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 اَرکان

 

  بندی؟ دخترخانم... بند کفش من رو می  _

ها، لبخندی که برق آن در نگاه  های رنگی، یک دختر غرق رنگ لباس 

رنگ، از آن خرماهایی که  درخشد. چشمان خرماییخرمایی رنگش هم می 

قدر  درخشند، زیر خورشید سوزان. نه آن های کشور من می روی نخل 

    قدر پخته و تیره.آن طالیی و کال و نه 

  کند.روند، می سمت گیت پرواز می نگاه مرددی بین من و همراهانش که به 

  _ بله، البته.

سرخ، شکفته چون گل صورتش هم   ،صدایش مانند حریر نرم است و لطیف

سالش باشد. از همین حاال هم ۱۸تر از از شرمی دخترانه، نباید بیش 

  . او خود نور است.مقابل من است ه  گویم او نقطمی

.. سنگین است. وسایل دخترها .اش روی زمین رهاپشتیشود و کوله خم می

  ها و...و مجردی. لباس 

  _ بفرمایین... امیدوارم دستتون خوب بشه.

ام را از جیب کتم بیرون بیاورم.  خواستم گوشی دستم؟ زیر بغلم است! می 

وگرنه چه کسی با دست سالم  حتماً فکر کرده شکسته است. منطقی است، 

  اش است.گوید بند کفشش را ببندد، انگار که خدمه به یک دختر جوان می 
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  _ سیدی؟

تر اش او را بیش سوختهسعید! مستخدم مخصوص من. پوست تیره و آفتاب 

  کند. او را یادم رفته بود.متمایز می 

  _ چندبار گفتم با من فارسی حرف بزن؟

قدر تند و برافروخته باشم. اما برای من  خواهم این نمیاندازد، سر پایین می 

  ام. سخت است. من با این شیوه بزرگ شده

  _ ببخشید... بفرمایید سوار بشید.

لهجه دارم، اما نه به این غلظت.  هم غلیظش گویای زبان اوست. من  ه  لهج

  هاست.تر از این که این را دوست نداشته باشم... نه... موضوع پیچیده نه آن 

  دورش کن. ... حاال هرجور شده... از پسر  _ دختره رو بیار درجه یک 

کسی است که در آن اتوبوس حضور تر از هر ایستد، درشتکنار من می 

دارد. با وجود او به بادیگاردها نیازی نیست. سعید ده نفر را راحت حریف  

  است.

  _ خیلی پرسروصداست... اذیت...

اند، نه برای من، برای همه... از اتوبوس  قبال ایستاده پرواز برای است ه  خدم

های رنگی و گیسوان  از همین فاصله هم با آن لباس. شومپیاده می 

ها وصل کرده و تقریباً  های رنگی به آن اش که کش شدهرنگ بافتهایقهوه 

زن پرواز را   ه  خدم ه  رقصد، معلوم است. حتی وقتی گوناز سرحالی می

  زند.گوید که زن لبخند میگیرد و چیزی می می
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لعنتی، من حال باید در یک هواپیمای لوکس راهی برلین باشم برای جشن 

  سال نو میالدی، کنار...

  گیرم، سعید... جایگاهت رو حفظ کن._ این منم که تصمیم می 

هم بادیگارد.  رود. او هم برایم مشاور است، تر راه می عقب قدم همان یک 

دهد، زهور)گل(. او بوی گل می   «...زهرا»اما در خصوص آن دختر... 

  این را مشامم هربار دیدمش برایم یادآوری کرده است. 

ترین  نشینم. همیشه در پروازهای ایران، این قسمت خلوت روی صندلی می 

  ها فراری.هم از آدمجاست، من

تر  کنم، شاید بیش وی میز باز می تاپم را رآیند و من لپ پرواز می  ه  خدم

نظر برسد. زهرا... امروز فهمیدم حتی  کمک کند تا این مالقات اتفاقی به

  آید.من را یادش نمی 

جا گرونه. من همچین پولی نداشتم... خانم، تو رو  _ ولی شما مطمئنی؟! این 

جا...  ور باشن، من این شه که دوستام اونخدا چک کن دوباره... آخه نمی 

  جا، من برم پیش دوستام.گین اون آقای محترم بیاد این ب

  جا بهترین جاست و سکوت کن.... اینخانوم _ بشین سر جات، دختر

کنم  دانم لحنم ابداً نرم نیست. من عادت به عطوفت ندارم. سعی میمی

اش خیره نشود تا دلم  زدهگرفته و نگاه خجالتهای رنگنگاهم به آن گونه 

پرسد چه چیزی برای خوردن نشیند و مهماندار از او میبیاید. می به درد 

  کند.دوست دارد. اما زهرا ساکت به بیرون نگاه می
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  _ شیرشکالت داغ... با سیمیت... اگر هست.

دانم نهایت یک نان معمولی برایش  کنم برایش بیاورند. هرچند می اشاره می

  این را دوست دارد.آورند و یک شکالت داغ فوری. زهرا می

  چک کنم. و_ من واقعاً مطمئنم اشتباه شده... خانومه نداد لیست

وپر دارم، نباید مالیم بود و بال تاپ برمیدختر لجباز و سرتق. سر از لپ 

  داد. 

  دونن... پس آروم بگیر و از سفرت لذت ببر. ها بهتر می _ اوکی... اون 

ب است. باید باشد، غیراز ما، چند نفر  کنم. معذاش را حس می نگاه دزدیده 

  دیگر هم هستند که به سکوت نیاز دارند. 

گذرونن و من  ور دارن خوش می دوستام اون نم_ اونا اشتباه کردن... ال 

  جا در جوار آدمای ازخودمتشکر نشستم و باید تحملشون کنم.این 

مرد  »شود.می  قدر آرام که نشنوم. لبخندم نیامده محوزند، اما نه آنغر می

 .«شهنباید به روی زن بخنده؛ پررو می 

  گفت...گفت. دایه زن بود ولی همیشه بیخ گوش ما پسرها میدایه می 

  دختر. ،_ اشتباه یا غیراشتباه... بشین

نگاه دلخوری دارد، شاید منتظر فرصت برای باریدن. کمی دستپاچه 

  جا... زشت است.ین هم در جمع و اشوم، نکند واقعاً گریه کند؟! آن می

تر هم  کنین... اگه آروم ها خوب رفتار نمیوقت با زنها هیچ_ شما عرب

  فهمم.بگین، بدون تشر زدن، می 
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شناسد؟ اصالً چرا باید  ها را می ها؟ مگر او چند نفر از عرب ما عرب

 بشناسد؟

ها؟ به کلماتت دقت کن. تشر زدن هم داره. _ این ما یعنی چی؟ ما عرب

خوش. کمربندت رو ببند »و ال  الکی  ه  جا مگه چی هست؟ چندتا بچاون 

 تکلم«... صحبت نکن. 

کند. شال از  بازتر می کشم. عصبی شدن فقط او را لج چند نفس عمیق می  

خزد، با های مواج می ایافتد. نگاه من ناخودآگاه، میان آن قهوه سرش می

بندهای بافت و دست  آنگذارد. انگشتان ظریفش موها را پشت گوش می 

اش هم یک آویز مصنوعی  ارزش رزین، حتی گوشواره رنگی، انگشتر بی 

  . است

  جا نامحرم هست._ ما در ایران هستیم هنوز... شال تو افتاده... این 

کند. شاید یک  که به من نگاه کند، شال را روی سرش مرتب می بدون این 

 تر برایش بهتر است. روسری محکم

  کنن._ شما چشم ندوزین به من، بقیه نگاه نمی

را ندارد، اما  دراز، شهامت نگاه کردن در چشمانم دختر ترسوی زبان 

  کرد. دید، حتماً سکته می حاضرجواب است. فقط اگر دایه تو را می

  .ومخان هام نگاه کنی، دخترکنی باید به چشم_ با من که صحبت می 

زنان این سرزمین، با زنان خاک    دانمدست خودم نیست این تحکم و می 

یت بصری  جا مردانی مثل من فقط در حد جذابپدری من فرق دارند. این 
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هستند. پول و قدرت و ظاهر، هرجای دنیا برای زنان در اولویت است.  

ها روی این دختر در این مدت تأثیر نداشته، او حتی من را در آن  ولی این 

  آورد. خاطر نمی شاپ بهکافی

دهد. کند، زهرا سر به پشتی صندلی فشار میهواپیما شروع به حرکت می 

  ترسد. شوند. او می بندبند انگشتانش سفید شده و پاهایش جمع می

  ؟وم_ تو چند سالته، دختر خان

  _ ها؟

کند. از همین فاصله هم بوی عطر بهارنارنج و  باتعجب به من نگاه می 

  رسد. پرتقال او به مشامم می 

  تره.ای نیست... بله صحیحمؤدبانه  ه  _ »ها« کلم

فشارد. تلویزیون  از حرکت آورد را در دستانش می شکالتی که خدمه قبل 

  دهم.کند. سر تکیه می یک مستند پخش می 

زی، هستین؟ من کمکتون کردم بند کفشتون رو بستم؛  _ شما معلمی، چی

حتی تشکر درستی نکردین، من چیزی گفتم؟ حتی دستتون مشکلی  

  نداشت... اصالً چرا از من چنین چیزی خواستین، آقای مؤدب؟

بندم. روی آسمانیم و دیگر از آن فشار حین بلند شدن خبری چشم می

  نیست.

تری کالسه. جای خصوصیفرستجا تر صحبت کن، این آروم  کمه_ ی

  هست.
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آید که مشغول پذیرایی هستند. صندلی را کمی  صدای خدمه می 

  خوابانم. می

اندازد،  کند. پا روی پا که می سکوت کرده، از پنجره به بیرون نگاه می

پرتقال روی میز کوچک  آید. یک آب صدای خلخال ظریف دور مچش می 

یک تکه کیک پنیر. برای زهرا هم یک  گیرد همراه با رویم قرار می روبه 

  شکالت داغ و یک نان سیمیت، انتظارش را ندارم. 

  _ ممنون.

  کنم، کسی غیراز من نیست. زیر چشمی نگاهش می

  ست.شه، ولی خب، خوشمزه دو محسوب می  ای درجه_ ازنظر حرفه

ف تر از چند کلمه حرجنسان او بیش مخاطبش من هستم. کم پیش آمده با هم 

خواهم زده باشم. انگار فقط برای این دختر معمولی و سطح متوسط می 

  حرف بزنم.

  _ باشه... بخور. همین هم تو پروازهای ایران غنیمته.

وقت سال، او و آن  دانم این تر از کیش است. نمی دمای هوا در تهران پایین 

همه ذوق داشته باشند.  خوشش چرا باید برای یک مسافرت ایندوستان الکی 

ای دختر کنم؟! که در سفر به کیش، با عده جا در این هواپیما چه میمن این 

  شق و سرخوش همراه شوم؟ و پسر کله 

؟ آقایی با شما کار اریددلیب، یک لحظه تشریف میخانم عن ،_ ببخشید

  دارن.
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شود. آن پسرک  کنم. این یک مزاحمت محسوب میام را صاف می صندلی 

شود. پایش را  ورزشکار و تخس، حتماً همان است. زهرا باذوق بلند می 

هم کسی که چشم همه ذوق؛ آن باید بشکنم. چه معنی دارد برای آن پسر این 

شوم. تعداد  لحربی« را گرفته است؟! پشت سرش بلند می راشدا »اَرکان

  خدمه برایم جذاب نیست. ه  زیادی در این قسمت نیستند، لبخند گشاد

  دن._ من گفتم اشتباه شده، ولی اینا گوش نمی

  زنم. ضخیم را کنار نمی   ه  صدای لطیف زهراست. پرد

  ترسه...جا؟ اون از پرواز نمی خوای عاطی بیاد این _ می

آن صورت   ه  خواهم مشتی حوالچی است. میصدای پسرک کافه

  اش کنم. تیغه هفت

  _ آقا برگردین سر صندلی خودتون لطفاً. 

سپردم مانع او شود، برای چنین  پسر. باید به سعید می   ه  دهندصدای نجات

  مزاحمتی.

اخالق نشسته علی. من جام خوبه، فقط یه آقای عرب بد  ،_ برو سر جات

  زنه.نق می که هی 

  خندد.گوید عرب بداخالق؟ ریز می به من می 

  کنه..._ اگه اذیتت می 

  زنم.پرده را کنار می 
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جا  _ صدای شما مانع آرامش من هست، لطفاً تا به خدمه نگفتم از این 

  برید.

العمل نشان دهد. سعید پشت سر او  شوم که حرفی بزند یا عکسمنتظر نمی 

  اش با اوست. ایستد، بقیه می

  نسب. و اصل گردم، پسرک بی سر جایم برمی

    _ رفتارتون درست نیست... علی دوست منه و نگرانه. 

اندازم، حتی این راحتی و باز بودن صندلی هم برای من  پا روی پا می  

کنم روی  شود. سعی میدردسر می ه ت، این قد بلند گاهی مایکوچک اس 

ام تمرکز کنم تا با این دختر بدخلقی نکنم که نگوید یک عرب پاهای کشیده 

  بداخالق.

  ام. حال هم زیادی حرف زدهبندم، تابه چشم می

  آقا... واقعاً صدای...  ،_ با شما بودم

اش و من هرکاری بخواهم  ها که یعنی ساکت بکنم، مثل هماننگاهش می 

کند من یک عرب بدخلق هستم، بگذار راحت  کنم. حاال که فکر میمی

  باشد.

کند، اما بیشتر شبیه قهر کردن است. مهم  ای است. سکوت می دختر فهمیده 

مزاحم را   ه  کند. نیاز به سکوت دارم تا این مهرموقع آشتی می نیست، به 

  حذف کنم.

....................  
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آییم، هوای گرم و شرجی برای من عادی است، مثل  الخره فرود می با

سرزمینم. اولین واکنش زهرا برایم جالب است، به در خروجی که نزدیک  

های بهار و نسبت ماه گردد. مهرماه است و هوا به ای برمی شود، لحظه می

های مرکز، این هوا  تر، اما برای شهرنشین تابستان در مناطق خلیجی خنک 

 کرده و گرم است.ادی دمزی

... زهرا C.I.Pخروج ندارند. اول مسافرین  ه  هنوز مسافرهای دیگر اجاز

مند شده است. شاید خودش هم خبر ندارد که چگونه از این خدمات بهره 

در دنبال او دربه رسیدم، حال به اگر آن روز برای خوردن قهوه نمی 

  گشتم.می

  ماشین منتظر ایستاده. .دختر خانم ،_ برو پایین

اند. بلیط او  خودروهای شخصی برای رفتن به خروجی کنار پلکان ایستاده  

  و من، باهم است. 

کنم و خود به هتل داریوش  سعید را برای مراقبت از او مأمور می  

اند، بسیار دور از محل اقامت من  ها درنظر گرفته روم. اما هتلی که آن می

  دهنده است.است و این برایم آزار

  دهد.گیرم، با اولین بوق جواب می با سعید تماس می  

  آقا... امری دارید؟  ،_ سید... بله

  _ تو همون هتل برای من جا رزرو کن.
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خواین کاری کنم پسره ها...می_ بله، حتماً... آقا... من حواسم هست به اون

  برگرده تهران؟

گردند و این یعنی  برمی  فکر خوبی است. اما قطعاً سایرین هم با او

  شود.گند کشیده می مسافرت زهرا به

  کنم سعید؛ نگذار کسی بفهمه. _ نه، بازم تأکید می 

قیمت هم لذتی دارد؟!  دانم واقعاً مسافرت با بودن در یک هتل ارزان نمی 

دهم که نزدیک او باشم تا آن گراز نر وحشی هرچه هست، ترجیح می

 زدیک شود. نتواند زیاد به زهور من ن

هایم توانم برنامه شوند، من هم می  گیرها جاکشم. تا آنروی تخت دراز می 

  را بچینم. 

خرمایی را دیدم  بار که این مو سه ماه! دقیقاً سه ماه و دو روز از اولین 

نفر یک   ه  بودم و به توصی تجاری به تهران آمده  ه  گذرد. برای یک معاملمی

ای رفتم که زهرا در آن  عربی خبر داشت، به کافه  من به قهوه  ه  که از عالق

  کرد. کار می

اند. او از پشت  سینما، برایم درحرکت  چون فیلم روی پرده تمام تصاویر، هم 

بندش  دانم اول آن تصاویر جالب روی پیش خوان نزدیک شد، نمی پیش 

کدام. شاید آن بوی  دل... شاید هم هیچتوجهم را جلب کرد یا آن زیورآالت ب

  آن رسد از شکار! نگاه که باالتر کشیدم،خاص او که به مشام شکارچی می

نی چشمان خندانش، فکر کنم بند از دلم پاره کرد. لبخند روی لبش شبیه  نی
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نظرم آمد. نه  از یک خواب خوش به بعد ر عطدیدن یک گل سرخ خوش 

ها... نه؛ کالً این ذات یک  اشقانه گفتن باشمپیشگی و عکه من مرد عاشق این 

دست شکار، ذات شکارچی مرد  که بند دلش که برود به عرب است. این

ایم  کند. ما مردمان صحرانشین یادگرفته بیدار شدن می  به عرب شروع

ها را شکار کنیم. ما عاشق بهترین خونسرد و آرام و باصرف وقت

راحت که بشویم! ما عادت به از وقتی شویم، اما... امانشویم و نمی نمی 

  دست آوردن نداریم، لذتش در سختی است.به

کند، نسب و طایفه و مردمان و جایگاه من است. او  ترش می سخت آنچهاما 

  من هم نباید از او باخبر شوند.  ه  نباید بداند آرکان کیست و عشیره و طایف

خندد، زهرا  صوراتم نیز می بندم تا او را تصور کنم و او حتی در تچشم می

زند، به همه، مهربان و بامحبت... و حتی تصور این  همیشه لبخند می 

که او  کند. فکر این لبخندهای عمومی هم خار حسادت را در وجودم فرومی 

ادب، علی، درحال  الن با دوستانش و آن پسرها و مخصوصاً آن پسرک بی 

  کند. خندیدن هستند، دلم را آشوب می 

. باید به سعید بگویم اگر پسرک زیادی نزدیکش شد، گردنش  پرممی اج از

چون را بشکند. این اولین شکار آرکان است و احتماالً آخرینش. من هم 

  مادرم... طفلک مادرم. جدم نخواهم بود.  پدرم و

  از...آویزم است، آخرین تصویر او قبل عکسش هنوز میان گردن 
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کنم. باید ذهنم را برای  حتماً اتاق را با خسارت ترک می جا بمانم، اگر این 

 او فعال نگه دارم. 

آوردم، سعید را  چمدانم هنوز باز نشده است. باید یک مستخدم با خودم می 

دارم، خدمات هتل را  ام. گوشی تلفن هتل را برمی درگیر زهرا کرده 

  ام.گیرم. قبالً هم به این هتل آمده می

  تر.مرد بفرستین اتاقم، سریع  ه  _ برای من یک خدم

گیرم. با اولین  سعید را می  ه  کند. شمارمرد فرصت حرف زدن پیدا نمی  

  دارد.می بوق، بر 

  سیدی. _ نعم یا

چه بگویم فارسی حرف بزن، باز او خواهد حرصم بدهد، هر دانم نمی می 

  رود.یادش می 

  سعید؟_ باید دنبال یک مباشر و همراه ایرانی باشم، 

  آقا. فراموشکارم... حواسم به امانتی شماست.  ،_ عفو کنید

جز اورکت را  های بیرون، به کنم. هنوز لباسشود، باز می در اتاق زده می  

  تن دارم.به

_ خوبه... اگر اون پسر نزدیکش شد مختاری که گردنش رو خرد کنی...  

  البته به دردسر نیفتی.

مرد ریزاندام،    ه  خواهد من بفهمم. خدممی خندد، اما نکنم می احساس می

  ایستاده و منتظر دستور است.
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  من مراقبم. ،چشم. شما رفع خستگی کنین_ به

قطرات آب سرد روی پوست تن، شبیه نوازش است. مادرم وقتی کوچک  

ها وقتی بود که میان صحرا  کرد، بهترین آن بودم، فقط خودش استحمامم می 

نشستم و او تنم را  بزرگ مخصوص حمام می و درون خیمه، درون ظرف  

  خواند. شست و برایم شعرهای فارسی میمی

اند. احتماالً تا  شده گیرهایشان جاحال در اتاقبندم. حتماً تابه شیر آب را می 

شود، باید او را به  چون شیر او، کمی تیره می پایان سفر، آن پوست هم 

های سنتی تصور او با آن لباس حتی  .صحرا ببرم و کمی حمام آفتاب بگیرد

ای خواهد شد. برایش باید  و »بوشیه«)پوشیه( و آرایش مخصوص، افسانه

یک خیاط و چندین خدمه... دستان   .یک آرایشگر مخصوص پیدا کنم..

، از درون من  یک هدیه  ه  ای درامان باشد. وسوس سفیدش باید از هر زبری 

ای؟ نباید بفهمد من  ا چه بهانه جواهرنشان... اما ب ه  خورد. یک بوشیرا می 

  دنبال او هستم تا موعدش بشود.به

دیگر، تن و موهایم را خشک   ه  پیچم و با حولحوله را دور کمرم می 

است  کنم. شاید یک شنا در آخر شب خودم را مهمان کنم. چند روزی  می

  ام.که هیچ ورزشی نداشته 

  چیزی میل دارین؟_ آقا، دستوراتتون انجام شد... عصرونه  
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»دشداشه و عگال« روی تخت گذاشته شده است. امان از دست سعید...   

رسد. نظر نمی ها بیرون بروم؟! هرچند زیاد هم بد به انتظار دارد با این 

 خنک و راحت. 

 

 زهرا

  

  پاد.ش انگار ما رو می . همهمیادپوسته خوشم ن_ از این یارو سیاه 

بدون درنظر گرفتن احساس طرف مقابل حرف  عاطی، مثل همیشه رک و 

سامیار و علی و فرهود،  ؛ زند. این خصلت او را دوست ندارم. پسرهامی

زند که میان صدای  آید و حرف دیگری می خندند. عاطی خوشش می می

شنود، اما  سوخته گویا میشنوم. آن مرد با پوست آفتابها، نمی چرخ چمدان

و محدثه خواهر  ،دوست سامیار  مهدیه ؛االعملی ندارد. دخترههیچ عکس

کنند و بازهم طرف  پچ می نامزد فرهود با عاطی پچ  فرهود و سمانه

آن مرد است. از این رفتار زشت که تا توقف »ون« استقبال   هایشانخنده 

قدر که حتی تمرکزی روی زیبایی  شوم؛ آن دم در هتل ادامه دارد، کالفه می

  مسیر بیابانی ندارم.

کنم، اما آزاردهنده نیست.  وبیگاه مرد را روی خودم حس میاه نگاه گ

زنم، شاید از زهر رفتار  نگاهش حتی کمی مهربان است. به او لبخندی می
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دوستانم کم کنم. کالً از ابتدای دانشگاه که یک اکیپ شدیم، همین بود گاهی 

  من.دهنده هستند تا مفرح و باعث سرحالی تر آزار ها بیش کنم، آنفکر می

کند. زیر کولر  شود و هُرم گرمای شرجی به داخل نفوذ می در ون باز می 

بر نیست. مسافرین زیادی نیستند، فقط ما و  هیچ خبری از این شرجی نفس

اندازد. آدم  نظرم من را یاد همسفر عربم می دو زوج جوان و آن مرد که به 

  گونه بود.رسید، شاید هم ظاهرش آن نظر می بداخالقی به

  _ زهرا، بیا پایین. الکچری شدی، نکنه منتظر خدم و حشمی، خواهر.

کند  سویم دراز می شوم. علی دم در ون ایستاده است. دست بهازجا بلند می 

  ه  دارم که دستی روی دستخواهم چمدانم را بر تا کمک کند پایین بیایم. می 

  نشیند.می  آن

  آرمش پایین.دخترم. من می  ،_ برو

  های سفیدش، مهربان است. آن ردیف دندان  لبخندش با 

  شه، زیاد سنگین نیست.تون می _ نه، زحمت 

ام آورد و کوله آید. دست پیش می نظر می این ون برای حجم او کوچک به  

  دارد.را نیز از روی دوشم برمی

  آرمش..._ بُنیتی... برو بیرون؛ می 

  گین؟یارو چی می   ! با این_ دستم خشک شد، زهرا. بیا بیرون دیگه

لب معذرت  آید. با خجالت نگاهی به مرد می از لحنش بدم می   کنم و زیر 

  خواهم.می
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  تونم بیام پایین.خوام، علی؟ خودم می _ مگه من گفتم کمک می 

  آید.ها میبچه  ه  صدای خند 

نیار! تا کنف نشی،  بازیا رو برای زهرا در_ علی، صدبار گفتیم این الو 

  کنی.نمی ول 

دانند او هالک علی است و  عالم می  ه  محدثه، خواهر فرهود است. دیگر هم

  تفاوت است. علی به او بی 

  یخ کنی دیگه؟ رو  و باید همیشه سنگ _ من

آورد.  روم. مرد مهربان، کوله و چمدانم را پشت سرم پایین می پایین می  

. اولین قطرات عرق از  کندام حبس می ای نفس را در سینه گرما برای لحظه 

  شود.گردنم سرازیر می 

  _ زودتر برو، بنیتی. به گرما عادت نداری، سخته.

گردد، با نگاهی عصبانی به دستان مرد که وسایل  میعلی راه رفته را بر 

  کند.من را حمل می 

دی دست  بعد می  ذاری من کمکت کنم_ این چه معنی داره، زهرا؟ نمی 

  ها.غریبه 

  تر نیاید.کنم که نزدیک ادبی. دست بلند می همه بیشوم از این کالفه می 

ادبی تو مسافرت نسبت ترین بی تون... کوچکدم به همه _ دارم اخطار می 

کنم... این آقای مهربون لطف  تون نمیلحظه هم تحمل به کسی ببینم، یه 

  کنه.کرده، کمکم می
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ا بقیه وارد البی هتل  دهد و بتکان می  «برو بابا»معنای علی دستی به 

  ه  که عرب است و لهجکنم. در این زده به مرد نگاه می شود. خجالتمی

اما مرد محترم و خوبی است. حداقل از همراهان   .غلیظی دارد شکی نیست

  ادب من سرتر است.بی

  گین؟ شکراً؟تون دادم... شما چی میزحمت. آقا ،خوام_ من معذرت می 

ها ، بچهآوردها را تا نزدیک البی می مردانه. چمدان خندد، آرام و  می

  آویزان البی هستند. 

خورد. از این رفتارها واقعاً  طبق معمول، فرهود با نگاه سمانه را می 

زنند،  آید، انگار حریم ندارند. سامیار و علی با رزپشن حرف میخوشم نمی

  گیرد.عاطی هم با موبایلش سلفی می 

  آیید... فرق دارید.یها نم_ شما به اون 

آید. آن مرد عبوس در هواپیما هم کمی  اش خوشم میبندی از جمله 

  هایش فرق داشت. بندیجمله 

شینی،  کالس می _ گفتم الکچری شدی، نگو نه... خدمه هم داری. تو فرست

  دیگه.نشین پولدار، با ماشین مخصوص... دیگههم

سمت اند. مرد مهربان به رس محدثه، سر از کنار گردن به گوشم می  

  رود.رزپشن می

 دین از پایتخت اومدین، محدثه. مؤدب باشین، بهتر نشون می  کمه _ اگه ی
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اندازد. با آن آرایش گرمش نیست؟! باد کولرهای گازی هوا  ای باال می شانه

را متعادل کرده، ولی بازهم آن نم هوا هست. حتی بوی شوری هوا هم  

  شود.حس می

  ها.انم معلم، فهمیدم مؤدبی... اومدیم خوش باشیم خ ،_ بابا 

ام ترین دلیل انتخاب این هتل اصرار من است که با بودجه دانم بیش می 

ها مشکل مالی نداشتند. اما حاال پشیمانم که چرا  خوان باشد، وگرنه آن هم

  ام.دانم مسافرتم را خراب کرده جا هستیم. از حاال میباهم یک 

 برای خودت اتاق جدا رزرو کردی؟ _ زهرا، تو 

  رود دنبال چه چیزی بودم.آورم. یادم میام بیرون می سر از داخل کوله  

  _ چی؟!

  کند.تر سردرگمم می شان بیشهای معنادار و ناراحت نگاه

گم قرار بود با محدثه و مهدیه و عاطی، تو یه اتاق باشین؛ ولی  _ می

رزرو شده... نکنه اینم مثل اون   گه برای تو یه اتاق مجزارزپشن می

 دونیم؟ دونی یا یه خبرایی هست که ما نمی کالست نمیفرست

 هم ادبانه حرف نزده است. من خشونت و بیگونه باوقت با من این علی هیچ 

  کارم باشد.ام، حتی اگر دوست و صاحبای را به او نداده چنین اجازه

لتی تو رزرو نداشتم؟ از لحنت  _ مثالً چه خبرایی؟ یادتون رفته من دخا

تونین بهتر رفتار کنین، بگین من  تون، اگه نمی ، علی... و بقیه آذنمیخوشم 

  فکر خودم باشم.
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خاطر جیب تو اومدیم یه هتل  گردی؟ ما به_ مثالً چه فکری، عشقم؟ برمی 

و  رفتم. حاال باید من تر از داریوش نمی ستاره و کوچیک، وگرنه من کم سه

  ا تو اون اتاق خفه بشیم، تو اتاق جدا داشته باشی؟این دوت

ها را کارکنان و سایر ساکنین هتل که در البی هستند، در سکوت این حرف 

ها  کشم. واقعاً چرا با این خجالت می چیزیتر از هر شنوند و من بیش می

  ام؟ مسیر شدههم

  _ با من بیا، بُنیتی.

کنم،  کشد. بغض می ام را از دستم می کوله  ه  مرد مهربان سر چمدان و دست 

  گذارم بفهمند.اما نمی 

کدوم اجازه ندارین با من  دونم چی شده... بعدم، هیچ _ اوالً که من واقعاً نمی 

  خوام باهاتون معاشرت کنم.جوری رفتار کنین... تا آخر سفر هم نمیاین 

و دختر من_ این یارو کیه دنبالت راه افتاده اصالً؟ هی آقا، وسایل دوست 

 نخورده فامیل شدین... این دختر صاحب داره! بده ببینم! چای

مندی دارد، اما مرد  رود. علی اندام ورزیده و دستان قدرتسمت مرد می به

تر است. کل قد  تر و بزرگ عرب کامالً از او، هم در قد و هم اندام ورزیده 

گذاری کنم.  توانم او را با موهای تراشیده سناوست. نمی  ه  علی تا زیر چان

  تر است.اما کامالً پیداست از علی خیلی مسن

_ بله، این دختر قطعاً صاحب داره، اما تو صاحب این دختر نخواهی بود.  

  بهتره رفتار خوبی درپیش بگیری.
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زند. علی هم سریع دست علی را که روی بازویش نشسته پس می 

زورش  کند. او عادت دارد با کسی که مطمئن است همنشینی می عقب

خاطر من که به همه  گیرد؛ حتی به ام می نیست، وارد مبارزه نشود. خنده 

  فهمانده است، روی من نظر دارد.

  تون چیه؟ خیلی امروز به من مهربونی کردین، آقا._ اسم

  _ سعید... تو هم مهربون هستی.

  کشد از تعریف خودش.گار خجالت میدزدد. اننگاه می  

ولی خب، اعتقاد دارم   !خبر شدهدونم چه آقاسعید. من واقعاً نمی   ،_ ممنون

هر چیزی هدفی داره. حاال اشتباه یا اتفاق... به دل نگیرین. دوستای من  

  راه هستن. خسته

خواهم نفهمد دوستان شوم. انگار میاز این توجیه خودم هم شرمنده می 

  ندارم. مناسبی

  کند بیرون بروم.شود. سعید با دست اشاره میدر آسانسور باز می

شون  ها رو از روی دوستان _ بفرمایید... استراحت کنین و یادتون باشه آدم

  کنند.قضاوت می

افتم که در فرودگاه و  اندازم. یاد آن مرد اخمو می سر پایین می  شرمنده

  هواپیما با این مرد مهربان دیدم.

اخالقین. اون آقایی که با شما بود ولی  خوش ، آقاسعید ،شما خیلی خوبید  _

  بداخالق بودن... یا حوصله نداشتن.
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آداب. به  ریش زیادی مرتب و مبادی مرد قدبلند و کمی الغر با آن ته 

جزئیات صورتش دقت نکردم، اما رفتار سرد و عجیبش در ذهن رسوب 

  کرد.می

وقال مثالً دوستانم  گذارد. صدای قیل سعید چمدان را جلوی در اتاق می 

  آید. می

بهشون   میادتر گیر بیش . آدم ساکت و سخت_ شیخ اَرکان رئیس من هستن 

  اخالق.تا بد 

شناسم  که نمی گیر و شاید خودخواه، اما این افکار برای کسی ساکت و سخت

  قط فرصت بروز باید پیدا کنند.ها همه خوب هستند، فمناسب نیست. آدم 

 «منیرجانماه »کشم تا در باز شود. باید به کنم و کارت را می تشکر می

  زنگ بزنم.

کند  ام می منیر بفهمد پوست از کله بندم. اگر ماهرود و من در را می سعید می 

  خورد.قول خودش آلو در دهانم خیس نمی فهمد. به دانم که می و می 

  دارد.گیرم، بوق دوم نخورده، برمی اش را میشماره

جون؟ دلم هزار راه رفت. مگه نگفتم هواپیما نشست زنگم مامان  ،_ رسیدی

  زهرا، هان؟ ،بزن

  .زهیر استزمینه، صدای بازی من! صدای پس   نگران مادر همیشه

  ؟هزنی... اون جوجه چطور منیر. هی غر می زنگ زدم دیگه، ماه  _

  منصورخان چطوره؟
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  شوهر مادرم، مرد خوبی است و من دوستش دارم.

مأجوج کجان؟ با اون پسره  _ چرا دورت خالیه، زهرا؟ اون قوم یأجوج

 .میادها، منصورخان ازش خوشش نزیاد گرم نگیری 

روز حرص  جا، هر شبانهباالی اون  ه  اون و طبق ه  که رفتی تو کافهمین 

م م راهی کنه، گفتم بچه خواست من، می میادخوره. دیشب فهمید اونم  می

  زنه.عاقله. حاال گفت خودش زنگت می 

  بخش است.آورم. خنکی باد کولر لذت شال و پانچویم را درمی 

چی  منیرجونم، تو حرص نخور. امروز از اولش هی همه  ،_ باشه

  پاتی شده...قاطی

ام زند. خنده اش می کشد، یعنی یکی هم روی گونه صدای هینی که می  

  گیرد.می

_ ای خاک تو سرم! چی شده، زهرا؟ به مامان بگو اگه مشکلی هست. 

  و زدن؟ مامان...پولت 

ش دنبال بدبختی هستیا... نه،  _ ئه، دندون رو جیگر بذار، منیرجون. همه

کالس برام جا گرفتن. فکر کن... خیلی تو هواپیما گفتن قسمت فرست

دن؛ هرچی که خوشت  آورچی میباکالس بود، شیک و خلوت. همه 

زد. از اون اومد... یه آقاهه بود، عرب بود، ولی فارسی حرف میمی

خوبی بود. برام شکالت داغ سفارش داد... خودم  آدمُعنُقاها... ولی خب، 

که بلد نبودم که... بعد اومدیم هتل. دوست اون مرده کلی کمک کرد،  
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ام به  نصورخان بود. هی سن مآورد. اونم خیلی آقا بود. فک کنم هم وموسایل

  گفت بنیتی، بنیتی یا همچین چیزی... منیرجون، هستی؟من می 

  تر.کند، عجیب سکوتش عجیب است؛ ابراز احساسات نمی

تیپم بود؟ مواظب باشیا، زهرا. تنها نری جایی، مامان... عرب و  _ خوش

  وشعربم نداره. مردا نصفشون از شیطونه، نصفشون فرشته. بقیه غیر

  و.بگ

زنم. حیاط زیبای هتل هیچ شباهتی  پنجره را کنار می  ه  گیرد. پردام میخنده 

شود، به نمای بیابانی اطراف ندارد. یک ماشین بسیار زیبا وارد حیاط می 

  کننده است.واقعاً خیره 

  _ اینا رو ول کن، منیرجون. بیا تلگرام، یه عکس برات بفرستم.

اندازم. رنگ سیاه و طالیی و  با میبالفاصله چند عکس از آن ماشین زی

درخشد. مردی با لباس عربی، با قدوباالیی  در نور آفتاب می  ،آرم بنز آن

فرستم. منیر می گیرم و برای ماه شود. چند عکس دیگر می بلند پیاده می 

  گیرد.شود، چند لحظه بعد خودش تماس می ارسال که می 

؟ چه خوشگله... عربا _ اوووَوه، این ماشینه تو هتل شماست، زهرا

  جون که.دارن اینا براشون چیزی نیست، مامانپول 

استراحت  کمه منیرجون... ول کن اینا رو. بگو چی بخرم برات... ی  ،_ آره

  چرخم...رم میکنم، با تور می 

  .میاد_ با دوستات مگه نیستی؟ صداشون ن
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 گویم! آخر که می وکنم، اول من می من 

_ خب، اومدم هتل دیدم یه اتاق تکی برام رزرو شده. اونام فکر کردن  

  شون کردم فعالً... عمدی بوده؛ باهام بد حرف زدن. منم ول 

اخالق خودت بگرد  گم با هم نمی  ...؟مامان ،_ خدا مرگم بده. تنها موندی 

  من نیست... تو خانمی، با اون سلی... ه  کالمی با بچآخه... هرکی الیق هم 

، جاستاون بچهها... حرف زشت نزن. شه_ منیرجون، دهنت کثیف می 

آن. دونم خودشون می ... قربونت بشم، بعد پنج سال دوستی می هگیریاد می 

  تو نگران نباش.

مول کم داشتی بگو بریزم برات. خوش  همراهت. پول _ باشه، خدا به 

فرندی، اونا... خواستی یه بوی مامان جان. حاال با اونا یا بی   ،بگذرون

  ام تور کنی...چیزی

  خود نیست همه عاشق او هستند.اش. بیگیرد از این روشنفکریام میخنده 

 فرند چیه؟منیرجونم... بوی ،گی_ چی می

  ها...دخترم. جوونی  ،فرند، یه پسر خوشگل و خوبه_ بوی 

های خودش و پدر خدابیامرزم حرف ه از شیطنتخندد. همیش ریز می 

  خانش.زند. هرچند هنوز هم کم شیطنت ندارد با منصور می

 _ برو، منیرجون. منم برم یه چرخی بزنم. مردم از فضولی. 

  _ مراقب باش گرمازده نشی فقط.
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به فکر گرمازدگی نبودم. من با این پوست سفید، حتماً زیر آفتاب تبدیل به   

  م.شولبو می 

خان  گن فصل خنکیه... به منصور _ آره، خیلی گرمه، مامان... تازه می 

  ببوس. وروجکمسالم مبسوط برسون. اون 

کنم. نیامده دلم برایش تنگ شده است. مادرم زن مهربان  تماس را قطع می 

خان،  و دلسوزی است. شاید برای همین، هم پدرم خدابیامرز و هم منصور 

 قدر او را دوست دارند. این ام،  ناپدری

کشم، اما از آن ماشین قشنگ خبری نیست. چند ضربه به در سرک می

  زند. خورد، بعد صدای علی است که نامم را صدا میمی

ادبی  شان را حداقل حاال ببینم. اما باز نکردن در بی کدام دوست ندارم هیچ 

  کنم. باز میاندازم و در را نیمه است. شالم را روی سر می

  _ بله، چیزی شده؟

تر از حد چهره است و شاید بیش ابروهای مرتبش درهم است، علی خوش 

  رسد. عادی هم به خودش و ظاهرش می 

  _ برو کنار بیام تو... حرف بزنیم.

  ام.وقت هم این اجازه را به او نداده خواهم با او تنها باشم. هیچنمی 

  _ بمون، لباس بپوشم بیام بیرون. 

  گذارد.دست روی در می
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خورمت که، زهرا. بعد پنج سال هنوز اعتماد نداری؟ این یعنی  _ نمی 

  چی؟

_ بحث اعتماد نیست، علی. من تنهام تو این اتاق. یکی ببینه چی؟ بعدم چه  

  بیرون. میامفرقی داره من 

  _ اتفاقی افتاده؟

بی از آن ماشین قشنگ پیاده شد، او همان همسفر  همان مرد که با لباس عر

  رئیسش است. که سعید گفت رکاندرون هواپیماست، شیخ اَ 

 شومایستد و من تازه متوجه قد زیادی بلند او می پشت سر علی می

چشمانش به سیاهی شب است و صورتش نه خیلی الغر، نه خیلی پر و  

. نگاهش جدی ود داردتضاد جالبی بین پوست سفید و سیاهی محاسنش وج

  زند که باید از او حساب برد. و سرد و شاید وحشی است. داد می

جالبی دارد. کلمات را غلیظ ادا   ه  رود. لهجتر می حتی علی هم عقب

  کند.می

گردونیم، شما و اون  _ چه اتفاقی مثالً؟ شکر خدا هرجا امروز چشم می

ن بدتر؟زهرا، برو تو... باهات تون سر راهمونید. دیگه اتفاقی از اینگهبان 

  کار دارم.

  اندازد.مرد نگاه جدی و سردی به علی می 
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ای داری، مرد جوون. کسی حق نداره با من  ادبانه _ تو ادبیات بی 

جوری حرف بزنه. اگر سالمتت رو دوست داری، بدون با کی چطور این 

  صحبت کنی.

ندم. سریع پانچو را به  بتوجه به اصرار علی برای داخل آمدن در را می بی

شوم، علی  دارم. وقتی از در خارج میکنم و کارت اتاق را برمی تن می 

  دیگر نیست، اما مرد هنوز مشغول باز کردن در است.

  خواین؟_ کمک نمی 

رود این  پرسم، شاید چون زیادی با در ور می دانم چرا این را می نمی  

  روی من.روبه  ه  همسای

  کنید، خانم.با این دوستان، قطعاً شما به کمک نیاز پیدا می _ نخیر... ولی  

او   ه  آورد. واقعاً از لهججدیت کالم و کتابی حرف زدنش، لبخند به لبم می 

ای دارد. به مهربانی سعید نیست، اما مرد  آید. صدای بم و گرفته خوشم می

  رسد.نظر نمی بدی به 

.. آقاسعید خیلی کمک کردن به  ان.خسته  کمه _ آدمای خوبین، فقط... خب، ی

  ه  تون خیلی قشنگ بود. ازش چندتا عکس از پنجرمن... راستی، ماشین

  اتاقم گرفتم، برای مامانم فرستادم... خیلی قشنگه.

 دهد.شود. سری تکان میدر اتاقش باز می  

جا های زیباتری دارم... البته این _ اون فقط یه ماشین معمولیه. من ماشین 

  در جاهای دیگر. که نه...
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که برای او معمولی است، برای من خیلی  شوم. چیزیدستپاچه می

  زیباست.

شم. برم  تون نمی _ امیدوارم همیشه جاهای خوب برید باهاشون. مزاحم

  فضولی کنم این اطراف. کمهی

روم. از علی و بقیه خبری نیست. احساس گرسنگی سمت آسانسور می به

 کنم. می

آید. با  شود و این صدای بلند عاطی است که می ها باز می اتاق در یکی از 

کند. بعداز او محدثه و مهدیه خارج چشمی نازک میدیدن من پشت 

  های کوتاه و تنگ.شوند، با لباس می

ذاری...  گذره تنهایی؟ خوب همه رو قال می خوش می  ،زهرا خانم !_ به

  خوری.خوری، سگتک 

آید، با لبخندی که به  سعید است که بیرون می  شود ودر آسانسور باز می

  زند.من می 

  _ بنیتی، خوبی؟ اتاقت راحته؟

زهرا، رفیق عربم که پیدا کردی. چشم علی ! _ چرا نباشه؟ خوبه دیگه

  روشن.

شود. محدثه  رود و باید بگویم واقعاً ترسناک می های سعید درهم میاخم

کند، حتی عاطی با تمام پررویی، پشت مهدیه پناه  را جمع می  بانشز

  گیرد.می
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  اند.آبرو برایم نگذاشته   کنمبغض می

  تونم بکنم.ادبین شماها... این سفر تموم بشه، به خدا اگه نگاه _ خیلی بی 

ادبی  وقت به کسی بی توانم گریه نکنم. هیچروم. نمی سمت اتاقم می به

 روی است.زیاده  ام. این دیگرنکرده 

 

 اَرکان

  

این دختر؟ بگو خدمات برای اون شام ببره،   میاد_ چرا از اتاقش بیرون ن 

  سعید... این دختر شکمو هست. از داخل هواپیما هیچی نخورده.

هم این  جا ماندن ندارم، آن  ام. من عادت به یک از ماندن در اتاق کالفه شده 

برلین یا لندن یا حتی سرزمین  یک رختکن من در  ه  اتاق کوچک که انداز

 ام است. پدری

 خواین بریم بیرون لب ساحل، آقا؟ هوا خوبه. _ می

ساعت نزدیک نه شب است. زهرا هنوز در اتاقش است. بدون ناهار و 

  شام. 

  کنم._ برو سراغ زهرا، ببرش بیرون. من سر خودم رو گرم می 

سن دختر  خوبی با زهرا پیدا کرده است. او هم  ه  دانم سعید رابطنگفته می 

  اش است و سعید عاشق عایشه، دخترش بود.رفتهازدست

  زند.لبخند می  
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  ها لیاقتش رو ندارن._ دختر خوبیه، آرکان... این دوست 

  جا._ برو بگو مدیر هتل بیاد این 

بلوز  هایم را با شلوار و شود. لباس دهد و از اتاق خارج می سر تکان می

شود و سعید همراه با مرد میانسالی  کنم، در اتاق زده می رسمی عوض می 

  شود.وارد می 

  الراشد._ سیدی... مدیر هتل ایشون هستن، جناب عامری... شیخ ارکان

  شود. مدیر کمی خم می 

  شه.قربان، الساعه اطاعت می ،_ امر بفرمایین 

طبق    اعالم کنین هرماه گممی که _ یک ماشین درخواست بدین و به کسی

تون هست تو مدت  تور ویژه و رایگان ه  ها برندیکی از اتاق  کشیقرعه

وقت، با تخفیف خرید از  تمام  ه  اقامت در هتل. یک ماشین و رانند

خانم باشه و هر  ه  ... هرکدوم از پاساژها که معروفه... یک رانند هایمغازه 

ها رو به دستیار من بگید تا  ... هزینه کنین براش جالبهامکاناتی که فکر می 

خوام ایشون بدونن چنین  پرداخت بشه. دقت کنین کارکنان حرفی نزنن. نمی 

  چیزی از جانب منه یا واقعی نیست... لطفاً مدیریت کنید.

  جناب شیخ راشد. ،_ بله، متوجه شدم

پرداخت  گیرم و بهتون  کار درنظر می _ مبلغی هم برای مدیریت این 

 شه.می

  کند.سعید من را متوجه خود می  ه  رود، صدای سرفمرد که می 
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  زنه.تو آالچیق نشسته، داره با یکی حرف می ن_ ال

  _ با کی؟

  زند.شوم. سعید اما لبخند میاز سرعت سؤال کردنم متعجب می  

  دونم، ولی تنهاست... اگر پسره نره سراغش._ نمی 

ین پسرک را نشکنم، خیلی است، باید بدهم  کنم. گردن ا چشم ریز می

اسب اصیل   «شاه»هایم شود یا حقش چندبار لگد خوردن از خوراک شاهین

  و زیبای من باشد!

  خوام زیاد تو چشمش باشم، سعید... با تو ولی خوبه._ من نمی 

  خواین از دور دنبالش باشید؟_ خب، تا کی می 

  عرب بداخالقم._ تازه اولشه، سعید... من براش، 

تونی با اون ازدواج کنی... اصالً به این  ؟ تو که نمی رکان_ آخرش چی، اَ 

ها رحمی ندارن... شه؟ اون کنی که پدرت و خاندان بفهمن، چی میفکر می

  این دختر حیفه که...

کنم. این مرد از نوجوانی کنار من بوده است. او به من  خیره نگاهش می 

ام.  می آموخته و فنون شکار را از او یاد گرفته تیراندازی و هنرهای رز

ام. مخالفتش من را  ام داشته سعید را در لحظات زندگی  تر از هر آدمیبیش 

  او موافق نیست و حق هم دارد، اما چه کنم؟ کند.کالفه می

دونم... نباید کسی از وجود زهرا  ها رو میاین   ه  _ دلم رفته، سعید... من هم

  باید فکر کنه من فقط یه تاجر کویتی هستم، همین.  باخبر بشه... اون
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 .دهدتأسف تکان میسری به

_ نگفتی وقتی ازدواجی درکار نیست... قراره چی باشه... بازی با 

شناسه... زندگی خوبی داره... اگر  ، هنوز اون تو رو نمی اَرکاناحساسش؟ 

شکستم... بیا کردی، گردنت رو می من بود و تو این کارو باهاش می  ه  عایش 

هاته... عاشقی مال نوجوونی وعشق  ه  برگردیم به دنیای خودمون... دور

... اون بین  اَرکاندونی این رابطه منحطه... به مادرت فکر کن، خودتم می 

  ما کم زجر نکشید... این...

م نیستم... زهور،  عرضه_ کافیه... اون مادرم نیست، سعید... من پدر بی 

 شه.ی وقت مادرم نمهیچ

  در اتاق نیست.  شود و بعد دیگرای فقط خیره می لحظه 

گذارم  نخواهد شد، چرا که من اَرکانم نه پدرم. نمی«  او»او مادرم نیست... 

  ام نخواهم برد. او بفهمد که اَرکان کیست و او را به سرزمین پدری 

هیچ مؤنثی  ها که گیر خواستم دلم پاگیر شود، مثل تمامی این سال اوایل نمی 

دانم کدام  عربی... نمی  ه  نشد، اما آن روز غروب پاییز با آن فنجان قهو

رنگ لبخندش که برق نگاهش را   داشت که پی صید بروم... أثیربیشتر ت

دوصدچندان کرده بود، طعم قهوه و آن لبخند مهربان، ناز صدا و لبخندش  

اش؟  مهربانیاش و لبخند و نگاه و ناز و  بوی عطر بهاری .و عطر قهوه

و   ...«خواهداین دختر همان است که اَرکان می :» هرچه بود، به خود گفتم

بازهم چندین بار مهمانش شدم. لبخندش عمومی بود. بوی عطرش، نگاه 
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شد. مردان زیادی شاید ها هربار تکرار می اش. این مهربانش و عطر قهوه 

آمدند، اما  کافه میهایش به آن  برای دیدن او و لبخندش با چاشنی عطر قهوه 

اش، لطیف و مهربان و جسورانه دفاع  اَرکان دید که او چگونه از زنانگی 

کند. زهرا زنانه در پی کسب روزی است. مهربان است و دلسوز. او  می

اش نیست. زهرا پر از حس زندگی و طراوت است. هیچ مردی در زندگی 

ان این گل را  بخش روح است. اَرکقدر طراوتمثل یک گل، او هم همان 

اَرکان  ه  خواهد، آن بکری و طراوت را. زهرا باید گل باغچبرای خود می 

باشد. او خاص است... کسی که به اَرکان که عادت به توجه دارد، توجه 

دنیای او را   ه  خواهم، خود او را، همنکند خاص است. من توجه او را می 

 حتی اگر خودخواهی باشد.

 

 زهرا

  

ام، برای  سوزند. تمام مدت گریه کرده است. چشمانم می هوا تاریک شده 

ام که  هایی که مثل دوست در کنار افراد خودخواهی بوده این سال  ه  هم

کردم منیر را گوش می ای انسانیت در وجودشان نیست. کاش حرف ماهذره

قدر تلخ  آمدم که این ام را نمی ها، اولین مسافرت تنهاییو حداقل با این آدم 

ام را به من زد.  مباالتی بی  ه  حتی سعید، این مرد مهربان هم طعن نشود.

 .« توان شناختآدم را از اطرافیانش می »گوید: منصورخان همیشه می 
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شود، برای بار صدم است که نام علی  ام خاموش و روشن می گوشی ه  صفح

ام. او هم  ها و نه جواب تلفنش را داده آید. نه جواب پیام روی صفحه می 

شود. ها ندارد. در اتاق برای چندمین بار زده می آن  ه  کمی از بقیدست

اما یک   کنمروم تا از چشمی نگاه کنم که کیست. اگر علی باشد باز نمی می

  وشلوار است. با کت  مرد با قد کوتاه

  _ بله؟

  شه در رو باز کنید؟_ مسئول هتل هستم، خانم عندلیب. می 

  _ یک لحظه صبر کنین.

ام. فهمد گریه کرده گردم. حتماً میدنبال روسری و مانتو دور خودم می به

کند؟ نکند علی پیش او رفته برای اطالع از  جا چه میاصالً مسئول هتل این 

اوضاع من؟ این بعید است. شاید اشتباهی که در رزرو اتاق شده را  

  خواهد بگوید. می

هایش د گرمی روی لب کنم. مرد میانسالی است. لبخندر را باز می 

شود. اتاق همان شیخ عرب که  رو باز میزمان در اتاق روبه نشاند. هممی

  با ماشین قشنگ وارد هتل شد.

  کند.مرد خطاب به او سالم می 

شه، شه یک لحظه وقتتون رو بگیرم؟ اگه می آقای راشد، می ،_ ببخشید

  همراه خانم عندلیب به اتاق من بیاین.
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عربی ای. به شود، اما فقط برای لحظه رو نگاهش متعجب می مرد اتاق روبه 

زند و جوابش را به همان زبان  گوید که مدیر هتل تنها لبخند میچیزی می

  دهد. می

  افتد.جلوتر از ما راه می 

خواد بگه  یعنی چی شده؟ شاید می   نظرتون عادیه؟آقای شیخ، به   ،گم_ می

  اتاقا اشتباه شده، یا...

  ، زود نتیجه نگیر.ن صبر ک_ 

کند. برعکس دوستش یا چه جدی و عبوس است، نطقم را در نطفه خفه می

  آید.رسد از من خوشش نمی نظر میگفت... پیشکار یا هرچیزی، او به 

شویم. لبخند مدیر هتل زیادی ثابت است. چند سوار آسانسور می نفر هر سه

کند،  چیزی را بیان نمی مرد ه  زند. حالت چهرجمله عربی با شیخ حرف می 

  گوید، انگار عصبانی است یا ناراحت.فهمم چه میکه نمی اما لحنش با این 

رویم، اول مردها... بعداز رفتن شیخ،  فقط یک طبقه باالتر و بعد بیرون می 

فهمم او چقدر قد بلندی در مقایسه با من و مدیر هتل دارد. اصوالً  تازه می 

کنم. توجه کردن یعنی راه باز کردن برای نمیها و ظاهرشان توجه به آدم 

 ه  چهارساعتو فکرهای بعدی، اما امروز او و سعید زیاد در کانون بیست

 اند. پس حق دارم کمی او را دید بزنم. ام بوده زندگی 

  ه  ام تخصصم نیز درست کردن قهو زبان زیاد داشتههای عربمن مشتری 

جالبی دارد.   ه  هایم عاشق آن هستند، اما این شیخ چهرعربی است. مشتری
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ریش او را جذاب کرده، اما  پوستش سفید و موهایش زیادی سیاهند. ته

گوید او نباید آدم خونسرد و مهربانی باشد. اش می صورت کمی استخوانی 

 ها خوششنگاهش هم سرد و زیادی از باال به پایین است. قطعاً از زن

گو هستند.  رو و بذله ام، عموماً خنده آید. مردان عربی که من دیده نمی 

آیند، مگر استثناء باشد که با همسر یا  مهربانند و همیشه تنها به کافه می

 یک زن بیایند. 

  خانم... مزاحمتون شدم. ،بشینین  _

نشینم، لب مبل و  روی او می هم روبهرو نشسته است، من مرد اتاق روبه 

هم شیخ که بسیار مسلط و مقتدر تکیه داده و پاهای بلندش را روی برعکس 

مردی   آنوشلوار شیک و لوکس، هیچ شباهتی با انداخته است. با این کت 

  که دشداشه به تن داشت، ندارد.

بار یه  _ غرض از مزاحمت، آقا و خانم اینه که هتل ما هر چندماه یک 

مات ویژه بهشون بده، مثل  سری خد کشی داره بین مسافرها که یک قرعه

تور تفریحی رایگان، رستوران ویژه و رایگان، گردش و خرید از بعضی  

 ها با تخفیف ویژه... مغازه 

اتاق شما خانم عندلیب و شما آقای شیخ راشد دراومده که   ه  این دوره شمار

صورت ویژه به این گردش خواهید رفت. امیدوارم مشکلی  با یک ماشین به 

  نباشه.
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شود. کنم نامش اَرکان بود... ازجا بلند می رو، فکر می اتاق روبه مرد 

  نگاهش هنوز سرد است و جدی.

دوبار بتونم _ من برای کاری به کیش اومدم. متأسفم، ولی شاید فقط یکی 

در معیت خانم به این تور ویژه برسم، آقا. ممنون از لطفتون... درضمن 

خودم جایی برم... آقا،   ه  دم با وسیلمی من ماشین در خدمت دارم و ترجیح 

اگر لطف کنین و این برنامه تور رو برای من بفرستین به اتاق تا ببینم  

  شم... با اجازه.من تداخل نداره، ممنون می ه  کدوم با برنام

شوم. خشک، رسمی، هم مثل مدیر هتل در برابر او بلند می ناخودآگاه من 

چیزی است  ه  ها همخودخواه، عصبی و خودشیفته... این عاطفه، سرد، بی

گزم. این افکار خوبی نیست برای  خاطرشان لب میآید و به که به ذهنم می 

جوری من تو رو این »پیچد:منیر در سرم میشناسم. صدای ماه کسی که نمی 

  ؟!«بزرگ کردم، زهرا خانم 

. نگاه شیخ از  خودش که نیست، اما اصول تربیتی او همیشه همراهم است

کنم.  کند، انگار کار بدی می شود. چشم باریک می چشمانم روی لبم ثابت می 

ایستم، خبردار.  تر می ام. کمی صافافتد هنوز لب به دندان گزیده یادم می

  کنم. زده نگاهش میانگار افکارم را شنیده و من خجالت

  یم، خانم جوان.ای که با کار من مچ بود رو با ماشین من بر_ هر برنامه 

رود. حرفش بیشتر دستور است تا  بدون خداحافظی از اتاق بیرون می 

  خواهش.
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فرستم.  _ ایشون مرد خاصی هستن... برنامه گردش رو خدمت شما هم می 

  آرن.فعالً شام رو به اتاقتون می 

  _ شام؟ ولی من...

شود و بوی  جا میآید. هوا کمی جابهزند و از پشت میز بیرون می لبخند می 

  رایحه.رسد. بوی خوبی است، گرم و خوش عطر شیخ بیشتر به مشامم می 

  که بخواین._ بله، شام و ناهار هم جزو این خدمات هستن. هرچیزی

چیز غیرعادی است. این سفر از همان فرودگاه غیرعادی بود و در همه

  ها است. این لحظات شیخ اَرکان در مرکز آن  ه  هم

و قبول کنم، این عادی نیست... یعنی من  فکر نکنم این _ ببخشید! من 

نظرم، ولی خب، این دیگه  نشنیدم چنین چیزایی رو. اتاق هم اشتباه شده به

  کشی رو قبول نکنم؟شه این قرعهزیادی برام عجیبه... می 

گوید قطعاً چیزی مشکل  نگاه متعجب مدیرهتل و دستپاچگی بعدش می 

  دارد. 

بار دونم، خانم عندلیب، ولی ما هر چندوقت یک و نمی _ من جاهای دیگه ر

این رو داریم. بهتره ازش استفاده کنین... یک سفر رویایی براتون خواهد  

 بود. 

گفت منیر بود می کنم. اگر ماه کشم، بین دوراهی گیر مینفس عمیقی می 

که شیخ اَرکان هم باشد گوید. دلم حس بدی ندارد، اما این ببین دلت چه می 
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آید. گویا یک  کنم از من خوشش نمی ا دوست ندارم، با نگاهش احساس می ر

  خواهد از دستش خالص شود. مرد عجیبی است.مزاحمم که می 

  شناسین؟_ شما شیخ رو می

  کند.پا میپا و آن کمی این  

جا عجیبه، ولی  _ ایشون یک تاجر معروف کویتی هستن. حضورشون این 

. من خیلی اطالعاتی از زندگی شخصی فرد خوشنام و معتبری هست..

  ایشون ندارم.

ام. اگر اتفاق  ماجرا عجیب است و من فعالً تنها و بدون دوستانم گیر افتاده 

  منیر...کند؟! طفلک ماه بدی بیفتد، مادرم چه می

تونم قبول کنم. از طرف من از آقای شیخ کنم، نمی_ هرچی فکر می

  ه کشی دیگه کنید... بازم ببخشید.شه یه قرعمعذرت بخواین و اگه می 

شوم تا بتواند مثل شیخ حالجی کند، اما با خداحافظی از اتاق  منتظر نمی 

گفتند از احمقی مثل من، چنین  روم. اگر دخترها بودند حتماً میبیرون می 

 که چنین شانسی را لگد بزنم. چیزی بعید نبود. این 

 خورد. بازهم علی است. تلفنم زنگ می

  بله؟_ 

_ هیچ معلومه کجایی، زهرا؟ باز به حرف این عنترمنترا گوش دادی؟ اینا 

  اگه یه جو شعور داشتن که...

 خواهد بحث کند. تن صدایش زیادی بلند است. عصبی است و می  
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_ زنگ زدی پشت سر بقیه حرف بد بزنی؟ اصالً حرفاشون برام مهم  

کنم... حرف  نگاه هم نمی نیست، علی. من این سفر تموم بشه، تو روی اونا

  گیره.بدم نزن پشتشون، گوشام درد می

کنی،  و کوفتم می زنم. قطع نکن... چرا مسافرت_ باشه، حرف بد نمی 

راه به لعنتی رو بستم تا با هم بیایم مسافرت، بعد تو راه  ه  زهرا؟ من اون کاف

 کنی؟ و پیش بقیه کنف می من

دنبال من است. حتی خودم نیز  هاست بهکسی نیست نداند که علی سال

توانم یک دوست، یک همکار، یک  دانم، اما چه کنم که او را فقط می می

که بگویم کسی را   ام. هر چند هنوز مردی را ندیده همکالسی سابق ببینم 

  ها باشد. دانم باید حس خاصی ورای این ام، ولی میدوست داشته

 دخترتم یا چیزی؟_ کنف  چی، علی؟ مگه من دوست

  دارم. نکه ال_ کاش بودی، زهرا... هرچیزی جز این 

شود. فکر  رویی باز می رسم. در اتاق روبه صدایش آرام است. به اتاقم می

  رون رفته باشد، اما...کردم شیخ باید بیمی

دونم تو  _ مگه من بهت قولی دادم که پا در هوایی؟ ما دوستیم خب، نمی 

  خوای؟ از سفرت لذت ببر.چرا بیشتر می 

کنم. شیخ مشغول بستن بند کفشش است، انگار همیشه با تماس را قطع می 

  زند.آن درگیر است. خوب گره نمی 

  جوریه.ذارین بگم گره محکم چهشه... بزنین، باز می _ درست گره نمی 
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خواهم دلیل آن غم  شوم. صدای علی در سرم است. من نمی کنارش خم می 

زنم. او ساکت است.  و اندوه باشم. با آرامش بندهای کفش را گره می 

خواهم به این فکر کنم که برای کسی در سن او که بعید است زیر سی نمی 

  نجام دهد.سال باشد، نتواند زدن یک گره محکم را ا

شه.  _ یاد گرفتین؟ فکر کنم ایراد از بندکفشه. زیادی لطیفه، زود باز می 

  بهتره دوتا گره بزنین.

