگاه چه اتفاقی افتاد؟ و این مردک چه دشمنی من نمی_

 با هاوش داره؟
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 کمی مکث لب باز کردم: با

ی رالی شرکت کرد و من و تو رفتیم تا جلوشو بگیریم و تو اون شب... اون شبی که هاوش توی مسابقه_

همکاراتو خبر کردی... اون شب هاوش با کیا مسابقه داشته و حاال مدعیه هاوش که مسابقه رو لغو کرده 

د پلیسا کرغ من چون از منم کینه داشت و فکر میباید پولی که شرط بستن رو بده. به خاطر این اومد سرا

 رو من اون شب خبر کردم.

 هق زدم و دلخور ادامه دادم.

 اون شب بهت گفتم برای من و هاوش دشمن تراشی نکن اما تو فقط به کارت فکر کردی._

عف ضذاره رو نقطه خوره دست میفکرت که تا تقی به توقی میمن برات دشمن تراشیدم یا داداش بی_

 تو؟

ها خوام هاوش هم قربانی این مسابقههای لعنتی از دست دادیم. من نمیمحمدپیمان رو تو همین مسابقه_

 بشه.

 اینو باید برادرت بفهمه._

فهمیده. وقتی پیمان مرد خیلی به هم ریخت. دقیقا از همون شبی که مانعش شدیم نرفته سراغ رالی، _

باره بره به اون پاتوق نحس. کیا گفت به هاوش بگم برای پس گرفتن خوام این اتفاق باعث بشه دومنم نمی

ها دستگیرشون کردن رو از هاوش خوان ازش انتقام اون شبی که پلیسام بره پاتوق، حتما میگوشواره

 بگیرن.

 کالفه و عصبی چنگی به موهاش زد.

 دیگه چی گفت؟_

 بینه.گفت باید هاوش صدتومن شرطبندی رو بهش بده وگرنه بد می_

 آلود خندید.با تمسخر و البته حرص

 کنه!خواد و تهدید میپول زور می_

 صداش از خشم کلفت و بم شد:

 کنم که پاتوقش تا یه مدت طوالنی بشه زندان.یه کاری می_
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کرد و پارگی لبم به لغزیدند. یک طرف صورتم هنوز از سیلی کیا درد میهام میهام روی گونهاشک

 سوخت.هام به شدت میاشکی شوری وسیله

 چطوری فهمیدی کار کیا سلطانیه؟_

 های باریک شد و نگاهی عصبی صورت خیسم رو برانداز کرد.با چشم

ای. خیابون مقابل باشگاهت مجهز به دوربینه. تنها شماره پالک ماشینش کافی بود تا مهرو خیلی ساده_

 شناسایی بشه.

 شه.ین مورد نگی؟ بابا بفهمه از دست هاوش کفری میشه به بابا و هاوش فعال چیزی در امی_

کاش انقدر اشتباهات برادرت رو الپوشونی نکنی و بهش فرصت بدی بزرگ بشه و روی پاهای خودش _

 بایسته.

شه. نذار کار دست خودش هاوش کله خرابه، همین که بفهمه کیا روم دست بلنده به خونش تشنه می_

 بده.

حد و هاش نشون از خشم بیدیدم. حرکت آروارهورتش رو به چشم میتک عضالت صمنقبض شدن تک

 مرزش بود.

 فعال اونی که تشنه به خون اون کثافته منم._

 ام باال کشید.های خیسم گرفت و ملحفه رو تا روی باال تنهنگاه از چشم

 خوای زنگ بزنم مادرت بیاد پیشت؟من باید برم اداره. می_

 خوام بفهمند که چی شده.ینه نگرانش نکن. اصال نم_

هاش رو به آرومی روی پیشونیم گذاشت. از همون خره اخم صورتش رو باز کرد. خم شد روم و لبباأل

 هام گفت:ی نزدیک خیره به چشمفاصله

 کاش یکمم به فکر خودت باشی._

 لحن مالیم و مهر نگاهش باعث شد کمی ناز کنم و با بغض، کودکانه بهانه بگیرم.

 م رو ازش پس بگیر.گوشوار_

اش مسکن دردهام شد و عطرش آرامش از ام نشست و بوسهبار لبش روی کبودی وحشتناک گونهاین

 ی پر تالطمم برگردوند.ام رو تا حدودی به سینهدست رفته
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 م.گیرها و درد تنت رو هم پس میتک این کبودیگیرم بلکه تقاص تکنه تنها گوشوارتو پس می_

 مصمم و کامال جدی ادامه داد.خیره به نگاهم 

 قول میدم._

 کرد و تمام بدنم کوفته بود.تک عضالت صورتم درد میشد. تکسعی کردم لبخند بزنم اما نمی

 ازم فاصله گرفت.

 زنگ میزنم مادر بیاد پیشت._

 نیازی نیست زابراهشون نکن. پرستارها هستن نیازی به همراه نیست._

 های باشگاه افتادم رو گفت.ماس گرفت و از تمام ماجرا تنها این که از پلهتوجه به حرف من با مادرش تبی

 رو کرد به سمت من و توضیح داد: 

 تنها نباشی بهتره. کارم که تو اداره تموم شد خودم میام پیشت._

 زود بیا، مادرت پادرد داره._

 پلک بست و لب زد:

 چشم._

دونستم دیدنم لبخند محوی به روش زدم. نگاهش بهم نگران و در عین حال ناراحت و غمگین بود. می

بره. وقتی مادرش اومد به ها رنج میی خودم از این کبودیتوی این حال براش عذابه و درست به اندازه

 گذاشته.  سختی و هزارجور توصیه به مادرش و پرستار رفت و مطمئن بودم که فکرش رو پیشم جا

*** 

های مشهود هیچ جای جایی که توی عکسی ترخیصم رو امضا کرد. از اونفردای اون روز دکتر برگه

ای روی سر و دست و پام پیدا نشده بود نیازی به بیشتر موندن نبود و دیشب رو هم تنها به شکستگی

 ام داشتند.خاطر این که مطمئن بشند خونریزی داخلی ندارم نگه

ق بیمارستان که به عنوان ناهار خورده بودم باعث حالت تهوعم شده بود و میل شدیدی به پس سوپ رقی

 داد.ام رو آزار میدادنش داشتم؛ چون بیش از حد معده

 نگاه کالفه و منتظرم به ساعت اتاق بود. آیهان رفته بود خونه تا برام لباس تمیز بیاره.
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خوابی سرخ و متورم بود. تمام دیشب رو باالی سرم بیدار هاش از شدت بینگاهی به سمن انداختم. چشم

ی یک لحظه آسوده نشستن نداده بود. اصرارهاش به پرستار برای زدن یک هام بهش اجازهمونده بود و ناله

نتیجه بود و تمام دیشب از درد و کوفتگی تنم خواب و بیداری کشیدم. هر چند مسکن دیگه به من، بی

ها تری برای سمن بوده، قطعا با وسواسی که اون داشت گذرون ساعتشب سخت که مطمئن بودم دیشب

 توی بیمارستان کار راحتی نبوده و سخت باهاش کنار اومده.

 شرمنده گفتم: 

 ببخشید اگه اذیت شدین._

 اذیت نشدم. بهتری؟_

 درد تنم نه؛ اما درد صورت و سرم کمتر شده بود.

 بهترم._

د. خجالت زده به روش لبخند زدم. در اتاق که باز شد با خیال این که آیهانه زیر لب خداروشکری زمزمه کر

 برای غر زدن لب باز کردم. با دیدن نگاه مبهوت مامان خودم هم مات موندم.

 مامان!_

 درست عین من متعجب و ناباور لب زد:

 مهرو!_

 ت:با سستی به سمت تخت قدم برداشت و با بغضی که از لرزش صداش پیدا بود گف

 این چه حالیه؟ من باید از همکارم بشنوم که دخترم توی بیمارستان بستریه؟_

 هاش از اشک پر شد با بغض نالیدم:با خجالت نگاهش کردم و درست وقتی که چشم

 کنی مامان؟ خوبم.واسه همین چیزها نگفتم دیگه. چرا گریه می_

لمس پارگی لبم دلش ریش شد و  بهم نزدیک شد. دست لرزونش رو روی کبودی صورتم گذاشت و از

 صورتش در هم.

 چه بالیی سرت اومده؟_

 سمن سکوتش رو شکوند:

 های باشگاهش افتاده.از پله_
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هام گشاد و ناباور دوخته شد به مادرم که از شدت با صدای فریاد ناگهانی مامان شوکه شدم و چشم

 شنیدم.رو میعصبانیت سرخ شده بود و برای اولین بار توی عمرم صدای بلندش 

بم لرزید به گونه و پارگی لبا دستش که از سر ناراحتی یا شاید هم تحریک شدن سیستم عصبیش می

 اشاره کرد و رو به سمن فریاد زد:

 این جای دست راه پله ست؟ مگه با خر طرفید خانوم محترم؟_

اخم کرد نه غیظ. سمن که خودش هم با دیدن وضع من به راست بودن حرف آیهان مشکوک شده بود نه 

 لرزید، گفت:خنثی در جواب مامان که دیگه واضح تمام تنش می

 من چیزی که دخترت گفته رو بهت گفتم خانوم دکتر._

 مامان با خشم نگاه از سمن گرفت و رو به منی که خشکم زده بود توپید:

 کس و کار شدی که هر کسی به خودش اجازه ی زدنت رو میده؟تو انقدر بی_

 لب زدم:مبهوت 

 گی مامان؟چی می_

 با همون صدای بلندش غرید:

 ایم؟کنی؟ مگه ما غریبهکنی! از ما پنهان میشونو الپوشونی میگند کاری_

 ناباور و عصبی خندید.

 طور آش و الشت کردن؟کس و کاری که اینخانواده و بینکنه اینا واقعا فکر کردن تو بی_

طور خونسرد و نکرده بودم؛ اما انگار سمن فهمیده بود؛ چون همونهاش رو هنوز درک من مفهوم حرف

 خنثی جواب داد:

 کنه.آیهانِ من دست روی زن بلند نمی_

نگاه متعجبم از صورت سمن کنده و به صورت سرخ مامان دوخته شد. با لحنی کامال پر از حرص و خشمی 

 که سعی در کنترلش داشت گفت:

ه که اگه پسرتون پشت این وحشی بازی نباشه خودتون یا شوهرتون از پنهان کاریتون کامال مشخص_

 هستید.

 خره خونسردیش رو باخت و اخم توی صورتش ظهور کرد.سمن باأل
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 مراقب قضاوتات باش خانوم دکتر._

 مامان آیهان هیچ کاری نکرده._

 توجه به حرفم پرسید:ام کرد و بیبا اخم نگاهی حواله

 لباسات کجاست؟_

 من جواب داد: سمن به جای

 آیهان رفته براش لباس تمیز بیاره._

مامان عصبی به سمت کمد اتاق رفت و با ولوم صدایی که مطمئن بودم کنترلش دست خودش نیست 

 گفت:

 همون لباسای کثیفت کجاست؟_

ها داخل کمد، به سمت من اومد و مانتوم رو دورم انداخت. وقتی حرکتی از جانب من با پیدا کردن لباس

 ید بهم توپید:ند

 بپوش ببینم._

 هنوز عصبانیتش رو باور نکرده بودم.

 کنی مامان؟چیکار می_

 کرد در جوابم با حرصی آشکار جواب داد:زمان که موهام رو زیر شالم پنهان میهم

ا کردم پدرت الکی نگرانه؛ اما حق بکس و کار نیستی. تا دیروز فکر میفهمونم که بیبه این خانواده می_

 ی آقامرتضی...پدرته. دختر منو چه به خانواده

 بین حرفش پریدم:

 ی آقا مرتضی ندارم.من همسر آیهانم ربطی به خانواده_

 ابروهای خوشرنگ عسلیش بیشتر در هم تنید.

 کس وچنان با خیال این که بیخوای این خانواده همبه من و پدرت که ربط داری؟ یا نکنه نداری و می_

 وشونو به رخت بکشن.کاری زور باز

 خسته و کالفه نالیدم:

 آیهان روی من دست بلند نکرده._
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 هاییکه شوکه روی تخت میخکوب شدم و با دهنی باز و چشم« دروغ نگو»نزدیک صورتم چنان داد زد 

 نهایتش، نگاهش کردم.گرد شده از دیدن خشم بی

گ دونیم بزرمحض خاطر خودته که میدیگه بسه پنهان کاری. من و پدرت اگه دهنمون رو بستیم فقط _

کردیم. اگه به گوشمون رسید ازت تست اعتیاد گرفتن خفه موندیم. شدی و عقل داری؛ اما انگار اشتباه می

 ی...اگه به گوشمون رسید بردنت کمپ ترک اعتیاد بازم ساکت موندیم. اگه به گوشمون رسید اون دختره

ی محترم بودن خودش رو زیر سوال ببره. حرفش رو بدون چند لحظه سکوت کرد و نخواست با حرف زشت

 فحش به ریحانه ادامه داد.

قدری توان داری کردیم خودت اوناگه شنیدیم مواد به خوردت دادن بازم چیزی نگفتیم چون فکر می_

که مقابل این خانواده مراقب خودت باشی؛ اما انگار نه، انگار تک و تنها گیرت آوردن و براشون شدی 

 شه!های باشگاهت. خودتو ببین... یه جای سالم تو صورتت پیدا نمیرست شبیه یکی از کیسه بوکسد

طور ناعادالنه شوهرم رو خواست اینی هاوش رو بگم و نگرانش کنم و نه دلم میخواست قضیهنه دلم می

 قضاوت کنند.

 در مقابل اصرارهاش برای پایین رفتت از تخت با گریه نالیدم:

 سر فرصت بهت توضیح میدم.مامان _

نیازی به توضیح نیست. هرچیزی که الزم بود رو دیدم. بیا پایین، من دیگه عمرا تو رو بسپارم دست این _

 جماعت.

شرمنده نگاهی به سمن کردم که ساکت ایستاده بود. حرص جای شرمندگیم رو گرفت. چرا هیچ تالشی 

ی پدرم و هیچ وقت به بود که من با این بهانه برم خونهکرد؟ انگار از خداش برای آروم کردن مامان نمی

ی ریحانه توی زندگی آیهان زندگی پسرش برنگردم. انگار هنوز امید داشت که جای خالی من، به وسیله

شه؛ خبر نداشت که من توی زندگی پسرش نه، بلکه توی قلبشم و بیرون کردن من از قلب آیهان پُر می

 کار راحتی نبود.

 هق کنان گفتم:رفتم هقشدم و از تخت پایین میر که به ناچار تسلیم اصرارهای مامان میطوهمون

 تونم توضیح بدم.مامان سوءتفاهم شده. من می_

 اش انداخت.مامان کیفش رو که روی تخت رها کرده بود چنگ زد و روی شونه
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 از پارگی لبت و کبودی صورتت کامال واضحه چی شده._

 کالفه صداش زدم:

 مامان فروغ!_

 هام خشمش فروکش کرد و بهم فرصت حرف زدن داد.ای با عتاب نگاهم کرد. با دیدن اشک چشملحظه

 کنم.باشه بگو. فقط نگو این جای پنج تا انگشت جای دست راه پله ست که به خدا شیرمو حاللت نمی_

خواست بگم این بده. دلم نمیاومد تا از این شرایط دشوار نجاتم مستاصل چشم بستم. چرا آیهان نمی

کنه و بابا رو بیشتر از پسرش دونستم این حقیقت مامان رو نگران میگرده به هاوش؛ چون میماجرا برمی

 دل زده و متنفر.

 مامان وقتی سکوتم رو دید بدون هیچ انعطافی توی کالمش محکم و مصمم گفت:

هاتم نیست دخترم چه برسه به طرفداری فشی ما. مردی که دست روت بلند کنه الیق کریم خونهمی_

 و الپوشونی کردن نامردیش.

با اشکم چشمم، در حالی که از شرایط اسفناکی که توش گیر افتاده بودم بغض به تمام گلوم چنگ انداخته 

های پر از دردم شده بود، با تمام وجود خداروشکر کردم که اون لحظه آیهان بود و تشنه به خون نفس

 شکست.های نا به جای مامان نبود، وگرنه دل مردم میاهد قضاوتنبود و ش

 *** 

مامان چنان هول کرده بود که رنگ صورتش هیچ فرقی با گچ دیوار نداشت. تندتند قاشق رو داخل لیوان 

های پر ی در هم بابا بود. نگاه پر از ترسم چسبیده بود به قدمچرخوند و نگاه پر از تشویشش به چهرهمی

بابا. شاید صدها بار طول و عرض سالن رو طی کرده بود؛ اما آروم نگرفته و تنها گاهی چهره توی  عتاب

 مالید.اش رو میی سینهکشید و قفسههم می

پیچید مقاومتم رو در برابر گریه نکردن دستم رو روی گردنبند طبی گذاشتم. دردی که توی گردنم می

ول و وال لیوان توی دستش رو روی عسلی گذاشت و به سمتم شکست. اشکم که راه گرفت مامان با همی

 پا تند کرد.

 مهرو مامان جان؟ درد داری؟_

 کالفه و نگران نالید:
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 کنی قربون شکلت؟ری تو اتاقت دراز بکشی؟ با کی لج میچرا نمی_

 هایتک استخوندفعه با طغیان بابا درست عین یه خارپشت ترسیده توی خودم جمع شدم که تکیک

 تنم از حرکت تندم فریاد درد سر دادند و نفسم برای یک لحظه قطع شد.

 بابا فریاد زد:

 شرف.غیرت، منِ ناپدر، منِ بیکنه. با تو و منِ بدبخت، منِ بیمعلومه که با کی لج می_

 طور که توی خودم جمع شده بودم هق زدم:های لرزونم رو دو طرف سرم گذاشتم و هموندست

 بابا!_

 وار روی کمرم کشید. با غم نگاهم کرد و لب زد:من رو توی بغل خودش گرفت و دستش رو نوازشمامان 

 گریه نکن دردت به سرم._

 برای چندمین بار تکرار کردم:

 آیهان هیچ کاری نکرده._

ی کبودم رو مامان با دست سردش که این سرما نشون از افت فشار و استرس بیش از حدش بود، گونه

 هاش، نالید:با یک دنیا مهر مادرانه همراه با بغضی عجین شده با چشم نوازش کرد و

 های کدوم پست فطرتیه؟پس این جای انگشت_

 دزد زد به باشگاه._

 ی پرتمسخر بابا سرم رو به سمت خودش کشوند.صدای خنده

 ها افتاده بودی.تا همین پنج دقیقه پیش که از پله_

 :ناراحت، با صدایی آهسته جواب دادم

 ها هم افتادم.از پله_

 مقابلم ایستاد. جری و جدی هشدار داد:

م ی نامتعادل بگیرها رو از اون خانوادهتک این کبودیقبل از این که برم به اون باغ لعنتی و تاوان تک_

 خودت راست حسینی بگو که کار کدومشون بوده. آیهان؟

ها ی این کبودیای زیر نیم کاسهکردند که کاسهمیها بیشتر شک کردم اونانگار من هر چی انکار می

 هست.
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 بابا آیهان دست رو من بلند نکرده._

ی پر حرصش به گوشم رسید. هاش رو مشت کرد و صدای دندون قروچهدندون روی هم فشرد. دست

 غرید:

 کار اون مرتیکه مرتضی ست؟_

 درمونده زمزمه کردم:

 بلند کنه؟ ذاره اون رو من دستنه. مگه آیهان می_

 داد زد:

 پس حتما کار خودشه._

 بار جیغ زدم:این

 نه._

هان تک کلماتش پنبلندتر از من چشم توی چشمم با حرص و خشم و البته بغضی پدرانه که پشت تک

 شده بود نعره زد:

 ی تن من دست بلند کنه؟پس بگو کار کدوم نمک به حرومیه؟ کی جرأت کرده روی پاره_

 د!دزد بود بابا. دز_

 گی.گی. به وهلل داری دروغ میداری دروغ می_

 هام پیچید و چشم بستم روی حال بد و در عین حال خشم غیر قابل کنترل بابا.درد توی شقیقه

 مامان کنار گوشم با لحنی پر از شک و تردید پرسید:

 نکنه کار مادرشوهرته!_

 ناباور نگاهش کردم. در جوابش گفتم:

 نو سپردین دست یه مشت حیوون؟مگه اون باغ جنگله و م_

ی پیراهنش و دومین دکمه رو هم مامان حرفی نزد؛ اما بابا با خشمی مهار نشدنی چنگ انداخت به دکمه

 گرفت با خودش غرولند کرد:طور که یک لحظه روی زمین آروم و قرار نمیباز کرد. و بعد همون



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

867 
 

زشکار منو چه به تست اعتیاد و کمپ اگه حیوون نباشند حیوون صفت که هستند. وگرنه دختر ور_

معتادها! به دختر من که تا دیروز دود قلیون هم بهش نخورده بود موادمخدر دادن. هه خواهرشون که 

 یرم.گتک اینا رو ازشون پس میخوان دختر منم عین خودشون آلوده کنند. حساب تکالکلی و معتاده می

 دت حرص و غضب به نفس نفس افتاده بود غرید:تر در حالی که از شرو کرد به مامان و عصبی

کنند گم اگه ساکت بمونیم یعنی میدون رو برای اونا خالی کردیم و فکر میدیدی فروغ؟ دیدی بهت می_

کس و کاره؟ دیدی گفتم اگه ما مثل کبک سرمونو بکنیم تو برف اینا بیشتر پشت و پناه و بیدخترمون بی

ف من رسیدی یا نه؟ تحویل بگیر. ببین دخترتو عین گوشت کوبیده جولون میدن؟ دیدی یا نه؟ به حر

 برامون پس فرستادن...

 بار تنها به خاطر حال بد بابا بود گفتم:بین حرفش رفتم و با بغضی که این

 جا.کسی منو پس نفرستاده شما منو به زور از بیمارستان آوردین این_

 صورتم فریاد زد: پاهاش از حرکت ایستاد و به طرفم خم شد. نزدیک

ذاشتم بینشون بمونی تا بیشتر لت و پارت کنند؟ یه نگاه به خودت بنداز. زمانی که دستتو گذاشتم می_

درخشید االن شدی درست عین عقیق سیاه! غیرت صورتت عین قرص ماه میی بیتو دست اون مرتیکه

 یه جای سالم تو صورتت نیست.

ای از گلوم فرار کرد و همین نگرانی رو به که از درد ناله از ترس صدای بلندش توی خودم جمع شدم

ش دیدم هاقرار شد و حتی برق اشک رو هم میون خشم چشمهای بابا بیشتر سرازیر کرد و بیشتر بیچشم

 ای که ناخواسته مهمون دلش کرده بودم.و دلم گرفت از غم و غصه

من و مامان پشت کرد و چند لحظه سرش رو های خیس. به ازم فاصله گرفت؛ با همون حال زار و چشم

 هاش گرفت.بین دست

با نگاه مضطربم به مامان اشاره زدم تا بره پیشش. مامان لیوان آب قند رو از روی عسلی برداشت و آروم 

 صداش زد:

 سهراب جان._

 ی بغض گرفته و بم شده بود گفت:بار از حملهبابا با صدایی که این
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باید امروز تکلیف زندگی مهرو رو مشخص کنم. هه وقتی بردمش پزشک قانونی  زنگ بزن حافظ بیاد. من_

 گیرم.سه سوته با گزارش دکتر طالقشو می

ی چشمم راه گرفت. به معنی درمونده سرم رو به پشتی کاناپه تکیه زدم. چشم بستم و اشکم از گوشه

تم تونسرو وسط بکشم، نه می تونستم حقیقت رو بگم و پای هاوشواقعی کلمه درمونده بودم. نه می

گناه بودن آیهان رو اثبات کنم. چی باعث شده بود مامان و بابا تا این حد به آیهان بدبین باشند؟ درسته بی

که آیهان اول جبر من بود؛ اما تمام اجبارها که تلخ نیستند گاهی به صالحند و منجر به عاقبت بخیری 

برای من تنها اجبار بود؛ اما حاال سرنوشت نیک من بود. رویای  شند. آیهان شاید در برهه اول زندگیمی

 ام بود و آرامش وجودم.. مرد خونهمن بود

ها عشق قبل از ازدواج اتفاق بیفته؛ اما عشق ساختن بعد از ازدواج توی زندگی مشترک شاید برای خیلی

اما چرا باید این عاشقی رو جار  کار هر کسی نیست و آیهان مردونه از پس این کار براومد و عاشقم کرد؛

یدم؛ چون ترسترسیدم. من همیشه از فریاد زدن خوشبختیم میبزنم تا بقیه باور کنند که خوشبختم؟ می

خواست زندگیم چشم بخوره. خرافاتی نبودم فقط خوب یا بد به چشم شور اعتقاد داشتم و دلم نمی

به تا چساقلی خوشبخت بودنش رو سفت میشه و هر آدم عتونستم خوشبختی نصیب هر کسی نمیمی

 زدم تا حالنه باد ببردش و نه چشم شوری نظرش کنه. خوشبختیِ من آیهان بود، چرا باید فریادش می

 خوبم باور بقیه بشه؟

 وقتی هاوش همراه با سارگل سراسیمه وارد خونه شدند زیرلب واگویه کردم:

 وای!_

« ای وای»گل از شدت بهت دست گذاشت روی دهنش و هاوش با دیدنم خیلی واضح شوکه شد و سار

 گفتنش رو زیر فشار دستش خفه کرد.

رسید بهم نزدیک شد. جلوی کاناپه چمپاته زد هایی که دیگه محکم نبود و سست به نظر میهاوش با قدم

 لرزید.های خوش رنگش میکرد مردمکاش گرفت. وقتی نگاهم میهای مردونههام رو میون دستو دست

 صداش گرفته بود و بغضش نهان.

 چی شده دخترماه؟_

 ای روی لبم نقش بست.لبخندی کج و ماتم زده
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 چیزی نشده. نگران نشو._

 اش روی مامان و بابا چرخید و بعد خطاب به مامان گفت:نگاه حیرت زده

 رو ی این بالگید چی شده؟ کوقتی زنگ زدی نمایشگاه تا بابا رو خبر کنی دلم هزار راه رفت. چرا نمی_

 سر مهرو آورده؟

بابا نگاهی به سارگل که نگران بهم چشم دوخته بود انداخت. نگاهش یک جوری بود، سرسنگین و حتی 

خواستم کرد. باور نکردم، نمیبا کینه! این نگاه برام آشنا بود. مرتضی دقیقا همین طوری به من نگاه می

نم! مرتضی از من کینه داشت؛ چون مادرم یک زمانی قید این روی بابا رو که شبیه به مرتضی بود باور ک

جا و غلطش ازش جدا شده بود و حاال بابا...! زندگی با اون رو زده بود و به خاطر خودخواهی و تعصبات بی

 ی من به فراز گرفته«نه»دونست؛ از جواب ها میاز سارگل کینه داشت؛ چون اون رو مسبب تمام این اتفاق

 روز افتادن.و ن شدن و به این حال تا پیشکشِ آیها

زد؛ اما صداش دو رگه بود و از پس هر کلمه حجمی از خشم و طعنه به صورت هاوش بابا دیگه داد نمی

 شد.کوبیده می

پرسی کی این بال رو سر خواهرت آورده؟ هه جالب شد! یعنی یادت رفته توی خودخواه به داری می_

انداختی تو دهن شیر؟ مسبب این بالها فقط تویی. تویی که تو خاطر دل خودت خواهر یکی یدونه

 خودخواهانه خواهرتو پیشکش این دختر کردی.

سارگل سر به زیر انداخت و دیدم که چطور چادرش رو توی مشتش فشرد. نگاه هاوش چند لحظه توی 

 های غضب آلود بابا قفل موند و بعد در جواب بابا فقط گفت:چشم

 له.این دختر اسمش سارگ_

ی حرف به سمت در رفت و وقتی از همون زاویهصدای زنگ خونه مانع جواب دادن بابا شد. سارگل بی

باره آروم گرفت. لبم به خنده باز شد و مجاور به درِ خونه، قامت آیهان رو دیدم تمام آشوب دلم به یک

 شد.رمنده میهای خیس من شاشک زیر چشمم رو خیلی زود پاک کردم. اون همیشه از دیدن چشم

 مامان خیلی سریع به سمت بابا رفت و آروم تمنا کرد:

 سهراب آروم باش._
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سارگل سالم کرد. وقتی هیچکس به آیهان تعارف نزد بیاد داخل به غرورم برخورد و نگاه دلخورم روی 

 مامان و بابا چرخید. خودم با صدای بلندی گفتم:

 بیا تو آیهان._

 اش.ی صدای بم و مردونهگفت که دلم غنج زد واسه« یااهلل»زیرلب نگاهش رو از زمین گرفت و 

 سارگل جان زحمت دمپایی رو بکش._

 سارگل در جاکفشی رو باز کرد که آیهان گفت:

 شیم. اومدم دنبال مهرو.ممنون مزاحم نمی_

 بابا پوزخند نیشداری زد و با لحنی پر معنی گفت:

طور که جا تو نیستی خواهرته، همونداریم. اونی که مزاحمه اینبیا تو جناب سروان، ما باهم حرف زیاد _

 ی شما.دختر من مزاحمه تو خونه

 هاوش شاکی گفت:

 کردی.بابا! قبال انقدر صریح به زن من توهین نمی_

ای که با های کمرم برابر کرد با صدای نالهتک مهرهبا صدای فریاد بابا از جا پریدم که صدای ترق ترق تک

 هام به روی هم خفه کردم.دادن لبفشار 

 بابا فریاد زد:

 قبال روی دخترم دست بلند نشده بود._

 سر هاوش خیلی سریع به سمت آیهان چرخید و با لحنی بهت زده و توأم با ناباوری پرسید:

 آیهان خواهر منو زدی؟!_

ه بود نگاهش رو از زمین ی بابا مبنی بر مزاحم بودن سارگل ابروهاش به هم گره خوردآیهان که از طعنه

 جا میون چهارچوب در، رو به هاوش گفت:کند و از همون

 چرا باید خواهرتو بزنم؟_

 نگاهش به سمت بابا چرخید و خطاب بهش گفت:

به من اعتماد ندارید به دختر خودتون که دارید؟ مهرو چه کار زشت و ناپسندی ازش برمیاد که من تا _

 روزی درش بیارم؟این حد حیوون بشم و به چنین 
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جا رو پر کنه؛ اما بابا از ی سالن برگرده و سکوت همهحرفش باعث شد چند لحظه آرامش از دست رفته

 موضع خودش پایین نیومد و گفت:

 به همون دلیلی که بردیش تست اعتیاد و براش توی کمپ پرونده تشکیل دادی._

 پوزخند زد و ادامه داد.

شسته جناب سروان؛ اما یادت نره تو شاید انقدر از مردونگی افتاده دخترعموت خیلی خوب زیر پات ن_

باشی که آلت دست یه زن ناحسابی بشی؛ اما من هنوز اونقدر مرد هستم که دخترم رو از دست بنجل 

 پسندی عین تو نجات بدم.

 شوکه لب گزیدم و خفه نالیدم:

 بابا بهش توهین نکن._

 بود. آیهان در جواب بابا خندید:توجه به من به آیهان زل زده بابا بی

سازید. من و ریحانه خانوم هیچ صنمی باهم نداریم و منم اونقدر چقدر راحت پیش خودتون داستان می_

 از سکه یا به قول شما از مردونگی نیفتادم که به خاطر یه زن دیگه دست روی زن خودم بلند کنم...

 بابا حرفش رو برید.

 اش به تو به خورد دختر من مواد داده.سابقت. کسی که به خاطر عالقهیه زن دیگه نه، نامزد _

 داد که صلح جویانه توضیح داد:آیهان انگار توی این مورد به بابا حق می

 اون فقط یه بازی بچگانه بود برای خراب کردن مهرو به چشم من._

 که موفقم شد._

 اون یه سوءتفاهم بود آقای سعادت._

 صورت من اشاره کرد و داد زد:بابا با دستش به 

 اینم سوءتفاهمه آقای زرنگار؟_

ای هنگاه آیهان به سمت صورت من و تمنای نگاهم برای نگفتن واقعیت چرخید. چشم بست روی چشم

 ای کوتاه لبش رو به دندون گرفت.پرتمنام و لحظه

 اون جای دست من نیست._

 زد:چنان داد میبابا هم
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 ایه؟ادهپس جای دست کدوم حرومز_

های سیاهش اسیر دست طوفان خشم شده بودند. آیهان چشم باز کرد. دیگه نگاهش آروم نبود. مردمک

 خیره به هاوش؛ اما خطاب به بابا گفت:

 پرسید؟چرا از پسرتون نمی_

 دستم رو به سرم گرفتم و ناله کردم:

 آیهان!_

 ت:نگاه اخم آلودش به سمت من چرخید و با لحنی عصبی و دلخور گف

گی؟ چرا دلت میاد به چشمشون من بد بشم اما برادرت از چشمشون آیهان چی؟ چرا واقعیت رو نمی_

 نیفته؟

های مادرم...! بمیرم برای ترسی خبر بود و اما نگاه بابا کنجکاو و پر از سوال و چشمنگاه هاوش گیج و بی

 هاش.که موج انداخته بود توی رنگ قشنگ چشم

، مقابل من زانو زده بود. با حرکتی تند بلندش کرد و بازوی هاوش که جلوی کاناپهبابا چنگ انداخت به 

 نزدیک صورتش داد زد:

 باز چه غلطی کردی تو؟_

هایی پررنگ بازوش هاوش که همیشه از بازخواست شدن و خرد شدن غرورش جلوی بقیه متنفر بود با اخم

 رو با حرکتی سریع از چنگ بابا جدا کرد و جواب داد:

 من هیچ کاری نکردم._

ام بیشتر شد. مشخص بود یک وقتی سمن با نگرانی میون چهارچوب در، کنار آیهان قرار گرفت دلشوره

 جا اومدند. نگران پرسید:راست از راه بیمارستان این

 خواد بیاد خونه؟چرا دیر کردی آیهان؟ مهرو نمی_

 میاد. پاشو مهرو._

 ش ایستاد.بابا به سمت آیهان رفت و رخ به رخ

 اول واقعیت رو بگو و بعد هر کجا دوست داشتی برو._
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های بابا ممناعت کرد. محکم و مغرور طور که از آیهان انتظار داشتم از خیره نگاه کردن توی چشمهمون

 ادب و گستاخ نه.بود؛ اما بی

 من دست روی زنم بلند نکردم._

های باشگاهش دست در آوردند؟ یا کیه؟ پلهپس جای اون پنج تا انگشت روی صورت دختر من مال _

 خواین بگید تصادف کرده؟خوای عین مهرو به دروغ بگی دزد زده به باشگاهش؟ و یا نکنه این بار میمی

 آیهان سرش رو باال آورد و با نگاهی به صورت بابا جواب داد:

گم و نه دوست حت دروغ میهیچ کدوم. من برعکس مهرو از دروغ مصلحتی هم اِبا دارم. نه بنا به مصل_

 دارم بنا به مصلحت دروغ بشنوم.

ما ی شی پدرش بود دروغ گفتن یاد نداشت، چی شده که با رفتن به خونهدختر من تا زمانی که خونه_

 دروغ گفتن یاد گرفته؟

 سمن با پوزخندی محو زیر لب گفت:

 خواین بگید استادش ما بودیم؟حتما می_

 رش.آیهان رو کرد به طرف ماد

 شما برو داخل ماشین ما هم میایم._

 ره تا تکلیف این ماجرا روشن بشه.دختر من هیچ جا نمی_

 آیهان باز دوباره تکرار کرد:

 من زنم رو نزدم._

 پس چرا بستری شدنش رو توی بیمارستان پنهان کردی؟_

 خودش خواست._

 بار رو به من داد زد:بابا این

 چرا؟_

 داد.ام بود که وجود بغض توی گلوم رو شهادت میز هراس و لرزش چونهتنها جواب من نگاهی مملو ا

 آیهان که از جواب دادن من ناامید شد خودش جواب بابا رو داد:

 خواست هاوش برای دومین بار از چشمتون بیفته.چون نمی_
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 بابا رو کرد به سمت هاوش که حاال کمی ترسیده بود. خسته و ناامید آه کشید.

 باز چه غلطی کردی که مهرو سعی داره روی گندکاریت سرپوش بذاره. عقلتوی بی_

 دونم چی شده.من از هیچی خبر ندارم. به سر مهرو قسم من نمی_

 بار عربده زد:بابا این

 سر دختر منو قسم نخور._

هاوش خجالت زده سرش رو پایین انداخت. بابا که به سمتم قدم برداشت وحشت زده کمی روی کاناپه 

 ه جا شدم و به عقب خزیدم. خم شد به طرفم و دستوری گفت:جا ب

 حقیقت رو بگو. ببینم انقدر عوض شدی که زل بزنی تو چشمام و باز دروغ به هم ببافی._

 حقیقت چیه؟ جز این که من االن خوبم._

 گی خوب؟خوب! تو به این حال می_

 آوردم:دستم روی بازوش نشست و از میون بغضم کلمات رو به زبون 

 شم.شما که آروم بگیری خوب می_

 :اش کوبید و این دفعه صداش از پس بغضش بیرون پریدبابا دستش رو به سینه

کردی من یه بیمارستان رو به خاطرت قروق گیره از دیدن این حالت. تو تب میمهرو قلبم داره می_

خاطر این که معلمت سرت داد زده دوختم. فقط به ریختی زمین و زمان رو به هم میکردم. اشک میمی

ام که موقع گرفتن گواهینامه از تو درست وسط امتحانا عوض کردم. من همون بابا سهرابیبود مدرسه

بردمت زدی من ده تا دکتر میشدت ترس این که تصادف نکنی پشت سر افسر نشسته بودم. تو تبخال می

 سوزنه.ن همه کبودی و زخم داره قلبم رو میحاال دیدنت تو این وضع... دیدنت تو این حال با ای

 هاش رو نبینم.هاش گرفت تا اشک چشمکنارم روی کاناپه افتاد و سرش رو بین دست

لعنت به اون مصلحتی که منو انداخته تو این حال. لعنت به اون مصلحتی که دختر منو مجبور کرده بعد _

کنند ت دست یه مشت غریبه که نه از تبت تب میاز این همه سال بهم دروغ بگه. لعنت به من که سپردم

 شند.نه دردتو درمان می

جا جلوی در از هاش رو همونام بعد از دیدن حال وخیمش بلند شد. آیهان کفشهق بلند گریهصدای هق

 های محکمی به داخل اومد و مقابل من ایستاد.پاهاش در آورد و با قدم
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چرا با پنهان کاری به برادرت فرصت بزرگ شدن و قبول کردن  زنی؟کنی؟ چرا حرف نمیچرا گریه می_

 کنی؟دی؟ چرا دوستیت عین دوستی خاله خرسه ست؟ چرا خودت و منو قربانی بقیه میاشتباهش رو نمی

 گی...برادرمه.ای...که میاین بقیه_

 منم شوهرتم._

ی هش برخورده که نگران وِجهاز ناراحتی و افسوس توی صداش دلم لرزید. حسادت نبود؛ اما حس کردم ب

 ی اون نه.هاوش هستم اما نگران وجه

 هاوش به آیهان نزدیک شد.

 تو بگو من ناخواسته چه اشتباهی کردم که باعث این اتفاق شده؟_

 توجه به تکون سر من که برای نگفتن حقیقت بود، رو کرد به سمت هاوش و گفت:آیهان بی

 های رفیق قدیمی تو کیا سلطانیه.ت جای انگشتمن مهرو رو نزدم. این پنج تا انگش_

 های گشاد شده داد زد:هاوش با چشم

 چی؟! کیا!_

بله کیا سلطانی. کسی که باهاش شرط بستی سر صدمیلیون؛ اما با ورود من و مهرو مسابقه منتفی شد _

د میلیون تن اون صی غیرقانونی دستگیر شدند. کیا به خاطر گرفی اون مسابقهو تمام عوامل برگزار کننده

ای که از مهرو به دل گرفته بود رفته سراغش و با زدنش تهدیدش کرده که اگه تو اون صد میلیون و کینه

 رو ندی از این بدترشم سرش میاره.

 دفعه طغیان کرد و عربده زد:هاوش که سرخ شده بود از خشم یک

 گه خورده._

 د و سیلی محکمی روی صورتش کوبید.بابا به طور کامال ناگهانی به سمت هاوش یورش بر

 گه رو تو خوردی که پاتو باز کردی به پیست و رالی و مسابقه و هزار کوفت و زهرمار دیگه._

خره شکست. بغضِ حبس شده توی گلوی مامان باألزمان با هم بلند شد و صدای جیغ من و سارگل هم

زمین دوخت و حرفی نزد. آیهان  هاوش که دستش روی گوشش خشک مونده بود شرمنده نگاهش رو به

 های بعدی جلوگیری کنه.مقابل بابا ایستاد تا از ضربه
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هاش از شادی خواست همیشه سربلند باشه و چشمدلم آتیش گرفت از سر افکندگی برادرم. دلم می

 هاش از خجالت تیره و ماتم زده باشند.بدرخشه، نه این که رنگ چشم

 زد داد زد:ی آیهان در حینی که نفس نفس میاز باالی شونه بابا که خشمش دو برابر شده بود

کنه خودم سرتو ی نحست زندگی خواهرتو سیاه میدونستم سایهروزی که به دنیا اومدی اگه می_

 بریدم.می

 مامان شوکه لب زد:

 سهراب!_

ناخواسته رو به سهراب چی؟ سهراب چی فروغ؟ مگه دروغه؟ اولش که به خاطر این دختر یه ازدواج _

 خواهرش تحمیل کرد و حاال هم ببین تفریحات پسرت چی به روز دخترمون آورده!

که صدای هاوش نه  مامان نگاه اشکیش رو از بابا کند و به سمت هاوش که خشک زده ایستاده بود رفت

 تنها مامان رو متوقف کرد بلکه من رو هم روی کاناپه درست عین شمع آب کرد.

 .طالقش میدم_

 سرش رو باال آورد و نگاه غمگینش رو به بابا که از این همه فشار عصبی کبود شده بود گفت:

 این دختره رو طالقش میدم._

 ی سارگل توی سالن پیچید و آیهان مبهوت به سمت هاوش برگشت.صدای گریه

 چی گفتی؟!_

 سوال رو آیهان پرسید؛ اما هاوش رو به بابا جواب داد:

گید من باعث و بانی تمام این ماجراها هستم؟ باعث بدبختی مهرو هستم؟ مگه نمیگید من مگه نمی_

 چی رو تموم کنم.خوام با طالق همهمنِ لعنتی که با عشقم به سارگل همه چیزو شروع کردم حاال می

 به سختی از روی کاناپه بلند شدم و حیرت زده زمزمه کردم:

 دهنتو ببند هاوش._

 شد.ونه شاه ماهی صیدش میآلودِ خسمن از وضع گل

 اگه دخترم رو طالق بدی آیهان خواهرتو طالق میده._

 آیهان زودتر از من اعتراض کرد:
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 گی مادر!چی می_

 سمن بهش توپید:

 خواد خواهرتو طالق بده!بینی میمگه نمی_

 هاوش مصمم سر تکون داد؛ اما شل و وارفته گفت:

 یرم.گسارگل رو طالق میدم، طالق خواهرمم می_

 ی کت هاوش و محکم غرید:آیهان چنگ زد به یقه

 گیرم؛ اما به خواب ببینی زنم رو طالق بدم.حرفی نیست. طالق خواهرمو می_

 ی هاوش جدا کرد و سر آیهان به سمتش چرخید.بابا دستش رو از یقه

 مگه غیر از اینه که دختر دادیم دختر گرفتیم؟_

 یید حرف تعبیر کرد و ادامه داد.أی تو نشونهوقتی آیهان جوابی نداد بابا سکوتش ر

 گیریم.دیم دخترمونو پس میاالنم دخترتونو می_

بریم؛ اما من آدمی نیستم که از زنم بگذرم. انگار خواهرم روی چشمای من جا داره. چشم، دخترمونو می_

بازیتون که  های خیمه شبزندگی ما برای شما شده معامله. من و مهرو شدیم آلت دستتون، عروسک

تون زار بزنیم؛ اما محاله. خواین با نوای چه کنم چه کنمدیروز با آواز ساز و دوهلتون رقصیدیم و امروز می

 های خواهرم و برادرش بکنم.بار خودم و اون رو قربانی خودخواهیمحاله این

 زد.سمن توی اون اوضاع بد و اسفناک شروع کرد به سرزنش کردن سارگلی که زار می

خوره. چقدر گفتم پسری که با شماره دادن پا پیش بذاره و از چقدر بهت گفتم این پسر به دردت نمی_

 تر از یه رهگذری.ارزشراه به درت کنه دو روز همراهته و باقی روزها براش بی

 مامان لب باز کرد و غمگین گفت:

 .بس کنید. انقدر پسرم رو تحت فشار نذارید. این حرف دل هاوش نیست_

 بابا سریع گفت:

 فروغ!_

 فروغ چی سهراب؟ تمومش کن. انقدر این بچه رو تحت فشار گذاشتی و سرزنش کردی که کم آورده._
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گی بچه برای خودش نامردی شده، پس احتیاج کنی و بهش میاین آقایی که داری ازش طرفداری می_

 هاش دربیای.ینیست پشت گند کار

 چه گند کاری بابا؟ اتفاق بود._

عقلِ من بود. عامل تموم این دردسرها تویی هاوش. اگه خواهرت با دل اتفاقی که باعثش این پسر بی_

ی عقد کسی نشست که دوستش نداشت خون عروس شد تنها مقصرش تو بودی. اگه خواهرت پای سفره

 نمقصرش تو بودی. اگه توی فامیل دهن به دهن پیچید که سهراب و فروغ دخترشونو پیشکش عروسشو

ها کردن مقصرش تویی. اگه خواهرت افتاد میون یه مشت غریبه مقصرش تویی. حتی مقصر این کبودی

 هم توی نابرادری.

شدم چه برسه به برادرم که ساکت با سری فرو افتاده من داشتن زیر فشار این همه سرزنش و طعنه له می

 ایستاده بود.

 ای بلند هشدار داد:مامان به سمت سارگل پا تند کرد و این بار با صد

 سهراب توروخدا کوتاه بیا._

اش رو از داخل کیفش دست سارگل رو که نفسش بند اومده بود گرفت و روی کاناپه نشوندش. اسپره

های هاوش مشت شدند و بیرون کشید و به دهنش نزدیک کرد که سارگل دستش رو پس زد. دست

نفسی و خفه شدنش بود طغیان کرد ه نشون از بیهای گرفته و خشدار سارگل ک«هیع»دفعه با صدای یک

 و فریاد زد:

 شرف و به قولشه آقای سعادت کوتاه بیاد! من کوتاه میام. منِ بیچرا آقا سهراب کوتاه بیاد؟ مگه می_

ب شه خبابا نامردِ نابرادر کوتاه میام. طالقش میدم. اگه مهرو با جدا شدن از آیهان صاحب خوشبختی می

 مذرم. مگه مهرو به خاطر من تن به ازدواج ناخواسته نداد خب من و سارگل هم دندمون نرگاز زنم می

 شیم.چشممون کور به خاطرش از هم جدا می

 هاش ادامه داد.رو به بابا، خیره به چشم

فقط دیگه بس کن. تموم کن این همه سرزنش رو. تموم کن این همه نامهربونی رو. از وقتی داماد شدم _

ثل گذشته با مهر پدری نگاهم نکردی. با دیدنم ابرو توی هم کشیدی و رو ترش کردی. توی یه بار م

شه. شد و مینمایشگاه درست عین یه پادو باهام رفتار کردی. حرفی نزدم چون هنوز احترام سرم می
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گم حق داری. دخترتو... خواهرمو با خودخواهی فدای دختری کردم که گفتم حق داری، االنم میمی

ون هاتعاشقش بودم و هنوز هستم؛ اما به خاطر رفتارهای شما، به خاطر غم توی نگاهتون، به خاطر نگرانی

هاتون نتونستم یه روز قشنگ توی این زندگی که به خاطر ساختنش خواهرم رو پیشکش و کج خلقی

دست زدم صدات ی مهرو به یادم اومد. هربار بهش کردم، براش بسازم. هربار دیدمش ازدواج ناخواسته

 «!به خاطر هوا و هوست خواهرتو قربانی کردی»گفتی توی گوشم پیچید که می

 صداش لرزید:

اما بابا هوس نبود، تو باور نکردی اما عشق بود. عاشقش بودم که به هر ریسمانی چنگ زدم برای رسیدن _

ی بیش از هااشت. نگرانیهای پرتنفر شما نذبهش؛ اما نتونستم خوشبختش کنم. حرفای شما نذاشت. نگاه

هاتون نذاشت. هربار با همین چیزها انقدر وجدانم رو به بازی گرفتید حدتون برای مهرو نذاشت. سرزنش

ی خودم شدم، هم دغدغه به روش لبخند بزنم. هم شرمندهکه حتی نشد تو تمام این مدت یه بار بی

 ی سارگل.ی مهرو و هم شرمندهشرمنده

 یرون فرستادش.نفس گرفت و با آه ب

 ی جبرانم.اما حاال آماده_

 رو کرد به سمت آیهان که عضالت صورتش سفت و سخت در هم تنیده بودند.

 سارگل رو طالق میدم، خواهرم رو طالق بده._

 قبل از آیهان این من بودم که بلند شدم و با فریاد گفتم:

ق، حتی تویی که به خاطرت به این تونه مجبورم کنه به طالمن آیهان رو دوست دارم. هیچکسم نمی_

 ازدواج تن دادم.

ه بودند شوکه شد صدای بلند فریادم تمام سالن رو محکوم کرد به سکوت و تمام افرادی که از صدای بلندم

 اش نقشی دلنشینش روی صورت مردونهخره اخم غلیظ آیهان باز شد و لبخند سادهصامت موندن. باأل

 هاش.برگشته به چشم بست. دلم آروم گرفت از آرامش

 نگاه ازش گرفتم و خطاب به بابا گفتم:

باید حتما فریاد بزنم که حالم کنار این مرد خوبه؟ حتما باید عاشقیم رو جار بزنم تا باور کنید؟ حتما _

هام رو فریاد بزنم که باور کنید خوشبختم؟ آره من به اجبار، به خاطر هاوش پای باید انقدر بلند شادی
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قد این مرد نشستم؛ اما وقتی روز دوم ازدواجمون رفت ماموریت تمام سی روزی که نبود دلم پر ی عسفره

گم... با هاش. زدن حرفش اصال درست نیست، شاید زشت هم باشه؛ اما میی چشمزد برای دیدن دوباره

دنه. جار ز گم چون آدمای مقابلم اونقدری سرتق هستند که برای باور کردنم نیاز به گفتن وپرویی می

وقتی آیهان رفت ماموریت منو فقط یه بار بوسیده بود؛ اما تموم سی روزی که نبود پیشم من اون بوسه 

رو صدهزار بار توی ذهنم مرور کردم؛ چون دلم براش لرزیده بود. برای چهره جذاب و موقعیت و سِمَت 

زمانی  شناسیم تانبودیم همو نمیکاریش نه، بلکه واسه این که شب عروسیمون رخ به رخم گفت ما نامزد 

که از هم شناخت پیدا کنیم ازت توقع رابطه زناشویی ندارم. شب حنابندون هاوش، دقیقا شبی که از 

دونی چرا؟ چون بهم گفت ماموریت اومد و فرداش عروسی هاوش و سارگل بود قلبم گرفتارش شد بابا، می

زنم که اگه خواستی بری با تن دست دست نمیرسی، بهت فردا به آرزوت که خوشبختی برادرته می

ی عقد مردی که اجبارت نیست به دل خواهته. ریحانه نامزد سابقش تموم این نخورده بشینی پای سفره

مدت با ما تو یه خونه بود؛ اما قسم به چشمات بابا یه بار چشماش هرز نرفت. تو حتی اسم عروستو به 

بینیش؛ اما آیهان تمام این مدت هربار که مرتضی بهم مزاحم میزبون نمیاری و توی زندگیتون به چشم 

. آره از من احترامی به هیچکس ندادی بیتوهین کرد مردونه ازم دفاع کرد و حرمتم رو حفظ کرد و اجازه

دونست دخترعموش برام تله گذاشته. آره منو برد کمپ ترک اعتیاد؛ چون تست اعتیاد گرفت؛ چون نمی

گفتم اون شبی که سها دچار مسمومیت الکی شده بود کجا رفته بودیم. آیهان بودم و نمی باهاش لج کرده

اولش اجبار بود، ناخواسته بود؛ اما اجبار نموند. من خواستم بشه مرد زندگیم و اون خواست من خانوم 

تی گذرم، حاش باشم. ما باهم عشق رو ساختیم، برای هم. حاال هم ازش به خاطر هیچکس نمیخونه

دم، میدیدی. شعار نشمایی که هنوز منو نشناختی که اگه شناخته بودی رنگ خوشبختی رو تو چشمام می

قدرم گریه کردم. قدر که خندیدم همونزندگیم با آیهان همش خوشحالی و خنده و شادی نبوده. همون

وب . اگه با خاگه با محبتاش گل لبخند شکوفه زد رو لبم، با تیر خوردنش نم اشک نشست به چشمم

شدنش خداروشکر کردم، با درگیر شدن میون مشکالت سها به خدا شکایت کردم. اگه حتی باهاش قهر 

کنون بود. من کنار آیهان آرامش دارم؛ چون کنارش کاملم. چون تاب زمان رسیدن آشتیکردم دلم بی

 اون رویاش خوشبخت کردن منه و من رویام بودن با آیهان.

 رو تازه کردم.پلک بستم و نفسم 
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 حاال خوشبختیم رو، عشقم رو، احساسم رو فریاد زدم امیدوارم باور کنید._

 رو به هاوش ادامه دادم.

اولین بار که بابا حرف طالق رو پیش کشید توی اتاق همین خونه بهت گفتم حالم کنارش خوبه، گفتم _

باورم نکردی که اگه کرده بودی  منم عین بهرام رادان معتقدم عشق اونیه که حالتو خوب کنه؛ ولی تو

شدی؛ اما خیلی وقت پیش زمانی که اومدی باشگاه دنبال امروز با طالق دادن زنت خواستار طالق من نمی

 من و با دیدن سارگل دست و پاتو گم کردی من همون لحظه عشق رو از نگاهت خوندم و باور کردم.

 حرفم قرار دادم:بدون این که به کسی مهلت جواب بدم بابا رو مخاطب 

ام، چون انقدر احساس نابم رو من برعکس شما دوست ندارم عشقم رو به بقیه نشون بدم چون خرافاتی_

 های احساسام رو بخشکونن.شون ریشهترسم چشمش بزنند و با زهر چشمدوست دارم که می

 یدم.ی بابا روی کاناپه نشستم و از درد تنم ابرو در هم کشدر مقابل نگاه بهت زده

شرفی روم ام واسه این بود که نگران نشید. اگه نگفتم کدوم بیاگه پنهان کردم که بیمارستان بستری_

کنید و ترسیدم هاوش از سر لج دونستم هاوش رو سرزنش میدست بلند کرده واسه خاطر این بود که می

اف ی کیا و حسابشون رو صکاسهو لجبازی باز بره سراغ رالی و به جبران اون صد میلیون یه برد بذاره تو 

 کنید.دونستم نگاهتون انقدر به زندگی من سیاهه که شوهرم رو متهم میکنه. نمی

 زیر لب غرلند کردم:

 ام همه رو از چشم هم انداختم.تقصیره خودمه. لعنت به من که با مصلحت احمقانه_

چند دقیقه پیش بود. دیگه مثل روزهای سکوتی که سالن رو فرا گرفته بود بهتر از صداهای داد و فریاد 

گم عادت کردم؛ چون نکردم؛ اما حاال به قدری قوی شدم ترسیدم، نمیگذشته از دعواهای خانوادگی نمی

ام رو به جون نخرم؛ چون االن ی از هم پاشیدن خانوادهکه با هر صدای بلندی نلرزم و با هر دعوایی دلهره

های مصلحتیم که بیشتر منجر ام رو کنار هم نگه دارم، حاال یا با دروغهتونم اعضای خانوادمطمئن بودم می

 رفت، یا با صدای بلند فریادم.ام که خیلی زود لو میهای ناشیانهشد یا با پنهان کاریبه ضررم می

 اش به گوش رسید.های سارگل تنها صدای توی سالن بود و بعد صدای پیس پیس اسپرهصدای سرفه

 شد گفت:هایی از خنده توش پیدا مین مِن کرد و بعد با لحنی که رگهمامان کمی مِ

 تونه سارگل رو طالق بده.هاوش اگه بخواد هم نمی_
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هاش برعکس چند دقیقه پیش آروم بود. دست سارگل رو بین مون به سمتش چرخید. چشمنگاه همه

بوسید که سارگل خیلی سریع  هاش و مهری مادرانه دست سارگل روهاش گرفته بود. با برق چشمدست

 خجالت زده لب زد:

 مامان!_

 ی سارگل کشید و با لبخند گفت:مامان دستی به صورت رنگ پریده

 سارگل بارداره._

 هام گشاد شد و ناباور خندیدم.چشم

 واقعا؟!_

 ی سارگل رو بوسید.بار گونهمامان این

خواست توی یه فرصت مناسب به همه ه؛ اما میی پیش اومده بود مطب خودم برای معاینبله واقعا. هفته_

 بگه.

 نگاهش رو روی جمع چرخوند و ادامه داد.

 مون از هم دلخوریم؟تر از االن که همهچه فرصتی مناسب_

 آیهان به روی خواهرش که از شرم سرخ شده بود لبخند زد.

 مبارکه عزیزم._

 هام رو چسبوندم به دستبود گرفتم و لبسارگل لب گزید و چیزی نگفت. دست هاوش رو که مات مونده 

 اش که نگاهش از سارگل کنده شد و به طرف من چرخید. به روش لبخند زدم و با شیطنت گفتم:مردونه

 کنم.ات رو منِ عمه بدم دهنش رو سرویس میهای بچهاز همین االن بگم اگه قراره تاوان خراب کاری_

 ذوق زده به روم خندید و از مامان پرسید:

 گی؟دروغ که نمی_

 مامان اخم شیرینی کرد.

 مگه تا حاال از من دروغ شنیدی؟_
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هایی پر از تردید به سمت . اول با قدمآوردهاش خبر از اشک شوق میهاوش باز خندید و حتی برق چشم

هایی مشتاق که سارگل خیلی سریع بلند شد و با چنگ زدن چادرش از روی سارگل رفت و بعد با قدم

 ه سمت در خونه رفت. هاوش ایستاد و لبخندش پر کشید. بابا سارگل رو صدا زد:مبل ب

 سارگل._

 زنه. بابا به سمتش رفت و مقابلشدونستم این اولین باره که اسمش رو صدا میسارگل شوکه ایستاد. می

 ایستاد. کمی تعلل کرد؛ اما در آخر پیشونیش رو بوسید و گفت:

 مبارکه سارگل جان._

 ضش ترکید.سارگل بغ

من بابا نداشتم وقتی به هاوش بله دادم نصف خوشحالیم به خاطر این بود که قرار بود شما پدرم بشید؛ _

 کردم.چون همیشه به ذوق مهرو موقع تعریف از شما حسادت می

 هام خندید. بابا بغلش کرد و سرش رو بوسید.برعکس دلم که کمی غبار غم گرفت لب

 چی. سفم بابت همهأمت_

 ارگل با غم از میون بغضش گله کرد:س

کنه و شوهرم تا همیشه منو به چشم یه همراه اگه شما بذارید هیچ وقت حرف مادرم صحت پیدا نمی_

 ارزش.بینه نه یه رهگذر بیارزشمند می

 بابا شرمنده عقب گرد کرد و ازش فاصله گرفت.

ی ندارم. حاال اگه مهرو هم دل بسته حاال که دخترم از زندگی با برادرت راضیه من دیگه هیچ حرفی_

دم باعث برادرت نباشه و رنگ خوشبختی رو نبینه من هیچ وقت با وجود این بچه به خودم اجازه نمی

 تون بشم.جدایی

 سمن همراه با لبخند محوی که به لب داشت گفت:

 ی ما، حالتم خوب نیست.بهتره بریم خونه_

 نگاهی به هاوش گفت:نیمسارگل چادرش رو سرش کرد و با 

 ی خودم راحتم.خونه_
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اش از روی کاناپه دنبالش با خداحافظ آرومی از خونه بیرون رفت و هاوش خیلی سریع با چنگ زدن اسپره

 رفت؛ اما میون چهارچوب در توقف کرد و صدام زد.

 با تمام عشقی که از صدام پیدا بود جواب دادم:

 جان دلم؟_

 لبخند زد.

 دوست دارم._

 به روش لبخند پاشیدم.

 شو.من بیشتر. هم تو رو، هم سیب زمینی پشندی عمه_

 که نثارم کرد دنبال سارگل رفت.« بدجنسی»اش بلند شد و بعد از صدای خنده

نگاهم رو بین جمع چرخوندم. دوباره سکوت بین همه ایجاد شده بود. نفس عمیقی کشیدم و با صدا به 

 بیرون فوتش کردم.

چیزی مونده مامان؟ گالب به روت یه سوپ استفراغ مانندی تو بیمارستان به خوردم دادن که از ناهارت _

 گمون کنم تا ده سال آینده لب به هیچ سوپی نزنم.

 مامان خندید.

 بابات که ناهار نمایشگاه بود منم که مطب بودم._

 آها این یعنی ناهار نداریم؟_

 آیهان بهم نزدیک شد و کنارم نشست.

 کنم.مون خودم برات ناهار درست مینهبریم خو_

 با شیطنتی که از میمیک صورتم پیدا بود تاک ابرویی باال دادم و گفتم:

 کنی جناب سروان؟اُ لَ لَ! چه سعادتی نصیب مهرو سعادت شده. چی برام درست می_

 طور که نگاهش و تمام حواسش پی لبخندم بود جواب داد:همون

 نیم رو، یه رو، دو رو، عسلی، خاگینه و حتی املت.منو متنوعه خانوم سعادت؛ _

 کشی.نافت نیفته انقدر زحمت می_

 ای زد و زیر لب پچ زد:تک خنده
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 امروز خیلی شیرین زبون شدی ها._

 اش رو به اعتراف دوست داشتنم فهمیدم و به روش لبخند زدم.اشاره

 صدای بابا باعث شد نگاه از هم بگیریم.

 یا سلطانی دستگیر شده؟حاال این یارو... ک_

 آیهان خیلی معمولی، بدون دلخوری، اخم و گالیه جوابش رو داد:

 بله. هم خودش و هم دوستش رضا سرلک که دیشب همراهش بوده._

 دوستش منو نزد._

ی شون چند بارهای واسطهی دوستجایی که قبال با تلفن یا به وسیلهخودش هم اینو گفته؛ اما از اون_

صدمیلیون هاوش رو تهدید کرده ممکنه هم جریمه بشه و هم قاضی چند مدتی براش حبس  به خاطر اون

 ببره.

 کیا چی؟_

 روی صورتش اخم نشست.

 شه.ی پزشکیِ تو حاال حاالها از حبس خالص نمیههای اون زیاده و با پروندجرم_

 با دلهره پرسیدم:

 اگه هاوش بره سراغش برای تالفی چی؟_

 مامان جوابم رو داد:به جای آیهان 

ره. متاسفانه آسم سارگل یه خرده بارداری رو براش سخت به خاطر اون بچه و حال زنشم که شده نمی_

 های آخر احتیاج به مراقبت زیاد داره.کنه. مخصوصا ماهمی

 هاش مراقبشه.من مطمئنم هاوش عین چشم_

 سمن کنایه زد:

 طور باشه.امیدوارم همین_

 مه داد.رو به آیهان ادا

 بهتره بیشتر از این مزاحم آقای سعادت نشیم._

 آیهان با نگاهی به من لب زد:



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

886 
 

 بریم؟_

 ی کوچیکی به بابا آروم گفتم:با اشاره

 شم.طوری وبال گردن مادرتم نمیجا بمونم. اینبهتره من چند روزی این_

 هاش قاب گرفت و پیشونیم رو بوسید.صورتم رو با دست

 اما به خاطر آروم شدن دل پدرت بمون. لباسایی که برات آورده بودم داخل ماشینه. وبال گردن نیستی؛_

 زمان باهاش از روی کاناپه بلند شد.از کنارم بلند شد و مامان هم هم

من یه معذرت خواهی هم به شما هم به مادرتون بدهکارم. ببخشید اگه سرتون توی بیمارستان داد زدم، _

 مراقب افکار و حرفام نبودم. که شوکه شدم و کنترلم از دستم خارج شد و اصال حال مهرو انقدر وخیم بود

 سفم.أمت

 سمن در جوابش چیزی نگفت و آیهان لبخندی زد و شوخ گفت:

 من تا االن از دست مهرو زیاد کتک خوردم؛ اما هیچ وقت نزدمش._

 با شیطنت رو کرد به سمت من.

 مگه نه مهرو؟_

 خندیدم.

ترسیدم تو تخت مامان و بابا اما بابا هم زیاد از من کتک خورده. تمام شبایی که می شاید باورت نشه؛_

 موندن.نصیب نمیخوابیدم و هردوشون از لگدهام بیمی

 مامان خندید و گفت:

 .پس هنوز هم بدخوابی_

 .بدخواب نه؛ اما خودخواه چرا. وجود یه آدم اضافی تو تختم برام غیرقابل تحمله_

 هاش رو باریک کرد و با تهدید لب زد:چشمآیهان 

 آدم اضافی دیگه!_

ی دست به مادرش تعارف زد جلوتر براش زبون درازی کردم که با خنده سری از تاسف تکون داد و با اشاره

 راه بیفته. سمن قبل از رفتن رو به من آروم گفت:

 مراقب خودت باش._



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

887 
 

باهاش دست داد و خداحافظی کرد که بابا با کمی مکث  آیهان بدون این که چیزی رو به روی بابا بیاره

 گفت:

 تند رفتم..._

 آیهان مهلت ادامه نداد.

کنم که تا این حد دخترتونو دوست دارید و نگرانش هستید. خیالم کردم و میمن همیشه تحسینتون می_

 راحته که اگه یه روز من نباشم شما عین چشماتون مراقبش هستید.

که زد تمام دهنم تلخ شد و ضربان قلبم کند شد. ابروهام به هم نزدیک شد و در یک لحظه از حرفی 

 جواب خداحافظیش با دلخوری نگاه ازش گرفتم و جوابش رو ندادم.

پنج دقیقه بعد صدای آالرم گوشیم از داخل ساک کوچیکی که یک دست لباس داخلش بود بلند شد. 

 . خودش پیام داده بود.و به دستم داد مامان از جیب کوچیک ساک گوشیم رو بیرون کشید

 شه ماه دلم.دلم برات تنگ می_

 حس بدم پر کشید و خوشی جاش روی توی دلم محکم کرد. براش فرستادم:

 طور غالم قمر.منم همین_

ی طورم شد، جوابی نداد. گوشدونستم پشت فرمونه انتظار جواب گرفتن نداشتم. و همینجایی که میاز اون

 لی مقابلم گذاشتم.رو روی عس

 نگاهی به بابا انداختم که کنار پنجره ایستاده بود و توی افکارش غرق شده بود.

 خوای شیرینی نوه دار شدنت رو بدی؟گم جناب سعادت نمیچقدر گشنمه. هوس شیرینی هم کردم. می_

کتش  حرفو بابا بی مامان به روم لبخندی زد و نگاهی نگران به بابا که توی خودش فرو رفته بود انداخت.

ی شیرینی برگشت و جواب لبخندم . نیم ساعت بعد با جعبهرو از روی آویز برداشت و از خونه بیرون رفت

 رو با لبخند پرمهرش داد.

***  

ترین حالت ممکن در حال شونه زدن موهام بود. از همون بچگی تار به تار موهام رو آروم و مامان با آروم

. احساسی و حساس بود اومدکرد و با باز شدن هر گره قبل از من صدای آخش در میبا احتیاط شونه می
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ا بودم از بیمارستان مرخصی جکشید. توی این دو روزی که اینو به معنی واقعی کلمه با دردمون درد می

 گرفته بود و یک لحظه هم از حالم غافل نشده بود.

مامان شونه رو کنار پاش روی تخت گذاشت و دستی روی موهام کشید و بعد مشغول بافتنشون شد. 

ی وافرش به موهام. دلم تنگ آغوشش و عطر گرم سکرآورش بود. ذهنم پر کشید به سمت آیهان و عالقه

های سیاهش. تنم هام عادت کرده بودن به تماشای چشماومد. چشمیادی به چشمم میجای خالیش ز

 گرفت.اش رو میهای هر روزهی بوسهمعتاد گرمای تنش شده بود و ماه گرفتگی روی پیشونیم بهانه

های قفل گوشیم رو باز کردم و وارد گالری شدم. عکس دوتایی کم داشتیم، در واقع اصال نداشتیم. عکس

 روسیمون هم هنوز آماده نشده بود.ع

 صدای مامان رو درست از کنار گوشم شنیدم:

 دلت براش تنگ شده؟_

ی ریز مامان رو شنیدم. بافت موهام رو ی قفل گوشی رو زدم. صدای خندهل کردم و خیلی زود دکمهوه

دورم حلقه کرد و هاش رو ام قرار داد و دستاش رو روی شونهام انداخت و از پشت چونهیک طرف شونه

 آغوشی مادر و دختری.دعوتم کرد به یک هم

 ترسیدم؟دونستی من همیشه از عاشق شدن تو میمی_

 ی حرفش موندم.سرم رو به طرفش کج کردم و با لبخند منتظر ادامه

 نفسی گرفت و آسوده خاطر شروع کرد به حرف زدن.

ی اولم دختره بیشتر شبای بارداریم رو با این فکر که وقتی رفتم سونوگرافی و فهمیدم جنسیت بچه_

شه؟ موهاشو چطوری ببندم؟ براش باید کلیکسیون گیره و شه؟ چطوری عروس میچطوری عاشق می

دلهره با  ی اینا با غم وگذروندم و در آخر همههاش رو باید خودم ببافم، میکش مو درست کنم، عروسک

گن بخت دختر به مادرش میره، نکنه دخترمم عین من دوبخته بشه و با درد و رنج می»گفتم خودم می

هایی ؟ من شاید مدت کمی نامزد مرتضی بودم؛ اما دوران سختی رو پشت سر گذاشتم. سختی«انس بگیره

دوتا آدم حرف هم رو دونستیم تا چه حد دردناکن. خیلی بده که که فقط خودم و مادرم و پدرم می

نفهمند؛ اما خداروشکر که بخت تو عین بخت اول من تیره و تاریک نبود. وقتی به دنیا اومدی و بزرگ 

رفتی دبیرستان منتظر این بودم که بیای و بگی تو راه مدرسه دل باختی؛ اما شدی تمام مدتی که می
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دونی، واسه همینم همیشه از خودت نمیکنی و منو مرهم رکردم از من قایم میطوری نشد. فکر میاین

دونه. دانشگاه که رفتی دیگه کردم کجا اشتباه کردم که دخترم منو دوست خودش نمیبا خودم فکر می

راب طور نشد. سهگی؛ اما بازم اینمطمئن بودم یه روز میای و از پسری که توی دانشگاه عاشقش شدی می

های پر شیطنت هست ااِل پسرهای دانشگاه و رابطه جاگفت مهرو عین خودته، حواسش به همهمی

کرد به این اخالقت؛ اما من دوست داشتم دخترم عشق رو تجربه کنه و های امروزی. اون افتخار میجوون

شو شروع کنه. وقتی سمن اون شرط رو گذاشت و تو هم قبول کردی ترسیدم، از عاقبت با عشق زندگی

کست ی تلخِ شم و نه از سر عالقه بود ترسیدم. ترسیدم عین من تجربهازدواجی که نه ما بهش راضی بودی

من آیهان رو دوست »رو بچشی. حتی تا همین دو روز پیشم این ترس باهام همراه بود؛ اما وقتی داد زدی 

تمام ترسم دود شد و رفت هوا و آرامش جاشو پر کرد؛ « تونه منو وادار کنه به طالقدارم و هیچکسم نمی

مم گرفت. من هنوز درست مثل زمانی که عکس سونو توی دستم بود و نُه ماه تمام هر روز نگاه اما دل

گفت دخترمه و عاشق شدن و عاشقی کردنش رو تصور کردم توقع ی سیاهی که دکتر میکردم به نقطه

 .داشتم بیاد و اول از همه اون عشق رو با منی که اول دوستش بودم و بعد مادرش درمیون بذاره

 اش داد.دستم روی دستش نشست و لبخند خجلی زدم که جوابم رو با لبخند مادرانه

 خوشحالم که حال قلبت کنار آیهان خوبه._

 درست عین خودت و بابا که کنار هم حالتون خریدنیه._

 هام گرفتم.هاش رو توی دستلبخندش عمق گرفت. به طرفش چرخیدم و هر دو دست

 ها ساختن عشق رو یاد گرفته بودم.ه مامان؛ چون من از این دستدلیل بوددلهره و ترست بی_

 هام رو پشت هر دو دستش چسبوندم و بوسیدمشون.لب

های خدا. ده، بوی به دنیا اومدن فرشتهده، دستات بوی تولد میدستات بوی سبزی و کیک خونگی نمی_

 ات و حتی بوی رژلب قرمز.ادهبوی نوازش. بوی محبت. بوی موهای جوگندمی بابا. بوی عطر فوق الع

 خیره به نگاهش به حرفم پایان دادم.

ده. این دستا به من زن شدن، مرهم شدن، همدم شدن، همسر شدن و همراه دستات بوی زنانگی می_

 شدن یاد دادن.
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 ایای پر از آرامش بغلم گرفت. هنوز تنم کوفته بود و درد داشتم؛ اما این آغوش به اندازهبا تک خنده

توجه به دردهای تنم با کمال میل بپذیرمش و روحم رو غرق آرامش کنم و به فریاد خواستنی بود که بی

هیچ غریق نجاتی برای نجات از غرق شدن اهمیت ندم. غرق شدن توی این آغوش اقبالی خوش و شانسی 

 خواست که خداروشکر من داشتم.طالیی می

 با لبخند نگاهش کردم.با صدای بابا از بغل مامان بیرون اومدم و 

 کنی؟ای زن منو بغل میبا چه اجازه_

 های شیرین بابا با لبخند شیطونی گفتم:مامان با خجالت لب گزید و من خیره به اخم

 ببخشید که زن شما مامان منم هست._

دست مامان رو گرفت و مامان از تخت پایین رفت. بابا با همون لحن شوخ و میمیک صورت جذاب و در 

 ن حال شیطونش گفت:عی

 خب من که نگفتم مامانت نیست؛ اما تنها کسی که حق بغل گرفتنش رو داره منم._

 زده صداش زد:ای بهتمامان با خنده

 سهراب!_

 زنه به مالم.واال. جلو چشم خودم تو اتاق روشن دزد می_

 و پایین کردم و با لحنی ام توی اتاق پیچید. نگاه خیره و هیزم رو روی تن مامان باالصدای شلیک خنده

 چندش گفتم:

 جون صاحبش.جون، عجب مالی هم هست. نوش_

 ی متعجب مامان شد و بابا بلند قهقهه زد و گفت:چاشنی حرص قاطی خنده

 پدرسوخته._

 چشمکی زدم.

 چاکرشما._

 هام بود رو به دستم داد.بشقابی که روش یک لیوان آب به همراه قرص

 داروهاتو بخور._

 درد نکنه.دستت _
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 های مامان حلقه کرد.دستش رو دور شونه

 شبت بخیر._

 لبخندی مرموز روی لبم نشوندم.

 خواست امشب کنار من بخوابه.مامان می_

 مگه من مردم بچه که با تن سالم بیاد تو تخت تو و صبح گوشت کوبیده از تختت بیاد بیرون؟_

 اعتراض کردم:

 تا این اندازه هم بدخواب نیستم._

 چاره شوهرت. دیدی فروغ چه دل پر دردی داشت؟مال مشخصه. بیکا_

 مامان با لبخند سر تکون داد که لب زدم:

 بدجنس._

 موقع خروجشون از اتاق با شیطنت گفتم:

 آقا و خانوم سعادت یادتون نره شما االن وقت نوه دار شدنتونه پس یه موقع گاف ندید._

ای نثارم کرد و از اتاق خیال خندید و باز پدرسوختهبابا بیمامان سرخ شد و با سرزنش نگاهم کرد اما 

 بیرون رفتند.

 نسر و صدا بود. از ایروی تخت دراز کشیدم و وارد پیج اینستاگرام آیهان شدم؛ مثل همیشه ساکت و بی

ها همون قسمت یه بیت از اما تازگی ؛گرفتهل و متعهد لجم میأکه توی بیوگرافیش ننوشته بود مت

 ه.لبم با اشتیاق بیشتر براش بکوبشد حرصم بخوابه و قی علیرضا آذر رو نوشته بود که باعث میشعرها

 زیرلب بیت شعر رو با شور و شعف زمزمه کردم:

 و به جز ماه دل از عالم و آدم کندم. _

یش مقابل نگاهمه خواست بدونه حتی این موقع شب به یادشم و جای خالدلم می. وارد اکانت خودم شدم

اما برعکس  باشه و نخواستم با تماسم بدخوابش کنم زدم خوابهام. حدس میاین شب راهو دلتنگی هم

 باهام تماس گرفت. مشتاق جواب دادم: بعد تصورم نیم ساعت

 سالم._

 .با شنیدن صدای پر از مهرش دلم گرم شد و قلبم به رقص در اومد
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 سالم به روی ماهت._

 حالت خوبه؟_

 نه زیاد._

 شدم.نگران 

 مریض شدی._

 اوهوم._

 چت شده؟_

 یادمه یه شب یه دختر عصبانی، دلگیر بهم گفت دلتنگی هم مریضیه._

 خندیدم و با لذت بیشتری گوش سپردم به نوای پرمهرش.

 یادته؟_

 رو خانوم برای من چیزی نیست که به آسونی از یادم بره.دلتنگی ماه_

ی اون باغ تو برام آشنا بودی. های غریبهگرفت. میون آدممیتو اون شب واقعا دلم با تمام وجودش بهانه_

 تو سخت و نفس گیره؟تا حاال بهت گفته بودم تحمل اون باغ بی

 شه خودِ خودِ جهنم.تو و با دلتنگی برای تو میگم این باغ بینه اما من االن من می_

 شیطون گفتم:

 هام دعوتت کنم به بهشت.پس بیا تا با خنده_

 ترین ملودی زندگی من شده بود.هاش معرکهصدای خنده خندید و

 خوای؟و در ازاش ازم چی می _

 چند دقیقه نفس گرفتن توی آغوشت._

 با کمی مکث آروم نجوا کرد:

 ی پدرتم.ی دیگه جلوی در خونهتا ده دقیقه_

 با بستنی شکالتی._

 صداش توأم با خنده و رنگ روشن آرامش بود.

 .با بستنی سوخاری_
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 منتظرتم._

 و حتی انتظار برای رسیدن اون اتفاق شیرینی بود.

گاهم شد رفتم. نی اتاقم که رو به کوچه باز میقطع کرد. به سمت پنجره« بینمتمی»تماس رو با گفتن 

 رو به سیاهی آسمون دوختم و گوش سپردم به آرامشی که از صدای سکوت شب پیدا بود.

نت باشه، به یادت باشه و حتی تا حدی حواسش بهت باشه که از خوب بود که یکی دلتنگت باشه، خواها

ترین لحن ممکن منعت کنه... و تو با وجود این که خوردن بستنی یخی توی هوای سرد پاییز با لطیف

بستنی سوخاری دوست نداشته باشی با جون و دل پیشنهادش رو قبول کنی، فقط به این خاطر که طعم 

 ات جوره.دجوری با ذائقههاش برات، بشیرین نگرانی

جه به توبعد از شنیدن صدای ماشینش خیلی زود پنجره رو بستم و با چنگ زدن به رو پوش و شالم بی

درد پاهام و لنگ زدنم فوراً از اتاق بیرون رفتم. وقتی در رو باز کردم نگاهش رو چسبیده به در دیدم و 

 .هاش چقدر خواستنی بود برای قلب دلتنگمانتظار چشم

 جا کنار در گفتم:از همون

 بیا داخل._

 ی ماشین رو پایین زد و در جوابم گفت:پنجره

 دیر وقته، مادر و پدرتو بیدار نکن. بیا تو ماشین._

سر و صدا در رو چفت کردم و به ماشینش نزدیک شدم. شالم رو از دور گردنم روی سرم انداختم و بی

 و با لبخند سوار شدم. خودش زودتر از من در رو از داخل باز کرد

 سرحال و خوش رو گفت:

 بینی خوشحالی؟منو نمی_

 ای نرم روی نبض گردنش گذاشتم.ای در هم خزیدم توی آغوشش و بوسهخودم رو لوس کردم و با چهره

 تابم.بینم بیتو رو نمی_

اتفاقات خوب اش توی اتاقک ماشین جزء های مردونههاش دور تنم و طنین صدای خندهپیچیدن دست

 زندگیم بود.

 اش روی سرم همراه بود با هجوم آرامش و قرار گرفتن قلبم.نشستن بوسه
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های اون هم دلتنگ بوسیدن ماه گرفتگی روی پیشونیم بود که خیلی زود چشم سیاهی روی انگار لب

 اش روشن کرد.پیشونیم رو با بوسه

 رو درگیر کرده بود پرسیدم: ها ذهنماش جدا کردم و سوالی که مدتسرم رو از سینه

 چرا این لکه رو دوست داری؟_

 ی کبودم رو نوازش کرد.های گرمش توی سوز سرمای پاییز گونهنوک انگشت

ده ش طلوع کرگیره که روزهای تیره گذشتند و ماه با تمام روشناییچون هر بار با دیدنش دلم آروم می_

 تو زندگیم.

 روزهای تیره...!_

ی ی نور راه پیدا کرد به زندگنیومدن بابا تمام روزها سیاه و تیره شدن و با اومدن تو روزنه بعد از رفتن و_

 سیاه و عزادارم.

گرفت هم قلبم پر از شور عشق نهفته توی هاش هم غم داشت هم امید. هم از شنیدنشون دلم میحرف

 زد.شد و نگاهش... نگاهش صداقت کالمش رو فریاد میصداش می

 ردی؟بستنی آو_

ها رو از روی صندلی عقب برداشت و به طرفم خنده کنان شکمویی زیرلب زمزمه کرد و پالستیک بستنی

 گرفت. با شیطنت نگاهی بهش انداختم و با لحن لوسی گفتم:

 من شکمو نیستم دخترت هوس کرده بود جناب سروان._

 تر.هاش دو برابر شد و لبخند روی لبش عمیقبرق چشم

 م کردی وقت بچه دار شدنمونه؟این یعنی اعال_

 در حینی که مشغول باز کردن در بستنی بودم جواب دادم.

 ی ماهمون ظهور کنه.این یعنی اگه بستنی که آوردی خوشمزه بود شاید نطفه_

ای نثارم کرد. یک قاشق بستنی توی دهنم گذاشتم و قاشق بعدی رو به طرف دهن اون خندید و دیونه

کنه و دونستم که دست منو رد نمیجات دوست نداره؛ اما این رو هم میینیدونستم شیرگرفتم. می

 طور هم شد.همین

 ها ذهنم رو درگیر کرده بود پرسیدم:لب گزیدم و زیر چشمی نگاهش کردم... و در آخر چیزی که مدت
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 زنی؟تو با ریحانه به هم زدی زندگیمونو به هم میطور که نامزدیاگه بچه دار نشم، همون_

 کنی؟خودت چی فکر می_

 .نگاه از ظرف بستنی گرفتم. سرم رو که باال آوردم با صورت جدیش مواجه شدم

 دونم بچه برات خیلی مهمه.دونم... فقط مینمی_

 تر از تو.اما نه مهم_

ی آجرهای های زندگیمون به وسیلهمحکم گفت... جوری محکم و مطمئن که دیگه شک نداشتم پایه

 تونه باعث فروپاشیش بشه.هیچی نمیعشق محکمه و 

 گردی خونه؟کی برمی_

 گردم. واقعا احتیاج دارم یکی ازم مراقبت کنه.فردا پس فردا برمی_

 تو در آوردی؟چرا گردنبند طبی_

 با تمام تنفری که از اون گردنبند مزخرف توی لحنم پیدا بود جواب دادم:

یکی دو دستی گردنتو چسبیده و قصد خفه کردنت رو دونی چقدر تحملش سخته. انگار وای تو که نمی_

 .داره

 اما الزمه که ببندیش._

کردم سرتقانه نچی گفتم و سرم رو به معنی نفی باال در حینی که قاشق بستنی رو توی دهنم فرو می

انداختم. اخم شیرینی تحویلم داد که با شیطنت زبونم رو روی بستنی به جا مونده روی لبم کشیدم و 

 مه کردم:زمز

 جون بخورم اخماتو._

 ام رو رها کردم.اش بلند شد و همراه باهاش صدای قهقههصدای شلیک خنده

 فروختمش.کردم، حالی که قیمت نداشت و به کل دنیا نمیکنارش حال نابی رو تجربه می

 اراده ازش پرسیدم:بی

 آیهان تو کنار من حالت خوبه؟_

هام، رخ به رخم و های بزرگش گرفت و نزدیک لبمیون انگشتی ظریفم رو خم شد به طرفم و چونه

 چشم توی چشمم لب زد:
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طوری برام بخندی و حالم شه اینشه حالم کنارت خوب نباشه؟ مگه میتو لبخند منی دختر، مگه می_

 ناب نشه؟ تو تا هروقت که بخندی حال و هوای من و دلم عالیه.

هاش بودم. کوتاه اما با عشق بوسیدمش و جوابم شد برق چشم اونی که پیش قدم شد برای بوسیدنش خودم

 تابش:ی بیو زمزمه

 ترین اتفاق ممکن بودی ماهِ دلم.تو زندگی سیاه من رنگی_

هام شد و آرامش عجین شد با قلبم و دلم هام و لبخند ساکن همیشگی لبشرم هجوم آوارد به چشم

 کرد. هاش به پاای شد که با عاشقانهمیزبان زلزله

هاش و عطر تنش و ملودی آروم و من همون نیمه شب سرد، توی اتاقک ماشین میون گرمای دست

. ش و پایداری زندگی که متعلق به من بود و اونهاش دلم قرص شد به بودنش و موندن همیشگینفس

 یی که با هم ساخته بودیمش.«ما»متعلق به 

 های سیاهش بگیرم.ام رو از چشمصدای بابا باعث شد نگاه شیفته

 مهرو بابا؟_

زده دستی به پیشونیش کشید و من سرم رو از پنجره بیرون بردم و با لبخند گشادی به  آیهان خجالت

ش هاهاش می خندید و چشمی اتاقشون بیرون کشونده بود نگاه کردم. لباش رو از پنجرهبابا که تنه

 آسوده بود و پر از رنگ آرامش.

 .با شوهرت بیا باال_

 براش بوس فرستادم.

 عاشقتم._

 ی اتاق رو بست تا مبادا سرما به تن فروغ جانش برسه.خنده کنان سر تکون داد و پنجره

 زدم: هام لبزد توی صدام و برق انداخته بود توی چشمبرگشتم به طرف آیهان و با شیطنتی که موج می

 .تختم دونفره ست_

 *** 

 فصل چهارده

 گفتم:شیمیایی طاقتم رو بریده بود و تقریبا هر پنج دقیقه به منا میبوی رنگ و مواد 
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 برم سرم رو بشورم؟_

 گفت:ی خانومی بود در جوابم میطور که درگیر لیفت مژهو اون با اخم شیرینی همون

 یکم حوصله کن مهروجون. بذار قشنگ رنگ به خورد موهات بره._

ن و از طرفی دیگه دلم دلگیر بود از این که تا این موقع روز از طرفی دلم آشوب بود از تصور واکنش آیها

یاد بود، هاش خیلی زترسیدم. این روزها مشغلهتولدم رو تبریک نگفته بود. از این که یادش رفته باشه می

ی پاشا قاتل پدرش، بیشتر اداره بود و کمتر خونه. حتی توی خونه هم درگیر اش به پروندهبا ورود دوباره

صحبتی. برای خوردن یک لیوان چای کنارهم. برای بود، دلم تنگ شده بود برای یک ساعت همکارش 

ی باغ. برای باهم خوابیدن زیر درخت زردآلو و پیچیدن صدای گرم ورزش کردن و قدم زدن توی محوطه

 و آکنده از مهرش توی گوشم:

 تر بخند.شه. آهستهموهاتو وا نکن بانوی موبلند، باد عاشقت می_

شد که با هم شام نخورده چند روزی بود که براش نخندیده بودم و به روم لبخند نزده بود. چند شبی می

بودیم. اومده بودم آرایشگاه تا با یک تغییر اساسی به چشمش بیام و برای حداقل یک شب از اون پرونده 

ر کارش بود و از من های من بسپاره به جبران این مدتی که درگیهاش رو به دستدست بکشه و دست

 غافل.

های پنج سانتیش به های اعصاب خرد کن منا از فکر بیرون اومدم. نگاهم از روی پاشنهبا صدای پاشنه

 کرد.ی آبی نفتیش کشیده شد. خط اتوی شلوار هندوانه چاق میروی شلوار گشاد و اتو کشیده

 دستش رو با لبخند به سمتم دراز کرد و گفت:

 م کم طاقت.بیا ببینم خانو_

سرم رو از زیر سشوار بیرون کشیدم و خیلی زود بلند شدم. زیر اون سشوار احساس خفقان بهم دست 

 شدم.کم داشتم از رنگ کردن موهام پشیمون میداده بود و کم

شنبه  پس وقتتون شد سه»ماندانا رو که مشغول صحبت با تلفن و نوبت دهی بود صدا زد. ماندانا با گفتن 

 تماس رو قطع کرد و به سمت ما اومد.« بعدظهرساعت دو 

 جونم مامان؟_

 موهای مهروجون رو بشور. مشخصه خیلی کالفه شده._
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 ماندانا با چشمکی رو به من گفت:

 خوشگل شدن دردسر داره دیگه._

 پشت چشمکی نازک کردم و در جوابش گفتم:

 من خوشگل هستم._

 خندید؛ بلند و پرعشوه.

 شند.همه خوبن و از خوب به عالی تبدیل می جامعلومه عزیزم. این_

 حوصله گفتم:بی

 کنم این رنگ باعث سردردم شده.شه بریم به کارمون برسیم. حس میمی_

 کرد به سمت روشویی نطق کرد:م میدر حینی که راهنمایی

امی برات که مها هستند. این رنگی کنیم از بهترین مارکغیرممکنه گلم. تمام وسایلی که ما استفاده می_

 ترین هاست محاله آسیبی بهت وارد کنه.گذاشته یکی از فوق العاده

 به احتمال زیاد من حساسیت دارم._

کرد. وقتی کارم تموم شد با وجد چند دقیقه بعد با سشوار باالی سرم ایستاده بود و موهام رو خشک می 

 گفت:

 واو چه رنگی هم انتخاب کردی عزیزم._

بلند شدم و مقابل آینه ایستادم. تپش قلب گرفته بودم. تصمیم بزرگی بود؛ حداقل برای از روی صندلی 

ه دیدم راضی بودم. آسودای که میمنی که بیست و پنج سال خودم رو با موی مشکی دیده بودم. از نتیجه

ی قنفسم رو از سینه خارج کردم و دستی به موهای نرمم که توسط سشوار کشیدن ماندانا لخت و شال

 شده بود، کشیدم.

 رویی دادم.ماندانا از داخل آینه بهم لبخند زد که جوابش رو با خوش

 این رنگ انتخاب خودت بود یا مامی؟_

 با شیطنت ادامه داد.

 شایدم شوهرت؟_
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دونستم شرابی تیره رنگ موردپسندش هست یا خط قرمزش؛ اما با این ام برگشت. نمیبا یاد آیهان دلهره

که ازش نظری بپرسم و حتی در جریانش بذارم جرأت به خرج داده بودم و با کلی گشتن  حال بدون این

 های مختلف همراه با کوثر این رنگ رو انتخاب کرده بودیم.توی سایت

 ماندانا هنوز منتظر جوابش بود. کوتاه گفتم:

 انتخاب خودم بود._

 آفرین به تو خانوم خوش سلیقه._

 من پرسید: نگاهی به ساعتش انداخت و از

 ای هم هست گلم؟کار دیگه_

 رو بابلیس کنی به همراه یه میکاپ ساده، خیلی ساده. خوام موهامآره. می_

 خبریه؟_

 لبخند دندونمایی روی صورتم نقش بست.

 امشب تولدمه._

 با خوشحالی کف زد و پر هیجان گفت:

 .ترین زن امشب باشیجام میدم تا قشنگطور شد کار میکاپت رو خودم انواو! مبارکه عزیزم. حاال که این_

 با وسواس و اضطراب گفتم:

 مرسی مانی جون اما..._

 حرفم رو با خنده برید.

 ساده، خیلی ساده._

 آره دیگه. آخه مهمونی کوچیک و جمع و جوره، شوهرمم آرایش غلیظ دوست نداره._

 برد گفت:طور که من رو به سمت سالن میکاپ میدستم رو کشید و همون

 گفتی ساده، خیلی ساده آخه بابام آرایش غلیظ دوست نداره.وقتی مجرد بودی هم می_

 با خنده گفتم:

 تمام مردهای زندگی من آرایش غلیظ دوست ندارن._

 ی رژلب قرمزن.ی ما مردهایی وجود داره که تشنهدرعوض تا دلت بخواد توی خانواده_
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روی صندلی نشستم. به طرفم خم شد و نزدیک صورتم آهسته؛ اما با لحنی که ردپایی از خنده و شیطنت  

 شد لب زد:توش دیده می

 خود.شند و از خود بیرژلب قرمز برای مردها حکم همون شراب قرمز رو داره، با دیدنش مست می_

افسار گسیخت و به روی ماندانا پوزخند واکنش ظاهریم به حرفش لبخند کجی بود؛ اما توی ذهنم یک نفر 

 زد و توی گوشم پچ زد:

 شه.خود میاما آیهان با رژلب قرمز نه، بلکه با خود لبخندت از خود بی_

*** 

های خریدی که دستم بود وارد خونه شدم. عطر قیمه و مرغ ترش کل خونه رو پر کرده بود. با بسته

ابل ی مقاه افتادم که پوالد رو داخل سالن روی کاناپهلبخندی روی لبم نشست و به سمت آشپزخونه ر

زد کانال رو عوض کرد و با خودش غر طور که گاز بزرگی به سیب داخل مشتش میتلویزیون دیدم. همون

 زد:

 ای که ماهواره نداشته باشه توش یه مشت آدم فسیل دووم میاره.خونه_

 سالم خان داداش._

د و هاش رو، رو به پایین کج کرشت. با دیدن من و لبخند گشادم لببا شنیدن صدای بلندم به عقب برگ

 گفت:

ها چیه؟ زیادی شنگولی! از همین االن بگم رو من حساب نکن. من کادو دادن بلد نیستم اما تو گرفتنش _

 مهارت عظیمی دارم.

 ی زاخارت. آیهان هم اومده؟کی از تو کادو خواست با اون سلیقه_

 انه خندید.هاش خبیثبار لباین

 .پ بگو این لبخند گله گشاد واسه چیه؟ نه کله قرمزی، نیومده_

 از عظمت لبخندم کم شد؛ اما سرسختانه حفظش کردم و امیدوار گفتم:

 میاد. هنوز کو تا شب؟_

 یه نگاه به بیرون انداختی؟ تاریکه. این یعنی شب کله قرمزی._

 ی داخل سالن نگاه انداختم.به ساعت ایستاده
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 هنوز ساعت شیشه._

 ربط به حرفم با نیشخند گفت:بی

 تو قرمز کردی؟به افتخار برد امشبمون کله_

 کالفه نگاهش کردم.

 دربی امسال قراره آسفالت بشید زیر پرچم آبی._

 زهی خیال باطل. امشب بردیم حاال ببین کله قرمزی._

تبریک تولدم رو از زبون آیهان  با این که تعصب زیادی روی تیمم داشتم اون لحظه و تا زمانی که

 ی کری شنیدن و کری خوندن نداشتم.شنیدم حوصلهنمی

 خواستم راهم رو به سمت آشپزخونه کج کنم که گفت:

 یه چای لیوانی واسه من بیار._

 .ای بهش رفتمچشم غره

 قیافه من شبیه نوکراست؟_

 حق به جانب جواب داد:

ه که هستی. صاحب خونه به حساب میای اونی که مهمونه منم تو نوکر این خونه نباشی عروس این خون_

 پس پذیرایی ازم واجبه.

 تسلیم سر تکون دادم.

 .منطقیه_

 نیشخندی زد. به آشپزخونه رفتم و همون بَدو ورود صدای غرغر ریحانه رو شنیدم:

 شو ما باید بکنیم.تولد یکی دیگه ست پادویی و کلفتی_

های خرید رو روی میز ناهارخوری گذاشتم. هردوشون که پشت بسته سمن در جوابش تنها لبخند زد.

 اجاق گاز ایستاده بودند به طرفم برگشتند.

شو خودم انجام میدم. تا همین جاشم که کمک کردی خیل خب غر نزن خانوم معلم، خودم اومدم. باقی_

 دستت درد نکنه.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

912 
 

« ارکهمب»ای بعد با گفتن خید. ریحانه لحظهچرتوجه به لبخندم نگاه هردوشون روی صورت و موهام میبی

به طرف اجاق گاز برگشت و برنجی که در حال جوشیدن بود رو تست کرد تا نرمیش رو بسنجه؛ اما سمن 

 با صورتی کامال جدی پرسید:

 این رنگ زیادی جلف نیست؟_

 ی استیل یخچال با وسواس نگاهی به خودم انداختم.توی بدنه

 کنم.میطور فکر نمن که این_

 کنم.طور فکر میاما من این_

 جدی نگاهش کردم.

 کنم موهاتون رو این رنگی نکنید.خب بله برای سن و سال شما جلفه و توصیه می_

 ذاری؟این یعنی به من ربطی نداره که تو چه رنگی رو موهات می_

 پسندیدن همه نیست؛ ها متفاوته و من انتظار ندارم همه این رنگ رو بپسندن و مهماین یعنی سلیقه_

 ام.پسندیدن خودم و آیهانه که خوشبخانه خودم خیلی ازش راضی

 کرد پرسید:ریحانه درست زمانی که برنج رو آبکش می

 پسنده؟مطمئنی پسرعمو هم می_

 کنم عین سمن خانوم تا این حد عصبانی بشه!اگر نپسنده هم فکر نمی_

 سمن پرسید:

 و گذاشتی؟بدون مشورت با آیهان این رنگ ر_

 مشکلی هست؟_

 های جلف و زننده خوشش نمیاد.ها و تیپاالن نه؛ اما امیدوارم مشکلی پیش نیاره؛ چون پسر من از رنگ_

 عصبی پرسیدم:

 االن رنگ موی من زننده ست؟_

 ریحانه با لبخندی مرموز گفت:

 به نظر من زننده که نیست جذب کننده هم هست._

 لبخندش تبدیل به پوزخند شد.
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 کشه؛ قرمز آتیشی.ی مردها رو به سمت خودش میرنگی که نگاه همه_

 لبش رو گاز گرفت و با نگاهی به سمن ادامه داد.

 هات و جذاب._

اومد؛ اما انگار قصدش تحریک کردن سمن علیه من بود و مشتاق دعوایی بود که داشت بینمون پیش می

 فقط گفتم:برخالف انتظار اون آرامشم رو حفظ کردم و در جوابش 

 قرمز آتیشی نه خانوم معلم، شرابی تیره._

رفت، با اخم و لحنی کرد و برای برداشتن مرغ به سمت فر میسمن در حالی که دستکش رو دستش می

 پر از سرزنش گفت:

 ریختی رو پیشونیت.حداقل موهاتو نمی_

 ریحانه با تمسخر گفت:

 کنه زن عمو؟ اگه این کارو نکنه پیشونیِ سیاهش رو چطوری قایم_

های ریحانه، توی خیالم دست مشت هام کنار پاهام مشت شد و با نگاهی خیره و جدی به چشمدست

 ام رو کوبیدم توی دهن گشادش که برای وراجی و حرف مفت زدن حسابی کاربلد و ماهر بود.شده

 با صدای پوالد که داد زد:

 زنه.مهرو گوشیت زنگ می_

رده ها رها کرو از ریحانه گرفتم و به سالن رفتم. کیفم رو که روی یکی از مبلام نگاه نه چندان دوستانه

 بودم برداشتم و با دیدن عکس آیهان خیلی زود جواب دادم:

 سالم عزیزم._

 رو خانوم. خوبی؟سالم ماه_

 معلومه._

 با منظور گفتم:

 امروز خیلی روز خوبیه._

 م برات؟خداروشکر. زنگ زدم بپرسم چیزی الزم داری بگیر_

 کنف شده از این که معنی حرفم رو نفهمیده زمزمه کردم:
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 نه هیچی. فقط خودتو الزم دارم._

 ام.ی دیگه خونهپس تا ده دقیقه_

 اومد.نفس راحتی کشیدم. خوب بود که امشب زود می

 بینمت.می_

دار سر تکون داد. معنیای ام انداخت و با خندهی گرفتهتماس رو که قطع کردم پوالد نگاهی به چهره

 پرسیدم:

 چیزی شده؟_

 با ابروش به آشپزخونه اشاره زد.

 جا یه چیزی شده.نه انگار اون_

 لبخند مصنوعی روی لبم گذاشتم.

 هیچی نشده._

 های این خونه تو هر موردی دخالت کنند.عادت کن به این که خاله زنک_

 کنم و قرارم نیست بکنم.عادت نمی_

 شه.ات سخت میطوری که براین_

 شم.ی مستقل مینه فقط بیشتر مشتاق تشکیل یه خونه_

 به نظرت ممکنه سمن بذاره یدونه پسرش ازش جدا بشه؟_

خوام که مستقل بشیم. کاری که اکثر پسرها یا مردها خوام آیهان از مادرش جدا بشه، میمن نمی_

 ام جدا نشدمل من که با ازدواجم از خانوادهکنند. این به این معنا نیست که از مادرشون جدا شدند. مثمی

 فقط زندگی خودم رو تشکیل دادم.

صدای پیامک گوشیم مانع جواب دادن پوالد شد. بدون گفتن حرفش بهم اجازه داد پیامم رو چک کنم. 

 با دیدن پیامی که از طرف آیهان دریافت کرده بودم گیج ابرو در هم کشیدم.

 چی شده مهرو؟_

 متش گرفتم.گوشیم رو به س

 انگار آیهان به زبون مادریش یه پیام برام فرستاده._
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حه حالت خیره موند به صفپوالد با کنجکاوی آشکاری گوشی رو ازم گرفت و با خوندن پیام چند لحظه بی

 گوشی و بعد گوشی رو به طرف من گرفت.

 چی گفته؟_

 هم مالید. هاش رو بهبا کمی مکث لبخند شیطنت آمیزی به لب آورد و کف دست

 گفته به منوی امشب ماکارونی هم اضافه کن._

 مطمئنی؟_

 چطور مگه؟_

 آخه آیهان از مهمونی امشب خبر نداره._

 ای به آشپزخونه پچ زد:صداش رو پایین آورد و با اشاره

 فکر کن سمن کاری رو بدون مشورت آیهان انجام بده. محاله!_

 حرف منطقیه._

 خیلی باالست.کال امشب دوز منطق حرفام _

 کج و مصنوعی خندیدم که گفت:

 برو دستور شوهرتو اجرا کن._

 اما آخه چرا ترکی گفته؟_

 چون اسکله. برو._

 این منطقی نبود._

 .آخه چشمم زدی کله قرمزی_

یرون ی کیوی رو بهای خرید ظرف ژله. ریحانه از داخل بستهای نثارش کردم و به آشپزخونه برگشتمدیونه

 منظور گفتم:ها رو از بسته بیرون کشیدم و کامال بیو مشغول خوردنش بود. باقی ژله کشیده بود

 ی کیوی دوست داره.کیوی برای هاوش بود، اون فقط ژله_

 لبخند زدم.

 کنم.نوش جونت برای اون ساالد میوه درست می_

 شد. در یخچال رو باز کردم که قاشق رو با اخم داخل ظرف انداخت و از پشت میز بلند
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 .جون خودتون و خان داداشتونجونت. هه نوشگه نوشذاره بعد میاول سر آدم منت می_

 به قصد ترک آشپزخونه به سمت در رفت که خیلی زود لب باز کردم:

 اما من منظوری نداشتم._

 .ایستاد و نگاهی پر غیظ به سمتم انداخت

 کشیم.زنیم به رخ هم میمیمنظور خیلی از منظورهامون رو توی همین حرفایی که بی_

 با لبخند تلخی ادامه داد.

 کس و کاری قاطی شما شدم.تقصیر تو نیست عروسِ عمو. تقصیره منه که از سر ناچاری و بی_

 های توی دستم رو روی میز انداختم و قدم به سمتش برداشتم.خیلی سریع ژله

 خواستم...وای ریحانه من اصال نمی_

هایی که غمگین و حتی اشکی شده بودند. پشیمون امه دادنم شد و رفت؛ با چشمبا حرکت دستش مانع اد

 و ناراحت به سمن نگاه کردم.

 به خدا من منظور بدی نداشتم._

 خورده مونده بود گرفت و لب زد:ای که نیمسمن نگاه غمگینش رو از ژله

 شه.حساس و حسود میای ببینه ها رو روی شخص دیگهمهم نیست. ریحانه همیشه وقتی توجه_

ها رو نداشت. از طرفی ای روی من بود؟ یک شام تولد و یک کیک تولد که این حرفاما مگه چه توجه

بهش حق دادم، با این که دورش شلوغ بود؛ اما هیچکس رو نداشت. زن عمو که جای مادر واقعی رو پر 

ی لعنتی رو داخل با ناراحتی ظرف ژلهکرد. کرد. پسرعمو که داغِ حسرتِ جای خالی پدر رو سرد نمینمی

 سطل زباله انداختم و رو به سمن گفتم:

 آیهان گفته براش ماکارونی درست کنم._

 متعجب پرسید:

 مطمئنی؟!_

 چطور مگه؟_

 شه.اش اذیت میخوره چون معدهآیهان معموال ماکارونی نمی_

 به احتمال زیاد هوس کرده._
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 ها سیب زمینی سرخ کن.قیمهکنم تو برای روی من اونو درست می_

 شه چیپس آماده بذاریم؟نمی_

 چپ چپ نگاهم کرد.

 شه تنبلی رو کنار بذاری؟نمی_

 ریز خندیدم.

 چشم._

تابه روغن ریختم تا ها شُستمشون و نمک روشون پاشیدم. داخل ماهیبعد از خالل کردن سیب زمینی

 داد:بود و مدام تذکر میداغ بشه. سمن در حال تف دادن گوشت چرخ کرده با قارچ 

ها تابه بشورش و بعد سیب زمینیی ماهی. دستت خورد به دستهدستت رو زدی به حلب روغن، بشورش_

 های خشکه.ی تَر، اون مال زبالهها رو بریز داخل سطل زبالهرو بریز داخلش. پوست سیب زمینی

های خالل شده داد ظرف سیب زمینیگرفت و هشدارهایی که میعاصی شده از این همه ایرادی که می

 دفعه با آتیشی که به پا شد جیغ بلندی کشیدم و به عقب پریدم.تابه خالی کردم که یکرو داخل ماهی

 ای کهسمن فقط کمی از اجاق گاز فاصله گرفت تا روغن داغ روی دست و صورتش نپره و بعد با خنده

ز ترس به سینک چنگ انداخته بودم و نفس نفس سعی در مهار کردنش داشت به من نگاه انداخت که ا

 زدم.می

 صدای هراسون آیهان رو شنیدم:

 چی شده؟ چرا جیغ زدی مهرو؟_

با دیدنش میون چهارچوب در همراه با سها و پوالد نه تونستم از دیدن سها ابراز خوشحالی کنم و نه 

گردش بود. ترسم دو برابر شد و  هام درتونستم توضیحی بدم، در عوض نگاه اون مدام روی موها و چشم

 میل شدیدی به نشستن و وا رفتن روی زمین داشتم.

 سمن ریلکس جوابش رو داد:

 ها رو همراه با آبی که ته ظرف مونده بود توی روغن داغ ریخت.چیزی نیست. سیب زمینی_

 و بعد رو به من ادامه داد.

 ی داغ کردی.کردی آب سیب زمینی کامل بره، روغنم زیادباید صبر می_
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 رویی گفت:بعد از اتمام حرفش به سمت سها رفت و با خوش

 خوش اومدی عزیزم._

 سها با خجالت تشکر کرد.

 داداش اومد دنبالم. گفت امشب تولد زن داداشه._

 به روش لبخند محوی زدم. آیهان به سمتم اومد و شیرآب رو باز کرد.

 آب بزن به صورتت. روغن روت پاشید؟_

 هام اکتفا کردم.میکاپم رو بشورم. با تکون سرم جواب نه دادم و فقط به شستن دستمحال بود 

 پوالد گفت:

ریحانه از ظهر توی این آشپزخونه درگیر بود یه آخ نگفت، اون وقت تو چهارتا دونه سیب زمینی هم _

 تونی سرخ کنی. آخ آخ چه جواهری از دستت رفت آیهان.نمی

 ای بهش رفت.و آیهان چشم غرهخودش به شوخی مزخرفش خندید 

 تو که ظهر اداره بودی._

 جا بود سلطان.چشم و گوشم این_

رو  رنگش حرکت دستم های تیرهدستی به پیشونیم کشیدم و بعد موهام رو کنار زدم که آیهان با مردمک

 روی موهای کمی که فرق کج زده بودم دنبال کرد. در جواب پوالد با غیظ گفتم:

 ای خوشگلی عین من آشپزیشون خوب نیست.معموال دختر_

 حاضر جواب گفت:

 از بس که پی قر و فرشون هستن._

 بهش اخم کردم که با خنده دست سها رو کشید و در همین حین بهش گفت:

جا همش مشغول خوندن کتابای دانشگاهتی. زیاد به خودت سخت دکتر مَوِدت خوب بود؟ بهم گفت اون_

 لو.نویسم میکروب کوچوشه هرچندتا کالس تقویتی که بخوای اسمت رو مینگیر حالت که کامال خوب ب

صدای نامفهوم سها نشون از این میداد که از آشپزخونه دور شدند. سمن خودش رو مشغول دم کردن 

 ماکارونی نشون داد.