ترین  های بدون ستاره، اما تاریک چشمانش سیاه است، به سیاهی شب

ها خواند. حتی  شود هیچ فکری را از آن ام. نمی نگاهی است که دیده 

  صورتش هم بدون حالت است. 

  ه  سال سن بلد نیستم گره بزنم؟ امروز به سازندپنجو کنی با سیمی_ فکر 

زنم، متناسب با راه رفتن من ساخته نشدن... البته جنس  ها زنگ می اون 

  کنم.بندها رو هم لحاظ می 

شوم. اصالً کار درستی نبود.  از کنارش بلند می جازده از دخالت بیخجالت

  حتماً او را کوچک کردم یا...

  ببخشید، دخالتم موردی نداشت. منظور بدی نداشتم._ 

  کند.شود. خیلی جدی نگاهم میبلند می 

  ه  ای دارم. برای مردها... همدونم، تو زیادی مهربانی... اما توصیه _ می

  تونن تشخیص بدن.مردها جانب احتیاط رو داشته باش... همه نمی 
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توجهش چنین  ای جلب کند من برشود. حتماً فکر میتنم خیس و داغ می 

  کنم.دهم که دیگر حتی سالم هم نکنم. نگاهش هم نمی کردم. قول می 

  _ من... قصدم کمک بود... ببخشید.

پرم.  معنای واقعی به داخل اتاق می کنم و به با کارت در اتاقم را باز می 

 ام.برد، فقط گند زده دانم که تا صبح خوابم نمی می

زنند.  یکی یک گاز به روحم می  افکارم تا صبح سرم زیر بالش است و

زهرا، اصالً به تو چه ربطی   ؛آبروی خودم را بردم. کسی نیست بگوید 

غلیظ که   ه  . با آن لهججوری هم آدم رک و بدخلقی استدارد؟ او همین 

اش، فقط مانده تو بیشتر به او  کند و صدای کلفت مردانه کلمات را تلفظ می 

 راه بدهی. 

ام دیگر  دیگر به او حتی سالم هم من در پایان عهد کرده زند و  آفتاب می

منیر تعریف کنم، او  ندهم. ایضاً، نگاهش هم نکنم. باید این را برای ماه 

کنم تا منصورخان سر کار رفته  دهد. به ساعت نگاه میام می بهتر دلداری 

وروجک   آنرود ورزش و باشد. مادرم همیشه صبح زود بیدار است. می

  گذارد.  ا که خواب است تنها می برادرم ر

آدم تغذیه   ه  خواهم برای صبحانه بروم، انگار فکرها از معداز آن می قبل 

  منیر بفهمد...ام و نه ناهار درستی. اگر ماه کنند، اما من نه شام خوردهمی
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شود. سعید است. حتی از  کنم. در اتاق کناری هم باز میدر اتاق را باز می 

روی صورتش   بندزند که نیم ای میکشم، لبخند گشاده خجالت میاو هم 

  شود.هایش درهم می خشک شده و ابرو 

  _ حالت خوبه، زهرا؟

آید، از دیروز نه با کسی جایی رفتم و نه حتی  صدای علی از پشت سرم می

ای است، اگر بخواهد.  کار معرکه در آرامش بودم. علی دوست و صاحب

  دهد.شده... حمام رفته و بوی تمیزی می دلم کمی برایش تنگ 

  _ خوبم، نخوابیدم اصالً.

  کند روی صورتم.دست در جیب کرده و کمی سرش را خم می

  _ چرا؟ جات غریبه؟

 ه  ام. او همیشه همین است. گویا تنها حافظانگار که دیشب با او بحث نکرده 

  مدت دارد.کوتاه 

  صبحانه._ نه بابا. ولش کن، بریم 

  نرود سعید در راهرو بود و الشوم و اصالً یادم می مشغول او می  

  کجاست...

رویم. زیاد شلوغ نیست، شاید چون اول صبح است.  به رستوران هتل می 

  گذارد.ها میآید را درون آن برد و هرچه دستش میعلی دو بشقاب می 

  نون و نیمرو بسه. کمه علی؟! برای من ی، _ چه خبره
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ها. حتی خوراک لوبیاچیتی هم درون  کند به محتویات بشقاباشاره می

  ریخته است. یکوچکه  کاس 

  _ بخور جون بگیری، بابا. خونه از این چیزا باهم نیست... بخور...

  روی هم نکن، ممکنه حالت بد بشه.ه جا هوا گرمه، بنیتی. زیاد _ این 

از اوست. منتظر سالم و   ترسعید پشت سر علی ایستاده. بلندتر و هیکلی

 نشیند. سوتر می شود. یک میز آن تشکر من نمی 

آیند،  ها میعلی علناً کالفه و عصبی است. اول سروصدا و بعد هم بچه 

مهدیه و سامیار دست در دست هم و فرهود و سمانه و بقیه هم پشت 

  شود.فرما میسرشان. با دیدن من و علی، سکوت بینشان حکم

  کنی؟موس می ی، علی، دنبال این موس _ تو خسته نشد

رود. ای می غرهدانم محدثه است با آن زبان تلخش. علی چشمندید می 

دهم،  دارم و حتی فرصت حرف به علی نمی ام را برمی بشقاب صبحانه

کنم. این مسافرت کوفت نشینم. بغض می روم و کنار سعید می سره مییک 

  شود. من می 

  ور رد کردی؟ یک شانس خوب برای تفریح._ دعوت مدیر هتل را چط

گیرد. دستش را رد  کوچک از املت داخل ظرفش برایم می  ه  یک لقم

  کنم. نمی 

_ زیادی مشکوک بود. شیخ شما هم رد کرد فکر کنم. عربی که  

  فهمم. نمی 
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تر را نشنوم، اما آزاردهنده  طرفهای آنپچ و خنده کنم صدای پچ سعی می

  هاست. طبق معمول علی حتی سراغم هم نیامد.آن است. پشتم به 

_ شیخ راشد یک تاجره. خیلی وقت آزاد نداره. البته اگر خودش بخواد،  

ماشاءهللا آزاده... ال تحزن... ببخشید، ناراحت نباش. من وقتم  وقتش علی 

  آزاده کمی، تو هم مثل دخترم هستی.

وانم ببینم سفید است یا  تشود، موهایش را از ته زده. نمی نگاهش غمگین می 

  سیاه. خیلی سنش معلوم نیست با این ورزیدگی.

  _ شما دختر دارین؟

  کند.گیرد. نگاهم نمی دیگر سمت من می  ه  یک لقم

های خوب زد... دعوت مدیر رو قبول کن، از  _ وقت غذا باید حرف

  مسافرت لذت ببر.

دیگر میلی به   همخورد. من گیرند، گوشی سعید زنگ میها اوج میخنده 

مانم  خواهم خداحافظی کنم. میزند. میصبحانه ندارم. او عربی حرف می 

  تا حرفش تمام شود.

آید که به من و سعید  های زشتی از دهان دخترها بیرون می جمالت و حرف

مربوط است. دیده بودم گاهی کسی را دست بیندازند، اما این رفتارهای 

  ه  توزانکنند. نگاه کینه کنم، سکوت می می زننده برایم عجیب است. نگاهشان

دانم چه شده. محدثه یعنی ابتدا و انتهای این شر کار اوست. عاطی را نمی 

  ما دوستان بدی نبودیم.
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  اند.ها نیست، سامیار و فرهود بین دخترها تقسیم شدهعلی کنار آن 

 خوان تو رو ببینن. _ شیخ راشد می

تیپ و پولدار  قد خوشراشد؟ همان مرد بلند کنم. شیخ گیج به او نگاه می 

جا و رودررو قرار افتاده و مغرور؟ محال است با او دوباره یک فیلازدماغ 

خاطر آن رفتار سرد و غرور زیادش برای یک  بگیرم. دیشب را به 

  کند. کنم. سرم هنوز سنگین است و درد می مهربانی ساده فراموش نمی 

بخوابم. اصالً هم از   کمه مامانم زنگ بزنم، آقا سعید. بعد ی_ من باید برم به 

خوام دیگه  و نگین بهش، ولی نمی . ببخشین، این میادشیختون خوشم ن

  ببینمش.

  آید و نگاهش برق خاصی دارد. لبخند عجیبی روی لبش می 

  ها... خشک؟ سرد؟گن فارسفقط چی می  کمه _ مرد خوبیه، ی

گیرد، راه  شوم. دلم از رفتارشان میان رد می از کنار گروه تمسخرکنندگ

  کنند.گردم سر میزشان، سکوت میرفته را برمی 

، من  ادب داشته باشین. ما از دانشگاه با هم دوست بودیم  کمه _ حداقل ی

دیگه رو ونمک هم عرضگی نیست... نون خاطر بیدم به جواب نمی 

 خوردیم. ادب داشته باشین، مثالً دوست...

تر از همیشه درشت اشکرده آرایش شود، چشمان هزاررنگ بلند می محدثه 

  قدر زشت بود؟های پروتزش همیشه این شود. لب می
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توی گداگشنه چه به ما، نفهم... تو نونت کجا بود بدی ما بخوریم   آخه_ 

  ت؟منیرت یا شوهرننه آخه؟ کی تو رو تربیت کرده؟ ننه ماه 

آید، حقش است. من دختر خشنی میرود و جایی که فرود دستم باال می 

  نیستم، اما حقش است که دهنش پر خون شود. 

احترامی  م بی خوای مخ علی رو بزنی، حق نداری به من و خانواده _ می

گم. بعدازاین حتی حق ندارین نگاهم کنین. پول ادب  تون رو می کنی... همه 

  آره.و شعور نمی 

آید، عاطی سعی  تل هم می خراش است. حراست ههای محدثه گوش جیغ

خواهند ببرندش، اما اند و می کند آرامش کند، مهسا هم... پسرها بلند شدهمی

  او قصد حمله به من را دارد.

_ شنو الموضوع؟ آرامش نیست... مدیر هتل کجاست؟ این زن رو ببرین،  

  صوتهه مزعج.

خندند.  می  رامآاند شیخ راشد؟! با آن هیبت و رفتار... کارکنانی که جمع شده 

عربی زد. هرچه هست، رفتار و اطوارش محدثه را   دانم چه حرفی بهنمی 

  نشاند.سرجایش می

توز محدثه یعنی این سکوت موقتی است. او دختر بدقلق و لوسی  نگاه کینه 

گردم تا  تر به پروپایش بپیچیم. برمیکردیم کم سعی می  ه  مااست که هم

گونه با اخم و جدیت به محدثه و بقیه  سالن را ترک کنم، شیخ راشد همان 
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به او جدیت داده است. وقتی از  ترجیبش بیش درخیره است. ژست دست

  دهد. شوم، همان بوی عطر دیروز را می کنارش رد می 

  لیب._ با شما صحبت دارم، خانم عند

برم، با آن صدای زمخت و جدی. انگار من دروغ چرا... از او حساب می

دهد. هنوز هیجان جواب دادن به محدثه و بقیه در  کنیزش هستم، دستور می 

بینم. با لبخند نگاه چشم سعید را پشت او می  ه  خونم جریان دارد. از گوش 

تر بروم  دم عقببرم، خیلی باال. یک قکند، تفریح کرده. نگاه باال می می

  شود.بهتر است. گردنم به عقب خم نمی 

  _ من که صحبتی...

  اخم.کند. جدی و پر گذارد کالم منعقد شود، در نطفه سقطش می نمی 

  کنه.برم، شجاع اما فرق می _ من از دیدن دخترهای گستاخ لذت نمی 

با  کشم. حقاش به رفتارم خجالت میرود. از اشاره کند و می پشتش را می 

گوید شجاعت برای زن الزام است، اما  منیر هم همیشه می اوست. ماه 

  گیرد. گستاخی فقط از تربیت بد است. صورتم گر می 

خواهم پشت سرش بروم و عذرخواهی کنم که درد وحشتناکی در سرم می

  پیچد. می

  زنی...و می زاده، منحروم  ه  _سلیط

عجیبی   ه  را رها کنم، همهم کنم خودمزند. سعی می موهایم را چنگ می 

دم   بینمعلی را می  .«ولش کن»آید، فریادهای است، اشک چشمانم درمی 
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چرخد، از اما زبانم نمی   صدایش کنم کمک کند خواهمدر کنار سعید می 

ای بعد درد  دود و لحظه بینم که میپشت چشمان تارم شیخ راشد را می

  افتندهایی که روی زمین می صندلیشود و صدای میز و موهایم کم می 

اشک او را   ه  از پشت پرد نشسته روی زمین و هوا هستمآید، نیمه می

  کند.بینم که من را گرفته و بلند می می

  .... عمرچ لو تلمسینههشو _ بلند

  برمش._بذار من می 

  گیرد.این سعید است که زیر بغلم را می 

  _ بنیتی، کیف... حالت خوبه؟ 

چنان به کنم. محدثه آن سرم نگاه می لرزد. به پشتگوشی درون جیبم می 

  را وواج ماآید و بقیه ترسیده و هاج زمین کوبیده شده که نفسش باال نمی 

  کنند.نگاه می 

خواهم گریه کنم و دقایق بعد در اتاقی غریبه مشغول گریه کردنم. سعید  می

سینه من را با  بهخته و دستهست و شیخ راشد که نشسته و پا روی پا اندا

ً اخم نگاه می    جا اتاق اوست.این  کند. حتما

  _ گریه تمام شد؟

اگر هم تمام نشده بود، با لحن کالم او بند آمد. انگار که بگوید مخم را  

 خوردی.
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منیر  آورم، ماه خورد. از داخل جیبم بیرون می ام بار دیگر زنگ می گوشی

س را وصل نکرده صدایش به گوش  شود. تمااست. اشکم سراریز می

  رسد.می

دی این وقت روز؟ دلم  مامانی! چرا جواب نمی  ،سر شدمبه_ زهرا، جون 

  زنه. خوبی؟شور می

  آورم.ها سر هم درنمیکنم. از آن شیخ نمی  ه  حتی نگاهی به ایماء و اشار

پیشت بودم، بغلم   نخواد ال_ منیر جون، روز گندی داشتم. دلم می 

  کردی...می

و اشاره کنم، با اولین پرواز  _بگو چی شده، مامان جان. به خدا منصورخان

  دنبالت. میاد

هایی زد. انگار گریه برای مادر  کنم که محدثه چه حرفبرایش تعریف می 

  دهد.می  آدمحس بهتری به 

؟ خودت  تونی بدون دیدن اینا بری تفریح و گردش_ زهرای مامان، نمی 

شه، مامان، برات یه بلیط بگیرم، برگرد قربونت...  باشی، تنها؟ اگر نمی 

  گریه نداره. 

کنم. حالم بهتر است. سعید در اتاق نیست، جایش یک  چشمانم را پاک می  

های جذاب روی یک میز قرار دارد و جناب شیخ سینی پر از خوراکی 

  تاپ است.مشغول کار با لپ 
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نیر جون. حالم بهتره. به منصورخان نگو، نگران _ تو نگران نباش، م 

  کنم... رفتی برای موهات وقت داشتی؟شه. درستش می می

  کنم. نگاه سنگین شیخ را حس می  

و نگه داری، برم با  _ نه، فعالً قرارو کنسل کردم تا بیای این وروجک 

  خیال راحت... مراقب خودت باش، مامان. 

  کنم.تماس را قطع می  

تر  نظر محکمگه: »از راه دور کسی رو نگران نکن«... به ل سلیم می _ عق

  رسی.می

  کنم زیادی بچه و کوچکم.شوند. پیش این مرد احساس میهایم داغ می گونه 

_ خب، آدم با مامانش ریلکس نباشه، با کی باشه؟ من همین یه نفرو تو دنیا  

  دارم، آقای راشد.

  خندد؟ بعید است!می   گذارد. اصالً تاپ را کنار می لپ

ها بخور. به مدیر هتل خبر دادم که پیشنهاد  _ بنشین از این خوراکی 

که  کشی رو پذیرفتی... با ماشین من به گردش خواهی رفت... جاییقرعه

  ری.الزمه، با سعید می 

ماند. برای من تصمیم گرفته و اجرا کرده و برنامه  دهانم از تعجب باز می  

  هم ریخته است!

ریزی کنم. شما  تونم اوقاتم رو برنامه _ ببخشید، اگه گستاخی نیست، من می 

  چرا زحمت کشیدید؟
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  انعطاف.کند، سخت و بی خیره نگاهم می 

تو! از دیدن  ، _ چون دوست دارم... تمایل من هست که برنامه بریزم برای 

  است اگر رد کنی.  گانههای امروز مشمئز شدم... و بچصحنه

ف بزنم، اما چه بگویم؟ او امروز در حق من لطفی کرد که  خواهم حرمی

  حتی علی هم عاجز بود. علی و رفتار بدش.

ها... ولی  _ من دوست ندارم کسی برام برنامه بریزه، مخصوصاً غریبه 

  پذیرم، چون امروز خیلی کمکم کردین.می

از این من را خیط نکرده و حس شاگردی به من نداده    ترباید بروم تا بیش  

  است.

  _ از اوقاتت لذت ببر، َزهرتی.

کنم، شاید فقط توهم بود. سر به  زند و من شوکه نگاه میلبخند کوتاهی می 

روم که در را  دیدم، بیرون می  آنچهبرد و من متعجب از تاپ میداخل لپ 

  شنوم.نبسته صدایش را می 

 آره، لطفاً میل کن. ن سینی رو به اتاق تو می _ خدمتکار، ای

 

 اَرکان

  

بندم. شب گذشته را خوب نگذراندم، دخترک  حوله را دور تنم می

طالیی را رنجاندم، مثل همیشه با رفتار خشک و سرد. او فقط قصد چشم

@Vip_Roman



مرده زیادی گرمابخش  کمک داشت. قلب مهربان و روشنش برای من روح 

  ، تاب این گرما را ندارد گاهی.است. این حجم سرد و نمور 

شوند. چگونه دستان کوچکش را برای  های دیشب سیبل نگاهم می کفش  

خواستم کار گرفت که اصالً مشکلی نداشت... فقط می بستن بندکفشی به 

  حضورش را حس کنم.  تربیش 

هم هایم رویامروز... اما امروز صبح که آن وحشی به او حمله کرد، دندان 

گروه   آنگیرد. باید کسی را بگذارم تا چشم از شوند. فکم درد میفشرده می

کسی را با خود غیرمتمدن برندارد. اما چه کسی؟ در ایران جز سعید هیچ 

  ام. باید فکری کنم.همراه نکرده 

 ً درد گرفته است. صدای وحشتناک دختر هنوز   موهایش، سرش، تنش حتما

شد زهرا را از این هتل ببرم. شاید یک قایق  هایم است. کاش می در گوش 

 انگیزش باشد. الیق حضور دل ترتفریحی میان دریا بیش 

برم طبق عادت  شوم، موهایم نمدار است. دست باال میروی تخت ولو می 

های مادرم  ، این جای ناخنبوسمشتا ببینم خراش عمیق روی دستم را. می 

رنگ. این آخرین یادگار مادرم است. سرم درد  است، عمیق و سرخ 

شود، تماس با  ام بلند می یابم. صدای گوشیگیرد. اما فرصت فکر نمی می

ام است. برندارم بارها تماس خواهند  اسکایپ است. حتماً از خانواده 

  گرفت.

 دنیا؟ تارک  ه  چطوره، دردانشیخ بزرگ... حالت  ه  _ سالم بر نازپرورد
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ترم مثل همیشه سرحال و پرخنده، برای اذیت کردنم  محمد، برادر کوچک 

  زیبارو. ه  زادست این شیخداشتنی آماده است. اما دوست

  ام._ بگو محمد... خسته 

آید، حتماً بازهم با برادرها و دوستانش جمع  خندد. صدای جمع می می

  سروصداها.شوم از این هستند. کالفه می 

_ برادر بزرگ، از ما دوری نکن. زن نیستیم که از ما هم فراری شدی... 

،  رکانمگه اَ ش می ها همهروز عین زندل همه تنگ شده. ابواحمد شبانه 

  ...رکانماَ 

_ محمد، هروقت دورت خلوت بود زنگ بزن. اعصاب این سروصدا رو  

سف نیستم که به طمع  ندارم... شما هم جدی نگیرید، پسران یعقوب، من یو

  احمد سراغ بگیرید.عشق ابو 

کنم. زهرا این ساعت با سعید به  شوم. به ساعت نگاه می از جا بلند می 

شود. محمد ها کم می گیرد. صدای خنده رود. دل آرام و قرار نمی گردش می 

  اند گردش و صحرانوردی.رود بیرون چادر. حدسم درست بود، رفتهمی

. صدا کم شد. زنگ زدم حالت رو بپرسم، برادرجان.  نورچشمی ،_ بفرما

گیره. از ابواحمد نگم... می  رو وهب خیلی سراغتجات خالیه پیش ما. ام 

  عزلت گرفته. ه  گفتن ایرانی... پدر شنید، باز گوش 

از این   تربیش  !عزلت؟ ه  پدر... ابواحمد... شیخ بزرگ و ثروتمند، گوش  

  پسندم.برایش می 
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شد زیر رو به ورودی هتل بهتر می  ه  کاش اتاقم کنار او بود. از پنجر

  نظرش گرفت.

زنم، ایران بودن من رو نگین به  وهب سالم برسون. بهش زنگ می_ به ام 

هاش دورش کنید... تو هم پی تحصیلت  ابواحمد. مجبور نیستین که از زن 

  جا بگرد، پسر.، بیا بیرون از اون میادرن باش، محمد. از ولگردی آدم د

دوستش دارم...   ترمحمد آخرین پسر و برادر ناتنی است که از همه بیش 

  هاست ندارد. شاید چون او هم مادرش را سال 

ان؟ نه برادر، ما باید دورش  _ چی فکر کردی... که همه مثل نور دیده

  .رکانها برای اَ خوب  ه  بمانیم، هم

دانم برای  فهمم که او هم بغض دارد. شرایط پدرم را می می خندد، اما می

وپر دارد. همه را اسیر پول خودش  پسرانش را زیر بال   ه  رهایی. او هم

  ضعفش من هستم.کرده است. ابواحمد مرد سیاستمداری است که تنها نقطه 

_ یادت رفته، محمد؟ من از ابواحمد پول نگرفتم. من حتی یک دینار هم  

از شماها از اون نخواستم. تو هم جای طعنه و رفتارهای زنانه  تر اضافه

بار به طعنه  کنم، اما این بشین سر درس. پول خواستی، بگو. دریغ نمی 

  زنگ نزن.

شود کنم، حتی صورتش را هم درست ندیدم. دروغ نمی تماس را قطع می 

چاره وهب. اما ام، ام هم دلتنگم برای سرزمین پدری. برای عمه گفت، من 

 نیست...
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تر. زهرای من شاید روزی بتواند...  سوزد، دلم بیش جای خراش می

 طالیی و مهربان. تواند، دخترک چشممی

کنم. سردم  کشم. کولر را خاموش می با همان وضعیت روی تخت دراز می 

 ام. خو گرفته  تراست. من به هوای شرجی و گرم بیش 

دنبال این غزال ایرانی هستم،  بهکه بودم... اما این من حال باید برلین می 

  کند. ام می راضی  تربیش 

خواهم توجه کنم، اما اگر  آید. نمی بندم که صدای پیام گوشی می چشم می

  سعید باشد؟

 «. راه نیست، بهش زنگ بزن، حال ابواحمد به رکاناَ »

دهد، اما خودش  که مثل همیشه دستور می ترماحمد است. برادر بزرگ

کند، وقت نماز است، باید آماده  فقط دستور خدا را قبول می رکانداند اَ می

  شوم. 

  آید دوباره. پیام می 

  «...و بالوالدین احسانا»

گیرم،  اش را می خواهم نماز بخوانم. شماره داند من می شوم، می کالفه می

  دارد.برمی 

  ازبرم.و همم نریز که من کل قرآن _ ابوفاضل، دست از سر من بردار. به 

  رسد.اش جدی و سخت به گوش میصدای گرفته 

  انتظاری...زدی. چشم_ اگر بودی، بعداز شش ماه یک سر به پدر می 
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  خواهم فریاد بزنم، لیکن این در شأن من نیست حرمت او را شکستن.می

رو رها کن.  رکانجا بیار، اَ _ ببین برادر، تو حق فرزندی خودت رو به

  ابواحمد به کسی مربوط نیست.  پدر و فرزندی من و

  آید که مشغول حرف زدن است.کند. صدای فاضل می ای میسرفهتک 

  ...رکان_ آخه نامسلمون، ابواحمد عمرش تویی، فقط اَ 

  شود.شوم، نماز دیر می کالفه می

برادر. از عالقه نیست، از عذاب وجدانه. از دردیه که به من   ،_ نترس 

نشه براش بهتره... باید برم نماز. فاضل رو  روه روب رکانداد. هرچی با اَ 

 ببوس. 

، کینه رو بگذار کنار. شدی تارک دنیا،  رکاناالهللا... اَ _ الاله 

  دونی...هم زدی. میوارث، اونم از ازدواج که به سروهمسر، بی بی

  ام.از این مکالمات تکراری کالفه شده

_ ابوفاضل، هر کسی اختیار زندگی خودش رو داره. اون دختر هم حاال  

مران شده. آیا بد شد؟ استغفرهللا، شدی شیطان و به جون من افتادی؟   زن ع 

  داری؟زنم، دست از سرم برمی اگر بگم بهش زنگ می

های  م. هنوز جای چنگ کنشوم ادامه دهد، تماس را قطع میمنتظر نمی 

گاه ابواحمد را  هیچ رکانسوزد و تا این سوزش هست، اَ مادرم می

  بخشد. نمی 
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چرخد. زهرا را نامعلوم می   ه  خوانم، اما تمام ذهنم بین گذشته و آیندنماز می 

درک، اما  پذیرد و به نباید وارد این بازی کنم. ابواحمد و عشیره او را نمی 

. من آزادم هر کاری کنم، اما ازدواج و وارث تنها اگر او را اذیت کنند..

  آیند. چیزی است که پدرم و عشیره کوتاه نمی 

شوم. این زندگی من است. تا به امروز من  کالفه از این افکار بلند می 

  قوانین خودم را داشتم. 

آید. سعید است. برایم عکس فرستاده، از یک قایق  صدای پیام گوشی می 

کله و زهرایی که به آن خیره است. قایق قشنگی است. تفریحی کنار اس 

  زهراست. ه  زیر آن نوشته: »آدم با این بره وسط خلیج«. این جمل

که زهرا آرزو دارد با چنین قایقی وسط دریا  فهمم، این منظورش را می 

  برود. آرزوهایش هم مانند خودش کوچک است و جالب.

  روزه رو ببین«. یک سفر یک  ترین رو پیدا کن و تدارک»بگرد و قشنگ 

شود، فقط برای آن لبخند شیرینی  چه بخواهد می کنم. هر برایش ارسال می  

 زند.که می 

 ره که هستی«.زاده، این دختر یادش می جور دوری کنی، شیخ »اگر همین 

کند. سعید خوب بلد است چگونه احوال آدم  جواب پیام حالم را دگرگون می 

  را خراب کند.
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ای بعد یک ویدئو ارسال دهد. لحظهزنم، رد تماس می زنگ میبه او 

پایین  وماهی با ذوق باال کند، روی اسکله، زهرا از دیدن یک مرکب می

  گیرم.اند. تماس می پرد. صیادها آن را صید کرده می

بینی  _ سعید، اون دختر رو بردی وسط یک مشت ماهیگیر که چی؟! نمی

  کنن؟می جور بهش نگاه  چه

  _ اتفاقی بود، اومدیم قایق سواری که...

  کنم صورتم از عصبانیت داغ شده است. حس می 

شناسی خودمون رو؟ این دختر شهری با... استغفرهللا... _ اتفاقی؟ تو نمی 

  رسونم.مقصد بعدی کجاست، خودم رو می 

دان  تواند هوش از سر مررو چگونه می که این طناز خوش حتی فکر به این 

آید ماشین نیست. آه از  گذارد به چیز دیگری فکر کنم. یادم میببرد، نمی 

پوشم. دیگر به اتو و ست کردن  شود. هرچه دم دست دارم مینهادم بلند می 

  کنم.ها فکر نمیآن

   آید، مقصد بعدی مرکز خرید مروارید. پیام می  

ی ایستاده و به  فروش بازیاسباب مغازه  ه  ای است که پشت شیش چند لحظه 

یک عروسک بزرگ شبیه یک انسان واقعی، خیره است. سعید را  

ها با ام، خیالش راحت شد. با آن لباسبینم، شاید چون دید خودم آمده نمی 

کند. شاید هم آن موهای مواج خرمایی  توجه هرکسی را جلب می  رنگ شاد

  نگاه درخشان پر از زندگی.  آنبا 
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خاصیت که  کنم که با دیدن آن پسرک بی ها میه خودم را مشغول دیدن مغاز

  اند؟!پرد. نکند قرار گذاشته جا در پی اوست، برق از سرم می همه

روم تا مکالماتشان را گوش کنم و به درک که کار خوبی  کمی جلوتر می 

 نیست! 

  _ تو همیشه عاشق عروسکی...

کنم.  ام را رها می شدهحبس پرد. نفس با شنیدن صدای پسر، زهرا از جا می 

  از دیدنش شوکه شده. 

  _ این یکی ولی آرزوئه... محاله بتونم بخرم، گرونه.

که کشد. چیزیبرد و زهرا دستش را پس می سمت مچش می پسر دست به 

  آورد.لبخند به لبم می 

کنی، زهرا؟ به خدا من صبح شوکه شدم. انتظار جوری می_ چرا این 

  گردم، دعوام شد باهاشون.تنها دارم می   نمنداشتم. ال

_ تو شوکه شدی، اما اون آقای عرب که غریبه بود، نشد؟ اگه نبود، من  

. پس با  ترکارمی... نه بیش شدم... علی، تو صاحبوپای اونا له می زیر دست

  خاطر کارمندت قهر نکن.دوستات به

  نداخته. دنبال خود ا راشد را به  اَرکاناین همان دختری است که  

  خانم عندلیب... سعید رو ندیدین؟، _ سالم

چرخد. لبخند روی لبش مثل همیشه سمت من می هزارم ثانیه به در یک 

  مهربان است.
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  جا هستی؟_ چه سریه که شما همه

کنم. مهم زهراست. نگاه شرمگین او از  پسر توجه نمی  ه  ادبانبه لحن بی 

  پسر به من است. 

  جا منتظرشونم.د. آقا سعید رفتن چیزی بخرن، منم این _ ببخشید، آقای راش 

  _ بیایید داخل مغازه منتظر باشید، من خرید دارم.

  گیرد.ام را میروم که کسی شانهسمت مغازه می به

دی که به اون دستور می  ،خور_ تو فک کردی چه خری هستی، عرب  ملخ 

  ش...و سر راهی همه 

گیرد. گردم که زهرا میانمان قرار می طرفش برمی خور؟! به عرب  ملخ 

  کشم.شوکه از این کار عقب می 

تربیتی! ببخشید  ره. علی، خیلی بی _ تو رو خدا دعوا نکنین. آبرومون می 

  خوام.آقای شیخ راشد... من معذرت می 

جماعت، زهرا خانم! اصالً  از این عرب  میاد_ نه! انگار توام بدت ن 

و اون یارو... نگاه به پولداریشون نکن، اینا  شناسیش که چسبیدی به این می

  زیر دستشون. میادسالی هزارتا زن 

ادبی و صدای بلند او که همه را متوجه ما کرده است، کالفه همه بی از این 

  وقتش.شود، بماند به جا نمیشوم. حیف این می

  آیید داخل؟ _ خانم، با من می 

@Vip_Roman



مانم تا او داخل برود. پسر حرف زشتی می شود. زهرا از کنار او رد می 

دهم تا او را نزنم،  ها میزند. انگشتان دستم از زور فشاری که به آن می

  گیرد. درگیری برای من هیچ خوب نیست.درد می

  شویم. داخل می 

  ایه، اما پسر خوبیه._ تو رو خدا ببخشید. علی آدم عصبی 

  _ اون عروسک چنده، آقا؟

نفر زل زده است و زهرا با ا نگاهی متعجب به ما سهمرد فروشنده ب

  شده، به زمین خیره شده.صورتی سرخ

  _ قابلی نداره...

هذا الدمیه ُملکی و ال تبیع ایُهن لهذا الولد. )اون عروسک مال منه و  _ 

 کدوم رو به این پسر نفروش(... هیچ

  کند، اهمیتی ندارد. واج نگاه می وفروشنده هاج

  آورم.پولم را بیرون می کیف 

  _ فقط دوتا از این عروسک هست که...

قول  گوید. مبلغی را که اول گفت، برای به دهم چه میحتی گوش نمی 

دانم این کار زیادی احساسی و  دهم. میخودش دوتا عروسک، می 

بعد تعداد زیادی  به منطقی است، اما زهرا عروسک دوست دارد و ازاین بی

  ها را خواهد داشت.تریناز نفیس 
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کنم، پسر نیست و زهرا روی یک صندلی نشسته و غمگین سر که بلند می 

  کند. نگاه می 

  _ بفرستید به این آدرس.

فکرم  ه  گیرد، اما همکنم می مرد فروشنده آدرسی را که یادداشت می 

پسر است و زهرا که با چشمانی غمگین نگاه    آنمعطوف به ادب کردن 

 کند. می

  برای کی خریدین؟_ 

  _ لحبیبتی.

لب تکرار می     کند:زیر 

  قشنگیه... اصالً تو ه  و دیگه بلدم... برای اونی که دوستش دارین؟ کلم_ این 

... من عربی خیلی دوست دارم یاد  میاد خوشش آدمچرخه، دهن که می 

بگیرم، ولی خب... انگلیسیم خیلی بهتره... اما عربی غیر درس و کتاب،  

  ست... نظر شما چیه؟رینه ...انگار پر از عاطفه خیلی شی

ام راند، غروب شده و سعید را دنبال کاری فرستادهسمت هتل میراننده به 

ایم. صدای ملیح و آرامش مثل الالیی و حال من با او در ماشین نشسته 

آید که با همین صدا به خواب  خواهم فقط گوش بدهم، روزی میاست. می

  م... اگر...بروم و بیدار شو

  زنم.و بذارن، تا صبح حرف می این... من _ انگار خیلی خسته

  _ و انا اسمعکی للصباح.
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ها حرف  ام با مشتریفهمد؛ بارها دیده دانم انگلیسی را خوب می می 

  زند، اما زبان پدری من را نه.می

  دهد.سر تکان می

خواید بدونم چی میگین، حتماً ن جا که فارسی بلدید و نمی _ خب، از اون 

  ش حاللتون.گید دیگه... عیب نداره. فحش ندین، بقیهمی

را برد هم   رکانرود. وقتی دل اَ زند و آن چال کنار لبش فرومی لبخند می 

  این چال بود؟

زنم... اما خوب  _ فحش چرا؟! مصاحب خوبی هستی. من زیاد حرف نمی

  شنوم.می

  ود. شلبخندش پابرجاست، کالً دیر خشک می 

تون عروسک  _ تاحاال کسی نگفته بود مصاحب خوبی هستم... لحبیبتی 

دوست داره حتماً. خیلی خوشگل بودن. ما دخترا همیشه عروسک دوست  

یکی   گم، این بود که عروسکمی ومنیرجون... مادرم داریم... البته تز ماه 

کالً... خودش برام  کنن. خیلی دوست نداره کافیه. چون انگار به آدم نگاه می 

کرد، از این زشتا. هنوز یکی دارم، هانا، عاشقشم. آخه ای درست میپارچه

قبل   وموهاش مال مادریمه. اون مادر منیرجون بود که مرد. البته موهاش 

دونه هنوز  یادگاریه. منیرجون نمی  مردنش دوخت به هانا. ولی خب،

  کنه.شینه گریه می هست؛ می

  یبتک، نه لحبیبتی._ تو باید بگی لحب 
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  ایم.خندد. نزدیک هتل شده می

_ آره همون... من بلد نیستم خب. فکر کنم حبیب همون عشق و ایناست. 

قول  ولی خب، به  .عکس دارین ازش؟ ببخشید، من آدم فضولی نیستم

شه. منیرجون، ماجراهای عشقی هیجان زندگی دارن. آدم هی خوشحال می

  ..انرژی مثبت و از این چیزا.

دانم نرمال  خیره شدن به یک زن چقدر است یا انسان، اما حتی پلک  نمی 

  کنم. زنم. تمام تصاویر او را ذخیره میهم نمی 

 ندارم... بسیار شبیه شماست... خیلی زیاد!   ن_ ال... نه، ندارم... ال

کنم... این پایان شود. نفسم را رها میروی در هتل ماشین متوقف می روبه 

  همراهی است. یک 

قول فندق ما، چه باحال... من... راستش برای  _ جدی؟ چه جالب! به

خوام. من شاید اون اول غر زدم که شما  ادبی علی بازم معذرت می بی

بداخالقید و عرب هستین... شاید مقصر بودم، اما منظورم بد نبود... شما  

  ن.واقعاً مهربونین. البته دروغ چرا، عجیب و ترسناکم هستی

سیال در درون من نیست.  ه  او حتی روحش هم خبردار از احساسات مردان

شدن و حبس نفس است که خطا نکرده و او را لمس  تنها نمود آن، خیره 

  کنم. اول و آخر او زهور من است، اما غزال رمیده زیبا نیست. 

 _ امشب جایی خواهم بود، فردا ولی محتمل که هستم. 

 

@Vip_Roman



 زهرا

  

آید، جور خاصی است. هر کلمه را مردانه  زدنش خوشم می از مدل حرف 

کند. نگاهش روی  کند؛ انگار بادقت انتخاب می و صبور و غلیظ تلفظ می 

هم نگاه خاصی است. نکند ناراحت شده و فکر شود. آن لبخندم متوقف می 

  کنم...اش می کند مسخره 

افم کسی زنید. خب آخه عادت ندارم اطر _ ببخشید، خیلی جالب حرف می

ُرفته و سلیس... فکر کنم همین... کالً  مدل شما باشه، خیلی... خیلی شسته

  نظرم جالبه.زنن بهها وقتی فارسی حرف میلهجه عرب

دهد. از توضیحم خوشحالم. برعکس قبل، حاال با این  سر تکان می 

  چنان هم مرد بداخالقی نیست. کنم شیخ راشد آن مصاحبت فکر می

  اً شیرین عربی حرف خواهی زد... جمالت دلنشین از تو..._ تو هم حتم

کند که وارد سرسرای هتل شوم. هوا مرطوب است، اما  با دست اشاره می

نه خیلی گرم. تاریکی و شب، نسیم مرطوب اما کمی خنک همراه دارد.  

زمان یک ماشین باسرعت روی آید و همای می های مستانهصدای خنده 

دانم این اکیپ دوستان سابق من هستند. نگاه  ندیده می  ایستد.مسیر شنی می 

  کوب چشمانم است. شیخ راشد، میخ 

ها افسار  . بیرون نیا، مگر مجبور باشی. این ید_ برید داخل و استراحت کن 

  پاره کردن.
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  بینین.تو بغل این عربه می  آخر_ ووووی، ببینین. دیدین گفتم زهرا رو 

کنم، هتل خلوت نیست. کنند. بغض می لج می های بعداز آن من را ف قهقهه 

  اند. قصد آبرویم را کرده 

  ها.گریه نداری... با من بیا... ای لعنت بر پدر این  ه  _ اجاز

  ه  شوم. از پشت پردکشد و من با کرختی همراهش کشیده می دستم را می 

بینم. هوای خنک داخل سالن را حس کرده و نکرده،  ها را میاشک آن 

شوم. من را وارد آسانسور ل این مرد قدبلند و مهربان کشیده میدنبا به

خواهد با ما سوار شود، اما شود. کسی میکند و بعد خودش وارد می می

گوید داخل نشود. مرد متعجب، صورت جدی او را  کند و می دست حائل می

  فهمد جدی است.کند. گویا او هم می نگاه می 

اد کن. تو دختر مهربانی هستی، بگذار کمک  _ نباید گریه کرد. به من اعتم

  کنم.

منیر و  سره پیش ماه خواهد بروم تهران، یک کند. دلم می دستم را رها می

  شب تا صبح کنارش بخوابم و گریه کنم.

خواهم به اتاقم پناه ببرم که بازهم دستم گرفتار  شود. می در آسانسور باز می

ا مثل علی نگرفته است. حس بدی  شود، اماش می انگشتان کشیده و مردانه 

  شود.ها از سالن شنیده میندارم، از روی آستین، نه محکم. صدای خنده 

  ها گم بشن._نترس، بیا اتاق من تا این 
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کنم، شاید چون زنی  ام، پشت سر پدرش. به او اعتماد می ای شدهشبیه بچه 

 اش هست که عاشق اوست.در زندگی 

گوید که مرد اگر با تمام منیر می کنند؛ این را ماه نمیمردهای عاشق خطا 

شود جان  شود ثروت، می شود جواهر. میوجود عاشق شد، زن برایش می 

  کند. که عزیز است. خوب از او مراقبت می 

کنن، مگه  جوری میفهمم چرا این مون، نمی خواد برم خونه _ دلم می 

  چیکارشون کردم؟!

 بندد. می در اتاق را   

جوری دختری مثل تو باید چنین  دونم واقعاً چه_ حسادت... من نمی

  شن.ها با اطرافیانشان سنجیده میهایی داشته باشه... آدمدوست

آور است،  پوشانم. خجالتهایم صورتم را می زنم و با دستبه در تکیه می 

شت در اتاق  شود. انگار واقعاً تا پها نزدیک می کننده. صدای خنده شرمنده 

  .اندآمده 

  ست...تو تخت اون عربه  نگم این هرزه ال_ من می 

توانم بمانم. حتی  توانم نگاه به این مرد بکنم. نمی کنم. حتی نمی هق می هق

برم که دست  ام کنند. دست به دستگیره میتکهاگر بیرون از این در، تکه 

  گذارد.روی دستم می 

  . _ ال... بری، بدتره. بیا کنار
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خونسرد است و آرام، اما نگاهش جدی است. او حتماً مدیری، چیزی است  

  با این ابهت.

  _ ولی...

  زنند.های رکیکی میزند. حرفوار حرف می کند. بازهم زمزمه اخم می

  _ اما و ولی ندارد، بیا کنار. 

دارد و می ترسد بروم. تلفن را بر کند، می دستم را با انگشتانش قفل می 

ای بعد  گوید. اما لحظه دانم به که، چه می گوید. نمی عربی چیزهایی می به

  شود.پا میجاروجنجال به

_ خدا را شکر که در ایران مستی جرم هست... باید جای دیگری برای 

اقامت پیدا کنند... وقتی سکوت شد، برو به اتاق خودت، فعالً هم بیرون نیا.  

  من باید جایی برم.

  وابد، انگار کسانی برای بردنشان آمده بودند.خها میسروصدا 

کند. یک لباس بلند سفید، یک  هایش را نگاه میرود، لباسسمت کمد می به

  چیز شبیه چفیه و یک بند. 

  _ پلیس خبر کردی؟

  گرداند، مشغول فکر کردن است.سر برنمی  

  نه، این کار رئیس هتل هست. –
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شود؛ مرتب و با نظم. ایلش می نگاه کنجکاوم مشغول طرز ست کردن وس 

چندین عطر روی میزش است، حتی یک جعبه که چند ساعت در آن است. 

  شود تا این حد تجمالت.باورم نمی 

  همه ساعت؟ چقدر وسواس و الکچری هستین..._ این 

گویم کنار  بار میآورد. نگاهش هیچ حسی ندارد. هرسرش را کمی باال می 

رود. شاید مقصر او  کمتر کوچک بشوم؛ باز یادم میاین مرد خفه شوم تا 

  باشد که هر لحظه یک رفتار دارد.

  _ زیاد حرف زدم، من برم.

ها عاشق وسایل لوکس هستیم، زهرا... تو هم یاد بگیر از  _ ما عرب

  هرچیزی بهترین رو انتخاب کن.

  شوم از رفتارهای سرد و گرم این مرد.خارانم، گیج می پس  سرم را می 

_ باشه، خب. فهمیدم دیگه که دوستا... آشناهام نوبرن... من برم تا شما 

  حاضر بشین.

  .صبر کن_

  خواهد اوضاع را بررسی کند.کند. می رود و بازش می سمت در می به 

  .ارنکنم خارج نشید، شام رو خدمات میتونی بری، الکن تأکید می _ می

های  هستم. کاش کسی نبیند، با آن حرف حرفش تمام نشده، دم در اتاقم 

  ها.رکیک آن 
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رود  زنم. حتی یادم می کنم و به داخل شیرجه میدر اتاق را باز می 

گردم در اتاقش بسته است. نکند ناراحت شده خداحافظی کنم. وقتی برمی 

 باشد؟!

گذرد و من در فکر اینم که چه آبرویی امروز از من رفته  بازهم ساعتی می

طوری دوباره به من زنگ  خورد، علی است. واقعاً چهنم زنگ می است. تلف

، اصالً خوب نبود. آدم را یاد رکانزند! رفتارش با شیخ عرب، اَ می

را  هایشانیها که گاهی اخبار بدرفتاراندازد، همانها میپرستنژاد 

کند که سر کوچکم را نباید پر از این  منیر همیشه دعوا می خوانم و ماه می

ها، چندین بار امروز و روزهای حاال یکی از همین زشتی  .ها بکنمیزشت

 است. آمدهدیگر جلوی چشمم 

خواهم بخوانم که تصویر  . کمی بعدتر می آید کنم، پیام می تماسش را رد می 

  افتد.منیر جانم روی گوشی می ماه 

  _ ای به قربونت زهرا بره، منیر جونم.

  _ گربون من بری، اجی؟

خندد. هنوز کلمات را درست تلفظ  صدای وروجک خانه است، َزهیر. می  

آید  کند، اما زرنگ است و برعکس من پرسروصدا. صدای مادرم می نمی 

دانم حتماً مشغول یک کار جدید است. منیر جان زند. می که حرف می

همیشه درحال خلق یک غذای جدید، دکور جدید یا حتی استفاده از وسایل  

  ست.دورریز ا

@Vip_Roman



  برو پیش بابا. .وروجک ،_ بده من 

سبیل چخماقی که   آنپس منصورخان خانه است. دلم برایش تنگ شده... با  

های  کند، اما دنیای مهربانی و صورتش را اخموتر می ترسنش را بیش 

  زیرپوستی است.

  ست، امشب مگه با دوستاش جمع نیستن؟_ مامان، منصورخان چرا خونه 

  و بپرس، دختر.خانمامانت، بعد حال منصور  _ اول سالم کن به

خواهد به او بگوید دخترم تو را  نظیر است. میخندد، این سیاست او بی می

  مقدم دانسته است.

_ ای قربون این پلیتیکت بشم. وروجک حرف زد، سالم کردم؛ فکر کردم 

  کردی؟شمایی. خب... داشتی چی درست می

 نگ کردم. دیروز داشتم روش، چی هه رو ر_ هیچی، میز چوبی کهنه 

زدم... ول کن اینا رو؛ منصورخان گن، از این چیزمیزای تزئیینی می می

کنن،  کنی... بهش گفتم دوستات اذیتت می گفت زنگ بزنم ببینم چیکار می 

گه بگم دوستام ردیف کنن زودتر بیاد. گفتم نه، زهرا دیگه بزرگ شده.  می

  ؟طوریحاال چ

  آشوبتوانم دروغ بگویم، اما گفتن حقیقت فقط دلشان را گزم. نمی لب می  

  کند.می
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زنم. بذار برات تعریف کنم...  _ خوبم، منیر جون. باهاشون حرف نمی

رویی یه شیخ عرب هست از اون خوشگل پولدارا،  جا، تو اتاق روبه این 

  ها...ولی خیلی جدیه 

  _ زهرا، اذیتت که نکرده...

آید که  طرف صدای منصورخان میآن صدایش نگران است، از  

  ؟«چی شده:»پرسدمی

کنم... منصورخانم نگران  _ ئه، منیر جون، عجولیا... دارم تعریف می

چی داره، آقا  دونم چیکردی... طرف نامزد داره، یه محافظ یا پیشکار نمی 

قدر مهربونه... انگار یه دختر داشته قد من که  سعید. اونم عربه، ولی اون 

گن پول و مدرک  کردن. راست میه. بعد این مثالً دوستا، اذیت می میر می

  آره؛ حکایت ایناست.شعور نمی 

  گی، چیه منظورت؟_ چیکار کردن، زهرا؟ اذیت که می 

توانم حرف نگه دارم. اوضاع را  وقت نمیدهم. هیچصورتم را خراش می  

  بدتر کردم.

گن تو به  ربتیا... هی می زنن، عین این غ_ بذار خب... هیچی، حرف بد می 

خواد...  سری که گفتم اون دختره، محدثه، علی رو می خوری. اون ما نمی 

فک کنم   رکانگه. این شیخ اَ ، هی چرت می میادعلی نه حاال زورش  

 حسابی از خجالتشون دراومد... 
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گی تو... دور و بر ایرانیا شم، مامان جان. چی می_ زهرا، دارم نگران می 

  شه گشت، اینا که عربن...نمی 

  هایشان.افتم و محبت و سعید می  رکانیاد شیخ اَ  

  و درست بگو.ها... این _ ئه، منیر جون... عربن یه توهینه 

_ توهین چیه، دختر؟ عرب و آلمانی و فرانسوی... بگم چی پس... خلق  

تموم  خدان. حاال هرکدوم مال یه جا... نژادپرستیش نکن دیگه... کی 

 گردی؟ شه، برمی می

دانم گند  کردم، وقتی می هم ریخت. اصالً نباید تعریف میاعصابم به 

  زنم.می

  _ زهرا جان، بابا، چه خبر شده؟ عرب کیه؟ دوستات چیکار کردن؟!

اش هم تنگ شده است. یک تن خاص دارد،  دلم برای صدای زمخت مردانه 

  انگار یک مرد خشن است.

جا دوتا از .. دلم تنگ شده براتون... هیچی، گفتم این _ سالم، منصورخان.

کنن، جلوشون دراومدن.  می  تهمسفرام عرب هستن. وقتی دیدن دخترا اذی

  خوبین... آدمای  نگران نشین،

  کند؛ یعنی نگران و ناراحت است.نفس عمیقی رها می 

جنسای من اعتبار بابا جان، بحث عرب و عجم نیستا، ولی به هم  ،_ ببین 

شه برگردی، بمون اتاقت؛ با این همسفراتم نچرخ... بینی نمی نیست. اگه می 
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  وخوای خودم پاشم بیام یا محمود، داداشمآدمیزاد شیرخام خورده. می 

  بفرستم.

تر منصورخان، خیلی  شود. برادر کوچک از شنیدن نام محمود تنم داغ می 

رام و ساکتی  است. سی سال دارد. پسر آ ترتر، اما از من بزرگکوچک 

است و یک شرکت کوچک لوازم ساختمانی دارد. برعکس منصورخان،  

منیر  سال بعداز ازدواج ماه دانند که فقط یک تیپ امروزی دارد. همه هم می 

  با برادرش، محمود خواستگار من بود.

گردم. دو روز دیگه مونده، به آقا محمود نگین،  _ نه. ببینم سختمه، برمی 

  ین.خودتونم اذیت نکن

بار اگر باز  آتش. شاید این  ه  اند گدازکشم؛ شدههایم می دست روی گونه  

  خواستگاری کند، قبول کنم. پسر مهربانی است.

های مادرم. اما  نصیحتهایم سر شده از ریز کنم. گوش گوشی را قطع می 

پیچد. خود منیر جان این  در گوشم می  بازهم دوست دارم وقتی صدایش

ای من را  ام که حتی ثانیه دهد به نوزادی و کودکی میحس خوب را ربط  

  زده است. و همیشه برایم حرف می  ذاشتهتنها نگ

افتم. با محبت و خیلی آرام است،  هم یاد محمود میروم، بازبه تخت که می 

گوید حتی  منیر می شوند. ماه شبیه خودم. از آن پسرها که کم پیدا می

باری نیست منصورخان نگوید که من را  دختر هم ندارد و  دوست

 خواهد. می
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گیرد؛ مثل خواستگاری رسمی،  ام شکل می بندم و افکار دخترانه چشم می

شود کنم. گرمم می عروسی و لباس عروس. حتی به بوسیدن هم فکر می

کشد. تصمیم  این افکار خوب نیست. کمی پیشرفت کنم، به تختخواب هم می 

ام روشن و خاموش  شب است. گوشی. نیمه خنک بنوشم آبگیرم کمی  می

دست سراغ گوشی آخر. لیوان به   ه  افتم و پیام لحظشود. یاد علی می می

  روم.می

 «. با من تماس بگیر»

ادب. باید به  دهم، نژادپرست بی دیگر هیچ پیام و تماسی نیست. اهمیتی نمی 

واتساپ تهران که برگشتم، حتماً دنبال یک کار باشم. حتی خانه. سراغ 

های او، جیغ  کنم و با دیدن عکس روم. چند پیام، بازهم از علی. باز می می

  کنم.  کشم و گوشی را پرت می ای میخفه

 ها از بیمارستان است.عکس  ،مردگی صورتش کبود است و پر از خون 

شب است و شاید خواب باشد. بعداز چند  گیرم. نیمه اش را می با ترس شماره 

آلود فرهود است که الو  دارد. صدای خوابرا برمی  بوق کسی گوشی او

  گوید.می

  _ علی خوبه، فرهود؟

  ای بعداز آن.سرفهکند... تک ای سکوت میلحظه  
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شد کارت دراومدن. چی می_ خوابیده. دوستای عربت از خجالت صاحب

کردی؟  پا نمیموندی و این شر رو به سروصدا کنار دخترا می مثل آدم، بی 

  علی حاصل دست رفیقای عرب توئه. ه  نده و یه دست شکستدوتا د

زند این آدم؟ چه ارتباطی به  چسبد، از چه چیز حرف میزبانم به کام می 

  من دارد؟ 

  گی، فرهود؟ _ چی می

اگه این   ._ به من نگو فرهود. من برای تو و امثال تو، آقا فرهودم

افتاد و هی به  برسر نفله از روز اول دانشگاه عین سگ دنبال تو نمی خاک

مثل آدم    نالحال رو تو گروه نگه داریم، الکرد توی معلوم ماها زور نمی 

  کرد...می  ووحالشداشت عشق

ها روی تخت های زشت و تهمت کنم. شوکه از این حرفتماس را قطع می 

ها معنی  تان عرب من؟ مگر ما دوستیم؟ اصالً آدم نشینم. یعنی چی؟ دوس می

 کنند؟ دوست را چگونه تعبیر می 

در این پنج سال از آشنایی من با گروه دوستان علی، هرگز من را دوست   

  خود ندانستند؟ 

دانم چه باید بکنم. بیرون این اتاق کسانی هستند که  حتی نمی 

هاست  یی که سالهاکنند و آدم شناسمشان، اما به من کمک می نمی 

  سایند. شناسم، در هر فرصتی دندان به استخوانم می می
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اندازم. برایم مهم نیست که چه  یک شال و یک اشارپ به سر و تن می 

کوبم.  رویم را محکم می آیم و در اتاق روبه ساعتی است. از اتاق بیرون می 

  حتماً فرهود دروغ گفته، حتماً...

  _ زهرا؟!

است، با یک شلوارک سیاه و زیرپوش رکابی سفیدرنگ.   رکانخود شیخ اَ  

  ام.برای دید زدن او نیامده 

  _ شما علی رو زدید؟

ام. صدایم  کنم صدایم بلند نباشد. عصبانی و غمگین و ترسیده سعی می

  رساند یا آن فک استخوانی.اش حسی را نمیلرزد. نگاه خیره می

  کدوم مرد نگرانی؟ ه  _ این وقت شب دربار

کشم لحن کالمش سرد است، انگار اصالً سؤال من را نفهمید. خجالت می 

  از عصبانیت خودم و سردی او.

  تو بیمارستانه.  نگه شما کتکش زدین. ال_ علی می 

  کند.رود و با دست به داخل اتاقش اشاره میتر می عقب

شب با اون مرد حرف زدی رو چشم بپوشم، که این وقت از نیمه _ این 

  جا جای مباحثه نیست. در اتاقت رو ببند بیا ببینم چی رخ داده.این 

وپاچلفتی را دارم، حتماً فرهود خطاکار و دست ه  بچاحساس یک دختر

ها دعوا هاست که مثل الت تر از این حرفاشتباه کرده. این مرد متشخص

 کاری کرده، ولی... ام که کتک کند. البته علی را بارها دیده 
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  هم آشفته شدم.ای و من تو. آشفته _ بیا 

  ترسم کسی از راه برسد. ، می آیدصدایی در سالن می  

  خوابتون کردم... ببخشین._ نه، ممنون. حتماً اشتباه شده، بی 

  کنم. گرد می سمت اتاقم عقببه 

  خواهی بدونی کار من بوده یا نه؟_ نمی 

  یده یا اهمیتی نداده است.کردم نشنکنم. فکر میزده به او نگاه می شگفت 

کنم. اگر دوربین باشد یا حتی کسی، نور  به ابتدا و انتهای سالن نگاه می

  کند.ها حتماً توجه جلب می اتاق 

  _ وقت خوبی نیست، آقای شیخ. من برم. 

  آید. نکند کسی ببیند.زند. جلوتر می لبخند محوی می 

  خیر.ره... شبتون به روم می _ تو رو خدا برید تو؛ زشته. اگه یکی ببینه، آب

  _ برو استراحت کن، زهرا.

این مرد عجیب است. انگار او    ه  برم. یک چیزی درباربه اتاقم پناه می  

  چرخد.چیز در این سفر حول محور او می داند یا همه چیز را می همه

روم. دیگر نه به علی و نه به  کنم و به تخت می هایم را سبک می لباس 

حال همسر آقای  به که خوش شود این کنم. ته فکرم می فرهود و بقیه فکر می 

اطراف او نباشم. هرچه باشد او متأهل   که بهتر است واقعاً زیادشیخ و این 

  است.
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شوم. نور خورشید زیادی سختی بیدار می صبح با صدای زنگ موبایل به  

وسط اتاق افتاده، پس خیلی صبح هم نیست. شمردن گوسفندها و ریلکس  

برای مدیتیشن هم افاقه نکرد. نزدیک طلوع   ر جانکردن و فنون منی

  ه  هم ه  ی، ازحال رفتم و آخرش نتیجخورشید از ناچاری و از زور خستگ

ام و شدت اشتباه کرده های اطرافم به افکارم این بود که من در انتخاب آدم 

  حاال حتی یک دوست هم ندارم و تمام...

شوند، دنبال اتصال تماسم و باالخره موفق  سختی باز میبا چشمانی که به 

  شوم.می

  _ بل...

  بفرست برام، عزیز دلم.  رو _ لوکیشنت

خواهد؟ این وقت روز؟ با پرم. لوکیشن میمنیر است، ازجا می صدای ماه  

  این فاصله؟

  _ منیر جون، خوبی؟ لوکیشن...

  فرودگاهم. اصالً اسم هتل رو بگو. ن_ بفرست، ال

کنم. امکان  ام. فقط نام هتل را زمزمه میماند، شوکه شده دهانم باز می

 ً کند، ساعت یازده صبح  بلوف زده است. تماس را قطع می ندارد، حتما

جا باشد؟ آخر شب که منیر چرا باید این شوم، ماه عجله از جا بلند می است. با

  حرف زدیم، خبری نبود.
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کنم، یعنی چه اتفاقی افتاده  تن می های بیرونم را به گیرم. لباس آشوبه می دل

  خورد.است؟ گوشی زنگ می 

  عسلم._ من پایینم، 

منیر فقط یک حالت دارد، فقط یکی. اتفاقی افتاده  این عسلم گفتن برای ماه 

دارم و سراسیمه  خواهد از من محافظت کند. کارت اتاق را برمی که او می 

 خورم، اما فرصت نیست بایستم. زمان به کسی می روم. همبیرون می 

همان استایل   کوتاه به شیخ راشد که از اتاق با« خواممعذرت می »فقط یک 

گویم. نگاه متعجبش هم مانع  آید، می قیمت بیرون می های گرانشیک و لباس 

  تر از آسانسور است.ها نیست. سریعپله سمت راهدویدن من به 

صورتم را   ه  آید و من فاتحاما فقط چند پله مانده که کفش از پایم درمی

کند. منتظر درد  ی اش مکشم، یاری. البته که جیغ بلندی که می خوانم می

  ه  آید، صدای پاره شدن یقمی آنچهشوم که بیاید؛ خون و شکستگی، اما می

  آورد. لباسم است و فشاری که به حلقم می

_ التستعجلین، َزهرتی. )عجله نکن، زهرای من(... گردنت رو خواهی  

  شکست، دختر.

وارد هتل که  تازههای های مضطرب مهمان کند تا بایستم. چشمکمک می 

کند. وسط  مضطربم می  شترتراژیک بودند، بی  ه  انگار منتظر یک صحن

آید. از همین  چشم میبه  ترمادرم بیش   ه  زده و رنگ پریدهای وقها، چشماین 

  ها بفهمم.توانم لرزش لب و خواندن نامم را از میان آن فاصله هم می
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  هوایی.به_ واقعاً سر

کند. این ناجی و همراه  سرزنشم می ترغلیظش بیش  ه  صدای مردانه و لهج

  چندروزه انگار نگهبان من شده است.

کند و بازهم نگاه سرد و  هایش را مرتب میشود، لباس از کنارم رد می 

  آید. از کارهایش به چشم می   تراش بیش جدی

مردی... خدایا شکرت... _ زهرا، مامان جان، فدات بشم. داشتی می

  شکرت.

کنم که قرار بود چه  شوم. تازه احساس مییان بازوهایش قفل می محکم م

کند، مادرم کمی از من  لعنتی. صورتم را غرق بوسه می  کفش شود. لنگه 

کار از شوم و این تر. میان آغوشش سخت فشرده میبلندتر است و باریک 

  خیلی عمیق.های خیلی منیر جان بعید است. این محبت ماه 

شد... ای می  رد، گردنت خافتادیت شدم، اگر میسایه _ من مدیون اون هم

  نجات دادی... شکرت، شکرت. ومخدا، بازم بچه 

خواهد من را  این جمالت زیادی مذهبی هم از او بعید است، امروز او می 

  از میزان شوک به انفجار برساند.

  کنی، مامان؟!جا چیکار می_ این 

های بهارنارنج،  کشد. بوی عطر شکوفهمی سرم را از آغوشش بیرون  

 یعنی بوی مادرم؛ مثل همیشه مرتب و شیک. 
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راه مثالً همراهان من که در  روی ماست، جز... تیم نیمه  ترها دیگر کم نگاه

  ام.کنند. علی را کالً فراموش کرده البی با اخم نگاه می  ه  گوش 

شه یه اتاق بگیرم... یا بهتره یه اتاق  بیا ببینم می   .گم، عسلم_ بهت می 

 دختری بگیریم. ظهر که نشده، بیا بریم ببینیم. مادر

  گردم.دنبال وروجک می چیز حل نشده، به هنوز هیچ 

  _ زهیر کجاست، مامان؟

دهد و مشغول صحبت با کارمند مسئول  هتل تکیه می  به سکوی رسپشن

  شود.ها میاتاق 

ایم.  ایم و یک اتاق دونفره گرفته بعد اتاق من را تحویل داده  ه  چند دقیق 

که من هیچ  ترین الگوی من است؛ مستقل و مقتدر. چیزی منیر بزرگ ماه 

  شباهتی به او ندارم.

  کنی؟ر میجا چیکا_ مامان منیر؟ وروجک کو؟ شما این 

کند همان وسایل کمی که از چمدان بیرون است را جمع کنم. من  کمک می 

  وقت مثل او منظم نیستم.هیچ

_ گذاشتم پیش عمه منصوره... یه جا باالخره عمه بودنش رو نشون بده.  

گفتم بیام با دخترم یه هوایی بخورم. منصورخان گفت بذارم پیش اون، ولی  

مودم هست، زهیر عاشق عموشه... زودتر  خب، منصوره بهتر بود، مح

ش  شد، روحیهور... خدابیامرز باباتم وسایلش ولو نمی جمع کن بریم اون 

  رفت... خدا رحمتش کنه.فنا می به
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عاشق پدرم بود، اما  ر منیدانم ماه شوم، میای او می من مات تغییرات لحظه 

صورخان که قول خودش مانعی برای دوست داشتن مرد مهربانی مثل منبه

لب فاتحه ها  خواند. عجیب شده است. هرچند او با مرده ای می نیست. زیر 

  کند.طبق سنت رفتار می 

کنم اصالً دختر تو  وقتایی فکر می_ خب، همه که تو نیستن، منیر جون. یه 

  هم نداریم.نیستم. هیچ شباهتی به 

است و  رنگ آجری نشیند و مانتوی پانچویش که به وری می روی تخت یک 

دانم حاصل هنر دست خودش است، کنار  های سنتی را که می دوزیبا گل 

  خواهد چروک شود.زند. نمی می

  ،و بابات شده _ این حرفا چیه، عزیزم؟ پس دختر کی هستی؟ حاصل من 

گم خیلی خوشگل و زیبایی، چون اینا اصالً جالب نیست. دختر  تو. نمی 

تم به من رفته. رنگ چشما و  موفرفری ناز منی، دماغ و دهن کوچولو 

مونه که خب، کدوم دوتا آدم  موهای فرتم به اون خدابیامرز. یه اخالق می

  مسموم نکن. وشبیهن؟ پس افکارت

  اش برای یک شوخی.های منطقیگیرد به این استدالل ام میخنده 

شلخته و   کمه _ شوخی کردم، مامان. من عاشقتم. خیلیم شبیه توام، ی

  م که... خب عین بابامم؛ تو ببخش.پا و خنگ و سادهودستبی

منیر فقط شانزده سال داشت که با تمام تمهیدات الزم من را حامله شد؛  ماه 

  اش با پدرم. قول خودش حاصل روزهای عاشقانهبه
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طال؟ بابات آقا بود. از این مردای پررو و  _ مگه عین بابات بودن بَده، خانم 

ناپاک نبود، از دهنش حرف بد نشنیدم. جز مردونگی و محبت نبود.  مچش 

رم تو  ها. من می «ببخشید»خاطر شباهتت به اون بگی جان، نبینم به مامان

  البی، بیا تو هم.

  کند.پشت چشمی نازک می

منیر، شوخی در شود، هرچند ماه ای جدی گرفته میامروز هر شوخی 

  هایش نیست.صدر اولویت 

برد  دستی و وسایل سبکم را میکند، کیف لباسش را مرتب می  شال و

  تحویل اتاق است. بیرون. ساعت دو

  _ مامان؟

  آورد.زنم شاید بشنود. سر داخل می بلند صدایش می 

  .جونم  _ من شوخی کردما به دل نگیری، منیر

  تر باشم.کنم مظلوم سعی می

اولین حقوق برایش خریدم.  بینم؛ خودم با عینک روی موهایش را تازه می 

دار دادم، اما ارزشش را  کل حقوقم را برای این عینک مارک زمان آن

  داشت.

کوچولو. چشماتم  ست، خانمشدههاش هم کنترل _ یه خانم خوب شوخی

  جوری هم الغر شدی، زده بیرون.جور نکن، همین اون 

 چیز جمع شده.گذارد، همه در را روی هم می 
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دوازده اتاق را تحویل دهم. هنوز او را در جریان باید رأس ساعت 

 ام. کشی هتل قرار نداده قرعه

 

 اَرکان

  

همه اتفاق. اما  ام، یک روز و این تمام شب را تا به این ساعت بیدار بوده 

  کننده نبود.ای پیش برایم شوکه لحظه    اندازه کدام به هیچ

شد، هیچ ن، دیر می  یک نفس کشید   که اگر یک لحظه، اندازه تصور چیزی 

  در ببرم.تضمینی نبود که از این اتفاق حال خوبی به

 بین داشتن و     شود احساس لرز کنم؛ چقدر فاصله حتی فکر آن دم باعث می

  نداشتن نزدیک است.

توانست زهرای من را از من  ، یک لنگه کفش می فقط یک لحظه عجله 

  بگیرد.

شد؟ یا افتاد چگونه می که اگر می  در این چند دقیقه، هزار بار تصور کردم 

  رفت. شکست، یا صورتش از بین میگردنش می 

  _ حالتون خوبه؟!

 اش ساکن کیش است.ام. خواهرزاده از دیروز سعید را ندیده 

  بوده است. هادیروز را تا ساعتی پیش، نزد آن 
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قبل  _ نه... این دختر آخر من رو سکته خواهد داد، سعید! خیلی بیشتر از 

هوا و عجول! نزدیک بود گردن خودش را ُخرد کنه...  مراقبش باش! سربه 

  تونی بفهمی چرا؟مادرش سرزده اومده، ببین می 

کند. باید به کویت بروم، باید یک دیدار اضطراری با  در ماشین را باز می 

  ابواحمد، پدرم، داشته باشم.

  _ یعنی من نیام با شما؟ اما تنها رفتن...

داند چقدر برایم شوم. سعید هم می کند خیره می ه از آینه نگاه می به او ک

  چنین دیدارهایی سخت است.

خوام احمد کم کسی نیست. نمی _ تنها و با یه لشکر چه فرقیه، سعید؟! ابو

شاید کمتر، دست از   . فقط یک روزخطر بندازم تجارت و کارم رو به 

  گیری برداره.بهانه 

ام منتظر است،  قایقی که اجاره کرده  جاکند، آن سمت اسکله حرکت می به

  کارهای الزم را انجام داده.

دونن جان های خلیج میزاده. نصف بیشتر عرب_ دوستتون داره، شیخ

  بَنده. رکاناحمد به اَ ابو 

 توانم این را قبول کنم؟ وقت نمی چرا هیچ

زنند، که عزیز است؟! حاصل یک عشق  از کدام جان حرف می

  شده؟نیقربا

  سوزد. ها روی دستم باز هم میرد ناخن
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  دونست. احمد که می ابو . ارکان بود، اُم رکاندونن جان اَ _ نصف خلیج نمی 

  دهد.سری به تأسف تکان می

گیر هستن، اما  گیرن و پی _ وقتی اروپا هستید فکر کنم کمتر سخت می

  ایران...

 فرزندش محافظت کند. که نتوانست از سرزمین مادری، جایی

  مادرم زن مظلوم اما شجاعی بود.  

گن ها می شده روی پیشانی ابواحمده... اونمثل اثر مهره  داغ  جا_ این 

 کافی، تو     اندازه گم جنایت... سخت هست این رفتن به مردانگی، و من می 

گیر شو اون پسر، علی، دیشب ماجراش  زهرا و مادرش رو تنها نگذار! پی 

  چی بود.

  .جاسترسیم. ی خت، قایق تفریحی سفیدرنگ آن به اسکله می 

 ن فردا تا عصر برگشتم... زهرا امانت دست تو._ م

  خواید به پدرتون درباره  اون بگین؟_ نمی 

  از سعید این سؤال بعید است.

شوخی   هاکسی... سعید این _ شاید، اگر مرده باشم. نه ابواحمد و نه هیچ

  ت بدونه...کسی حتی خواهرزادهخوام هیچ ندارن، نمی 

  ای در دلم راه افتاده.چه ولوله داند دزدد. نمی فقط نگاه می 

  چیز عوض شده...نترس... همه رکان. سال پیش بود، اَ  ۲۵_ اون برای 

  داند چیزی فراتر از ترس است. سعید می 
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ها پوش نوعروسه... این _ فاروق، مال کی بود؟ دو سال پیش. هنوز سیاه

و اون  مغز صد سال پیش در سر دارن... بگیر نگیر داره... ابواحمد هم ت

  شورا بود، نبود؟

  ایستد.ماشین می

. یادت نیست، ابواحمد مخالفت کرد، برادرای  رکان_ فاروق فرق داشت، اَ 

  دختره سرخود...

  سایم، این سرخودها کم نیستند.هم می دندان به 

   خوام آتیش به خرمنم بزنن، سعید._ من هم دردم سرخودهاست، نمی

گذارم. باید بازهم با ماشین بقیه  راه را  میکالفه از مسیر، پا به خشکی 

 بروم. 

 احمد، برای بردنم آمده است.ابوحامد، یکی از اطرافیان ابو 

 ام. برای برگشت بلیط هواپیما گرفته 

رنگ شهد تمام فکرم پی دخترکی با گیسوهایی بافته و چشمانی به 

 خرماست، نگاهی شیرین.

اش وقتی  افتاده های گل یاد گونه ه کنم؛ بیاد او شیرین می تلخی مسیر را به 

 زند. کشد، اما تهش حرف خود را میخجالت می

ام، خدا به دلم انداخت پی این غزال  هنوز از شوک امروز بیرون نیامده 

 رمیده بروم. 

  شدم. شاید اگر آخرین تماس برادرم نبود، من زودتر از اتاق خارج می 
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  زاده._ خیلی خوش اومدین، شیخ 

  فرماست. دیگر زبان پدری حکم جارود این ای یادم میلحظه 

  خوابم.ام، تا برسیم کمی می _ ممنون، ابوحامد. من خسته

صحبتی با کسی خوابانم. بیشتر از خستگی، تمایلی به هم صندلی را می 

  ندارم. 

  زاده. ابواحمد شد یعقوب، از دوری..._ مشتاق دیدار بودیم، شیخ 

  تم، ابوحامد. او هم یعقوب نیست._ من یوسف نیس 

  شده و به خنکای غروب جا داده.  بندم. گرمی روز طی چشم می

احمد چشم روی هم  شیخ  آید_ هستید. از دیشب که خبر دادید برای دیدار می 

  پا کرده...نگذاشته. شب، مهمانی به 

    وانیه شود. این یعنی حداقل صد مهمان یا بیشتر، در دی آه از نهادم بلند می 

  احمد.)محل اجتماع، سالن پذیرایی و جلسه( شیخ ابو 

  کنم حیوان سیرک شدم، برای نمایش._ هربار؟ احساس می

احمد بهتون افتخار زاده! آخرین دیدار شش ماه پیش بود. ابو _ نگین، شیخ 

  گن.هاتون میکنن. تمام مدت از شما و موفقیت می

همیشه کنار پدرم بود، در جنگ کویت دوبار کنم. ابوحامد چشم باز نمی

 جان پدرم را نجات داده بود. 

  های پدرم. حامد یعنی چشمفرستد، ابو دنبال من نمیخود او را به بی
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دونین  زاده، کمی با پدرتون مهربان باشید، برای رضای خدا. می _ شیخ

شید. من یه  االهللا... کمی بامحبت باچقدر مرید دارن؟ اما خودشون... الاله 

بوسی یه رسمه، ولی وقتی ابورحمان، با محبت نگاه من  پدرم... دست

  ست... شیخ حال خوبی ندارن.ایکنه چیز دیگه می

  کنم با این سن سرحال است.نگاهش می 

  خواستم از او بپرسم، آن شب او هم بود؟همیشه می 

آموزش داد و  ها به من مردی مانند او، که سال  کهاما ترس از دانستن این 

  های من هم بود؟کنارم بود، آن شب شاهد ضجه

گه حرفی هست. همیشه انگار حرفی  زاده؟ نگاهتون می _ چی شده، شیخ

  زنید.دارید که نمی 

  شوم.به شب و جاده خیره می 

گردم. کاش  _ شاید چون جرئت دونستن ندارم، ابوحامد... فردا برمی 

خواد به  می  واشت... انگار فقط منگذابواحمد امشب رو برای خودمون می 

  بقیه نشون بده.

تونه، با خیال راحت، عزیزکرده رو بدون  _ شاید چون فقط توی جمع می 

... تو مثل اسمت هستی برای ابواحمد... پایه و  رکاناخم و زبان تلخ ببینه، اَ 

  اساس شیخ ابواحمد هستی.

ی تا صبح بیدار کنار کرد، وقتابواحمد این را بارها کنار گوشم زمزمه می

  نشستم در پی مادر.بسترش می 
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ابوحامد. پسرت، ابورحمان، چطوره؟    ،چیز حرف نزنیم هیچ   _ بیا درباره 

  حامد کمرش بعد جراحی خوب شد؟اُم

  ایم. توان گفت نزدیک شدهها میاز روی تابلو 

حامد هم، شکر  ه. ٱم بار صاحب یه پسر شد _ ابورحمان برای چهارمین 

  هاست.وبیش. کارهاش با عروس تونه بره، کم دا، راه می خ

ها بیشتر از آن است که انتظار دارم و او انتهای این سالن جمع مهمان

 بزرگ نشسته است.

بافت ابریشم ایرانی مزیین شده، با های دستسالنی که تماماً با فرش

های شیرینی ظرف های راحتی، های )مبل راحتی( سرتاسری و بالشتگعده 

 و شربت.

های طالکاری کار اصفهان، پدرم هربار بیشتر  چراغ بوی عود و چهل 

  خواهد مکنت خاندان را به رخ بکشد.می

بینم که  کند، او را می دان متصاعد میکه بخور  بوییوش از میان دود خ

روی یک تخت نشسته و محمد و احمد و حنیف هم کنارش، فحد را 

  بینم.کنارشان نمی

  _ چرا ایستادید؟ منتظر شما هستن.

تا به انتها برسم با همه باید مصافحه کنم؛ دست دادن و بوسیدن و  

 پرسی.احوال 
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رسمی برایم آورده بود، با آن  خوب بود که ابوحامد یک دست لباس 

  بودم.وشلوار زیادی در دید می کت

مراتب به جای آیند؛ این رسم است سلسلهجز احمد به پیشواز می  برادرانم

 خود.

 شود؛ این خالف سنت است.بلند می احمدشوم، ابو به تخت که نزدیک می 

وسم. بهای پدر را می کنم و دست دستی میهای احمد درهم است. پیش اخم

خواهم؛ هرچه هست میان خلوت ماست.  وقت نمی اش را هیچ سرشکستگی

  زند.نگاهش برق می

  هام دادی، پسر.. نور به چشمرکانآمدی، اَ  _ خوش

دهم؛ رو  های احمد تکان میکشم و ابرو برای اخماو را در آغوش می 

  گرداند. برمی 

دن شما، وسط کارها،  کردین، ابواحمد... برای دیقدر شلوغ نمی _ کاش این 

  اومدم.

تر مرا دربرمیگرد. پدرم پیر شده است. بوی  کنم. دستش محکمنجوا می 

  کشم.آشنایش را به مشام می 

  زند، عطر مادرم.هاست این عطر به تن می سال

  سوزد.ها میکشم تا کسی نبیند برق اشک را... جای خراشعقب می

  ع شدن تا مشورت بگیرن ازت. ها جم _ تو، مغز اقتصادی ما هستی. این 

  نشینند.نشاند. دست راست، محمد و حنیف هم کنارم می کنار خودش می 
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حنیف  بور و سفیدچهره کمترین شباهت را به ما دارد؛ مادر مسیحی و بور  

 ست.او یکی از زیباترین دختران بحرینی 

 اندام. احمد )ابوفاضل( شبیه پدرم است، سبزه و درشت

رنگ تر شده. با موهای مجعد و سیاه بار که دیدمش چاق از آخرین 

کرد من را  آورد که هربار فرصت میای را به یادم میکوتاهش، پسربچه 

  توزش. گرفت، حال نگاه کینه به کتک می 

هایی که در طفولیت به من زدی فکر کن، شاید از  _ ابوفاضل، به کتک 

  کینه  نگاهت کم بشه.

  شود؛ دیگران کمی دورترند. د است که بلند می حنیف و محم   صدای خنده 

  تونم کوتاه کنم._ حیف بزرگ شدی، زبانت رو نمی 

  بیشتر شبیه مزاح است، اما برای من، نه او.

چرخاند؛ تسبیهی که من برایش  رنگش را میپدرم تسبیح سندلوس ارغوانی 

  نایاب و قدیمی.  ه  ام، یک عتیقخریده

  د؟چرا نیام هد_ ابوفاضل! ف

های شام  شود و خدمتکاران سینی این یعنی ختم کالم. درهای دیوانیه باز می

  آورند.یکی میرا یکی 

  خوابد؛ حین غذا، حرف زدن کراهت دارد.همهمه می 

ندارم،   هاافتم. دلم برایش تنگ شده، از صبح خبری از آن یاد زهرا می 

 سعید هم تماس نگرفته. 
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  ها.ها و برنج و شیرینی و شربت انواع کباب  ؛آورند می سینی غذاها را 

  خیلی دوست دارم روزی کنار زهرا چنین ضیافتی را داشته باشم. 

  هللا، پسرم. این سینی مخصوص تو آماده شده._ بسم

ها را دوست دارم و کمتر برنج  گوید، من انواع کباب درست می

  مخصوص.

  شود.ها گذاشته می مان ها بین مههای بریان درون سینیبره 

آورم  چرخد، آن را بیرون می ها به سمتم میخورد، نگاه ام زنگ می گوشی

  زاده.دهم؛ سعید است، حالل و رد تماس می 

افتد نماز هم ست، یادم میحرمتیاما پاسخگویی تا پایان مهمانی بی 

  ام. نخوانده 

  گیرد.ای گوشت به سمتم می گوید و تکه هللا میابواحمد بسم 

از من احمد قبل آید. وقتی کنار اویم ابو اش... و من دلم به درد می نگاه خیره 

  برد.لقمه به دهان نمی 

  _ بخور، پسر، تا به من هم مزه بده این برکت.

  آید.فاضل میخنده  ابو زنم، صدای تک ای روی دستش می بوسه

  گشته._ برادر، هنوز عادت به این رفتار پدر نکردی؟ یوسف گم 

  طبع است. محمد شوخ   اندازه حنیف بیست سال دارد و به 

  شود. احمد شامل حالشان می   غرهچشم

  _ حرمت غذا رو رعایت کنین.
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 شود.گوید و جمع ساکت می احمد می ابو 

تمام فکرم پی زهراست و مادرش. هنوز اتفاق صبح از پیش چشمم  

ام، اما فکر قدر استرس نداشته اینحال رود، من برای هیچ کاری تابه نمی 

  اگر اتفاقی بیفتد و من نباشم... کهاین 

  هاتون رو بشورید._ آقا دست

های طال و  گیرد، با آبی که تکه رنگ مقابلم قرار می ظرف مسی سرخ

  های مهمی جمعند.مروارید در آن است، این یعنی امشب مهمان

   ر است.تهای جدیشویم؛ زمان بحثهایم را میدست

  افتم._ فردا راه می 

تواند متوجه تر است. کمتر کسی از خانواده می زنیم، امن فارسی حرف می

  داند.شود، فقط پدرم می 

هستن... اون پسره هم از   جا_ عجله نکنین، برای دو روز دیگه این  

ها تو جمع توهین کرده و از  بیمارستان مرخص شد، انگار به عرب

  مست بوده.خجالتش دراومدن، 

خواست گردن علی را  افتم. دلم می شب مییاد سؤال و جواب زهرا در نیمه 

  بشکنم تا نباشد و زهرای من برایش نگران نشود.

شم. شلوغه و من کالفه می  جارسم. این_ خوبه، من برای شب می 

  ها رو آوردن؟عروسک

  اش را مخفی کند.کند خنده سعی می
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  اتاقتون گذاشتن، اتاق هتل داریوش رو کنسل کردم. _ بله. تو 

   پسرها دور آتش.   کنم، بزم شبانه اتاق بیرون را نگاه می    از پنجره 

  _ باشه، من نمازم رو بخونم... بهانه شد برای تماس.

  _ به ابواحمد بگین...

  همه دوری.کشم، کالفه از این نفس عمیقی می 

  زهرا خاطرم جمع نباشه. _ نه... نه، حداقل وقتی که از

  کنم.خورد. خداحافظی میچند ضربه به در می 

 ترشود، برادر بزرگ گفتن این ابوفاضل است که داخل می «بفرما»از قبل 

  من. 

 ؟ آی_ تو که گفتی نمی 

  کنم.بندم. عگال را محکم میساعتم را به دست می

احمد مریضه؟ کیش بودم  ابو خواستی نیام؟ تعارف کردی که بیا، _ می

  راهی نبود.

شدم، اما زده می بندد. اگر کودک بودم، حتماً از این تنهایی وحشتدر را می 

  حاال نه.

خوشحال بشه  که_ من پدرمون رو دوست دارم، خیلی بیشتر از تو. این 

کنه  ارزه به دنیا... اون که ناراحتم می آرزوی منه، برق تو نگاهش می 

!  رکانخاموش کنی، اَ  وبگم نبینم اون خوشحالی نگاهش  تویی، اومدم

نباشه، روی تو    دونم اگه خدای ناکردهاحمد، می برادرمی و نور چشم ابو 
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دانن  دوستش داری... همه می  کهرو نخواهیم دید. پس ازش مخفی نکن این

 دختر و پسرها،     پدر شد، نه من و نه بقیه  رکاندنیا اومدن اَ که ابواحمد با به 

  فقط تو... پدر ما رو اذیت نکن.

  اش زخم دارد، لحنش بیشتر. نگاه جدی

 بین ما ورای     _ نیازی نیست برای من چهره درهم کنی، ابوفاضل... رابطه 

  فرزندیه.

  تر است.آید، اخطارگونه، از من کوتاه جلو می 

_ دیگه بس کن این کینه رو! مادرت خطا کرد، جزا دید. این رسم بود، تو  

  خطا کنی... هم

 مادرم    رود، حق ندارد مرا تهدید کند یا درباره اش می اختیار دستم به یقه بی

 حرفی بزند.

_ من هم خطا کنم؟! برای من، تو و تمام عشیره و خاندان هیچ اهمیتی  

، فاروق نیست که بشه آتیش زیر خاکستر  رکانندارین، من رو تهدید نکن. اَ 

دونم به جمیله دل داده بودی؟ ابوفاضل! از من  نمی کنی  برادراش. فکر می 

برم با خودم، همه برای شماها. دور باش! نه پول و نه ارث، هیچی نمی

شیخ ابواحمد نباشه، برای من بقیه مهم نیستن، پس از حریم من برو بیرون.  

  بگذار این چند صباح عمر ابواحمد در آرامش باشه.

را ندارند، خودش هم می داند زورش  دستانش توان جدا کردن انگشتانم 

  رسد دیگر.نمی 
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  هاته..._ الحق که خون پلید اون زن تو رگ 

نشده او را  آورد... دستم رهاکنم تمام خون تنم به مغزم هجوم می احساس می

  افتد.ام میرود و روی سجادهعقب میدهم که عقبهل می 

م مادرم رو به الفاظ زشت هللا قسم، احمد! اگه یک بار دیگه، نا_ به رسول 

  کنم...یتیم می  روهات بندم و بچه خون بودن میبیاری، چشم روی هم

، بدون هیچ وارثی... تارک  رکانهبینی نامت فقط اَ ! میرکان_ تو بدبختی، اَ 

پشت و عقیم بودنت واقعیت داره،  ها فراری، نکنه بی دنیایی و از زن 

 زاده؟ شیخ

  کند. اما...کند، تیرش را رها می مرتب میاز جا بلند شده، لباس  

هست؟ اگر   رکان_ بدبخت! توی کل این عشیره و این طوایف کی مثل اَ 

کنه، ابوفاضل! برو از اتاق من بیرون،  ابواحمد نباشه، کسی نگاهت نمی 

 مون ننداز بیشتر از این. هیزم به آتش برادری 

  ابوفاضل من را دوست ندارد.نگاهش تیز است، پر کینه، همه می دانند 

 و مادرم وقتبا وجود مادرت ابواحمد هیچ رکان...؟ اَ  ،_ کدوم برادری

ماها رو ندید،   وقتاون، با وجود تو هیچ   ه  دیگه رو ندید حتی با مرد یزنا

تصادف کرد تا کجا دستش شکست نگفت چطوری پسر، درعوض   هدف

ارزش... گفتی  شاهین بی  فقط برای یه...؟ چیزیش نشد رکانگفت امانتی اَ 

کجاست... داخل اتاق مادرش تا کمی از درد تنش کم کنه با ضماد...  هدف

   کسی مثل تو نیست، عزیز مصری تو. گیراست می
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  .آمدهجان، برادر به دیدنت   هدزاده...ف_ خوش اومدی شیخ 

اتاقی که ابوفاضل می گفت، یک سوییت بزرگ قسمتی از ساختمان 

برای خود یک سرویس جدا و اتاق و   هااست، هر کدام از زن ابواحمد 

در زمان حضور پدرم تمام    ؛اما قانون این است .خدمتکار جدا دارند

  ه  ها و دامادها، خانو نوه  هاها باید دور میز جمع باشند، عروس وعده 

  خانه است.  ترینابواحمد بزرگ 

  تصادف کرده. _ اگر خوابه بیدارش نکنین نیمه شبه، ابوفاضل گفت

پسر است، با چشمانی رنگی که می گویند شبیه مادر  ترینکوچک  هدف

  ابواحمد است. 

  آمده. تر، برادر بزرگشه_ نه خواب هم باشه بیدار می 

اما زیباتر شده،  تر چاق هاست که این سالزن میانسال و زیبارویی  هدفاُم

...او دومین  ستمهربانی یک دختر لبنانی که به پدر پیشکش شد، اما زن 

  همسر بعد از مادرم است.

  ؟ارینرو می درم...اُما امانتی براذاشتینزاده ، منت گ_ سالم شیخ

از گردنش، ترکیبی   آویزان آلود است، صورت کبود شده و دستخواب

را به   هدهمه ف .دردناک برای این برادر ریزنقش و دلنشین من است

  که بین مردها خیلی هم خوب نیست.شناسند، چیزیزیبارویی می 

  کنارم بیاید. کنماشاره می  .رویمه نشینم. او هم روبروی مبل می 

  ینم.رو بب هد، شاهین رو نیار...اومدم فهد...ام فهدف جا،_ بیا این 
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، محال است ندانم که ابوفاضل سمپاشی خورددو به هم گره می  آننگاه 

  کرده است.

هستین اون سالمه، برده بودم صحرا تا کمی شکار «دلباز»_ اگر نگران 

  ولی... کنه...

.  هدف ،هزار هزارتا دلباز فدای سرت ...؟!کردم ؤال_ من از اون پرنده س 

فکر کردی که برای یه پرنده بیشتر از برادرم، گوشت و خونم   جورهچ

، حتی  دونستم تا امشب نمی  بگذار ببینمت... ...جابیا بنشین این  ...؟ناراحتم

  .کنمپوستش رو می  خراب هم نگفت...اون محمد کله 

قرار   کنمگاهی فکر می  .نشیندو کنارم می  آید، میشودنگاهش مهربان می 

  یک دختر باشد خداوند وسط راه پشیمان شد. هدبود ف

  _ ابوفاضل گفت نگران دلباز بودین...

بدنش کوفته   ست، اما حتماً سطحی  هاصورتش را بررسی می کنم، کبودی 

  است.

...؟  هدف، خبر نداره، یک شاهین چه ارزشی داره رکان_ ابوفاضل از دل اَ 

برای تو   جادای این بگذار درست تموم بشه میارمت پیش خودم، دنیای مر

  ن کاروپدری ایبگو ببینم کدوم بی  زیادی خشنه... به بقیه گفتی تصادف...

  ...؟باهات کرده

حاصل   تواندها فقط می، که این کوفتگیدانمهمه سال می بعد از این 

  لگد باشد نه تصادف.ومشت
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  ، حدسم درست است.دزددچشم می

کار  رو با پتک داغون کردن...اون .  هدف ،_ ماشینت رو بیرون دیدم

  منی... ه  ابواحمدم، تو عزیزکرد ه  اگر من عزیزکرد ...؟  کیه

  خواب، این زن را بی آید و قهوه و شیرینی می با یک سینی چای هدفام

را  هدفبرایم بین تمام برادران عزیزتر است، شاید چون ام  هدام، اما فکرده 

  همه دوست دارم. بیشتر از

نور گرفت که پا گذاشتی   هاشچشم هدفام  پسرم... اومدی،_ خیلی خوش 

  برای دیدن برادرت.

برایم با نام زهرا   هاستقهوه مدت  زهرا...گیرم. نگاه از فنجان قهوه می 

  .شودتداعی می 

  کاری دارم که تمام نشده...گردم _ برای دیدن شما هم آمدم، فردا برمی 

امشب کنار من هست،   هدفزنم... از رفتن باز هم سر میبرید بخوابید، قبل 

  .ریمبه اتاقش باهم می 

ای چای  و جرعه  گذارمبه دهان می اقلوااندازم، یک تکه بدست دور او می 

  و مشتی آجیل... اگر نخورم توهین است. 

  .هدو، ف_ حاال بگ

کند. برادر کوچک و  لرزد، گریه می اش می ، شانه نشیندروی تختش می 

  عاطفی من.
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  فتهبرای عشیره اتفاقی بی خوامنمی   ...شهمی  ریزیون بگم خون و خ... _ نه

  زاده...شیخ شه،درگیری می 

به  هاایستم، یک فضای بزرگ که تمام اتاق ه نورگیر می رو ب ه  کنار پنجر

  های راحتی.تخت و مبل  پر از شود.می باز جاآن

بگو اونچه که الزمه انجام  _ من احمد نیستم که عجول باشم، یا بقیه...

  .دممی

 رکانرا. فقط بدانم چه کسی این عزیز اَ  هایشبینم برق اشک از شیشه می

  را به این روز انداخته.

هاشه... رفته بودم دلباز رو پر بدم... اومده بودن  _ کار عبدالغنی و نوچه 

  فکر کنم نشناختن... هاشون،صحرانوردی با ماشین

اصلش رو  ...؟ رو کسی نشناسه هد ف...؟ کنی_ نشناختن؟ با من شوخی می 

  اذیتت کرد؟ ...شناسمغنی بیروتی رو خوب میمن عبدال  بگو...

است برای ارضاء تن   هدف چوکیست که نداند بیروتی شکارچی پسرانی هم

  ؟ناپاکش

  دهد، تندتند.سر تکان می

  ...وخودش  ، فقط زد...دموهلل...دید راه نمی _ نه به 

و توجهی به صدا   بوسمست. سرش را می ، یعنی کافیبرمدست باال می

  کنم.هایش نمی زدن
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، با چندمین بوق  گیرمابوفاضل را می  ه  ، اول شمارآورمگوشی را در می 

  آید.لود او می آ. صدای خواب شودتماس برقرار می

  ؟عزیزکرده... ،_ ساعت رو نگاه کردی

  خوردن. آبقدر  ،به اون دوتا هم بگو زود بیا دیوانیه... شو پا _

، کمی با دیوانیه فاصله هست، همه در این خانه  شومماشین می سوار 

  کنند.زندگی می 

  اند.آمده دوان کنم محمد و حنیف زودتر و دوان در را که باز می 

  برادر. ،_ خیر باشه

  می گویند. زمانهم

  ای خاکستری به تن دارد.، فقط دشداشهرسداحمد هم سر می

  _ چی شده؟

  کنم درحال انفجار است.و احساس می  زندسرم نبض می  

 ً تنش و کام  خاطره پا بورو زیر دست هدمن باید بیام تا بفهمم که ف _ حتما

پاشی  بارگی و سمابوفاضل کاش جای دهن  ...؟ها...؟ گرفتن ازش له کردن

شما دوتا  ...؟ جای تصادفه ها، آخه اون کبودینداختی می کاره عقلت رو ب

  نسیبمون کنه... وخدا جهنم ...؟ رو هدوضع ف  بینیننمی   ...؟احمق چی

اند، این حنیف ، خوب است که تعجب کرده خورددر هم گره می  هانگاه

  .شوداست که سرخ می

   ...؟_ کی جرئت کرده
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  .زندابوفاضل هم خشمگین فریاد می 

  ...ریزم_ امشب خونش رو می 

  گفت. حدهر چه را که ف کنمتعریف می 

  ؟رکاناَ  ،چکار کنیم_ 

  توجهی.دارد، برادرم شرمگین است از بی  زیره این احمد است که سرب

نیست، چیزی نیست که ازش    آدمبیروتی مشخصه، نیاز به  ه  _ خان

نداره...   آدمبگذریم... کم آزار نداده، باید بفهمه خاندان حربی شوخی با این 

  چیه؟ هاابوفاضل حکم این وقت 

  «مرگگویند:» صدا میهر سه یک 

  ه  کند. محوطرا باز می  آن صدایو ب  روداین حنیف است که از در باال می 

بزرگ و بدون نگهبان یعنی خیلی به خود مطمئن است. احمد با گوشی  

خاموش ساختمان،  هایچراغ. مانند ، او و محمد بیرون می زندحرف می

  ذلش پر است از اراالغنی بیروتی همسری ندارد، اما همیشه اطرافعبدل 

  خلیج.

  زاده.شیخ  ._ با من بیاید

  . با یک لباس اسپرت.شوماز دیدن پسر جوان کنار دستم شوکه می 

. خبری نیست، سکوت آیند، محمد و احمد هم میکنمبه پشت سر نگاه می 

  صبح نمانده.۴همه جاست چیزی به ساعت

  کار کرده. جارو خوب بلده، این  جا_ فؤاد این 
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  اندازد.گر من شانه باال می ؤاخذه گوید. در برابر نگاه م محمد است که می 

  تنها... شهبزرگه کی بهتر از فؤاد؟ نمی جا_ خب این

  .رومانگشت اشاره به او نشانه می 

  بدونه. محمد کسی مبادا...؟ _ نگفتی که چرا

  نترسین. ،_ چشم

  افتد.احمد جلو می 

ً  بریم پشت ساختمان ایدب  .زادهشیخ ،_ بیاید    بیداره. این سگ حتما

 ه  های مستان، حق با اوست صدای خنده صداو بی   آرام،  رویمپشت سرش می

این    گیرندمی آید، در دیدرس که قرار چند نفر از پشت ساختمان می

. حق هم دارد، چندین پسر جوان برهنه با  دهدابوفاضل است که دشنام می 

ام اند. معده نفر دیگر هستند، پسرها را به زنجیر بسته و چند   الغنیعبد

  معلوم است چند برده مذکر هستند. هم نگفته شودآشوب می 

  بزنیم؟  تونیم_ می

  گذارم.خواهد حمله کند نمی . ابوفاضل می پرسدحنیف می 

تو   _ فقط چهار نفرن، مستن، اون سه تا پسر رو کاری نداشته باشین...

  ببر جای امن اون سه تا بدبخت رو.فؤاد اونا رو 

  ای، احمد و حنیف هم برگیرم می  گذارددر دستم می  مدای را که محاسلحه

  خودشان را دارند.
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و  بینن  ها را میها اول ما و اسلحه برده  بریم.هجوم می  بارهیک ۳با شماره 

رکیک بیروتی و بقیه   یها، صدای فحشخوابندسریع روی زمین می 

سر پا باشند.   توانند، اما مست کرده و سخت میشودند می وردستاتش بل

فؤاد است، مستقیم به پای یکی از   ه  از اسلح شوداولین گلوله که شلیک می 

  . خوردمیها آن

  ؟!رکاناَ ...! زاده_ شیخ

  .شناسند. بقیه هم برادران راشد را می شناسدتازه هوشیار شده و می 

رو تنها   هدف حرامزاده... ،نه...امشب عزرائیل تو شدم رکان_ اَ 

  اشهد بخون....؟ گیرانداختی

و   گیرماش می کند که از موهای بلند و بافته شده افتد، التماس می زمین می 

و اسلحه روی سرش  شودابوفاضل نزدیک می  برم.کشان میکشان

  .شوم، مانع کارش می گذارد می

نیست، بالیی به سرش میارم که تا صبح خودش  مرگ حقش   _ نه احمد...

  برای مرگ التماس کنه.

 نه!  دیگر عصبانی نیستم، دیگر

  نشناختم... غلط کردم. خبط و خطا بود... رحم کن...، زاده_ شیخ

  ه  . خطا؟ آن هم زدن عزیز کرد کنمو نگاه می  زنمبه دیوار تکیه می 

  ؟ رکاناَ 

@Vip_Roman



 ً اگر نشناخته بودی   توضیح بدی، هیچی... خوامنمی  _ حرف نزن، واقعا

 خجالت بکش... پس بدترش نکن...  برای چی سراغت اومدم... دونستینمی 

های  کار و برده وکس که پسرای بدبخت و بی تمهتو که زن نیستی، عالق

  الغنی؟عبدل  کنی،گریه می  نوجوانه...

  .مگیر، از او می شودو حنیف با لیوانی داخل می شوددرباز می

سگ   در رو قفل کن... نگه داشتیم... سختیه ابوفاضل رو ب  ،زاده_ شیخ

  کثافت... برادر ما پشت دریم.

  .گیرمالغنی می سمت عبدللیوان را به 

سرت  _ بیا بخور، من مثل تو حرامزاده و سگ سفت نیستم، مستی از

  تن بیشتر لذت داره.بهبپره... تن 

  ترسیده باشد.  قدرمردی مثل او این  شودباورم نمی 

  زاده، یک تیر و خالص...شیخ  ،_ من رو بکش 

  کنه...؟ دستش رو به خون یه سگ آلوده می  رکانفکر کردی اَ ...؟ _ کشتن

تک خاندان  بعدش زنده بمونی یا نه با خودته، من و تک  کهاین ...؟!  احمقی

  بلند  تشنه خواهد بود...من و هر کسی که نسبتی با ما داره به خون تو  

  ،تو مگر شیر نر صحرا نیستی  .انگار بی نوشیدنی هم هوشیاریشو... 

  مبارزه کن.  رکانو با اَ  شو الغنی بیروتی... بلندعبدل 

. مردک بدبخت خودش را خیس  شودو از جا بلند می  گیرماش را می هیق

  کرده.
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شکنجه نکن،  رجواسلحه بده خودم رو خالص کنم، ولی این   ،زاده_ شیخ

  خر شدم، دیدم تنهاست، رحم کن.... کنمهر کار بگی می 

، او  دهمافتم، طاقت از کف می که می   هدصورت زیبای ف هاییاد کبودی 

ً  زنم.کند و من می التماس می    ،ترمهم التماس کرده، برادر کوچک  هدف حتما

کنم... اما هنوز  آید، که رهایش می دیگر صدا از او در نمی  میان صحرا...

  بیهوش نشده.

خودت هم دفاع  فهمیدی چقدر بدبختی که حتی از _ بد کاری کردی...

ای آواره، اگر زنده گذاشتن بمانی از خلیج برو، ردی از تو نباشه  .نکردی

به تالفی تمام  کنم... رو از هم جدا می  وکه به جان عزیزام قسم رگ و پی ت

  کارهات.

تا نعش نیمه جانش را ببرد، من به او فرصت دادم،  کنم محمد را صدا می 

  .شودخودش نخواست دفاعی کند. حنیف داخل می

  ست؟این کثافت زنده  ...داشته ابوفاضل رو نگه   ،_ محمد

  کنم. احساس کثیفی دارم با خون این حیوان.ام را تمیز میدستان خونی

  ،زود باش دستش رو بشکنه... خواممی ...جارو بیار این  هدست... ف_ زنده 

  ؟حنیف... اون سه تا کجان

  رو بیارم. هد_ ابوفاضل و محمد با اونا مشغول بودن، برم ف

آید  ی که م  هدکند، ف، تازه درد را حس می شودهای مرد بلند می صدای ناله 

  اند.گریه سرخ شده  چشمانش از
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 بال رو سرت  ینحرام گوشت ا ه  زاداین سگ   ...هدف ،_ خوب نگاهش کن

  زنده پوستش رو بکنم؟؟ دلت راضی هست یا زنده آورد

  . دوزداش را به چشمانم می نگاه ترسیده 

که بگی سالخیش   وهلله ب  ...کنههر کاری می اَرکان_ حرف بزن... برای تو  

  .کنممی

  کافیه تو رو خدا... _ نه...

  کند.دل رحمش او را عزیزتر می 

  ها.، از میان خونمردگی کند ، چشم باز میگیرممرد را می  هیق

زنده پوستت رو  که اگر بگه زنده  خدا ه ، بداری هد_ جونت رو از ف

  .کنممی

  مهربان و لطیف است. هد. روح فگذرمخیر شکستن دست او می از

 و...ببرش این  ،_ حنیف

  نداری بکشی؟ وجرئتش خالص کن... جاهمین  ،زاده_ شیخ

بیرون از این اتاق   داندکه می  دانمکند و می  غیبمتر خواهدکه می   دانممی

و ناموس فقط زن   گذرد، هیچ عربی از ناموس نمی بردجان به در نمی

جز   دانددرازی داشت و مینیست، هر چه عزیز است و حق، او قصد دست

  راهی نیست.مرگ هیچ 

ی دیگه زیر تو به مرگ راضی شدن،  هاروزها درد کشید، خیلی هد _ ف

  .مونهیادت می اگر خالص شدی روزی... راحتی انصاف نیست...همین به
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روزی زهرا بداند که من دستم به خون پلیدی مثل این مرد آلوده   خواهمنمی 

  است، حتی به حق.

  الغنی...عبدل  ،مادرت تو آتش جهنم بسوزه ؟ سگ... ،_ کجاست این

  را بیرون برده. هدف ،حنیف  .آیدابوفاضل می 

  ور نشود.که به مرد حمله  گیرمدست احمد)ابوفاضل( را می 

   بهش بده. این درد رو دوست داره... ببرش صحرا.... احمد ،نه جا_ این 

 شودمی  هدهوا روشن شده، صدای آرام گریه کردن ف بندمچشم که می

  موسیقی متن خواب من.

در اتاق است. اما بوی   هدکنم کسی غیر از فاحساس می ام که خیلی نخوابیده 

پوش کرده که  آفریند، مردی که عطر زنی را تن آشنایش بیشتر خلسه می 

  پیش به خاک سرد سپردش. هاسال

_ کاش بازهم طفل بودی، نور چشم ابواحمد که بازویم بالش سرت   

  دانم بیداری، عزیزکرده.شد... میمی

ای را تا بلوغ و عصیانگری نداند؟ مردی که طفل چهارسالهشود مگر می  

بینم که روی صندلی کنار تخت  کنار خود خواباند. از زیر چشم می 

  رود.نشیند، پدرم پیر شده حتی دیگر مثل گذشته خوب راه نمی می

  آمدم... این خوب نیست، شیخ.بوس میگذاشتین من به دست _ سالم... می

  کشد. دستش را بگیرم برای بوسه، پس می  خواهمنشینم، می می
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از پدر و  چیزی بیش  رکاندونه بین ابواحمد و اَ _ بگو بابا... کیه که نمی 

هاست نعمت دیدن  فرزندی است... خانه تقریباً خالی است، بخواب... مدت 

  .رکانشه، اَ تو در خواب نصیب من نمی 

. شاید هم من امروز  نازک کردهچشمانش نمناک است، پیری حتماً او را دل

  ترم. آرام 

بار دیگه تمام دارم. اومدم ببینمت. این گردم کیش... کار نیمه _ امروز برمی 

 مهمانی نگیر وقتی برای تو میام، ابواحمد.

ها را از روی فرزندی گیرم. یادم نیست آخرین بار کی آن دستش را می 

  نبود. هایش کبود قدر چروک نبود، رگام، قدیم این لمس کرده 

؟! نگاهت فرق کرده، آرام  رکانفقط وقتی اطرافت شلوغ هست آرامی، اَ  _

  شدی؟ جفت پیدا کردی؟

  ها را بفهمد. سن او بتواند این شود که پیرمردی به باورم نمی  

هم _ نه... فقط خسته هستم... فقط شما نیستی که سنت باال رفته، من 

  سالمه، ابواحمد. ششوسی

ها عشق را کسی از این قوم بداند؛ این خواهم هیچنمی  دزدم.نگاه می 

  کشند. می

روزی همین نگاه را داشتم... نگذار کسی از سر دلت  هم _ نگو، اما من 

اما من هرکسی نیستم، پسر... نگاه از پدرت پنهان  .اَرکان باخبر بشه،
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نکن... تو چشمان رعنای من را داری. مرگ رعنا وقتی بود که این قوم  

  همیدند ابواحمد دل به رعنا داد...ف

آیا او هم همین حالی را که من برای زهرا دارم به مادرم داشت؟ اولین بار 

  کنم. آید و من خروش نمیاست که نام مادرم می 

  _ حاضر بودی چکار کنی برای بودن مادرم؟

کند. گویا دیگر در اتاق نیست. آهی  پرسم. او خیره نگاهم می آرام می 

شود. زانوهایش توان ندارند، چند وقتی است عصا د و ازجا بلند می کش می

  گیرد.دست میبه

ذاری ببرمت برای جراحی؟ بهترین دکترا رو میارم برات...  _ چرا نمی 

  قدر درد نکشی.این 

  روم.اش می من هم پی 

  ...هد_ از پیری فراری نیست، پسرم... دیشب برادری کردی در حق ف

  شدم.سربلند 

  داند، اما چیزی از هوشیاری او کسر نشده.کردم نمی فکر می

وقتش با خودم  رو به  هداون گفته بشه، پدر... ف  ه  _ نباید کالمی دربار

  برم.می

تر است. دستم را ام اما او از من کوتاه سینهبه ایستد. سینه در می  ه  در آستان

  گیرد.میان دست می
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کنی  ... اگر نه فکر نمی رکانقابل نبود، اَ _ جان من برای نجات مادرت 

همه سال زیستن بدون رعنا و هر لحظه بی او از مردن بدتر است؟  این 

فهمی جان کمترین دارایی تو برای یار خواهد  روزی که عاشق شدی، می 

  بود.

بینم. نگاه غمگین و نفس  شنوم، میاین اولین بار است که او را می 

بزرگ، پی   ه  ناتوان او که روزی در این خاندارش را. جسم فرتوت و  تب

کرد. شیخ ابواحمد غذا  دوید و با او بازی می ای غمگین و الغر می پسربچه

سیر شده باشد. ارکانی که او بزرگ کرد و    برد، مگر ارکانبه دهان نمی 

  ارکانی که من بزرگ شدم. 

  دارد با آن عصای عاج و طالکوب. آرام قدم برمی  

کنم. در سکوت قدم گیرم و بازویم را پیشکش می م، عصا می روپیش می  

   است. هیاهو شدهوقت روز بی ای که این زنیم در خانه می

  _ نشنوم فهد تنها مانده، محمد.

خاصی ندارد، درحد یک روزی که بیشتر هم شد و   ه  ام وسیلچمدان دستی 

  قرار است برای دیدن زهرا.دلم بی 

  مونه._ دیگه تنها نمی 

دهد؛ یعنی  گیر حنیف هم هست که او هم سر تکان میام پی نگاه خیره  

  چشم.
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کند...  دانم چندوقت دیگر، ابواحمد دست این دو را هم به زندگی بند می می

اند. اما فهد جنسش فرق دارد، لطیف  ز حد مجرد مانده حال هم بیشتر اتابه 

  گوید. آرام است.ام که شعر هم می است. دیده 

گردین؟ ابواحمد از حاال داخل اتاق، خودش رو حبس  _ دیگه کی برمی

  کرده... وقتی نیستین، پدر حال خوبی نداره.

  همه جدیت؟!هوا و این حنیف شیطان و سربه 

جا بند بشم، حنیف. چرا  تونم این ذشته، من هم نمی_ ابواحمد سنی ازشون گ

جا برای من مثل یک زندانه...  کنید؟ این دشت و این... آه... ایندرک نمی 

  دونن.جا بودن نیستم...این رو خود ابواحمد هم می  من آدم یک 

زود هم بیایین، خوبه... شما وقتی میاین مثل نسیم خنک  که زودبه _ همین 

  خشید.برای همه فرح ب

  زند.ای روی کتف من می آید و بوسه ام میدستان محمد است که دور شانه 

بینیم که چقدر _ به ابوفاضل سخت نگیر، برادر. تو نیستی ولی ما می 

چشم بقیه بیاد. حتی شاید جانشین پدر بشه، اگر کنه تا به سخت تالش می

  رید، براش سخته.چشم بقیه شما باالتابوسبحان فوت کنن، اما وقتی چنین به 

آید، دیگر آن کودک شر و شیطان  چشمم بزرگ میمحمد برای اولین بار به 

  بازیگوشی و شوخی با دیگران است، نیست.  ه  که آماد

  _ این فکر اشتباهه، محمد. پدر همه رو به یک اندازه دوست دارن...
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_ نه ندارن، حرجی هم نیست، برادر. این اصل خلقت هست، حضرت آدم  

هابیل رو بیشتر دوست داشت، یعقوب هم یوسف رو... اما ابوفاضل  هم 

  گرمی دارن.کمی خون 

را که پدرم من را بیشتر دوست  اندازد. این حنیف است و سر پایین می 

  دانند، اما دست من نیست. دست او هم نیست.دارد، همه می 

  !اَرکان_ پسرم، 

  شود، در باز بود.اش داخل میهای همیشه شتابزدهفهد با گام ام 

  فهد._ جانم، ام 

  خندد.بینند. محمد میبرق نگاهش را پسرها هم می

هایش به ما هم فرق  فهد با تمام پسرم_ بببین برادر... این »پسرم« ام 

  کند... بیچاره فهد.می

  لرزاند. چه سرنوشتی دارند زنان ما.فهد دلم را می نگاه خجول ام 

  گیرد.سمتم می فلزی را به  ه  یک جعب

  که دوست داری، قطایف.، برای تو درست کردم؛ همونرکانماَ   ،_ بیا

  بوسم. دستش را می 

  جنازه... _ جنازه...

فهمم  کشد، این من هستم که نمی فریادهای فهد است که همه را بیرون می 

خل  دوم، فهد سراسیمه داسمت ورودی خانه میآورم و به چگونه بال درمی 

چرخد، ترسیده و چشمانش از حدقه بیرون زده است. صورتش به  حیاط می 
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ها نزدیک  ها و زنزند و نفس کم آورده. از صدای جیغ بچهکبودی می 

آیند. ابوفاضل  دارم، محمد و حنیف می است که قالب تهی کنم. او را نگه می 

  شود.شده وارد می بینم که آرام از در بزرگ برنزکاریرا می 

 ، این عزیزکرده رو جمع کن. آبرویمان رو برد. رکان_ اَ 

  . شود، غیضم نصیب ابوفاضل می کنم فهد را میان بازوهایم مهار می 

  این بچه رو به موت شده؟  ؟ابوفاضل ،_ باز چه کردی

، نفسش به شماره افتاده، کسانی لرزدتنش چون گنجشکی باران خورده می 

  .شونددر لحظه ناپدید می  هادیگر هم با ابوفاضل هستند. زن 

هنوز پدر نمرده که غریبه حریم خانه بشکنه و پا به داخل   ،_ ابوفاضل 

  ها هستن...بگذاره وقتی زن

ام باال  ای روی سینه و به ثانیه  زندفهد عق می شنوم ، می شوددر بسته می 

  .آیدو حنیف به کمک می   گیردآورد. محمد زیر بازویش را می می

ی پاک کردن یک ننگ، هنوز مهر خشک نشده آقا یک ننگ  برا ری_ می

  این. شهمی سپارهمی ها...وقتی ابواحمد، پسر به دست زنآرهدیگه بار می 

را گرفته تا   غلشمحمد و حنیف زیر ب .خواهدکند و معذرت می فهد گریه می 

  همرفتار ابوفاضل بیشتر به  ام کثیف شده. اما حالم ازببرند. تمام دشداشه

  .خوردمی

تو دامن کدوم مردی بزرگ شدی    ...؟تو ،_ به دست مردها سپرد که شدی

  کدوم مردی گرفتی احمد که چنین شدی؟ ه  و سین
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عصبانیم که اگر برادرم نبود او را زیر   قدرآن. پردرنگ از رویش می 

  .کردنلگد له میومشت

ودش رو خراب  از ترس خ ...کنهگریه می  هانشسته مثل زن  بینی؟_ نمی 

  کرده.

افتم که اولین بار او پشت فرمان ماشین پدر نشست، شانزده یاد روزی می 

و اگر ابوحامد   دادای گاز می سمت دیوار خانهکه مستقیم به  سال داشت

 ً آن روز هم ابوفاضل خودش را   کرد.خانه را ویران می  کنارش نبود حتما

  خراب کرده بود.

کثیفت رو به دایه نداده باشه برای   ه  _ این حرف رو به کسی بزن که دشداش 

  گریه کرده باشی اون روز... ساعتشور، یاد ندارم کمتر از یک 

حنیف از  احمد مادر محمد و ابوفاضل و ام فهد و ام ها، امبا رفتن غریبه 

  . آینددرون خانه بیرون می 

زهرت  اَرکان.  مونی،مثل افعی می   ...؟!کنی نهفراموش نمی  _ تو هرگز

  رحم ...ست و مثل گرگ بی کشنده 

. پای فهد وسط بیاید برایم کسی فرق  دهدایستاده و بینی چین می  رویمه روب

  ندارد چه کسی باشد.

از من دوری کن نیشم به جانت نشینه،    .ابوفاضل ،_ بهتر از کفتار بودنه 

  بس کن این دشمنی رو. هات دورش کن...فهد رو از کینه 

  پسرم... ،رکان_ اَ 
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  . صدای ابواحمد است.گرددنگاهش پس من می 

  لباس به تنم چسبیده. حالم از این بو خراب است.

اسم من پشتش هست اما تو رو پسرم صدا    پسر ابواحمد...  ،_ برو

  ...کنهمی

  خونی است. هایش، لباس رود، محکم و می زندای به من می شانه

  احمد؟ ،_ با اون بخت برگشته چکار کردی

  .زندنیشخند می گرددکنار پدر ایستاده، برمی 

  پای تو بود بخت برگشته نبود؟و_ وقتی زیر دست

  پای من بود حقش بود...و_زیر دست

  مردای عشیره هم حقش بود._ جون دادنش هم زیر دست من و 

پس فکرم درست است، جان بیروتی را گرفته است. این رسم است، از  

ابتدای خلقت بوده و خواهد بود، پای شرف و آبرو که میان باشد جان  

  ارزش ندارد.

  چرا؟ !_ گفتی به عشیره

هم احمق نیستم، بیروتی شناس بود، ابوفاضل بگه خونش   قدرها_ اون 

  کنن. وجوکه بخوان پرس  انحالله بقیه کی 

  مثل همیشه. ابواحمد به عصا تکیه داده میان ما دونفر، ساکت است

عقل نداری که کاری که باید در خفا  قدراما اون .  احمد ،_ نه احمق نیستی 

زی به عشیره و مردان قوم نباشه مرد تو خانه هست که نیا  قدرباشه و اون 
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از این لحظه هرکسی پی ظنی خواهد بود، حتی شده ظن به   .دهان ببندی

ما که بیروتی با چه کسی در خلوت چه کرده... وای بر   هایناموس و زن 

  ابوفاضل.  ،تو

سر تکان دهم. باید   توانمبگویم. فقط می خواهمکه می  زندپدر حرفی را می

دورش را   هاکند، زن فهد شیون می حمام بروم، لباس اضافه هم ندارم. ام 

سالش هم ۱۰، شایدکند اند، فاضل پسر احمد هم ایستاده و نگاه میگرفته

  نباشد،اما عجیب شبیه پدرش است. 

تختش کز   ه  شده اما گوش  تر. آرام رسمدنبال صدای پسرها به اتاق فهد می 

لرزد. انگشت اشاره  اش می نو به بغل. با دیدن من باز هم چانهکرده زا 

  .رومسمتش نشان می 

  کسی این بچه رو تمیز نکرده؟  فهد... ،_نبینم گریه شروع کنی

  اند.محمد و حنیف روی زمین چمباتمه زده 

  سال داره بچه نیست.۱۶_ برادر، فهد

  برای من هست. برای شما بچه نیست اما   _ با من بیا ببینمت...

 ً های بدی را دیده است. خداوند  صحنه با چشمان مظلومش خیره است، حتما

  عقل درستی به ابوفاضل بدهد.

  گند خورده به هیکلم بیا ببینمت.. فهد د شو،_ بلن

  .گیردو زیر بغلش را می  شودحنیف بلند می 

  بریم تا برادر حرص ابوفاضل رو سر ما خالی نکرده.  شو _ بلند
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تا فهد را   رومخودم می  کهاین شود، تهش میگیرد ام میز لحنش خنده ا

آمده بود، یک شب تب کرده   دنیاهجور کنم، وقتی کوچک بود وتازه بوجمع

فهد را دیدم که او را دور خانه  ، بیدار شده بودم و ام کردبود و گریه می 

پدرم یا کسی را بیدار کند، نوزاد بود و ضعیف، او   خواست، نمی گرداندمی

را بغل کرده و به بیمارستان بردم همان شب فهد را برای مشکل روده که  

یاد دارم کنار مادرش من  از ابتدا داشت جراحی کردند. خوب به دانستمنمی 

 هم روزها در بیمارستان ماندم. 

  ست.دریپ ه  فهد تنها دلیل ماندن برای چندماه بعد در خان

. چند جای کمرش کبود شده و پس گردنش جای لرزدتنش زیر دستانم می 

  کردماو را خودم حمام می  آمدمست. بچه بود هربار که میانگشتان کسی

  ام است. او جای فرزند نداشته  جورهایییک 

  _ اینا رو احمد زده؟

  . دوزدنگاه ترسانش را به چشمانم می 

  بگی چی شد؟ خوای_ می

. امروز هم  شویم. اول تن او را می دهدتکان می   «نه»سر به معنای

به کیش بروم، دلم برای زهرا تنگ شده و سعید هم در تماس  توانمنمی 

. چیزی که  فتدسرم بی او از خواهدبیشتر می  مدانی البته م. کندخساست می

  نه در سرم.این است که زهرا میان قلب من است،   ندداسعید هنوز نمی 

  کسی رو نشونت بدم. خوامچند روز... می ...؟_ میای فردا با من بریم
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ای که ابوفاضل راه انداخته دورش کنم. حتی شده  از این مهلکه  خواهممی

  دهان فهد زیادی محکم و بسته است. دانمبه قیمت دیدن زهرا، می

ازش  ...؟  برادرفهمی،  می یه وحشیه، ازش متنفرم...  ،ابوفاضل _ میام...

  متنفرم.

  چسبانم. ام می زیر دوش. سرش را به سینه زندباز هق می 

که عاقبت چنین   دونیمی سزای کاری که کرده برسه..._ فقط خواسته به 

  فهد؟!  ،مرگ کمتر نیست  از تعدی بین ما

له خشکش می کنم، مثل  . با حو کندتر می های خیسش نگاهش را غمگینمژه 

  هایش. همان بچگی

زجر کشیدن  کردیمن رو وادار نمی  وقتتو هیچ  ...کشتی_ کاش تو می 

  خوشحالم؟! نمن ال کسی رو ببینم، ببین...

  . حق با اوست.شودصدایش میان حمام سنگی اکو می 

بوده  ها همیشه این خشونت فهد جان. ،کنم _ من دستم رو به خون کثیف نمی 

، چند روزی با من باش تا  زنممن با احمد حرف می  و همیشه خواهد بود...

به این فکر کن که تنها  حاال برو تا من هم دوش بگیرم... حالت بهتر بشه.

  با خبر بشه تویی. رکانکسی که قرار هست از راز اَ 

تا تن لرزان و حوله پیچ فهد را از حمام ببرد و   زنمرا صدا می  حنیف

  ند لباس بپوشد.کمک ک

@Vip_Roman



پرواز  هادر خیابان هاقدیمی همیشه خواهند بود، حتی اگر ماشین  هایرسم

در ُکنه ذهن بشر هک  هاباز هم این  هابشوند همدم انسان هاکنند و ربات 

اند. بکش تا کشته نشوی، شکارچی نباشی شکار خواهی بود. دلم برای  شده

  گریبانش را گرفت. ، او کارهایش  سوزدبیروتی نمی 

  .نکن سلو فهد رو قدر_ این 

ریخته و خونین را ندارد.   هم. دیگر آن وضعیت بهکنمموهایم را خشک می 

  . این خوب نیست.گیردکم شکل میتصاویر کم 

  برو بیرون.  .احمد ،نه  ن_ ال

آید. سوزد، عضالتم انگار کش می می  هایم، زخمکنم نگاهش می  از آینه

  .کنمگاه می صندلی تکیه 

داره   ، باید دل شیر پیدا کنه.بگیره  باید یاد   _ فهد مال این سرزمینه، عربه...

  ببریش...  گذارم، نمی کنهوسایل جمع می 

  مادرم... های. جیغشکندانگشتانم دارد می 

  برو... ،احمد   ،_ برو بیرون

  .زندفریاد می

من   پشت نیستم...بی من مثل تو ؟ یادت رفته تریتو کوچک بوفاضل! _ ا

  ابوفاضلم... تو از ما نیستی...

نشیند، روی زمین پرت اش می وقتی روی گونه  کندذق می کف دستم ذق 

ام آورد، مشت گره کرده ، دست باال می چسبداش را می انگشتانم یقه  شود.می
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آن هم زیر خنکای  چکدتاب است برای فرود. عرق از سر و رویم می بی

ً  بینم. وحشت نگاهش را میشنومکولر، ضربان قلبم را می  زیر   داندمی  حتما

 هم بوده است.  پایم له خواهد شد، این صحنه قبالً ودست

پشت داشتن به یه  . احمد  ،یادت نره واین  _ من پسر ابواحمدم، مثل تو...

 پدرش باشی...مثل  تونیست، بهش نناز...از فهد دور باش اگر نمی لحظه 

  از فهد دور بمون.

.  آورد، پایین میآوردهوارش را که باال  کنم، دستان تسلیم اش را رها مییقه

  .رودسمتش اشاره می  مانگشت

تمام کبودیای   خاطره ب  .احمد شکستم،_ اگر برادرم نبودی گردنت رو می 

از امروز    برای چیزایی که مجبورش کردی ببینه...  کشتمتبدن فهد، می 

احمقی به اسم  خاطره اونم ب شهدیگه هیچی برای اون بچه عادی نمی 

  برو بیرون. برادر...