 آیهان با لحن شوخی گفت:
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 اینم از شاهکار دومت. خدا سومیشو به خیر بگذرونه._

ماجرای زودپز و خراب کاری یا بهتره بگم گندکاری روز دوم ازدواجمون از یادش حرصی از این که 

 رفت جوابش رو دادم:نمی

ی یه سیب زمینی سرخ کردنم ندارم پس چرا سفارش ماکارونی دونی من به قول داداشت عرضهتو که می_

 میدی؟

م من خودم حواس»که کنایه زد توجه به سمن گیج نگاهم کرد که با اخم از مقابل نگاهش عبور کردم. بی

های آیهان رو راه اتاقمون رو در پیش گرفتم و صدای قدم« ها هست تو راحت باشبه سیب زمینی

 اومد.شنیدم که دنبالم میمی

خیلی سریع مانتوم رو که روش چند قطره روغن پاشیده بود از تنم درآوردم. آیهان در اتاق رو بست و 

 بالفاصله پرسید:

 اکارونی چیه؟ماجرای م_

 ی موهام رو باز کردم. غر زدم:با ابروهایی در هم گره خورده مقابل آینه ایستادم و گیره

پرسی! از خودت بپرس که از صبح تا حاال یه تبریک تولد خشک و خالی هم نگفتی اما سفارش از من می_

 شکمتو قبل از خودت رسوندی.

روهام ی اب. نگاهش رو از گرهل آینه به طرف خودش کشیدبهم نزدیک شد و با کشیدن بازوم من رو از مقاب

 گرفت و به روی موهام سوق داد. در همین حین گفت:

 شم.ی منظورت نمیمن متوجه_

 ایگذروند. دست به سینه شدم و ژست طلبکارانهتک موج موهام رو از نظر میهای حریصش تکمردمک

 به خودم گرفتم.

 زنم.که به زبون مادریت فرستادی حرف میای دارم از اون پیام مسخره_

 هام رو مورد هدف قرار گرفتند.هاش استپ کردند و بعد چشممردمک

 مسخره!_

 گی اما سفارش غذا میدی.بله مسخره. مسخره ست که تولد منو تبریک نمی_

 بهت زده خندید.
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 پیام رو دادی پوالد خوند؟_

 .تکون داد یید حدسش بود که با خنده سریأی تسکوتم نشونه

 های دراز بدقواره.دونن من ماکارونی خور نیستم و در عوض پوالد جون میده برای اون رشتههمه می_

 دستش رو به سمتم دراز کرد.

 گوشیت رو بده._

حرف گوشیم رو از جیب شلوار جینم بیرون کشیدم و کف دستش گذاشتم. گوشیم رمز نداشت. توی بی

 اش رد شد گفتم:گشت؛ اما وقتی از روی شماره ها دنبال اسم خودشلیست پیام

 رد کردی._

 دید آروم زمزمه کردم:ی خودش گشت. با مکثش روی اسمی که میبار با دقت بیشتری دنبال شمارهاین

 همینه._

 ناباور نگاهم کرد.

 غالم!_

 لب خندونم رو گاز گرفتم.

 شد.قمرش رو ننوشت. طوالنی می_

 ی توی نگاهش.هاش مشخص بود و همچنین حرص نهفتهی چشمخنده هاش رو روی هم فشرد؛ امالب

 غالم!_

 ای که فقط محض ماست مالی کردن کارم بود لب زدم:با خنده

 غالم قمر، قمرش رو ننوشت._

 ؛ آروم و با تهدید. و باز تکرار کرد:سر تکون داد

 غالم!_

 ی سیو کردم!ای بابا چرا ریپیت گرفتی؟ گوشی منو گرفتی تا ببینی اسمتو چ_

 نفسی گرفت و با همون تکون پر تهدید سرش نگاه ازم گرفت و متنی که برام فرستاده بود رو معنی کرد:

ماه دلم تولدت مبارک. خداروشکر بابت طلوعت توی زندگی من. امیدوارم توی بیست و شش سالگی _

 بیشتر بخندی و بیشتر بدرخشی.
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 حق به جانب پرسید:دستم رو گرفت و گوشی رو کف دستم کوبید و 

 کو سفارش ماکارونی؟_

 ذوق زده خندیدم.

 عزیزم._

 اخم شیرینی تحویلم داد که لب برچیدم و خودم رو براش لوس کردم.

ی خب تقصیره پوالده که پیامت رو به دلخواه خودش معنی کرد. من که ترکی بلد نیستم. اصال خانواده_

پوالد که این کارو کرد، اون از ریحانه که به خاطر یه ژله تو عجیبن یا شایدم با من مشکل دارن. اون از 

 هم منو درگیر عذاب وجدان کرد هم خودشو ناراحت، اونم از مادرت که به خاطر رنگ موهام...

 ی صحبتم شد.هام نشست و مانع ادامهحرف مادرش که به میون اومد دستش روی لب

ط داره. گوشی برای شنیدن چوقولی و گله و شکایت هر چی که بین تو و مادرم پیش میاد به خودتون رب_

 .کنمام خارج میشنوم؛ اما از گوش دیگهکنه و من میطور که مادرم از تو شکایت می. هموناز مادرم ندارم

رد. کارش کو مادرش دخالت و اظهار نظر نمی ی من. به هیچ وجه توی رابطهتو این مدت فهمیده بودم

 داشتم گاهی به غرغرهام گوش کنه.درست بود؛ اما دوست 

 ی مظلومی به خودم گرفتم و ناراحت گفتم:چهره

 قصدم چوقولی و گله و شکایت نبود فقط...فقط..._

 فقط چی؟_

 برگشتم به طرف آینه و با لحنی وسواس گونه گفتم:

ادرت م من بعد از بیست و پنج سال تونستم به ترسم غلبه کنم و رنگ موهام رو تغییر بدم اون وقت_

تمام حس رضایتم رو با حرفش نابود کرد و باعث شد من پشیمون بشم از تغییری که بعد از کلی کلنجار 

 با خودم، اقدام بهش کردم.

بازوم رو به طرف خودش کشید و باز من رو از جلوی آینه رو به روی خودش قرار داد. با نگاهی به 

 هاش، گرفته و غمگین ادامه دادم:چشم

 عتماد به نفسم به کل تخریب شد.فکر کنم ا_

 خندید.
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 از حرف مامان یا از حرف پوالد؟_

 کنند. هست؟این کار درستی نیست که منو با ریحانه مقایسه می_

ام نشست و سرم رو که انداخته بودم پایین باال کشید. با کمی مکث نگاهم رو به نگاه دستش زیر چونه

 مشتاقش دوختم.

کنم ابل مقایسه نیستی. البته از نظر منی که دوست دارم، نه بقیه. که فکر میتو از نظر من با هیچکس ق_

 تنها نظر من باید برات مهم باشه نه بقیه.

 ام دست به دست هم دادند برای باز شدند و نشوندن لبخند روی صورتم.عضالت در هم چهره

 طورم هست. حاال به نظر تو رنگ موهام بد شده؟همین_

های طور که من عاشقی با پنجههاش الی موهام سر خوردند. همونام جدا شد و انگشتهدستش از زیر چون

 های اونم عاشقی با تار به تار موهام رو از بَر بودند.پام رو بلد بودم انگشت

 م رو پر کرد.هاش روی صورتم نشست و عطر تنش کل بینیتر شد؛ تا حدی که هرم نفسبهم نزدیک

 لغزید. صداش آروم بود، لحنش نرم بود و مالیم:مصنوعی موهام مینگاهش روی موج 

 دونی نظر من چیه؟می_

تر آورد. ای که از نگاهم پیدا بود سرم رو به معنی نفی تکون دادم. لبخند زد و صورتش رو نزدیکبا دلهره

 هام بود و لحنش شیفته.بار نگاهش میخ چشماین

 فرجام خیرالهی() م الخمر موهات شد.*روزی که موهاتو شرابی زدی یکی دائ_

اش رو بلند کرد. خودم رو به آغوشش دعوت کردم و سرم ی مردونهام صدای خندهی ذوق زدهصدای خنده

 ای که از لبم جدا نشدنی بود گفتم:ی امنش چسبوندم. همراه با خندهرو به سینه

 شاعر شدی!_

زمان که صورتش رو میون خرمن موهام گرفت. همهاش عین پیچک دور تنم تنید و سفت به آغوشم دست

 کردم جواب داد:هاش رو روی پوست سرم حس میفرو برده بود و گرمای نفس

 عاشق شدم._

 تر از قبل عطرش رو بلعیدم.با میل بیشتری تنم رو چفت تنش کردم. حریص

 برای من... برای دلم... برای قلبم... و برای این زندگی بهترین انتخاب بود.
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 آسوده خاطر زمزمه کردم:

 دونی چقدر نگران واکنشت بودم.نمی_

 کمی ازم فاصله گرفت برای متصل کردن نگاه جدیش به نگاه براقم.

 ی موهات بشند.هام مست رنگ شراب کهنهاما دوست ندارم غریبه_

با لحنی  داد، اون همی شالم هشدار میی فرق کج زدن و محدودهاز این که غیرمستقیم داشت درباره

شاعرانه یا به قول خودش عاشقانه، نه تنها ناراحت نشدم بلکه به غیرتی شدنش با ناز لبخند زدم و نجوا 

 کردم:

 چشم._

 ابرو باال داد و مغرور گفت:

 گه چشم!چه جالب! قمری که به غالمش می_

 اش به اسم سیو شده توی گوشیم بلند خندیدم.ی پر از طعنهاز اشاره

 رسه.شم گفتن تو هم میعزیزم وقت چ_

 گه.اش چشم مییه پادشاه فقط به ملکه_

تا خواستم اعتراض کنم با روشن «. پادشاه ماه»گوشیم رو برداشت و اسمش رو توی گوشیم سیو کرد 

 کردن صفحه گوشیش و نشون دادن اسمم دهنم رو بست.

 من سیوت کردم ماه دلم._

 زبان مادریش سیو کرده بود.نگاهم روی کلمات غریبه چرخید. اسمم رو به 

 از کجا معلوم ماه دل باشه؟_

 چشمکی زد.

 به صداقت من اطمینان نداری؟_

 مطمئن لب زدم:

 دارم._

 مونه.پس دیگه جای بحثی نمی_

 سرتقانه گفتم:
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 اما من هنوز معتقدم غالم خیلی بیشتر بهت میاد._

 با شیطنت تاک ابرویی باال انداخت و زمزمه کرد:

 طور.اینکه _

و قبل از این که موفق بشم از زیر نگاه پر از تهدیدش فرار کنم با تکیه زدن هردو دستش به میز آرایشی 

هاش. صورتش رو که درست عین یک گرگ گرسنه فرو راه فرار رو بست و حبس موندنم بین حصار دست

ای کشیدم فت که جیغ خفهبرد توی گردنم لبخندم تبدیل به قهقهه شد. گاز نسبتا محکمی از گردنم گر

هاش رو با لب هاش طور که جای دندونهام رو توی گردنش مخفی کردم. همونو صدای جیغ و خنده

 پچ کرد:مکید پچکرد و گاهی مینوازش می

 چه غالم باشم چه پادشاه تو باید مال من باشی._

 ر دادم.هاش رو روی گردنم فشاهام رو سوق دادم الی موهای پشت سرش و لبپنجه

هامون. من . من و اون و عاشقانهعجیب دلم یک تولد دونفره هوس کرد، یک جشن دوتایی. فقط من و اون

 های تموم نشدنیمون.تابیو اون و بی

رای هاش رو که باش چنگ زدم و لببا صدای در ازم فاصله گرفت. با شیطنت یا به قول اون پرویی به یقه

هاش خوندم اما فوراً یک قدم هام بستم. خنده رو از چشمشد با لب جواب دادن به شخص پشت در باز

 عقب رفت.

 بله؟_

هام به بوسه« مهرو مامان و بابات اومدن»گفت هام رو دور گردنش قفل کردم و در حینی که پوالد میدست

 جواب داد.

زدیک حد ن ی بیش ازپیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت. نفس گرفت و نفس گرفتم. از همون فاصله

 هام زمزمه کرد:خیره به چشم

 بریم پایین._

 این مدت همش درگیر کارت بودی. دلم برات تنگ شده بود. مرسی که امشب زود اومدی._

 مرسی که امشب به دنیا اومدی._

 خندیدم؛ بلند، واقعی، از ته دل. حالم کنار این مرد درست شبیه به خوبی و شیرینی عشق بود.
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 *** 

 

 پوالد باعث شد نگاه مبهوتم رو از صفحه تلویزیون بگیرم. صدای فریاد

 گل. گل. گل!_

 اش کوبید.آیهان با کوسن توی بغلش به سینه

 خیل خب حاال._

 طور که هنوز مات و مبهوت بودم و از حرص لکنت گرفته بودم گفتم:همون

 اما این قبول نیست._

 بری زیر سوال؟ای که گل تیم ما رو میتو چیکاره_

 از حرص با خشمی که سعی در فرو خوردنش داشتم؛ اما موفق نشدم و داد زدم: پر

 این گل شانسی بود._

 پوالد از روی کاناپه به سمتم خیز برداشت و توپید:

 زنید؟تونید شما هم گل شانسی بزنید. چرا نمیاِ خب اگه می _

مر ام بند کگذاشته بودم و دست دیگهاز روی کاناپه بلند شدم و در حالی که دستم رو کالفه روی سرم 

 باریکم بود، در جوابش گفتم:

 چاره سید اصال توپو ندید.شانسی خورد به پای عبدی. بی_

 بابا که به حساس بودن من روی تیمم واقف بود با دلداری گفت:

 خیل خب مهروجان، هنوز مونده به تایم بازی._

 پوالد با نیشخند گفت:

 شه! قینگی بابا.ار حسینی پسرخالهگه سید انگیه جوری می_

 ی مالیمی زد.اش ضربهآیهان باز با کوسن به سینه

 مودب باش._

 کنه.خب زنت داره مغلته می_

 پوالد این فقط یه بازیه._
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 حرف نزن بابا. این بازی نیست زندگیه. واسه تویی که فوتبالی نیستی فقط بازیه._

کرد در مقابل کری ها رو بغل گرفته بود و سعی میسننگاهی به هاوش انداختم که دمغ یکی از کو

 های پوالد خونسردیش رو حفظ کنه و بهش نپره.خوندن

 خندید ایستادم و گفتم:هام میدست به کمر مقابل پوالدی که به حرص نهفته توی چشم

 ود؟بزد تیم زپرتی شما مگه گل زدن بلد آخه گل به اسم سید ثبت شد، اگه سید گل به خودی نمی_

 مقابلم ایستاد و سینه سپر کرد.

 ها گل زدن بلدین.نه فقط شما شیش تایی_

ینی هام سنگبدون این که کنترلی روی خودم داشته باشم از شدت زوری که از اون گل شانسی توی دست

 لش دادم.اش کوبیدم و به عقب هُرو به شونهکرد دستم می

 ی پشت سرهم نفله شدین.برو بابا لنگی انگار یادت رفته چهارتا درب_

 د ایستاد.پوالبین من و آیهان خیلی سریع بلند شد و شوکه 

 مهرو!_

 توجه به لحن هشدارآمیز اون نگاه سرخم به نگاه قلدر پوالد بود.بی

 ببین مهرو زن داداشمی درست؛ اما به تیمم توهین کنی به خودت..._

 آیهان خیلی سریع به طرفش برگشت و هشدار داد:

 شو.ساکت پوالد_

 تونه بگه؟خواد به خودم چی بگه. چی مینه بذار ببینم این لنگی می_

 بابا با کشیدن دستم من رو به طرف خودش کشید.

 بیا بشین باباجان. هنوز تایم بازی مونده._

 هایی گشاد شده رو بهش گفتم:با چشم

 رد رفت تو دروازه.دیدی چقدر خرشانسن. توپ خورد به تیر، اومد جلو به پشت سید اصابت ک_

 پوالد داد زد:

 تونید با شانس گل بزنید.خب شما هم اگه می_

 هاوش سکوتش رو شکوند و با پرت کردن کوسن روی کاناپه، متمسخر و پوزخند زنان گفت:
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 اصال اینو از کجا آوردن توی این تیم؟_

 ی عمت آوردن.از خونه_

ی روی لبش رو و خواست با پشت دستش خنده اش گرفتتعارف پوالد خندهمامان از جواب رک و بی

 پنهان کنه که حیرت زده گفتم:

 خندی مامان!می_

 خب دخترم یه سر بازی برده یه سر باخت..._

 هاوش خیلی زود میون کالمش رفت.

 ما هنوز نباختیم._

 بابا در جواب حرف قبلی پوالد گفت:

 آقا پوالد من خواهر دارم ها._

 جواب داد:پوالد پرو و حق به جانب 

احترامی تربیت شماست که به بازیکن به این محترمی بیدونم. من که حرف بدی نزدم این پسر بیبله می_

 کرد.

 آیهان کالفه گفت:

 اصال شب تولد فوتبال نگاه کردنتون چه معنی میده؟_

 پوالد روی کاناپه لمید و جواب داد:

 خوای چون زنتو به دنیا اومده از دربی بگذریم؟می_

کرد آیهان عصبی نفسش رو فوت کرد و دوباره روی کاناپه نشست. سها که با لبخند و هیجان نگاهمون می

 گفت:

 زن داداش بیا با داداش پوالد شرط ببند. هنوز مونده به بازی، شاید شما برنده شدین._

 ی تایم بازی امیدوار بودم و از طرفی امکان مساوی هم بود.هنوز به بقیه

 شیم.قطعا ما برنده میشاید نه، _

 به همین خیال باش کیسه کش._

 آتیشی به پوالد نگاه کردم.
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 خیل خب بیا شرط ببندیم._

 آیهان به پوالد مهلت جواب دادن نداد و جدی گفت:

 الزم نکرده._

 ی آیهان کوبیدش و گفت:بار اونی که کوسن رو برداشت پوالد بود. محکم به سینهاین

 ده.کنند اونی که رو نیمکت ذخیره نشسته خودشو دخالت نمین تو زمین بازی میوقتی دوتا بازیکن دار_

 توجه به اون، رو به من اخطار داد:آیهان بی

 شرط.شرط بی_

 ای دهنش گذاشت.پوالد تخمه

 چیه نگران حالل و حرومشی؟_

 سمن هشدار داد:

 تف نکن بذارش تو ظرف._

واسش رو میون اون بحث داغ و جنجالی مورد عنایت پوالد جوری به سمن نگاه کرد که حس کردم وس

 چندتا فحش آب کشیده قرار داد.

 آیهان گفت:

یادمه آخرین بار که با یکی از همکارهامون شرط بسته بود توی معجونی که به خوردش داد بچه مارمولک _

 پیدا شد.

زد یادآوری اون فاجعه قهقهه میقبل از عق زدن دستم رو روی دهنم گذاشتم و با تنفر به پوالد که از 

 نگاه انداختم.

 بابا هم توی گوشم زمزمه کرد:

عین  عقل و البته خطرناکیکنه با آدم بیهر چقدرم تعصب به تیم داشته باشی بازم عقل سلیم حکم می_

 این شرط نبندی.

 اسم پرسپولیس در حالی که کنار بابا چمبره زده بودم، بغ کرده به تی وی و اون عدد مزخرف یک کنار

صفر باختیم بغضی که بعد از اون گل کامال شانسی _چشم دوختم. وقتی که تایم بازی تموم شد و یک

 بیخ گلوم نشسته بود شکست که بابا سریعاً بغلم کرد.
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 های پوالد شنیدم:ی آیهان رو میون خوشحالیصدای ناباور و بهت زده

 مهرو!_

 آیهان گفت: بابا دستش رو روی کمرم کشید و خطاب به

 کنی.های بعد ایشاال عادت میسال اولتونه، حق میدم تعجب کنی. از سال_

 و بعد کنار گوش من گفت:

 مهرو باباجان زشته جلو مادرشوهرت._

 .هام رو زیر هردو چشمم کشیدماز بغلش بیرون اومدم و دست

 پوالد سوت بلندی زد و فریاد زد:

 ی.ماشااهلل برادر مهدی عبد_

 کاناپه جهیدم و با خشمی که محال بود مهار بشه داد زدم:از روی 

 لنگی خرشانس._

 نازید چرا نتونست گل بزنه کیسه کش؟تون میانقدر به علی کریمی_

 یادت نره توی هشتاد و نه تا دربی استقالل بیشترین برد رو داشته._

 یست.دلیل ندن دستم بیدونست مشت کرهاوش دستم رو کشید تا به پوالد نزدیک نشم؛ چون قطعا می

 پوالد در جوابم همراه با پوزخند گفت:

 تو هم یادت نره پرسپولیس بیشترین گل رو داشته._

 نفس داغم رو از سینه خارج کردم و عصبی شالم رو جلو کشیدم.

 خواستید گل بزنید؟خورد چطوری میفقط به من بگو اگه توپ به پشت سید نمی_

 ا خورد و به نفع ما شد. باختتو قبول کن و شام تولدتو بیار.حاال که توپ به پشت سید شم_

 پا کوبیدم به زمین و با همون صدایی که از بغض به شدت وحشتناک شده بود داد زدم:

 من کوفت میدم تو بخوری._

 مامان خجالت زده گفت:

 مهروجان!_
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ده اش بریده برییون قهقههپوالد نه تنها ناراحت نشد بلکه بلند خندید و برای دامن زدن به خشم من م

 گفت:

 آخ که...دماغ...سوخته...خریداریم._

سوختم از این برد؛ چون که اون گل کامال شانسی و اتفاقی بود. با پرت به معنی واقعی کلمه داشتم می

اهمیت به صدای مهیبی که از برخوردش با عسلی به وجود اومد کردن کنترل تی وی روی میز عسلی، بی

 زخونه پا تند کردم.به سمت آشپ

 صدای متعجب سمن رو شنیدم:

 وا این همه عصبانیت فقط به خاطر یه بازی فوتبال!_

 ای که از صداش پیدا بود خطاب بهش گفت:بابا با خنده

 ی یه دماغ شکسته رو دادم.من به خاطر همین بازی فوتبال دوران دبیرستانش دیه_

ی یخچال تکیه زدم و نفس بلند و عمیقی نیدم. به تنهوارد آشپزخونه که شدم دیگه صدایی ازشون نش

ها واقعا شانسی بود؛ باورش برام سخت . این باخت واقعا ناجوانمردانه بود و بردن اونکشیدم. چشم بستم

 و غیرممکن بود.

با ورود آیهان به آشپزخونه خیلی سریع سرم رو پایین انداختم. بهم که نزدیک شد با تمام وجود لرزش 

 ام رو متوقف کردم و به بغضم مسلط شدم تا نشکنه.چونه

 ام رو از دستش بیرون کشیدم و باز سرم رو فرو بردم توی گردنم.سرم رو که باال کشید با بدخلقی چونه

 ریملت ریخته._

 با حرص دستم رو روی چشمم کشیدم و غر زدم:

 گن لوازم آرایشمون مارکه، همش حرف مفته.می_

 اِ اِ مهرو! _

 هاش متعجب بود و کنج لبش لبخندی محو نشسته بود.خجالت نگاهی بهش انداختم. چشمبا 

 دونستم تا این حد فوتبالی هستی دختر تاجی!نمی_

 اسمش فوتبالی بودن نیست غیرت و تعصب رو تیمه._

 برید.حاال که بازی تموم شد. ایشاال سال بعد شما می_
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 . به خدا شانسی بود.چیزی که منو عصبی کرده اون گل مزخرف بود_

 قسم نخور، دیدم._

 هام رو بگیره. به روم لبخند زد.های شستش رو زیر هر دو چشمم کشید تا سیاهی زیر پلکانگشت

 بخند، امشب تولدته._

 که گند زده شد توش._

 شه.طور نیست. بخندی همه چی دوباره مثل قبل میهیچم این_

 ای گفت:حن وسوسه کنندهام رو باال انداختم که با لبا بغض چونه

 ها به استادیوم قول میدم اولین بازی ببرمت استادیوم.اگه بخندی بعد از تصویب قانون رفتن زن_

 هام برق زد.چشم

 بگو به خدا؟_

 اخم شیرینی کرد.

 به من اعتماد نداری؟_

 دارم._

 پس بخند._

. فهوم جدیدی از غیرت و تعصب بوداش خندیدم. آیهان برای من مهای نوبرانهاز شدت خوشحالی و اخالق

گفت. مرد قانونی که حق و ناحق سرش غیرت داشت؛ اما محدود کردن بلد نبود. مرد بود؛ اما زور نمی

 شد و به برابری زن و مرد ایمان کامل داشت.می

 حاالم میز شام رو آماده کن._

 قول دادی ها._

 بله قول دادم._

 ناباوری پرسیدم:ای پر از بهت و دوباره با خنده

 بری؟واقعا می_

 هام به خنده انداختش.ذوق توی صدا و برق چشم

 برم.به روح پدرم می_
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 اش رو بوسیدم و لب زدم:گونه

 .مرسی_

 با شیطنت گفت:

مون نکنی و یه تنه به جنگ با طرفدارهای تیم چارهاما شرط داره. شرطشم اینه که اگه تیمت باخت بی_

شو ترکوندی بابای ن دوستت بنده خدا زورش به توی رزمی کار نرسیده زدی بینیمقابل نری. حاال او

 دم.ی طرفدارهای تیم مقابل بیرون بیام به کسی دیه نمیتم دیه داده؛ اما من اگه زنده هم از حملهچارهبی

 اش کوبیدم.با خنده و خجالت مشتی به سینه

 .ات نکردمبزن به چاک تا نفله_

 هایی که قبل از ازدواج انجام دادم کسی از دست بزنت نگفته بود.تو اون تحقیق_

 ی من تحقیق کردی؟!پس رفتی درباره_

 کنه چه برسه موقع زن گرفتن!ی چهارتا مارک تحقیق میخواد بخره دربارهآدم گوشی می_

 هام رو با تهدید باریک کردم و به در آشپزخونه اشاره کردم.چشم

 برو بیرون._

 که به لب داشت گفت:با لبخندی 

 کمکت کنم توی چیدن میز._

ی داد دیگه اجازهاز خدا خواسته قبول کردم. به مادرش که از صبح سر پا بود و تدارک مهمونی رو انجام می

چه ی تکون خوردن نداد. خیلی بیشتر از اونحرکت نداد. سها با لبخند کمکمون کرد و به سارگل اجازه

خاله شدن خوشحال شده بود. حالش خوب بود؛ اما به طور کامال واضح کاهش کردم از خبر که تصور می

 اومد.وزنش به چشم می

 میز رو که چیدیم مادری و بابابیژن و محمدحافظ هم از راه رسیدن.

 کردم: گله

 اومدین!ذاشتین فردا میمی_

 محمدحافظ با شرمندگی بغلم کرد و در حین بوسیدن سرم گفت:

 شرمنده.تقصیر من شد، _
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هایی دلم نیومد بیشتر از این تأخیرشون رو به روشون بیارم برای همین بحث رو تغییر دادم. دمغ، با لب

 آویزون گفتم:

 دیدی باختیم؟_

 پوزخند واضحی به لب آورد.

 رسه.شانسه دیگه. روزهای خوب ما هم می_

خودش کنارش نشست. نیشخندی های دور میز رو اول برای سها عقب کشید و بعد پوالد یکی از صندلی

 به لب آورد و زیر لب گفت:

 تا پرسپولیس هست روز خوبی برای استقالل وجود نداره._

 محمدحافظ با دست به پوالد اشاره کرد و آروم پرسید:

 این پرسپولیسیه؟_

 با نگاه منفوری به پوالد جواب دادم:

 دو آتیشه._

 آیهان تعارف زد.

 شون داشتی؟نگه بفرمایید. مهروجان چرا سرپا_

 همگی که دور میز نشستند بابا بیژن نگاهی روی تمام افراد دور میز چرخوند و بعد رو به سمن پرسید:

 آقامرتضی حالشون خوبه؟ توی جمع نیستن؟_

دست سمن دقیقا روی دستمالِ زیر دستش مشت شد و سعی کرد به رسم میزبانی، خوش خلق لبخندی 

 به لب بیاره.

مغازه یکم به هم ریخته. مشغول کار هستن. عذرخواهی کردن که نتونستند به مهمونی  هایحساب کتاب_

 برسند.

 ی منشدم و نه از بودنش خوشحال. کامال مشخص بود به خاطر این که خانوادهنه از نبودنش ناراحت می

ه برسه به زد چاش میها رو با تیر نفرت و کینهی سعادتامشب مهمون هستند نیومده؛ چون اون سایه

 این که باهاشون دور یک میز بشینه و در حین غذا خوردن از شرایط اقتصادی بگه و آب و هوا.
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ای که داد وارد اتاقش شدم. با قبل از این که خودم دور میز بشینم به اتاق ریحانه رفتم. در زدم و با اجازه

 ی روی صورتش لبخند زدم. کنجکاو پرسیدم:دیدن خنده

 ی؟خندبه چی می_

 هایی که روی تختش پخش کرده بود رو دسته کرد.کمی از حجم لبخندش کم کرد و برگه

 شون خیلی برام جالب بود.ها بودم. یکیمشغول خوندن انشاء بچه_

 در رو بستم و به تختش نزدیک شدم.

 شه منم بخونم؟می_

 توجه به حرفم پرسید:بی

 کاری داشتی؟_

های ا جرأت به خرج دادم و روی تختش نشستم و نگاهم رو روی برگهترسیدم امبا این که از واکنشش می

 توی دستش چرخوندم.

 کدوم برات خنده دار بود؟_

نشست روی صورتش رو مهار کنه و به جای ام باعث شد اخمی که میهای مشتاق و لحن دوستانهچشم

 تندخویی معمولی جوابم رو بده:

 این یکی._

ر شد گفت برای اولین باای که میقبل از این که بخونم خودش با خنده ی اول رو به سمتم گرفت وبرگه

 واقعا خنده بود، نه زهرخند و نیشخند و پوزخند و ریش خند؛ بدون طعنه و کینه، گفت:

 موضوع انشاء این بود که دوست دارید در آینده چیکاره بشید._

 هاش دیدم.لبخندش کمی تلخ شد و من رنگ غم رو توی چشم

 نوشته من دوست دارم در آینده وقتی بزرگ شدم بشم پدرِ خانوم معلم._

 زد، به روش بیارم پرسیدم:بدون این که لرزش صداش رو که وجود بغض رو توی گلوش فریاد می

 ی هشت ساله همچین چیزی بنویسه؟چرا باید یه بچه_

 کاغذ رو از دستم گرفت و روی باقی کاغذها گذاشت.
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ل پدرش رو از دست داد و خیلی به هم ریخت. متاسفانه مشاور مدرسه هم نتونست بهنام همین امسا_

جایی که برای مراسمات پدرش زیاد غیبت کرد از درس عقب هاش رو کنترل کنه. از اونزیاد پرخاشگری

موند و من خارج از تایم مدرسه براش کالس گذاشتم و چندباری به اصرار مادرش که نگران وضعیت 

قراری شده بود. مادرش هم ی بیشون؛ اما خیلی بچهبرای جبران عقب موندگیش رفتم خونه درسیش بود

ت ی هشبعد از مرگ شوهرش مجبور شد برای تامین زندگی بره سرکار. تنها بودن تو خونه برای یه بچه

تر نزدیکشونه. منم بهش کرد روح پدرش توی خونهساله برابره با هزارجور ترس و توهمات ذهنی. فکر می

ی بابای شما چه جور»گفت ازم پرسید شدم تا بیشتر بهش کمک کنم. یه روز وقتی داشت از پدرش می

 ؟«رفت سرکارذاشت میبود؟ مامانتون عین مامان من تو خونه تنهاتون می

هاش عمیق؛ اما مصنوعی خندید. سرش رو پایین انداخت و با چکیدن برعکس اشک حلقه بسته توی چشم

 اراده دستم روی دستش که بند کاغذها بود نشست.ی کاغذ دلم مچاله شد و بیاشکش رو

ش هاهاش فشرد. سرش رو باال آورد و همراه با اشکی که حلقه بسته بود توی چشملبش رو بین دندون

 نگاهم کرد و لب زد:

 بهش گفتم من هیچ وقت مامان و بابا نداشتم._

 دیدن اشکش خوشحال نشدم.دونستم از دونستم چی بگم فقط مینمی

هاش اش و برق مردمکدستش رو از زیر دستم عقب کشید و نگاهش رو به کنج اتاقش دوخت. لرزش چونه

دونستم چه حرفی بزنم تا تسکین درد دلش بشه. گاهی آورد؛ اما نمیاز هجوم اشک، دلم رو به درد می

که دردهای حبس مونده توی وجودشون  زنندزنند که جواب بشنود گاهی فقط حرف میها حرف نمیآدم

 رو تخلیه کنند.

 و انگار اون از سکوت من راضی بود که زمزمه کرد:

 من هیچی از مامان و بابام یادم نیست. هیچی! نه آغوش مادرانه، نه نوازش پدرانه._

ا ب ای که روی میز آرایشیش قرار داشت گذاشت ودفعه از تخت پایین رفت و کاغذها رو الی پوشهیک

 خودش واگویه کرد:

 زنم!چرا دارم این حرفا رو به تو می_

 های خوبی برای هم بشیم.تونیم دوستچرا به من نزنی؟ ما می_
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از همون فاصله نگاهم کرد. وقتی پوزخند همیشگیش به لبش برگشت دلم آروم گرفت، دیدن لبخند تلخ 

 کرد.و غمگینش واقعا ناراحتم می

 ام رو ازم گرفتی؟ها و آرزوی دخترانهامیدم، تنها پناهم و رویای بچگی با تو! با تویی که تنها_

فته ام رو ازم گراش توی یک شب تلخ لباس بالههای بچگانهها و لجبازیدلم فرو ریخت. آالله به زور اشک

ی لهاها بعد رفت سوئد و با مدارک معتبر از سازمان ببود و بعد از اون غرق رویای بالرین شدن شد و سال

ایران برگشت و آموزشگاه آال رو تاسیس کرد و من همیشه توی حسرت داشتن همون لباس باله موندم و 

کردم آالله رویام رو دزدیده و بابا دیگه هیچ وقت اجازه نداد برم سراغ رقص باله و من همیشه حس می

م کند و من موندم و یک رویای حاال من برای ریحانه درست یکی مثل آالله بودم. آالله لباس از تن رویاها

پوچ و عریان و حاال من مرد رویاهای ریحانه رو دزدیده بودم، بدون این که خودم بخوام. من دزد نبودم، 

آالله هم نبود! فقط آالله راهش رو با تلنگر من پیدا کرد و قسمت، مرد رویاهای ریحانه رو تو تقدیر من 

داد و با هر ا بودیم که خودش با میل خودش حرکتمون میهای بازی شطرنج خدجا داد. ما همه مهره

یکی  رسید وی شطرنج به پادشاهی میکرد. یکی توی صفحهحرکت قسمت و سرنوشتمون رو تعیین می

 شد و یکی دیگه مات!به مقام سربازی، یکی ملکه می

 خوشش نیاد و من رو دونستم بهش حق میدم یا نه؛ اما طبیعی بود که از مناز روی تخت بلند شدم. نمی

الیق دوستی ندونه. من دقیقا جایی قرار داشتم که اون دوست داشت به اون جایگاه برسه. دقیقا مثل آالله 

های بچگی و نوجوونی من بود. این طبیعت دنیا که درست به مقامی دست پیدا کرده بود که رویای شب

. من زیاد مات شدم، با از دست دادن رویای کردات میکرد و یک روز دیگه ملکهبود، یک روز ماتت می

ای که چندان بهش مایل نبودم، با مرگ محمدپیمان و افسردگی که بالرین شدن، با تحصیل توی رشته

های تموم نشدنی محمدحافظ. با قبول کردن نامزدی بعدش هاوش باهاش درگیر شد. با مرگ گالره و غم

م بار نخواستم که مات بمونم، خواستسر ناچاری بله گفتم؛ اما ایناجباری فراز، و حتی وقتی که به آیهان از 

ملکه بشم توی صفحه شطرنج... و شدم. حاال وقت سرزنش من نبود، وقت این بود که ریحانه به جای 

ها رو حرکت بده و یکی ی مات شدن از جا بلندشه و ملکه شدنش رو بسازه. شاید خدا مهرهخوردن غصه

رو پادشاه؛ اما بهمون قدرتِ اختیار هم داده تا خودمون تصمیم بگیریم که سرباز  رو سرباز کنه و یکی

 بمونیم یا نه؟
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 ی ریحانه تنها گفتم:در جواب نگاه پر از کینه

 اومدم برای شام صدات کنم._

حرف از کنارم عبور کرد و جلوتر از من از اتاق بیرون رفت. پشت سرش راه افتادم و نگاهم رو روی قد بی

 ند و موج دامنش چرخوندم.بل

وقتی به سالن رسید برعکس غمی که با چشم خودم شاهدش بودم لبخند زد. مادری و بابا بیژن با خوش 

 رویی جوابش رو دادند و محمدحافظ به سالم کوتاهی اکتفا کرد.

 آیهان که صدام زد نگاه ازش گرفتم و پشت میز نشستم. مادری پرسید:

 م.کنپخت مهرو باشه به معجزه ایمان کامل پیدا میاگه این قیمه دستپخت کیه؟ غذای امشب دست_

ی بقیه خودم رو هم به خنده انداخت. سمن دستش رو با نوازشی مادرانه روی دست صدای بلند خنده

 ریحانه کشید و با افتخار گفت:

 پخت ریحانه ست.قیمه دست_

 یید سر تکون داد.أی تحسین باال انداخت و به نشونهمادری ابرویی از سر ت

 دستت درد نکنه دخترم. خیلی عالی شده._

 جونتون.نوش_

 دفعه گفت:مادری لبخندش رو وسعت داد و یک

 اتفاقا آقاحافظ ما هم قیمه خیلی دوست داره._

اش رو پشت دستمال پنهان کرد و من نگاه گیج و نامفهومم رو از مادری گرفتم. هاوش پق خنده

خورد با این حرف مادری به ه روی بشقاب غذاش خم شده بود و با اشتها میمحمدحافظ درست زمانی ک

ی دهنش رو گره گره از گلو سرفه افتاد. مامان یک لیوان آب به سمتش گرفت که حس کردم حافظ لقمه

 پایین فرستاد و بعد زیر لب شاکی غرلند کرد:

 جا آبرومونو نبر.حافظ کوفت بخوره، تو رو جدت این_

بابیژن غرغرش رو تموم کرد. انگار هیچ کدوم از زرنگارها مفهوم حرف مادری رو نفهمیده بودند با اخم با

خیال مشغول خوردن غذاشون بودند. واکنش خاصی نسبت به حرف مادری نداشتم؛ چون این رفتار که بی
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افتاد فظ میدید یاد عزب بودن حامادری کامال برام عادی و تکراری شده بود، تا هر دختر مجردی رو می

 داد.های مادری قاطعانه جواب رد میحرف اهللو حافظ همون ب بسم

 زمان که مشغول ریختن پلو برای خودش بود خطاب به مادری گفت:گیر رو برداشت و همریحانه کف

مردها معموال همه نوع غذایی دوست دارن، قیمه و قورمه و املت نداره؛ مخصوصا مردهای ایرانی. تو هر _

کشند و یکی رو با اسم عقد دائم و چه ای خوش اشتهان، چه زن که یکی رو با اسم صیغه به کام میینهزم

 غذا که مهم نیست خوشمزه باشه یا بدمزه، فقط مهمه که شکمشون پر بشه.

 ای کرد.با ابرو به پوالد اشاره زد و خنده

 دیس ماکارونی نجاتش بده.مثل آقاپوالدِ ما که باید زنگ بزنیم غریق نجات بیاد از بین _

 ای، دوستانه طعنه زد:ی دستمال رو با حرکت دستش به سمت پوالد هُل داد و با تک خندهجعبه

 خفه نشی ستوان._

ای فهمیدند و هیچکس همگی، مخصوصا خود پوالد منظور ریحانه رو از پیش کشیدن حرف زن صیغه

ی عظیم توی دهنش دریده که با قورت دادن لقمهچیزی رو به روی خودش نیاورد جز خود پوالد چشم 

 رو به ریحانه گفت:

 مگه خرجشو تو میدی خانوم معلم؟ دارندگی و برازندگی._

 ریحانه برای خودش ساالد کشید و خیاری توی دهنش گذاشت. کنایه زد:

 دونن پرخوری عواقب بدی داره، پس مراقب باش.همه می_

 .ای دهن کج کردپوالد به طور بامزه

 برم خانوم معلم.تو از یاد نمیتوصیه_

 ی تمسخرآلودی گفت:و بعد با خنده

 ها یاد بده.تو رو چه به نصیحت کردن بزرگ ترها؟ برو همون الف ب پ ت تو به فسقلی_

 کل احتمالی جلوگیری کرد.سارگل مداخله کرد و با عوض کردن بحث از هر نوع دعوا و کل

 ها دنیای پاکیه.دنیای بچه_

 یحانه طوری که کامال از لحنش بدبینی هویدا بود جواب داد:ر
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شند و به دنیا گند ها دو روز دیگه بزرگ می. همین بچهمونندهمه اولش خوبن؛ اما همه خوب نمی_

 زنند.می

شد خطاب محمدحافظ دور دهنش رو با دستمال تمیز کرد و در حالی که دستمال توی مشتش مچاله می

 به ریحانه گفت:

های دبستان دنیاشون درست عین دنیای کردم معلماین همه بدبینی برای چیه؟ من همیشه فکر می_

هاشون رو دووم بیارند. به هرحال با هرکس باید عین خودش رفتار کنی تونند شیطونیها رنگیه که میبچه

 کنند.شند و بچگی میها بچه میها با بچهکردم معلمو من فکر می

 ای که نشون از تمسخر بود گفت:هریحانه با خند

شی و یا با طور باشه شما هم اگه وکالت یه دزد رو به عهده بگیری همراه باهاش دزد میپس اگه این_

 گیری و...شی یا با برخورد با یه اختالسگر اختالس یاد میی یه قاتل، قاتل میپرونده

 حافظ با لحن تندی حرفش رو قطع کرد.

 گیرم که یقین داشته باشم حقش پایمال شده.رو به عهده میمن فقط وکالت کسی _

 تمسخر نگاه ریحانه بیشتر شد.

 کنند همیشه طرف حق رو گرفتن و ناحقی نکردن.ها به همین توهم دچارند؛ فکر میی وکیلهمه_

 بابا تیکه انداخت:

 ماشااهلل ریحانه خانوم چه رک هستند._

 د:حافظ خطاب به بابا به ریحانه کنایه ز

 زبونشونم حسابی تند و تیزه._

ریحانه با خجالتی که ازش انتظار داشتم سرش رو با غذاش مشغول کرد و به بحث ادامه نداد؛ اما پوالد با 

 خنده گفت:

 ست. ٰ  خواهر مار کبری ٰ  زبونش صغری_

زدم برای درآوردن ی بلند محمدحافظ که حدس میصدای خنده سالن رو پر کرد؛ مخصوصا صدای خنده

 ای بود که امروز برای اولین بار این وکیل پایه یک دادگستری رو متهم به توهم کرده بود!حرص ریحانه

 سها رو به آیهان که هیچ دخالتی توی بحث نداشت و درست عین من شنونده بود گفت:
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 داداش سوئیچ ماشینتو میدی؟ کادویی که برای زن داداش گرفتم توی ماشین جا موند._

 ش کردم.ذوق زده نگاه

 مگه کادو گرفتی برام؟_

 وقتی داداش اومد دنبالم باهم رفتیم خریدیم._

 آیهان به خوشحالیِ نهفته توی کالمش لبخند زد.

 ماشین رو قفل نکردم. برو بیارش عزیزم._

 پوالد زودتر از سها بلند شد.

 من میارم._

 آیهان با تعجب ابرویی باال انداخت.

 دست بکشی؟!چطوری دلت اومد از ماکارونی _

 پوالد دستی به سر سها کشید و با مهری که از لحن دستوریش پیدا بود گفت:

 تو غذاتو بخور._

 سها نق زد:

 روسریم چرب شد._

 خب مادر پاشو برو تو اتاقت عوضش کن._

 سها خیلی زود به حرف مادرش گوش کرد و به اتاقش رفت.

خوش عطری که دم کرده بود. برنج من اگه شفته  ی ریحانه الحق تعریف کردنی بود و همچنین برنجقیمه

 شد جای تعجب داشت.نمی

 کرد گفت:مامان خطاب به سارگل که فقط با غذاش بازی می

 ات خیلی برسی.تو باید به تغذیه_

 سارگل همراه با خجالت زمزمه کرد:

 تونم بخورم. گالب به روتون هرچی بخورم پنج دقیقه بعدش باال میارم.نمی_

 اش سوپ کشید.سمن بر

 کنه، مقوی هم هست.تو اذیت نمیاینو بخور. معده_
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 دفعه و کامال ناگهانی از پشت میز بلند شد؛ با شتاب و البته با هراس.آیهان یک

 چی شد آیهان؟_

 گرفت نجوا کرد:وقتی که از میز فاصله می

 پوالد دیر کرد._

یهان ربط به هول کردن آگشت. رنگ پریدگیش بیهنوز چند قدم از میز دور نشده بود که پوالد به خونه بر

های پوالد بود. و لرزش نبود. آیهان رو زیر نظر گرفتم که نگاهش سُر خورد روی کاغذی که بین انگشت

 های آیهان انداخت.ی ناخوشایندی رو به دل من و البته چشمی پوالد دلهرههای مردونهکاغذ بین انگشت

 اده.هایی افتاومد، با شونهه به تندی و محکمی رفتنش نبود. سست میهایی کنزدیک میز شد، با قدم

ی ی آشفتهصدای قاشق و چنگال متوقف شده بود و نگاه کنجکاو همه روی حال مبهوت پوالد و چهره

 چرخید.آیهان می

 دایشباهت به صی پوالد سُر خورد و صدای افتادنش روی زمین بیی کادو پیچ شده از دست دیگهبسته

 آور خطر نبود.رعب

ای که میون دستش به لرز دچار شده بود رو باال آورد. صداش خش داشت. بم نبود، محکم نبود. پوالد برگه

 داد.مثل اکثر اوقات موج شیطنت نداشت و سیگنال شکست سر می

 این چیه آیهان؟_

 آیهان تند به طرفش رفت و به برگه چنگ زد. سرزنشش کرد:

 راخی سرک نکشی.یاد بگیر تو هر سو_

 هاشم به لرز دچار شدند.کم مردمکلرزید، و کمصدای پوالد همچنان می

 فکر کردم کادوی سها داخل داشبورده._

زد. هاش صاعقه مینگاه هراسونم به سمت بقیه چرخید. سمن نگران شده بود و ریحانه کنجکاوی از چشم

ودشون گرفته بودند. انگار هیچکس قصد های مامان رنگ دلسوزی به خنگاه محمدحافظ خنثی و چشم

 سوال پرسیدن نداشت برای همین خودم پیش دستی کردم.

 چی شده؟_

 پوالد خندید، هیستریک و عصبی.
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 بازی جدید تو و سرداره. مگه نه آیهان؟_

 های برادرش.آیهان نگران و توأم با غم چشم دوخته بود به اشک حلقه بسته توی چشم

 خندید، خیلی غمگین.پوالد میون حال زارش 

 شیرین شوهر داره؟_

بلندی از گلوم خارج شد و قاشق از دستم روی میز افتاد. انگار ریحانه هم « هین»با شنیدن این حرف 

 درست عین من مات شده بود که از پشت میز بلند شد و چشم روی پوالد و آیهان چرخوند.

 آیهان مستاصل گفت:

 زنیم.بعد از مهمونی حرف می_

 ای به مامان و بابا اشاره کرد.گاه خجالت زدهبا ن

 فکر کردی من تا آخر امشب با این فکر دووم میارم؟ توضیح بده._

 آیهان کالفه دستی به پشت گردنش کشید و زمزمه کرد:

 چی رو توضیح بدم؟_

 ی سها هم که تازه از اتاقش بیرون اومده بود بلند شد.ی پوالد صدای جیغ شوکهبا صدای نعره

 ش تحقیق کردم. شوهر نداشت. منصور شهسوار کیه؟من درباره_

 آیهان اخطار داد:

 داد نزن._

 اهمیت به اخطار اون و حضور بقیه داد زد:پوالد بی

 کنی که منو زمین بزنی؟حرف بزن. باز داری چه غلطی می_

 آیهان بهت زده و دلگیر خندید.

 زمینت بزنم؟_

 نوشتی و تحویل قاضیگزارش شیرین رو مو به مو و گرم به گرم نمیآره آره. تو اگه به فکر من بودی _

 دادی.نمی

 ام عمل کردم.من فقط به وظیفه_

 پوالد عربده زد:
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 های من شد.ی تو قاتل خوشیوظیفه_

کرد به نابرادری چشم دلم برای غمِ نگاه آیهان گرفت. چقدر ناامید و دلگیر به برادرش که متهمش می

 دوخته بود.

 ن این که شیرین شوهر داشته تقصیر منه؟اال_

 پوالد نفسش رو با آه بیرون داد و خسته لب زد:

 این که سعی داری شیرین رو از چشمم بندازی تقصیره توئه._

 من فقط سعی دارم این دختر رو بهت بشناسونم._

 چرا من نفهمیدم شوهر داره؟_

 انگار به ته خط رسیده.جوری این جمله رو با خودش واگویه کرد که احساس کردم 

ی دوم پیراهنش رو باز کرد و دستی روی گردنش کشید، و در آخر به آیهان لب روی هم فشرد. دکمه

 حرف اومد:

ده سال پیش درست وقتی که شونزده سالش بوده به عقد برادرِ زن برادرش درمیاد و درست شب عقد، _

شه. حکمش باید ل موادمخدر دستگیر میشده به جرم تولید و حممنصور شهسوار که پسرعموشم می

شه. توی این مدت شیرین به طور سال آزاد می پنجقاضی براش ابد بریده و بعد از  شده؛ اماقصاص می

کنه. این سندمحضر رو هم نجفی بعد از کلی اش پاک میگیره و اسمش رو از شناسنامهقانونی طالق می

 کردنش کار راحتی نبود پیدا کرد. کنکاش توی دفترهای بایگانی محضری که پیدا

دیدم. وقتی به صندلی چنگ انداخت برای نیفتادن و سرپا لرزیدن زانوهای پوالد رو واضح با چشمم می

 ت.اش داشاش و شکستن باورهایی که از معشوقهایستادن، چشم گرفتم از خرد شدن غرور و غیرت مردونه

ور تحقیق ی منصنو از نجفی شنیدم بهش دستور دادم دربارهشیرین بارها به مالقات منصور رفته. وقتی ای_

دیم به ش اقدام کری قبلیکنه و به این اطالعات رسیدیم. وقتی برای دستگیر شدنش و باز شدن پرونده

 بن بست خوردیم؛ چون منصور فراریه.

 پوالد به سختی لب زد:

 یعنی شیرین واقعا صاحب اون موادیه که ازش گرفتیم؟_

 جای دادن جواب مستقیم و واضح، با کلمات بازی کرد تا برادرش کمتر بشکنه. آیهان به
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 های موادمخدر عقد کرده بوده.ترین تولیدکنندهبا یکی از کله گنده_

 محمدحافظ مداخله کرد.

وقتی که شونزده سالش بوده و هنوز به سن قانونی نرسیده بوده. این یعنی خودش نه، بلکه بزرگترها _

 گرفتن. براش تصمیم

 ی حرف محمدحافظ گفت:بابابیژن در ادامه

 ها یا...و داماد دقیقا شب عقد دستگیر شده. گزارش از طرف کی بوده؟ همسایه_

 آیهان لب تَر کرد و میون حرف بابا بیژن رفت:

 با توجه به تحقیقات ما گزارش از طرف خود شیرین بوده._

 آیهان میخکوب شد. نگاه پوالد خیلی زود از زمین کنده و روی صورت

 ای کرد و گفت:ریحانه بین اون اوضاع آشفته خنده

 چه سناریوی عجیب و در عین حال جذابی!_

 محمدحافظ در جوابش گفت:

ذارید سناریوی عجیب و جذاب زندگی یه زندانی زیرتیغه که هر لحظه با چیزی که شما اسمش رو می_

 کشه.هر نفسش مرگ رو بو می

 رحمانه گفت:ای، بیحافظ نگاه کرد و با تک خنده ریحانه با تمسخر به

 االن توقع دارید دلم بسوزه برای این زندانی؟_

 نه. فقط توقع نداشتم یه روز با آدمی مواجه بشم که حس انسان دوستی توش مرده._

اطی قکنید و نونتون رو شید و حتی وکالتشون رو قبول میهایی مواجه میشما که هر روز با همچین آدم_

 خورید.کنید و میها میخون خیلی

 بار بابا بیژن واقعا بهش برخورد؛ چون که گفت:این

ها چی شنوفتی یا دیدی؛ اما من و پسرم همیشه سعی کردیم نون حالل از این دونم از وکیلدخترم نمی_

 کار دربیاریم.
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لوه گناه جه شیرین رو بیسعی کردید! از کجا معلوم موفق شده باشید؟ پوالد هم خیلی سعی کرده ک_

 گرم شیشه دستگیرسیصد ی موادمخدر بوده و اونو با بده؛ اما شواهد نشون میده که شیرین فروشنده

 کردن.

هایی که درستی و هایی که غلط از آب در میان و چه غلطهنوز مونده تا بفهمی تو کار ما چه حقیقت_

 ی دار ثابت شده.گناهیشون پای چوبهبی

 به محمدحافظ که این حرف رو زد با پوزخند پررنگی پرسید: ریحانه رو

 بینید؟فیلم زیاد می_

ی آشکاری نگاه ازش گرفت. بدون این که بفهمه چرا، با ریحانه کل انداخته بود حافظ با چشم غرهمحمد

ونی ن دونه سعی داره چی رو به اون ثابت کنه؟ حالل بودناش پیدا بود که خودش هم نمیو از نگاه کالفه

 رحمیش رو برای یک زندانی زیرتیغ؟!که درمیاره یا دل

نفس پر آه پوالد نگاهم رو به سمت خودش کشید. بالتکلیف و گیج ایستاده بود و سردرگمی توی 

لب گزیدم. دیدن این حال داغونش واقعا  اش پیدا بود.ی مردونهم از چهرهزد و غبار غهاش موج میچشم

باز هم ازش کری بشنوم و بردش رو بکوبه توی سرم و باختمون رو مسخره  سخت بود، حتی حاضر بودم

 طور شکست خورده و غمگین نبینمش.کنه؛ اما این

 پوالد ماکارونیت یخ کرد._

، با کینه و همراه با پوزخندی به جلو قدم برداشت و کاغذ رو از دست آیهان بیرون کشید. نگاهش کرد

 سف.أمت

 ی مهلکی زدی...ارم بهم ضربهاین بارم تو بردی. این ب_

 آیهان شوکه حرفش رو قطع کرد.

 اونی که ازدواجش رو ازت پنهان کرده شیرینه. نقش من این وسط چیه؟!_

ی آیهان چنگ انداخت و خیلی محکم سرش رو به صورت آیهان دفعه و کامال غیرمنتظرانه به یقهپوالد یک

 کوبید و نعره زد:
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ی های من. چه اون موقع که مسئول پروندهعزمتو جزم کردی برینی به خواستهنقش تو این وسط اینه که _

و ی نامزدی خریدم و با رشیرین شدی و و با گزارشت کشیدیش زیرتیغ چه االن که فهمیدی براش حلقه

 ی احساسم پایین پرت کردی.کردن این سند ازدواج باطل شده منو از قله

دلی به عقب پرت شد و صدای برخوردش با زمین توی سالن سمن جوری از پشت میز بلند شد که صن

ی ناگهانی پوالد از گلوم فرار کرد رو با فشار دادن دستم روی دهنم پیچید. صدای جیغی که از ضربه

 اش غرید:های چفت شدهکنترل کردم. آیهان هیچ حرکتی نکرد و پوالد خیره به نگاهش از الی دندون

 شناسیت متنفرم.و احساس مسئولیتت نسبت به من و وجدانت و وظیفهازت متنفرم. از تو و کارت _

اش رو از آیهان گرفت و با ی آیهان جدا کرد و عقب گرد کرد. نگاه تلخ و پر از کینههاش رو از یقهدست

زدند به سمت در خروجی راه افتاد؛ اما قبل از رفتن با های تندی که خشم صاحبشون رو فریاد میقدم

ش که خونریزی داشت ی که از صداش پیدا بود رو به آیهان که حتی دستش رو روی بینیحرص آشکار

 نگذاشته بود و صامت و ساکن ایستاده بود گفت:

ما باهم رفتیم مدرسه، باهم رفتیم تیم والیبال، باهم دیپلم گرفتیم، باهم رفتیم دانشگاه نظام، باهم عاشق _

فقط تو بودی. درست مثل زمانی که تو شاگرد زرنگ مدرسه شدیم؛ اما اونی که به آرامشِ عشق رسید 

بودی و من خراب کار مدرسه. تو کاپیتان تیم بودی و من توپ جمع کن تیم. تو با اسم فرزند شهید با 

عزت و احترام وارد دانشگاه شدی و من با زور تک ماده. مثل االن که تو تولد ماهِ دلت رو جشن گرفتی و 

شم که بهم نارو زده؛ اما قلبم هنم زهر شده و چند روزه دیگه هم عزاردار زنی میمن شیرینی عشقم تو د

 ای که زنت به دنیا آورده و من باکوبه. سال آینده هم تو با گل میری بیمارستان دیدن بچههنوز براش می

 گل میرم قبرستون دیدن زنی که تو به دار کشیدیش.

 خندید.

 جناب سروان؟زنی همینه عدالتی که ازش دم می_

هام بدون این که منتظر جواب آیهان باشه از خونه بیرون رفت و در رو جوری محکم به هم کوبید که شونه

 هام پرید.به لرز افتاد و پلک

 سمن با حرص خفته توی صداش گفت:

 شو.دونی هوسشو باور کنی یا درد عاشقیی معلوم الحال. نمیپسره_
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شباهت به آه نبود از سینه بیرون روند و از رازهای ود. نفسش رو که بینگاهم میخکوب حال خراب آیهان ب

 پوالد پرده برداشت:

ی درمان مادرش که گفت به خاطر هزینهای پوالد. میامروز با سمیرا ایرانلو مالقات داشتم، زن صیغه_

کنه عقد موقت میکنه به پوالد، پوالد شه و وقتی سردار معرفیش میسرطان داره مجبور به این کار می

های درمان مادرش رو میده و صیغه رو فسخ تونه باهاش رابطه برقرار کنه ولی هزینهباهاش؛ اما نمی

کنه تا دختره نره سمت یه مرد دیگه و تنش رو نفروشه. نمایش بازی کردن پوالد فقط برای حرص نمی

 دادن من و پدرش و سردار بود.

ها کار سختی بود و از این حقیقت جا خوردم. چقدر شناختن آدمنه تنها سمن و ریحانه بلکه من هم 

 تر بود.چقدر قضاوت نکردنشون سخت

 آورد.قراری سیبک گلوش خبر از بغض میآیهان دستی به گلوش کشید. بی

 مامان آروم گفت:

 تون خون میاد.بینی_

کوتاهی جمع رو ترک ش فشار داد. با عذرخواهی چند برگ دستمال کاغذی بیرون کشید و روی بینی

کرد و سمن خواست دنبالش بره؛ اما با دیدن خونی که روی زمین ریخته بود خیلی ناگهانی ایستاد و 

هاش به روی هم من و ریحانه به سمتش هجوم بردیم و از سقوطش جلوگیری دفعه با افتادن پلکیک

رو که غش کرده بود روی کردیم. مامان خیلی سریع از پشت میز جست زد و به سمتمون دوید. سمن 

ای که ناشی از ترسش بود یک لیوان آب به دستم داد. چند زمین خوابوندیم و سارگل خیلی سریع با گریه

 هاش لرزید. مامان نبضش رو چک کرد و رو به ریحانه گفت:قطره روی صورتش ریختم که پلک

 یه لیوان آب قند درست کن._

 د و به طرف آشپزخونه دوید.ریحانه خیلی سریع از روی زمین بلند ش

 صداش زدم:

 سمن خانوم؟_

 هاش رو باز کرد و نالید:کمی الی پلک

 علی..._
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 «!علی اسم پدر ریحانه ست»ذهنم اخطار داد 

 مامان نجوای این اسم رو گذاشت پای هذیون و ناهوشیاری سمن اما من...! ذهنم درگیر همون اخطار شد.

 نه گرفت.مادری انگشتر طالش رو به سمت ریحا

 اینو بنداز توش. ترسیده._

ریحانه مطیعانه کاری که مادری خواست رو انجام داد و بعد با احتیاط آب قند رو به خورد سمن داد. سمن 

 های خون چشم بست. دست ریحانه رو پس زد و با صورتی در هم لب باز کرد:دوباره روی قطره

 فرش نجس شد._

 ریحانه نگران گفت:

 شورمش.ودم میفدای سرتون. خ_

کرد از میون بغضش خیز شد و در حالی که از نگاه کردن به خون قرمز روی فرش اجتناب میسمن نیم

 نالید:

 یکی این فرش رو جمع کنه._

 و بالفاصله بعد از اتمام حرفش بلند شد و از خونه بیرون رفت تا کمی هوای تازه بخوره.

 کردم گفت:ن رو دنبال میهای سممامان رو به من که با نگاه گیجم قدم

 کنه.هوای آزاد حالش رو بهتر می_

ریحانه از مامان خواهش کرد از روی فرش بلندشه تا فرش رو جمع کنه. سارگل رفتار عجیب مادرش رو 

 توجیه کرد:

 مامان وسواس داره._

 مامان لبخندی به صورتش زد.

 طوری نیست، تو خودتو نگران نکن._

 نگاهم به دیس ماکارونی افتاد. فقط چند قاشق ازش کم شده بود.از روی زمین بلند شدم و 

رانیش ریخت. نگصدا اشک میبه عقب برگشتم که سها رو در حالی دیدم که تکیه زده بود به ستون و بی

 قراریش از تکون شدید پاش هویدا بود.برای پوالد کامال واضح بود و بی

 ناگهانی مبهوت مونده بودم اومد و دستی به صورتم کشید.ی مادری به سمت منی که از این زلزله



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

939 
 

 برو پیش شوهرت دردت به جونم._

 فکر کنم تنهاش بذارم بهتر باشه._

 این که کنارش باشی براش بهتره._

ی باال رفتم. وارد اتاقمون که شدم آیهان رو ندیدم. لبخند محو و کامال دروغینی به روش زدم و به طبقه

آورد. وارد تراس شدم ی سفیدش رو به رقص در میروی در تراس که باز بود و باد پرده نگاهم گذر کرد به

 و کنارش ایستادم. صورتش رو شسته بود و خیس بود. 

 نگران پچ زدم:

 خوری.سرما می_

 هاش میخکوب سیاهی مطلق آسمون بود.چشم

دم؛ اما امشب با دیدن حال بد پوالد کرام رو انجام دادم آروم میهمیشه وجدانم رو با این حرف که وظیفه_

 ام به هم خورد و برای اولین بار پشیمون شدم از انتخاب این شغل.حالم از وظیفه

 های سیاه من دوخت.نگاهش رو از دل سیاه آسمون کند و به چشم

ن یتازه این اولشه. حکم قصاص شیرین که بیاد و اعدام بشه اون موقع برادریمون هم همراه با جسم شیر_

 شه.خاک می

 تو به گناهکاری شیرین مطمئنی؟_

 من فقط به این مطمئنم که شیرین اعتراف کرد اون مواد مال خودشه._

 تو به راست بودن اعترافش مطمئنی؟_

 مکث کرد و در آخر گفت:

دونم این زن دقیقا میون با فهمیدن این که شیرین شوهرش منصور شهسوار رو لو داده گیج شدم. نمی_

 اند عظیم چه نقشی داره. تولید کننده؟ عرضه کننده؟ یا...این ب

 یا یه طعمه برای خالصی یه آدم کله گنده؟_

 چشم بست و آشفته هر دو دستش رو روی صورتش کشید.

 بخشم.گناهیش بعدا ثابت بشه هیچ وقت خودم رو بابت مرگش نمیاگه بی_

 پس تا دیر نشده یه اقدامی بکن._
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 درمونده نگاهم کرد.

 چه اقدامی مهرو؟ اون اعتراف کرد و من اعترافاتش رو گزارش کردم._

های گناهکار به خالفاشون ادامه میدن اگه مجبورش کرده باشند که جرم یکی دیگه رو گردن بگیره آدم_

 شه.و شیرین این وسط فقط قربانی می

 های مقابلش کوبید.عصبی مشتش رو روی نرده

. این وسط گه مال منهخودش میحتی  گه مال شیرینه،داداشش میگه مال شیرینه. زن برادرش می_

 کی گناهکاره به جز شیرین؟

 گفتی شوهرش برادرِ زن داداشش بوده؟_

 یید کرد.أنگاهم کرد و با نگاهش حرفم رو ت

 و شیرین لوش داده؟_

 و باز هم سکوت اون و نگاهی که به معنی جواب مثبت بود.

 کرده؟برادرش زندگی میشیرین با برادرش و زن _

 این بار در جوابم پلک زد به معنی بله.

ی زندانی شدن ی شیرین بوده، بلکه ازش کینهاین وسط زن برادری وجود داره که نه تنها همخونه_

 برادرش رو هم به دل داشته. ممکنه براش پاپوش درست کرده باشند.

 کالفه نگاهم کرد.

 د مال خودشه.شیرین اعتراف کرده به این که موا_

 ی مجهول کالفه شدم.گیج شونه باال انداختم و از این معادله

 کنه به اعتراف دروغ و گردن گرفتن این جرم.دونم. شاید یه چیزی داره مجبورش مینمی_

 آیهان با حال بدی با خودش زمزمه کرد:

 اش به این باغ پا گذاشتن.لعنت به اون روزی که این دختر و عمه_

 اش!عمه_

 ای نشون نداد. چنگ انداخت به موهاش و به طرف من چرخید و شرمنده نگاهم کرد.به حرفم توجه

 اینم از اولین جشن تولدت با من!_
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 به روش لبخند زدم.

 فدای سرت._

 سعی کرد لبخند بزنه؛ اما نتونست.

 نگران پوالدم. اگه یه کاری دست خودش بده...!؟_

 کردم.از به زبون آوردنش هم وحشت داشت و کامال درکش میحرفش رو نصفه و نیمه رها کرد. حتی 

اش. سها هم نگرانشه و ممکنه حالش بد بشه. پوالد به خاطر حال سها هم که شده مراعات بیا بریم خونه_

 کنه.می

 اش نباشه چی؟اگه خونه_

 شایدم باشه._

 ات من...تو بمون پیش خانواده_

 اش رو رد کردم.خیلی زود خواسته

 کشه.ی ما زدت حتما وقتی تنها باشید روت اسلحه میمحاله با پوالد تنهات بذارم. اون جلوی همه_

اولین بار وقتی گزارش شیرین رو رد کردم روم اسلحه کشید؛ اما بعدش گفت حتی ارزش یه گلوله هم _

 .نداری

ش هاو بانی تمام بد بیاری کردم؛ اما این که آیهان رو باعثاخمی بین ابروهام نشست. پوالد رو درک می

 کردم.دونست درک نمیمی

ی پوالد باخبر شد خیلی زود دیس ماکارونی رو از روی میز برداشت وقتی سمن از قصد رفتنمون به خونه

 و گفت:

 صبرکنید تا اینو براش بریزم توی قابلمه._

زیر  محبت« اره بریزمش دورشه، گناه دما که ماکارونی خور نیستیم نعمت خدا حروم می»و بعد با گفتن 

 پوستیش رو توجیه کرد.

 *** 
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ی ابروهاش و سوئیچی که مدام دور نگاهم به تصویر آیهان بود که روی دیوار آسانسور افتاده بود. گره

ها نگاه از ی سچرخوند نشون از کالفگی و نگرانی بیش از حدش بود. با شنیدن صدای گرفتهانگشتش می

 سمتش چرخید:آیهان گرفتم و سرم به 

 داداش باهاش بحث نکن. باشه؟_

 آیهان نگاهش رو از کف آسانسور کند و به سها که سر به زیر و خجل این حرف رو زده بود دوخت.

 نگران نباش._

 تر خواست که:قرار سرش رو باال آورد و محکمبار بیسها این

 چوب الی چرخ عاشقیش نذار._

 کنم. عزیزم من سعی دارم از راه غلط دورش_

 تر از عشق؟چه راهی درست_

 کنه.گاهی عشق آدمو تباه می_

آسانسور ایستاد و درش باز شد. آیهان با حرکت دستش به سها تعارف زد بره بیرون؛ اما سها قبل از بیرون 

 کشید سر به زیر حرفش رو زد:رفتن در حالی که از مستقیم نگاه کردن به آیهان خجالت می

 ارزه به سوگوار جدایی نشستن.یتباهی از سر عاشقی م_

شون بعد از اتمام حرفش از آسانسور بیرون رفت. آیهان لبخند محوی زد و رو به من که فقط تماشاگر بحث

 بودم گفت:

 طور که نگران پوالده نگران من نبوده.هیچ وقت این_

 ای کوتاه گفتم:همراه باهاش از آسانسور بیرون رفتم و با خنده

 حسودی نکن._

جوابم لبخند محوش رو کمی پررنگ کرد. صدای بلند آهنگ از یکی از واحدها به شدت آزاردهنده بود.  در

قانونی فقط از دست پوالد برمیاد. در واحد رو وقتی سها دقیقا مقابل همون واحد ایستاد فهمیدم این بی

ه هنش رو به تن کردبه رویی باز شد. نگاهم به سمت مردی چرخید که روی زیرپیراهنی آبی رنگش پیرا

ت داد و صورتش عصبانیی راه راهش نشون از تایم استراحتش میهاش رو هم نبسته بود. بیژامهبود و دکمه

 زد. رو به آیهان با لحنی طلبکار گفت:آشکاری رو فریاد می
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 سرگرد از شما واقعا این کارها بعیده._

 آیهان جدی گفت:

 سروان شدم آقای کاظمی._

برد تا به گوش تر از قبل در حالی که به خاطر صدای بلند آهنگ صداش رو باال میکاظمی خشمگین

 آیهان برسه گفت:

سروان یا سرگرد، چه فرقی داره آقا؟ صدای بلند آهنگتون رو کم کنید. از خروسخون تا بوق سگ دنده _

 بگیرید. ذارم رو بالشت خبر نداشتم شما قراره عروسیعوض کردم با این خیال که سر راحت می

آیهان با دسته کلیدی که از جیب کتش بیرون کشید مشغول باز کردن در شد و خونسرد خطاب به 

 کاظمی گفت:

 خوام.حق با شماست. معذرت می_

 کاظمی با حرکت تند دستش به واحد پُر سر و صدای پوالد اشاره کرد و دستوری گفت:

 ره.خوفقط صداش رو کم کنید معذرت خواهی به درد من نمی_

 آیهان دستش رو پشت کمر سها گذاشت و به داخل هدایتش کرد.

 بله چشم._

نگاه سوءظن کاظمی روی من و سها چرخید و بعد با پوزخند واضحی به داخل واحدش برگشت و در رو 

 محکم به هم کوبید.

 آیهان اشاره کرد برم داخل که با اخم بهش توپیدم:

 احترامی کرد.ت بیچرا انقدر خونسرد برخورد کردی؟ اون به_

 دستم رو کشید و در همین حین جوابم رو داد:

 حق داشت. قرار نیست چون مامور قانونم همه ازم بترسند._

های نا به جا بود عصبی شده بودم و با این که برخوردش منطقی بود؛ اما از نگاه آخر مرد که پر از قضاوت

 ذره بهم برخورده بود.گبه خاطر فکرهای مسمومی که مطمئن بودم از سرش می

. و این ی گوشم عبور کرد..با وارد شدن به داخل خونه صدای محسن چاووشی با حجم بیشتری از پرده

 ی پوالد بود.قطعا سلیقه
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 هام به دیدنم بیا که خیلی تنهامرفیق من سنگ صبور غم

 فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارمهیچکی نمی

 هاخیلی دلم گرفته از خیلی... هاز لیلیدل زده ا مجنونم و

 

داد هاش رو با فریادهاش بروز میهاش حرف بزنه یا درد دل کنه. اون همیشه غمپوالد آدمی نبود که از غم

کوبید به صورت بقیه. به معنی واقعی کرد دردِ دلش رو با مشت میدار نشه. درد دل نمیتا غرورش خدشه

دیگی که واسه »داد و به شدت از ضرب المثل داد، آزار مییه رو عذاب میکلمه وقتی توی عذاب بود بق

کرد. پوالد رو دوست داشتم، درست مثل هاوش. پیروی می« خوام سر سگ توش بجوشهمن نجوشه می

طور به هر ریسمانی دادم که برای عشقش و رسیدن به خوشبختی اینخودخواه بود؛ اما بهش حق می

 انصافی بود.دونست بیه آیهان رو باعث مشکالتش میچنگ بزنه؛ اما این ک

ی شکسته و پر از ترک تلویزیون خبر از خشمی که پوالد هیچ وقت فرو به هم ریختگی خونه و صفحه

 زد:داد. و سوز صدای چاووشی اوج داغون بودن حالش رو فریاد میخوردش مینمی

 

 جوونیهام نشونی، پیر شدم پیر تو ای نمونده از جوونی

 ی سرد و سوت و کورسنگ صبور، خونهتنهای بی

 توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست

 

آیهان به سمت پخش قدم برداشت و با اخم غلیظی که صورتش رو پوشونده بود صدای آهنگ رو قطع 

بود به  هی توی دستش نگران و مضطرب کنار جاکفشی ایستاده بود و نگاهش چسبیدکرد. سها با قابلمه

 در اتاق خواب. خفه شدن صدای آهنگ باعث شد پوالد از اتاق بیرون بیاد، عصبانی و طلبکار.

جا هم دعوا راه بندازه و جلوی آیهان برعکس اون ریلکس بود و سعی داشت کاری نکنه که پوالد این

 ها به آبرشون چوب حراج بزنه.همسایه

 سها گفت:آیهان کتش رو درآورد و آویزون کرد. رو به 

 برو ماکارونی رو گرم کن._
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ی سرخ و نگاه عصبی پوالد هایی سست به سمت آشپزخونه راه افتاد. انگار اون هم از چهرهسها با قدم

ترسیده بود که نه حالش رو پرسید و نه حتی سالم کرد؛ اما من بدون این که از فوران خشم پوالد بترسم 

 گفتم:

 جا تولد چهارنفره بگیریم.ی اومدیم اینسالم. مهمونی رو که به هم ریخت_

اهمیت به حرف من به آیهان خیره مونده بود. آیهان خودش رو روی کاناپه رها کرد و دستی به عضالت بی

 گردنش کشید.

 ها چیه؟ تو مثال پلیسی.کاظمی از دستت شکار بود. خجالت بکش این بچه بازی_

 چهاردیواری اختیاری._

اومد. منی که کردم که آیهان تا این حد مقابلش کوتاه میه پوالد حسودی میآیهان لبخند کجی زد. ب

 دیدم.های به رنگ شبش میقلبم مملو از عشق خواهرانه برای برادرم بود عشق برادرانه رو توی چشم

 ساختمون قانون داره ستوان._

 قانونی رو که دور نزنی که قانون نیست._

 داد زیر لب غرلند کرد:ی گردنش رو ماساژ مییده بود و عضالت گرفتهطور که روی کاناپه لمآیهان همون

 تو از رفتن به دانشگاه افسری و انتخاب این کار نفهمیدم.انگیزه_

 تو._

 های آیهان به سمت صورتش کشیده شد و گیج لب زد:مردمک

 من!_

روی پای چپش انداخت  ی مقابل آیهان انداخت. پای راستش روپوالد جلو رفت و خودش رو روی کاناپه

 های منتظر آیهان زل زد.و به چشم

 افتم.یه عمره بدون این که بدونم چرا دارم دنبال تو راه می_

زمان روی لب من و آیهان نشست. آیهان کوسن درب و داغون و چرکی که بغل دستش بود رو لبخند هم

 به طرف پوالد پرت کرد.

 چون من برادرتم، برادر بزرگتر._
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ا سر پوالد اصابت کرد و اون هیچ تالشی برای جاخالی یا گرفتن کوسن انجام نداد. همچنان کوسن ب

 مستقیم و خیره به آیهان چشم دوخته بود.

 یک ماه بزرگتر._

 کنه.تو بگو یک ساعت بزرگتر. این چیزی از اصل مطلب کم نمی_

و به پشتی کاناپه تکیه زد و اش رو روی کاناپه رها کرد. سرش رپوالد هم درست عین آیهان تن خسته

چشم دوخت به لوستر نه چندان زیبای آپارتمان شصت متریش که از در و دیوارش قدیمی بودن ساختمون 

 نمایان بود.

 حرف زد؛ اما انگار باخودش، نه من و آیهان.

 کنم.کنم اما هضمش نمیشوهر داشته و به من نگفته! اینو هی دارم با خودم تکرار می_

های سبز بدرنگ قدم برداشتم. کنار آیهان نشستم و از به خودم حرکت دادم و به طرف کاناپهخره باأل

صدای قیژ فنر کاناپه خجالت زده لب گزیدم. آیهان جوری خسته خودش رو پهن کرده بود روی کاناپه که 

 خوابم.م باکرد بخزم توی آغوشش و بدون فکر به تولد به هم ریختهام میی پهن و ستبرش وسوسهسینه

وی تونستی تها و شیرآب ترکیب شده بود. حتی از این فاصله هم میسکوت مزخرف سالن با صدای ظرف

 ی پوالده.های تلنبار شدهاین آپارتمان نقلی از روی اُپن ببینی که سها در حال شستن ظرف

 پرسیدم:

 این که یه ازدواج ناموفق داشته خیلی مهمه؟_

 روی نور لوستر چشم بست.

این که اینو ازم پنهان کرده خیلی مهمه. این یعنی خیلی چیزهای دیگه رو هم به من نگفته یا شایدم _

 دروغ تحویلم داده.

ای که باز کرده بود و موهای کمی که رفت روی سه دکمهآیهان هم چشم بسته بود و نگاه من هرز می

 زد.اش برق میروی سینه

 رده.شیرین خیلی چیزها رو از تو پنهان ک_

 اش رو از کاناپه گرفت.دفعه چشم باز کرد و خیز برداشت به جلو و تکیهپوالد یک

 خب تو بهم بگو._
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ی ی مفقود شدهرسیدم به پاشا و از پاشا به جنازهرفتم پی شکیبا و از اون میدونستم میمن اگه می_

 پدرم.

 اش تنش رو از رویبا کشیدن یقه نگاهی به من انداخت و بعد خیز برداشت به سمت آیهان وپوالد نیم

ده خیز شکاناپه به طرف خودش کشید. آیهان چشم باز کرد و پوالد برعکس انتظار من که از ترس نیم

 بودم تنها با همون نگاه باریک، رخ به رخ و چشم تو چشم آیهان که همچنان ریلکس بود پرسید:

 شکیبا رو پیدا کنی تحویل قانون میدیش؟_

 زد.آیهان پوزخند 

ی امسال رو جمع کنه. شایدم بیارمش باغ برمش مه والت باغ خاله شهربانوی تو تا محصول پستهنه. می_

 های هرز رو بچینه و...خودمون تا زمستون برف روی پشت بوممون رو پاک کنه و علف

 پوالد نیشخند زد.

 گم ببرش سر زمین زعفرون سردار. فصل زعفرونم هست به کارش میاد.من می_

 آیهان قهقهه زد؛ عصبی و هستریک.

 .اینم فکر خوبیه_

 دونستم همراهیش کرد.ای که منشاء عصبی داشت و من دلیلش رو نمیپوالد توی این قهقهه

 ربط این آقای شکیبا به شیرین و پاشا چیه؟_

 اکشی وحشتنی پوالد دو برابر بشه و صدای خندهدونم چرا؛ اما حرف من موجب شد تا شدت قهقههنمی

اله شرت مچی آیهان قطع شد و با پرت کردن تیشصت متری. اما خنده نانعکاس پیدا کنه توی آپارتما

 ی کنار میز عسلی به طرف پوالد، تشر زد:شده

 کنه.خفه، االن کاظمی میاد یه چیزی بارمون می_

 زد خیره به آیهان گفت:پوالد در حالی که از شدت خنده نفس نفس می

 .معرفتی تو مرامم بودتو بیکاش منم عین _

 آیهان نیشخند زد.

معرفتی یاد نگیر؛ اما یاد بگیر دندون لقو بکنی بندازی دور؛ چون نه با لیدوکایین این مرض آروم بی_

 گیره، نه با پر کردن و عصب کشی. فقط باید از شرش راحت بشی. بکن و پرتش کن تو سطل زباله.می
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ن به شیرین و دندون لق بودنش ی آیهاتنها چیزی که فهمیدم کنایه آوردم.هاشون سر در نمیاز حرف

ای رو بیرون کشید و روی میز عسلیِ مقابلش گذاشت. نگاه پوالد از جیب شلوارش کاغذ مچاله شده. بود

آیهان روی کاغذ افتاد. پوالد تسبیح چوبی که توی این مدت همیشه دستش دیده بودم رو روی عسلی، 

 العاده تلخ بیرونش داد.. نفسی گرفت و با آه نه، بلکه با زهرخندی فوقکنار کاغذ گذاشت

کندم انداختمش دور. اینو به دستش برسون و بگو دیگه روزهای مالقات منتظر من این دندون دل رو _

 نباشه.

ته دلم فرو ریخت. غم دختری که کنج چهاردیواری زندان امید بسته بود به مردونگی پوالد تمام تنم رو 

 محاصره کرد و لبم تلخ خندید از ادعای عاشقی پوالد.

زدی؟ تا فهمیدی قبال به عقد و نکاح یکی دیگه دراومده قیدشو زدی! این بود اون عشقی که ازش دم می_

 هه. بدون این که تالش کنی از واقعیت سر دربیاری و ازش بپرسی چرا شوهرتو دقیقا شب عقد لو دادی!؟

 نگاهم کرد. سرد، خنثی.

تمام این مدت خودمو به آب و آتیش زدم، به هر کس و ناکس به خاطر یه مالقات رشوره دادم. به این _

شوهرت برای کمتر گزارش کردن موادی که ازش گرفته بودیم رو زدم. خودمو از چشم همه انداختم تا 

ی اون دل زنی؛ اما شیرین یه کالمم حرف نزد؛ چون توبرسم به همون واقعیتی که تو ازش حرف می

 خون گرفته.المصبش یکی هست که خیلی هواشو داره. به خاطر همونم خفه

 محکم و جدی ادامه داد:

یم طور که کسی رو به زندگرم یا اگه برم باید اولویت اول زندگیش باشم، همونمن تو زندگی کسی نمی_

ولویت اول قرارش میدم. من به بندم و اکنم درو رو همه میدم اما وقتی هم راه رو براش باز میراه نمی

 خاطر اون حتی شغلمم دور زدم؛ اما اون به خاطر منم که شده دست از پنهان کردن واقعیت برنداشت.

زد، پس دیگه جایی برای سرزنش کردنش ی کافی دل شکستگیش رو فریاد میهاش به اندازهغم چشم

 دم و نه جای شیرین بخت برگشته.نبود و سکوت بهترین گزینه برای منی بود که نه جای اون بو

 نفس گرفت و محکم رو به آیهان گفت:

 خوام انتقالی بگیرم.می_

 آیهان شوکه شد.
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 به کجا؟!_

 تفاوت جواب داد:پوالد بی

 جا.هرجا. هر گورستونی به جز این_

 هاشون وقفه انداخت. آیهان نگران لب زد:صدای شکستن چیزی از آشپزخونه میون حرف

 سها._

 اش انداخت.نگاه نگرانش رو از آشپزخونه گرفت و چنگی به موهای به هم ریخته پوالد

 زنم.خودم باهاش حرف می_

 تصمیمت قطعیه؟_

حنی ل رفت بانی که به طرف آشپزخونه میپوالد با تکون سرش جوابش رو داد و بعد بلند شد و در حی

 عادی پرسید:

 کنی یا نه؟میماکارونی گرم شد سها؟ ببین تو یخچال سس پیدا _

 ایش خیلی ترسناک.دفعهتظاهرش به خوب بود خیلی ناشیانه بود، و این آروم گرفتن یک

داد که از این تصمیم پوالد خوشحال نشده؛ اما با خودش زمزمه ی آیهان نشون میی در هم و گرفتهچهره

 کرد:

 طوری به نفع خودشه.این_

 برای آروم کردنش گفتم:داد نشست و دستم روی پاش که عصبی تکونش می

 طوری شاید فکر شیرینم از سرش بیفته.این که یه مدت از این شرایط دور بشه واقعا براش خوبه. این_

اعتقادی به حرفم پی برد که پوزخند زد. ی دومم مطمئن نبودم و انگار اون هم از لحنم به بیبه جمله

 دونستم که محاله بتونمدی مشتاق بودم؛ اما میی روی عسلی رو که برای خوندنش زیای مچاله شدهبرگه

 بخونمش چنگ زد و تسبیح رو هم برداشت. بلند شد و کاغذ و تسبیح رو توی جیب کتش انداخت.

 بریم._

 با نگاهی به آشپزخونه زمزمه کردم:

 سها._

 زنه.پوالد خودش باهاش حرف می_
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 اگه مادرت عصبانی بشه از این که سها رو..._

 کرد.حرفم رو قطع 

 تونه اونو از خواهرش منع کنه.پوالد برادر سهاست و هیچکس نمی_

 فهمند.فهمم. مرتضی و مادرت نمیاینو من می_

اونا هم بعد از دیدن سها توی اون حال بد فهمیدن. درست بودن پوالد و غلط بودن خودشون رو هم _

 .فهمیدن

 بلندتر ادامه داد:

 ریم پوالد.ما داریم می_

 سپردمتون.به خاک _

 آیهان کج خندید و سری تکون داد.

 فردا صبح سها رو ببر کلینیک._

منتظر جواب پوالد نموند و با کشیدن دست من از خونه خارج شد. از ساختمون که بیرون رفتیم در 

ماشینش رو برام باز کرد. لبخند متشکری زدم و سوار شدم. توی سکوت ماشین رو به حرکت درآورد و 

 گفتن: مدتی بعد با

 کیک تولدت رو هم نخوردیم._

 .سکوت بینمون رو پایان داد. لبخند زدم و دستم رو روی دستش که بند فرمون بود گذاشتم

 .ذاشت نه پوالدای پوالد. مرتضی باید اسمش رو طوفان میدفعههای یکمن دیگه عادت کردم به طوفان_

تر داشتم. نگرانشم. از این که انقدر زود آروم گرفت شناسی. من انتظار یه طوفان جنجالیتو پوالد رو نمی_

کم ازش فاصله گرفت، به حکم همون حرف کمدونست و بیترسیدم. وقتی مادرش مرد پدرشو مقصر می

 ها اقدامی نکرد.داغی هم که هیچ وقت از دلش پاک نشد دیگه هیچ وقت برای پر کردن فاصله

شب ترمز کرد و سرش رو به سمتم چرخوند و نگاهم رو پشت چراغ قرمز، توی خیابون خلوت و سکوت 

 که به نیم رخش بود، هدف گرفت.

 خواد با انتقالی به یه شهر دیگه از شیرین نه، بلکه از منی که به چشمش مقصرم فاصله بگیره.االنم می_
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م داره رتو انجام دادی. مقصر شیرینه که با گردن گرفتن اون جتو مقصر نیستی آیهان. تو فقط وظیفه_

گیره و هم به مخفی موندن گناهکارهای اصلی کمک کنه، هم عشق پوالد رو نادیده میهم خودشو فدا می

 کنه.می

سبز شدن چراغ برابر شد با حرکت کردن ماشین. آیهان که انگار از این بحث و از این پرونده خسته به 

 هاش دعوت کرد.لبرسید بحث رو عوض کرد و لبخندی نه چندان واقعی رو به نظر می

 خوای بدونی برات کادو چی گرفتم؟نمی_

 مشتاقانه از بحثی که پیش کشیده بود استقبال کردم.

 ام.اتفاقا از سرشب منتظر رونمایی_

 پس بریم به سمت رونمایی._

نگاهی جذاب همراه با لبخندی محو؛ اما مملو از محبت به سمتم انداخت و و بعد از اتمام این حرف نیم

 رو بیشتر از قبل روی پدال گاز فشار داد و با سرعت بیشتری توی خیابون خلوت روند. پاش

 کنجکاو لب باز کردم:

 کجا..._

ی حرف زدن هاش به صورت افقی گذاشت و بهم اجازهدستش از فرمون جدا و انگشتش رو بینی و لب

 نداد.

 هیس._

هاش محبتش رنگ شیطنت گرفت و چشمای حیرت زده نگاهش کردم. لبخندِ همرنگ همراه با خنده

 باریک شد و نگاهش مرموز.

 قراره سورپرایز باشه._

شوکه و البته هیجان زده کمی روی صندلی جا به جا شدم و هربار که خواستم سوال بپرسم مانعم شد. 

تم دونسکوتاه اومدم و دست از سوال پرسیدن برداشتم و با اشتیاق منتظر رسیدن به مقصدی بودم که نمی

اش دقیقا کجاست؛ چون قرار بود جناب سروان سورپرایزم کنه! شبی که برای اولین بار دیدمش و اسلحه

گنجید که یک شب توی ذهن همون مردی که به چشمم ام نمیام گذاشت اصال توی مخیلهرو روی شقیقه

 شبیه به عزرائیل بود فکر سوپرایز کردن و خوشحال کردن من قرار بگیره.
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ای پیچید و مقابل یک ساختمون ترمز کرد. کمربندش رو باز کرد. خم شد به طرفم و کنار هداخل کوچ

 گوشم پچ زد:

 پیاده شو._

برق نگاه اون و حدسی که زده بودم تا حدی هیجان زده و خوشحالم کرده بود که تپش قلب گرفته بودم. 

ی ند پیاده شدم. با فشار دادن دکمهآغوش بودهایی که با لبخندی ناباور همهایی گرد شده و لببا چشم

های ریموت ماشینش رو قفل کرد و دستش رو به سمتم دراز کرد که خیلی زود دستم رو گره زدم به انگشت

های ای رنگ ایستادیم. نگاهم روی نمای خونه چرخید. برق سنگبزرگ و گرمش. مقابل در بزرگ قهوه

آیهان. دسته کلیدش رو مقابلم گرفت و با لبخند خواست  های سیاهسفید انعکاس انداخته بود روی مردمک

 که:

 تو بازش کن._

آب دهنم رو با صدا قورت دادم و هیجان زده دسته کلید رو از دستش کشیدم و با کلیدی که گفت در رو 

اش پشت کمرم نشست. خم شد و با ل داد و دست دیگهش به عقب هُ منددر رو با دست قدرت باز کردم.

 فسش روی گوشم زمزمه کرد:پخش کردن ن

 ی خودت ماه دلم.خوش اومدی به خونه_

وشم ی گدونم از عبور نفس گرمش از ال به الی تار و پود روسری و نشستنش روی اللهچشم بستم. نمی

 شنیدم.بود یا از شیرینی چیزی که می

دادم روی هم فشار میهام رو با شدت به لرزیدن. لببخش میهام از شدت هیجانی فوق العاده لذتدست

ی اشکی که از سر ذوق بود نگاهش کردم و های احتمالی جلوگیری کنم. از پشت پردهتا از صدای جیغ

 مبهوت زمزمه کردم:

 نه!_

 با لبخند مردونه و فوق العاده جذابش پلک بست به معنی آره.

 گفتم:وقفه خندیدند و باز ناباور هام بیهام از روی صورتم سرخوردند و لبدست

 نه!_

 با دستش به جلو اشاره کرد.
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 برو داخل تا باور کنی._

ای که ناشی از اشتیاقم بود قدمی برداشتم؛ اما پام بافاصله از زمین روی هوا خشک موند. نگاهم از با عجله

های منتظر آیهان چرخید. نفس عمیقی کشیدم تا به تپش زمین و کتونی نخودی رنگم به سمت چشم

 مسلط بشم. دست آیهان رو گرفتم و خیره به نگاهش لب زدم:پرهیجان قلبم 

 بسم اهلل الرحمان الرحیم._

هاش رسوند و مهرمحبتش رو پشت دستم جایی و بعد پام رو داخل خونه گذاشتم. دستم رو به وصال لب

 ی ازدواجمون زد.نزدیک به حلقه

ه سنگ ای بلند از حیاطی کدفعه با خندههای بعدی رو تندتر، با شتابی غیرقابل کنترل برداشتم و یکقدم

فرش بود با دو گذر کردم و آیهان رو هم دنبال خودم کشوندم. با لحنی متعجب و توأم با خنده صدام زد؛ 

ل دادم و با ورودم به البی ساختمون از دیدن تمیزی و کردم و در اصلی رو محکم به عقب هُای ناما توجه

 یدم:رنگ یاسی دیوارها با ذوق جیغ کش

 عاشقتم جناب سروان._

 ی بینمون رو پر کرد و دستش رو روی دهنم فشار داد.با قدم بلندی فاصله

 جا سه تا همسایه داریم مهرو.ما این_

 دستش رو که برداشت با قهقهه جیغ زدم:

 خب عاشق اونام هستم._

 غلبه کنه. اشگرانه نگاهم کنه نتونست به خندههر چی سعی کرد به روم اخم کنه و مواخذه

 تک دیوارها چرخوندم که گفت:دور خودم چرخیدم و نگاهم رو روی تک

 جا آسانسور نداره.این_

هام رو محکم ام رو مهار کنه لبهام رو دو طرف صورتش گذاشتم و قبل از این که موفق بشه بوسهدست

 هاش پیوند زدم.به لب

ی مملو از بابت این که هیچکس شاهد اون بوسه خیلی سریع عقب رفت و با نگاهی به دور و بر خیالش رو

لند ای باز هیجان و ذوق زدگی من، نیست. نگاهش همراه با توبیخش که روی صورتم ثابت موند با قهقهه

 ها دویدم و داد زدم:به سمت پله
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 فدای سرت که آسانسور نداره._

ی اول با زنی مسن برخورد کردم. هها باال رفتم که اصال نفهمیدم چطور توی طبقزده از پلهچنان شتاب

 آلود.قبل از این که تنم با تنش اصابت کنه ایستادم. صورت من پر از خنده بود و نگاه اون اخم

 سالم._

 مند گفت:به جای جواب دادن به من، به پشت سرم نگاه کرد و گله

 یدار بشیم؟های خانومتون بجناب سروان قراره از این به بعد ما هرنصف شب با صدای جیغ_

 آیهان خجالت زده دستی به پشت گردنش کشید.

 حق با شماست خانوم شمس. معذرت..._

ای رنگ به تن داشت و قبل از این که آیهان حرفش رو کامل کنه زن رو که پیراهن و شلوار خواب سورمه

 بندی مشکی روی پیشونیش بود، خیلی ناگهانی بغل کردم و با همون صدای پرخنده گفتم:چشم

 ی طبقه اول باشید. اتفاقا االن با آیهان ذکر خیرتون بود.شما باید همسایه_

برعکس انتظار من و نگاه مبهوت آیهان که از حرکت من مات مونده بود دستش روی کمرم نشست و با 

 ای کوتاه گفت:خنده

 زده که خونه رو بهش گرون اجاره دادم؟چه ذکرخیری؟ حتما داشته غر می_

 هام روی بازوهاش بود پرسیدم:طور که دستهمونرفتم عقب و 

 مون هستین؟شما صاحب خونه_

 با تکون سرش جواب مثبت داد که خیلی سریع گفتم:

 ما خیلی مستاجرهای آرومی هستیم. لطفا بیرونمون نکنید._

 ام به خنده افتاد.نه تنها اون بلکه آیهان هم از لحن بامزه

 کنم.حتما این کارو می اگه به این جیغ زدنات ادامه بدی_

 پا کوبیدم به زمین و شیرین و بامزه نق زدم:

دید که انقدر ی مادرشوهرتون گذرونده باشید حتما بهم حق میای رو توی خونهنه توروخدا. اگه یه دوره_

 ذوق مرگ بشم.

 آیهان با توبیخ صدام کرد:
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 مهرو!_

خانوم شمس عصای زیر دستش رو به زمین کوبید قبل از این که به اخم جدی آیهان واکنش نشون بدم 

 و ابرو به هم پیچید.

 هام رو که پسرام رو ازم دور کردن سر تو خالی کنم.کنم؛ اما شاید حرصم از عروسدرکت که نمی_

ی مظلومی به خودم هام رو تسلیم باال بردم. چهرهبا وحشتی ساختگی قدمی به عقب برداشتم و دست

 گرفتم.

 احب خونه.گناه دارم ص_

ی آیهان رو شکار کردم. شمس با همون اش بلند شد و با نگاهی شیطون تک خندهصدای بلند خنده

 اقتداری که از صداش پیدا بود رو به آیهان گفت:

 برعکس تلخی خودت خانوم شیرینی داری جناب سروان._

نت نوم شمس بگذره با شیطنگاهی به من انداخت و قبل از این که با تشکری سرسری از حرف خاآیهان نیم

 گفتم:

زنه. درستشم همینه، مگه نه رسه لبخند میقدرم تلخ نیست. با همه جدیه؛ اما به من که میشوهرم اون_

 خانوم شمس؟

 ای به پام زد و شمرده شمرده گفت:ی عصاش ضربهخانوم شمس با تنه

 این یعنی سیاست زنانه._

 با غرور نگاهی به آیهان انداختم.

 ی چهارمه.ی ما طبقهبیشتر از این مزاحم خانوم شمس نشیم. بریم باال عزیزم. خونه بهتره_

قبل از رفتن محکم لپ سفید و گوشتالوی خانوم شمس رو بوسیدم. به قدری محکم که با اخمی شیرین 

 ای به پشتم زد.ضربه

 دوستون دارم صاحب خونه._

 ام غر زد:در جواب صدای بلند و صورت پر از خنده

 خدا عاقبت این ساختمون رو با این ورپریده به خیر بگذرونه._
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ی چهارم بود. کال ساختمون های پر شتابم گم شد. آخرین طبقه، طبقهام میون صدای قدمصدای قهقهه

 چهار واحد داشت و توی هر طبقه یک واحد.

 بست و غر زد: لم داد. در روای رنگ رو باز کرد و به داخل هُ هآیهان خیلی سریع در چوبی قهو

 داده.ات میکنه مادر من شکنجههر کی ندونه فکر می_

اش کوبیدم. از پشت چسبید به در. هام رو به سینهای که محال بود حاال حاالها متوقف بشه دستبا خنده

هام اش رو با برق چشماش رو توی هردو چنگم گرفتم و تن ظریفم رو چفت هیکلش کردم. نگاه تیرهیقه

 هاش لب زدم:فتم و نزدیک لبهدف گر

 شه.ی خود آدم نمیجا خونههیچ_

هاش رو بلکه تمام حواسش رو قفل خودش کرده بود. درست عین من آروم پچ برق نگاهم نه تنها چشم

 زد:

 خوشحالم کادوم رو دوست داشتی._

سوق دادم به سمت  هاش جدا کردم وهامون بود. نگاهم رو از چشمتر رفتم. تنها مرز بینمون لباسنزدیک

 هاش. نفس گرمم رو پخش کردم روی صورتش و زمزمه کردم:لب

 خودتم خیلی دوست دارم._

اش جدا هام رو به کام بکشه زیرکانه هر دو چنگم رو از یقههاش خندید و همین که خواست طعم لبلب

 وسیله، چرخیدم و رنگکردم و ازش فاصله گرفتم. با لبخند دور خودم توی سالن لخت از فرش و خالی از 

 های سقف و لوستر پر زرق و برق رو از نظر گذروندم.یاسی دیوارها و گچ بری

شک ها، حموم و حتی دستشویی سرک کشیدم. به در اتاق خواب کوچیکی که بیبه آشپزخونه، اتاق خواب

زده بود و  ونه تکیهبرای بچه بود تکیه زدم و دست به سینه به آیهان که با لبخندی مردونه به اپن آشپزخ

 کرد، چشم دوختم.های از سر ذوق من نگاه میبه دیونه بازی

 کردیم.دار میجا فرش نداریم وگرنه همین امشب این اتاق رو صاحبحیف که این_

 بهت زده خندید.

 مهرو!_
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ری کاای بعد با طنازی آشهاش گذاشتم و لحظههام رو روی شونههایی آروم به سمتش رفتم. دستبا قدم

 ته ریشش رو نوازش کردم.

 وسوسه کننده لب زدم:

 ی منه که ازت تشکر کنم.این وظیفه_

ش م مماس با بینیهام دور گردنش حلقه شد، سفت و محکم. و نزدیک صورتش، جوری که بینیدست

 بود پچ زدم:

ن رو حانه صدامویه تشکر داغ و فراموش نشدنی، بدون این که نگران این باشیم که مادرت یا سها یا ری_

 موقعمون خجالت بکشیم یا یکی وسط...شنون. بدون این که بخوایم از حموم بیمی

 هام رو به سمت گوشش کشیدم و ادامه دادم:اش زدم و لبی کوتاهی به چونهبوسه

ی های من و نیاز تو بیاد و در بزنه و برای شام صدامون کنه. تنهای تنها، من و تو و خونهقراریوسط بی_

مستقلمون. من و تو و هیچ گوش مزاحمی. من و تو و هیچ حد و مرزی برای صدامون. من و تو و 

 ایمون.چهاردیواری اجاره

لب از گوشش جدا کردم و پیشونی به پیشونیش چسبوندم و با نگاهی که از قصد خمارش کرده بودم خیره 

 دم:هاش که من رو کامل مجذوب خودش کرده بود زمزمه کربه شب چشم

 ی این که نامزد سابقتم زیر همون سقفه.از فکر آزار دهنده غمن و تو و سقف مشترکمون فار_

دست چپش دور کمر باریکم حلقه شد و با تنگ کردن حصار دستش تنم رو به تنش فشار داد. لبخند 

ی که خیس یام رو با فرو بردن سرم توی گودی گردنش مخفی کردم و تمام حال خوبم رو با بوسهفریبنده

روی گردنش گذاشتم بهش تزریق کردم. دستش روی کمرم چنگ شد و حرکت سیبک گلوش فرو دادن 

هام رو روی نبض گردنش گذاشتم. چشم بستم و حرکت نبضش رو با تمام وجود آب دهنش رو لو داد. لب

انداخت به قرار چنگ ای محکم و پرهیجان که بیهام حس کردم. دوباره بوسیدمش، به اندازهروی لب

 تاب نفسش رو روی صورتم فوت کرد.موهام و سرم رو عقب کشید. نفس بلندی گرفت و بی

 هامون رو با شال و روسری بپوشونم.تونم عین تو جای بوسهیادت نره من نمی_

هام دو طرف گردنش نشست. لبم رو به دندون گرفتم و نگاه پر شورم رو روی تمام اعضای صورتش دست

 چرخوندم.
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 ذار یه بارم که شده مهر مالکیتم رو روی تنت بزنم.ب_

 با خنده در مقابل نگاه شیطونم سرش رو به چپ و راست تکون داد و لب زد:

 نه._

ام کنج هام رسوندم. صدای خندهاما قبل از این که بتونه جلوم رو بگیره باز نبض گردنش رو به وصال لب

دستش تنم رو باال کشید خیلی سریع پاهام رو دور گردن خوش بوش حبس موند. وقتی با حصار محکم 

اش رو از اپن گرفت و چرخید. من رو روی اپن نشوند و دستش رو روی گردنم بدنش قفل کردم. تکیه

گذاشت و حاال اونی که به دیگری مسلط بود اون بود نه من. با نگاه مشتاق و لب پرخنده منتظر بودم. 

رد و فکم رو توی مشتش گرفت. بوسیدتم، عمیق و خودخواهانه. دستش از روی گردنم به باال حرکت ک

هاش مثل رقص تانگو روی هام فرو رفت بین موهای پس سرش. بوسهپاهام دور کمرش قفل شد و پنجه

نشست. اول آروم و پر از آرامش؛ اما چند لحظه بعد با سرعت و اشتیاقی دو برابر. چنان این هام میلب

ای اکسیژن شد. دوباره مون محتاج ذرهدادیم که قلبمون پر از شورخواستن و سینهرقص عاشقانه رو ادامه 

هام بسته بود و هاش آروم شد. نفس بلندی گرفتم و نفس داغ اون روی صورتم نشست. چشمرقص لب

شد و گاهی نوازش. صدای نفس نفس توی گوشم برابر شد با هام گاهی کشیده میموهاش میون انگشت

 هام و پیچیدن صدای آرومش توی گوشم:هاش روی لبلمس حرکت لب

 من باید برم عراق._

هاش فشردم. بغض حمله کرد به هام رو روی لبتر شد و با اصرار لبهام دور گردنش محکمحلقه دست

 گلوم و ناله کردم:

 اوه نه! خرابش نکن آیهان._

 مهرو._

لم وار توی دش از من محال بود برای قلبم. دیوانهبا اصرار حرفی که شنیده بودم رو انکار کردم. دور بودن

 هامکردم دستهاش رو به رقص تانگو دعوت میطور که دوباره لب؛ و همون«اشتباه شنیدی»نجوا کردم 

ی شلوار جینم رفت که همون لحظه صدای خیلی تند و پرشتاب از دور گردنش آزاد شد و به سمت دکمه

هامون پایان داد. نگاهم دیگه براق نبود و لبخندم خشکیده بود؛ اما لبی زنگ آپارتمان به رقص عاشقانه

 موقعش متنفرم.های بیدونست از ماموریتخندید، برای گول زدن منی که میاون می
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 ام کاشت و پچ پچ کرد:ای عمیق روی گونهبوسه

 شند.میشند فقط از فردی به فرد دیگه منتقل های من و تو تموم نمیانگار مزاحمت_

 خودش خندید اما من... نه.

 اش. یک قدم به سمت درازم فاصله گرفت و دستی به صورتش کشید و پنجه سروند الی موهای آشفته

ای که باز کرده بودم رو ام دوخت. برگشت و دکمهبرداشت؛ اما ایستاد و نگاهش رو به صورت ماتم زده

 م انگشتش کنار زد و نجوا کرد:بست و موهای ریخته شده روی صورتم رو با حرکت نر

 نیم.چیگردم. تا چشم به هم بزنی برگشتم و این خونه رو برای شروع یک زندگی پر از عشق میبرمی_

هام راه گرفت. پلک بستم تا شاهد ی چند ریشتری به مردمک چشمهام و این زلزلهبغض لرز انداخت به لب

دور شد پلک باز کردم و به رفتنش به سمت در  هام نباشه. عطرش کهاشکی که حلقه بست توی چشم

هام کشیدم و شالی که روی نگاه کردم. قبل از باز کردن در نگاه نگرانی به من انداخت. دستی به چشم

ای هام افتاده بود رو روی سرم انداختم. با دیدن صورت خانوم شمس از اپن پایین پریدم و با خندهشونه

ندم ها، رنگ لبخای کنار فنجونهای خامهتم. با دیدن سینی چای و رولتکامال نمایشی به استقبالش رف

 واقعی شد و با محبت نگاهش کردم.

 چرا زحمت کشیدید؟_

 سینی رو به دست آیهان داد.

ی طبقه دوم شیرینی پایان خدمت پسرش رو سرشب برام آورده بود، زحمتی نبود. خانوم ایوبی همسایه_

ل از این که وسوسه خوردنش بیفته به جونم بیارمش واسه شما جوونا. منم که دیابت دارم گفتم قب

 جونتون.نوش

 هاش چسبید و باز تشکر کردم. پرسید:دستم روی بازوش نشست و نگاهم به محبت چشم

 جا موندگارید؟انگار امشب این_

 آیهان لب باز کرد برای جواب رد دادن؛ اما پیش دستی کردم و قبل از اون گفتم:

 .بله_

ی اجوری نگاهش بین من و آیهان چرخید که یعنی زنت دیونه ست؛ اما در آخر سری تکون داد و با خنده

 که از صداش پیدا بود گفت:
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ها رو بیام باال، خودت بیا پایین. یه زیر کشه این پلهاز دست شما جوونا. جناب سروان من دیگه پام نمی_

 اد.انداز دارم فکرکنم امشب به کارتون بی

 هام.ی خالی پیچید و انعکاسش برگشت به گوشام توی خونهدوباره صدای خنده

 عاشقتونم صاحب خونه._

 سف که ساختگی و از سر مزاح بود گفت:أبا لحنی مت ،رو به آیهان

 این دختر اصال به تو نمیاد._

 آیهان با خنده سرش رو پایین انداخت که معترض گفتم:

 خوبی و خانومی. چرا صاحب خونه؟ من به این_

 و البته ور ورجادو._

 ها راه افتاد.پله تبرگشت و به سم

 تون بیاد زیرانداز رو ببره.خواین روی زمین خاکی بخوابید یکیاگه نمی_

 م:پرسیدبا پرویی 

 تشک اضافه ندارید؟_

 تو کم کن دختر.رو_

 چشم._

اما نگران هم بود. بدون این که چیزی خندید؛ هاش با این که میآیهان سینی رو به دست من داد. چشم

رو به روی خودم بیارم با ابرو اشاره زدم تا دنبال خانوم شمس بره. نفس عمیقی کشید و از خونه بیرون 

 رفت. سینی رو روی اپن گذاشتم و باز صداش توی گوشم اکو وار پخش شد.

 «.من باید برم عراق_»

ه فهمیدم که دیگکردم و میپرنشاطم شد رو حس می به وضوح اضطراب خفقان آوری که جایگزین هیجان

تپش تند قلبم از خوشحالی نه، بلکه از ترس عملیات جدید آیهانه که به طور باورنکردنی رعب انداخته بود 

 به بندبند وجودم.

شد گرفتم و به سمتش چرخیدم. های چای بلند میبا صدای بسته شدن در نگاه از بخاری که از فنجون

رنگ  یکرد، رنگ نگرانی همخونهدازی که توی دستش بود وسط سالن ایستاده بود و نگاهم میبا زیران
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هاش پیدا بود. بدون این که انتظار نگاهش رو به روی خودم هاش شده بود و انتظار از چشمی مردمکتیره

 بیارم گفتم:

 پهنش کن رو زمین._

 مهرو..._

 دنش شدم.دستم خیلی سریع باال اومد و مانع ادامه دا

 خوام بشنوم االن.هیچی نمی_

. دستم رو به گردنم رسوندم و با ماساژ دادنش راه نفس عصبی چشم بست و نفسش رو از سینه بیرون کرد

 ی پر از اضطرابم باز کردم.رو برای سینه

 چقدر مرزِ بین خنده و بغض باریک بود.