کند، رنگ به رخ ندارد و جای سیلی روی پوست  لباسش را مرتب می 

  اش ورم کرده. اش معلوم است، گونه زیاده سبزه 

  .رود. دستش به دستگیره می زدم. نباید می گیرددلم می 

 ...! _ ابوفاضل

،  گویندکنار گوشمان می  زایدکه مادر ما را میسر پایین دارد. از زمانی 

  گونهاول پدر و مادر بعد برادر و خواهر، بعد عشیره و خاندان، ما را این 
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است. بزرگ و کوچک میان ما  ر تآورند که خانواده از خودمان مهم بار می

  چیزی باالتر است.از هر 

  . رفتی_ ببخش برای سیلی وقتی گفتم برو باید می

  .زندکند، پس می ام می او را در آغوش بگیرم دست حائل سینه  خواهممی

  ، هر دو مقصر بودیم.خوادنمی  _

  سرم بیشتر.  کن،. چشمانم درد میرودبیرون می 

این وقت   دیتمام روز تماس جواب نمی   ...؟سعید زنی،_ چرا زنگ نمی 

  شب چه نیاز به مکالمه؟

تاب. دو روز شده که او را جلوی چشم ندارم.  است و بی قراردلم بی 

 ! چرا دانممادرش آمد و من نمی 

  زاده.شیخ  ،_ کارداشتم

ام، از حال بد فهد که مجبور شدم با  چیز خسته. از همه رودصدایم باال می 

بش کنم، از ابوفاضلی که تمام مدت شام ساکت بود و  قرص آرامبخش خوا

دیگران که بین ما در گذر بود. از سکوت پدر،   هایسر باال نیاورد و نگاه 

فکری ابوفاضل روزهای آینده به سراغمان  بی خاطره از بار دردی که ب

  خواهد آمد.

  تونستفقط یک تماس، چند عکس یا فیلم می  .سعید ،داغونم جا_ من این 

   و...اما ت   هکن  آرومکمی من رو 
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برای    کنم، اگر کاری می فتاده هیچ اتفاق خاصی نی ...رکاناَ  ،_ آرام باش 

 توست که مثل برادرمی... شنیدم برای بیروتی چه اتفاقی افتاده. 

یج خواهند  ، وقتی سعید فهمیده یعنی تا فردا کل خلشودآه از نهادم بلند می 

  . دانندها را مینیستم همه قوانین این سرزمین  هافهمید، نگران پلیس 

  سعید.کردم، ابوفاضل... کاش خودم تمامش می  ،هفکری_ لعنت به بی 

  آیم. از فکر زهرا بیرون می

تاب نشو، اتفاق خاصی جز _ خوب کردی که نبودی، برای محبوب هم بی

مادر و دختر هم فقط گشتی   ...فتادهتهران نیبرگشت اون پسر، علی به  

زهرا و   ! رکاناَ  با همان شرایط که به رئیس هتل گفتید. زننی اطراف م

  پسر. ،مادرش نیازشون بیشتر از شیخ ابواحمد نیست، نگران نباش 

بزرگ است.   ه  اتاق بزرگ است، اتاق من زیباترین و بهترین اتاق این خان

  . گیرد. نفسم در این دیار می رسدمی  نظره ک باما حاال برایم تنگ و تاری

هوایی هست،  بهر_ ازش چشم برندار، برام فیلم و عکس بفرست، دختر س 

فهد رو باید   ...کند به تهران که برگشت باز برای اون پسر کار خوامنمی 

یک کالج تو   فرستمابواحمد راضی بشه می  ببرم، با عدنان حرف زدم...

  امنیت نداره. جافهد این  لندن...

  حداقل چند روز، فقط چند روز.... تنهاست جاحق با سعید است پدرم این 

 

  زهرا
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و ولو کردی  وسایلت   نمنیر شلخته نباش، ال_ زهرا خانم، عزیز ماه 

  ؟جااین 

  نبود.منیر را داشتم دیگر غمی  نظم ماه  من اگر کمی، فقط کمی از

. مانتویم را روی  گذارممی  دکنای که اشاره می کیف و چمدانم را گوشه

این کارها را روتین انجام داده. خم   ه  ، خودش همکنم رگال، شالم را تا می

شاید فقط نیم ساعت در  کهرا داخل جاکفشی بگذارم، نه این  هاشده تا کفش 

 شومشود بلند می م می ام مزاحم کارم است. گرماتاق بمانیم، موهای وزوزی 

  .پیچدپشت دورم می  از هایشکه دست

دورت بگرده   ...رهنزدیک بود بمی مه_ الهی منیر فدات بشه که بچ

خدا هدایتشون   مامان جان... ،این چند روز چقدر زجرت دادن منیر...ماه 

  کنه.

  مگیرهایش را می دست کند.که او من را بغل کرده گریه می  شودباورم نمی 

آید  . کم پیش میگذارماش می ، سر روی سینهچرخمو میان آغوش تنگش می 

  منیر چنین ابراز عاطفه کند. ماه 

  مامان.  ،_ من خوبم

کند و صورتش را با  را پاک می  هایشسرعت اشکو به  رودعقب می

زدن هم. باز انگار فایده ندارد حتی به سقف زلاما زند دست باد می

  .ندآی می هااشک
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بار یه شد...؟! می  جورهچ ننبود ال فرستاده کنم اون خدا_ یعنی فکر می 

مامانجی خدابیامرزت افتادی، کنار  خونه  ه  از پل جوریبچه بودی همین 

  رفتی دیگه. باراین  مفکر کرد سرت کلی شکافت، خدا نگهت داشت...

برای   أخیرت همه. این پیچدو دست دورم می گیرداش اوج می باز هم گریه 

  بخندم یا با او همدردی کنم. دانمنمی  ...!ابراز احساسات

همون ناجی این چند روزه که   فرستاده اون خدا  .منیر جون  ،_ عیب نداره

ره اونم خیلی  مرد خوبیه، یه دوستم دا چی چی... دونمنمی  رکانگفتم، شیخ اَ 

  زنن.های قشنگیم فارسی حرف مییه لهجه  مهربونه، آقا سعید...

و روی تخت  گیردسکوت کرده دیگر از اشک خبری نیست. دستم را می 

  . نشاندمی

  همهحاال چی شد این ...کنم_ هرکی هست مدیونشم، ببینمش ازش تشکر می

  تغییرات تو مسافرتت شد؟

ماجرایی پشت  دانمسال می۲۵، اما بعد از دهدخودش را مشغول نشان می

  و آرامش است. آمدناین 

  دیگه مستقلم. بزرگ شدما... اصل مطلب چیه؟ ...!_ منیر جون

  . گیردطرفم میاش را به گوشی

ببین، دیشب برام فرستادن نصف شب، صبح   واین فیلم . عسلم دونم،_ می

  اول وقت اولین پروازو گرفتم.

@Vip_Roman



که در اتاقش رفتم تا ببینم زدن علی  ، همان وقتیرکانو شیخ اَ  فیلم من است

فهمید کار کیست، اما   شودکار او بوده یا نه. سکوت مطلق است و می

ً جایی اتاق دوستان نارفیق من است. فیلم با رفتن من   که دوربین است قطعا

  .شودداخل رفتن تمام می   ازو کمی بعد  رکانبه اتاق و تعلل شیخ اَ 

  هم نیمه شب. آنام. اتاق او خارج شده من از کندهرکسی باشد فکر می

  مامان.  ،_ این کار دختراست

  ، روی نگاه کردن به او را ندارم. کنم بغض می

و باال بگیر و تعریف کن چی بود داستان سرت  .زهرا ،نی_ نبینم گریه ک 

  بازی که اینا درآوردن.این عوضی 

بارش   ه  ، آمادلرزدام میکند اما هنوز چانه لحن محکمش بغضم را خفه می 

  هستم.

سر چی کتک زدن، به من گفت شیخ عرب زده،   دونم_ علی رو دیشب نمی

  خواستنمنم هول شدم رفتم در اتاقش که ببینم دروغه یا راست، آخه می 

  شده. جوربگن مقصر منم که این 

  .خوردی داخل کیف بگذارد که زنگ م خواهد. می گیردگوشی را می 

 جورهخدا صبح ندونست چ ه گفتم زهرا تنها مونده بند  ه._منصورخان

  الو سالم آقا...؛  نهبرسو

، اما  گفتمی   «عشق مهربان من» . به پدرم گیردام می از آقا گفتنش خنده 

 ً های کالمش  منیر با همین زیبایی ، ماه برماز این رفتارش لذت می  واقعا
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  رود. کنار پنجره می کننداش مثل یک ملکه با او رفتار میمردهای زندگی 

، دارد ماجرای افتادنم  آیدمی   اشفینفین . باز هم صدای زندو آرام حرف می 

. تصور منصورخان کندرا و کسی که نجاتم داد را برای او تعریف می

 ً ً  برایم سخت نیست، حتما چه   دانمگوش است و حواسش جمع، نمی   تماما

  خوب است. قدرمنیر جانم که این سری دارد این ماه 

  ؟نخوبی ال گن_ زهرا جانم، منصور خان می 

  تا خودم حرف بزنم. صدای بمش را همین دیشب شنیدم.  شومبلند می 

  شوکه شد. هویه جون منیر .خوبم خداهب منصورخان... ،_ سالم

در   خوب بگرد تلخی این چند روز جان شکر خوبی، با منیر رو _ خدا

  بیاد، اگر کم و کسرم داشتی بگو.

ها این روزها کار او هم مثل خیلی  دانم ی از این محبت او، م کشمخجالت می

  کساد است.

. اتاقی شومو خودم روی تخت رها می دهممنیر می ماه  ه دستگوشی را ب

از قبلی با تختی دونفره. این اتاق را مادرم گرفته، باید بپرسم که   تربزرگ

 در پرداخت هزینه کمکش کنم یا نه.  خواهدمی

مرد  امبد بود؟! اگر مادرم چنین زنی نبود یا ناپدری  توانیعنی چقدر می 

که با منصورخانش   کنممنیرم نگاه می بدی بود، ممکن بود چه شود؟ به ماه 

 امش من هم روزی مردی مثل منصورخان در زندگی کند، کازمزمه می 

  دردسر دوستش داشته باشم. و بی  آراممنیرش، بود که من بشوم ماه 
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 جان ، چندوقت پیش به منیرخواهدست دلم یک مرد کنارم میچند وقتی 

...؟!  زود نیست نظرته ب» اش شد یک پس گردنی مادرانه کهگفتم، نتیجه

من هم   کنمو تصور می   بندمچشم می« خودم را داشتم. ه  من سن تو خانواد 

کشتی یونانی،    مثالً   ؛با شوهرم بیاییم کیش و با هم به تفریح برویم  روز یک

کنم،  افکارم را متوقف می  لب ساحل دم غروب عکس بیندازیم و بعد...

مدیر هتل با شیخ   ه  قرار بود برویم، طبق برنام ست. امروزحد کافی ینهم

استایل بخواهد بیاید و یک کشتی   دبدبه و آنعرب، هر چند بعید است او با 

  یونانی را ببیند.  ه  قراض

  زیر پلکات؟! کنیتصور می   رو کی؟  عسلم کنی،_ به چی فکر می

خودم را   .کندگاه سر میکشد ودست تکیه گیرد، کنارم دراز می ام میخنده 

  .آرامشمنیر برای من یعنی بوی تن ماه  کنم،بیشتر نزدیکش می 

منم شوهر کنم بعد عاشق هم باشیم بیایم کیش بچرخیم و   که_ اولش به این 

بعد یادم اومد امروز با اون شیخ عرب که   عکس بندازیم فکر کردم...

  ...رفتیمهتل باید می هدیه  دونمدیدیش طبق برنامه اون نمی 

  ام؟برایش نگفته، از هدیه شودنگاهش تیز می

کشی _ نگفتم بهتون؟ دو روز پیش مدیر هتل اومد گفت هر چند وقت قرعه

، شماره اتاق من  دیمبین مهمونا تور رایگان و خدمات رایگان می  کنیممی

  ...رکاندراومد و شیخ اَ 

  .رودابرهایش در هم می
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اق تکی اول ات !زهرا؟  کنن،_ هدیه؟! از کی تا حاال هتال چنین کارایی می

  تو هتل حاال...

  کنم.حرفش را قطع می

اول بلیط فرست کالس و یه چی بود اسمش که اومدن دم هواپیما   _ نه...

ً  خیلی جالب بود منیر جون. اصالً  بردنم تا گیت... چمیدونم   گفتم حتما

  اشتباهی شده، بعد اتاق هتل...

  . دهدسر تکان می

  تخیالتت چی بود؟ ه  _ خب بقی

اش  های بلند و خرمایی . مژه زندکنم، لبخند می زده نگاهش میخجالت

  . دهدنشان می تررنگ او را مهربانچشمان میشی

روی نکن فکرت زیاده  گی_ هیچی دیگه ادامه نداشت که، خودت می

سر و . محاله بیاد کهبعد یاد همون که گفتم افتادم و این  رهانحراف می 

ادب کلی  علی بی  دیروز ولی مرکز خرید اومد...! مامان ،دیدی ووضعش 

  بهش توهین کرد که عرب ...

  اش را باال میبرد که یعنی حرف دارم.انگشت اشاره

علی، مامان جان یه فکری کن، حاال مادر دختری حرف   ه  _ دربار

که اومدین    نم، الگیرماز این پسر انرژی خوب نمی  گم، دروغ نمی زنیم می

  دوستانه مسافرت ازت حمایتی کرده پیش دوستاش؟ مثالً 
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هاست.  بین من و مادرم متفاوت از خیلی  ه  . رابطمشوبه سقف خیره می 

  بیشتر شبیه دو دوست تا مادر و دختر.

الم  ، علی از نظر من اول که همکالسی بود، حاجون منیر  خیال،بی  _ 

  من... ه  و صاحب خون کنمکسی که باهاش کار می 

گفته دوستت دارم؟ خب کسی اگر کسی رو دوست داره   گفتی_ مگه نمی 

ً همه  این همه سال من چیزی ندیدم از این پسره.  جوره پشتشه ولی واقعا

  . کندمی ر بازس  جان بین من و منیر باربحث علی هر چندوقت یک 

منم   شهدارم دلیل نمی تدوست گهچندبار بگم، اون می  ،منیر جون آخه،_ 

ش خانواده  اصالً  ...؟انباباش و مامانش چکاره  دونیمی داشته باشم...

  علی... زمین تا آسمون با ما فرق داره، نه که بگم ما بدیم، ولی اصالً 

بگویم بحث او از نظر من قابلیت فکر کردن هم ندارد چه برسد  خواهممی

. از جا بلند  آیداش حرف بزنیم که صدای چند ضربه به در اتاق می درباره

شالم را  شود،منیر هم از دیدرس خارج میببینم کیست، ماه  شوممی

  اندازم.می

  بنیتی. ،_ سالم

ً  مشواز دیدنش خوشحال می   دوست داشتنی. ه  لهج آن مخصوصا

 آقا سعید. ،_ سالم
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، کمی موهایش درآمده و بیشترش سپید است. از دیدن  زندلبخند می 

را   آن. عروسکی که دیروز شیخ مشوکه کنارش است شوکه می چیزی

  خرید.

راشد فرستادن، البته خودشون ایران  این هدیه رو شیخ _ مزاحم شدم...

دار هم پس  عروسک رو نخواستن، مغازه گویا خواهرزاده ایشون  نیستن...

  یکی اما به صاحبش رسید. آنزاده خواستن برای شما باشه، نگرفت، شیخ

گران قدر آن زاده و عروسکی که قیمتش بین لهجه و شیخ و شیخ   کنمگیر می 

  ، گیج و مات.کنم. فقط نگاه سعید می کنداست که هدیه دادنش را عجیب می 

  ای تو هست._ بنیتی...این عروسک بر 

  _ سالم...

آید. با دیدن عروسکی به این بزرگی متعجب نگاه  منیر به کمک می ماه 

  کند.می

ً ...!  _ این   عروسکه؟ واقعا

راشد گفتن حاال که  این رو دوست داشتن که شیخ  ومگویا دختر خان _نعم...

  ایشون نپسندیدن پس برای زهرا خانم بیارم.  ه  خواهرزاد

  .کنممنیر نگاه می دستپاچه به ماه 

ً ؟  مامان قیمتش چند بوده ،_ زهرا   قشنگه. واقعا

  . شود، چشمانش گرد میگویم در گوشش قیمت را می 
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گرون منطقی نیست، اما باز زهرا مامان خودت باید حلش   قدر_ هدیه این 

  کنی.

  گریه کنم. خواهم. میشودنهادم بلند می   از»آه« و  رودعقب می

  خوایدقبولش کنم، از شیختون معذرت بخواین، می تونممن نمی  ،_ آقا سعید

  که خودم حضوری بهشون بگم...

، یکی دیگه  گیرناین عروسک رو پس نمی  ._ ایران نیستن، برگشتن کویت

ایشون چیزی  این پول برای  راشد با خودشون بردن...هم هست که شیخ

  .شهمحسوب نمی 

آید. درست است توان خریدش را ندارم، اما  دیگر پای غرورم به میان می 

  ها احمقانه است.هم بعد آن سوءتفاهم آنپذیرش چنین چیزی 

ً  تونم_ نمی  برای ایشون پولی نیست اما . خوشمم بیاد قبول کنم، هرچند واقعا

محبت زیاد  نمکنید. تا ال ازشون تشکر  انداز...برای من چند ماه پس 

  داشتن.

، شاید ساده و دوستانه  کند ، اندکی در سکوت نگاهم میشودانگار قانع می

ً  مغروررفتار کنم و زیاد هم اهل خود گرفتن و  احمق و   نباشم ولی واقعا

  گر نیستم.سوءاستفاده

هدیه  . مرد مهربان را ناراحت کردم، اما اگر رودکند و می خداحافظی می

  .شدمخودم بیشتر ناراحت می  گرفتمرا می 

  زهرا.، هپایین آخرای وقت ناهار  ریم_ بیا حاضر بشیم ب
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  این همه خونسردی عجیب است. 

  ؟دونیزهرا خودت می ! هیچی نداری بگی؟ ،جون  منیر ،_ یعنی 

ً ، تیپ ماه بنددشالش را عربی می  اما پوشیده.   روزهجالب است ب منیر واقعا

  شل و رنگارنگ من. هایبرعکس لباس 

شما بزرگ شدی، رفتارت هم نشون داد نیازی به من   عسلم؟ ،_ چی بگم

بنداز با اون مانتو جلوباز مشکیه لب   رو طالییاون شال مشکی نداری...

 ً   طالییه، موهات امروز خیلی قشنگ شده، تو هوای شرجی موهای فر واقعا

  .شهعالی می

 هامادرم کار بیهوده ایست. هر چند این سال خیالیحرص خوردن برای بی 

نگاه و برقی که دارد   آننیست.  خیالهم بی  منیر من اصالً ام ماه فهمیده 

  .خیالیاز افکار خاصش دارد تا بی  بیشتر نشان

هم   قدرهاآن هستم،  هااما من پی قیمت دهد. و سفارش می  داردمنو را برمی

همه غذا   پولدار نیستیم که مهم نباشد. سالن خلوت است. این ساعت معموالً 

  اند.خورده

من با خودمه   ه  به قیمتا؟ مگه تو مهمون نیستی؟ هزین کنی_ چرا نگاه می 

  جان نگران نباش.مامان 

  اش را دوست ندارم. گارسون باال سرمان است. نگاه خیره 
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 وهامهزینه  ه  _ منیر جون، من جز اون تور رایگان که خود هتل گذاشته بقی

حساب   و، اونم چون تنها بودم گفتم باشه وگرنه خورد و خوراکم دممی

  تهش.  کنممی

  نگاهش حالت خاصی ندارد. 

تنها   گفتی هواپیما درجه یک رزرو بود؟ سفر... آخر_ اینا باشه برای  

  ؟جابودی اون 

  .شودساالد روی میز گذاشته می 

انگار   شیخم بود... آقایاین  مامان...، _ خب معلومه تنها قرق من نبود که 

چرا فرستاد،  وک عروس  فهممجا بوده... هنوز نمی از اول این مسافرت همه

  گفتم نامزد داره؟  تازه کنه...بهت ومن داغ  خوادمی

منیر به سس مایونز خوردن ، بدون سس، ماه برمای کاهو به دهان می تکه

  .دهدگیر می 

ً ! _ نه...   نامزد داره؟ واقعا

  .کندتکیه داده بادقت نگاه می 

  مامان...، ، نامزد، زن یا حبیبتی، از اینا و لعنتی چقدرم دوسش داره آره_ 

  . کنداخم می

  چیه امروز؟ ته _ باشه ولش کن، شیخ یا هرچی، برنام

گردش و گاهی خریدهای ساده روی تخت دراز  هاخسته از ساعت

  .کشممی
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خستگی در کن و دوش بگیر  کمه هست، ی آالچیقپایین تخت و   ،_ زهرا

  بریم چای بخوریم.

انرژی ، مادرم است اما بیشتر از من شودمنیر خستگی سرش نمی ماه 

  دارد.

  خب... سوزهمن کف پاهام داره می  ،_ مامان

  زهرا... ،خودشه  اون علی نیست پیاده شد؟ ...جا_ بیا این 

ست و . علیرسانمخود را به پنجره می  دانمخودم بعید می  با سرعتی که از

سامیار و فرهود که زیر بغلش را گرفته اند، سمانه و عاطی هم پشت  

  توانممحدثه است و از همین فاصله هم می  دودشواز می به پی کهسرشان، آن

  .گویدبفهمم دارد بد و بیراه می 

  ؟ونفهمیدی کی زده این  آخر_ 

برای  أسفدیگر ندارم، جز ت کدامشانعجیب است که هیچ حسی برای هیچ 

  گذراندم. هالحظاتی که با آن 

  _ نه... چند بار زنگ زده به گوشیم.

من به دوستانش حرفی نزد،   خاطرهب وقت. علی هیچ گردمجای قبل برمی به

  این سفر چه رفتاری با من داشتند. چرا باید اصالً   حتی اهمیتی نداد که در

  اهمیتی بدهم؟

_ خوبه که دلت و فکرت پیش اون نیست، مردی که حامی نباشه، فقط  

  بریم یه چای بخوریم پایین. شو پا عسلم... ،سربار روی زندگیه 
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، هوا گرم است اما نه مثل  رویمام به آالچیق داخل حیاط میخسته کهبا این 

  گرمای روز. 

  از دوستت دعوت کنیم؟ خوای_ می

، آقا سعید است که از یک تیوتای دو  کنم اش نگاه می گیج به او و خط اشاره 

  .ددهآید. با دیدن ما سر تکان میکابینه بیرون می 

  _ خیلی بهم کمک کردن این مدت، برم بگم بیان.

  . زنددزدگیر را می

با من و مادرم یه استکان چای  دارین اگر دوست. آقا سعید ،_ سالم

  بخورین.

  نظره تر شده و حاال بیشتر مسن ب. موهایش بلند زندلبخند مهربانی می 

  آید.می

 زاده هم که نیستن. شیخ باشم...چرا دوست نداشته  بنیتی.  ،_ ممنون

 .امبرگردم تهران، خسته شده  دارم کند، دوستمی  پرسیأحوال منیر با ماه 

با استکان چای  .اماهل دور شدن از خانه بیشتر از دو روز نبوده  وقتچهی

کنند،  کویت و شرایطش صحبت می  ه  کنم، مادرم و سعید درباربازی می

ر نیست و همسری که تنهایش گذاشت.  گوید که دیگسعید از دخترش می 

 « او نتوانست بدون دخترمان بماند.؛» حد یک جمله مختصر در

. اما  خواهدرا می آن نوشم، دلم بوی قهوه و طعم چای نیمه سرد را می 

  باید راهمان جدا شود. جاعلی نیست. انگار این  ه  دیگر دلم به کاف
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  _ سالم.

. زیر یک  شودمی فرما، سکوت حکمکنمام را رها می زانوهای بغل کرده 

 آویزاناش ورم کرده، دستش شکسته و به گردن چشمش کبود است، بینی 

به باد    کندافتخار می  آناست. آن هیکل ورزشکاری و صورتی که به 

  رفته.

  _ علیک سالم.

منیر وقتی از  . مادرم فقط زیر لب. ماه دهدبین ما فقط سعید جوابش را می 

ً دهداید نشان می کسی خوشش نی   آمده.خوشش نمی وقتاز علی هیچ  ، قطعا

سعید است. که لبخند کجی روی لب سعید   کندعلی به تنها کسی که نگاه نمی

  .آیدمی

  تونم با زهرا کمی حرف بزنم؟!می ...؟  منیر خانمماه   ،_ خوبین

زیادی الغر و کممویی از   ه  مخاطبش مادرم است اما نگاهش به من. گرب

  . شودکنارش رد می 

  من مشکلی ندارم. خواد_ اگر زهرا می

  اش بخوانم. حس او را از صورت کتک خورده  توانمنمی 

، از  مشناسیسال است که همدیگر را می ۶، ما بیشتر از شوماز جایم بلند می 

  ترم اول من.

  البی. مادرم با سعید تنها نیست.سمت در ورودی بهروم از تخت پایین می 

  بینی له شدم؟نمی  تر_ آروم 
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  .گردممنیر روی من خیره است وقتی برمی نگاه سعید و ماه 

  بیرون. ریتو که تنها نمی   ...؟_ دوستات کجا بودن

جدید است.   بینمکه در نگاهش می ، اما چیزی پرسمغرض میرا بی  ؤالمس 

  یک حس غم.

  _ فرار کردن...

  .کندبیشتر بدنم را کرخت می ودیایستم، باد سرد کولر دم ورهمان دم می

  _ یعنی چی؟!

و روی اولین مبل رها   رودداخل البی می هایسمت مبل و صندلی به

  .شودمی

  نشینم.می  رویشه روب

چندتا عرب بودن   مست کردیم... کمه _ همین دیگه، رفتیم لب ساحل ی

درگیری شد اون   پرت گفتن بهشون، اونام عصبانی شدن...وها چرتبچه

علی موند و   و الفرار... نگرفت رو دوتام دست زید و نامزد و خواهرشون

  حوضش...عجیبه برات؟

با من هم خوب   کهمن نیستند عجیب نیست، این  هایدوست هاآن  کهاین 

با علی چنین کنند برایم عجیب است،   کهب نیست، اما این نیستند باز هم عجی

تر اما تفاوت حرف فرهود و  خانوادگی بودند. عجیب  هایدوست هااکیپ آن 

افتم و  زاده رفتم می سعید شیخ  ه قولنیمه شب که به در اتاق ب آناوست. یاد 

  کند. خجالت هم دارد.کمرم عرق می   ه  تیغ
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و آقا سعید   رکاناینه که فرهود گفت کار شیخ اَ  تر_ آره عجیبه، ولی عجیب

  بوده.

ً نشینداخم بین دو ابرویش می  روزی کسی مثل علی را به زندگی   . واقعا

او تصور من از شریک زندگی   ،دانمنمی  ؟!دهمراه می  امخصوصی 

  نیست.

فکر کردی فرق  عرب عربه دیگه... زهرا... گی،_ چه راحت ازشون می

  دارن؟

 هاییها چنین حرفهم در مورد افغان . قبالً شودحرفش بد میحالم از 

  آید.بدم می  ها. از نگاهش به آدمها. حتی شهرستانیزدمی

؟ یا هاستیادت رفته بیشتر درآمد کافه مال همین عرب  _ عرب عربه؟!

و  هااون توریستایی که میان؟ خب بنویس دم کافه از پذیرش عرب 

  شهرستانیا رو هم اضاف کن. معذوریم...ها خارجی

  کردم حرف جدی دارد اما...، فکر می بردجایی نمیاین مکالمه راه به 

تو رو از مادرت خواستگاری   خواممی   زهرا... ،و_ ول کن این چرندیات

  کنم.

در چنین وضعیتی با  حالبه این حرف را ندارم، تا ظار، انتمشوشوکه می 

گاهی سر بسته حرف بزند، زیادی اطرافم باشد و   هکام، این علی نبوده 

دوستم دارد را هم   کهست، حتی این تر از بقیه رفتار کند برایم عادیصمیمی 

  . اما خواستگاری!دانممی
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  خواستگاری چیه؟...؟! علی گی،_چی می

باید   کردماین اولین پیشنهاد مستقیم من است، همیشه در تخیالتم فکر می 

بخواهم فرار کنم، حسی که حاال  کهسفید شوم نه این وخجالت بکشم و سرخ

  اخمالوست.شود، دارم. به سمتم خم می 

یعنی چی خواستگاری چیه؟ این همه ساله از ترم اول که اومدی ازت   _

چیزم راضی بشن که شدن... همه  مه صبر کردم خانواد  نمخوشم اومد، تا ال 

  و کجا از مادرت تو رو خواستگاری کنم؟! فقط بگو کی حاضره...

در این گرمای التهابی   زنند. حتی فکرها هم یخ می کندمغزم قفل می 

  درونم.

   ...؟!چرا تهوع دارم

  خوبی؟! ،زهرا _

هایم . خشک شده نگاهش اکسیژن برای ریه شودمنیر می صدای ماه  

، شومخیره می  کنم. چقدر جواب دادن سخت است. به نگاه نگران مادرممی

  .کندسعید هم خیره نگاه می 

  از تو خواستگاری کنه؟ وکی من  گه_ علی می 

  نباشم.  جااین  نال شد. کاش می شودنفسم رها می

. پاهایم برای بلند شدن جان ندارد. حتی چرخدنگاه مادرم بین من و علی می 

  خوشحال هم نیستم.
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ً ، _ علی آقا وقتی   .که مادرشون باید زنگ بزنن هماهنگ کنن دوننمی  حتما

  کنار ایشون زندگی کنی یا نه. خوایکه می   گیریاومدن تو تصمیم می 

 ست. نگاه همیشه گرم مادرم، سرد است و مخاطب آن هم علی 

  سمت من. کنددست دراز می

  علی آقا. ،این حرفا باشه برای تهران ای...عسلم، خسته  ،_ بیا

. از سعید خبری نیست. بازویم را بیشتر  شومو بلند می  گیرممی دست او را 

  اش کنم.تا همراهی  کشدمی

باز تو    مامان جان، همیشه اولین خواستگاری مستقیم همینه... ،_ هول نکن 

البته   صورت بابای خدابیامرزت خالی کردم... روی خوبی، من آبمیوه رو

  از تو دهنم به سر و روش.

نپرسیده بودم   وقت. هیچ فتمکه نزدیک بود بی جا. همانرودی ها باال ماز پله 

  چگونه با پدرم ازدواج کرد.  اصالً 

  شوکه شدی؟ قدر_ یعنی این 

پله با تابلوهای کوچک  کشد. دیوارهای ارغوانی راه دستم را پی خودش می

  زیباست.

همسایه آتیش گرفته بود، منم با زیرشلواری و   ه  فکر کن خون...؟ _ شوکه

بین اون   اومدمیوه دم در، اونم از سرکار می تو خونه با لیوان آب لباس  

میوه  منم دهنم پر آب شی؟ منیر زن من می ماه   ؛جمعیت اومد کنار من گفت

  بود پاشیدم رو صورتش...
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منیر  ، ماه کنمی. نگاهش را شکار مخندد، می کندرا با کارت باز می  اقدر ات

  عاشقش بود. دانم، می شودغمگین می زندپدرم حرف می  همیشه وقتی از

  تر بود کارش.باز علی متمدنانه  جوری_ پس این 

اما انگار   کنیکنم، هوا گرم هست، عرق می را سبک می  هایملباس 

سوزی در پی ندارد. مثل شمال نیست این هوای شرجی گرمازده و عرق 

  جنوب.

و با کسی مثل علی مقایسه نکن... بابات  روقت پدرت عسلم، هیچ تمدن؟!_ 

یا حداقل جوری  ذاشتتنهات نمی  جا تمدن اون بود که این  .مرد خاصی بود

من بعد درخواست  بستی. که بعد از این همه سال بهش دل می  کردرفتار می

ای ابطه بابات بله رو دادم، نه مستقیم حرف زده بودیم نه بیرون نه هیچ ر 

و  دیده بودم، خدابیامرز مادربزرگت  وولی همسایه بود، رفتار و احترامش 

همه این ، خدا رحمتشون کنه هر دو رو... تو  بود... آقا ،کردخشک می ر و ت

مثل ُسنبه قورت  تهقیاف دهسال با علی در ارتباطی پسره پیشنهاد می

  حاال چه خاکی به سرم بریزم. دزنداد می مامان جان... ،هاستداده 

کند، آماده دوش گرفتن است و من محو او. حق با وسایل را مرتب می 

  منیر است. ماه 

از کجا بفهمم از کسی  اصالً  _ خب چکار کنم؟ من هیچ حسی ندارم... 

  من چمیدونم اینا رو آخه....؟ میاد خوشم

  کند قبل از حمام.موهایش را شانه می 
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اگر دو طرفه باشه که   ...گهباالخره حست بهت می فهمی_ خودت می

پا نذار تو همچین  ست اصالً اگر دیدی روزی حست یه طرفه عالیه...

یادت نره، مردی که بخوادت با نگاه اول خواستت و   واین ای...رابطه 

یه  خوانمردا خودخواهن، انحصاری می  عسلم... کنه،برات جون می 

  اون کولرو خاموش کن.  بزن. رو بود قیدشن جوراگه این  ...وزن

، نهایت رویاپردازی من به برادر منصورخان  کنم دست زیر سر چلیپا می

  هاستخوشم بیاید یا حسی داشته باشم، نه! بیشتر چون مدت  کهبوده، نه این 

مادرم از پدرم  هایبدی هم ندارد، کمی شبیه تعریف  ه  پیگیر است. چهر

  است.

ً . فکر میایممنیر رد کرده دیگر را یا خودم یا ماه های گزینه  چه   کنم واقعا

اش باید مهم باشد؟  قیافه ...؟! مردی خوشم بیایداز آید اگر حسی پیش می 

  اخالق؟!پولدار باشد یا خوش 

  ش.فکر نکن یا خودش میاد یا نامه  قدر_ این 

  دقیقه؟۵آید، فقط پیچ بیرون می حوله

  نرفته اومدی. ...خوردیمی  _ منیر جون حداقل خیس

  .کندموهایش را خشک می 

 ؟ کردیبه چی فکر می. زهرا  ،_ دوش گرفتن با حمام کردن فرق داره

ً  که_ به حرف شما، این    قراره از چه مردی خوشم بیاد. واقعا
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و خالی کن از این نگران نباش، ذهنت . عشقم لرزه،دلت می  وقتشه_ ب

یه دو ساعتی هست ، زهیر ه  یه زنگ بزنم عم  بخوابی...چیزا راحت 

 .خبرمبی

 

  اَرکان

  

هم   آن، خوابی که بعداز چند روز به سراغم آمد. پرمهراسان از خواب می 

زهرا در خوابم بود، دست در دست مردی که  .مغشوش و آزاردهنده

کنار  . مگر برای من خوابی بدتر از این خواهد بود؟ زهور من  شناختمنمی 

  دیگری؟!

دیشب به سعید گفتم که نخواهم آمد، اما با این خواب و پریشانی تحملم  

  آید بمانم.نمی 

  برادر؟ ،_ خوابتون آشفته بود 

فهد نشسته میان تخت زانو به بغل گرفته است. تمام دیروز و امروز او را  

دیروز   از جلوی چشمم دور شود. از خواهمام. نمی داشته  کنار خود نگه

هر چند   .های مختلف به سرای ابواحمد زیاد شده استآمدها به بهانه وفتر

اند اما صحبت از اتفاقات خانه از مراودات هرروزه منع نشده هایزن

برای اهل آن، بیرون از حریم،   درون این ویله)خانه بزرگ، عمارت(

  ناگفته ممنوع است. 
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  ،بمانم   تونمن نمی فکر کنم بیشتر از ای ...شهوقت همین می _ خواب بی 

  وقت رفتن شده، با من میای؟ فهد...

  کنم برای دستانم. تنم به عرق نشسته. می  گاهنشسته و زانو تکیه 

؟ ابواحمد دیشب سر نماز  شهبیشتر نمی هااگر حاال بیام حرف ؟_ ایران 

  .کردگریه می 

پدرمان  هاینشیند. شاید این اولین بار است که فهد اشک نگاهش به غم می 

از سر چیست اما   هاآن اشک  دانم . من می بیندرا هنگام شب و نماز می 

  او...

  .شهست که رها میحرف بعضی باد معده  فهد... ،_ برای خاطر تو نبوده 

بیا با من هم نبودی داخل هتل مثل   باید برم... جاآرامش از این بدون تو بی 

از شعرهایت هم برای   دوری... هاحداقل از زن صفت  تنها باش... جااین 

  خوانی.من بیشتر می 

،  بودم مالیم می قدر. اگر پای فهد در میان نبود بعید است این زندلبخند می 

  طبع خاندان ماست. اما جنس او جدای از دیگران است. فهد شاعر لطیف

برای اون که قرار هست نشانم بدین شعر بگم از احساس   خواهی_ می

  شما؟

و   گذاردسر من میبه ، سرریزممی همو موهای زیبایش را به  شومبلند می 

  آغوشاش میان دیشبش و لرز شبانگاهی هایست. بعد از کابوس این عالی 

  من.
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ً  ،زهور من _ این هم پیشنهاد خوبی هست...   شعر دوست داره. حتما

  آگاه است. رکانام از سر دل اَ . اولین کسی از خانواده زندنگاهش برق می

زنی رو با این   رکانگفتن که برادر اَ اگر یک روز به من می ...؟ _ َزهور

 .شدی باورم نم کنناسم صدا می 

برو با مادرت حرف   روی نکن تو مسائل خصوصی من...زیاده  شو! _ بلند

  بزن.

  .فهمملرزانش می  هایکند، از لب بغض می

  ...جوریهبدون مادرم چ  ،_ برادر

  ست.و تنهایی  کسیفهد نه فقط مهرمادری که از سر بی ش بهاوابستگی 

_ طوالنی نیست، کارهات برای اروپا درست بشه تو رو با مادرت  

  .زنه، ابواحمد حرفی نمی فرستممی

بعد مادرم دلش به کسی بسوزد او   هایشاین را مطمئنم که اگر میان زن

به غربت و   سوزدمادر فهد است. نه دوستش داشته باشد، فقط دلش می 

   تنهایی او. 

  این قوم. ریزنبمونه زهر به تنش می  جا، اینبرم_ فهد رو می 

  ام خداحافظی. آمده   گوید.و ذکر می  گرداندتسبیح می 

مهاباست ابوفاضل عجول و بی  پسرم... ،_ دلم از بودنت گرم بود 

  کارهاش.
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شود؛  آورد و من باز هم حالم دگرگون می خدمتکار خانه قهوه می  ،نسیبه

  عربی. ه  زهرا و بوی قهو

ل من رو با   ابواحمد... ،_ اول و آخر که من ماندگار نیستم  خودت گفتی گ 

نه  فهد که نباشه بگذار این قوم هر کار بخواستشو .باد و خاک و آب خلق شد

  .کنهخودش شده راه پیدا می  آبرویابوفاضلم برای حفظ  .بکنن

ام، فقط در حد سالم، سرسنگین است برای دیده  ندرته از دیشب او را ب

  ضرب دست دیروزم.

قوم به تو   تو به احمد نیاز نداری اما اون به تو نیاز داره... ...!رکان_ اَ 

  نباشی...نیاز دارن، حتی ابواحسان هم تو 

  ، جانشین احتمالی بعداز خودش.گوید، عمویم را می خوردحرفش را می

بردن،   دره سالمت ب از من این طایفه سرقبل  .پدر  ،نباش ها_ تو نگران این 

  ها، این میادن جوشه جز برای تو و پسرا ب رکانخون اَ  .هم خواهند برد بعداً 

  ؟فتادنمگر از دیروز مثل موریانه به جان خانواده نی

  از پایان شب باید بروم.. قبل گذارم فنجان خالی را داخل سینی نقره می 

  پسر.  ،_ من فقط نگران تو و تنهایی توام 

  ست از یک تغییر.دنبال اثری اش به نگاه خیره 

پدر، درنهایت یک انسان روی زمین کمتر، به حنیف و محمد   ،_ نترس 

  بسپار بیشتر زاد و ولد کنن.

  ظورش تنهایی من است اما...من   دانممی
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  اما... اشتباه کردم با نامزدی دختر فارق، فراریت دادم...  دونم_ می

را برای دم رفتن  ها، او همیشه بدترین حرفشومکالفه از جا بلند می 

  .گذاردمی

دو فرزند داره، من خودم میلی به    ناون دختر ال  .شیخ ابواحمد ،_ بس کن 

 . خودت رو سرزنش نکن زندگی زناشویی ندارم...

  پدر. ،دم رفتن نگذار تلخ باشم

  زهر به کام ما. شودست، گویا ته این دیدارها میاین همیشگی

، عجیب از صبح هر دو  شونددر بسته نیست که حنیف و محمد وارد می

  . چرخند.پدر می خانه را ترک نکرده و در سکوت اطراف 

  برادر؟  رید،_ دارید می 

  افتد.. نگاه هر دو به هم می دهمسر تکان می

که   زدنامروز دوستانمون زنگ می   _ اگر برید کی اوضاع رو سامان بده؟

  چه اتفاقی افتاده.

  ه  تصمیم عجوالن ه  . این است نتیجکند می  أییدگوید و محمد با سر تحنیف می 

  ابوفاضل.

که تکی نبوده، کسی هم که حرفی نزده، پلیس وقتی پیگیر نشد چه _ کار 

جواب تعدی با خون   دوننتو این سرزمین همه می   ربطی به دیگران داره؟

  .جاستبی  ؤال، س شهفقط شسته می
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کند. این مهر پدری  رفع دلتنگی می  دانمپدرم نگاهش به من است. می 

  عجیب است.

ردم فقط بگو... شما دوتا هم عقلتون  _ پدر هروقت فکر کردی نیازه برگ

  زرنگ باشین... بندازین... کارهرو درست ب

  ؟!رکانزاده اَ نه شیخ   ...دیده نور ،_ مثل این 

  را، بیشتر از همه این کار دامن خودش آیدابوفاضل با توپ پر داخل می 

  شیخ ابواحمد راشد.  ه  گرفت، آبروی فهد یعنی آبروی خانواد

  مثل من...  ،ابوفاضل،  _ بله

  پدر را دارد.   ه  ایستد. نگاه این پسر همان کینفاضل کنار پدرش می 

جمع مناسب فاضل  حنیف... ،ش_ این بچه رو بفرست پیش مادر یا دایه 

  نیست.

تکلیف تعیین   جانش هنوز پدرش نمرده که عمو. حنیف ،_ بشین سرجات

  رزاده.کنه برای برادمی

  گیرد.درد می ها، سرم از شدت فشار رگشوماز جایم بلند می 

عرب و رسوماتش رو داری آیا یادنگرفتی   ادعایتو که   ،_ ابوفاضل 

به   دیخوب بدعت یاد می  برادر و عمو رو جلوی پسرت تحقیر نکنی؟

  عموجان برو پیش دایه. ،فاضل نسلت...

نطفه خفه ، در شدن دربسته ازکند، کالم ابوفاضل قبل پدر سرفه می

  .شودمی
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  برید بیرون. ترها_ کوچک 

  .برندحنیف و محمد دست فاضل را گرفته می 

پسرم؟ فکر نکن که   ،این چه کینه و نفاقی هست که داری...؟!  _ احمد

که    گیریمو ما از علقه یادمی  هبرادرت رکان. اَ دونهابواحمد پیر شده و نمی 

  .ترهم خودمون مه همخون ما از

اما   دادمنگاه تحقیرآمیز احمد را اگر جای دیگری بود پاسخ می 

  ست نزد او دعوا کردن.حرمتی بی

  . بینیدخوبی می رکانشما فقط در اَ  !...پدر_ بله،  

را دوست دارد و   رکانکشید که پدر اَ افتم که او جیغ می می  مانیاد کودکی

  من را نه.

، اگر کنار هم بدون کدورت و کینه  انخوبی_ پسران من همه سرشار از 

بایستند. تو برای من مثل دست راستی که اگر نباشی این تن سالمت  

  نیست.

  قلب و روح شماست؟ رکانپدر... و کی هست که ندونه اَ   ،_ بله

  

  .گردمهرجا الزم بود بگو برمی  .شیخ، _ من باید برم 

همیشه از دیدن نگاه ابواحمد به من  ایستد، نگاهش مثل ابوفاضل کنار می 

بین   اگر روزی پدر شوم من هم فرزندی از دانم. نمی شودغمگین می 

@Vip_Roman



ولی فرزندان زهرا هر   دانمفرزندانم را بیشتر دوست خواهم داشت؟ نمی 

  چه باشند برایم عزیزند.

   نور دیده. ،_ مراقب دلت باش 

  فهد جان. زاده...شیخ  ،_ خوش اومدین 

صبح شده و   .، سعید در اسکله منتظرمان استشویمقایق پیاده می از 

اند و صفیرکشان درحال مرغان دریایی باالی سرمان با هم مسابقه گذاشته 

  اند.ماهیگیری که به ساحل برگشته هایکسب روزی از قایق 

سعید بیشتر از همه   فهد میان آغوش مهربان سعید است. از میان برادرانم

  من به فهد نیست. ه  عالقه ارتباط بارد و بی او را دوست د

  دل طاقت نیاورد؟، _ قرار بود بمانید 

دوان به  هیچ، پاهایم دوان  رودافتد، دل که می _)نام یار که در سرم می 

دو بال برای پرواز به   شوندنگویم که می هایم، از دستدودسویش می 

  سویش.(.

برای اشعارش. هرچند که   ،ایبشوم نمونه همخوانمی  .کنمبه فهد اخم می 

  .گویدزیبا و لطیف می 

تو که بهتر   .سعید ،وقت طوالنی نبودههای من هیچبرنامه  _ کافیه...

  در لحظه باید بود. دونیمی

پیچد که زیادی ظریف است و دوست فهد شانزده ساله می ه  دست دور شان

  . کندو کنار گوش فهد نجوا می خنددداشتنی. می 

@Vip_Roman



  _ هنوز که نرفتن؟

گویا هزاران   رسندهم می، این دو هربار بهگیرمنجواهایشان را ندید می 

سعید هم   ه  فهد حتی از فرزند فوت شد کهاند با این سال در تب دیدار هم بوده 

 هارفیق و دوست هستند که ساعتو است اما بیشتر شبیه د ترکوچک 

  با هم حرف بزنند. توانندمی

. فهد عقب نشسته و من کنار سعید، خسته از  کندماشین را روشن می 

  های این روزها.خوابی بی

  _ نه اما غروب پرواز دارن برای تهران.

ترم تا ماندن در کیش. دلم  قرار است به تهران بروم راضی کهاز این 

  ندارد. آرامش

  خبری شده؟ ،_ سعید

  . دانمری هست که نمی خب گویدحس ششمم می

  _ از پریشب تا حاال خبر جدیدی نیست.

  کند که درحال گوش دادن آهنگ است.از آینه به فهد نگاه می 

  .گماین عزیز کرده رو می...؟! _ حالش چطوره

ً  شوماش می خیره باز هم  که چشم بسته و با هدفون مشغول است. حتما

  های اوست.ست که منبع الهام  «نزارقبانی» اشعار

شبانه و دوری کردن و تنهایی رو کم کنم، بله حالش   های_ اگر کابوس 

  .کنهخوبه، داره شعرهای نزار گوش می 
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روشنایی در   نهایتبرایم یعنی بی  زندباز هم به دنیای لطیفش سر می  کهاین 

  او. ه  روحی

  طلوع کرده.  . خورشید کامالً رسیمبه هتل می 

بلیط برگشت که ملغی شد،   .سعید ،برای ما بگیر  ترک اتاق بزرگ _ ی

 هام رو درست کنم.برای تهران بلیط بگیر تا برنامه 

  برادر؟  ،اتاق گرفتید جا_ شما این

آمیز فهد با دیدن هتل جالب است، یک هتل سه ستاره نگاه و لحن تعجب

 ً   .کردچیزی نیست که او فکرش را می  قطعا

  _ بیا پایین، تخت داره و امکانات چه فرقی داره؟

حس  شودهنوز هوا خنکای صبح را دارد. اما هنوز طعم شوری هوا را می 

  حس کند، رطوبتی با طعم دریا.  تواندکرد، این را فقط یک دریانشین می 

و من عجیب حس آرامش دارم، چیزی مثل حس   آوردسعید وسایل را می 

حتی فکر من از   دانمکنم، هرچند میشماری میخانه. برای دیدنش لحظه 

دوست  ه  ، من برای او شیخ عرب هستم با یک محبوبگذردی سرش هم نم

  داشتنی. 

بار  آخرینکه  رسدهایی می اختیار نگاهم به پلهو بی  شوموارد البی می 

 خوردنگاهم به نگاه زنی گره می  جازهرا با سر به هوایی پرت شد. همان

  برق خاصی را که دارد ببینم.  توانمکه آشناست، حتی از این فاصله هم می 

  _ چرا ایستادین؟
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  باشم.  گرفته باید تصمیمم را اجرایی کنم. تعلل چیزی نیست که یاد

  _ با سعید برو به اتاق تا بیام. 

برای ورزش این ساعت از اتاق خارج شده  رسدمی  نظره  زهرا بمادر  

  سواری متعلق به هتل وجود دارد.کوچک دوچرخه ه  باشد، یک محوط

  .خیره ب تون_ سالم صبح

ای کنم. این مکالمه به او معطوف می  سپشننگاهم را از فهد و سعید کنار ر

  اش را داشته باشم.نیست که برنامه 

  .خیره سالم، صبح شما هم ب_ علیک 

من شبیه مادرش    ه  اندازد، پس عروس آیندلبخندش من را یاد زهرا می 

  .خنددمی

_ فرصت نشد اون روز برای نجات دخترم ازتون تشکر کنم، اگر نبودین  

 ً   . شددچار دردسر می زهرای من حتما

  هم با یک زن. آن. شومبرای اولین بار در یک مکالمه دستپاچه می

  هواست...به _ زهرا کمی سر

ام. نگاهش  گفته  ایچه جمله  فهممنشیند، تازه میاخمی میان دو ابرویش می 

دیگری را برای این دیدار داشتم. چند سرفه  ه  است و من برنام ؤالپر از س 

  ست که شده.کنم، کاری می

  زاده... درست گفتم؟شیخ  کنید،خوبی فارسی صحبت می_ شما به
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که من  سانیبرسم، این زن مانند دیگر ک نظره کمی جدی ب  کنمسعی می

  ام نیست، صالبت خاصی دارد. دیده 

  _ بله، مادر من یک ایرانی بود، یک زن بختیاری.

  . شودلبخند جایگزین اخمش می 

بود؟ عجیب نیست که   ها_ چه جالب، پس ایشون هم مثل من از بختیاری

ً  قدرفارسی شما این   زبان بختیاری رو هم بلدید؟ خوبه، حتما

  .دارمبا او در مسیر حیاط هتل قدم برمی  کنمحواس که جمع می 

زبانی نداشت در کویت تا محلی حرف بزنه، پدرم اما فارسی _ مادر من هم

  .گفتبلد بود، با او با این زبان سخن می

ً  !_ چه جالب ً کوچیکه، یه زن بختیاری با یک شیخ کویتی... ح دنیا واقعا   تما

یه   زن شجاعی بوده که حاضر شده با یک غیرایرانی وصلت کنه...

  زبان و مردم دیگه. فرهنگ دیگه...

ست دیدن زنی از دیار نشیند، من هم. حس خاصیمیان آالچیق در سایه می 

  کنمگاهی فکر می  با همان صالبت و قدرتمندی... شاید شبیه او مادرم

ای به  ستیز و زنانی که عاطفه مادرم بیشتر یک مرد بود میان قومی زن 

  یکدیگر نداشتند.

ً ،  _ بله خود پدرم را   ه  به خواست مادر من بسیار شجاع بود... اما حتما

  انتخاب نکرد.

  شناسد. شود، برای زنی که نمینگاهش غمگین می 
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 وکردین من حتی خودم هیچ دقت  تر بوده باشه..._ پس خیلی باید سخت

  معرفی نکردم؟

اش درست به شیرینی  . مدل بستن شالش قشنگ است. چهرهخنددریز می 

  ، او قرار است مادر من هم باشد. ستزهرا

اهل   زنهحتی فامیلمم داد می  منیر بختیاری مادر زهرا هستم..._ من ماه 

  کجا و چه قومی هستم.

  کنم. سری به احترام خم می 

راشدالحربی هستم، فرزند شیخ ابواحمد... اجداد من همیشه  رکانهم اَ _ من 

  ساکن خلیج بوده و حال ساکن کویت هستن. 

، زهرا  کردمادبی بود اگر تشکر نمی _ خوشحال شدم از دیدنتون بی 

  شما نجاتش دادین و مدیونتون هستم. دارایی منه... ترینبزرگ

  که برود. شودبلند می 

 ً   خانم بختیاری. ،یدصبر کن  _ لطفا

  باقی حرفم را بزنم. شودخیره منتظر می 

  _ من قصد داشتم با شما یک صحبت خصوصی داشته باشم.

  ؟!رکانآقای اَ ، چی ه  _ دربار

دست کردن نیستیم، حداقل مردانمان اهل خجالت کشیدن و دست هاما عرب

آییم چرا که مرد باید  ، محکم بار میشویمچنین هستند، ما با غرور زاده می 

صبور باشد و محکم، مرد باید بتواند دنیایی را مدیریت کند، ما تربیت  
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دنیای ما پر از مجهوالت است و دنیای   کهکه مستقل باشیم. این  شویممی

خود و قوم به تودار و متکی هاییچون ما انسان دانددیگران کمتر از ما می 

یعنی پوچی.  نبدون خانواده بود  های خود هستیم. برای یک عربو قبیله 

گویم بهترین هستیم، نه! ما پر از رسم و رسومات و خوب و بدیم، پر  نمی 

ایم. خجالت نکشیدن برای  اُخت شده هاپا گیر، اما با آن واز هنجارهای دست

  .هاستها نیز یکی از این داشتن بهترین 

 َزهور من و زهرای شما. ه  _ دربار

نگاه و رفتارش هیچ اثری از شوکه شدن ندارد، این منم که شوکه از  

  .دهم. اما بروز نمیشومواکنش خونسرد او می 

  این تغییرات تو سفر زهرا؟ ه  هم...؟ _ کار شما بود

  آیند. کم از هتل بیرون می سر جای خودش. مسافرین کم نشیندمی

من یک رستوران   تر صحبت کنیم...ی خصوصی هست جای ش_ اگر امکان

  سنتی عربی رو مد نظر داشتم برای صرف ناهار.

  .گیردکند اما نگاه از چشمانم نمی سکوت می

از رفتن بریم آکواریوم زیر آب، چندمین باره که  _ به زهرا قول دادم قبل 

  .جادیگه فرصت نشه بیاد این  هاولی شاید مدت  رهمی

ً زنممی   ناخودآگاه لبخند مان روزی در خانه  ، دخترک ظریف طبع من، حتما

  کنم. آکواریوم نصب می 
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کوچک را ببینه... اگر وقت دارید در   های_ شاید روزی بیشتر از این قایق 

  اتاق من صحبت کنیم یا هرجا که شما در نظر دارید.

ً  امروز ها را خواهم رفت، هیجان دیدن زهرا حین دیدن ماهی هابا آن  حتما

  از دست بدهم. توانمنمی 

جواب   ترین جا همین آالچیقه...آرام  فعالً  نظرمه ب _ زهرا هنوز خوابه... 

  تمام این تغییرات کار شما بود؟ ...رکانزاده اَ شیخ  ،ندادینمن رو  ؤالس 

و سربند را هم.   کنمای جز صداقت نزد او ندارم. عگال را باز می چاره

  کنم.ریخته، زیر نگاه او مرتبش می  همکمی موهایم را به 

  در جوابتون... یک باران در پیشه.  _ ببخشید... هوا کمی دم داره احتماالً 

کار سختی هم نبود... من زهرا دختر شما رو دوست    من بود...بله کار 

  دارم.

  ست.دهد، موضوع حاال جدیبه پشتی تکیه می 

  _ اما شما که نامزد دارید، به زهرا گفتید.

  کند.حالت سرد و سخت نگاهش حتی یک مرد را هم عصبی می 

هست، گفتم  از من پرسید آیا کسی رو دوست دارم و زنی در زندگی من   _

  است. خانم آن زن و محبوب زهرا که هست...

  .رکاناَ   جناب ،ها زهرا رو دوست دارن_ خیلی

دوستش   هاکنم، چرا باید خیلی این حرف را ندارم که اخم می ظارشاید انت 

  داشته باشند کسی که متعلق به من است.

@Vip_Roman



یک عالقه  خوام، _ فقط دوست داشتن نیست، دختر شما رو برای خودم می 

  از قلب.

_ زهرا خواستار کم نداره... از وقتی که بالغ شد... البته خواستگار  

  اگر منظورتون از خواستن، خواستگاری کردنه. خارجی تا حاال نداشته...

فکر کنید آدم   خوامتعلق... نمی  خانم... ،_ چیزی بیشتر از خواستگاری

برداشت  جوردن دارم این بوزورگویی هستم، شاید چون عادت به رک

  ست که خواهان او هستم.اما زهرا اولین و آخرین زنی   کنید...

کند.  و عرق را با دستمالی پاک می   نوشدهمراهش می  ه  ای از آب قمقجرعه

  های دیگر.پیچد، خواستگارهنوز ابتدای حرفش در سرم می

  اینا رو؟ دونه_ زهرا می 

  دهم.سر تکان می

حتی در این چند ماهی که اطراف او هستم متوجه حضور من   ..._ نه ابداً 

من سیگنالی جهت برقراری ارتباط ارسال    نشده، یعنی اهمیتی نداده...

  نکردم.

  . شوداز سختی نگاهش کم می 

گفتم که خواستگار زیاد  مهم زهراست...  ...؟_ پس چرا اول به من گفتید

زهرا و بعد   ه  ول عشق و عالقداشته و داره تنها شرط من برای پذیرش ا

  ازش دور بمونم. تونمنزدیک من بودنشه... نمی 
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شرط او بعداز عالقه زهرا زندگی من در ایران است.   گویدمستقیم می 

  ام. به این فکر نکرده  وقتهیچ

  ...؟کنید_ یعنی اگر زهراخانم قبول کند، شما هم قبول می 

با مردی درحد  حاله اون تاب_ شرط دوم هم بود، اما اصلش دخترمه... 

... اگر  رکانآقای اَ   ،دختر تودار و سختیه شدته زهرا ب صمیمیت نبوده...

، دو روز پیش علی  شناسیداین مدت اطراف زهرای من بودین علی رو می 

  هم از زهرا خواستگاری کرد...

  ادب و...، آن پسرک بیشودمنجمد می  هایمخون در رگ

  شرط عالقه و انتخاب زهراست..._ البته که برای همه 

  کنار زهرا بوده، اگر... ها، علی سال شودفکرم مشوش می

  ، این یعنی پایان کالم.شوداز جا بلند می 

  از من بدونید؟ خواید_ نمی 

ام. حتی که دیده  هاییاین زن هم مثل زهرا عجیب است، خالف تمام زن

  نپرسید که من چه کسی هستم.

شغل و چه میزان دارایی دارید همه مربوط به زهراست،   شما چه که_ این 

تا وقتی خودتون   به من گفتید... کهممنونم از این   ای ندارم بدونم...من عالقه

اما... دختر من رو آزار ندید... این برای من از    کنم.بگید من سکوت می 

هام  بچه من با چنگ و دندون از  .رکانآقای اَ   ،ترههای دنیا مهم تمام داشته 

  کنم.مراقبت می 
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  هاگویم، جای زخمچه می فهممشنوم، حتی نمی باقی کالمش را نمی 

فرزندت را با  که، این فهمماین را من خوب می  ، چنگ و دندان...سوزدمی

سمت ورودی هتل  محکم به که من این زنی را  چنگ و دندان حفظ کنی...

  نظرمه منیر بختیاری ببعد از مادرم، ماه  .را دوست دارم داردگام برمی 

  تواند باشد.زن می ترینشجاع

  فهد؟، _ یعنی تو یک دست لباس غیر از دشداشه نداری که به تن کنی

کند. من لباس سنتی خودمان  عگال در دست مانند انسانی خطاکار نگاهم می

که  جوانی در سن او کمی بروز باشد آن هم جایی کهرا دوست دارم، اما این

  در چشم نیست درخواست عجیبی نیست.

شلوار و   ...پوشنلباس رسمی می  جاهمه اون  ، برادر._ من اهل مد نیستم

  تیشرت ندارم.

  کند.موهای مواجش را زیر سربند مخفی می 

بهتر است بندم، در این هوای شرجی شاید من هم های سرآستینم را می دکمه 

  دشداشه به تن کنم. 

شلوار جین و یک   هاتونمن داخل لباس . ..جان برادر  ،_ هوا بیرون گرمه

البته اگر حبیبک پسند   ...ترهبرای تفریح راحت تیشرت مارک هم دیدم...

  کنن.

را سفت کنم که متلکش را   هایمتا بندهای همیشه شل کفش  مشوخم می

کردن یک لنگه  و پرت  آوردنالعمل من دراولین عکس  خندد.گوید و می می
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بخندم یا   دانمنشیند. نمی است که درست روی باسنش می  هایماز کفش 

  عصبانی شوم از این شوخی خارج از سن او.

 پوشممی  من بیشتر مواقع کت و شلوار به من متلک ننداز... ،_ پدرسوخته

  نداره. جان این ربطی به دلبری و زهرا

گویی هستیم، اما  طبع و بذله مردمان شوخ ها، ما عربشودلبخندش جمع می 

نظر موقعیت برتری وجود داشته باشد،    سنی خودمان، مگر از ه  فقط در رد

  هم نه موقعیت مادی، اولویت همیشه به احترام سن افراد است. آن

  فقط خواستم شوخی کنم.ر. براد ،روی کردم _ ببخشید من زیاده 

  .رومیک بلوز مناسب می سراغ شلوار جین وبه

راز   ه  سال، دربار۳۶سال داری و من۱۶اما تو فقط .فهد ،_ شوخی سرجاش

  شوخی نکن. وقتمن هیچ 

  .کندرنگش را صاف می ابریشم کرم  ه  و دشداش  دهدسر تکان می

  _ ببخشید. 

کت و شلوار است اما چنین   از ترراحت هاکنم، این را عوض می  هایملباس 

  ست.، زیادی غیررسمیپوشمر می چیزی را کمت

  _ شما خوش لباسید، کاش من هم به بلند قدی شما بودم.

کند. میان فرزندان پدرم فقط  کنم که با حسرت نگاه مینگاهش می  آینهاز 

من قامتی بلند دارم که بعید است به خاندان پدری رفته باشد. مادرم زن 

 چودرشت و زیبا، صورتی سفید هم بسیار زیبایی بود با چشمانی مثال آهو، 
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یاد دارم روزی را که میان دشت زیر نور خورشید خوب به  برف و هنوز

های بلندش که روی صورتش افتاده بود. حتی  مژه  ه  نشسته بودیم و سای

کوه درحال دویدن   ه  وحشی میان دامن هایلبخندی را که از دیدن اسب

  .بودند. مادرم زیبا بود و شجاع، تا دم آخر

  ... بینم_ تو قد من رو نداری اما چیزهایی داری که من خودم در خواب نمی 

   اگر حاضری بریم.