هام رو درآوردم و روش نشستم. فتادم. کفشوقتی زیر انداز پهن شد سینی رو برداشتم و به سمتش راه ا

ی خونه کنارم نشست و نگاه منتظرش رو به صورتم دوخت و من لجوجانه نگاهم رو گوشه گوشه

طور نگاه کردن به کرد و نه از اینهاش کم میو اون لجبازتر از من بود که نه از انتظار چشم چرخوندممی

 کشید.صورت من دست می

ی آبی رنگ پنجره که نمای هردوی ما رو با سخاوت روی خودش نگاهم رو از شیشهعصبی و حرص آلود 

 جا داده بود گرفتم و رو بهش توپیدم:

 ری؟مثال اگه بگم حق نداری بری نمی_

 رم.رم؛ اما اگه بگی برو با خیال راحت میمی_

 تونه راحت باشه؟خیال راحت؟ دور از من وقتی که واقفی به تنهاییم خیالت می_

 هاش جاش رو به غم داد.انتظار چشم

 نه؛ اما خیالم راحته که دلگیر نیستی و منتظرمی._

 ی بغض گلوم نشه و مقابل نگاه آیهان نشکنم.لبم رو به دندون کشیدم تا بازیچه

 کشه تا برگردی؟چند روز طول می_

 با مکث جواب داد؟

 کشه.دونم چندماه طول مینمی_
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 شوکه لب زدم:

 چندماه!_

 صل چنگی به گردنش زد و نفسش رو جوری با آه بیرون فرستاد که اوج خستگیش رو به رخم کشید.أمست

 دیگه لو رفتن بغضم برام مهم نبود.

 دونی قراره توی این چندماه با جای خالیت به من چی بگذره؟آیهان می_

 هام رو گرفت.بهم نزدیک شد و دست

برای رفتن ندارم؛ چون نه تنها دلم بلکه فکرمم پیشت دونم، برای همینم مثل گذشته اشتیاقی می_

 تر بگذره.مونه. اگه قراره به تو سخت بگذره قراره به من ده برابر سختمی

 ی ربوده شدن پدرت و شهادتش؟مربوطه به پرونده_

 کوتاه پلک زد به معنی آره.

 آخرین ردی که از پاشا پیدا کردیم توی شهر موصل بوده._

 نالیدم:

 خطرناکه؟_

 لبخند زد. کج؛ اما واقعی.

 گردم.برمی_

 های منو میده؟اگه برنگشتی کی جواب تنهایی_

 هاش رسوند و چشم بست.هام رو به لبدست

 دعا کن برگردم._

ی چشمم راه گرفت. ترس حس بدی بود و بدترین نوع ترس توأم بود با انتظار هق زدم و اشکم از چشمه

 شد.شد دنیای عاشق تیره و تار مینرسیدن معشوق ختم میو اگه ته این انتظار به 

 کی میری؟_

 یک هفته دیگه._

 اگه بگم نرو..._

 حرفم رو برید.
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 نگو._

 ام خارج شد.نفسم بریده بریده و مقطع از سینه

ود، کنم که الویت اول پوالد بدونی چیه؟ به شیرین حسودی میمتنفرم از این که اولویت اولت کارته. می_

 عین من دوم.نه 

 هام رو از دستش بیرون کشیدم و دور فنجون داغ حلقه کردم.ناامید نگاهم کرد. دست

کنم؛ مثال به کوثر که خیلی ساده و بدون دردسر با نریمان عقد کرد های دیگه هم حسودی میبه خیلی_

ختر م. حتی به صبا دبرند؛ اما ما یه سفر هم نتونستیم بریو حاال رفتن سفر و از باهم بودنشون لذت می

 کنه.ی مامان و بابا رو تمیز میزنی که گاهی میاد خونه

 نگاه دلگیرم رو به صورتش دوختم. عضالتش منقبض شده و در هم تنیده بودند.

زنه هیچ حسرتی از صداش کنه؛ اما وقتی باهام حرف میتو یه زیر زمین نُه متری با شوهرش زندگی می_

 ن...و نگاهش پیدا نیست ولی م

 هام که متوقف شد و صدام قطع، پرسید:لب

 تو چی؟_

 داد ادامه دادم:ام آزارم میفنجون رو کوبیدم روی سینی و همراه با اشکی که با حرکتش روی گونه

ی اینو نداره که وقتی شوهرش دونی چرا؟ چون اون دغدغهخورم. میاما من حسرت زندگی صبا رو می_

 بیندش.گرده با تن خونی و نبض خاموش میه برنگرده یا اگه برمیاز در میره بیرون ممکنه دیگ

قرار چشم هام رو قفل کردم دور هر دو مچش و بیخم شدم به طرفش و روی زانوهام نشستم. انگشت

 هاش.دوختم به چشم

 کنه.ام از این ترس. ترس از دست دادنت داره پیرم میفهمی منو آیهان؟ من خستهمی_

اش نشست و صدای بست روی اشک چشمم و به آغوشش کشیدم. سرم روی سینهخیلی سریع چشم 

 های روحم شد.قراریقلبش قرار بی

اش روی هاش روی موهام نشست و بوسهوار از روی سرم تا روی کمرم کشیده شد و لبدستش نوازش

 خرمن شرابی رنگم تسکین دل بهونه گیرم شد.

 این که لب از موهام جدا کنه گفت:بی
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 ی ایرانه. نه؟رویای تو پذیرش توی آکادمی بلشوی یا آموزش توی سازمان باله_

 .تماش آروم گرفاش فشردم و با هر بار نفس گرفتن و حرکت آروم سینهسرم رو بیشتر از قبل به سینه

 نه. _

 هام واقف بشه.سرش رو خم کرد به پایین تا به چشم

 نه!_

دی. شاید قبل از تو تنها رویام بالرین شدن بود؛ اما حاال هزار رویا نه. تو اومدی و رویاهام رو تغییر دا_

 پیوندن.های تو به حقیقت میدارم که تمامش با دست

 لبخند زد.

 مثال؟_

 ام توی این خونه با تو.چیدن جهزیه_

 دیگه؟_

 دار شدن از تو.بچه_

 لبخند روی لبش عمق گرفت.

 دیگه؟_

 سفید شدن موهام کنار تو._

 هاش لغزید روی موهام و باز تکرار کرد:انگشت

 دیگه؟_

 رقصیدن مقابل نگاه تو._

 دفعه و کامال غیرمنتظرانه زمزمه کرد:مهر محبتش بین دو ابروی بلندم نشست و یک

 شند به من.شون ختم میمن فدای رویاهات که همه_

 صدا لب زدم:میون آغوش گرمش بی

 خدا نکنه._

 رویاهام بگم؟ حاال اجازه هست من از_

 هاش بود و وهم برم داشته بود از چیزهایی که قرار بود بشنوم.نگاهم میخکوب چشم
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وقتی بابا مرد گریه نکردم؛ چون باور نکردم که مرده. اون مقطع سنی تنها درکی که از مرگ داشتم _

ندیدم برای همینم باور ای از پدرم حرکت؛ اما من هیچ جنازهی بیی سرد بود و یه سینهدیدن یه جنازه

نکردم که مرده. اون موقع رویام برگشتن پدرم بود؛ اما وقتی بعد از تولد سارگل مامان ازدواج کرد باور 

کردم که بابا دیگه قرار نیست برگرده ولی هنوز امید داشتم که زنده ست. داد زدم، هوار کشیدم، حتی 

وم کردنم و این که ازدواجش رو قبول کنم فیلم تیربارون گریه کردم و مامان شد قاتل، قاتل امیدم. برای آر

 شدن بابا رو نشونم داد.

تر بغلم گرفت و صورتش رو شوکه شدم و خواستم از آغوشش بیرون بیام تا دلداریش بدم؛ اما اون محکم

 هاش رو دیده بودم.بین خرمن موهام پنهان کرد و من... لرزش مردمک

ای رو جایگزین کردم که شاید برای بقیه ب مرد. به جاش رویاهای دیگهرویای زنده بودن بابا همون ش_

ترین چیزهای زندگیشون باشه؛ مثال گل بردن سرخاک پدرم و قبرش رو با گالب شستن. اهمیتجزء بی

هات گفتی؟ حسرت من از ده سالگی صدای ی پدرمه. از حسرتمثال درد دل کردن با سنگ قبری که خونه

زنی برای بیدار کردن روح مرده. یه عمر تو رویاهام تابوتی رو تصور ه به سنگ قبر میاون سنگ ریزیه ک

کردم که روش یه پرچم سه رنگه که رنگ قرمزش نشون خون پدر منه. یه عمر رویای بغل گرفتن 

ذارمش توی قبر، و بعد هر پنج هایی که خودم میهای پدرم رو توی ذهنم پرورش دادم. استخونیاستخون

گم. از تو، از شیطنت هام میخونم و از موفقیتشینم و براش قرآن میرم کنار همون قبر میه میشنب

 هامون، از سارگلی که هیچ وقت ندید...بچه

 هاش همراه با بغضی که آغشته شده بود از کینه و نفرت به گوشم رسید.صدای به هم ساییدن دندون

 رومزاده.ی حاز گرفتن انتقام خونش از اون مرتیکه_

وحشت  هاشی غلیظ و نفرت آشکار چشمقرارم. از کینهی بیاتمام حرفش برابر شد با هجوم ترس به سینه

 کردم.

ی بار هیچ اصراری برای نگه داشتنم توی آغوشش، نکرد و با باز کردن حلقهازش فاصله گرفتم و این

 م.هام تنم رو از زندان امن وجودش آزاد کردهاش از دور شونهدست

رزید، لبیندشون. صدام میهام مینگاهش کردم، جدی و همراه با ترسی که مطمئن بودم از بین اشک چشم

 درست عین بندبند وجودم: 
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 کنم.اگه دود این انتقام و خون خواهی با پوشیدن لباس سیاهت بره تو چشم من حاللت نمی_ 

ی هام. وقتیید زد به تمام ترسأسکوت مهر ت... و این ابم رو دادسرش رو پایین انداخت و با سکوتش جو

 هایی که ازشون حرف زده بود فرق داره.خوام برم عراق فهمیدم این عملیاتش با تمام عملیاتگفت می

دلم از شنیدن رویاهاش گرفته بود. خیلی حرف بود توی این که رویای یک نفر کوبیدن سنگ ریزه به 

دی آرامشی که روح پدرش درگیرشه و صدای رسیدن اون سنگِ قبر پدرش باشه و صدای اون سنگ ملو

 زنه.رو به رویاش فریاد می

کنم آیهان اما... من و تو کنار هم خوشبختیم، بیا با نفرت و کینه این خوشبختی رو من... من درکت می_

 به کام هردومون تلخ نکن.

 دلگیر نگاهم کرد.

 اام دزدیده نشد، پدرم رو دزدیدن مهرو. بچهل تیکه مهرو از منی که ده سالم بود آبنبات چوبیم یا توپ_

شنیدم. های تیراندازها رو توی ویدیو میو من صدای قهقهه بارون کشتنشضرب یه گلوله نه، بلکه با تیر

... هرشبم توی خندیدن، من شنیدم صداشون روخندیدن، به جون دادن پدر من داشتن میداشتن می

 ندهاشون رو.شنوم صدای خکابوس دارم می

. بهش نزدیک شدم تا آرومش کنم؛ اما با حرکت اش نگرانم کردهاش و حرکت پر شتاب سینهلرزش دست

اهمیت به خاک روی زمین پا برهنه به سمت پنجره تند دستش مانعم شد و از روی زیرانداز بلند شد و بی

 رفت و پشتش ایستاد.

ل تونه قاتبار نه مادر و نه هیچکس دیگه نمیه. اینرویای من درست یا غلط گرفتن انتقام خون پدرم_

یی که هاهای پدرم. به استخونشه به استخونامیدم به رسیدن به این رویا بشه؛ چون ته این رویا ختم می

 ترن، حتی از جون خودم.شبرام از هرچیزی باارز

رو توی شکمم جمع. چشم  هام رو دور تن سردم حلقه کردم و پاهامروی زیرانداز دراز کشیدم و دست

 م راه گرفت و از خودش ردی روی صورتم به جا گذاشت.ی بینیبستم و اشکم از روی تیغه

 صدام از قعر گلوم آزاد شد:

 تر از من.حتی باارزش_
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ردن های از سر ذوقم و گریه ک. گرمای اشکم و سردی لبخندم، خندهسکوتش لبخند تلخی کنج لبم نشوند

 هایی بودند که در تمامم عمرم توی زندگیم رخ داده بودند.ترین پارادوکسلعنتی از سر رعبِ االنم

شد، سرد شده بودند، درست عین تن من که رفته بود به های چای بلند نمیدیگه هیچ بخاری از فنجون

 پیشواز زمستونی که قرار بود توی زندگیم رخ بده.

ی گرم تنش کافی بود برای آروم پر کرد. رایحهوقتی کتش پهن شد روی تنم، عطرش تمام وجودم رو 

 کردن ذهن مشوشم.

 ره؛ اما دل کندن و دوریکنارم خوابید و زل زد به سقف مشترکمون. حالش بهتر از من نبود، گفته بود می

از من سختشه. خواسته بود قاتل امید رسیدن به رویاش نشم. گفته بود حسرت شستن قبر پدرش به 

ی ی این مرد از دنیای به این بزرگی چهارتیکه استخون پدرش بود. خواستهواستهدلش مونده. تمام خ

 زیادی بود که بخوام مانعش بشم؟ نه! نبود.

نیمی از کت رو روی تن خودش انداختم که نگاه از سقف کند و به من دوخت. سرم رو بهش نزدیک کردم 

م قرار گرفت. به پهلو، رو بهش خوابیدم و که خیلی زود دستش رو از زیر گردنم رد کرد و بازوش زیر سر

 دستم رو دور تنش حلقه کردم.

ی نزدیک نگاهش کردم، انقدر طوالنی که لبخند زد و رو به من خوابید و تنم رو محکم از همون فاصله

 توی آغوشش حبس کرد.

 بدون این که نگاه پر مهرم رو از نگاه آشناش بگیرم لب باز کردم:

 برگرد.برو و با رویات _

هاش ام نشست. و چه حس خوبی بود گرمای انگشتی رنگ پریدهام تا روی گونههاش از روی شقیقهانگشت

 هام.روی سرمای گونه

 یادته یه شب گفتی این زندگی رویای من نبود، توی رویای من غم نبود؟_

رامشی یم چسبوند. با آهاش رو به ماه گرفتگی روی پیشوندر جوابش به پلک زدنی کوتاه اکتفا کردم. لب

 که تنم رو محصور کرده بود چشم بستم و با گوش دل نجوای آرومش رو شنیدم:

 سازم.گردم و توی این خونه یه زندگی رویایی برات میبرمی_

*** 
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 ی گوشم عبور کرد و به جان دلم نشست.اش از ال به الی پردهصدای بم و مردونه

 اکبر.اهلل_

سه بار دلم قرص شد به خدایی که به بزرگیش ایمان داشت. آشوب دلم آروم گرفت  سه بار تکرار کرد و هر

 و تالطم قلبم تموم شد.

ای از زیرانداز نشسته بود و نگاهش به تسبیحی بود که بارها و بارها دور چشم باز کردم و دیدمش. گوشه

پچ آروم ذکری که ای پچشدند و صدهاش نوازش میها بین انگشتتک مهرهمچ پوالد دیده بودمش. تک

 رسید.گفت به گوشم میمی

خیز شدم. سرش باال اومد و نگاهم کرد. لبخند زد کتش رو که توی بغلم مچاله کرده بودم کنار زدم و نیم

 و با تمام وجودم به روش لبخند زدم.

 قبول باشه._

. کتش رو روی زانوهای های چوبی دوختدر جوابم تنها لبخندش رو عمیق کرد و باز نگاهش رو به مهره

مون سرد بود؛ اما عطرِ حضورش درست عین عطرتنش گرم سردم انداختم و زانوهام رو بغل گرفتم. خونه

 بود.

 نگاهم که از قامتش کنده نشد لب باز کرد و گفت:

 ی سرد...امشب بهت سخت گذشت. زمین سفت و خونه_

ای سیاه؛ اما مهربونش نداشتند حرفش رو ههام هیچ میلی برای دل کندن از چشمطور که چشمهمون

 قطع کردم:

 سپرمت.به خودش می_

و من... بغض فرو دادم و  هاش چراغونهاش به لبخندی واقعی و چشمنگاهش میخکوب نگاهم شد. لب

 های من بود.خندیدم چون اون... عاشق خنده

ه همونی زنی. بشو فریاد میبزرگیسپارمت به همونی که تو رو قسمتم کرد. به همونی که با اطمینان می_

 نم.کمیرم؛ اما زندگی هم نمیدونه که اگه نباشی نمیکه به عشق من و احساس پاکم به تو واقفه و می

 دستش به سمتم دراز شد و صدای آروم و همراه با عشقش توی گوشم نشست.
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 جا ببینم.بیا این_

از روی پاهام، مشخص بود به سمتش خیز برداشتم از خدا خواسته با اشتیاقی که از کنار زدن تند کتش 

اش نشست و از میون بغضی هاش دور تنم حصار. سرم روی شونههام دور گردنش حلقه شد و دستو دست

 که دیگه پنهان کردنش سخت شده بود زمزمه کردم:

 مونو باهم بچینیم.مونم تا برگردی و خونهمنتظر می_

رو رفت و عمیق نفس گرفت و بازدم گرمش رو آسوده و همراه با صورتش جایی مابین شونه و گردنم ف

اش جا خالی کرد. یک دستش دور کمرم بند بود و دستش دیگهکشید همونلذتی که از عطر تنم به کام می

 پشت سرم.

 محکم بغلم گرفته بود؛ اما حریصانه لب زدم:

 تر بغلم کن.محکم_

 دستش روی سرم بیشتر.تر شد و فشار ی دستش دور کمرم تنگحلقه

 این یه هفته فقط برای من باش._

 هاش روی گوشم نشست و صداش جونم رو آروم کرد:لب

 گردم.برمی_

هایی ها ترس نیومدنشه، شایدم اومدنش همراه با تنی سرد و چشمقراریدونست دلیل تمام این بیانگار می

 بسته و نبضی خاموش. حتی تصورش هم سخت بود، خیلی سخت.

توی آغوشش، دعوت بشم به خوابی عمیق؛ درست عین زیبای خفته و تمام  شد همون لحظهاش میک

ی نبودنش نه، بلکه توی خواب بگذرونم و وقتی که میاد مدتی که نیست رو توی غم و دلتنگی و غصه

ر ای معطر به عشقش از خواب بیدارم کنه. بدون این که درد دلتنگی رو حس کنم و با درد انتظبوسه

 بجنگم.

هام رو بیشتر از این با این که جدا شدن از مأمن آرامش آغوشش مطابق میلم نبود؛ اما برای این که ترس

لو ندم و در نظرش همچنان یک زن قوی و محکم باقی بمونم کمی ازش فاصله گرفتم. آسمون سیاه 

 کردم: قرار زمزمهتاب و بیاراده، بیهام. بینگاهش چسبید به سقف بارونی چشم

 شه.دلم خیلی برات تنگ می_
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هام روی هم نشست. تمام تمرکزم رو وقف ی سردم رو نوازش کرد پلکهای گرمش که گونهپشت انگشت

 هاش نبودش رو تاب بیارم.هاش کردم تا با یاد عاشقانهنوازش دست

 ام نشست و نجوای آرومش گوشم رو پر کرد:بسته هاش پشت پلکلب

 گردم.ذارمت. به خاطر تو هم که شده برمیچشم انتظار نمی_

ی دههام، با خنی چشمکوبید برای شکستن و رها شدن از کاسهبغضی که خودش رو به در و دیوار گلوم می

 هام زیر لب خداروشکر کرد.لبم خنثی کردم و اون از دیدن رنگ صورتی خنده

زدم و در حینی که مشغول بستن ی پیراهنش نشست. آستینش رو پایین دستم روی آستین تا شده

 ی سرآستینش بودم زمزمه کردم:دکمه

 خوری.سرما می_

کرد هامون. نگاهم میهای تسبیح حبس موند میون پیوند پرمهر دستدستم رو بین دستش گرفت و مهره

 هام.ی چشمآغوشی با ستارهشد از همهاش سیر نمیو انگار آسمون سیاه چشم

که نگاهم قفل کاغذی شد که چندبار تا شده بود و به عنوان  مرم رو پایین انداختشرمگین از نگاه داغش س

مهر ازش استفاده کرده بود. چروک روش تصویر کاغذی که توی مشت پوالد مچاله شده بود رو توی ذهنم 

 زنده کرد.

حرص و  دتونستم منکر کنجکاویم بشم. مشتاق بودم بدونم توی دل اون کاغذ چی نوشته شده و پوالنمی

عصبانیتش رو از پنهان کاری شیرین چطور قراره سرش خالی کنه. دست آزادم به سمتش رفت و میون 

 راه آیهان دستم رو گرفت.

 هاش خطوط ریزی رو نقاشی کرده بود گفت:ی چشمبا لبخندی که گوشه

 ی یه نفر دیگه رو بخونه.خوب نیست آدم نامه_

 با شیطنت در جوابش گفتم:

 تو خودتم خوندیش. من مطمئنم_

 شه.هر چیزی که وارد زندان بشه بررسی می_

 دستم رو خیلی سریع عقب کشیدم و کاغذ رو برداشتم.

 طور مستقیما از طرف خودت.اما نه این_
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طنتم و فقط با لبخند شی برعکس انتظارم هیچ تالشی برای مهار کردن فضولیم و گرفتن نامه انجام نداد

 تک کلماتی که پوالد با حرص، خشم، بغض... و عشق نوشته بود چرخید.من روی تکرو تماشا کرد. و نگاه 

 .سالم شیرینم» 

و خواستم خسرخواستم نقش فرهاد رو واسه شیرین داشته باشم، من میمن موقعی که عاشقت شدم نمی

 پرویز باشم؛ هرجوری شده به دستت بیارم حتی با خودخواهی و زورگویی.

 اما حاال...

از شیرینی عشقت یه صبوری تلخ واسه منی که نخواستم فرهاد باشم؛ اما عشقت فرهادم کرد مونده. حاال 

ی آخر خونش کوه رو کنده واسه رسیدن به حاال درست حس فرهادی رو دارم که با تمام جونش، تا قطره

 شیرینش؛ اما شیرین با خسرو فرار کرده.

ه قلب سگ ی تلخ واسدونستم قراره بشی یه تجربهنمی خیال کردم اومدی تا بشی شیرینی زندگی نکبتم،

 مصبم.

ی خواستم تا تهش باشم؛ اما قلبم تا همین جا کشید. حلقهجا بودم، به روح مادرم میقند و نبات تا این

بیح هامون؛ اما امیدوارم این تسنشونم که نشد بره تو انگشتت و تو رو محکوم کنه به حبس ابد به عاشقانه

یادگار مادرمه محافظت باشه. سپردمت به خدا قند و نبات. من دیگه نیستم؛ اما خدای مادرم که تنها 

 همراهته.

خوام حتی االن که ازت دلگیرم، حتی ده سال دیگه که تو منو یادت نمیاد اما من دلم خاطرتو خیلی می

 ره.دلم نمیپایبنده اولین عشقیه که حتی اگه فراموشی هم بگیرم شیرینی اون احساس از یاد 

 «.منِ همیشه در بند عشق تو، پوالد

 نامه تموم شده بود؛ اما من هنوز مات کلمات و جمالت و عشق نهفته توی هر خطش بودم.

 تنها چیزی که تونستم بگم این بود:

 چقدر شیرین رو دوست داره!_

 اما شیرین انقدر دوستش نداره._

 داوری بودم که زیاد منتظرم نذاشت و گفت:سوالی نگاهش کردم و منتظر دلیلی برای این پیش 
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 کرد تا پوالدی که بعدکه اگه داشت با لو دادن صاحب اصلی مواد و گفتن واقعیت خودش رو تبرئه می_

 از مرگ مادرش مُرد با وصال به شیرینش جون دوباره بگیره.

ان ا کردم و به دست آیهشد آه کشیدم و نامه رو تهایی که به نرسیدن ختم میمتاسف و متاثر از خواستن

 دادم.

ش رو ی خودبهتره شیرین رو قضاوت نکنیم. هر کسی برای انجام هرکاری استدالل و دلیل قانع کننده_

 داره.

هاش جا خوش کرده بود نشست. برداشتمش و نامه رو گرفت که دستم روی تسبیحی که دور انگشت

ها هایی که روی تک تک مهرهخید روی اسمهای چوبیش کشیدم و نگاهم چرانگشتم رو روی تمام مهره

 حک شده بود. اهلل... الرحمان... الرحیم... ستار.... قادر... مقدور...

 بوسیدمش و میون مشت آیهان گذاشتمش.

 مراقب باش جایی نیفته و زیر پا نشه._

ش معشوق هاش مطمئنم کرد که امانتی برادرش رو با حرمت و احترام به دستلبخند زد و با حرکت پلک

 رسونه.می

 پرسید:

 خونی؟تو نمازتو نمی_

 شه.دونی که نماز صبحم همیشه قضا میمی_

 اما االن که بیداری._

 بهونه آوردم:

 خورم.جا وضو بگیرم سرما میسرده این_

 هام با نرمی و انعطاف لبخند زد.به بهونه

چهل صبح که همراه من بیدارشی کنی. گن یه کاری رو که چهل روز مداوم انجام بدی عادت میمی_

 شی برای نماز.دیگه خودت خود به خود بیدار می

 .با شیطنت ابرو باال انداختم و لبخند لبم رو گاز گرفتم
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ام تونیم نماز بخونیم؛ چون روزی سیها چهل روز پشت سرهم نمیجاست که ما خانوممشکل همین_

 کنه.خود خدا با مرخصی استعالجی هواییمون می

 ای به ته ریش مرتبش زدم.اخم شیرینی به روم کرد. خم شدم به طرفش و بوسه

 کنیم جناب سروان. قبوله؟وقتی اومدی روش کار می_

 مشتاق از پیشنهادم استقبال کرد.

 امیدوارم یادت نره._

 ره.تو برگرد، من قرارمون یادم نمی_

تار  هاش پیدا بود نگاه رویی که از چشمموهای سرخ پریشونم رو تبعید کرد به پشت گوشم و بعد با حض

 به تار پیچ و تاب موهام سروند.

 دیگه شبیه راپونزل نیستی شدی شبیه به آنشرلی._

 خندیدم.

 فکر کنم اگه این آنشرلی رو به نماز اول وقت عادت بدی دیگه واقعا بهشتی بشی جناب سروان._

خواب هاش همچشمم در حالی که نفس ام رو بین دو انگشتش گرفت و رخ به رخم، چشم تویچونه

 شد زمزمه کرد:هام مینفس

 خوام؛ چون بهشت من تویی ماه دلم.من بهشت رو بدون تو نمی_

*** 

 ام کنه که گفتم:مقابل در باغ ماشین رو متوقف کرد. رو کرد بهم و خواست با لبخندش بدرقه

 بیا بریم داخل._

 نیازی نیست، صبحانه که خوردیم._

ی گرم ی مشترکمون به سرما و سختی گذشته بود بردم به یک سفره خونهن شبی که توی خونهبه جبرا

 ی مفصل بهم داده بود.و به جبران شامی که دیشب پوالد خرابش کرده بود یک صبحانه

 اصرار کردم.

 بیا بریم داخل. لباس عوض کن._

 هاش انداخت.نگاهی به خودش و لباس
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 لباسام که خوبه._

ی ی مقابل رو به طرفش تنظیم کردم. دستم به سمت یقهام رو قورت دادم. آینهزیدم و خندهلبم رو گ

 پیراهنش رفت.

 جا رو! فکر کنم مجبوری امروز یقه اسکی بپوشی عزیزم.اوه این_

ی سرخ روی گردنش نگاه کرد و با هراس دست کشید روش؛ اما وقتی فهمید جای مات و مبهوت به لکه

 مردگیه عصبی چشم بست و غرید:رژ نیست و خون 

 مهرو!_

 کنه گفتم:شه و هم حرصش رو بیشتر میاش میدونستم هم موجب خندهخیال و با لحنی که میبی

 فکرکنم دیشب ماه گرفتگی رخ داده._

ای نگاهش تر شده بود و با حالت بامزهای غلیظ بهم رفت. لبخند شیطون روی لبم پررنگچشم غره

 کردم.می

 جانب گفتم:حق به 

 به من چه؟_

 به تو چه؟ این کار تو نیست؟_

 ای گرفتم.دست به کمر شدم و ژست طلبکارانه

 ای باشه.کنه کار کس دیگهغلط می_

 با صدایی ترکیب از خشم و حرص و خنده اسمم رو داد زد:

 مهرو!_

 ی کمرنگ روی گردنش کشیدم.به طرفش خم شدم و انگشتم رو روی هاله

 بینم.طوری مهر مالکیتم رو روی نبض گردنت میاینچه حس خوبیه _

 چشم باریک کرد و با تهدید نگاهم کرد.

 االن من چطوری برم اداره؟_

 گیری! یقه اسکی بپوش.عزیزم چقدر سخت می_

 به آفتابی که امروز برعکس روزهای قبل که سرد و بارونی بود، سایه پهن کرده بود روی زمین اشاره زد.
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 تو این هوا!_

 تر از قبل با چشمکی شیطون جواب دادم:خیالبی

 عصر که برگردی حتما هوا سرد شده._

 کالفه و عصبی نفسش رو بیرون فوت کرد.

 طوری بری، هرکسی هم اگه خیره نگاهت کرد یا تیکه انداخت بگو ماه گرفتگیه.تونی هم همینمی_

 دندون روی هم سایید و شاکی نگاهم کرد.

 های ماهه؟لب ماه گرفتگیه یا جای_

 ها و گردنش.طناز لب زیر دندونم کشیدم و با شیطنتی آشکار نگاه چرخوندم بین چشم

 تونی بگی عزیزم.طوری هم میاین_

کردم. دستش رو هاش رو تماشا میی چشماش در حالی به گوشم رسید که خندهصدای دندون قروچه

ز کرد. سری به معنی سالم برای نگهبان تکون محکم روی بوق فشار داد و نگهبان خیلی سریع در رو با

ای از حیاط ترمز کرد. داد و پاش رو با حرصی که سعی در کنترلش داشت روی پدال گاز فشار داد و گوشه

 کمربندش رو باز کرد و در همین حین تهدیدم کرد:

 رسم.هاش میشب که بیام به حساب ماه و لب_

 هام رو به همای فکم رو میون مشتش گرفت و دو طرف لبعهدفو قبل از این که پیاده بشه خیلی یک

هام های ماهی جمع شده بود خم شد به طرفم و خیره به چشمهام درست عین لبطور که لبفشرد. همون

 با لحنی توأم با تهدید و شیطنت گفت:

 امشب قراره کل بدنت دچار ماه گرفتگی بشه سعادت._

اش و جلوتر با زور دستش رو از فکم جدا کردم. چنگ زدم به یقه هام دور مچ دستش حلقه شد وانگشت

 کشیدمش. با وسوسه و درست عین خودش با شیطنت لب زدم:

 صبرانه منتظر شبم زرنگار.بی_

هایی که فقط مخصوص ها و شیطنتشه و در مقابل پروییدونست حریف من نمیسری تکون داد. می

 د:خودش بود کم میاره. پیاده شد و غر ز

 کردم.جاشم میطور که دیشب تو چمبره زده بودی روی گردنم باید فکر ایناون_
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 زمان با پیاده شدنم در جوابش گفتم:در رو باز کردم و هم

 شد االن به جای دو نفر سه نفر بودیم.تازه اگه خانوم شمس مزاحم نمی_

 حق به جانب و بامزه گفتم: . شونه باال انداختم و با لحنیبار مات موند و ناباور خندیداین

 به قرآن._

قه هام حلاش بلند شد. دستم رو کشید و دستش رو دورشونهخره حرصش فروکش کرد و صدای خندهباأل

 ای روی فرق سرم نشوند.کرد و بوسه

 از دست تو._

 ههایی که تعویض کرده بود رو از روی تخت برداشتم و خواستم برم بندازمشون داخل لباسشویی کلباس

ها که داخل بغلم بود منتظر نگاهش کردم. کت شکالتی رنگش صدام زد و مانع خروجم از اتاق شد. با لباس

 رو از رگال خارج کرد و گفت:

 با مادرم حرف بزن._

 ها رو کنار در گذاشتم و به سمتش رفتم.از گنگ بودن حرفش ابروهام به هم نزدیک شد. لباس

 درباره چی؟_

 .و کمکش کردم برای پوشیدن کت رو از دستش گرفتم

 ی سفرم.درباره_

 هام رو از وسط دو کتفش تا روی بازوهاش کشیدم تا کت قشنگ به تنش بشینه.دست

 من!_

 شدم. اشبرگشت به سمتم تا رو در رو حرف بزنه؛ اما من به قصد دلبری بیشتر مشغول مرتب کردن یقه

 شه.من خودم حرف بزنم بحثمون می_

 .هاش چسبیداش جدا و به چشمیقهنگاهم از 

 چرا؟_

 ترسه و مخالفه همکاری من توی این پرونده ست.چون اون کال از این پرونده می_

 باز هم پرسیدم:

 چرا؟_
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 کالفه شد.

 ترسه با منم همین کار رو بکنه.چون پاشا پدرم رو کشته و می_

ناگهانی درونم شد که صورتم رو با  ی به هم ریختگیدلم هری ریخت و انگار از میمیک صورتم متوجه

 هام زمزمه کرد:هاش قاب گرفت و خیره به نی نی چشمدست

 قراره من اونو بکشم نه اون منو._

ی کینه حاکم بشه به قلب زاللش. وقتی این خواست رنگ تیرهحتی همین هم وحشت داشت. دلم نمی

تی رفت تا سوئیچ و گوشیش رو برداره؛ اما حرف رو به زبون آوردم عصبی ازم فاصله گرفت و به طرف پاتخ

من نگاه غمگین و توأم با ترسم رو ازش نگرفتم و همینم موجب شد تا با خشونت به طرفم برگرده و مقابل 

 صورتم فریاد بزنه:

 پدر من نمرد، کشتنش! با ضرب یک گلوله نه، بلکه با تیربارون._

ه هاش بی توی چشمفتم. خشم توی صداش و کینههام پرید و بازوهام رو بغل گراز صدای بلندش پلک

داد. افکاری که یک سرش زد و افکار مالیخولیایی رو توی ذهنم پرورش میحس بد توی وجودم دامن می

شد به خطرناک بودن این پرونده و انتقام گرفتن آیهان از مردی که پدرش رو کشته بود. و سر ختم می

ی انتقام آیهان، و من هراس داشتم از روزی که اون پرونده به نتیجه شدی این افکار سیاه منتهی میدیگه

 با خون پاشا نه، بلکه با خون خود آیهان بسته بشه.

 کرد.لرزید و غم توش بیداد میسکوتم رو شکوندم. صدام می

 مادرت حق داره اگه نذاره بری عراق._

 مصمم گفت:

 رم، حتی اگه مادر شیرشو حالل نکنه.من می_

زد، به سمت در رفت؛ هایی محکم که هر کدوم خشم درونش رو فریاد میوجه به حال خراب من با قدمتبی

 اما همین که در رو باز کرد با مادرش پشت در رو به رو شد.

 هاش بوران رخ داده بود که تا این حد نگاهش یخ بود.رنگ سمن پریده بود و انگار توی چشم
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ذاری رو حرمت من؟ منی که مادرت بودم. پدرت بودم. همه کست پس به خاطر خون پدرت حتی پا می_

ی پدرت با خون دل بزرگت کردم، حاال بفرستمت تو دهن شیر واسه بودم. از ده سالگی تنها و بدون سایه

 گرفتن انتقام پدرت؟

ید و لرزاومد؛ اما کرخت ایستاده بود و عین من مثل بید نمیاش از پشت کوهِ بغضش بیرون میهر کلمه

 های من جدی بود و... محکم بودن آیهان به این زن رفته بود.هاش برعکس بارون چشمچشم

 حرمت شما سرجاشه مادر، تا قیام قیامت اما..._

 سمن حرفش رو برید.

 اما بوی خون پدرت هنوز برات تازه ست. نه؟_

خونه و نیازی به لب یهاش مدونست مادرش غم دلش رو از چشمآیهان توی سکوت نگاهش کرد انگار می

 باز کردنش نیست.

برای منم این زندگی هنوز بوی خون احمد رو میده؛ اما محاله اجازه بدم درد خون پدرتو با خون خودت _

 تسکین بشی.

 مادر قرار نیست..._

 سمن به یک باره درست عین آتش فشان فوران کرد و داد زد:

 نگرده؛ اما برنگشت.اون روز صبح که پدرتم رفت قرار نبود دیگه بر_

 هاش.صداش شکست و اشک نشست به چشم

کار شما قول و قرار حالیش نیست پسرم. پدرتم به من قول داده بود تا آخر عمر زیر بال و پرش آسوده _

ارت مون دختر بشه منو ببره زیاش قد بکشی. قول داده بود اگه بچهزندگی کنم. قول داده بود تو زیر سایه

بافت موهای دخترمونم ببافه؛ اما نشد. نشد که بشه طور که موهای منو میرار بود همونحضرت معصومه. ق

 سر قول و قرارش بمونه چون کارش بهش این اجازه رو نداد.

 اش و دست آیهان به سمت صورتش رفت و اشکش رو با شستش گرفت.اشکش سر خورد روی گونه

تک اشکاتو ازش ون اون مردم. قسم خوردم تاوان تکمن واسه خاطر همین اشکاته که یه عمر تشنه به خ_

 گیرم، و پایبندم به اون قسم.می

 کردم اشاره کرد و بعد به آیهان گفت:سمن به منی که با ناراحتی نگاهشون می
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 هیچ فکر کردی اگه زنده برنگردی چی به سر خودش و زندگیش میاد؟_

هام محکوم شد. چشم که از البه الی مژهاز شنیدن حرفش وحشت زده چشم بستم که اشکم به سقوط 

 باز کردم سر آیهان رو فرو افتاده و نگاه مادرش رو ملتمس دیدم.

شه یکی عین من آیهان. که تمام آرزوهای جوونیش شده یه عکس سه در چهار از یه افسر پلیس که می_

 هایی من و نبودن خودشی سرش باشه؛ اما شد حسرت. یه حسرت تلخ و شیرین. تنیه روزی قرار بود سایه

هاش که تو و سارگل بودین شیرینی زندگیم بودین، نخواه که به خاطر خون پدرت تلخ بود؛ اما یادگاری

 ها.ی زندگیم بگذرم و غلت بزنم تو تلخیاز این شیرینی ته مونده

 ی این پرونده ماییم.مادر چرا انقدر ترسیدی؟! این بار برنده_

 چطوری؟ با ریختن خونت؟_

 آیهان کالفه چشم بست و نفسش رو بیرون فرستاد.

 انگار هنوز نرفته و نمرده شما رخت عزاتو مهیا کردی._

 تاب جواب داد:سمن بی

ای کردم که قراره به جکرد که قراره دیگه برنگرده. منم فکر نمیرفت فکر نمیروزی که هم که پدرت می_

 ر کنم.جشن بارداری سارگل مراسم عزاداری پدرت رو برگزا

های اون هم هاش نداشت و من ترس توی وجود خودم رو توی چشمسمن دیگه کنترلی روی اشک

طور تونست جلوی آیهان رو بگیره؛ اما آیهانی که اوندادم. ای کاش میدیدم و کامال بهش حق میمی

 به این دیشب از رویای گرفتن تقاص خون پدرش حرف زده بود محال بود از این پرونده دست بکشه و

 عملیات نره.

 هاش گرفت و سعی کرد با آرامشش به آرامش دعوتش کنه.بازوهای مادرش رو توی دست

 زنیم.االن باید برم اداره، عصر که اومدم باهم حرف می_

 سمن قاطعانه جواب داد:

 ری.مونه پسرم. همین که گفتم تو به این عملیات نمیحرفی نمی_

های مادرش دوخت. بغض صداش ناخن کشید رو مستقیم به مردمک آیهان لب روی هم فشرد و نگاهش

 روی قلبی که گرفتار خودش کرده بود:
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 سارگلِ من هیچ وقت بابا احمد رو ندید مادر._

های سمن نگاه دزدید ازش تا شاهد اشک چشم پسرش نباشه؛ درست مثل مواقعی که آیهان روی چشم

 «.کنهام میمندهاشک چشمات شر»گفت بست و میخیس من چشم می

حرکت سیبک گلوی آیهان نشون از غلبه شدن و فرو دادن بغضش بود. صداش دوباره محکم شد و لحنش 

 تر از قبل.مصمم

من میرم به این عملیات و شما هم بهتره منو با دعای خیرت بفرستی تا سالم برگردم، نه با اشک چشمت _

 ره.و دل شکسته که اون دنیا خدا تاوانش رو ازم بگی

 ای روی سر مادرش گذاشت و از کنارش عبور کرد. حرف سمن پاهاش رو به زمین میخکوب کرد.بوسه

 کنم.اگه بری شیرمو حاللت نمی_

 آیهان با کمی مکث در جواب مادرش گفت:

 کنم مادر.اما من حقمو حاللت می_

ابش به خاطر راحت رفت و صدای آه سمن رو نشنید. جواب آیهان از سر خودخواهی و غرور نبود، جو

هاش بد کنه با ازدواج با مرتضی در حق بچهدونست مادرش فکر میکردن خیال مادرش بود؛ چون می

 کرده.

به سمت سمن که حال ناخوشش از رنگ رخسارش پیدا بود رفتم. خیلی ناگهانی از در اتاق فاصله گرفت. 

ای که ق داشت، مادر بود و دلواپس بچهنگران دنبالش راه افتادم. آشفتگیش خیلی بیشتر از من بود. ح

 بیست سال تمام هر روز به شوق دیدن اون چشم باز کرده بود؛ چون یادگار عشق اولش بود، احمدآقا.

به سمت تلفن هجوم برد و تند و سریع شماره گرفت و به محض این که مخاطب پشت خط تماسش رو 

 ند و از ته دل فریاد زد:لغزید بلاش میجواب داد در حالی که اشکش روی گونه

خوای انتقام خون علی رو با خون آیهانِ من . میشه سرداری تو بلند میی اینا از گور آتیش کینههمه_

ها پیش نذاشتم به حکم خون علی احمد رو مجبور به طالق طور که سالذارم. همونبگیری؛ اما من نمی

کشید رو با ریختن خون ل از من توی دلت شعله میای که این همه ساذارم آتیش کینهکنی االنم نمی

 ام خاموش کنی.بچه
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ی نزدیک به میز تکیه زد. گوشی از بین دستش سر کنار میز تلفن وا رفت و سرش رو به مبل تک نفره

هق افتاد. با حالی مشابه به خودش کنارش چمپاته زدم و نگاه غمگینم رو به ابا به هقحمخورد و بی

کرد. دستم به سمت تلفن دراز شد و شنیدم که الو الو میدوختم. صدای سردار رو میهای خیسش چشم

 هاست راز سمنه. شاید قبال کنجکاویدونستم قراره چیزهایی رو بشنوم که سالی اسپیکر رو زدم. میدکمه

ز اکردم؛ چون دار سمن و مرتضی کنکاش نمیهای معنیکردم و توی رفتارهای عجیب و بعضی حرفنمی

فهمیدم سردار سعی داره ترسیدم اما حاال...! حاال پای آیهان وسط بود و باید میفهمیدن رازهاشون می

 انتقام چی رو با خون شوهر من بگیره.

هایی که بارها دیده بودمش؛ اما نفوذ بهش سخت بود صدای سردار خشک بود و جدی. درست مثل چشم

 و غیرممکن.

 میده؟سمن این کارها چه معنی _

هاش بود که روی هم کیپ شده بودند و فشار زیادی هق سمن خفه شد. نگاهم میخکوب لبصدای هق 

 شدند. عصبی بود. عصبی و ناراحت. عصبی و پریشون و حتی عصبی و پشیمون.رو متحمل می

 لرزید.هاش که محکم مشت شده بودند میصداش برعکس دست

 کنی؟می ام چیکارسردار داری با من و خانواده_

 کدوم خانواده؟ همونی که خودت از هم پاشوندیش؟_

 ی سمن به سمت من چرخید و تلخ خندید.نگاه غم زده

 اما دوباره ساختمش سردار._

 اما علی و احمد زنده نشدن سمن._

 اش.سمن آه کشید و تنم سوخت از سوز سینه

 گردن سردار.با مرگ آیهان هم برنمی_

 رد به گلوم و من رو تا مرز خفگی برد.از تصور حرفش بغض هجوم آو

 گفت و خون خواهی.صدای سردار سرد شد. درست مثل زمانی که آیهان از انتقام می

خواستم انتقام بگیرم خیلی سال پیش با خون پسرت خون دوتا پسرخواهرم رو سمن من اگه می_

 شستم.می
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 شد.« پسرت»ی سمن خندید؛ تلخ و پربغض و ذهن من درگیر کلمه

 تو خیلی وقته که انتقامت رو از من گرفتی سردار، فقط هنوز مرگمو باور نکردی._

 صداش شکست و هق زد:

 ی عقد مرتضی کشتی اما مرگمو باور نکردی.منو روزی که به اجبار نشوندی پای سفره_

اش نشست و با دلسوزی، ترحم، تعجب و هزار حس نهفته های مشت شدهدستم خیلی سریع روی دست

 نگاهم خیره موندم به نگاه همرنگ غمش. توی

 نفرتِ توی صدای سردار به راحتی قابل تشخیص بود.

وقتی که احمد شهید شد بهت گفتم دست پسرتو بگیر و برو، گفتی دخترم. گفتم یادگاره احمده نخواه _

بمون  سگذری. گفتم پکه بدمش به تو، به دنیا بیارش و برو دنبال زندگی خودت. گفتی از دخترت نمی

 و براش مادری کن اما خطا نرو.

 سمن هق زد و هر هق زدنش فریادی از یک دردی کهنه بود.

مرتضی شوهرم نبود نگهبانم بود. برام نگهبان گذاشتی سردار تا خطا نرم. قضاوتم کردی و اجازه دادی _

هدید مید که با تیه عمر قضاوت بشم. یه عمر پسرم فکر کرد به خاطر هوای نفس زن مرتضی شدم؛ اما نفه

 ی عقد و با چشم خیس بله دادم.هنشستم پای سفر

 ای کهنه؛ اما با داغی تازه.سردار فریاد زد، بلند و همراه با کینه

خندیدی. توی دختر دادم که رفته بودی با پاشا و به ریش من و روح دوتا پسرخواهرم میشوهرت نمی_

تو یه دختر خیابونی با یه نطفه حرومزاده بودی که سگ  فراری رو کی آدمت کرد؟ احمد، پسر خواهر من.

شد؛ اما احمد من مردونگی کرد و آدمت کرد. از کف خیابون به خانومی کردن باهات هم کاسه نمی

 اش چی شد؟ مرگ برادرش علی!رسوندت؛ اما نتیجه

 صداش آروم شد و غمگین.

شی؟ با چه شی و شرمنده نمیمی خوابی؟ چطور چشم تو چشم ریحانهها چطور آروم میسمن شب_

خوای مراقب پسرت باشم؟ پسری که پدرش شد کنی؟ اصال با چه رویی از من میرویی منو بازخواست می

 قاتل خوشبختی زرنگارها.

 شنیدم سخت که نه، غیرممکن بود!چه که میمبهوت خیره مونده بودم به گوشی تلفن و باور اون
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سنگین بود که حتم داشتم قلبش داره با درد بدی دست و پنچه نرم سمن آه کشید و هر آهش چنان 

 های پر از توهین سردار.اش، شاید هم درد حرفکنه؛ درد گذشتهمی

 سردار..._

آورد داد، شاید هم زجر کلماتی که به زبون میی حرف زدن نمیمکث کرد. حجم بغض توی گلوش اجازه

 کرد.حرف زدن رو براش سخت می

 مد اگه منو خانوم کرد برای این بود که باور داشت خیابونی نیستم.سردار اح_

ی تو آبرویمنم واسه این با مرتضی عقدت کردم که دوباره خیابونی نشی. به هرحال عروس ما بودی و بی_

 گشت.به ما برمی

 سمن زهرخندی زد. ناله کرد:

 گیری؟داری از من تاوان چی رو می_

کنی اعتمادیت به همه. همین که فکر میمن. تاوان تو همین ترساته. همین بیگیرم سمن از تو تاوان نمی_

 خوان ازت انتقام بگیرن، حتی عزیزی که حرف زدن براش سخته.همه می

 التماس کرد:

دونی مرگ فرزند چه سردار تاوان مرگ احمد و علی رو از پسرم نگیر. تو خودت پسر از دست دادی می_

 تو داغ احمد سوختم نذار باقی عمرم با داغ نبودن آیهان دست و پا بزنم.داغ بزرگیه. من یه عمر 

 گیره من نیستم بلکه پسرته.سمن اونی که انتقام خون علی و احمد رو می_

 ی سمن از شدت بهت قطع شد و زیر لب نجوا کرد:صدای گریه

 نه._

 صدای سردار دیگه سرد و عصبی نبود بلکه پیروز بود و شاد.

 کشه روی پدرش.سلحه میوقتی که ا_

ی پر تالطمش گذاشت و با درد چشم بست. پریشون و هراسون لب باز کردم تا سمن دست روی سینه

ای چیزی بگم؛ اما کلمات توی ذهنم گم شده بودند و دفترچه لغات مغزم سوخته بود. هیچ کلمه و جمله

دفعه ده بودم مموریم پر شده بود و یککردم. انگار که از شدت چیزهایی که فهمیرو برای گفتن پیدا نمی

 هنگ کرده بود.



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

984 
 

اش نه تنها سمن رو به هم ریخته بلکه دنیای آیهان سردار که سکوت سمن رو شنید مطمئن شد که نقشه

 ریزه.رو هم به هم می

 بیرون از گود بشین و تماشا کن. این بیشتر به نفعته سمن._

 شنم و همه چی رو به آیهان بگم اون وقت یک ساعت بعدبه نفع من یا به نفع شما؟ کافیه لب باز ک_

 ه سردار.ناستعفاش از این پرونده روی میز

کردی پاشا گم و گور بمونه. که اگه خواستی بکنی تمام عمر دعا نمیکنی که اگه میتو این کارو نمی_

ر صورت اگه هم ی پاشا دور کنی. در هکردی آیهان رو از پروندهخواستی بگی این همه تالش نمیمی

 شم.حرفی بزنی اونی که باید استعفای آیهان رو قبول کنه منِ فرمانده

 تر بود.کرد؛ اما سردار از سنگ هم سختعجز توی کالم سمن دل سنگ رو هم آب می

 ی من نکن.سردار این کارو با بچه_

 ته.ات کاری ندارم هدف من... پدر بچهمن با بچه_

داد که سردار به تماس پایان داده. سمن مسکوت نشسته بود و چشم از گوشی صدای بوق نشون از این می

گرفت و من...! من ترسیده بودم؛ حتی بیشتر از سمن و این ترس اللم تلفنی که روی زمین افتاده بود نمی

هاش لخت و عور شده بودند از کرده بود، خشکم کرده بود، درست عین درخت زردآلوی باغ که شاخه

 اش بود.های خشکیدهو با هر وزش باد احتمال شکستن شاخه شدت سرما

 لب باز کردم، با صدایی آروم و درونی پر از هیاهویی تلخ.

 سمن خانوم...!_

تونستم بگم همین بود. نه توان پرسیدن داشتم و نه توان بیشتر شنیدن؛ اما همین! تنها چیزی که می

 تر کرد.دنیای آیهان رو پیش روم خراب هاش ترس من رو بیشتر وسمن حرف زد، و با حرف

اهمیت شده بود و دنیام شده بود رفتم آرایشگاه عشرت خانوم درس برام بینوزده سالم بود. از وقتی می_

ای هم هنرجو بودن. ژیال عقد کرده جا دخترهای دیگههای اکلیلی و رژهای رنگارنگ. به جز من اونسایه

و به زور شوهرش دادن. فقط روزهای پنج شنبه اجازه داشت با نامزدش  گفت نامزدشو دوست ندارهبود، می

ی اشک بود و دهنش مرداب فحش. به قول خودش هاش چشمهگشت چشمبره بیرون وقتی هم که برمی

 ی ایکبیری.شد از اون مرتیکهچندشش می
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 هاش تلخ بود. پشیمونی خیلی تلخ بود؛ درست مثل زهرمار.خندید، خنده

ی پر رزق و برقی که اونور براش پهن کرده گفت و سفرهمونه، یه روزی میره. از خارج میمیگفت نمی_

دادن. انقدر گفت که توی خیالم از اونورِ ها میگفت و پول یامفتی که اونور به پناهندهبودن. از آزادی می

احل گفت و سمی های سیب. از استانبولآب بهشتی ساختم به آبی آسمون و سبزی باغ و زردی شکوفه

هش جا بقشنگش. از عبور از یونان و پناهنده شدن توی کانادا. از زندگی قشنگی که حقمون بود؛ اما این

کرد فکر رفتیم. و رفتیم. به آقام که بعد از رفتن من دق میرسیدیم و برای گرفتن این حق باید مینمی

ی کلنگی؛ اما امن آقام نید فکر نکردم. به خونهشنکردم، به نامزد ژیال که بعداً هزارجور حرف ناجور می

 پشت کردم و رفتم به سمت بهشت پوچی که توی رویاهام ساخته بودم.

 صداش متاسف شد و نگاه غمگینش گره خورد به نگاه ناباورم.

ه دی شیرخواره. ترسیبا پاشا توی راه ترکیه آشنا شدم. یه وانت بود پر از آدم، از زن و مرد بگیر تا بچه_

بودم؛ اما هنوز مصمم بودم برسم به بهشت و زندگی عالی که حقم بود رو از دنیا بگیرم. قاچاقچی که ما 

رو قرار بود ببره ژیال پیدا کرده بود، معرفش دوستش بود که چندسال پیش با همون قاچاقچی رفته بود 

م و وقتی اون مرد ه بودآلمان. توی وانت کنار یه مرد نشسته بودم، از شدت ترس توی خودم مچاله شد

آورد؛ اما دیر ام خبر از پشیمونی میخره بغض مملو از ترسم شکست و های های گریهبهم دست زد باأل

شده بود. دیر شده بود برای برگشت؛ چون من دیگه سمن دختر حسن نجار نبودم، شده بودم دختر فراری. 

ی زندگیم شده بود حامیم و همین کافی بود پاشا با نقش یه حامی وارد زندگیم شد، توی بدترین نقطه

ام به روی قلبم. توی همون جای تنگ و اوضاع بد جوری برای لرزیدن دلم و آوار شدن احساسات دخترونه

دست اون مرد رو پیچوند که هنوز صدای خرد شدن استخونای اون مرد توی گوشم زنده ست. منو کنار 

دونستم قراره با چه شرایطی مواجه بشم برای همینم لباس گرم خودش نشوند و تمام راه مراقبم بود. نمی

تنم نکرده بودم. پاشا کاپشنش رو به من داد و دلم گرم شد از بودن یه حامی. وقتی رسیدیم ترکیه همه 

از هم جدا شدند و من تازه فهمیده بودم چه غلطی کردم. بهشتی که توی ذهنم ساخته بودم خالی از 

ام اگه مشکلی برات پیش اومد باه»شو بهم داد و گفت پناهی. پاشا موقع رفتن شمارهیامنیت بود و پر از ب

و رفت. دو روز بیشتر نتونستم دووم بیارم. ژیال رو گم کردم، پولم تموم شد، جای خواب « تماس بگیر

 نداشتم، و حتی به نون شبم محتاج شده بودم.
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 اش لرزید.بغض خش انداخت به صداش و چونه

ش ی آقام بود، گیر دادنبری از آرزوهای هزار رنگم نبود، تنها آرزویی که داشتم برگشتن به خونهدیگه خ_

ی به سرخاب و سفیداب صورتم و شنیدن غرغرهاش و حتی شنیدن آروغ بعد از خوردن آبگوشتش. خونه

 بود. پناه بود. آقام بهشت هزار رنگی که آرزوش رو داشتم نبود مهرو؛ اما امن بود. به خدا امن بود. گرم

 آه کشید و مجددا با پشیمونی تکرار کرد:

 پناه بود._

 کردم، هم زدن گنداب متعفن گذشته بعد از این همه سال سخت بود.مکث کرد. درکش می

بری تا نجات پیدا کنی، غافل از این که پناه که باشی به هر دستی که به سمتت دراز بشه پناه میبی_

کشدت به سمت یه مرداب متعفن. اون روزها فکر کنی حامیت شده مییشاید اون دست که خیال م

شه شباهت به یه قصر ترسناک نیست و پاشا میکردم من سیندرالم توی یه کشور غریب که بیمی

طورم شد. وقتی زنگ زدم بهش اومد، کمک ای که با اسب سفیدش میاد و نجاتم میده. همینشاهزاده

 ی شد. حامی من، تنم، نجابتم و عفتم... و بعد عاشقم شد.کرد، پناه شد. دوباره حام

 هام و لب زد:نگاهش لغزید روی چشم

 عاشقش شدم._

 کرد پیدا بود.تک کلماتی که از گلوم فرار میترس از تک

 آیهان حرو..._

 با شتاب حرفم رو قطع کرد.

 تره.تر و از شیرمادر حاللی من از برگ گل پاکبچه_

ام آزاد شد. برای من مهم نبود، من آیهان رو هر جوری که بود دوست داشتم؛ ی سینهنفس حبس مونده تو

 اما مطمئن بودم برای خودش خیلی مهمه. پاکی مادرش و آوار نشدن غیرتش خیلی مهم بود.

 سمن ادامه داد.

ی در ایرانشناختمش اما بهش اعتماد داشتم. پاشا دو رگه بود. از ماازدواج کردیم، با کسی که زیاد نمی_

 ی پاشا توی استانبول کمیاش ازمیر بود. خونهبود و از پدر ترک؛ اما پدرش ساکن استانبول نبود و خونه

رش ی پده بودم نداشت؛ اما وقتی بعد از ازدواج رفتیم خونهساختای که برای خودم ی قصهاز قصر شاهزاده



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

987 
 

 . پدرشداد. بوی چای و عطر نارنجن تازه مییه خونه دیدم درست عین آلونک گرم آقام. امن بود و بوی نو

ست خوابا پاشا خیلی فرق داشت و خیلی هم ازش فاصله داشت. پاشا از این فاصله راضی بود؛ چون نمی

 دونستم چیکاره ست زمانیآتیش کارهاش به زندگی پدرش هم سرایت کنه و دودمانش رو به باد بده. نمی

 در و قاچاق انسان و اسلحه به دست میاد که دیر شده بود.فهمیدم این همه رفاه از حمل موادمخ

 هاش خندید.صداش غمگین شد؛ اما لب

 حامله بودم._

 هق زد.

 ام مافیا بود.بچه مهرو حامله بودم و پدرِ_

هام رو روی دست سردش بذارم و با فشار دادن دستش بین درد نهفته توی حرفش باعث شد دست

 کنم.کنم و قضاوتش نمیمی هام بهش بفهمونم که درکشدست

دفعه، خیلی ناگهانی... به قدری غیرمنتظره که هیچ راهی نداشتم جز ساکت موندن و ادامه دادن؛ اما یک_

حتی وقت نشد خبر حامله بودنم رو به پاشا بگم، اوضاع به هم ریخت. هویت پاشا شناسایی شده بود. 

های ود ترکیه چون ممنوع الخروج بود. تازه داشتم تیکهدنبالش بودند. برای این از ایران قاچاقی اومده ب

چیدم و وقتی پازل کامل شد بازم من موندم وسط یه شهر غریب؛ اما کردم و کنار هم میپازل رو پیدا می

برعکس بار قبل تنها نبودم، یه نطفه توی وجودم بود که حاصل یه عشق کاغذی بود. عشقی که با فرار 

ه ارزش. برام نامه گذاشتی بیو از یه حس پرحرارت تبدیل شد به یه کاغذ باطلهخبر پاشا مچاله شد بی

دونم به کدوم کشور پناه برده بود و بره پیش اون و اون... نمیبود که برم پیش پدرش و پدرش منو می

 ،قرار بود با چه اسم جدیدی به زندگیش ادامه بده و پشت چه هویت قالبی پنهان بشه. نرفتم پیش پدرش

تونی چه که بتر از اونقدرم غریب نبودم توی استانبول. به سختی... خیلی سختپول داشتم و دیگه اون

تصور کنی برگشتم ایران. بعد از سه سال دختر فراری حسن نجار برگشته بود؛ اما خبری از حسن نجار 

کته برنگشته خونه س گفتن همون شبی که دخترشها میی شلوغ پایین شهر نبود. همسایهتوی اون محله

 کرده و درجا مرده.

 اش رو با آه عمیقی گرفت.اشک روی گونه
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ازم ی نوساز. بایمون تبدیل شده بود به یه دوطبقهی کلنگی اجارهنجاری آقام شده بود بقالی و خونه_

ی مهع بار از تنها فامیلمون کهپناه بودم و غریب. توی شهر خودم، توی کشور خودم غریبه بودم. اینبی

 ام حامیم بشه. عمه حلیمه توی باغ بزرگ زرنگارها کلفت بود و شوهرش باغبون.پیرم بود خواسته

 با حالی خراب به قسمتی از خونه اشاره کرد و زیر لب گفت:

خانوم شما رو به علی قسم امید »کرد جا جلوی عزیز زانو زده بود و التماس میجا، دقیقا هموناون_

شو، ی زهرا بهش سرپناه بده. شما رو به حق آقا امام رضا پناهشمید نکن. شما رو فاطمهبرادرزادم رو ناا

ی شما رو بهش نشون داده تو رو به همون کس و کاره. ننه مرده ست. یتیمه. ذلیله. خدا راه خونهغریبه. بی

 «.خدا درو روش نبند

 پوزخند زد.

 ده بودم.گفت، ذلیل شده بودم. خودم خودمو ذلیل کرراست می_

 نفس گرفت و با آه بیرونش فرستاد.

گفتند سرزا مرده. عزیز پوشِ مرگ آدینه، مادر ریحانه بودند. میاون روزها باغ عزادار بود و اهالی باغ سیاه_

ی ازم خواست بشم پرستار ریحانه. قرار بود تو اتاقک نگهبانی کنار عمه حلیمه و شوهرش بمونم. ملکه

ام و وقتی عمه فهمید قیامت شد. دونست حاملهرگر باغ زرنگارها. هنوز هیچکس نمیقصرِ پاشا شده بود کا

ام حرومزاده خطاب شد و خودم زن خراب خیابونی. عمه توی حیاط شکستم وقتی که برای اولین بار بچه

 گفت هرزه. اون روز برای دومین بار یه مرد شدکرد و بهم میهمین باغ زیر مشت و لگدهاش نفرینم می

 ی توی ذهنحامیم. یه مردی که جنس مردونگیش با پاشا فرق داشت. احمد خیلی فرق داشت با شاهزاده

خواست منو از ی توی ذهن من یه نر بوده؛ اما احمد مرد زندگی بود. عزیز می. بعدها فهمیدم شاهزادهمن

ود و یکی زن مرده باغ پرت کنه بیرون، به قول خودش یه زن خراب میون دوتا پسرش که یکی مجرد ب

 چیسوزوند. احمد مانع مادرش شد و پای حرفام نشست. همهسوخت و میمثل باروت بود تو انبار کاه؛ می

ی پاشا خواست هیچی نداشتم که بگم؛ اما ازم رو برنگردوند. با دیدن رو گفتم و وقتی نشونی از جای تازه

ی توی وجودم حالله. عزیز خراب طرف نیست و بچهمدارک ازدواج من و پاشا کامال باور کرد که با یه زن 

ی بیش از حد احمد پی برده بود و ترسیده بود برای همینم حساس شده بود و با من دشمن. به توجه

وقتی احمد به خواست خودم کمکم کرد از پاشا طالق بگیرم ترسید، برای همینم پای علی پدر ریحانه رو 
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 ی سر خودتمادر، برای دخترش مادری کن تا هم سایهاش بیچهوسط کشید. گفت علی زن مرده ست و ب

ت ام بودم فرقی نداشی بچهپدرت. برای منی که فقط دنبال یه سرپناه امن واسهی بیبشه و هم پدر بچه

ام بسازم. خواستم که قبول کنم؛ اما احمد خواست یه زندگی آروم برای بچهشوهرم کی باشه فقط دلم می

ر از این تام رو به گوش علی نرسونده بودم که از احساسش به من گفت. خیلی قبلواب بلهنذاشت. هنوز ج

ما پسره کوچیک ا»ام دل بهم باخته بود. اون روزها تنها شناختی که ازش داشتم این بود؛ که بفهمه حامله

ی یه بچه ؛ کامال برعکس علی که مرگ زنش و مسئولیت«ی زرنگارها، خنده رو و خوش برخورددل گنده

همش ریخته بود و اکثر اوقات ساکت بود و گاهی عصبی و کالفه. وقتی احمد ازم خواستگاری مادر بهبی

 تغاریش دور کنه.سر و صدا از تهکرد عزیز فهمید و از سردار خواست منو بی

 کینه رخ کشید میون کلماتش و فکش منقبض شد.

ای عین تو رو های هرزهزن»باغ پرت کرد بیرون و داد زد هنوز یادم نرفته چطور سردار منو از در همین _

کنند برای صید شاه ماهی؛ اما این بار قرار نیست شکاری صید کنی زنیکه شناسم، تور پهن میخوب می

 «.کنمچون من قبل از رسیدن به هدفت تورتو پاره می

 ی لبش رو وسعت داد.نگاهم کرد و لبخند تلخ گوشه

کرد. زندگیم شده بود شبیه یه فیلم. یه درام عاشقانه که ترکیب شده بود م بازی میدنیا داشت بد باها_

 ی من از عزیز و سردار و حس انتقام جویی و احساس پاک احمد.با کینه

های خیسش کشید و نگاهش رو ثابت نگه داشت روی عکس بزرگی که از شهید احمدزرنگار دستی به گونه

 به دیوار نصب بود.

که من درست مثل یه تیکه آشغال از این باغ پرت شدم بیرون احمد رو هم منتقل کردن به  اون موقع_

خرمشهر؛ اما برگشت. اومد دنبالم و تنهام نذاشت. بعد از به دنیا اومدن آیهان جدی و رسمی ازم 

م اهنگ«. قدر ارزش ندارم که به خاطر من توی روی مادرت بایستیمن اون»خواستگاری کرد. بهش گفتم 

تونم خودم رو ببخشم. با شاید مادرم منو ببخشه؛ اما اگه ازت بگذرم هیچ وقت خودم نمی»کرد و گفت 

شکنم تا قیام قیامت شم؛ اما با رها کردنت به دلی که از خودم میعقد کردن تو به مادرم مدیون نمی

 تیم به باغ.عقد کردیم و با یه جعبه شیرینی برگش«. مونم که به دلدار نرسوندمشمدیون می
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زدند. یادآوری هاش موج حسرت داشتند؛ اما برق میهاش نقش بسته بود و چشملبخندی آروم روی لب

اش رو کمی خوب کرده بود. از های بهترین حامیش و مردترین مرد زندگیش حالِ دلِ غم دیدهحرف

شق احمد بوده. شد و من شک نداشتم سمن عانگاهش به عکس به جا مونده از شوهرش عشق ساطع می

 عشقی که مثل عشق پاشا کاغذی نه، بلکه واقعی بوده.

 با تردید لب باز کردم و با احتیاط پرسیدم:

 علی رو شما کشتین؟_

 هاش خاموش شد و لبخندِ آرومِ روی لبش ناپدید.برق مردمک

 ام.کنی من قاتل علیپس تو هم فکر می_

 فوراً گفتم:

خبره یچی بشه بگین سردار قراره تقاص چی رو از آیهان که از همهمی کنم فقطنه نه! من قضاوتتون نمی_

 بگیره؟

م کردچه که فکر میبعد از عقدمون برعکس تصورم احمد از سمت عزیز طرد نشد. عزیز بیشتر از اون_

تغاریش رو دوست داشت برای همینم با دلش راه اومد؛ اما منو هیچ وقت به چشم عروسش ندید، من ته

ز نظرش یه دختر خیابونی بودم که دنبال پول نبود بلکه هدفش پر کردن قسمت اسم پدر توی هنوز ا

ی سیاه روی پیشونیش رو پاک کنه؛ اما آیهان برای من هیچ اش بود تا لکهی پسر حرومزادهشناسنامه

 ی سیاه نبود اون... اون...وقت لکه

 با هیجان دستم رو فشرد و با شور و مهری غلیظ گفت:

اش نوید مادر شدنم رو بهم داد. من با آیهانم مادر شدم و به بهشتی ای بود که با صدای گریهون فرشتها_

های کوچیک و صورتیش که که آرزوش رو داشتم رسیدم. بهشت من چشمای سیاه خواب آلودش بود. لب

ود و تنها ب اشمکید. بهشت من صدای گریهشدن و انگشت شستش رو میشد برچیده میوقتی گرسنه می

د خواست احمد بوام بود. تنها کسی که منو توی این باغ میی بچهخوشیم توی باغ زرنگارها صدای خنده

ای که بهم وابسته شده بود. علی چنان به هم ریخته بود که کال کاری به اهل باغ و اتفاقات باغ و ریحانه

فرستاد. از  این که پاشا پدرش رو دنبالمنداشت. مرگ آدینه رو هنوز هضم نکرده بود. روزها گذشت تا 

کرد آیهان پسر واقعی احمده برای طالق غیابی من مطلع شد و بدتر از همه فهمید ازدواج کردم. فکر می
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وفاییم کینه به دل گرفته بود. پدرش برنگشت و مصمم بود من باهاش برگردم؛ چون فکر همین از بی

باتالقی که توش فرو رفته نجات بدم؛ اما پاشا خیلی وقت بود  تونم با عشقم پسرش رو ازکرد من میمی

که غرق شده بود و راهی برای نجات نمونده بود. از عشق منم نسبت بهش هیچی به جز یه یادگاری که 

شده بود تمام دنیام باقی نمونده بود. کنار احمد آروم بودم و پسرم خوشبخت بود. پدرش با کنکاش توی 

شه و دوباره اومد دنبالم؛ اما دفعه قبل که اومده بود احمد بهش هشدار داده بود ن نوهزندگیم فهمید آیها

کنه؛ اما پدر پاشا مصمم بود که با من حرف بزنه و راضیم که اگه یه بار دیگه مزاحم بشه دستگیرش می

دن دا کرکنه به برگشت. احمد دستگیرش کرد، هم برای ایجاد مزاحمت برای من، هم برای بازجویی و پی

 پاشا.

 دوباره بغض نشست توی گلوش و کلمات ذره ذره و پر از درد از گلوش خارج شدند.

های من دوباره از همین نقطه آغاز شد. کمال خان، پدر پاشا توی بازداشتگاه ایست قلبی کرد و بدبختی_

شروع شد. سرقت از و دشمنی پاشا با من و زرنگارها  مرد. و منو احمد توی تصور پاشا شدیم قاتل پدرش

 های پاشا کشتنی طالفروشیِ زرنگارها کار پاشا بود؛ اما دزدیدن طالها بهانه بود و قصد اصلی آدممغازه

علی بود. اینو زمانی فهمیدیم که پاشا با یه پیغام کل زندگیم رو به هم ریخت. روی تلفن همین باغ پیغام 

م بترس از روزی که داغ از دست دادن گل یاسمنم مرگ پدرمو با خون برادرت تسویه کرد»گذاشته بود 

دونستم ها احمد هنوز سروان بود. نمیاون موقع«. ات تسویه کنم جناب سروانرو با خون خودت یا بچه

باید خوشحال باشم یا ناراحت اما عجل به کمال خان مهلت نداده بود تا خبر خوش پدر شدن رو به پسرش 

ر مرگ علی سکته کرد و فلج شد. اون پیغام رو فقط من و عزیز شنیدیم؛ برسونه. عزیز بعد از شنیدن خب

عزیزی که حتی توان حرف زدنش رو هم از دست داده بود. ترسیدم، از این که دوباره پناه امنم رو از دست 

ام ریخت اما قبل از این که دوباره زیر این آوار من و بچهچی به هم میبدم ترسیدم. دوباره داشت همه

 بانی بشیم اقدام به نجات کردم.قر

 چشم بست و آه کشید و من ترسیدم از کاری که کرده.

اون پیغام رو پاک کردم. پاک کردم چون از، از دست دادن احمد ترسیدم. شوهرسابق من تنها برادرش _

 ام که درست مثل یک کالغ شومشد با نفرت احمد از من و بچهرو به قتل رسونده بود و قطعا این برابر می

 درک قاتل بودن پاشا بود روسایه انداخته بودیم روی باغ زرنگارها. جلوی چشم عزیز پیغامی رو که تنها م
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چ وقت اش هیپاک کردم و هیچکس نفهمید سرقت از طالفروشی و کشته شدن علی کار کی بوده و پرونده

 به سرانجام نرسید.

گرفت از من ناخواسته باعث مرگ یه نفر شده بودم و هضمش برای خودمم سخت بود. دلم آتیش می

 امخواستم دنیا نباشه اگه قرار نیست بچهادر بودم و میکردم. مدیدن حال عزیز، داغ دلش رو درک می

نباشه. احمد بعد از مرگ علی و فلج شدن عزیز چنان به هم ریخت که شب و روز دنبال یه سرنخ و پیدا 

 های درمان تونستها بعد عزیز با گذروندن دورهفایده بود. تا این که سالکردن دزدها بود اما تالشش بی

ای که گفت قاتل بودن پاشا و پاک شدن پیغام توسط من بود. دوباره بزنه و اولین جمله ای حرفچند کلمه

خواست دستگیرم کنه بابت پاک کردن دونست و حتی میهمه چیز به هم ریخت. سردار منو قاتل علی می

ای پهای زندان ببینه واسه همین دلش رو نه، بلکه تونست منو پشت میلهپیغام اما احمد نذاشت. نمی

شه ناموسمونه. زنمه. نخواه که نقل دهن خان دایی واسه خودمون بد می»آبروشون رو وسط کشید و گفت 

 داشت من بهشدلگیر شد از دلدارش. توقع نداشت توی راهی که اون با صداقت قدم برمی«. مردم بشیم

دن رد من واسه گیر نیفتاگفت این هنوز دلش با دل پاشاست و احمد باور کرد. فکر کنارو بزنم. سردار می

خواستم از چشم احمد بیفتم؛ اما افتادم. قسم طور نبود، من فقط نمیپاشا مدرکو از بین بردم اما این

خورده بود برای پسرم پدری کنه، پای قسمش موند و قسم نشکوند اما دیگه من دلدار دلش نبودم، شده 

یتیم شدن ریحانه دختر برادرش، شده بودم  ی مرگ برادرش، باعث و بانیبودم عذاب وجدانش، فرشته

ی زرنگار رو از هم پاشونده بودم. خیلی مقصر داغ دل مادرش. من ناخواسته شده بودم طوفان و خانواده

طول کشید تا احمد با مرگ برادرش و کار من کنار بیاد و دوباره دلدارش یادش بیاد. هرچی از من دور 

خواستم؛ لبخند پسرم... و آیهانِ من کنار من از تموم دنیا همین رو می شد وتر میشد به آیهانم نزدیکمی

 .خندیداحمد می

 کج خندید.

کردم و اون بابا احمدش قهرمان زندگیش بود و همین برای من کافی بود. من برای ریحانه مادری می_

 برای پسرم پدری.

 هجوم آورد.هاش اش و اشک به مردمکرنگ سیاه غم سایه پهن کردی روی خنده



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

993 
 

ده ی سرهنگی رسیتا این که پرونده ی پاشا با یه سرنخ دوباره باز شد و سردار احمد رو که تازه به درجه_

بود مسئول پرونده کرد و دوباره تمام فکر و ذکر احمد شد خون برادرش و حال بد مادرش. یکی از افراد 

د به تونستند خیلی راحت برسنده بود که میهایی بهشون داباند پاشا رو دستگیر کرده بودند و اون سرنخ

پاشایی که با هویت جعلی ساکن پاکستان بود. احمد رفت برای گرفتن انتقام خون برادرش؛ اما هیچ وقت 

 های پاشا احمد رو دزدیدن و به دستور پاشا تیربارونش کردن.برنگشت. مأموریت احمد لو رفت و آدم

 لید:رمق نالب گزید و اشکش راه گرفت. بی

و من برای دومین بار باعث مرگ یه آدم شدم. پاشا انتقامش رو گرفت، انتقام گل یاسمنش رو از احمد _

موندن  پدرپناه شدن. ترس دشمن شدن سردار. ترس بیگرفت و من موندم و یه دنیا ترس. ترس دوباره بی

 ره انتقام گرفتن پاشا. ترسام که تمام دنیاش بابااحمدش بود. ترس از آسیب دیدن پسرم، ترس دوبابچه

اش پسری باشه که پسر خودشه و حاصل عشق کاغذیش که برای من مچاله شده از این که این بار طعمه

 ی سفید عشق بود.بود و باطل؛ اما برای اون هنوز یه برگه

 می سمن ترسناک بود و خوف کرده بودلرزید. گذشتهمات مونده بودم. دلم سراسر آشوب بود و تنم می

اش به زندگی من و شوهرم. آیهان قرار بود تاوان خون بابااحمدش رو از پدرش پاشا از پا گذشتن گذشته

 بگیره؟!

 وحشت زده دهن باز کردم:

 آیهان نباید به این عملیات بره._

 هاش گرفت و با حال خرابی ناله کرد:سمن سرش رو میون دست

نه ازدواج کنه به خاطر این نبود که به احمد قول داده ی منم همینه. اگه خواستم با ریحاتموم خواسته_

دید که تمام شور ی آیهان بود و سردار میدار خوبی باشم، واسه این بود که ریحانه دل باختهبودم امانت

زندگی ریحانه بنده به نفس پسر من. ازم خواست دِینم رو به ریحانه بپردازم و جای خالی پدرش رو با 

ام کرد. یه عمر مرتضی و سردار با گذشتهداد، تهدید میکرد، دستور میردار خواهش نمی. سپسرم پر کنم

و پسرم تهدیدم کردن و لب باز نکردم، فقط به خاطر آیهان. آیهان با یه جواب آزمایش تقلبی مانع این 

ار دشتم به بچهی دلش برسونم. اگه اصرار داازدواج شد؛ اما سردار دستور داده بود ریحانه رو به خواسته
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شدنتون و بعد طالق دادن تو به خاطر این باغ کوفتی و ریحانه نبود بلکه به خاطر خود آیهان بود؛ چون 

 کنه که شوهر ریحانه شده باشه.سردار گفته بود تنها در صورتی آیهان رو از این پرونده دور می

 حتی االن؟ با وجود من؟_

موندگار باشی. به سردار گفته بودم یه بچه که به دنیا بیاره آیهان از اولم قرار نبود توی زندگی پسر من _

 طالقش میده؛ اما االن همه چی به هم ریخته.

 پوزخند زدم.

 تونو به هم ریخته؟هه! موندگار شدن من توی زندگی آیهان زندگی_

 درمونده نگاهم کرد.

ریزه. بعد واقعیت رو بفهمه به هم می مهرو زندگی من پسرمه. آیهانِ من وقتی که بره و قاتل پدرش بشه و_

 خوای؟شه. تو اینو میشه. نابود میآوار می

 بغض کرده بودم.

 چیکار کنم؟ ازش طالق بگیرم؟_

 بدتر از حال من همراه با بغض جواب داد:

 نه. اگه آیهان زندگی منه تو هم زندگی آیهانمی._

ی نهی کهی کینهما رو پس نده و طعمهی شپس من چیکار کنم؟ چیکار کنم که شوهرم تقاص گذشته_

 سردار نشه؟

رفت ما رو به سردار سپرد. سردار یه عمر تخم نفرت از پاشا رو توی دل آیهان کاشت و احمد وقتی می_

هاش پایمال نشه. آیهان توی اش کرد تا خون خواهرزادهپرورشش داد و برای خون خواهی و انتقام تشنه

 گرده.ی ناتموم سردار زنده برنمیاشا و نفرتش از من و کینهاین عملیات میون دل زخمی پ

 ای اعتراض کردم:با حال آشفته

 سمن خانوم!_

 نباید بره به این عملیات. باید جلوشو بگیریم._

 با وجود سردار غیرممکنه._

 با امید نگاهم کرد.
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 کنه.تونی منصرفش کنی. اون به خاطر تو هر کاری میتو می_

 هاش فشرد و با امید بیشتری ادامه داد.میون دستهام رو دست

 دوست داره._

 اما پدرش رو بیشتر دوست داره._

 هام کم شد. با غم لب زد:هاش روی دستهاش خاموش شد و فشار دستبرق چشم

 درسته، آیهان هنوز قهرمان زندگیش رو بیشتر از همه دوست داره._

 تا اون هم بلند بشه. از روی زمین بلند شدم و زیر بغلش رو گرفتم

اشا ی پذارم آتیش کینهکنم. نمیبرید تو اتاقتون کمی استراحت کنید من خودم این ماجرا رو حل می_

 ی دست سردار بشه.به زندگی منم سرایت کنه و آیهان بازیچه

 رنجور و ناامید پرسید:

 خوای چیکار کنی؟ چه کاری از دستت برمیاد اصال؟می_

فتم و به بغض توی گلوم چیره شدم. االن وقت شکستن و جا زدن نبود. نباید منتظر نم زیر پلکم رو گر

های پاک آیهان که سردار کردم؛ نجات دستنشستم. باید راهی برای نجات پیدا میوقوع طوفان می

 شون کنه.خواست به خون پدرش آغشتهمی

 تم:اش نداره گفگیدن با گذشتهمصمم و محکم در جواب سمن که کامال مشخص بود دیگه جونی برای جن

 .میرم سراغ سردار_

***  

 فصل پونزده

زد و حال هام به در ورودی اداره مبارزه با موادمخدر بود و صدای سمن هنوز توی گوشم پرسه میچشم

حس سمن دنیایی به این آشفتگی های بیکرد پشت چشمشد. کی فکرش رو میبدش از ذهنم محو نمی

هر کاری ام دست به سوخت، شاید منم اگه جاش بودم برای حفظ بچهوجود داشته باشه؟ دلم براش می

کردم. سمن اگه از چشم سردار و عزیز و حتی بعدها از چشم زدم؛ شاید که نه، قطعا همین کارو میمی

خواست؛ اما ریحانه گناهکار باشه؛ اما از نظر من اون فقط یک زن بود که از تمام دنیا یک پناه امن می

ای که از پدرش هیچ له ریحانهپناه کرده بود؛ از جمها رو بیدست سرنوشت در قبال این پناه خیلی
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خواست جونش رو کف دستش بذاره ای به یاد نداشت و آیهانی که به حرمت خاطرات پدرش، میخاطره

های پدرش بود، و این چقدر تلخ بود که و بره برای خون خواهی. شاید هم هدفش انتقام نه، بلکه استخون

 بودند.پدرش زنده بود؛ اما هیچ کدوم از وجود دیگری مطلع ن

های شه چشم بستم و فرمون بین انگشتاز تصور این که بفهمه احمد پدرش نیست و پاشا پدر واقعی

دستم فشرده شد. حتی هضمش برای من هم سخت بود چه برسه به آیهان که تمام رویاهاش توی یک 

ده لدارش مونشد. پدری که پدر واقعی نبود؛ اما مردونه پای قولش به دسنگ قبر برای پدرش خالصه می

 بود و پدری کرده بود.

یر با سردار آمدونستم قرار نیست یک گفتگوی مسالمتی خودم زل زدم. میتوی آینه به تصویر رنگ پریده

راه  های آشفتگی به زندگیمی سمن باز دوباره موجدونستم بعد از فهمیدن گذشتهداشته باشم و حتی می

 کنند.ندگی عادی و نرمال محروم میکنند و من و شوهرم رو از یک زپیدا می

خره با کشیدن یک نفس عمیق، کیفم رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم. شالم رو جلوتر کشیدم و باأل

های سردار و آیهان توی محل کارشون بهم سرایت کرده بود، خودم رو دوباره با وسواسی که از حساسیت

شدم. موقع تحویل دادن گوشیم و بازرسی کیفم از زنی  ی ماشین چک کردم و بعد وارد ادارهتوی پنجره

 که مشغول این کار بود پرسیدم:

 سروان زرنگار هستند؟_

 هاش از کنکاش کیفم دست برداشتند و روی صورتم نشستند. آرزو کردم بگه نه؛ اما گفت:چشم

 بله، هستند._

جانی نفس گیر از چیزهایی که سوهان ناخنم رو برداشت و هیچ واکنشی نشون ندادم. استرس داشتم، هی

 قرار بود بگم و قرار بود بشنوم به جونم افتاده بود.

ا جی ورود داد داخل رفتم و با سالنی پر از همهمه مواجه شدم. این اولین بار نبود که به اینزن که اجازه

ار بود و سرد اومدم؛ بار اول زمانی بود که آیهان با یک تیر توی بدنش روی تخت بیمارستان افتادهمی

 دستور بازجویی از من رو داده بود.

بالتکلیف وسط سالن ایستاده بودم. پاهام میلی به رفتن به اتاق سردار رو نداشتند، انکار این که حاال از 

ترسیدم ممکن نبود. سردار همون مردی بود که سمن رو به حکم آبرو مجبور به ازدواج سردار بیشتر می
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و حاال  شونقول خود سمن مرتضی رو افساری کرده برای خطا نرفتن عروس بیوه با مرتضی کرده بود، به

هیچ بعید نبود از این مرد که من رو به خاطر عالقه و احساس مسئولیتی که به ریحانه داشت محکوم به 

 طالق کنه.

نش تهام حبس کردم. در حالی که کتش تر بین انگشتبا صدای آشنای آیهان بند چرم کیفم رو محکم

د و ای توی دستش بوکرد از یک اتاق بیرون اومد. پروندهاش به ابهتش اضافه میسیم و اسلحهنبود و بی

 زد. در همین حین صدا زد:کالفه ورقش می

 گنجعلی؟_

 اش روی سالن مشغول آب خوردن بود خیلی سریع لیوان نیمه خوردهسربازی که از آب سرد کن گوشه

سریعاً به طرفش رفت. صدای پا کوبیدنش به زمین و کرخت ایستادنش مقابل  داخل سطل زباله انداخت و

 آیهان لبخندی کنج لبم نشوند. آیهان بدون این که سرش رو از پرونده بیرون بکشه پرسید:

 چه خبر از زرنگار؟_

 این زرنگار قطعا پوالد بود.

 ای که براشون بردم رو نخوردن.صبحانه_

 تر شد و بدونرش رو باال آورد. با دیدن من جا خورد. اخم بین ابروهاش غلیظخره سپرونده رو بست و باأل

 این که به تکون سرم پاسخی بده، رو به سرباز گفت:

 آروم گرفته؟_

 بله._

 پرونده رو به طرف سرباز گرفت.

 خوام کارهای انتقالی زرنگار همین فردا تموم شده باشه.بدش به شاکری و بگو می_

 شم پرونده رو گرفت و بعد پرسید:سرباز با گفتن چ

 ناهار چی سفارش بدم برای ستوان زرنگار؟_

هاش فشرد. کالفه بود و حضور من توی محل کارش به این کالفگی دامن ی چشمدو انگشتش رو گوشه

 .زدمی
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هر چی خودتون خوردید براش ببر و از طرف من بهش بگو اگه غذاشو نخوره سه روز دیگه به زمان _

 شه.تش اضافه میبازداش

اومد اومدن یا بهتر بود بگم اگه پوالد با آیهان کنار میپوالد بازداشت بود! تعجبی نداشت. اگه با هم کنار می

 کردم.اون موقع تعجب می

 های کیپخره به سمتم اومد و بدون این که سالم کنه با نگاهی زیر چشمی به اطراف از الی دندونباأل

 غرید:شده از حرصش، آروم 

 اگه اومدی دست به دامن سردار بشی تا مانع رفتنم به این عملیات بشه بهتره همین االن برگردی._

درست عین خودش بدون سالم، بدون لبخند، بدون نشون دادن نگاهی گرم و آشنا، سرد و حتی تلخ 

 پرسیدم:

 اتاق سردار کجاست؟_

 مهرو!_

 رم.من اومدم با سردار حرف بزنم، حرفی با تو ندا_

 فکر کردم به توافق رسیدیم!_

 تو برای من حق انتخاب نذاشتی. مجبورم کردی به توافق._

 با دستش راه اتاقش رو نشون داد.

 بهتره تو اتاقم حرف بزنیم._

 جا که با تو حرف بزنم.انگار نشنیدی! گفتم نیومدم این_

 ی کافی روز بدی داشتم لطفا تو...مهرو من به اندازه_

 کردم. حرفش رو قطع

 پوالد چرا بازداشتگاهه؟_

منقبض شدن فکش و به یک آن سرخ شدن صورتش هیچ ربطی به حضور من نداشت و شک نداشتم که 

 ی من رخ داده بود.تر از حضور غیرمنتظرهاتفاقی جنجالی

 چی شده؟_

 هاش سعی در کنترلش داشت.جواب داد، با صدایی دو رگه و خشمی که با مشت کردن دست
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 ه بود. خواستم بهش یادآوری کنم رئیس کیه.رم کرد_

 مربوطه به شیرین؟_

 امروز دادگاه آخرش بود._

 ناله کردم:

 حکمش قصاصه؟_

 ای انتظار داشتی؟چیز دیگه_

 دی؟آیهان پای جون یه نفر وسطه! بهش حق نمی_

 خداروشکر که قاضی نیستم و تشخیص حق و ناحق کار من نیست._

 آزادش کن. حالش بده._

 قا به خاطر همینم بازداشتش کردم؛ چون حالش بده و ممکنه هرکاری ازش سر بزنه.دقی_

 فکر کردم دیشب همه چی براش تموم شده._

 بار آشنا، گرم و کمی خسته.نگاهم کرد. این

 شه.عشق تنها چیزیه که هیچ وقت تموم نمی_

م دردهای روحش بشم. دستم از نگاه گرمش قلبم به تپش افتاد و خستگی نگاهش دلم رو لرزوند تا مره

 روی بازوش نشست و لب زدم:

 جوری که پوالد شیرین رو دوست داره دوستم داشته باش.این_

 دارم._

 خواهش کردم.

 پس نرو._

 چشم بست و نفسش رو شبیه به آه بیرون فرستاد. نالید:

 زنیم.ام، بدترش نکن. برو خونه میام حرف میمهرو خسته_

های ناامیدم مواجه شد. دستم از روی بازوش سر خورد و کنارم آویزون موند. چشمچشم که باز کرد با 

 ی دلم گرفته بود:صدام درست به اندازه

 مونه.حاال که تصمیمت قطعیه دیگه هیچ حرفی باقی نمی_
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های محکم و پر صالبش های سیاهش گرفتم چشمم به سردار افتاد که داشت با قدمنگاهم رو که از چشم

 اومد.تمون میبه سم

 خوش اومدی عروس._

 اشای برای گرفتن انتقام خون خواهرزادهدونست و اون رو وسیلهوقتی که آیهان رو تنها پسر سمن می

های اطرافم خسته شده تونست من رو عروس خاندان خودشون بدونه؟ از نقاب آدمکرده بود چطور می

های خاندان ریا و یک رنگ؛ اما آدمهای بیبا چهرهی ساده بودند ی سعادت یک خانوادهبودم. خانواده

 بزرگ زرنگار هر کدوم هزار رنگ داشتند و هزار چهره.

 باید باهاتون حرف بزنم خان دایی._

 اش گفت:ی آیهان گذاشت و با فشاری به شونهدستش رو روی شونه

 برو به کارت برس سروان._

ی خانوادگیمون رو به محل خواست مسئلهار دلش نمیرخ من بود. انگهای آیهان هنوز میخکوب نیمچشم

 کارش بکشم و به مافوقش رو بزنم برای حفظ جون مردی که شده بود زندگیم.

کردم و حتی نگاه های چادری رو روی خودم حس میبدون گفتن حرفی به اتاقش برگشت. نگاه زن

 تی که چادری در کار نبود.سربازها. شاید دیدن همسر مافوقشون براشون جالب بود، مخصوصا وق

های محکمش قدم برداشتم. مدتی بعد اون پشت میزش نشسته بود سردار جلوتر راه افتاد و من پشت قدم

شد. نشستن مقابل نگاه هام درد زیادی رو متحمل میو من مقابل میزش. بند کیفم هنوز بین انگشت

 ت و رعب آور.جدی سردار وقتی که لباس کارش تنش بود واقعا سخت بود؛ سخ

 شروع کن، وقت زیادی ندارم._

هاش نگاه از پرچم سه رنگ روی میز کندم و سعی کردم با تمام قدرتی که از خودم سراغ دارم به چشم

 زل بزنم و کلمات رو بدون هیچ لرزشی بیان کنم.

 سمن خانوم همه چی رو بهم گفت._

 د باال رفت.ششون دیده میابروی پهنش که تک و توکی تار سفید مابین

 منظورت از همه چی چیه؟_

 کردید.ی اون چیزهایی که تا به امروز باهاش تهدیدش میهمه_
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اه از ای کوتانتظار اخمی غلیظ رو داشتم؛ اما لبش به معنی خنده باال رفت و صدایی شبیه به تک خنده

 گلوش بیرون پرید.

 هاش حرف بزنه.خره جرأت کرد با یکی از گندکاریپس باأل_

 ها از نظر شما گندکاریه؟گندکاری! قسمت و سرنوشت آدم_

هاش رو توی هم هاش رو روی میز گذاشت و پنجهاش رو از صندلیش گرفت و به جلو خم شد. دستتکیه

 هام در جوابم گفت:قفل کرد. خیره به چشم

 برو سر اصل مطلب. برای چی خواستی منو ببینی؟_

 سوختام میسوخت، سینهب دهنم رو به سختی فرو دادم. گلوم میهای خشکم رو با زبون تَر کردم. آلب

 سوخت.ی سردار زل زده بودم میهای غریبهای که به چشمهام درست اون لحظهو حتی چشم

 هاتون از مادرش، بازیچه نکنید سردار.آیهان رو به خاطر کینه_

 برعکس انتظارم عصبی نشد و هنوز خونسرد بود.

 اش رو انجام میده.ی هیچکس نشده فقط داره وظیفههعروس آیهان بازیچ_

 دونیم هدف شما چیه.بس کن سردار، ما هر دو خوب می_

 هدف من چیه؟ بگو تا خودمم بدونم._

 کرد.خونسرد بودنش داشت عصبیم می

 این که آیهان روی پدرش اسلحه بکشه._

 لبخند زد.فاتحانه 

 و پسر پاشاست.پس تو هم قبول داری که اون پسر احمد نیست _

 کنترل صدام از دستم خارج شد.

زنه احساسشونه، نه نسبت خونیشون. من و شما چیکاره هستیم ها رو به هم پیوند میچیزی که آدم_

 هاش آیهان رو عاشق.وقتی که احمدآقا از صمیم قلب براش پدری کرده و با پدرانه

 هاش نشست.خره نقاب خونسردیش از صورتش جدا شد و اخم بین ابروباأل

 جا تا شعار بدی؟اومدی این_

 جا تا خواهش کنم آیهان رو از این پرونده بیرون کنید.اومدم این_
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 بیرونش کردم، خودش با اصرار برگشت._

 ش دارید.ای همیشه از این پرونده دور نگهتونستید برشما خواستید وگرنه می_

 وس.حاال دیگه دیره، شوهرت چهار روز دیگه عازم عراقه عر_

 کرد.بغض چسبیده بود به بیخ گلوم و راه نفسم رو تنگ می

 اگه خودش استعفا بده چی؟ برای اونم دیره؟_

رد کطور که داشت با آیهان بازی میخواست همونکرد؛ مینگاهش دیگه جدی نبود. با تفریح نگاهم می

 ها فقط خودشه.دونست پیروز این بازیبا منم بازی راه بندازه، چون می

 تونه مجبورش کنه به استعفا؟چی می_

 توجه به سوالش پرسیدم:بی

 کنید؟موافقت می_

 توجه به سوال من پرسید:و اون هم بی

 خوای مجبورش کنی به استعفا؟تو می_

جوابی ندادم؛ چون مطمئن نبودم به موفق شدنم. آیهان دیشب کامال واضح گفته بود محاله از رویای 

شد به ش دست بکشه. و من هربار از یادآوری این که اوج رویاهاش ختم میهای پدررسیدن به استخون

جون پدرش و صدای سنگ ریزی که برای بیدار کردن روح پدرش به سنگ قبر زده های بیاستخون

 گرفت.شد، دلم آتیش میمی

 پرسید:؛ اما به شدت خشک و جدی بود لحنی که نه مالیم بود و نه عصبی سردار با

 بارداری؟_

، ی منشاء عصبی نهی چشمم حس کردم کمی کالفه شد. و این کالفگاشک که جوشید توی هر دو کاسه

 رحمی سردار بود. بلکه منشاءش دل

 ت یتیم بشه؟ترسی بچهجواب بده. بارداری؟ می_

شد به پای پدرش تا به این عملیات نبودم؛ ولی ای کاش بودم. کاش باردار بودم و اون بچه زنجیری می

 نره.

 نیستم._
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 کالفگیش از بین رفت و دوباره تفریح به نگاهش برگشت.

 داد.حیف شد. اگه بودی حتما آیهان از این پرونده استعفا می_

 کنید؟تونم کاری بکنم که استعفا بده. قبول میاالنم می_

 تر نگاهم کرد.از لحن مطمئنم جا خورد. بیشتر به سمت میز خم شد و دقیق

 عروس؟تو نگران چی هستی _

 نگران شوهرم._

 این اولین عملیات شوهرت نیست._

 اما اولین عملیاتیه که قراره روی پدرش اسلحه بکشه!_

 چند لحظه توی سکوت نگاهم کرد و بعد لب باز کرد و گفت:

 برای قبول استعفاش شرط دارم._

 تلخ خندیدم.

 این شرط مربوطه به ریحانه._

 زرنگی عروس._

کردم توی زندگی چنین رو از نگاهم بهش منتقل کنم. هیچ وقت فکر نمیسعی کردم تمام حس نفرتم 

کرد! و کسی که از این معامله چیزهایی رو تجربه کنم. سردار عمال داشت سر جون آیهان با من معامله می

 رفتگرفت و اگه نمیرفت انتقامش رو از پاشا میبرد تنها سردار بود. اگه آیهان به این عملیات میسود می

داد و تا ابد براش یک های ریحانه پایان میی طالق و باطل کردن پیوند من و آیهان به تنهاییبا خطبه

 . تکیه گاهی به محکمی آیهان؛ مردی که شده بود تمام من.خریدگاه میتکیه

ه دم بام نه، بلکه برای خوی نداشتهبار دلش برای بچههدفش رو فهمیده بودم؛ اما هنوز امید داشتم این

 رحم بیاد.

 خواین؟سردار در قبال قبول استعفای آیهان از من چی می_

 ازش طالق بگیر._

 هام فشردم. نفس گرفتم؛ اما هوای اتاق خفه بود.ام راه گرفت. لبم رو بین دندوناشکم روی گونه

 سردار شما خودتون دختر دارید. چطور دلتون میاد..._
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 ه رها کردم. در جوابم گفت:رمق نصف و نیمحال و بیحرفم رو بی

 درسته، دختر دارم. یکی از دخترامم ریحانه ست که دلش گره خورده به دل شوهر تو._

 های خیسم.دوباره به صندلی تکیه زد و از اون فاصله چشم دوخت به مردمک

 چهای سمن به ریحانه تحمیل شد رو جبران کنه من هیهایی که به خاطر گندکاریاگه آیهان تنهایی_

 ی مادرش و پدر واقعیش مطلع بشه.دم از گذشتهوقت اجازه نمی

 تر گفتم:ام رو گرفتم. تلخ خندیدم و تلخبا دست سردم اشک روی گونه

 اش بکنه.ای دیگهاش رو محتاج بندهامان از اون روزی که خدا بنده_

مام حرص و خشمم توی تر شد. از روی صندلی بلند شدم و کیفی که با تی من پررنگاخم کرد و خنده

ام انداختم. کرخت و صاف ایستادم. در حالی که با شجاعت چشم از دستم نگه داشته بودم رو روی شونه

 گرفتم محکم گفتم:اش نمیهای سرد و غریبهچشم

فکر کردید با کی طرفید؟ یه دختر عاشق پیشه که به خاطر همون احساس عاشقانه عشقش رو تقدیم _

 کنه؟مییه زن دیگه 

 با تمسخر خندیدم.

 جور عشق وکنی؟ سینمای هالیوود هم این روزها حسابی گرمه با اینسردار فیلم ترکی زیاد نگاه می_

 های غیرقابل باور.عاشقی

همش ریخت. از عصبانیت سرخ شده بود؛ اما همچنان لب روی هم هام بهخواستم حرفطور که میهمون

 دیش داشت.فشرد و سعی در کنترل خونسرمی

فکر کنم منو بد شناختید. من مهربون و دل رحم هستم؛ اما احمق نیستم. شاید ندونید؛ اما من روی _

 چیزهایی که فقط مال من هستن حساس و حریصم و حتی خودخواه.

ام با میز رو پر کردم تا بهتر من رو ببینه و هیچ وقت این نگاه محکم و مطمئن از ذهنش پاک نشه فاصله

 صدام رو بشنوه تا هیچ وقت حرفم از یادش نره. و بهتر

قدر نسبت بهش حساس و خودخواه هستم که ترجیح میدم مال من باشه و بره من عاشق آیهانم و این_

 تو قبر تا این که تو قلب من باشه و با ریحانه بره تو تخت.

 نیشخندی زدم.
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هرچند که آیهان قوت قلبمه نه نقطه هام سواستفاده کنید، من سمن نیستم که بتونید از نقطه ضعف_

 ضعفم.

 تر از قبل ادامه دادم.نفسی گرفتم و محکم

ای وجدان داشته باشی استعفاش رو کنم استعفا بده از این پرونده و شما اگه ذرهمن آیهان رو مجبور می_

ه تا به ک سپارمش دست کسیکنی، اگرم قبول نکنید و آیهان بره عراق ماللی نیست سردار، میقبول می

 امروز حافظش بوده.

 با تاسفی که برای خودم بود سر تکون دادم.

جا و از شما کمک خواستم. انگار برای یه مدت کوتاه فراموش کردم از اولم اشتباه کردم که اومدم این_

 ی خدا.ها فقط دست خداست نه بندهمرگ و زندگی آدم

 ای ایستادم و گفتم:رد کردم تا برم اما لحظهتر ادا کردم و عقب گخداحافظ رو بلندتر و کوبنده

دادید به جای به زور گرفتن سهم یه نفر دیگه منتظر رسیدن سهم خودش باشه. کاش به ریحانه یاد می_

آیهان سهم من از دنیای عشق بود و من مطمئنم اگه مال ریحانه نشد دلیل بر نامهربون بودن خدا نیست، 

 هتر براش در نظر داره.بلکه به خاطر اینه که یه شخص ب

چشم توی چشم سردار بودن کار سختی بود با اون همه جذبه و اقتدار؛ اما من چشم توی چشم همین 

 مرد نصیحتش کردم:

کنه. اگه آیهان االن مال منه پس شک نکنید که حقم کردید که خدا حقی رو ناحق نمیکاش باور می_

 نید.تونید منو از این حق محروم کبوده و شما نمی

هاش و با حس آرامشی که به تنم برگشته بود به سمت در قدم برداشتم. پشت کردم به طوفان توی چشم

 قبل از خروج صداش رو شنیدم که گفت:

 خبره.ریحانه از شرط من بی_

فهمید که ته این احساس « ریحانه آرزوی من نیست»دونستم. ریحانه همون روزی که آیهان فریاد زد می

شه به شکستن خودش، برای همین هم پا پس کشیده بود. این رو از تغییر یک طرفه تنها و تنها ختم می

آزمایش ژنتیک رو رفتارش با آیهان متوجه شده بودم. شاید فهمیدن این که آیهان خودش از قصد جواب 
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اش هیچ تاثیر نبود و همین مسئله باعث شده بود باور کنه برای احساس یک طرفهتغییر داده بود هم بی

 وصالی وجود نداره.

ی ورود به اتاقش رو قبل از خروج از اداره، خواستم که آیهان رو ببینم. سرباز مطلعش کرد و آیهان اجازه

 نتظر نگاهم کرد.داد. از پشت میزش همراه با اخم، م

 گفتی حرفی با من نداری!_

 لبخند زدم.

 یادم اومد یه حرفی دارم._

 شنوم.می_

 خیلی دوست دارم._

مون نداشت. بهش حق جا خورد. انتظار شنیدن این حرف و این رفتار رو اون هم بعد از آخرین مکالمه

داشتنی، خودخواه باشم و به  دادم که نسبت به این مردِ بیش از حد دوستدادم، به خودمم حق میمی

هیچ قیمتی ازش نگذرم، حتی به قیمت جونش. اخمش محو شده بود و نگاه سختش آشنا و پر از مهر؛ 

اما قبل از این که حرفی بزنه از اتاقش خارج شدم. وسایلم رو تحویل گرفتم و از اداره بیرون رفتم. زیر نور 

تحمل توی وجودم به پا بود؛ اما آروم بودم؛ چون هنوز خورشید نفس گرفتم. هنوز هم هیاهویی غیر قابل 

 آیهان مال من بود.

 *** 

سر میز شام سکوتی برپا بود که کامال مشخص بود نه تنها من رو بلکه همه رو معذب کرده. سمن لوبیاپلویی 

درست کرده بود خوش رنگ و لعاب، با عطری هوس انگیر؛ اما وقتی خودش بعد از چیدن میز با گفتن 

به اتاقش رفت نه تنها اشتهای آیهان کور شد، بلکه من و ریحانه هم برعکس انتظاری که « نوش جونتون»

م های هرغبت مشغول بازی با دونهمیل و بیبرای خوردن لوبیاپلوی خوش عطر کشیده بودیم حاال بی

رش یاد و برای شام منتظها زنگ زده بود تا خبر بده دیر می لوبیا بودیم. مرتضی مثل تمام این شباندازه

 نمونیم.

نگاه زیرچشمی ریحانه رو روی خودم و آیهان حس کردم. وقتی سرم رو باال آوردم گردنی راست و صدایی 

 صاف کرد، و بعد با کمی تعلل پرسید:
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 خوبی پسرعمو؟_

هاش تها بود رو کنار بشقابش گذاشت و انگشهدف مشغول جدا کردن لوبیاها از برنجآیهان قاشقی که بی

 رو دور تن لیوان آبش حلقه کرد. کوتاه جواب داد:

 خوبم._

ریحانه یک برگ شاهی از داخل ظرف سبزی برداشت و وقتی که هنوز کنجکاو و با هزار سوال نهفته توی 

 کرد گفت:هاش نگاهمون میچشم

 رسی.خسته به نظر می_

 از پشت میز بلند شد. آیهان لیوان آبش رو برداشت و الجرعه سر کشیدش و بعد بالفاصله

 طوره. شبت بخیر.همین_

دونستم دلش پیش مادرشه. از حال به اش. میو رفت و نگاه من خشک موند روی بشقاب دست نخورده

ی مادرش به هم ریخته بود و قطعا براش سخت بود به این حال بد پشت کنه و بره به این سفر هم ریخته

 نحس و عملیات منحوس.

 کرد، شاید هم نگران شده بود.کاوی میریحانه هنوز کنج

 آیهان با زن عمو دعوا کرده؟_

رد و انگار کی کوتاه اکتفا کردم. این اولین باری بود که سر حرف رو با من باز می«نه»تنها به گفتن یک 

 از جواب سرباالی من بهش برخورد که ابرو در هم کشید. بشقابش رو برداشت و از روی صندلی بلند شد.

 کنی الزمه بری پیش پسرعمو برو.کنم، اگه فکر میمیزو جمع میمن _

برعکس غم توی دلم، لبخندی به روش زدم. هم برای تشکر هم برای دوستی که سعی داشتیم شکل بدیم. 

تر از اون چیزی بود که جواب لبخندم رو با لبخند بده. در تر و تلخی ابروهاش باز شد؛ اما سرسختگره

شت تلخی بود. توی این مدتی که عروس این خونه شده بودم کم دیده بودم بخنده، کل دختر غد و گو

 هایی کههای این باغ به نحوی، با دلیلاش رو که اصال نشنیده بودم. انگار هر کدوم از آدمصدای قهقهه

ه کدونستند افسرده و خزون زده بودند؛ سها از یک دختر و سمن از طرفی دیگه، پوالد فقط خودشون می

هاش داشت و آیهان...! مطمئن بودم از ده سالگی به بعد معنی ها و پرخاشگرییدطوالیی برای بد اخالقی
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. مرگ پدرش برابر بوده با مرگ زندگیش و شک نداشتم اگه بفهمه احمد زندگی کردن رو فراموش کرده

 شه.پدر واقعیش نیست دچار زندگی نباتی می

ا کشیدم. لیوان آب رو کنار بشقاب غذا گذاشتم و سینی رو از روی به آشپزخونه رفتم و برای سمن غذ

در زدم و  ای بهکانتر برداشتم. در اتاقش نیمه باز بود، انگار قبل از من آیهان برای دلجویی اومده بوده. تقه

داخل رفتم. سمن روی تخت نشسته بود و مشغول ورق زدن آلبومی بود. با دیدن من آلبوم رو بست و 

روی بالشت گذاشت. لبخندی زد، خسته و مصنوعی؛ اما آشنا و با مهری که تا به امروز توی کنارش 

شد؛ اما تر هم میزدم رنگ این مهر پررنگهاش ندیده بودم. شاید حتی اگه مامان سمن صداش میچشم

 سخت بود.

 سینی رو جلوش روی تخت گذاشتم که هشدار داد:

 شه.خوش خواب کثیف می_

 د زدم و گفتم:خیال لبخنبی

 شوریمش.خب بشه، می_

شه سینی رو از روی تخت برداشت و به سمت فشارهای عصبی ناشی از با وسواسی که حاال فهمیده بودم

هاش ی اتاق بود گذاشت. دوباره به سمت تخت برگشت. نگاه از قدمی گوشهی دونفرهعسلی که مقابل کاناپه

 هاش رو هدف گرفتم.نداخت گرفتم و چشمای مشکی رنگش موج میکه روی دامن ساده

 خواین غذا بخورید؟ از صبح هیچی نخوردید؟نمی_

 به تاج تخت تکیه زد و دامن رو روی پاهاش صاف کرد.

 میل ندارم._

 اما باید داروهاتونو بخورید._

 آه کشید.

 خوردم._

 شکم گرسنه!_

 واگویه کرد: توجه به حرفم در حالی که زل زده بود به خوش خواب سفید تختبی

 اگه توی این عملیات بفهمه که پدر واقعیش پاشاست...!_
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اش رو تموم نکرد و با دردمندی چشم بست ترسید که جملهانگار حتی از تصور عاقبت این واقعیت هم می

 هایی که از سر بغض به لرز افتادند رو روی هم فشار داد.و لب

 بهتر نیست...مونه سمن خانوم. واقعیت هیچ وقت پنهان نمی_

 همش ریخت که سریع نگاه تندش رو به سمتم پرتاب کرد.ی اولم چنان بهجمله

گیره؛ پسری رو که تمام عمرم به خاطرش هرکاری کردم تا توی رفاه این واقعیت آیهان رو از من می_

 .ی امنباشه، توی آرامش، توی یه خانواده

ی عزیز همه چیز عملیات همه چیز لو نره با وصیت نامه کنم؛ اما اگه توی ایندونم. درکتون میبله می_

 شه.روشن می

 اساس گفت:با امیدی بی

 تونم از سردار بخوام متن وصیت نامه رو تغییر بده.می_

 به این امید واهیش پوزخند زدم.

 کنه؟کنید سردار همچین کاری میواقعا فکر می_

 درمونده نگاهم کرد.

 من اجازه بدم پسرم بره تو دهن شیر.شه خب نکنه، این دلیل نمی_

 کنه آیهان پسر احمدآقاست و ممکنه به خاطر همین کینه اونو بکشه؟ترسیدین چون پاشا فکر می_

 نداخت.یید حرفم بود؛ حرفی که بندبند وجود خودم رو هم از ترس به لرز میأسکوتش به معنی ت

 بود از روی تخت بلند شدم. ایستادن رویبا دلی که بیشتر گرفته بود و فکری که بیشتر مشوش شده 

پاهام سخت شده بود. ترس بدترین درد دنیا بود، دردی که دارویی برای درمانش وجود نداشت. از پا درت 

واری زندگی کرده به اومد. تصور این که سمن یک عمر با چنین درد جنونآورد؛ اما از پا در نمیمی

 گی با ترس واقعا سخت بود.. سخت بود، زندکرددلسوزی وادارم می

ها داشت تمام دردهاش رو سمن ساکت بود؛ اما حتم داشتم که ذهنش پر از فریاده. مثل تموم این سال

ه گرمی بتونست کمی دلریخت. به جای خالی مرتضی نگاه کردم. کاش بود، حداقل میتوی خودش می

ونست، شاید بعد از این همه سال اون دهمسرش بده، شاید هم نبودش بهتر از بودنش بود. کسی چه می

ها رو، تمام ها رو، تمام این ترسمرد برای این زن هنوز اجباری از سر ناچاری باشه. و سمن تمام این تلخی
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این اجبارها رو تنها برای پسرش به جون خریده بود. عاشق منی بودم که امروز رخ به رخ سردار ایستادم 

گیرم، حتی اگه ته این تصمیم ختم بشه به مرگ تم طالق نمیو چشم توی چشمش محکم و مصمم گف

آیهان، یا سمن عاشق بود که این همه سال از درون زخم برداشته بود و از بیرون به روی پسرش لبخند 

 زده بود؟

 قبل از این که از اتاق خارج بشم صدام زد:

 مهرو؟_

 ایستادم.

 بله؟_

 زده.نگاهم کرد؛ شرمنده و خجالت

مرتضی ازدواج کردم خواستم برای پسرش مادری کنم اما نشد. نتونستم. نفرتم نسبت به پدرش وقتی با _

 کشیدم رو از پوالد گرفتم.بهم چیره شد و تقاص عذابی که از بودنِ مرتضی توی زندگیم، می

هاش ه چشمای بلحن خجول و نگاه غمگینش از بین رفت و کینه و تنفر سر کشید بین کالمش و برق تیره

 انداخت.

م. کشیدزد تا چه حد درد میکشید و سر کوفتم میام رو به رخم میدونی وقتی مرتضی گذشتهنمی_

 خواست به مرتضیرم احمد خدا بیامرز بود. دلم میانگار تنها کسی که باور داشت من خطا نرفتم و نمی

به  بینه؛ واسه همینناهکار میهای کثیف ماست که اونا رو گگناهند و این چشمها بیثابت کنم گاهی آدم

د ام رو به صورتم کوبیپوالد تهمت زدم و هیچ وقت پشیمون نشدم؛ چون از اون روز به بعد هر وقت گذشته

ی کوبیدم توی پسرش رو میمنم کار نکرده« ترسم دخترمم یه الابالی عین مادرش بشهمی»و طعنه زد 

چ وقت دوست نداشتم سارگلم با پسر اون ازدواج کنه. کشید. از طرفی دیگه، هیصورتش و اون خجالت می

وقتی هم آیهان موافقتش رو با ازدواج پوالد و سارگل نشون داد بیشتر ترسیدم. به خاطر همین کاری 

تونم مخالفتم رو ابراز کنم. این کارم مصادف دونستم خودم نمیی پوالد خراب بشه؛ چون میکردم که وجه

خواستم موقع رسمی شدن همه چیز ها. میهای مرتضی و فاش شدن واقعیتشد با عملی شدن تهدیدمی

به گوش سردار برسونم که پوالد قصد داشته به سها دست درازی کنه، اون موقع خود سردار خود به خود 



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1111 
 

داد رو از دست این مردک نجات زد و امانت احمد رو که برای مرتضی بوی پول میهمه چیز رو به هم می

 ا شما سر رسیدین و پوالد خودش با نشون دادن مخالفتش پدرش رو سر جاش نشوند.داد؛ اممی

شما حق نداشتین انتقام کارهای مرتضی رو از پوالد بگیرید. با این کار فقط به دختر خودتون آسیب _

الزم نیست به من توضیح بدید؛ چون این توضیح رو بعالوه یه عذرخواهی و حاللیت به پوالد  زدید.

 بدهکارید. 

د. کراون در جوابم حرفی نزد و من از اتاق بیرون رفتم. با دیدن حال بد سمن وجدانم نفسم رو تنگ می

زن یک درمان ناچیز  تونستم با قبول کردن شرط سردار بعد از این همه سال میون دردهای اینمن می

بشم؛ اما با خودخواهی به تمنای قلبم گوش داده بودم و از آیهان نگذشته بودم. و بدتر از همه این آزارم 

فت گهاش میایستاد و از شرط و شروطداد که هنوز پشیمون نشده بودم. هنوز هم اگه سردار مقابلم میمی

م ریحانه رو کنار آیهان تصور کنم، اون هم به عنوان تونستای نمیگرفتم. ثانیهمن همین تصمیم رو می

 همسرش!

هایی که دچار سردرد به اتاق خودمون رفتم. آیهان روی تخت به پهلو دراز کشیده بود و مثل تموم وقت

 شد بالشت رو روی سرش گذاشته بود.می

هام شدم. اسروسری رو از سرم کندم و روی تخت پرت کردم. به سمت کمد رفتم و مشغول تعویض لب

هام رها شد. کمی مقابل آینه ایستادم. کلیپس مزاحم و آزاردهنده رو از موهام جدا کردم و موها روی شونه

 تر شد.از سنگینی روی دلم کم شد و تنفس هم برای خودم، هم برای تار به تار موهام راحت

این عملیات شوم که گره خورده تموم روز رو فکر کرده بودم. به چیزهای ترسناک، به برنگشتن آیهان از 

های شخصی پاشا و قرار گرفتنش مقابل پلیسی که از گوشت و خون ی سمن، به کینهبود به گذشته

خودش بود، به حرص و خشمی که از مالقاتم با سردار به یادم مونده بود و حتی به حکم قصاص شیرین 

مادرش دل خوش شده بود به قند و شد که بعد از مرگ که اجرا شدنش منجر به شکستن پوالدی می

 نباتش.

اومد ام که تمومی نداشتند و هم از این که هیچ کاری از دستم بر نمیخسته بودم؛ هم از فکرهای آشفته

 جز سپردن خودم و آیهان و زندگیمون به دست خدا.
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ت، داخل ی آیهان روی تخشونه رو روی میز برگردوندم. چشم بستم روی تصویری که از تن مچاله شده

گذشت آینه نقش بسته بود. وقتی برگشت به خونه و نگاهم قفل نگاه سیاهش شد تموم مدت از ذهنم می

ی مادرش و پیوند خونیش با پاشا بغض رو مهمون و تصور حالش بعد از فهمیدن گذشته« اگه بفهمه...؟»

ست و این شکستن شکهای باغ میهای رقصون درختکرد. شک نداشتم که درست مثل شاخهگلوم می

 آورد.دلم رو به درد می

ای رنگم رو چنگ زدم و روی تاپ نازک و کوتاهم پوشیدم. به تراس از روی صندلی میز توالت بافت نسکافه

دونستم سردردهای مدام این روزهاش جدا از این که به خاطر فشار رفتم و پشت سرم در رو بستم. می

 کنه.آورد هم ربط پیدا میبودن زمستون می کاریشه به هوای سردی که خبر از نزدیک

های تراس ایستادم و به باغی که توی سکوت شب غرق شده بود چشم دوختم. گاهی وزش باد مقابل نرده

 کرد.های خشک کف حیاط رو به حرکت وادار میآورد و برگها رو در میصدای شاخه

ب داغ شسته بود وا رفته و گشاد شده بود و بافتی که هنر دست مادری بود بعد از آخرین باری که با آ

هام رو روی هام پایین کشیدم و دستهاش رو تا نوک پنجهزد. آستینحاال توی تنم حسابی زار می

 های حفاظ گذاشتم.نرده

ر های پگذشت. بدتر از شبگذشت، با غم و غصه و دل گرفته میهایی بود که دیر میامشب از اون شب

 تونستی گریه کنی.خواستی اما نمیکه می هایی بودگریه شب

ی بابا تنها دلیل گرفتن دلم نرسیدن به رویای شیرین بالرین شدن بود؛ اما حاال دوران مجردیم، توی خونه

تری بودم؛ مثال حفظ زندگیم، مثال سالمت تر و البته مهمهای پررنگجا، توی باغ زرنگارها درگیر دغدغهاین

کرد ن نرفتن باورهاش و نفهمیدن واقعیت تلخی که سردار داشت ازش سواستفاده میتن شوهرم، مثال از بی

 برای انتقام جویی.

 زیرلب با لبخندی تلخ با خودم زمزمه کردم:

 مثال مادر شدن._

صدای باز شدن در تراس به گوشم رسید. برای این که مطمئن بشم بغضِ از سر درموندگی، توی گلوم 

ه هام سرایت کردهام رو زیر چشمم کشیدم. نم خیلی کمی به مژهانگشت اشک نشده خیلی سریع نوک

 کردم.هام بیرون میکرد غم توی دلم رو با اشک از چشماومد و دست دور تنم حلقه نمیبود و قطعا اگه نمی
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با چسبیدن تنش به تنم سرما معنی خودش رو از دست داد و جسمم درگیر گرمای حضورش شد. صورتش 

ا های گرمش آشنپریشون موهام فرو رفت و نفسش پهن شد روی تار به تاری که با عطر نفسالی خرمن 

 بودند.

 صداش آروم بود؛ اما لحنش دلگیر.

 اینو یادت رفت ازم بگیری._

ای رو که دل بسته بودم به سنگ ماهش، مقابل صورتم گرفت و درست عین خودش آروم زمزمه گوشواره

 کردم:

 یادت بیاد که یه امانتی پیشت دارم. شایدم منتظر بودم تو_

 ای نرم؛ اما پر از عطش کاشت. ی گوشم بوسهگوشواره رو به گوشم بست و بالفاصله روی الله

 قرار گفت:عطر گالیه از بین کالمم به مشامش رسیده بود که بی

 خوای عین مادر توی این چهار روزی که هستم خون به دلم کنی؟تو هم می_

ی هام رو از روی نردهی پهنش تکیه دادم و دستشت سرم ایستاده بود سرم رو به سینهطور که پهمون

 های گرمش که روی شکمم قفل شده بودند گذاشتم.سرد به روی دست

 معلومه که نه._

 پس چرا توی سرما ایستادی؟_

 اومدم یکم هوا بخورم._

خود زندگی بود. از فکر این که  هاش لمسهاش روی گردنم نشست. چشم بستم، با آرامش. حس نفسلب

تر از قبل به گلوم حمله کرد. من با این ترس رحمانههای گرمش بغض بینباشه، نه عطر تنش، نه نفس

 آوردم.دووم نمی

 رد:پچ ککشید پچکرد و حریصانه عطر گردنم رو بو میی گوشم بازی میهاش روی اللهدر حینی که لب

 زدی اما واینستادی جوابتو بگیری.امروز توی محل کارم یه حرفی _

شرف رخش ماش کج کردم تا به نیمکرد. سرم رو روی سینههای ظریفم پشت دستش رو نوازش میانگشت

اش فهمید که سرش رو روی صورتم بیشتر خم کرد و ام رو از تنظیم سرم روی سینهبشم. انگار خواسته

 هام گرفت.ای از لببوسه
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 ی یا جوابتو بدم؟خوای فرار کناالنم می_

هام رو دور گردنش حلقه کردم. برای فرار از افکار تر از خودش توی بغلش چرخیدم و دستتاببی

رس گیر تمالیخولیایی توی ذهنم به آغوشش پناه بردم و این کارم منجر به پیدا کردن درمانِ دردِ نفس

لم کنار این مرد کم از معجزه شد. آغوش امنش بهترین تسکین برای ذهن ناآرومم بود. خوب شدن حا

 تونست ازم بخواد از این معجزه دست بکشم؟نداشت، سردار چطور می

لغزید که هاش میقرار روی لبهام چنان دلتنگ و بیهام چنان چنگ زده بود به موهاش و لبپنجه

 زد. های پر از تمنام لبخندی مملو از مهرهاش قاب گرفت و به چشمای صورتم رو با دستلحظه

 ی آرومش میون هوهوی باد به گوشم نشست:زمزمه

 رو.عاشقی کردن با تو قشنگه ماه_

ام به و با اشتیاق برای شکار خنده همین جمله برای از پا در آوردن بغض سنگین گلوم کافی بود. خندیدم

 هام هجوم آورد.لب

د. ای پرت شم گسسته، به گوشهای رنگ با همون الیاف از همدتی بعد توی اتاق بودیم. بافت نسکافه

صدام  اشهای تشنهام و بعد گرفتار شدن پوست گردنم بین لبهاش روی پوست سفید شونهحرکت لب

اش رو روی چشم خمارم نشوند و به سمت میز توالت رفت. ایستادن روی پاهام رو در آورد. آخرین بوسه

ای که برام غریبه بود به . همراه با بستهادهام دنبالش راه افتسخت شده بود. روی تخت نشستم و چشم

هاش به سمتم برگشت. خم شد به طرفم و تنم روی خوش خواب تخت پهن شد. نگاهم از روی چشم

بدنت به قرص ضدبارداری حساسیت نشون » هاش لغزید و صدای دکتر توی گوشم پیچید سمت دست

ی زمین انداختم. با تعجب نگاهم کرد که یقههویی بسته رو از دستش گرفتم و روی خیلی یک«! داده...

 هاش پچ زدم:شرتش رو به سمتم خودم کشیدم و نزدیک لبتی

 نیازی به این کار نیست._

 با تردید نگاهم کرد.

 االن زمان مناسبی نیست مهرو._

 پلکم پرید و لب هام لرزید. بغض صدام رو نازک و مضحک کرده بود.

 چون ممکنه برنگردی؟_
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 هام پلک بست.ی اشک حلقه زده توی چشممستاصل رو

 اما تو قول دادی برگردی._

کرد صدای مطمئنش سکوت اتاق هاش وسط ابروهام نشست و بعد در حالی که قفل لباسم رو باز میلب

 رو شکوند و دلم رو قرص کرد:

 سر قولمم هستم._

 *** 

مرد واحد رو به رویی نگاه انداختم.  دستم رو یک بار دیگه روی زنگ آپارتمان فشار دادم و زیر چشمی به

های خریدش رو روی زمین گذشته بود و کامال مصنوعی تظاهر به گم کردن کلیدش مردک فضول نایلکس

برد. چهره و فامیلش هنوز یادم هاش فرو میتک جیبهاش رو توی تککرد و برای چندمین بار دستمی

طور ابرو در هم کشیده بود و در حالی ی زنده بود که اینی منم هنوز توی ذهن آقای کاظمبود، انگار چهره

کرد. شاید حق داشت، به هرحال پوالد یک اش بود گاهی با سوءظن نگاهم میکه دنبال کلید مفقود شده

دادم که به این راحتی هر کسی رو قضاوت مرد مجرد بود توی این ساختمون؛ اما این حق رو بهش نمی

 گذشت که شاید من خواهر پوالدم؟نمیکنه. چرا از ذهن مسمومش 

با این که جواب سالمم رو سرسنگین و زیرلبی داده بود، اون هم با روی ترش و اخم آلود؛ اما من لبخندی 

 به لبم چسبوندم و کامال عادی گفتم:

 انگار برادرشوهرم نیستن._

، کر انگار کلیدش رو پیدا کرداش ایجاد نشد؛ اما خداروشاش و نوع نگاه بدبینانهتغییری توی حالت چهره

 اونم توی جیب شلواری که تقریبا پنج بار جلوی چشم خودم دست کرده بود داخلش!

 ایشون معموال عادت ندارن در رو روی کسی باز کنند._

اشت و هاش رو بردقبل از این که فرصتی برای سوال پرسیدن و فهمیدن معنی حرفش پیدا کنم نایلکس

ی منم بسته شد. با اخم به طرف در چوبی ر رو با پاش بست و دهن باز شدهاش رفت. دداخل خونه

تم. ای بود، شماره تلفن پوالد رو گرفبار به جای فشار دادن زنگ آپارتمان که گویا کار بیهودهبرگشتم. این

 برعکس تصورم زود جواب داد:

 بله؟_
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شیرین بود. نفس عمیقی کشیدم، توی اش قطعا مربوط به حکم دادگاهِ آخر حوصلهصدای خشک و بی

 چنین وضعیتی حرف زدن با پوالد سخت بود.

 خونه نیستی؟_

 ی سمج پشتِ در تویی یا کاظمی؟این کنه_

 اومد مبهوت و متعجب پرسیدم:زمان که نگاهم بین واحد آقای کاظمی و در واحد پوالد به گردش در میهم

 کنی؟!ای و در رو باز نمیخونه_

 ی پوالد صدای بوق توی گوشم پیچید. وقتی درِ مقابلم باز شد جواب سوالم رو هم گرفتم.به جای صدا

 ها باز کنم؟چرا وقتی برای استراحت میام به این سگدونی در رو روی مزاحم_

هاش توی این مدت بوده خوابیهای سرخش که قطعا ربطی به گریه نداشت و تاثیر بینگاهم توی چشم

هاش رو با باز حرف آقای کاظمی رو درک کردم، پس پوالد کال عادت داشت مهمونمیخکوب موند. معنی 

 اش رد کنه.نکردن در خونه

 شه بیام داخل؟می_

 نگاهش از پشت سرم تا در آسانسور گذر کرد. پرسید:

 شوهرت کو؟_

 سرکار._

 تر شد.اخمش غلیظ

 تنها اومدی؟_

 اشکالی داره؟_

 رشوهرت شاید اشکاالتی داشته باشه.از نظر من که نه؛ اما از نظر ماد_

 رفتم زیرلب گفتم:لش دادم. در حینی که با چشم غره داخل میرو روی در فشار دادم و به عقب هُ دستم

 چرند نگو._

 ش بیشتر با خودش بود تا من:در رو پشت سرم بست و حس کردم خطاب غرلندِ زیر لبی

 بیعیه که توی رابطه با زن داداشم محافظه کار باشم.چسبونند طی من و خواهرم انگ میوقتی به رابطه_
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دلم براش سوخت؛ اما وقتی نگاهش کردم حس ترحمم از بین رفت. این مردی که محکم و استوار رو به 

کرد احتیاجی به دلسوزی نداشت. های سرخ نگاهم میروم ایستاده بود و با ابروهای گره خورده و چشم

های تیزی برای دفاع مال مشخص بود نیازی به دلسوزی نداره؛ چون پنجهای بود که کاگرگ بارون خورده

 از خودش داشت و قطعا کم آوردن و باختن براش اتفاق خنده داری بود.

کاناپه تصویری از لجن کف دریا و ها رفتم. رنگ سبز بد زیر نگاه خیره و منتظرش به سمت کاناپه

های دستم پیدا بود شلوارکِ روی چندشی که از حالت انگشت های تهوع آور، توی ذهنم رقم زد. باهغورباق

تک اش ترک برداشته بود گذاشتم. تککاناپه رو کنار زدم و جاسیگاری کریستال رو روی عسلی که شیشه

دادند که حال صاحب خونه خرابه؛ از فیلترهای انبوه شده توی جاسیگاری بگیر وسایل خونه شهادت می

به  داد اما کسیکاناپه چپه شده بود و سوت کتری که خبر از جوش اومدن آب میتا بطری آبی که پایین 

 رسید.فریادش نمی

تکلیف طور بالهمون با دیدن خاکستر سیگاری که روی کاناپه ریخته شده بود از نشستن منصرف شدم و

 خره طاقت پوالد تموم شد و گفت:ایستادم. باأل

 غرض از مزاحمت؟_

 اد شدی؟کی از بازداشتگاه آز_

 پوزخند زد.

 کنه؟از دسته گالش تو خونه هم تعریف می_

 ام رو بخورم. از لحنش کامال پیدا بود تا چه حد از دست آیهان عصبیه.سعی کردم خنده

 تون بودم. اتفاقی فهمیدم.نه، دیروز اداره_

ی ستهبین ببدون این که برای دلیل رفتنم به محل کارشون کنجکاوی کنه به عسلی نزدیک شد و از 

 سناتور شرابی یک نخ بیرون کشید.

 دیشب آزادم کرد._

 و ریشخندی زد. وَری کج شدلبش یک

 دم دمای صبح دستور داده بود آزادم کنند._
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سیگار کنج لبش جا گرفت و برای پیدا کردن فندک کمی چشم چرخوند. در آخر الی درز کاناپه پیداش 

 زمان با صدای روشن شدن فندک به گوشم رسید:همکرد و خم شد برای برداشتنش. صدای خودش 

 خوابم.شه؛ اما من اون تو تخت میوقتی من بازداشتگاهم اون بیشتر از من این بیرون اذیت می_

کرد نبود. مثل یک نارگیل بود؛ از بیرون سخت و زمخت و گفت؛ پوالد این چیزی که تظاهر میدروغ می

کاکتوس بود؛ در ظاهر تلخ و خطرناک بود؛ اما در باطن گل بود.  از درون شیرین. اون هم از نظر من یک

 کرد.یک گل که تظاهر به خار بودن می

هاش جدا کرد و بین خودش رو روی کاناپه پرت کرد. کام عمیقی از سیگار گرفت و بعد سیگار رو از لب

 ز دهنش بیرون فرستاد.ش گرفت. در حالی که نگاهش به صورت من بود دود رو ادو انگشت اشاره و میانی

 .دادحالت سرد نگاهش خبر از ناامیدی می

بار با حرص بیشتری از سیگار خوش بوش کام شکوندم. این« چون اون دوستت داره»سکوتم رو با گفتن 

 گرفت.

 کرد.اگه دوستم داشت گزارش شیرین رو دست کاری می_

 منطقی پوالد.خیلی بی_

 خواد.دوست داشتن که منطق نمی_

ام رو از پوالد نگرفتم. فیلتر سیگار رو روی دیگه خاکستر روی کاناپه مهم نبود، نشستم و نگاه درمونده

م رسید و اون خنثی، سوراخ شدن روکش ی کاناپه خاموش کرد. بوی سوختن روکش کاناپه به بینیدسته

 ای رو تماشا کرد.پارچه

هان انقدر کهنه شده که یا باید دورش بندازیم ی شکرآب من و آیبرو سر اصل مطلب زن داداش، میونه_

 یا حلش کنیم که البته حل شدنی نیست و من بیشتر تمایل به بیرون انداختنش دارم.

 انصافی نکن پوالد.بی_

 گفت: یتندبا لحن بد اخالق شد و 

 ند.ها وارد مسائل مردونه بشدونم آیهان نفرستادت، اون هیچ وقت خوشش نمیاد زنحرفتو بزن. می_

وک هام رو با نهای شالم کشیدم و دو طرف بارونی نخودی رنگم رو به هم نزدیک کردم. لبدستی به ریشه

 زبون خیس کردم و در آخر چشم توی چشمش با لحنی مملو از خواهش کمک خواستم.
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 کمک کن یه جوری مانع رفتن آیهان به این عملیات بشم._

 ام رو درک کرد که با تمسخر خندید.لهنگاهم کرد و بعد جم و مبهم چند لحظه منگ

 چطوره ماشینش رو پنجر کنیم؟_

 نالیدم:

 پوالد!_

 خیز شد.هایی باریک شده به جلو نیماش رو از کاناپه گرفت و با چشمتکیه

 شدی سرباز سمن عروس خانوم؟_

 منظورت چیه؟_

 فهمی.منظورمو خوب می_

 گفتم:دونه، برای همین دونستم از گذشته چیزی نمیمی

 ی منظورت نشدم.من واقعا متوجه_

ترسه و مخالفشه سمنه؛ چون شوهرش به دست پاشا کشته شده و تنها کسی که از این عملیات می_

 ترسه پاشا داغ پسرشم مهمون دلش کنه...می

 خیلی سریع حرفش رو بریدم.

 خدانکنه._

 د:و با ناراحتی مصنوعی لب برچی هاش دادبا حالت متمسخری چینی به پیشونیش انداخت. قلی به مردمک

 زبونت الل._

ی سناتور رو برداشت. درست وقتی که یک نخ از بسته بیرون کردم. دوباره بسته تماشاشتوی سکوت 

 کشید توصیه کرد:می

 تونه مانع رفتن آیهان به این عملیات بشه مرگه.الکی خودتو به زحمت ننداز عروس، تنها چیزی که می_

 هاش گرفت و قبل از روشن کردنش گفت:بسیگار رو بین ل

 مرگ تو، مرگ مادرش، و حتی مرگ من._

ی ی فلزی فندک به شیشهسیگار رو روشن کرد و فندک رو روی عسلی پرت کرد. صدای برخورد بدنه

 هام رو که از روی هم برداشتم با پوزخند پوالد مواجه شدم.عسلی باعث شد تند پلک بزنم. پلک
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 رسونه.چهلم تاثیر داره، بعد از چهلمون خودش رو به عملیات میالبته اونم تا _

 عصبی غریدم: 

 چرند نگو پوالد._

 هاش برداشت و با هر کلمه حجمی از دود رو بیرون فرستاد.سیگار رو از بین لب

 کنه و یکیسازه. یکی رو قاتل میها چی میدونی نفرت از آدمگه تویی. تو نمیاونی که داره چرند می_

دونستی آیهان یه زمانی دوست داشت ای و یکی رو هم عین آیهان پلیس. تو میرو دیونه. یکی رو عقده

شد؛ اما وقتی خبر مرگ پدرش رو شنید ارگ هاش ارگ و گیتار پیدا مینوازنده بشه و قاطی اسباب بازی

ون فکر انتقام و خ و گیتارش رو انداخت دور و اسلحه و فشنگ جایگزینش کرد. کسی که این همه سال با

کشه؛ چون تمام عمرش خودش رو، خواهی پدرش بزرگ شده نه با حرف من، نه با حرف تو پا پس نمی

 داغ دلش رو، درد یتیمیش رو با فکر تقاص گرفتن از پاشا آروم کرده.

اش رو برای تاکید حرفش خم شد به جلو و رخ به رخ و چشم توی چشمم، در حالی که انگشت اشاره

 داد ادامه داد:م تکون میمقابل

 تونی مانعش بشی.مهرو وقتی مادرش نتونسته جلوش رو بگیره تو یکی که به هیچ وجه نمی_

 هام رو از اشک پر کرد.ی چشمبغضی که حمله آورده بود به گلوم خش انداخت به صدام و کاسه

 اما ما تازه ازدواج کردیم پوالد._

 رحمانه در جوابم گفت:پوالد بی

 کردی.گفتی باید به این جاشم فکر میی داشتی به یه مرد نظامی بله میوقت_

 کنم کمکم کن.پوالد فکر کن منم خواهرتم، خواهش می_

 مالحظه نیشخند زد.بی

 دم.من هیچ وقت خواهرمو به یه نظامی نمی_

 کنترلم از دستم خارج شد و داد زدم:

 ممکنه هیچ وقت برنگرده.لعنتی تو وجدان نداری؟ این عملیات خطرناکه، _

دیدم. نگاه سخت و عصبیش رو از ی اشکم میهاش رو از پشت پردهفکش منقبض شد. حرکت آرواره

 هاش هویدا بود توی جاسیگاری خاموش کرد.هام کند و سیگار نصفه رو با نفرتی که از فشار انگشتچشم
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 شورم.ن آیهان میکنم که برنگرده؛ چون اگه برگرده قبر شیرین رو با خودعا می_

درد توی قلبم پیچید و بزاق دهنم تلخ شد. هضم حرفش سخت و غیرممکن بود. از شدت دردی که 

اراده دستم باال رفت تا با یک سیلی محکم نه تنها عقلش رو سر جاش حرفش به قلبم تحمیل کرده بود بی

ن رخیدن کلید توی قفل در آپارتمابیارم، بلکه احساساتش رو هم بیدار کنم؛ اما دقیقا همون لحظه صدای چ

 به گوش رسید. دست من روی هوا خشک موند و سر پوالد خیلی سریع به سمت در چرخید.

 صدای آیهان به گوشم نشست و عطر گرمش به دلم.

 پوالد._

دستم روی پاهام نشست و قسمتی از بارونی توی مشتم مچاله شد. صبح که همزمان با هم از خونه بیرون 

رم باشگاه؛ اما حاال هر دو مقابل هم، خیره مونده بودیم به ره اداره و من گفتم میون گفت میاومدیم ا

های دروغگوی طرف مقابلمون. توی یک دستش یک ظرف پالستیکی بود که بوی برخاسته ازش چشم

ه اجواب سالم آروم من رو با سالم کوت اش یک نون سنگک.آورد، و توی یک دست دیگهخبر از حلیم می

 ی پوالد جواب قانعو سنگینی داد. حتما برای دروغی که گفته بودم و حضورم، صبح اول وقت توی خونه

 زمان با منخواست که من نداشتم، پس فرار رو به قرار ترجیح دادم و از جا بلند شدم که همای میکننده

 :پوالد هم بلند شد و قبل از این که من خداحافظی کنم خطاب به آیهان گفت

 ی من بیرون.دسته کلید رو بذار و گمشو از خونه_

 ای به ظرف حلیم زد.آیهان برعکس انتظارم خندید و اشاره

حدس زدم تو بازداشتگاه بهت سخت گذشته واست حلیم گرفتم با نون تازه. به جبران رفتار بد دیروزم، _

 هر چند که خودت مقصر بودی.

 یلی زیاد عصبی.حوصله بود و کالفه. و البته خپوالد بی

 تو باید خیلی چیزها رو جبران کنی._

ام اش. کیفم رو روی شونهی مردونههای سیاه و چهرهلبخند آیهان محو شد و جدیت برگشت به چشم

 ام رو به بارونی بلندم کشیدم.انداختم و کف دست عرق کرده

 من... من برم دیگه. دیرم..._

 آیهان با نگاه تیزش حرفم رو برید.
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 خوریم.حانه رو با هم میصب_

 تعارف نکرد، دستور داد.

 پوالد راه اتاق خوابش رو در پیش گرفت.

 ذارید. مفهومه؟رید بیرون. دسته کلیدهامم میی من میتونو کوفت کردید از خونهصبحونه_

 آیهان خیلی رک و بدون مالحظه گفت:

 ده پوالد.میهامون حکم شیرین رو تغییر نپشت کردن تو به من و برادرانه_

ی در اتاق خشک موند. با کمی مکث سرش رو به طرف آیهان چرخوند و در دست پوالد روی دستگیره

 لرزه گفت:حالی که حس کردم صداش می

 کنه.اما ندیدنت حس تهوع رو توی وجودم خنثی می_

خواست بهش توهین نمیابروهای آیهان به هم نزدیک شد؛ اما تالشی برای بستن دهن پوالد نکرد. دلم 

خواست این همه پوالد رو دوست داشته باشه که تا این حد در مقابلش کوتاه بشه و بیشتر از همه دلم نمی

ی اپن قدم برداشت. ظرف و نون تازه رو که عطرش اشتهام رو توی اون اوضاع بیاد. به سمت آشپزخونه

 اسفناک تحریک کرده بود روی اپن گذاشت.

بیا بخوریمش. نیم ساعت تمام به خاطر تو توی حلیم فروشی خلیل آقا عالف شدم. لعنتی تا سرد نشده _

 خیلی شلوغ بود.

 ای نون سنگک کند و برای تحریک پوالد با لحن وسوسه انگیزی ادامه داد:تیکه

 طور که تو دوست داری.دو رو خشخاش، همون_

دونست؛ چون من هنوز هم تازه ی من نمیارهدونست. اون خیلی چیزها رو دربمنم دوست داشتم؛ اما نمی

قدر از ازدواجمون نگذشته بود که بدونه من عاشق عطر سنگکم و جون میدم عروس بودم. چون هنوز اون

برای پنیر لیقوان. وقتی هنوز تازه عروسش بودم و هنوز از بودن باهاش سیر نشده بودم، وقتی حتی به 

ره نداشتم، وقتی هنوز یک دل سیر همراه باهاش به زیارت امام های دستمم باهاش خاطی انگشتاندازه

 تونستم اجازه بدم به این عملیات بره؟رضا نرفته بودم چطور می

 پوالد در جوابش گفت:
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جا، توی این لحظه آیهانی یا هنوز یه من خیلی چیزهای دیگه رو هم دوست دارم جناب سروان. اوه این_

 سروان وظیفه شناس؟

کرد؛ خنثی، عادی و حتی با یک لبخند زیرسیبیلی. درست مثل پن تکیه داده بود و تماشاش میآیهان به ا

پدری که اجازه داده بود پسرش با بهونه گیری و داد و بیداد حرص و عصبانیتش رو خالی کنه و منتظر 

 اش بزنه زیر گریه و خیلی سریع براش آغوش باز کنه.بود هر آن بچه

 همین لحظه برادرتم، نه جناب سروان زرنگار. همین االن، درست توی_

هاش آیهان رو آزار نده؛ اما انگار پوالد لب روی هم فشرد تا خودش رو کنترل کنه و بیش از این با حرف

 کنترل خشم درونش سخت بود که مشتش رو با تمام قدرت کوبید روی در اتاق و نعره زد:

 لعنتی._

جا باشم و شاهد حال بد پوالد. حال خودمم دست ت نداشتم اونآیهان لبخند زد؛ اما من ترسیدم. دوس

شدم به ابربهار و شدم حتما از این نقش تماشاگر تبدیل میکمی از حال پوالد نداشت؛ اما اگه تنها می

 زدم.ی نامعلوم و در عین حال ترسناکی که در انتظارمون بود زار میبرای آینده

ی مادرش بذاره و با جون خودش و غالمِ قمر من قرار بود پا به گذشتهشیرینِ پوالد قراره بود قصاص بشه 

به استقبال بازی خطرناکی بره و ماهِ دلی که حاال توی اون لحظه، بعد از ناامید شدن از کمک کردن پوالد 

 مون بد بود. پوالد درد حال بدش رو با متهمکرد. حال همهی سردار فکر میرحمانهی بیداشت به خواسته

کرد و من...! خفقان گرفته بودم. این سکوت زجرآور درد سنگینی رو به قلبم کردن آیهان تحمل می

ی سمن عجین شده بود با بندبند وجودم و با رفتن و کرد. دردی که بعد از فهمیدن گذشتهمتحمل می

رین تاره... درستچام. بیچارهرسید توی قلب بیبرنگشتن آیهان از این عملیات، این درد به ابدیت می

ای نمونده بود به جز ساکت موندن و خاموش نشستن به انتظاره کلمه برای توصیف حالم بود. هیچ چاره

 آینده.

اش و با لحنی آکنده از گرفت و به سمت پوالد رفت. دست گذاشت روی شونهاش رو از اپن آیهان تکیه

 مهر برادرانه گفت:

نیست. ببین چطور حالتو، زندگیتو، روز و شبتو به هم ریخته. اون از شیرین دست بکش. اون مناسب تو _

 گیره پوالد.آرامشو ازت می
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 پوالد سنگدل شده بود. داغ رفتن شیرین ریشه مهر و محبت رو توی دلش خشکونده بود. 

 مهم نیست، همین که انتخاب من آرامشو از تو هم گرفته برام کافیه. _

 من! برادرت! برای چی؟  جنگی؟ بادیونه داری با کی می_

هاش. فکش منقبض شد و ی سرخ چشمنگاه پوالد به سمت من چرخید. اشک جوشید توی کاسه

هاش به حرکت در اومدند. با پوزخندی که درست مثل لبخند گرگی بود که هدفش نشون دادن آرواره

 اش هست گفت:های تیزش برای تهدید طعمهدندون

 کردم برادرمی؛ اما آرامش منو گرفتی و خودت صاحب آرامش شدی.فکر میجنگم. با تویی که با تو می_

 کرد.صدای آیهان هنوز محکم و مردونه بود؛ اما درد از ال به الی جمالتش سرکشی می 

 دونم تو دلم چه غوغاییه.پوالد همه چی از بیرون از چشم بقیه قشنگه؛ اما من فقط خودم می_

اش درست عین یک گرگینه گلوم رو درید و ش و حس کردم با جملهپوالد زبون کشید روی دندون نیش

 خودش رو از خون شاهرگ من سیراب کرد. 

 خوای بگی خوش بودنت کنار مهرو نمایشیه و دلت هنوز عزادار عشق شکیباست؟یعنی می_

آیهان  تاش زیر دس؟ همونی که پروندههای پر از بهتم دیدم. شکیبا کی بودشوکه شدن آیهان رو با چشم

 کردم آقای شکیباست نه شکیباخانوم! ؟ همونی که احمقانه فکر میبود

آیهان نگاه از منی که ماتم برده بود و درست عین یک نخل خشکیده ایستاده بودم گرفت و رو به پوالدی 

 خندید، گفت:هاش پیروز میکه حاال لب

کردی. اگه جوهر خودکارتو و پاره نمیکردی مشق شبمقدیما معرفت داشتی. اگه دفترم رو خط خطی می_

ی گفتکردی و با شهامت میریختی در عوضش جلوی غرغرهای مامان سینه سپر میرو روپوش مدرسم می

کردی در عوض پنچرش ام رو یکم خالی میهای دوچرخهکار منه انقدر سرکوفتش نزن. اگه باد چرخ

 کردی تا کله پا نشم. نمی

 تلخ خندید. 

ام؛ یقهتو گذاشتی روی شقهای نامعقولت رد کردم اسلحهتوجه به خواستهحتی وقتی گزارش شیرین رو بی_

روی شقیقه ی برادرت! ماشه رو چکوندی؛ اما بازم مرام به خرج دادی و اسلحه خالی رو روی برادرت 

 کشیدی ولی حاال با یه کلت پر زندگیم رو نشونه رفتی. 
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های آیهان احساساتش غلیان کنه با حفظ نیشخندش ای از حرفون باشه یا ذرهپوالد بدون این که پشیم

 گفت:

 وقتی من آرامش ندارم برادرمم نباید آرامش داشته باشه. _

 ی پدرم پیدا نشه هم نخواهم داشت.نداشتم. ندارم. تا زمانی که جنازه_

 ی ما آدما یه خدای دوم داریم. پدرت خدای دومت بود، نه؟ همه_

 ان با سکوت جوابش رو داد و پوالد سکوت اون رو جواب مثبت تعبیر کرد. آیه

خدای دوم من مادرم بود، مادرت اومد جاشو گرفت. بعد از مادرم سها شد خدای دومم، مادرت ازم _

 گرفتش. بعد از سها شیرین شد خدای دومم، تو ازم گرفتیش. 

و پدرت برام پدری نکرد؛ اما ما دست برادری دادیم. من و تو توی یه تیمیم پوالد. مادرم برات مادر نشد _

یادته؟ اگه مادرم جای مادرتو گرفت پدر تو هم جای پدر منو گرفت. تالفیشو سر تو در آوردم؟ اگه مادرم 

با یه سری افکار پوسیده سها رو از تو گرفت پدرتم به جرم ناتنی بودن هیچ وقت نذاشت من برای سها 

که حاال خواهرم به من داره حسادت و نفرته. تو رو دوست داشت، به قول خودت برادری کنم و تنها حسی 

تو خدای دومش بودی. بهت حسودی کردم؟ نه. شیرین رو من نه، بلکه شکیبا زیرتیغ کشید. مردی اسلحه

معطلی یه گلوله خالی کن تو مغزش و انتقام از سر زندگی من بردار برو سراغ شکیبا، پیداش کن و بی

 ی شیرین رو بگیر. ی از دست رفتهروزها

اش که کرد؛ اما نگاهش هنوز محکم بود و پر از کینه. چونههای سرخ پوالد غلیان میاشک توی چشم

هاش رو روی هم فشار داد و با صدایی که سعی داشت محکم باشه؛ اما خیلی وقت بود که شکسته لرزید لب

 بود لب زد:

کرد؛ اما تی مادرم زنده بود. مرتضی آرامشو به کاممون زهر میمن هیچ وقت آرامش نداشتم، حتی وق_

 وقتی شیرین رو دیدم حس کردم خیلی نزدیک شدم به پیدا کردن آرامش. 

 اون فقط سراب آرامش بود داداش. _

 پوالد اشکش چکید و عربده زد:

 به من نگو داداش._
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داد طور که محکم تکونش میپوالد و همونی خره کنترلش رو از دست داد و چنگ زد به یقهآیهان هم باأل

 تا به خودش بیاد، نعره زد:

های مادرت رو با مرتضی؟ انتقام مرگ گیری؟ انتقام بدبختی؟ داری انتقام چی رو از من میتو چه مرگته_

مادرت؟ انتقام تهمتی که مادرم به تو و سها زد؟ انتقام حکم قصاص شیرین؟ لعنتی... نابرادر... ستوان 

نگار مگه من مادرتو بدبخت کردم؟ مگه من کشتمش؟ مگه من بهت تهمت زدم؟ مگه من قاضی پرونده زر

شیرین بودم؟ مگه من شیرین رو فرستادم قاطی باند قاچاق پاشا؟ نه. نه لعنتی. نه احمق. بفهمم که شیرین 

نه  اش بگیراز عمه فهمی؟ اگه مردی برو انتقامشواش به لجن کشید و فرو بردش توی باتالق. میرو عمه

 اش بودم.منی که فقط مسئول پرونده

 رسه؛ اما تو که بیخ گوشمی.اش نمیاش عشق تو بود. دستم به عمهعمه_

ام از نفس و بغضی که درست مثل بختک افتاده بود به جون گلوم فشرده شدن قلبم، خالی شدن سینه

 . ی حقیقت تلخی بود که پوالد پرده ازش برداشته بودنتیجه

 خندید.  و البته عصبی آیهان با تمسخر

ا جاش عشق من بود؟! شکیبا عشقم بود؟! اگه مهرو االن اینای پوالد. خیلی عوضی شدی. عمهعوضی_

ات رو شناختی و داری زرت زرت ازش استفاده جاست برگه برندهزدی یا چون ایننبود بازم این حرفا رو می

 کنی؟ می

 ست ازدواج ندادی و ردت نکرد؟ نبودی عاشقش؟ بهش درخوا_

دار پوالد رو توی مشتش ی زاویهفک آیهان منقبض شد و چنگ زد به فک پوالد و سفت و محکم چونه

 فشرد.

 شو پوالد. خفه_

با صدای پوزخندم به سکوت پر بهتم پایان دادم. نگاه هردوشون به سمت من کشیده شد؛ پوالد با اخم و 

 که باورش نداشتم. آیهان نگران همراه با ترسی 

شه؟ تازه به حرف اومده. بذار چیزایی که تو پنهون کردی رو از دهن ستوان زرنگار بشنویم چرا خفه_

 جناب سروان زرنگار.
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ی لرزید؛ درست مثل دلم، قلبم و احساسی که بکر بود؛ درست برعکس احساس دست خوردهصدام می

 آیهان. 

 متهم کردن و توهین کردن به آیهان خالی کنه. پوالد هنوز سعی داشت حرص و خشمش رو با

 این بتی که همه از آیهان برای خودشون ساختن پفکیه. لب تَر کنم با فوتی خرد و خاک شیر شده. _

 آیهان پوالد رو به عقب هُل داد و کوبیدش به دیوار. غرید: 

 پوالد طفره نرو، درد تو بگو._

ی آیهان روی تنش به اوج خشم و حرص رسید. محکم آیهان رو پوالد از کوبیده شدنش به دیوار و سایه

 به عقب هُل داد و مشت سنگینش رو کوبید توی صورت اون و درست عین یک شیر زخمی نعره کشید: 

که شده قاتل هامه. درد من عشقیه ی خالی توی قلبمه. درد من تنهاییدرد من درد دلمه. درد من حفره_

 جونم.

وزانش های سکرد به چنگ گرفت و توی صورتش با صورت سرخ و نفسی آیهان رو که فقط نگاهش مییقه

 نعره زد: 

درد من اینه که تو شکیبا رو فراموش کردی؛ اما من هنوز درگیر شیرینم. درست عین یه بیمار سرطانی _

 بینه.هاش میکشه و مرگ رو با چشماش نفس میشه بلکه هر روز با دردهمیره نه درمان میکه نه می

 صداش شکست و بغضش رسوا شد. 

 درد من خوش بودن دل تو بعد از شکیباست و ناخوش بودن دل خودم بعد از شیرینه._

خم شد و روی زمین نشست. به در اتاق خواب تکیه داد و آرنجش رو به زانوش تکیه زد و با پشت دستش 

کرد و من دلم گرفته بود از شدت تنهایی که کرد. آیهان نگران نگاهش می های مرتعشش رو پنهانلب

گیر رو به خاک بماله؛ اما دست خواست با قند و نباتش پوز این حس نفسدورش رو احاطه کرده بود و می

 های بدی دیده بود برای این شبگرد تنها.سرنوشت خواب

 راه با درموندگی بلند شد:هنوز هم بغض داشت و صداش از میون پستوهای بغض هم

غلط کردم دل باختم بهش. غلط کردم. غلط کردنو واسه االن من ساختن که وسط این مسیر عاشقی _

ن گناهی شیریفهمه نه صدای بیواموندم و از تمام دنیا رونده شدم حتی خدایی که نه درد جدایی منو می

 شنوه.رو می
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دیدم به شیرین حسودی کردم و احساس کردم عشق  هاشاون لحظه، وقتی که برق اشک رو توی چشم

 ی احساس هاوش نسبت به سارگل، برام باارزش و محترمه.پوالد درست به اندازه

 آیهان کنارش نشست و با نگرانی صداش زد:

 داداش!_

های پر از تشویش آیهان خسته پوالد عصبی اشکی که از چشمش سقوط کرد رو پس زد و خیره به چشم

 لب زد:

 مشه. تا میام بگخوام این دل المصبو از شیرینی نگاه روشنش بکنم؛ اما نمیخوام ازش بگذرم، میمی_

کنه تو صورتم و یادم میاد که اولین بار که تو اون اتاق مالقات گور بابای عشق و عاشقی مردونگی تف می

شه یو گوشم پر م کشه واسه نگاه معصومشلعنتی دیدمش بهش گفتم مواظب خودت باش و قلبم پر می

جا گه تو مواظبم باش ستوان، من اگه یاد داشتم مواظب خودم باشم سر از اینپناهش که میاز صدای بی

 آوردم.در نمی

 آیهان چشم بست روی حال بدش. درموندگی توی نگاهش جاش رو به التماس داد.

 .مواحمدآیهان یه کاری کن تو دادگاه تجدید نظر بهش ابد بخوره. تو رو روح ع_

 آیهانی عصبی نگاهش کرد.

 به خودت بیا پوالد._

 جا برم.همین یه کارو بکن برام. قول میدم از این_

 آیهان پوزخند زد.

 برای تو ابد با قصاص چه توفیری داره؟_

 پوالد با مکث جواب داد اما با لحنی کامال مطمئن جواب داد.

 خوره.پونزده سال مطمئنم عفو میارزش پونزده سال انتظار رو داره، بعدا از _

 دونستم عاشق با امید زنده ست.امیدوار ادامه داد و من می

شایدم زودتر؛ هفت سال. شایدم ده سال. مهم نیست. فقط نفس بکشه. نفسش قطع بشه نفسم قطع _

 شه آیهان.می

 اشکش چکید و لب زیر دندونش کشید و پریشون حال ادامه داد:



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1129 
 

خوندم ی کوکائین راه انتقام رو مقابل من گذاشت و من چون از چشمات میبسته لعنتی شکیبا با اون_

های بسته گرفت از این که عین من تو اتاق مالقات با دستدل بستی به مهرو ندیدش گرفتم. قلبم درد می

های چرک ببینیش اما نتونی کاری براش بکنی و منتظر حکم قاضی بمونی... تا صادر کنه عشقت و لباس

شی. هایی که من چشیدم رو بچفهمی آیهان؟ دلم نیومد. نخواستم تلخیزنده بمونه یا نه، باید که بمیره. می

قدری با خانواده هست که نیاد پارک پیِ نخواستم چون باور داشتم زنی که بهش گفتم زن داداش اون

زن تو با  یرین به اندازهکوکائین؛ اما تو باور نکردی. باور نکردی داداشت بنجل پسند نیست. شاید شی

ی مادرم نگاهش معصوم بود. لعنت بهت... لعنت به چشمات که فقط اون خانواده نبود؛ اما درست به اندازه

 دویست گرم شیشه رو دید نه معصومیت نگاه شیرین منو.

ور بود. امات مونده بود. شوکه شده بود؛ درست مثل منی که این همه دلدادگی پوالد برام غیرقابل ب نآیها

اش رو راست کرد و روی پاهاش ایستاد. کالفه چنگی به موهاش زد، پوالد هنوز منتظر و زانوهای تا شده

چشم از زمین گرفت و سرش رو که باال آورد نگاهش با نگاه من تالقی  نکرد. آیهاملتمس نگاهش می

شم موندنش سخت بود. به ای بوده چشم توی چی زن دیگهکرد. حاال که فهمیده بودم قبال دل باخته

 ای متوقفم کرد:سمت در قدم برداشتم که صدای پوالد لحظه

 واسه اون جریان برو سراغ سردار._

تی اصدا بیرون فرستادم. از آپارتمان خارج شدم و به تمام کائنبا درد پلک بستم و نفس پر آهم رو آروم و بی

 دم.دادند لعنت فرستال میکه من رو به سمت شرط سردار هُ

های تند آیهان رو پشت سرم شنیدم و خیلی سریع وارد آسانسور شدم. صدام زد؛ اما قبل از این که قدم

حس و حالم بود در های بیی همکف رو فشار دادم و در حالی که نگاهش میخ چشمبهم برسه دکمه

 آسانسور بسته شد و اتصال نگاهمون رو قطع کرد.

*** 

ی بیرون کشیدم. دسته کلیدم رو از داخل کیف پیدا کردم و در باغ رو باز های بارونهام رو از جیبدست

کردم. وقتی از در کوچیک وارد شدم آقاموسی از اتاقک کوچیک نگهبانی متعجب نگاهم کرد. سری به 

هام گذاشتم و هام رو توی جیبهاش جوابم رو داد. دوباره دستمعنی سالم تکون دادم و با حرکت لب

نم بارون آهسته قدم برداشتم. از کنار ماشین آیهان گذر کردم؛ درست عین یه روح. ماشینم نماهمیت به بی
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م دونستخواست زود به خونه برسم، مخصوصا که میرو جلوی ساختمان پوالد جا گذاشته بودم. دلم نمی

ن م، قدم زدخواست حاالحاالها به خونه برسمردی به انتظارم توی خونه نشسته تا حرف بزنیم. دلم نمی

دادم. انگار توی این باغ لعنتی فقط سها و سمن توی این هوا رو به چیزهایی که قرار بود بشنوم ترجیح می

نه، بلکه آیهان هم رازهایی داره. رازهایی که به معنی واقعی کلمه شنیدنشون برام سخته. گاهی ندونستن 

ور طخواست همونو بفهمه و چیزی نگه. دلم نمیکنم آیهان این ربهترین انتخاب بود، و از ته دل آرزو می

 که پوالد گفته بود بتی که از آیهان ساخته بودم بشکنه و آوار بشه روی دلم.

ام پرسه زدن میون مسیرم رو از ساختمون اصلی به سمت باغ کج کردم. دل گرفته و قلب مچاله شده

دم یک روز از رو به رو شدن با آیهان کرطلبید. و من... هیچ وقت فکر نمیهای خشکیده رو میدرخت

 ش فرار کنم.اش و اون عطر گرم لعنتیواهمه داشته باشم و از شنیدن صدای بم و مردونه

د، . لبم به معنی لبخنی ستبر آیهان انداختی پهنش من رو یاد سینهمقابل درخت زردآلود ایستادم. تنه

ام قیقهاش شثل عزرائیل خفتم کرده بود و با اسلحهکج شد. اولین بار که دیدمش، همون شبی که درست م

ی هیکلش کل تنم رو پوشونده بود و اون شب تا صبح زیر ملحفه توی تختم به رو نشونه گرفته بود، سایه

م شاید بازوهاش»سیکس پک پنهان شده زیر لباسش فکر کرده بودم و حتی با خودم زمزمه کرده بودم 

کنم تر. حاال که درست فکر می؛ بود اما با پوست روشن«سحرخیز باشهی مثل جان بازیگر فیلم پرنده

که  کردم، خیلی وقت بودخیلی وقت بود که گرفتار این مرد شده بودم، خیلی وقت بود که بهش فکر می

خواست یک به دام افتاده بودم. برای اولین بار دلم لرزیده و ذهنم پر شده بود از فکر مردی که اول می

اش کنه و حاال همسرش بودم؛ اما الویت اولش های ادارهام رو خوراک سگومم کنه و بعد جنازهگلوله حر

 .نبودم

ی گردنم نشست. نفسش توی سرمای هوا درست به گرمی طلوع خورشید روی گوش و پوست سرمازده

 م پر شد از عطر سکرآور چوب و دود و قهوه.ای چشم بستم و بینیلحظه

 قهری؟_

ی همین هوای مزخرف که قدرت یخ زدن قلبم بودم. فقط کمی دلم گرفته بود، درست به اندازهقهر؟ نه، ن

 رو داشت.
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با قدمی که به جلو برداشتم بین تن سرد خودم و عطر گرم اون فاصله انداختم. شاید عطرش قدرت جادو 

فش؛ برگشتم به طر شد.کردن من رو داشت؛ اما اون لحظه تصور زنی به اسم شکیبا مانع افسون شدنم می

هاش ای رو توی شب تاریک چشمترسیدم به جای تصویر خودم عشق زن دیگهاما نگاهش نکردم. می

نم بارونی که از خاک گل ساخته بود، روی زمین توجه به نماش خم شدم و بیمقابل نگاه خیره ببینم.

جای این درخت به مردم تکیه خواست به ی محکم درخت زردآلود تکیه زدم. دلم مینشستم و به تنه

 کنم؛ اما حاال مطمئن نبودم این مرد مال خود من باشه.

نفس عمیقی کشید و تنها چیزی که دیدم بخار نفسش بود که توی هوا به رقص در اومد. با فاصله کنارم 

زیر  .ی درخت نگاه کردمهای بلند؛ اما خشکیدهنشست و به درخت تکیه زد. سرم رو باال بردم و به شاخه

های درشت و به براقی زمردهای زینتی. زیر این ها کاشته بودیم به باارزشی الماساین درخت خاطره

ای که داخل ساختمون اصلیِ همین دغدغه و فارغ از درد و غصهها از هم گرفته بودیم و بیدرخت بوسه

 زد خندیده بودیم.باغ موج می

 هوا به جا گذاشت.بغضم رو فرو دادم و آهم نقشی از بخار توی 

زیر این درخت برای اولین بار بهم گفته بود دوستم داره... و من حاال عشقم رو زیر درخت زردآلود گم 

 کرده بودم.

 خون پدرت بهانه ست، داری میری تا توی این عملیات به شکیبا برسی._

فاصله شنیدم و بعد بالی هوای باغ و هوای دلم گرفته بود. صدای پوزخندش رو صدام درست به اندازه

 خودش رو: مأیوسصدای 

 واقعا که مهرو!_

های دورش جوری رنگ نگاهم به رو به رو بود. جوی آبی که تا انتهای باغ ادامه داشت خالی بود و سنگ

 باخته بودند که انگار دلتنگ آب زالل تابستون هستند و از درد فراق شکافته شدند.

کرد، پرستار مطمئن و آشنایی بود و مادر بهش اطمینان می جا کارشد که اینشیرین یک سالی می_

جایی که دختر تمیز و مسئولیت پذیری بود مادر داد و از اونکامل داشت. کارش رو هم خوب انجام می

خواست به هیچ وجه از دستش بده؛ اما شیرین مُصِر بود که استعفا بده. بهانه آورد که تصمیم به ازدواج نمی
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خواد کار کنه. مادر ناچاراً قبول کرد؛ اما شرط گذاشت به جای خودش یه آدم مطمئن و نمیداره و دیگه 

 تر و تمیز و مسئولیت پذیر بیاره.

 پوزخند زدم و میون حرفش رفتم:

 اش شکیبا رو آورد و پسر بزرگ خاندان زرنگار بهش دل باخت.شیرین هم عمه_

 با تمسخر خندیدم.

 بندن.ا مردهای پولدار و جنتلمن به خدمتکارها دل میهکردم فقط توی رمانفکر می_

، هاشسرم که به سمتش چرخید نگاه پر تمسخرم با نگاه جدی و اخم آلودش برخورد کرد؛ اما توی چشم

های سیاه فقط تصویر خودم رو دیدم. تصویر ماهی که نقش بسته بود توی شب تاریک روی همون مردمک

ه هاش کا نفس بلندی به خودش مسلط موند و چشم دوخت به پنجههاش دلم رو کمی قرص کرد. بچشم

 مقابلش روی زانوهاش در هم تنیده بودند.

. به ظاهر موقر بود و رفتار مناسبی داشت. از طرفی من بهش دل نباختم فقط... فقط ازش خوشم اومد_

ازدواج با ریحانه هیچ جوره برام من اون موقع تحت فشار اصرارهای مادر برای نامزد کردن با ریحانه بودم. 

گم، شکیبا رو اول به خاطر خودش قابل قبول نبود؛ چون اونو همیشه خواهرانه دوست داشتم. دروغ نمی

خواستگاری کردم و بعد به خاطر خالص شدن از اصرارهای مامان و فرار از ازدواج با ریحانه. برعکس 

؛ اما بعد از دزدیده شدن مدارکم ی طبقاتی بوداصلهانتظارم شکیبا بهم جواب منفی داد و دلیلش هم ف

ی احمقانه برای نزدیک نشدنِ من به خودش و نفهمیدن هدفش ی طبقاتی فقط یه بهانهفهمیدم فاصله

بوده. بعد از این که جواب منفی شنیدم هیچ اصرار و تالشی برای تغییر دادن نظرش انجام ندادم؛ چون 

ی مادر شدم و با ریحانه نامزد کردم؛ اما خیلی زود هم پشیمون شدم؛ ستهخیلی هم مهم نبود. تسلیم خوا

چون واقعا قبول ریحانه به عنوان همسرم برای منی که برادرانه دوستش داشتم سخت بود، به خاطر همینم 

های ژنتیک رو تغییر دادم؛ های الزم رو دادیم جواب آزمایشوقتی برای دائمی کردن عقدمون آزمایش

ی دزدیده شدن مدارک ی من برای مادر خیلی مهمه. دقیقا همون روزها متوجهدونستم بچهچون می

ی پاشا شدم و شکیبا هم به طرز عجیبی غیب شد. سردار بهم فرصت داد تا مدارک و شکیبا رو پرونده

ن، شوهگرم شیشه توی کوله پشتیش توی خون سیصدیزی که دستگیرم شد شیرین با پیدا کنم؛ اما تنها چ

های بود. برادرش و زن برادرش شهادت دادن که مواد مال شیرینه و شیرین ادعا داشت هیچی از نقشه
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دونسته. گزارش شیرین رو خودم برای قاضی فرستادم کنه نمیشکیبا و این که برای یه باند بزرگ کار می

د من امانت بود هم دود شو شیرین منتقل شد به زندان؛ اما اثری از شکیبا پیدا نشد و مدارکی که دست 

 و رفت هوا. منم بازداشت شدم و...

 سرش به سمتم چرخید و نگاهش رو قفل نگاهم کرد.

 .و وقتی آزاد شدم توی بیمارستان با تو آشنا شدم_

، اصال زدی کنج لبش هوای پاییزی دلم رو کمی بهاری کرد. قشنگ لبخند مینگاه عمیق و لبخند ساده

 زد قشنگ بود.د میهمین که به من لبخن

 منکر نشو آیهان، یکی از دالیلت برای رفتن به این عملیات شکیباست. نه؟_

 شکیبا نه، بلکه تسویه حساب باهاش._

 داری میری ازش انتقام بگیری._

 دارم میرم حقم رو ازش بگیرم._

 تونی بدون انتقام واگذارش کنی به خدا.دوستش داری، به خاطر همینم نمی_

 دم.دارم، به خاطر همینم دارم میرم تا بهش ثابت کنم تو رو هیچ جوره از دست نمیدوست _

 نگاه گیج و گنگم رو که دید توضیح داد:

 ی مسلحانه کار شکیبا بود.اون حمله_

 بهت زده توی جام تکونی خوردم. گیج و مبهوت زمزمه کردم:

 یه پیغام از دست شیرین فرستاده بود._

 یید تکون داد.أی توم و نامحسوس سری به نشونهآرلب روی هم فشرد و 

 گیره.شه و تو رو ازم میخواسته بود که طالقت بدم وگرنه دوباره اون اتفاق تکرار می_

 صدا لب زدم:اش نشست و بیناباور دستم روی دست مشت شده

 آیهان!_

 دادم؛ اما نتونستم.خودخواهی کردم، شاید باید طالقت می_

 ی لبش رو باال فرستاد و پلک چپش پرید.گوشه نگاهم کرد و عصبی

 ترجیح میدم تو بغل من بمیری؛ اما مال من باشی تا این که مال من نباشی و دور از من نفس بکشی._
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 یتونست حاصل از یک عشق واقعی باشه. عشقی که درست به اندازهخندیدم. این خودخواهی تنها می

سردار جلوی چشمم به تصویر کشیده شد و صدای خودم توی  جونم گرون قیمت و باارزشه. مالقاتم با

 گوشم اکو شد:

آیهانم، و انقدر نسبت بهش حساس و خودخواه هستم که ترجیح میدم مال من باشه و بره تو  من عاشق_

 قبر تا این که تو قلب من باشه و با ریحانه بره تو تخت.

هام ی کم چشم دوخت به چشماز همون فاصله ای که بینمون بود رو پر کرد و نزدیک بهم نشست.فاصله

 که حاال دلگیر نبودند.

 دونم.خودخواهیه، می_

 دونی؟عاشقیه، می_

 پس هنوزم باورم داری؟_

 خواست از پوالد بشنوم.شنیدم بهتر بود. دلم نمیاگه همون اولش از زبون خودت می_

 حق داری._

ای داره... مهم نیست. مهم اینه که توی گذشتههاتو لمس کردم. هر کسی یه من واقعی بودن محبت_

 حالت فقط من هستم و دلِ تو که گرفتارش کردم.

 هاش درگیر آرامش شد.های سیاهش سرایت کرد و شب چشملبخند لبش به چشم

 شه نری به این عملیات؟می_

 ن.هام تو و سها هستیمهرو من خیلی دلیل برای رفتن به این عملیات دارم. یکی از دلیل_

 من و سها!_

 صل نگاهم کرد و ناچار توضیح داد:أمست

ول بینه سها پیشنهاد دوستیش رو قب. کاوه که میتا سها رو معتاد کنه کاوه از طرف شکیبا اجیر شده بود_

شون کنه؛ اما بازم سها مقاومت فرسته جلو تا با سها صمیمی بشه و اونو وارد اکیپکنه شیما رو مینمی

حمل ی تی بکارت کاسهبرای معاینه شه. تا این که مادر با بردن سهای خودش خارج نمیکنه و از پیلهمی

ی شیما میره برای چند لحظه آروم شدن و شیما هم از فرصت به دست کنه و به خونهسها رو لبریز می

ای که از مصرف مواد به کنه. سها هم که درگیر آرامش و خسلهاومده برای آلوده کردن سها استفاده می
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رسونه. شکیبا دستور میده کاوه به سها تجاوز کنه و ن میشه، شیما و کاوه رو به هدفشودست میاره می

کنه دونم از سر حسودی یا عذاب وجدان؛ اما سعی میبینه نمیوقتی شیما نزدیک شدن کاوه رو به سها می

کنه تو رو در جریانِ بینه سها به خاطر مواد با کاوه قطع رابطه نمیسها رو از کاوه دور کنه؛ اما وقتی می

 نه.کدونسته کاوه اون شب دستوری که از باال گرفته رو حتما اجرا میذاره؛ چون میلد کاوه میمهمونی تو

اش های گرم و مردونههای سردم رو میون دستهاش میخکوب نگاه حیرونم بود دستدر حینی که چشم

 فشرد و قدردان گفت:

 رسید.دادی شکیبا به هدفش میتو اگه اون شب سها رو نجات نمی_

 کائینی که توی گوشی سها جاساز شده بود هم دستور شکیبا بوده؟کو_

 هاش به روی هم سر تکون داد.پلک روی هم گذاشت و با فشار لب

خواست راه انتقام پیش پای پوالد بذاره تا از طریق اون بسته کوکائین تو رو بندازه زندان؛ به خیالش می_

رو  هاشو برعکس نفرتی که نسبت به من داره چشم ام کرداما مثل همیشه پوالد با کارش شگفت زده

کاوه  کرد با دستگیر شدنروی اون بسته بست و شکیبا رو به هدفش نرسوند. هر چند که اگه این کارم می

 شد.گناهیت ثابت میرفت و بیو شیما حقیقت لو می

 چرا؟_

 چی چرا؟_

 بکشه؟ چرا شکیبا سعی داره برای من پاپوش درست کنه یا این که منو_

 نگران و ناراحت نگاهم کرد.

 چون تو زن منی. چون به تهدید شکیبا توجه نکردم و طالقت ندادم._

 اما سها... اون چه گناهی این وسط داره؟_

 گناهش اینه که ناموس منه._

 لنگید. شکیبا با من دشمنکردند. یک جای این معادله میکوبیدن و درد میهام میچشم بستم. شقیقه

 ا باید از کاوه بخواد سها رو آلوده به اعتیاد کنه؟بود چر

 با ترس و لحنی مردد پرسیدم:

 شکیبا عضو باند پاشاست؟_
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 آره._

گرفت. سها دختر سمن جواب معادله واضح بود. پاشا هنوزم داشت از سمن انتقام عشق نافرجامش رو می

مردهایی که نزدیک سمن بودند انتقام  بود و سمن در حال حاضر زن مرتضی بود. و پاشا... پاشای لعنتی از

آبرو کردن دخترش سها. شکیبا به کاوه دستور گرفت. از احمد با خون برادرش علی و از مرتضی با بیمی

همه چیز دستور گرفته بود. بغض مملو از خوفم که اشک شد آیهان با داده بود و خودش از پاشای بی

 هام خیره شد.ی داغ اشکهام توی چشمهص مردمکهای بزرگش صورتم رو قاب گرفت و به رقدست

 رو!ماه_

 رو گفتنش قاتلرو گفتنش آرومم نکرد. ماهرو گفتنش برعکس همیشه تسکین درد دلم نشد. ماهماه

 رو شنیدن برام یک آرزوی محال بشه.هام نشد. وای از اون روزی که همین ماهترس

 نرو آیهان. این آدما خطرناکند._

 شد ترس بود.ها و صداش پیدا نمیگریون خندید. تنها چیزی که توی چشمبرعکس منِ 

 دونستم قراره با چه آدمایی مواجه بشم و چه کارهایی بکنم.وقتی این کارو انتخاب کردم می_

ترسوند. این روزها غرق مرداب ترس شدم. هر گوشه از زندگیم درگیر این شجاعت و جسارتش منو می

ازه اش هنوز تجویی پاشا که بعد از این همه سال کینهی سمن. ترس از انتقامتهترس شده. ترس از گذش

بود. ترس بازی خطرناکی که سردار به راه انداخته بود. حتی ترس از آخرین راهی که برام مونده بود و ته 

 شد به شرط تلخ سردار.این راه لعنتی ختم می

هاش رو از صورتم کندم و دو مچ آیهان نشستند. دست لرزیدن دور هرهام که حاال به طور واضح میدست

هام رو عقب کشیدم. متعجب و های ظریفم قفل کنه دستهای بزرگش رو الی پنجهاون تا خواست پنجه

آورد به سوالی نگاهم کرد. آب تلخ دهنم رو با فشار از کنار بغضی که چمبره زده بود توی گلوم و فشار می

 مضحک کنه فرو دادم و گفتم: تارهای صوتیم تا صدام رو

 تو نباید بری به این عملیات._

ای سخت و سفت بین دو ابروی بلند و پهنش جا خوش کرد. نفس ابروهاش به هم نزدیک شد و کور گره

 تر از هر وقتی ادامه دادم:تر از روز قبل و مصممهاش، محکمعمیقی کشیدم و خیره به چشم

 استعفا میدی از این پرونده._
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 ی ابروهاش باز شد و از شدت تعجب چین افتاد روی پیشونی بلندش و زمزمه کرد:هگر

 استعفا!_

 با تکون محکم سرم جواب بله دادم و اون با تمسخر خندید.

 کنی؟شوخی می_

 کنه تویی.اونی که هوس شوخی کرده و داره با جونش و زندگیمون قمار می_

طور زده شده بود که بدون این که بلند بشه سرش رو هموناز روی زمین بلند شدم. چنان از حرفم حیرت 

 که نشسته بود برای دیدنم باال گرفت.

 اما این ممکن نیست مهرو._

 خب ممکنش کن._

ای محکم بین اش رو گرهصدای مطمئن و محکمم خوشایندش نبود که باز جای بهت و تعجب چهره

 اجزای صورتش دچار انقباض شدند.بار نه تنها ابروهاش بلکه تمام ابروهاش گرفت. این

 تونه مانع رفتن من به این عملیات بشه.انگار فراموش کردی که گفتم هیچی نمی_

 زد و همین اطمینان من رو تا حدی عصبی کرد که داد زدم:زیادی مطمئن حرف می

 ته این عملیات کوفتی قراره به چی برسی؟_

ی پهن و ستبرش قامت راست کرد و ایستاد که با سینهچنان غیرمنتظره از روی زمین جست زد و مقابلم 

 ام حبس موند. درست مثل خودم عصبی فریاد زد:برای یک لحظه نفس توی سینه

 های پدرم.استخون_

صدای فریاد بلندش باعث فرار کالغی از روی درخت گردو شد و قارقارش که نشون از غرغرش بود سکوت 

 باغ رو شکوند.

همه اصرارش برای رفتن، از این نگاه مصممش برای رسیدنش به این رویا هراس  ترسیده بودم. از این

 داشتم.

 خوای بری دنبال رویای خودت؟توجه به رویاهای من میپس بی_

 تونم تو رو توی رسیدن به رویاهات همراهی کنم؟تا به رویای خودم نرسم چطور می_
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داد زدم تا به خودش بیاد و من رو ببینه که ی اُورکت مشکی رنگش و با بغض دستم چنگ زد به یقه

 ی گردنش و لمس نفس گرمش.زنم برای بوسیدن نبض زندهچطور پرپر می

 لعنتی رویای من تویی. تویی که االن رو به رومی؛ اما خیال نداری که تا ابد کنارم باشی._

 من کنارتم مهرو._

 اما تا دو روز دیگه، نه تا آخر عمر._

 .گردم لعنتیبرمی_

 تو حق نداری با رویای من قمار کنی._

 تو هم حق نداری مانع رسیدن من به رویام بشی._

 دلگیر نگاهش کردم.

 کاش رویات من بودم._

ه های تندی کدر مقابل نگاه غمگین؛ اما پر از حرفش قدمی به عقب برداشتم. بهش پشت کردم و با قدم

 هامون بود دور شدم.که تنها شاهد عاشقانهشباهت به دویدن نبود از اون و درخت زردآلویی بی

 داد زد:

 کجا میری؟_

 داد زدم:

 دنبال رویاهای قبل از تو._

*** 

هایی سست و دلی که از شدت آشوب درونم مچاله بیشتر از صد بار طول و عرض اتاق رو طی کردم، با قدم

به روی ساعت دیواری هام هر یک دقیقه های مشت شده از اضطرابم. چشمشده بود؛ درست مثل دست

کردند. مطمئن بودم ها رو دنبال میچرخید و نگاه منتظر و در عین حال نگرانم حرکت عقربهروی اتاق می

های ساعت روی بستر عدد دو خوابیده رسه؛ اما تا حاال که عقربهدرخواست دیروزم امروز به دستش می

 بودند هیچ خبری نشده بود، نه از خودش نه از تماسش.

اتاق با شتاب باز شد و سمن خانوم آسیمه سر توی چهارچوب در قرار گرفت. صورتش درست عین  در

 فروغ بود.هاش بیحال من داغون و پر از تشویش بود، رنگش پریده و چشم
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 های هراسونش فهمیده بودم؛ اما لب باز کرد و از ته گلو صداش به سختی بیرون اومد:با این که از چشم

 اومد. _

 ظه پلک روی هم گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم و بعد چشم باز کردم و مطمئن گفتم:یک لح

 کنم.نگران نباشید. من این موضوع رو حل می_

 از پایان این ماجرا ترسیده بود. 

 نکنه آخرش کارتون به جدایی برسه؟_

 خواستی.شما هم که همینو می_

 دزدید. نگاه ازمو شرمنده منظور گفتم؛ اما سمن خجالت زده بی

 خوام زندگیشو به خاطر من از دست بده.تو شدی زندگی پسرم، من نمی_

 دوباره با اطمینان گفتم:

 نگران نباشید._

 با غم نگاهی به چمدونی که هنوز روی تخت باز بود، انداخت و شرمنده گفت:

 طوری بشه عروس.خواستم ایننمی_

 وار روی بازوش کشیدم.نوازشبه سمتش رفتم و برای آروم کردنش دستم رو 

 خوام.طوری بشه که من میدعا کنید همون_

سمن  هاینه تنها دل من، بلکه شونه« مهرو»ی زمزمه کرد و با صدای بلند آیهان که صدا زد زیرلب انشااهلل

هم لرزید، صداش محکم بود و همراه با رد پای پررنگی از خشم و حرص. سمن قدمی به عقب برداشت و 

 ترسیدم، نه از عصبانیتیلی سریع در رو بستم. به در تکیه زدم و با حال خرابی چشم بستم. میمن خ

 آیهان بلکه از انتخابی که ممکن بود من نباشم. و این تلخ بود، سخت بود، مرگ من بود.

 تم.های روی تخت رو برداشتر شد از در فاصله گرفتم. روی تخت نشستم و یکی از لباسصداش که نزدیک

هایی های بلندش بود. نفسو دقیقا همون لحظه در با شدت باز شد و اولین چیزی که شنیدم صدای نفس

های که درست مثل فریاد بودند؛ فریاد ناباوری، فریاد خشم و حتی فریاد ترس. پشتم به در بود و مردمک

هام رو کردن ترسم پنجهلرزیدن و برای پنهان هام میلرزونم به شومیز کالباسی رنگ توی دستم. انگشت

 ای از شومیز رو میون چنگم فشردم.مشت کردم و گوشه
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دونستم خوشش نمیاد اختالفمون به گوش در رو بست، برعکس تصورم به هم نکوبیدش و آروم بست. می

ی من تنها یک انتخاب برای آیهان کسی برسه؛ اما این فقط آرامش قبل از طوفان بود چون با خواسته

 یا من و زندگیمون یا کارش و خون خواهی پدرش؟موند، می

 هاش شنیدم.هاش رو میون خس خس صدای نفسبه تخت نزدیک شد، صدای قدم

 این چیه؟_

های ای دوخته شد که درست وسط چمدون، روی لباسنگاهم از شومیز کرواتی کنده شد و به برگه

دستش رسیده بود. چشم چرخوندم روی رنگارنگم انداخت. به لطف محمدحافظ خیلی زود و به موقع به 

های به رنگ سیاهش. اسم دادگاه خانواده به چشمم اومد و بعدش اسم خودم؛ کاغذ سفید رنگ و نوشته

ی منی رو که این روزها پر مهرو سعادت و بعد اسم قشنگ اون؛ آیهان زرنگار. مهر دادگاه خانواده خواسته

 کرد.می ییدأم بودم تاز ترس از دست دادن شب آرامش

هاش و خشم از سر عشق توی صداش تسلیم سعی کردم به خودم مسلط باشم و در مقابل ترس توی نفس

 ام، برای رویاهام، برای حفظ زندگیم.نشم و درست عین خودش پا فشاری کنم برای خواسته

حین تا کردنش ی دادگاه به روی شومیز کشیدم و در آب تلخ دهنم رو فرو دادم. نگاهم رو از روی احضاریه

 جواب دادم.

 واضحه._

 تر از قبل، همچنان از پشت سرم شنیدم:صداش رو عصبی

 یعنی چی مهرو؟_

تفاوت بهش انداختم و با عادی ترین لحن ممکن شومیز رو داخل چمدون گذاشتم و برگشتم. نگاهی بی

 گفتم:

 ام رو اجرا گذاشتم.مهریه_

 . بهت زده لب باز کرد:هاش به راه افتادموجی از ناباوری توی چشم

 به همین سادگی!_

 امیدوارم تو سختش نکنی._
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هاش محکم به ای عصبی زد و چنگ انداخت به پشت گردنش و با پنجهمتعجب و مبهوت تک خنده

های قهدونه تا شقیگیره و درد ریشه میشه رگ گردنش میدونستم وقتی عصبی میگردنش فشار آورد، می

اومد درد نبودنش، درد جای خالیش رفت و نمییک درد موقتی بود، اگه میسرش؛ ولی این درد فقط 

 . ابدی و تموم نشدنی.برای من ابدی بود. ابدی و نفس گیر. ابدی و تلخ. ابدی و تاریک

 نگاهم کرد؛ غمگین و دلگیر.

 تو بدم؟واقعا توقع داری مهریه_

تا شاخه گل رز و یک جلد کالم سکه و چهارده تاام چهاردهلحنم چنان ساده و عادی بود که انگار مهریه

 اهلل مجید و شاخه نبات بود.

 ام رو ببخشم.شایدم تو توقع داری من مهریه_

ای، چنان بلند، چنان از ته حنجره و از اعماق قلبش که شوکه و ترسیده مات و دفعهداد زد، چنان یک

 خشک زده نگاهش کردم.

 داد زد که:

 تو بخشیدی.زردآلود گفتی دوستم داری فکر کردم مهریهروزی که زیر درخت _

هام سیل اشک شد بلکه بغض حمله کرد به گلوم، و چنان این حمله خرابی به بار آورد که نه تنها چشم

 ای دردناک شد.قلبمم هر ضربانش شبیه به ناله

 نارمی.منم روزی که زیر همون درخت اعتراف کردی دلت برام لرزیده فکر کردم تا ابد ک_

 تونه برای رفتنش قانع کنه.کرد هرچه صداش باالتر باشه من رو بیشتر میدوباره داد زد، انگار فکر می

 خواد بره تویی.هستم، لعنتی من که هنوز هستم اونی که می_

 هاش دو دو میزد و صورتش سرخ بود.از روی تخت بلند شدم و مقابلش ایستادم. چشم

 زد تو بودی.اونی که اول حرف از رفتن _

 وار شد، انگار خسته شده بود از گفتن این جمله:صداش ناله

 گردم.مهرو من برمی_

 گردم.خیل خب، منم میرم وقتی که برگشتی برمی_

 عصبی خندید.
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 تونی بری.نه! تو نمی_

 خواد جلومو بگیره؟ تو؟ مگه من تونستم جلوی تو رو بگیرم؟کی می_

رم. داری توی شرایط سخت قرارم میدی تا از این پرونده استعفا بدم؛ اما کنی تا نداری این کارها رو می_

 تونه مانع رفتن من به این عملیات بشه.کور خوندی. کور خوندی مهرو. من شب تولدتم گفتم، هیچی نمی

 پوزخند تلخی زدم.

 دونستم.چقدر ارزش داشتم برات آیهان و خودم نمی_

ی خون شده بودند و صداش هاش کاسهاز شدت عصبانیت چشمهام و در حالی که چنگ زد به بازوم

 اش غرید:های کیپ شدههام از بین دندونتر، خیره به مردمکدورگه

مونه، تو حتی یکی دو گه پونزده سال منتظر شیرین میمن برای تو چقدر ارزش داشتم؟ هه پوالد می_

 مونی!ماه هم منتظر من نمی

لرزید و چیزی نمونده بود های گریونم. صدام میاون چشم بست روی چشمام سر خورد و اشکم روی گونه

 هق بیفتم.تا به مرز هق

 زنم، حتی رفتن!انقدر ارزش داری که دارم به هر ریسمانی برای نگه داشتنت چنگ می_

 هاش رو باز کرد و درمونده نگاهم کرد.پلک

 کنارم باش نه مقابلم._

 هق زدم:

 منم بمونم؟شه نری و بذاری چی می_

 درست مثل خودم با حال خرابی زمزمه کرد:

 شه منتظرم بمونی؟چی می_

 ترسم رو فریاد زدم:

 اگه نیای...؟_

 درست عین من هراسش رو فریاد زد:

 اگه اومدم و نبودی...؟_
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های پر از خوفش. حاال هم اون، هم من هر دو دچار حرفش دلم رو لرزوند و نگاهم خیره موند توی مردمک

 یار و از دست دادن آرامش. بودیم؛ درد رفتن درد

 التماس کردم:

 نرو آیهان._

 اون هم درست مثل خودم خواهش کرد:

 رو.بمون ماه_

 ام گره خورده بود رو به سختی بیرونهام پوشوندم. نفسی که توی سینهچشم بستم و صورتم رو با دست

م رحمانه زندگیر خودش بود؟ چقدر بیتونستم بفرستمش به جنگی که دشمن، پدفرستادم. چطور می

 ی زندگیم دست خودم نبود.ی سمن و من چقدر شوربخت بودم که ادامهافتاده بود به دست گذشته

های آیهان از دور بازوهام باز شد و بازوهاش دور تنم پیچ خورد و تنم مهمون آغوشش شد. عطرش پنجه

ام بیشتر شد و با صدای بلندتری ترس از دست گریهتا مغز سرم رسوخ کرد و قلبم آروم گرفت؛ اما شدت 

دید و همچنان برای رفتن و انتقام شنید. حال خراب منو نمیهاش رسوندم؛ اما نمیدادنش رو به گوش

 چاره بودم که انتخاب دوم این مرد بودم توی زندگیش.گرفتن مصمم بود و من... من چه بی

یده بود و تنگ من رو به آغوش گرفته بود و من... هاش درست مثل حصار محکمی دور تنم تندست

 شد.ترسیدم از، از دست دادن این آرامشی که فقط میون بازوهای اون یافت میمی

ترسم بیدار بشم و کنارم نباشه و هاش شبم آروم نشه. من میها با شنیدن ملودی نفسترسم شبمن می

ام ی رویاهترسم. من از زوال دوبارهومدن این مرد میهاش صبحم بخیر نشه. من از رفتن و نیبا دیدن چشم

ترسیم. من از طلوع نکردن ترسم. من از سیاه شدن بختم و تنها شدن ماه توی دل سیاه آسمون میمی

 ترسم.ماه توی آغوش شب می

 صداش توی گوشم نشست و قلبم رو به تپش انداخت.

 بذار امیدی برای برگشتن داشته باشم._

های بزرگش که از شدت ترس سرد و یخ بودند در آورد و به فت و صورتم رو به قاب دستکمی فاصله گر

 های خیسم زل زد.نی نی چشم

 ام رو نگیر.با رفتنت امید و انگیزه_
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 چشم انتظاری سخته آیهان._

 خندید؛ اما غمگین.

اون باالیی که  بعد از هر سختی آسونیه. تو به برگشتن من امیدی نداری به الرحمان الرحیم بودن_

 امیدواری؟

اگه بگم سست شدم از تصمیمم دروغ نگفتم. با همون جمله جادوم کرد. ساکتم کرد و به معنی واقعی 

د های ترم کشیهای بزرگش رو روی گونهحرفم رو که دید انگشتکلمه خلع سالح شدم. نگاه خیره و بی

 هام رو پاک کرد.و اشک

 ا قهر و دعوا بگذره قربون شکل ماهت برم.جام، نذار بمن فقط یه امشب این_

میون اشک و بغض درمونده خندیدم. ازش فاصله گرفتم و روی تخت نشستم. کف هر دو دستم رو به 

ن ی سمهام گرفتم. توی دلم خدا رو صدا زدم، خدایی که گذشتههام فشار دادم و لبم رو بین دندونچشم

تونستم لب باز کنم و از این دنیایی پر بودم از گله؛ اما چرا نمیی زندگی من و من رو گره زده بود به ادامه

 که دارمکافات بود شکایت کنم؟

هام رو گرفت. نگاهم کرد و امید ام زانو زد و دستآیهان جلوی تخت، دقیقا مقابل زانوهای به هم چسبیده

 ام بود.داشت که منصرف شدم از گرفتن اون بلیتی که مهریه

 ری، مگه نه؟نمی_

 گله کردم:

 شه تو نری؟چی می_

 شه.دونی که نمیمی_

 خوای.شه اما نمیمی_

ی من از این و تمام خواسته خودت گفتی چشم انتظاری سخته، روح پدر من یه عمر چشم انتظار منه_

 ی پدرمه. نخواه که ازش بگذرم.عملیات دست یافتن به جنازه

 درست مثل خودش گفتم:

 این دنیا یه زندگی آروم کنار توئه. نخواه که ازت بگذرم.ی من از تمام خواسته_

 دوباره از این همه مخالفت من عصبانی شد:
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 گردم لعنتی.برمی_

 جواب من:دوباره تکرارِ سوال بی

 اگه برنگردی من با جای خالیت توی این زندگی چیکار کنم؟_

 کنی؟اگه االن بری با جای خالی من توی زندگیت چیکار می_

 این سوال هم جوابی نداشتم. این روزها تمام زندگیم آبستن اما و اگرها شده بود.برای 

 اما خودخواهیه تو منو پس بزنی و بری دنبال رویات._

 ی ادامه دادنمی.زنم؟ تو تمام زندگی منی، انگیزهکی گفته من تو رو پس می_

 اما االن انتخاب تو من نیستم._

 ری.ذانامردی که منو بین دوراهی می_

 کنی تا بری.و بهم پشت می بندی رو حال خراب مننامردی که چشم می_

 کارمه مهرو._

 زنتم آیهان._

 ترسید همین االن پر بزنم و ازشهاش سخت فشرد. انگار که میهام رو بین دستکالفه چشم بست. دستم

 ود.هاش فرار کنم؛ اما قصد من رفتن خودم نه، بلکه موندگار کردن اون بمیون دست

 قد.ی قد و نیمسازیم با کلی بچهمونیم کنار هم یه زندگی رنگی میرم، میآیهان نه تو برو نه من می_

 هام رو وادار به خنده کردم.جوشید؛ اما لبهام میی چشمنگاهم کرد؛ با غم و درموندگی. اشک توی کاسه

 سازیم.کنار هم رویاهای جدید می_

 اد.سرش رو به معنی مخالفت تکون د

 مونه. تو حاضری به خاطر من از پدرت بگذری؟گذشتن از این رویا مثل گذشتن از پدرم می_

از سوالش جا خوردم. شاید حق داشت؛ اما اونی که زنده بود من بودم، پدرش مرده بود و از دست رفته 

یدن ا فهمنفس پدرش بکنه و خودش هم بی بیبود. حق نداشت منی که هنوز نفس داشتم رو فدای جنازه

 ی مادرش نفس بریده برگرده.واقعیت گذشته

 من به خاطر پدرم از اولین رویای زندگیم گذشتم، تو به خاطر من حاضر نیستی از این رویا بگذری؟_
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توی سکوت نگاهم کرد. و این سکوت عالمت رضایت و جواب مثبت نبود، این سکوت تلخ بود و برای قلب 

 من دردناک.

 تر شد و درد توی صدام بیشتر و بیشتر.بزرگتر و حجیمبغض توی گلوم 

 گذری!نمی_

 هام جدا کنه گفت:بدون این که نگاه از چشم

 خوای از منم بگذری؟گفته بودی رویات منم. می_

 رحمی گفتم:پوزخند زدم و با بی

 تونم از تو بگذرم.گذری حتما منم میوقتی تو می_

 ناباور سری تکون داد و لب زد:

 کنی.ی اشتباه میدار_

 آه کشیدم.

 اشتباه رو اون موقعی کردم که بهت دل باختم._

 هاش رو روی هم فشرد.عصبی پلک

 هایی که انجام دادم.گیری، اینم یه عملیاته مثل خیلی از عملیاتداری الکی سخت می_

 با این تفاوت که رئیس این باند پدرتو کشته و ممکنه تو رو هم بکشه._

جنون افتاد و خیلی غیرمنتظره به فکم چنگ زد و صورتم رو مقابل صورتش خودش  از شدت حرص به

رو  اشام محکوم به حبس شد. فکش منقبض شدههام از وحشت گرد شد و نفس توی سینهکشید. چشم

 تکون داد و چشم توی چشمم غرید:

 قدر رو هم ندارم؟لعنتی صبر کن. حداقل تا زمانی که خبر مرگمو برات بیارن صبر کن. ارزش همین_

هام تیر کشید از تصور حرفش. نفسم باال نیومد که نیومد. دلم مچاله شد از شدت درد حرفش و شقیقه

های قلبم فرو ریخت و مهروی هام هی پر شد و هی خالی. تصویرش هی مات شد و هی تار. دیوارهچشم

 ای به انتظار خبر مرگ معشوقش کز کرد.ی وجودم گوشهدل باخته

. رمق سعی کردم دستش رو پس بزنمتم روی مچ دستش که فکم رو به اسیری گرفته بود نشست. بیدس

قدرتش رو نداشتم. زورم، نفسم، و همون یک ذره امیدی که از نرفتنش داشتم تحلیل رفته بود و من... 



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1147 
 

من  این که ؛ غافل از«کنمحلش می»این بازی رو باخته بودم و اون وقت با اطمینان به سمن گفته بودم 

رویای دوم این مردم و محاله به خاطر من نره به نبرد خون خواهی پدری که تیر بارونش کرده بودند. 

شده  ی مادرشدونست به دست پدر واقعی خودش به قتل رسیده. پدری که قربانی گذشتهپدری که نمی

پسرش  گیر حیاتگریبان ی سیاهشاش بود و حاال گذشتهگناهیش توی گذشتهبود. مادری که گناهش بی

 شده بود. پسری که من گرفتارش شده بودم و گرفتاری که عشق بود.

تابش بود. حرفش سنگین بود و های بیی سرخ و چشمخشکم زده بود و نگاه گیج و منگم به چهره

نشستم به انتظار شنیدن خبر مرگش! دلم به درد اومد و قلبم تیر کشید. اش دردناک. من میخواسته

 رحم شده بود. چقدر خودخواه بود و من خبر نداشتم.قدر بیچ

لب باز کردم؛ اما حرف زدن سخت شده بود. انگار ماهی شده بودم توی اعماق خشکی. نفس نبود و قلبم 

 زد.زد، کاش اصال نمیزد، سخت میکند می

 خره صدام از حنجره آزاد شد.هام بارها باز و بسته شد و باألبل

 شدی آیهان. چقدر خودخواه_

 مقابل پاهام چمپاته زد و به موهاش چنگ انداخت.

 تو عین من نباش و بمون._

 ام راه گرفت.هام تا روی چونهتلخ خندیدم و اشک از چشم

خوام دقیق شبیه خودت بشم جناب سروان زرنگار؛ چون سخته. سخته اتفاقا انقدر دوست دارم که می_

 ی سخته.بشینم تا خبر مرگتو برام بیارن. خیل

هاش رو ی روی لبدیدم و خواستههاش رو مینگاهم کرد، تعبیر نگاهش سخت نبود. التماس توی چشم

 شنیدم؛ اما مصمم و لجوجانه گفتم:نگفته می

 خوام.ام رو میمهریه_

های سوسنی رنگ باله اش دستم به سمت کفشهای غمگین و در عین حال حیرت زدهدر مقابل چشم

هام رو به نرمی در مقابل نگاه حسود لی پنهان شده بود، رفت. برداشتمش و نوک انگشتکه زیر سرهمی 

آیهان روی بندهاش کشیدم و با لبخندی که به ظاهر شاد بود و در باطن شکست خورده، توی سکوت 

 زمزمه کردم: نهای پر از خشم آیهایون صدای نفساتاق م
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 ال رویاهای خودم.تو برو دنبال رویای خودت منم میرم به استقب_

های تندش بود و دور شدن عطر وجودش. صدای به هم کوبیده شدن تنها چیزی که شنیدم صدای قدم

چهارچوب در تلنگری زد به بغض وجودم و از ماهِ دل جناب سروان تبدیل شدم به تکه ابری سیاه و گریون. 

خواست از من می ش دوختم.اه اشکیم رو به جای خالیکفش توی دستم رو پرت کردم به کناری و نگ

بشینم به انتظار خبر مرگش! چه سنگدل بود و من چه احمقِ عاشقی بودم که از همین لحظه دلتنگ شب 

 هاش بودم.سیاه چشم

 *** 

بار ترس شب شده بود. یک شب سرد و ترسناک. من بودم و جای خالی آیهان روی تخت. من بودم و این

رفت؛ اما خونه نبود. وقتی از خونه زد بیرون دیگه برنگشت. دلم یبدون خداحافظی رفتنش. فردا صبح م

فهمید توی این هاش خودخواهم کرده بود. باید میخواست بهش زنگ بزنم؛ اما حجم زیاد خودخواهیمی

گیره و منم حقی دارم. حق دارم بخوامش، برای همیشه، تا ابد. و زندگی تنها اون نیست که تصمیم می

کرد. بدِ دوست داشتنیِ من بود. مرد خودخواه من بود. و من حاال، نُه شب که ناحقی میاون چه بد بود 

 خیره به آسمون سیاه به دنبال ماهی بودم که آرامشش رو گم کرده بود.

با صدای زنگ موبایلم خیلی سریع نگاه از پنجره گرفتم. گوشیم رو از روی تخت چنگ زدم و با دلتنگی 

افتاده بود روی گوشیم. نفس عمیقی کشیدم و نخواستم که دلتنگی لرز بندازه چشم دوختم به عکسش که 

 به صدام. تماسش رو وصل کردم؛ اما حرفی نزدم. با کمی تاخیر صداش رو شنیدم:

 شو. جلوی در باغ منتظرتم.آماده_

 ریم؟کجا می_

 ستاد.بیرون فر تر بازدمش روصدای نفس بلندش رو شنیدم. حس کردم سخت این نفس رو گرفت و سخت

 جاهم تمومش کنیم.جا شروع کردیم، اونی آقا بود... اوناولین محرمیتمون خونه_

 هام و بغض خش انداخت به صدام:اشک هجوم آورد به چشم

 آیـ...ــهان!_

 منتظرتم._

 بهونه آوردم.
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 چادر ندارم._

 از مادر قرض بگیر._

من خودم رو با اجرا گذاشتن مهرم توی بد چه راحت بود براش تموم کردن این گرفتاری شیرین و 

ای انداخته بودم. من با این کار خود آیهان رو به دست نیاوردم که هیچ، مهرش رو هم از دست مخمصه

 دادم.

از خره در رو ب. باألفشردم. نفس گرفتم؛ اما سختدستم روی قفل در نشست. پلک بستم. لب روی هم 

ه بود به در؛ اما نگاهش که به من افتاد چشم گرفت و به فرمون کردم و دیدمش. داخل ماشین چشم دوخت

مقابلش زل زد. مغرور نبود فقط مردونه پای قولی که به روح پدرش داده بود ایستاده بود. حیف که این 

ای که بهش دادم پشیمون . قول داده بود نذاره از بلهشدهایی که به من داده بود نمیمردونگی شامل قول

حاال از دل بستن به این مرد پشیمون بودم. عاشقی سخت نبود، آیهان داشت با امتحان کردن  بشم؛ اما

دونستی تهش به برگشتن خودش کرد. به خدا امتحان سختی بود چشم انتظاری که نمیمن سختش می

 شه یا به شنیدن خبر مرگش.ختم می

ن با تردیدی که از مکثم پیدا بود در ماشی لرزید.هام سست بود. نه تنها قلبم بلکه بندبند وجودم میقدم

هام از عطر سکرآورش پر شد؛ بوی قهوه، بوی دود، بوی چوب و رو باز کردم و نشستم. نفس گرفتم و ریه

 شکالت شیرین.

رخش پهن شده بود و تلخی صورتش حتی از های سر در باغ روی نیمنگاهش کردم، نور کمی از چراغ

های پهنش بیزار های روی شونههم لباس کارش تنش بود و حاال من از درجه رخش هم پیدا بود. هنوزنیم

 بودم. 

ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. دستم روی کیف چرمم چنگ شد. نفسم حبس شد و دلم آشوب. باورش 

ارزش نبود؛ اما ارزش ی پدرش. بیگذشت، اون هم به خاطر جنازهسخت بود؛ اما آیهان داشت از من می

 کم نبود. منم

نفسم، آیهان بود و عطر آشنا و ی بیتمام طول راه سکوت بود و تاریکی اتاقک ماشین. من بودم و سینه

گرمش. گردنبند مربع شکلی که به آینه وصل بود و روش عکس احمدآقا چسبونده شده بود درست مثل 

نم رو که سرسختانه خورد و گاهی صدای زنجیرش عذاب وجداپاندول ساعت مقابل چشم هام تکون می
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کرد. روح این مرد چشم انتظار آرمیدن و آرامش گرفتن بود و خوندم از خواب بیدار میبراش الالیی می

ام رو اجرا گذاشته بودم؛ ی دادگاه هم روی داشبورد بود. مهریهی احضاریهخواستم مانع بشم! برگهمن... می

 با این عملیات از من دریغ کنه.خواست ش که میاما مهر من خودش بود، خود لعنتی

با ورود به پارکینگ حرم ماشین رو متوقف کرد و سرد و در عین حال غمگین سکوت بینمون رو پایان 

 داد.

 ات تو داشبورده.مهریه_

 دار ادامه داد:هاش فشرده شد و بعد با صدایی دو رگه و خشلبش کج خندید و بین دندون

 برگشت به سوئد.یه بلیت بی_

خره بغضم شکست و درد قلبی که متحمل ترسِ تموم شدنِ این احساس شده بود رو سرش فریاد ألبا 

 زدم:

 گذری؟به همین سادگی از من می_

 نگاهم کرد، درظاهر خونسرد؛ اما با درونی پر از هیاهوی جدال هراس و خشم.

 خواد بره تویی.اونی که می_

 گلوم برای بریدن نفسم داد زدم:آورد به از پس بغضی که به قصد کشت فشار می

 به جای تموم کردن همه چی داد بزن، بگو بمون، نرو، حق نداری جدا بشی._

 من مردی نیستم که زنش رو به زور نگه داره._

 مردی که بذاره زنش بره مرد نیست._

 نگاهم کرد، خسته اما عاشق.

 طوری منو وسط راه ول کنه و بره نامرده.کسی که این_

های سیاه که گاهی شهرِ ی اشکم نگاهش کردم، عمیق و... عاشق. دل کندن از این چشمردهاز پشت پ

 های من بود سخت که نه، محال بود.شد و االن شهرِ عاشقانههیاهویی میآشوب و گاهی شهرِ بی

 بغض خش انداخته بود به صدام؛ اما صدام محکم و قاطع بود.

 خوام که برم.من نمی_

 لرزید گرفت و گرم فشرد.می دستش دستم رو که
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 پس نرو._

 باز التماس کردم:

 گم.تو نرو به این عملیات، به خاطر خودت می_

 بذار برم، به خاطر پدرم._

به طرفم متمایل شد و هر دو دستم رو گرفت و با مهری که از نگاهش پیدا بود سرمای وجودم رو گرما 

 بخشید.

 گذشتی بذار منم به خاطر پدرم به این رویا تحقق ببخشم.تو به خاطر پدرت از رویای بالرین شدن _

 با رد شدن از روی من و احساسم؟_

 خیلی سریع سر تکون داد.

 گذرم؛ چون تو مقابلم نه، بلکه کنارمی. مگه نه مهرو؟من از تو و عشق بینمون نمی_

 هاش پاشید و غمزده لب زد:سکوت کردم و این سکوت رنگ ناامیدی به چشم

 ت توی داشبورده.امهریه_

هاش رو . پنجههای خالیش خشک موندهاش بیرون کشیدم که نگاهش روی دستهام رو از دستدست

 گذره. تمام تالشی پدرش نمیدونستم که از جنازهدونستم که دوستم داره و این رو هم میمشت کرد. می

دادم سردار به د اگه اجازه میرحمانه بومن برای نرفتنش به خاطر خودش و از دست ندادنش بود و بی

های قدیمی اون رو مقابل پدر واقعیش برای جنگ و انتقام جویی قرار بده. من تالش خودم رو خاطر کینه

شد که ازش شد که نره و نمیشد. نمیهایی بود که گاهی نمیشودکردم؛ اما نشد، اینم جزء همون نمی

 خودخواه باشم.شد که عین خودش شد که برم و نمیبگذرم. نمی

دستم به سمت داشبور دراز شد و دیدم که چشم بست. از دیدن حال خرابش لبم کمی به باال متمایل 

 ی عاشق من.شد. دیونه

 داشبورد رو که باز کردم آروم نجوا کرد:

 رو!ماه_

 هام و بیشتر گرفتار شدن قلب پر از احساسم.تمنای توی صداش کافی بود برای کشتن خودخواهی
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بلیت رو از داخل داشبورد برداشتم و نگاهِ مملو از هراسش رو غافل گیر کردم. برعکس انتظارم نگاه نگرفت 

 هاش بلیت رو پاره کردم.و با خواهشی که از رنگ نگاهش پیدا بود بهم چشم دوخت. در مقابل چشم

 مهرم رو بخشیدم._

 دعا کردم این خنده برام خاطره نشه. اش فراری. خندید و منهاش نابود شد و غم از چهرههراس چشم

 با صدایی که حاال خالی از ترس و اضطراب بود و نگاهی که درگیر آرامش شده بود لب زد:

 بریم زیارت._

نگاه من هنوز غم داشت و تمام وجودم در بند ترس و تشویش بود؛ اما به روش لبخندی کج و کوله زدم 

م. پیاده شدم و کیف رو داخل ماشین گذاشتم. موهایی که از و چادر سیاه سمن رو از داخل کیفم برداشت

زیر شالم فرار کرده بودند رو پنهان کردم و کش چادر رو روی شالم کیپ کردم. دست آیهان به سمتم 

ها رو دراز شد و با همین حرکت کوچیک باز بغض به بیخ گلوم چسبید. تصور این که همراهی این دست

هاش رو قفل اش نشست انگشتگیر بود. دستم که بین دست مردونهآور و نفساز دست بدم رعب

 های ظریفم کرد و دلم به بودنش قرص شد.انگشت

انگار اون برعکس من روی اعمال زیارت حساس بود که مقابل تابلوی بزرگ ایستاد برای خوندن اذن دخول 

ای چشم کرد. لحظهطواف میهاش رو رخش مونده بود و حرکت آروم لبو تمام مدت نگاه من روی نیم

شد دعا کردم که برگرده؛ سالم و هام میبستم و از ته دل، همراه با بغضی که تا برگشتنش همدم تنهایی

 هایی که با خون پدرش پاشا آلوده نشدند.با دست

وقتی وارد صحن شدیم و نگاهم به گنبد طالیی رنگ افتاد اشک از چشمم سقوط کرد و خیلی سریع 

 و زیر پلکم کشیدم برای مهار کردنش.انگشتم ر

رخ من چشم دوخت؛ منی که هم حال خوبی داشتم و بعد از اتمام سالمش نگاه از گنبد گرفت و به نیم

دون های بخواست هیچ وقت این شب صبح نشه و نره؛ اما نه تنها این شب بلکه شبهم نداشتم. دلم می

موندم و یک دنیا فکر و خیال. من دیدنش. من می شد باشد؛ اما چشم من روشن نمیاون هم صبح می

 موندم و جای خالی آیهان و هزار فکر ترسناک.ی سمن. من میموندم و فکر گذشتهمی

 صدای آروم و مملو از مهرش رو کنار گوشم شنیدم.

 شی ماهِ من.تر میچقدر با چادر ماه_
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غلتید لبخند زدم و اون هام میشمهاش چرخید و برعکس اشکی که توی چنگاهم روی برق سیاه چشم

هاش میخ لبخند همراه با بغضم تر شد و هر دو دستم رو گرفت و به گرمی فشرد. چشمقدمی بهم نزدیک

 بود و از صداش شیفتگیش هویدا:

 من اسیر این لبخندتم._

 تر شد.ام غلیظخنده

 تا کی؟_

 لب زد:

 تا ابد._

 نزده سال؟ابد برای جناب سروان زرنگار چندساله؟ پو_

 نگاهش میخ نگاه عاشقم بود.

 زنه؟ابد برای من تا زمانیه که قلبت مال من باشه. قلبت تا کی برای من می_

 مثل خودش آروم اما مطمئن لب زدم:

 تا ابد._

هاش. اون برعکس من آروم بود و خوشحال؛ اما من آشوب بودم و هاش هم با لبخندید، هم با چشم

کنارم بود و قرار بود بسپارمش دست کسی که شاهد پیوندمون بود خوشحال  خوشحال. از این که هنوز

 .شدمنشستم آشوب میرفت و من باید چشم انتظار میبودم و از تصور این که با طلوع خورشید می

ی ها بلند شد و توسرم رو، رو به آسمون بلند کردم و چشم چرخوندم برای پیدا کردن ماه. صدای گلدسته

 . نگاه تاریکم با نور روشن ماه تالقی کرد و توی دلم فریاد زدم:گوشم پیچید

 نکن ای ماه غروب._

 های طالیی و توی دلم نجوا کردم:چشم چرخوندم روی گلدسته

 کاش امشب تموم نشه. کاش صبح نشه. و ای کاش ماه همیشه کامل باشه._

 خوای بری زیارت؟می_

 در جوابش به تکون سرم اکتفا کردم که گفت:

 مراقب باش امشب ضریح شلوغه. البته کی خلوت بوده! همیشه شلوغه؛ اما امشب دیگه غلغله ست._
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های سبز و زرد زمان که با وجد به رنگهای داخل صحن جلب شد و همها و ریسهام به چراغونیتازه توجه

 کردم پرسیدم:ها نگاه میو قرمز ریسه

 مگه امشب چه خبره؟_

هاش به سمتش چرخید. لبخند محوی زد و ناخودآگاه از حس خوب توی چشم برای دریافت جوابم سرم

 هام و چند لحظه بغضم رو به فراموشی سپردم.لبخند نقش بست روی لب

 الرغائبه.ه امشب شب لیل_

 با خجالت پرسیدم:

 یعنی چی؟_

م بیرون الی شبرعکس تصور ازم ناامید که نشد بلکه لبخندش رو عمق بخشید و تکه مویی که از گوشه

 خزید، با انگشتش به داخل فرستاد و در جوابم گفت:ام میافتاده بود و روی گونه

 یعنی شب آرزوها._

 وقتی نگاه گنگ و منتظرم رو دید ادامه داد:

 شه.امشب هرچی آرزو کنی برآورده می_

 مبهوت و هیجان زده پرسیدم:

 واقعا؟!_

 واقعا._

 هام بود پرسید:طور که محو برق چشمونبا هیجان بیشتری نگاهش کردم و اون هم

 آرزوی تو چیه؟_

 تعلل و تردید جواب دادم:ای فکر کردن، بیبدون لحظه

 آرزوی من تویی._

 هاش زمزمه کرد:زد و لبهاش بهم لبخند میچشم

 منو که داری._

 بغض کردم.

 ندارمت._
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هاش هاشون بودند صورتم رو بین دستتوجه به مردمی که هر کدوم غرق راز و نیازرخ به رخم ایستاد و بی

 گرفت.

 اما االن کنارتم._

 خوامت.خوام، کامل میطوری نصفه و نیمه نمیخوای بری. من دارمت و ندارمت. اینولی می_

 هاش پر از حرف، پر از مهر، پر از شور خواستن و پر از برقِ داشتن.هاش خاموش بودند؛ اما چشملب

 دونی آرزوی من چیه؟می_

 باشیطنت اخم کردم و جواب دادم:

 خب معلومه، من._

 تونه تو رو ازم بگیره.تو رو که دارم. هیچکسم نمی_

 زدخندید و چشمی که برق میی ماه و با لبی که مینگاه منتظرم رو که دید چشم چرخوند روی نیمه

 گفت:

 آرزوی من کامل شدن قرص ماهه._

 کنه به من؛ چون من ماهِ دل این مرد بودم.آرزو ربط پیدا می دونستم اینی منظورش نشدم؛ اما میمتوجه

 قبل از این که سوالی بپرسم قدمی به عقب برداشت و بدون این که نگاه ازم بگیره لب زد:

 بعد از زیارت کنار حوض منتظرتم. یادت نره منو دعا کنی._

و و ره تچیزی که از یادم نمیتنها »ی پا چرخید و میون جمعیت گم شد و نشد که بهش بگم روی پاشنه

 «.یادت هستین

ی کفشم به سمت ضریح حرکت کردم. هام رو به کفش داری تحویل دادم و بعد از گرفتن شمارهکفش

بخش بود، حداقل اون لحظه ذهنم آروم بود و خبری از تشنج اعصابی که بوی گالب و عطر حرم آرامش

چادرپوش نگاه انداختم و کمی ترسیدم. همیشه از جاهای این روزها درگیرش بودم نبود. به جمعیت زنان 

شلوغ هراس داشتم. با احتیاط، جوری که نه پای کسی رو لگد کنم و نه کسی رو هُل بدم خودم رو به 

ین هام قفل شد بضریح رسوندم. چادرم از سرم کنده شد و به سختی دوباره روی سرم گذاشتمش. انگشت

ظه چشم بستم. زیاد آدم مذهبی نبودم؛ اما اون لحظه تنها پناهم، تنها ضریح طالیی رنگ و برای چند لح

 تونستم عشقم رو بسپارم به دستش و نترسم، امام رضا بود.کسی که با اطمینان کامل می
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 سرم رو به ضریح تکیه زدم و زمزمه کردم:

 برگرده، سالم و بای سمن توی همون گذشته بمونه و آیهان سالم خدایا همه چی بخیر بگذره. گذشته_

 هایی که آغشته به خون پدرش نیستند.دست

 صدای معترض زنی که پشت سرم بود بلند شد:

 ام هالک شد تو این شلوغی.خانم بسه دیگه، بچه_

ه روش کرد. بای بور و چشم عسلی رو دیدم که ترسیده بود؛ اما گریه نمیی اشکم دختر بچهاز پشت پرده

ی مادرش پنهان کرد. دستبند بافتی که دور مچم جالت سرش رو توی سینهلبخند محوی زدم که با خ

کردم  ایی کفشم از بین مشتم رها شد و روی زمین افتاد. زیر لب نالهبسته بودم رو باز کردم که شماره

و نشد تا خم بشم برای برداشتنش. توی اون شلوغی انجام هیچ حرکتی ممکن نبود چه برسه به خم شدن 

ی لعنتی. قبل از این که دوباره صدای اعتراض زن پشت سرم بلند بشه و اون ردن اون شمارهو پیدا ک

ی خوشگل بیشتر از این توی این فضای تنگ؛ اما پر از آرامش اذیت بشه دستبند نخی رو به دختر بچه

 ضریح بستم و زیر لب نجوا کردم:

اول سالم برگشتن آیهان بعد یه دختر  خوام.دونی که ازت چی میهای دل من واقفی، میبه خواسته_

 ذاره مرهمهایی که در پیش دارم به خاطر کارش تنهام میخوشگل و شیرین که وقتی باباش مثل شب

 دل دلتنگم بشه و جای خالی آیهان رو برام پر کنه.