تا این حد به درک این دو کلمه نرسیده بودم،   وقتهیچ «، نور  دیده»

اما هرگز تا بدین لحظه  . کنار گوشم چنین زمزمه کرد هاابواحمد سال 

ای  زنده هایمیان طیف رنگ  نمبیکه او را می نفهمیده بودم یعنی چه. وقتی 

لبخند پر از زندگی و چشمانی که از مهر و عاطفه    آنبا  .که به تن دارد

کودک   از مادر  وقتی به کودکی که افتاد روی زمین و او قبل  زند.برق می 

  به کمک شتافت و حاال سعی در خندان طفل دارد.

  _ خودشه؟!

ها به داخل راه  خورشید از پنجره نشیند. نور دست فهد روی بازویم می 

عروس  چوهم هاآن که او میان  هاگشوده و این یعنی رقص رنگ 

  درخشد.می

  محبوب شماست؟ ،_ اون دختر پر از رنگ و خوشحال

  تواند ببیند.دهم. حتی میان این جمع در هتل فهد هم او را می سر تکان می
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 هاشسمون و ستاره از آ مات_ عیناك أجمل من السماء ونجومها! )چش 

  (ترن.قشنگ

  ، برای شانزده ساله بودن زیادی بزرگ است.کنمخیره به فهد نگاه می 

  تفریح. کمه ی  باید بریم... _

. کارم شودبه در و دیوار خیره می  کنمخندد وقتی نگاهش می آهسته می 

  .ندازدجایی کشیده که یک نوجوان من را دست بیبه

  مراقب رفتارت باش.  ،زاده فهدشیخ _

  لحنم بیشتر سرزنشگر است تا تهدید کننده. 

  عسلم؟ ،_ زهرا

و سری  زندمنیر، لبخند می ، من و ماه خوردنگاهمان در هم گره می 

. فهد را  گیرد. زهرا هم رد نگاه مادرش را می دهمعنوان سالم تکان میبه

زهراست که فاصله را کم  سمت خروجی، این و خودم هم به   رانمبه جلو می 

  کند.می

، نبودین چند روز اگر آقا سعید  خیره روزتون ب ...رکانشیخ اَ  ، آقای_ سالم

  کردم رفتین.گفت فکر مینمی 

. برق خاصی در  لرزدافتد، یک لحظه از نگاهش دلم می نگاهش به فهد می 

  . رسدنمی  نظرهساله ب۱۶ آید، فهد با تمام ظرافتش ابداً چشمانش می

  بله نبودم برای آوردن برادرم فهد به کویت رفته بودم. _ سالم علیکم...

@Vip_Roman



درحال مقایسه است، دنبال شباهت،   دانم. می گرددنگاهش بین من و فهد می 

  نیست. مانالبته که هیچ شباهتی بین 

  شما هم با ما همسفرید؟ زاده...شیخ ،_ سالم

  _ بله افتخاری خواهد بود.

  .رکانزاده اَ من فهد هستم، برادر شیخ هاخانوم_ سالم 

کند و زیر نگاه متعجب من فقط لبخند  فهد به فارسی سالم و علیک می 

تیوتای    بوساندازد. سعید دم در یک مینی ای باال می و شانه  زندمی

  توریستی ایستاده است. 

برای   رو به انبار هتل سپردم مشکلی هاچمدان  ._ بفرمایید، خانم بختیاری

  تحویل اتاق نیست.

آخرین باری که سوار چنین ماشینی شدم کی بوده، شاید فقط  دانمنمی 

یکی برای جایی بخرم، برای تست   خواستموقتی می  آن هم باریک 

 و چیزی در نشینداش. زهرا کنار مادرش می راحتی

هایش از گل انداختن گونه  شودوقتی متوجه نگاهم می . گویدگوش او می

ما بوده است. فهد در انتها کنار پنجره است. حتی    ه  فهمید دربار توانمی

صندلی بنشینم، سعید به کمکم   همهبین این  شودکه کجا می  شومگیج می 

  .آیدمی

  .جابیاید این   ،زاده_ شیخ
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  ه  شرکت من در برلین است. برای ارائ ه  ، شمارخوردام زنگ می گوشی

  تا شب پاسخگو نیستم.  گویماند که می ها تماس گرفته طرح

تر سمت راست و من عقب  ،اندزهرا و مادرش یک صندلی جلوتر نشسته

افتد، آدم عاشق حسود ناخودآگاه نگاهم به فهد و زهرا می . سمت چپ

. با آن  شود، حتی شده فقط یک فکر باشد. فهد متوجه نگاهم می شودمی

که  هاجذاب است. از آن سیما و سربند و دشداشه بیشتر یک جوان خوش 

 به خود بکشاند.   تواندچشمان هنرپسند هر زن و مردی را می 

، این روزها عجیب او را درک  شومبه انگشتر اهدایی پدرم خیره می 

عاشق بود  شوداین است که مگر می  چرخدکه در ذهنم می   ؤالیس . کنممی

  اما...کشیدم خون می وو سکوت کرد؟ اگر من بودم شده به خاک

، یک دفترچه کوچک به دست دارد درحال طراحی  کنم به زهرا نگاه می

ست پس دیدن کسی که  ، کار من طراحیرومجلوتر می  کمیه یک شکل. ی

  . کندکنجکاوم می  زندی طرح م

  _ تو طراحی بلدی؟

  ، یک پرنده.شودنقش کامل می 

  . امپرسیده ، آهسته  شودصورتش سرخ می 

  یعنی خب متفرقه، تفریحی. من طراحیه... ه  مورد عالق_ بله، کار 
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طرح   ؛، هیچ نقصی ندارد گیرمو دفترچه را از او می  کنمدست دراز می

خیز روی زمین  یک درخت، درخت خشکی که کمی دورتر از هتل نیم 

  افتاده.

  _ این درخت کنار هتل نیست؟

  به چشمانش خیره مانممی زند. و لبخندی عریض می کندزده نگاه می ذوق 

  کند وانگار خورشید درونش طلوع می  خنددهربار می ...؟!شوم یا لبخندش

  درخشد.می

  _ شما فهمیدید؟ چقدر باهوشید... محال بود کسی بدونه کجاست.

نه من که طرح آن درخت را برای یک تابلوی طالکاری شده در نظر  

  داشتم.

  _ چیزی شده؟

  کند. ه من را به دخترش شکار میآورد و نگامادرش سر عقب می

یکی به   آخه جالب بود آقای شیخ فهمیدن طرحی که زدم کجاست. ،_ مامان

  که من توجه کردم دقت کنه.چیزی

  _ قلمت رو به من بده.

  آنچیزی به پایان مسیر نمانده. فقط با خطوط نامنظم چیزهایی به جزئیات 

و   دهدشکسته آن لم می ه  الغری که زیر تن  ه  مثل گرب کنم؛اضافه می

  های خار اطرافش.بوته 
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زهرا؟ روی یک بوم   زنی،برای من طرحش رو می  _ مرگ و زندگی...

  .خرمکارت رو با این جزئیات می 

پیاده   خواهد. انگار کسی نمی اندساکتایستد. همه  می  هماشین روی اسکل

  شود. 

  خانم عندلیب... بپذیرید. ،_ این یک پیشنهاد کاری هست

سرخی  آن  ش و، لبخندزندنگاهش که برق می   ؛بیندفقط چشمانم او را می 

  .هایشگونه 

  ای نیستم...حرفه قدرابرای طراحی پول نگرفتم اون حاال _ من تا

  شدن است.وقت پیاده  ،شومبلند می 

بدم کی توان  ای هستم که بتونم تشخیص هم حرفه قدر_ من شغلم اینه، آن 

  داره.

مثل کودکی  دوزد اش را به من می زدهم، نگاه شرزنمیجدی حرف م

به ذهنم    بداههخطاکار. دوست ندارم خودش را دست کم بگیرد، این ایده فل 

چی و عنوان یک قهوه کافه به  ر آنچرا که نه، از کار کردن د. رسید

 دسته گوشتم را ب خواهماحمقانه است. نمی ،گارسون با داشتن چنین هنری 

  گربه بدهم. 

دنیا  هایآکواریوم  ترینها از کشتی کوچک برای منی که بزرگ دیدن ماهی

ای که ناامیدی زهورم  اندازه اما نه به  .آیدنظر می ای به ام کار بیهوده را دیده 

الی به پا شده وها در گل وقتی هوای دریا مناسب نیست و ماهی  بینمرا می 
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کف کشتی  هایبیش هستند. فقط تکان ونامساعد امروز کم جو  ناشی از

  و گرمای مرطوب هوا. شودباعث تهوع می 

اون طراحیش عالیه، اما قدر  _ خیلی ممنون که با زهرا جدی هستین...

  .دونهنمی 

صدای  شود.نگاهم از زهرا و فهد و سعید به مادر زهرا کشیده می 

، یک  کند م را پرت می زدن زهرا و ذوق کردنش باز هم حواس دست

از  شوم. نگاه بقیه هم به اوست. کالفه می دهدماهی که فهد نشانش می سفره

  .گویندچه می  دانمنمی  کهاین همه نزدیکی فهد به او و این 

  _ برادرتون شباهتی به شما نداره.

  برای این کار؟  کنید_ زهرا رو مجاب می 

  با او راحت باشم.  خواهم، حسی در نگاهش هست که میزندلبخند می 

بیکار بمونه، حتی اگر   تونهزودی به کار نیاز داره، اون نمی_ زهرا به 

  نیازی نداشته باشه.

بروم از گردن فهد بگیرم و   خواهدآید. دلم می فهد و زهرا می  ه  صدای خند

  های این دختر مال من است.بکشم کناری و حالیش کنم خنده 

  سالشه؟_ برادرتون چند 

  ما از پدر یکی و از مادر جداییم. سال داره...۱۶...۱۶_

نشیند، حاال سعید بین زهرا و فهد افتاده. خداوند درست  روی صندلی می 

  : الحسود و الیسود.فرمودند
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 ً وقتی هوا تا به این حد نامالیم است که نه   ستیک شیادی  _ این واقعا

  روخته شود.بلیط ف  ها هستند و نه سکون در کشتیماهی

 . من مسافرت دریایی زیادنشینممی هاهوا و تکان  کالفه از

. قرارمحتی یک قایق تفریحی در خلیج، اما از ابتدای حرکتمان بی  .امداشته

باشم. هنگام نماز است و ما هنوز   ترتر و آرام دوست دارم جایی خنک

  .آبروی 

  سیدی؟! _

ست . نگاهم به مرد جوانیشومنمیمتوجه تغییر جای مادر زهرا با سعید 

مارکی که پوشیده و لوازمش   هایکند کنار زهرا باشد، با لباس که سعی می 

  معلوم است وضع خوبی دارد.

  ...تونمگردن فهد رو بشکنم، این مرد رو که می  تونم_ اگر نمی 

  .شودو مانع از بلند شدنم می نشینددستش روی رانم می 

  بریم رو عرشه... بقیه هم خواهند آمد؟  ید_ بیای 

ای ایستاده  منیر هم طرف دیگرش، فهد گوشهایستد، ماه مرد کنار زهرا می

  و با آی پدش مشغول است. 

  متنفرم. آن خود_ از این کشتی و تفریحات بی

دست آن   رفتممی شدکاش می . امغر زدن رسیده ه  به مرحل  دانمخودم نیز می 

کیفیت بیرون  نمور و بی  ه  و از این دخم  گرفتمم را می اغزال ایرانی 

  .بردممی
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بگذارید تا زهرا خودش   _ خوب نگاه کنید، همیشه که ما نباید عمل کنیم...

  انتخاب کنه.

  _ اگر من را انتخاب نکرد؟

  .زندهای کدر کشتی، لبخند می شیشه  دریا از آلودخیره به آبی گل 

  که انتخابتون نکنه. گذارید_ شما نمی 

  آقا؟!  ،از من فاصله بگیرین کمهی شه_ می

خیره   کندبنشینم. مرد با تعجب به زهرا که مستقیم نگاهش می  توانمنمی 

  حرف سعید را.   فهمماست. حال بهتر می 

وقت ناهار شده ...؟ _ خانم بختیاری، زهرا خانم، با من میاید روی عرشه

  ریایی مهمان من هستین.اگر افتخار بدید یک غذای د

حرفی  دانممرد. نمی   آنلبخند خجول زهرا به من و نگاه جدی مادرش به 

از خواسته من مطرح شده یا نه و امیدوارم مادرش حرفی نزده   شانبین 

  باشد.

 ً   فهد برادر شماست؟! _ واقعا

  قدرآن فهد با سعید مشغول حرف زدن است و مادرش با تلفن. صدایش  

  .شنومسختی میضعیف است که به 

  زهرا. ،سال داره۱۶_ فهد فقط 

، شومدلخور می  ؤالشبرسم، اما از س  نظره ناراحت و عصبانی ب خواهمنمی 

در کافه، در   ؛همه مدت این  . امبه چشم این دختر نیامده   چرا که انگار اصالً 
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دیدن فهد نسبت به او توجه   بارهتل، در هرجای دیگر. اما او فقط با یک 

  .دهدمی خرجهب

  ناهار هستیم. شاتو صورتش سرخ. منتظر سفار شودچشمانش گشاد می

خب... من  من... _ ببخشید، منظور بدی نداشتم، خودش گفت چند سالشه...

  ببخشید. ... کنجکاو شدم...بینمهیچ شباهتی نمی 

بغض    گویدلرزانش می  ه  کند، چاناز شالش بازی می   آویزانهای با ملیله 

چیز او را برای خودم  من همه  دانددارد. مقصر او نیست که نمی 

 هایش. ها و گریه ، خنده اشتوجه  . نگاهش،خواهممی

. هرکسی به شودزیاد می  مانکنم. سکوت میان ام می خودم را مشغول گوشی

  خود مشغول است. کار 

بیای به دفتر من برای   زنمرسیدی تهران بهت زنگ می که_ زمانی

  قرارداد... 

  .پردمیان حرفم می

  آخه...  ، بلد نیستم...تونم من نمی  _ نه...

یا هرچیزی. او   من است، خودخواهانه و جبار ه  کنم. این برنامنگاهش نمی 

  خودم. ، در ارتباط با  خواهمرا جلوی چشمم می 

از درخت چندتا عکس   خوب گوش کن... ،زهرا  زنم،_ وقتی حرف می

  طرح بزن.   بده تا ارسال کنم. برای من ت روه ، شمارگیرم می

  را نداده است. آن اش را دارم، اما خودششماره
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ً بی  خوام_ آقای شیخ، من نمی  کارم در اون حد تابلوی   ادبی کنم، ولی واقعا

  ست.نقاشی و این چیزا نی

چندین و چند   ...جان دختر کنم،سالگی کار طراحی و نقاشی می۸_من از 

راشد  رکانشعبه جواهرسازی و جواهرفروشی در کل دنیا دارم، من اَ 

قابلیت از چه چیز به چه  تونمپس خوب می ...هابهترین  طراح جواهراتم...

که از تو چه انتظاری باید    دانمپس می چیز تبدیل شدن هر کسی را بدانم...

  َزهرتی. ،به من اعتماد کن داشت، تو هم خواهی فهمید...

.  چرخد، نگاه ناباورش میان صورتم می دهددهانش را قورت می  آب

طرح را اجرا   سکوت دور میز سنگین است. اما مهم این است که او بپذیرد

  کند. 

  _ اگر بد بود کارم چی؟

 هرگز نخواهد بود.  _ نخواهد بود...

 

 زهرا

  

  زهرا؟ داری،و برمی _ چرا داری وسایلت 

دیده و  آسیب هایش ، خوب است دنده گیرد گوشم از صدای بلندش درد می

فرصت خوبی   . دیروز به تهران برگشتیم. این چند روز،زندچنین فریاد می

ً بود  منیر  علی کار کنم. دیشب با ماه  ه  در کاف خواهمدیگر نمی  تا بفهمم واقعا
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انداز ندارم که یک خانه خوب پس قدرآن . درباره خانه و کار حرف زدیم

انداز بتوانم رهن کنم اما مادرم مثل همیشه راهگشایی کرد، گفت که از پس 

  ه  خان .که از ارث پدر خدابیامرزم داشته را برایم کنار گذاشته هااین سال 

ست که تنها وارثش پدر من بود و حاال متعلق به  ام یک ملک قدیمی پدری

ست که ماه منیر به فکر در اجاره بود و چند وقتی هامنیر، سال من و ماه 

اشته  نظر خودش از قبال من دل نگرانی ند افتاده تا بدهد برای ساخت تا به

  باشد.

  استع... خواممی  علی... رم،_ دارم می 

من که خواستگاری ...؟ چه خبر شده مگه...؟ کدوم گوری بری...؟ _ بری

   ...؟کردم، چه مرگته

در ورودی نشان  ه  کند خفه سر دهد، صدای زنگولفریادش را سعی می 

  آیند. اول صبح است. کم می ها دیگر کممشتری  دهدمی

  کنم. نگاهش میجدی 

کلماتتم خوب نیست، من از وقتی کیش بودیم   .علی جان ،_ سر من داد نزن

 دیگه مادرم راضی نیست... نمتصمیم گرفتم دیگه با هم کار نکنیم... ال

  وسط نکش. هم بحث خواستگاری

اند فقط من هستم و علی  کارگرها نیامده   هنوز ،آید صدای زنگ مشتری می 

، لباس امروزم را دوست  کنم یلباس کارم را مرتب مبا یک دست معیوب.  

  سنتی و رنگارنگ. هایدارم، سارافن و دامن با طرح 
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  تا حالیت کنم...  شهنمی  ن_ حیف ال

یک   .آیددنیای پرخشونت درونش بدم می  ، ازشوماز کنارش آرام رد می 

حاال ، یک پسر پر از انرژی اما دیدمزمانی او را پرشور و خوشحال می 

صدا دارد. حتی دیگر دوست خوبی  و علی بیشتر یک درون متوقع و پر سر

هم نیست. رفتارهایش در مسافرت نشان داد برای من حتی یک رفیق هم  

  نیست.

  هایاست که بعضی از نان  رویمانه اولین مشتری همیشگی ما قناد روب

ه است و  ، بایرام خان، متولد استانبول ترکیدهدشیرینمان را او تحویل می 

اش حاال ساکن تهران است، یک  که با ازدواج با همسر ایرانی  هاستسال

  های ترک من.مشتری دائمی قهوه 

  زهرا جان. خیر،ه _ صبحت ب

  اش هستم. داده مرتب و تاب  هایغلیظ دارد و من عاشق سبیل  ه  هنوز لهج

ً  دینبوی باقلوا می  .بایرام خان خیر،ه ب  ون_ صبحت   تین.امروز پخ  حتما

. مثل همیشه از باقلواهای کندروی آن اشاره می  ه  به روی میز و جعب

  اش برایم آورده، سهم من همیشه جدا از کافه است.تازه

  ؟ من عاشق این باقلواهام.خوای_ شما وردست نمی

. دستی به سبیل  گذارماش را با یک لیوان آب روی میز می فنجان قهوه

  نیست، برای مردی به سن او خوب است. . زیاد چاق کشدسپیدش می 
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 ...جان بابا ،اما بیشتر اون مهربونیت  تو... ،های_ من هم عاشق قهوه 

نداشت تو بهتر  أثیریهای خانم گل هم تنبودی چند روز بد بود، حتی قهوه 

  پیرمرد. هکردن حال من

باقلوایم را   ه  آید و من جعبزنگ باالی در باز به صدا در می ،خنددمی

  .دارمبرمی 

کم تاریک  تر است، هوا کم ست، ساعت پایانی اما خلوت ایروز طوالنی 

 که، از صبح حتی وقت ناهار هم با علی کالمی حرف نزدم، نه این شودمی

  او حرف نزده باشد، غرغرهایش را دارد. 

  اند و من از درد پاهایم، دو کارگر کمکی هم رفتهشودسالن که خالی می

  .شومبعد از یک هفته استراحت و بدعادت شدن، روی صندلی ولو می 

  جواب بدی به من؟ کنیلطف می  بخواد _ خدا

سینه و طلبکار با یک دست شکسته. بازوی بهایستد. دست باالی سرم می

در این تیشرت مشکی و آستین کوتاه بیشتر به نمایش   گونهسالمش این 

ً شودگذاشته می    اش.بعدیهای سهکوبی آن خال ، مخصوصا

علی جان، یه روز پیشنهاد کار دادی قبول کردم و اومدم،   ،_ من که گفتم

برم، یه مدت استراحت کنم و بعد یه کاری که برای خودم   خواممی  نال

  باشه...

. پرمکوباند، انتظار ندارم و از جا می دست روی میز چوبی کوچک می 

  گردن و صورت و بازوهایش بیرون زده.  هایرگ
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  ...؟من از اول با تو شروع کردم حاال چه گهی بخورم  ...؟_ برای خودت

  ،؟ یا... نکنه زیر سرت بلند شده ، آرههاستبچه خاطره ب ...؟بیارم وکی

  نکنه چشم دختری که من چشم بهش دارم دنبال کسیه؟ ا...؟زهر

ً  قدرفریادش آن مشتری جدیدی که آمده شنیده است. نگاه   بلند است که حتما

، مرد قد بلندی که با کت و شلواری  شودام به در دوخته می ترسیده 

خاکستری در سایه روشن کافه ایستاده، بوی آشنایی غیر از بوی عود و  

  .پیچدقهوه در سالن می 

  آقا. ،_ کافه تعطیله 

و   رودتوجه می ، که بی زندعلی با عصبانیت خطاب به مشتری حرف می

  نشیند.سالن می ه  گوش 

  آقا. ،به وقت تعطیلی مانده ساعت _ هنوز یک 

متعلق به آقای  تواند، این لهجه و صدا فقط می دوزمنگاهم را به مرد می

کند.  را باز می  تاپشپ باشد. فضای کافه همیشه کم نور است. ل رکانشیخ اَ 

آمد و همان گوشه با می  این صحنه برایم آشناست. مردی که معموالً 

، نه همیشه ولی بعضی روزها پشت سر هم شاید شدمشغول می   تاپشپل

  ولی...  کنماشتباه می 

 ً   برای من قهوه عربی بیارید. _ لطفا

  . انگار او هم مرد را شناخته.فشاردعلی فک روی هم می 

  ...ستاحاال یادم اومد چرا آشن _ این مدت هرجا تو هستی اینم هست...
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  ست. رود، عصبانی سمت میز او می به

  برای شما هیچ کوفتی نیست...  جامن برو بیرون، این  ه  _ بلند شو از کاف

ای  اما در لحظه .  ، او حق ندارد به این مرد توهین کندشوماز جا بلند می 

علی   کهاز آن و قبل  شوداز جا بلند می رکان، شیخ اَ گرددصحنه برمی 

و او را میخکوب در   گذاردفرصت واکنش داشته باشد پنجه به گردنش می 

  . علی هم مانند من شوکه است.کندمی

ادبی تو رو ندادم چون  پاسخ بی حاله اگر تاب گم..._ گوش کن ببین چی می 

گردنت رو  هایتمام استخوان   توانمدر شأن من نبودی، حاال هم نیستی، می 

حاال  انجام بدم...  توانمبدانی اگر بخواهم می  کهرای این خرد کنم، این فقط ب

  برو تا استخوان سالم در بدنت بمونه. شو هم گم

انگار چنین  نه و انگار کندی رنگ صورت علی سرخ شده و او رهایش م

و سر  رودپی علی خونسرد می درهای پیحرکتی کرده است، میان سرفه

  عصبانیت. هیچ اثری ازنشیند، خیلی آرام است و بی جایش می

ایستاده به   جاو علی دست به گردنش دارد، من همان  زندکسی به شیشه می

  و تابلوی پشت در را تغییر میدهد. گردد. علی برمی کنمآن دو نگاه می 

 «کافه تعطیل است.»

عربی برای او   ه  تا یک فنجان قهو رومهیچ حرفی به پشت پیشخوان می بی

. همیشه  گذاشتماش یک قطاب می آید، کنار قهوه می  حاال یادم .درست کنم

،  دهمآیند یک تکه از یک شیرینی قرار میکنار فنجان اشخاصی که تنها می 
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این کار را دوست دارم، شیرینی بعد از تلخی عجیب طعم دلچسبی دارد،  

  ه  ناب میان یک گلول هایبرای هرکسی چیزی، برای او قطاب بود، طعم 

  خمیر سرخ شده.

گم کنه حرف   رو گورش یارو این .زهرا شه،حرفمون تموم نمی  جااین _ 

  بزنیم.

  صدایش خش دارد، گویا با درد همراه است این حرف زدن.

  هفتهزدم، یک  وعلی. من حرفم شه،ادبیاتت درست نمی  وقت_ تو هیچ 

منیر برام یه خونه پیدا  ماه  تا کسی رو پیدا کنی... برای خونه هم... مونممی

  کرده.

ً دروغ می    بودن در کنار او میسر نیست. گویم اما واقعا

 ...؟تو هار شدی ازت خواستگاری کردم ...؟چه مرگتونه ...؟_ یعنی چی

  خور...؟ نکنه چشمت به این ملخ کنی چیه دور برداشتی؟ برای من ناز می 

موسیقی   چورا هم  نوازمبارها صدای سیلی را که به صورتش می  توانممی

ام ولی علی حقش  حال چنین کاری با کسی نکرده به مرور کنم. تا ذهندر 

  است. 

بند را  و من پیش  زندجوش قل می کنم. قهوه مشکی را از تن باز می  بندپیش 

  کوبم. به صورت او می 

  بری به درک. تونی، می میام_ من از فردا ن 
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فرصت کند خودش را تکان دهد و از شوک دربیاید از کنارش   کهاز آنقبل 

  .مگذرمی

  حالت خوب هست؟ ...؟!_زهرا

  جایی که من بودم نیست.است. دید مستقیم به رکاناین صدای شیخ اَ 

کنی  چندسال دنبالت سگ دو زدم فکر می زهرا...کنم، _ پشیمونت می 

  یا... آییا تو تخت من می   ،تو ...؟راحتیههمین به

را  هایماندازم و گوش ام را روی دوش می کوله  مداروسایلم را برمی 

  تا نشنوم کلمات زشتش را.  گیرممی

پشت  خواهدشیخ می پرم. دوان از اتاقک استراحت بیرون می دوان 

 ً روی  کشم اززشت او را شنیده. خجالت می  هایحرف پیشخوان بیاید، حتما

  او. 

 _ حالت خوبه؟ 

 خوانی، با لرزش دستانش هم گیردلرزش صدایش وقتی بازوهایم را می 

  دارد. 

، شاید تارترین تصویر در زندگیم همین  بنددراه نفس را هم می  هایماشک

  لحظه باشد. 

  آید.صدای شکسته شدن وسایل می 

  خواهم بود.  جابعد من اون  ه  فقط چند لحظ .زهرا ،برو داخل ماشین من  _

  آید. از علی بیشتر. ، از تمام مردها بدم میزنمدستانش را پس می 
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  خودم برم. تونم_ ولم کنین... می 

رو را در پیش  و راه پیاده  زنمکسی کنار در ایستاده، تنه می  دونممی

  هاو چراغ  هابه لطف ماشین هاها هنوز بازند، خیابانمغازه   گیرم.می

  . بردکم بوی قهوه را از سرم میوشن. بوی دود کم ر

  ست تا کمی به خود بیایم.، همین کافیخوردتلفنم زنگ می

  عسلم؟ ،کجایی ،_ مامان جان

  ام جاری شود باز.کم شده هایست تا اشکصدای مادرم کافی

با خواستگاری ازم بهم    کنهعلی فکر می _ منیر جون من خیلی بدبختم که

نزاکت هرچی دهنش اومد گفت تازه  بی ه  پسر لطف کرده و من هار شدم...

  و برد...آبروم  بود، جااون آقای شیخم اون 

یه ماشین    .مامانم ،_ آروم باش منیر دورت بگرده، چندتا نفس عمیق بکش 

  نفس ...ات، ولی رسیدی دم در زنگ بزن قبلش بیام پایین پی جابگیر بیا این 

  منیر بشنوه. بگیر

کند وقتی او مادر من است. نیازم میلحن آرام و نازکشش از تمام دنیا بی 

  . کندو انگار او هم با من همین کار را می  کشمی چند نفس عمیق م

رق  وشق  گونه، آقای شیخ است، همانکنمحضور کسی را کنارم احساس می 

  .یردگو جدی. گوشی را بدون حرفی از دستم می

  راشد هستم. رکانخانم بختیاری، من اَ  ،_ سالم
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زده سر پایین  کند و من خجالتچشمان سیاهش را میخکوب چشمانم می

  گوید. مادرم چه می  دانماندازم. نمیمی

...  رسونمششد من می ترروی کنیم کمی آرام اگر اجازه بدین کمی پیاده  _

  به من اعتماد کنید.

«  اعتماد کردن.». شنوماست که از دهانش این جمله را می این چندمین بار 

  .ریزدمی  همکه این روزها اگر غلط از آب در بیاید اوضاع بد به چیزی

ام از گریه باشد. گرفتگی بینی  خاطرههوا گرم است و خفه. شاید هم ب

 . گیردسمتم می دستمال سپیدی را به 

  _ کمی راه برویم؟

افتم،  ام مینوجوانی  هایو یاد خاطرات رمان گیرمدستمال ابریشمی را می 

ادبیات اروپایی که در آن مردها دستمال برای پاک کردن   هایهمان رمان

  و... دهنداشک به دختران می 

  .زنی_ خوب هست که لبخند می 

  ، سرازیری خیابان ولیعصر.زنیمآرام قدم می 

بودم، غرور و تعصب،   افتادم، من عاشق رمانای انگلیسی  م_ یاد نوجوونی

یه دورانی   شهباورتون می  و دادین یاد اونا افتادم...دستمال  جین ایر، اما...

یا خب من عاشق جین  ...؟!رمانتیک و جنتلمن بودن قدربوده که مردا اون 

یا خب غرور و  ایر بودم، از اون داستانای مرد پولدار و دختر فقیر...
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خیلی  عاشق اونم البته فیلمش... بابا لنگ دراز... ،تعصبم قشنگه... آها

  رویاییه...

این   ه  نگاهش به صورتم و گاهی زمین است. چرا باید چیزی دربار

  یک مرد آن هم عرب و یک طراح....؟ بداند هاداستان

  _ چرا سکوت کردی؟

 ً ً  _ ببخشید، حتما ، ما دخترا  نخوندین اینارو... انتظاری هم نیست واقعا

عمق وجودمون   مونه هم عاشق داستانای عاشقانه و سیندرالیی هستیم...

  هاست.قصه  ه  دنبال شاهزاد

که حرف  شویساکت است اما انگار ترغیب می  که. با این دهدسر تکان می

که علی به من   دمباریلحظاتی پیش مثل باران می  رودبزنی. پاک یادم می 

  را زد.  هاآن حرف

  گن...؟چی می  تر...عمل کننده  _ خب ما مردها کمی...

  و واقعیت مدارترین. گرا_ عمل 

ایم و من حالم هیچ شباهتی  ، به انتهای خیابان رسیدهزندلبخند کوچکی می 

  کافه زد بیرون ندارد. به زهرایی که از

  آوردن. دسته ، انتخاب و ببندیمو دل می  بینیمما می  _ بله همین...

ً آن دست خیابان پارکی با  هاشب ست که همیشه شلوغ است مخصوصا

  متروی نزدیک آن. 

  بعضی وقتا دستفروشا چیزای خوبی دارن.ور؟  _ دوست دارین بریم اون 
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چیزی بخرد. اما نه   فروشاز یک دست حاله آید که تابنمی   ظاهر او ابداً 

وقتی   کنم. راه رفتن کنارش حال خوبی دارد، اما حس بدی پیدا می گویدنمی 

ً یادم می حبیب و نامزدش اگر بداند وقت   آن  افتد که او کسی را دارد. حتما

  . شودام ناراحت میاو را گرفته 

  ایستم. او هم. می

  _ چیزی شده؟

نگاه او را    توانمفقط چند ثانیه می   ، اما مندوزدنگاه متعجبش را به من می 

  ست جدی و من کودکی خطاکار.تحمل کنم، انگار معلمی 

 _ ببخشید که اذیتتون کردم و وقتتون رو گرفتم، ممنون که تنهام نذاشتین...

  خونه مامانم. رمخودم می

  .کند. او کمی سکوت میشوندو رد می   زنندتنه می  هاآدم

  نصفه راه بری؟ خوایچرا می ...؟!ردممن ناراحتت ک...؟ _ زهرا

تماس چشمی را   کنملحن خاصی دارد، شماتت یا خواستن توضیح. سعی می 

  با او حفظ کنم.

حال بدم، بیشتر از این   کشه_ راستش حالم خوب شد، من خیلی طول نمی 

  .گیرموقتتون رو نمی 

کند  شاید فکر می، گذرانداش تمام اجزا صورتم را از نظر می با نگاه جدی

  یا چیزی...
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 ً   ناو جوره چ گیرممن تصمیم می ..._ وقت من متعلق به خودم هست، تماما

  ، قول دادم.رسونمت کمی صبر کن تا ماشین بیاد، می   رو صرف کنم...

که فقط  ها، از آن مدل حرف زدن زندآرام، خونسرد و شمرده حرف می 

ً یعنی باشد، هر چه تو بگوی دهیسر تکان می این درست  ی. اما واقعا

از هر چیزی اصل مطلب را بگویم و شاید حتی  نیست، شاید بهتر باشد قبل 

  حرفی از قرارداد و طرح نزند، شاید برود که برود. جوردیگر این 

وجدان داشته باشم وقت محبوب زنی  اما بهتر از آن است که تا صبح عذاب 

که حق اوست ولو به  بگیرم، چیزیدیگر در جایی دیگر از این دنیا را  

  دوستی یا مصاحبت.

آید، سربلند  که در مسیر نباشم، او هم می جایی رومتر می کمی گوشه

  ذق.و پاهایم ذق  کندکنم، گردنم درد می می

، ولی شما زنی تو زندگیتونه که  میادمسخره   نظرتونه شاید ب دونم_ می

 ً   ،این حتی مصاحبت حق اونه  وقت،ون ، اعاشقتونه و عاشقش هستین حتما

بهش زنگ بزنین و بگین با یه دختر دارین    نفکر نکنم اگر ال. آقای شیخ

ناراحت کرده،   ونزاکت اون بی آدمتا دلداریش بدین چون یه  ریدراه می 

ً  اون خوشش بیاد... خونه... رسونیدشبعدم می  قال  وداد من که بودم مسلما

  ...کردمیم

  بینمکنم. سکوتش را که می که نصفه نماند آنچه فکر می زنمتندتند حرف می 

هیچ حالتی  ها. صورتش مثل بیشتر وقت کنمجرئت به خرج داده نگاهش می 
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احساس که   ترینکوچک   ام ازچهره هایندارد، برعکس من با تمام حالت

  .کندتغییر می 

 داشته باشم...هیچ زنی که تعهدی رسمی با او . زهرا ،_ من همسری ندارم 

آیا گفتم که زنی در زندگی من هست که عشقی دوطرفه بین ما در جریان 

  هست؟

  .گردمخاطر دارم میکه به هاییماند، میان حرفدهانم باز می

_ خب گفتین یه حبیب دارین که شبیه منه... و خب نگفتین زنتونه،  

  بله درسته نگفتین. نامزدتونه...

سمت پارک،  به  کنداز نگاه سرزنشگرش. با دست اشاره می کشمخجالت می

  یعنی بیا برویم.

تو    کسی که در قلب من هست توسط خود من وارد شده... _ نگفتم...

و درباره قرارداد    رسونمتکمی بعد می  خطری برای او نخواهی بود...

  .زنیمحرف می

نامحسوس دست دور  . شویمام عجیب پیچیده شده، از خیابان رد میزندگی 

نشاند، اما انگار  ساعتی پیش عرق به تنم می  ه  من دارد، بدون لمس. خاطر

  او فراموش کرده.

، شلوغ است. صدایش آرام و شمرده اما کنار نشینم پارک می  ه  روی دیوار

  آید.گوشم واضح می 

  _ شام خوردی؟
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پز. آن هم ، کوکوی منیر کنم ام فکر میکه به دهان گذاشته چیزی  به آخرین

  وقت ناهار.

  درباره قرارداد بعداً  شهمی ...جون برم پیش منیر خوامولی می  ،_ نه

  آقای شیخ...  ،حرف بزنیم

  اسم من اینه. ...رکان_ اَ 

  بهتر از آقای شیخ است. رکاندهم، آقای اَ سر تکان می

  ...رکانآقای اَ   ،_ بله

  هست.تر این برای من راحت ...رکان_ تنها اَ 

  .بینمایستم. بهتر صورتش را می می   رویشه و روب پرماز سکو پایین می 

  یا آقای رکان خان، من بگم اَ تر اید و بزرگ ادبیه، شما غریبه _ این بی 

  .ترمراحت اَرکان

بگوید روی حرف من حق نداری   خواهد، گویا می کندجوری نگاه می 

 ً با اسم کوچک برای   ترصدا کردن یک غریبه بزرگ  حرف بزنی. اما واقعا

  من سخت است.

  چرا درباره قرارداد کمی بعد؟ _ باشه هر کدام دوست داری...

  ام را.کنم و روسری، دامنم را مرتب می گردمبه جایم برمی 

بعد باید دنبال خونه   که...ول کردم، دیدین  و_ ببینین من تازه شغلم 

ست که ملک علی هست، بعد یه کار که  باالی کافه مه من خون بگردم...

  اول آرامش بعد تصمیم.  جون منیر قولهب بتونم مشغول باشم...
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  و من هم. شوددهد. بلند میسر تکان می

هم ایران   نمن باید به برلین برگردم، ال  .زهرا بندیم،_ اول قرارداد رو می 

  برای این قرارداد توقف کردم... فقط برای تو...

  خواهدکند. مادرم است می و او حرف را قطع می  خوردام زنگ می گوشی

ای بعد  و دقیقه   گیردهم گوشی به دست می رکان. شیخ اَ رسمی بداند کی م

که از دیدنشان زبانم بند  ایم با دو مرد داخل یک بنز طوسی رنگ نشسته

  آید. هم راننده و هم مرد دیگر بزرگ جثه هستند، با دستانی پر ازمی

  خالکوبی، موهایی کوتاه و ریش.

_ نترس، عبدالصالح و ابومنصور راننده و محافظ من هستن... البته بیشتر  

 محافظ چیزهای ارزشمند من.

هنوز در شوک ماشین و این دم  ، من دهدای باال می وسط را با دکمه  ه  شیش 

  و دستگاه هستم.

  _ چقد اینا گنده و ترسناکن.

  . شوممی ترست، ناخوداگاه کمی نزدیک ، بینمان خالی گویمهوا می بی

  .أسفم، متترسیمی  دانستم_ نمی 

سعید خیلی آقا خطری که نیست......؟ _ مگه شما چقدر مهمید آخه

  خوبترن.

  و گردندبرمی  ن، انگار همین الدارمدو برمی آن  از سختیه چشمانم را ب

  آدم با دیدنشان. شود، مضطرب میگیرندترسناک خفتم را می هایمثل فیلم 
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به دو دلیل همراه من هستند، اول   هاای هست، این _ سعید کارش چیز دیگه 

  برای امنیت من و تو و بعد برای امنیت چیزهایی که همراه من هست.

آید و  می که شیشه پایین  گویدو به عربی چیزی می  کندای را باز می چهدری

سمت او مرد نشسته در صندلی جلو یک کیف سامسونت کوچک را به 

  .گیردمی

باز  زمانو من هم دهانم هم  کند. کیف را باز میدرودوباره شیشه باال می 

  .شودمی

  اینا چه قشنگن... ...!_ خدای من

هایی را. دست چنین زیبایی  شودرنگارنگ زیبا، باورم نمی  هایسنگ

  ، یک رنگ زیبا.دارمرنگ را برمی یک سنگ آبی   و برممی

  _ یاقوت کبود... زیباست.

  . زند، لبخند میکنمنگاهش می 

  _ خیلی قشنگه.

. جلوی صورتم  گذاردو بزرگ می  رنگدست روی یک سنگ سرخ

. حتی در تاریکی ماشین هم شود. محشر است. نگاهم مسخ میگیردمی

  زیباست.

  .زدههای دخترکی شرم_ یاقوت سرخ... به زیبایی گونه 

از حس خوب. زندگی و   شومو من سرشار می  گذاردرا کف دستم می آن

  شادی.
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با اینا سر و کار   حالتونهبه چقدر خوش اینا عالین... _ شما گفتین طراحید...

  دارین.

فقط تعدادی از   هاهستم، این  هامن طراح جواهرات و سنگ   ،_ بله

حاال متوجه  شدن... آوردهمن هست که برای معامله به ایران  هایسنگ

  شدی محافظ برای چی هست؟

  .کنمرا لمس می  هایکی سنگ یکی

  زیبان.  فقط نگاهشون کنه... خواد_ آدم دلش می 

  زیبایی چشمان محبوب و درخشندگی لبخند او._ نه به 

، بیرون آمدن جمالتی چنین رمانتیک از او غیرمنتظره  خندماختیار می بی

  است.

لطیف  قدرشانس باشه که این _ دختری که دوستش دارین باید خیلی خوش 

  .زنیناون حرف می  ه  دربار

مفیدیست، مادرم از  نما هم ابزار  ، مکانمرسیمنیر می ماه  ه  نزدیک خان

  را فرستاد.  آدرس رسان برای اوطریق پیام 

  . گذاردرا سرجایش می هاسنگ

نشونم دادین، فکر کنم تا صبح خوابشون    تون رونه _ خیلی ممنون که گنجی

  رو ببینم.

زده ایستد، از دیدن کسی که جلوی در است شگفتنزدیک آپارتمان می 

  . محمود برادر منصورخان. شوممی
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  _ این گنجینه من نیست.

  .کندنگاهم را دنبال می 

  ؟شناسین_ اون مرد سیگار به دست رو می 

  .جاست، مادرم نگفت که او این شومسرخ می

  آقا محمود. _ برادر منصورخان شوهر مادرمه...

اندازد. او اهل سیگار کشیدن نیست  ، سیگار را زمین میبیند او هم ما را می 

و دو   آیدسمت ماشین می کشد. بهناراحتی می  فقط وقت   دانندو همه می 

  ایستد معلوم است ترسیده.، محمود میشوندمحافظ سریع پیاده می 

  ببخشید من برم ممنون از لطفتون.  _ بگین اذیتش نکنن تو رو خدا...

  .شودکنم که دستم کشیده می ، در را باز می شومحرف او نمی  ظرمنت 

  . گردمرم برای همین دوباره به صندلی برمی انتڟارش را ندا

  عجله برای دیدن این مرد داری؟ قدر_ این 

  از او. ترسمدر هم است و نگاهش عجیب. یک لحظه می  هایشاخم

  ...ظاتونترسیدم محاف فقط ... _ نه...

  مگر سگ هستن؟...؟ _ حمله کنن

راشد مرد   رکان، شیخ اَ ریزدنگاه و جدیت کلماتش فرومی  ترس   قلبم از

، شباهتی به مرد کنم ست اگر عصبانی شود. شوکه نگاهش میترسناکی

  پیش ندارد.  هایمهربان ساعت

  _ ببخشید...
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تا   کند، محمود هم جرئت می شودکند.اول او پیاده می دستم را رها می

تر.  رتر است، اما پُ ز او ریزه محمود ا .کنندمی پرسیأحوال نزدیک شود، 

  .گیرممی  ظ. نگاه از دو محافشومباالخره پیاده می 

  .محمود آقا ،_ سالم

  داند، انگار او می شودافتم و صورتم سرخ مییاد افکار چند روز پیشم می 

شالم را کمی   شود.من می  ه  . نگاه هر دو مرد خیرکردممن به چه فکر می

  ام.کنند انگار من خطا کرده ای نگاه می گونه ه هر دو ب کشمجلو می 

  .خانم  زهرا ،_ مادرتون باال منتظر هستن 

. کالفه از این دو مرد  رکانبا اخم شیخ اَ  شودلحن جدی محمود، همراه می 

ً شومو از کنارشان رد می کنمخداحافظی می مردها موجودات   . واقعا

مستند که برای هم   هایعجیبی هستند، بیشتر شبیه حیوانات نر داخل فیلم 

آورم  را بیرون می  امبرای برتری. داخل راهرو گوشی  کنندعرض اندام می 

منیر تماس بگیرم، شاید مادرم جایی را در سکوت برایم پیدا کند.  تا با ماه 

ت خودم که به لطف علی و  خودم را، خلو  ه  ، خانخواهددلم تنهایی می 

  را هم ندارم.  جارفتارش دیگر آن

کی گوشی را   دانمچندین تماس از دست رفته دارم، متعلق به علی، نمی 

 ام، هرچند راضی از این اتفاق. روی حالت سکوت گذاشته 

 از، از حضور محمود قبل داردگوشی را برمی  جان با دومین بوق منیر

  ام. ورود عصبی شده 
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  ؟دیمامان جان، چرا طولش می  ،بیا باال _ 

چرا پایین بود؟ مامان مگه   آقا _ شما مگه نگفتی خودت بیای پایین محمود

  ...اومدیحالم بده تو باید می  بینینمی 

  کهاز این ایستد، قبل آسانسور در طبقه آخر می  جوشد.اشکم می ه  چشمز، با

  کند.به رویم باز می آغوش   جان و منیر شوددرش را باز کنم باز می 

پایین باشه منتظر تو   آقا قرار نبود محمود عسلم... ،_ الهی دورت بگردم

  ببینمت....؟ حاال خوبی بنده خدا رفت یه سیگار بکشه... جان...مامان ،که

که وقت ناراحتی چه آدم بدقلقی   دانند. همه می کنددست از دورم باز می 

  .کشد، اما زیاد طول نمی شوممی

قبل رسیدن بهتر شدم ولی انگار اون پایین من خطا کردم،   مامان...، _ نه

  ... کننهمچین نگاهم می اَرکان و شیخ  محمود آقا

من است که هیچ فکر و   هایاشکم سرازیر است. این یکی از بدترین اخالق

  تودار نیستم. جان منیر قوله درونم حبس کنم. ب وانمتاحساسی را نمی

  ؟جان منیر ،_ چی شده

  روح و قلبم از آید، هنوزمنصورخان است که مضطرب دم در می

دو مرد پایین خانه، با نگاه   هایهم از نگاه آن ،کندعلی درد می هایحرف

  .گرسرزنش 

. کنمهای منصورخان باز می را رها کرده و آغوش برای پدرانه  جان منیر

  .دهدو مثل همیشه مهربان میان بازوهایش پناهم می  کنداو هم دریغ نمی 
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  منیر؟ ماه ...؟ دخترم ،چی شده _

  آجی قشنگه... _

آیم.  بین بازوهای منصورخان بیرون می   آید و من ازداخل می  صداهایی از

خیلی بیشتر از فقط محمود هستند. این را باید از لباس رسمی   هاگویا مهمان 

پیژامه خانگی و یک تیشرت یا زیرپوش    . او معموالً فهمیدممنصورخان می

  .پوشدمی

  کمه ی ،عسلم ، توام .چه خبره گنخواهرت اینا می  ن_ بریم داخل زشته ال

  خوددار باش بزرگ شدی دیگه.

، از دیدنم ذوق  پردو می چرخدم می، زهیر دوررومزده عقب میخجالت

  ام.دارد، قبل از مسافرت او را دیده 

منصورخان با زن و فرزندش هم  تردو خواهر و مسعود برادر کوچک 

با همه سالم و  شومدامادها. خانه شلوغ است، مجبور می  طورهستند، همین 

  کنم.  پرسیاحوال 

منصورخان برای چشمان آید که در جواب خواهر بزرگ صدای مادرم می 

ام.  گوید که حین آمدن به خانه ماشین تصادف کرده و من ترسیده گریانم می 

  ماند.دهانم از این سرعت او برای داستان ساختن باز می

  بیا اتاق بابا. ،_ زهرا

؟ در این  شدچه می کردکنم اگر مادرم با مرد بدی ازدواج می گاهی فکر می

مادرم من را داشت و او مجرد  کهرد با وجود این با این م وقتچچندسال هی
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ام. انگار ساخته  ازدواج کرد، احساس غریبی نکرده  جان بود که با منیر

  شده برای پدر بودن برای یک دختر.

. منصورخان قد خیلی بلندی ندارد، الغر هم  رومبه اتاق او و مادرم می 

حساس است و  هاآن روی   شدته که ب هایینیست، شکم دارد، سبیل 

، اما این مرد مهربان دهدکه زیادی او را خشن نشان می  ر،ابروهایی پ

  است. اندازغلط شانظاهرکه  هاآن  است و دلسوز، از

  مهمونی رو خراب کردم. ،منصورخان  ،_ ببخشید

که   زند، روی تخت نشسته، روی تخت می کندکنم. اخم می باز بغض می 

  کنارش بنشینم.

خراب کردم یعنی چی؟! منیر   زنی...؟ببینم، این حرف چیه می  جاین _ بیا ا

از تو بیشتر از یه   بینمبحثت شده، اینی که من می  کارتفقط گفت با صاحب

  زهرا؟، بحثه... علی کاری کرده؟ اذیتت کرده 

 ، دستمال ابریشم شیخ نشینم، روی تخت چهارزانو میدهمسرتکان می

  هنوز در دستم است.  اَرکان

، دوست بودیم  میاد_ تو کیش ازم خواستگاری کرد، ولی من ازش خوشم ن

..  خب کارایی با دوستاش کردن که که خوشم بیاد ازش...ولی نه جوری 

  حقم نبود آخه... منصورخان...

را پدرانه   زویماندازد و باام می، بازویش را دور شانهکنم هق می هق

  .کندنوازش می 
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حالت بهتر بشه  کمه گریه کن ی بابا... ،سخته آدم از رفیقاش نارو بخوره_ 

 جورنیاز هست برم گردن اون پسره رو بشکنم که این  نظرته بعد بگو ب

  و اذیت کرده یا خودت حلش کردی.ردختر منصورخان 

. در اتاق باز  کرددانم اگر پدرم هم زنده بود مثل همین مرد رفتار میمی

  مادرم است، نگاهش زیادی غمگین شده.، شودمی

کنی با خودت که مادر فنا   طورهر چیزی بخوای این ایمامان بر  ،_ زهرا

  .شنمنصورخان شما بیا برو زشته خواهرجان اینا ناراحت می  شدی...

ناراحته ما دلداریش ندیم   جا؟ دخترمون این خانم منیر ،_ ناراحت چی بشن

شمام  و بشور...دست و صورتت  ،خانم رازه شو، پا...؟ کی کنارش باشه

از اتاق   خوادماز اون الزانیا که درست کردین براش بیار، نمی  جان منیر

  بیای بیرون، تا بعد ببینم کل ماجرا چیه.

، روز اولی که به خواستگاری مادرم شودبوسد و بلند می روی سرم را می

 قدرحیاط برد تا بگوید که آن ، من را هم به جان آمد بعد از صحبت با منیر

مادرم را دوست دارد که من برایش عزیزتر از فرزندانی خواهم بود که  

در آینده ممکن است داشته باشد، گفت که پدرم خواهد بود و کمتر از یک  

  پدر نخواهد گذاشت.

 همبه خواهر جان اینا گفتم یه تصادف شده حال زهرا به  ،_ آقا منصور 

  واس جمع باشین.ریخته، قربونتون ح

  .کندرا نگاه می  دهد و باز هم وضعیت من سری تکان می
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  .زنیمشب حرف می آخر_ براش یه چیزی بیار جون بگیره، 

های زهیر از بیرون  . صدای بازی کردن و خنده بندددر را پشت سر می

  .آیدمی

  مامان جان...  کنه،چیزو رو نمی کنترل کن، آدم که همه  و_ عسلم، خودت

  فردا اوضاع بهتر میشه مطمئن باش.

. دیگر احساس ناراحتی قبل را ندارم، خوشبختی یعنی  کندنوازشم می 

  کنارت باشند. چنین کسانیاین 

بابای خوبیه   چه خوبه که تو با منصورخان ازدواج کردی......؟! _ مامان

 ً   .واقعا

  . بوسدام را می پیشانی 

نگرانت بود، گفتم با علی دعوات شده   شه _ خدا خیرش بده، هم

  گهمی .نبین آرومه، حواسش بهت هست جوربیاد سراغش، این  خواستمی

  تنها جای دور... رهبگو زهرا بیاد با خودمون، چرا می 

ً زده نگاهش می هول  جایی  کهمهم است، این  کنم، این استقالل برایم واقعا

  .زندام را. لبخند می حرف نگفته فهمدبرای خودم باشد. انگار می 

ً   تونهگفتم بهش که دختری به سن تو می  .عسلم ،نترس  _  مستقل باشه، حتما

 کنیم.یه جا نزدیک پیدا می  گردیمکه نباید شوهر کرد، خیالت راحت، می 

برو   شو پا  به دوستاش یه جای مناسب پیدا کنن... سپارهمنصورخان می

  اتاقت یه دوش بگیر تا برات شام بیارم.
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کشی و یک زندگی جدید ترسناک أسباب، فکر جای جدید، شومبلند می 

  است.

کنم، چشمانم سرخ و ورم کرده شده است.  صورتم را جلوی آینه چک می 

  ام بیشتر.بینی 

محمود است که نگاهم  بینم، اولین کسی را که می روماز اتاق که بیرون می

خیره و طوالنی، گرفته و ناراحت است. برایش احترام قائلم مرد  ؛ د کنمی

. حتی فرصت نکردم دهدکنم، جواب میست. با سر سالم میخوبی

،  لرزدخداحافظی کنم. گوشی درون جیبم می اَرکان حسابی از شیخودرست

ه از روز اول خرید  ، اتاقی کرومسمت اتاقم میبعداز آن به  ،ملودی آرام 

  نیستم مال من است. جااین خانه برای من بود و حاال هم که این 

و    بندمشماره ناشناس و عجیب است، متعلق به ایران نیست. در را می 

  . کنمتماس را برقرار می 

  _ بله؟

  زهرا؟ ،خوبی ._ سالم

داشته   توانستمهرکسی را می ظار، انتشوماز شنیدن صدای او شوکه می  

، صدایش محکم و گیرد ام گر میراشد. گونه  رکانزاده اَ باشم جز شیخ

  غلیظ. ه  ست با همان لهججدی

ً  ...اَرکان آقای  ،ببخشید که نتونستم خوب تشکر کنم _ سالم...  من واقعا

  ادب نیستم.بی
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  کند.سکوت می ایظه لح

  نگران بودم. ...؟!خواستم بدانم حالت خوب هست _ نه نیستی...

  ست؟ مهربانی آدم حد این نگران من شده؟! چرا نشود وقتی تا

  دننظیر که نشون می بی های_ خیلی بهترم، به لطف شما و اون سنگ 

  چقدر چیزای قشنگ هست که من ندیدم.

  .کنمچرا اما حس می  دانم، نمی زندکنم لبخند می احساس می

بیای دنبال این کار، تو استعداد زیادی   تونی_ اگر دوست داشته باشی می

  برای یک سازنده و طراح جواهرات داری.

  .نشینم، لباس در نیاورده روی تخت میشومزده می ذوق 

 ً   کنین مگه نه؟شوخی می ...؟ _ واقعا

این استعداد رو کمی بسنجم، من   خواستممی  ...؟_ نه چرا شوخی و مزاح

مطمئن هستم کسی که توان تشخیص   داشتم و حالهشاگردهای زیادی تاب

  رو انجام بده. هابهترین   تونهرو داره می  بهاسنگ اصل و گران 

، انگار خود اوست. من تشخیص اصل از  کنم با تعجب به گوشی نگاه می 

  بدل دادم؟!

  _ ولی من که ...

  گوید.. به عربی چیزی می شودصداهایی اطرافش اضافه می
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@novel_gamsor لینک تلگرام نویسنده 

@saba.tork61 لینک اینستاگرام 

 

 

 

 

  هایاما تو بدون خطا فقط سنگ   زهرا... ،اصل نبود  هاآن سنگ  ه  _ هم

تقلبی توجهت رو جلب نکرد،   هایسنگ  رو برداشتی، یعنی ابداً  بهاگران 

  ست.این یک حس خدادادی 

گوید  میکه   هاییام و هیچ از چیزهم نشدم، شوکه  هاحتی متوجه این تفاوت 

  زیبا را برداشتم. های. فقط سنگ دانمنمی 

  آرام در برابر سکوت من. خنددمی

  ترین رو داری...قیمت زهرتی، تو استعداد انتخاب بهترین و گران  ،_ بله

طرح مناسبش رو هم پیدا کنی و طرح بزنی  ، حاال اگر بتوانی روح سنگ 

  یعنی یک استعداد. این 

  ؟دهد. یعنی به من پیشنهاد آموزش می شودنفسم حبس می 

شما مطمئنید که   ...تونمرو می  هاهای طبیعت و آدم _ اما من طراحی

  ؟تونممی
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 و روح زیبات اون رو بتونه به تصویر بکشه... ها_ بله، فقط کافیه چشم

  اگر بخواهی. دهمیادت می  گرفت... خواهی یاد

ر را بار دیگ هاگ که بخواهم آن سن شودکشم، باورم نمی ای میخفهجیغ 

  کنم، چه برسد طراحی.  لمس

  ؟مونید یعنی شما ایران می  _

فهمیدم فقط برای تجارت به ایران آمده   شاین چند روز هایبین حرف  از

 ً   ماندگار کرده است. اما اتفاقی او را تقریبا

داخل اینترنت و   این کار تحقیق کن...  ه  دربار_ بسپار به من، اما قبل آن 

رو هم نگاه کن تا ببینی بیشتر روی چه  « درة الخلیج»برند  چنینهم

  دارم. أکیدکارهایی ت

  .کنمنفس حبس شده را رها می 

  ام هنوز باور کنین.من شوکه  یعنی باشه... _ بله...

  کند.گویا کسی صدایش می 

چند روزی ایران نخواهم بود اما با تو تماس   ...جان زهرا ،_ من باید برم 

برای قرارداد و تو برای من چند طرح از درخت بکش، این    گیرممی

  رو ارسال کن، منتظرم. هاکن و برای همین طرح ذخیرهشماره رو 

،  کنمکنم. گوشی را قطع کرده، نکرده گوگل می ای میخداحافظی نجوا گونه 

آید که عکس جواهرات هم بین   می مختلف باال هایعکس « درة الخلیج»

، شومبیشتر شوکه می  اَرکان ، با دیدن عکس شیخگردم، بیشتر می هاستآن
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عنوان یک طراح و صاحب  ، او را به زنمنیستم اما مترجم را می   عربی بلد

  کند.این برند معرفی می

  عزیزم؟ ،_ چیزی شده

  آجی منم بیام تو؟ _ آجی...

. گوشی را  شودمنیر با سینی شام وارد میام. ماه متوجه در زدن نشده 

  گیرم.سمتش می به

 بپرسه... وزنگ زد حالم نال  ...اَرکانه این شیخ ...!  جون منیر ،_ ببین 

به  ...؟ بهم آموزش طراحی جواهرات بده خوادگفت می شهباورتون می 

  من!... گفت استعداد دارم.

  هم متعجب شده اما نه زیاد.، او  گذارد را روی تخت می  ینیمادرم س 

ً  _ آدم باهوشیه...   .و نشون بدهخودت ...جان مامان  ،استعداد داری حتما

  عزیزم، تو لیاقت بهترینا رو داری.

  . کندرا نگاه می  هاعکس

یادگیری بد نیست   حاال خیلی کنکاش نکن، و قشنگن... قیمت_ گرون 

  زهیر. ،بیا بریم   .بخور وغذات . کنهکم نمی  آدمچیزی از 

  کند.زهیر که روی کمر من رفته و درحال بوسیدن من است، رهایم می 

  _ من با آجی شام بخورم؟!

ست به سکوت نیاز داره، عوض این مراقب باش  _ نه، گفتم خواهری خسته 

  نشه تا استراحت کنه، مثل یه قهرمان. آجیتکسی مزاحم 
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  از گیردام می ی به من. خنده کند و نگاهنگاهی به صورت جدی مادرم می 

  .شودتغییر صورتش وقتی حرف از قهرمانی می

من   خریده... متنعمه برام ساعت بن. من قهرمانم  آجی،زهرا  ،_ بله

  مامان. ،بریم   مراقبتم...

 ً حرف اول و آخر را    ، ولیداشتماو را نگه می اگر جدیت مادرم نبود حتما

  ه  و حق با اوست به استراحت و تنهایی نیاز دارم. دیگر دربار زنداو می 

کنکاش    گویدراست می جان منیرکنم. راشد و کارش جستجو نمی  رکاناَ 

  کند. ام را بیشتر میآشفتگی موعد فقط   زودتر از

 آندر بدترین حالت هم  داندمن است. مادرم می ه  مورد عالق ذایالزانیا غ

  زدن باشم. تی اگر درحال ضجه، حدهمرا از دست نمی 

  .آیدکنم که صدای داد زهیر میبشقاب را تمام می 

  نیاز به استراحت داره. آجیم ور بیا این ...؟ عمو محمود ری،_ کجا می

حتی برای  هااین وقت  در اتاق را بزند، معموالً  خواهداین یعنی محمود می 

.  گیردمادرم اجازه می صحبت که ممکن است جایی دور از جمع باشد از

  و اطرافم را مرتب.   کنمام را سر میروسری

ً می  «بفرمایید». خوردچند ضربه به در می  ست که حرف مهمی  گویم. حتما

  مادرم نه، نگفته است.

ه عمویش پر  ، نگاشودزهیر زودتر از او داخل می  کندوقتی در را باز می 

  از سرزنش است.
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  .شناسمامن سر آجیم عمو ممو نمی،  عمو ،_ ببین 

  اندازد.را به خنده می ما اش هردویلحن کودکانه 

  رویه ، حاال روبری_ پدر صلواتی من عموتم، از سروکول من باال می 

  من وایسادی؟

یک زهیر است و یک عمو محمود، دلم برای این سرباز کوچکم ضعف  

  .دهدگیرد و ساعتش را نشان میوقتی ژست قهرمانی می  رودمی

  ،عمو ،ت دارمدوست کهست، با این خسته  آجیم _ ببین این ساعت قهرمانیه،

  ببخشید. أسفم،مت زهرا رو بیشتر دوس دارم، آجیولی 

تر  از منصورخان بلند  .نشیندمی  آنو روی   داردصندلی میز توالت را برمی 

کنی و یک سبیل   تراست، اما اگر صورتش را کمی چاق تر و ورزیده 

ای برادرش را دارد.  منصورخانی بگذاری خود اوست، حتی چشمان تیله 

او و خواهرانش را   .ستاو هم به همان مهربانی و مردانگی  دانممی

  منصورخان بزرگ کرده.

از آیدا بگیر   و برات خریدمربرو اون لباس بتمن  ،عموجان ،_ باشه

  آجیت ببینه.  بپوش،

است. زهیر   ترآیدا دختر خواهر بزرگ اوست، از من دو سال کوچک 

  .ذاردگباز می آخر ، اما در را تا پردزده بیرون می ذوق 

  .خانم زهرا ،داداش  گن_ به این می 

  حال پیش نیامده که به اتاقم بیاید. به کشم از او، تاخجالت می
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  با من کاری داشتین؟! مراقب و مهربون... ه_ زهیر مثل منصورخان

  اتاق زهیر.  ه  . به بهانشودمادرم از جلوی در رد می 

وقت خیلی  نمال دونم_ بله... راستش امشب امید داشتم ببینمتون، می 

  نگم شاید دیر بشه... نولی ال مناسبی نیست حال روحی خوبی ندارین...

 ؟ که بگم راههه خب اگر حالتون روب اجازه گرفتم... جان از منیر

چه باشد. امروز دیگر بیشتر از ظرفیتم تحمل   راهه تا حال خوب و روب

  بگویم وقت مناسبی نیست. شودام. اما رویم نمی کرده 

  مشکلی نیست.  _ بله بفرمایید...

تا   مخوانکند، من احساسات مردم را از نگاهشان بهتر می مستقیم نگاهم نمی 

  .هاکالم آن 

 ً   ...خانم زهرا ،من به خودتون هستین  ه  در جریان عالق _ راستش حتما

طور رسمی با مادرتون حرف بزنم. البته  اگر اجازه بدین به  خواستممی

  .شهروش حساب کنم چون طرف من حساب نمی تونمداداش جان رو نمی 

منگ صورتم  وگیج . سرم داغ شده. گیردآرام و من تنم گر می  خنددمی

ً  هایش. فقط خیره به او حرف شودگداخته می  ، شوخی  شنومنمی را تقریبا

  کند بین حرفش؟!می

  ؟ خانم _ زهرا

  . دهددست مقابل صورتم تکان می 

  .محمود آقا ،نداشتم  و_ من انتظارش 
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  بگویم.  توانمفقط همین را می 

من شدین... امشبم که از سر شب  ه  متوجه عالق قبالً  کردمببخشید فکر می _

 ً بعد که با اون آقا اومدین مطمئن  ... خب بگم، بعد... گفتم اگر دیدمتون حتما

  شدم باید بگم.

بگویم او چه  خواهماست؟ می رکان، منظورش شیخ اَ شودحواسم جمع می

  بحث کنم. سکوت بهتر است.  خواهمربطی دارد اما نمی 

  که فکر کنم. خوامفرصت می _

  دست. دم  ه  بهترین جمل

کنم، شاید انتظار دارم بیشتر  دهد. تعجب میو سری تکان می شودبلند می 

  هرچیزی غیر از این. دانمبگوید، یا نمی 

  .جان زهرا ،_ ممنون که گوش دادی، من منتظرم

با   پرداش که زهیر جلو می برای بدرقه شوم. بلند می زندلبخند مهربانی می 

   «.بتمن»لباس

  عمو. ،که خسته نکردی وآجیم  عمو خریده، ،آجی ،_ ببین 

  با آن نقاب سیاه رنگ شبیه خفاش. زنددست به کمر می 

  .کنهمی  آجیم آجیموجبی _ بیا برو پی کارت نیم 

با زنگ گوشی   ه  آخرش. نگاه لحظخندندو هر دو می   گیرداو را می  ه  شان

.  کنمبندم را رها می نفس نیم  شودماند. در که بسته مینیمه کاره می  وبایلشم

  چیز جدی شد؟!چطور همه 
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وز زندگی را  ترین رامروز را باید عالمت بگذارم که یادم باشد پرحادثه

  ام. گذرانده 

ام. فکرهایم همگی وار درون خودم جمع شدهدراز کشیده و جنین 

راشد از سوی   رکانفی، پیشنهاد شیخ اَ علی از طر هایآمیخته. حرف همدر

دیگر، گل سرسبدش پیشنهاد محمود، برادر منصورخان که مانند پدرم  

  دوستش دارم.

درحال رفتن هستند. اما من حسی ندارم   هاآید. مهمانصدای خداحافظی می

خواهد و سکون. علی و محمود اولین  برای برخاستن، دلم سکوت می 

هم مثل بقیه در من ایجاد حسی   هاما آن خواستگارهای من نیستند. ا

، مهربان است. حس شناسمشکنند، مگر کمی محمود که بیشتر می نمی 

  .دهدخوبی می 

  جان؟مامان  ،_ بیداری 

  آرام. ه  صدای مادرم است همراه با چند ضرب

  بیاین تو.  ،جون منیر  ،_ بله

، یک  باردمی نشیند، خستگی از سر و رویش  آید کنارم مینشینم. می می

مثل همیشه   خواهد، می گرداندام را برمیمسافرت و بعد هم مهمانی. شانه 

  موهای بلند و مواجم را که همیشه وحشی و پریشان رها هستند را ببافد.

  ای ولش کن.خسته ،جون  _ منیر

  . دهد. کف سرم را ماساژ میخزدی انگشتانش میان موهایم م
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و راحتیش باشه، موهات رو وقت خواب   هازیبایی _ یه خانم باید مراقب 

  عسلم.گم، هربار بهت می وبباف تا نشکنه و نریزه، این 

  بافتنشون. دهی _ تو نیستی کیف نم

  همه آن را ندارند. دانمست. خوب میلوس شدن برای مادر نعمتی 

کسی که بافتن  ...بافتشون_ خب یه روز یکی میاد غیر از من که برات می 

 ای تو دنیا عوض نکنه. ی تو رو با هیچ اتفاق دیگه مو

  غیرمستقیم.  ه  از این اشار گیردهایم رنگ می گونه 

  مامان. ،فرق داره بافی_ ولی تو می 

  بوسد.ام را می گونه 

و بدون که خیلی خاطرت  ،_ من مامانم ولی اونی که بیاد برات ببافه

مردونه و سختی ذاتش بیاد شونه بزنه  ، مردی که با تموم دنیای خوادمی

با  وتارش به باز کنه و تار رو موی زن رو، بیاد گره موهای وحشیت

  . خوادانگشتاش نوازش کنه یعنی خیلی خاطر تو رو می 

  تر است.نشینم. مادرم امشب فرق دارد. انگار احساسیرویش می به رو

  باید فکر کنم.گفتم  آقامحمود ازم خواستگاری کرد...... _ مامان

کند، قطره اشکی از  . فقط نگاهم می زندموهای فراری را پشت گوشم می 

  . شودچشمانش رها می

  کنی؟ _ چرا گریه می 
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ست از احساس  من تلفیق عجیبی   ه  و این برای دنیای دختران زندلبخند می 

  یک زن.

  خواستگاری کرده، چون دیگه محمود نه که چون آقا .عزیزم ،_ خوشحالم

محمود نشد یکی دیگه ولی تهش اینه که دختر کوچولوی مو فرفری و 

وقتی  .  مامانم  ،عشق خیلی خوبه ...شهمهربون من یه روزی عاشق می 

  عاشق شدی ازش لذت ببر.

، منصورخان است. او هم خستگی از نگاهش  خوردای به در می تقه

  .دبارمی

  ؟ جان زهرا ،_ بهتری 

  _ بله ممنون.

بیاید بیرون حرف بزنیم قبل فردا    ،جانم منیر باباجان...  ،خوابید_ زهیر 

  فکر و خیال نمونه برای دخترمون.

ام. صدای مردانه و زمختی دارد  ست که دیده نامحرمی تریناین مرد محرم

  اما دلنواز است. 

  شما برو لباس راحت بپوش ما اومدیم. .عزیزم ،_ چشم

، دوستانه و  خواهدای می ین رابطهمن هم دلم چن  کردمهمیشه فکر می

گفت که عشق همان اول است، وقت جوانی، متعلق   بارصمیمی، مادرم یک 

جایش را محبت و دوست داستن    رودباال می  که به همان دوران، اما سن

   .شودتر می ، انگار تعریف عاطفه با گذر زمان پخته و رسیده گیرد می
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  چی گفتن؟ محمود آقا دونن_ منصورخان می

  اش.و من هم پی  شودبلند می 

  دونماز فکر کردن... میباهات حرف داره قبل  !ندونه شه_ مگه می 

ولی بهتره اینا حل بشه و روزت تموم بشه تا نکشه   ،عزیزم ،ایخسته

   روزای بعد.

راه روی مبل خودش نشسته،  راه ه  طبق معمول منصورخان با آن پیژام

از ازدواج با مادرم هم حتی قبل هاستست که سالقدیمی مبلش یک راحتی 

 هایکند و همین باعث شده مادرم آن را کنار مبل داشته، احساس راحتی می 

جدید هم از جنس و رنگ قدیم آن   ه  استیل و زیبایش جا بدهد، حتی پارچ

  است تا از میزان راحتی تعلق خاطرش کم نشود. 

  دخترم. ،اختالط کنیم  کمه تا ی ،زهرا جان جا،این  _ بیا

کی فرصت   دانم، نمی رودبه آشپزخانه می  جان . منیرنشینمنزدیک او می 

  اند.آوری وسایل داشته جمع

بری دیگه،   خوایمانت گفت نمی _ ببین بابا اول از این پسر علی... ما

  زهرا؟ ،پسش بدی، تصمیمت اینه خوایمی تمه خون

  دهم.سر تکان می 

حرفای زشتی بهم زد، اگر شیخ   .منصورخان ،ببینمش  خوام_ بله دیگه نمی 

 ً   ...راشد نیومده بود واقعا
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، لعنتی چه حجم سنگینی دارد فقط  شودسرازیر می  هایمباز هم اشک

 «!حرف»

  برم و از خجالتش در بیام؟   ،دونیصالح می  طور_ پس این 

  گیرد.دستمال کاغذی را سمتم می 

جمع کنم   وم وسایل رمتو سطحتون نیست... منم می  _ نه نیاز نیست، اصالً 

  اگر خواستین بیاین.

های تازه حالم را بهتر  آید. ناپلئونی با سینی چای و شیرینی می  جان منیر

  .کندمی

  مامان جان، منصورجان خریدن از همونی که دوست داری.، _ بخور

چقدر  دانددهد می ، سری تکان میدوزمرا به او می  گذارمنگاه سپاس

  اش همان است. دوست دارم، حتی برشتگی 

باباجان. انباری یکی از دوستام خالیه، وسایلت رو  _ فردا بمون خونه،  

جا اتاقت هست، شه تصمیم گرفت، این جا، باعجله نمی بریم فعالً اون می

  کمه خوای مستقل باشی، حرفی نیست ولی تا کار جدید پیدا کنی و یمی

مونی پیش خودمون، منم میام با مادرت وسایلت رو  حالت بهتر بشه می 

  شدی. فرم یمای بعدی برای وقتی که دوباره روکنیم... تصم جمع می

کردم.  ای پیش گریه می رود لحظه خورم، یادم می با لذت شیرینی را می 

  نشیند. لبخند روی لب هردو می 
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این جوان عرب بهم   ه  _ بخور، نوش جون. زیاد خریدم... مامانت دربار

در  خوای باهاش کار کنی؟ مورد اعتماده؟ چقگفت... نظرت چیه؟ می 

  شناسیش؟می

  بلعم. آخرین شیرینی را می 

شناسمش خیلی... خب درحد همون اطالعات خودش و خب،  _ من نمی 

گه من  می  رکان، حاال هرچیزی باشه... شیخ اَ امکارش... من عاشق طراحی 

نشون   وقیمتش استعداد کار با جواهر رو دارم، امشب بهم سنگای گرون 

د داشت... قرار شد بعداز مسافرتش بیاد خاطرشون بادیگارداد... حتی به 

 برای آموزش و برای یه طرح قرارداد ببنده. 

  آمد است.ومنیر و باز هم من در رفتنگاهش از من به ماه 

_ خب پس تا برگشتن این آقا از سفر تو فرصت داری کمی به خودت و  

  زهرا ،آرامشت فکر کنی... اما قبل خواب یه چیزی هست که باید بهت بگم

  .جان

  سر حرف اصلی.  رود. میشودنگاه او و مادرم روی هم ثابت می 

  _ محمود گفت که امشب باهات حرف زده.

منصورخان  کهاین   یک چیز است،او حرف زده  کهاندازم، این سر پایین می 

  هم بگوید چیز دیگری.

  ش.گفتم فکر باید کنم درباره حرف زدن... ،_ بله
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این وسط من پدر توام نه برادر   ،زهرا جان ،ببین  ._ کار خوبی کردی

گفتم از نظر من هنوز زوده که   جانم محمود، به خودش هم گفتم... به منیر

ازدواج کردی دیگه رویا و اون افکار  گمزهرا ازدواج کنه، به خودتم می 

 باباجان... کنه،زندگی درگیرت می  دنبال کنی... تونیو نمی دخترونت 

مرد زندگیت باشه و روش   تونهمحمود هم اگر فکر کردی می  ه  دربار

صیغه و   و ماه اجازه عقد ۶جوابت مثبت بود، من حداقل تا  و حساب کنی

...حتی اگه بله هم بگی دیدی  و... برید بیاید، بشناسین همدماین چیزا رو نمی

ا ای نباشه تنگاه نکن داداش منه... بهتره همون اول رابطه  خورهبهت نمی 

  بعدش زندگی همه بشه جهنم.

های او. چند دختر  برای پدرانه  رودو من بیشتر دلم می  زندمحکم حرف می

شانس داشتن چنین مردی را در زندگی دارند؟ محمود را او بزرگ کرده،  

 ً   ست.همین مردانگی به  حتما

  فهمیدم. ،_ بله

از  ست، این را  بیشتر بگویم، مادرم زن خوشبختی گذاردبغض نمی 

  وقتی او حواسش نیست.  فهمماش به منصورخان می همیشه هاینگاه

داردار کنیم کسی بفهمه، حتی  خوادنمی  _ اینا رو به محمودم گفتم...

و درست کنه... که  ر تاپتپ، امشبم گفتم اومده سیستم لدوننخواهرامم نمی 

  پیش نباشه.وتوقع و حرفی پس   بعداً 
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، این یعنی  شودگویان بلند می و یا علی زندکف دست روی زانوهایش می 

همیشه هم مردها نباید قدشان از زن ؛ بوسدتمام است. پیشانی مادرم را می 

، گاهی دبلندتر باشد که یک هارمونی قدرت و ظرافت را یدک بکش 

آغوشش گرم  کهست، اینکافی سدقدش برسد و پیشانی زن را ببو  کههمین 

  ست. باشد و امن کافی 

  .رودبه اتاقشان می

  بیا استراحت کن. ،کاری کنی دیگه خوادای نمی خسته  ،خانم _ منیر

ست که مرد مهربانش او را دعوت به  . نگاهش به اتاقی زندمادرم لبخند می 

  کند.خواب می 

گل آدما   ها...محمودم همینه  جورهفکر نکنی منصورخان این ،جان_ مامان

  هرچی تصمیم بگیری ما کنارتیم.ولی  با هم فرق داره...

، تا برای خواب حاضر شوم، اگر فکر و خیال  کنم را عوض می  هایملباس 

  .شودبگذارد. در باز می 

بخور راحت بخوابی... به   وزهرا مامان این لیوان شیر گرم  ،_ بیا

  کشم. منصورخان گفتم تا خوابت ببره کنارت دراز می 

  اندازد.من می نفره یک  تخت آورد و کناراز کمد دیواری دو تشک می 

  است.  بخشخوابیدن کنار او بیشتر از هر دارویی برایم آرام 
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ی به ام و نه هیچ پاسخدر کافه هنوز بسته است، دو روز است نه سر زده

، این  توانستم نیز نمی  خواستمام. میعلی داده  ه  خوانده نشد هایتماس یا پیام 

او زمان آرامش که به دیدن   قوله بودم، ب جان رمنی  ه  دو روز قرنطین

موقع که  مادرم، تعویض خاک بی  هاین کارتون با زهیر، کمی گلکاری گلدا

فقط برای سرگرم کردن من بود، خرید یک روتختی و کاور تشک   دانممی

گلدار و زیبا، کمی تغییر اتاق و    ه  رنگارنگ، یک پرد هایجدید با گل 

دست کشیدن به سر و رویشان. حتی تر برای یک وسایل قدیمی   ه  تصفی

محمود هم فکر کنم، مادرم حتی در مدیریت افکار من هم   ه  نگذاشت دربار

  خبره است.

  بابا. ،برو باال  _

منصورخان پشت سرم ایستاده است، نگذاشت تنها بیایم، شاگردش را  

کردم کار می که با علی  هاگذاشت و خودش با من آمد. در تمام این سال

  ماند.هرگز تا این ساعت از روز کافه بسته نمی

 کهست، علی با این مرامی، شاید این بی کنمدر کوچک کنار کافه را باز می 

زندگی کند این خانه را به من کرایه داد، کنار  مستقلخودش دوست داشت 

های  های خودش باز کردیم، حتی وقتی کالس هم کافه را با سختی

از یادآوری  شودمی  نیز پشتیبانم بود. چشمانم تر رفتممخصوص می 

  خاطرات خوبمان.
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ن خانه  کنم، دیگر بوی قهوه و شیرینی درودر چوبی خانه را باز می 

برای خودش درست کرده بود،   متری که علی قبالً  ۳۵آید. یک سوییتنمی 

راحت و کامل و شاید زیادی شیک. لوازم این خانه جز تعداد کمی از  

  ست.وسایل آشپزخانه و وسایل شخصی، مابقی برای علی 

  بری؟ خوایکه می  ،زهرا  ،_ ناراحتی

  دم در ایستاده، قرار شد مادرم کمی بعدتر بیاید. جاهمان

برای  جامنصورخان، یاد قدیم افتادم، علی خیلی به من کمک کرد این ، _ نه

 ،از اول کار با هم بودیم... من... نمک نشناسم اون بود، دادش به من...

  نه؟

  کند.بندد، نگاهی به سوییت کوچک می در را پشت سرش می

چی، رو همه  بندهوسط آدم چشم می  میادغرور و شخصیت پای  وقتاییه_ ی

  کنی نمک نشناسیه خوب تمومش کن. اگر فکر می 

  کنم. را پاک می  هایماشک

  دوتا دوست و همکار باشیم، نه بیشتر... ولی اون... خواستم_ من فقط می 

و تنهاش بذارم و    شو من حاال چکار کنم؟ بعد این همه مدت بگم برو گم

  معرفتیه. خوبیاش بشم که بی  ه  هم خیالبی

  اش چیزی از سرزنش ندارد. نگاه جدی و خیره 
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نشه سربار فکرت تمومش   که بعداً جوربهش زنگ بزن بگو اومدی، اون  _

اگر   دختری هستی که دیدم... ترینو عاقل  ترینباباجان... تو شجاع ،کن

  و فاکتور بگیرم که تو دختر اون زنی.ر جان منیر

علی  هایو تماس  ها. پیامدهدقوس خنده می ومن هم کش هایلبخند او به لب 

آخر صدای   ه  . لحظزنماش زنگ می، به گوشی شوممی خیالرا بی 

  آید.آلودش می خواب

 ؟ روز وقتاین  خوای_ چی می

زدن به جوابم را نداده بود، شاید اشتباه است گره  گونهاین  وقتهیچ

  پوسیده. هایطناب 

  و جمع کنم...، خواستم بگم اومدم وسایلم خیره _ صبحت ب

  خر قبلش برو دسته گل اون مرتیکه  زنی...؟!_ جمع کن برو چرا زنگ می 

و زندان  و ببین، ازش شکایت کردم، برو دوست پسرتشرفاون عرب بی 

  مالقات کن.

  کنم. کند. در سکوت به موبایل نگاه می گوشی را قطع می 

ها  رفت وزندگی از این آمد دخترجان...، _ عیب نداره بلند شو جمع کنیم 

  زیاد داره.

  شکایت کرده. رکانگفت از شیخ اَ . منصورخان دونم،_ می

سال دارد، دو ۵۰، خونسرد است، منصوررخان مدوزنگاهم را به او می 

ً برابر سن    ها زیاد دیده.رفت واز این آمد من و حتما
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  حلش کنن، از کجا شروع کنیم؟ نتوندو تا مردن می  .باباجان شو، _ پا

مادرم که   .گذارمدوستش با وانت پایین منتظر است، وسایل را کنار می 

و  بردرا می  هایکی آنیکی ستیجوان  که مرد دوست منصورخان ،آید می

سال در این خانه سر ۳ ؛کنممن آخرین چیزها را میان دیدگانی تار جمع می 

روزها قهوه و  ، شیرینی و کیک هاام، با آرامش و خوشحالی، شبکرده 

  گذشته. هایهای خودم و لبخند رضایت مشتریانم، حاصل سال شیرینی 

  ، فقطزنددیگر چشمانم سرخ شده، مادرم حرف نمی  شودکارم که تمام می 

چای دم کرد تا آخرین استکان چای را در این خانه بخوریم. منصورخان 

  .فهمندهم ساکت است، انگار هر دو میزان غمم را می 

  _ پایین چیزی داری؟

آورده؟   جاچه بالیی سر آن رکانافتم، یعنی شیخ اَ علی می هاییاد حرف

  برای چه؟

  برم زندان ببینمش...  ،شکایت کرده رکانعلی گفت از شیخ اَ  ،مامان _

  یعنی چی شده؟

  .رومبندم و پایین می در را می  ترسریع

ام شانهدهم، دست مادرم روی با بهت به در تکیه می بینمکه می از چیزی

آید. تمام میزها شکسته و آثار خون روی زمین است. خشک شده و می

  تیره. بعد از من طوفانی آمده.

  مامان؟!  ،شده جور_ چرا این 
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  اما نیست.، کنم شاید فقط توهم من باشدشوکه نگاهش می 

  مهمی داری بردار بریم.  ه  اگه وسیل .عزیزم ،بیا بریم  _

 قوله . بزندکس حرفی نمی کنم و هیچمسیر کافه تا خانه را فقط گریه می 

ها، منیر آدم انرژی و روحش را جا گذاشته حتی بین آن میز و صندلی ماه 

او معتقد است من قسمتی از روحم را بین   .های کافه بماندیگر مشتری د

رفتم و کافه را ام، خب دلتنگی حق من است. کاش نمی تقسیم کرده  هاآن

شکسته شدن   شد، هرچند آخرین تصویر می دیدمویران شده نمی  گونهآن

  علی. حریم من و

  آبرودی، جایی؟برین نمک  روزدو  یه  خواین_ می

  پیشنهاد منصورخان است به مادرم. 

منصور جان، زهرا دخترمون قویه با هرچیزی  ،_ نه قربون دل مهربونت

 که قرار نیست بره جایی. 

  .کشمبینی باال می 

 رکاناَ  شیخبه  گممی  ،مامان دیگه... کمهی شممن خوبم حداقل خوب می  _

  زنگ بزنم؟ 

  آید. چقدر به مادرم میکند، روسری آبی و نگاهم می  گرددبرمی 

  _ زنگ بزنی؟ مگه ایرانه؟ بعدم بگی چی؟ بهش فکر کردی؟

 ً ها از چه بگویم؟! چرا کافه را خراب کردی؟ یا رد خون  خواهممی  واقعا

  چه بود؟ یا چرا علی گفت از شما شکایت کرده؟ یا چه؟!
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ً دهمسری به نفی تکان می    .دانم نمی  . واقعا

 برنگرده منیر زنگ زدن... شاید اصالً  خود  بی  نظرمه ب ... دونمنمی ، _ نه

تهش   کنم...حساب نمی ، ها؟ من حتی رو اون حرف کارم فعالً جون

  برای آدم... شنها چی میغریبه 

  .شومو به بیرون خیره می  کنمباز بغض می 

بهترن، همه  ها از صدتا فامیلم جان، خیلی وقتا غریبه مامان ،نگو جور_ این 

چی رنگی  به آدما سیاه نکن، همه  رو عسلم... نگاهت ،نیستن جوره که ی

  نیست. امنیست ولی خب سیاه و دودی 

  شد آخه... جور_ ولی خب چرا این 

  دخترم؟ قرار بود تو خواستگاری علی رو قبول کنی؟ ،شد جوره_ چ

  کنم.شوکه به منصورخان به آیینه نگاه می 

  بابا. ،کنار اون خوشحال باشم  تونستمنمی  وقتهیچ من  _ نه...

  کنم مثل زهیر.صدا می  «بابا» او را  ندرته آید، بلبخند روی لبش می 

اون آدم باتوجه به شناختت ازش بهتر از این   ،باباجان  ،_ خب همین دیگه

  ؟روزاون  کردرفتار می

رامی  آدم منعطف و آ وقتکنم. علی هیچسری به نفی چپ و راست می

  نبود.

  اینی که شد. شد_ خب پس یه روز می 

  ، حق با اوست. کنمدامنم را میان انگشتانم مچاله می 
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  _ امروز محمود زنگ زد، زهرا.

اش یعنی؛ جوابت  دانم منظور خفته خبری بود ولی می  جان  منیر   جمله 

  چیست؟

گذرد و  می اش گفت دقیق یک هفته از روزی که در اتاقم نشست و از عالقه

  ام.من شاید خیلی هم به او فکر نکرده 

  _ خب، چی گفت؟

 دارد. اضافی را از روی کابینت برمی    آخرین وسیله 

خواست که می _ به من که نزد، به منصورخان زنگ زد. همین دم وقتی 

بره بیرون. تو خواب بودی، منصورخان هم گفت: »اگه دنبال جوابی،  

 ه.« زهرا فعالً آرامش نیاز دار

انگیز است و دلم برای  اش دل برم، شیرینی یک گیالس سرخ را به دهان می 

  زده. رود. دلم برای پخت نان و شیرینی لک گیالس می  پخت تارت

_ آقامحمود مرد مهربونیه. اخالق خوبی هم داره، کارشم که مناسبه،  

  آل نیست؟نظرتون ایده  تر که برادر منصورخانه... خب به مهم 

رود. نشیند. چقدر خوب است این روزها زهیر به مهدکودک می می کنارم 

  خانه آرام است.

  ها مالک اصلی نیست، نه که نباشه، ولی دلت چی؟ باهاشه؟_ عسلم! این 

  تواند سّر درونم را بخواند.هم است. میچشمانمان خیره به 
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جور که اون _ مامان! من تا حاال پسری به چشمم نیومده... نه که نیاد، فقط 

 کهخاطر این بیشتر به  محمود آقا نمبگم کاش این شوهرم باشه نه... ال 

نظرم مردای  ... آخه واقعاً به میاد تونه شبیه منصورخان باشه به چشمممی

  جوری کم هستن.این 

فرستد. این انگشتان این  زند. موهایم را پشت گوش می لبخند مهربانی می 

  و جسمم بوده است. چند روز فقط نوازشگر روح

از  هم ها، ولی زندگی ما _ منصورخان تکه، مامان. نه که مشکالت نداریم 

و  ش نگران تو بودم عزیزم... باالپایین داشت، من همه  ،اول این نبود که 

خدا ازدواج اولش بود تجربه نداشت، ولی با   هزارتا چیز دیگه... اون بنده 

چیز... من عاشق پدرت بودم، عشق اول و  شه همهصبر و محبت حل می 

جور از تمومی بود. وقتی اون  چیآخر بود... مرد خوب، مهربون و همه 

  ه صبح با خوشی رفت بیرون...دنیا رفت، ک

خاطرم هست،  دهد. خوب آن روزها به بینم که مادرم بغض فرومی می

منیر  های بعد هم او دیگر ماه روزهایی که مادرم دیگر خودش نبود. سال

سابق نشد. شاید اگر اصرار دیگران نبود، حتی فرصت مالقات با 

  داد.منصورخان را هم نمی 

و از  آل من ها سرپا نشدم. خدا رحمتش کنه، ایده دت _ دیدی که من دیگه تا م

همدلم شد، مامانم! بعد  و  مرد باال برد، منصورخان قبل از شوهر، دوست
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آدم باشیم   کهشد شوهرم... آدمیّت به خود انسانه، وگرنه که همه انسانیم، این 

  شرطه.

  دونم واقعاً کی خوبه._ خب، من که نمی 

شوم برای درست بار من بلند می ود، اینش صدای سوت کتری بلند می 

  نوش چای بابونه.کردن یک دم 

مونه، کال و رسیده بودنش بعداً  گن ازدواج مثل هندونه می _ قدیمیا می 

شه... ولی همچینم نیست، با هرکی قرار شد بری زیر یه سقف،  معلوم می 

و  به تفریح، وقت کار، وقت خرید، ت  فقط اول باهاش بچرخ، عزیزم. نه 

شه شناخت،  رو تو سفر و تو جمع می  هاکه بقیه هستن... آدم مهمونی، جایی

  . الکی نیست که.جان زهرا

  کنم این مهربان با شعورم را.را بغل می  سرش  ،از پشت

 _ چقدر خوبه که تو مامانمی. 

  کند.دستم را دور گردنش نوازش می 

خوایم  لذیذه، ما می _ من خوشبخت بودم، عسلم. طعم خوشبختی خیلی 

و حس کنه... اگر محمود به دلته، بگو یه مدت  مونم این طعم جگرگوشه

بچرخین، با هم معاشرت کنین، اگه خواستی ادامه  زندگی، اگر هم نه که  

  هیچ.

  گن؟ _ خب، منصورخان چی...؟ چی می
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و رنج  گه هرچی زهرا خودش بخواد، زندگی ارزش درد _ منصور می 

و دربیار، چون قبل ازدواج بگی  قط بگم زیر و بم طرفتنداره. گفت ف

و بخوریم... مامانم...  پات غمت»نه« بهتره تا که بعدش درد بکشی و ما پابه 

ش عشق و خوشی نیست که... نداری داره، عصبانیت  ببین زندگی همه 

ریزه به جونت. مرد اگه بددهن  شه سرطان، میداره. ولی بعضی چیزا می 

بازی و رودربایستی رفیق باشه، اگه پُرعقده باشه و ل رفیق باشه، اگه اه 

خیال باشه و حامی نباشه، احترام بهت نذاره، فایده  نظر، اگه زیادی بی تنگ 

کنه، هرکی  رو پیر می  داره زن  گونه هنداره زندگی... مردی که اخالق بچ

 و یه ایرادی داره... تو هم داری... ولی ایرادت نباید بشه سوهان روح، 

انگشت یه دست، یکی   تا روانتون رو بسابه. اما تفاوت فرق داره... پنج 

  کن بگو جوابت چیه.بو نیست... فکرهات

آخر که چی؟ تنهایی   کنم من عاشق بشوم، اول و خواهم بگویم فکر نمی می 

گویم. حس خاصی به محمود ندارم، اما شاید اگر  شود ماند، اما نمی که نمی 

  ه او عاشق شوم.بیشتر بشناسمش ب

  _ خب، بگو باشه...

  دانم چیست حرف نگاهش.نشینم، نمی رویش می روبه 

_ مطمئنی، مامانم...؟! زهرا! ازدواج اصل نیست؛ یکی مجرد باشه  

بچه... اصل زندگی  تره، یکی ازدواج کنه، یکی با بچه یکی بیخوشحال

  خوب بودنه، عزیزم. حالت خوب باشه.
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  نظرم محمود آدم خوبیه...م... خب به گین بشناس _ مگه نمی 

  _ دوستش داری؟

  کنم.شوکه او را نگاه می 

  .جون _ معلومه که نه منیر 

  شود.نگاهش غمگین می 

  خاطر منصور؟گی باشه...؟! به _ پس چرا می 

  توانم بگویم نه؛ این قسمت بزرگ آن است.نمی 

  تونم بگم دوستش دارم یا نه.نمی هم هست... ولی خب تا نشناسم که  _ اون 

  کند، شاید از افسوس یا...شود، نفسی عمیق رها میبلند می 

جان خوب بسنج، نگو  _ من مادرتم، صاحب اختیارت نیستم... ولی مامان 

شد تو آدم، شده بود. تو  قول یکی اگه چیزی درست میشه... بهدرست می

اش توی انتخاب. اگه  رحم بتونی چیزی رو درست کنی... پس بینمی 

شه... من . از پ ی هم بکنی، درست نمی کنم دروغ گفت، نگو من درستش می

 گم به منصورخان.می

 

 رکاناَ 
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 جهنمی که دیگر روزهای آخر شبیه حس خفگی     سه هفته، دقیقاً سه هفته

ام؛ فقط  وآمد بوده ای که بین کویت، منچستر و برلین در رفتبود. سه هفته 

 های ابوفاضل با آن افتضاحی که به بار آورد. کاریندانم برای 

دور از تمام   تحصیل دهد، به    منچستر برای فهد تا او بتواند در انگلیس ادامه 

ها، ها و مشکالت... و در برلین برای کاتالوگی که تعدادی از طرح حرف

  نمایی به سرقت رفته بود.از روقبل 

آید، تاب  سر من می. سعید هم پشتدهمپاسپورت را به مسئول گیت می 

 آوردن تا پرواز هواپیما سخت است.

  زودی در ایران خواهم بود.به

شود. ماندم، اما این روزها خبرهای خوبی مخابره نمی بیشتر از این باید می 

های زهرا با آن پسر که آخرین شب کنار در منتظرش بود؛ در  عکس

  روی شبانه...رستوران، در پیاده 

  .رکانآروم باش، اَ _ 

  بندم. برای او راحت است بگوید آرام باش، اما من...کمربندم را می 

_ همون شب فهمیدم که اون پسر زنگ خطر هست، سعید! سه هفته... سه 

    ارزش... البته جز فهد و آینده هفته پای من رو گیر دادن به چیزهای بی

  اش احمقانه بود.اون. خب، واقعاً بقیه 

  گوید.آمد می ار با آن لبخند پهن و نگاه خالی از صمیمیتش خوش مهماند
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گرفتم، کاش  خواهم پرواز کنیم. کاش حداقل با زهرا تماس می فقط می

  کردم.از رفتن او را وارد کار خودم می قبل 

  _ بعید هست که چیزی جدی باشه. جشنی نبوده، مراسم...

  ب است.تر از حد آداروم، صدایم بلند از کوره درمی 

تک کسایی که این چند  _ جشن؟ اگر خبری جدی باشه، پوست از سر تک

  گه جشنی نبوده.کنم... به من میرو مشغول کردن می هفته من  

رسد تنهاست،  نظر می تر نشسته و به طرفکنم. زنی آن احساس گرما می

ه  صدا و آرام بود. تکند، در این کابین باید بی کسی همراهش نیست. اخم می 

  اندازد.شود غضب و اخم به او که سر پایین می عصبانیتم می 

که خودم سراغ دارم نیستم؛ تمام    رکانیاین چند روز آخر، هیچ شبیه اَ 

  گذارم.قواعد را زیر پا می 

های او را آورم و باز هم عکس ام را بیرون میکند. گوشی سعید سکوت می 

، بدون آن  ترصویر کمی بزرگ .. تبار جهت رفع دلتنگی. کنم، این نگاه می 

  زند به او؟پسر. لبخند می 

تواند چه بر  زند، برایش مهم نیست که می لعنتی! زهرا به همه لبخند می 

  بیاورد. رکان راشدسر کسی مثل اَ 

  _ سعید!

  آورد. روی ابرها هستیم، کاش زمان زودتر بگذرد.دلم طاقت نمی 

  زاده؟!_ جانم، شیخ
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  زهرا... هیچ، استراحت کن._ اگر... 

    بار که پا به کافهست. اولین  توانم تصور کنم او برای مرد دیگریحتی نمی 

 عربی بود که با حک شدن در    گذاشتم بیشتر برای بوی عالی قهوه  هاآن

های  چوبی کافه به مشامم خورد. جز در کشورهای عربی و گاهی در کافه

  توان حس کرد.ا می ندرت چنین بوی خاصی راروپا به 

برای یک عرب. هنوز    مانند بوی شیرینی و قهوه، دو ترکیب معجزه 

خاطر دارم آن روز سرد پاییز با هوای طوفانی را که به گرما و عطر  به

 خوش قهوه، به درون کافه پناه بردم. 

های رنگی و شاد، یک دامن بلند و  باد شدیدی وزید. دخترکی با لباس 

کشید، از تصویر ذهنی  را از پستوی ذهنم بیرون می  چین که خاطراتیپر

هایی چین به رنگ قرمز و زرد و نارنجی با گل دلفریب با دامنی پرزیبا و  

دوزی شده... موهای دخترک شبیه همان تصویر بود، مجعد و رنگ  دست

  خرمای رسیده.

  _ بیاین تو تا باد نبردتون... حالتون خوبه، آقا؟!

زهرا بود، وقتی از اورکت من گرفت تا زودتر به داخل      این اولین جمله 

ای بعد میان سفیر باد و  بیایم و در را ببندد تا خاک پر نشود داخل. لحظه 

شده را کنار زد تا زن و کودکی را  ای آمد و من  خشک طوفان صدای بچه 

که بیرون در بودند به داخل بکشد. درست شبیه آن زن  در پستو، برای  

  .نجات فرزندش
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دارن با شیرینی، بیاریم  نظرت آقا قهوه دوست _ ملیکا، خاله! به 

  براشون؟!

همان دخترکی که از طوفان ترسیده بود را به آغوش دارد، مثل همان 

 من. کودکی در آغوشش و او میان وحشت    تصویر زن در ُکنه ذهن آشفته 

  سعی در آرام کردنش دارد. 

وه یادم نیست، اما آن لبخند و مهر را  دهم. طعم قه سختی میسفارشم را به

های  خوب بیاد دارم و روزهای بعد که برای دیدن دخترک با آن لباس 

 زیبا.و  رنگارنگ 

زد،  هایش در حد دو جمله هم شده حرف مییکی  مشتری با حوصله با یکی 

دانست چیزی عجیب در جریان است  گاهی هم با من. ولی انگار او هم می 

 شد.ری بودم که دیده نمی که من تنها مشت

  دانم بیدار است.سعید چشم بسته، اما می 

  تونه جدی باشه؟نظرت می _ به 

های زیادی تمایل به  ای هستن که دست_ دخترهای سن زهرا سیب رسیده

  دارن... هاچیدن اون 

  کنم.بره برای چیدن سیب  زندگی من، از شانه قطع می _ دستی که پیش  

  خودش بیفته در دستان اون چی؟_ اگر سیب 

  کنم، بدون رحم.خودخواهانه فکر می 
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_ زهرا هنوز فرصت آشنایی صمیمی با من نداشته، سعید! اگر صمیمی  

چنگ کسی   کنم. اما... مفت به وقت رهاش میشد و دوستم نداشت، اون 

  دمش.نمی 

  _ اگر عقد بود...

رحم باشد، نه حاال که  ین بی تواند زندگی چنشود. نمی نگاهم میخکوب او می 

ام او را کنار  است، نه حاال که هنوز فرصت نکرده  رکانکسی باب دل اَ 

ست که هم مادرم را بگیرد و هم دختری  خود داشته باشم... و این نامردی 

  خواهم.را که می 

_ نیست... زهرا برای منه، سعید... سهم من از دنیای زنانه  این دنیا، فقط  

  دونم که برای من کنار گذاشته شده.می  .همین دختره 

توانم او را تصور کنم، کنار  . اما میدانم نخواهم خوابید بندم و می چشم می

که مرز خشکی و دریاست؛ با پاهای  دود... درست جاییخودم، وقتی می 

اش، با همان پیراهن زنانه  رنگارنگ، موهایی که با شوری کوچک برهنه 

هایش گل  افتد و گونه . درست وقتی از نفس می تر شدهو نم هوا مواج 

ام نفس تازه  فشارمش... زهور من! میان سینه انداخته، میان آغوشم می 

شود، موسیقی  دل   های خلیج میهایش و صدای موج آبکند و ریتم نفس می

  .رکاناَ 
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شدني للورد طیٌب و صفاء و به الطهر و عنوان النقاء یتباهى بأریجٍ و  

بهــــــاء ینشر الحب بأنفاس الهواء و طباع الود طبع النبـــالء یكره البخل و  

  نهج البخالء و إلى مواله یشدو بالثناء لملیك الكون أرٌض و سما.

گناه و معصومیت و پاکی گل به خودش جذب انگیز و بیمرا عطر فرح 

  کرد.

بانی را پخش  هایش عشق و مهرکند و با نفسفروشی میبا شکوه تمام فخر

ورزد و به  زادگان است. بخشنده است و مهر می هوا طبع گل طبع اصیل 

 آسمان و زمین و خساست در طبعش نیست.

کنم. ناخودآگاه به دنبال او  نشیند، چشم باز میهواپیما که روی باند می 

  هوا خوابم برد.به جانم آرامش داد که بی قدرگردم. حتی تصور او آن می

کامالً روشن است. سه ساعت پرواز پاهایم را کرخت کرده.    آسمان تهران

ها منتظر  ست. ماشین پایین پله پرواز مستقیم بود یک موهبت الهی کهاین 

تر در هتل باشم و با زهرا تماس بگیرم، اما خواهم هرچه سریعاست. می

 قبل آن باید طرح بزنم، »دختر  رقصان«.

نشان و های جواهرنم؛ تابلو کمن فقط روی جواهرات زینتی کار نمی 

   هایی خاص دارد. هایی از طال و جواهرات که مشتری طالکوب، مجسمه 

چیزی ام، فقط دیگر هیچ دانم چقدر به این اتاق لوکس هتل خسارت زدهنمی 

ای شکسته روی زمین  دی بزرگ اتاق با صفحهای سرجایش نیست، حتی ال 

  دارد.است و سرم درحد انفجار ضربان 
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  ... شودباورم نمی 

  زاده.کم بنشین، شیخ _ خالی شدین؟ حاال یه

  کنم.با غضب نگاهش می 

کنی، سعید... اگر  دزدمش... زهرا رو از اون مرد دور می می  ...؟_ خالی

  روی. خوای یک جنازه داشته باشیم... همین امشب، درست وقت پیاده نمی 

 رکانحرف زهرایم است. او جز اَ ست، اما دانم رفتارم غیرعقالنی می

  اند... حتماً...متعلق به کسی نیست. حتماً مجبورش کرده

  ! بگو بعدش چی خواهد شد؟رکاندزدیم. بنشین، اَ _ باشه، می 

شنوم،  هایم را می شوم. صدای نبض شقیقه ریخته آوار می همروی تخت  به 

  صدای پمپاژ خون. 

گذارم  امارات یا هرجایی... اما نمی دانم برمش کویت، دبی... نمی _ می

  متعلق به مردی دیگری بشه.

  دهد.دستم میلیوانی آب به  

زور برای خودت باشه؟ فکر خوبیه... امشب جورش خوای به _ می

  کنم.می

ریختگی اتاق که حتی  همخواهد آرامم کند. با دیدن بهدانم فقط می می

  شوم. اند، آرام می ه در نبرده ها هم جان سالم بهای گل و صندلی گلدان 

  _ یعنی خودش خواسته؟! یعنی زهرا عاشق اون مرد شده، سعید؟

  خواهم بگویم حق این کار را نداشته، اما مقصر خودم هستم نه او.می
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  گذارید؟زنید و قرار برای فردا نمی _ باید دید... چرا زنگ نمی 

هایم را زهرا همه  برنامه ام. خبر نامزدی ست که به هتل رسیده چند ساعتی

  خراب کرد.

_ اگر دیگه نیاد چی...؟ آخ! سعید... این بدترین حماقت زندگی من هست... 

 فقط سه هفته دوری... این مرد از کجا پیدا شد؟

_ اسمش محمود و برادر ناپدری زهراست. پس بوده... عجیب نیست چنین  

 وصلتی. 

  داند.دهد میبروز می  آنچهاز  کنم، او خیلی بیشترای می نگاه موشکافانه

  دونی، سعید؟!_ تو اینا رو از کجا می 

  اندازد.ای باال می کند و شانهوسایل را جمع می 

زاده... عجیب  _ من مسئول امنیت و اطالعات اطراف شما هستم، شیخ

نیست... باید اتاقتون رو تغییر بدیم و یک خسارت حسابی بابت این طوفان 

 هتل... و بعد نقشه  فرار. به 

دونی فراری در کار نیست... اون راه آخر خواهد بود... چه  _ خوب می

  زهرا اون پسر رو بخواد یا نخواد.

ست و من خودخواهم، اگر نبودم در چنین  تواند بخواهد. این خودخواهی نمی 

  گرفتم.جایگاهی قرار نمی

گفتین شما رو با این می  زاده! اگر غیرازگشاست، شیخ_ منطق همیشه راه 

  گرفتم.ابوفاضل اشتباه می 
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دار کمی آزاردهنده است،  کنم، هرچند چهره  ناراحت هتلاتاقم را عوض می 

شود. اما چنین از کوره  ولی خسارت وسایل و خالی ماندن اتاق پرداخت می

  دررفتنی از من بعید بود. 

از تماس با قبل کند. یک دوش و کمی استراحت مغزم را خنک و سبک می 

زهرا باید فکر کنم، باید بدانم چه باید کرد. شاید راحت نباشد، ولی حتماً از 

   تر خواهد بود.دادنش سختدست 

 

 زهرا

 

  ! مامان، حاضر شدی؟جان _ زهرا

تر که  دنبال لباسی سادهکنم؛ به هایم را برای چندمین بار چک میکمد لباس 

  تر.تیره رنگارنگ نباشند، یا حداقل کمی 

محمود   کهروی و صحبت، بعداز آن برنامه  روتین این چندوقت برای پیاده 

  شود، خوب است.کارش تمام می 

  گذارد خوب است.احترامی که می 

    نظر واقعاً از جواب بله  موقت من خوشحال است خوب است.اینکه به 

  ست هم خوب است.مرد مهربان و آرامی نصورخاناینکه مثل م 

رویم و دیگران  اما چیزی چند روز است در نگاهش، وقتی بیرون می 

  کنند که خوب نیست.نگاهم می

@Vip_Roman



که کامل پوشیده و  کند، درحالیگوید لباسم جلب توجه میبا اشاره می  کهاین 

  دخترانه است خوب نیست.

  ام... انگار خطا کرده شود خوب نیست.زده می نگاهش خجالت کهاین 

  ، مامان.میام_ دارم 

باید چند دست لباس مثل بقیه بخرم، مانتو و شلوار، اما واقعاً این سبک  

های مختلف بلند تا زیر  های من دامن لباس پوشیدن من نیست. تمام لباس 

ها و زانو همراه با سارافون و بلوزهای رنگارنگ است. حتی روسری

ست. من عاشق آن زیورآالت فانتزی  دوز و سنتی هایم رنگی و دستشال

  که هربار فرصت کنم برای خریدشان، هستم. 

  ! جون  _ منیر

  شود.کند و داخل می در اتاق را باز می 

 _ جانم! چرا نپوشیدی چیزی؟ 

  ام.مستأصل ایستاده و به کمد خیره شده 

تیره هم  رنگ   ان... مانتو شلوار ندارم، حتی رنگی لباسام رنگی   _ آخه همه 

  ندارم.

  شود.نگاهش متعجب می 

_ چرا باید داشته باشی، مامانم؟ تو سبکت این نیست... خیلی هم لباسات 

  قشنگ و پُرروح و شادن.
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ها را با وسواس  تک این لباس برم؛ من تک لذت می  هادانم و از آن می

  ام. خریده

  که...  میادخوشش ن  محمود _ فکر کنم آقا

گیرد تا فقط هایم را میبندد. شانه رود و در اتاق را می هایش درهم می اخم

  توجهم به او باشد.

هاست تو رو  _ خوشش نمیاد...؟! این حرف یعنی چی، زهرا؟! محمود سال

جوری  قول خودش، عاشقت شده؛ همین جوری، بهجوری دیده. همین همین 

  بهت حرفی زده؟ که هستی...

  اندازم، حق با اوست. سر پایین می 

  _ نه مستقیم، ولی خب... معلومه دیگه.

 گیرد.انگشت اشاره را برای هشدار سمتم می 

وش  گم، زهرا... از حاال تا آخر عمرت گ_ خوب گوش کن ببین چی می 

بگیر... اگه چیزی نه به ضرر تو و نه به ضرر کسی هست و بد و  

خاطر عقیده  شخصی کسی تغییرش نده، مگه بهترش  ناشایست هم نیست، به 

هم با  عوض کنی، فردا انتظار داره خودت  وبرای کسی لباسات نکنی. ال

ر تاون سازگار کنی، مامانم... توی زندگی یه قدم تو یه قدم دیگری، اضافه

وکتاب دستت باشه، زهرا! اگه یه قدم برداشت و تو  قدم برندار. حساب

برنداشتی، جایی دیگه تو دوتا قدم بردار براش... حاالم یکی از اون  

  داری رو بپوش و برو بیرون. لباسایی که دوست  
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اندازد که روز پدر بود و من گریان  لحن محکم مادرم من را یاد روزی می 

قدر محکم بود، که اگر پدرم نیست منیر همین روز هم ماه به خانه آمدم. آن 

تر او هست، یاد او بین ما هست، که پدرم از دیدن لبخند من خوشحال

اگر پدر کنار من نیست اما روزهای   کهبارم، این بود تا چشمان اشکمی

  بودنش بهترین انسان برایم بود و قسمتی از وجودش را به من هدیه داد.

رگز برای نبودن او گریه نکردم، اما دلتنگی چرا...  از آن روز ه

  کردیم. هردویمان در هر فرصتی خاطراتش را مرور می 

  .جون _ باشه، منیر

ام را تن  شدهدوزیهای سنتی ترکمن و بلوز و دامن دور یکی از سارافون

های ابریشم زیبای رنگارنگ. در آینه  کنم با یکی از همان روسری می

شوم که شاید شبیه عرف این روزها نیست، اما هرچه  دختری می خیره  

  هست خوشحال است.

  _ سالم، خسته نباشین.

  نظر خسته است.کند، به گذارد و ماشین را روشن میاش را کنار می گوشی

  _ خیلی دیر نکردی، زهرا؟!

  پس ناراحت است. حق دارد، زیادی معطلش کردم.

حرف   جون کم هم منیر اس مناسب بودم، یه _ ببخشید... معطل انتخاب لب

  این نریم بیرون.خواین اگه خستهزد، می 
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بار از لحظه  ورودم به ماشین، روی من  نگاهش برای اولین   

  گردد.درحال برانداز لباسم است یا خودم؟می

 _ تو که همه  لباسات مثل هم هستن. چه فرقی داشت؟

  شد.می هاتی علی هم متوجه تغییر آن بیند؟ حهایم را نمی یعنی تفاوت لباس 

خواهیم  کنم. حس خوبی ندارم و فقط دو هفته هم نیست که می سکوت می

خان  آشنا شویم. محمود مهربان است، اما همان اول هم فهمیدم شبیه منصور 

  نیست. 

  پرسی امروز چطور بود؟_ نمی 

  رسیم.کنم. به پارک نزدیک خانه میشرمنده نگاهش می

  نظرم خسته اومدین، گفتم شاید نخواید بپرسم.به_ 

گردد، حاال که این مدت بیشتر دقت سمتم برمیکند. به ماشین را پارک می 

ام او آن صالبت چهره  منصورخان را هم ندارد، فقط چشمانش و  کرده 

چهره. منصورخان برای من، بعداز پدرم الگوی یک مرد خوب است. ته

  د آینده  من خواهند بود.های سنگینی برای مرکفه

  کم راحت باش.زنی، زهرا؟ یه _ تا کی رسمی حرف می

. کشمبرد و من عقب می موهای رهاشده از بند روسری را پشت گوشم می 

فهمد و با اخم  شوم. خودش می قدر صمیمی باشد شوکه می این کهاز این 

  آمد است، پارک هم کمی شلوغ.وشود. خیابان پُررفتپیاده می 

  تر، زهرا._ بیا نزدیک 
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آورد برای گرفتن  شانه. دستش را پیش می به کنم، شانهفاصله را کم می 

ای ندارم. در دنیای من مردان  ست یا نه، تجربه دانم عادیدستم... نمی 

ست. تعللم را که  ایاند. نه که ندانم، اما برای من تجربه  تازه زیادی نبوده 

ً بیند دست پس میمی   عصبانی و دلخور است. کشد؛ علنا

  ! بدون رودربایستی بگو.جان _ اگه ناراحتی که با من بیرونی، زهرا 

کند. این دومین بار است که برای  هایش را تندتر می لحنش تشر دارد. قدم 

  زند.داشتن به من غر می فاصله نگه

  ؟! محمود  تر برید، آقاشه آروم _ می

اش را چک  نشینیم، با فاصله. گوشی می کند و یک صندلی خالی پیدا می 

  کند.می

تون کردم. من عادت به صمیمیت این  که عصبانی  محمود _ ببخشید، آقا 

کم تو  مدلی ندارم. نه که با مردها معذب باشم، ولی خب لمس کردن یه 

  محدودیته.

نگاهش را دوست ندارم، حتی آن انحنای ناخوشایند گوشه  لبش را.  

  شود.زیبا می فرمش با اخم ناخوش  پشت وابروهای پر 

خوای باور کنم با هیچ پسری دوست نبودی، زهرا؟ تو با اون  _ یعنی می 

  ها کار کردی...پسر علی سال

  رود. هایم درهم میحاال من اخم
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قدر صمیمی  _ من دوست از جنس پسر داشتم، چرا نداشته باشم، اما نه اون 

درباره  علی هم اون تا جای ممکن  که بذارم وارد حریم خصوصیم بشن...

دوست خوبی بود. خواستگاری کرد، ولی من روی اون مثل دوست حساب  

  کردم... همین.می

ام. سکوت بینمان خواهد برگردم به خانه  امن خودم، کنار خانواده دلم می 

 اَرکان لرزد؛ شیخ ام داخل کیف کمری زیر مانتو می سنگین است. گوشی 

  شوم که این جو سنگین را جوری ترک کنم.خوشحال می است. ناخودآگاه 

  _ سالم، آقای شیخ...

  _خوبی، زهرا؟

  آیند است.اش، با آن لهجه  غلیظ خوش شنیدن صدای بم مردانه 

  اش مشغول است. محمود اخم درهم کرده، با گوشی 

 گردید. _ممنون، شما برگشتین...؟ فکر کردم دیگه به ایران برنمی 

  قراری داشتیم؟ و  فراموش کردم که قول _ فکر کردی 

 ست، مثل همیشه.لحنش جدی

وشلوار  پوشید یا کت کنم با آن لباس عربی که میاو را تصور می 

  دوختش، کامالً جدی و خونسرد.قیمت و خوش گران 

  تونم بخوام که برای فردا صحبت کنیم؟ _ تقریباً بله. می 

  احترامی به اوست.ادامه  صحبت بینظرم شود. بهمحمود بلند می 

  _ چرا؟!
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مستقیم است، جوابی برای آن ندارم، اما آنچه پیش   وسؤالش زیادی رک 

ترین رفتار یک شخص بعد از رفتارهای علی باشد؛  کننده آید شاید شوکه می

گیرد و خطاب به او با لحن بدی حرف محمود گوشی را از دستم می  کهاین 

  زند.می

ای تماس  شه وقت دیگهروی، می ... من و نامزدم اومدیم پیاده _ ببخشید

  بگیرید.

نگاهم میخکوب اوست. یعنی واقعاً این محمود است با چنین رفتاری؟!  

  گیرد. سمتم می گوشی را به 

  ! این کارو کنین...مود مح _شما حق نداشتین، آقا

  ای همراه ماست.گذرند نگاهشان لحظهعابرینی که می 

 متوجه کارت هستی، زهرا؟ با من اومدی بیرون و با مرد غریبه با _ اصالً 

  زنی؟خوشی و ناز حرف می

شود، بحث داغ می وکنم. هرچه بگویم فقط بازار حرففقط نگاهش می 

  رفتار او از نظر من جای بحث ندارد.

  !محمود _ من رو برسونید خونه، آقا 

 قدر زود جا زد. د اینام، اما نبایخواهم بگویم اشتباه کرده می

 باید با مادرم حرف بزنم. 

  کند. تمام مسیر را با عصبانیت رانندگی می 

  ! ببخشید، ولی سرعتتون برای شهر زیاده...محمود _ آقا
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کشد که چراغ جلو  کند و فقط چند لحظه بیشتر نمی سرعتش را بیشتر می 

کنم صدای ترمز  میکه برای لحظاتی حس شود و آخرین چیزی قرمز می

  ست.ُخرد شدن چیزیو  ماشین

شنوم و صدای کسی که  قدر گیجم که فقط صداهای مبهمی می لحظاتی آن 

  کند و طعم خون، شور و پر از طعم آهن...نامم را صدا می 

  زند. هایم زنگ می گوش 

  .جان زهرا، عزیزم! زهرا_ ای خدا! بدبخت شدم... 

  _ برید کنار...

هایم درحال  کنم گوش آمبوالنس است که با صدایش احساس میقطعاً جیغ 

  کر شدن است. 

  شنوین...تونین باز کنین...؟ می و می .؟! چشمتون _ خانم..

  شود و بعد سکوت.صداها درهم می 

...................  

ام؟ بوی کند. خواب بوده بیب دستگاهی بیدارم میصدای بیب 

کنم، خیلی  سختی پلک باز می هوای خنک. به کننده و الکل و یک ضدعفونی 

  کند. سخت. انگار ورم کرده، درد می 

  . دکتر احمدی رو خبر کنین.به هوش اومد  ۲۱۶_ مریض تخت 

  دهم.سختی تکان میها دیگر درهم نیست، انگشتانم را به صدا 
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بودم...  »ما تصادف کردیم، محمود سرعتش را زیاد کرد. من کمربند نبسته 

 تر رفت.«تر برود اما سریعگفتم آرام 

افتد شود. نوری که داخل چشمانم می کم واضح می بینم، اما کم کمی تار می 

  کند.هایم را حائل کنم. کتفم درد میشود دستباعث می

  _ خوش اومدی... اسمت و فامیلیت چی بود؟

  _ زهرا... عندلیب.

ور بخوابم... شاید هنوز  به یکخواهد . دلم میانگار فکم خسته است

  خوابم. 

  _ مامانم کجاست؟

  ؟میادتونی بگی چی یادت خانم... می_ نخواب، زهرا 

  دهد. خواهد بیدار باشم، کسی تکانم میزور می به

  _ خوابم میاد... به مامانم گفتین تصادف کردم؟

کنم از میان  می. نگاهش خواهد با من حرف بزند صدای مرد، مصرانه می 

دور   ههای سفید و گوشیبیمارستان است، لباس  جاهای دردناکم. این پلک 

  گوید دکتر است. گردن مرد می 

ت کنم،  _ تو تصادف ضربه  شدیدی به پیشونیت خورده. باید معاینه 

  خانم! مامانت بیرون بخش منتظر خبر سالمتیته، پس تحمل کن.زهرا

  ست، خیلی خالی.توانم بخوابم. ذهنم خالیشود میکارشان که تمام می 

....................  
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خونی. ی عزیزی که داری این رمان رو می اننده )خو  

سالم!   

نویسنده   وقت و زحمتی خواستم بگم این رمان حاصل یکسال هزینه 

اگر نه که                      هست، ایا تو هم هزینه این براش پرداخت کردی؟ 

)... 

 

............................... 

  _ خیلی خوش اومدین.

  ام. دانم کجا هستم و زمان را گم کرده صدای مادرم است، نمی 

  _ حالش خوب هست؟

توانم او را  میست که حتی در این حالت خمودی هم قدر قویاین صدا آن 

  راشد. اَرکان بشناسم. شیخ

  . از صبح آوردنش بخش. دکتر گفت خطر رفع شده._ خدا رو شکر

  ست مثل همیشه، اخم هم دارد. خورد؛ جدیهم گره می نگاهمان به

  _ خوب هستی، زهرا؟

  ست یا...گوید، انگار عصبانیبا تأکید می 

  ؟!جان _ مامان
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گیرد، زار  منیر من را میان آغوش می بتوانم جواب دهم، ماه  کهاز آنقبل 

است بعد از روز خاکسپاری پدرم او را چنین آشفته   بار زند. اولینمی

  زند. بینم. فقط نامم را صدا می می

  ! خوددار باشین.خانمم _ منیر 

دنبال منصورخان. به کند، گردانم در فرصتی که مادرم رهایم میچشم می

واهم شکایت محمود به او ببرم. ایستاده و مادرم را به آغوش کشیده،  خمی

  کند.ام می رمق حواله دوزد و لبخندی بی دارش را به من میاما چشمان نم

  محمود شین اگه بگم آقا تر برو، ولی نرفت... ناراحت می_ بهش گفتم آروم 

 خوام؟ رو نمی 

  گردد.مینگاه هردو به من بر 

  جور شده.این _ محمود نگفت  

  خوب هست خوشحالم. خانم حال زهرا  که_ از این 

خاطر او محمود چنین  ای که به ام؛ غریبه حضورش را فراموش کرده 

  تصادفی را رقم زد.

  _ خیلی لطف کردید برای مالقات اومدین...

  کنه؟!چکار می جا_ تو...! هیچ معلومه این آقا این 

شود، حتی  بلند می  رکاندیدن شیخ اَ صدای عصبانی محمود است که با 

  خراش هم برنداشته.
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ست.  خواهد برود، مرد صبوری دهد. میواکنشی نشان نمی  اَرکان شیخ

 اَرکان خان جلو برود، یقه  شیخ منصور  کهاز آن گیرد. قبل مادرم دستم را می 

 کهدرگیر شود؟ برای این  جاخواهد این میان انگشتان محمود است. یعنی می

  ه مالقات من آمده؟ب

  _ تو باعث این شدی... چرا بهش زنگ زدی...

 کند، با عصبانیت. خان دست محمود را از یقه  او جدا می منصور 

گرفتی  م بردی، محمود! از کی یاد و پیش زن و بچه_ بس کن! آبروی من 

  تونه بگه کی مقصر بود.وحاضر می بدرفتار کنی...؟ زهرا حی   با مهمون

شود. چسباند، زبانم بند آمده. پرستار باعجله وارد می ه دیوار می او را ب

خواهد همه  اش را نشنوم که می گیرم تا صدای عصبانی هایم را می گوش 

    جز مادرم اتاق را ترک کنند.

  

 اَرکان

 

شوم که اگر بمانم شاید گردنش را  به او اهمیتی بدهم دور می  کهبدون آن 

  ست.نظر مرد خوبی ماند و برادرش که به خرد کنم. او می 

  ست. نام و خوبی پدری زهرا در بازار آهن سوله دارد؛ مرد خوش نا 

  شو و دیگه پی زهرا نباش، حاالم برو._ خفه 
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پیچد. سعید بیرون کنار ماشین  بیمارستان میصدای فریاد مرد در حیاط 

  گردم که او را ببینم. نمی ایستاده. بر 

 کنی؟! و گم می _ کجا گورت

  شود.ایستند، انگار اگر نگاه نکنند نمی مردم اطرافمان می 

  ترم. ایستم، یک سر بلند رویش می در رو 

  _ تو باعث این گندی...

هایش را پس  فشارم و دستونه او را می ام نرسیده، فک و گدستانش به یقه 

زنم. از نظر قدرت شاید چیزی کم ندارد، اما او آنچه را که من دارم  می

 خطر جان محبوب من را به  کهندارد »خشم«. خشم و عصبانیت از این 

  انداخته.

  رسم.برمش تا به ماشینم می عقب می

  کنه.می فراموش ن رکانخطر انداختی، اَ _ تو جان زهرا رو به  

آید. دستم را با  انگشتانم اصواتی بیرون می  از میان فک فشرده میان 

  دهد برای رهایی.هایش فشار میدست

  زاده! اون رو رها کنین._ شیخ

جنسش را خوب دوزم. یک مرد حتماً میزان خطر هم چشم به چشمانش می

 فهمد. می

  جای انگشتانم روی صورتش مانده.