دم. آخرین گره رو هم زدم و آخرین بوسه رو هم روی ضریح کاشتم و به سختی از اون مأمن آرامش دل کن

وقتی وارد صحن شدم حالم بهتر بود و دیگه از اضطراب خبری نبود. آروم بودم یا بهتره بگم آروم گرفته 

هام توی انجام واجبات، اعتقاد بودم. آیهان رو دست خوب کسی سپرده بودم، کسی که با تمام کم کاری

 کامل و ایمان واقعی بهش داشتم و مطمئن بودم حافظ صاحب قلب من هست.

یدمش. ام باال کشتر گرفتم و تا چونهسرد بود و چیزی جز یک مانتوی پاییزی تنم نبود. چادر رو محکم هوا

های اسپرت خاکستری به سمت حوض رفتم. لبخندی به شلوغی داخل کفش و جوراببا همون پاهای بی

 یعضو کتابخونهاومدم؛ چون م زیاد میصحن زدم. هیچ وقت حرم رو خلوت ندیده بودم، دوران دانشجویی

حرم بودم؛ اما با اتمام درسم جوری گرفتار کار شدم که نه تنها از کتاب خوندن بلکه از زیارت کردن هم 

 غافل شدم.
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آیهان رو کنار یکی از شیرهای آب دیدم. در حال پر کردن یک لیوان آب بود. تا خواستم صداش بزنم از 

خوردن داشتند رد شد. به سمت زنی رفت که زیر  مقابل شیرآب فاصله گرفت و از جمعیتی که قصد آب

وان اش بود. لیای رو بغل گرفته بود که گویا خواب بود و یک دستش هم بند پسر چهار سالهچادرش بچه

رو به دست پسر بچه داد و دستی به سرش کشید؛ اما به همون نوازش اکتفا نکرد و خم شد و با لبخند 

درش رو نشنیدم که چی گفتند؛ اما حدس این که تشکر کردند سرش رو بوسید. صدای پسر بچه و ما

راحت بود. چشم چرخوند به دنبال من و با دیدنم لبخند آشنایی زد، از زن و پسر بچه خداحافظی کرد و 

 به سمت من اومد و پرسید:

 چرا نیومدی جلو؟_

 به پاهای لختم اشاره کردم.

 ترسیدم جورابم خیس بشه._

 کفشاتو گم کردی؟_

 ی کفشمم توی ضریح گم کردم.دادم کفش داری، شماره_

هام حلقه کرد و من از شدت سرما از خدا خواسته بین آغوش نصف و خندید و دستش رو دور شونه

 اش مچاله شدم.نیمه

 ی کفشت یادته؟شماره_

 کمی مکث کردم و نامطمئن جواب دادم:

 .۱۱۲فکرکنم _

 ه.تونیم پسش بگیریم یا نبریم ببینیم می_

 تونند پسش ندن.با این لباسی که تو تنته مگه می_

 تر شد.هام تنگخندید و حصار دستش دور شونه

 شناختی؟اون خانوم رو می_

 همسر یکی از همکارام بود._

 همکارت کنارش نبود._
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حواس های پهن شده داخل صحن رد بشه بیآورد تا از روی فرشهاش رو در میطور که کفشهمون

 جواب داد:

 همکارم سه سال پیش توی سوریه شهید شد._

ت هاش با تاخیر گرفبند دلم پاره شد و بغضی که خنثی شده بود جون دوباره گرفت. نگاهش رو از کفش

 های پر از اشکم دوخت و من ناله کردم:و به چشم

 آیهان اون زن دوتا بچه داشت._

یره، گل من تا برنگرده آروم و قرار نمیفایده ست و ددونست گفتنش بیخواست که چیزی بگه؛ اما می

پس برای همین سکوت کرد و بهم مهلت کنار اومدن داد؛ اما من هیچ وقت با این ترس و این دلواپسی 

رمق. فکر خاموش جون و بیها نشستم. در واقع وا رفتم، بیجا روی یکی از فرشاومدم. همونکنار نمی

سوخت برای اون زن که تا آخر کرد. دلم مینش داغونم میریخت. فکر شهید شدهمم میشدن نبضش به

هاش، تنها قدم زدن، تنها زندگی کردن. تنها زیارت شد. تنها بزرگ کردن بچهعمر به تنهایی محکوم می

ی اون تونستم مثل اون، این همه تنهایی رو قبول کنم، من به اندازهکردن و تنها نفس کشیدن. من نمی

وار باک و استی اون محکم نبودم. این وجود آیهان و عشقش بود که از من زنی بیندازهقوی نبودم. من به ا

ساخت. حقیقت این بود که من دیگه اون مهروی قدیمی نبودم و مهرویی که عشق آیهان ساخته بود می

 آیهان هیچ بود. هیچ و پوچ!بی

م تونستخواست؛ ولی نمیدن میخودش هم کنارم نشست، همراه با همون سکوتی که ازم فرصت کنار اوم

اومدم؛ چون این پذیرفتمش و کنار میکنه کنار بیام؛ اما باید که میبا چیزی که اون رو از من دور می

 ی خود آیهان بود.رفتن خواسته

 نامه از جیب یونیفرمش بیرون کشید و با لبخند مقابل صورتم گرفت.مدتی بعد دوتا کارت دعوت

 بریم غذا بخوریم؟ امشب مهمون آقاییم._

هاش هایی ساکت؛ اما پر از فریاد. پر از حرص و پر از خشمی که ناشی از خودخواهینگاهش کردم. با لب

اومد این شب آخری که کنارم بود رو هام رو محکوم به لبخند کردم. دلم نمیو جسور بودنش بود؛ اما لب

 .با غم و ناراحتی کنارش بگذرونم و با دلخوری راهیش کنم

 کفشام رو بگیر تا بریم._



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1159 
 

 چشم._

 رفت و من پشت سرش زمزمه کردم:

 بال.چشمت بی_

ها رو مقابل پاهام روی زمین جفت گذاشت لبخند مصنوعی روی لبم حقیقتی و وقتی برگشت و کفش

خواد و گفت خوردن غذای حرم لیاقت میشرمگین شد. خودش برای گرفتن غذاها اقدام کرد. مادری می

 و در عین حال شیرین بود که این لیاقت نصیبم شده بود. برام جالب

دادند. کرد برای گرفتن یک غذا؛ اما چون کارتی نداشت بهش غذا نمینگاهم به پیرزنی بود که اصرار می

رای خوام بمریض دارم فقط یه قاشق می»گفت کرد و میبه دخترش که روی ویلچر نشسته بود اشاره می

همه اعتقاد محکمی که داشت بهش غبطه خوردم؛ اما اون غذا چنان برای تمام از این «. شفا گرفتنش

مردمی که صف بسته بودند ارزشمند بود که هیچکس حاضر نبود حتی از یک دونه برنجش بگذره. وقتی 

طور که چادرم رو دور خودم محکم گرفته بودم و از سرمای شدید رو آیهان با دو پرس غذا برگشت همون

حرکت دختری که روی ویلچر حرف روی پاهای بیبودم یک پرس از غذاها رو گرفتم و بیبه کالفگی 

رومم، اش برای من و دل ناآهای بستهنشسته بود گذاشتم. لبخند زد و دلم گرم شد به دعایی که پشت لب

م اکرد. برگشتم به سمت آیهان که مادرش رو صدا زد. مادرش پر چادرم رو گرفت و با بغض صداش دعمی

 کرد:

 خیر ببینی مادر._

 خدا دخترتونو شفا بده._

 تا خواستم قدم بردارم شتاب زده گفت:

 خواستم.صبرکن این غذا زیاده من فقط یه قاشق برای تبرکیش می_

 لبخند زدم.

شوهرم دو پرس گرفته بود. یه پرسش قسمت شما بود. انشااهلل که دخترتون زیارت بعدی رو با پاهای _

 خودش بیاد.

 هاش به پاکی نگاه مامان فروغم بود.اشک چشم

 خوای خدا بهت بده.انشااهلل هرچی می_
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لبخند متشکری به روش زدم و به سمت آیهان رفتم که لبخند به لب منتظرم ایستاده بود. مقابلش ایستادم 

 و گفتم:

 شی؟غذاتو باهام شریک می_

 و شناخته.نگاهم کرد، جوری که انگار من رو برای اولین بار دیده 

 هام رو خیلی وقته که باهات شریک شدم.تمام عمرم و داشته_

کردم، واقعی، شیرین؛ اما تلخیش ته دلت به دار رو تجربه میاون شب برای اولین بار داشتم لبخندِ بغض

ه کرد، وقتی بشه...! وقتی نگاهم میسوگ غم قلبت نشسته و سعی داره خودش رو پنهان کنه؛ ولی نمی

کرد تا گرم می« ها» گرفت و توی سوز سرمای اون شب با محبتزد، وقتی دستم رو میخند میروم لب

هاش خوشحال بود و هم نگران من، وقتی با کلی امید و آمال به گنبد طالیی نگاه بشم، وقتی هم چشم

وند؛ مکرد و وقتی غذای متبرک اون شب رو به نیت سالم برگشتنش خوردم بغضم پشت لبخندم پنهان می

ام خوند که داخل صحن رضوی در حالی که صدای دعای توسل اما دردش...! دردش رو اون از نگاه غم زده

هام زیر چادر مشت شده بودند و سعی داشتم تر بهم نشست. دستپیچید مقابلم و نزدیکتوی کل حرم می

دلم لرزید برای اون « کن مهروجان نگاهم»نگاه بدزدم تا مقاومتم نشکنه و بارون نشم؛ اما وقتی گفت 

ای که کنار کیف مادرش ور کرد. با مکث نگاه از بچههام رو شعلهجانی که تقدیمم کرد و آتیش عاشقانه

هاش که امشب خوابیده بود و مادرش در حال تالوت قرآن بود گرفتم و چشم دوختم به شب سیاه چشم

 هم ستاره بارون بودند و هم تاریک و غمگین.

گرفت و بیشتر نگاهم کرد. خجالت زده از نگاه خیره و پر مهرش خواستم سرم رو پایین بندازم  هام رودست

 که سریع گفت:

 شه خانومم.دلم برای این نگاهت تنگ می_

 نظری داشت اون میم مالکیت لعنتی.گفت خانومم و چه جادوی بیاین اولین بار بود که می

ودم چشم شد برای دیدنش. من نه تنها برای نگاهش بلکه نگاهم رو نگرفتم و درست عین خودش تمام وج

گ هاش دلتنریشش و برای ماهِ دل گفتنهاش، برای نوازش تههاش، برای آشفتگیبرای صداش، برای اخم

شدم. و دلتنگی برای این مرد قطعا امتحانی از جانب خدا بود برای من. امتحانی که صبوری کردن و می
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داد اما من...! من شاگرد رفوزه بودم متی که خدا برام صالح دیده رو بهم یاد میکنار اومدن با قسمت و حک

 توجه به بغضی که رسوا شد ناله کردم:قرار، بیکه بی

 تونم چون محاله بتونم با نبودنت کنار بیام.تونم بگم راضیم به رضای خدا. نمیآیهان من نمی_

شر زد، بلکه درست مثل معلمی مهربون لبخند زد و برعکس تصورم نه اخم کرد از ایمان سستم و نه ت

 گفت:

تونی با هرچی که خدا برامون رقم بزنه کنار بیای چون تو خیلی تونی بگی؛ چون من مطمئنم تو میمی_

 ای مهرو.قوی

ای که آیهان توی دلم به ها همه از زلزلههای هر دو چشمم لرزید. اینام لرزید، مردمکهام لرزید، چونهلب

 گرفت.ا کرده بود نشئت میپ

 من قوی نیستم آیهان. من در مقابل تو و احساسی که بهت دارم قوی نیستم._

 اش فشرده شد و با حفظ لبخندش گفت:های گرم مردونههام توی دستدست

 کنه.پس عشقمون واقعی نیست. عشق واقعی آدم رو ضعیف نه، بلکه قوی می_

دونم اگه برنگردی من دیگه هیچ وقت حالم کنه فقط میار میدونم عشق واقعی با آدم چیکمن نمی_

 شه.خوب نمی

 اخم شیرینی کرد.

 خواستم مادر و سارگل و سها رو دست تو بسپارم و برم.منو باش که می_

 گله کردم:

 پس کی مراقب من باشه؟_

 تکرار کرد:

ام رو بسپارم دست تو و برم. خوام تمام خانوادهای مهرو. انقدر به این حرفم باور دارم که میتو خیلی قوی_

تی شناخاونی که سارگل رو به مراد دلش رسوند من نبودم تو بودی. تویی که شجاعانه منی رو که نمی

برد و با جلب اعتمادش از  انتخاب کردی و جسورانه ازم یه عاشق ساختی. اونی که به اعتیاد سها پی

های مادرم کنار اومد و حاال تو این محبتیرو. اونی که با بیمشکالت روحیش مطلع شد تو بودی ماه

شه مرهمش تویی عزیزم. اونی که با وجود ریحانه درست وسط هایی که حالش از رفتن من بده میشب
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تونی تا زمانی که برگردم من؛ پس االنم می خونه و زندگیمون کنار اومد و به من شک نکرد تو بودی ماهِ

 طور همه چی رو ساپورت کنی و مراقب اهالی اون باغ باشی.همین

رست افتادم و این دشد به زیر میگرفتم و از تنهایی که بعد از رفتنش گریبا گیرم میاز اعتمادش اوج می

 آوار خودم. ی ممنوعه بود، پرواز زیر زمین، پرواز زیرمثل پرواز توی منطقه

 ای که گفتم این بود:هام کج شد به معنی لبخند و تنها کلمهبغضم رو فرو دادم و لب

 چشم._

 خندید.خندید. امشب خیلی قشنگ می

 بال.چشمت بی_

 انگشت شستش زیر چشم خیسم نشست و اشک سردم رو پاک کرد و لب زد:

 .هات از یادم نرهامشب با خنده راهیم کن تا هیچ وقت خنده_

دونست این عملیات مثل قماره؛ یا جونش رو هاش یک جوری بود...! یک جوری که انگار خودشم میحرف

رفت توی دهن شیر نجات پیدا بازه یا خودش رو نجات میده. هر چند کسی که با پای خودش میمی

رده به خدایی سپی الهی متکی بود و من این مرد رو با تمام اعتقاد و ایمان سستم کردنش تنها به معجزه

 ی خوبی براش نبودم؛ اما اون خدای خوبی برای من بود.بودم که بنده

ی کمی ازمون خوابیده بود غلت زد و پالتوی مادرش از روش کنار رفت. قبل از من ای که با فاصلهبچه

ما پر ا خیز شد و پالتو رو تا روی گردنش باال کشید. وقتی با لبخند محو؛آیهان حرکت کرد و سریع نیم

ای که پدرش اون باشه و مادرش من. ی سرخ پسر بچه رو نوازش کرد قلبم تپید برای بچهمعنایی گونه

 مون.شد. من... اون... بچهی دنیا میترین مثلث عاشقانهاین قشنگ

 های قرآن کند و با لبخند محجوبی از آیهان تشکر کرد و آیهان در جوابش گفت:مادرش نگاه از خط

 اشه.قبول ب_

 رو به من ادامه داد:

 بریم. _
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های چادر رو توی نسیم هاش حرکت بالاز جا بلند شدم و چادرم رو روی سرم مرتب کردم. با برق چشم

وزید دنبال کرد و این مرد چه بزرگوار بود که با عشق نهانش به چادر من رو مجبور به آرومی که می

 به زن بودنم افتخار کنم.کرد و جوری بهم اعتماد داشت که پوشیدنش نمی

 قبل از این که بریم گفتم:

 بریم سقاخونه؟_

مشتاق از پیشنهادم استقبال کرد. درست وقتی که از قدم برداشتن و دوشادوش راه رفتن کنارش، غرق 

 رسید و یادگار از ایام کودکیم بود گفتم:شدم با لبخندی که نوستالژی به نظر میاعتماد به نفس می

های خطرناکی که توی هفت هشت سالگی انتخابشون بودم مادری همیشه نگرانم بود، از ورزشبچه که _

دار باله و یه جفت کفش ساتن سوسنی رنگ ی گنده بود برای منی که آرامشم یه دامن چینمثل یه لقمه

کردم. تو زدم، نق نق میداد. غر میآورد حرم و از سقاخونه بهم آب میترسید. هر جمعه منو میبود می

گرفتم که سرده؛ اما اون لجوجانه و با محبت به خوردم گفتم آبش گرمه و تو زمستون بهونه میتابستون می

 کنه تا بال ازت دور باشه و تنت سالم باشه.ی امام رضات میگفت این آب بیمهداد و میمی

آغوش نگاهم بود. دستم رو زیر رخم بود و اشک دوباره هممقابل سقاخونه ایستاده بودیم. نگاهش به نیم

هایی که از نظرم بهداشتی نبودن مشتم رو پر آب کردم و مقابل صورتش توجه به لیوانشیر بردم و بی

 گرفتم. اشکم چکید و بغض به صدام لرز انداخت:

 بخور تا بال ازت دور باشه و سالم برگردی پیشم._

های خیسم که ثانیه خیره موندند به چشم هاش جوری برق زدند و چندهاش نخندیدند؛ اما چشملب

 فهمیدم توی دلش چه خبره. از این کارم غافلگیر شده بود. لب زد:

کنم برای داشتنت و برای این که قراره تا ابد مال من شناسمت بیشتر خداروشکر میهرچی بیشتر می_

 باشی.

ه از هایی ک، به مشت پر آبم و قطرهدونم از کجا به خُلقیاتم سرایت کرده بودنگاهم رو با شرمی که نمی

این  تاب چشم بستم. چقدر بد گرفتارکرد دوختم. لبش که به کف دستم چسبید بیپشت دستم چکه می

کرد تصور مرد شده بودم. انقدر بد که همون اندازه که بودنش من رو غرق یک حال ناب و خوب می

هاش از دستم بوسه ای روی کف دستم ن لبکرد. قبل از جدا کردنبودنش حالم رو خراب و سیاه می
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های خندونم های اشکی من و لبهام خندید... و پاردوکسِ عاشقانه چشماش لبگذاشت و از حس بوسه

 بود.

 خندید؛ اما با بغضجا عقد موقت کردیم ترسیده بودی. به خاطر پدرت و هاوش لبات میشبی که همین_

ترسیدی. اون روزم دقیقا همین حال رو داشتی. شناختیش میمیگفتی بله. چون از آینده با مردی که ن

گم شده بودی بین این که خوشحال باشی یا غمگین. حتم دارم اون روزم نگفته بودی راضیم به رضای 

زنه که اش بد رقم نمیخدا؛ اما امروز به من ثابت کردی اگه راضی باشم به رضای خدا، خدا برای بنده

کنه. اون روز قبل از این که بگم بله، خدا رو توی اش میهش بهترین رو نصیب بندههیچ، بلکه با توکل ب

ی این دختر نکن؛ اما حاال با این ماهی که نصیبم کرده منو دلم صدا زدم و گفتم خدایا منو شرمنده

 ی خودش کرده.شرمنده

زد هاش موج میحرفدست خیسم چنگ شد روی چادر سیاه سمن و دلم آروم گرفت از عشقی که توی 

 برد از منِ دلداده.هاش دل میطور با حرفهاش رو کردند که اینام هوس بوسیدن لبو قلبم... قلب دیونه

خواد. تو چی؟ بارم من راضیم به رضای خدا؛ چون با وجود تو ایمان پیدا کردم خدا برای من بد نمیاین_

 اینو باور داری یا نه؟

 ی هم خوب بودی.تو بد که نبودی هیچ، خیل_

 لبخند زد.

 پس بیا همه چی رو بسپاریم به خدا._

 من خیلی وقته سپردمت به خدا._

 هاش بود.تر شد و این لبخند لعنتی انعکاسِ آرامشِ توی چشملبخندش پررنگ

 دار خیلی خوبیه.دونم امانترو سپردم دست رفیقی که میماهم رومم؛ چون منم واسه همین آ_

رو با خدا تا به اون شب نه جار زده بود نه عیان کرده بود؛ چون دلی رفیق بود، از اعماق  و این مرد رفاقتش

 قلبش، با تمام وجودش و با ایمانی کامل و اعتقادی محکم که نیاز به جار زدن نداشت.

نفس عمیقی کشیدم. برعکس سرشب سنگین نه، بلکه سبک بال نفس گرفتم. درست عین خودش با 

 وش تنم و همخواب نگاهم شده بود لبخند زدم؛ از اعماق قلبی که تصاحبش کرده بود.آغآرامشی که هم

*** 
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داد افکار منفی توی ذهنم نداخت و اجازه نمیصدای شرشر آب میون افکار در هم و برهمم وقفه می

پیشروی کنند. نگاه میخکوبم رو از روی در سرویس بهداشتی گرفتم و زیپ ساکی که حکم هوو رو برای 

من داشت بستم. فهمیده بودم هروقت پای این ساک بیاد وسط یعنی قراره از من دور بشه و احساسم برام 

ای نذاشته بود جز کنار اومدن و همراهی کردن آیهان برای رسیدن به رویاهاش. رویاهایی که چاره

 شند به مرگ پدر واقعیش یا به سیاه پوش شدن قلب من.دونستم ختم مینمی

از شدن در به عقب برگشتم و سمنِ آشفته حال رو بین چهارچوب در دیدم. چادرنماز روی با صدای ب

حرف ژاکتی که تمام روزهای خوابی شاید هم از فرط گریه. بیهاش سرخ، شاید از بیسرش بود و چشم

خند بپاییز مشغول بافتنش بود رو به دستم داد و رفت؛ اما وسط راه با دیدن عکس عروسیمون روی دیوار ل

 یید شدنم رو توسط این زن داشت.أگی زد و اون لبخند برای من حکم تکمرن

اومد. ژاکت رو های سیاه آیهان میروی بافت نرم ژاکت دست کشیدم. رنگ خاکستریش قطعا به چشم 

هم داخل ساک گذاشتم و از روی کمد قرآن عقدم رو برداشتم. بوسیدمش و در همین حین آیهان از 

مد. قرآن رو سفت توی بغلم گرفتم و آیهان بعد از برداشتن حوله از روی موهای خیسش، حموم بیرون او

 گفت:

 بیا._

و من که انگار فقط منتظر اجازه از طرف اون بودم بهش نزدیک شدم. انگشتر عقیقش رو که قبل از حموم 

 وم انگشتش پیدا بوداز دستش در آورده بود و روی میز گذاشته بود، برداشت. با احترامی که از حرکت آر

عقیق سرخ داخل رکاب رو نوازش کرد و بعد چشم از یادگاری پدرش گرفت و به من دوخت. دستم رو 

گرفت و انگشتر رو کف دستم گذاشت و من اجازه ندادم بغض توی گلوم بشینه؛ برگی که به خدا توکل 

 ترسید.کرد دیگه با هر نسیمی از فرو افتادن نمیمی

 بمونه پیش تو._

 ذاری؟ کسی که قول داده تا ابد کنارم باشه چرا باید یادگاری بذاره؟یادگاری می_

 ذارمش.امانت می_

 مشتم رو بستم و گفتم:
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ی پنهانم باشی، یادت نره اگه نیای ماه دیگه هیچ دار خوبی باشی و مراقب نیمهخداکنه که تو هم امانت_

 شه.وقت کامل نمی

 لبخند روی لبش نقش بست.

 کنی.و باز تو با لبخندی که صاحبش منم ماه رو کامل میمیام _

هام روی هم خوابیدند. آرامش که همیشه با مصرف قرص آرامبخش هاش روی پیشونیم نشست و پلکلب

شه آرامش... به دست نمیاد، گاهی عطر لوسیون یک مرد، گاهی گرمای تنش و گاهی امنیت آغوشش می

 اشق بشه و عاشقی کنه و توی مسیر سخت عاشقی پا پس نکشه.آرامشِ یک زن. زنی که بلد باشه ع

صبح شده بود و هوا گرگ و میش بود. آماده بود برای رفتن و من... آماده بودم برای پاس کردن این 

کرد و قلبم از همین االن هام راهیش میامتحان. بغض نداشتم، آروم بودم و از همین االن دلتنگ. چشم

 قرار برگشتنش بود.بی

ساکش رو برداشت و همراه با من از اتاق بیرون رفت. سرش به سمت اتاق مادرش چرخید و از طرز نگاهش 

پیدا بود که چقدر به همراهی مادرش محتاجه. به سمت اتاق مادرش و آقامرتضی رفت. در زد و وقتی 

کز  ی جانمازشصدایی نشنید با تعلل در رو باز کرد. مرتضی روی تخت خواب بود و سمن پایین تخت رو

درخشید و نگاهش روی مهر خشک های تسبیح توی تاریکی اتاق بین انگشت هاش میکرده بود. دونه

شده بود. آیهان کنار جانمازش دو زانو نشست و من با قرآنی که به بغل داشتم به در تکیه زدم و چشم 

م این مرد انقدر گستاخ نیست دونستازشون نگرفتم. نگاه آیهان هم به جانماز معطر مادرش بود و من می

 که توی این حال بد به مادرش زل بزنه و از کارش بگه و دلیل و منطق ردیف کنه برای رفتنش.

 صداش سکوت اتاق رو در هم شکست.

 تون با پوالد رفتم مه والت باغ خاله شهریِ پوالد.اولین بار هفده سالم بود که بدون اجازه_

رگ ی گجانب سمن موند و سمن خیلی دیر با صدایی که درست به اندازهسکوت کرد و منتظر حرفی از 

 و میش هوا گرفته بود گفت:

 با سر شکسته برگشتی._

 آیهان خیلی سریع گفت:

 چون قهر کرده بودین و دعای خیرتون پشت سرم نبود. مادر قهر نکن با دل رضا و دعای خیر راهیم کن._
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 ورد و سمن سکوت کرد؛ اما سکوتش عالمت رضایت نبود.خواهش توی صداش دل سمن رو به رحم نیا

 آیهان با تمنا صداش زد:

 مادر!_

 وقتی سمن باز هم جوابش رو نداد چنگ زد به پر چادر نمازش و باز خواهش کرد:

 ام کنی.خوام مثل همیشه بدرقهمادر من می_

 ه کرده و هیچ وقت برنگشته.سکوت سمن پر از حرف بود و مطمئن بودم غرق روزیه که پدر آیهان رو بدرق

 بار درمونده صدا زد:این

 مادر._

 کرد.داد یا حداقل نگاهش میکاش سمن جوابش رو می

 آیهان باز اصرار کرد.

 مادر نگاهم کن._

 اش لغزید حال دلش رو رسوا کرد.های سمن هنوز به مهر بود و قطره اشکی که روی گونهچشم

 گیری؟ مگه بار اولمه که میرم؟!قربون اشکات برم چرا انقدر سخت می_

دونست سردار از این کار بار اولش بود. بار اولی که قرار بود با پدر واقعیش رو به رو بشه و فقط خدا می

 چه هدفی داشت.

ی مادرش ناامید شده بود مشتش رو که گره خورده بود به چادر مادرش باال آیهان که از رضایت و بدرقه

 هاش چسبوند و با چشم بسته عمیق بوسیدش و آروم نجوا کرد:ادرش رو به لبی چادر مآورد و گوشه

 اگه برنگشتم حاللم کن._

و قبل از این که آوار شدن مادرش رو بعد از شنیدن این جمله ببینه خیلی سریع بلند شد و با چنگ زدن 

ی مادرش ی های گریهساکش از روی زمین از کنارم عبور کرد و اتاق رو ترک کرد. در واقع از صدای ها

های فرار کرد. سمن چادر رو روی صورتش کشید و دلواپس و بیزار از روزهای تلخ گذشته درد زخم

اش رو که حاال گریبان گیر زندگی پسرش شده بودند رو زار زد. نگاه غمگینم رو ازش گرفتم و از کهنه

د. کنار در ایستادم و به روی آیهان آور بوخونه بیرون رفتم. صدای شنیدن بوق ماشین سردار برام رعب
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برعکس آشوب دلم لبخند زدم و قرآن رو مقابلش گرفتم. با تأخیر نگاه از صورتم کند و قرآن رو بوسید و 

 از زیرش رد شد.

 هام و زمزمه کرد:دوباره چشم دوخت به چشم

 حاللم کن._

 تر بین مشتم گرفتم و در جوابش گفتم:انگشتر عقیق رو محکم 

 دار خوبی نبودی.کنم؛ چون امانترنگردی حاللت نمیاگه ب_

نفس عمیقی کشید و لبخند زد. لبخندش رو توی قلبم ثبت کردم تا روزهای دلتنگی قرار دل بی قرارم 

 بشه.

 مراقب خودت و لبخندت باش ماهِ من._

بود که  اشکیخره دل از نگاهم کند و رفت و آبی که پشت سرش ریختم قطره پیشونیم رو بوسید و باأل 

 از چشمم چکید.

 *** 

 فصل شونزده

 ادیز تیآروم که خبر از جمع یاهمهمه یصدا گهید یو از طرف دیرسیصوت قرآن به گوشم م یصدا

به  ینیتزئ یحلواها یبود. نگاهم از رو ادیآشپزخونه هم ز یتو یها حتپچ پچ ی. صدادادیداخل باغ م

حرص به  اخجول و توأم ب یشد و بزاق دهنم رو قورت دادم. با نگاه دهیکش زیم یرو یکادوهایسمت م

دادنش بودند نگاه انداختم. نگاهم رو از ظرف  یاش کرده بودند و مشغول دلدارکه دوره حانهیر یهادوست

 یبد یچهلم ادامه دادم. روزها یهاتر از سوم و هفتم به شستن ظرفتر و خستهگرفتم و کالفه کادوهایم

مه. کل یواقع یبه معن جی...! گجیگکه عزادار بود و سمن  حانهیدوش من. ر یرو شتریب شیسختبود و 

 ؟هیاالن مراسم چهلم ک شدمیم جیگ یم گاهه خودم یاتفاق افتاد که حت رمنتظرهیچنان غ زیمرگ عز

رتم رو رو بستم و نگاه پر از نف رآبیش طاقتیشد و ب دهیکش ینیریباز نگاهم به سمت ظرف ش اریاختیب

ه گرفتم و ب ،شدندیم فیدست من رد یشستن جلو یو برا شدندیم یخال یکه مدام از چا ییهاوانیاز ل

الفاصله بکه  کرد زهدهنم گذاشتم. طعم شکالتش چنان به دهنم م یبرداشتم و تو کدونهیرفتم.  زیسمت م

 ینیریبه نظرم کم بود؛ اما همون ش شینیریش .به حلوا زدم یدهنم گذاشتم. ناخنک یرو هم تو یبعد یکی
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شپزخونه از آ یاکه گوشه حانهیر نیبعد با نگاه سنگ یکرد. مدت کیاز قبل تحر شتریکم هم هوس من رو ب

و ازم ر ظیغل یاآوردم که با چشم غره باالسالن فرار کرده بود، سرم رو  یکز کرده بود و در واقع از شلوغ

 کالفه، دست غزاله دوستش رو پس زد و گفت: یاخمگرفت و با 

 .یبسه غزال، مرض قند گرفتم انقدر آب قند بهم داد_

ت نشس وانیته ل یآب نشده یقندها یگذاشت. نگاهم رو زیم یآب قند رو رو وانیرو ترش کرد و ل غزاله

دستم رو داخل دهنم  یتو یگاز زده یکادویدهنم رو با ولع قورت دادم. م آبقندها  ینیریو از تصور ش

 طعنه زد: حانهیرفت ر یکه دستم به سمت بعد نیگذاشتم و هم

 ؟یرو دِرو کن کادوهایکه م یناهار نخورد_

 در هم گفتم: یام آشوب شد و با صورتکباب معده یبو یتصور دوباره از

 .دادیکبابش بو م_

 داد؟یبو نم میچطور ما خورد_

 تو اتاقت. یناهار رفت! موقع سرو یخورد یزیتو اصال چ_

ت خجال حانهینزد. از نگاه غزاله و پرند همکار ر یدستش دوخت و حرف یتو یرو به دستمال کاغذ نگاهش

رو  ینیریش سیزدم و د ی. لبخند معذبدمیلبم کش یمونده رو یشکالت باق یو زبونم رو رو دمیکش

 برداشتم.

 ببرم تو سالن. نویا_

 زد: هیکنا حانهیر

 برسه.اگه تا سالن _

 دلواپس گفت: یبار بدون طعنه، دوستانه و کم نیچپ نگاهش کردم که ا چپ

 .ستیمال مرده رو نخور، براتون خوب ن_

 جواب دادم: الیخیو ب تیاهمیکه به جمع فعلش فکر کنم ب نیا بدون

 اعتقاد ندارم. زهایچ نیمن به ا_

ن ها نشسته بود و قرآسالن کنار مهمون یوام کرد. سمن تبدرقه حانهیرفتم و نگاه ر رونیآشپزخونه ب از

 به جلد قرآن. رهیدستش بود. ساکت بود و نگاهش خ
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 که گفت: دمیسارگل رو شن یصدا

 داداش اومده._

 .دیسالن چرخ ینگاهش تو قراریسرش رو باال آورد و ب یحرفش بند دلم پاره شد و سمن به آن نیا با

 اومده؟ هانیآ_

 هاش افتاد.شونه یرو ،سرش یجاش بلند شد و چادرش از رو از

 اومده؟ هانمیآ_

 و نگران به سمت مادرش پاتند کرد. دیشرمنده لب گز سارگل

 داداش پوالد رو گفتم مامان جان._

سمن  یهابودن خودم و چشم انتظار بودن سمن. برق چشم الیبه خوش خ ؛دمیکج شد و تلخ خند لبم

و سوز  دمیشنیآه رو هر روز م نیو ا دیشد و صورتش سرد. آه کش کیغروب کرد و نگاهش دوباره تار

 .کردیدلم رو تازه م شیسمن آت یدلتنگ

و به پوالد چشم دوختم که داشت به  ستادمیا وونیا یهام به سمت در رفتم. رودست یتو سید با

ن هم او هانیبود. بعد از آ دهیتنش بود و انگار تازه از راه رس فرمشیونی. شدیم کینزد یساختمون اصل

 نیکرده بود به ا دوارمیخوشحال بودم؛ اومدنش ام دنشیچهلم اومده بود. از د یگذاشت و رفت و حاال برا

 .گردهیهم برم هانیکه آ

 .دیکوتاهش کش یبه موها یرو تند باال اومد. کالهش رو برداشت و دست هاپله

 سالم._

 بندون. خیسرد بود و  ،زمستون یروزها نیهاش؛ درست مثل اشده بود و چشم الغر

 .یاما خوش اومد یاومد ریسالم. د_

داخل رفتن و درک  یپوش انداخت. تعلل داشت برا اهیس تیبه داخل خونه و جمع ینگاه وونیا یرو از

 اما مشخص اد؛یدور و جدا افتاده بود تا کنار ب نیریهمه مدت از ش نیباشه. ا حوصلهیو ب یفرار کردمیم

 اب بودم. ومدهین کنار هانیآ یخال یکه هنوز با جا ی. درست مثل منومدهیکنار ن یچیبود که هنوز با ه

بود و  نییدستش تعارف زد اول من برم داخل. دوشادوش همراه باهاش به سمت سمن رفتم، سرش پا

 دستش. یکاله تو خینگاهش م
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 .گمیم تیتسل_

 به احترامش بلند شد. سمن

 .یخوش اومد_

 ادیکه ز دادندیمقابل عکس شهادت م یهاو شمع اهیانداخت، ربان س زیبه عکس عز یمعذب نگاه پوالد

رخوند چشم چ یخال یصندل کیکردن  دایپ یتشکر تکون داد و برا یبه معن یسر وتاهک .ومدهیهم خوش ن

چهلم اومده بود ثابت  یبود اما برا ومدهیسوم و هفتم ن یکه برا هانیآ یاز همکارها یکی یکه نگاهش رو

و  دش کیسالم تکون داد و پوالد با احترام جوابش رو داد. به من نزد یبراش به معن یموند. سرگرد سر

 پچ زد:

 ام؟یمن امروز م دونستیم هانیآ_

 زدم. پوزخند

 فوت شده؟ زیعز دونهیم هانیاصال آ_

 به سرگرد انداخت و باز پچ زد: یجیو نگاه گ دیبه پشت گردنش کش یدست کالفه

 خواد؟یم یچ جانیا کهیمرت نیپس ا_

 .تیتسل یاومده برا دیشا_

 .گهینم نوینگاهش که ا_

 ه؟یمنظورت چ_

شتن تحت نظر دا یمن بود. از طرف سردار دستور گرفته بود برا یپابه اروی نیبودم ا جانیکه ا یتا زمان_

 من و کارهام.

 و گفت: ستادیبزنم سرگرد از جاش بلند شد و به سمت ما اومد. مقابل پوالد ا یخواستم حرف تا

 .گمیم تیتسل_

 .نیایب جانینداشت تا ا یممنونم. لزوم_

 حضورم خاطرتون رو مکدر کرد؟_

 زحمتتون شد._

 .ستین یست، زحمت فهیانجام وظ_
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 بود که گفت: یاگهید زیتعارف گذاشت اما انگار منظور مرد چ یحرفش رو پا پوالد

 م؟یخلوت تر صحبت کن یجا هی شهیم_

 به من انداخت و گفت: ینگاهمین پوالد

 ...دمیمن تازه از راه رس_

 مهلت ادامه نداد. سرگرد

 کنند. ییرایها تو اداره ازتون پذبچه گمی. مکنمیدرک م_

به  رهیپوزخند کج شد. پلک باز کرد و با حفظ همون پوزخند خ یچشم بست و لبش به معن یعصب پوالد

 سرگرد گفت: یجد یهاچشم

 دم؟یبازداشتم؟ درست فهم دیگیم میرمستقیغ دیدار_

 .دیچرخیم شوننیبودم و نگاهم ب ستادهیزده ا رتیو ح شوکه

 .میخلوت صحبت کن یجا هیبهتره _

 رو نشون داد. وونیبا حرکت دستش ا پوالد

 .دییبفرما_

که  نیگذاشتم و هم یعسل زِ یم یرو رو ینیمجدد به سمن، دنبال پوالد راه افتاد. س تیبا تسل سرگرد

ودش افکار خ ریسها؛ اما بدون خود سها وارد خونه شد و انقدر درگ یبا کوله یخواستم دنبالشون برم مرتض

 دم:یبحث کردن پوالد با سرگرد هم نشد. به سمتش رفتم و پرس یمتوجه یبود که حت

 سها کو؟_

 بود. دایهاش هواز چشم تیعضالت صورتش منقبض بودند و عصبان

 .دونمینم_

 دانشگاه دنبالش؟ دی! مگه نرفتدونمینم یچ یعنی_

 رفتم اما..._

 تشر زدم: قراریو ب نگران

 ؟یاما چ_

 گاهم کرد.بار درمونده و عاجز ن نیاول یبرا
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 فرار کرد._

دهنم فشار دادم و  یاز شوکه شدنم بود خواست از گلوم فرار کنه دست رو یبلندم که ناش یصدا تا

 ما نبود. یمتوجه یها چرخوندم. خوشبختانه کسمهمون یگرد شده از وحشتم رو رو یهاچشم

 :دمیو نگران پرس میستادیها اراه پله ریبردمش. ز یاو به گوشه دمیرو کش یمرتض کت

 فرار کرد؟ یچ یعنی_

ز رو باز کرد. انگار ا راهنشیاول پ یو دکمه دیبه صورتش کش یگذاشت. کالفه دست نیزم یرو رو کوله

 مرد گنده رنگ باخته بود. طورنیفشارش افتاده بود که ا یشدت نگران

 من فکر کردم... فکر کردم... گرفتیم یزیچ هیپسره  هیداشت از _

 اش رو ادامه دادم:جمله وسانهیوا رفتم و خودم مأ اشمهینصف و ن یهمون جمله با

 .رهیگیداره مواد م دیفکر کرد_

پله  نیاول یها حرکت کرد و روها به سمت خود پلهپله ریفرستاد و از ز رونیو خسته ب نیرو سنگ نفسش

 زدم و با سرزنش نگاهش کردم. هیو دستم رو به نرده تک ستادمیها اخودش رو رها کرد. کنار راه پله

ه که براش موند یفرصت یرو تو هاشیو عقب افتادگ رهیترم رو بگ نیا یهارفته بود از دوستش جزوه_

 جبران کنه تا ترم بعد رو بتونه راحت پاس کنه.

 :دیغر یشاک

 ره؟یپسر جزوه بگ هیاز  دیچرا با_

 :دمیاز خودش غر تریو شاک دمیرو به نرده کوب دستم

 ؟یانقدر به دخترت شک داشته باش دیچرا شما با_

 دم.ش مونیو از لحن بدم پش ستادمیا خکوبیهاش سر جام مچشم یاشک تو دنیرو باال آورد. با د سرش

 معتاده. ست،یو نرمال ن یدختر عاد هیچون دختر من _

 یخوایم یک ؟یبهش اعتماد کن یخوایم یک ؟یباور کن نویا یخوایم یترک کرده؛ ک یآقا مرتض_

 ؟یکمکش کن
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 .پاش شیپ نیسرش رو تکون داد و دوباره چشم دوخت به زم دیوار گفتم و اون ناامآخرم رو ناله یجمله

اش رو پوشونده بود و و اخم چهره شدیم کیکه صدام زد سرم به طرفش برگشت. داشت به ما نزد پوالد

 بود! ینگاهش... عصب

 شده؟ یچ_

 جوابش رو بدم. دیخودم با دمیکه جوابش رو نداد فهم یضمرت

 سها... گم شده._

 دختر کینداشت. فرار  یبد یمعن شهیدرست بود اما فرار هم دمینبود، شا یدرست یکرده جمله فرار

به  یمرد نبود، فرار گاه کیمعاشقه با  یبرا شهی. فرار همشدیختم نم یناموسیو ب یعفتیبه ب شهیهم

اده که خانو ینجات بود، نجات از زندان یبه معن یخانواده بود. فرار گاه یهایمحبتیشدن از ب یخاطر عاص

پدرش، از  یهاینیمراقبت، کنترل! سها فرار کرده بود، از بدب ذاشتیو اسمش رو م ساختیم

از خونه فقط براش خوابگاه بود.  شتریکه ب یاپدرش و از خونه یهایمحبتیپدرش، از ب یهایاعتمادیب

 بودند. بهیکه کنار هم بودند باهم غر ینیهاش در عباغ سرد بود؛ چون آدم نیخونه گرم بود؛ اما ا

 .دیخند یعصب پوالد

، بار که گم شد هفت سالش بود نیسالش بود. آخر ستیبه ب کیکه من برم اهواز سها نزد نیتا قبل از ا_

 کردم. داشیحرم پ یهاتو گمشده زونیو دماغ آو سیخ یهابا چشم

رگرد اون و س نیکه ب ییهاحرف ایبود؛ حاال از خبر من  ختهیبه هم ر کردمیکه فکر م یزیاز اون چ شتریب

 و نعره زد: یجست زد به طرف مرتض شیگوله آت کیاما درست مثل  دونم؛یرد و بدل شده بود نم

 که خواهرم خودشو گم و گور کرده پدر نمونه؟ یکرد کاریباز چ_

 نره. یاش فشار دادم تا به سمت مرتض نهیس یهام رو روو دست ستادمیوحشت مقابلش ا با

 پوالد... پوالدجان..._

 دهیمت کشس نینگاهشون به ا یبا نگران یو بعض یبا کنجکاو یها از جاشون بلند شدند و بعضمهمون تموم

 :دیتوان نگه داشتنش رو هم نداشت به سمتمون اومد و پرسکه  یشد. سمن با چادر

 پوالد؟ یشد شیشده که باز اسفند رو آت یچ_

 ها داد زد:به حضور مهمون توجهیبلند و ب پوالد
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 راحت کرد. الشویداد و خ یاز شوهرت بپرس که با کارهاش دختره رو فرار_

 یدفاع هشیو نه مثل هم کردیبستن دهن پوالد م یبرا ینشسته بود. نه تالش حرکتیخاموش و ب یمرتض

صامت بودن و مسکوت موندنش فقط نشونه  نیکار اشتباهش داشت و ا یبرا یامسخره هیاز خودش و توج

 اشتباهش. رشیو پذ یمونیبود؛ پش زیچ کی

رو دل من هزار بار ف دیرسیدختر تا به مقصد م نیا یشهیاز رخ سارگل فرار کرده بود و بار ش رنگ

 .شدیبود آب م ستادهیکنارش ا قراریو دل برادرم که ب ختیریم

 هاوش سارگل رو ببر تو اتاق._

عم ط دیکش رونیکتش ب بیاش رو از جهاوش اسپره یکردم و وقت یاز ناراحت یاسرفه که افتاد ناله به

 دونهکیخونه  یکه هاوش از ترسش هر جا شدیحالش بد م یروزها به قدر نیدهنم تلخ و گس شد. ا

 پدر شدن برادرم رو. یآرزو ای کشتیشکمش رو م یتو یبچه ایدختر  نیگذاشته بود... و آسم ا یاسپر

 .ستادیبه اون مقابل پدرش ا توجهیپوالد رو صدا زد. پوالد ب سرگرد،

 . سها کجاست؟یواسه ساکت شدن آقامرتض رهیاالن د_

 .دونمینم_

 قهقهه زد. و عصبی دست به کمر بلند پوالد

ما ش گمیمن م یکه از دخترش خبر نداره! آقامرتض ی. پدرِ مراقبدونمینم گهی! مگهیم یچ نیهاها بب_

توش مواد  یکنیم یگه شم بررس یو حت رهیتا سرکوچه هم نم تاجازهیو دخترت ب یکه انقدر مراقب

 دخترت؟ یایو ب ایو ک هایاز گند کار یخبریکارت زاره و ب شهینباشه چطور هم

 ها انداختم و صدا زدم:به مهمون ینگاهزده خجالت 

 پوالد!_

اش آروم حواله یپدرش گذاشت و چند ضربه یشونه یگرفت و دستش رو رو دهیهشدار من رو نشن پوالد

 کرد.

 پدرِ من. دنیکه پر زد و فرار کرد. رفت دنبال نفس کش یپرنده رو انقدر تو مشتت سفت گرفت_

 همه مهمون خردش کنه. نیا یحد جلو نید و روا نبود پوالد تا اساکت بو یمرتض

 هشدار دادم: تریجد بارنیا
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 پوالد تمومش کن._

 کرد، با تمسخر و پوزخند. نگاهم

 هنیاز ا ریغ ؟یاکارهیمدافع آبروشون؟ مگه تو چ لیوک یچرا؟ حاال که سمن و شوهرش ساکتن تو شد_

 نگران خوره؟یزرنگارها خط م ستیاسمت از ل شهیهم یو برا ارنیخبر مرگ شوهرتو م گهیکه چهار روز د

 تو؟ یخواهرم گره خورده به آبرو یکه آبرو یاکارهیمگه تو چ ؟یآبروت

 ها ادامه داد:گلوم نشست اما اون با اشاره به مهمون خیشکست و بغض ب دلم

 بشنون و خواستگار براش یدیترسیپدر من م هیکرده؟ چ ییباخبر بشن سها چه کارها نایا دیترسیم_

 یمادر نیبفهمه و بگه از همچ یکس یدیترسیسمن خانوم، م هیات؟ ها چنشه بترشه کنج خونه دایپ

بفهمن  یدیچون ترس د؛یکه درد کش یاون همه مدت شیدیند ینرفت یتو آقامرتض ده؟یبع یدختر نیهمچ

 زرنگاره. یمعتاد دختر مرتض یدختره نیا

 کرده بود. بغض

و حاال تو چشم به راه برگشتنش  یاما نرفت ش؛یدیبخش یو بگ یدت چشمش به راه بود تا برتمام م_

 .بمون

 ها و با نگاه سخت؛ اما لحن عاشقش گفت:رو به مهمون برگشت

 نیبابت داشتن همچ کنهیسها خواهر من معتاد بود، االن ترک کرده. برعکس پدرم که خودشو لعنت م_

اشتباه کرده و اشتباهشو پاک کرد  دیچون فهم یخواهر نیبه داشتن همچ کنمیمن افتخار م ،یدختر

 مرد... نیاما ا

 اشاره کرد. یمرتض به

 داستیسها چرا کم پ دیپرس یداد. از همه پنهان کرد دخترش معتاده و هرک شیباور نکرد و فرار شویپاک_

کرد  بود. پنهان یبستر ادیرک اعتت کینیمدت کل نیخواهرم تمام ا گمیدرسشو بهانه کرد؛ اما من االن م

 ...دیچون از حرف شما ترس

 هاش و دلم گرفت از حال بدش.چشم یحلقه زد تو اشک

 ینفسیب نیو ا کنهیتر ممردم؛ چون بابام قفسو واسه خواهرم تنگ یآ دیپشت سر خواهرم حرف نزن_

 .کشهیروز م هیخواهرمو 
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 بودند. ستادهیا فیبالتکل یارفتند و عده یخداحافظیب یامعذب به هم نگاه انداختند. عده هامهمون

 یاما مرتض نه؛یهاش رو ببپدرش زانو زد تا به صورتش مشرف بشه و چشم یپا یخم شد و جلو پوالد

 یخودش تو یچهره دنیاز د دی. شاو ابا داشت از نگاه کردن به پوالد اشقهی یسرش رو فرو برده بود تو

 .دیکشیپوالد خجالت م یهابرق اشک

. یدیترسیهات مخودت و بچه یآبروت جلو ختنینه؟ که آبروت بره. بابا کاش از ر ،یدیترسیم نیاز هم_

که  یدخترت رفت وقت شیآبروت پ ،یزن گرفت دهیکه چهل مامان سر نرس یوقت ختیمن ر شیآبروت پ

 نگهبانش. یشد یحام یبه جا

 د.دا رونشیگرفت و با آه ب یبلند نفس

. یچ یعنیکردن  یپدر یهنور نگرفت ی. آقا مرتضیدیرو هنوز نفهم یو بد یخوب نیفرق ب یآقامرتض_

 .یآقامرتض یوقته که واسه من شد یلیخ یآقامرتض

. نگرانش بودم؛ اما باور داشتم پوالد هنوز محکمه و ستادیپاهاش ا یرو یراست کرد؛ اما به سخت قامت

 که سرگرد مجدداً صداش زد رو به من گفت: یکردن سها؛ اما زمان دایپ یبرا کنهیکمکم م

 دمیارو ثابت کنم و ش میگناهیبتونم ب دیفرار کرده. شا نیریش ،ییآقا برم واسه بازجو نیبا ا دیمن با_

ت از دس یاون موقع که از دست کاوه نجاتش داد نیکن زن داداش، ع دایامشبو بازداشتم کنند. سها رو پ

 به اصطالح خانواده هم نجاتش بده. نیا

 تونستمیسها رو از کجا م ییسرگرد رفت و من مات و مبهوت رفتنش رو تماشا کردم. من به تنها همراه

 کنم؟ دایپ

 .شدمیباغ م نیا یهاآدم یهایو من دوباره داشتم غرق گرفتار شدیدوباره داشت تکرار م زیهمه چ انگار

 *** 

 ق شد و بدون فوت وقف لب باز کرد:وارد اتا مهیسراس هاوش

 حافظ اومد._

 تخت چنگ زدم و خطاب به سارگل گفتم: یرو از رو فمیک یمعطلیب

 شکمت فکر کن. یتو ینباش و فقط به بچه یچینگران ه_
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اده بود افت رمقیو ب جونیملحفه ب ریگل زرد ز کیبه  هیاسمش شده بود؛ شب ریدرست مثل تعب اشچهره

 .دیکشیم شیدلم رو به آت دیکشیم یکه به سخت یقیعم یهانفس یو صدا

 هاش:چشم یبارون یگرفته بود؛ درست مثل هوا صداش

 سها..._

 ام انداختم و فوراً حرفش رو قطع کردم:شونه یرو رو فیک بند

 اش باش، من مراقب سها. باشه؟عمه یپشند ینیزم بیتو مراقب خودت و س_

 باز شد. کیکوچ یهاش به لبخندچشمش راه گرفت لب یکه از گوشه یاشک برعکس

 .یکنیم یبراش خواهر ینکردم اما خوشحالم که تو دار یمن براش خواهر_

 .دمیو سردش رو بوس رنگیب یشدم و گونه خم

مشکالت  یبچه خاله بشه. به خاطر اونم که شده به خودت فکر کن و باق نینره سها منتظره با تولد ا ادتی_

 به ما. رو بسپار

تعلل نکردم و از اتاق خارج شدم. هاوش پشت سرم  گهیتشکر فشرد. د یبرا یزد و دستم رو به گرم پلک

 :دیراه افتاد و پرس

 ام؟یباهات ب یخوایم_

 جواب دادم: رفتمیم نییها با شتاب پاکه از پله یحال در

 .یزنت باش شیالزمه که پ_

دست داشت. دلم  یآب تو وانیل کیسارگل رو به همراه  یهاها با مامان رو به رو شدم که قرصپله نییپا

بخوابم؛ به دور از  یپناه ببرم و چند ساعت اهوشیهیتر آروم و ببه آغوش امن و از هم مهم خواستیم

برام تهوع آور شده بود. دلم هوس عطر  شیحلوا که برعکس دو ساعت پ ی... و بویو زار ونیش یصدا

ود کاشته ب اطیح کیکوچ یباغچه یکه بابا تو ییتراس و رزها یرو یهایبابا رو داشت؛ شمعدون یخونه

شاخه  کی بهشتیو دوم ارد ستیفصل بهار ب یاما هر سال تو داد؛یرو نم دنشونیچ یو به ما اجازه

شده  لیدمن تب یبرا بهشتیتو از ار تولدماه با  نیا» گفتیو م کردیفروغش م میو با لبخند تقد کندیم

 .«بعشقیبه ارد
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آروم و نادرش رو  یدرونم رو حدس زد که به روم از اون لبخندها یاز حالت نگاه پر حسرتم غوغا مامان

 زد و زمزمه کرد:

 برو خدا به همراهت._

 حافظمحمد یو از نگاه مملو از اعتماد مامان قوت گرفتم. در سالن باز شد و صدا دمیکش یقیعم نفس

 انداخت: نیگوشم طن یتو

 مهرو._

 باعث توقفم شد. حانهیبلند ر یکنار مامان عبور کردم و به سمت در سالن قدم برداشتم؛ اما صدا از

 صبر کن._

بود و چادرش رو به  ستادهیپله ا نیاول ی. رودیزمان با حافظ سرم بلند شد و به سمت پلکان چرخ هم

ال ش یبعد کش چادر رو یاهیهوا چرخوند و ثان یمقابلش باز کرده بود. ماهرانه چادر رو رو دنیقصد پوش

که  یهام دوخت. برعکس غماش رو به چشمو ماتم زده اهیشده بود. از اون باال نگاه س پیرنگش ک یمشک

 نیا یکه تو یبرعکس تن داد،یم هیسرخش که خبر از گر یهاصورتش رو پوشونده بود، برعکس چشم

 چهل روز الغر شده بود صداش هنوز محکم بود:

 .امیمنم م_

. تادهسیمقابل محمدحافظ ا حرفیب دمیاومد و از کنارم گذر کرد. دنبالش راه افتادم که د نییها پاپله از

 .حانهیرنگ ر یچادر مشک یشهکرده بود به گو ریبود... و چشمش گ نیکه نگاهش به زم یحافظ

 د؟یتونو گم کرددکمه لیوک یآقا_

 لب زد: صدایتأمل سرش رو باال آورد و ب یبا کم حافظمحمد

 نه._

 د؟یمنتظر رمز عبور هست_

 :کوتاه جواب دادباز هم  حافظمحمد

 نه._

 پوزخند زد. حانهیر

 کنار. دیدر بر یپس از جلو_
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و جل یصندل یبعد من رو یرفت. مدت نییپا وونیا یهاعقب گرد کرد و بعد از پله حرفیب حافظمحمد

. تماس رو که قطع کرد کردیصحبت م یعقب با مرتض یصندل یرو حانهیکنار حافظ نشسته بودم و ر

 :دمیپرس

 شد؟ یچ_

 .ستیازش ن یاثر چیرو گشتند، ه هامارستانیب یهمه_

 خبر داده؟ سیبه پل_

 حافظ جوابم رو داد:محمد حانهیر یجا به

 .کنندینم یکردنش اقدام دایپ یساعت از مفقود شدنش نگذره برا ۸۴تا _

 گفت: یعصب ینگران اما با لحن حانهیر

 .ادیبال سرش ب یچهل و هشت ساعت کل نیممکنه تو ا_

 جواب داد: لکسیر حافظمحمد

 .میکن داشیپس بهتره زودتر پ_

 :دیپرس یبلند یبا صدا حانهیر

 کجا؟از _

دوخت و  حانهیبه نگاه طلبکار ر نهیرو از داخل آ شیپشت چراغ قرمز توقف کرد و نگاه جد حافظمحمد

 جواب داد: یعاد

 نه من. دیکه با سها همخونه بود دیشما بگ دیبا نویا_

 خفه در جواب حافظ گفت: ییچادرش چنگ شد و با صدا یرو حانهیر دست

 .دونمینم_

 لب باز کردم و گفتم: ینگاهش رو به چراغ قرمز داد و من به سخت حافظ

 .یبرو پزشک قانون_

 نگران نگاهم کرد. 

 ؟یعموجون. آدرس دوستاشو ندار میگردیکه دنبالش م هییجا نیجا آخراون_

 االن زندانه. ماینداشت. ش یدوست مایاون به جز ش_
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 گفت: حانهیر

 .زنهیجا حرف ممرخص شده مدام از اون کینیاز کل یاز وقت ک؟ینیممکنه رفته باشه کل_

 :دیپرس حافظ

 کجاست؟ کینیآدرس کل_

چون نرفته بود مالقاتش. هر دو منتظر به من چشم دوختند. آدرس رو گفتم و حافظ  دونست؛ینم حانهیر

ر و شاوگرفتم؛ م شیراه اتاق دکتر مودت رو در پ میکه شدم مستق کینیروند. وارد کل کینیبه سمت کل

ز هم ا ینگرانداشت خوش رو، خوش آمد بگه اما  یکه سع نیا نیمن در ع دنی. با دکینیروانشناس کل

 نگاهش و لحن صداش آشکار بود:

 ! سهاجان خوبه؟دیاومد خبریانشااهلل. چه ب رهیخ_

شد.  هم نابود دمیام نیو انگار آخر خبرهیاز سها ب دمینبود، از نوع برخوردش فهم دنیبه سوال پرس یازین

 راست رفتم سر اصل مطلب: کینداشتم.  یتشکر و احوال پرس یبرا یوقت

 .ستین یاز ظهر تا االن ازش خبر یعنیسها گم شده. _

 :دیبود که پرس یعیطب زهایچ نیدکتر ا یبرا انگار

 خونه افتاده؟ یتو یمرخص شده اتفاق جانیکه از ا یمدت نیتو ا_

 دادم. رونشیبه آه ب هیشب ،یو به سخت دمیکش یقیعم نفس

فت ر کنه،یلباس هاش رو بو م گرده،یتا دوباره نره سراغ مواد. اتاقش رو م کنهیپدرش مدام کنترلش م_

گرفتن جزوه فکر کرده داره از  یو امروز... امروز که سها رفته بوده دانشگاه برا کنهیو آمدش رو چک م

 .رهیگیمواد م شیهمکالس

. دعوتم کرد به ختیآب برام ر وانیل کیخارج شد و  زشیمن از پشت م شونیحال پر دنیبا د دکتر

 نشستن که با حرکت دستم درخواستش رو رد کردم.

 کنم. داشیپ دی. باشهیم کیبرم دنبال سها. هوا داره تار دیبا_

ر حفط د یاما سرسختانه سع ؛یفروپاش یبرا کردیگلوم تقال م یکردم. بغض تو هیآخر رو واگو یجمله دو

رو داشت. کاش بود و سر  هانیستبر آ ینهیس یرو دنیآرم یکه دلم بهونه یظاهر داشتم، اون هم در حال
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ود. ب ی. حس تلخبود یبودم و ترس... حس بد دهی. ترسشدمیاشک م صدایو ب ذاشتمیم اشنهیس یرو

 بود. یحس مرگ آور

تر از مادر مهربان یهی. داگرفتمیآروم نم شدینم دایبود. تا سها پ دهیفایداشت آرومم کنه اما ب یسع دکتر

ول قبل از رفتنش از من ق هانیداشتم که آ ادیفقط به  کردمینم ی. نقش بازکردمینشده بودم، تظاهر نم

 ینکرده خواهر یناسازگار برادر یِرته تغا نیا یکه برا ییگرفت که مراقب سها باشم و به جبران روزها

 کنم.

 گفت: دکتر

 یزیچ دینه. شا ایدارن  یبپرسم از سها خبر هاشیتا من برم از هم اتاق دیشما چند لحظه صبر کن_

 شد. رمونیدستگ

ه ب یکه از اتاق خارج بشه در اتاق باز شد و دختر نیتکون سرم موافقتم رو اعالم کردم؛ اما قبل از ا با

 .دیداخل سرک کش

 م؟وخان_

اسمش رو فراموش کرده بودم اما  شیپر تشو یاون لحظه یکه تو یداد و دخترورود  یاجازه دکتر

 :دیبه من و بعد به دکتر انداخت و پرس یسها بوده، وارد شد. نگاه یکه هم اتاق گفتیآشناش م یچهره

 .ومدیبه من سر بزنه اما ن ادیزن داداش سها اومده خواستم حالشو بپرسم. قرار بود ب دمیمن د_

 زد و خطاب به من گفت: لبخند

 شلوغه. یلیحتما تو دانشگاه سرش خ_

 زده ادامه داد: ذوق

 مگه نه؟ گه؟ید ارهی. مارهیتست و کنکورش رو ب یهامن کتاب یقرار بود برا_

 :دمیزدم و در آخر نال یاکج و کوله لبخند

 سها فرار کرده._

 گرد شد و متعجب تکرار کرد: هاشچشم

 فرار!_
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خره اشکم سقوط پلک بستم و باأل شدیسها م نیو سنگ میحج یدردها ادآوریه که کلم نیدرد ا یرو

 کرد.

 :دیمودت پرس دکتر

 گفته بود؟ یزیچ مشیتصم نیسها کجا رفته باشه؟ به تو از ا یزنیتو حدس م سهینف_

 جواب داد: عیهاش سرچشم زیانگ جانیبا برق ه سهینف

 .زدیداداشش پوالد. اون فقط از پوالد حرف م شیاهواز، پ_

 جوابش رو دادم. دیبه من نگاه کرد که ناام دیبا ام دکتر

 .خبرهیپوالد ازش ب_

 رو مخاطب قرار داد. سهیباز نف دکتر

 نگفت؟ یزیهاش چاز دوست زد؟یحرف م یاز ک گهیاون د_

 زد. داد. دکتر به روش لبخند« نه»فکر کرد و بعد جواب  یکم سهینف

 .گمیاز سها شد حتما بهت م یاتاقت. خبر ی. برو توزمیممنون عز_

لخ لخ  یقدم برداشت و صدا یانرژیمغموم به سمت در برگشت. آروم و ب یبا نگاه حرفیب سهینف

 مقدمهیتعلل به من نگاه کرد و ب ی. با کمستادی. در رو باز کرد اما ازدیسکوت اتاق رو به هم م شییدمپا

 گفت: ربطیو ب

باشم عموم منو به عقد  یکه خودم راض نیرو دادن به عموم. بدون ا میمامان و بابام مردن سرپرست یوقت_

خون گرفتم؛ چون و بعدش... خفه یخوردم و تو دهن یلیهام سو مخالفت هاهیپسرش درآورد. در جواب گر

. بعد از ازدواج موندیم تهتا چند هفهاش و زخم هایکبود یکه جا ییهابا کتک شدیهر اعتراضم برابر م

ناقص  زن گفتیکرد با دستت زبونشو کوتاه کن. م ینزد اما به پسرش گفت زنت زبون دراز گهیعموم د

 دهیادامه م هاشیعقلیبه ب یبده. اگه نزن صیتا عقلش کامل بشه و خوب و بدش رو تشخ یبزن دیالعقله با

 بود. ترنیکمتر بود اما دستش سنگ پدرشسنش از  زد؛ی. پژمان مکنهیو کار مردش رو زار م

بغض دردناک از نگاه خندونش نهان و  نیاز بغض پنهان شده بود و ا ییایاش دنپشت خنده د؛یخند تلخ

 آشکار بود.
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دوباره عمو و پژمان منو آزار  دیترسی. سها نگرانم بود. مشمیمرخص م جانیاز ا گهید یهفته کیمن _

 امن کجاست؟ یخونه یدونیامن. شما م یکردن برم خونه تمیاگه اذبدن. بهم گفت 

 نه تکون دادم. یهاش بودم مسخ شده سرم رو به معنکه مات حرف طورهمون

 جا.کردن برو اون تتیست. به من گفت اگه دوباره اذ دهیخشونت د یهازن یمخصوص برا یجا هی_

 رفت: رونیام بصدام از حجره یو لب باز کردم و به سخت ستادمیسست و لرزونم ا یپاها یرو

 ؟یدیآدرسشو به من م_

 یو بدون توجه به حضور دکتر صدا دیخره ترکرفت. بغضم باأل رونیلبخند سر تکون داد و از اتاق ب با

 ام گذاشت و زمزمه کرد:شونه یهقم رو آزاد کردم. دکتر دست روهق

 .دیآروم باش_

 اشکم نگاهش کردم. یپشت پرده از

 که رو به زوال بود. یروح تینه، امن یجسم تی. امنتیکردن امن دایپ یسها فرار کرد برا_

 سهیفبدتر از سهاست؛ مثل ن تشونیوضع هایلیشما به فکرشه. خ نیع یکیخوش شانسه که  یلیسها خ_

 بعد از خدا، خودشه. دشیو تنها ام ستیدلسوزش ن چکسیکه ه

 .دیمراقبش باش_

 .نهیهم امفهین وظم_

 قلب قول دادم: میفشردم و از صم یبا آدرس برگشت. موقع گرفتن آدرس دستش رو به گرم سهینف

 .یکه بخوا یبا هر کتاب دنت،ید میایآخر هفته من و سها حتما م نیا_

ب قل میهاش برق زد؛ چون من با محبت و از صمو چشم دمیاش رو بوس. گونهشیآالیزد، ساده و ب لبخند

 یمحبت یساخت و ب یبودند. محبت از آدم کوه م دهیند کینیکل نیا یکه اکثر دخترها یزیچ دمش؛یبوس

گورستون  یتواما  یدیخندیهم م ی. گاهکردیم یکشوند و منزو یبه قهقرا م زد،یم نیآدم رو زم

و رو و پژمرده سر مزار خودت حاضر  رنگیب ولیگال کیو هر روز با  یکرد یوجودت خودت رو دفن م

 .یختیریاشک م یتوجهیو ب یمحبتیاز درد ب صدایو ب یشدیم

 یزیچ دیترسیم حانهیهام رو پاک کردم. حافظ نگران نگاهم کرد و ربشم اشک نیکه سوار ماش نیاز ا قبل

 زده زمزمه کرد: رتیبه دست حافظ دادم و حافظ ح حرفیبپرسه و با در بسته مواجه بشه. آدرس رو ب
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 امن مشهد! یخانه_

 مبهوت پوزخند زد: حانهیو ر دیچرخ حانهیمن و ر نیب نگاهش

 خود آدم؟! یتر از خونهکجا امن_

 یتنگ یهابود و با کفش دهیسها رو نچش یو فهم نبود فقط دردها درکیب حانهیتند نگاهش کرد. ر حافظ

 بود. اون دختر ساخته بود راه نرفته یبرا یکه مرتض

 با همون نگاه تند جوابش رو داد: حافظ

 قفس و بال پروازش رو ببندن. یکه حبسش کنند تو نیکه به آدم شوق پرواز بدن نه ا ییجا_

 .نهیتر به گوش حافظ بشتر و کوبندهبرداشت تا حرفش محکم زیبه جلو خ یکم حانهیر

دوست  از پدرش شتریکه انگار سها رو ب دیکنیرفتار م یفقط نگران و مراقبش بود. چرا طور یعمومرتض_

 د؟یدار

 . ماه آخر زمستون بود ونشستیم نیزم یو رو دیبارینمک مکه نم یمونده بودم به برف رهیساکت خ من

 .روحیکه تنها بودم سرد بود. سرد و ب یمن یزمستون برا

قب برگشت و رخ به رخ گرفت و به ع دادیرو نشون م حانهیکه صورت حق به جانب ر نهیچشم از آ حافظ

 جواب حرفش رو داد: حانهیر

ا صداش از مدرسه ت دنیداشتم که به شوق شن یطوط هیدوست داشتم.  یلیبچه بودم پرنده خ یوقت_

ز رو هیزرد بود.  یسبز داشت و کم یها. بالکردمیو تماشاش م نشستمیها مو ساعت دمیدویخونه رو م

ن ده س یپرنده به شوق پرواز زنده ست و ذات پرنده پر زدن و اوج گرفتنه. دوستش داشتم اما تو دمیفهم

حظه رو به آسمون اون ل دیکردم و پر کش رونشیکه از قفس ب یدوست داشتنم رو باور نداشتم. روز یسالگ

 مدیشا کنم،یقفس دارم ازش مراقبت م یتو کردمیدوست داشتنم رو به خودم اثبات کردم. من فکر م

 د،یکشیداخل قفس فقط نفس م ون. اکردینم یخانوم اون زندگ حانهیاما ر کردمیکارو م نیداشتم هم

 .مردیم یدیاز ناام دیرو که اوج گرفتن بود فراموش کرده بود و بعدها شا شیواقع یزندگ

 انداخت. ریو سر به ز دیحافظ خجالت کش میاز نگاه مستق حانهیر

 دوستش داره. یعمو مرتضمن فقط مطمئنم _
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ماد و داره به اعت ازیطور که به مراقبت نساله ست؛ همون ستیدختر ب هیمن نگفتم دوستش نداره؛ سها _

قدمش شونه به شونه همراه و هم دیدخترش باشه با یهیبه سا هیسا دینبا یداره. آقامرتض ازیمحبت هم ن

 باشه.

 آروم جواب داد: حانهیر

 حق با شماست. دی... شادونمینم_

 د؟ینشد تیاذ یاز حد آقامرتض شیب یهاها و مراقبتوقت از دخالت چیشما خودتون ه_

 .دمیلبش د یرو یحال متمسخر نیلبخند تلخ و در ع نهیآ یلهیسرش رو باال آورد؛ به وس حانهیر

 نه._

 و متعجب جواب داد: دیلبخند لبش و نگاه غم آلودش چرخ نیحافظ ب نگاه

 تمام دختراشون حساس و شکاکند. یم زرنگارها رومن فکر کرد_

 .ستمیمن که دخترشون ن_

موند و بعد با تعلل دوباره  خکوبیم حانهیحرف ر نیکه در حال برگشتن به سمت فرمون بود با ا حافظ

 غم بود. ریکه تنها تصو یلبخند زد، لبخند حانهی. رحانهینگاه دوخت به ر

 یروز از توجه هی نهیچرا؟ چون آرزوم ا دیدونیدلش. م ریزده ز یریس گمیو م کنمیمن سها رو درک نم_

 که نگرانت باشند که من ندارم. طلبهیم یبشم اما توجه، پدر و مادر یعاص ادیز

مادر  پدر و یلب بست. به من نگاه کرد و من با سکوتم جوابش رو دادم. برا حرفیحافظ لب باز کرد اما ب 

 . بهکنهیم تیاذ شتریرو ب حانهیحرف ر نیا کنهیآمرزش نکرد؛ چون حس کردم فکر م یآرزو حانهیر

 جاش گفت:

 بودن بهتر از بد سرپرست بودنه. سرپرستیب_

 مادرت. یپدرت و غرغرها ادیفر یصدا شدیآرزوت م یکه اگه بود لیوک یآقا یستین سرپرستیب_

مدت خوب  نیا یکنم؛ اما تو یهمدرد حانهیبا ر حافظ رو به سکوت وا داشت و من خواستم حانهیر حرف

 رو ترحم یبده؛ اون اسم دلدار شیدلدار یموقع ناراحت یدختر رو شناخته بودم. دوست نداشت کس نیا

 بود: دهیطور که کنار قبر چمپاته زده بود نالهمون زیعز ی. روز خاکسپارگذاشتیم

 و تنهاتر شدم. یدلم به بودن شما خوش بود، شما هم رفت_
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و سرخش نگاهم کرد  سیخ یهاو با چشم دیگرفتم و خواستم آرومش کنم اما خودش رو عقب کش بغلش

 و گفت:

 به ترحم تو ندارم. یازیمن ن_

 د،یدیغمش بشم و مرهم دل داغدارش؛ اما اون محبت همه رو ترحم م کی. فقط خواستم شرنبود ترحم

 سمن رو. یهامحبت یحت

 عیسر یمرتض یشماره دنیرو در هم شکست. با د نیسکوت عذاب آور اتاقک ماش میزنگ گوش یصدا

 جواب دادم:

 بله؟_

 ازش نشد؟ یخبر_

ه نبود. صداش آروم و غمزد نهیصحبت کردن با من طلبکار نبود، نگاهش با نفرت و ک نیح گهید صداش

 بود. یبود و امروز نگاهش اشک

 جا باشه.همون میستیاما هنوز مطمئن ن میکرد دایازش پ ینشون هی_

 رفت: لیتحل صداش

 ؟یقانون یکجا؟ پزشک_

 .کردیخس خس م اشنهیچون س اد؛یکردم نفسش سخت باال م حس

 ی. سهاگردنش خال داره یکردن. گفتن رو دایدختر رو پ هیپارک گُلبُن جسد  یگفتن تو یرفتم کالنتر_

اصرار  یلیدوستش نداره. خ زدیداشت. نق م یاما گوشت ز؛یخال ر هیاش ترقوه یمن خال داشت مهرو، رو

تو کار خدا  یدست ببر کنه؟یکارها م نیکرد اجازه بدم برش داره؛ اما اخم کردم و گفتم دختر مگه از ا

سد با خودم ج ییشناسا یرفتم برا یاصرار نکرد. امشب وقت گهیگرفت؛ اما د اشهیگر ؟یتر بشکه خوشگل

نشون  هینشه  یخالش رو برداره تا حاال همون خال لعنت دادمیکاش اون روزها اجازه م یا گفتمیم

کرده بودن. همون خال...  دایپارک پ یکه تو یکه ظهر از دستم فرار کرد و جسد یدختر نیمشترک ب

که  نیو زنده بشم از فکر ا رمی. همون خال باعث شد تمام راه بمیقانون یپزشک یمنو کشوند تا سردخونه

 من نبود. یمن داشت؛ اما سها یبه سها هیخال شب هیسهاست؛ اما سها نبود. اون دختر 

 بلند. مجددا تکرار کرد: یلیاش بلند شد، خهق درموندههق یخودش قطع شد؛ اما صدا یصدا
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 من نبود مهرو. یسها_

 آروم کردنش با آرامش رفتار کردم. یو برا اوردمیرو به روش ن اشهیگر

 شکر.پس خدارو_

 زد: هق

 آره. خداروشکر._

 .میکنیم دای. سها رو پدیآروم باش_

 گوش به زنگتم._

 چشم._

 کیارت گهی. هوا ددمیپنجره د یکه تندتر شده بود چشم دوختم و سقوط اشکم رو از رو یپنجره به برف از

که روزهاش انقدر کوتاه  یبا عدد هفت رو داشتند و لعنت به زمستون یآغوشهم الیها خشده بود؛ عقربه

 هاش بلند و دلتنگ.بود و شب

قصد به م دمینصب شده فهم یتابلو یرو یهاترمز کرد. با خوندن نوشته یمقابل ساختمون بلند حافظ

زودتر  یلیتماس گرفت و خ تیریشدم و حافظ با نگهبان حرف زد. نگهبان با مد ادهیپ نی. از ماشمیدیرس

درونم  یاهویهکار باعث شد  نیرخواست مالقتمون رو قبول کردند. و همد کردمیچه که فکر ماز اون

مأمن امن. با ورودمون به  کیو خواستار  جاستنیسها هم گفتیبهم م یچون حس ره؛یآروم بگ یکم

 ییبا خوش رو ریگفت و مد ریحافظ سالم و وقت بخمحمدبه حس ششم خورد.  دییأمهر ت ریاتاق مد

بود و از  دهش رونیکه دوباره سرگشته و ح ییاما من فقط نگاهم به سها بود. سها گفت؛یخوش آمد م

برگردم به  خواستیما نه تنها شوکه ست بلکه ناراحت هم هست. دلم م دنیبود که از د داینگاهش پ

 سها به من اعتماد داره. دونستمیماجرا رو بسپارم به حافظ اما موندم؛ چون م یو باق نیماش

 یوت یکمرش نشست و اون کم ینشستم. دستم رو هایاز صندل یکی یسمتش رفتم و کنارش رو به

 خودش مچاله شد.

 حالت خوبه؟_

 داد: حیداشتم اما در کمال تعجب اول از همه با هول و وال توض یپرخاشگر انتظار

 بودم... جانیمنبودم. فقط ه چکسینرفتم، با ه ییجای. هجامنیاالن ا نیبه خدا از ساعت سه تا هم_
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 رو قطع کرد و هراسون چنگ زد به پالتوم و با هراس نجوا کرد: حرفش

 بکارت؟ ینهیمعا برنمیبازم م_

 یخواب نه بلکه تو یدختر تو نینگاهش سخت بود. ا یترس تو دنیدردهاش. د یدرد چشم بستم رو با

 هاش.شدن دخترانه ریو تحق شیشدن به پاک نیکابوس مطب دکتر و توه د؛یدیکابوس م یداریب

و  میسها زانو زد و با لحن مال یسها بده که جلو یحال من هم درست به اندازه دیحافظ فهممحمد انگار

 گفت: یمنعطف

 سهاجان..._

 :دیحرفش پر ونیباشتاب م سها

 .دیخانوم بپرس نیاز ا دیکنیمنو باور نم_

 :کرد روبه سمت زن 

 باهام بود؟ یرفتم؟ کس رونینبودم؟ ب جانیمگه من از ساعت سه ا انیخانم شا_

د و بعد با لبخن دیبرده بود که نگاه سرزنش آلودش اول سمت ما چرخ یهم انگار به وخامت حال سها پ زن

 جواب سها رو داد:

 .زمینه عز_

 کرد: یدست شیپ حافظمحمدبگه که  یزیاثبات راست بودن حرف خودش چ یباز خواست برا سها

 .یگیتو دروغ م میسهاجان ما که نگفت_

 هاش در آورد.تک انگشتتک یهاش رو در هم قفل کرد و بعد صدابا استرس دست سها

 دنبالم؟ نیچرا اومد_

 سکوتش رو شکوند: حانهیر

 خودت. یخونه. خونه متیچون ببر_

 ام؟یبا شما ب دیچرا با_

 به روش لبخند زد. حانهیر

 .شهیخود آدم نم یخونه جایچون ه_

 زد. یشخندیر سها
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 گاه.البته اگه اون خونه واقعا خونه باشه، نه زندان. نه شکنجه_

 گفت: انیبه خانوم شا خطاب

 ندارم. ییهم جا جانیاما انگار من ا د؛یکنیکمک م دهید بیآس یهاشما واقعا به زن کردمیمن فکر م_

 هدیفایرو بهت بفهمونم؛ اما انگار ب جانیا نیدارم قوان یچهار ساعته تمامه که سع قایسهاجان من دق_

رار که مورد آزار ق میو مطمئن بش میکن قیتحق دیبا م،یرو قبول کن یهرکس جانیا میتونیست. ما نم

 .یریگیو م یگرفت

 .دیخند کیستریه سها

م ام کبود باشه و لبم پاره؟ دستمثال گونه ای زنه؟یشهادت بدند که بابام منو م هاهی! مثال همساقیتحق_

 ؟دیو بهم اتاق بد دیتا قبولم کن د؟یتا باورم کن امیب یطورنیا دیآره؟ با ؟یشکسته، سرم خون

 .زدیپلک م یو عصب دیلرزی. مستادیا انیخانوم شا زیشد و مقابل م بلند

داره؟ مثال  یریاز نظر شما چه تعب تیاذ. آزار و نمیبیاون خونه آزار م یاما من تو زنه؛یبابام منو نم_

تو  هیاما کاف شهیبهم تجاوز نم خورم،یاون باغ کتک نم ینه! من تو ؟یجنس یکتک خوردن؟ سواستفاده

اتاقم  یو از ترس خودم رو تو زمیبلند بخندم و بابا بهم نگاه کنه... و من با همون نگاه فرو بر کمی ابونیخ

 قفل کنم.

 آروم پچ زد: انیبه رخ خانوم شاشد به جلو و رخ  خم

جا اون .ترسمیاون باغ م یاما تو نمیبینم یآزارجنس زنه،ی. اون منو نمانیخانوم شا ترسمیمن از بابام م_

 .کنمینم تیاما من احساس امن مینگهبان دار یدرهاش بسته ست، ما حت

د نگاه کر حافظمحمدبه  یچشم ریکه سها خجالت زده ز زهیآب براش بر وانیل کیخواست  انیشا خانوم

 تر ادامه داد:آروم انیو بعد رو به خانوم شا

اتاقم  وارید یمرد رو هی یهی. سادمیاز خواب پر یآروم یمن خواب بودم اما نصف شب با صدا شبید_

هاست . من سالانیخانوم شا شناسمیپدرم رو م یهیبود. من سا ییآشنا یهیچون سا دمیافتاده بود. نترس

 ادمی. قبل از اعتگردهیرو م قمو اتا شهیاما بابا متوجه نم زم؛یریپتو اشک م ریخوابم و ز کنمیتظاهر م که

 شیدنبال علف گل حش ادمیوقت نداشتم بود و بعد از اعت چیکه ه یاز دوست پسر یادنبال عکس و نشونه

چرا؟ توش  دیدون ی. منگرده ام روبابا کوله کردمیپتو داشتم دعا م ریتمام مدت ز شبیو قرص. من د
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 رین زبود اما بابا کولم رو گشت. م یبسته پد بهداشت هیام کوله یعکس دوست پسرم نبود. تو ای نیتاریر

ه هم ندارم. بابا ک یشخص میحر گهیندارم بلکه د تیاون خونه امن ی. من نه تنها تودمیپتو خجالت کش

سطل زباله انداختم چون  یرو تو یبهداشت یراحت شد و رفت اما من تمام پدها الشینکرد خ دایپ یزیچ

که  نیاحساس نفرت داشتم. از ا میشخص میحد پا بذاره به حر نیکه پدرم تا ا نیاحساس شرم داشتم. از ا

 .زارمیب گردهیهاست اتاقم رو مکه سال نی. از اادیمعذب بشم بدم م دنشیهربار با د

 زد: ادیفر ینیصداش باال رفت و با بغضِ سنگ یبه طور ناگهان دفعهکی

 .امیکه اونا ساختن فرار ییاز سها ی. من حتامیاون باغ فرار یها. من از آدمامیمن از اون باغ فرار_

. دزیم ادیفر دیدختر با نینکردم آرومش کنم؛ چون ا ی. و من سعختیابر بهار بارون شد و اشک ر مثل

 دیبریپوش نفسش م دیزمستون سف نیروز سرد از ا کیو  گرفتیخفقان م کردمیقطع م اگه صداش رو

 .بردیکه بهش محکوم کرده بودند به آغوش مرگ پناه م یو از درد خفقان

 .دیهاش رو پاک کرد و آه کشگونه یو سردرگم اشک رو کالفه

قفسه و توسط  یتنم سالمه و جسمم بکر اما روحم... روحم انگار تو دم،یند یمن آزار جسم انیخانوم شا_

 که یروحمم. روح یبرا تیامنه و من دنبال امن یاسمش خونه جانی. اشهیزندانبان هر بار شکنجه م هی

هاش چهکه از اومدن ب مندانسال یتنها کنج سرا ینود ساله رزنیپ هیاما انگار شده  هیسالگ ستیدر شرف ب

 کرده. دیقطع ام هاشییتنها نایو پا

ر و تأسف منتظ نیمتأسف بود و صاحب ا انیو طرز نگاه خانوم شا کردمیاشکم نگاهش م یپشت پرده از

 نهیبه ک توجهیب یکردنش تا سردخونه هم رفته بود و پشت گوش دایپ یبود که برا یدختر دنیمشتاق د

ون ا ذاشتمیم اشک»کرده بود و گفته بود  هیگر یها یها کرد،یم انیوجودش غل یکه از من تو یو نفرت

بود؛  دهی. ترس«کشوندینم یقانون یپزشک یرو برداره تا امشب همون خال منو تا سردخونه یخال لعنت

 درست مثل االنِ سها که از برگشتن به خونه خوف کرده بود و واهمه داشت.

 کرد آرومش کنه: یسع حانهیر

 نگرانته. ست،یسهاجان مامان سمن حالش خوب ن_

 و مغموم. نیبه من نگاه کرد؛ غمگ سها

 ه؟یسقف امنم کار اشتباه هیکه من دنبال  نیزن داداش ا ؟یکنیتو درکم م_
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نا بود و که در تنگ ییبه سها ایرو باور کنم  یحال بد مرتض دونستمیبگم. نم یدر جوابش چ دونستمینم

 رهیگکنه و نفس ب یبرسونه و زندگ ایبه وسعت در تُنگ تَنگ نیاز ا یماه کیداشت خودش رو مثل  یسع

 حق بدم؟

به عقب رفت و  یهاش آرومش کنه که سها قدمشد و خواست با گرفتن دست کیبهش نزد حافظمحمد

حفظ کردن بلد بود  میدختر حر نیلبخند زد؛ ا حافظمحمدهاش رو پشت سرش در هم گره کرد. دست

 دخترش رو باور نداشت. یکه مرتض فیاما ح

 گفت: نیح نیدستمال کتش رو به سمت سها گرفت و در هم حافظمحمد

شون خونه یهمه تو یخاص خودش رو داره. از طرف نیقوان جانیسهاجان اما ا کنمیمن درکت م_

که با پدرش مشکل داره بذاره  یمختص به خودشون رو دارن، اگه قرار باشه هر دختر یمشکالت خانوادگ

 . باشه؟میکنیحل م یاگهیمشکل رو جور د نیما ا شه،ینگ بند نماز خونه بره که سنگ رو س

مشتش فشرد و به سقف اتاق  یهاش دستمال رو توپاک کرد اشک یاما به جا ؛دستمال رو گرفت سها

 حافظ گفت: چشم یو بعد چشم تو ینگاه طوالن کینگاه دوخت؛ 

و  درفتنیبازار با شور و شوق راه م یبود. مردم تو وانهیو د یسوف لمشیاسم ف دم؛ید لمیف هیروز  هی_

سقفا  یمهمه. بعض یلیسقفه. سقف خ نیها اآدم نیزنده بودن ا لیدل دیگفت شا ی. سوفکردندیم دیخر

 .دنیآدم رو دق م

 :دیآه کش خسته

 .یکنی. شما منو درک نمدهیآقاحافظ سقف اون باغ داره منو دق م_

 لبخند زد. یبا همدرد حافظمحمد

در  یکه سع یهمون سقف قای. دقییمن شد سقف تنها یمشترکمون برا یهمسرم مرد سقف خونه یوقت_

 .دارم با مشکلم رو به رو بشم و حلش کنم یفرار سع یدق دادنم داشت و داره اما من به جا

 با بغض چشم بست و لب زد: سها

 چون بابا بهم اعتماد نداره. شه؛یمشکل من حل نم_

 خره سکوتم رو خاتمه دادم:شدم و باألبلند  یصندل یرو از
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 ایجلب اعتماد پدرت. ب یاز فردا تالش کن برا ایب ؛یو امروز فرار رو انتخاب کرد یتحمل کرد روزیتا د_

 .یآریکه دوباره به مصرف مواد رو نم ،یریخودتو ثابت کن که خطا نم

و  دایدر فرو خوردنش داشت هو یکه سع یخشم و حرص رو که سخت مشت کرده بود گرفتم. دستش

 نهان بود.

 .میکن یدگیمشکل رس نیبه ا تریبار جد نیا دمیخونه؛ قول م میبا من برگرد ایب_

 از اندوه نگاهم کرد و زمزمه کرد: یهمراه با انبوه سشیچشم خ با

 . همهآبروم رو برد. خارم کرد، عزت نفسم رو نابود کرد یونی یهاتمام بچه یزن داداش آبرومو برد؛ جلو_

مواد  یاز اون حرومزاده داشت» دیکش ادیگرفتم. زد تو گوشم و سرم فر یترم مرخص کیچرا  دنیفهم

ادمخدره. فکر کرد مو باباو  دادیبود بهم م ختهیاش رو رکه توش پروژه یداشت فلش می! همکالس«یگرفتیم

من  عقلیبس بود از دختر ب نیبار معتادش کرد کی» زدیم ادیگرفته بود و سرش فر میهمکالس یقهیاز 

خون. نگران  یهاش کاسه. سرخ شده بود و چشمشهیاز هم شتریزن داداش؛ ب دمی. ازش ترس«دیدور ش

 نی. اشکنجه ست نیزن داداش ا ستیمراقبت ن نیکرد. ا آبرویمنو کشت، منو ب ینگران نیشده بود؛ اما ا

منه. ازم نخواه که برگردم به  تیبردن امن نیاز ب نیسوزندن عزت نفس منه. ا نیوار کردن غرور منه. اآ

ن ز ترسمی... ازش مترسمیچون از بابام م ترسم؛یسقف اون باغ م ریوقته که ز یلیاون باغ چون من خ

 .ترسمیم یلیداداش. خ

درد صداش اشک  یبرا صدایچسبوندم. اون زار زد و من ب امنهیو سرش رو به س دمشیآغوش کش به

 .ختمیر

 من کنارتم سها._

 :دگالیه کر

 کمی دی. بذارزارمیهمه توجه و ترحم ب نیحال خودم باشم. از ا یچند مدت تو یبرا دی. بذارخوامینم_

 ن؟یساخت یبودم؟ از من چ یبا خودم خلوت کنم. من خودمو فراموش کردم. من ک کمی دینفس بکشم. بذار

باشم. آقا  نیا ستموقت نخوا چینبودم. ه نیکه ا ادمهیاما خوب  ادینم ادمیشونزده ساله رو  یمن سها

 نیام از امنفور. خسته یسها نیام از اسها رو ساخت. خسته نیسها رو ساخت. سمن خانوم ا نیا یمرتض
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خودشون ساختن  یقهیمنو آوار کردن و طبق سل که اونا ساختن. خودم نخواستم؛ اون زن و شوهر ییسها

 .هیزیانگ ترق یسها... سها نیکه اونا ساختن و ا هیزیهمون چ نیو حاال ا

پر از دردش سکوت کردم. حالش خوب نبود و حرف زدن  یهابغلم گرفتمش و در برابر گله یتو ترمحکم

 .کردیاز دردهاش درمان نم یمن درد

 کرد. کیبلند شد و دو طرف چادرش رو بهم نزد زشیاز پشت م انیشا خانوم

 دخترم..._

با حرکت دستش مانعش شد و  عایجا بمونه که محمدحافظ سراجازه بده امشب سها اون خواستیم انگار

 گفت:

 مطمئن یو وقت دنیالزم رو انجام م قاتیو همکارهاش تحق انیخونه. خانوم شا یبر دیسهاجان امشب با_

 .کنندیحتما کمکت م یدار اجیبشند تو به کمک احت

 قاطعانه گفت: ،حرف محمدحافظ دییأت یهم برا انیشا خانوم

. کنمیکمکت م یداشته باش اجیمن حتما اگه به کمک احت سیتو بنو یبله دخترم، شما آدرس و نشون_

 .دهید بیزنان آس یمأمن امن برا کی. پناه دادن و ساختن نهیما هم یفهیوظ

 گفت: حانهیر

 یخونه و فردا با پوالد هرجا که دوست داشت میامشب رو بر ایپوالد امروز اومد مشهد، دل نگرانته. بسها _

 برو.

 حاصل از غم یرهیحس کردم رنگ ت لحظه کیام. رفت و نگاه دوخت به نگاه خسته رونیاز آغوشم ب سها

 .تابهیهاش مبه چشم دیهاش محو شده و رنگ روشن امچشم

 خره اومد؟باأل_

 زدم. لبخند

 اومد._

 شه؟یهم یبرا_

سها گذاشت و  یشونه یجلو اومد و دست رو حانهیمکث کردم که برق نگاهش خاموش شد. ر هیثان چند

 گفت: دواریام
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 بمونه. شهیهم یبرا یاگه تو ازش بخوا دیشا_

 پوزخند زد. وسیمأ

 مثل اون موقع که ازش خواستم نره و رفت؟_

 و گله کرد: دیلرز هاشلب

 طور که من دوستش داشتم دوستم نداشت.وقت اون چیپوالد ه_

 شد. یبابات بدون تو اومد خونه چه حال یکه وقت یدیدیو م یبود دیبا_

 نه زور و اجبار. ادیخودش ب لیکردم تا با م اصرار

 خونه سهاجان. میبرگرد ایب_

 فت:گ انیبه سمت در راه افتاد. خانوم شا حرفیهاش پوشوند و بعد بصورتش رو با دست هیچند ثان یبرا

 گل دختر؟ یدیتو نم یآدرس و نشون_

 و از همون فاصله نگاهش کرد. ستادیا سها

 داداشم برگشته._

و وهم صداش کمرنگ شده بود. انگار تازه باور کرد که پوالد برگشته  یدیناام یهنوز بود؛ اما ردپا بغضش

 چون لبخند زد و رو به من گفت:

 .نمیپوالد رو بب خوامیم م؛یبر زودتر_

ر رو دخت نیباز ا شیخال یجا دونستمیو اضطراب سها به من منتقل شد؛ چون پوالد خونه نبود و م ترس

 .زهیریبه هم م

تشکر کرد و مطمئنش کرد  انیهم درست مثل من با اکراه قدم برداشت و محمدحافظ از خانوم شا حانهیر

 میفتر رونی. از خانه امن که بستین قیو تحق یریگیو الزم به پ کنهینم دیسها رو تهد یخطر چیکه ه

به همراه  سهاشدم.  ریجلو نشست و من عقب کنار سها جاگ حانهیر بارنی. امیحافظ شد نیسوار ماش

 فشردم و خواهش کردم: امنهیسکوتش به آغوشم پناه آورد و من سرش رو به س

 کارو نکن. باشه؟ نیا گهید_

م آغوشم بلرزه و من قلب یباعث شد تو لمیزنگ موبا ی. صداختیاشک ر صدایم بست و بنزد. چش یحرف

 دادم و حانهیرو به دست ر یو هراس. گوش یشده بود با ناامن نیکه انگار عج یبه درد اومد از لرزش تن
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 نهیبا نفرت و ک اغشد. نگاهش به ب ادهیپ نیسها مردد از ماش نیرو داد. با توقف ماش یاون جواب مرتض

 لبخند زد و صدا زد: دنشیبه آه وارد خونه شد. هاوش با د هیشب ییهاو با نفس لیمیبود. ب

 سمن خانوم سها اومد._

سرخ و  هیهاش از فرط گرسرش بود و چشم ی. چادر نمازش رودیدو نییها پاسر از پله مهیآس سمن

 .نیخون

 دادم که گفت: صیهاش تشخاما از حرکت لب ومد؛ین رونیب مشیاز شدت بغض حج صداش

 دخترم._

به  هحانیبود راه افتاد. ر نییپا یمادرش به سمت اتاق پوالد که طبقه یبه آغوش باز شده توجهیب سها

 پچ کرد:جلو هُلم داد و پچ

 .ششیبرو پ_

رم سالن دور س رنگ ییرفت و مبلمان طال جیاز افت فشار که سرم گ ایاز حرکت دست اون بود  دونمینم

مون . هدمیسپردم و به سمت اتاق دو یحال بدم رو به فراموش یزیشکستن چ یبه گردش در اومد. با صدا

 دم:ز غیو ج دمیکه خواست قفلش کنه خودم رو با شدت به در کوب نیلحظه سها در رو محکم بست و هم

 نه... نه سها._

 ها وا رفت و ناله کرد:پله یرو سمن

 برس. ادمیخودت به فر نیاحسی_

 :داد زد حانهیهام مانعش شدم. محمدحافظ رو به ربستنش و من با فشار دست یبه در فشار آورد برا سها

 و بگو خودشو برسونه. ریبا روانشناسش تماس بگ_

هُل محکم در باز شد  کیدر قرار داد و با  یباز کردن در. پاش رو ال یو کمکم کرد برا دیسمت من دو به

 زدی. قلبم تند مکردیو سرخش نگاهمون م سیخ یهاافتاد. با چشم نیزم یا پرت شد به عقب و روو سه

به خدا  هانیآ یخال ید از جای. باآوردمیو دردسر باال م یهمه ناآروم نیا یرو دیو احساس تهوع داشتم. با

باغ داشتم رشد  نیا ی. من توکردمیرو دوباره آرزو م یپدر یخوش خونه یروزها دیو با کردمیگله م

زم ال یبزرگ شدن درد داشت، رنج داشت، صبور نینابالغ گذشته نبودم؛ اما ا یاون مهرو گهیو د کردمیم

 داشت.
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 ینهیآ یستهشک یهاکهیاز ت کهیت کیبه  رمنتظرهیغ یلیقدم برداشتم که خ کیشدن بهش،  کینزد یبرا

خون از  زشیزمان شد با ربود هم یشوک ناگهان کیاز  یمن که ناش غیج یتوالت چنگ زد و صدا زیم

 .دشیدست سف

 داد: اخطار

 .این کمینزد_

 قدم برنداشتم و اون با بغض گله کرد: گهیخون سرخش مات و مبهوت مونده بودم د دنیکه از د من

 .ومدهی. داداش پوالد نومدهین_

قم ذهنم ر یداشت تو یباغ قصد خودکش نیپشت بوم هم یکه رو یشب ریبند اومده بود و تصو زبونم

 خورد.

 .گمیسها... پو... پوالد اومده. به خدا دروغ نم_

 رو دور تا دور اتاق چرخوند. شیاشک نگاه

 پس کجاست؟_

 انداخت: نیسالن طن یتو یمملو از هراس مرتض یمن صدا یصدا یجا به

 سها؟ سها کو؟_

ه ک نیترس به تنش برگشت و هم یو رنگ باخت. به طور جد دمیسها رو به وضوح با چشم د دنیلرز

 هق افتاد و با لکنت نجوا کرد:با وحشت به هق دیچهارچوب در د یرو تو یقامت مرتض

 ...ای... ناینه... نه... ن_

که  یبود که بخواد به حرف سها عمل کنه. از طرز نگاه خسته و آرامش یزیاز اون چ ترشونیپر یمرتض اما

ش بشه تا سالم بودن کیبه دخترش نزد خوادیبرگشته بود مشخص بود که دلش م سشیخ یهابه چشم

که سها ت گذاشتقدم به داخل اتاق  یکه مرتض نیبود. وحشت کرده بود. هم دهیرو باور کنه اما سها ترس

م د و خودمغزم هشدار دا هیصدم ثان کی دیلحظه؛ شا کی یرو به سمت رگ دست چپش برد و تو شهیش

و حرکت من ر نیهام پوشوندم و اون که انتظار ارو به سمتش پرت کردم و مچ دست راستش را با انگشت

ا عمق ت یو سوزش بد دیمن پوشونده شده بود کش یهارگش که با انگشت یرو رو زیت یشهینداشت ش

 یو در اتاق رو بست. روهل داد  رونیرو به ب یزود مرتض یلیحرکت سها خ نیوجودم راه گرفت. حافظ با ا
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رو از دست سها  شهیافتادن ش یهر چهارتا انگشتم سر باز کرده بود چشم بستم. صدا یکه رو یزخم

 خودش رو: یزده رتیح یو بعد صدا دمیشن

 زن داداش!_

 نیا مدونستیکل اتاق رو پر کرد. نم امهیگر یها یو ها دیبغضم ترک دفعهکیاز چشمم راه گرفت و  اشکم

م به شب شو نیا یتو شیخال ی. پناهم نبود و جایپناهیو ب یدرد دلتنگ ایزخم دستم بود  یزار زدن برا

 یاهویهیبه شب ب دناز هر وقت دلم آغوش امنش و نگاه کر شتریو ب زدیم شتریقلب پر از دردم ن

 .دیطلبیهاش رو مچشم

 . به خودم مسلط شدم و بغلشدمید یاز هر وقت تردهیو ترس شهیاز هم دتریکه باز کردم سها رو سف پلک

 اون بلند شد. یو زار ونیش یمن قطع شد و صدا یگرفتم. صدا

کرد.  رمیتحق هامیدانشگاههم یهمه ی. اون آبروم رو برد. جلوخوامیزن داداش. نم نمشیبب خوامینم_

 .نمشیبب خوامینم

 کرد: ناله

 .ادی... کاش بادیداداش پوالد تنگ شده. کاش ب یدلم برا_

 شد: دهیاز پشت در اتاق شن یمرتض یصدا

 سها... دخترم..._

 زد: غیج سها

رم. نگو دخت تیو مردونگ رتیکه چوب حراج زد به غ آبرویبسه بسه به من نگو دخترم. به منِ معتاد ب_

 .کنهیکردنت داره منو نابود م یپدر نینگو... نگو... ا

 یمن چشم دوخته بود. ملحفه رو از رو یبه دست زخم یاز نگران ییایمحمدحافظ نگاه کردم که با دن به

 دستم ملحفه رو پاره کردم و زخم دست سها رو بستم. یزیبه درد و خونر توجهیتخت چنگ زدم و ب

بشه. حافظ در اتاق رو باز  المیحد موجب آرامش خ نیدکتر مودت تا ا یصدا کردمیوقت فکر نم چیه

بود شوکه شد و بعد به خودش  ختهیر نیکه کف زم یخون سرخ دنیاز د هیثان کیکرد و دکتر مودت 

 مسلط شد و مقابل من و سها زانو زد.

 سها؟ میبا هم حرف بزن یخوایم_
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 یحرف زدم آخرش چ یلعنت کینیاون کل یماه تمام تو کیدکتر؟ من  کنهیرو حل م یحرف زدن چ_

 شدم، خرد شدم. ریتحق یونی یهاتموم بچه یشد؟ امروز آبروم رفت. جلو

 زد و با نگاه معصومش چشم دوخت به دکتر و خسته هق زد: هق

 برم دانشگاه. خوادیدلم نم گهیدارم دکتر... د یاحساس بد_

 چرا؟_

 داشتم. ادیمن اعت دنیچون اونا فهم_

سها؛  نمتیبیپاک. من دارم م یسها نینه ا یدیکشیمعتاد خجالت م ی. تو از سهایاما االن که ندار_

 وجود نداره. دنیخجالت کش یبرا یزیچ چیتو ه یتو

 هاش.زل زد به چشم میاش گذاشت و مستقچونه ریشد و دست ز ترکیسها نزد به

 ؟یبا پدرت حرف بزن بارنیمن ازت خواهش کنم ا شهی. مکنهیرو حل نم یچیحرف زدن با من ه یگفت_

 هراسون گفت: سها

 ...هیعصب یلیاون خ کنمینه... خواهش م_

 حرفش رو قطع کرد: دکتر

 بزنه. نترس. باشه؟ بیبه تو آس تونهینم چکسیمن کنارتم. مهروخانوم هست. ه_

دا رو ص یتر گرفت. دکتر از حافظ خواست مرتضبا اضطراب لبش رو گاز گرفت و دست من رو محکم سها

 دفعهکیهم فشرد و  یخودش مچاله شد و چشم رو یواضح تو یلیکه داخل شد سها خ یبزنه. مرتض

حال بدش چشم بست و بعد بهش  یلحظه رو کی ی. مرتضدیشد و بغضش با شدت ترک رهیترس بهش چ

زده که قصد کتک زدنش رو داره وحشت نیا الیهاش جلو اومد سها با خکه دست نیک شد و همینزد

 یقطع شد و صدا هاشغیج یپدرش دور تنش حلقه شد صدا یبازوها یاما وقت یدر پ یزد؛ بلند و پ غیج

 .کردینفس نفس زدنش سکوت اتاق رو مختل م

 .کردیلب خداروشکر م ریزده بود و ز هیبسته سر به سر دخترش تک یهابا چشم یمرتض

 و مبهوت زمزمه کرد: جیگ سها

 بابا:_

 ست. یپدرش آقامرتض کنهیبا محبت نوازشش م طورنیکه بغلش گرفته و ا یمرد نیباور نداشت ا انگار
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 جانم؟_

 .دیشوکه خند سها

 جانم. یگیباره که بهم م نیاول نیبابا ا_

 هم فشرد و باز تکرار کرد: یچشم رو یمونیو پش یبا شرمندگ یمرتض

 جانم؟_

اعتماد.  کمی. محبت کمیاستقالل.  کمی. خوامیاحترام م کمیبرات باشم، فقط  یدختر بد خوامیبابا من نم_

که آرزوشو  یدختر محکم و عاقل. همون هی شمیکنم م یرو که با هم قاط هاکمی نیاز باور تو. ا کمیو 

 یبا صادر کردن اجازه هدختر خوب باشم واسه خوب موندن تو قفسم نکن بلک هی یخوای. اگه میدار

 هیه بشم ب لیکرم زشت تبد هیبده تا از  زهیبده. مهلت بده، زمان بده، انگ ادیشدن رو بهم  یپروازم عال

. بابا... نیکرد به ا لیمنو تبد هاتیاعتمادینبودم؛ نبودنت، حرفات، زخم زبونات، ب نی. من ابایز یپروانه

پروانه. بابا  هیبشم به  لیچشمات تبد یافتخار تو دنیتا به شوق د تات،یتا با حما یکنارم باش خوامیبابا م

 اهگهیندارم، باباها تک یواقع ی. من بابا دارم اما باباحال نبودنت نیبودن و در ع نیمن خسته شدم از ا

 دخترهاشونن نه نگهبانشون.

 لب به سر دخترش چسبوند و در جوابش گفت: یمرتض

تم و با باور داش شهیهم نویبابا نفس نداره. ا ی. تو نباشدیامشب تا مرز از دست دادنت رفتم و نفسم بر_

کرم  هیو . تبرهیخوب فکر نبودنت منو تا مرز مرگ م ای یکنم. تو بد باش داشتم بهت ثابت یمراقبت سع

 در حال پرواز من دوست داشتم و دارم. یپروانه هی ای یزشت باش

 د؛یدزدیاما نگاه نم دیکشیدخترک نگاه بدوزه. سها از نگاهش خجالت م یهاعقب رفت تا به چشم یکم

 داشت. یمهربون پدرش براش تازگ یچهره نیا دنیچون د

دلم  یذارو تنهام ب ی. اگه بریهست یزندگ نیا یبابا تو یهیپرواز کن اما کنار من. کنار بابا. تو تنها سرما_

 ؟یخوایم نوی. تو اشکنهیم

دل کندن از  الیخ یاهیشده بود و ثان رهینگاه پدرش خ یبه محبت تو صانهیمکث کرد؛ چون حر سها

 حبت رو نداشت.اون م ریتصو

 من از شدت درد روحم تا لب گور رفتم و برگشتم. ینه؛ چون هر بار که شما دل منو شکوند_
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 دوباره بغلش گرفت و با بغض صداش خواهش کرد: یمرتض

 کردنت تا سردخونه نکشون. دایپ ینرو و بابا رو برا گهیکارو تکرار نکن. د نیا گهید_

 یهو درد رفتنش به سردخون زدیم هیگر ریبغل سها ز یتو یمرتض میجا نبودکردم اگه من و دکتر اون حس

 حال نی. حق داشت؛ و البته که ازدیکه زنده و سالمت بود زار م یآغوش دختر یرو تو یقانون یپزشک

 حقش هم بود.