  کند.می جلوی پایم تف  
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دونی چند ساله _ خواب ببینی بذارم توئه عرب به زهرا نزدیک بشی... می 

 خوامش...؟! می

کند.  ترش می دهد، عصبانیت فقط جریانگشت تهدید به رویم نشان می 

  درخشد. اش از خشم میچشمان خرمایی

  _ داشتن زهرا یک رقابت هست، تالشت رو بکن. 

ام کرده، هنوز صحنه   ز درد و سوزش کالفهام ازنم. معده او را کنار می 

شوم؛ شاید بهتر  رود. سوار نشده، پشیمان می تصادف از پیش چشمانم نمی

  است گردنش را بشکنم.

  چگونه توانست جان شیرینم را تا لب مرگ بکشاند؟ 

  گردین؟زاده! شما که دنبال شر نمی _ برگردین داخل، شیخ 

  ل هست برای هالک کردنش.دونی، سعید! هزار دلی_ خودت می

 گردد.بندم، او هم به داخل حیاط برمیدر را می 

شه، اما کاش شما هم احتیاط  _ دلیل اصلی، به خواست خدا حالش بهتر می

  کردید در تماس.می

توانست جان عزیزم را وقت، مییک تماس عامدانه  بی  کهبا یادآوری این 

  زند. نهایی را می  بگیرد ضربه  

  خواد.گفت دیگه محمود را نمی _ 

دانم  می  کهست. سعید مخالف این عالقه است، با این نگاهش از آینه جدی

  زهرا را دوست دارد.
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  _ تو چرا به این عالقه رضایت نداری؟

  مانده  زیادی دارم.کنم. کارهای عقبتاپم را تا رسیدن به هتل باز می لپ

ست، .. این دختر عزیزکرده زاده._ رضایت من امر مهمی نیست، شیخ 

مالیمات زندگی شما رو  کنید تاب  ناندیدید رفتار خانواده رو...؟ فکر می

  خواهد داشت؟ 

هم کند قرار است زهرا حتی سر سوزنی غم به دلش بیاید؟ آن واقعاً فکر می

ای ندارد،  ؟ حرف زدن فایدهرکانکسی که قرار است بشود ملکه  زندگی اَ 

  .باید ماند و دید

دونم، هر  خوام، جایی مثل آموزشکده. نمی _ یه محل مناسب برای کار می 

  که بشه زهرا رو برای حضور راضی کنم.چیزی

های دستی را داخل یک کیف  کنم، تمام طرح وسایلم را مرتب می 

دهم که شرکت امنیتی  گذارم و به دست دو مأمور جدیدی میمخصوص می 

  فرستاده است.

زاده...؟! یعنی یک آموزشگاه حقیر؟ فکر ایران بمونید، شیخ خوای _ می

  کنید برای شما چنین کاری نزول هست؟نمی 

های من. یک  کند، مدیر برنامه اسعد نگاه می چشمی به ابو سعید زیر 

  ویدئوکنفرانس با برلین. 

  ایستم تا بهتر متوجه جدیتم شود.روی دوربین می روبه 

@Vip_Roman



های من هستی نه خود من، پس نگران وجهه   مه اسعد! تو مدیر برنا_ ابو 

تر نیستی... یک محل مناسب رو  نگران  رکانمن نباش. از خودم برای اَ 

هات داخل تهران پیدا کنند، یک یا دو استاد هم برای کار و باقی بگو رابط 

  دنبال یک مدیر کاری داخل تهران باشم؟ بگوتونی کارها... اگر نمی 

ست، رویدانم زیاده ر شبیه دکمه  توقف است. میصدای سرفه  سعید بیشت

  اسعد نبود. اما دخالت در کارهایم در وظایف ابو 

  کنم.زاده! سریع اقدام می گید، شیخ _ بله درست می 

  لحنش دلخور است.

اسعد! مطمئن باش قرار نخواهد بود برای آموزش من  ست، ابو _ این موقتی 

  ر کرده، روزهای خوبی ندارم.های من تغییبه کسی... کمی برنامه 

کنم. ما مردمان خشنی در مراوداتمان از پایان ویدئو از او دلجویی می قبل 

  نیستیم.

. به امید  رکانزاده اَ شیخ  ،_ حتماً روزهای خوبی خواهد بود در آینده  

  دیدار.

اند قطعاً عربی  ای ایستاده بندم. دو مأمور امنیتی گوشهتاپ را می لپ

   دانند.نمی 

  گیرید؟ شاید خلق بهتری پیدا کنید._ چرا با زهرا تماس نمی 

اش که  امروز ترخیص شده است. با یک زخم بزرگ روی پیشانی 

  توانست او را از من بگیرد. می
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  نظرت برم منزل مالقات بد خواهد بود؟_ به

کدام از  ها درحد مراودات تجاری در ارتباط هستم، هنوز هیچ من با ایرانی 

  ام.دانند به تهران آمده کنم نمیکار می هاها با آن رادی که سالاف

زاده... شاید بهتر باشه به بهانه قرارداد تماس  شیخ  ،میادنظر مناسب ن_ به

  پرسی.بگیرید و احوال 

  کنم.ایستاده به خدمت اشاره می  أموربه دو م

کارهای نهایی نمایشگاه داخل اون کیف    ،_ این دوتا مطمئنند؟! سعید

تا»هست... باید بفرستیم برای   چیزی نمونده، باید ساخته بشن. «ز 

برم، وسایلی که خواستین رو هم میارم. جای  _ نگران نباشین. خودم می 

  من طائف چند روز پیش شماست.

هاست در ایران است؛ یک همسر طائف، دوست دیرینه  سعید، که سال

  ه او را پایبند کرده. ایرانی ک

_ الزم نیست، من کار خاصی ندارم، یکی از این دوتا مأمور کافیه، راننده  

 هم که هست.

 

 زهرا

  

  _ بیا بخواب، عسلم. قربونت بشم.
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خواهد کمک کند تا کاری را  صدای مادرم بغض دارد، این را هربار که می 

لشت اضافه پشتم  کند و یک باکنم. ملحفه را مرتب میانجام دهم حس می

  گذارد.می

  ! ناراحت نباش.جون _ من خوبم، منیر 

خواهد کند یعنی واقعاً می لرزد. به سقف که نگاه میمردمک چشمانش می 

  گریه کند.

سر کافر نیاره که بچه  آدم روی   دونی چی کشیدم، مامانم! خدا به _ نمی 

برام بگو چی شد؟  تخت بین مرگ و زندگی باشه... حالت که بهتر شد 

خدا دق کردم، زهرا... منصور گفت که داداشش فعالً حق نداره بیاد تا  به

  ببینیم چی شده.

جا شده، آن هم سنگین و دردناک  کند، مغزم انگار جابه ام درد میپیشانی 

اند و  دیده که گردنبد طبی بسته های گردن هم آسیباست. گویا یکی از مهره 

  درد دارد.

مردی   کهخواهد ازدواج کنم، این دهنده است. دلم دیگر نمیآزار  یاد آن شب،

با خودخواهی چنین رفتاری داشته باشد برایم قابل درک نیست. من آدم  

  گونه نامالیمات نیستم. این 

  نظرت بده؟خوام هیچ مردی بیاد تو زندگیم به _ مامان؟! اگه بگم دیگه نمی 

  کند. به تمام تنم می  نشیند. نگاه غمگینی کنارم روی تخت می 
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_ مامانم... هنوز زوده برای این حرف، ولی گاهی حتماً برای حس خوب  

داشتن و لذت از زندگی که نباید یه مرد کنارت باشه. به خودت عذاب نده،  

تونه باشه...! تو هرجور زندگی کنی بازم دختر ببین چقدر زندگی کوتاه می

  .جان منی، زهرا 

مرده است، انگار ضربه شدیدی به  دارد و خون هایم هنوز ورم پلک 

  صورتم خورده.

 ، مثل منصورخان، آدم آروم و مهربونیه... شیخ محمود _ من فکر کردم آقا

زنگ زد که بگه برگشته، قرار بذاریم برای قرارداد... که محمود   اَرکان

. حرف بد زد، من هیچی نگفتم. تو  عصبانی شد، گوشی رو گرفت..

گذاشت رو گاز، گفتم سرعت زیاده، ولی بدتر کرد... علی   خیابونم پا

  .محمود هم آقاجور، این اون 

کنند به من زور بگویند. بغض  حتماً مشکل از من است که مردها سعی می

شکند. درد دارم اما بیشتر سردرگمم که چرا هرکدام سعی  ام می چندروزه 

  در کنترل و به اسارت درآوردن هستند.

  ی چیه، عزیزم؟ _ گریه برا

 خواد، آقا می  وکرد بهم لطف کرده که من _ خب آخه ببین، علی فکر می

دارم دونه... حتماً مشکل  و صاحب من می هنوز هیچی نشده خودش  محمود

 دیگه...

  آید.کند و وسط حرفم می اخم می
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ها مثل هم نیستن، فقط این دو نفر نبودن که،  _ چه مشکلی، عسلم؟ همه  مرد 

سازه. سازه یا نمیو داره؛ یا با تو می هم هرکسی شخصیت خودشبعد  

زنی...؟ یه خانواده داری که پشتت جور زار میعاشق محمود بودی که این 

وایسادن. خانمی، عاقلی، قشنگی، هنر داری، یا مردی گیر میاری که جفت 

عسلم...؟ جوونی،   ،و همسرت باشه یا نه. مگه همه باید ازدواج کنن 

خوای ادامه  و بکن. می جان! نگران محمود هم نباش. بشین فکراتامانم

خوای هم ادامه بدی رک و مستقیم با دلیل بهش  بدی بشین صحبت کن، نمی 

آمیز  شه مسالمتشه تغییر داد. می بگو. فقط ب دون، عسلم... آدما رو نمی 

و اول  زندگی کرد و باهم کنار اومد، ولی رو تغییرشون حساب باز نکن... ت

مدیون خودتی بعد بقیه... گریه برات خوب نیست. خون به دلم نکن،  

  زهرا.

  آید.کنم. صدای زنگ موبایلم می هایم را پاک می اشک

  خوای جواب بده.، می اَرکانه جان... شیخ_ بیا، مامان

زده دهد. رفتار زشت محمود من را از او خجالت گوشی را به دستم می 

  کند. می

  جور بهش حمله کرد؟دیدی محمود چه. مامان ،شهنمی _ روم 

  _ تو که حمله نکردی، عزیزم. تقصیری نداری.

  مانم و تماس او.بندد، من می رود و در را می بیرون می 

  .رکاناَ آقای  ،_ سالم
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  کشم.صدایم از گریه گرفته است. ناخودآگاه بینی باال می 

  کنی؟_ َزهرتی! گریه می 

گوید »َزهرتی« انگار ل همیشه جدی نیست. جوری میلحن کالمش مث 

  دانم معنایش چیست.احساس خاصی دارد. هرچند نمی

  ؟ چندبار این رو گفتین.رکاناَ آقای  ،_ زهرتی یعنی چی

  کند.ای سکوت میام تحریک شده. لحظه کنجکاوی

جان... حاال تو بگو چرا گریه  _ همان زهرا، به زبان من همان زهرا 

  کردی؟

رود ما خیلی هم آشنا قدر صمیمی و مهربان است که یادم میلحنش آن 

های گذشته او فرد پُررنگی برایم بوده؛ شخصی که  نیستیم. هر چند هفته 

  به حضورش اعتراضی ندارد.  جان منیر 

شب علی رو دیدین؟ بعدشم که این _ برای اتفاقاتی که افتاده، اون 

روز تو بیمارستان معذرت   اون   محمود تصادف... برای رفتار آقا

  خوام.می

  تونم تماس تصویری با تو بگیرم؟_ می

  ای دارم.ریختههموضعیت به 

  _ من تازه اومدم از بیمارستان، مرتب نیستم.

_ من عادت به مکالمه  بدون تصویر ندارم و متوجه شرایط تو هستم، فکر 

  ت بدم.خوام چیزی رو نشونکن یک مالقات هست... می
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  گردم، پشت در روی آویز است.دنبال روسری می 

  _ باشه، پس صبر کنین تا روسری سر کنم.

  زنم.می _ چند لحظه  دیگر زنگ 

ام بیشتر  رود، اما حس کنجکاوی کنم. سرم کمی گیج می تماس را قطع می 

  نظر کنم.از آن است که بخواهم از این تماس صرف

آید،  ها کاری از دستم بر نمی کبودی   کنم، برایروسری را مرتب می 

  هرچند مهم هم نیست.

کنم و صدا در اتاق  را وصل می آید. آن  صدای زنگ تماس تصویری می 

هایی با مدل خاص ریش است، مثل همیشه مرتب با ته  اَرکان پیچد. شیخ می

  افتد.کند، انگار گوشی از دستش می خودش. با دیدن صورتم سکوت می 

  َزهرتی؟  _ درد داری،

دانم شرایط خوبی ندارم، مخصوصاً پانسمان نگاهش غمگین است. می 

  ام.پیشانی 

. کبودی و درد با دارو و زمان اَرکان زنده هستم، آقای جون قول منیر_ به

  شه... چی قراره نشونم بدین؟حل می 

جالب های سفید و مرتبی دارد. این از همان اول برایم زند، دندان لبخند می 

  آید.بود، خیلی به چشم می 

خواهم کمی از کارهای خودم رو نشونت بدم و یک  _ صبور باش... می 

  سورپرایز برای تو.
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کنم. هنوز زیبایی  چیز را فراموش می و همه و محمود زده درد ذوق 

  نظیر بود.ها در تاریکی بییاد دارم، تأللو آن سنگ هایش را به سنگ

، نمای اتاق شبیه هتل است. یک تلویزیون بزرگ  چرخانددوربین را می 

  شود.روی دیوار و تصویر یک گردنبند که بزرگ می

های مختلف های زمرد در طیف _ این اسمش هست، خضرا... با سنگ 

  و... تصویر داخل سنگ.رنگ... اما نگاه کن به برش سنگ  

پشت دوربین  دهد، آن هم یک اسالید از که نشان مینظیر است چیزی بی

ست که شود؛ طرحی کیفیت گوشی هم محشر است. تصویر که زوم می کم

زار و  پشت سنگ افتاده، یک درخت و تراش سنگ، چیزی شبیه چمن 

  ها را قاب گرفته.ظرافت طالیی که سنگ 

  نظرت زیبا نیست؟_ به

  آید. قبالً فقط نام طراحی جواهرات را شنیده بودم ولی حاال.می نفسم بند 

  دین از اینا؟_ این محشره... بازم نشون می 

پیچد. اسالید بعدی اما یک مجسمه است، در اولین نگاه  اش می صدای خنده 

ای چرخد و در زاویه تصویر خاصی نیست، اما... تصویر اسالید که می 

ست که لباسی از جواهرات به تن  نشیند. تصویر یک دختر کولیخاص می

چکد، ای اشک از چشمم می ت، قطرهدرش های ریز و  دارد، سنگ 

  العاده است...خارق
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_ این مجسمه یک تصویر پرسپکتیو هست، اسمش هست... به فارسی... 

  رقص رهایی... من عالقه  خاصی به این مجسمه دارم... هستی، زهرا؟

  کنم.هایم را پاک میچرخد، من اشکدوربین می 

کنین...؟ شما  ور درستشون می العاده هستن. چطها خارق_ بله، هستم. این 

 کنین.جادو می

  ها... اشک برای زیبایی هست؟_ این 

  دهم. سر به تأیید تکان می 

ها جون دارن... اون دختر کولی  ها و طرح _ خیلی قشنگن... انگار سنگ

  انگار واقعیه.

  برد. دوربین را از صورتش کنار می 

بعد از فرار پا به سرزمینش   هست. اون رقص  مادرم، وقتی _ بله... واقعی 

های زیبایی افزار طرح با نرم نگذاشت... دوست داری یاد بگیری...؟ ال 

های خاص و تک هست... تو  شود، اما کار با دست برای طرحانجام می 

  ها رو بشناسی؟دوست داری یاد بگیری و سنگ 

رک  ویش یک دختدانم تصویر روبه دوزد و می نگاه منتظرش را به من می 

آید، با پلکی دردناک  کبود و زشت است که از ذوق و تعجب نفسش باال نمی 

  خندد.تر. آرام می که تا جای ممکن باز است و دهانی باز 

گذارم.  _ سورپرایزم این هست... در ایران برای تعداد کمی آموزش می 

البته خودم فرصت زیادی نخواهم داشت، مدتی رو که در ایران هستم  
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 رکانتو آموزش بدم، کار طراحی تو عالی هست... این رو اَ   تونم بهمی

  تونی در این کار مهارت پیدا کنی.گه که می راشد می

  خورد. حتماً مادرم صدای داخل اتاق را شنیده. چند ضربه به در می 

  _ بیاین تو.

  خان است. شود و برخالف انتظارم منصوردر باز می

  ، بابا؟میاد، صدای صحبت از اتاق تو  جان _ زهرا

  گیرم.سمتش می گوشی را به 

تماس تصویری گرفتن تا از   اَرکان _ بله، منصورخان. شیخ

هاشون نشون بدن، طراح جواهرات هستن... یادتونه داخل  طراحی

  بیمارستان اومدن؟

  کم._ بله. یادم هست، بهشون سالم برسون، باباجان. استراحت کن یه 

  آمد.نظر کمی گرفته می بندد. به رود و در را می بیرون می 

احت کنی، هفته آینده روز  _ پدر خوبی داری. فکر کنم بهتر هست استر

فرستم بیا. اگر مایل  شنبه برای قرارداد و نحوه  آموزش به آدرسی که می

  هستی با خانم بختیاری بیاید، دیداری هم تازه خواهد شد.

کشم و طرح آن مجسمه  کند. دراز می کنم و تماس را قطع می خداحافظی می

 تخیالت من است،     اده آید. تصورات بعدی هم زریز پیش چشمانم می و سینه 

بتوانم روزی  کهمن هم بتوانم روزی تصوراتم را نقش کنم، این  کهاین 

نظر مرد  به  اَرکان خودم کاری را به آن ظرافت و زیبایی دربیاورم. شیخ 
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آید، اما حتماً چنین نیست، مردی که بتواند  جدی، سرد و غیراجتماعی می 

  طیفی دارد. چنین طرح بزند حتماً روح هنرمند و لاین 

گفت آن مجسمه طرح مادرش است بعد از فرار؟! یعنی مادرش یک کولی  

  بوده؟ 

  کم میوه بخور، زهرا._ بیا یه 

  از آن خمودی و ناراحتی قبل خبری نیست.  گرشوم، دیخیز مینیم 

ده که برای قرارداد  شنبه  دیگه گفت آدرس می  رکاناَ  ! شیخ جون _ منیر 

ت کرد که بیاید... بعد هم گفت قصد داره مدتی ایران  برم، از شما هم دعو

بمونه و یک کارگاه آموزش بزنه، ولی اگر بخوام خودش به من آموزش  

  ده... به نظرت خیلی خوب نیست؟طراحی جواهرات می

  نشیند.کند و کنارم میاش را صاف می پیراهن سرخابی

  گیر هست؟پیقدر به تو لطف داره و... خب، _نگفت چرا این 

  ست.گوید مادرم دنبال چیزی کنم، حس خاصی میبا تعجب نگاهش می 

_ فقط گفتن چون من استعدادش رو دارم بعد از کارهاشون نشونم دادن...  

کارها رو انجام بدم...؟  تونم روزی اون  نظیر بود.... یعنی منم می خیلی بی 

  از این کارا. میاداصالً به شیخ ن

شود. مادرم انگار تغییر کرده، از شبی که از د و بلند می دهسری تکان می

خانه رفتم برای قرار، انگار پیرتر شده، گویا مادرم یک الیه گرد پیری به  

@Vip_Roman



هایش...  لرزد، مردمک کند می رخ دارد، انگار انگشتانش وقتی نگاهم می

  لرزد هیچ. هایش که میچشم

ید یه روز کسی بیاد تو  شه قضاوت کرد، عسلم! شا_ با ظاهر آدما نمی 

موقع بهتره به  زندگیت که برای داشتنت خیلی کارها کنه، فکر کنم تا اون 

  زندگی خودت توجه کنی، یاد بگیری و رشد کنی.

  

جان. که چی این چند روز بین شما و محمود  _ برام خوب تعریف کن، بابا 

  که نزدیک بود عزادارت بشیم؟گذشت که تهش شد این 

های نان و زاده صالح تا نذرش را ادا کند با لقمه زود رفت امام مادرم صبح 

  داند بیشتر از هرچیزی دوست دارم. پنیر و سبزی که می

خان خانه ماند تا او برگردد. زهیر هم برای چندین روز  صبح اما منصور 

های آماده  سهم من  هایش بازی کند. لقمه اش است تا با نوه مهمان خانه  عمه 

خان برایم  محمدی که منصور یز گذاشته و لیوان چای و گل را روی م 

  ریزد. می

قدر با  کردم محمود رو شما بزرگ کردید، مثل شما که این _ من فکر می

قدر مهربون و خوبه... به خدا، من فقط دوست منیر خوبید اونم همین مامان

هی  هکترسم، از این دارم زندگیم آروم باشه... من از مردای عصبانی می 

هم   محمود آقا ...میاد و اداره کنن بدمتخم کنن، هی فکر کنن باید من واخم
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قول خوریم. مرد خوبی هستن، اما به فکر کنم فهمیدن که ما به درد هم نمی 

  ، خب... لنگه  هم نیستیم دیگه.جون منیر 

کشم به او نگاه کنم،  گذارد. خجالت میشکر را با یک قاشق کنار لیوانم می 

 چه باشد برادر اوست. هر

جور شد، محمود برعکس دونم چه! من نمی جان _ به من نگاه کن، زهرا 

کس... اون خیلی وقته تو رو  گه یا زهرا یا هیچ کنی می فکری که می

خوره، چون  دردت نمی دم که نخوایش یا بگی به خواد... به تو حق می می

قانعم کن که نگم دخترم از روی  چیزه... ولی دله، کار دل سوا از همه 

  طاقتی ردش کرد، فرصت نداد.صبر و کم بی

کنم، با چه چیزی قانعش کنم که  دهد، بغض میحتماً حق را به برادرش می 

  فکری نیست؟تصمیمم عجوالنه و از روی بی 

و دوست نداره و با شرمندگی به بقیه نگاه  _ من مردی رو که ظاهر من 

کنه چون با من بیرونه و من  من. مردی که فکر میخاطر تیپ کنه، به می

یک تماس کاری رو نباید جواب بدم، بعدم هیچ اهمیت و احترامی به من  

گیره و بعدم با عصبانیت و توهین رفتار و می که گوشیم ذاره، جوری نمی 

خوام. راستش  کنه، اونم درست بعد از چند هفته  کوتاه از آشنایی، نمی می

 خوام ازدواج کنم، نه با آقاخان! اصالً نمی کنم، منصور من هرچی فکر می

  و نه با کسی دیگه... ببخشید. محمود
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شوم، شاید واقعاً عجوالنه است، بدون هیچ فرصتی  از پشت میز بلند می 

از یک ماه چنین رفتاری با من  برای حرف زدن، اما واقعاً آدمی که قبل 

  نشود؟ تونم اعتماد کنم که بدتر  کنه می می

روم، شاید بهتر است جای مستقلی پیدا کنم، هرچه باشد محمود  به اتاقم می 

  عموی زهیر و برادر منصورخان است و من فقط دختر  زن او. 

  شود.چند ضربه به در نواخته می 

  _ زهرا؟! دارم میام داخل.

  شود.کنم که در باز می هایم را پاک می اشک

تا منطقی حرف بزنیم. من برای تو پدری  ! برگرد سر میز جان _ زهرا

  و نشنیده از سر میز بلند شی بری... منتظرتم.نبودم که حرفام

نبودم، اما این اتفاق   توانم درک کنم، من هرگز یاغیاش را می ناراحتی

همراه دارم. بار دیگر پشت   برایم جدید است. هنوز حس بد آن شب را به 

  نشینم. میز می 

خوام هیچ مردی  ادبی کنم، ولی من ناراحتم، دیگه نمی بی خواستم _ نمی 

ر و جوری نیستم، اگه بودم این همه پسر دو وارد زندگیم بشه، اصالً آدم این 

  کردم.برم حداقل به یکی توجه می 

  خوای با محمود ادامه بدی یا نه، مساله  مربوط به خودته، زهرامی  که_ این 

تنها باشی که نکنه یه مرد بهت بگه این    فکر کنی تا ابد که. اما این جان

تونم  کارو بکن یا نکن، یا هیچ دخالتی نکنه تو زندگی شخصی تو رو نمی 
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ندارم...؟ هرجا  جان کنی من هیچ کاری به منیرفکر می ن. القبول کنم 

بره، هر کار بکنه یا هر چیزی بخره...؟ نه، باباجان... من عاشق و شیفته  

 نتونه بهش صدمه بزنه رو همین النم کاری بعداً می بدو  کهمادرتم، این 

ده حتی ممکنه  گیرم، اونم همینه، عزیزم. اونم نظر می و می جلوش 

ده که چی بپوشم و چی نپوشم. بیشتر  سرسنگین بشه با من، اونم نظر می 

ست، باباجان... ولی همیشه کنه برام... اینا از عالقهوقتام خودش خرید می 

کنم که منیر رو دیدم و  ر لحظه از زندگیم خدا رو شکر میتهش اینه من ه

چی زورگویی و این چیزا نیست... اگر  و خواستم... اسم همه خاطرش

رو  گم گفت زورگوییه... اینی که می مادرت به من عالقه نداشت حتماً می 

فهمم که تو چون  بسنج، دخترم! نه برای محمود، برای زندگیت، من می 

و قبول کنی، ببین واقعاً فکرت تونی کاراشنداری نمی محمود رو دوست 

 تونی شریکی داشته باشی.کالً نمی  کهاز رو دوست نداشته یا این

  ام.وقت او را چنین جدی ندیده هیچ

  خان؟! قرارمون یادتون رفت؟_ منصور 

دانم قرارشان چه بود، خان، نمی مادرم ایستاد با نگاهی دلخور به منصور 

  ماندن را جایز نمی بینم.اما 

  آید.شوم که بروم، اما صدای آرامشان هم میآرام بلند می 
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منیر، زهرا حاال دختر منم هست،  _ من خالف قرارم با تو رفتار نکردم ماه

جنس من باعث بشه اون از  خوام محمود یا هرکسی هم نگرانشم. نمی

  زده بشه.شیرینی زندگی مشترک دل 

خوام جوره حالش؟ نمی د فعالً حرفی بزنیم، ندیدی چه_ اما قرارمون نبو

  چیزی بشه که بازم از دستش بدم.

  بندم. در اتاق را می 

_ یعنی چی از دستش بدی، منیر؟! نکنه فکر کردی دعواش کردم چرا به  

قدر کنی اگه به زهرا چیزی بشه من اونمحمود گفتی نه؟ تو فکر می

  ناموسم که ککم نگزه؟ بی

ترسم، رود. می شنوم باال می بار است که می نصورخان برای اولین صدای م 

  خاطر من اختالفی پیش بیاید...؟ اگر...نکند بینشان به 

  _ این چه حرفیه، آقا؟! آروم بشین تا حرف بزنیم.

خواهد اتفاق بدی بینشان بیفتد.  شود. حتماً او هم نمی لحن مادرم آرام می 

 د؟ آیخاطر من کوتاه می یعنی به 

آید، اصالً از تمام مردها که صدا باال  خان هم بدم میناخودآگاه از منصور 

خواهد بیرون بروم،  کند. دلم می برند انگار حق را صدای بلند تعیین میمی

وریخت مانع بیرون رفتنم است. حالم از خودم  از خانه بیزارم، اما این سر 

حال دعوایی در این  بهآید... تا شود. دیگر صدایی نمیو هر مردی بد می 

  ام. تا به امروز ندیده بودم کسی سر مادرم فریاد بزند. خانه ندیده 
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  ؟! بیام تو؟جان _ زهرا

دانم اگر بگویم خواهد. می چمدانم وسط اتاق است. دلم تنهایی خودم را می 

خورد. وقتی به خانه و کنار او برگشتم، تا صبح از  حتماً مادرم غصه می 

  بار به من سر زد. ن خوشحالی چندی

  _ نیای بهتره، مامان.

آید. حدسم درست است، با دیدن چمدان شوکه  کلیک باز شدن در می 

  شود.می

  خوای بری؟_ این چیه، زهرا؟! کجا می 

  ست؛ شوکه است.کشد. مادرم عصبیچمدان را از زیر دستم بیرون می 

  خوای بری؟ اصالً کجا بری؟ _ مگه چی شده که می 

  نشینم، کالفه.روی تخت می 

دونی من آدم   _ مگه قراره همیشه بمونم، مامان؟ تو که می

 ام...دوستی تنهایی

  رود.باال می  هوصدایش یه 

ت کردم. هرچی خواستی شده، حاال با کوچک  خوای ترین حرفی می_ لوس 

قهر کنی بری...؟ اونم بعد این اتفاقا...؟ مگه چی شده؟ کسی بهت کاری  

  ذاریم؟داره، زهرا؟ بگو؟ چی کم برات می 

گوید من را لوس کرده؟ حتماً  ام، مادرم میچنین ندیده وقت ایناو را هیچ 

  ست.اند که چنین عصبانی کسی این حرف را زده، حتماً شماتتش کرده
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خواد شریک توقع ندارم آدمی که می  که_من لوس نیستم، مامان! این 

کنه، لوس بودن نیست... من فقط دوست ندارم   نهیزندگیم بشه به من امرو 

  کهخاطر من باشه... اینزنه به ببینم تنها باری که کسی سر شما داد می

خوام خاطر من منصورخان به شما پرخاش کنه و شما کوتاه بیای... نمی به

  اشتباه کردم. محمود باشم. درباره  آقا جااین 

  کند. گیرم، سرم درد می حالت تهوع می 

_ چی شد، زهرا؟ یا خدا! رنگت پریده... باشه، هرچی تو بگی. بیا 

  بخواب. 

  ست امروز. هاییزنم، چه اولین دستش را پس می 

کنه، حرف خلق شدم، سرم درد می! من بد جون _ برو بیرون، منیر

  زنم بهتون.کننده می ناراحت

  کشم و پتو را روی سرم.دراز می 

  ها. اد برای درد. نخوابی _ پا شو! مسکن بدم، دکتر د

چیز شوم برای این رفتارم. همهآید. از خودم متنفر میصدای دویدنش می 

  پیچیده شده، برای دنیای ساده  من.

کنم، پا شو ببرمت  جور! دارم سکته میزهرا! مامان... نکن این  ،_ بیا

  بیمارستان. تو چیزیت بشه من مردم، زهرا... 
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سمت شود، تهوع بیشتر. به هر لحظه بدتر می بلعم. دردها را میقرص

آید که  شود. صدای مادرم میام خالی میدوم. محتویات معده دستشویی می 

  خواهد. نای حرکت ندارم. با گریه به منصورخان زنگ زده و کمک می 

ام. انگار منصورخان حال روی زمین افتاده شود تقریباً بی در که باز می 

گیرد.  الً جایی نرفته. اوست که زیر بغلم را می همین نزدیک بود یا اص

  آید. صدای حرف زدن مادرم با تلفن می 

دونی هرچی شد، زهرا؟ باباجان...؟ خدایا امانته... خودت که می  _ چی

  منیر؟! چی شد؟  ...؟گفتم از سر محبت بود... زهرا، بابا

  کنم. گذارد، لرز می من را روی تخت می

  خان...زدی، منصور_ سر مامانم داد 

  دوزد.رمقم میاش را به چشمان بی گویم. نگاه شوکه مانده  توانم می با ته 

گه ممکنه شوک عصبی باشه، ولی باید مطمئن بشه. _ منصور؟ دکتر می 

گفت زنگ بزنیم اورژانس، اونا اگر تشخیص دادن نیاز هست ببریم  

  نگه دار. وم... بچهبیمارستان... ای خدا 

بندم. خواب هستم و نیستم،  های مادرم چشم میآید، میان گریه می  خوابم

؛ شومحال. متوجه حضور افرادی جز مادرم و منصورخان می شاید بی

تابد را  قوه را که به چشمانم می گیرند، حتی نور چراغفشارم را می کهاین 

بار زنم. کمی بعد سوزش یک سوزن و بعد باز هم خواب اما این پس می 

  عی. واق
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  .جانم شه، خانومم. از حال رفتی، منیر_ خوب می

ام، اما دیگر اثری از روز است؟ چقدر خوابیده دانم چه وقت از شبانه نمی 

درد و تهوع نیست. اثری از آن عصبانیت و ناراحتی نیست، انگار  سر

چمدان  منیر را ترساندم با آید که چگونه ماه ام. یادم می دوباره خودم شده 

  اند. کنم، هردو روی زمین نشسته بستنم. الی پلک باز می 

  _ مامان؟

  ام. شوم. دختر بدی بوده بینم و شرمنده میشتاب او را در آمدن می 

  _ منیر فدات بشه، زهرا. باالخره بیدار شدی؟ خدایا شکرت، شکر.

ویم  هایی را به ربار که چنین بوسهکند. آخرین  صورتم را غرق بوسه می 

زد، چنین پر از شادی، وقتی بود که از نبود پدرم یک هفته در تب سوختم.  

  بارانم کرد.روزی که باالخره تب فروکش کرد او چنین بوسه

 _ ببخشید... من دختر بدی بودم برات. 

_ تو بهترین بچه برای یه مادری، زهرا. عزیز منی. پیر شدم این چند  

خاطر تو من و منصورخان ر کردی بهروز، تا تو حالت خوب بشه... تو فک

وقت دعوامون شد؟ من کوتاه اومدم؟ نه قشنگم، من فکر کردم نکنه یه  

منصور درکت نکنه، زور کنه که با محمود حرف بزنی. اشتباه از من بود،  

کوتاه اومدنی در کار نبود، عزیزدلم. تهمت ناحق زدم، َمردم عصبانی شد. 

گم... منصور فشارخون فهمی چی میو پیدا کنی، می بذار جفت خودت
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بیدادی که تهش حق با من  وارزه به داد داره، مامانم. اگه حالش بد بشه نمی 

 ؟ نبوده

تار موهایم را نوازش. چقدر  بهکند و تارگونه کنار گوشم زمزمه می نجوا 

  هایش.گوید از زنانگی خوب است که می 

  _ چقدر خوبه که تو هستی، مامان.

هایی قول او من هم تجربه کنم چنین لحظه است. شاید روزی بهحالم خوب 

 را.

فرستد، هتل محل اقامتش.  آدرس را می  اَرکان باالخره بعد از سه روز شیخ 

رسد. دو روز منیر هستم که پیامش می های ماه حال رسیدگی به گل در

خان ساکت گذشته خانه پر است از سکوت؛ زهیر به مهد رفته، منصور 

  مادرم بیشتر از همیشه در دنیای خودش است.است و 

. نوشته تو البی هتل اسپیناس، ساعت جون پیام فرستاد، منیر  اَرکان _ شیخ

  با من؟ آیصبح... می  ۱۱

های اضافی سرگرم کرده است، ها و چیدن برگ خودش را با خاک گلدان 

ی آن  نشاط و فعال، تنگ شده. دلم برادلم برای مادر خودم، همان زن پر 

  پایانش تنگ شده.صالبت و انرژی بی 

  گم، زهرا! ... می میام _ بخوای

  آورد. هایش را درمی دستکش

  _ بله، مامان.
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  کند.رود که حرفش چیست، گنگ نگاهم می انگار یادش می 

  خیلی وقته نرفتیم. ...؟خوای امروز بریم سر خاک بابات_ هیچی... می

دانم دلتنگ است، این  ای مادری که می کنم، نه برای پدرم، بر بغض می

  گزین شده است.خان هم گرفته و دوری روزها منصور

_ مامان...؟ چرا دیگه خودت نیستی؟ من که حالم خوبه، با منصورخان که 

  جوری شدی؟حرف زدم، چرا این 

  ریزیم.کنم. هردو اشک می برای رفتن به آغوشش بغل باز می 

فهمی چه جهنمی رو گذروندم، زهرا... از  شی، می _ یه روز مامان می 

دادم، زهرا...  درد بچه هیچی، هیچی باالتر نیست. داشتم از دستت می 

شدم، نصف عمرم رفت، مامانم. هر دقیقه که تو اتاق عمل  داشتم تموم می 

کنم و  جور بشم منیر سابق، وقتی نگاهت می بودی یه عمر شد برام... چه 

پوشت بشم، مامانم... آخ! زهرا... زهرا... مامان،  ممکن بود سیاه  میادادم ی

جور تابی نکنم... وقتی این گم گریه نکنم، بیترکه. هی می دلم داره می 

خوام مرده باشم و  شه، می بینم حالت خراب میبینمت شاد نیستی، می می

  نبینم این روزا رو.

  

 اَرکان

 

  پی حاضر شده.آی اتاق وی  ...!_ آقا
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شلوار  وچیز مرتب است. کت اندازم، همه آخرین نگاه را در آیینه می 

دهد. هرچند که مادر رنگ و بلوز سفید ظاهری رسمی به من می دودی

خواهم آن چارچوب رسمی داند نیت اصلی من چیست، اما میزهرا می 

او نمانده بود فکرم   چیزی به از دست دادن کهبرقرار باشد. هنوز فکر این 

 را درگیر کرده است. 

از طرفی پذیرش پیشنهاد ازدواج آن پسر یا شاید هر فرد دیگری که  

  لرزاند. زودتر دل از محبوبه  من برباید تنم را می

  های من ویژه هستن؟ _ سپردین مهمان

  _ بله، آقا.

ت؛  خدمه  مخصوص هتل در این چند روز در اختیار کارهای من بوده اس 

  جای سعید در کارهای شخصی و ترتیب قرارهای مالقاتم را داده است.به

  _ ممنون، آرش.

خورد، زهراست؛ لبخند به  ام زنگ می است که گوشی  ۱۱ساعت نزدیک 

  شناسی.آید از این وقتلبم می 

  شوم.قرار میو نشاط بیبرای دیدنش در آن همه رنگ  

  _ زهرتی!

  من رسیدم به هتل.. رکان_ سالم، آقای اَ 

دهد، شبیه سیقل روی طال؛ همان  « گفتنش حالی به روحم می رکان»آقای اَ 

  کنندگی را برایم دارد.برق و خیره 
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راشد هستی، راهنمایی خواهد   رکان_خوش آمدی. به نگهبان بگو مهمان اَ 

  کرد.

رو روبه  هاست که با آنها احساسات جدیدیشوق دیدار او را دارم. این 

داند من از کی نسبت به او احساس شوم، شوق دیدن کسی که حتی نمی می

های کاری نبوده،  تر از حد دوستیها بیش های من با زنام. رابطه پیدا کرده 

کنم،  های صمیمانه را در خود احساس نمیمن تمایلی به رابطه 

هایی ای ندارد، رابطه هاست برایم هیچ جاذبههای فیزیکی هم مدتیرابطه 

احساس فقط برای حفظ حس مردانگی.  ناقص و معدود اما مکانیکی و بی 

کردم شاید بدون تمایالت به جنس خاصی هستم. هرچند حتی گاهی فکر می

 دانم خواستن زهرا جنسی متفاوت از هر چیزی دارد.می

کند، یک سالن  آرش من را به اتاق مخصوص مهمانان ویژه راهنمایی می 

، میز برای یک جلسه  کوچک و دکوراسیونی  های راحتیکوچک با مبل 

  مدرن. و  شیک

عجله،  گیرد، این شروع یک رابطه  آرام است؛ بی با دیدنش قلبم ضربان می

  هدف آن داشتن قلب و احساس اوست. 

ها کمتر شده، اما محو  اش هست، کبودی یک چسب پانسمان روی پیشانی 

دانم  را بپوشانم. خوب می  هاکنم تا لرزش آن نه. دست در جیب شلوار می 

ها ندارم، شاید فقط آن سردی و ای برای زن من هیچ گزینه  منفی 

  میلی... اما این دختر...عاطفگی، همان حس بی بی
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  ! رکان_سالم، آقای اَ 

ذره  حاالت شود چشم برای بلعیدن ذره گویم که تمام حواسم میدروغ نمی 

نیست. یک بلوز سبز تیره با دامنی  رود تنها  قدر که حتی یادم می او. آن 

های سنتی ایرانی تا دوزی راسته و شیک به رنگ زرشکی تیره با دور

های قدیمی از زنان اروپایی  روی زانو، اگر شال نبود بیشتر شبیه پرتره

  شد؛ زیبا، شکیل و برازنده.می

  ترین مبل به او.کنم بنشیند و من در نزدیک تعارف می 

شود. چای و قهوه و چند مدل شیرینی روی  یی داخل میبرای پذیرا  خدمه

رسد. آرش وسایل  نظر می زده به چیند. زهرا خوشحال و هیجانمیز می 

  آورد.تاپ و کیف من را می لپ

  تونه قشنگ و لوکس باشه.قدر میکردم یه هتل این وقت فکر نمی _ هیچ

اوست.  یکی از خصوصیاتی که در او دوست دارم این سادگی و صداقت

  کند. راحتی ابراز احساسات میام چقدر به در این مدت، بارها دیده 

  ست، لوکس و تشریفاتی.هتل زیبایی  جا_ بله. این 

ای زیبا مانند  دوست دارم برای او یک قصر کوچک درست کنم، خانه

 ویالهای لوکس در کشورم. 

ها و اهالی خلیج  عربها عموماً اهل تجمالت افراطی نیستند، اما ما ایرانی 

خواهد لوازم تزئینی باشد یا تکنولوژی و  بریم، حاال می از تجمالت لذت می 

  رسد. نظر می ماشین و هر چه لوکس به 
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گرداند یک آرامش و  او زیباست، ملیح و لطیف است، حتی چشمی که می 

  دهد.چیز جان میلطافت خاصی دارد؛ انگار با نگاهش به همه

  ستم بیان، ولی آخرین لحظه پشیمون شد اما سالم رسوندن._ از مامان خوا

  هات... درد نداری؟ _ حیف که نیومدن. حاال بهتری، زهرا؟ زخم

گیرد. باید فاصله را حفظ کنم،  اش رنگ میکند. گونه با انگشتانش بازی می 

اگر این حس بگذارد که بوی او را به مشام نکشم. دستانم برای نوازش تمام 

آید که او  تاب است. روزی ولی می اش بی های روی چهرهی و زخم آن کبود

  را در سرحد نهایت لوس کنم، نازش بکشم و به او عشق بدهم. 

ای . دیگه جز گاهی سردرد مشکل دیگهرکانشن، آقای اَ ها خوب می_ زخم

  ندارم.

  _ چی دوست داری برات بذارم؟

  کنم. به وسایل پذیرایی روی میز اشاره می 

  _ مسلماً قهوه... ولی دکتر ممنوع کرده. فعالً دلم برای بوی کافه و...

اش غمگین  آورد؛ چهره خاطر می کند، گویا چیزی به کالمش را قطع می 

  شود.می

  چیز شکسته بود._ شما کافه رو زدید خراب کردید...؟ همه

  ام.بار هم به آن کافه فکر نکردهحتی در این مدت یک 

راشد، با این پرستیژ قادر به شکستن وسایل  رکاناَ زاده یخ نظرت، ش _ به

  هست؟
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کنم با کمی شوخی از آن بگذرم. دروغی  کند، سعی می با تعجب نگاهم می 

ام، فقط از دو محافظم خواستم کمی  در کار نیست و من واقعاً چنین نکرده 

 احترامی علی را به زهرا جبران کنند. از بی 

  نادرستی انجام نشده است.نظرم کار به

_ بله، ببخشید. باز حرف علی رو باور کردم، اما واقعاً صحنه  بدی بود.  

  چی خرد شده بود.من عاشق فضای اون کافه بودم، اما همه 

لرزد؛ او واقعاً آن محل را دوست  هایش مینگاهش غمگین شده و لب 

ها و دکور،  لی کند. آن میز و صند داشت. فکر آزردن او کمی ناراحتم می 

  داشتنش خیلی سخت نیست.

 کار    هم یک مرحله از زندگی بود که تمام شد، زهرا. بیا تا درباره  _ این 

  صحبت کنیم.

دهم. اما خواهم او را مشتاق کند نشانش می هایی را که می یکی طرح یکی

های پر از شعف اوست،  برایم سراسر هیجان است چهره و حالت آنچه

ام. صورت، نگاه و تمام ریز حرکاتش  ه امروز در کسی ندیده که تا بچیزی

پر است از شعف، یک حس واقعی. هرگز تا به این اندازه از شغل خودم  

  ام.احساس غرور و شادی نکرده

ها، کردم با نقاشی بشه چنین کارهایی کرد؛ مجسمه وقت فکر نمی _ هیچ

نرفتم و هنر نخوندم. فقط  ها، اون جواهرا... حاال واقعاً متأسفم چرا تابلو 

  نقاشی رو تفریحی انجام دادم.
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دهم و او هنوز با لذت مشغول  چایش سرد شده، درخواست چای تازه می

  های گالری »درة الخلیج« است. دیدن عکس

_ تا هروقت که بخواهی فرصت دیدن داری، زهرا. از خودت پذیرایی  

  کن.

خواهد  که دوستش دارد، می بیشتر احساس یک پسربچه را دارم با دختری 

او را   خواستم دل داند چه باید انجام دهد. اگر نمی تمام و کمال باشد، اما نمی 

شدم، نه مردی که  دست بیاورم، قطع به یقین من یک میزبان عالی میبه

  اش شده.تک حرکات معشوقهمفتون تک 

گفتم اصالً به   جون دونین به منیر _ همه رو خودتون انجام دادین...؟ می 

  هنرمند باشید. میادشما ن

  خواهم بدانم.کنم، تصور او درباره  خودم را می زده او را نگاه می شگفت

  توانم باشم؟_ در نظر تو، واقعاً یک هنرمند نمی 

اش  خورده از موهای خرماییخندد. چند رشته  پیچزده می ملیح و خجالت

شود. نوازش کردن گیرم می یبانسخت گر هاشود؛ وسوسه  لمس آن می رها

قدر لطیف و  بخشی رطب برحی باشد؛ هماناو باید به شیرینی و لذت

  شود و این در جان.شیرین، آن در دهان آب می 

گفتین یه فرد سیاسی هستین یا حتی یه گانگستر _ خب، واقعاً نه! اگه می 

  خورد بهتون.بیشتر می 
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پرستم. رک جلوگیری کنم. من این دختر را می ام توانم از انفجار خنده نمی 

آید، اما باز هم حرفش صریح که بعد از حرفش هزاررنگ به رخش می و

  زند.را می 

اتیکت و با دیسیپلین هستین آدم   _ نخندین... خب واقعیته... خیلی شیک و با

  یه تفنگی چیزی درمیارید. نگه المی

ای هجوم نبردن به سوی او به لرزش  شود، دستانم برتر می ام عمیق خنده 

شود که او را دربرنگیرم برای این لحن  افتند، تمام تنم منقبض می می

  شیرینش.

  گر من(نظیری یا معذبتی! )=شکنجه_ زهرتی! تو بی 

شوم، باید سرم را گرم کنم. حس نشاطی که دارم عجیب است،  بلند می 

  ات توصیف شوی. از زبان محبوبه  کهاین 

شما خالق   کهکم سخته باور این که نفهمیدم چی گفتین. ولی خب، یه_ من 

  .رکانها هستین، آقای اَ این جواهرات و مجسمه 

کنم، شاید کمی از فشار ام را باز میزنم. دکمه  یقه چند قدم طی اتاق می

روی جسمم کم شود... فقط لمسش کنم، به نوازش، که نترسد و نََرَمد این  

  ی من.غزال زیبای ایران

  حالتون خوبه؟ _ 

  نگاهش نگران است، محبوبه  مهربان من.
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شوم. افکارت رو زده میندرت هیجان_ بله! خوبم، زهرا... بنشین. من به 

ای داشتم که  درباره  خودم دوست داشتم... اما حقیقت این هست که من دایه 

طرح  کشید. گاهی گرفت و روی کاغذ طرح می برای تفریح قلم به دست می 

 من زاده  بغداد بود، شهر     جواهراتی که به عمر دیده یا شنیده بود. دایه 

شب... او سواد نداشت، پدرش اما نقاش بود و دایه   یک های هزاروداستان

  کشید... اما حاال من یک هنرمند تاجر هستم.های زیبا می من هم نقش 

ام  گوی خصوصی و بار دهان به گفتشود برای اولین  که باعث می آن چیزی

دهم او را در دنیایی  بکشانم آن نگاه پر از اشتیاق است، اگرنه ترجیح می 

که شاید که در آن فقط من هستم و او؛ جایی سازم حفظ کنم. جاییکه خود می 

ها روح ناآرامم در کنار زنی آرام بگیرد که وجودی زیبا و  بعد از سال 

  مهربان دارد.

کنه. باید به خودتون  رم روح آدم رو شاد مینظ_ پول خوبه، اما هنر به 

  افتخار کنین که هردو مطلوب دنیا رو باهم دارید.

ها آالیش من را تشویق نکرده است. زنچنین ساده و بی وقت زنی اینهیچ

پرستی یا خواهند یا از در پول توجه کسی چون من میعموماً برای جلب  

  خودشان نباشند. کنندهایی که سعی می هنر دربیایند، آدم 

  داری یا هنر، زهرا؟_ تو پول رو بیشتر دوست 

  گردم.به سرجایم برمی
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اهمیته، نه هنر. راستش مهم اینه چی به آدم  _ شادی رو... یعنی نه پول بی 

خاطر پول یه کاری کنم که  حال  خوبی بده. خب، مثالً من حاضر نیستم به 

مثالً هنر رو انتخاب کنم، بعداً از  بعداً نتونم از پولم لذت ببرم یا خب... 

  پولی لذت زندگی رو نبرم.بی

توانم قسم بخورم با  خورد. میای میاند با شیرینی خامه چای را که آورده 

بندد برای هضم طعم آن. حال بیشتر  چشد، حتی پلک می لذت طعم آن را می 

 زند، لذت از طعم...فهمم از چه حرف می می

 زهرا؟! کنی، _ با من کار می 

شود که میان لبخندهای ساده و  ام میگونه دانم متوجه لحن درخواست نمی 

توانم  ست که می ترین چیزیشود. برق چشمانش مقدس ام می مهربانش خیره 

خواهم بگویم با من کار کن. کنارم بمان. من را کمتر  خاطر بسپارم. میبه

دستان کوچک و  و  به حرف بکش و خود با آن اداهای شیرین صورت

فقط از حضورت   رکانها حرف بزن و بگذار اَ ظریفت برایم ساعت

  احساس غرور کند.

الحان من... صدایت برایم مانند طنین نواهای  مرغ خوش   ،خواهم بگویممی

  الالیی مادر برای کودک  از ترس در خود جمع شده. چوبهشتیان است، هم 

  زند.لبخند می 
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تونین بهترین  کنم. شما می تون میدونم کالفه ولی می _ اگه بخواین، بله. 

فقر هنری، در مقایسه با شما داشته باشین. من زیر  خط    ها روشاگرد

  هستم.

اش  سمت گونه رود و سرانگشتانم به ای، دستم خطا می ای، فقط لحظه لحظه 

  اش. زدهشود درست مقابل نگاه شگفترود، نرسیده متوقف می می

  ... روی گونه  تو بود._ یک حشره

گیرد. یک روز خواهد آمد که برایش از این لحظه بگویم  اش رنگ می گونه 

روز از   دهم آنکه چقدر مشتاق فقط یک لمس او بودم. به خودم قول می 

  بیایم.خجالت این دست لرزان بر 

کشم، هرچند با  _ خب، درا زای  آموزش من هم اون طرح رو براتون می 

  که دیدم فکر کنم حتی نیاز به طراحی من نباشه، شما...این چیزایی 

خواد که تو تصویر  می  رکانها هم بیان، اَ _ زهرا! حتی اگر بهترین نقاش 

که خوام، جوری را بکشی. هنوز متوجه نشدی...؟ من این کار را از تو می 

  خوام.کشی... من اثر تو رو می تو می 

  یه توافق دوستانه کافیه؟ _ باید چیزی رو براتون امضا کنم؟! یا

کشد انگار از حرفی که زده، اما کند. خجالت مینگاهش را از من دریغ می 

رویم گشوده  گوید یعنی یک در را به  ای که می داند همان توافق دوستانه نمی 

  است.
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خوام این تابلو در کارگاه من کشیده بشه. این کارگاه یکی از  _ من می 

  دم...هد بود. درا زای  کار، من مبلغی می های آموزشگاه خوااتاق 

  نشیند.اخمی میان دو ابرویش می 

  _ موافقی، زهرا؟ 

  _ خب، درا زای  آموزش، من باید چقدر پرداخت کنم؟

کتاب است؛ این صورت حسابگرش را وکامالً معلوم است درحال حساب

  دوست دارم.

بلیت ساخت دارن رو خوام، فقط چند کاری که قانمی  آموزش _ چیزی بابت

  به من بده، مثالً چهار کار، مابقی هم شراکتی. 

  کند.متفکر نگاه می 

تونم کاری انجام بدم که از حاال درباره   قدر مطمئن هستین که من می _ این 

  ...رکانگین...؟ من بچه نیستم، آقای اَ شراکت می 

کنی درا زای  اون  گیری و باید تالش _ نه، نیستی! تو کنار من آموزش می 

به من چهار کار بدی، حتی اگر ده سال طول بکشه... بحث تابلو جداست،  

ده. کنارش به  راشد آموزشت می  رکاناما برای طراحی جواهر، ب دون که اَ 

رموز من، سبک  و   یک شاگرد برای من، رمز  ؛این دنیا معرفی خواهی شد

دار من خواهی شد در دار و امانت اما فقط این نیست، زهرا... راز . من

  پرسم، آیا دوست داری با من کار کنی؟ایران، دوست من... بازهم می 
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زنم متعجبم،  هایی که می بندد. خودم از حرفکند و می بار دهان باز میچند 

  رو شوم.حد با دست باز با او روبه خواستم تا این نمی 

ختر دیگه، نه...؟ شما  مرد یا... یه د_ چرا، من...؟! چرا یک نفر دیگه، یه  

اومدین... کیش هم اومدین...  مشتری کافه بودین، مطمئنم که زیاد هم می

نظرتون زیاد ... خب... به... امارکانای هست، آقای اَ کننده پیشنهاد وسوسه 

  نیست برای من؟!

ترساند. توان نشستن ندارم، قدم  روی او را می زدم زیادهباید حدس می 

  ترسد.گار از من میزنم و او انمی

مشتری کافه بودم و بعد   که_ همه  استادها، یک شاگرد دارند، زهرا! این

همسفر تو، یک توالی اتفاق بود. این پیشنهاد اما یک ریسک هست. من با  

دست هم صمیمی نیستم، تنها فرد نزدیک من  ها به تعداد انگشتان یک آدم

ارم به من خیانت نخواهی  سعید هست... تو تنها کسی هستی که ایمان د

کرد... لطفاً نترس! من قصد آسیب ندارم... من یک سفر تجاری آمدم ایران  

دونم جادوی روح  های زیادی داره و من می و دختری را دیدم که توانایی

 خوام.کنه، من زیبایی روح تو رو می تر می تو کار من رو زیبا 

............. 

گذارم. اتاق کامالً تاریک است. یک حوله  یخ را روی چشمانم می

هاست که از جمله  »باید بیشتر  گذرد، ساعتهاست که از رفتن او می ساعت
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گذرد و  ام می هاست از ترسی که به او داده گذرد. ساعتفکر کنم« او می 

  من با اعصابی متشنج حتی نتوانستم تمرکزی روی کارم داشته باشم.

ندرت در کارش شکست داشته را عنوان مردی که به ای به رفتار احمقانه

ترسانند که  ترین مردها هم، چنین یک زن را نمی ام. حتی احمق انجام داده 

  من او را ترساندم.

قدر  شوم، آن خیال گوشی می در محال. بی محال است قبول کند، محال 

افتد  ا باز کنم. یادم میای آن رخواهم لحظه چشمانم دردناک شده که نمی 

 احمد زنگ بزنم. ام. قرار بود به ابو نماز نخوانده 

  کننده امیدامشب سعید برای تهران پرواز دارد، اما من غرق در افکار نا

آید. هرکسی زنگ زد، حاال پیام ام. صدای پیام گوشی می دراز کشیده 

  فرستاده است. 

کشد. قرار نبود امروز  تیر می هایم شود و حاال شقیقهکم گرم می حوله کم 

بست برسد. کاش به او زنگ بزنم و بگویم فقط یک  مالقاتمان به بن 

جورش هم عجیب است. ست. کار من همین همکاری ساده، همین کافی

شوم. باید وضو بگیرم، شاید کمی آرام بگیرم.  خیال بلند می خسته از فکرو

 نار من باشد.گردانم. زهرا باید ک حوله را داخل فریزر برمی 

زور از خداوند مطالبه کرد، اما حضور کسی که  دانم چیزی را نباید به می

  ام برگرداند بدهی بزرگ روزگار به من است. آرامش را به زندگی 

  زند.گیرم، سرم نبض می وضو می 
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  زندگی، به من، یک زن که آرامشم باشد را بدهکار است، فقط همین.

همه سال وحم پسندید. اگرنه چرا بعد از این زهرا را دلم انتخاب کرد؛ ر 

زیبا را دیدن و شناختن باید فقط او را بخواهم؟   چرخیدن و هزاران دختر 

داده. مثل همان ها و رویاهایم جوالن می انگار او همیشه میان خواب 

آید آن منبع آرامش چه کسی  شوی و به یادت نمی هایی که بیدار می خواب

شود یک تصویر. زهرا همان تصویر گنگ  ر انتها می بود. شبیه پازلی که د

  دنیای غیرمادی من است که تکمیل شده.

 ایستم. به نماز می 

دانم این لحظه نه برای  کنم متمرکز شوم به خداوند کائنات، که می سعی می

ها و کلمات نیست، اما  او که برای من است، که او را نیازی به این ترتیب 

  انم تنها نیستم. من نیازشان دارم تا بد

  ام. تر شده شود کمی آرامنمازم که تمام می 

  دارم. دو ساعت دیگر سعید پرواز دارد.ام را برمی گوشی

  رفته از زهرا؟! یک تماس از دست 

  رود روی پیام آمده.شود، دستان لرزانم می ام حبس می نفس در سینه 

دونم که رفتار میوقت هست، ! ببخشید که کمی دیر رکان»سالم، آقای اَ 

کم حرفاتون عجیب بود، اما وقتی  مناسبی نداشتم، عجوالنه بود، اما خب یه 

فکر کردم فهمیدم منظورتون از روح من چیه و گفتم چقدر من خنگ شدم. 

که گفتین  جاش هست، من موافقم تا جوری اگر هنوز هم پیشنهادتون سر 
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کنم شاگرد سعیم رو می  شه براتون، ولی نهایتدونم سخت میکار کنیم. می 

  خوبی باشم.«

بالغ که  پسرکان تازه چونبار از خوشحالی. هملرزد، این بازهم دستم می

 اند. عاشق شده بار برای اولین

 انت الحبیب الذی فی الروح مسکنه )=تو آن عشقی که در جان منزل دارد( 

 آمدی... راشد خوش  رکانبه دنیای اَ 

 

 زهرا

 

روم خوانم. هرچه بیشتر جلو می یکی میجستجوی وب را یکیهای صفحه

  دانم.چیز نمی ام و هیچفهمم چه کار سختی را قبول کرده می

  _ هنوز بیداری، زهرا؟

شب هم گذشته، معلوم است مادرم خواب بوده. امروز تمام  ساعت از نیمه 

  ام.حرف زده اَرکان مدت درباره  مالقات عجیبم با شیخ 

فهمم که من اگه خیلی  گردم بیشتر می ن؟! این خیلی سخته. هرچی می _ ماما

  کشه بتونم کاری کنم.باهوش باشم و خیلی فعال، سه سال طول می

  دهد. تکیه می  ارچوبسینه به چبهدست

ذاره و قرار شده باهاش کار کنی چرا که نه،  _ اگه برات وقت می 

جور کار دونه باید چهنگران نباش. یه استادکار حتماً می  نمامانم...؟ از ال
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کنه با شاگرد... تو فقط یاد بگیر... بخواب حاال. برات خوب نیست این  

  ساعت بیداری، عزیزم.

های  خیال شوم. دوره گذارم. شاید بهتر است کالً بی گوشی را کنار می 

کار با سنگ و  شاپ نهایت شش ماه بود، اما این حرف از مخصوص کافی 

های  ست خاص، نه نقاشی و طرح هایی ست، حرف از طرحفلزهای قیمتی

  قلم و بوم.سیاه

  فکرم تمرکز ندارد.

شناسم؟ اصالً چرا من؟! باز هم گوشی  راشد را چقدر می  رکانمگر اَ 

گیرم. با سرچ کردن نامش اطالعاتی به زبان عربی و آلمانی و  دست میبه

 هاتر است، اما در همه  آنها جوان. در بعضی عکس آیدانگلیسی باال می 

اش هم معلوم است خاص است. های عربیپوش. حتی لباسجدی و شیک

های خارجی، انگار یک گردهمایی، یک  های مختلفی با هنرپیشهعکس

  شوی مد است.

  ها دختر کجا؟ دنیای او کجا و زهرای عادی مثل میلیون

خواهم دیگر او  ام، که نمی دهم که پشیمان شده رود که پیامچندبار دستم می

  گذارد. مگر قرار است چه بشود؟ را ببینم، اما حسی نمی

  کند.روم که صداهایی بیدارم می دانم چه زمانی به خواب می نمی 

  داداش... فقط چند دقیقه بذارید حرف بزنم باهاش..._ زن
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راه شده... حق ه ! زهرا وضعیت خوبی نداره. تازه روبجان _ محمود 

  نداری بری...

  دست. شود و من هنوز گیج خواب هستم، با گوشی در در اتاق باز می 

  ؟جان _ خوابی، زهرا 

شکنی، با  جور میو این زنم برادرت... حریم خونه  من زنگ می  ن_ ال

  کنی؟کار میزهرا چه

  عموکنان.آید، عمو زهیر می 

خواهم بترسد، من هم مثل روزهای  اده. نمیبچه خبر ندارد که چه اتفاقی افت

  قبل نیستم، حالم از دیروز بهتر است.

  شه برید بیرون تا بیام؟! میمحمود ، عیب نداره. آقاجون  _ منیر

  دانم، شاید تأثیر خواب است.همه خونسردی را از خودم بعید می این 

  خوای با محمود صحبت کنی؟_ مطمئنی، مامان؟ می 

ها او را دیگر نخواهد  تا مدت جان دانم منیرست. میی علناً عصبان

  پذیرفت.

  _ بله، مامان! من خوبم.

بندم. خوب است حداقل لباسم مناسب سری میها روخاطر سردرد، شببه

  است. 

از آخرین باری که او را دیدم، داخل بیمارستان، انگار قالب عوض کرده  

ورزشکار ندارد؛ نه که قبالً زیاد اندام و است. شباهتی به آن محمود درشت
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کرده و مرتب جلوی  هیکل داشت اما الغر و تکیده نبود. او همیشه اصالح 

  من می آمد.