 . در رو که بست نگران نگاهش کردم که آروم پچ زد:میبر رونیبا گرفتن آرنجم خواست که از اتاق ب دکتر

 نیرو باور نکرده و ا شیچون پدرش پاک کشهیسها جسمش پاک شده اما روحش هنوز داره درد م_

 شده. لیباشه که امروز بهش تحم یمرهم شوک عصب تونهیآغوش م

 دستش..._

 تره.زخم روحش مهم افتنی امیتفعال ال_

مواجه شدم؛ هاوش سارگل رو طبقه باال  یادیز یهاو سرم رو که باال آوردم با نگاه دمیکش یقیعم نفس

 یبه من چشم دوخته بود. مامان رنگ باخته بود و چشم دوخته بود به خون شیتنها رها کرده بود و با تشو

و چادر نمازش رو  گرفتهمبل چمپاته زده بود و زانوهاش رو بغل  ی. سمن گوشهکردیکه از دستم چکه م

 بود. دهیصورتش کش یرو

کار من باعث شد لب ببنده و  نیو هم دمیبگه که به آغوشش خز یزیشد و خواست چ کیبهم نزد مامان

اون کش مکش شالم  یخرمن موهام نشست. تو یروحم برسه. دستش رو یزخم دستم به خستگ یبه جا

. چقدر امروز بهش هانیآغوش گرم آ یشدن تو داریو ب خواستیم قیخواب عم کیاز سرم افتاده بود. دلم 

اما  یهست یروز سخت کنارم نبود. گفته بود مهرو تو دختر قو نیا یداشتم و چه بد بود که تو اجیاحت

 .رمیگیم رویمن قوت قلبه و من از نگاه آغشته به محبتش ن یحضورش برا دونستینم

به سمت مبلمان سالن رفتم و  کردیحرکت م کمیکمر بار یوار روکه دست مامان نوازش طورهمون

هاش صورتش کنار زد. چشم یسه نفره نشستم. مامان کنارم نشست و سمن چادرش رو از رومبل  یگوشه

 یندگشرمدست آغشته به خونم در هم شد و با  دنی. صورتش از دندبه دو گودال پر از خون نبود شباهتیب

باشه.  شرمنده ستین یازیکردم تا مطمئن بشه خوبم و ن ینگاه دوخت. لبخند که نه، دهن کج صورتم به

کاناپه بلند شد  یزرنگار بودم. سمن از رو یاز خانواده یجزئ گهیمشکل داشت و من حاال د یاهر خانواده
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 هیلاو یهاکمک یبا جعبه بعد یپاهاش سوار شد. به سمت آشپزخونه حرکت کرد و مدت یرو یو به سخت

 کیکه درست مثل  ییهابه زخم ی. نگاهتشکر لبخند زد یبرگشت. جعبه رو به مامان داد و مامان به معن

 شده بود انداخت و نگران نجوا کرد: جادیهر چهار انگشتم ا یخط رو

 داره. ازین هیبه بخ_

 رفع نگرانش گفتم: یاتاق پوالد اشاره کردم و برا به

 .مارستانیب میریم میاز خوب بودن سها که مطمئن بش_

دستم رو پاک کرد؛ اما  یرو یهاسر تکون داد و با پنبه خون دیرسیبه نظر نم یکه راض نیبا ا مامان

 فوتیاز سمن در خواست کرد و سمن ب زیتم یپارچه کی. اومدیدستم بند نم یزیبود چون خونر دهیفایب

منتظر چشم دوخت به در  و قراریدستم رو بست و ب زیتم یکرد. مامان با پارچه ایاش رو مهوقت خواسته

 و گفت: اوردیاتاق پوالد. در آخر طاقت ن

 .یکرد مداویاز دستت بر م ی. تو هر کارمارستانیب میما بر ستیهستند، بهتر ن جانیخانوم دکتر مودت ا_

 حرف مامان گفت: یدر پ سمن

 حق با مادرته عروس._

الن افتاده به س ییهابا شونه یشد و مرتض بزنم در اتاق باز یکه لب باز کردم تا در جوابشون حرف نیهم

 شد و بالفاصله رو به محمدحافظ گفت: کینزد

 رون؟یب ادیتا حداقل امشب ب میپوالد سند بذار یبرا شهیم_

 و در جوابش گفت: دیکش رونیب بشیرو از ج لشیموبا یگوش حافظمحمد

 .کنمیم یریگیپ_

و  نیچ کردمیحس م یبود؛ و حت دایاش هواز چهره یو درموندگ اومدیم دهیبه نظر خم یمرتض قامت

داشت؛  یدو چندان. شب سخت اشرهیت یموها یال به ال یدیرو صورتش دو برابر شده و سف یهاچروک

 .رهیبود که حتم داشتم باهاش درگ یتر از امشب احساس عذاب وجدانو سخت

رتش به صو ینشست و آشفته دست شدیکه به سالن ختم م یااز سه پله یکی یرو یستون گچ کنار

 کرد: هیفرستاد و با خودش واگو رونیرو با آه ب اشنهیس نیو نفس سنگ دیکش

 شد؟ یطورنیا یهمه چ هویچرا _
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 سالن نداشت؛ یجواب از جانب افراد حاضر تو دنیو قطعا انتظار شن دیسوال رو از خودش پرس نیا انگار

 اما سمن در جوابش گفت:

 میو حاال دار مینشد؛ ما ذره ذره دخترمونو نابود کرد ینطوریا هوی زیهمه چ یرتضاشتباه نکن آقام_

 .مینیبیمراقبت اشتباهمون رو م یجهینت

و  یپدر بود و تمام پدرها خوب یبرده بود. مرتض یپ تیواقع نیاشتباه! چه خوب که سمن به ا مراقبت

 یهادمآ مار،یب یهااشتباه آدم تیبا مراقب اشتباه، ترب هایاما بعض خوان؛یدخترشون رو م یریعاقبت بخ

 .سازندیتنها م یهاو آدم یمنزو

طلبکار  یرو اخم و نگاه یمرتض یو عجز چهره یدگیتک یدامن زد و جا یسمن به حال بد مرتض حرف

 گرفت.

 چهیا بازو ب یکه راه انداخت یامسخره شیتو و نما ریسمن خانوم؟ تقص هیک رهیتقص نیا یکنیو فکر م_

 .یکردن سها به پسرم تهمت زد

 یذارینم گهید یکرد دیشروع شد که دخترمون رو تهد یاش از وقتهمه نایمن ننداز. ا ریتقص یآقامرتض_

 بره دانشگاه.

 براش کف بزنم؟ یترم اول مشروط شد توقع داشت یوقت_

ترم  یو نشون دادن استعدادهاش تو شتریتالش ب یبشه برا قیو تشو بیتا ترغ یزدیآره کاش کف م_

 دوم.

 هوا گفت: یکالفه شد و با تکون دستش رو یمرتض

 سمن چرند به هم نباف._

 .نمشینب طورنیتا ا کردمیم یبرسه عمل نجایکه دخترمون به ا نیرو قبل از ا اتیچرند نیکاش ا_

داشت به خاطر غرورش چنان تالش اما هم برد؛یم یسمن پ یهاحرف یکم داشت به درستکم یمرتض

 درست بودن رو انکار کنه. نیا

 که نذارم بره دانشگاه به وجود اومد! من دانشگاه نرفتم مگه مردم؟ نیاز ترس ا نایا یهمه یعنی_
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که  ییهادخالت کنه، مخصوصا بحث یهر بحث ینبود که تو یمامان باعث شد شوکه بشم. مامان زن یصدا

زد نه تنها من رو بلکه هاوش و حافظ رو هم  یکه خطاب به مرتض یاما مامان با حرف شدیمربوط بهش نم

 کرد: ریغافلگ

 یرچه هن گهیکه االن به جز هنر پول شمردن د دیاما تا حاال با خودتون فکر کرد یآقامرتض دینه نمرد_

 د؟یدار

 با سکوت تماشاش کرد و مامان ادامه داد: یمرتض

دنبال  یگوشیو البته باز اقیکه با شور و اشت یزنده ست، شما دخترتونو وقت که دنبال هنر باشه یآدم_

 به جز پول؟ دیدار یداره؛ اما شما االن چ یکه هنر داره زندگ ی. آدمدیهاش بود کشتهنرها و هدف

ز به ج یبود چون حق با مامان بود. مرتض یعیکامال طب نیسوال مامان نداشت، و ا یبرا یجواب یمرتض

که باور کرده بود از خونه  ی. پسرش رو به خاطر عدم اعتماد و تهمتدهیداشت از هم پاش یاپول خانواده

رد چون غرورش خ رده؛باغ برنگ نیوقت به ا چیه گهیو البته که پوالد حق داشت د رونیپرت کرده بود ب

 لیبود به اهواز تا خودش و تما عشق نافرجام فرار کرده کیشده بود. و در حال حاضر همون پسر به خاطر 

ر قدهمون دم؛یرو د شیبسپاره اما امروز... امروز من همون پوالد پنجاه روز پ یقلبش رو با کار به فراموش

 نیبود که وابسته بود به ا ییخانواده سها نیاز ا گهید یا. گوشهحوصلهیو ب دیعاشق و به همون اندازه ناام

 دهیاز خودش هم دست کش یاما پوالد حت دونست؛یباغ و اون رو مرهم دردهاش م نیبرادر رونده شده از ا

سخت  و زیازش رونده شده بود براش رقت انگ فیتهمت کث کیروز با  کیباغ که  نیا یتو یبود. زندگ

 یتبودند که محب یسمن و مرتض دهیگلدون خشک نیا یهاشهیمشکل داشت، ر شهیرخانواده از  نیبود. ا

 .یلخ ابدت تیمحکوم کیسمن  یبرا یبه اسکناس بود و مرتض هیشب یمرتض ینبود. سمن برا شوننیب

 پا و اون پا کرد و در آخر گفت: نیا یمودت کم دکتر

 .افتادیاتفاق نم نیا دیکن یمشاوره همراه یهاکالس یدخترتون رو برا دیکردیاگه قبول م دیشا_

 اش رو به دکتر دوخت.نگاه خسته یمرتض

 شماست؟ یهانوبت سرزنش حاال_

 جواب داد: فوراً دکتر
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چند  کنمیم هیکه شما رو سرزنش کنم فقط توص ستمین یگاهیلطفا. من در جا دینه اشتباه برداشت نکن_

. که کامال خوب شده ستین یمعن نیبه ا نیزرنگار دختر شما ترک کرده اما ا ی. آقادیایجلسه مشاوره ب

 نویآروم شدن. شما ا یبه مصرف مواد برا ارهیسها دوباره رو م دیرفتارهاتون ادامه بد نیاگه شما به ا

 ؟یخوایم

 دکتر. هیاسوال مسخره_

 مطبم منتظرتون باشم؟ یپس من شنبه تو_

 سکوت کرد و به فکر فرو رفت. دکتر گفت: یمرتض

ت. خواهد داش یدر پ یعواقب بد دیحل نکن شهیرو از ر انتونیبه اطراف یاعتمادیو ب ینیبدب نیاگه ا_

باره که دخترتون دست  نیدوم نی. ایحرکت امشب سها؛ اول فرار و بعد اقدام به خودکش نیاش همنمونه

ار سوم ب دیشه. شایگوشش رد م خیکه خطر مرگ از ب دیار باشزشکرگ دیو شما با زنهیم یکار نیبه چن

 .دیانقدر خوش شانس نباش

 رو قانع کنه لبخند زد و گفت: یمرتض کردمیالتماس م صدایکه با نگاه زارم ب یرو به من دکتر

 به سها سر بزنم. رمیم_

 ترخورد درست یاش هوا مکله یرفت. قطعا اگه کم رونیاز خونه ب یسالن رو ترک کرد و مرتض دکتر

نوز از ه ستیقرن دو هزار و ب ی. واقعا احمقانه بود که آدم تورهیبگ یبهتر میفکر کنه و تصم تونستیم

طعا کار اجتناب کنه. ق نیمشاور و روانشناس رو بد بدونه و از ا شیکنه و رفتن پ تیحما یادهیافکار پوس

 یو به راحت کردیاندازه بد و عار جلوه نم نیکار براش به ا نیداشت ا یدانشگاه التیتحص یاگه کم

 .رفتشیپذیم

 :دیپرس حانهیتماس گرفتن از سالن خارج شده بود، به جمع برگشت. ر یکه برا حافظمحمد

 تحت سند آزادش کرد؟ شهیم_

 :جیو لحنش گ دیرسیحافظ گنگ به نظر ممحمد نگاه

 سر پست بوده. نیریپوالد اصال بازداشت نشده، تونسته اثبات کنه شب فرار ش_

 سها فرار کرده و ممکنه دونستیم یهم وقت شد و دلم آشوب. چرا برنگشته بود به باغ؟ اون ریدرگ ذهنم

 کار در انتظار خواهرش باشه! نیبا ا یچه عواقب
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 حرص آلود غرلند کرد: حانهیر

 .فکریمردک ب_

 خطاب به من گفت: هاوش

 .مارستانیحال سها بهتره. لطفا با حافظ برو ب کنمیفکر م_

م. به روش زد یجذابش. لبخند یچهره یانداخته بود رو هیسا یبود و نگران دایکامال از لحنش پ اضطراب

 رفت و گفت: رونیمامان زودتر از من از خونه ب

 حافظ منتظرتم. نیماش یتو_

 داره. اجیاز من احت شتریبهتره. اون بهت ب یسارگل بمون شیمامان. پ یایتو ب ستیالزم ن_

 گفت: حانهیمردد نگاهم کرد که ر مامان

 کنم؟یم شیمن به جاتون همراه نیاگه بخوا_

 متشکر زد. یلبخند مامان

 .شهیخوب م یلیخ یطورنیا_

 گفت: حانهیخطاب به ر سمن

 .هی. تمام لباسش خوناریب زیتم یشال و مانتو هیبراش _

 زخم سها..._

 گفت: میرفع نگران یو برا دیحرفم رو بر مامان

 .مارستانیب اردشیداشت پدرش م هیبه بخ اجیاگه احت کنم،یم یمن زخمش رو بررس_

 گفت: حافظ

 باشه. قیزخمش چندان عم کنمیفکر نم_

مونم با بود و به گ دهیکف دستش رو بر یدستش گرفته بود فقط کم یرو تو شهیش یبود، وقت طورنیهم

رگش  یرو با تمام وجود خواست رو شهیش یو بانداژ بشه زخمش رو درمان کرد؛ اما وقت یضدعفون کی

هام انگشت هک نیا یبرا دیبه جا گذاشت. شا یقیمن پوشونده شده بود بکشه زخم عم یهاط انگشتکه توس

 .کردمیخداروشکر م دیقطع نشده بود با
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 یدست سالمم رو رو بستیهام رو مداشت دکمه یهام رو عوض کردم. وقتلباس حانهیکمک خود ر با

 دوستانه زدم و گفتم: یکارم باعث شد نگاهم کنه. لبخند نیمچش گذاشتم. ا

 .دنیبد نشون م طیشرا یتو شونویها ذات واقعآدم_

 سرش یچادرش رو دنیبزنه اما لب فرو بست و با کش یحرف خواستیم دینگاهم کرد و شا رهیخ یکم

سمن رو  یهاگفت قرص حانهیمنتظرمون بود. ر نشیماش یرفت. حافظ تو رونیجلوتر از من از اتاق ب

 :دمیمامان رو شن یسالن رو که باز کردم صدا. در ادیو م دهیم

 .دیرو تکرار نکن شیسال پ یخواهش کنم اشتباه س شهینداره اما م یبه من ربط دونمیم_

 حضورم پشت در نشند. یبستم تا متوجه یباز رو کم مهیزدم و در ن هیدر تک به

 گله نداشت: که حق یداد. گله کرد؛ در صورت رونشیگرفت و با آه ب یقینفس عم یمرتض

 رفتنت با من چه کرده! ینیبیفروغ م_

 بود. یو رسم یمامان هنوز جد لحن

و نه  خوردی. نه افکارمون به هم ممیهم ساخته نشده بود یمن نرفتم ازتون جدا شدم؛ چون ما برا_

 .میرو درک کن گهیهمد میتونستیم

 همه بهانه بود. نایا_

شما  د؟یافکار اشتباه خودتون رو قبول داشته باش قتیحق رشیپذ یبه جا نیخوایم یتا ک یآقامرتض_

. جای! تعصبات بتی. محدوددیکردیرو با من م دیکنیکه با سها م ییکارها نیهم نیداشت قایاون روزها دق

که  یدت. تمام مدیساخت و دیبساز دیفروغ جد هی نایبا ا دیداشت ی. شما سعدهی. افکار پوسیخودیب رتیغ

 .دیکه االن ساخت ییو افسرده، مثل سها یفروغ منزو هیمن شده بودم  مینامزد بود

و بهم  یتخیکه با رفتنت باورهام رو به هم ر ییتوئه. تو رهیتقص نایا ی. همهیرو ساخت یمرتض نیتو هم ا_

 اعتماد کرد. دینبا یداد ادی

رو  خودتون یبرا یحت تونویمنتها هنوز خود واقع ،یآقامرتض دیبود نیبا شما نامزد کردم هم یمن وقت_

 .دینکرده بود

 .یوقت از دست دادنتو هضم نکردم. چرا فروغ؟ من دوست داشتم. جواب اون همه عشق رو بد داد چیه_
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 دیمثل سها که مطمئنم و شک ندارم که عاشقش هست قای. دقدادیدوست داشتن شما داشت منو آزار م_

غلط  یرفتارها نیبا ا دیکه دار نیاز ا خبری. بدیش کنو حفظ دیاز دستش ند دیدار یسع تیاما با محدود

 .دیکنیاز دست دادنش فراهم م یرو برا نهیزم

 فروغ. یهام تو باشدوست داشتم مادر بچه شهیهم_

 بود: یاما لحنش هنوز موقرانه و جد دمیدیمامان رو نم صورت

 .دیاالنتون موفق باش یزندگ یدور تا تو دیزیها رو برگذشته_

هام رو تکرار کردنت فقط داغ شکست دونمیم نوی. ایختیتو من و خاطراتمو دور ر یبگ یخوایهه م_

 .کنهیم شتریب

دلتون  یدرد تخم نفرت رو تو نیو ا دیکنیم یهاتون زندگکه از با درد شکست جاستنیاشتباه شما هم_

نم ک یها زندگاون شکست سال . اگه قرار بود باسازمیم یروزیهام پله پاما من از شکست ده؛یپرورش م

 بودم. شگاهیزن افسرده و مغموم کنج آسا هیاالن دکتر فروغ فاخر نبودم، 

 مانعش شد: عیبزنه اما مامان سر یخواست حرف یمرتض انگار

 خوادیمن گذشته. اومدم تا خواهش کنم اگه دلتون نم یکه برا یاگذشته یکالبدشکاف یبرا ومدمین_

مطب  دیشنبه بر دیو بعدها داغ از دست دادنش رو متحمل بش دینیال ببح نیا یدخترتون رو تو

 هش. خوادیکن یرو ابد یپاک نیا کنمیخواهش م گذره،یاز ترک دخترتون م یدکترمودت. مدت کوتاه

دد به شما تحملش کنه نه با رو آوردن مج هیپا گذاشت با تک شیبه زندگ یتا هر غم دیکنارش باش کنمیم

 نویاما شما قدرت ا کنهیچهارساعت آروم م یبرا تایدخترتون رو موقتا، نها یهامواد درد و غم. ادیبه اعت

و بهش  دیکنارش باش هید؛ فقط کافیبخشکون شهیسها رو از ر یتون دردهاکه با حضور دلگرم کننده دیدار

 .دیاعتماد کن

وا و کنار گوشم نج دیرو بوس میشونیمن پشت در شوکه نشد. لبخند زد و پ دنیباز شد و مامان با د در

 کرد:

 یاشک یهاچشم ی. من امروز توییکه درست مثل خواهر نداشتت مراقب سها کنمیمن بهت افتخار م_

سها  یروز مبتال بود به دردها کیکه  ی. من به عنوان کسدمیفروغ هجده ساله رو د یاون دختر دردها

 .یکه کنارش بود کنمیازت تشکر م
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 از عشق. ییایو با دنگرفت؛ محکم  بغلم

ده قدر شکننبه منه، همون هیشب یلی. و هاوش هم خیقدر محکم و حامهمون ،یبه پدرت هیشب یلیتو خ_

 و حساس.

 یاز دردها یکه ناش یبردن بغض نیاز ب یبرا طنتیحلقه شد و با ش کشیسالمم دور کمر بار دست

 اش بود گفتم:گذشته

 آقاسهراب تنگ شده. یبرا یلیخانوم دکتر فروغ فاخر دلش خ کنمیحس م_

بغض از ال به  صیشده و تشخ ادآوریرو براش  یبد یام گذاشت. حال بد سها روزهاشونه یسر رو مامان

 چندان سخت نبود. شیصورت یتارها یال

آوارش کرده بود خانوم دکتر فروغ فاخر رو ساخت. با عشقش منو مادر کرد  یکه مرتض یپدرت از دختر_

 .یعال یاجتماع گاهیجا هیمنو صاحب  هاشتیو با حما

 که کامال مشهود بود زمزمه کرد: یهام با عشقبه چشم رهیازم فاصله گرفت و خ یکم

 کردم. دایبه معجزه اعتقاد پ میمن با اومدن سهراب به زندگ_

 سها آرزو کرد: یقلب برا میچشمش از صم یو مهربونم با نم اشک تو یاحساسات مادر

 به معجزه باشه. هیدخترش شب یزندگ یتو یبار آقامرتض نیا دوارمیام_

 بودند. ایاتفاق دن نیترهاش پاکو لبخند زد. اشک دمیرو بوس اشگونه

ت دارم با پدر اجیاتاق تو و شوهرت، احت یتو رمیت من م. با اجازهریباهام تماس بگ مارستانیب یدیرس_

 صحبت کنم.

 یهاپله یکه رو دمیرو د یرفتم و مرتض رونیباال تماشا کردم. از خونه ب یلبخندم رفتنش رو به طبقه با

از دست  وقت چیکه به مادرم زد؟ به مادر من گفته بود ه ییهاباشم از حرف یعصبان دینشسته بود. با ونیا

 مانیعشقش نسبت به پدرم ا هنبودم؛ چون من به مادرم اعتماد داشتم و ب یدم! عصبدادنت رو هضم نکر

 داشتم. یکاف نیقیکامل و 

. نه به خاطر حرف مادر من کنهیکنارش عبور کردم. شک نداشتم از شنبه جلسات مشاوره رو شروع م از

ل تکرار نکنه و سها رو هم مثاشتباه رو دوبار  کیکه مطمئن بودم انقدر عاقل هست که  نیبلکه به خاطر ا

 فروغ هجده ساله از دست نده.
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 تن من انداخت و با محبت گفت: یحافظ شدم و حافظ کتش رو رو نیسوار ماش حانهیبا ر همراه

 .یدیپوشیم ترمیضخ زیچ هی اد،یبرف م_

 روش لبخند زدم. به

 نگران نباش._

 اون دم؛ید نهیآ یرو تو حانهیر یهاچشم ریمهربون حافظ چشم گرفتم تصو یاز چهره که یوقتدرست 

ه ک ینیرو پارک کرد، ح نیحافظ ماش یوقت حافظ. رخمیبود به ن دهیهاش چسبکه مردمک یهم در حال

. حافظ کنمیدلم احساس م یتو یقیبشم حس کردم با تکون بدنم درد عم ادهیتا پ زدمیکتش رو کنار م

 :دینگران پرس دیکه تعللم رو د

 ؟یشینم ادهیچرا پ_

شدم؛ اما با هر  ادهیپ نیاز ماش حرفیدستم از کت جدا شد و دست دور شکمم حلقه کردم و ب یگره

 :زدم و ناله کردم هیتک نیماش ی. نتونستم خوددار باشم و به تنهشدیم شتریدلم ب یحرکت درد تو

 آخ._

طور که انتظار کنه. نگران نگاهم کرد اما همون یریجلوگ یآرنجم رو گرفت تا از سقوط احتمال حانهیر

 قفل کرد و دست دور کمرم حلقه کرد. موتیرو با ر نشی. حافظ ماشدینپرس یزیداشتم چ

 حتما فشارت افتاده. ؟یخورد یزیبده. ناهار چ هیبه من تک_

 .دادیر سر مدرد آالرم هشدا نیداشت با ا میخال یهم معده دیبه افت فشار داشت! شا یدلم چه ربط درد

 یکی ی. خواستم که روشدیکم داشت راه رفتن برام سخت ماما کم میشد مارستانیبا کمک حافظ وارد ب

 حانهیبه سمتمون اومد. ر رهااز پرستا یکیتر از قبل پرستار رو صدا زد و . حافظ دلواپسنمیبش هایاز صندل

 لب باز کرد: داشتیبود و چشم ازم برنم ستادهیرنگش مقابلم ا اهیطور که با چادر سهمون

 برو. یگرافوسون هی_

 ینشست. اشک حلقه بسته تو حانهیصورت ر یشد و رو دهیباال کش مارستانیب دیاز کف سف نگاهم

 و مبهوت تکرار کردم: جیحال بد من نبود. گ یهاش قطعا براچشم

 .یگرافوسون_

 .یخیو  سیخ ییهانزد؛ فقط نگاهم کرد. با چشم یحرف
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رو درک کرده بود که کنارم نشست و با گرفتن دست  حانهیبود و حرف ر ارتریانگار از من هوش حافظمحمد

 :دیسالمم پرس

 ؟یاحتمال داره باردار باش_

حافظ سرم محمدهام و با تکون سرم جواب مثبت دادم. چشم یکاسه یتو دیتصور حرفش اشک جوش از

 است:چسبوند و با آرامش ازم خو اشنهیرو به س

 . باشه؟فتادهین یاتفاق چی. هزمیلطفا آروم باش عز_

 ترس لب باز کردم: با

 من درد دارم حافظ._

بود  کیکه نزد یداشت ترس یتر کرد. سعهام محکمدستش رو دور شونه یسرم و حلقه یرو دیکش دست

افظ حمحمدنبود و حضور  هانیداشتم؛ آ اجیاون لحظه احت تشیحما نیببره. به ا نیرو از ب ارهیاز پا درم ب

 آوار و آشوب بودم واقعا الزم بود. ریکه درگ ییاون هم جا

 .فتادهین یاتفاق چی. هیدچار اضطراب و استرس شد ینشده، امروز فقط کم یچیه_

 و لبخند نگاهم کرد و ادامه داد: یدواریام با

اشه. به فکر اون ب کممی دیداره به مامانش بفهمونه که با یسخت گذشته و سع کمیامروز به فندوقمون _

 اصال نترس. باشه؟

تنها بود و آرزوهاش رو به  شهیمرد که هم نیچه بد تا کرده بود با ا ایحافظ خوب بود و دنمحمد چقدر

 اربکیمرد  نیا کرد؛یتر از من بود اما با قدرت حفظ ظاهر مخاک سپرده بود. حال حافظ بدتر و آشفته

 اش رو به خاطر حفظ جون زنش از دست داده بود.سه ماهه نیجن

 گفت: حانهیر

 باشه. یدرد به خاطر گرسنگ نیا دیشا ی. تو ظهر ناهار نخوردیباردار نباش دیاصال شا_

 یاو نطفه ادیبود؛ که حدس و گمانش غلط از آب در ب نیهم حانهیر یواضح بود که اون لحظه آرزو کامال

 یطور که پروب رو رودکتر همون یدر بطن من وجود نداشته باشه؛ اما وقت هانیحاصل از عشق و محبت آ

 اشاره کرد و با لبخند گفت: توریانبه م دیکشیشکم تختم م

 مامان خانوم؟ نشیو سالمه. بب حیکوچولوئه اما خوشبختانه صح یلیهنوز خ_
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هم  یهام رو رو. سرسختانه چشمثابت شد و بغض فشار آورد به گلوم و پلک بستم حانهیحدس ر صحت

اما  میمعجزه خوش آمد بگ نیبه ا هانیهمراه با نگاه آ خواستی. دلم منمشیفشار دادم و نخواستم که بب

 .آوردینبودن داشت من رو از پا در م نینبود. پدرش نبود و ا

 متعجب اصرار کرد: دکتر

 ؟ینیتحفه کوچولو رو بب نیا یخواینم_

ر وقت فک چیکنم. ه مشیارزشمند رو تقد یهیهد نینبود تا ا هانیاما آ ؛باارزش یتحفه کیبود.  تحفه

طور که و غم بشم؛ همون ییحد دچار احساس تنها نیکه خبر مادر شدنم رو بشنوم تا ا یروز کردمینم

شتر به انگ وجناب سروان به ظاهر سخت و از درون منعطف بشم  کیکش  شیوقت انتظار نداشتم پ چیه

 آغوش امنش بخوابم. یتو الیهاش آسوده خدل ببازم و با نگاه به شب آرامش چشم قشیعق

ح واض یهاش به قدرچشم ی. حسرت تودمید تورینارو به م حانهیکه باز کردم نگاه پر از حسرت ر چشم

 :دیو مشتاق به در ضربه زد و پرس تابی. حافظ بزدیوجودم دامن م یبود که به غم نهفته تو

 عشق عمو؟ یخوش خبر_

 و من چهارستون بدنم دیبودمش. آه کش دهیکه هنوز ند یدیو سف اهیس ریتصو یچشم بست رو حانهیر

گشت رعقب گرد کرد و ب کیبدون گفتن تبر حانهیعشقم بشه؟ ر یوهیمن و م ریآه دامن گ نی. نکنه ادیلرز

 :دیبه طرف در و به محض باز شدن در خند

 طوره که خودم خبر خوش رو بهتون بدم؟ نیاگه ا ل؟یوک یآقا دیدیمشتولوق م_

 ایرو باور کنه  حانهیر سیچشم خ دونستیانگار اون هم نم دم؛یمکث شن یحافظ رو با کممحمد یصدا

 لب خندونش رو.

 .نیکه بخوا یهر چ_

 بود گفت: یفشار عصب کیبلندتر که حاصل از  یابا خنده حانهیر

 فندوق کوچولوش. یهم عمو دیمهرو هست یدابل عمو شدنتون مبارک. از امروز هم عمو_

 شکست: صداش

 نیمن داخل ماش دیکن شیزخم دستش خودتون همراه یمشتولوق باشه؟ برا نتونیماش چییسو شهیم_

 منتظرتونم.
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که حافظ مشتولوقش رو  دادیم نیخبر از ا حانهیپرشتاب ر یهااما قدم دمیحافظ نشنمحمداز  ییصدا

 داده.

 چشمم راه گرفت. دکتر گفت: یچشم بستم و اشکم از گوشه دوباره

احت تو نار نیخبر حامله بودنشون ع دنیو با شن جانیاومدن ا هایلیخ ؟یقلبشو بشنو یصدا یخوایم_

 کردن و با لبخند بهش خوش آمد دایپ یبه زندگ دیقلب کوچولوشون ام یصدا دنیشدن اما بعدش با شن

 گفتن.

 جواب دادم: فورا

 نه._

 دادم: حیدوختم به نگاه متاثر دکتر و توض نگاه

عاشقانه رو کنار خودش  یملود نیا خوادیبرگشت. دلم م تیکه شوهرم از مأمور یوقت یاون باشه برا_

 به گوش دلم برسونم.

 شد. نشیگزیاه دکتر محو شد و لبخند جاو تاسف نگ تأثر

 ست؟یکه باباش کنارت ن یناراحت نیپس واسه ا_

 و نجوا کردم: تورینام یرو ریرو سوق دادم به سمت تصو نگاهم

 نیاما سقف ا میخانواده شد هیمعجزه چشم بدوزم. ما امروز  نیا ییبایهمراه با اون به ز خواستیدلم م_

 خانوم دکتر. ستیخانواده ن

 دستم و دوستانه نوازشم کرد. یدست گذاشت رو یدلدار یبرا دکتر

 .یکنیم زشونیو تو سورپرا گردنیبرم تی. انشااهلل که سالمت از مأمورزمیعز_

 سالم و یکندم و پلک بستم و از اعماق قلبم آرزو کردم که برگرده؛ با تن تورینام یاز صفحه چشم

 آزرده نشده. تیواقع دنیکه با فهم یپاک و روح ییهادست

م فندوق کوچولو ه نی. نگران انییپا یطبقه یزدن زخم دستت بر هیبخ یفکر کنم بهتره زودتر برا_

گرنه و یبه خودت راه ند یو استرس و نگران یمراقب خودت باش شتریب دینباش. سالم سالمه، فقط با

صل درد حا نیا کنمیکنم چون فکر م زیدردت دارو تجو یبرا نمیبیداره. فعال الزم نم یدر پ یعواقب بد

 به دکتر مراجعه کن. ی. لطفا اگه بازم احساس درد کردیهست که امروز متحمل شد یاز تشنج اعصاب
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 ام چند وقتشه؟خانوم دکتر بچه_

 .دمیسونو رو هم بهت م نیهفت هفته. عکس اول_

م شکم یکردن ژل رو زیتم یبود دکتر تو یکه دستم زخم ییجالبم نقش بست و از اون یرو لبخند

محض خروجم از اتاق محمدحافظ  به م رو بست شرمنده تشکر کردم.مانتو یهادکمه یکمکم کرد و وقت

 زده گفتم: جانیعکس سونو رو مقابلش گرفتم و ه اقیبه روم لبخند زد که با شور و اشت

 یه حسی بهم میگه دختره. منه حافظ. یبچه_

 یعکس رو از دستم گرفت و با ذوق چشم چرخوند رو عیپوشوند و سرحافظ رو خنده محمدصورت  تمام

 .کیعکس کوچ

 خودته مهرو. هیشب_

 حافظ حرفش رو اصالح کرد:محمدو  میخنده زد ریحرفش هر دو بالفاصله ز نیا با

 .یشونیبه تو بشه ماه پ هیکه شب دوارمیام یعنی_

ساعت  میخارج شد مارستانیکه از ب یام کرد. وقتخسته یکم نیو هم دیطول کش یادیدستم ز پانسمان

شکمم جدا  یلحظه هم از رو کیداشتم. دستم  دیشد یده شب شده بود و احساس ضعف و گرسنگ

بود؛ و من موظف بودم  هانی. امانتِ آکنمیکار دارم ازش محافظت م نیبا ا کردمیاحساس م شد؛ینم

 باشم. یدار خوبامانت

 میدیرس نیبه ماش یهام انداخته بود و وقتشونه یحافظ کتش رو رومحمد. دیباریل ماز قب دتریشد برف

شود و در چشم گ یزده و چشم بسته بود با صدا هیتک یصندل یکه به پشت حانهیدر رو باز کرد. ر عیسر

هاش شرمنده شدم. من که چشم یسرخ دنیسرنوشت اون نداشتم اما از د یتو یریکه تقص نیمن با ا

 یکرد لبخند بزنه و به نگاه متعجب و سوال یشد. شوکه شدم اما سع ادهیپ نیشدم اون از ماش نیسوار ماش

 بده: یاحافظ جواب قانع کنندهمحمد

 خونه. دیبخرم. شما بر یزیچ هی دیاومد که با ادمیمن... من _

چادرش رو گرفت و مانعش شد. از حرکتش من  یگوشه یناگهان یلیحافظ خمحمدکه خواست بره  نیهم

 شوکه بود. حانهیاز کار خودش، از کار ر شتریمات موندم اما انگار حافظ ب

 کجا؟_
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 با اخم نگاهش کرد و رک گفت: حانهیر

 داره؟ یبه شما ربط_

 .دیبا تمسخر خند حافظمحمد

 شما با منه. تیمعلومه؛ چون مسئول_

 جواب داد: یو جد دیکش رونیب حافظمحمدچادرش رو از دست  حانهیر

 ندارم. هیبه مراقبت بق یازیبا خودم بوده. ن شهیمن هم تیمسئول_

اما نگاهش  ستادیا حانهیکه حافظ مجددا چادرش رو گرفت. ر رهیبگ شیخواست دوباره راهش رو در پ و

 نکرد.

 . ساعت ده شبه.کهیخانوم هوا تار حانهیر_

 حافظ زل زد.محمد یهاچشم با جسارت به بارنیبرگشت و ا حانهیر

 یاآق دیخوب بدون نویا دیشب. شما که با یکیتار یحت ترسند؛ینم یچیوقت از ه چیتنها ه یهاآدم_

 !لیوک

نه چندان آروم و  یچادرش رو باز با حرکت حانهینزد، فقط نگاهش کرد. ر یدر جوابش حرف حافظمحمد

قدم برداشت تا مانع رفتنش بشه  کیحافظ محمداز دست حافظ آزاد کرد و چند قدم دور شد که  میمال

مردونه اش بلند بود  یهاعرض شونه یحافظ درست به اندازهمحمد یشتاب زده که قدم ییجاو از اون

 عایرس حانهیبشه و ر دهینشست و باعث شد چادر به عقب کش حانهیچادر ر یرو قایکف کفشش دق وکن

پاش رو  عیسر یلیحافظ خمحمدخوردن چادرش بشه.  زیسرش گذاشت تا مانع ل یکف دستش رو رو

حافظ چرخوند و محمدآشکار سرش رو به سمت  یبا حرص حانهیو شرمنده سر تکون داد. ر دیعقب کش

 :گفتحافظ خجالت زده 

 سفم.أنبود. مت یعمد_

 یحال. در کردندیم ییرنگش خودنما یتونیز یعقب رفته بود و موها حانهیر یِبا چادر، شال مشک همراه

 یرو صرف درست کردن شالش نکرد و چادرش رو تا رو یبودند وقت دهیکه ابروهاش محکم در هم تن

 .دیجلو کش شیشونیپ

 حافظ صداش زد:محمدقدم برداشت  کیکه  یوقت درست
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 خانوم؟ حانهیر_

 نرفتنش اصرار کرد: یحافظ برامحمدنداد و رفت و  تیاهم حانهیر

 .ادیبرف م_

. صندوق عقب رو باز کرد و از دیدندون کش ریحافظ با حرص لبش رو زمحمدگرفت و  دهینشن حانهیر

 یادیز یکه حاال فاصله حانهیدر آورد و بازش کرد. به سمت ر اهیچتر س کیکه  دمید نیبغل ماش ینهیآ

ه ب بلاز ق ترقیو من عم ستادیشوکه ا حانهیسرش گرفت ر یچتر رو رو ی. وقتدیداشت دو نیبا ماش

 یقشنگ ریچتر تصو کی ریز حانهیچشم دوختم. قامت بلند حافظ در کنار ر کردمیکه تماشاش م یریتصو

که  ینیچتر رو گرفت و حافظ خم شد و در ح حرفیشده بود که ب ریغافلگ یبه قدر حانهیساخته بود. ر

 گفت: کردیرو پاک م حانهیچادر ر یگل یگوشه

 نبود. یسفم، عمدأواقعا مت_

ر بلند و پ ییهاحافظ جدا شد و بعد با قدم یهاانگشت نیاز ب حانهیمعذب عقب رفت و پر چادر ر حانهیر

 از شتاب از حافظ فاصله گرفت. در واقع فرار کرد!

 یهااز برف نشسته بود به قدم دهیپوش نِیزم یاش روتا شده یزانوها یطور که روهمون حافظمحمد

ون رو تماشا کنه؛ چ حانهیر زیشم دوخت. صداش نزدم؛ گذاشتم گرنبود چ دنیبه دو شباهتیکه ب حانهیر

 نشسته بود. یزن یبار بود که بعد از مرگ گالره به تماشا نیاول نیا

به افکار سرخوشم برد که اخم کرد و  یهام پلب من و برق چشم یبرگشت از لبخند رو نیبه ماش یوقت

 تشر زد:

 بره. دادمیاجازه م دیوقته و من نبا ری. دیکنیاشتباه م یدار_

 .دمیفرمون گذاشته بود گرفتم و بوس یرو که رو دستش

 .یکرد زیچادرش رو تم_

 وجودش افتاده بود رو انکار کرد. یکه تو یدستش فشرد و اتفاق نیرو محکم ب دستم

 کردم. فشیچون خودم کث_

 .یحرکت دستش وادارم کرد به خاموش با

 ست. پروایدختر پرو و ب هیمن فقط  یاون برا_
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 گفتم: داشتمیبرنم شیعصب رخمیطور که چشم از نپررنگ شد و همون لبخندم

 نزدم. یحافظ من که حرف_

 رو راه بندازه گفتم: نیکه ماش نیو قبل از ا دیکش یقیعم نفس

 امشب آروم بخوابم. خوادی. دلم میاشهیش یبرو خونه_

. من و محمدحافظ دندیخوابیزود م ژنیو بابا ب یهاش خاموش. مادرساکت بود و چراغ یاشهیش یخونه

تم از سالن نشس یشد و من کنج یبهداشت سی. حافظ وارد سرومیکن دارشونیکه ب میخواستیهر دو نم

 .هانیبا آ میعشق باز یچشم دوختم به عکس ثمره یکیتار یو تو

 و سیخ یصورتش انداخته بود چهره یرو سیکه چراغ سرو یخارج شد توسط نور سیکه از سرو حافظ

 .دمیگردنش د یروان آب رو رو یهاقطره

 !یدوش گرفت_

لبم  یگرفت. در رو محکم بست و لبخند رو شیرو در پ شیمن راه اتاق مجرد یبه طعنه تیاهمیب

 نشست.

 نبود و دایچشم دوختم. ماه پ یشدم و به سمت پنجره رفتم. پرده رو کنار زدم و به آسمون برف بلند

 آسمون. کیو تار اهیدل س یکرده بود تو جادیا یبیبرف پارادوکس عج یدیسف

 مشتم فشردم و با خودم زمزمه کردم: یپرده رو تو یزدم و دلتنگ گوشه هیتک واریرو به د میشونیپ

 !؟ی. کگردندیآرامش برم یهاو شب شندیتموم م یدلتنگ یروزها یک ؟یایم یپس ک_

 گشت؛یبرم دی. باگردهیبودم؛ چون قول داده بود که برم دواریخش انداخت به صدام اما هنوز ام بغض

 منتظرش بود. مونیعاشق یچون حاال تنها من نه، بلکه ثمره

 نجوا کردم: یدور شکمم حلقه کردم و با دلتنگ دست

 نیاره اشب دوب هی. من باور دارم... که کهی. نزدستیدور ن ست،ین ریکه د یشب هی... یایخره مشب باأل هی_

و لب ر نهیشیشب دوباره لبخند م هیبه آسمون. که  بخشهیم ییآغوش شب، روشنا یماه با طلوعش تو

 که پادشاهش یماه نیماه. ا نیا یبرا رنیگیم یآسمون جشن عروس یهاشب دوباره ستاره هیماه. که  نیا

 .یکه خود من یی. توییتو
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دست برداشتم. شب  کیآسمون تار یشب دور از ماه. پرده رو رها کردم و از تماشا نیا یبستم رو چشم

 .حاصلیترسناک و ب ک،یآغوش اون شاعرانه بود؛ وگرنه که بدون اون شب سرد بود و تار یفقط تو

تر لتنگد شدیفرار کنم. شب که م یدرد دلتنگ نیاز ا دنیپنجره فاصله گرفتم و خواستم که با خواب از

 .گرفتیاش رو مبهونه شتریو قلبم ب شدمیم

بود و من  نیسنگ یمادر یهاسمت اتاق حافظ رفتم تا ازش بخوام برام رخت خواب پهن کنه. لحاف به

ما در بسته بود ا دهیکه در اتاق رو محکم به هم کوب نیبکنم. با ا یسکیر نیچن شهیبار ش نیمحال بود با ا

 شیکه در رو کامل باز کردم تماس رو قطع و گوش یو درست زمان دمیناز داخل اتاق ش ینشده بود. پچ پچ

 تخت پرت کرد. یرو رو

 که نگاهم کنه سرزنشم کرد: نیبدون ا 

 .یداشت ادی. قبال در زدن یشیم ترادبیب یشیبزرگتر م یهر چ_

 ؟یزدیحرف م یبا ک_

 مهرو. ادیخوابم م_

 حافظ؟ یتماس گرفت یبا ک_

 هام.از موکل یکی_

 .گهیداره دروغ م یعنی دیدزدینگاه م یوقت

 موقع شب! نیا_

 . ناچار جواب داد:دارمیدست برنم رمیتا جواب راست نگ دونستیم

 زن داداش._

 چرا؟_

 .دمیحال سها رو پرس_

 از خنده زدم. انکارش قشنگ و جالب بود. یپوزخند

 ؟یبه باغ مطمئن شد حانهیر دنیاز رس ای یدیحال سها رو پرس_

شد و با خشم نگاهم  یعصبان آوردمیرو به روش م دشیو راحت احساس جد میکه انقدر مستق نیا از

 کرد.
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 .دمیبخشیخودم رو نم افتادیبراش م یمن بود. قطعا اگه اتفاق یرفت و آمدش به عهده تیمسئول_

 حافظ؟ یهست یچرا عصبان_

 برو بخواب مهرو._

 برام رخت خواب پهن کن. ایب_

 که به اتاقش برگرده دستش رو گرفتم و خواهش کردم: نیکه خواستم رو کرد. قبل از ا یکار حرفیب

 حافظ به خودت فرصت دوباره بده._

 حانهیشده بود؛ رقص چادر ر رینداشت چون د یادهیو فرار کرد اما فرار فا دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 کرده بود. ایاش رو احدل مرده

*** 

حمله آورد به هر دو مردمکم. چشم  یکی. پلک که باز کردم تاردمیخواب پر از میزنگ گوش یصدا با

 حال سها فورا جواب دادم: ادیاسم پوالد دلم آشوب شد. با  دنیو با د یگوش یچرخوندم به سمت صفحه

 شده؟ یچ_

 .کردمیاحساس م امنهیس یقفسه یتو یکم یلیو درد خ زدمیشدت ترس و اضطراب نفس نفس م از

 :دیرسیکلماتش به گوشم م یصداش، از ال به ال یپوالد آروم بود؛ اما اون ترس نهفته تو یصدا

 آروم باش._

 نصف شبه پوالد._

 .یبکن یکار هیبرام  خوامیم_

 :دمیپرس عیبه پوالد سر هانیوافر آ یآوردن عالقه ادیدو برابر شد و با به  میدلواپس حجم

 حالت که خوبه؟_

 من خوبم..._

 ادامه داشت؛ اما ادامه نداد و به جاش گفت: اشجمله

 دارم. اجیمهرو به کمکت احت_

اه نگ یگوش ی. به صفحهدمیبه صورت خواب آلودم کش یرو از دورم جمع کردم و دست شونمیپر یموها

 خواست؟یاز من م یانداختم. سه نصف شب پوالد چه کمک
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 نداد و با شتاب گفت: دنیسوال پرس مهلت

 باشگاهت منتظرم باش. یهمراه مادرت تو گهیساعت د میتا ن_

 زمزمه کردم: جیو گ گنگ

 باشگاهم!_

 نگو. یچیه چکسیجا باش مهرو و به هاون گهیساعت د مین_

 با مامان!_

 لطفا._

 .یکنینگرانم م یپوالد دار_

 کرد: دیبه حرفم تاک ربطیب

که  یامشبم راز یو راز نگهدارش بود یطور که به سها کمک کردهمون کنم،یمهرو دارم بهت اعتماد م_

 خودت نگه دار. فقط تا صبح. شیرو تا صبح پ ذارمیم ونیباهات درم

نشد.  بازم خارج مهین یهالب نیاز ب ییگوشم الل شدم و صدا یبوق تو یصدا دنیچیباز کردم اما با پ لب

 یهاچیو با چنگ زدن مانتوم و سوئ دمیآن از جا پر کیلحاف موندم و بعد  یرو حرکتیب قهیدق کی یبرا

شده بود و  دتریشد فشدم. بر نی. در رو آهسته بستم و سوار ماشدمیدو رونیحافظ از خونه ب نیماش

رو راه انداختم و به سمت  نیها رو زدود ماشبود. برف پاک کن که برف دهیاز برف پوش نیماش یشهیش

ب ش مهیکه ن یو همون ترس بردمیپوالد فرمان م یصدا یباغ روندم. انگار از مغزم نه، بلکه از ترس تو

ده داشت، نترس بود که دل دا یسر نترس الدشتاب کنم. پو شدیگذاشته بود موجب م ونیپوالد باهام درم

افوقش . نترس بود که با مدادیرشوه م شنهادیپ نیریش ی. نترس بود که به قاضغیت ریمجرم ز کیبود به 

 از حد تصور خوفناک بود که پوالد نترس شتریب یلیشب خ مهین نیو حتما ا شدیم زیبود گالو هانیکه آ

 .دادیسر م یاریو بانگ  دیلرزیم یصداش پشت گوش

خواب آلودش خجل شدم  یصدا دنیمامان رو گرفتم. از شن یشدم داخل نرفتم. شماره کیباغ که نزد به

 یبعد مامان با روپوش خاکستر ی. مدتشدیدادنم به مکان و زمان م تیپوالد مانع اهم یاما ترس صدا

با  ادهیدادن کل ازشد و قبل  نیهاش انداخته بود دوان دوان به سمتم اومد. سوار ماششونه یکه رو یرنگ

 :دیهراس و البته عتاب پرس
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 ابون؟یتو خ یموقع شب تنها راه افتاد نیمهرو چرا ا_

 ؟یرو آورد دهایکل_

 :دیدستش رو مشت کرد و با اخم پرس رمشیکه خواستم بگ نیرو به سمتم گرفت؛ اما هم دمیکل دسته

 شده؟ یچ_

 گرفتم. شیباشگاه رو در پ ریرو راه انداختم و مس نیماش

 .ندازهیرو نم یبه هر کس یپوالد الک دونمی. فقط مدونمیخودمم نم_

 ؟یریکجا م یاالن دار_

 جا باشم.اون گهیساعت د میباشگاه. گفت ن_

 آرومتر برون._

 مونده مامان. یباق اشقهیساعت ده دق میاز اون ن_

 :دیو نگران پرس یعاص مامان

 شده؟ یمگه چ_

 ترسناکه. یلیکه شده خ یاما مطمئنم هر چ دونم؛ینم_

 زمزمه یالکرس تیلب آ ریو ز دینپرس یزیچ گهیهاش به راه انداخت؛ اما دچشم یتو یمیموج عظ خوف

لنج ق یدستش افتاد و صدا یهانشدند و به جون انگشت رهیبه ترسش چ هاهیآ شهیکرد؛ اما برعکس هم

رو که سراسر وجودم رو در برگرفته بود، با فشار دادن فرمون  یشون رو در آورد و من... تمام آشوبتکتک

 هام تحمل کردم.انگشت ونیم

. کردیذر مگ ابونیاز خ نیماش یپوش بود و تک و توک دیرو سف ادهیو پ ابونیباشگاه توقف کردم. خ مقابل

رنگ درست  یاسمند نقره کینگذشت که  یزیبرپا بود. چ یروشن بود؛ اما خاموش ابونیخ یهاچراغ

گرگ  یوت یکه حت بودمبا نگاه پوالد آشنا  یاما من به قدر د؛یباریم دیتوقف کرد. برف شد نیمقابل ماش

مامان رو  یشدم. نجوا ادهیپ نیبدم. از ماش صشیبرف هم تشخ یهابارش دونه یهوا از ال به ال شیو م

 :دمیشن

 بسم اهلل..._
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 ریبادگ بیج یهاش رو توکارش تنش نبود و لباس عوض کرده بود. دست فرمیونیشد.  ادهیهم پ پوالد

رو از پنجره به مامان دادم  دهای. کلدمیرنگش فرو برد و با نگاهش به در باشگاه منظورش رو فهم یطوس

 و آروم لب زدم:

 در رو باز کن._

که باز داشت  یبودم و هم مسخ شده بودم و گوش به فرمان پوالد دهیهم وخامت ماجرا رو فهم انگار

که به ذهنم خطور کرد چهارستون بدنم دچار لرز شد؛  یزی. از تصور چنداختیمخمصه م یخودش رو تو

 هوا. یسرد یهام رو گذاشتم پاو لرزش دست اما خودم رو نباختم

 :حرف زدم یهم اثر گذاشته بودند که به سخت میصورت یتارها یسرد رو یشدم. انگار هوا کینزد بهش

 ؟ی...کردکاری...چیتو...تو چ_

وش پ دیسف یفضا یخلوت بود و نور چراغ، کم ابونی. خدییبه در و برش انداخت و اطرافش رو پا ینگاه

 .دیکشیشب به رخ م یاهیرو تو دل س

 به جز تو نبود که ازش کمک بخوام. چکسیاما ه یماجرا بش نیوارد ا خواستمینم_

 :دمیکه برام مونده بود گمانم رو رد کردم و پرس یدیو با اندک ام رفتمیرو نپذ حدسم

 شده؟ یچ_

 یهابا قدمعقب رو باز کرد.  یبرگشت و در صندل ستیمال خودش ن دونستمیکه م یسمت سمند به

رو  یکه روپوش صندل یو رنگ سرخ خون یصندل یرو هوشیب یزن دنیدنبالش راه افتادم و با د یسست

 یهاگشاد شده و مردمک یهانزنم. چشم غیدهنم تا ج یکرده بود با وحشت دست گذاشتم رو فیکث

تن  یتنومندش رو کلیبه شوکه شدن من خم شد و با ه توجهیرو به سمت پوالد کشوندم که ب زونملر

 کنه. ارشیاش ضربه زد تا هوشرنگ باخته یزد و آهسته به گونه مهیزن خ فیالغر و نح

 ...نیری... شدارشویب نیری... شنیریش_

امال ک گهی. لرز تنم دختیریو دلم فرو م شدیقلبم مورد هجوم ترس فشرده م نیریش گفتیکه م هربار

 واقعا یشبِ سرد برف نیکه پنهانش کنم چون... چون ا شدینم کردمیبود و هر چقدر هم تالش م انیع

 یرو به مدنپشت بوم مستقر شده بود و مشتاق فرود او یکه سها لبه یترسناک بود؛ درست مثل شب

 قمار شیو زندگ اشندهینداشت؛ داشت با خودش، آ یبا خودکش یفرق چیکار پوالد ه نیبود. ا نیزم
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معشوقش بگذره؟ پوالد  یاز خودش برا تونهیمرد عاشق تا چه حد م کی. فقط به خاطر عشق و کردیم

 اعدام شدن. یمحبوس شدن و حت متیرفته بود؛ به ق یعاشق نیتا ته خط ا

 نامفهوم اسمش رو صدا زد: یابا ناله نیریش

 پو...پو...الد._

 ؟یراه بر یتونیجانم؟ م_

 درد دارم._

 عشقم... تحمل کن. باشه؟ گذرهیدکتر خبر کردم. م_

خطرناک پوالد بشه.  یباز ریاز دکتر مادر من بود؟! محال بود! محال بود اجازه بدم مامان درگ منظورش

 خشکم زده بود؛ از سرما نه، از ترس.

به من  یگاهنمیشد و پوالد با بغل گرفتنش صورتش رو پوشوند و ن ادهیپ نیبا کمک پوالد از ماش نیریش

 مه کرد:انداخت و زمز

 .ایپشت سر من ب_

 یهم فشرد. کامال واضح بود فشار عصب ی. پوالد چشم رونیریدردناک ش یقدم برابر شد با ناله نیاول

عروسک  کیانداخت و درست مثل  نیریش یزانوها ریحرکت دست ز کی ی. توشهیرو متحمل م یادیز

 محو. همشد و از مقابل نگا ریسراز نییباشگاه به پا یهااز پله یهاش بلندش کرد و به آندست یرو

شب  نیتلخ ا انیشده منتظر پا میآدم تسل کیو درست مثل  کردمیتماشا مبودم و  ستادهیو بکم ا صم

رو بستم و خودم رو داخل باشگاه انداختم. در رو بستم و از داخل قفل کردم. عتاب آلود  نیبودم. در ماش

 کردم: انیبه سالن باشگاه طغ دنمیرفتم و به محض رس نییها رو پاپله

 پوالد؟! یکرد یچه غلط یمتوجه_

نش رو از ت رشیبده کاپشن بادگ تیمامان اهم یزده رتینگاه ح ایمن  ادیبه فر یاکه ذره نیبدون ا پوالد

 رنگیسرد و ب یدرازش کرده بود گذاشتش و دست ها نیزم یکه رو ینیریسر ش ریکند و گوله کرد. ز

 بزرگش فشرد. یهاتمش ونیرو م نیریش

 ؟یشنویصدامو م نیریش ن؟یریش_
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 دادینشون م اشدهیرنگ پر یاش و چهرهخشکِ ترک خورده یهاتن دخترک مشهود بود و لب لرزش

 یسرمازده یهااز قبل دست شتریبه من انداخت و ب ی. پوالد هراسون نگاهدهیداره آزارش م یادیسرما ز

 تا گرم بشه. دیهاش مالدست نیرو ب نیریش

 شه؟ینم دایپ جانیا یزیچ یاپتو... روپوش... ملحفه_

 جواب دادم: طلبکار

 هتل بابات؟ شیمگه آورد_

ز ج یاگهید زیچ یرو صدا زد. کامال واضح بود رو نیرینشون داد و ش یتوجهیبه حرص و خشمم ب دوباره

 نیرینداشت ش یکار ریپذ تیمسئول یتمرکز کنه. مامان مثل تمام دکترها تونهینم نیریحال خراب ش

 زیتن ر یرو رو افتهاش رو به سمت پوالد گرفت و پوالد بشونه یبافت رو ؛یآدم عاد کی ای هیمجرم فرار

 سخت و درمونده صدا زد: بارنیدختر انداخت و ا یجثه

 .نیریش_

 شد. نیریش یمانتو یهاکنارش نشست و مشغول باز کردن دکمه مامان

 داره! یزیخونر_

 چاقو خورده._

 یاز خون سرخ شده بود و خون خشک شده رو نیریش دیمانتو رو کنار زد. شکم تخت و پوست سف مامان

 .گذرهیحال اسفناکش م نیاز ا یادیمدت ز دادیتنش نشون م

 من و پوالد رد و بدل کرد: نیب ینگاه مضطرب مامان

 .مارستانیب شیببر دیاباز شده. احتمال داره زخمش عفونت کنه. ب هاشهیبخ_

 دکتر؟ ییجانیا یچ یپس شما برا_

 زد: یاتک خنده یبهت زده و عصب مامان

 آقاپوالد. مانمیمن دکتر زنان و زا_

 .گرفتینشئت م نیریش یبرا شیاز ترس و نگران تیعصبان نیبود و ا یعصب پوالد

 از اونا. یکی نمیخب فکر کن ا ؟یانجام نداد نیمگه تاحاال عمل سزر_

 جواب داد: یمحکم یبا صدا بارنیو ا دیابرو در هم کش مامان
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 الزم رو دارم. یشده لیاتاق عمل لوازم استر یمن تو _

 .کنمیساعته فراهم م مین دیالزمه؟ بگ یچ_

 زانوهاش بلند شد و غرلند کرد: یاز رو مامان

 .ستیالزم ن_

مرتبه از جا  کیتماس گرفت پوالد  لیدرخواست وسا یبا همکارش برا یرو ازم خواست و وقت میگوش

مکالمه با همکارش بود با  نیطور که در حشدنش شد و همون کیکه مامان با دستش مانع نزد دیجه

مشت  زادستور سکوت داد. پوالد سخت بزاق دهنش رو فرو داد.  شینیب یاش به روگذاشتن انگشت اشاره

خطرناک  یباز نیدرونش نهان و از طرز نگاهش به مامان ترسش از لو رفتن ا یهاش غوغاشدن دست

 آشکار بود.

 داد: حیبالفاصله بعد از قطع تماس توض مامان

 همکارم قابل اعتماده._

 مطمئن باشم؟_

 برگشت و خطاب به من گفت: نیریبه سوال پوالد به سمت ش تیاهمیب مامان

 ؟یدار هیاول یهاکمک یجعبه جانیا_

. پوالد شد نیریکردن زخم ش یکردن و ضدعفون زیوقت مشغول تم فوتیرو به دستش رسوندم و ب جعبه

رو گرفتم. کالفه نگاهم کرد و با خشم جواب نگاهش  راهنشیپ یبشه که گوشه کینزد نیریخواست به ش

 :دمیغر امدهیبه هم چسب یهادندون یرو دادم. از ال

 !یداد یرو فرار یاعدام هی_

 یداممجرم اع کیناباور هم بود. و البته که باورش سخت بود؛ ستوان پوالد زرنگار  تیدر اوج عصبان لحنم

ده کر دییأهم حکمش رو ت یعال وانینداده بود و د ریینظر هم حکمش رو تغ دیرو که از قضا دادگاه تجد

 داده بود! چرا؟ به دستور دل عاشقش! یبود فرار کیقصاص نزد یبود و اجرا

 ندادم. شیفرارمن _

 اما االن تو باشگاه منه._

 .کنمیبرات دردسر درست نم_
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 زدم: داد

 .یندازیم یاخودتو تو بد مخمصه یاحمق دار_

 بیخربه ت یطوفان برا کیو درست مثل  دیرس تیاون اوضاع متشنج به اوج عصبان یبلندم تو یصدا از

 زد: دایبه صورتم فر کیمن چنگ زد به هر دو بازوم و نزد دنیکش

 بخورم جز قبول کردن؟ ها؟ تونمیم یچه گه خوادیو ازم کمک م زنهیزنگ م یوقت_

 هام و منتظر جواب بود.اللم کرده بود؛ اما با حرص و خشم چشم دوخته بود به چشم ادشیبلند فر یصدا

 .یکردیقبول م دینبا_

شد  ریکه دستگ یهمون شب دیرسیکه اگه م رسهینم دهای! زور من به نبادهیهمش با یراه عاشق یتو_

چون  اما کردم؛ کردمیامشب کمکش م دیدوستش داشته باشم اما داشتم. نبا گهید دیکه نبا دمیفهمیم

 انین دختر رو پایاحمق عاشقم که ا هیاما آوردم چون من  آوردمشیم جانیا دیهنوزم دوستش دارم. نبا

 ...یستیمن تو مهم ن یاما کردم؛ چون برا کردمیم یباز نیا ریتو رو درگ دی. نبانمیبیم هامییتنها

ه وار اداماشاره کرد و خسته و ناله نیریش جونیاش به جسم باز بازوم جدا کرد و با انگشت اشاره دست

 داد:

 .کنهیم دوارمیام یلعنت یزندگ نیهاش به اکه نفس یفقط زنده موندن اون مهمه، اون_

بدتر بود.  یلیرو نظاره کردم. از من خ شونشیرو هم از بازوم جدا کرد و من فقط حال پر اشگهید دست

 !یلیخ

نده رو که حبس مو یبودند چنگ زد و نفس ختهیر شیشونیپ یلختش که رو یبه موها یو عصب آشفته

 هل داد و زمزمه کرد: رونیبا آه به ب اش،نهیس یبود تو

 یحت کنه،یرو انتخاب م شرفیآدم منِ ب ونیلیهفتاد م نیاز ب یوقت. ستیدله، سنگ که ن نیا یدِ لعنت _

 .لرزهیکمک باشه، دلم م یاگه فقط برا

لختِ براقش جدا نکرد و جنون وار  یپله رها کرد و چنگ از موها نیاول یرو با همون حال بد رو خودش

 ادامه داد:

وم هاشو بشندرد ناله تونمیواسه شرم صداش بعد چطور م رهیاون هنوز پ پوالد رو نگفته من جونم در م_

 واسه صداش. کنهیم زیگوش ت پدرمیدل ب نیاگه گوشامم کر کنم ا ینرسم. حت ادشیو به فر
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 کرد؛ خسته و خراب. نگاهم

 یدار ی. تو به چشهیحس گه فراموش نم نی... اشهیاما نم دمیحس بر نیاز ا دم،یمهرو من خودمم بر_

فکر  نیدار؟ اما من االن فقط دارم به ا یباال رمیم نیریبفهمه منم با ش سیکه اگه پل نیبه ا ؟ینکیفکر م

 .ادینفس من بند م ادیبند ن یلعنت یزیکه اگه اون خونر کنمیم

 عقد ناموفق کی نیریش دیکه فهم یباور کرده بودم؛ همون موقع شیوقت پ یلیو عشقش رو خ پوالد

 ارادگی نیمادرش رو به عنوان آخر یچوب حیکه تسب ی. همون وقتدیبرگ خزون زده خشک نیداشته و ع

 یفرار از درد نبودنش انتقال یکه برا یمادرش سپرد. همون وقت یبه قند و نباتش داد و اون رو به خدا

بود و از پا در  دهیسها هم پشت کرد؛ چون خودش فرو پاش یبه آوار شدن دوباره یگرفت به اهواز و حت

 اومده بود.

 به صورتش چشم دوختم. یزانو زدم و با نگران مقابلش

 .تهیقمار با زندگ نیقماره. ا نیپوالد ا_

 .دادیکه کف دستش بود و آزارش م یو چشم دوخته بود به خون کردینگاهم نم میمستق

 پس دعا کن که ببرم._

 :دمینالبا هراسی بی حد و مرز 

 د؟یبمون پنهان دیتونیم یستوان! تا ک هیو تو  غهیت ریز یاعدام هی نیریش ؟یکرد کاریچ تهیحال ونهید_

 .رهیلو م یزود همه چ ای رید

 رو مشت کرد و چشم بست. شیخون دست

 .ادیحالش جا ب کمی. بذار کنهیم یفردا خودشو معرف_

 مرد و سر درآوردن از افکارش سخت بود. نیبه مغز ا نفوذ

 ؟یداد شیبشه پس چرا فرار میاگه قراره تسل_

 :دیچشمم غر یخشم پلک باز کرد و چشم تو با

 ندادم. شیمن فرار_

 حق به جانب بودنش کفرم در اومد و باز داد زدم: از

 کنه؟یم کاریزن نصف شب با تو چ نیپس ا_
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 .نیرینجات و به دست آوردن ش یبرا ؛یاون منصور عوض یش نقشه ست. نقشههمه_

که  نیرید ذهن نشده بودم که منصور شهسوار رو فراموش کنم. پسرعمو و شوهرسابق شهنوز اون قدر کن 

دلش کاشته بود؛ اما با حرف پوالد مبهوت لب  یزن رو تو نیشدن نفرت از ا یبه قدمت پنج سال زندان

 زدم:

 به دست آوردنش! یبرا_

. دیکوب واریسفتش رو به د یهااز مشت یکی یناگهان یلیگرفت. هر دو دستش رو مشت کرد و خ نفس

جا منِ از همه یذهنش هم سخت بود چه برسه به بازگو کردنش برا یمنصور تو ینقشه یادآوریانگار 

ط توس من یغرق خون وسط باشگاه زپرت یماجر بودم و زن اعدام نیکه از بخت بدم وسط تمام ا خبریب

چنگ انداخت و چنان قلنج گردنش رو مهار خشمش به پشت گردنش  ی. پوالد براشدیمادرم مداوا م

هم فشردم. شک نداشتم اگه منصور  یاز ترس شکستن گردنش چشم بستم و لب رو یاشکوند که لحظه

 ذهنش یتو که دمیدیپوالد م یهاچشم یچون خوب تو رفت؛ینم رونیباشگاه ب نیبود زنده از ا جانیا

 .کنهیداره قبرش رو م

هاش تر از حد معمول کرده بود و دندون قروچهکه صداش رو بم و کلفت یاز خشم یحرف اومد و وا به

 .کردیم زیاش دندون تطعمه دنیکش شیبه ن یانداخت که داشت برا یگرگ ادیجمالت، من رو  یادا ونیم

 انمارستیآمبوالنس داره از زندان به ب یو وقت کنندیم شیمزندان زخ یمنصور نصف شب تو یهاآدم_

و با  درنیگیآمبوالنس رو م یمنصور جلو یهاشده آدم نییتع شیاز پ ینقشه هی یط هکنیمنتقلش م

از  با اونا هم دست بوده و نیریش کنندی. همه فکر مدزدندیرو م نیریکشتن راننده آمبوالنس و سرباز ش

 یاما وقت کنند؛یمنصور زخمش رو مداوا م گاهیمخف یباخبر نبوده. تو یچینقشه آگاه؛ اما اون از ه نیا

اهام از شهر بود که ب رونی. بشهیباز م هاشهیفرار بخ نیو ح کنهیفرار م شهیحالش بهتر م یکم نیریش

 تماس گرفت.

 کوتاه مکث کرد و بعد ادامه داد: یلحظه چند

 پناهشیب یچشم ببندم رو صدا تونستمیچطور م«! کمکم کنپوالد »بود  نیکه گفت ا یاجمله نیاول_

 و به خودم فکر کنم؟
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هم فشرد و سخت آب دهنش رو فرو داد. بغض داشت و انگار از خودش و احساس دردسر سازش  یرو لب

 گله داشت:

 .ستین یاونه. تمام من شده اون و اگه نباشه من رم،یگیم میکه تصم ستمیمن ن نیا گهید_

 .دیکش آه

 سرکار گفت یچشم باز کردم و هر ک ادشیو با  دمیخواب ادشیبا  بهیشهر غر هی یپنجاه روز تمام تو_

 کرد. هیو شب با تصور طناب دار دور گردنش دلم خون گر دمیخند شهیبَه ستوان عاشق پبَه

 و تلخ پوزخند زد. یعصب

 بشه. نیریخودمو جلو هر کس و ناکس خراب نکردم که آخرش کام منصورخان با قندِ من ش_

 یهاشمچ یانداخته بود تو هیکه سا یپشت سرهم و با اشک یدر پ یسه بار پ د؛یکوب واریرو به د مشتش

 :دیهاش مشخص بود غرکه از حرکت آورواره یو خشم زشیت

 دیهاش سفموهاش مثل دندون ذارمیبهش برسه. م کهیدست اون مرت ذارمیاما نم کشمش؛یخودم م_

که من روش دست بذارم مال  یزی. چدمیاون پست فطرت نم لیشم تحوجنازه یزندان؛ اما حت یبشه تو

 لیواما تح بُرمی. من ناموسمو سر مارهیکه بخواد ناموس منو از چنگم در ب یکس دهییمنه. مال من! مادر نزا

 .دمینم ناموسیاون ب

ختل مرد م نیزدم. عقل ا هیباهاش نداشتم تک یچندان یکه فاصله یزیاز پوالد بلند شدم و به م دیناام

و اون داشت خاطرخواه قند و نباتش رو  کردمیاتفاق دردسرساز فکر م نیا امدیشده بود. من داشتم به پ

 .کردینفس تازه م نفسشیو از ب دیکشیم بیذهنش به صل یتو

ت که داش یدختر چ نیقدم برداشتم و کنارش نشستم. چشم دوختم به صورتش. مگه ا نیریسمت ش به

 نفس خودش ییهاسکیر نیچن رشیهاش با پذنفس یایاح یو برا کردیخاطرش روز م پوالد شب رو به

 د؟یبُریرو م

نازک و به رنگ روشن  یی. ابروهاشدیمعلوم م تردهینور چراغ سالن باشگاه رنگ پر ریگردش ز صورت

رد چشم ک یو سع دیسردش نشست و نوازشش کردم. پلکش لرز یگونه یپشت انگشتم رو ارادهیداشت. ب

به رنگ نباتش، روشن و براق. دخترک  یهابازش مشرف شدم به چشم مهین یهاپلک یباز کنه. از ال به ال
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و  کیکوچ یهادو ساله بود. لب ای کیو  ستیب تایهم نداشت، نها یادیبور بامزه برعکس تصور من سن ز

 کرد حرف بزنه: یاز هم فاصله گرفتند و سع کشیبار

 .خوا...ستم......یمتا...سفم. نم_

 هشدار داد: مامان

 .اریبه خودت فشار ن_

ش راه گرفت و اشک اشقهیاش به سمت شقگونه یچشمش راه گرفت انگشتم از رو یکه از گوشه اشکش

آغوش بود خدا رو دختر بدبخت که با درد و رنج هم نیبا ا یزدم، تلخ یارو پاک کردم. لبخند درمونده

 .اومدیخوش نم

 دل بهت باخته؟ طورنیبرج زهرمار ا نیکه ا یچشم عسل یتو چه کرد_

 .دیشد و لبش تلخ خند شتریاش بچونه لرزش

 بدتر از مال یلیاون مرد خ یمن بد نوشت؛ اما برا ی. سرنوشت برارندیگیها سر راه هم قرار مبد اقبال_

 من نوشت.

با درد  نیریجست. ش رونیو باز گل یشد و آه من همراه با تلخند یگردش از اشک پر و خال یهاچشم

ل بود دختر به رنگ عس نیشد. انگار تمام ا نیریش یبورش لبخند تلخم کم یهامژه دنیپلک بست و با د

 مرداب بود. ریکه حاال از دست بد سرنوشت اس لوفر،یگل زرد ن یو زاده

ر فک یچیشد. به ه دهیکش نیریتق در، پوالد رو از جا پروند. نگاهش از در جدا و به سمت شتق یصدا

واکنشش بهم کامال ثابت شد که نه تنها من و مامان، بلکه خودش  نیدختر؛ اون لحظه با ا نیجز ا کردینم

 .هقند و نباتش تیداره جون و امن تیکه براش اهم یزیو تنها چ ستیهم براش مهم ن

 ها پاتند کرد.رو رها کرد و به سمت پله یخون یهاپنبه مامان

 ه.حتما همکارم_

آرنج مامان رو گرفت. مامان اخم کرد و خجول  مالحظهیکه خواست از کنار پوالد عبور کنه پوالد ب نیهم

 مامان و اخطار داد: یهاچشم دوخت به چشم یاما پوالد جد د؛یلب گز

انوم من باشه. مفهومه خ شیپ دیشب با نیدختر تا صبحِ ا نی. ادیریگیرو م لیوسا یاحرف اضافه چیهیب_

 دکتر؟
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حرف  یاو تظاهر کرد ذره دیبود آرنجش رو عقب کش ومدهیپوالد خوشش ن یکه از لحن دستور مامان

 .ستیپوالد براش مهم ن

 هشدارمه آقاپوالد. نیو آخر نیاول نیحواستون به دست و بالتون باشه. ا_

الزم  لیبعد مامان با وسا یها تماشا کرد. مدتباال رفتن مامان رو از پله ارهیکه خم به ابرو ب نیبدون ا پوالد

 انداختم و مامان خطاب بهش گفت: نیریش یپاها یها رو رواز پتو یکیبعالوه دوتا پتو برگشت. 

 استفاده کنم. درد داره. لطفا تحمل کن. یهوشیب یاز دارو تونمینم_

 یظیاز گلوش فرار کرد و با آه غل یزیت غیرد پوستش شد جوا هیسوزن بخ ینزد؛ اما وقت یحرف نیریش

رو پوشونده بود احساس  نیریکه تمام شکم ش یشده بود و از خون شیچشم بست. و من هم که دلم ر

. شدمید هوشیکه قطع شد چشم باز کردم و ب نیریش یهاچشم بستم. ناله زدیتهوع به گلوم چنگ م

 و اون وقت شدیم الیواو کردیزخم عفونت نکنه که اگه م نیو دعا کردم ا دمیمامان خونسرد بود؛ نترس

 .خواستیرو م غیرتیزن ز نیخاطر ا حیستوان کله خر باشه که فج کی یجوابگو تونستیم یک

ام به معده اتیکه محتو یو به همون سرعت اوردمیطاقت ن گهیدر حال بستن زخم با بانداژ بود که د مامان

ن عق زد نیرسوندم و عق زدم و ا یبهداشت سین کردند از سالن باشگاه خودم رو به سروگلوم نقل مکا

 شکمم بود. یعشق تو یحضور نطفه ینشونه نیاول

شت م کیرو باز کردم و  ریکه باال آورده بودم. ش یازرد آبه یشکمم نشست. چشم بستم رو یرو دستم

 ماجرا کرده بود. نیا یپوالد که من رو قاط. حالم خوب نبود و لعنت به دمیآب به صورتم پاش

رو کنار  مامان ریو تصو دندیچرخیاز سقف، دور سرم م زیبکسِ آو یهاسهیسالن باشگاه که برگشتم ک به

ن آسون م یبرا شینگران صینامفهوم تشخ ریهمون تصو یتو یاما حت دم؛یدیمات م نیریش هوشیجسم ب

 نیریش تیوضع یکردم تا بتونه رو دییأنامحسوس سرم خوب بودن حالم رو ت هام و تکونبود. با بستن پلک

 تر بود.تمرکز کنه. فعال حال اون دختر مهم

 یمتداول تو یهاکه از کالس یبودم رفتم. گاه دهیباشگاه خر یکه برا یساز دست دوم یسمت چا به

. کردمیدمنوش آرامبخش دعوت م ایآماده  یفنجون قهوه کیخودم رو به صرف  شدمیروز خسته م کی

 هسیک کینعنا مونده بود و  یچا سهی. چند کدمیکش رونیب زمیم یها رو از داخل کشوکارتن دمنوش
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زمان که به قصد شستن و از جا بلند شد. هم دیباال کش نیریش ینهیس یآرامبخش. مامان پتو رو تا رو

 گفت: رفتیم سیهاش به سمت سرودست

 من درست کن.واسه  مه هدونی_

هم چون پوالد برام مهم  دیکه حالش بهتر از من بود و به ترسش غلبه کرده بود خوشحال بودم، شا نیا از

د انداختم. به پوال ینگاه رفتار کنم. یباشم و عاد لکسیو ر تیاهمیماجرا ب نینسبت به ا تونستمیبود نم

گ چشم رن یاز دخترک نبات هیثان کی یبرا یزده بود و حت هیتک واریپله نشسته بود و به د نیاول یرو

 .گرفتینم

 ؟یخوریدمنوش م_

 زدم: طعنه

 .چسبهیبا عسل م_

 هاش رو به سمت من سوق داد.دل کند از قند و نباتش و مردمک خرهباأل

 .چسبهیزهرمارم با عسل م چیدمنوش که ه_

 مختی. آب جوش رو روش رانداختم وانیرو داخل ل سهیدمنوش آرامبخش رو باز کردم و ک یحرص بسته با

داشت.  ازیاز من بهش ن شترینعنا هم درست کردم. آرامبخش رو به پوالد دادم، ب یچا وانیو دو تا ل

 :دیپرس قراریداغ حلقه کرد و ب وانیهاش رو دور لپنجه

 اد؟یبهوش م_

به سالن برگشت و در جواب پوالد  کردیهاش رو خشک مکه با دستمال توالت دست ینیدر ح مامان

 گفت:

 نگران نباش._

 نیگزیاخوش نعنا ج ی. بودمینعنا رو به مشام کش یرو به سمتش گرفتم و با تشکر گرفت. عطر چا وانیل

 تنم رو از پا در آورد. یکرد و سرما میناراحتم رو مال یخون شد، معده یبو

 فت:گ تیگذاشت و با رضا زیم یرو رو یخال وانیل مامان

 زردآلو خانوم درست کن دخترم. نیهم واسه ا دونهیچه خوب بود. _
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فکرش  یو من حت دیرسیبه نظر م نیریلبم. دخترک بور مثل زردآلو ش یصفت مامان لبخند نشست رو از

 یردمنحصر به ف ییبای. زباشه یانقدر کوچولو و خواستن غیرتیشهسوار، مجرم ز نیریش کردمیرو هم نم

 دیگنجیهم نم اتلهیمخ یتو یبود و در نگاه اول حت دایهو شیعسل یهااز چشم تیاما معصوم ؛نداشت

که  نیا ایداشت  دیپل یپاک و باطن یدختر ظاهر نیا ایمواد مخدر باشه.  یکننده عیدختر توز نیکه ا

 .رهیدار نم یباال گناهیبه من ثابت کنه سر ب خواستیبود و امشب خدا م گناهیب

م و به پوالد انداخت ینگاه یچشم ریز کردمیم نییباال و پا وانیل ینعنا رو تو یچا یسهیکه ک طورهمون

 :دمیپرس

 ؟یآرومتر شد_

ه لب ب یشخندیو ن دیکوب زیم یدستش رو رو یتو یخال وانی. لراه پله بلند شد و به سمتم اومد یرو از

 انداخت: کهیلحنش ت ینشوند و با تمسخر مشهود تو

 چندتا کشته و مجروح به جا بذاره. یریدرگ نیا کهیآرامش شدم که نزد ریاالن چنان درگ_

 لب گفتم: ریز ظیغل یابا چشم غره همراه

 مسخره._

 ؟یتو که از آبِ علف توقع آرامش دار ایمسخره منم _

 اسمش دمنوش آرامبخشه نه آبِ علف._

خودش  یخال وانیو داخل ل دیکش رونیرو از داخلش ب سیخ یسهیرو از دستم گرفت و ک یچا وانیل

 در جوابم گفت: داشتیقدم برم نیریکه به سمت ش ینیپرت کرد. در ح

 .نهیتو ا نیع یزود باور یهااسمش واسه اسکل_

 ادامه با خودش غرغر کرد: در

عد اون وقت ب کنهیداره دهنمو صاف م ییو به هشت روش سامورا دهیداره از هر دو طرف جرم م ایدن_

 .رمیآب جوش آروم بگ وانیل هیتوقع داره با 

 خودش غرغر کردم: نیبرداشتم و ع زیم یرو با حرص از رو یخال وانیل

 خالص بشم؟ ونهید نیمن از دست ا شهیصبح م یک_
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بود  شهویب مهین نیری. شدیکش رونیمسکن رو ب یکه همکارش آورده بود بسته یاسهیاز داخل ک مامان

 :دیبالفاصله نال نیریکنه و ش ارشیکرد هوش یو توان حرف زدن نداشت. پوالد سع

 درد دارم._

 گفت: دواریام ییهاش گذاشت و با لبخند و صدالب یمسکن رو رو مامان

 .شهیدردت آروم م یکه بخور نویا_

 یپوالد دمنوش رو براش فوت کرد تا سرد بشه لبخند محو یلب هاش گرفت. وقت نیمسکن رو ب نیریش

ا سنگِ زمخت ب یکهیآشکارش چشم دوختم. مرت یهازدم و به محبت هیتک زیکنج لبم ساکن شد. به م

 یرو تاز دمنوش قرص رو فرو داد. دس یابا جرعه نیری. شکردیبرگ گل رفتار م کینباتش درست مثل 

 ناله کرد: هم فشرد. یزخمش گذاشت و پلک رو

 سرده. یلیخ جانیا_

 به من انداخت. ینگاه طلبکار پوالد

 شوفاژم نداره. یحت_

 .یباشگاه زن داداشت شوفاژ نصب کن یو تو یخرج کن یمردونگ یتونیم_

 :دینصب بود اشاره کرد و پرس زمیکه کنار م یبخار به

 روشنش کرد؟ شهیم_

 ؟یروشنش کن یتونیاز شمعک خاموشه. م_

و  دیکش رونیشلوارش ب بیرو از ج یشد. فندک فلز کینزد یبلند شد و به بخار نیریاز کنار ش حرفیب

از  نیریگذاشتش. ش یبه بخار کیرو بغل کرد و نزد نیریروشن شد. ش یتالش، بخار قهیبعد از پنج دق

م از ه ک لحظهیو دستش که  اشدهیرنگ پر یبود. درد از چهره دهیدندون کش ریشرم پلک بسته و لب ز

 هاش رو خفه کنه.ناله کردیم یمشخص بود اما سع شدیشکمش برداشته نم یرو

ن هاش گرفت و روشانگشت نیزد. فندک رو ب هیتک یاز بخار یافاصله ازش نشست و به گوشه با پوالد

 و لب باز کرد: شیآت کیکوچ ی. چشم دوخت به شعلهکرد

 س؟یبه پل دمینم لتیچرا االن تحو یدونیم_
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اشت د یبود اما سع حالیو ب رمقیمخاطب حرف پوالد خودشه پلک باز کرد. نگاهش ب دیکه فهم نیریش

فندک  ینگرفت نگاه از شعله یبود. پوالد که از جانبش جواب دهیفایتالشش ب یول نهیقوا جمع کنه و بش

 فرو برده بود. بانشیکه سر در گر ینیریگرفت و چشم چرخوند به سمت ش

 .یحرف بزن دیباچون امشب _

 و به پوالد رسوند. دینگاهش رو باال کش نیریش

 ؟یچ یدر... درباره_

 کم سو روشن شد. یاشد و شعله دهیضامن فندک کش یپوالد دوباره رو انگشت

 .شهیگرم ش صدیصاحب اون س یدرباره_

 آزاد کرد و دوباره پلک بست. نهیاش رو از سنفس خسته نیریش

 که حکم مشخص شده؟ یوقت میرف بزناش حدرباره دیچرا با_

 برسم که قلبم اشتباه نکرده. نیقیبه  خوامیچون من م_

 پوزخند زد. نیریش

 که قلبت اشتباه انتخاب کرده. یبا اون نامه ثابت کرد شیکرده. پنجاه روز پ_

 رنگش. اهیپرپشت و لختِ س یموها یهاش رو فرو برد الفندک رو کنار انداخت و پنجه یعصب پوالد

 .یبگ شهیگرم ش صدیاز صاحب اون س خوامیاالن م میزنیمنصور بعدا حرف م یدرباره_

 .یرو عوض کن تیبه خاطر احساست واقع یتونیصاحبش منم. تو نم_

هاش که گله یدختر. پوزخند زد؛ در حال یبسته یهاو چشم دوخت به پلک نیریبه طرف ش دیچرخ پوالد

 از بغض به همراه داشتند. ینشون

 .یزنیاز احساسم حرف م تیاهمیو ب ارزشیچقدر ب_

 .دیآه کش نیریش

 .یرو تموم کرد یبا اون نامه همه چ کردمیفکر م_

 زد: ادیفر یدوباره کنترلش رو از دست داد و عصب پوالد

 .یرو شروع کرد یاما تو دوباره همه چ_
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اه پوالد نگ یآشفته و درموندهخوش رنگ نمناکش به صورت  یهاهاش رو باز کرد و با چشمپلک نیریش

 دوخت.

 .شهیتموم م یدوباره همه چ یکه بد لمیتحو_

بود  ینیریچشم ش یشون رو پر کرد و کنار سرش نشست. از باال رخ به رخ و چشم تو نیب یفاصله پوالد

 بود. دهیکه کنار پاش دراز و ناتوان خواب

 عمر پا به پات فرار کنم. هیتا  یستیتو فقط به من ثابت کن صاحب اون مواد ن_

 بود. ونهیمجنون د کیمرد  نی. ادیآشوب شد و لبم تلخ خند دلم

 و بغضش شکست. دیلرز نیریش یچونه

 که صاحب اون مواد من بودم؟ یکنیچرا باور نم_

 یونهرنگش گ یبزرگِ گندم یهااشک رو از کنج چشم روشنِ قند و نبات گرفت و با انگشت یقطره پوالد

 دخترک رو نوازش کرد. یدهیرنگ پر

قدر مظلوم. نخواه که دروغاتو باور کنم چون نقدر معصوم. هموهمون ،یکنیمادرم نگاهم م نیچون تو ع_

 چشات...

 خراب و خسته. د،یکرد و خند مکث

 چشات قند و نبات. نیامون از ا_

 :نیتلخ شد و صداش آروم و غمگ اشخنده

 تو؟دروغ صدا ایحرف چشاتو باور کنم _

 ادامه داد: نیریش سیخ یهابه مردمک رهیخ

 هی. چرا؟ فقط یکنیو محتاج کمک اما خودت انکارش م یپناهیب ،یادرمونده ،یاخسته گنیچشات م_

 نیا ریو وگرنه ز. بگستیمنصور ن یکنیم شیخودتو قربان یکه دار یبگو اون ن؟یریقانع کننده بگو ش لیدل

 .کنمیکمر خم م دیشک و ترد

 هق افتاد:پوالد به هق یاز غم صدا نیریش

 ؟یکنیچرا ازم دل نم_

 .ارمدیکوهو واسه وصال به تو از سر راهم برم یندادن اما اگه لب تَر کن ادیچون به من رسم دل کندن رو _
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 :دیاش خندبغضِ کهنه ونیم نیریش

 به من ستوان؟ یچرا من؟ چرا دل بست_

 و آروم پشت دستش رو نوازش کرد. دیزخمش بود لغز یکه به رو نیریدست ش یپوالد رو یهاانگشت

ه دل ب دیپاش دیچشمات رنگ ام یافتاد و عسل نتیریچشمم به نگاه ش هایچون من درست وسط تلخ_

 یهنوز هم آدما یو ثابت کرد یآدما متنفر بودم اومد یکه از همه ی. تو درست زماندمیو ناام کیتار

 وجود دارن. یدوست داشتن

 یمردونه یهاانگشت یرو رو فشیدردِ زخمش و حال بدش رو فراموش کرد. انگشت شست ظر نیریش

 یهاو از شرم نگاهش و سرخ شدن گونه دیکش دند،یرقصیم فشیپوالد که عاشقانه پشت دست ظر

 مرد خسته. نیبه دل ا دهیبار که دل م نیاول نیا دمیفهم رنگشیب

 ستوان. یاومد ریچقدر د_

 یلرزونش چسوند و از ال به ال یهاقندش فرو برد و پشت دست دختر رو به لب یهاپنجه یپنجه ال پوالد

 پچ کرد:بغض صداش پچ

 .ستین ریوقت د چیه یاگه تو بخوا_

 .شهیاما نم ،خوامیم_

 .یخوایچون تو نم شهینم_

 باز تکرار کرد: نیریش

 .شهینم_

 رو بهم بگو. تیواقع_

 که من رو محکوم کرده به مرگ و تو رو... تو رو... نی. همنهیهم تیواقع_

 و چه پارادوکس تلخی بود این خنده ی اشک آلود. .دیخند هیگر با

رفت اما مطمئنم درد از  ادمیرو از دست دادم و درد از دست دادنشون  یادیز یزهایچ میزندگ یمن تو_

 بعد از مرگ هم همراهمه. یدست دادن تو حت

 .نیریاز صورت خنده رو اما غم آلود ش کندیلحظه هم نگاه نم کیاشکش چشم  یاز پشت پرده پوالد

 نبات! یرحمیچقدر ب_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1138 
 

 ستوان. یخوب یلیدر عوض تو خ_

 به من فکر کن. کممی یلعنت_

 حق ندارم به خودم فکر کنم. یلعنت یزندگ نیا ی! من تویتو خودِ من_

 چرا؟_

 جبران کنم. دیچون گند زدم... گند زدم و با_

 ؟یک یجبران برا_

 لب فرو بست و پوالد طاقتش طاق شد و داد زد: نیریش

 من شکستم رو جبران کنه؟ یبرا یپس بعد از تو ک_

 و غرق گنداب نباشه. غیت ریزن که مثل من ز هی_

لحظه هم درنگ  هی شدیپر کنم. مطمئن باش اگه م گهید یکیجاتو با  شدی. کاش مشدیکاش م_

 تونم.ینم. شهی. نمیلعنت شهیاما نم کردمینم

 دیاکه ش یبود چشم دوخته بود به صورت مرد دایکه از نگاهش پ یبا سکوت همراه با هزار حسرت نیریش

 محال. یآرزو کی شدیبراش م دنشیبعد از طلوع آفتاب د

نش مهربو یهاگوشه از باشگاه مسکوت نشسته بود و تماشاگر بود و ته چشم کیمن  نیدرست ع مامان

 یهالهیکه تا به امروز پشت م نیریش یجوون یپوالد و برا یهاییتنها یبرا سوختیترحم. دلم م ایدن کی

و دل  دیغلتیم خاکخروارها  ریجثه ز زیدختر ر نیهم پس فردا ا دیشا ایزندان گذشته بود و از فردا 

.. ..ایروزگار... امون از دل سنگ دن یرحمیروشنش اما امون از ب یهادوباره چشم دنید یبرا زدیپوالد پر م

 ها.امون از سرنوشت تلخ آدم

 ادیرو فر شه ادرد دل شکست قایصدا دق نیعاشقانه نبود و ا نیغمگ یملود کیبه  شباهتیپوالد ب یصدا

 .زدیم

 اد؟یم یحکم سر من چ یکه بعد از اجرا یفکر کرد نیبه ا ؟یجبران کن یخوایم یک یرو برا یچ_

 ؟یاریم میسر من و زندگ ییچه بال یدار یامتوجه چی. هیبریمن م یو از زندگ دیتو با رفتنت ام نیریش

 .دیکش آه

 .ستین نیحق من ا_
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به  یشد برا یاکلمه جرقه کی نیانگار هم .«سفمأمت»لب زد  یشرمندگ ایدن کیاما با  ؛کوتاه نیریش

کرد و با چنگ زدن به  انیطغ رمنتظرهیبه طور کامال غ دفعهکیدل پر درد پوالد که  دنیکش شیآت

 :دیدخترک نعره کش فیظر یهاشونه

 مبذاع یدار خوامیحد خاطرتو م نیتا ا ینیبیچون م ی. لعنتگردونهیمنو بهم برنم یسف تو زندگأت_

م باخت ایدن نیبار بعد از مرگ مادرم به ا هیعمرمم ببازم؟ من  یباق دیچون دلمو بهت باختم با ؟یدیم

رو  ایند بارنیتا ا یشیهمراهم م کردمیچون فکر م تیدل المصبمو بستم به نگاه عسل نیا یول نیریش

 یدتو فکر کر ؟یو باختنم رو تماشا کن یمن رد بش یاز رو یقصد کرد یجد یاما انگار تو هم جد میببر

که  یهست یک یواسه نجاتم؟ تو فکر کرد یکنیاما لب باز نم ینیبیحال داغونمو م نیکه ا یهست یک

 تمدونسیکه نم یبه خواهر توجهیشد و من ب دایات پداره سر و کله اجیکه خواهرم بهم احت یدرست وقت

کلمه  هیپر از دردت تو گوشمه که فقط پشت تلفن  یکه هنوز صدا ییبه سمت تو دمیکجاست پر کش

 مکان خودمو بهت رسوندم تا درمون دردت بشم؟ به زمان و توجهیو من ب «ستیحالم خوب ن» یگفت

 دم:کر یادآوری یمیاش. با لحن مالشونه یو به سمت پوالد پاتند کردم و دست گذاشتم رو دمیجا جه از

 .هیپوالد اون زخم_

 هاش بغضم گرفت.چشم یکه حلقه بسته بود تو یاشک دنیکرد. از د نگاهم

 . خوبستمیخوبم اما ن کنندیخودم خفه کردم که همه فکر م یدردم رو تو قدرنیفقط ا ام،یمنم زخم_

 وقتم خوب نشم. چیزبون باز نکنه ه یلعنت نیاگه ا دمی. شاستمین

به گوش پوالد و به دردهاش  گشتیو انعکاسش برم دیچیپیسالن باشگاه م یتو نیریهق شهق یصدا

 بود لب باز کرد: شیکه تنها سر منشأ درموندگ ییهاضجه ونی. مزدیدامن م

 .کنمیمنصور نم یمن خودمو قربان_

 اصرار کرد: پوالد

 .کنمی. خواهش منیریرو بگو ش تیواقع_

 پوالد. کنهینم رییتغ یچیرو بگم ه تیاگه االن واقع یحت_

 قلبم اشتباه انتخاب نکرده. شهیحداقل به خودم که ثابت م_

 دلچسب زد. یاوج غم لبخند یتو نیریش
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 .گناهمیکه من ب یدار دیهنوزم ام_

 قلب پرتالطمش: یرو دیاش رو باال آورد و کوبدست مشت شده پوالد

 .یریگیفس خودت نَفَسشو نمبا قتلِ نَ یلعنت نیدارم که واسه خاطر ا دیهنوزم ام_

 من سرنوشتم رو قبول کردم. سختش نکن پوالد._

 .یلب تَر کن هی. فقط کافیسرنوشت تو منم لعنت_

ده و ب تیپوالد اهم تابیها بود که به دل بحرف نیاز ا تررحمیب ایدن نیپوالد قشنگ بود اما ا یهاحرف

 بده. رییبود رو تغ نیریکه در انتظار ش یاقبال شوم

 .یگیبود که تو م یآسون نیکاش به هم_

 من. یبذار پا هاشویبگو و جدال با سخت تویتو واقع_

 .یستیستوان اما تو مرد قبول کردنش ن نهیهم تیواقع_

ف حر نیقلب عاشق پوالد رو هدف گرفت و درد ا قایکالمش دق شیتلخ و گزنده بود. و ن نیریش حرف

 کلیتن دردمندش. با ه یزد رو مهیو خ فیپوالد رو به جنون رسوند که چنگ زد به فک دخترک نح

 شقند و نبات یچشمش موند. چونه یو رخ به رخ و چشم تو نیریجسم لرزان ش یانداخت رو هیقدرش سا

والد تن پ ریز نیریمشتش فشرد و ش نیتلخ بود ب یاون جمله دنیاز شن یکه ناش یرو با تمام خشم

 گهیکلفت و زمخت پوالد د یصدا یتو .کردیگرد شده در حدقه نگاهش م ییهاسنکوپ کرده و با چشم

 اسر خشم بود و خشم و باز هم خشم!نبود، سر یاز عشق و دلدادگ یخبر

احمق  ؟شهیبهت ثابت م میدار اون موقع مردونگ یباال ی! اگه ولت کنم برستمیمن مرد قبول کردنش ن_

قدر شهامت ندارم که جون شدن. آره من اون میجا زدن، تسل گنیم تیقبول کردن واقع گنینم نیبه ا

 نفسات. حفظبزنم واسه  یکه به هر در یقدر واسم مهم شددار نگاه کنم؛ اما اون یدادنتو باال

 زده بود مهیطور که خو همون دیصورت دختر رنگ باخته پس کش یزد و دستش رو از رو یتلخ پوزخند

 کرد: هیانداخت و با چشم بسته با خودش واگو نییتن اون سرش رو پا یرو

تکرار  خیبستم شاهد مرگش شدم. تار یام. دل به هر کشده نینگار نفرلعنت به من... لعنت به من که ا_

 .شهیو مرگ من دوباره تکرار م شهیم

 چشم دوخت. نیریش سیخ یهاخسته و اشک آلود به چشم یرو باال گرفت و با نگاه سرش
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 یدوباره برا یپر کنم؟ ک یتو رو بعد از مرگت با ک یمادرم رو پر کرد اما مادرم نشد، جا یسمن اومد جا_

 شه؟یم« تو»من 

 :دیاش رو به قلبش کوباشاره انگشت

پر کنم؟ اصال به من بگو من  یحفره رو با ک نی. من ایذاریبه جا م یخال یحفره هی جانیا یبر یوقت_

 هر روز صبح چشم باز کنم؟ یدیبعد از رفتنت با چه ام

 دایآروم کردن دلش پ یرو برا یامله و کلمهبزنم؛ اما ج یآروم کردنش لب باز کنم و حرف یبرا خواستم

من سکوت بود و دادن  یانتخاب برا نیو بهتر گرفتیمعشوق آروم م ینکردم. دل عاشق تنها با صدا

ا از دست ب دکه پوال نیتصور ا ی. حتگرفتیکه چشم از اشک چشم پوالد نم ینیریفرصت حرف زدن به ش

اهر تظ گهید یهم وحشتناک بود. انگار حت شهیمبتال م یدرمانیبه چه درد ب شیزن زندگ نیدادن دوم

 هم حضور دیدر پنهان حال خرابش نداشت، شا یبه خوب بودن و محکم بودن هم براش سخت بود که سع

 .نباتشمن و مامان رو فراموش کرده بود و تمام ذهنش پر شده بود از حضور قند و 

که دلش گره خورده بود با دل اون اما سرنوشت  یدمهار کردن اشک مر یدستش رو باال آورد برا نیریش

ش . بغضدیباعث خجالتش شد و دستش رو عقب کش ایراه شرم و ح ونی. مییبه جدا کردیمحکومشون م

 رو فرو داد و چشم دوخت به سقف باشگاه و لب باز کرد:

 یزندگ قتیحق. برهیباتالق فرو م یمن و خانوادم رو تو شتریب قتیرو نگفتم چون گفتن حق قتیحق_

پاک خواهر دوازده سالم بود که  یهامن دست یزندگ قتیبود که به خاطر من کشته شد. حق ییمن عمو

کرد از دست منصور نجاتم بده اما  یبود که سع ینکبت من مادر یزندگ قتیبه خاطر من آلوده شد. حق

 باتالق خون انداخت. یشو توبا نجات من دختر دوازده ساله

حتم  که یتیواقع دنیشن یو سراسر گوش شد برا نیریش یهام شد و دوخته شد به لبپوالد چش تمام

 ست. شهیگرم ش صدیتر از سداشتم تلخ

 ش.نجات یتالش داشت برا نیریکه ش یادوازده ساله یهمون کوچولو یخودش نه برا یهق زد؛ برا نیریش

ما تمام و کمال افتاد به دست عموم. راه بابا از عمو جدا بود. عمو خرده  یزندگ اریبابام مرد اخت یوقت_

تن. داش ریتا آسمون با هم توف نیلقمه نون حالل. برادر بودن اما زم هیمن دنبال  یفروش محل بود و بابا

 یتوق .دیکال از ما بر انیکه شا دیتو خط خودش. انقدر براش دون پاش دیرو کش انیبابا که مرد عموم شا
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م دختر چشم و گوش بسته که از ترس زبونش هیکردن فقط شونزده سالم بود،  یمنصور خواستگار یمنو برا

ه حضانت ک نیا دی. مامانم که مخالفتش رو بروز داد عموم با تهددیچرخینه گفتن نم یبسته شده بود و برا

 که داشتم خاموش شد. یدیام یذره کور سو کی نساکتش کرد. همو رهیگیرو ازش م امن و الن

 وجود خودش خفه کرد: یهاش رو توکرد و درد حرف یابست و از درد زخمش ناله چشم

 یزیچ هی ینداره، عمو وقت یادهیفا چیلب باز کردنم ه دونستمیخفه موندم چون م یتا شب عروس_

خودش و دار  یرو به دست آورد و بنده و برده انیطور که شاهمون آورد؛یحتما به دستش م خواستیم

 داشت برعکس زیمنصور ازدواج کنم اما همه چ نیع یکیبا  خواستمیبودم. نم دهیاش کرد. ترسو دسته

به  یو جشن عروس میشدیم ترکیبه شب نزد ی. هر چرفتیم شیپ خواستمیکه من م یزیاون چ

 یدعا کردم، از زنده شدن پدر ادی. اون شب زدمیشکینفس م شتریمرگ رو ب یمن بو دیرسیآخراش م

ور؛ مرگ منص تا ریبگ دهیدخترش به گوشش نرس یهاو درد و ضجه دهیخاک آروم خواب ریکه حتم داشتم ز

. نجات خودم و با نجات خودم همه رو نابود کردم ی. دست به کار شدم براافتیکدوم تحقق ن چیاما ه

. فکر عروس پا گذاشت به زندان یحجله یاش رو لو دادم و داماد به جاهمون شب منصور و دار و دسته

رو به مامان گفتم ساکمون رو  تیعواق یمن بود. وقت یهایتازه شروع بدبخت نیکردم خالص شدم؛ اما ا

 بو برد. یودتر از ما دست جنبوند و از همه چفرار اما عمو ز یجمع کرد برا

 ادامه داد: یزد و به سخت هق

نجات من لب بسته  یازدواج بوده منصور رو لو داده و مامانم هم برا نیچون مامان مخالف ا کردیفکر م_

ا انداخته بود و ب ریگوشه از خونه گ هی. عمو مامان رو زدیم دییأعمو مهر ت یهابود و با سکوتش به گفته

رلش کنت رقابلیو خشم غ دادیو فحش م زدیاش کنه. نعره مداشت خفه یگل درشتش سع دیسف یروسر

نکرده بود و داشت تقاص کار منو  یکار چیکه ه یکشتن مادر من. مادر یعزمش رو جزم کرده بود برا

 کلمه سنکوپ کرده یواقع ینگوشه کز کرده بودم و از ترس خفقان گرفته بودم. به مع هی. دادیپس م

ر پشت س یخون یچاقو هیکه الن با  ومدمبه خودم ا یاز اطرافم نداشتم تنها زمان یدرک درست چیبودم. ه

 یو ما باق ستادیمامان. انگار همون لحظه زمان ا یعمو افتاده بود کنار پا یبود و جنازه ستادهیعمو ا

 .میعذاب و تقاص گذروند یعمرمون رو تو
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رو رها کرد. شوکه چشم دوخته بودم به پوالد که خشکش زده  امانشیب یهیگر یهایکرد و ها سکوت

 رو داشت جز ارتکاب قتل! یتیبود. انگار توقع هر واقع

 شد؟ یعموت چ یجنازه_

 دفنش کردن. انیفروز و شا_

 نکرد؟ تیچرا فروز شکا_

 کنه. یتالف یاگهیجور د خواستیچون م_

 ؟یچه جور_

 شبه ساکت شد هی طونیشر و ش یدختر دوازده ساله هینداشت،  یذره کشتن من. الن حال خوب با ذره_

بود. مقصر من بودم. از  نیهم قتیمنه. حقم داشت. حق رهیتقص گفتیو م زدی. مامان سرکوفتم مو آروم

گهبان کردان ن یم توییاون شب به بعد مامان تنها به نجات الن فکر کرد. دستش رو گرفت و رفت کرج. دا

شدن  یکه زدم. فروز مرگ پدرش و زندان یجبران گند یاون و من موندم برا شیباغ بود. رفت پ هی

از دستش بر  یفقط نگاه کرد چون کار انینکرد و شا غیدر حقم در یبد چیبرادرش رو جبران کرد، از ه

 نیکنه. پنج سال گذشت تا ا یرفمع رشبود اعتراض کنه و فروز الن رو به عنوان قاتل پد ی. کافاومدینم

ال فروز گرم مواد. مواد م صدیشد س ششونیتفت یجهیخونه و نت یتو ختنیر هاسیپل بایکه به خاطر شک

 ییمنصور فروز کار پدر و برادرش رو ادامه داد و الحق هم که خوب درسا یریبود، بعد از مرگ عمو و دستگ

و الن  یجبران کن یوقتشه مرگ پدرش رو اساس گهیگفت د. اون شب به من دادیگرفته رو پس م ادیکه 

 جز قبول کردن نداشتم. یا. منم چارهینجات بد شهیهم یرو برا

رنگش  یادو چشم قهوه یتو یدیام چیه گهیکه د یاز سقف کند و رو کرد به سمت پوالد چشم

 .دیدرخشینم

 .دهینم رییرو تغ یچیه تیگفتم گفتن واقع یدید_

 چند سالشه؟النا االن _

 هفده._

 .تیکانون اصالح و ترب رهیزندان م رهینم یرو بگ تیاگه واقع_

 دردناک داد زد: یهمراه با بعض نیریش
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 .کنندیهجده سالش بشه اعدامش م یاما وقت_

 دفاع... شهیم نیعموت قصد کشتن مادرت رو داشته؟ خب ا یگینه... مگه نم_

حرفش رو نصف و  دانهیبرد و ناام یبودن حرف هاش پ هودهیبه ب نیریمصمم ش یهاچشم دنیبا د پوالد

 رها کرد و با بغض زمزمه کرد: مهین

 باشه. دیبا یراه حل هی_

 ستوان. ستین یراه حل چیه_

 .کهیحکمت نزد یسال فرصت داره اما تو اجرا هیالن  نیریش_

. یودنب هالهیوقت پشت اون م چیتو ه. پوالد نمینب یواریاما خواهرم رو تو اون چهارد رمیبم دمیم حیترج_

. خواهرم شندکه به خاطره یه وعده غذای بیشتر با هم گالویز می هاییاز آدمره پُاون تو ترسناکه. خطرناکه. 

همین کانونی که میگی، هشتاد درصد دخترهاش رو چطور بفرستم بین یه مشت دزد و قاتل و روسپی؟ 

هفده سال پنج سالشو من  نیمن فقط هفده سالشه و از ا خواهر به خاطر روابط نامشروع دستگیر شدند.

 اومد. شیپ یسشب عرو یمن تو یخودخواهانه میماجراها از تصم نیا یبه باد دادم. همه یبا خودخواه

کردن  پاک یداشت برا یرو حفظ کنه. وقت شیکرد خونسرد یاما سع ؛نداشت یکه حال نرمال نیبا ا پوالد

حال خرابش شد و دستش رو  میتسل هوکی دیکشیدست م سشیخ یهاگونه یرو نیریش یهااشک

 یخودش هم صدا دفعهکیهاش و هقهق یخفه کردن صدا یبرا نیریدهن ش یمحکم فشار داد رو

 زد و درد دلش رو مردانه هق زد. ادیفر وشکستش ر

 حال سخت بود. نیتو ا دنشیشده بود درست مثل هاوش و د زیحال بدش. عز یبستم رو چشم

دهنش  یو دست از رو نیریتن ش یبراش دشوار شد. خم شد رو یباز کردم. کم آورد و استوار پلک

 ینوازشش. بغلش گرفت و تو یخوش رنگ دخترک زردآلود برا یموها ونیبرداشت و چنگ انداخت م

آغوش  ونیآغوشش و بخت شومش رو م یچشم بست تو نیریرو هق زد و ش شیآغوشش درموندگ

 پوالد ضجه زد. یاشقانهع

ستن شک دنی. سخت بود دیبود و صورتش آغشته به ترحم و دلسوز یهاش اشکمامان نگاه کردم. چشم به

رخت کفن. سخت بود تصور اون شب  یقند و نبات تو نیا ینیریبه ش یمرد. سخت بود تصور دختر کی

 ود.ب دهها رو روز کرتن عموش شبتر تصور الن دوازده ساله بود که پنج سال با کابوس کششوم و تلخ
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 نیریش به قلب عاشقش. یدیشدن ناام رهیبود و چ دشیپوالد نشون از مرگ ام یوقفهیب یهیگر یصدا

و طناب دار رو دور گردنش  هیچهارپا یاالن بره رو نیبغل گرفته بود که انگار قرار بود هم یرو جور

 باخته. مرحیب یایدن نیرو از دست داده و به ا نشیریباور کرده بود که ش تیواقع دنیبندازند. بعد از فهم

 هشدار داد: مامان

 .هیزخم نیریآقاپوالد ش_

نبود اما  یتراه نجا چیمردِ آشفته حال فشرد. ه ینهیسر به س شتریب نیریتر بغلش گرفت و شمحکم پوالد

 رو نجات بده که گفت: نشیریداشت ش یپوالد هنوز سع

 به الن نرسه نبات. یاحد چیدست ه دمیرو بگو. قول م تیتو فقط واقع کنمیالن رو از مرز خارج م خودم_

 که گفت: یرو درک کردم وقت نیریش

 .کنمینم یرو قربان ینجات خودم کس یبار برا نیا_

 .یکنینجات خواهرت م یاما با مرگت منو قربان_

تلخ بود که کامال توانِ تن پوالد رو گرفت و پوالد چنگ  یسکوت به قدر نینداشت و هم یجواب نیریش

 تر کرد و آروم زمزمه کرد:بور دخترک محکم یموها ونینوازشگرش رو م

 .ستیعادالنه ن نیا_

 ریس گنف نیریپوالد و ش یتلخ بود...! و برا یلیخ نیو ا دیچرخیعدالت نم یرو ایبود؛ دن نیهم تیواقع و

 و کشنده.

آدم  کیچنان درست مثل نمونده بود و پوالد هم یروز سرد و برف کیبه طلوع آفتاب و شروع  یزیچ

رو نداشت. امروز روز  نشیریش یایرها کردن دن الیرو در آغوش گرفته بود و خ شیبازنده تمام هست

و ر اهاشیور الو زو ستادیایمردونه م دیپوالد. امروز با یتر براهردوشون خواهد بود و سخت یبرا یسخت

 .کردیتماشا م

 دادم. انیاام پو گرفته نیغمگ یساعت کل باشگاه رو فرا گرفته بود با صدا کیبه  بیکه قر یسکوت به

 پوالد آفتاب طلوع کرده._

 .دیخند کیستریه

 من. نیریواسه غروب ش_
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 گوشم گفت: ریخره بغضم شکست. مامان اومد به سمتم و زو باأل دیلرز امچونه

 خودش. یپا میرو بذار یریگ میو تصم میما بر ایب_

 تنهاش بذارم. خوامینه. نم_

 یباغ برگرده تا کس یشدن اهال داریمحمدحافظ رو به دستش دادم و ازش خواستم قبل از ب چیسوئ

ام ونهگ دنیکرد مخالفت کنه؛ اما در مقابل اصرارهام کوتاه اومد و بعد از بوس ینشه. سع بتشیغ یمتوجه

 دم:زدم و صداش ز زانورفت. کنار پوالد  رونیو صدا از باشگاه ب سرینگاه نگرانش رو از صورتم گرفت و ب

 پوالدجان؟_

بود تا بترسه و از  یرو از دست داده بود کاف تشیها بود امنکه مدت ینیریش یآروم برا یصدا نیهم

و با هراس چشم باز کنه. با  ادیب رونیبازوهاش براش ساخته بود ب ونیکه پوالد م یاعاشقانه یخلسه

رو دور تن  هاشاما پوالد حصار دست رهیکرد از پوالد فاصله بگ یبه من انداخت و سع یخجالت نگاه

 تر کرد.نباتش تنگ

 خجالت زده نجوا کرد: نیریش

 پوالد._

 دور. من و تو و الن. یجا هی میبا الن بر میتونیم_

 نم...ماما_

 .میبریمامانتم م_

 .دیگل سرخ خند کیدرست مثل شکوفه دادن  نیریش

 .یآروم یزندگ هی قی. تو الستین ریاما امکان پذ هیقشنگ یایرو_

 .ییمن تو یاما زندگ_

گرد و خوش رنگش  یهاچشم یکه دوباره تو یکرد لبخندش رو حفظ کنه و به اشک یسع نیریش

 یچشم عسل یاش سر خورد و پوالد لب گذاشت روگونه ینده اما اشک لجوجانه رو تیاهم نشستیم

 پلک بستم. روی این صحنه تلخ یبا دردمندمن رنگ نباتش و 

. فاصله گرفت ادیماجرا برنم نیپوالد توان دل کندن نداره و از پس خاتمه دادن به ا دیکه فهم نیریش

 اما قدرت بروز واکنش نداره. گذرهیم یاطرافش چ دیفهمیکه م یپوالد نظاره کرد، درست مثل کس
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 .دیتنش رو عقب کش یزخمش گذاشت و به سخت یدست رو نیریش

 خودم برم؟ ای یکنیکارو م نی. ایدیم لمیصبح که بشه تحو یگفت_

 چشم ازش برداره لب زد: یاکه لحظه نیبدون ا پوالد

 منصور. شیبرگرد پ_

 شوکه شد. نیریش

 اون یه فراریه. هدفشم همینه؛ که من محتاج کمکش باشم تا ازم سواستفاده کنه. پوالد!_

 نعره زد: دوندیم شهیقلبش ر یهاجونش با هدف قطع ضربان یرو که تو یدرد دفعهکی پوالد

 ؟یفهمی. میریکه بم خوامیمن نم_

 جوابش رو داد: ادیهم با فر نیریش

 .رمیمیاما تو بغل پر هوس منصور هرشب م_

هاش فشرد و لعنت فرستاد، به خودش... منصور... دست نیچنگ زد به موهاش و کالفه سرش رو ب پوالد

 !نیریش یو حت

 بشم؟ سهم منصور یذاریاما نم یفرستیدار م یمنو باال یکه به زن داداشت گفت ییپوالد! تو ییتو نیا_

 زمزمه کرد: یبه سخت پوالد

 دار. یجون دادنت باال دنیاحمق سخته د_

 .هینه هرشب و هرثان رمیبار بم کی. بذار امیمرگ راض نیاما من به ا_

 ؟یفهمیم نوی. اسخته_

سخته انقدر خودخواه  ؟یفهمیالن رو نابود کنم. م یسخته جوون ؟یفهمی. مکنم یسخته تو رو قربان_

 ؟یفهمیباشم. م

 نبات. فهممیجز تو نم یچیمن ه_

 هم فشرد و ناله کرد: یلب رو نیریش

 ونه؟یشد د داتیاز کجا پ هویتو _
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در هم  و موفق شد اما عضالت بشه کرد بلند یسع نیریبود. شبا افسوس لبخند تلخِ توأم  کیپوالد  جواب

هاش افتاده شونه یرو که رو شی. روسرکنهیرو داره تحمل م یادیکه درد ز دادیصورتش کامال نشون م

 و مصمم گفت: دیسرش کش یبود رو

 . وقت نکُش پوالد.شهیمن عوض نم میتصم_

نه؛ نک یراه سخت همراه نیا یرو تو نیریچمپاته زده بود و البته که حقم داشت ش نیزم یهنوز رو پوالد

چنگ زد و دور تن  نیزم یرو از رو رشیاما پوالد... پوالد بود و هنوز محکم. از جا بلند شد و کاپشن بادگ

 کرد. هشنگا قیو عم ی. طوالننشیریش نِیریش یهاچشم دوخت به چشم. چوندیپ نیریش

 کرد و گفت: یشوخ نیریش

 .رهیشو بگمن دامن ینحس خوامیدخترت نذار. نم یاسم منو رو_

 گفت: یجد شیدر جواب شوخ پوالد

 فوتبال درست کنم. میت هیتا بتونم  خواستمیتا پسر م ازدهیمن دختر دوست نداشتم من ازت _

 .دیخند نیغمگ نیریش

 .شهیانشااهلل م_

 .مونهیم یو ازشون فقط حسرت باق شهینم زهایچ یلیخ گهید رونیب یتو که از باشگاه بر_

 بعد از من ادامه داره پوالد. یزندگ_

 .منه یزندگپایان مرگت و  ییمن تو یکه زندگ یباور کن یخوایم یک_

 دل از نگاه پر مهر پوالد لشیمهار بغضش و بعد برخالف م یهاش گرفت برادندون نیلبش رو ب نیریش

ها رو خاموش. رو جمع کردم و چراغ لیسست از کنارش عبور کرد. تمام وسا ییهابا قدم یکند و به سخت

 یانقره سمندنشست و من بعد از قفل کردن در باشگاه به سمت  نیداخل ماش نیریپوالد به همراه ش

و صدای سوزناک  خفقان آور بود نیماش یراه هر دو ساکت بودند و هواطول  یرنگ حرکت کردم. تو

 کرد.یمتر چاووشی تحمل این روز سرد رو سخت
 

 من یه گلدون پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد

 عشقمون، عشق به دست آوردنت با همه دنیا گالویزم کرد
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 مردم از تشنگی اما لب تو یه عطش به خنده دعوتم نکرد

 تو اذیتم نکرد س مثلو رفته ها هیچکها بین این اومده 

 سر این سفره هنوزم یه نفر روز و شب منتظره مهمونه
 

 تردید زیر لب زمزمه کرد: یشک و ذره ایپوالدِ مبتال به جنون، آروم اما با محبتی انکار نشدنی، ب

 مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه_

 رنجیدمیمرنجوندنمو هیچ وقت از تو ن اشتیاگه دوست ند

 بخشیدمیمکردی با من زندگیمو به تو یی ماگه زندگ

 ریزمیم امروز به خاطرت دردمو توی خودمنبین 

 ریزمیمن ببین چطور همه دنیا رو به هم تو فقط اشاره ک
 

 .شهیو زجرکُش م کشهیداره زجر م ریمس نیو کامال مشخص بود که از گذروندن ا روندیپوالد آروم م 

 هشدار داد: نیریش

 دار.نگه یکالنتر نییپا یکوچه_

 نیفشار داد. ماش ترمز پدال یفرستاد پاش رو رو رونشیکه سخت و همراه با آه ب یزمان با نفسهم پوالد

 یکاپشنش رو در آورد و برا نیریکرده. ش ستیها ااون یهردو ینهیس یتوقف کرد و حتم داشتم نفس تو

رده پوالد فش یهاشتم ونیرها کرد. فرمون م یصندل یو بعد کاپشن رو رو دیبار عطرش رو بو کش نیآخر

 نیریبود. ش دایپر از خشمش پ یدست ها یبرجسته یهاصورتش و رگ یو حال بدش از کبود شدیم

 به درد آورد: شتریشدن با اعترافش قلب پوالد رو ب ادهیاما قبل از پ ؛در رو باز کرد

 .داشتمدوسِت _

 ادامه داد: آرومتر

 خداحافظ._

 یتو نفر کینره  ادشیاما نگاهش کرد تا  نیری. شنهیشد و پوالد چشم بست تا رفتنش رو نب ادهیپ

. رفت و پوالد با نم اشک رفتنش رو دی. رفت و پوالد آه کشصادقاته دوستش داشته اهشیسرنوشت س

 تماشا کرد. رفت و پوالد لب زد:
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 مادرم به همراهت. یخدا_

شد.  ادهیپ نیاز ماش دنیتند و با سرعت به سمت باغ روند و به محض رس شیپ قهیبرعکس چند دق بارنیا

 لرقابیازش سر بزنه؛ اما طبق معمول غ یاکار احمقانه دمیترسیدنبالش راه افتادم. نگرانش بودم و م

چاله تختش م یرو هااق سها حرکت کرد. سبود و من رو شوکه کرد؛ چون بالفاصله به سمت ات ینیبشیپ

ه چشمش ب یموهاش و وقت یرو دی. دست کششد و کنارش نشست کشیشده بود و خواب بود. پوالد نزد

ام رو از زدم و نگاه خسته هی. به چهارچوب در تکدینپرس یاما سوال ؛سها افتاد نگران شد یچیپدست باند

 گهیهاش سرخ بود؛ اما د. چشمهاشچشم یزمستون رخ داد تو دفعهکینگرفتم. انگار  حالتشیصورت ب

مراه با ه صدا،یپرده ازش برداشت مرد. ب نیریکه ش یتلخ تیبا واقع یسادگ نی. به همختیرینم یاشک

 درد قلبش.

 شد و زمزمه کرد: داریهاش از خواب ببا نوازش دست سها

 داداش._

م و خداروشکر کرد دیکه به دلم خنج کش ی. به قدربود یو مصنوع رنگیزد و چقدر لبخندش ب لبخند

 .ستیبرادرش ن یو شاهد مردگ ستین هانیکه آ

 توله سگ؟ یکجا رفته بود ؟یکوچولو من نبودم باز کوالک کرد کروبیم_

 خواب آلود غر زد: ییبالشت به آغوش پوالد رسوند و با اخم همراه با صدا یسرش رو از رو سها

 کوچولو. کروبیم یگیبهم م ادیبدم م_

 .یکردیم جاشمنیفکر ا دیبا یرو انتخاب کرد یولوژیکروبیاون موقع که م_

 .دیآغوش مملو از مهر برادرش خند یبا چشم بسته تو سها

 ؟یزدیخانوم مهندس صدام م خوندمیم یاگه معمار یعنی_

که  مدیپوالد رو شن یگرفتم. صدا شیرو در پ هانیدر اتاق سها فاصله گرفتم و راه اتاق خواب خودم و آ از

 با خنده گفت:

 .کردمینه اون موقع عمله صدات م_

 برادرش بشه؟ چرا نبود؟ ینبود تا مرهم دل شکسته هانیهاش. چرا آخنده یکردم از صدا بغض
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 نینثارش کرد. وارد اتاق شدم و خودم رو حبس کردم ب «یبدجنس»که با خنده  دمیسها رو شن یصدا

تر و محتاج دمیبالشتش رو به آغوش کش یتر از هر وقتکه هنوز آغشته بود به عطر گرم مَردم. دلتنگ یتخت

 .دمی... و باز هم نفس کشدمیو نفس کش دمیاش رو نفس کشعطر به جا مونده شهیاز هم

 *** 

ردار رو که س یباز کردن در اقدام کرد. صدا یبار دوم بلند شد. پوالد زودتر از من برا یزنگ برا یصدا

مبل تک نفره  یدوند. از رو شهیبدنم ر یهاتک اندامبه تک جانیو ه ختیدلم فرو ر یهاوارهید دمیشن

 یرنظامیسردار رو تنها با لباس غ یبه سمت در رفتم؛ اما وقت دنیبه دو هیشب ییهابرداشتم و با قدم زیخ

شد از  دلم و مغزم پر یدوند تو شهیترس ر د؛یکور شد و قلبم تندتر کوب اقمیاشت دمید اهیو سر تا پا س

چاق  ینفس دهیکه با هشدار پوالد لب فرو بستم و مهلت دادم سردارِ تازه از راه رس جوابیب یهاسوال

 کنه.

 .گمیم تیتسل_

ز رو ا یسنگ یهااز مهره یارنگش و دونه یزرشک حیو بعد چشم دوخت به تسب یچشم ریکرد، ز نگاهم

 که آروم نجوا کرد جوابم رو داد: یز ذکرنخ رد کرد و بعد ا

 ممنون عروس._

ابروهاش ترسناک بود اما جرأت به خرج  یکه گره نیراه بود، با ا یکه خسته نیرو بود، با اکه تلخ نیا با

 :دمیدادم و پرس

 ومده؟ین هانیآ_

 یهانگاه کردن به چشم میسردار از مستق نیع یریبود! مرد بزرگ و دل بینگاهم کرد. عج یچشم ریز باز

 .کردیو وجودم رو دچار رعشه م لرزوندیدلم رو م نیمن هراس داشت... و ا

د بود نگاه کردم. پوال ستادهیو مبهوت به پوالد که هنوز کنار در ا جیاز کنارم عبور کرد و من گ جوابیب

 جدا کرد و به سمتم اومد. نیاش رو از زمنگاه فکورانه

 زمزمه کرد: آروم

 ...هانیآ پرسمیبا خبر بشه بعد خودم ازش م حانهی. صبر کن از حال ردهیازه از راه رست_
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 ونریب شیمشک نیشلوار ج بیرو از ج شیاش. گوشجمله ونیوقفه انداخت م لشیموبا امکیپ یصدا

 وق زده و وحشت زده شد. امیدر مقابل پ تفاوتشیب شهیسرد و هم یهاو چشم دیکش

 پوالد!_

 رو قفل کرد. شیو بالفاصله گوش دیبه سمت من چرخ عیسر یلیخ نگاهش

 .زیبر ییسردار چا یبرو برا_

 :دمیدلم به پا شد و با ترس پرس یتو آشوب

 بود؟ یخبر بد_

 بود. یخبر اشتباه_

ه به دادن بد حیتوض شتریکه به خودش زحمت ب نیا ایبه من بده  دنیکه فرصت سوال پرس نیا بدون

همراه  و ختمیر ییچا گذشتیکه از ذهنم م یالیسالن برگشت و من به آشپزخونه رفتم. با هزار فکر و خ

تکرار  و باز گذاشتمرو مقابل سردار  ینیمونده بود به سالن رفتم. س یباق روزیکه از د ییبا خرما و حلوا

 کردم:

 رو رحمت کنه. زیخدا عز_

 تشکر تنها به تکون سرش اکتفا کرد. خطاب به سمن گفت: یبرا بارنیا

 دفن شد. بمیمرد، غر بیبود، غر بیخواهرم غر_

اش رو پنهان کنه اما صداش تا لرزش چونه دیمقابلش دهنش کش شتریرو ب زشیگل ر یچادر رنگه سمن

 بغضش رو لو داد.

طور پر کنم اما همون تونستمیرو نمشما  یخال یکردم مراسمشونو آبرومندانه برگزار کنم. جا یمن سع_

 کم نذاشتم. یچیه دیکه دستور داد

خلوت  یرو تو هاشیعزادار دونستمی. مدهیبود و گرم و سرد چش یبغض داشت؛ اما مرد سرسخت سردار

 .گذارهیم شیرو به نما هاشیکرده و حاال مقابل ما استوار

 ینعلبک یهم فشرد و خرما رو رو یکرد اما لب رو کشیهاش بود. به دهن نزدانگشت ونیخرما م دونهکی

سردار سخت  یبود و برا زیخرما نشون مرگ عز نیخواهرش رو نداشت. ا راتیگذاشت. انگار دل خوردن خ
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م ه یرو لبشده بود و باز  نیمز یکه به نوار مشک یعکس ی. چشم بست روزیعز یخال یبود قبول جا

 فشرد.

 ف کرد و گفت:صدا صا یمصلحت یابا سرفه پوالد

 .دهیرس انیموصل به پا اتیعمل دمیشن_

بودم چشمم به در بود و گوشم  دهیخبر رو از زبون پوالد شن نی. من هم از صبح که ادمیلب گز جانیه از

ود نه روشن شده ب هانینه چشمم به برگشت آ دمیدیاسفند رو م یشنبه کی؛ اما تا االن که عصر به زنگ

 .اهی. دلم آشوب بود و ذهنم پر از افکار سدواریصداش ام دنیدلم به شن

و  کردیو بدون پلک زدن منتظر نگاهش م رهیو سرش رو باال آورد. سمن خ دیکش یقینفس عم سردار

 و لب باز کرد: شیهر دو چشمش اشک حلقه بسته بود. سردار چشم دوخت به نگاه اشک یتو

 .گمیم تیتسل_

ودم. شده ب زاریب زیغم انگ یجمله نیا دنیروزها از شن نیگفتن سردار رعشه به تنم انداخت؛ ا تیتسل

 و در جوابش گفت: دیاشک سمن چک

 من نبود. یکمتر از مادرم برا زیممنون. عز_

مانع  حانهیمحزون ر یبار صدا نیهم فشرد و باز لب از هم باز کرد که ا یو باز لب رو دیآه کش سردار

 د:کالمش ش

 .ییدا_

 حانهیباز کرد. ر کرد،یم یها رو طکه تند پله یاحانهیر یبالفاصله از جاش بلند شد و آغوشش رو برا سردار

سردار  یآغوش آشنا ونیامن سردار فشرد و م ینهیسردار قرار گرفت و سرش رو به س یبازوها نیب

 هق زد: نیغمگ

حجم از  نیتر شدم. ا کسیشدم؟ تنهاتر شدم. ب میتیبازم  یدیبه سرمون اومد؟ د یچ یدید ییدا_

 .کنهیداره خفم م یکسیو ب ییتنها

 شد. برعکس انتظارم انیع دیکه از چشمش چک یمقاومت سردار شکست و بغضش از قطره اشک خرهباأل

 مملو از ینه؛ نگاه ینگاه معمول کیهاش و به سمن چشم دوخت. کردن اشک یمخف یپلک نبست برا

بود که سمن رو باعث  یامر عاد کی نیا دیو مرز. شا حدیو مملو از نفرت ب نهیخصومت، مملو از ک
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 کی. سمن خودش ستیگناهکار بود ن گناهیب کیاتهامات حق سمن که  نیبدونه؛ اما ا حانهیر یهاییتنها

 که داشته باشه. شدیاما نم خواستیکه م یپناه امن یبود. قربان یقربان

 نیا یسردار تو یخال یو گله کرد؛ از جا ختیآغوش سردار اشک ر ونیاش رو مبغض چهل روزه حانهیر

 و وجودش دیخدا... و در آخر خودش رو بد قدم نام یو نامهربون یکسیاز ب گاه،هیچهل روز و از نداشتن تک

سرش؛ اما  یرو دیکشیسکوت دست نوازش م یمدت سردار تو نیرو شوم و طالعش رو نحس. و تمام ا

مدت به ما نشون نداد؛ چون ما رو  نیداشت و دردهاش رو تمام ا ی. دل پر دردگرفتیآروم نم حانهیر

ن سم یهادست. زدیرو زار م شیکسیکسش داشت ب نیآغوش آشناتر یو اما حاال تو دونستیم بهیغر

 . سمنکردندیم میتسل نیهاش داشتند جان به جان آفرمشت ونیچادر م زیر یهامشت شده بود و گل

ار سوگ دچ شتریو سالن رو ب چهینپ حانهیر یهیگر یصدا ونیم اشهیبه بغضش مسلط شد تا هق هق گر

 یبرا یشرمندگ نیا اماپنهان کنه. شرمنده بود  تونستیجوره نم چیهاش؛ اون رو هنکنه اما غم چشم

عروس نحس که با  کیا از چشم سردار بود؛ ام یقربان کیپاشا الزم بود نه سمن. سمن از چشم من فقط 

 قاتل حانهیبعدها از چشم ر دیهاش رو خشکونده بود. و شاباغ رو نه، بلکه آدم نیا اهیاومدنش گل و گ

 یواقع یکه سمن معن کردیدرک م ی. و کمادر خودخواه کی هانیپدرش خونده بشه و از چشم پسرش آ

ست؟ مدرک قاتل بودن پاشا رو پاک کرد تا عشقِ احمدآقا رو از دست نده و « عاشقانه یخودخواه» کی

ه اسطور کیذهنش  یپدر تو یها به پسرش دروغ گفت تا از واژهسرپناه امن پسرش حفظ بمونه و سال

 .اهیس یایماف کیبسازه نه 

 تنها کسش یکش صورت آشنااش یطور که از پشت پردهخره دل از آغوش سردار کند و همونباأل حانهیر

 نجوا کرد: دیام یبا غم اما اندک کردیرو نظاره م

 .یفقط شما برام موند_

 یاچسبوند و با بوسه شیشونیو لب به پ ،یاش علخواهرزاده ادگاریتنها  یهااشک یچشم بست رو سردار

 شد. اشدهیپدرانه مرهم دل داغ د

صاف  ییزد و گلو تصنعی یابود که باز تک سرفه هانیاز آ یخبر دنیشن تابیدرست مثل من ب پوالد

 کرد:

 .گمیم کی. تبردمیرو شن اتیعمل یجهیسردار نت_
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 و کوتاه جوابش رو داد: نیسنگ سردار

 .گمیم تیمنم تسل_

و  و ذهنم قفل کرد ستادیچند لحظه کند شد. زمان ا یمعلق موند و ضربان قلبم برا امنهیس یتو نفس

 از ستون وسط سالن هیو ثابت موندن. پوالد تک حرکتیچشمم ب یهامردمک یدست و پاها و زبونم و حت

از مقابل سردار  مالحظهیب زدیرو که هنوز هق م حانهیپر از شتاب برداشت. ر ییهاقدم قراریگرفت و ب

 :دیپرس دی. با تردستادیکنار زد و مقابل سردار ا

 ز؟یرگ عزم یبرا_

 انداخت. نییگرفت و سرش رو پا ینفس سردار

 .هانیشهادت آ یبرا_

فت . فقط سه کلمه گریگسردار کوتاه بود اما دردش نفس یبلند شد. جمله بارهکیبه  حانهیر غیج یصدا

 امیتمام دن یروز سرد برف کی یشنبه کیمن رو اعالم کرد. من عصر  یاما با همون سه کلمه اتمام زندگ

شد. زانوهام  یو خال رهام از اشک پچشم ی! کاسهزیناچ یرو در قبال سه کلمه باختم، فقط سه کلمه

ر هام بسته بود و نگاهم پرنگ افتادم؛ اما چشم نگرفتم از سردار. لب ییمبلمان طال یسست شد و گوشه

 .یناباور ادیاز فر

قهقهه زد و  یو عصب کیستریبلند شد، ه حانهیر یهاضجه یصدا ونیپوالد م یعصب یخنده یصدا

 خطاب به سردار گفت:

 .تیموقع نینبود تو ا یقشنگ یشوخ میسردار ما عزادار_

 پوالد. یچشم دوخت به نگاه عصب یجد سردار

 کنم ستوان. یکه من باهات شوخ یستین یتو در حد_

ک تتک د،یپلکش پر. طورنیبازش بسته شد و راه نفسش هم هم شیپوالد قطع شد. ن یخنده یصدا

 زمزمه کرد: دهیبودند. لب باز کرد و نفس بر یریدر شرف درگ شیعصب یهاسلول

م به . از صبح چشمکنمیم بی... از صبح دارم صحت شهادتش رو تکذرمیگیم تیتسل امیاز صبح دارم پ_

کشور خواست بره و خواست ازم  نیاز ا یکه وقت یسردار، با برادرم، با داداشم، با کس یایدره که ب
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م از . به روح مادرمکنه بهش گفتم برو به درک. از ته دل نگفتم سردار. به خدا از ته دل نگفت یخداحافظ

 ته دل نگفتم.

 دردش رو هق زد: اشکیبه عقب رفت و ب یبغلش کنه اما پوالد قدم یهمدرد یخواست به معن سردار

وچ و پ چیه یبه هدف، برا دنینشد و برادر من بدون رس ریدستگشد اما خود پاشا  یباند پاشا متالش_

عمواحمد دوباره تکرار بشه؟ چطور اجازه  یماجرا یسردار؟ چطور اجازه داد یشد؟ چطور اجازه داد دیشه

 خاک و خون بغلته؟ سردار برادر من دستت امانت بود. یاحمد تو ادگاری یداد

عطر  ی. خونه بودمیبود رو رها کردم و نفس کش ستادهیا امنهیکه وسط س یرو بغل گرفتم و نفس زانوهام

 بود. یزیعطر... عطر نفرت انگ نیو ا دادینبودنش رو م

مبل خشکش زده بود و ناباور چشم دوخته بود به سردار.  یکه رو یبدتر از سمن یپوالد بد بود، حت حال

رو خنک کرده  یاحمد و عل یکهنه داغ هانیاش سرد بود و خونسرد؛ احتماال مرگ آکه چهره یسردار

 دل سردار زمستون برقرار شده بود. یآتشکده یبود و تو

اشا . تمختندیریم شیشونیپ یو رو کردندیم یگوشیلختش که باز یهراسون چنگ زد به موها پوالد

شدن  میتیرو که منجر به  هانیآ یرو. طلب خون خواه اهامیمرگ آرزوهام رو. از دست رفتن رو کردم؛یم

 .کنمیختم بشه به مرگش حاللش نم یخون خواه نیوجودم شده بود. گفته بودم اگه ا یتو ینطفه

 .کنمی. تا برنگرده هم حاللش نمکردمیحاللش نم کردم،ینم

تا  کینیرفته بودند کل شیساعت پ مین نیهراس آلود وارد خونه شدند، هم ییهابا چهره یو مرتض سها

اما  دیرسیکه مردد به نظر م نیبدند و حاال چه زود برگشته بودند. سها با ا سهیتست رو به نف یهاکتاب

 رو مقابلش گرفت: یگوش یبه سمت مادرش رفت و صفحه

و  جشیگذاشته تو پ ییعکس داداشه! خان دا نیا نی. ببدهیچیپ یمجاز یمامان خبر شهادت داداش تو_

شدنت  یآسمون ،یو شجاعانه به استقبال شهادت رفت یکرد یندگز ورانهیپدرت غ نیکپشن زده؛ ع رشیز

 مبارکمان.

 دییأت یه معنب شتریکه ب یاون کپشن دنیو من خفقان گرفتم از شن نهیچشم بست، نخواست که بب سمن

 بود. هانیشهادت آ

 :زدیحرف م دهیبر دهیو بر زدینفس نفس م پوالد
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 نکردم. یمن ازش خداحافظ_

اشت در حفظش د یسع شهیکه هم یبه غرور توجهیتعلل نکرد و به آغوش گرفتش و پوالد ب گهید سردار

چنگ زد و رنگش  اشنهیهام به س. سمن مقابل چشمکردینفر هم بود تا من رو بغل م کیزار زد. کاش 

من  نیکه ا . انگارودممرده ب صدای. انگار خفه شده بودم. انگار که بومدیآن کبود شد اما صدام در ن کیدر 

 هاهیرگ نیا یقطع کردن صدا یبلند برا ادیفر کی خواست،یم ادیجمع ماتم زده. دلم فر نیا ونینبودم م

که قرار  ییهاکر کردن گوش یبلند و نعره وار برا خواست،یم ادی. دلم فردادیکه خبر از مرگ شوهرم م

مَردم  یرو به قتل برسونه و از بد قول میتصو یکه تارها یادیفر خواستیم ادی. دلم فربشنوند تیبود تسل

 هانیکه صدام رو به گوش آ یادیاز جنس مرگ، فر یادیفر خواست،یم ادینکنم. دلم فر تیبه خداش شکا

 ارهم کنار پدرش سرهنگ احمد زرنگ دیابرها. شا ونیم دی. شانبود. دور بود گهیکه نبود...! د یهانیبرسونه. آ

سها  یوقفهیب یهق هاهق ونیپوالد و درد قلب عزادار سمن، م یاهویه ونیتنها بودم. م جانیاما من... ا

دلم جونه زده بود، تنها بودم.  یکه تو یعشق یوهیو م ستیگریکه عاشقانه م یاحانهیر یهاضجه یو صدا

 تنها! یتنها

 نیریوصال به ش دیکه فهم یوقت یبودمش؛ حت دهیند طورنیداشت و تا به حال ا یحال خراب پوالد

 .استیدن رممکنیغ نیتر رممکنیغ

 :دیکش ادیسردار چنگ زد و فر اهیلباس س به

 نبود سردار. یرسم امانتدار نیا_

 .رهیبگ یدلش جواب شیآت یچشم بست و لب فرو بست اما پوالد مصر بود تا برا سردار

 سردار؟ یکنیعمواحمد نگاه م یرو یچطور تو ایاون دن_

 خواهش که نه هشدار داد: سردار

 پوالد. ریآروم بگ_

 و مبهوت نگاهش کرد و زمزمه کرد: جیگ پوالد

 یرفت من بهش پشت کردم. وقت یمرده که آروم باشم؟ سردار داداشم وقت هی! مگه پسر همسارمیآروم بگ_

ا به دستم در فرستاد داخل ت یشو از النامه تیوص یمن درو روش باز نکردم. وقت یاومد واسه خداحافظ

برو به درک. سردار  منعره زد شیو در جواب خداحافظ میاما پا نذاشتم رو غرور لعنت د؛یبرسه پشتم لرز
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 دیشه هانیآ یگیاما حاال بهم م نمیشو ببتا برگشت دمینخواب یمونیروز از پش کیپنجاه و  نیمن تمام ا

 !رمیآروم بگ یخوایشده و ازم م

اش از نگاهش کالفه یپوالد گم شده بود و سر درگم یجمالت رگبار ونیابرو در هم گره زده بود و م سردار

 .ختیاز جمالت پوالد سردار رو به هم ر یکیاون حال بد هم متوجه شدم که  یتو یبود؛ حت دایپ

 دستور داد: بارنیا

 شو پوالد.ساکت_

 بود: ادیبرعکس من که خفقان گرفته بودم پر از فر پوالد

 برادرم کجاست؟ یجنازه_

 نعره زد: بارنیجوابش رو نداد که ا سردار

 ران؟یبه ا دیکنیمنتقل م یرو ک هانیآ یجنازه_

 یواقع یساکت شد و من به معن بارهکیدهن پوالد و پوالد به  یشد تو دهیسردار با تمام قدرت کوب دست

بود  یشوک عصب ریدرگ شیپ یکه تا چند یرنگ پوالد یمشک شرتیت یقهیکلمه خشکم زد. سردار به 

 :دیبه سکوتِ من، چنگ زد و غر هیشب یو حاال مبتال به خفقان

 .نییپا اریصداتو در مقابل من ب_

 سردار لب زد: نیبه نگاه خشمگ رهیخ پوالد

 ن؟یاریم یبرادرم رو ک یجنازه_

 کنان ادامه داد: هیواگو

 نکردم. یمن ازش خداحافظ_

آروم  دیباریم رونیکه ب یاشک درست مثل بارش برف یهاکه حاال گوله یپوالد یقهیچنگش رو از  سردار

واضح  خواستیکه انگار م یمحکم و رسا، جور ییجدا کرد و با صدا شد،یم یهاش جاراز چشم صدایو ب

 بود برسه گفت: دهینهال خشک کیکه درست مثل  یبه گوش سمن خانوم

 .شهیکربال دفن م یو تو شهیمنتقل نم رانیخودش به ا تیزرنگار طبق وص هانیآ دیشه کریپ_
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کرده بود  اممحاصره یپناهیتر از قبل زانوهام رو بغل گرفتم؛ بسالن رو فرا گرفت. محکم نیسنگ یسکوت

که از دست داده بودمش اما هنوز باورش نکرده  یبه اون هیشب یآغوش خواست،یآغوش امن م کیو دلم 

 .کنهینم یبد قول دونستمی. مگردهیقول داده بود برم هانیآ بودم.

 داد: انیسکوتش رو پا پوالد

 خودش! تیطبق وص_

 و پر قدرتش الل شدن پوالد یشده نگاهش کرد و انگار با نگاهِ مسکوت اما جد کیبار ییهابا چشم سردار

 خنده و بلند قاه قاه ریزد ز یپق دفعهکیاما به دستور نگاه سردار عمل نکرد و  دیرو خواست. پوالد فهم

 .دیخند

 ای بیبا علم غ ؟ی! چطورینامه دست منه اما از محتواش شما با خبر شد تیخودش! وص تیطبق وص_

 شده؟ یبهتون وح

 :دیاش آمرانه غرشده پیک یهادندون یاز ال سردار

 رو کرد. تیوص نیا یینها اتیعمل یقبل از اجرا_

ه چ هانیبود. من با انتخاب آ زیحال حزن انگ نینامه برام منفور و در ع تیو وص تیوص یکلمه دنیشن

نگ و س یبه سرسخت یتا ازم زن شیآت یکوره نیب نداختیمرد منو م نیرو که تجربه نکردم! ا ییزهایچ

 .ندنه تنها دلم رو بلکه کمرم رو هم شکو ومدنشی... خبر نسفال بسازه اما من شکستم

 زد: ادیبه مقام مرد رو به روش فر توجهیدر رفت و ب از کوره پوالد

خاک وطنش و خون پدرش جونش رو کف  یکه برا یمرد یسردار! چرا؟ جنازه یگیدروغ م یدار_

که  ییویسنار نیا د؟یکنیکربال دفنش م یتو وطن خودش دفن بشه و تو دیدستش گذاشته چرا نبا

برادرم هنوز مهر و موم کرده دست منه و همه خوب  ینامه تیو اشتباهه چون وص رانیو هیاز پا یساخت

ا . مزنهیسال تمام تجربه کرد رو به دل مادرش و زنش نم ستیرو که خودش ب یزخم هانیکه آ میدونیم

هاش کردن درد دل یقبر واسه خال هیو آرزوش  زدیلَه مپدرش لَه یچطور واسه جنازه هانیآ میدیهمه د

. هکنینم میتقدرو به مادرش و زنش  دیسال باهاش قد کش ستیکه خودش ب یردوقت د چیبود. اون ه

 .ادیبزن که با عقل جور درب یحرف هیسردار 

 :دیغر انیبار کامال ع نیا سردار
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 پوالد. ریخون بگخفه_

 گفت: عیحرفش رو نشونه گرفت و سر پوالد

 اتیاون عمل ستی. برام مهم نیریحرف زدنم رو بگ یجلو یخوایم نیحق کامال با منه واسه هم یدونیم_

 سر برادرم اومده. ییبفهمم چه بال خوامیمن م هیسر

ده افتا هوشیمبل ب یپوالد رو خفه کرد. سمن رو یزد صدا ادیکه اسم سمن رو فر یبلند مرتض یصدا

و من با نگاهم حرکات سردار  دنیو سها به سمت سمن دو حانهیجدا شده بود. ر اشنهیبود و چنگش از س

 رونیسالن ب زسواستفاده کرد و به دست پوالد چنگ زد و ا ختهیبه هم ر تیرو دنبال کردم که از موقع

 یه غمب توجهیبه رفتار مشکوک سردار... ب توجهیبه حال بد سمن... ب توجهیبردش. از جا بلند شدم و ب

بالشت عکس  ریاز تخت کز کردم و از ز یاتم. گوشهکه کل باغ رو در خودش حل کرده بود به اتاق رف

شدنم  از مادر دونستمیبودم. نم دهگم ش یغم و خوش ونی. مدمیکش رونیعشقم رو ب یثمره دیو سف اهیس

آلود  بود. تلخ و بغض ایپارادوکس دن نیترنیروزهام غمگ نی. حال انیشدنم غمگ وهیاز ب ایخوشحال باشم 

 و شهادتش رو انکار کردم: دمیخند

 داره برگرد. ازیمون بهت نبچه هانیآ_

 زدم و التماس کردم: هق

 تیخال یعمر حسرت نبودنت و غم جا کیخودت با  نیبرگرد. نذار اونم ع نیبه خاطر من نه، به خاطر آو_

 بزرگ بشه.

 لیلد شیبا گرمام و انگار گونه یبستم. اشک راه گرفت رو پلکسفت گرفتم و  ممشت یرو تو عکس

 .دیکش شیشد و تمام تنم رو به آت ادآوریرو  سمیخ یهاچشم

 عشقمون نخواه. یمن و ثمره یرو برا ییبرگرد و تنها_

نرفتم. اگه سمن قلبش گرفته بود من  رونیاما از اتاق ب دم؛یآمبوالنس رو شن ریآژ یساعت بعد صدا مین

 .شدیدرمون نم ییدوا چیاما داغ دل من با ه شدیدلم گرفته بود. قلب سمن درمان م

تخت  یدادم. جلو اومد و مقابلم رو صیپوالد رو تشخ یاشکم چهره یاتاق باز شد. از پشت پرده در

ساعت قبل آروم بود.  میاما برعکس ن ؛گردنش برجسته و متورم یهاهاش سرخ بود و رگنشست. چشم
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به سمتم دراز  دستش خون شده بود.نداشت و دچار خفه ادیفر ینا گهیمن د نیاحتماال اون هم درست ع

 و تکرار کرد: دیپاک کردن اشکم؛ اما وسط راه دستش رو عقب کش یشد برا

 دست منه. هانیآ ینامه تیوص_

 جوابش رو دادم. سیخ یتلخ و نگاه یسکوت با

 . باشه؟گردمیخوب برم یخبرها و با رمیرو به من گفت. من م تیسردار واقع_

 شوهرم شرکت کنم؟ نیمراسم تدف یکربال؟ من حق نداشتم تو ایموصل  رفت؟یم کجا

 از نگاهم افکارم رو خوند که گفت: انگار

 پدرش برگرده. یبشه رفت تا با جنازه دینرفت که شه هانیآ_

 نحس گرفته بود: یشنبه کی نیغروب ا یدرست به اندازه صدام

 گرده.بر خوادیخودشم نم یاما حاال جنازه_

عکس  نیاول یهم فشار دادم و خشم و حرصم رو رو یمشتم فشردم. لب هام رو رو ونیتر مرو محکم کاغذ

 .خواستمینم هانیبچه رو بدون آ نیکردم. من ا یخال یاهفت هفته نیجن

کرد  یگرفت و به مشت مملو از خشمم دوخت. دستم رو گرفت و سع سمیخ یهاچشم از چشم پوالد

شده از  عکس مچاله دنیکش رونیتالش کرد. با ب شتریتر کردم و اون بمشتم رو باز کنه. مشتم رو سفت

 نقشند کم لبخشوکه شد و کم نیناواضح جن ریتصو دنیمشتم بالفاصله عکس رو صاف کرد و با د نیب

 روش به جامونده بود. ششیساعت پ مین یهاکه هنوز رد اشک یصورت یبست رو

 !یباردارتو _

. آره، من حامله دیوجودم رو مثل پتک به سرم کوب یخودم و نطفه ییرو و تنها هانیشهادت آ حرفش

تر از منِ بخت اهیشده بود. س میتیشکمم  یتو کمیکوچ یو نطفه دونستیرو نم نیام ابودم اما پدر بچه

 هدفعکی. رابیس شهانوازششوجودم بود که نه با نگاه پدرش آشنا شد و نه از  یتو یشور بخت بچه

زدم و با  دایام رو فردرد تنها موندنم و غم دل شکسته شده بود شدم و لیکه بهم تحم یفشار عصب میتسل

 زدم: غیو ج دمیام به شکمم کوببسته یهامشت

 .خوامی. نمخوامشی. نمخوامینم هانیبچه رو بدون آ نی. من اخوامینم_
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که پوالد شتاب زده به مچ هر دو دستم چنگ زد و  نشستیشکمم م یرو وقفهیو ب یدر پ یپ هاممشت

 عربده زد:

 زنده ست. هانیآ_

*** 

 یلیخ ستادنیبه ا کردیوادارم نم دنشیشدند. تمام تنم سر شده و اگه شوق د حسیسرد و ب هامدست

ودم. افتاده ب هوشیب مارستانیب نیهم یهااز تخت یکی یضعف بدنم شده بودم و رو میتسل شیوقت پ

که  هیالیخیب والدمرد همون پ نیکه باور نداشتم ا کردینگران نگاهم م یپوالد آرنجم رو گرفته بود و جور

 هانیآ رو با خون نیریکه برنگرده که اگه برگرده سنگ قبر ش کنمیدعا م»گفته بود  نهیبا نفرت و ک

 یمرد کار دشوار نیو شناختن ا یاختشنیسخت م یروزها یتو یها روآدم یواقع تیشخص ؛«شورمیم

 بود.

 یناتوان نیخره همشده رو هم نداشتم. باأل لیلباس استر دنیتوان پوش یبود که حت رمقیچنان ب هامدست

 یدارو اضطرابم رو با دل یبلند شد. پوالد نگران امهیگر یها یها یشکوندن بغضم و صدا یشد برا یابهانه

 بلکه با حرص تشر زد: چ،یرفع که نکرد ه یو دلگرم

 مهرو!_

ند. به تن داشتم پوشو زیرنگم که هنوز از چهلم عز یمشک یهالباس یو لباس رو رو ستادیمقابلم ا خودش

 :دی. غرامیام زد تا به خودم ببه گونه یمیمال یضربه شیو البته از سر تشو یشاک

 نکن. هیگر_

رو  سمیمانتوم چشم خ نیبازار شلوغ مادرش رو گم کرده با آست کی یکه تو پناهیب یابچه نیع درست

ود و التماس ب ستادهیکه مقابل سردار ا یمرد وقت نیا ینشدم؛ برادر ریپوالد دلگ میرفتار نامال از پاک کردم.

بهم  «زیبره مالقات تا جون به تنش برگرده، تو رو روح عز قهیسردار زنش حامله ست بذار ده دق» کردیم

 بیشده بود و عج انینما امهاش براز چهره یکیثابت شده بود. گفته بودم پوالد هزار چهره داره و امروز 

هام و با سرزنش در مقابل اشک دادیم یاخم رو و بدخو که با تشر دلدار یِحام کی ه،یچهره حام نیا

 !«یکردیم سیمونو سروحتما دهن همه ردیمیحال و روزته! اگه م نیخوبه نمرده و ا» دیتوپیم
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بود رو  کیکه بهم نزد یهم نشست و عطر گرم یهام روشدم همون بَدو ورود پلک وی یس یوارد آ یوقت

 خیحضورش آب شد و قلب  یوجودم رخ داده بود با گرما یکه تو یآن زمستون کیاستشمام کردم. به 

 یاز پشت پرده فاصلهبهار رو اعالم کرد. از همون  دنیفرا رس میاتیح یهاام شکوفه داد و به تمام اندامزده

و برام ر دنیو نفس کش دیصورتش بود به دلم خنج کش یکه رو یژنیاشکم نگاهش کردم. ماسک اکس

ه قلب جون گرفته بودند ب تورینام یدر امتداد صفحه هایابیحرکت رد دنیکه از د ییمشکل کرد. با پاها

 اهیشدن با شبِ س آغوشهم تابیاش. دلم ببسته یهاچشم یشدم. چشم بستم رو کیتخت نزد

 یهاش وقتبرق چشم یمهر نگاهش. دلم مشتاق بود برا ی. دلم تنگ شده بود برادیطلبیهاش رو مچشم

 .میدر راه دار یامعجزه دیفهمیکه م

 رمتیاش پالس اکسهاش رو لمس کردم. به انگشت اشارهتک انگشتدستش نشست و تک یرو دستم

 رونیاتاق عمل از دستش ب یتو دونستمیانگشت بنصرش نبود. م یازدواجمون تو یمتصل بود و حلقه

 کرد. یاش ته دلم رو خالحلقه یخال ینبودم اما جا منطقیآوردن، ب

بود  به بدنش وصل نگیتورینام یمتعدد دستگاها یهامیس آورد،یحال قلبم رو به درد م نیا یتو دنشید

 رتنییپا یکم اشنهیس ی. خم شدم و سرم رو روشدیم ادآوریذهنم  یرو تو مشیحال وخ ریتصو نیو ا

 ز کردم:با بکشتنش نشونه گرفته بود، گذاشتم. چشم بستم و ل یبرا یرحمیکه پدرش با ب ییاز جا

 جانم؟ یبهم گفت مارستانیب یبار تو نیاول ادتهی_

 زدم: هق

 جانم؟  یدوباره صدات کنم و جواب بد شهیجانِ دلم م_

دستگاه هست که ضربان  یصدا دیچیپگوشم  یکه تو یینکردم و تنها صدا افتیاز جانبش در یجواب

چند ساعت  یسرد سردار نقش بست و مکالمه یام چهرهبسته یهاپلک پشت .دهیقلبش رو نشون م

 رو مرور کردم. مونیپش

ش از حد شیبه شباهت ب میشد ترکینزد اتیعمل یبه اجرا یفکر کردم، هر چ یلیمدت خ نیا یتو_ »

 خوندمیعاشورا م ارتیاحمد ز ادیبه  شهیسر سجاده بودم و مثل هم یشب وقت هیبردم.  یپ شتریبه احمد ب

گذاشته.  ستشجونش رو کف د بیکشور غر نیا یتو جانیپسر به خاطر خون احمدِ من ا نیاومد ا ادمی

حظه ل هیام نشست. نگاهش کردم، بهم لبخند زد و گفت قبول باشه. همون شب صداش زدم، کناره سجاده
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مد به اح هیشب یلیخ دمیوقت توجه نکرده بودم اما اون شب فهم چیحس کردم احمد مقابلم نشسته. ه

ن دستت پسر م»گله کنه  و ستهیاحمد مقابلم با یرسکه روز حساب نیاز ا دمی. ترسدی. پشتم لرزخندهیم

و کشور ت یدیکه پسرم رو کش ینوشت یک یرو پا ی! گناه کینبود یامانت دار خوب ،ییامانت بود خان دا

ه . من اگدیمن قد کش یهااگه از خون من نبود با محبت هانیآ ش؟یپدر واقع یتا اسلحه بکشه رو بیغر

. درسته از گوشت و خون مقام پدر شدم صاحببود که من با تولدش  ینبودم اما اون پسر شیپدر واقع

جز خدا خبر  یکه گفت بابا بود. به من گفت بابا و ک یاکلمه نیزبون باز کرد اول یبود اما وقت گهید یکی

 یم روچش اتیعمل نیا یکه تو یپاشا احمد رو کشت اما وقت دیشا«. از بابا گفتنش دیداره که دل من لرز

رش دل پس یکه احمد نمرده، حداقل تو دمیتالش کرد فهم وقفهیپاشا ب اختنبه دام اند یهم نذاشت و برا

که  یا. همون شب از نقشهکنهیخون احمدِ من م یکه جونش رو فدا یعشقش هنوز زنده ست؛ تا حد

 تیتوبه کردم و تمام واقع کنهینم میمن و خواهرم رو ترم یبودم و حتم داشتم اجراش دل سوخته دهیکش

بود، سردرگم بود،  ختهیباورهاش به هم ر ومد،یاما ن رانیگفتم. ازش خواستم برگرده ا شگذشته رو به

 یکه براش پدر یکنه و انتقام خون مرد یآشفته بود و خراب اما هنوز مصمم بود که باند پاشا رو متالش

. چشم بود قلب پاشا یرو قایاش دقمقابل پاشا قرار گرفت اسلحه اتیروز عمل ی. وقترهیکرده بود رو بگ

و  دیلحظه با حزن خند کی. کیو تار اهیخودش بود، س یهابه چشم هیکه شب ییهادوخته بود به چشم

 هی دمیم حیترج»پاشا جدا کرد و گفت  ینهیاش رو از س. عقب رفت و اسلحههاش از اشک پر شدچشم

حالش خوب «. نکنم تو نجس فیهام رو با خون کثاما دست چهیسرم بپ یخون پاک پدرم تو یعمر بو

. پاشا از غفلتش سواستفاده کرد و اسلحه رو از دستش شهینبود، هنوز باور نکرده بود مرد مقابلش پدر واقع

 یتیواقع«. بزن»هاش رو باال برد و با تمام وجود خواهش کرد: و دست دیخند هانیو هدفش گرفت. آ دیقاپ

بود  ادهستیمقابل پاشا ا میتسل نیواسه هم گرفتیکه ازش پرده برداشته بودم داشت ذره ذره جونش رو م

جمله  کیلبخند به لب داشت و با  هانیخون کل تنش رو پر کرد آ یاحمد بره. پاشا زدش، وقت داریتا به د

وصف  یپاشا شوکه شد، برا«! مرگ من مبارکت بابا ،یتو امروز پسرتو کشت»انتقامش رو از پاشا گرفت 

انتقام از سمن از خودش انتقام گرفته و تقاص اشتباهاتش رو پس  ید به جایبگم که فهم نویحال پاشا هم

قام پاشا اجراش کرد. انت یبرا هانیکه مطلع باشم آ نیبودم بدون ا دهیکش هانیآ یکه من برا یاداده. نقشه

 خون احمد رو با خون خودش که پسر پاشا بود گرفت.
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رفته تا گ بایشدند، از شک ریشد اما موفق شد فرار کنه. تمام عوامل باندش دستگ یزخم اتیعمل یتو پاشا

 صیخطرناکه و ممکنه با تشخ هانیجون آ یکه فرارش برا ییجااما خود پاشا فرار کرد. از اون لشیوک

ته شده کش هانیآ اتیعمل یتو میاعالم کن میبه قتل رسوندنش انجام بده مجبور شد یبرا یاقدام تشیهو

 خوامی. نمهانهیکار به نفع خود آ نی. امیدروغ ادامه بد نیبه ا مینشه مجبور ریکه پاشا دستگ یتا زمان و

 یااز تو چه پنهون، گوشه ستیخانواده. راستش از خدا که پنهون ن یتو یدرز کنه، حت ییجا تیواقع نیا

که خواهرم تجربه کرد رو تجربه  یداغ یمدت هی یبرا ونم. بذار اشهیله زدن سمن خنک مله دنیاز دلم با د

 «.کنه

 کردینم دارمیرو نوازش کردم. اگه پوالد از اون کابوس ب ششیرو به صورت سردش رسوندم و ته ر دستم

لحظه بدون اون برام وحشتناک بود چه  کیتصور  ی. حتشدمیشکمم م یتو یامروز قاتل خودم و بچه

 عمر به عزاش نشستن. کیبرسه به 

رو پر  اشحلقه یخال یدست چپش انداختم و جا یبه امانت گذاشته بود رو تو شمیکه پ یقیعق انگشتر

شت هام رو به پ. لبکنهیپدرشه حالش رو خوب م ادگاریانگشتر که تنها  نیا دونستمیم یکردم. از طرف

 .دادیپدرش رو م یمهر کربال ی. بودمیدستش چسبوندم و عطر دستش رو نفس کش

 گوشش زمزمه کردم: کنار

اما به  یو روحت زخم یاخسته دونمیم خته،یباورهات به هم ر دونمیم ،یریدلگ هایلیاز خ دونمیم_

 .شمیخودم مرهم دردت م یچشمات قسم اگه چشماتو باز کن اهیشب س

 شکمم گذاشتم و با اشک و لبخند ادامه دادم: یرو رو دستم

رو  دخترمون یآرزو نیو اول دارشویخوشگل منتظره تا با نگاه پدرش آشنا بشه. ب یلیخ یکوچولو هی_

 برآورده کن.

ا پس ب کنهیآرامشش رو سلب م امهیگر یها یها یصدا دونستمی. مدیشکست و بغضم ترک مقاومتم

. تفآب به سمتم گر وانیل کیشدم. دستمال و  نهیبه س نهیخارج شدم و با پوالد س وی یس یسرعت از آ

 کنج لبم نشست. یبود لبخند محزون ستادهیآروم کردنم آماده باش ا یکه برا نیاز ا

 .یمن و دخترشو داشت یچقدر هوا گمیبهوش که اومد م_
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ل در از مقاب حرفیگلوش رو گرفته بود نهان شد. ب خیکه ب یمتورم گلوش حرکت کرد و بغض بکیس

 یهاتا شاهد حال بدش و اشک دیرو کش وی یس یآ یپنجره  یشد. پرده وی یس یکنارم زد و وارد آ

که  یافظاش به جبران اون خداحمردونه یهق هاهق ونیکه م دمیاش نباشم اما من صداش رو شنبرادرانه

 :کردیکرده بود، مدام تکرار م غیموقع رفتنش به عراق ازش در

 خداحافظت داداش. خداحافظت._

*** 

گوشم بود و  یتاک ساعت تو کیت یرو به خواب زده بودم. صدابودم و خودم  دهیتخت دراز کش یرو

ه ب یزیو چ کردمیرو داشتم تجربه م یسخت ی. روزهاکردیم بیدرست مثل مته داشت اعصابم رو تخر

 چکسیه خواستیبهوش اومده بود اما نم هانیصبرم نمونده بود. ده روز گذشته بود. آ یشدن کاسه زیلبر

 یاهضم گذشته کردمیبازش. درک م یهاچشم دنید یبرا زدیکه من دلم پر م یاون هم در حال نه؛یرو بب

دل  دیفهمیچرا نم کرد؟یکه ازش با خبر شده بود براش سخت باشه؛ اما اون چرا حال بد من رو درک نم

 نگاهش داره؟ یصداش و گرما دنیبه شن ازیقرار گرفتن ن یپر از آشوبم و قلب متالطمم برا

خوش خواب تخت فرو رفت نشستنش رو کنارم حدس  ی. وقتدیرس امینیاتاق باز شد. عطر تلخ بابا به ب در

 دیبودنم رو فهم داریهام بام نشست و آروم نوازشم کرد. انگار از لرزش پلکآشفته یموها یزدم. دستش رو

 :دیکه پرس

 ؟یآماده بش یخوایمهرو نم_

 داد،یکه سردار راه انداخته بود عذابم م یامسخره شینما نیاز همه ا شتریپوزخند کج شد. ب یبه معن لبم

 یشتریمثل ن دمیشن یکه م ییهاتیمن! درد داشت... تسل یشوهر زنده یامروز مجلس ختم گرفته بود برا

رام ب اهیکنم. لباس س یزادارکه زنده بود ع یشوهر یبرا خواستندیبود به قلبم. احمقانه بود که ازم م

 گفتیسردار م« زنده ست هانیآ» زدمیم ادیو با اشک فر کردمیمن لباس رو پاره م یو وقت آوردندیم

 دنیده روز با د نیا یو بابا تو یشوک عصب یپا ذاشتیو مامان رفتارم رو م« براش سخته تیقبول واقع»

من و حال جنون سکوت به  یتو یاز هر وقت ترنیگشده بود و غم دیسف اشقهیشق یرو یحال من تارها

 .کردیوارم نگاه م
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 گرفت؛یکه تن بابا بود دلم به درد اومد. سردار داشت انتقام م یاهیلباس س دنیرو باز کردم و از د هامچشم

شوند اتاق عمل ک یرو تا تو چارهیسمن ب هانیآ نیبه خدا که انتقام بود. انتقام بود که با خبر شهادت دروغ

گفتن  یکرد اما لب باز نکرد برا احال نزارش رو تماش وی یس یآ یشهیروزها از پشت ش نیو تمام ا

 کرد: هیو هربار در مقابل نگاه متأسف من سنگدل بودنش رو توج قتیحق

 هیدل من داغ یگرفت؛ اما اون فقط تماشا کرد. عروس تو یعل دنیقلب خواهر منم بعد از به قتل رس_

. ادیاز دستت برن یو کار ینیرو بب هاشییکه تنها یندار یاحانهیکه خارج از درک توئه. چرا؟ چون تو ر

 ربارونیت لمی. چون تو فدمیو من د یدیند یطالفروش یرو وسط مغازه یچون تو جسم غرق خون عل

قلبم خودش رو  یگل پر از خار تو کی نیها سارگل درست عو سال دمیو من د یدیشدن احمد رو ند

و سارگل  دیاحمد من سارگلش رو ند د؛یجا داد و وجودم رو از عطر عشق پر کرد و خارهاش قلبم رو در

و  حانهیپدر بزرگ شد. عروس بفهم که سمن تنها خواهرم رو عزادار نکرد، بلکه ر یهیاحمد بدون سا

ر سمن و با ظهو میسرسبز بود گلستان هیکرد. عروس بفهم که ما  میتی هانیسارگل رو به خاطر پسرش آ

ذار تماشا رو ب یگل سم نی. بزار تماشا کنم، خشک شدن امیو علف شد آبیب ابونیو ب دمیخشک دفعهکی

 بارون بباره. امدهیدل داغ د یکنم تا تو

هام از شکمم بغض کردم و چشم یتو نیتخت نشستم. از اعالم حضور جن یچنگ زد به دلم و رو تهوع

دهنم فشردم و  یپلک بست. دستم رو رو نیاشک پر شد. بابا در مقابل اشک چشمم سرخورده و غمگ

 عاجزانه از طفلم خواهش کردم حال بدم رو بدتر نکنه. صدایب

شقم ع یکه ثمره یاطور با غم، بچه نیا کردمیوقت فکر نم چیبود که ه نیا سوزوندیکه دلم رو م یزیچ

 دیکه با ینینگران جن یبودم و از طرف هانینگران حال آ یداشتم؛ از طرف یبد یبود رو حمل کنم. روزها

خبر  ینیریتا با ش دمشیدیم ذاشتی. کاش مدادیاجازه نم هانیاما غم آ بودمیاز وجودش خوشحال م

 تلخ مادرش رو پاک کنم. یپدر شدنش غم گذشته

 اهیس یو من با نفرت به مانتو دیاش لرزحال من چونه دنیچهارچوب در اتاق ظاهر شد و با د ونیم مامان

 جادیا یقشنگ یخوش رنگش هارمون یو ابروها یعسل یو موها دیتنش بود و با پوست سف تیرنگش که ف

 کرده بود، نگاه کردم.

 بود. دهیمن پوش یشوهر نمرده یکه برا ییبا لباس عزا یقشنگ بود، حت مادرم
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ود اما دار ب. خندهتیتسل امیپ کیندادم، باز هم  یتیسکوت اتاق رو مختل کرد. اهم میگوش امکیپ یصدا

 نمدویخبر متاثر شدم، نم نیا دنیمن واقعا از شن زمیعز»آالله هم بهم زنگ زده بود و گفته بود  یحت

اهل  و منم کنهینم ارو دو یدرد چیکه کلمات ه دونمی. مکیشهادتش رو تبر ایبگم  تینبودش رو تسل

امال ک قمیسال رف یو اند ستیبه من که ب نیا ،یهست یاما مطمئنم که تو دختر قو ستمیشعار دادن ن

مش کال ونیکه گنجونده بود م یاحساس یمهربون که نه اسم واقع زد،یآالله مهربون حرف م«. اثبات شده

حال نبود. حق  نی. حق من اشدیم دمیروزها عا نیکه ا یهمه ترحم نیبودم از ا زاریترحم بود. و من ب

 نبود. نیا داد،ینم دنید یبود اما اجازه کیکه پنجاه روز از شوهرم دور بودم و حاال بهم نزد یمن

 یسرخ و حال ییهابا چشم کرد،یزدم و دست دور زانوهام حلقه کردم. بابا نگاهم م هیتاج تخت تک به

 خراب. سخت بود گفتنش اما گفت:

 .ینداره تو هم نباش تیخوب ستیمجلس ن نیمهروجان مادرشوهرت تو ا_

 خبر داشت. کردیم لیروزهام به دلم تحم نیکه جهنم ا یسرد بود؛ اما خدا از داغ صدام

 دست سردار بشم؟ یمجلس مسخره برم و مضحکه نیبه ا دیچرا من با_

 مکث کرد و در آخر گفت: یکم بابا

 شده؟ دیشه اتیاون عمل یتو هانیآ یباور کن یخوایم یدخترم ده روز گذشته، ک_

 ازش آوردن؟ یاجنازه_

 شو دفن کردن.جنازه_

 .نمیشوهرم رو قبل از دفن شدن بب خواستمیمن م دیشا داد؟یبه سردار م یحق نیهمچ یچرا؟ ک_

 کربال دفن بشه. یشد تو دیشه اتیعمل نیا یکرده که اگه تو تیاون خودش وص_

 دم:تکرار کر دمینگاه منتظر مامان و بابا رو د یکار بود اما وقت نیتردهیفایکردم. حرف زدنم ب سکوت

 زنده ست. هانیآ_

. شکستن بغض دردناکش دنیشن یبالفاصله اتاق رو ترک کرد اما سرعت عملش مانع من نشد برا مامان

هست بغضش مقابل  ممیاز حال وخ یناش کردیمن که فکر م یانکارها دنیبابا خسته و کم توان از د

 نگاهم شکست و التماس کرد:

 .ایمهرو به خودت ب_
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زن مجنون  کیکه از چشم اقوامم  نیوضع. خسته شده بودم از ا نی. خسته شده بودم از اختیر هاماشک

 که مثال رخ داده بود. یمیبه داغ عظ دادیو ربط م کردیهام رو باور نمو پدرم حرف شدمیخونده م

. خوندم تاسف غامیو پ تیو بنر تسل دمید اهی. من خسته شدم از بس لباس سیمجلس چیبه ه امین نمم_

 زنده ست. هانیکابوس، آ نیاز ا دیدارشیبسه بابا. بسه. ب

 زیصبرم رو لبر یسردار داشت کاسه شینما شد؟یبغلم گرفت و خواهش کرد آروم باشم اما مگه م بابا

د بو دهیخواب وی یس یآ یکه آسوده تو یهمه فشار. سردار از سمن نیا ریز آوردمی. داشتم کم مکردیم

 یخوایکن، م مومشسردار ت»که عاجزانه ضجه زده بودم  روزی. دگرفتینه، بلکه از من داشت انتقام م

 جابیکارمون ا»در جوابم گفته بود « مرد ادی! خدا رو خوش نمیریمن مجلس ختم بگ یشوهر زنده یبرا

کنم و جونش رو نجات بدم،  یشوهرتو خنث دشمن یهانقشه شینما نیدارم با ا یعروس، من سع کنهیم

بر بره تو ق هانیآ دمیم حیترج یفتاتاقم بهم گ یو تو یجواب مثبت داد یمرد نظام هیاون موقع که به 

هرش مرگ شو نانیکه اون طور با صالبت و اطم یاون زن ،یکردیم جاشمنینره تو تخت فکر ا حانهیاما با ر

 دادیداشت نشونم م« عروس؟ یشد میو تسل یکم آورد یزود نیداد کجا رفت؟ به هم حیرو به طالق ترج

مردنش رو هم به تنم بمالم و اصال مهم نبود که با  یاشاتم یپ یحت دیبا یمرد نظام کیبا  یزندگ یتو

که  یو اخبار تیتسل یکه کل باغ رو پوشونده بود و بنرها یاهیس یو پارچه کردیکه تنم م ییرخت عزا

شکمم رو به  یمن و طفل تو زد،یشدن باند خالفکار پاشا و شهادت شوهر من حرف م یمدام از متالش

 .کنهیمحکوم م یجیمرگ تدر

تا از  مپدرم پناه آورد ی. به خونهستادمیرفتم و مقابل کمدم ا نییآغوش بابا فاصله گرفتم. از تخت پا از

 وادخیو نم ییخودش رو حبس کرده به تنها هانیکه آ یمضحک سردار فرار کنم اما انگار تا زمان شینما

اختن از شن یشناختنش حت هک یسردار بشم. سردار زیو دست آو ارمیتاب ب دیبشه، با هامیمرهم دلتنگ

 نیا اب ایباور کنم  هانیآ یرو برا شیدل رحم دونستمیکه نم یتر بود، مرد آفتاب پرستپوالد هم سخت

 در حق سمن رو باور کنم؟ شیرحمیب یشیمرگ ِنما

رنگ  نیداشتم از ا گهیشده بود و د نیمانتو پنجاه روز با تنم عج نیا دم،یرو به تن کش اهمیس یمانتو

 .دمیترسیم
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 یبازم خجول و عصبان یموها دنیبازم انداختم. مهم نبود که سردار و زرنگارها از د یموها یرو رو شالم

 ینهیآ یرو رمی. تصوپوشش وسواس به خرج بده یتو تونهیمن که نم نیع ی. زن مجنون و عزادارشندیم

 .دیک شهیبودم جز همسر  یزیبه هر چ هیلبم نشست، شب یمقابلم نقش بست. پوزخند گوشه

 میآرامش آن نیو ا رخممیبه ن مونده بود رهیرفتم. خ رونیبابا رو گرفتم و همراه باهاش از اتاق ب دست

ه ست زند هانیآ زدمیم ادیفر ادیروزها ز نیا کرد،یشدنم فکر م ونهیداشت به د دیکرده بود. شا رشیمتح

به  یسر نیغمگ یو در سکوت کردیرو بگه دستور مافوقش رو اجرا م تیواقع خواستمیاز پوالد م یو وقت

که بهش زده بود اما دود  یانتقام تهمت گرفت،یسمن انتقام م. اون هم داشت از دادیتاسف تکون م یمعن

 .کردیمن رو کور م دیانتقام داشت چشمِ ام نیا

به محض ورودم صوت قرآن نه تنها آرومم نکرد بلکه پشتم رو لرزوند. چشمم به کف  میدیباغ که رس به

 صوت قرآن یپچ ها از ال به الپچ یپوش رو نداشتم. صدا اهیس تیبود و جرأت نگاه کردن به جمع نیزم

 به گوشم نشست:

 افتاده. یبنده خدا به چه روز ینیبیزنشه، م نیا_

 هم نداره، خدا بهش صبر بده. یسن_

 .میتی یبچه هیو  موندیدختر م نیاوضاع ا نیخداروشکر بچه ندارن وگرنه تو ا_

 داشته باشه. یزن نیهمچ اومدینم امرزی! اصال به اون خدابهیچه سر و وضع نیوا ا_

 که به فکر ظاهرش باشه. تونهیبنده خدا شوکه ست. نم ،یامالحظهیخواهر چه ب_

 برد. مشیاون بنده خدا رو تو مجلس ترح یرو سرش بکشه. آبرو تونستیچادر که م هی_

 نبود. یبودم از اول هم چادر دهیمن قبال زنش رو د_

 خورهیمن افشیزن مشکل داشته، اصال به ق نیبا ا یچقدر تو زندگ دونهیبوده. خدا م قهیمرحوم چه بد سل_

 باشه. یزن زندگ

بود.  هدیاز عرق رو صورتش ماس ششیکه تمام آرا دیانقدر رقص یرفته بودم. شب عروس شونمیمن عروس_

 .دادیلحظه هم ننشست و مدام قر م هی

به هم  کلمیه شمیحامله نم یوا گهیکه م هیاو افاده سیف یهازن نیپس بگو چرا بچه ندارن، از ا_

 .زهیریم
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 .هیورزشکارم هست. استاد دفاع شخص_

 .دارن ریتا آسمون باهم توف نی. زمدهیهمسر شه نمیا دهینگاه به فاطمه زهرا بنداز، اونم همسر شه هی_

 نیشد. بب دیهمسر سردار، مگه محمد حسنش چند سالش بود که سر مرز شه نیهم یریچرا راه دور م_

 ش داره.نگه می. خدا واسه دخترش مربارهیمادر نور م نیانگار اصال از صورت ا

اوت ها رو به قضزن نیا شدیم دهیشالم د ریکه از ز ییمو تارکنج لبم نشست. چه راحت چهار  یکج لبخند

از  شترینازک من ب یبود اما قدرت چهار تار مو بیعج کرد،یو گناهانشون رو دو برابر م داشتیوا م

. سرم رو باال آوردم و به زدندیم تیاهل ب یهیسا ریز یو زندگ یمقابلم بود که دم از خدا پرست یهاآدم

قابلم م هانیشد و نفسم تنگ. عکس آ نیقلبم سنگ دمیکه د یزیپوش نگاه دوختم. از چ اهیس تیجمع

چسبونده شده بود و مقابل هر  یمشکهر دو قاب نوار  یبود؛ عکس پدرش هم کنار قاب عکسش بود. رو

ت. آن مش کیشد و هر دو دستم به  زادهام آاز حصار انگشت فمیروشن کرده بودند. ک اهیدو عکس شمع س

عرض  یکه بلند شدند برا تیجمع یاهویبه ه توجهی. بدیشد و نفسم نفس بر یهام از اشک پر و خالچشم

اشکم زل زدم به قاب. لبخند داشت و  یو از پشت پرده ستادمیرفتم. رو به روش ا زیبه سمت م تیتسل

 .کردیهام تلخ ملبخند رو به کام چشم نیا یاون نوار مشک

 کردم: هیباز کردم و با خودم واگو لب

 یفتکه ر یصبح ادتهی ؟یروزها تموم بشه و بازم برام بخند نیا شهی. میلعنت یخندیچقدر قشنگ م_

. شونم یو لبخند دوباره ایسروان. ب شهینبودت داره قاتل لبخندم م« مراقب لبخندت باش» یبهم گفت

مادرت رو جون  نجو مهیو جسم ن ایکن. ب ایروزهام رو اح نیپوش ا اهیس یو با عطر وجودت زندگ ایب

 دوباره ببخش.

 امن و یگره زد و من رو از خونه هانیعطر سرنوشت من رو با آ نینفر بغلم کرد. عطرش آشنا بود. ا کی

 هاشونیباغ زرنگارها و با خوش ونیپر خطر عشق و من فرود اومدم م ریمس ونیپرت کرد م یآروم پدر

 ن؛یریمحکوم کرد ش یاندهیمرد با عشقش به سارگل منو به آ نی. اهاشون به سوگ نشستمو با غم دمیخند

با  .کردمیکه تجربه م یزیچ نیبود نه ا یآروم و معمول یزندگ کی ندهیاز آ رمی. تصویاما پر از سخت

سخت  یها بودم زنکه تنها جواهر سعادت یاز من هانیبا آ یزندگ شدم،یو مشکالت بزرگ م هایتلخ

ه. دردآور تشکر کن یهاتیتسل قابلاش شرکت کنه و در مشوهر زنده میمجلس ترح یساخته بود که تو
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ن حفظ جو یبه بهانه خواستیم یسردار تا ک ؟یبه مقاومت ادامه بدم اما تا ک خواستیدلم م دم،یآه کش

 معشوق محکوم کنه؟ یدلِ عاشقم به عزا ،یمرگش رو جار بزنه و با عزادار هانیآ

قاب عکسش آوارم کرده بود، طاقتم رو طاق کرده بود،  یرو ینوار مشک کیاومدم.  رونیآغوش هاوش ب از

 دایرو فر یخستگ نیآرامش. و ا یهمه آشوب و انتظار برا نیخسته شده بودم، از ادلم رو داغ کرده بود. 

 مجلس ختمت کم آورد. یو به گوشش برسونند که زنت تو نندیزدم، تا بب

ها عافتادند و شم نیزم یرنگشون رو اهیس یو دو قاب عکس با نوارها دمیرو با نفرت کش زیم یرو یپارچه

زنده ست، ضجه زدم و  هانیزدم که آ غیدر اثر سقوط خاموش شدند؛ اما داغ دل من خاموش نشد. ج

 کندم. وارید یرنگ رو از رو اهیس یپرت کردم و پارچه نیزم یدست سها رو رو یتو یحلوا سید

 . شوهر من زنده ست.دیمسخره رو تمومش کن شینما نی. اگهیبسه. بسه د_

 چکسیه دونستیاز تعجب و ترحم بود. سردار اخم داشت اما خونسرد بود و م یبیها ترکمهمون نگاه

 .کنهیبه جنون مبتال شده، باور نم یرو که از شدت شوک عصب دهیزن داغ د کیحرف 

 شد و با چشم تَرش خواهش کرد: کمینزد بابا

 تارم. یهاآروم باش ماه شب_

 سردار اشاره کردم و هق زدم: به

 زنده ست. هانیآ د؟یکنیبابا. چرا باورش م کنهیو تار م رهی. داره ماه شباتو تدهیم یمونو بازداره همه_

 بابا. مگیقسم راست م مانی. به روح پدمیقلبش رو شن یصدا ،دیکشیمن خودم رفتم مالقاتش. نفس م

که من هم  یمن. در حال یهاییکه دچار شده بود به جهنم! از تنها ی. از درد من، از زندگدیآه کش بابا

، حاال بابا رو درک کنم یهایتمام نگران تونستمیام دلم گرفته بود. حاال مبچه ییدرست مثل بابا از تنها

فرزند قدرت  یبا آدم. خنده کنهیها که نمعشق پدرانه و مهر مادرانه چه دونستمیکه مادر شده بودم م

سر پدرم، آوار شده بودم و  یسرشون. آوار بودم رو یرو کنهیآوار مرو  ایبه پدر و مادر و اشکش دن دهیم

 هام رو بهرو بشکافه و من رو به حضورش بخواد تا گله هاشییتنها یلهی. کاش پگله داشتم هانیاز آ

 .خودش بکنم نه خداش
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 هم نشستند و تن یهام رورفت. زانوهام سست شد و پلک یاهیهام سبابا مقابلم تار شد و چشم ریتصو

خوب  نی. ایحسیشد و جسمم محکوم به ب یخاموش ریهام درگو هوا معلق موند. چشم نیزم یسردم رو

 بود. یبه سراغم اومد عال دفعهکیاز اطراف که  یخبریمفرط و ب یکیتار نیبود. ا

 نامرده انتظارش... درده هی تکرار... زندون سرده هی عشق

 تیالیقرار خ از... تیآشفته حال از... تیاز آغوش خال دورم

 بردارم امویاتاقم... رو یبرگردم... به گوشه دیبا... وا کن دستامو

 ) آهنگ جاندار (

*** 

 هفده ) فصل آخر ( فصل

ودم، از ب دیبه ده بار شن کی. خبر رو نزدکردمیرو نگاه م شبینشسته بودم. تکرار اخبار د یویت مقابل

 » کنهیبار در گوشم اعالم م نیازدهمی یمحجبه برا ی. مجرعراق یهاهگرفته تا شبک یمل یهاشبکه

به نام صادق امران  یلجع تیکه با هو یرچیباند موادمخدر و قاچاق اسلحه پاشا دِم سیرئ ،یمتهم فرار

زرنگار برادر سرهنگ  یبه قتل عل یشد، و ریزاده در عراق ساکن بود امروز صبح در خاک کربال دستگ

ه حکم ب یاجرا یاعتراف نمونده و برا شانیاحمد زرنگار و ربودن سرهنگ احمد زرنگار و به قتل رساندن ا

 .«شهیمنتقل م رانیا

 گفت: ینگاه کردم که شاک حانهیبه ر یمقابلم خاموش شد. خنث یِویت صفحه

 .یما رو خسته کرد یخبر ول نیا دنیاز شن یخودت خسته نشد_

تر لخت حانهیرو برمال کرده بود ر یمرگ عل تیرو باز کرده بود و واقع زیعز ینامه تیکه سردار وص یروز از

مرخص شد و به باغ برگشت با  مارستانیکه سمن از ب یپرخاشگر شده بود. روز یو تا حد شهیاز هم

 و گفت: ستادیجسارت رو به روش ا

 دیبه گردنم ندار ینیاما حاال خوشحالم که نه تنها د دونستمیهاتون ممحبت ونیخودم رو مد شهیهم_

 .دیریم نجایو از ا دیکنیرو جمع م لتونی. حالتون که بهتر شد وسادیبلکه محتاج ببخشمم هست

 یخال یباغ دفاع کنه. جا نینذاشته بود سارگل از سهمش از ا یسمن الم تا کام حرف نزده بود. حت و

رد نه اعتراف ک هانیپاشا سردار به زنده بودن آ یریبعد از دستگ روزید یوقت یاللش کرده بود. حت هانیآ
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 «؟یخوشحال»بود  دهی. در جواب سردار که پرسدیخند اشدهیماتم د یهاهاش رفع شد نه لبغم چشم

 گفته بود:

 پسرم. یکه مرده منم برا یاون دمیپسرم مرده اما حاال فهم کردمیفکر م روزینه. تا د_

 .«تنتیبب خوادیم هانیآ»بازش کردم. پوالد فرستاده بود  اقیبلند شد. با اشت میگوش امیپ یصدا

داشت دوباره بهم رو  یبود و خوشبخت دهیروز منتظرش بودم به دستم رس ستیب نیکه تمام ا یخبر

 یوت یخبر چیه شیده روز پ یشدم. از ترحم و دلسوز نهیبه س نهیس حانهیکه با ر دمی. از جا پرکردیم

 نگاهش و یتو کردیم انیهاش نبود. نفرت غلچشم

 :گفت ظیبرده بود که با غ یپ اممیپ نیریش یاز ما کامال از رفتارش آشکار بود. احتماال به محتوا شیزاریب 

تم نزدم. گذاش یحرف «!باغ نداره نیا یتو ییجا چیه مارستانیبه شوهرت بگو بعد از مرخص شدنش از ب»

 تلخ تیباغ واقع نیانداختن ما از ا رونیاما ب ره؛یآروم بگ یکنه تا کم یخال طورنیحرص درونش رو ا

ا بود و . قاتل پدرش پاششدینم نیبود رو تسک دهیکه کش یمیتی یو درد روزها دادینم رییگذشته رو تغ

 .کردیرو عوض نم زیچ چیکرده بود ه هرق ایکه با تمام دن یهانیانتقام گرفتن از سمن دردمند و آ

 یها. روزتیگله و شکا یبرا تمرفیم ،یدلبر یبرا رفتمیانتخاب لباس وسواس به خرج ندادم، نم یبرا

 آوردیم نفسم رو بند یترسناک گاه لمیف کیکه درست مثل  ییرو پشت سرم گذاشته بودم؛ روزها یسخت

اشت د یدلتنگ وزر کیبودمش. هفتاد و  دهیروز ند کی. هفتاد و لرزوندیاز شدت وحشت تنم رو م یو گاه

 یروزش رو برا کیپوش بودم. چهل و  اهیروزش رو س کیروز که شصد و  کی. هفتاد و کردیام مخفه

رستادم. ف رونیبه آه ب هیرو شب نمی. چشم بستم و نفس سنگخودش یروزش رو برا کیو  ستیو ب زیعز

به تن کردم، آواز  عزاکه زنده بود رخت  یشوهر ی. من براکردیتصورش هم حالم رو دگرگون م یحت

زنده بودنش رو  گهیهم فشردم تا د یو لب رو دمیشن تی. تسلختمیماتم سر دادم و داغ دلم رو اشک ر

 .یوونگینزنم و متهم نشم به د ادیفر

به  ادمدیدستم م یهاکه به انگشت یو تاب چینشستم از طرز نگاهم و پ نیماش یکنار پوالد تو یوقت

 مرهم یتا کم آوردیم غامیروزها پوالد برام پ نیرعتش رو دو برابر کرد. تمام ابرد و س یدرونم پ یغوغا

 دردم بشه.

 «نگران نباش. شه،یداره بهتره م حالش»
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 «. به بخش شهیروزها منتقل م نیو هم شهیداره نرمال م تشیوضع»

 شینما نیو به ا میرو پنهان کن تشیهو ستین ازین گهیبشه د ریبشه، اون که دستگ ریکن پاشا دستگ دعا»

 .«کنهیکشتنش اقدام م ی. اگه به گوش پاشا برسه که هنوز زنده ست برامیادامه بد

 یا. من بهش نگفتم حاملهدیاما امروز حالتو پرس زدیبا منم حرف نم لیاوا ادیکم باهاش کنار مکم داره»

 .«یکن یوجود اون توله خنث ینیریمدت رو با ش نیا یهایو تمام تلخ یخبرو بد نیتا خودت بهش ا

 زد و گفت: یاش که توقف کرد با تعجب نگاهش کردم. لبخند آرومخونه مقابل

 امروز صبح مرخص شد._

 و ندارمش گهیکه د شدیکم داشت باورم مبازش بودم. کم یهاچشم دنی. مشتاق دشدم ادهیپ نیماش از

 برادرانه گفت: ینشد و با نگاه ادهیبودنش ادامه داره. پوالد پنسوگِ  نیا

 .دیبهتره تنها باش_

 یجهنم یروزها نیا یکه تو ییهاتیها و حمازدم، خواهرانه و تنها تونستم به جبران تمام محبت لبخند

 نکرده بود بگم: غیازم در

 ممنون._

 د:اطالع دا هاهیاز همسا یکیآسانسور رو فشردم اما  ینزد و منتظر موند وارد ساختمون بشم. دکمه یحرف

 آسانسور خرابه دخترم._

تشکر  یم براکن دایکه فرصت پ نیها رو داشت نگاه کردم. قبل از اکه قصد باال رفتن از پله یانسالیزن م به

 و نگاهم کرد: ستادیا یاها باال رفت و من هم دنبالش راه افتادم. لحظهاز پله

 ؟یبا کدوم واحد کار دار_

 سه واحد شش. یطبقه_

 سه؟یپل نیا با_

 بله._

 گفت: نیح نیها رو باال رفت. در همکه دستش به زانوش بود پله یحرکت کرد و در حال دوباره

 ازش نبود. یچند وقت خبر_

 با خودش ادامه داد: رلبیز
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 .میراحت بود وقتشیوقت و ب یاز دست خودش و مهمونا_

 گرفتن به اهواز. یانتقال_

و خصومتش  ییترش رو لیرفت دل یکاظم یبه سمت واحد آقا یوقتسوم همراهم اومد و  یتا طبقه زن

 یغفرالهلب است ریقصد ورود به آپارتمان رو کردم با عتاب ز ی. در واحد پوالد باز بود. وقتدمیبا پوالد رو فهم

 یخونه رو برا نیچرخوندم. ا مبه نگاه اخم آلودش در رو بستم. دور تا دور سالن چش توجهیزمزمه کرد. ب

من  یاز آت و آشغال بودند اما هنوز رنگشون برا یو خال زیکه تم نیها با او کاناپه دمیدیم زیبار تم نیاول

شد. مردد قدم برداشتم تا به اتاق خواب  هامهیآب مرغ وارد ر یو بو دمیکش یقیتهوع آور بود. نفس عم

و مقابلم ظاهر شد. از حضور پر، از آشپزخونه خارج  یاندام باقد بلند  یدختر یناگهان یلیبرم که خ

گرد  ییها. با چشمشکمم گذاشتم یو دست رو دمیکش یبلند نی. هدمیشوکه شدم و ترس رمنتظرشیغ

 زد و گفت: یکه لبخند کردمیشده از وحشت نگاهش م

 .ادی. پوالد گفته بود همسر جناب سروان قراره بدیخوش اومد_

درشت  یهاتپل بود اما چشم یبرجسته. صورتش کم یول کیبار ییهاو لب دیسف یبود با پوست یدختر

 شینگاهش رو دوچندان کرده بود. آرا یبندگیهاش فرداده بود و خرمن مژه نتیبد جور صورتش رو ز اهیس

 که داخل چشمش یاهیاش نشسته بود و مداد سبه چهره یو رژ نسبتا صورت ملیداشت اما همون ر یاساده

 به تماشا و دل کندن از نگاهش. کردیم بیآدم رو ترغ بیبود عج دهیکش

 سقف بود؟  کی ریو با شوهر من ز کردیبود که پوالد رو بدون پسوند آقا صدا م یدختر ک نیا

 

د. پاش بو یاراسته یو شلوارل یالجورد یبود به رنگ آب نیمز کشیتون د؛یهاش لغزلباس یرو نگاهم

موهاش معلوم بود.  یهاشهیدار رساتن طرح یروسرهاش رو ساده بسته بود و از از چشم تراهیس یموها

 موهاش خوب نبود. یشهیسالمت ر یاصال برا نیسفت بسته بود و ا یلیموهاش رو خ

 سردش یبرداشت و به سمت چهره بهیدختر غر زیهام دست از آنالآشناش دلم رو لرزوند و مردمک یصدا

 .دندیلغز

 .دیبر دیتونیلو شما مرانیخانوم ا_

 گرفتن جون دوباره. ینگاه از جانبش بودم برا کیو من محتاج  کردیمن نگاه نم به
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 اما من براتون سوپ بار گذاشتم._

ر ه رفتنیکه من هنوز زنده بودم و در قبال پذ یشوهرم سوپ پخته بود، در حال یپوالد برا یاغهیص زن

 .دادیم حیرجرو به من ت هابهیغر دنید هانیکه آ فیآماده؛ اما چه ح یتیمسئول

درست مثل دستگاه اسکنر با چشم هام اسکنش می کردم. دلتنگش بودم، بیشتر از اونچه که تصور می 

 یقتبلند. نگاهش مثل و ششی. الغر شده بود و ربه تنش یطوس شرتیپاش بود و ت یمشک شلوارکردم. 

 من نبود. هانیرو آمرد سرد و تلخ نیکه رفت نبود، اصال ا

 موندن به دختر نداد: شتریب یمحکمش اجازه یگرفت و با صدا رایرو به سمت سم یرنگ دیسف پاکت

 .دیریباهاشون تماس نگ گهیزرنگار داد تا بهتون بدم و بگم د یآقا نویا_

 شوکه شد و سمجانه مقاومت کرد: رایسم

 اما چرا؟ من..._

 سکوت تکون داد و یاجرا یپاکت رو مقابل صورتش برا دنیکالفه از مقاومت دختر در برابر نفهم هانیآ

 با تحکم گفت:

اونم در  یغیتیم لیدلیبرادر منو ب یمادرتون سه ماهه که فوت کرده، سه ماهه که دار رانلویخانوم ا_

خر  یخودش رو هنوز نداده. گفت بهت بگم اگه ساکت مونده نذار پا یماه خونه نیا یکه اجاره یحال

ا من ام ؛یکه خجالت زده نش اوردهیرو به روت ن یزیچ نیفقط واسه ا ،یزرنگ یلینکن خ بودنش و فکر

 یهانهکه به ب هی. کالهبردارستمیتو رو بلند ن نیع یی. من مدارا کردن با کالهبردارهاستمیمثل پوالد ن

که سه ماه مادرت فوت کرده و همچنان  هی. کالهبرداریدیدرمان مادرت از برادر احمق من پول چاپ

 یراو ب یریپولو بگ نیو صدا ا سریب خوامی. امروز میمن گرفت عقلیاز برادر ب یدرمان یمیش ینهیهز

ه از شکم ک ستیداستانم ن نیقهرمان ا ست،یهود ن نیپوالد گفت بهت بگم راب ،یاز پوالد دور بش شهیهم

ت اگه کمک کنه، گف یدیسالمه اما تن به کار شرافتمندانه نم تو که تنت نیع یازمندیخودش بزنه به ن

 مادریخودم ب نیهم ع گهینفر د هی خواستمیبود که نم نیواسه ا دمدرمان مادرتو دا ینهیکردم و هز یکار

. که مادرتون زنده نموند فیمادرش بود و چه ح راتیمادرت خرج کرد خ یکه برا یبشه. پول

 دیریولو بگپ نی. لطفا امونهیارتباط شما و پوالد باهم نم یبرا یلیدل گهیمادرتون د. با مرگ امرزتشونیخداب

 .دیو بر
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ش قلب یخال یرو گم کرده بود؛ قلبش... جا یزیچ کی اتیاون عمل یمن تو هانی! انگار آزدیحرف م تلخ

 .کردمیرو حس م

که  یچشمش؛ اما با کار یدو کاسه یطور که از حرص سرخ شده بود اشک حلقه بست توهمون رایسم

 یکه اون رو تو یچنگ زد و در حال هانیرو از دست آ یشد. پاکت کاغذ یخنث میکرد تمام حس دلسوز

 و داد زد: دیکوب هانیآ ینهیش به ساپاکت رو همراه با دست مشت شده کردیمشتش مچاله م

 .خودتون یپولتون ارزون_

 دست یزن به عقب تلوتلو خورد. وقت کیکه از مشت  یزخم ریش کیبود اما در حال حاضر  ریش هانیآ

اه نگ هانیکه با نفرت به آ رایهم فشرد بغض کردم و به سم یو از درد پلک رو اشنهیس یگذاشت رو

 گله کردم: کردیم

 خانوم. هیاون زخم_

 :دیاش غرچفت شده یهادندون یهاش بسته بود از الطور که هنوز چشمهمون هانیآ

 خونه. نیا از رونیبرو ب_

 یهابکنه برگشت و به سمت اتاق راه افتاد. اشک رایرو وقف مجادله با سم گهید یلحظه کیکه  نیا بدون

 یکه تنها از نظر مال یمرد یبود برا یاجیهاش به جا گذاشته بود. چه احتگونه یرو یاهیرد س رایسم

بودن رنگ  یهاش داشت مصنوعهاش اغراق کنه؟ اشکچشم شیآرا یهمه تو نیا کردیساپورتش م

چشمش  ملیاز مداد و ر یداشت، حاال که خبر یمعمول یها. چشمکردیهاش رو اثبات مقشنگ چشم

 هم نبود. اهشیس یهاچشم ییو دلبرا یبندگیاز فر ینبود خبر

 یراکنه ب دایکه مهلت پ نیو بدون ا دیدو سیدهنش گذاشت. به سمت سرو یعق زد و دست رو دفعهکی

 کیو  ستیب نیکه تمام ا یبه من بود، وقت هیباال آورد. عق زدنش شب ییروشو یتو ییبستن در دستشو

روح و روان، به  یختیبه هم ر نیکردند و ا لیتشنج اعصاب رو بهم تحم ندیتلخ و ناخوشا یروز خبرها

 .رفتمیم شیو تا مرز باال آوردن دل و رودم پ آوردیام فشار ممعده

 دنیو من از د دیرو پوش شیاچرم به رنگ قهوه یخارج شد. پالتو سیبعد از شستن صورتش از سرو رایسم

 نیبه ا ییپالتو تونهیدرمان مادرش مونده چطور م ینهیهز یکه تو یکردم. دختر رتیمارک پالتو ح
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ر . صورتم دبه دست من چنگ زد یانهوحشبرداشت و بعد  نیزم یمچاله شده رو از رو پاکت بخره؟ یگرون

 گفت: طلبکار یو با لحن دیکف دستم کوب بایهام آزاد شد. پاکت رو تقرلب نیاز ب زیر یاهم رفت و ناله

 ش نمونه.اماه خونه نیا یداد تا لنگ اجاره رایسم نویبه پوالد بگو ا_

قطعا تشکر بود! نگاه متاسف و پوزخند  بیمه یصدا نی. و ادیو پشت سرش در رو محکم به هم کوب رفت

 دنید یشدم؛ برا کیاپن رها کردم. سالنه سالنه به اتاق نزد یمتاثرم رو از در گرفتم و پاکت له شده رو رو

 به مرد من نداشت. یشباهت چیکه ه یمرد

ستش و دتخت نشسته بود  یفرو رفته بود. رو یکیتار یبود و اتاق تو دهیها رو کشاتاق شدم. پرده وارد

گلوله رو هدف گرفته بود. مشت  یجا قایبود. احتماال اون زن به اصطالح محترم دق اشنهیس یهنوز رو

درد  دیتشد اب رایبه درد اون زخم نداشت بلکه سم یربط چیپوست صورتش ه یهاش و سرخشدن دست

 یخون نبودن با سرهنگ احمد زرنگار رو توپدر بودن پاشا رو و هم قتیسمن رو، حق یزخم گذشته نیا

مرد  نیبشه؛ اما خود ا یدلم خنث یاز دردها یتا کم هیگال یکرده بود. اومده بودم برا یادآوریذهنش 

 .شدمیحال، مرهم زخم روحش نم نیا یمحتاج مرهم بود و من زن نبودم اگه تو

اش دست مشت شده یتخت زانو زدم. دست گذاشتم رو نییپا سمتش قدم برداشتم و مقابل پاهاش، به

 شرمنده بود؟ ی. از چدیدزدیبود و نگاه م نییپاش ساکن بود. سرش پا یکه رو

 :دیو صدام لرز دیچک اشکم

 ؟یکنینگاهم نم_

 مهر صداش. دنیشن تابیبود و من ب ساکت

 نبودت چه به روزم آورده. نیبب_

گلوش رو  بکیس یاما من تنها تقال دمیدیهاش رو مبست. فکش منقبض بود و حرکت آرواره پلک

 بغض داشت؟ یاز چ دم،یفهمیم

 !لیدلیب یانتخابت منو مجبور کرد به سوگوار ت،یروز تمام سردار، شغلت، خودخواه کیو  ستیب_

 نگاهش کردم اما اون هنوز از نگاه به من ابا داشت. یتر از هر وقتو خسته دمیکش آه

 .کردیمحرفم رو باور ن یزنده ست اما کس دونستمیکه م یکس یچه سخته عزا گرفتن برا ینیبب ینبود_

 زدم: هق
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کار روزها اس نیدوست ندارم؛ اما ا یبه جمله رهیگیتعلق م جمله نیتراسکار تلخ کردمیفکر م شهیهم_

 !«گمیم تیمرگ همسرتونو تسل» یلهرو دادم به جم

 :دمینال

 ...هانیتنها بودم آ یلی. خهانیسخت بود آ یلی. خهانیتلخ بود آ یلیخ_

 ادیفر تابیخِر گلوم و با عتاب و ب خینگاهش پا گذاشت ب دنید یدلم برا یدرد سکوتش و دلتنگ دفعهکی

 زدم:

 .هانیبه من نگاه کن آ_

چشمم مشرف شد  اهشیس یهاو قبل از مردمک دیانقباض قراره گرفته بود لرز یکه مورد حمله یاچونه

 پنهان شد. ششیر یو ال به ال دیاش لغزگونه یکه رو یبه اشک

 ناله کردم: رمقیب

 .انصافیبه من نگاه کن ب_

 کردم: خواهشدلتنگ 

 به من نگاه کن سروان._

 کردم: التماسبا عجز 

 .یبه من نگاه کن لعنت_

 صورتش نشست و با انگشت شست اشکش رو لمس کردم و هق زدم: یرو دستم

 ؟یکنیچرا بهم نگاه نم_

 .ایخش داشت، گله داشت از من نه، از دن صداش

ط و مشت باور غل هیبا  تیهویمرد ب هی. شدم ستمیسابق ن هانیاون آ گهیمن د ؟ینیبب یخوایرو م یچ_

 .دهیهاش از هم پاشکه مقابل چشم ییایدن کی

 بود؟ یتو چ تیهو_

 .دیکش آه

 شدم. باورهامو باختم. جیهستم، گ یبودم و ک یک دونمیخودمم نم گهید_

 بود؟ یباور تو چ_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1181 
 

هاش که در چشم اهیهام رسوند و چشمم روشن شد به شبِ سهاش رو به آغوش مردمکمردمک خرهباأل

 بود. نیو غمگ ریحاضر عاشقانه نه، بلکه دلگ

 .تمسیبود که االن ن یزرنگار هانیبابا. باور من آ زدمیبود که صداش م یباور من مردباور من مادرم بود. _

 هاش نشستم و اون با درد ادامه داد:گله یسکوت پا با

نفرت  یآدم واقع نیا ایکه قبال بودم  یرو باور کنم، اون آدم جعل یچ دونمیرو گم کردم. نم تمیهو_

 که االن هستم؟ یزیانگ

م و از چسبوند شیشونیبه پ یشونیو پ دیلغز اهشیس یموها یدم. انگشتم ال به الش ترکینزد بهش

 اگه زرنگار نباشه باز هم دل در گرواش دارم. یمحدود نگاهم رو گره زدم به نگاهش. حت یافاصله

 پس زدنم رو داشت اما اشک صدق یو حت کردیم یطاقتیداشت ب ممینگاه مستق ریو ز دیکشیم خجالت

 یصورتم نشست. قرار به قلبم برگشت و آرامش حبس شد تو ی. نفس داغش روشدیچشمم مانعش م

ش از جنس آرامش نق یشد. از شور برگشتن و ذوق حضورش لبخند نفسمیب ینهیدلم و نفس ساکن س

 لبم و نجوا کردم: یبست رو

وجود من جونه زده.  یکه تو هیتو نهال عشق تیبهت بدم، هو یو واقع دیجد تیهو هیامروز  خوامیمن م_

ما رو پدر و  تی. هویمهمه که پدر دخترم نیمن تنها ا یبرا ،یرچیدم ای یزرنگار ستیمن مهم ن یبرا

 .میسازیمادرهامون نه، بلکه خودمون م

 .کردندیم بمینگاه رو نص نیباتریز شدندیم ریغافلگ یهاش وقتشد و چشم شوکه

 .. تو...تو._

ه که فاصله رو ب یکرد و در حال دیام رو تشدکه به سراغش اومده بود، خنده یجانیاز ه یکه ناش لکنتش

 گرمش خنده کنان لب زدم: یهالب یصفر رسونده بودم رو ینقطه

و من  هانیبابا آ یهردومون بسازه. تو قراره بش یبرا دیجد یهاتیبچه قراره هو نیام و اآره. من حامله_

 به مامان و بابا خطاب شدن. میعمر دل خوش کن کی ایب یلینام فام یمامان مهرو. گور بابا

هاش. درست مثل دستگاه حس نفس یبود. پلک بستم برا یهاش همچنان ابرچشم یاما هوا دیخند

 .دمیبخشیو جون دوباره به خودم م گرفتمیهام نفس مهاش به لباز اتصال لب ژنیاکس
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آشنا  پدرش یهابا نوازش دست نمیکنج گلوم نشست. آو یاز سر خوش یو بغض دیشکمم لغز یرو دستش

شم گرم مقابلم نشسته بود و گو ییهاکه دوباره با نفس نیبود؟ ا ینبود پس چ یاگه موهبت اله نیشد و ا

 بود؟ یبود اگه لطف خدا نبود پس چ دهیکوبش قلبش رس یبه وصال صدا

 نی. نفس من بند بود به نبض ادمیاش رو بوسست و با جون و دل نبض زندهنبض گردنش نش یرو هاملب

مرد رو به تن  نیا یرخت عزا گهیو د رمیمرد؛ کاش تا نفسم هست نبض گردنش هم باشه. کاش من بم

 ختس یروزها یحداقل عطر حضورش تو ستیتنها لبخند باشه و اگه هم ن ندهیآ ینکشم. کاش روزها

از خون و تابوت  یسخت کنار اون مثل جنگ نرمه، حداقل خبر یروزها یتو دنیهمراهم باشه. جنگ

ق و مشتا رمیگیصداش شور م ازیاش و از مهر نگاهش و ناز بوسه رمیگیوسط نبرد قوا م ی. گاهستین

 وسط جنگ. یحت شم،یم یزندگ

ام موه نیب . دستشمکردنازکم احساس  یهالب ی. کوبش قلبش رو روساکن شدندقلبش  یرو هاملب

شونه نشده بودند.  یادیکه مدت ز ییموها یگره ونیهاش ماز گرفتار شدن انگشت میدگزو لب  یدخز

 سوهامیخرمن گ دنیکششونه  یبرا یازهیو من انگ« موبلند یموهاتو وا نکن بانو»اون نبود تا برام بخونه 

ت باد عاشق»گوشم نجوا کنه  رینداشتم چون اون نبود تا ز دنیخند یبرا یلیطور که دلنداشتم. همون

ز هاش اهاش نشد و نوک انگشتمو مانع نوازش یتارها نیاز حد ب شیب یهاگره«. تر بخندآهسته شهیم

هدف  اوت موردسکه پاشا با ق ییجا شست،ن اشنهیهام وسط سام حرکت کرد. لبگونه ریتا ز قهیشق یرو

مام با محبت، به جبران ت دمش،یکرده بود. بوس دیبا مشت طلبکارش دردش رو تشد رایقرار داده بود و سم

 بود. دهیند شیکه از پدر واقع ییهامحبت

ش دست یدست چپش بود. دستم رو یکه تو یقیپاش نشست و چشم دوختم به انگشتر عق یرو سرم

لب باز  شدندیکه مسکن وجودم م ییهاسرخ رو لمس کردم. همراه با نوازش قیعق ینشست و به آروم

 کرد و صداش به گوش دلم نشست:

 م،یت کی یشد و من موندم و زحمت به باد رفته بیغ یو به آن دیمدارک پرونده رو ازم دزد بایشک یوقت_

اما  سته؛یمن متوقف بشه و نفسم با یوقتشه که زمان برا گهیو د دمیبه آخر خط رس کردمیاحساس م

 شیریپذ تیو مسئول یشد و برعکس انتظارم با صبور میدختر جسور وارد زندگ هینگذشت که  یزیچ

و  یکرد به زندگ دوارمیهاش امسقف مشترک پا به پام همراه با مشکالت اومدو با خنده کیساختن  یبرا
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 لبه یدوباره سقوط کردم، دوباره رو اتیعمل نیا یروزیهاش دل از کفم برد. من بعد از پبا اشک چشم

تر اما تا چشم باز کردم و انگش ؛و نفسم متوقف بشه ستهیقرار گرفتم و خواستم زمان با یدیپرتگاه ناام

انگشتر  نیه اک ییبهم برگشت. به تو فکر کردم، به تو دیدوباره ام دمیدستم د یبابا... بابا احمد رو تو قیعق

 ایکه به خاطر من  ییاهایبه جبران رو که بهت قول داده بودم که برگردم و ییدستت امانت بود، به تو

 بسازم. ییایرو یزندگ هی ونمخونه یبرات تو یپدرت کنار گذاشت

 یکه سرم رو یام نشست و از همون فاصله چشم دوخت به منگونه یاش رومردونه یهاانگشت پشت

 نگاهش حل بشم. یگرما یتو خواستیپاش بود و دلم م

 . ایهم از خودم هم از دن دم،یبر تیواقع دنیتوئه، وگرنه که با فهماگه هنوز هستم فقط به خاطر _

 .میلبخند بزن ندهیبه آ ایدور، ب زیها رو برگذشته_

، اما مشخص نبود. لبخند زد ممیضخ یپالتو ریاز ز زشیناچ یبه سمت شکمم که برجستگ دیلغز نگاهش

 با طعم غم.

 گفتم که فقط به شوق لبخند تو برگشتم._

 دادم: شنهادیو محتاط پ مردد

 م؟یاش حرف بزندرباره یخوایم_

 تیواقع یفشار تلخ ریمحکمش ز ی. چونهدیفرو خورده خند یبهت زده به همراه حرص و خشم هاشلب

 :دیهاش که برق زد از اشک، پلک بست و آه کشو چشم دیلرز

 دمیشکیم ریذهنم به تصو یرو به رو شدنم با پاشا رو تو یصحنه شهیسخت بود. هم یلیسخت بود. خ_

نم بودنش رو بهش اثبات ک فیکث یابهش بگم و با چه جمله یتا چ کردمیم نیذهنم سبک سنگ یو تو

 تیسردار واقع یوقتبدم؛ اما  ینیریچقدر ش رهیگیکه قلبشو هدف م یبه کس ای رمیو انتقام بابا رو خودم بگ

ودم که هنوز مصر ب یول تونم؛ینم دمیمقابل پاشا قرار گرفتم فهم اتیگذشته رو برام روشن کرد و روز عمل

رو با خون خودم  اشختهیداشتم خون ر مینشه و من اون لحظه تصم مالیخون سرهنگ احمد زرنگار پا

 گفتندیچون م تونستمیبود بکشم، نم قاتاتفا نیپاشا رو که عامل تمام ا تونستمیجبران کنم؛ چون نم

 اش قسم. چه اون موقع که سردار سر سجادهشهیاما من باورم نشد و نم گند؛یو هنوز م گفتندیپدرمه! م

من س»کرد  هیکه به پاشا گفتم بابا و مات موند و واگو یانگفته، چه اون لحظه قتیجز حق یزیخورد چ
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 دیکه اسم همسر شه نیاز ا رهیگیپدرمه اما هنوز دلم گر م گندیم؟ «کنه یچطور تونست تو رو ازم مخف

سرهنگ  یپدرمه؛ اما من صدا گندی. ماحمد زرنگار رو، اسم مادر من رو بدون پسوند خانوم به زبون آورد

 یهاپاشا پدرمه؛ اما تن من گرمه از بوسه گندی. مخونهیم ییکه برام الال شنومیگوشم م یزرنگار رو تو

 انیاءمربیاول یجلسه یکه سرهنگ زرنگار تو ادمهی پاشا پدرمه؛ اما من گندی. مسرهنگ زرنگار هرپرم

گار زرن هانیپدر آ» کردیم یمعرف طورنیبم و با صالبتش خودش رو ا یو با صدا کردیام شرکت ممدرسه

 «!هستم

هق هم فشرد تا صداش نشکنه و هق یبسته اش سقوط کرد و لب رو یهاپلک یخره از ال به الباأل اشکش

 .چهیاتاق نپ یمندش توو گله مردانه

تا به خودم ثابت کنم پدر من  زنمیرو شخم م میپاشا پدرمه و من سرسختانه خاطرات بچگ گندیم_

 شناسناممه. یکه اسمش تو هیمرد

الش هنوز بد ح کردم،یهاش. درکش ماشک چشم یسرخ چسبوندم و چشم بستم رو قیرو به عق هاملب

 خبریپدرش و ب یخون خواه ی. رفته بود براکردیرو خوب نم شیبود و حرف زدن هم، حال دل زخم

رد زمان د دیواقعا سخت بود. شا تیواقع نیپدرشه. و هضم ا گفتندیبود که م دهیاسلحه کش یمرد یرو

 .شدیکم سر مو کم کردیگوشه از دلش درد م کیهم تا ابد  دیشا شد،یم نیتلخ رو تسک قتیحق نیا

 اشنهیداغونم نکنه با اشک چشمش؛ اما س نیاز ا شتریتا به حال خرابش مسلط بشه و ب دیکش یقیعم نفس

 فرستاد. رونیب نیسنگ یبود که باز دمش رو با آه یدرد داشت، غم داشت و حال دلش همچنان بارون

حال  شاهد خواستمیبود که نم نیمالقات فقط واسه ا یای. اگه گفتم نیشد تیمدت اذ نیش که اببخ_

که از نگاهت محکم بود و  یمرد خواستمینم خته،یاطرافم به هم ر یهامن از آدم ی. باورهایخرابم باش

 .ادیب یزخم یشکست خورده هیبه چشمت  یکرده بود هیخاطر بهش تک نانیبا اطم

ها تو غم و غصه نهیهمه کنارمون هستند مهم اکه  یشاد ی. روزهایمن عشقم یهر حال برا یتو تو_

و  یکه تو حال بدت بهت پشت کنم؛ اما همراه ستمین یمن زن یدونستیو تو خوب م میپشت هم باش

 .یمنو نخواست یهمدرد

 دلم رو به گوشش رسوندم: یهاو گله دیبه گلوم فشار آورد و صدام لرز بغض
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. شرکت کردم متیمجلس ترح یو تو دمیپوش اهیسخت. من لباس س یلیخ هان،یبود آ یسخت یروزها_

 غیچشم. مثل ت یاستخون. مثل خار بود تو یعذاب محض بود. مثل زخم بود ال ؟یتصور کن نویا یتونیم

 یمن تو یکه آرزو یاز مرگ نبود در حال ی... درد بود و تنها درد و خبردمیکشیگلو. درد م یبود تو

 مرگ شده بود. دنش،یکه محکوم شده بودم به پوش یاهینبودت و با رخت س

رو پاک کرد و تنها  خوردندیسردم سر م یهاگونه یکه رو ییهازبر اما به شدت گرمش اشک یهادست

 گفت:

 متأسفم._

 روز خودم عامل اشکت بشم؟ هیخدا نکنه که  یباشگاهم گفت یشب تو هی ادتهی_

 زدم: انداخت و من هق نیینگاهش رو پا یشرمندگ با

 هیعیطب گفتینه. مامان م گفتمیمرده و من م گفتندی. همه میروز تمام عامل اشکم شد کیو  ستیب_

م دچار توه گفتیم حانهیسخته. ر یحق داره، قبول واقع گفتی. سردار مهیشوک عصب ریانکارش، درگ

 یقاتت توو مال مشک کردم که نکنه واقعا زده به سر ینیمنو بب یخواینم یبه پوالد گفت یشده و من وقت

 یگذاشته بود شمیکه پ یو دنبال تنها امانت شدمیم ونهید یبوده. گاه ایواقعا توهم و رو وی یس یآ

ه ک کردمیم هیگر چارهیمستاصل و ب یمطمئن بودم به خودت برگردوندمش و گاه یو گاه گشتمیم

 انمیفرفتار اطرا دنیزنده بودنت چشم باز کردم و با د دیروز با ام کیو  ستیب هانیآ یدونیگمش کردم. م

 انمیبا رفتار اطراف رحمانهیب طورنیوقت ا چیکنارت باشم من ه یدادیاز قله سقوط کردم و اگه تو اجازه م

 به بودنت، به موندنت، به نفس گرمت و نگاه روشنت. شدیو دلم قرص م شدمیشکنجه نم

بود و شرمنده بود در مقابل اشک  یفرار سمیخ یهاباز مثل گذشته از چشم رد،کینگاهم نم گهید

 هام.چشم

 نکن. هیگر_

 !؟یکه بگ یفقط دار نویهام هم! در مقابل گلهنیهم_

 رج شد.خا اشنهیبه آه از س هینفسش شب ارادهیخشکش رو با زبون تَر کرد و نفس گرفت و باز ب یهالب
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رو نداشتم و از  چکسیرو به رو شدن با ه یخودم آمادگ ی. از طرفدادیحکم م یجورنیا یکار طیشرا_

رو  شهی. مطمئنا بعد از مرگ من چشم دشمن زوم مرهیصورت نگ یمالقات گهیسردار دستور داد د یطرف

 .کردندیشک م هامهمون شدیآسوده م التیو خ شدیاز بهبود من راحت م التیو اگه تو خ کمیبستگان نزد

 هام و ادامه داد:دوخت به چشم نگاه

ه اطالع داد بایپاشا رو همکارمون به شک هیاسناد و مدارک عل یداشت. جا یذما نفو یروهاین نیپاشا ب_

ز . ما ایاگهیپرونده ازش خبر داشت نه کس د میبود که تنها ت یسر اتیعمل هیموصل  اتیبود و عمل

. میجرا کنا شینما اشاپ یریدستگ یتا لحظه میمجبور بود میبرده بود یاون فرد پ انتیکه به خ ییجااون

تل به ق یکه زنده بودن من رو لو بده و پاشا برا نیا ایما رو به پاشا برسونه و  تونستیچون اون فرد م

 یدعواقب ب انتیشده اون فرد هم به جرم خ ریکنه. اما حاال که پاشا دستگ ادهیپ یارسوندم دوباره نقشه

 ه.در انتظارش

خون دل  اشهیکه من هر ثان یتلخ یکرد روزها یسع یکار یهالیبا منطق و دل یراحت نی! به همنیهم

بود  ینظام کیمرد هر چند با محبت باز هم  نیندونستم، ا زیگله کردن رو جا گهیکنه. د هیخوردم رو توج

 .یاولش بود و مجبور بودم به صبور تیاولو اشفهیکه کارش و انجام وظ

 شد. ریخاک کربال دستگ یتوپاشا _

 جواب دادن و بعد زمزمه کرد: یانتظارم به فکر فرو رفت و چند لحظه مکث کرد تو طبق

 از جسم من بوده. یکه خال یسر قبر_

 تلخ. یکرد؛ خسته و همراه با حزن نگاهم

 «!خداروشکر»ام گفته من زنده دهیشن یوقت گهیسردار م_

باعث شد بهم اثبات بشه مهر پدرانه  دمیشنیکه م یزیبزنم اما چ یدر جوابش چه حرف دونستمینم

از پدر شدنش خوشحال بشه و از سالمت  تونهیقاتل هم م کی ی. حتشناسهیو قاتل نم ایخالفکار و ماف

از  ییهادل یحتکنه؛  دایراه پ تونستیم یقدرت عشق بود که به هر دل نیتن پسرش خداروشاکر باشه. ا

 جنس سنگ.
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ه از آشپزخونه ک یسوختگ یبه بو توجهیب کردند،یم ینیگلوم سنگ یکه هنوز تو ییهاتیبه شکا توجهیب

 ونیتخت تنم رو حبس کرد م یو اون رو دمیآغوشش خز یبه مکان و زمان تو توجهیبلند شده بود، ب

 امنش و کنار گوشم پچ زد: یبازوها

 .نهیریمثل لبخند خدا ش_

 اعصابم خاموش یهامعناش رو باخته بود و تشنج یتنش شده بودم و حس ناامن یکه مسخ گرما ینیح در

 شده بودند پچ زدم: یو خنث

 ؟یچ_

 بغل گرفتن قرص کامل ماه._

بار  کی یبرا دینقش بست و دلم پر کش بیالرغا لةیام شب لبسته یهالبم. پشت پلک ینشست رو لبخند

ود وجودم کاشته ب یکه تو یمحبت یده شده بود و با نطفهآقا رفتن. آرزوش برآور ارتیبا اون به ز گهید

 قرص کامل شهر قلبش شده بودم.

آغوشش مچاله شدم. نفس گرفتم و عطر حضورش رو به کام  یاز قبل تو شتریشد و ب نیسنگ هامپلک

لو از ممرو با آغوش  شده بود لیمدت بهم تحم نیکه ا ییهاتمام رنج دیبا دم،یخوابیم دیدلم رسوندم. با

 تنم یهاتک سلولبودنش رو به تک دیو نو دمیبخشیو جون دوباره به خودم م کردمیمهرش جبران م

 .دیماه رو بوس یبوسه ینشست و جا میشونیپ یهاش رو. لبرسوندمیم

 دلم خوشه به نور نگاهت ماه دلم. ایدن نیا یکیتار یتو_

 *** 

. نگاه خواب آلودم دور تا دور دمیاز خواب پر یبیمه یکه با صدا شیبه صبح بود و هوا گرگ و م کینزد

 یخردل به بافت یرفتم. دست نییتخت دونفره خواب بود. از تخت پا یفاصله رو یبا کم هانی. آدیاتاق چرخ

سرم انداختم. به محض خروجم از  یتخت برداشتم و رو یو مرتبش کردم. شالم رو از رو دمیرنگم کش

از حد بهش  شیروزها ب نیکه ا یروغن سوخته تهوع یاز دود با صورتم برخورد کرد و بو یادیاتاق حجم ز

. به سمت آشپزخونه شدیم دهیهام شنقدم یصدا یآپارتمان شصت متر یکرد. تو دیدچار بودم رو تشد

هاش دست نینشسته بود و سرش رو ب اپنبلند پشت  هیپا یهایاز صندل یکی یکه رو دمیرفتم و پوالد رو د

 یراهنی. پدادیتر نشون م رهیبه سه روز پاش بود و چرک رنگش رو ت کیرنگ روشن نزد نیگرفته بود. ج
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د و سر یروزها برعکس هوا نیباز کرده بود. ا نهیهاش رو تا وسط ستنش بود که دکمه یابه رنگ سورمه

ن روشن کرده بودند و هر چه زما دور تنش شیآت یکه حلقه گارمرد گر گرفته بود، ان نیا رونیب خبندونی

 تسوخیکه در انتظارش بود م یمرد از داغ نیو گوشت تن ا شدندیها شعله ورتر محلقه نیا گذشتیم

 سان.ان کیروح  انیدل برابر بود با پا کیو مرگ  مردیبود م کیکه نزد یاعدام یدل سوخته با اجرا نیو ا

ب . حالش خراشدیهاش محکم فشرده مدوتا دست ونیزده بود و سرش م هیتک یرو به اپن سنگ هاشآرنج

 .شی... مثل شصت روز پروزی... مثل پرروزیبود، مثل د

 ؟یاومد یک_

 سرخش نگاهم کرد. یهاباال آورد و با چشم ریرو با تأخ سرش

 .شهیم یساعت کی_

 :دمیبه آشپزخونه پا گذاشتم و پرس ارمیرو به روش ب شونشیکه حال پر نیا بدون

 ؟یاگشنه_

 بلند شد: یصندل یاپن چنگ زد و از رو یرو از رو شیگوش

 نه. گهید_

و منتظر نگاهم کرد. سردردش از دو  حوصلهیو ب ستادیاز آشپزخونه خارج بشه که صداش زدم. ا خواست

 بود. دایهاش هوخون چشم یکاسه

 برات گرم کنم؟ درست کرده بودم. ایشام خوراک لوب_

 رینگاه هردومون رو به سمت اون کشوند. انگشتش رو ز هانیآ یکوتاه با تکون سرش رد کرد. صدا یلیخ

 و گفت: دیچشمش کش

 داره. تیحساس ایبه لوب_

 بود. دهیفایکرد لبخند بزنه اما ب یسع

 .زهیریاش به هم مدل و روده_

 برات املت درست کنم. تونمیخب م_

 در جوابم گفت: رفتیم رونیکه از آشپزخونه ب ینیح در

 کردم. دارتونیاز خواب ب دینه، ممنون. ببخش_
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 رد.بودند رفتنش رو تماشا ک شیو تشو یاز نگران زیکه لبر ییهازد و با چشم هیبه سنگ اپن تک هانیآ

 .میمدت مزاحمت شد نیا دیتو ببخش_

 گفت: هانیمنتقل کرد و در جواب آ نیزم یکاناپه به رو یکت چرم و کاله کاسکتش رو از رو پوالد

 چرند نباف. برو بخواب._

 زد: هیکنا هانیآ

 .شندیم داریساعت تازه از خواب ب نیپنج صبحه. مردم ا_

رنگ  نیمرد انگار به ا نی. ادیسرش کش یرو رو یسبز لجن یبود ملحفه دهیکاناپه دراز کش یکه رو پوالد

 گفت: هانیآ یهیبود و زبر و زرنگ، در جواب کنا زیداشت. ت یو وافر دیشد یتهوع آور عالقه

 صبح شد. یک دمی. نفهمزدمیتو شهر دور م_

 برف! نیتو ا_

 یبه موهاش زد و از رو یچنگ یعصب هانیبود که در چنته داشت. آ یپوالد تنها جواب منطق سکوت

 :دیپرس دفعهکیلشون داد و به باال هُ  یشونیپ

 نداره؟ یکه تموم هیچه جور مرخص نیاهواز؟ ا یبرگرد یخوایتو نم_

 .گردمیبرم_

 ؟یک_

 پس فردا._

 ؟یتا سه شنبه هست یعنی نیآها ا_

 مکث کرد و در آخر گفت: پوالد

 و پنج. ستیتا سه شنبه ساعت ب_

 لب نامفهوم زمزمه کردم: ریز

 و پنج. ستیساعت ب_

 بودم انداخت و گفت: ستادهیا وسط آشپزخونه فیبه من که بالتکل ینگاهمین هانیآ

 و پنج. ستیپوالد اسمش رو گذاشته ساعت ب ها،یحکم اعدام یساعت اجرا_
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 نهایخود سخت بود و رفتار آ یروزها به خود نیا یپوالد تو دنیانداختم. د نییو سرم رو پا دمیگز لب

نباتِ پوالد  یگناهیب تیچون از واقع دونست؛یمجرم م کیرو  نیری. اون هنوز هم شکردیترش مسخت

 خبر نداشت و هنوز انگشت اتهامش به سمت قندِ پوالد دراز بود.

انسان،  کینفس  دنیبر یو مخوف، طناب دار برا کیتار یهاو پنج وحشتناک بود. شب ستیساعت ب تصور

و پنج ساعت مرگ بود، ساعت محو شدن  ستیساعت ب قتشیسرزنشگر. حق دیشا ایدلسوزانه  ییهانگاه

 ! انیساعت پا ،ینفسیساعت ب ،یکیدر تار

و  به خودش گرفته بود اهیرنگ داده بود و رنگ س رییتغ بایکه تقر یاتابهیرو پس زدم و به ماه افکارم

رد وآب رو روش باز کردم در اثر برخ ریکه ش نیپرت کرده بود، نگاه دوختم. هم نکیس یپوالد اون رو تو

نگاهم کرد که با  گرانن هانیتشکل شد. آ یبلند شد و دود کم یدیجلز ولز شد یآب با روغن داغ صدا

، احتماال رفت یبهداشت سی. به سروستین ینگران یبرا یابهش فهموندم مسئله یمحو و مصنوع یلبخند

سردش رو  یاپن برداشتم و چا یبود از رو ینماز بخونه. ماگ مخصوص پوالد رو که پر از چا خواستیم

 خشکه،یو احساس م شهیم رید یگاه شه،یسرد م یو چا شهیم رید یکردم. گاه یخال نکیداخل س

فراموش کردن که تمام  یبرا شهیم ریچنان د ی. و گاهرهیدار م یباال گناهیو سر ب شهیم رید یگاه

اما  رهیدار م یتا پا گناهیسر ب»جمله  کی شهیو پنج م ستیتا ساعت ب دنتینفس کش لیدل ات،یدن

 !«رهیدار نم یباال

 یپوالد رو دوست داشتم. عطر دلچسب یدم کردم. چا یمونده از شب قبل رو شستم و چا یباق یهاظرف

 دیشا ی. و شهر«فرستهیبرام م یشهر ه،یاسمش چ دونمینم»گفت  دمیاسمش رو پرس یداشت. وقت

 کهنه خواهش کرده بود: یبغض ونیخسته از م ییبا صدا یپشت گوشاز  شبیهمزاد مادرش بود که د

 .«برام دعا کن ،یشهر ستیدلم خوب ن حالِ»

 روغن سوخته رو یبو یخاله شهر یخوش چا یکه بو دندیغلتیبستر عدد هفت م یها توعقربه بایتقر

هوا سرد  و دیتابیبه داخل نم یآپارتمان آفتاب کیکوچ یکه صبح شده بود؛ اما از پنجره نیدفع کرد. با ا

و  از نور آفتاب یخال وبود  کیبود. تار ریدلگ اومد،یبود. از زمستون چندان خوشم نم دپوشیسف نیو زم

 از مهتاب نبود. یها خبرشب یگاه یحت
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سالن پهن کردم. اول از همه ماگ سبز رنگ پوالد رو پر کردم. اون  یچهارنفره رو تو کیکوچ یسفره

 یاهسفره گذاشتم و نون یرو رو بیس یو کره و مربا ریرنگ. ظرف پنکم هانیپررنگ دوست داشت و آ

 :دمیشنپوالد رو از پشت سرم  یو رو کردم. دلم هوس سنگک تازه داشت. صدا ریز لیمیرو ب اتیب

 رم؟یبرم نون بگ یخوایم_

 .زدم لبخند

 ؟یدینخواب_

 رو از کنار کاسکت برداشت و کوتاه جواب داد: کتش

 .برهیخوابم نم_

رو ف قیخواب عم کیو پنج ادامه داشت؛ بعدش به  ستیتا ساعت ب یخوابیب نیرفت. ا رونیخونه ب از

 نکردن. یاما زندگ دنی. خواب نفس کشرفتیم

ها کنشسته بود. سنگ اهشیلخت س یموها یرف ال به البرگشت صورتش از سرما سرخ شده بود و ب یوقت

تخت نشسته بود و  یصبحانه صدا زدم، رو یرو برا هانی. آدیموهاش کش نیب یرو به دستم داد و دست

 یصدا دفعهکیاما  زد؛یم یلبخند مصنوع زد،یافکارش غرق بود. کم حرف م یسه روز تو نیمثل تمام ا

زخم حاال  نیدلش هنوز درد داشت و ا ینه؛ اما زخم رو اشنهیس ی. زخم رودیرسیآهش به گوشم م

 .افتییحاالها بهبود نم

و  کردمیماه گرفته بودم فکر م نیآخر ا یکه برا ی. من به وقت سونوگرافمیسفره هر سه ساکت بود دور

 داشت یبه پوالد که انگار سع یچشم ریز دادیم یهاش بازانگشت نیرو ب یاکه لقمه یدر حال هانیآ

 حل کنه نگاه دوخته بود. یرو داخل چا یسنگ

 جمع رو شکوند: سکوت

 حال مادرم چطوره؟_

 کردیم کیکه ماگ رو به لبش نزد یخره دست از چرخوندن قاشق داخل ماگ، برداشت و زماناألب پوالد

 جواب داد:

 خوبه._

 :دیپرس رمنتظرهیو غ مقدمهیب هانیآ
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 ؟یخوب ؟یتو چ_

 بود. شخندیدر واقع ن یعنیلبخند زد،  پوالد

 که باشم. کنمیم یسع_

 کنم؟یحس نم طورنیاما من ا_

وش اش خامکاناپه بود و صفحه یکه رو شیبه گوش یمانع جواب دادن پوالد شد. نگاه یزنگ گوش یصدا

 و گفت: هانیآ یصورت جد یانداخت. چشم برگردوند رو شدیو روشن م

 هی فقط نیو پنج سخته بعد از ا ستیکردم. فقط تا ساعت ب نگران نباش. من به از دست دادن عادت_

 مفرطه. یحسیب

 انهیو من و آ زدیم ادیآهنگ زنگ هم حال بد پوالد رو فر یجاش بلند شد و به سمت کاناپه رفت. حت از

 .اومدیاز دستمون بر نم یاما کار دمیشنیم

 

My heart can't take this damang 

 رهیصدمه رو بپذ نیا تونهینم قلبم

And the way I feel, can't stand it 

 تحمل کنم تونمینم کنمیکه احساس م یطورنیا و

Mmm, baby, I don't understand it 

 کنمیدرک نم نویمن ا زمیعز

Girl, you're makin' it hard fir me 

 یکنیواسم سخت م نویا یدار دختر

Girl, you're makin' it hard fir me 

 یکنیواسم سخت م نویا یدار دختر

 

 آهنگ رو قطع کرد. یپوالد با وصل تماس صدا و

 .یاول صبح هری. خِ ینجف یسالم آقا_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1193 
 

هاش نگاهش قرارش داده بود و حالت نیبذره ریز فشردیمشتش م نیچاقو رو ب یکه دسته یدر حال هانیآ

ت و پاش نشس یهم تشنج اعصاب بود. دستم رو دیشا ایرو به جنون  ی. از شدت نگرانکردیرو کنکاش م

 هام گره زد.نگاهش رو به چشم

 نگران نباش._

 م از دست بدم.رو ه پوالد خوامیمن همه رو از دست دادم نم_

درست و غلط رو فراموش کرده بودم.  ی. معنکردیناراحتم م کردیکه وجود مادرش رو انکار م نیا

دم رو پنهان کرده بود حق ب شیو آرامش پسرش پدر واقع یفظ زندگح یبه سمن که برا دیبا دونستمینم

نگ به ر تهکابوسِ آغش کی یتو دفعهکیکه تمام باورش شده بود پدرش سرهنگ زرنگار و  هانیبه آ ای

کنار اومدن باهاش.  یهم بوده و هنوز زوده برا دینبوده و شا یباور واقع نیبود ا دهیباروت فهم یخون و بو

 چکسیسرهنگ بشه؟ قطعا ه یبرا هانیقلب آ دنیمانع کوب تونستیم یقطعا قلب به خون حاکم بود و ک

 بشند. هانیآ ینتونسته بودند مانع مهر سرهنگ برا زیطور که سردار و عزهمون

 .یدیتو اونو از دست نم_

 بودم. نیریش یچون من مسئول پرونده دم؛یم_

ا فقط که الن فی. حادین رونیاز در اون باشگاهِ خراب شده ب تیقسم داده بود واقع نیریکه ش فی...! حفیح

حق داشت که نذاره خواهر کوچولوش  نیریو ش شدیم ینفر قربان کیوسط  نیکه ا فیهفده سال داشت. ح

 تاوان بده.

 یهاش انگار چراغونشمهم بودند؛ اما چ پیهاش کتماس رو قطع کرد. شوکه به سمت ما برگشت. لب پوالد

زده لب باز کرد و انگار که  رتیبه تن کرده بودند. ح یو رنگ شاد زدندیبرق م طورنیشده بودند که ا

 خواب باشه ناباور زمزمه کرد:

 کرده. یمعرف یسه نصف شب فروز خودش رو به آگاه_

رو  میچا وانیمحو ل یکه با لبخند یزده موند و من در حال رتیهم درست مثل پوالد شوکه و ح هانیآ

 با خودم نجوا کردم: کردمیم نیریش

 چیه شهیم ادآوریو  کنهیشده؛ اما درست همون لحظه خدا اعالم حضور م ریکه د میکنیفکر م یگاه_

 .ستین ریوقت د
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***     

 رونیب غرق در اخم نشسته بود و به یبا صورت یانداختم. کنارم ناراض هانیبه آ ینگاهمیرو بستم و ن کمربند

 بردم: نیرو از ب موننیچشم دوخته بود. سکوت ب

 کمربندت رو ببند._

 یبا اعصاب و ادیب شیپ یبحث خواستینشدم. دلم نم چشیگرفت و اعتنا نکرد. اصرار نکردم و پاپ دهینشن

 نیدرون ا یم بود؛ اما غوغاکه در ظاهر آرو کردمیآرومش م دیبا مادرش رو به رو بشه. با ختهیبه هم ر

 یاشهگو ایتونست بخوابه. یو تا خود صبح نم دیپریاز خواب م دفعهکیکه  دمیدیها ممرد رو نصف شب

 یبارها و بارها طول و عرض اتاق رو تو ای زد،یانگشتش زل م یتو قیو به انگشتر عق نشستیاز تخت م

چون خودش  ستم؛یشاهد حال بدش ن کردمیو تظاهر م زدمیو من خودم رو به خواب م زدیقدم م یکیتار

مادرش و پاشا  یدوست نداشت از گذشته ارم،یرو به روش ب یزی. دوست نداشت چخواستیرو م نیهم

 که دوست نداشت پاشا پدرش خطاب بشه. کردمیحرف بزنم، و کامال درک م

 نیاز برف بود. هوا سوز داشت و سرما استخون شکن شده بود و راستش از ا دهیمشهد پوش یهاابونیخ

و آغاز بهار و  خواستیرو م هانیآ یسرد و سکوت افسرده یروزها نیا انیزمستون متنفر بودم. دلم پا

 یصاحب درجه رهسردار بهش اطالع داد ارتقا مقام گرفته و دوبا یوقت یاش رو. حتطلوع لبخند ساده

 نشد و به خودش طعنه زده بود: جادیصورتش ا یتو یرییشده تغ یسرگرد

 ؟یرچیمبه دام انداختن پدرم پاشا دِ ونیمد ایخون پدرم سرهنگ احمد زرنگارم  ونیدرجه رو مد نیا_

م بود. کردنش از اعدا دایو نجات پ نیریش یاعتراف فروز و تبرئه ریزمستون دلگ نیا دبخشیخبر نو تنها

از  نیریو ش رهیرو به گردن بگ شهیش صدگرمیکرده تا اون س دیرو تهد نیریفروز اعتراف کرده بود که ش

 دمکریو احساس م بودنگفته  یزیکار رو کرده. از الن و کشته شدن پدرش چ نیاش اترس جون خانواده

 نیریزمان اعدام ش یهر چ»که فروز گفته  گفتیفروز مشکوکه؛ اما پوالد م یرمنتظرهیاعتراف غ نیا

 !«دادیو عذاب وجدان آزارم م شدیم شتریب رهیکه به خاطر جرم من بم نیترسم از ا شدیم ترکینزد

هاش انداختم. چقدر چشم هانیبه آ یشد و با استرس نگاه قیدلشوره به تنم تزر میشد کیباغ که نزد به

 جلوه کنه! بهیغر تونستیسمن م یمرد برا نیسرد بودند، چقدر ا
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ردم رو داخل ب نیماش یدر رو باز کرد. متوجه شدم که وقت عایسر نیبوق ماش یزدم و نگهبان با صدا بوق

ترمز قرار  یمشتش نشست. پام رو رو یدستم از فرمون جدا و به رو کی. پاش مشت شد یدستش رو

مشتش  مادستم کم شد؛ ا ریهاش زاز انقباض انگشت ی. کمبه طرفش برگشتم نیگرفت و با توقف ماش

 باز نشد.

 که اون خانوم مادرته. یفراموش نکن خوامیم هانیآ_

د پوال گهید یقهی. تا ده دقمیریو م میکنیرو جمع م لمونی. وسایکس دنید یبرا جانیا ومدمیمن ن_

 .رسهیبار محمل ونیهمراه با کام

 یاز جنس گرما یقلب گهید اشنهیس یهاش سرد و سخت بود. انگار توبه چشم هیهم درست شب صداش

بود.  دهیحکومت به تاج و تخت رس یبرا اشنهیس یتو یخیقلب  کیتپنده موجود نبود و  یخون و نبض

 تیقعوا کردمیطور که فکر مهمون یعنی نیمطلق، کرده بود و ا یمهریب کیاون همه مهر  نیگزیجا

 بوده. ریمَرد من تلخ و نفسگ یبرا

 کردم: اصرار

 ممکنه از شدت استرس نهیقلبش رو عمل کرده و اگه تو رو نب یچهی. درینیالزمه که مادرت رو بب هانیآ_

 و اضطراب دوباره حالش بد بشه.

 .یانکار نشدن یکرد، طلبکار، با خشم و حرص نگاهم

 که سردار گفت قاتل سرهنگ زرنگار پدرمه. یحال منم بد شد؛ وقت_

 اهشیس یهاکه صداش رعشه گرفت و مردمک شیصوت یتارها ونیزمستون بستر پهن کرد م یسرما انگار

 .دندیلرز

مردم.  بانهیغر بیاون کشور غر یاما من مردم مهرو. من تو کنند؛یم بیهمه خبر مرگم رو دارند تکذ_

 .حرکهمت یمرده هیدرست مثل  تیهویرو کشت و آدم ب تمیشونه گرفت. هورو نه باورهام رو ن امنهیپاشا س

 زده نگاهش کردم و اون تلخ اما صادقانه ادامه داد:و غم دیناام

 بطنته. یتو یدارم تنها به خاطر بچه ستادنیاگه االن هستم و توان ا_
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 شتریب گهیکردم، بهتر بود د . من تالش خودم روشیخال یجا یشد و نگاه من جاموند رو ادهیپ نیماش از

 باغ دنبال یرو به نما شیخیخارج شدم و نگاه  نیاون و مادرش دخالت نکنم. از ماش یرابطه یتو نیاز ا

 کردم. پوزخند زد:

ه باغم ن نیبرم؛ چون نه من متعلق به ا خوامیپدرمه؛ اما االن فقط م ادگاری جانیا کردمیروز فکر م هی_

 .باغ متعلق به من نیا

 افکار خودتو عذاب نده. سرهنگ تو رو مثل پسرش دوست داشته. نیبا ا_

 مثل پسرش! اما خود پسرش نبودم._

 ؟یبه عنوان پدرت دوستش ندار گهید یدیرو فهم تیحاال که واقع یعنی_

 سوز سرما در هوا پخش شد و آهسته جواب داد: یتو گاریو نفسش درست مثل دود س دیکش آه

 چرا؟ یدونیاجازه ندارم از پاشا نفرت داشته باشم. م گهید یمن حت_

 زد: پوزخند

 اون پدرمه. گندیچون م_

 تر ادامه داد:هام و محکمدوخت به چشم نگاه

 چرا؟ یدونیسرهنگ احمد زرنگار رو هنوزم دوست دارم. م_

 حسرت. یاما همراه با چاشن ؛یدوست داشتن یهازد، از همون ساده لبخند

 کرد. یبرام پدرچون اون _

 ریدستم جون باخت و درگ یهاش. سرماانگشت یهام رو سر دادم البه روش زدم و انگشت یلبخند

و  ها نگاهش کنمساعت خواستیچنان به تنش نشسته بود که دلم م یشمیدستش شد. بافت  یگرما

لک  مچه پنهون دل هیقو از خدا که پنهون نبود از ب دادیتر نشون مپهنش رو پهن یهاشونه یاورکت مشک

بدون ترس و واهمه، از برگشتنش، از حضورش،  یقیدقا یو برا اشنهیس یآسوده سر بذارم رو یزده بود دَم

از مراسم  یتلخ یهاش، نه خاطرهچشم یاز آغوش امنش لذت ببرم. نه حرف گذشته باشه و نه سرما

بازوهاش  ونیجهان م یغوغاکه فارغ ز  یمن از پاشا، تنها من باشم و اون. یباشه و نه حرف یصور یعزادار

 و دردش رو مرهم بشم. اشنهیس یبشم و بوسه بزنم به زخم رو دهیبه اسارت کش

 :دمیباغ راه افتاد که متعجب پرس یو به سمت انبار دیرو کش دستم
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 م؟یریداخل نم_

 .میندار یداخل کار_

 اتاق خوابمون رو من هنوز جمع نکردم. لیاما وسا_

 بعدا سها و سارگل جمع کنند. گمیم_

و که ما ر ریمس رییبود. تغ ستادهیمشتاق و منتظر ا وونیا یو ناراحت به سمن نگاه کردم که رو متاسف

 یهاپله یکرد تا رو شیهمراه عیکه سها سر ادیب نییها پاو خواست از پله دیلبش پر کش یلبخند رو دید

 امهیهزبه ج یبود. نگاه ستهب خیباز کرد، در اثر سرما  یرو به سخت یدر انبار هانیبسته سر نخوره. آ خی

 یه. نگاشدندیم دهیسقف مشترکمون چ ریو ز هانیخودم و آ یخونه یانداختم که تا چند ساعت بعد تو

 بود و دهیچیهاش پدور شونه یمشک یشال دم،یرو د حانهیبه پشت سرم انداختم و پشت سر سمن ر

بود زبونش رو  دایو از نگاهش پ داشتیقدم برم یجد یفل. محکم و با صورتق نهیس یهاش رودست

 کردن. یزخم زدن و زخم یکرده برا زیتند و ت یحساب

 بیرو از ج شی. گوشرهیبگ دهیرو نشن شدیم کیکه بهمون نزد ییهاقدم یصدا کردیم یسع هانیآ

 و با پوالد تماس گرفت. دیکش رونیاورکت ب

 ؟یرسیم یک_

 در جوابش لبخند زد. هانیلب داشت سالم کرد و آ یخوشحال رو یکه لبخند یدر حال سها

 ؟یخواهر یخوب_

جا داد و برعکس  هانیآ یآغوش باز شده یبرد و خودش رو تو ادیلحظه حال مادرش رو از  کی یبرا سها

 کرد و با بغض گفت: انیاحساس درونش رو ع هراس،یو ب خجالتیگذشته ب

 یکه نبود ییسخت بود. من روزها یستین شمونیپ گهیکه د نیداداش. فکر ا یازندهچه خوبه که _

 داداش پوالد. یدوست دارم، درست به اندازه یلیخ دمیفهم

 .دیرو به مشام کش شیدار خواهر ته تغارگل یتر بغلش گرفت و عطر روسرمحکم هانیآ

 .یسارگل دوست داشتم و دارم گلِ ته تغار یوقت نشد که بگم؛ اما من هم تو رو به اندازه چیه_

و دلتنگ  تابیبه جلو گذاشت و ب یرفت سمن قدم رونیب هانیکه از آغوش آ نیو هم دیخند زیر سها

 صدا زد:
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 .هانیآ_

چشم سمن حلقه بسته بود  یدو کاسه یادب سالم کرد. اشک تو یبه مادرش چشم دوخت و از رو هانیآ

 کینزد هانیبود به آ دایسستش پ یهاهاش و قدماز لرزش دست یه ناتوانک نی. با ادیخندیهاش مو لب

 رو لمس کرد. هانیصورت آ اشدهیمرتعش و چروک یهاشد و با دست

 من؟ هانیآ ؟یخودت_

 .دیمحزون خند هانیآ

 .دهیکه تمام عمرش دروغ شن تمیهویمرد ب هی. ستمین هانیآ گهی. من دستمینه مادر من ن_

برد. نوع نگاهش  نییرو از صورتش جدا کرد و پا کردیکه نوازشش م یدست مادرش رو گرفت و دست مچ

ال گذرونده و حا هودهیب یامزرعه یبود که تمام عمرش رو تو یو لبخند لبش درست مثل مترسک نیغمگ

 دارند. یو رنجور شده؛ اما هنوز ازش توقع نگهبان ریپ

باختم مادر.  اتیاون عمل ی. من خودمو توهیهست، شکسته! خود باختگ یهر چ گهیمادر. د ستمیمن ن_

 پدرمه. گندیباختم که م یمن به مرد

ه زبون ب ترنیتر و غمگبود و هربار تلخ دهیاز زبونش شن ادیروزها ز نیا یجمله رو تو نیگند پدرمه...! ا یم

 سفانه نبود.أبوسه؛ اما نبود، متکا کی زیداشت همه چ دی. هنوز باور نکرده بود و هنوز امآورشیم

از هم باز شدند و صداش انگار از قعر  یهاش به سختسمن نشست و لب یدهیصورت رنگ پر یرو اشک

 چاه باال اومد:

 .نندیبیتو منو گناهکار نم یهاداشتم حداقل چشم دیمن ام_

مادرش. هم  یبهیحال غر نیاز صورت آشنا و در ع گرفتیچشم نم یاو لحظه کردینگاهش م هانیآ

 یرو به رو بشه که از خشت دروغ براش سقف یاز مالقات. سخت بود با زن یزن بود و هم فرار نیدلتنگ ا

رو داشت.  ذشتهنه اون اعتماد محکم گ گهیمادر رو داشت و د نیآروم ساخته بود. نه دلِ دل کندن از ا

در جواب حزن  موندمیعاجز م یمدت به من زده بود و من گاه نیا یبود که تو ییهاهمه حرف هانیا

 صداش اظهار نظر کنم.

 رونیبه آه ب هیانداخت و نفسش رو شب نییمادرش رو با نوک انگشت شستش گرفت و سرش رو پا اشک

 داد.
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 ...دیمادر من دیشما گناهکار هم که باش_

 گفت: دادیسر م یعصب یاکه قهقهه یحرفش رفت و در حال ونیبا عتاب به م حانهیر

 اگه دختر د،یاگه قاتل پدر من هم باش د،یشما اگه گناهکار هم باش گهیزن عمو. راست م گهیراست م_

که  یمنم. اون ستیکه پدرش ن یسرشه اون یرو تونهیو سا دی. بازم هستدیبازم مادرش دیهم باش یفرار

 منم. من! دیکرد کسشیکه ب یتنهاست منم. اون

هم گذاشت. سخت نفس  یهم فشرد و پلک رو یتر. لب رومشت شد و سرش فرو افتاده هانیآ یهادست

 قلب عزادارش. ینشه به رو یشترینزنه و ن یحرف حانهیتر لب فرو بست تا در جواب رگرفت و سخت

زوش با هانیبود سمن سقوط کنه آ کیکه نزد نیکنار زد و هم هانیسمن رو از مقابل آ مالحظهیب حانهیر

ت با جسار حانهینگفت. ر یزینگاه کرد اما چ حانهیگرفت و مانع افتادنش شد. با خشم و غضب به ر رو

 گفت: شخندیو با ر ستادیمقابلش ا

م قلب یجعل شیجواب آزما هیروز با  کیکه  یمن یبرا هیدنیاز عرش به فرش خوردنت د گردجناب سر_

 .یشد دهیکش اهایخفت ماف ری. از اوج عزت زرنگارها به زیرو شکوند

 صداش رو دو برابر: ریرو برانداز کرد و تحق هانیآ یسر تا پا زشیت یهاچشم با

و  یکالم بشم چه برسه به همسرکه باهات هم یستین یدر حد یحت نمیبیرو م تیواقع تیحاال که هو_

 !یهمسفر

 کرد و تندتر تاخت: یظیو اخم غل دیدر هم کش ابرو

 شهیهم یزرنگارها برا یهیسا ریباغ و از ز نیو از ا ریآت و آشغاال، دست مادر و خواهرتم بگ نیعالوه بر ا_

 گمشو.

. دنیمحکومش کرده بود به شن رحمیب یاینبود؛ اما دست دن هانیکه حق آ ییهانیبه درد اومد از توه دلم

 نیتنها به ا زبون،یو ب عاریب ایباشه  عرضهیکه ب نیا ینزد، نه برا یحرف حانهیر یهانیدر جواب توه

رو  حانهیسابق مادرش پدر ر مسرخاطر که پاشا، ه نیخاطر که از قاتل بودن پاشا شرمنده بود، تنها به ا

واستم که خ نیکند و هم هانینگاه مغرورش رو از صورت آ حانهی. رکشته بود سرانجامیعشق ب کیبه خاطر 

 حانهیبا حرکت دستش مانعم شد و در جواب ر هانیآ حانه،یر یکردن وجدان خفته داریب یلب باز کنم برا

 گفت:
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 خانوم. حاللم کن. حانهیتو بود ر یتاوان دل شکسته دیشا ت،یدلم شکست از واقع اتیاون عمل یتو_

 هانیه آهاش بچشم یکه حلقه بسته بود تو یو با اشک ستادیلحظه ا کیپوش  دیسف اطیوسط ح حانهیر

 نگاهش رو به من دوخت و گفت: هانینگاه کرد و آ

 یدل بلکه هزاران دل رو برا کیبرگرده به عقب بازم حاضرم نه تنها  ایاما اگه دن اد؛یخدا قهرش ب دیشا_

 بشکنم. دنیبه تو رس

 دیخندیم زیسها که ر یو افسوس نگاه سمن و شرم دخترانه حانهیبه اشک چشم ر توجهیکردم، ب یتبسم

داشت. لبخند زدم به مهر صداش، به عشق نهان نگاهش و اون چشم  نشینمک یدر پنهان خنده یو سع

 هام.باز لب یبرنداشت از غنچه

سمن جا پهن  یماتم زده یچهره ی. هراس رودیکارگر از راه رس یبار و تعدادحمل ونیهمراه با کام پوالد

 :دیکرد و پرس

 د؟یریکجا م_

 زد و جوابش رو داد: شخندین پوالد

 .دیندار ییکه شما توش جا ییون. جاشخونه_

 راه نندازه. یبا هشدار صداش زد و اخطار داد که بحث هانیآ

 .ونیداخل کام میرو بذار لیزودتر وسا میکمک کن ایب_

 ؟یهنوز کامل خوب نشد ستین تیانگار حال_

 برم. جانیهرچه زودتر از ا خوامیم_

 :دیخند یبهت زده و عصب سمن

 من انقدر سخت شده؟ دنیچرا؟ د_

 .دیبر دیگفت؟ شما هم با یخانوم چ حانهیر نیدیمگه نشن_

 .هانیآ دهیپدرتو م یباغ بو نیبرام ساخت بگذرم؟ ا جانیکه پدرت ا یکجا برم؟ چطور از خاطرات_

 زد: شین پوالد

 پاشا؟ ایسرهنگ  ؟یکیکدوم _
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اراحتش ن یچیه گهید ر،ینه دلخور شد و نه دلگ هانی. آدیخند نهیاما با ک ؛الیخینگاهش کردم که ب تند

 که تجربه کرده بود. یبود در برابر درد چیه هاهیو کنا شین نیبود و ا دهیرو د یاهیتا ته س کرد،ینم

 گفت: سها

 داداش. میرو ندار ییما که جا یباغ سهم داره، از طرف نیاما سارگل هم از ا_

 پوالد در جوابش گفت: هانیاز آ قبل

 خودمه. شیکوچولو تو جات پ کروبیم_

با  تونستیطور که مهاش عبور کرد. پوالد همونو سه فاز از چشم یبا ذوق لبخند زد و برق س سها

 ه.برسون و اوج رجبا محبتش سها رو به اَ تونستیتا همون حد هم م ارهیقلب سمن رو به درد ب هاشیتلخ

 یوارد نشه؛ اما با حرف امهیبه جهز یاباشم که صدمه نیحواسم رو بدم به کارگرها و مراقب ا کردمیم یسع

م قلب یخون تو انیشدم و جر ستولینه تنها مات موندم بلکه حس کردم دچار آس یاکه سمن زد لحظه

 متوقف شد.

 یچرا؟ چون گذشته ؟یهام بگذراز من و مادرانه یخوایم ؟یدختر بساز نیبا ا تویزندگ یبر یخوایم_

 نیبه ازدواج با پدر ا مدم؟ چون به خاطر آرامش تو تن دادخودت ازت پنهان کر شیآسا ینحسم رو برا

من  نگاهت نسبت به ینه تو گهیتو دهنش تا درشت بار مادرت نکنه؟ چرا د یزنیچرا نم القبا؟ی یپسره

 کی یک یزدم و برا شیعمر خودم رو به آب و آت کی یک یمن برا ؟یصدات محبت یو نه تو هیاحترام

! تو یسردار شدم؟ برا یشب باز مهیو عروسک خ یمرتض یهاو تن دادم به خواسته دمیشن دیعمر تهد

 ؟یارو پنهان ک ییدروغگو اطربه خ ؟یبه چه جرم ؟ینکرده کنار گذاشت یکه منو به خاطر خطا ییتو یبرا

نار االن وقتشه زنتم ک ی. اگه منو کنار گذاشتگمیم یچ نیآره؟ هه پسرم پس خوب گوشاتو باز کن و بب

 باخبر بود. تیچون مهرو هم از واقع ؛یبذار

 کرد: دیکأشوکه به مادرش زل زد و سمن ت هانیآ

 .تیاز تمام واقع_

 :دمینال

 سمن خانوم!_



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1212 
 

کلفت رو از گلوش فاصله داد، احتماال راه نفسش بسته شده  یقهیچفت بافتش چنگ زد و  یقهیبه  هانیآ

زده لب باز  رتیمات مونده بودند. ح شیاتیح یهابشه؛ اما تمام اندام هاشهیداشت هوا وارد ر یبود و سع

 کرد:

 داره؟ قتیمهرو حق_

 .ستین گهیطور که مادرت ماون_

زن تنها با  نیا یدر جواب نمک نشناس و خودخواه شده بود و من رحمیاز شدت حسادت دوباره ب سمن

 تاسف پوزخند زدم.

 زنتم م،پنهان کردرو ازت  تیواقع من دروغگوام زنتم هست. اگه منکه گفتم. اگه  طورهنیهم قایدق_

 .یوقتشه زنتم کنار بذار گهید یکرد. اگه منو کنار گذاشت همین کارو

 گفت: پوالد

پسرته اما  یآرزوت خوشبخت یگیم ه؟یهدفت چ ؟یخوایم ی. تو چدیترس دیسمن خانوم! از تو با یوا_

. متنیبیمادر؟ پس چرا من مادر نم ؟یهست ی! تو کیریگیاعتمادشو نسبت به صحت آرزوهاش نشونه م

 .یستیکه دفن کردم و به خاک سپردم ن یبه اون مادر هیتو اصال شب

 بود: هانیسمن به آ خطاب

 .یدختر همراه بش نیو با ا یکن ینخوردم که حاال پشتم رو خال گریعمر به خاطرت خون ج هی_

 بلند تا بشنوه و باور کنه: یلیداد زد، بلند... خ پوالد

 اش.دختر زنشه، مادر بچه نیا_

 زد: ادیکامال آشکار فر یراق شد و با عشقبار در مقابل پوالد بُ نیهم ا سمن

 مردم. مادرش! نیمنم مادر ا_

 برسه. شیبردار، بذار بره به زندگ یدست از خودخواه_

که تماماً  یکه فداش کردم؟ عمر یجوون ؟یمرد چ نیا یبه پا ختمیکه ر یزندگ ؟یمن چ یپس زندگ_

 ؟یاون چ شیآسا یتالش برا یخالصه شد تو

 هم با عتاب خطاب به سمن داد زد: پوالد
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اش انجام بده. در قبال زن و بچه شوفهی. حاالم بذار اون وظیانجام داد توفهیوظ ؟یذاریرو م یمنت چ_

بابا  ؟یبس نبود؟ حاال پوست و استخونش رو هم نشونه گرفت دیدست از سرش بردار. روحش رو نابود کرد

 سمن خانوم. زادیدست مر زاد،یدست مر

 قدم برداشتم و خواهش کردم: هانیبه سمت آ شیتشو با

 .ستین یکنیطور که تو فکر مبدم. اصال اون حیبذار توض_

 زد. پوزخند

 ات؟یعمل نیو نرم به ا یتا مانعم بش یزدیچنگ م یسمانیبه هر ر نیواسه هم_

و  مدونستیبود، که م نیهم تیباورهاش نسبت به من هم از هم بپاشه؛ اما واقع دمیگرفت و ترس بغضم

 دهیدر توان قلبم نبود. درست مثل سمن که شن دنشیفرو پاش دنینگفتم. نگفتم؛ چون دوستش داشتم و د

 کی. ما هر دو از هسرهنگ رو از دست ند یهاهست؛ اما پنهان کرده بود چون عاشقانه یبود پاشا قاتل عل

 عاشقانه. یهایعاشقانه. خودخواه یهااز جنس اشتباهات عاشقانه. دروغ م،یجنس بود

تر ستهخ ش،یپ یقهیدق ستیاز ب ترنیاهم کرد، غمگبه موهاش چنگ انداخت. نگ شونیآشفته و پر هانیآ

 جمله بود: کیمن تنها  حیبشه؛ اما توض نیکه تسک یحیتوض دنیشن ی. منتظر بود براتروسیمأ یو حت

 نگفتم، تنها به خاطر خودت._

مبهم.  الیخ کیتو صادقانه ست نه  یایرو کردمی. فکر میباهام رو راست یکیتو  کردمیفکر م میتو زندگ_

 .یاطرافتو هنوز نشناخت یهاآدم یکه بفهم یاز اون روز یوا

ه ک یتیدرد واقع یچشم بست رو هانیاما آ فتم؛یمرد ب نیسمن به هدفش برسه و از چشم ا دمیترس

 گفت: کردیکه از کنارم عبور م ینیبود و در ح دهیصورتش کوب یتو یرحمیمادرش با ب

 .نمتیبیمون مخونه یتو_

 کرد: انیبرگشت؛ اما سمن طغ امنهیشدم و نفس به س آسوده

 !هانیآ_

 ادیزد. الزم بود که فر ادیبرگشت و فر دفعهکیمادرش به ستوه اومده بود که  یهایاز خودخواه هانیآ

 بزنه تا راه نفسش باز بشه:
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ال وص یوصلت اجبار کیکه با تن داد به  یزن منه. همون یخرابش کن یدار یکه سع یدختر نیمادر ا_

ه ک ی. هموندیکش رونیب ادیکه دخترتو از منجالب اعت یدلِ عاشقِ سارگلمون به معشوقش شد. همون

که  یهموندار کنه. ناموسمون رو لکه ناموسیب یکه نذاشت کاوه یشد. همون مونیمرهم درد ته تغار

ه، مه، دروغم که بگهدختر مادر بچ نیپدرم نشسته بودم، شد. مادر ا یسال به عزا ستیکه ب یلبخند من

 ی. به اندازهتر بهش بگمنُه ماه از گل نازک نیمه و من از سگ کمترم اگه تو اخطاهم که بکنه مادر بچه

باغ  نیا یاومد و پا گذاشت تو رونیپدرش ب یپر قو یرو داده. از ال ینظام کیتاوان ازدواج با  یکاف

باز نکرد. عقب ننشست و تماشا نکرد اومد  تیتک مشکالتمون شد؛ اما لب به شکاتک یمنحوس و قاط

درم پ یدیفهم یمگه وقت ذارم،ی. مادر من شما رو کنار نذاشتم و نمکه تونست کمک کرد ییجلو و تا جا

رد تلخ وجود اون م قتیکه حاال من به خاطر حق یگذاشت نارش بودم کرو که بچه یمن هیخالفکار فرار هی

 یناوج جوو یتو ،یمادرم یهم که کرده باش یپنهان کار ،یمادرم یتو رو کنار بذارم؟ دروغم که گفته باش

و من به  یبازم مادرم یفرار هم که کرده باش یواه یاهایبه رو دنیرس یامن پدرتم برا یاز خونه یو خام

به درد خودم  یبذار چند روز کنمیهش مباشم. فقط خوا ریاگه دلگ یدارم، حت تحکم قدساتت دوس

 رو سر و سامون بدم. میلعنت ی. بذار زندگرمیبم

هاش سرخ کرده چشم دیسف یرو داخل حدقه هارگیکه صداش رو بم و مو یمن اشاره کرد و با بغض به

 بود ادامه داد:

 یمدت کوتاه سخت نیهم یده سال تو یکه زنم شده اما به اندازه ستیسال هم ن کیام. جلوش شرمنده_

 یفسکنم. فرصت بده ن دایخودم و زنم برسم. فرصت بده خودمو پ یبه زندگ ی. فرصت بده چند روزدهیکش

 و غم هامو هضم کنم. رمیوجود اون کوچولو بگ یبرا یچاق کنم. فرصت بده جشن

 شکست. انیو بغضش کامال ع دیچک اشکش

 کنم. دایام رو پگم شده تیمادر فرصت بده هو_

 بغضش ادامه داد: یتر از قبل از ال به الو سخت آروم

 شدم محتاج مرگم نکن. زاریب یترم نکن. از زندگام مادر، خستهام. خستهخسته_

گرفته حرف نزد بلکه با  یو دل یزخم ییبا صدا بارنیاش رو پاک کرد و اگونه یگرفت و اشک رو نفس

 کرد: دیتهد یتلخ
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صبرم پر شده  یکاسه کنمیپوالد فرار کنم. حس م نیو ع رمیام رو بگنکن دست زن و بچه یکار_

 نکن مادر. زشیلبر

و گرفتن تقاص از سمنِ درمونده،  یتالف یکرد و رفت و پوالد هنوز زخم غرورش تازه بود که برا پشت

 گفت:

 یکه آقامرتض یه، مثل روزندار یدر پ یرفتن برگشت نیسمن خانوم رفتنش رو خوب تماشا کن چون ا_

 .هم برنگشتم تیبعد از برمال شدن واقع یو حت یو رفتنم رو تماشا کرد رونیباغ پرتم کرد ب نیاز ا

ا ب داشت،یرو نظاره کرد. از پا افتاده بود که سست قدم برم هانیسست آ یهاقدم ونیبا چشم گر سمن

و  مرد نشسته بود نیا یهاشونه یرو ایفرو افتاد که انگار تمام غم دن ییهاو شونه دهینسبتاً خم یکمر

ا همراه ب عیسر رشتابمپ یهاقدم دنیو با د ستادی. صداش زدم و ادمیمجبور به حمل بود. به سمتش دو

 غضب تشر زد:

 ندو. یبرف نیزم یرو _

ستن و هراس شک دیترسیخوردنم م زیمونده رو خودش پر کرد و بازوم رو گرفت. انگار که از ل یباق یفاصله

 رو داشت. امشهیبار ش

 ؟یریکجا م_

 داشتم نگاهم کنه و بگه که هنوز دوستم داره. اجیبود و من احت یهام فرارنگاه کردن به چشم از

 قدم بزنم. با پوالد برو خونه. رمیم_

 .مینیمون رو بچاما قرار بود با هم خونه_

 دارم هوا بخورم. ازیام. نخونه گهیتا دو ساعت د_

 خودش عاجزانه زمزمه کردم: نیرو گرفتم و درست ع هاشدست

 .یدارم کنارم باش ازین_

 یهارو به آغوش مردمک اهشیس یهاهم فشرد. چشم که باز کرد مردمک یهم گذاشت و لب رو یرو پلک

 دلتنگ و محتاجم رسوند و لب زد:

 که دوست دارم. فی... حفیفرار کنم اما ح یسرت داد بزنم، گله کنم و حت خوادیدلم م_

 بدون ترس از رفتنش و هراس دل کندنش. دم،یخند
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 منم دوست دارم._

*** 

 خوبه؟_

 ام گذاشتم و با وسواس قاب عکس رو برانداز کردم.چونه ریرو ز دستم

 کجه. کمینه. _

 :دینال یقاب و خسته و عاص یچرخوند رو چشم

 هم خوبه. یلیخ_

 لبم نقش یرو یتمندیرضا یکردم. لبخند لیبه چپ متما یکت کردم و قاب رو کمحر واریسمت د به

 بست.

 االن خوب شد._

 کجه!_

 بهش رفتم. یاغره چشم

 ؟یدار دید یخطا_

 :دیبُراق شده نگاهم کرد و متعجب پرس ییهاچشم با

 عکس کجه! نیتو؟! ا ایدارم  دید یمن خطا_

 .زمیگذاشته عز ریتاث دتیرو قدرت د یخستگ_

 مختل کرده ماه دلم. دتویشکمت به مغزت فشار آورده و د یانگار اون بچه به جا_

 کردم. کیهام رو بارچشم دیو با تهد دمیدر هم کش ابرو

 صیقاب رو تشخ نیصاف بودن ا یتونیخورده که نم ریچشمت ت یکاسه یتو اتنهیس یانگار به جا_

 سرگرد. یبد

 یاش رو مهار کنه. دلم ضعف رفت براکرد تا خنده پیهم ک یهاش رو روهم لب یکرد اما از طرف اخم

شد. حق به جانب پشت چشم نازک کردم  جادیا اهشیس یهاکه در امتداد چشم یزیخطوط ر دنیبوس

 لب غر زدم: ریز یساختگ یظیو با غ

 نصب کنه. تونهیعکس نم هی_
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 نصب کرد؟ یک نویپس ا_

 من درستش کردم. ،یتو کج نصب کرد_

ه ک یبرداشتم و با لبخند یشیآرا زیم یرو از رو ریزمزمه کرد که محل ندادم و دستمال گردگ ییپرو

 گفتم: نیح نیبزرگ. در هم یشاس یرو دمیهام برق انداخته دستمال کشچشم یتو دونستمیم

 .مونیشده بودم شب عروس یچه لعبت_

که لب  یاش رو رها کرد. از پشت بغلم گرفت و در حالاش بشه و خندهخنده فینتونست حر بارنیا

 پچ زد: میگردن بلور یرو گذاشتیم

 .یاز مجلس عروس کردمینبود که همون شب فرار م طورنیاگه ا_

 زدم: غیو ج دمیبه شکمش کوب یاآرنجم ضربه با

 .یشعوریب یلیخ_

ض نب یبود؟ نفس گرمش رو ینبود پس چ یخوشبخت یگوشم اگه ملود ریهاش زخنده یو صدا دیخند

 بود. اتیگردنم درست مثل لمس ح

 یخوشبخت رشیپذ یکه برا یاو بله دمیعروس داخل عکس کش دیلباس سف یدستمال رو رو دوباره

با  ،هانیاون لباس عروس، با گرفتن دست آ دنی. اون شب با پوشادآوردمیعاقد کرده بودم رو به  میتقد

اون  واما من خواستم  ؛یختم بشه به تلخ زدمیرفتم که حدس م یجواب مثبت به استقبال سرنوشت کی

 .میوجودم بساز یتو یحضور نطفه ینیریبه ش یاجبار، عشق یِ خواست که از تلخ

مون رو با آغوشش کرد و هم بچه ریکار هم من رو اس نیتر کرد و با ادستش رو دور تنم تنگ یحلقه

م کگوشم گذاشت و نفسش قلقل یالله ی. لب روفتگرم و خوش عطرش به آغوش گر یهامحبت دست

 یوت تهلبم. نجوا کرد و حرارت تنش تنم رو گرم کرد و احساس داغ نهف یداد و باز لبخند نقش بست رو

 . دیکش شیکلماتش قلبم رو به آت

 .رهیگیعشق عاقالنه بعد از ازدواج شکل م فهممیاول عاشق بشم اما حاال م دیازدواج با یبرا کردمیفکر م_

 ی. دست دور گردنش حلقه کردم و رودمیبغلش چرخ یاز عروس و داماد داخل عکس کندم و تو چشم

 ترنییاو بعد پ دمیاش رو بوسبرجسته بکیگلوش چسبوندم و س ری. لبم رو زستادمیپام ا یهانوک پنجه
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قف س نیا ریوقت بود که ز یلیزمستون بود؛ اما من خگردنش لب گذاشتم. هنوز هم  ینبض تپنده یرو

 بهار بودم. ریدرگ منتشیحضورش و آغوش ب یکه برام ساخته بود، با گرما یمشترک

 نیغمگ یبود، هنوز کم ریدلگ یهاش کردم. آروم بود، هنوز کمچشم اهیخواب آسمون سرو هم هاممردمک

من... کنار  ی. برادیخندیکه قسمش دادم به ماه تا بخنده، م یمبهوت بود؛ اما از روز یبود، هنوز هم کم

 که با من آرزو داشت رقم بزنه. ییفرداها دیمن... به ام

 یگو من با دلتن دیرو دور گردنش گره زدم و دلبرانه لبخند زدم و طبق انتظارم لبخندم رو بوس هامدست

هام فشردم لب یهاش رو روشت سرش و لبپ اهیس یبود چنگ زدم به موها دایدستم هو یهاکه از پنجه

 دلم فرمان بردم. یو چشم بستم و از تمنا

رم دستش از دور کم کیزدم و  هیتک واریقدم به عقب رفتم. به د کی اریاختیبه جلو برداشت و ب یقدم

هام رو کمرم تمام سلول یهامهره یهاش رورنگم سر خورد. حرکت انگشت یبافت نخود ریباز شد و ز

 یهالب ونیمگردنم  دیبعد پوست سف یام سر خوردند و مدتچونه یهاش تا روکردند. لب ازین ریدرگ

رفت هام رو گرنگش رو باز کردم دست یخاک وریپول یدکمه نیکه آخر یافتاد. درست وقت ریاش گتشنه

خمارم لبخند زد و پشت هر دو پلکم رو با  یهاکاشت. در مقابل چشم ینرم یهاو پشت هر دو بوسه

رستادم. ف رونیبود رو ب ستادهیثابت ا امنهیس یتو جانیکه از شدت ه ی. نفسدیهاش نوازش کرد و بوسلب

شد؛  بعد نفس نفس زدنم قطع هیتنها بغلم گرفت و بس. شصد ثان بارنیدوباره به آغوشش دعوتم کرد و ا

 یاش رو روبوسه نیوجود آخر نیاما با ا رفت؛یم نییتالطم باال و پا اون هنوز تند و پر از ینهیاما س

اتاق  «میننک یحساس کار یبرهه نیا یبا پزشک تو شورتبهتره بدون م» یزد و با گفتن جمله میشونیپ

و ر یبه تخت دونفره نیریش یبا حسرت زدیاش دلم غنج مهمه مالحظه نیکه از ا یرو ترک کرد. در حال

 مونزهیدر سرکوب غر یبچه سع یاما هر دو به خاطر سالمت م؛یبه روم نگاه انداختم. هر دو دلتنگ بود

. میزنبه آب ن گداریب کردیاما عقل حکم م کردم؛یم یرو سپر ینسبتا خوب یگکه حامل نی. با امیداشت

 رونیز اتاق مصادف شد با بانداخته بودم رو برداشتم و خروجم ا نیزم یکه رو یپاک کن شهیدستمال و ش

هاش به دست و صورتش زده بود و در حال خشک کردن دست ی. آبیبهداشت سیاز سرو هانیاومدن آ

مشترکمون انداختم. مبلمان  یگذرا به خونه ینگاه نیح نیآشپزخونه حرکت کردم و در هم تبود. به سم

که  یعسل یشهیش یادآوریکرده بود. با  جادیا ینفت یآب یهابا پرده یامعرکه یهارمون ییطال_یاسورمه
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ز ا هک یلبم نشست. از وقت یکردم لبخند رو شیپوالد شکوند و من تا آخر شب سرش غر زدم و عاص

 یهاطنتیرو ش هاشیسکوت و بد اخم یرفع اتهام و آزاد شده بود حال پوالد هم خوب شده و جا نیریش

 قاتیرو کرد تحق شد،یفروز رو که همسرش م هیدارک علم نیریبرادر ش انیشا یسابقش گرفته بود. وقت

که قبال  ینیبابت شهادت دروغ انیثابت شد، هر چند که خود شا نیریش یگناهیو ب دیرس انیپرونده به پا

 گناهیدار نرفتن سر ب یکه مهم بود باال یزیشد. در حال حاضر چ ریداده بود دستگ نیریخواهرش ش هیعل

نجات نباتش داشت، نه  ییبه روشنا یاو پنج خاطره ستیبود که حاال از ساعت ب یقند و نبات پوالد

 اش.دوباره ییو تنها یاز جنس تباه یاخاطره

 یناهارخور زیکردم و ظرف رو وسط م یخال یکه در حال قل زدن بود رو داخل ظرف سوپ خور یسوپ

وز جا که هن یو خورشت دمیکش سیکه متاسفانه شفته شده بود رو داخل د ییشش نفره گذاشتم. پلو

 دمیم کشه وصبر نکردم و خورشت ر نیاز ا شتریب گهیام بود دکه گشنه ییجابود رو هم زدم. از اون فتادهین

زنگ خورد.  لشیموبا یگوش اومدیم زیکه داشت به سمت م یشام صدا زدم. درست زمان یرو برا هانیو آ

 به سمت اتاق برگشت که غر زدم: لشیبرداشتن موبا یبرا

 ـا. گشنمه.ه کنمیصبر نم_

 .دمیرو از داخل اتاق شن صداش

 .زمیبخور عز_

 رونیکه لباس ب یبعد در حال یقهیاش صبر کردم. پنج دقمکالمه انیو تا پا ومدیوجود دلم ن نیبا ا اما

 کرد لبخند بزنه. ینگاهش کردم که سع یتنش کرده بود از اتاق خارج شد. منتظر و سوال

 ؟یدیچرا غذا نکش_

 ؟یکجا به سالمت_

و  دیام رو بوسگذاشت. به طرفم خم شد و گونه زیپشت م یهایاز صندل یکی یدستش رو رو یتو اورکت

 گفت: انهیدلجو

 برگشتم. یتا غذاتو بخور_

 .میتا باهم شام بخور یایمنتظر موندم ب_

 .کرده و االن هتلن رونیرو از باغ ب یمادرم و سها و آقامرتض ،حانهیسفانه رأ. سها زنگ زد، متشهینم_
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 لبخند زدم کردیم تیاش احساس مسئولکه هنوز در قبال خانواده نیا از

 دنبالشون؟ یریم_

 نرم؟ شهیمگه م_

 یبه حالت تهوع مبتال بشم با عجله دو سه قاشق غذا تو یکه دوست نداشتم از شدت گرسنگ ییجااون از

 بلند شدم و با دهن پر گفتم: زیکردم و با عجله از پشت مدهنم فرو 

 .امیمنم م_

 .ی. بهتره غذاتو بخورستیالزم ن_

 در جوابش گفتم: رفتمیکه به طرف اتاق خوابمون م ینیح در

 .میاومدن دور هم غذا بخور نایمادرت ا یبهتره وقت_

که  ییجاو شال بافتم رو سرم کردم. از اون دمیخز دارم رو به تن کش یِ خاکستر یفوت وقت پالتو بدون

شال رو محکم دور سرم بستم و  شدمیدچار سردرد م عیسر یلیسردرد خ یهوا یداشتم و تو تینوزیس

 رفتم. رونیاز اتاق ب

 .یایتو ب ستین اجیمهرو واقعا احت_

 خونه. نیبه ا ادیب شهینم ی. مغروره! مطمئنم تا خودم نرم راضشناسمیمن مادرتو م_

 دهنم گذاشت. یاز برنج شفته رو تو یاگهیزد. قاشق د لبخند

 . اون بچه گشنشه.یخوردیکاش حداقل شامتو م_

 .میخوریم میبرگشت یوقت_

 یالب یبعد تو یو مدت میبشقاب برگردوند و هر دو دوشادوش هم از خونه خارج شد یرو رو یخال قاشق

 که نیگرانه به سها نگاه کرد و همما مواخذه دنین با د. سممیمواجه شد یهتل با سها و سمن و مرتض

 گفت: هانیلب به سرزنش باز کرد آ

 مادر؟ امبهیمگه من غر_

ت حضورت وسط مشکال ،یبساز یزنت زندگ یتا برا یاز ما دور باش یخواست ادیم ادمیکه  یینه اما تا جا_

 داره؟ یما چه معن

 که نگرانتونم. هیمعن نیبه ا_
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 اتاقامون آماده ست. گهید یقهیکه تا چند دق ینیبی. مستین یبه نگران یازین_

 ؟یمگه من مردم که شما تو هتل سرتو رو بالشت بذار_

 گفت: یناراحت نگاهش کرد و با لبخند تلخ سمن

 تو مردم. یمن برا کردمینه اما فکر م_

 «.با وجود اشتباهاتتون یحت ،یشما مادرم»که از باغ رفتم هم گفتم  یروز یمن حت_

هاش رو گرفت. لبخند سمن دست اهیچادر س یکه مادرش روش نشسته بود زانو زد و از رو یاکاناپه مقابل

 نکرد. غیمشتاق مادرش در یهااما خنده رو از چشم یزد، هر چند مصنوع

 ریدرسته دلگ ام؟یشما کنار م یخال یبا جا دیچطور فکر کرد ومدم،یبابا کنار ن یخال یمن هنوز با جا_

با قهر کردن و پشت کردن به شما نه  یول ارمیخودم ن یهنوزم باشم اما به رو دیبودم، ناراحت بودم، شا

ره همه که بهت دمیرس جهین نتیفکر کردم و به ا یلی. خشهیهام پاک منه خون پاشا از رگ گردهیبابا برم

گذشته خسته شدم، از غم گذشته رو  یرو بندازم گردن قسمت و سرنوشت. از دست و پا زدن تو زیچ

 هم خودت رو هم منو یبار تونست کیگذشته خسته شدم. شما  یخوردن خسته شدم، از ماتم گرفتن برا

رو هضم  یو االن که همه چ ،یکنبهشت سرهنگ زرنگار مستقرمون  یو تو یاز منجالب پاشا نجات بد

رام ب قتیحق دنیکه پاشا بعد از فهم یکه باز از منجالب دیدارم که هنوز انقدر منو دوست دار مانیردم اک

ودم که پسرش ب یپاشا من یواقع تیبعد از شناخت هو»م گفتم ن. اون روز قبل از رفتدیساخته نجاتم بد

 نمتویهر چند که تلخ بود و قابل هضم نبود اما نم ت،یقعوا دنیمنم حاال بعد از فهم ،یرو کنار نذاشت

 چون دوستون دارم.« کنارتون بذارم

 نیمرد مقابلش رو مادرانه نوازش کرد و با ا شیرهاش حلقه زد. تهچشم یو اشک تو دیسمن لرز یهالب

 که بغض داشت لبخند زد:

 .میراحت جانیبرس، ما ا تیبرو به زندگ_

 .دیتر باشسرم راحتمن و هم یخونه دمیقول م_

 .یزیشو به هم برآرامش ادیزنت تازه از دست ما راحت شده، خدا رو خوش نم_

 گفت: الیبا افتخار نگاهم کرد و آسوده خ هانیآ

 مون.دعوت شما به خونه یزنم خودش اومده برا_
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 .کردیهنوز خجالت زده ممناعت م سمن

 .میباش جانیدو سه شب ا تایدنبال خونه ست. نها یمرتض_

 تون جا هست.همه یاما برا کهیپسرت باش. کوچ یهمون دو سه شب رو خونه_

معلوم  یهتل معذبه و اما از سکوت مرتض یبود که از بودن تو دایاش به مادرش پاز نوع نگاه ملتمسانه سها

ت اسننداخت و نخو نیپسرش رو زم یسمن رو یول ست؛یما ن یبود که چندان موافق اومدنشون به خونه

 گفت: بسنده نکرد و کوتتنها به س شیلیمینشون دادن ب یبرا یازش دلخور بشه؛ اما مرتض هانیکه باز آ

 میمونیم جانیبشه، ما هم یمهمون دار ریکه بخواد درگ ستین یحال یتون. زنت توخونه دیشما بهتره بر_

 پوالد. یخونه میریسخت گذشت م جانیاگه ا ای

 در جواب پدرش گفت: سها

 .من مهمون دارم دیبه داداش پوالد زنگ زدم، گفت امشب همون هتل بمون_

 :دیو نگران و البته با سوءظن پرس دیابرو در هم کش یمرتض

 بود؟ یمهمونش ک_

 .دمینپرس_

 نکنه. جادیسکوت نکنم تا صامت بودنم سوءتفاهم ا نیاز ا شتریبود ب بهتر

تعارفات رو کنار  نیبهتره ا م،یکرد یهمه مدت دورهم زندگ نیما ا ،یمرتضآقا دیستیشما که مهمون ن_

 .میبذار

 خطاب به من گفت: شدیکاناپه بلند م یاز رو هانیکه با کمک آ یسمن در حال 

 نداره عروس. یتو تموم یما برا یانگار دردسرها_

 دایپ نمایلحن ب ایاز نوع نگاه  یدلخور یاذره ای ارمیباغ رو به روش ب اطیح یکه رفتار زشت تو نیا بدون

 باشه در جوابش گفتم:

رفع  یحساب دیتونیم دیما هست یمدت که خونه نیدلتنگتون بود. تو ا هانی. اتفاقا آستین یدردسر_

 .دیکن یدلتنگ

مادرش حلقه کرد و سرش رو  فینسبتا نح یهادست دور شونه هانیپسرش لبخند زد و آ یبه رو سمن

 مدت شور رفته بود. نیالغرتر شده بود و انگار ا یلیقبل خ. نسبت به دیبوس
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 تم:گف ییقفل در رو باز کرد. چراغ رو روشن کردم و با خوش رو هانیو آ میدیساعت بعد به خونه رس مین

 .دیخوش اومد_

 *** 

شون تکبود تک دایهام پکه از حرکت تند انگشت یاز کتاب داستان نشسته بودم و با ذوق ییایدن ونیم

 بگم که ینیدروغ یرو بخونم و از شاهزاده ندرالیدخترم داستان س یبرا خواستی. دلم نمزدمیرو ورق م

 گفتمیقو رو م یاچهیبراش داستان رقص در دیبشه. شا شیبرسه و ناج دشیروز قرار بود با اسب سف کی

وقت آواز رقص  چیهم ه دی! شادونمینم کردم،یبا باله آشنا م شیاول زندگ یو دخترم رو هم از روزها

 یااهیو رو هانی. من تونستم با حضور آرممکنهیغ اهایاز رو یبه بعض دنیگوشش نخونم؛ چون رس یتو

رو  منیآو خواستینتونه. دلم نم خترکمد دیباله دست بکشم؛ اما شا یایکه باهاش ساختم از رو یدیجد

 خودم. یبه آرزوها دنیرس یبکنم برا یانهیآ

ل . مشغودمیکه دورم رو احاطه کرده بودند کش ییبه موها یو دستتوی دستم رو کنار گذاشتم  کتاب

چهارچوب در لبخند زدم؛  ونیم هانیآ کلیها شدم که در اتاق باز شد، با قرار گرفتن هجمع کردن کتاب

اون  یاز طرف مدت،همه  نیلباس کارش، اون هم بعد از ا یتو دنشی. ددیآن لبخندم پر کش کیاما به 

اش، به سمت ساعت شونه یاضافه شده به رو یدرجه یموقع شب دلهره آور بود. نگاهم از رو نیهم ا

از  . دستهانیآروم گرفته بودند. نگاهم برگشت به سمت آ ازدهیبستر عدد  یها توشد. عقربه دهیکش

 یاما از حرف لرزوند؛یدلم رو م باساون ل ونیاش ممردونه بتیشد. ه کیدر جدا کرد و بهم نزد یرهیدستگ

 یبازوها ونیبه آغوشش و جا گرفتن م دنیخز لیخوف کرده بودم که م یهاش بود تا حدچشم یکه تو

از کتاب  ی. مقابلم زانو زد و به حجم انبوهاومدیپهن و محکمش کور شد. ساکت بودم، خودش به حرف م

هام سوق داد و لبم رو به دندون مزد. لبخندش رو تا چش دداستان که دور تا دورم رو فرا گرفته بودند لبخن

ر وقت و مثل ه یداشت عاد یکه سع یاشک به راه نندازه. در حال لیگرفتم تا ترسم بغض نشه و بغضم س

 بود. دایهاش پهم از چشم صالیبا مهر نگاهم کنه است یاگهید

 ؟یبخواب یخوای. نمدیاز خر یامروز خسته شد_

 نبود گفتم: شانیب یبرا یبود و حاجت انیکه ع یفشار بغض ونیاز م یسخت باز کردم، به لب

 ؟یبخوابم که بر_
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که  یبار نیو تلخ. آخر یشد! جد ی. جدیمحو شد و مهر نگاهش خنث شیو ساختگ یشینما لبخند

خونه. از خون  نیسالن هم یبودم شب تولدم بود، تو دهید نیسرد و زهرآگ طورنیصورتش رو ا کیمیم

تونه ینم یاحد الناس چیکه ه نیپدرش آرزو داشت. از ا یکه برا یسنگ قبر یایگفته بود و از رو یخواه

 بشه. مالیخون پدرش پا دهیبشه و اجازه نم اتیمانع رفتنش به عمل

سارگل  یزنگ بزنم مادر از خونه ای شت؟یپ ادیبگم خانوم شمس ب ؟یترسیم یی. تنهازمیبرو بخواب عز_

 اد؟یب

 کردم. خواهش

 نرو._

 یصورتم کنار زد. انگشت شستش تا رو یلخت و سرکشم رو از رو یبه سمتم دراز شد و موها دستش

 کرد و در جوابم گفت: یشرویام پگونه

ت و ببرم رمیبگ یمرخص ی. دوست دارشهیبسته م شهیهم یسرهنگ احمد زرنگار برا یامشب پرونده_

 م؟یکه نشد بر یبه اون ماه عسل

 ام راه گرفت.گونه یاشک شد و اشک رو بغضم

 ؟یدیچرا خودتو آزار م_

که  ینیو در ح دیلرزونم رو بوس یها. خم شد به طرفم و لبدینفس کش قیرو گرفت و بلند و عم اشکم

 چشم بست و پچ زد: کردینفس گرمش پوست صورتم رو طواف م

 تمومش کنم. دیبا_

 ،یتازه دوباره سرپا شد هانی. آیپاشیاز هم نم یاما اگه نر شه؛یماجرا تموم م نیا یچه نر یتو چه بر_

 نرو و خودتو داغون نکن.

 روحیهاش هرچند بمن لب یهاچشم یسینگاهم کرد. برعکس خ کینزد یباز کرد و از همون فاصله پلک

 ریکه د یمرد یبودند، برا یعزادار یهاش آماده چشم اهیکه شب س یاون هم در حال دند،یاما خند

شه... ! پدررشهکه پد گفتندیاما م ار؛یخالفکار به تمام ع کیبود و  یشناخته بودش، قاتل بود، قاچاقچ

ک نشه، اش نیو نظاره کنه؛ اما غمگ ستهیشدن پدرش رو با ربارونیطاقت داره که ت یپدرشه و کدوم آدم

 یزیچ کیبود  یگل بود. کافکاکتوس بود اما  شناختم،یمرد رو م نینشه و از هم نپاشه. من ا ادینشه، فر



 ریحانه رسولی  _ماه دل 

--------------------------------------------------------------------------- 

1215 
 

ود، بار شکسته ب کی. مرد من یباعث رنجشش بشه تا از درون بخشکه؛ اما همچنان تظاهر کنه به استوار

ال شده بود و حا نیتسک دیجد تیهو کیکه ادعا داشت گم کرده رو با  یتیخبر خوش پدر شدنش داغ هو

هاش اما شک نداشتم که شب زدیباز هم لبخند م دیشا بودیشدن پاشا م ربارونیو شاهد ت رفتیاگه م

 و کردیسر از مهر جدا م سیو بعد با چشم خ تریوالننمازش ط یسجده نیو آخر شدیم یدوباره کابوس

 .کردیاش رو جمع مگرفته سجاده یبا دل

 ونم داد.رو نش شیو باز لبخند لعنت دیکش یقیمن بلند شد. نفس عم یهاچشم یبه التماس تو توجهیب

 در رو از داخل قفل کن._

 یبلند کش راهنی. پستادمیپاهام ا یو رو دمیاز جا جه رهیبگ شیکه برگشت تا راه خروج رو در پ نیهم

اد و تا ساق پام فرو افت کردم،یگذاشته بودم و چاق شدنم رو تصور م رشیبالشت رو ز شیپ یکه تا ساعت

 ولوم صدام داشته باشم گفتم: یور یکه کنترل نی. بدون استادمیکرخت ا

رو بخونم.  یدخترمون چه داستان یبرا گهینشسته بودم تا بدونم شش ماه د فیهمه کتاب بالتکل نیا نیب_

که  یداستان نیدخترمون اول ی. چطوره براسازنیم میخونیکه براشون م ییهاها رو داستانبچه تیشخص

 گفتندیکه م یشدن مرد ربارونیحکم قاتل پدرش رفت و ت یاجرا یکه برا یمرد»باشه  نیا گمیم

 «!پدرش هست رو تماشا کرد

 .ستادمی. به سمتش رفتم و مقابلش افشردیمشتش م یدر اتاق رو تو یرهیبود و دستگ ستادهیا

که پاشا گفته بود  یز. از رودیکاویصورتش رو م یبود؛ اما نگاه من اجزا دهیچسب نیهاش به زممردمک

 که یمرد یزهو از جنا کنمیوقت لب باز نم چیکه مادرت تو رو از من پنهان کرد ه ییهابه جبران سال»

. تمام عمرم به خاطر خودخواهی زنمیحرف نم یستادیمقابلم ا طورنیاما به خاطر خونش ا ؛ستیپدرت ن

از جنازه ی سرهنگ چیزی نمی گم چون  مادرت و بی وجدانی سرهنگ از منی که پدرت بودم دور بودی،

باز فکر انتقام و تقاص گرفتن از  «می خوام تو و مادرت درست عین من تمام عمر از عزیزتون دور بمونید

ا ب تونستیکه م ییپاشا داشت از حرص روزها زد،یو به نفرتش دامن م دادیذهنش جولون م یپاشا تو

 یتالف یرحمیبا ب طورنیبود ا شدهروزها رو سرهنگ صاحب  عشقش بگذرونه اما نشده بود و اون یثمره

 .کردیم

 دونستم؟یو من نم یتو انقدر سنگدل بود_
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 خفه گفت: ییباز کرد و با صدا لب

 حق منه... نیا_

 :دمیکش غیکلماتش ج ونیعتاب م با

 یروح زخم هیو با  رونیب یدر بذار نیکه هربار پاتو از ا نیجناب سرگرد؟ ا هیحق تو چ ه؟یحق تو چ_

 هنیحق تو ا ه؟یو من هم کنارت، پا به پات درد بکشم از دردات؟ حق تو چ مونیبه آغوش زندگ یبرگرد

 ه؟یحق تو چ ؟یونهاتو به مرگ برسوجدانتو، مهرتو، محبت تو،تیکه با مرگ سرهنگ روح خودتو، انسان

 دگنیکه م یقصاص مرد یحق تو قصاصه اما تماشا ؟یپدرت قاتل قاتلش بش دنیکه بعد از به قتل رس

و  نهیقلبش کرده و ک نیگزیکه سنگ جا یمرد خوادی. و من دلم نمطلبهیالقلب م یقص یپدرته آدم

 گدل.قاتل، سن وجدان،یب ،یبشپاشا  نیع خوامیپدر دخترم باشه، من نم شهیاول زندگ تیاولو یخون خواه

 محکمم ساکتش کردم: یکه لب باز کرد با صدا نیکرد، با خشم و عتاب؛ اما هم نگاهم

تو گذشته و هنوز که  یکرد ری. گیات بوده. شهادت پدرت و خون خواهگذشته شهیاول تو هم تیاولو_

از  یرتمهم یزهایچ ینیبیتو باردارم! مبچه هان،یاز به سوگ نشستن. من زنتم آ یهنوزه دست برنداشت

 یبود وقت ردهو نفرت کورت نک نهیکه اگه ک یتو؛ اما کور شد یزندگ یهم وجود داره تو یواهخون خ

 برزخ یو من تو یرفتینم ،ینر کردیکه التماست م یدیاشک چشمم رو د یوقت ،یمادرت قَسم داد نر

و  هشیحکمش رو صادر کرده. امشب حکم اجرا م یشده، قاض ری. پاشا دستگزدمینبودنت دست و پا نم

 گندیکه م یربارون شدن مردیکه ت یبه من بگو... تو انقدر سنگدل هست نویاما ا رسهیحق به حق دار م

اشه، ب دنتیبار د کیحسرت  یاالن تو دیتو داره و شا یدیبه رش یپسر دونستهیوقت نم چیپدرته و ه

 ؟یهست ؟یزینشه و فرو نر ی. چشمت اشکرهیو دلت نگ یتماشا کن

 .دمیبغض و اشک خند نیو تنها سکوت. بسکوت بود  جوابش

همه  یفکر کن که وقت نیاما به ا ده؛یو پاشا تقاص پس م شهیحکم اجرا م یچه نر ی. تو چه بریستین_

چه  یسکالم بشه. کبا پسرش هم گهیبار د کیکه  نیا یبرا یپاشا اومد سر اون قبر لعنت یمُرد گفتندیم

، شکم من فکر کن یتوفندوق  نیپاشا بغل کردن تو باشه. به حس خودت به ا یاالن آرزو دیشا دونهیم

 انیه پاپاشا ب یای. پاشا قاتله، خالفکاره اما پدره. دنشیو به آغوش بکش ادیب ایتا به دن یچقدر مشتاق

 پدرته خودتو عذاب نده. گندیکه م یکشته شدن مرد ی. نرو و با تماشادهیرس
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 .به لب آوردم یهام قاب گرفتم و لبخند ملتمس آلوددست نیاش رو بشدم و صورت غم زده کینزد بهش

و من با  یریهربار بم یتونی. تو نمیو دوباره به اصرار من بخند یهمه فشار له بش نیا ریز یتونیتو نم_

گذشته رو  پس یدرد گذشته دست و پا بزن ونیم نیاز ا شتریب یتونیخبر خوش بهت نفس بدم. تو نم هی

 ها کن.

 زدم. هق

. شیقهرمان زندگ نیاول یدارم. به دخترمون که قراره بش اجیاحت یمرد قو هیبه من فکر کن که هنوز به _

بازم درک  کشمیو هر چقدرم ادعا کنم با دردهات درد م ستمیتو ن یچون من جا هیحق تو چ دونمینم

 نمیه ببک ستین نیام قابل درک نباشه؛ اما حق من برا دیشا یدیکش تیواقع دنیکه تو بعد از شن یزجر

مرگش  یبا تماشا یخوایو م یاز پاشا نفرت دار دونمی. مو ساکت تماشات کنم یدیخودتو زجر م یدار

شخص تو آروم  کیشدن  ربازونیت یدوباره دنیاما عشقم بعد از د ؛یخودت تمومش کن یاونو برا

 .یکشیباز هم درد م ،ینیبیباز هم کابوس م ،یشیباز هم عزادار م ،یخوابیآسوده نم ،یریگینم

 گلوش خبر از بغض بکیس یصورتش و برجستگ یهم فشار داد و عضالت منقبض شده یرو رو هاشلب

 . خواهش کردم:آوردیگلوش م

 هان؛یدارم آ ازیتو ن تیبه حما ندهیقدم برداشتن به سمت آ یگذشته. من برا ینرو و پشت کن به همه_

 !یکشیبا فکر گذشته خودتو م یاما تو دار

دستش پشت سرم نشست و  دیچیکل خونه پ یتو شمیهق پر تشوهق یکه شدت گرفت و صدا امهیگر

فرق سرم فشار داد و  یرو دندیلرزیهاش رو که در اثر فشار بغض مچسبوند. لب اشنهیسرم رو به س

قلبش رو  یفشردم. صدا اشنهیس ید. چشم بستم و سرم رو روغم مهمون موهام کر یبا چاشن یابوسه

 یاز غم شهادت پدرش، با تلخ خواستیمرد م نی. اکردمیبابت هر ضربان خداروشکر م دیو با دمیشنیم

 کیکه من خواستارش بودم  یاعاشقانه یاز زندگ منحوس پاشا یادفعهکیمادرش، با حضور  یگذشته

ادرش م یشتهگذ یبه تلخ دیعشق من با ینیری. شذاشتمیخودش بسازه؛ اما من نم یبرا یجیمرگ تدر

 .شدندیم رهیمرد چ نیا یهانهیبه ک دیهام باو محبت کردیغلبه م

 کردم. تیکردم، گله کردم، شکا ناله
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 یتلخ زرنگارها خسته شدم. دست بردار از گذشته. دست بردار و برا گذشته ونیکردن م یمن از زندگ_

 گذشته بساز. یهافارغ از غم دیجد یزندگ کیمن و دخترم 

 رو دور تنش حلقه کردم و محکم بغلش گرفتم. هامدست

من تو رو دوست دارم و به همون اندازه  یطور که تو سرهنگ رو دوست داشتهمون یدیفهمیکاش م_

خودت  یکه برا یجیمرگ تدر نیاز ا یداشتیدست برم یدیفهمیداره، اگه م اجیدخترمون بهت احت

 نیر عد دنینفس کش نیتمومش کن ا هانی. آیساخت انیپایمرگ ب کیخودت  ی. از گذشته برایساخت

 یهایخوابیاز ب ،ییتنها یاز غصه خوردنات تو ت،یمصنوع یام، از لبخندهانکردن رو. خسته یزندگ

 ام. پسگذشته خسته یاز ورق زدن خاطراتت با پدرت، از دست و پا زدنت تو هات،یات، از کم حرفشبانه

 مونندهیبه آ یپس ک شه؟یتو تموم م یبرا یلعنت یگذشته نیا یپس ک شم؟یاولت م تیمن اولو یک

 ؟یکنیفکر م

. کنار شتریسرم ب یهاش روهاش و تعداد بوسهتر شد و فشار لبهام محکمهاش دور شونهدست حصار

 گوشم زمزمه کرد:

 ماه دلم. میر... نممیرامشب. نم نیاز هم_

اش هآغوشش و سبک بال خودم رو به حصار امن دست یتنم رها شدند تو یسخت و منقبض شده عضالت

 یشدن مرد ربارونیمرد شاهد ت نیا خواستمیکه نم یمن یشکر داشت برا یجا نیو ا رفتیسپردم. نم

مرگ  یمرد من با تماشا خواستمینم شد،یپاشا امشب بسته م یزندگ پدرشه. دفتر گفتندیباشه که م

 ین مردشد ربارونیبشه. پاشا بد بود؛ اما مرد من انقدر بد نبود که در مقابل ت یو تباه یاهیپاشا دچار س

بار  کیو پاشا  کردیبار مرگ قاتل پدرش رو تماشا م کی رفتی. اگه مارهیکه ادعا داشتند پدرشه تاب ب

 و من دیرسینم انیوقت به پا چیه من هانِیآ یشب چرک برا نیاما ا شد؛یو تموم م مردیم شهیهم یبرا

 .شیزندگ یتو ینه همراه نشستمیم شیمردگ یعمر به تماشا یباق

 یگمن زند یسرهنگ زرنگار نه بلکه برا ی. براندهیکن به آ دوارمیام کمیدست از غمِ گذشته بردار و _

 یاندهیآ یراب کمیگذشته.  یتلخ دنیسوگ ناتموم! بسه به کام کش نیماتم گرفتن، بسه ا نیکن. بسه ا

 یخون خواه نیکن ا تمومببر.  ادیها رو از از فردا حرف بزن و حرف گذشته کمیکه در انتظارمونه بخند. 

 کن. یمن زندگ یبرا کمیکن...  یمن زندگ یبرا کمیرو، 
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 دم.عاشقانه التماس کر یباز با عجز و

 کن. یمن زندگ یبرا کمی_

ترم. لحنش  یهااش قاب گرفت و چشم دوخت به چشمگرم و مردونه یهااون صورتم رو با دست بارنیا

سه که بر نیقیبه  خواستمیباشه. م دواریام خواستمیکه شرمنده باشه، م خواستمیشرمنده بود و من نم

 نداده. انیخوشمون پا یتلخ گذشته به روزها یهاتیبرمال شدن واقع

نو . مکنهیم کینزد یرو به تباه مونندهیمنجالب گذشته داره آ یمن تو یگرفتار نیا دونستمینم_

 تایعمل یبود و بعد از اجرا اتیاون عمل یتمام فکر و ذکرم حضور تو اتیعمل یببخش که قبل از اجرا

 یندگز نیا یرو تلخ کرد. منو ببخش که تو مونیزندگ شیمادرم و پاشا و تلخ یتمام ذهنم شد گذشته

. به ارمیب ادیتا حضورتو به  یبهم تلنگر بزن یفکر کردم اال تو. منو ببخش که هربار مجبور زیبه همه چ

 خود ماه قسم دوست دارم اما...

 کرد و صداش شکست. بغض

 .دنیعشقت رو بهم نم ینیریمجال فکر کردن به ش هایتلخ_

 یک ؟شندیتموم م ی. پس کشونیکشیبه دوش م یدار تیاز ده سالگ شند؟یم تموم یک هایتلخ نیا_

دخترمونم  یها هستند؟ من به درک، خداها زندهتر از مردهکه مهم یاریم ادیبه  یک ؟یکنیفراموش م

 هان؟یآ یفهمیبزرگه، من نگران خودتم. م

 یبرده باشه، برا یپ گذروندیکه داشت با عزا م یو عمر یتکون داد؛ اما باور نکردم به ارزش زندگ سر

 یویت یبردمش. خواستم جلو رونیب مشینیبچه بچ یکه قرار بود برا یو از اتاق دمیدستش رو کش نیهم

ه اتاق ب عیسر یلینشست و من خ حرفیب کردیکه به حرکات تند من نگاه م ی. در حالنهیمنتظرم بش

ستم و نش یویت زیبود رو برداشتم و به سالن برگشتم. مقابل م فمیکه داخل ک یدیخوابمون رفتم. س

اشکم نگاهش کردم و با  یاز پشت پرده ویدیکردن و یرو داخل دستگاه گذاشتم؛ اما قبل از پل یدیس

 لبخند گفتم:

جود و ییزهایچ کنهیبهت ثابت م لمیف نیا دنیاما د کنه؛ینم نیازت تسک یمرگ پاشا درد یتماشا_

 اتیلاون عم یتو یداد. گفت رشییتغ شهیکه نم هیاگذشته یبرا یو سوگوار یتر از خون خواهداره که مهم

 ؟یمرد تیواقع دنیبعد از فهم
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 که صدام رو نازک کرده بود ادامه دادم: یرو زدم و با بغض یپل یدکمه

 .یبرگردمن و دخترمون  یو به زندگ یصدا دوباره زنده بش نیبا ا خوامیمن م_

ظه چند لح یکاناپه وا رفت و برا یرو هانیانداخت و آ نیسالن طن یتو نیتاالپ و تلوپ قلب جن یصدا

 اهشیس یهامژه یکه از ال به ال یو تمام حسش با قطره اشک دیو لرز دیو لرز دیاش لرزچشم بست. چونه

 پنهان شد خالصه شد. ششیرته یو بعد ال به ال دیاش چکگونه یبه رو

 که در انتظارمونه رو نگاه کن. ینیریش یندهیچشماتو باز کن و آ_

نقش  یویت یصفحه یکه رو یدیو سف اهیس ریام عمل کرد و پلک گشود. چشم دوخت به تصوخواسته به

 سه ماهه اشاره کردم و گفتم: نیجن ریبسته بود. به تصو

 چیکه خودت ه یتلخ یاز گذشته یکه دست بردار ستیقشنگ ن یابه اندازه هان،یمونه آ ندهیآ نیا_

 ما شد؟ یزندگ بیهاش نصاما تمام پس لرزه یتوش نداشت ینقش

به  شد رهیهاش گرفت. خدست یهام رو توکاناپه بلند شد و به سمتم اومد. مقابلم زانو زد و دست یرو از

 و خوشحال. ینه، واقع یمصنوع بارنیمنتظرم و لبخند زد، ا یهاچشم

 تا صبح تماشاش کنم و به صداش گوش کنم. خوامیانقدر قشنگه که م_

 لحظه اتصال نگاهمون رو قطع کنه لب باز کرد: کیکه  نیگذاشت و بدون ا میشونیپ یرو رو شیشونیپ

 .قشنگه، درست مثل صورت ماه خودت ماه دلم یلیخ_

 .خورمیغصه م دنتیمن از نخند هان،یبخند آ_

 هام برداشت.نرم و کوتاه از لب یاو بوسه دیخند

مسر و . تو هی. تو قرص کامل ماه منیقبال هم گفته بودم تو لبخند من ست،ین یغم گهید یتا تو هست_

 .یمن یندهیآ دِی. تو امی. تو مادر دخترمیهمسفرم

 .یمن نیو تو پدر آو_

 عمق گرفت و زمزمه کرد: لبخندش

 !نیآو_

 شه؟یبدون عشق م یزندگ یدیپرس مونیشب عروس ادتهی_

 .کنهیم دایمونو پکم عشق هم راه خونهباشه کم یاحترام صداقت وفادار یوقت یدر جوابم گفت_
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 هام رو به گوشش رسوندم و زمزمه کردم:رو دور گردنش حلقه کردم و لب هامدست

 عشق. یعنی نیکرده. آو دایمونو پعشق راه خونه_

شار سر یخودم با حس نیخرمن موهام فرو برد و درست ع ونیتر از قبل بغلم گرفت و صورتش رو ممحکم 

 تکرار کرد: دیاز ام

 عشق. یعنی نیآو_

از ته دل بغلم نگرفته بود و عطر موهام رو نفس  طورنیوقت بود که ا یلیداشتم. خ اجیآغوش احت نیا به

ود که وقت ب یلیهاش بودند. خنازک موهام در انتظار نوازش دست یوقت بود که تارها یلیبود. خ دهینکش

نجات دادن  الیافتاده بود و خ ریها گگذشته ونیبودم؛ اما اون نبود، م شیزندگ یچشمش تو یجلو

 انیمنجالب غرق بشه و با سقوط خودش پا نیا یتا تو زدیدست و پا م شتریخودش رو نداشت بلکه ب

 کنه.مادرش رو اعالم  یگذشته

بخند ل دنیهام مشرف بشه و چشمِ دلم با دکرد تا به چشم جادیفاصله ا موننیمن رو عقب روند و ب یکم

 هاش روشن شد.چشم

 رو خوشبخت کنم. نمیتو و آو دمیقول م_

که حرف از  ندهیآ ییکرده بود به روشنا دوارشیضربان قلب دخترکم ام یداشت، به قدر دیام لحنش

 بود. یخودش، خود خوشبخت نیو انتقام و ا ینه خون خواه زد،یم یخوشبخت

 خوشبختم. یتا تو هست_

 زمزمه کرد: کردیهاش طواف مصورتم رو با بوسه یجا یکه جا یو در حال دیرو عمق بخش لبخندش

 ؟یچ یعنی یاصال خوشبخت_

 غم داشتن؟ کیشر ایغم نداشتن  یعنیبود،  یخوب سوال

 نبض آروم گردنش نشست و در جوابش گفتم: یرو هاملب

 لبام. رینبض گردنت ز یعنی_

 هام رو شکار کرد.لب یخنده هاشلب

 خط لبخندت. دنیبوس یعنی_

 رسوندم. منحصر به فردشنه و چرخوندم و نگاهم رو به وصال لبخند مردو چشم
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 و کجت. یالبخند سکته یعنی_

 صورتت. یرو یماه گرفتگ یهر روزه دنید یعنی_

 گردنش و عطر گرمش رو به مشام رسوندم. یگود یرو فرو بردم تو صورتم

 عطر حضورت. دنییبو یعنی_

 عشق بود. یسمفون نمیقلب آو یهاش درست مثل صداخنده یبلند! و صدا د،یخند

 تختمون. یهرشب لگد خوردن ازت تو یعنی_

 مهر نگاهش کردم و با شور ادامه دادم: با

 تو. یبرا فقط دنیرقص یعنی_

هاش عاشقانه مقابل و لب دیهاش از نوازش خرمن موهام دست نکشهام برنداشت و دستاز چشم چشم

 نگاهم نجوا کرد:

 ... داشتن تو.یعنی یخوشبخت_

*** 

 هردومون به پوالد افتاد که مقابلسه توقف کرد و در باز شد نگاه  یطبقه یکه آسانسور تو نیمحض ا به

 دیکه فهم نیبعد از ا یمرتض شیساعت پ کی. دادیورود نم یبود و به پدرش اجازه ستادهیواحدش ا

ق که اتفا نیاز ترس ا هانیزد که من و آ رونیخونه پوالد ساکنه چنان با سرعت از خونه ب یتو نیریش

 .میپوالد رسونده بود یخودمون رو به خونه فوراً فتهیب یریجبران ناپذ

گاه ن یکاظم یدو چندان به واحد آقا یو با اضطراب رمیموجب شد لب به دندون بگ یمرتض ادیفر یصدا

 کنم.

 یطاش چه غلخونه یداره تو القبای یپسره نیا ی. پس تو هم خبر داشتدیدزد هم از راه رس کیبفرما شر_

 .کنهیم

 با آرامش گفت: هانیآ

 .دیداد نزن_

 کرد. یو بست و مقابل پدرش سرکش دیپوالد با حرص و خشم در آپارتمانش رو بهم کوب اما
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که  یبه درست و غلط بودن کارت فکر کرد رونیب یکردم مگه؟ اون موقع که از باغ پرتم کرد کاریچ_

 یهیسا ریز دیچه درست چه غلط عاشقشم. عشقمم با ؟یدیو تز درست و غلط م یستادیحاال مقابلم ا

 رو ازش یکس یکه بتون ستیشما ن یباغ عمو گهید جانیدارم. ا ارشویخودمه اخت یباشه، خونهخودم 

 .رونیب یپرت کن

 تذکر داد: هانیآ

 .مینداره. برو داخل خونه تا حرف بزن تیخوب هاهیهمسا یجلو نییپا اریصداتو ب_

 و رک گفت: حیصر پوالد

 دم.به حال خو دیخودتون منم ول کن یزندگ یپ دی. برشهیبا حضور شما معذب م نیریش یشرمنده ول_

 یپوالد مطلع شده بود با خشم یخونه یتو نیریاز حضور ش یامشب با تماس مرتض نیکه تازه هم هانیآ

 پوالد لب باز کرد و گفت: یخونه یتو نیریآشکار از حضور ش یخفته و مخالفت

 اهواز! یگردیمادرش و خودتم برم شیرفته کرج پ یکه گفت_

 اهواز. میریعقدش کنم باهم م_

 .دیخند کیستریو ه یعصب یمرتض

 باهم. دیختیپس برنامه ر_

 .میبا شما هماهنگ نکرد مونویشخص یهابرنامه دیببخش ه؟یبله. مشکل_

 پوالد نشد و عربده زد: ینهیس یکنترل رو رقابلیغ یبا خشم یمرتض مشت

 .ینیبیدختر مواد فروش م هیخودتو در حد  اقتیخاک بر سرت که ل_

 زیوب تنکن. گوشاتم خ فیتکل نییتو پس واسم تع یمنه نه زندگ یزندگ نیچشماتو باز کن پدر من، ا_

 ثابت شد. شیگناهیب نیریکن و بفهم که ش

 باز کرد: تیباز شد و بالفاصله لب به شکا یکاظم یواحد آقا در

نداره، خودمونم که نصف شب خواب  تیآقا امن نیمشکوک ا یناموسمون که از دست رفت و آمدها_

 ؟میو بر میجمع کن لمونویما وسا ای یریساختمون م نیزرنگار شما از ا یاز دستتون. آقا میراحت ندار

 :جواب دادحق به جانب  پوالد

 .دیببر تونوفیپس شما تشر ییکه ناراحته شما یمسلما اون_
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 شد داد زد: یعصبان شتریپوالد ب یکه از زبون دراز یکاظم

پدرتو  ادیب سیپل زنمی. زنگ مکنمیآقا روشن م نیرو با ا فمی. من امشب تکلاریتلفن رو ب یزن اون گوش_

 .ناموسیب یکهیات؟ مرتخونه یاریچند روزه دختر م فهمهینم یکس ی. فکر کردارهیدرب

 خودش رو سد راهش کرد و تشر زد: هانیبرد آ ورشیکه پوالد به سمتش  نیهم

 پوالد!_

 داد زد: یو خطاب به کاظم دیسرک کش هانیآ یشونه یاز باال پوالد

 .وزیپوف کهیمنه مرت یسرت تو زندگ کسرهیکه  ییتو ناموسیب_

 گفت: یمحکم و دستور یلش داد و با لحنبه عقب هُ  هانیآ

 برو داخل آپارتمانت._

 :دیاش غرشده پیک یهادندون یبا حرص به پدرش نگاه کرد و از ال پوالد

 .شهیسرتو بلند م ریاز ز نایا یهمه_

م که در اثر خش ییهادندون ونیخود پوالد از م نیو درست ع دیبه در آپارتمان کوب یلگد محکم یمرتض

 :دیغر دییسایهم م یرو

 .ینکبته که هم از کار انداختت هم از زندگ یدختره نیسر ا ریز نایا یهمه_

 نشست و با خشم خطاب به پدرش گفت: وارید یپوالد رو مشت

 .یکن نیبهش توه یحق ندار_

 .یکن یخودت باز یبا زندگ یحق ندار_

خروارها خاک حاال  ریز یبرد شیو چند سال پ ستیمنو ب یزندگ ؟یمن افتاد یزندگ ادیشده االن  یچ_

 م؟یتا دوباره بکش یاومد دهیم ادمیکردن  یدختر داره زندگ نیکه ا

 خوام؟یمن صالح تو م یبفهم یخوایم یک_

 ه؟یصالح من چ_

 .ستیدختر مواد فروش ن نیکه هست ا یصالح تو هرچ_

 گفت: شخندیبه ما انداخت و خم شد به طرف پدرش جسورانه همراه با ن ینگاه پوالد

 .یعروست آقامرتض شهیمواد فروش م یگیکه بهش م یدختر نیفردا که عقدش کردم هم_
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 .یبکن یغلط نیهمچ یکنیتو غلط م_

 ره؟یجلومو بگ تونهیم یانتخاب غلط. ک نیا یپا دمیاگه غلطه انتخاب منه. جوونمم م_

اش هبود و دست نییچهارچوب در قرار گرفت. سرش پا ونیم نیریش فیظر یآپارتمان باز شد و جثه در

 .دندیلرزیکامال واضح م

 بالفاصله تشر زد: پوالد

 برو داخل._

که خواست به سمت  نیبود و قصد ترک اون مهلکه رو داشت. هم دهیپوش رونیب یمانتو نیریش اما

ل و مقاب دشیوقت سد راهش شد. به بازوش چنگ زد و به جلو کش یالحظه فوتیآسانسور بره پوالد ب

 :دیصورتش غر

 آدما پشتمو نیو ته ا سرینزدم که واسه چهار کلمه حرف ب شیهمه واسه نجاتت خودمو به آب و آت نیا_

خواستمت.  غیت ریز یرفت یگرم مواد گرفتمت خواستمت. وقت صدیبا س یوقت ی. د لعنتیو بر یکن یخال

باشند من بازم  جازدوا نیمخالف ا ایخواستمت. حاال هم اگه تمام دن یبار شوهر کرد هی دمیفهم یوقت

رو کنار گذاشتم و دارم  ایتمام دن ؟یکنیم یرو خال مادریتو چرا انقدر زود پشت منِ ب یول خوامتیم

 جز منِ المصب. یکنیفکر م یبشر یبه هر بن ؟یاما تو چ کنم؛یفقط به تو فکر م

 زد: ادیاز قبل فر تریو عاص دیکوب شیشونیدستش رو به پ یعصب

 ده بودم.ز دتویق شیوقت پ یلیآسونه ازت دست بکشم؟ اگه آسون بود خ یکنیچرا فکر م انصافیدِ ب _

 هاش حلقه بسته بود نگاهش کرد و گفت:چشم یکه تو یهمراه با اشک نیریش

 .میخوریحق با پدرته. ما به درد هم نم_

واسه ساختن  خوامیمن تو رو واسه دردهام نم یدیکه به دردم نخورد رو کنار بذارم؟ هه! نفهم یهرکس_

 .یااگه منو نخو یحت ن،یریش خوامتی. من تو رو مخوامیبدون درد م یِزندگ

 یو حرفش خشم و نفرت مرتض دیانداخت و با مکث صداش به گوشم رس نییبا شرم سرش رو پا نیریش

 .ترظیرو غل هانیآ یهارو دو برابر کرد و اخم

 .خوامیم_
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ته و البپیروزمندانه انداخت و  نیسالن طن یاش توقهقهه یشد. صداپر خنده از آن صورت پوالد  کی به

 گفت: هانیو آ یرو به مرتضسرخوش 

 .دیشما هم به عقدمون دعوت_

*** 

داشت و با  به لب فیو از سر تکل یکامال مصنوع یلبخند هانیکه آ نیبود، با ا ومدهین یکه آقامرتض نیا با

پوالد  یهالحظه هم برق چشم کیشکل ممکن برگزار شده بود؛ اما  نیترکه مراسم عقد به ساده نیا

 یمرتض یخال یاز جا هک نیبا ا نیری. ششدیاش محو نممردونه یهالب یو لبخند از رو شدیخاموش نم

که قرار بود تا ابد  یمرد یهاهاش به چشمچشم یاما وقت ؛یفرار هانیکه از نگاه آ نیناراحت بود و با ا

حظات پوالد ل یو برا شکفتندیزردآلود م یهاهاش درست مثل شکوفهلب افتادیبشه م شیزندگ کیشر

 .آوردندیبه ارمغان م یناب

حال که  نیگرفته بودند و سها در ع نیریسر پوالد و ش یرنگ رو باال دیسف یو سها پارچه سارگل

د بود که پوالد بعد از عق نیغمگ نیاز همه از ا شتریآشکار هم بود. و ب نیریخوشحال بود حسادتش به ش

 یتو یپوالد خلل یالخ یو جا ادیسئله کنار بم نیاهواز؛ اما قول داده بود با ا رفتیم نیریهمراه با ش

 نکنه. جادیدرسش ا

 بود گفت: دهیامروز از مه والت رس نیشهربانو که تازه هم خاله

 ابه؟سیماد قند ماسر عروس و د یباال یک_

 با لبخند گفت: یمادر

اون قند رو  گمیدلش خوشه و بختش روشن، من م یما با سرگرد حساب یشونیکه ماه پ ییجااز اون_

 و مبارک باشه. منیدوتا جوونم خوش  نیبسابه تا بخت و اقبال ا

 و برادرانه زد و خطاب بهم گفت: نیریش یو پوالد چشمک دمیزده خند ذوق

 زود باش._

 ونیو دستم رو که قفل بود م دیبخش تیرو رنگ واقع شیانداختم که لبخند مصنوع هانیبه آ ینگاه

 کیعقد دنبالم کرد. دو کله قند کوچ یفشرد و بعد رهاش کرد و با نگاهش تا پشت سفره یدستش، به گرم

شکل ممکن دورشون بسته شده بودند برداشتم و جواب لبخند سارگل  نیباتریسرخ به ز یهاونیرو که پاپ
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 یذوق وافر میشدیو هردو باهم مادر م میکه هردو باهم ازدواج کرده بود نیدادم. از ا قیعم یرو با لبخند

 داشتم.

 و عجوالنه گفت: قراریب پوالد

 .یحاج گهیبخون د_

 گوش ریپچ پوالد رو زها رو به دستش داد. پچشناسنامه هانیزد و دفترش رو باز کرد. آ یلبخند عاقد

 :دمیشن نیریش

 همون بار اول بگو بله قند و نبات._

 شن خانوم با لبخند قرآن رو به دستو سم دمیعقد د یسفره ینهیرو از داخل آ نیریش نینمک یخنده

رفته برگ رو در زشیکوتاه روش زد و بازش کرد. لباس کرم رنگ اندام ر یابوسهبااحترام  نیریسپرد و ش

و  کردندیم یشال روشنش سرکش ریخوش رنگ و لختش رو حالت داده بودم و از ز یبود و خودم موها

م حک یجور پدرتیب یعسل یچشما نیا»بودش گفته بود  دهیکه تا د یاز پوالد بردندیم نیدل و د

 !«ستیدر کار ن یو آزاد ییرها گهیرو هم پاش گرو بذارن د ایجلب دلمو گرفته که اگه سند کل دن

ش رنگ اهیرقص چادر س حانهیبار اول وکالت خواست در محضر باز شد و قبل از خود ر یبرا عاقدکه  نیهم

 محو به لب داشت گفت: یکه لبخند یبه چشم اومد. در رو پشت سرش بست و در حال

 سالم._

 نینکرد. اول غیدر ییلبخندِ خوش آمدگو چکسیاما ه م؛یتنها من بلکه همه از حضورش شوکه شد نه

 کرد سمن بود که گفت: مشیمملو از مهر تقد یکه لبخند یکس

 دخترم. یخوش اومد_

 گذاشت و گفت: یخال یهایاز صندل یکی یدستش رو رو یتو ینیریش یجلو اومد و جعبه حانهیر

 بگم. کیپوالد که انقدر معرفت نداشت دعوتم کنه؛ اما من اومدم تا تبر_

 گفت: یبا لودگ پوالد

 خانوم معلم. یرو پاره کرد یرشته کالم حاج_

 شد و گفت: ظیغل حانهیر لبخند

 نزن.ل وه کنه،یعروس فرار نم_
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 کرد به سمت سمن و ادامه داد: رو

گذشته رو شخم بزنم و  خوامیآزارم داد. نم تونیخال یجا یلیتنها بودم و خ یلیباغ خ یمدت تو نیا_

و با حضور  دیمنو بابت رفتار بدم ببخش دوارمی. امدیکرد یهم که فراموش کنم برام مادر خوامینم

 .دیباغ پر کن یرو تو هامییتون تنهادوباره

رنگ هم یمادرش لبخند یاز نگاه آسوده هانیدستش رو گرفت و اون رو کنار خودش نشوند. آ سمن

 آرامش زد و پوالد گفت:

 .یبخون حاج_

 گرفت و گفت: نیریکه دستش بود رو به سمت ش یپاکت حانهیلب باز کرد ر یقاض تا

 پاکتو به دستت برسونم. نیمحضر ازم خواست ا یجلو ییآقا هی_

 :دیپاکت رو گرفت و پرس دیبا ترد نیریش

 بود؟ یک_

 داخل. ادینم دی. گفت از بستگانته؛ اما چون دعوتش نکرددونمینم_

من  مردد پاکت رو باز کرد و نیریپاکت بود. ش یزد و تشکر کرد. نگاه کنجکاو پوالد رو یلبخند نیریش

 :دینامه چرخ یجمالت تو یم روبودم و قندها رو به دست داشتم نگاه ستادهیسرش ا یکه باال یدر حال

 یومدیو ن یکرد ینمک نشناس شهیبگم و تو هم مثل هم کیتبر تویسالم گل بهار نارنج... نشد آزاد »

 یکرد و تو آزاد یمعرف سی. فروز به دستور من خودش رو به پلیمن ونیکه مد یتشکر بابت آزاد یبرا

هم لب  تا فروز لهب یو بگ یلب باز کن هی! کافیعقد اون مرد نشست یسفره یاما پا یمن ونیاالنت رو مد

 میه. تصمکن تیبگه و از الن شکا هاسیو پدرم رو کشت به پل که الن مرتکب شد یقتل یباز کنه و ماجرا

نه و  یگیم ایبا گرفتار شدن الن  شهیجواب مثبت برابر م نیبله که ا یگیم ایبا خودته گل بهارنارنجم، 

... یبله با ستوان زرنگار خوشبخت بش یاگه گفت دوارمیمو ا. دوست دارم دهیادامه م شیعاد یالن به زندگ

 «.منصور

 یهاچشم یکه اشک تو یقرآن افتاد. در حال یصفحه یو رو دیلرز نیریش فیظر یهاانگشت ونیم کاغذ

 که هنوز به متن نامه واقف نبود لبخند به روش یرنگش حلقه بسته بود به پوالد نگاه کرد و پوالد یعسل

 نگاهشون رو قطع نکردند. وندیپ یاو هر دو لحظه دیلبخندش پر کش نیریاشک ش دنیزد؛ اما با د
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م اش. کدوبه مرد عاشق مقابلش و خواهر هفده ساله کرد،یمهر پوالد فکر مپر  یهابه چشم رهیخ نیریش

 دم،یرستیبعد م قهیدق کیحبس مونده بود و از  امنهیس یفس توچهره بود؟ ن نیریدختر ش نیانتخاب ا

ده بود شاد و فرخن مکنو م زدیرقم م نیریکلمه از جانب ش کیپوالد رو با  یندهیکه آ یبعد قهیدق کی

 به همراه داشته باشه. ریجبران ناپذ یدلشکستگ کی ایباشه 

 بار سوم تکرار کرد: یبرا عاقد

 اورم؟یپوالد زرنگار در ب یشما رو به عقد و نکاح دائم آقا لمیبنده وک ایشهسوار آ نیریسرکار خانوم ش_

 د...بو ستادهیا زمان

 ود...ب ستادهینفس ا 

نج رو و پ ستیساعت ب نیتا ا کردیفکر م نیریبود و ش ستادهیو پنج ا ستیمدار ساعت ب یپوالد رو و

 ؟یساعت عاشق ایمرد ساعت مرگ کنه  نیا یبرا
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