  قدر داغون کردین؟رو این  ؟ چرا خودتون محمود _ آقا

سوزد. آدم وقتی تنهاست یا اطرافیانی مانند مادر من و منصورخان، دلم می 

شود. انگار محبت آن داروی  دردهایش کم می همراه و مهربان، دارد 

 ست برای زندگی بهتر.جادویی

تنها به قاضی رفتن و راضی برگشتن... این مدت حتی فکر نکردم که او  

چه حالی دارد. محمود یک سر قضیه بود و من ظالمانه او را طردشده  

  رهایش کردم.

وقتی تمام   شود. مثلکنم آرام می زند، حس می ای میزده لبخند خجالت

  گیری.شود و یک نفس راحت میهایت تمام می نگرانی 

_ اومدم بگم ببخش، زهرا... خیلی فکر کردم. این مدت مثل جهنم بود. تو  

ها منتظر بودم فقط بهم فرصت بدی... خرابش  دختری هستی که مدت 

کردم. من چیزی نیستم که این مدت دیدی... این چیزی نبود که من بخوام  

 فته. اتفاق بی

کنم  آورد، نزدیک ظهر است دیگر. سعی می برایمان چای می جان منیرماه 

فهمم خواهم این رابطه ادامه پیدا کند، حاال بهتر می فکرم را جمع کنم. نمی

  را ندارم. که آمادگی یک رابطه 
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کردیم و هیچ کدوم  ! فکر کنین اون شب تصادف نمی محمود _ببخشید، آقا

خورم دم و به درد رابطه  دونفره نمی از این اتفاقا... من اگه گفتم اشتباه کر

برای تصادف نبود. من اون شب تصمیم داشتم بهتون بگم که آمادگی یه  

تونم دو  زندگی مشترک رو ندارم. نه بگم شما خوب نیستین، نه... من نمی 

نفر بودن رو تحمل کنم، من عادت دارم تنهایی و تو دنیای خودم باشم. 

 تو زندگیم هست. هنوز احساس نکردم نیاز به مردی

هم کنار کند. اگر با نگاه غمگین و متعجبش کمی، فقط کمی، مرددم می 

چیز خوب پیش برود... زندگی تنهایی نه که لطفی ندارد،  بیاییم... اگر همه 

تار های انگشتان مردی را میان تاربه ست که نوازش ولی کدام دختری 

  خواهد؟ های عاشقی را ندل زدنموهایش وقت خواب و آن دل 

بار دختری رو  _ من مرد بدی نیستم، زهرا... فقط بلد نیستم. مگه چند

... مبسته گوش وو منزه و چشم گم پاکخواستم که شریک زندگیم باشه؟ نمی 

خدا،   اما واقعاً تا حاال برای زندگی تا ابد، کسی رو نخواستم جز تو... به 

گیرم، فرصت بده.  یاد می فقط شوهر بودن و همسر بودن رو بلد نیستم...

  کنم.خواهش می 

  خوانم.دانم صادق است، از نگاهش می شود. میزبانم قفل می 

  مگر من زن بودن را بلدم؟ 

دوان گوشی من را  شود راه نجات، وقتی دوان این زهیر است که می 

  خورد.آورد که زنگ می می
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قدر بزرگ که حتی محمود هم  آید؛ آن روی صفحه می  اَرکان نام شیخ

 تفاهمی باشد.خواهم واقعاً سوء کنم، نمی بیند. زنگ تماس را قطع می می

شب، فقط حساس شدم... حق بده، زهرا... من َمردم،   _ جواب بدید. من اون 

شب جلوی در فهمم. موقعیت من با اون مرد که اون  جنسم رو خوب میهم

دیدم و گفت که کی هست، اصالً قابل مقایسه نیست... من  خونه  داداش 

پوش و...  دار و خوش فهمم که امثال اون آرزوی دخترا هستن؛ پول می

  معروف.

گوید. فراز و فرود  زور این جمالت را می کنم به کالفه است. احساس می

ها، ولی  گوید حتماً برای او راحت نیست اعتراف این حرف صدایش می 

  ها ندارم.کی از علت این گفته واقعاً در

  گین...دونم چرا اینا رو می ؟ من اصالً نمی محمود دونین، آقا_ می

صدا  راشد و دوباره بی  رکانام و بازهم نام اَ بازهم صدای زنگ گوشی 

  کردن گوشی. 

_ آقای راشد فقط یه طراح جواهرات هستن که من قراره براشون یک تابلو  

دونم عالقه دارم یاد بگیرم، اونم  ری رو که می بکشم و در کنارش کا

این   کهطراحی کردنه... این به من و شما مربوط نیست، ولی فقط برای این 

خودشون نامزد دارن، یا همچین   اَرکان گم... شیخفکرها رو نکنین می 

پوش  دار یا خوش چیزی. من هم واقعاً عالقه و توجهی ندارم که چقدر پول 

  تین هست.که گف و هر چیزی
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توانم تفسیر کنم. من خیلی مردها و دنیایشان را اخم بین دو ابرویش را نمی 

ها را درون سینی  ایم. فنجانکدام لب نزده شناسم. چای سرد شده و هیچنمی 

  گذارم. چای می

  .خانم نظر نیست، زهرا نظرم این شیخ کویتی چندان هم بی_ اما به 

رد خوبی هستن و اصالً ربطی به موضوع ما  م اَرکان ، شیخ مودمح _ آقا

  ندارن، یادتون رفته؟

شود مالد، معلوم است خسته و کالفه شده. بلند می با دست صورتش را می 

  گیرد.و سینی را از دست من می 

  شه نرید اتاقتون تا بیام.داداش. اگه می _ بدم به زن 

یلی ساکت و  افتد، این چند روز خنگاهم به مبل خالی منصورخان می 

ها زحمت  آید، حتماً او هم برای برادری که سال رود و می صدا می بی

  کشیده ناراحت است.

  . اَرکان شود، باز نام شیخصفحه  گوشی باز روشن می

  ... ببخشید که نتونستم جواب بدم.اَرکان_ سالم، آقای 

  شود. ای سکوت پشت خط برقرار میلحظه 

  زنگ زدم؟ وقتی _ بد

بد  کنم. شود نگاه می به محمود که با سینی چای و شیرینی وارد پذیرایی می 

  ؟ستوقتی

  زنم._ نه، مهمون اومده. اگه اجازه بدین من زنگ می 
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_ امکانش هست با من برای دیدن چند جواهرفروشی در تهران همراه  

  بشی، زهرا؟!

انگیز. من  وسوسهصدایش گرفته است، اما پیشنهادش عجیب و 

  وقت.ام، اما جواهرفروشی؟! هیچ ها را دیده فروشیطال

  تونم با شما بیام؟ واقعاً؟!_ یعنی من هم می 

  گذارد؛ نگاهش سنگین است و ناراحت.محمود سینی را روی میز می 

  _ بله. این لطف شماست، خیلی ممنون. 

  کند.چهره  درهم محمود ذوقم را کور می 

  دیگه راننده به دنبالتون میاد. ساعت  _ یک 

کند. دو مردی که هردو یکی صدا و  شود، قطع می منتظر تشکر من نمی 

  هایشان دمغ است. یکی چهره 

  ، تاجر کویتی، بود؟رکان_ اَ 

  گوید.اش را با طعنه می جمله 

  _ بله، من قراره باهاشون کار کنم. 

  حال کار درباره  جواهر کردی؟_ تو تابه 

  گویم.جب از سؤالش میبا تع

  _ نه... من حتی جواهرات رو تا وقتی نشونم ندادن، تو زندگیم ندیدم.

  کند.دم سنگینی رها می 
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سس یک برند  راشد کی هست، زهرا؟! می   رکاندونی اَ _ می دونی مو 

های جواهراته...؟ متولد کویت و  معروف طراحی جواهرات و مجسمه 

اص کویت هست و چقدر ثروتمند و متفاوت  ترین اشخنفوذ پدرش یکی از با

  از ماست؟

چنان اطالعاتی ندارم اما انگار دهم، من آنسختی قورت میدهانم را به آب 

  داند.او بیشتر می 

  _ نه...

  دانم.تأسف یا تأثر نمی  دهد، به سر تکان می

های منصور  دونی ساعت دستش ارزشش از این خونه و دارایی _ می

  !بیشتره...؟ فقط ساعت دستش که من اون شب دیدم

  کنم، امکان ندارد.شوکه به او نگاه می 

  دونید؟_ شما از کجا می

 . هادرد شاید یکی از آن و نگاه محمود پر از حرف است، غم  

_ من یه َمردم، زهرا! یه جوونم. من کارم توی این دنیای اطالعاته. یادت 

ور آب...؟  وآمد دارم...؟ کلی دوست اون فترفته من به کشورای اطراف ر

ثروت و هوش و   ا؛ بستشده این آدم ناشناخته نیست، زیادی هم شناخته

نفوذی که داره، با خاندانی که داره... فکر کردی چرا باید بیاد ایران و  

  کنه؟سرو می دختری رو پیدا کنه که تو یه کافه  ناشناخته قهوه 
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آل باشد، اما برای من ترسناک ای هرکسی ایده شاید بر هاترسم. این می

  است.

  ... لطفاً.محمود _ منظورتون رو واضح بگین، آقا

  زند. نگاهش پر از حسرت است.لبخندی غمگین می 

ها برای دخترای ایرانی تر از این؟ مردهای کویت و اطراف اون _ واضح 

سن مجرده، بلکه  تنها تا این هم مردی که نهدوامی ندارن، زهرا... اون 

  همه ثروت و مکنت و معروفیت داره.این 

ای برای بلند شدن کوبد، اراده هایش می چندبار دستانش را روی ران 

  شود.لرزد. بلند می اش می بینم چانهخواهد، اما می می

؟! من برام واقعاً مهم نیست این آدم کیه و چقدر داره... من حد محمود _ آقا

ام. این آدم حتی اگه تو فکرش  دونم، من فقط یه دختر معمولیمی و خودم

قدر غمگین نباشین. دونم... این شه... میچیزی هم باشه، زود پشیمون می 

  منصورخان خیلی این روزا ناراحتن... بیاین دوستانه حلش کنیم.

  آید.رود و می ایستم. زهیر هی می من هم می 

شناسی.  ، زهرا. ما مردها رو نمی دلی هستی_ تو دختر خوب و ساده 

ازدواج آخرین راه مطلوب برای ماست... یک زن کنار مردی که شوهرش  

تونه هر کاری انجام بده و  پذیره، چه برسه مردی که میهست هم آسیب

تو حتی فرصت تکون خوردن کنی از این کشور فرار کنه...   کخاز این قبل 

  فهمی؟می
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راشد بخواهد که به من آسیب بزند   رکانگر اَ لرزد، حق با اوست. ادلم می 

  چه کسی مانع او خواهد بود؟ 

کنم باز به دادن  کنم... ازت خواهش می_ قرار داری، من رفع زحمت می 

تونی بهم  ... اگر دیدی می خانم یه فرصت دیگه به من فکر کن، زهرا 

داداش  تونم شریک زندگیت باشم به داداش یا زنای می اعتماد کنی یا ذره 

  بگو.

کنم.  رود، هنوز هم آن انرژی غم و سکوت را در خانه حس میوقتی می 

راشد آسیب یا   رکانام. واقعاً اگر قصد اَ بازهم دودل و مردد شده 

 همه تالش برای چیست؟ءاستفاده از من باشد، این سو

  

 اَرکان

 

ساعتی هست که آن  نیم تا یک ساعت بشود و زهرا از در  خانه بیرون بیاید. 

قدر که پسرک، محمود، از آپارتمان خارج شده است. ماشین من را ندید، آن 

 آمد. نظر فکرش مشغول می به

 قرار شدم.ای که »فؤاد« گفت محمود وارد ساختمان شده، بیاز لحظه 

تواند در ازدواج  داند پیوند فامیلی چقدر میاندازه  یک عرب نمی کس به هیچ

   دخیل باشد.
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خواهم به زهرا زنگ بزنم. امروز با جواب گذرد می از یک ساعت که می 

هم ریخت. امروز، از صبح،  شدت افکارم را به هایم بههایش به تماس ندادن 

پی درهای پیوقتی رئیس اتحادیه متوجه حضورم در تهران شد، تماس 

بهترین   ام؛ام داشته ها و دوستان ایرانی برای مالقات و بازدید از مشتری 

  از موعد زهرا کنار من.  زمان برای حضور زودتر 

شود، اش ساکن است باز می ای که زهرا با خانواده در آپارتمان چهارطبقه 

  ست.ای آرام و زیبایی منطقه  لوکس و شمال شهر تهران نیست، اما منطقه 

  کنم بیرون برود، برای دعوت او به داخل ماشین.به راننده اشاره می 

فهمم اوضاع او عادی نیست؛ نه آن کبودی و چسب همین فاصله هم می از 

انرژی راه رفتنش، حتی روی پیشانی، بلکه صورتش، آن آهسته و بی 

   اش. تر از همیشه های تیره لباس 

  .رکان_ سالم، آقای اَ 

ست. در را آرام  شود، حس بدی کند، خیلی با کرختی وارد میدر را باز می 

  بندد. می

  زی شده، زهرتی؟_ چی

سریعی  ونشیند. نگاه  تند  در دورترین قسمت صندلی و چسبیده به در می

  دارد و لبخندی کوتاه. 

  کم با شما حرف بزنم؟ شه یه_ نه، من خوبم... فقط می 

  کند و بیرون برود.  گویم خاموشکند. می راننده  ماشین را روشن می 
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  _ حاال بگو.

کنم، او اصالً برای بیرون رفتن آماده  . حاال که دقت میکشدمی نفس عمیقی 

  گیرد.نشده است. سرم ضربان می

ثباتی بیام، آقای راشد! مزاج و بی دمینظرت آدم دم  دونم که ممکنه به _ می

  چی پشیمون شدم.اما راستش از همه 

شود،  میشود یا من حس اُفت دما را دارم. نفسم تنگ  دانم هوا سرد مینمی 

  افتم.به سرفه می

  _ چرا؟! 

کند، هرچه هست این نهایت توانم است. با گوشی در دستش بازی می 

  گیرد.از شدت فشار درد می محاصل حضور محمود است. فک

دونم چرا خورم... من حتی نمی درد این کار نمی_ من خیلی فکر کردم... به 

عروف، بیاد به من پیشنهاد ، یه طراح مرکان راشدباید آدمی مثل شما، اَ 

  کار، اونم شاگرد مستقیم بودن رو بده.

کردم. قرار نبود ردم  را نمی  جایشکنم، فکر این با نگاهی خیره سکوت می

  کند.

 _ یعنی چی؟ 

 اندازد. سر پایین می 

_ من آدم دروغگویی نیستم...نه که نخوام... بلد نیستم، راستش ازتون  

ای برای حضور شما تو زندگیم ندارم...  ترسم... هیچ توجیه منطقی می
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پیشنهاد بدین کار کنیم جای خودش... این برای یه آدم معمولی مثل   کهاین 

کنن   من ترسناکه که آدمی مثل شما سر راهم بیاد، شاید دخترای دیگه ذوق

 دونم... و نمی 

خواهم خواهم ادامه دهد. نمی دهم، صحبتش را قطع کند، نمی دست تکان می

دفعه یادش آمد از  هایی که تا دیشب در او نبود و یک خاطر ترساو را به 

  دست بدهم.

  تو؟   ،_ چرا باید از من بترسی

ود. ش ام می ای خیره ست. لحظهکنم، اما درونم غوغایی میخونسرد جلوه  

شود. پریده می آید وقتی رنگ اش بیشتر به چشم میهای سرخ خدادادیلب

  اندازد.های درشت و خرمایی من را یاد گرمای صحرا می آن چشم

کرد، هرازگاهی لب  ای کاش شبیه دختران دیگر بود، فقط کمی ذوق می 

  مثل من. برد. مضطرب است،پایین را به دهان می 

! من  رکانکنم، آقای اَ ت وقتی بهش فکر میچیز درست نیس _ چون هیچ

دونم چرا من رو انتخاب کردین، من فقط یه دختر معمولی هستم، کمی  نمی 

قدر که بخوام شاگرد خاصی باشم. من حتی  هم نقاشی بلدم، اما نه اون 

و  تونم فکر کنم شما به من به چشم خاصی نگاه کنین... ببخشید این نمی 

چیز ندارم. حتماً اون بیرون، تو دنیای  برای هیچ  گفتم... ولی واقعاً دلیلی

  شما، آدم بهتری از من هست...

  کنی، زهرا؟_ نیست... چرا به من اعتماد نمی 
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  کشد. نفس عمیقی می 

  شید؟ خیال من نمی _ چرا شما بی

 _ چون عاشقتم.

تر، سرخهای زیبایش انگار شود. لب گویم و جدی. دهانش باز میمحکم می

  آورد.تر و خیره به من، انگار نفس کم می چشمانش درشت

حد عجیب هست، زهرا؟ من به مادرت گفتم، وقتی  _ یعنی برای تو تااین 

  کیش بودیم. ایشون خبر دارن که من با چه قصدی به تو نزدیک شدم. 

  رود.هایش درهم می اخم

دادید  و بازی می جور مننباید این ... رکانکردید، آقای اَ _ نباید این کارو می 

و گول زدین و صداقت خواین با من کار کنین. شما منکه فکر کنم واقعاً می 

  نداشتین.

  کند که بیرون برود. انتظار این فکر و رفتار را نداشتم.در را باز می 

  گیرم.شود و من هم، نرسیده به در آپارتمان دست او را میپیاده می 

  گول زدنی در کار نبود، زهرا. ، هیچصبر کن _ 

اش و  لرزد، مردمک چشمانش، چانه کند می هایش وقتی نگاهم میلب

  .رکانکنارشان دل اَ 

  _ بود... بود... ببینین...

  کنند. شوند، نگاه می ها هرازگاهی رد میوسط روز است، آدم

  مناسب نیست. جا_ با من بیا جایی تا صحبت کنیم... این 
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  کنم.. این حجم از ناراحتی را درک نمی کندبغض می

شد یا حداقل کمی خجالت من که اعتراف به عشق کردم، نباید خوشحال می

  و چیزهای دخترانه؟! 

خوام دیگه ببینمتون، لطفاً برید. برام مهم نیست کی هستید و  _ من نمی 

و گول زدید، باعث شدین پیش خودم یه  چی. شما منچقدر مهمید و همه 

  دونید چیه؟ من به محمود جواب مثبت دادم.نظر برسم... می به احمق 

رود تا به خانه بازگردد، امکان  سمت در میکنم که به شوکه به او نگاه می 

  ندارد.

  _ بگو این کار را نکردی، زهرتی.

ام؛ اگر بگذارم  اندازد... اگر بگذارم برود او را از دست داده کلید به در می 

 برود... 

  شوم.در را ببندد، وارد می کهاز آنقبل  سرش،پشت

  ؟! اید_ کجا می

دانم این دختر از من چه دیده که  نگاهش مضطرب و ترسیده است. نمی 

کنم فاصله را حفظ کنم، وقتی او در چند پله  هراسد. سعی میقدر میاین 

  باالتر ایستاده.

  هست._ آرام باش، زهرا! قصد من صحبت با خانم بختیاری 

داند چقدر باید تالش کنم که روزی این  گیرد. خدا می نگاهش آرام می 

  چشمان برای من بدرخشد.
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  خواین با مامانم حرف بزنین؟برای چی می   _

  آزرده است، شاید حق هم دارد.شود. دلبه چشمانم خیره می 

  دی، زهرا. شاید ایشون شنونده  بهتری باشن._ تو که گوش نمی

اش چقدر آید. کلیدها هنوز دستش است. پیراهن سبز تیره یین می یک پله پا

کند.  هایش تطبیق می او را زیباتر کرده؛ دنیای این دختر با رنگ لباس 

  های آن زیباست.هرچند تیره، اما باز هم گل 

  جونم ! حتی اگر درباره  هرچی به منیر رکانو گول زدین، آقای اَ _ شما من

  گفته باشین...

  داند.چیز از قواعد رسیدن به محبوب را نمیزنم، این دختر هیچی لبخند م

  خوب نیست. جا_ زهرا! این 

  دود. سرم میشوم. طبقه  اول، پشت روم، از کنار او رد می از پله باال می 

  قدر بزرگ هستم که از خودم بخواین._ صبر کنین... من اون 

هایش هم دلنشین است. راه  اخمشود. دستم روی زنگ در متوقف می 

  شدت حساس دارم.درازی با این دختر در ظاهر آرام و ساده، اما به 

و مادر و جد شما  ها این پدر _ شما دختر بالغی هستید، اما بین ما عرب

  تر هستن.مهم 

  گذارد فکرش را بخوانم. اش نمی سکون چهره

  شما رو نداشته باشن.بگم. شاید آمادگی حضور  جون _ بگذارید به منیر

  ایستم. کنار می 
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احمد،  ، پسر ابو رکاناگر یک روز کسی برای عشیره  من تعریف کند که اَ 

عاشق یک دختر ایرانی شده که روزی او را در یک کافه دید و دلباخته  او  

قدر که تا پشت در واحد آپارتمان دختر  ها در تعقیب او بود، آن شد و ماه 

شود موضوع  ها میرا راه بدهند، این داستان تا دهه منتظر ایستاد تا او

دانند اتفاقی میان تاریخ ممکن است پاک شود، اما خنده و تفریح و همه می 

  ها هرگز. میان ذهن عرب

  اندازد.زند و بعد کلید می چند ضربه به در می 

  کنه، حتی...، نظر من تغییری نمی رکان_ آقای اَ 

  آورم، کنار گوشش. می سر پایین 

تر خواهی _ تو تمام سعیت رو کن که تغییر نظر ندهی، برای من جذاب 

  بود.

هایم را میان کند و من طرح لبخند و سپیدی دندان با دهان باز نگاهم می

 بینم. مردمک چشمانش می 

، هنوز سر سوزنی از  رکاناَ  اندازد. زهور  زده سر پایین میخجالت

  بودن یک مرد عرب را ندیده است.  رصشکارچی بودن و م

ای بعد یک سر کوچک با گذارد. لحظه رود و الی در را باز می داخل می 

  آید. دار خرمایی از الی در بیرون می موهایی حالت 

  _ شما با ما کار دارین؟
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اش شبیه زهراست، اما صورتش کامالً پسرانه است. جدی حرف  چهره ته

  سالش باشد.  ۶بیشتر از  زند مرد کوچکی که نبایدمی

  _ بله، منتظرم اجازه  ورود بگیرم.

گیرند،  زنم. پسرها را باید وقتی از شیر مادر می من هم مردانه حرف می

  مردانه بزرگ کرد.

  کند.تاپایم می تری به سرنگاه دقیق 

زنین؟ از فضا  مدلی حرف می  دونم زشته این سؤال، اما چرا این _ می

  اومدین؟

شوم، روی زانو خم  های جالب. خم میهم نخندم به این سؤال خوامی

  قد او.شوم، هم می

_ از فضا نیامدم، زبان اصلی من عربی هست. فارسی حرف زدنم با لهجه 

 هست... اسم شما، مرد جوان؟  رکانتره... اسم من اَ و سخت

وقت روی خوش به من نشان ام هیچزاده کنم. فاضل برادر دست دراز می

  ست.ها هم ارثیدهد. شاید کینه نمی 

  یعنی چی؟ اسمتون عجیبه. رکان_ چه جالب. اسم من زهیره. اَ 

  زند...کسی او را صدا می 

  ست که پوشیده دم در ایستاده است.ای بعد این مادر زهرا لحظه 

_ سالم، آقای راشد. ببخشید معطل کردم. بفرمایید داخل... زهرا برام  

  شده.مختصر گفت چی 
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  _ ممنون از دعوتتون، اما احتماالً همسر شما نیستن.

 کند. در را بازتر می 

_ بفرمایید... به منصورخان اطالع دادم، ایشون مخالفتی نکردن... دور از  

هاتون رو دربیارید، داخل دمپایی  نوازی هست، بفرمایید... کفش مهمان 

  هست.

عنوان خانه و  به  آپارتمان کوچکی نیست. از چیزی که در کشور من

تر است، اما بسیار زیبا و باسلیقه  آپارتمان در نظر داریم متفاوت 

  های گل در سرتاسر خانه.دکوراسیون شده، مخصوصاً گلدان 

  یعنی چی؟ رکان_ نگفتین اَ 

مانند  ست. پذیرایی ال کشد. پسرک شیطانی زهیر از پشت مبل سرکی می 

  .دید را به سایر نقاط خانه پوشانده است

گن،  شود رکن و پایه... به آدمای بزرگ یک خانواده می _ در زبان ما می

  مثل پدر شما که رکن خانواده هستن.

  دهد.ساعت عجیبی را نشانم می

کنه... من از شما خوشم و قوی می تن آدم ! ساعت بنرکانو ببین، اَ _ این 

  اومد. من داداش بزرگ زهرا آجی هستم. 

کند، زیر پوست نظر کامالً بزرگانه رفتار مید و به خندست؛ نمیپسر جدی

  یک پسر کوچک.

  _ شکراً... زهرا خیلی باید از داشتن تو خوشحال باشه.
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دهد که مادرش با یک سینی چای و شیرینی  سری به تأیید تکان می 

  رسد.می

  جون بگو بیان مهمونشون منتظرن.، برو به آجی زهیز _ آقا

  گوید.م. »بفرمایید« می شوجلوی پایش بلند می 

تون گفتید...  مقدمه به زهرا درباره  عالقه! فکر کنم خیلی بیرکان_ آقای اَ 

  شرایط زهرا این مدت خیلی پیچیده شده.

کند یا فقط توانم از لحن کالمش بفهمم ناراحت است و من را توبیخ می نمی  

  دهد.اطالع می 

شک و ترس از دستش بدم... به   خاطرخوام به _ زهرا ترسیده بود. من نمی 

شما گفتم که قصد اصلی من چی هست... وقتی فهمیدم که فقط در سه هفته  

  پاسخ مثبت به مرد دیگری داد برای من شوک بود، خانم بختیاری.

زند. این زن عجیب است؛ یک مادر  کنم لبخند نامحسوسی می احساس می

  ست.بینی همیشه غیرقابل پیش 

گفتم زهرا خواستگار کم نداره... از طرفی هم گفتم تا خودتون  _ من بهتون  

کنم... دخالتی هم تو انتخاب زهرا ندارم... من و پدر  نگید من سکوت می 

زهرا هر انتخابی کنه در کنار اونیم... محمود هم برادر همسر منه، پسر 

کنیم... درباره  شما،  خوبیه... زهرا بگه بله یا نه ما ازش حمایت می 

کنه... شما حتی ایرانی هم نیستید... اما بازم زاده... مسأله فرق می خشی

  گم زهرا مهمه.می
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ها پدر و _ مادر من یک ایرانی هست، خانم بختیاری. هرچند ما عرب

  وقت.دونیم، اما برای من مادرم کم اهمیت نداشته، هیچ اجداد رو مقدس می 

  _ سالم.

ترین تجار و  ب شده. من که با بزرگ ام. دلم آشومتوجه حضور زهرا نشده 

ام... من اسیر  شوم، حاال کم آورده طراحان برتر دنیا وارد مذاکره می 

راشد، با تمام   رکانبیند. اَ های من را نمی کدام از داشته دختری شدم که هیچ

  ست.خالیها و شهرت، برای این دختر دستدارایی 

بودیم شما رو از من   وقتی کیش رکان، مامان! آقای اَ جان _ زهرا

خواستگاری کردن. گفتن که به شما عالقه دارن و من بهشون گفتم که نظر  

  تو مهمه.

  شود.  پذیرایی به من است. مادر زهرا بلند می    نگاه زهیر از گوشه

حاال دیگر تنهاییم، حتی زهیر هم نیست، اما زهرا ساکت نشسته است. 

  دانم.خور است یا قهر نمی دل

هات معلومه. هربار که تو رو در این  زهرتی! احواالت تو از لباس _ 

زار... من گولت نزدم...  بینم انگار یک نسیم خنکی میان چمنها میرنگ 

تو رو کنار خودم داشته باشم رو کمی متفاوت بیان کردم...   کهفقط مدل این 

،  نیست رکانهام گوش کن، حبیبتی... هیچ دروغی در کار اَ خوب به حرف

  ها فرق دارن.فقط راه و روش 
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 زهرا

 

راشد هستم. فقط سه کلمه و تمام حال من   رکانهنوز در شوک جمله  اَ 

مگر باید برای داشتن چنین خواستگاری خوشحال باشم؟  دگرگون شد. نه 

ها را دارد که بیشتر  قدر زیادی همه  گزینه برای داشتن عالقه  مردی که آن 

شبیه داستان شاه پریان است تا یک آدم واقعی. این آدم هیچ شباهتی به  

خواست برایش طراحی کنم،  و مردی بود که می واقعیت ندارد. قبالً ا

پیشنهاد کار داد، از عشقش گفت، از استعداد من گفت اما هیچ جای 

اش به من نگفت. بگذریم از خارجی بودن و مشکالتش،  رفتارش از عالقه

 تأثیر نیست در این حال من.های محمود هم بیحرف

گز در زندگی در را به  منیر گفت هرگوید. ماه جمالتش را شمرده و آرام می 

روی هیچ اتفاقی نبندم که من از خیروشر چیزی خبر ندارم. گفت فکر 

 کند، نه ترسیدن و پاسنجیده و انتخاب راه درست است که من را موفق می 

  پس کشیدن.

هات معلومه. هر بار که تو رو در این  _ زهرتی! احواالت تو از لباس 

زار... من گولت نزدم...  میان چمن بینم انگار یک نسیم خنکیها میرنگ 

فقط مدل اینکه تو رو کنار خودم داشته باشم رو کمی متفاوت بیان کردم...  

نیست،   رکانهام گوش کن، حبیبتی... هیچ دروغی در کار اَ خوب به حرف

  ها فرق دارن.فقط راه و روش 
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حو  های ریز زرشکی که تقریباً مکنم؛ سبز تیره با گل نگاهی به لباسم می 

  اند، اما هستند.شده

حال این را نفهمیده بود که واقعاً رنگ  کنم، کسی تابه متعجب نگاهش می 

  کنند. هایم حال درون من را بیان می لباس 

  خواید کار کنیم.من فقط فکر کردم واقعاً می  !_ اما نگفتین قصدتون چیه...

این لبخند   های ردیف و سفیدی دارد که بیشترلبخندش مهربان است. دندان 

دهد. قد بلندی دارد و یک زیبایی خاص مردانه. او را همیشه را جلوه می 

وشلوار باشد یا لباس  کند کت هایش فرق نمیام. لباس مرتب و تمیز دیده 

عربی؛ همیشه مرتب و تمیز و شیک است. ناخودآگاه نگاهم به ساعت  

ما بیشتر  های دارایی  ه  شود، محمود گفت ارزشش از همدستش کشیده می 

قیمت. حتی فکر  دستش هم زیباست و حتماً گران    است. دو انگشتر مردانه 

 ها هم ترسناک است.کردن به این تفاوت 

 کهخوام جدای از عالقه  من به تو باهم کار کنیم، زهرا... این _ من واقعاً می 

دم برای این بود که در کنار من باشی... بگذار گفتم خودم به تو یاد می 

 الحربی هستم، پسر دوم شیخ راشد  رکانبرای تو از خودم بگم... من اَ 

ایرانی   شده   حربی. مادرم یک دختر ربوده    راشد، بزرگ عشیره  ابواحمد

شق اون شد  احمد عاهای بختیاری؛ زن شجاع و فداکاری که ابو بود، از ایل 

اجداد   دار هستن و همه  ها هستم... خاندان من سرمایهو من تنها فرزند اون 

من تاجر طال و جواهرات قیمتی بودند... من هم طراح و سازنده   
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جواهراتم، شغل نیاکان من... محل ثابتی برای زندگی ندارم؛ گاهی برلین،  

هوه  عربی به  گاهی فرانسه، گاهی کویت... وقتی تو رو دیدم که بوی ق

کرد... من به  مشامم خورد، همان قهوه و بو که دایه  مرحومم درست می

جا بودی، با لبخند... مثل یک جواهر  فروشی وارد شدم و تو اون اون قهوه 

درخشیدی. لبخندت... اون برقی که در  های لباست مینظیر بین گل بی

ش به داخل  ای که از طوفان بیرون از در، با مادرنگاهت بود، بچه

شناس هستم... یک سازنده... تو جواهری بودی  آوردی... من یک جواهر 

دهد، زهرا... اهمیتی  که پیدا کردم... کسی مثل من فرصت رو از دست نمی 

ها از بین  ندارد که کی هستی و چه سطحی در اجتماع داری... الماس 

رین فکر این  تهای قیمتی... پس احمقانه ها بیرون میان... همه  سنگ سیاهی

  تو. ،هست که چرا تو...؟ چرایی برای من نیست، برای داشتن 

آید، نگاهش جدی و خیره است. بازهم چیزی از ترسم کم زبانم بند می 

  شود.نمی 

تونم بپذیرم... من... فقط یه زندگی  ها... من نمی ! با همه  این رکان_ آقای اَ 

رار باشه ازدواج کنم... دلم  خوام، یه مرد معمولی. اگه قمعمولی و آروم می 

  وکتاب داشته باشم...خواد دغدغه  حسابمی

هم دارد. چرا انتظار دارم  کنم یک لبخند کوچکنشیند، حس می صاف می

  کند. از کوره دربرود؟ انگار دارد تفریح می 

  _ ناراحت نشدین؟
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  پرد و پشیمانی دیر است. حاال لبخندش واقعی و عمیق است.از دهانم می 

 رکاناَ  ها دلیل بیاری، زهرا... اما تو زهور  تونی میلیون _ ال... نه... تو می 

  هستی...

 

  کند.می  بازمدانم زهور چیست. اما اطمینانش به داشتن من کمی لجنمی 

  خوام به محمود جواب..._ من می 

شود، سکوت رود و نگاهش پر از خشم میهایش به آنی درهم می اخم

  ترسم.کنم... می می

غافل بود... حتی به شوخی هم با   رکانبار چنین کردی، وقتی اَ _ یک 

غیرت مرد عرب بازی نکن. من مرد آرامی هستم، برای تو از جانم  

های من رو بگذار کنار... فکر کن قرار بود باهم گذارم. بیا و تمام حرفمی

راشد رو...   رکانکار کنیم، زهرا... در این فرصت من رو بشناس... اَ 

  ها.بدون تمام این شک 

  _ و اگه از شما خوشم نیومد؟

زند. این مرد ناخودآگاه آدم را به  شود و لبخند میدرلحظه صورتش باز می 

  کشد. چالش می

  _ این مشکل من خواهد بود.

  جور دیگه چی؟جور باشید، ولی بعدش یهمدت یه  _ اگه یه 
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گیرد، آخر من برای او چه منفعتی دارم؟ اگر  ام میخنده  ؤالخودم از این س 

  ها نیست. حتی فقط دنبال جسم من هم باشد نیازی به این حرف

حتی اگر  تو.  کنم برای راه پیدا کردن به قلب_ من هر راهی را امتحان می 

قرار باشه کمی هم رذالت مخلوط آن کنم... تو و داشتن تو برای من مهم  

  ن خواهد بود.هست، پس هدف م

اش  کند درباره گیرد. حتی سعی نمی ام می از این صداقت بدجنسانه خنده 

  دروغ بگوید.

  طورکه هیچ اعتمادی به شما نیست._ این 

 درخشد.آید. نگاهش می نظر یک دوئل می به

گونه که هست. تغییری نخواهد  _ تو هدف من هستی؛ داشتن زهرا، همین

تراش قدر سنگ قیمتی رو  ، یک سنگ بود که باعث آزردن تو باشد

تو رو    رکانسازم، زهرا. تو دُر نایابی برای من. اَ دونه. من یک جواهر می

خواد. من اگر تو رو زیباتر  برای محبت و عطوفت و هرچه هستی می

  نکنم، نازیبا هم نخواهم کرد.

  کلماتش زیباست، زیادی دلنشین برای هر دختری. 

  _ من باید فکر کنم.

  آید.سمت من، جلو می گذارد و به ج روی زانو می آرن

_ حاال فکر نکن، زهرا! فقط بیا کار کنیم... مثالً امروز بیا به قرار  

  حال هم دیر شده.برسیم که تابه  هاییمالقات
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 جان ایستد، معلوم است از دست منیرآید و کنار من می دوان می زهیر دوان 

  فرار کرده. 

  و ببری برای خودت؟آجی من _ تو اومدی که 

  هایش درهم است، این برادر کوچک و مرد بزرگ من.اخم

تر کند، فقط کمی صاف اش تغییر نمی کند. حتی حالت چهره نگاه می  رکاناَ 

  نشیند.می

_ نه، اومدم ازش بخوام بگذاره من هم به خانواده  خوشحال شما اضافه 

  هیر؟بشم... تو دوست داری برادر من هم بشی، ز

  اند.توانم از این جواب نخندم. اما آن دو کامالً جدی به هم خیره شده نمی 

برتت  شم... خب حاال که نمی جونم اگه بگه، من برادر تو هم می_ آجی

  کنم.بازی می جاو بزنید... من این تونحرف

  جان!_ زهیر؟ این رفتارت خوب نیست، مامان

کردم؛ پسرک مستقلی که  کرد تعجب میمیاگر زهیر غیراز این رفتار 

  اند.مادرم و منصورخان بزرگ کرده 

_ خانم بختیاری؟! من با دخترتون صحبت کردم، شرایط کلی خودم رو  

از هر تصمیمی به من فرصت آشنایی بدن، با گفتم، اما به زهرا هم گفتم قبل 

  من کار کنن.

خان است  منصور  .دچرخآید و بعد کلید درون قفل میصدای زنگ در می 

خاطر  شود، این ساعت برای ورود او زود است. حتماً به که وارد می 
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کند و برای استقبال  خواهی می وقت آمده. مادرم معذرتحضور مهمان، بی 

  دوان جلوتر از او.رود، زهیر هم دواناز او می 

  دی._ زهرا؟! با من برای قرار امروز بیا... چیزی از دست نمی 

آید. حس خوبی به او دارم، حسی که به علی یا  نم از او خوشم می کفکر می

ها خوب نبودند، فقط یک حس است. اما هرچه آن  کهمحمود نداشتم، نه این 

 اشتراکی. کنم من و او هیچ تناسبی نداریم، هیچ وجه فکر می

هایی رو که نشونم دادین دوست دارم، دنیایی رو  _ من جواهرات و سنگ 

! هیچ تشابه  رکانخوام... ولی، آقای اَ رفی کردین رو خیلی می هم که بهم مع

  و تناسبی بین ما نیست...

  _ سالم، خوش اومدین.

تر، اما  راشد درشت رکاناز اَ  .خان معلوم است لباس عوض کردهمنصور 

شود، تر است، ولی اُبهت خود را دارد. آقای راشد جلوی پایش بلند می کوتاه 

  نشیند.  منصورخان نمی از بینم که قبل می

_ زهراجان، بابا، برو پیش مادرت. من و مهمونمون کمی مردونه حرف 

  بزنیم.

   رسند. نظر می کنم، هردو آرام بهنگاهی به هردو مرد می 

  ؟جون _ نظرتون چیه، منیر

  جوش را.گذارد و قهوه مادرم ظرف قهوه را روی میز می 

  ودم._ بیا براش قهوه درست کن، من بلد نب 
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  آید. شود. انگار مادرم از او خوشش می چشمانم از تعجب گشاد می 

  _ مامان! چای بردی دیگه.

  کند.اخم می

  نوازیت کجاست، زهرا؟ _ مهمون 

  ام.ست که خودم آن را خریده قهوه  عربی نیست، اما فرانسه  با کیفیتی

  _ نگفتی، مامان...؟ نظرتون چیه؟

داوریه. مادرم،  هرچی بگم پیش  اره، عزیزم!_ نظر من هیچ اهمیتی ند

گفت دختر نباید در  بخت رو به روی خودش ببنده،  خدابیامرز، می 

دلیل رد کنی و الکی ایراد بگیری و  منظورش این بود که نباید بی 

داوری کنی... معایبی هست، مزایایی هم هست... اما اگه عالقه باشه یا پیش 

  تره.چیز متفاوتنباشه همه 

  آید. خوشش می  رکانگوید او از اَ دهم. حسم میه کابینت تکیه می ب

  ...؟ مگه نه؟!میاد _ شما ازش خوشتون

  گیرد. ظرف میوه را به دست می 

_ تو باید نظر بدی، این یه خواستگار متفاوته، یه آدم متفاوت... قهوه رو  

  بیار، یه چای هم برای منصورخان.

خان  برم مادرم کنار منصور . وقتی قهوه می چیز درهم پیچیده شده استهمه

راشد  رکاناَ  زنند. قهوه را جلوی نشسته است و دو مرد آرام حرف می 

کند عربی  که من را شوکه می گذارم و چای را برای منصورخان. چیزیمی
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کنم. لبخند  حرف زدن منصورخان است. با تعجب به او و مادرم نگاه می 

ام عربی بتواند  کردم که ناپدری فکر این را نمیوقت حتی زند. من هیچ می

  صحبت کند.

  ، چرا سر پا ایستادی، بابا؟! جان _ زهرا

  کنین؟_ شما هم عربی صحبت می 

رسد. نظر می راه به راشد هم روبه   رکانزند، حتی اَ لبخند مهربانی می 

  شوم.امروز اما انگار فقط من شوکه می 

  منصور از خانواده  پدری عرب خوزستان هستن.، مامانم! آقا جان _ زهرا

دانستم اهل جنوب هستند و زمان جنگ به  کنم، می شرمنده نگاهشان می

 ام.اند، اما مابقی را هرگز کنجکاوی نکرده تهران آمده 

  دونستم.نمی  _ من

ام. مگر او قرار مالقات روم. گیج شده گویم و به اتاقم می ای می »با اجازه«

   آورم. خان گرم گرفته. روسری از سر بیرون می نداشت؟ با منصور 

  آید.خورد و مادرم میچند ضربه به در می 

بهش   نبگو همین ال میاد_ عسلم، چرا پکری...؟ اگر از این مرد خوشت ن

  یم.گمی

  نشینم.روی تخت می 

کردم ناراحت بشن که زنن. فکر می_ منصورخان چقدر راحت حرف می

  به برادرشون گفتم نه و حاالم آقای راشد.
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  نشیند.خندد و کنارم می می

جان، بحث دل و یه عمر زندگیه.  کنی، زهرا. مامان _ چه فکرایی می

محمود نه    نبشه...؟ اگه الشه، چرا باید ناراحت قسمت که زوری نمی 

بشنوه و تو نه بگی بهتره تا یه عمر با سختی و ناراحتی کنار هم باشین... 

خوای درباره  محمود باز فکر نظر من اول بشناس، حتی اگر میبه   نمال

چیز فکر کن و خوای تا آخر زندگیت مجرد بمونی، به همه کن، یا اگر می 

و،  و داره، مزایای خودش یرادات خودشهم مشکل و ا رکانبسنج... آقای اَ 

  محمود هم... یا نخواستی بازم وقت هست برای انتخابای دیگه.

نظرتون  _ گفتن که باهاشون برم چند تا کارگاه جواهرسازی رو ببینم... به 

  برم؟

  شود. صدا داخل می زهیر بی 

  خیلی خفنه. رکان_ این اَ 

  _ زهیر؟!

و من است. نگاه شیطان و پر از   جان رزمان منیاین صدای اعتراض هم 

  دوزد. شیطنتش را به ما می 

گن ولی خیلی  منصور چی می فهمم با بابا_ خب، راسته دیگه. من که نمی

  زنن.طلعت حرف میکه با عمه باحاله، عین وقتی 

حال نشنیده بودم که  حرف زدنش. هرچند تابه  گیرد از نحوه  ام میخنده 

  عربی حرف بزنند.
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   حرف زدنت مناسب نیست، پسرم.   خان! نحوهجناب زهیر _

  . میاد خوشم رکان_ ببخشید، ولی از این اَ 

تر  جور تربیت کردم که به بزرگ رو این «. من شما  رکان_ بگو »آقای اَ 

  احترام نذاری، مامانم؟ هوم؟

آید  زند، همیشه وقتی پای مادرمان و تربیتش وسط می دو می نگاه زهیر دو 

منیر بهترین و  خواهیم او راضی باشد. ماهمثل من... فقط می  او هم

  تواند داشته باشد.ست که کسی میترین مادری مهربان 

  _ ببخشید، خب. 

  ، نگفتی چکار کنم. برم؟جون _ منیر 

  شود. از جا بلند می 

بستم... تو فقط  _ من اگر بودم در  هیچ تجربه  خوبی رو به روی خودم نمی 

  و ببر.کنی، عسلم. پس حالش بار امروز رو تجربه می یک 

  شود از این کلمات او.چشمانم گرد می

  _ مامان؟ شمام عین زهیر شدین؟

  خندد.می

تونم به دختر بزرگم بگم، چون باید  ست نباید بگه، ولی من می _ زهیر بچه

  حال زندگی رو برد.

تونه هر بالیی سرت بیاره و  گفت می محمود _ اگر اتفاقی بیفته چی؟ آقا

  غیب بشه.
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  آید.کند و جلوتر می جدی نگاهم می

  جور شناختی؟_ تو این مرد رو این 

  دهم.سر به نفی تکان می 

  .میاد  نظر آدم خوبی_ نه، به 

و تو  کنه... همیشه محتاط باش، خودت و بد می _ پس ذهنیت بد فقط حالت 

 دگی نکن. خطر ننداز، اما معنیش این نیست که زن

آید، حتی تصور چنین  راشد می رکانصدای بلند خنده  منصورخان و اَ 

برایم شبیه یک خیال است. نگاه متعجبم بیانگر تمام  هارابطه  خوبی میان آن 

  افکارم است.

عنوان  _ فکر کنم منصور از این پسره بیشتر از برادر خودش، به 

  خواستگار خوشش اومده.

 ! برادر منصورخانه  محمود مامان؟! آقا_ یعنی چی،  

  زند.لبخند مهربانی می 

گم، رضایت تو برای اون بیشتر مهمه. نه که  _ منصور نگفت، ولی من می 

چی بشه جوری هرگه وصلت این محمود خوب نباشه، ولی منصورخان می

جور مون تأثیر داره. زندگی همیشه خوشی نیست که، این روی زندگی همه 

وقت از هر طرف رد بشیم ضرره.  گه اون شه فاجعه. میی ناخوشیش م

  تره.خودت گفتی باشه دیگه حرفی نزد، ولی دلش به غریبه راضی 

  ...جون ... منیرجون ... منیرمنیر _ مامان
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  آید. دوان به اتاق می زهیر دوان 

  کم صبورتر، مامان..._ چی شده؟ یه

  نت است.زند، چشمان این بچه پر از شیطنفس می نفس 

  گه بیاین، لطفاً._ بابامنصور می 

 های او به من داد. مانم شوکی که حرفرود، من می مادرم که می 

خان به وصلت من و محمود راضی نبود؟ چرا پس من فکری منصور 

رود. اگر پدر خودم زنده  غیراز این داشتم؟ دلم بیشتر برای این پدر می

  ت. داش بود، شاید چنین صبر و عطوفتی نمی 

  گه شما هم بیا._ آجی قشنگم، بابا می

ست . خانواده چیزیدهد به دنیای من این زبان ریختن زهیر بازهم رنگ می 

  که منصورخان با آمدنش به من داد.

  

  _ ساکتی، زهرا!

هایی که یا از سر کار به  کنم، آدم از شیشه  دودی ماشین به بیرون نگاه می 

روند یا برای کارهای دیگرشان؛ هرکدام با عجله در رفت و آمدند.  خانه می

ست و نگاه جدی و مستقیم او روی من. حس غریبی دارم. قبالً  بینمان خالی

و درباره  من چیست.  دانستم واقعیت فکر ا که نمی تر بودم، وقتی با او راحت 

خاطر خواسته  سربسته  مادر و منصورخان با او همراه  حاال هم فقط به
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دانستند این مرد برایم خوب نیست حتماً  اعتماد دارم. اگر می  هاام. به آن شده

  بود.بینشان نمی  این راحتی 

  م.کم خسته _ یه

های ما فدوزم. راننده چیزی از حربازهم نگاه به ترافیک و مردم می 

قیمت  کنند، گران توک به داخل ماشین نگاه می وشنود. عابرین تک نمی 

چنین   خواهند بدانند این ثروتمند مرفه کیست که ماشینی این است. حتماً می 

  دارد. 

  _ ناراحتی، زهرتی؟ از من؟

 کند. »ه« را غلیظ تلفظ می 

  روراست نبود.زهرتی باید چیزی بیشتر از زهرا باشد... با من 

  هایی که در کیش بود...هایی که خرید، برنامه عروسک

  _ شما تو سفر کیش دخالت کردین...؟ یعنی هواپیما و هتل و...

گوید از این سؤال  انعطاف می هایی بینگاه خیره و سختش با یک اخم و لب 

  خوشش نیامده.

ه فکر کنم  _ بله… و لطفاً درباره  اون هیچ بحثی نکن... من هرجور ک

  کنم.مناسب هست از تو محافظت می 

گویم و  حوصله  بحث را هم ندارم. بعداز این بیرون رفتن یک »نه« می 

  خالص. 
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راشد! شما بیشتر خراب   رکان_ من به محافظت کسی نیاز ندارم، آقای اَ 

  و تا جذابش کنین.کردین مسافرتم

هایش  ا هم صدای نفسجترسم. از همین کنم، شاید چون می به او نگاه نمی 

  گوید. معلوم است عصبانی شده. چیزی زیرلب به عربی می 

تر  هات بودی، با اون پسر بودی خوشحال_ یعنی اگر با اون دوست 

  های فریبکار؟شدی...؟ با آدم می

ست، اما صدا و لحنش زیادی آرام  رنگش سرخ شده، نگاهش هم، عصبانی 

  و جدی.

  شد؟چگونه می هامسافرت با آنحق هم دارد. اگر او نبود، 

شما  کهجور آدمایی هستن، ولی این دونستم دوستم ندارن و چه _ من می 

تونم قبول  دست بگیرین رو نمی و بههامو گول بزنین و تمام اداره  برنامه من

نه...    ناومد، راستش العنوان دوست یا آشنا خوشم میکنم... قبالً ازتون به 

دیگه رمانتیک باشه، ولی من فکرم فرق داره، آقای شاید برای دخترای 

  راشد.

  دار._ یه گوشه نگه 

کشد. زند، راننده در کمترین فرصت کنار می دکمه  بین دو اتاقک را می 

کند  چسبم. در را باز میست. من کمی بیشتر به در می راشد عصبانی  رکاناَ 

ها را قیمت، نگاهان رود. با آن عینک دودی و استایل شیک و گرو پایین می 

تری دارند. من،  های منعطف خرد. مردم روی پولدارها قضاوتبه خود می 
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زند و بعد  کنم انسانیت مهم است. کمی کنار ماشین قدم می ولی فکر می 

  بینم.نشیند. دیگر عصبانی نیست؟ یا من آثاری نمی آید و می دوباره می 

ارهایش تأخیر دارد. هوا رو  کند، زمان زیادی را برای قرراننده حرکت می 

  به غروب است.

ده، زهرا... من به ناراحتی تو فکر نکردم  _ زمان به ما درباره  هم یاد می 

وقت تصمیم، فقط خواستم و انجام دادم، فقط برای من تو مهم بودی که امن  

  باشی... 

  _ و تنها.

ندی هم که  کند، لبخآید. نگاهش را از چشمانم دور نمی از دهانم بیرون می 

  کند.رود که شکل بگیرد را جمع میروی لبش می 

خواستم من اوقات تو رو پر کنم... خودخواهانه هست و من  _ بله، تنها! می 

 نهایت خودخواهم. درباره  تو بی 

شود، سکوت بهترین راه است  گویی دهانم بسته می از این حجم از رک 

  کند.تواند از دیدگاه من نگاه  وقتی کسی نمی 

  _ درسته، حق با شماست.

برای خودش   رکان_ به من فرصت بده. تو اولین کسی هستی که اَ 

ای، زهرا... و من بهش  خواد، یعنی برای زندگی. تو مهربان و بخشنده می

بویی مثل تو که به زندگی من طراوت بیاری... یاد  نیاز دارم، به گل خوش 

 گیرم. می
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هایی راشد چنین حرف  رکانشود که اَ ورم نمی کنم. بابا تعجب به او نگاه می 

  زند، آن مرد جدی و عبوس!می

تر آید. انتظار داشتم رفتارش کمی پرخاشگرانهچرا دروغ بگویم، خوشم می 

ها که حتی اگر نخواهی  زند، واقعی، از همان باشد یا دلخور... اما لبخند می 

  خندد. کند و می جوابش را بدهی ولی ته تهش نگاهت خیانت می 

ها و جواهرسازها  _ ما یک مدینه داریم، یعنی شهر مخصوص طالفروش 

ها متعلق به خانواده  من  جا. بیشتر مکانبرمت اون در کویت، یک روز می 

که زیبا باشه و براق و  ها عاشق طال هستیم و هر چیزیهستن. ما عرب

و   قیمت... تو مثل یک نگین در مرکز یک انگشتر جواهری، زیباگران 

  درخشان... جواهری با پوست و گوشت و خون... زنده.

وزد. این مرد  نسیم می  چودوزد، ته حرفش انگار همرو می رخ به روبه 

  ترسم.زند و من می زیادی زیبا حرف می

ها بدرفتارن، چند تا زن کردم مردهای عرب، خشن و با زن_ فکر می

  شن.گیرن و خیلی برای زنا اهمیت قائل نمیمی

  کشد. گویم ولی او چهره درهم می هایم را می من فقط شنیده 

ها که گفتی حتی بین عرب  ها بیزارند، اینها از عرب_ بعضی ایرانی 

تر به جاهلیت هم عمومی نبود، زهرا... بعید هست از مرد عرب عاشق

ایم و در زندگی  پیشهمعشوقه پیدا کنی. ما در خلوت مردانی عاشق

ی چیزها و رسومات متعلق به گذشته هستن، در ایران هم  طور... خیلهمین 
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رسومات بد زیاد هست، در دنیا هم... ما انسانیم... عرب و عجم و اروپایی  

  و آفریقایی... همه انسان هستن.

شوم، زده میبرخالف قبل، لحنش هم عصبانی و هم ناراحت است. خجالت

کنم. برای عنوان می و نصب کسی را بار است در زندگی نسل  این اولین 

کند و من پشیمانم از حرفی که  داشتنی هستند. سکوت می من همه دوست 

  ام.زده

هام بود، شاید بهتره بگم  منظور بدی نداشتم، ببخشید. فقط این شنیده  _

  دونم هرچی.عنوان شوهر یا نمی برداشتم از یک عرب، به 

  شویم که مقصد اوست.برد یعنی تمام کنم. نزدیک خیابانی می دست باال می

_ یک عذرخواهی به من بدهکار هستی، زهرا! حاال نه... وقتی که فهمیدی  

  من چنین آدمی نیستم.

ست و خطا از داند حق با دیگریحس یک بچه  خطاکار را دارم، وقتی می 

 او بوده. 

دیگر هم هستند و   ایستد. چند مغازه  ماشین کنار یک گالری طالفروشی می 

ست که من و مادرم هاییمتفاوت از طالفروشی هاکار آن  معلوم است

آید و راننده در را برایش  پوشی به استقبال او می ایم. مرد شیک چندبار رفته

زند بلند است.  کند. صدای تعارفات مرد که به عربی حرف میباز می

 او را شناخت،     معلوم است باهم آشنا هستند. وقتی منصورخان خانواده 

  جیب نیست. دیگر چیزی برایم ع
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توانست حتی حدس بزند که روزگار جوانی، منصورخان چه کسی می

راشد  رکاناَ  برای کار به کویت و امارات برود و مدتی هم برای خانواده  

  کار کرده باشد.

 شی؟_ زهرتی؟! با من همراه نمی 

کنم. لبخند به لب دارد، طوالنی و مصرانه،  تفاوت نگاهش می ای بیلحظه 

زند انگار کند »بیا«. وقتی لبخند می تاده منتظر. با سر اشاره میمرد ایس 

  تر است.تر و مهربانجوان

کنم، اما خیلی آرام از  کند تا کمک کند پایین بیایم؛ قبول نمی دست دراز می

 گیرد. روی لباس آرنجم را می 

 کنم. ای...؟ زیاد معطل نمی حال و حوصله_ مراقب جوی آب باش. بی

دانم  زند. نمی شنوم، مهربان و لطیف حرف میرا کنار گوشم می اش زمزمه 

زند یعنی چه...؟ فرق دارد با دانی وقتی یک نفر با لطافت حرف میمی

های دیگران، انگار روح دارد، مثل زمزمه  رودخانه تمام جمالت و حرف

جوری خنک و پر از آرامش... مثل حس لم دادن در  بین کوهسار، یک 

های انگور و وزش مالیم یک نسیم گرم که با زیر تاک  غروب تابستان

  گیرد.های مو خنکی به خود میپیچش میان برگ 

 کردید که بیام._ کاش اصرار نمی 
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شود با چشمان او که گردانم سمت او و درست صورتم مماس می سر برمی

قدر لطیف حرف پای قد  نه خیلی بلند  من، خم شده که بتواند آن قدر همآن

 درخشد، بازهم یک لبخند.ند. چشمانش می بز

 _صبور باش. 

تر است، به  ها پر پشتهایش از ته ریش زند. دقت نکرده بودم سبیل لب می 

کند،  پرسی میگردد، سالم و احوال آید. مرد به داخل رفته و باز می او می 

راشد و چاق، یک ریش   رکانتر از اَ صدایش بلند است. مردی کوتاه 

  پرفسوری و صورتی سبزه و لبخندی که انگار به صورتش دوخته شده.

رنگ با  دهم. گالری از بیرون یک در طالیی کوتاه و آرام جواب می 

درخشد.  می نشده چیز هنوز وارد هایی رو به بیرون است. انگار همهپنجره 

جاهایی مشابه این مکان ها شوم، فقط چندبار در فیلمورود شوکه می  لحظه  

هایی شاید از نقره و شیشه و طال... نور  ام؛ مجلل و زیبا، ویترین را دیده 

های تند ارغوانی و آبی سلطنتی،  شکل و رنگ داخل سالن مستطیل 

ریزها و جواهرات درخشان های کوچک و سینه های چیدمان ویترین ترکیب 

که هرگز بوی آن  های دکوری، آهنگ مالیم و عطری  روی گردن مانکن 

شوم، کمی  راشد نزدیک می  رکانام. ناخوداگاه به اَ را استشمام نکرده 

  ترسیده از این جالل و زیبایی.

  _ حبیبتی! زیباست...؟ تو زیباتری در چشم من.
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کند و من خیره به مردی هستم که هیچ خجالتی از بیان مرد تعارف می 

رد؛ من عادت به چنین  گیهایم رنگ میدانم گونه احساسش ندارد. می

  هایی.جمالتی ندارم، به چنین مکان 

 های زیادی ندیدم. تونم بگم تو زندگی زیبایی می  ن_ ال

کنم چشم نگردانم.  افتاده از دنیا را دارم. سعی میحس یک ندیده و عقب

پوش این  گیرم تا در برابر کارکنان شیک سختی جلوی خودم را می به

 حان قول منیررا نگاه نکنم و به  هایکی آن زدگی یکیذوق گالری با جیغ و 

 شود.در میدانم از هیجان، جانم به رفتار کنم، اما خودم بهتر می  ومانهخان

ها رو خواهی دید و اگر دوست _ برو نگاه کن، عزیزم... زیباتر از این 

  .یدم بسازداشتی یادت می 

 استاد قانع کردن است.  این مرد باید هم یک تاجر سطح باال باشد. او

 خندد، آرام.بیند می نگاه سرگردانم را که می 

 _ خودت باش، زهرا! بخند و لذت ببر. 

کنم صاحب  شود که او به عربی حرفی به مرد که فکر میاین می 

گوید که این گالری تماماً متعلق  زند و مرد خطاب به من میست میگالری

به انتهای گالری   هاجا سر بزنم. آن مه توانم به هراشد است و می رکانبه اَ 

  مانم و دنیایی از سنگ و طال و نقره.روند و من میمی

های طالیی دوزیودامن مشکی با یراق دختر جوانی با لباسی رسمی کت

 شود .نزدیک می 
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تونم اطالعات کاملی  _ خیلی خوش اومدین، خانم. اگر دوست دارین می 

هتون بدم، ضمناً وسایل پذیرایی از شما اون  خواید ب هرچیزی که می  درباره

 قسمت سالن تدارک دیده شده. 

که نشان  کمی لهجه دارد، آرایشی ملیح، اما شرقی دارد؛ زیباست. جایی

ست. فکر  دهد چند مبل راحتی و میز پذیرایی، با میوه و چای و شیرینی می

ای حتی گوشه  کنم، اما...ست که در آن کار میایکردم زیباترین جا کافهمی

  از این زیبایی هم نبود.

از زهرای شلوغ و خندان، فقط یک دختر ساکت و شاید مضطرب و گیج  

کند برای کاری که داخل آن است اسم و  مانده. هر ویترینی که هدایتم می 

های مهم احترام  ها مثل آدمچیز این ای هم هست. انگار همهشناسنامه

دهد و در انتهای بازدید  دختر توضیح می دهم. بیشتری دارند. فقط گوش می 

ها  فهمم عاشق سنگ جواهرات است من می که بیشتر شبیه موزه  از جایی

  ام، چیزی شبیه مسخ شدن.شده

 _ ببخشید، آقای راشد درخواست کردن به ایشون ملحق بشید داخل کارگاه. 

پوستش  آید، رنگ زیبای نظر ایرانی نمی پوستی که به مرد جوان و تیره 

  بیشتر جالب است تا خبرش.

رنگ، با  هایی طالیی شوم، یک اتاق به رنگ سفید با نقش با او همراه می 

شناسم، اما کسی داخل آن نیست. چند میز کار بزرگ، لوازم خاصی که نمی

 ساعت کاری تمام شده.
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راشد، بدون کت نشسته و   رکانتر است اَ پشت یک میز که از بقیه بزرگ 

بین بزرگ هم وسط میز است که  لری باالی سرش. یک ذرهمرد صاحب گا

زند و بلند  ست. با دیدن من لبخند می راشد مشغول بررسی چیزی رکاناَ 

 شود.می

  ها رو ببین._ زهرتی...؟ خوش اومدی... بیا جلوتر و این سنگ 

کند تا جلو بروم، مرد صاحب گالری عذرخواهی نام سنگ ترغیبم می 

 رود.گری بیرون می کند و از در دیمی

ایستم. یک  تر میبوی خوبی در این اتاق هست، مثل باقی گالری. نزدیک 

شود و صندلی  سنگ صورتی کدر، کمتر از دو بند انگشت من. او بلند می 

  گذارد.را کنار خودش می 

اسعد یک شکارچی قهار ، زهرا! ببین... زیبا نیست...؟! ابو جا_ بیا این 

بینی؟ درست به زیبایی رنگ صورتی  ی های الماس هست، مسنگ

 های توست، زهرا! گونه 

  خندد.شوم و او می رنگ می بهرنگ 

دانم چرا قند در دلم آب  پروایی برایم عجیب است. نمیاین چنین بی 

  شود.نمی 

  من؟    کنین، درباره روی نمینظر خودتون زیاده _ شما به

کنم  کند، سعی می ای سکوت می لحظهگیرم، کدر است. نگاه از سنگ نمی 

 حریم است.های بیپرده شبیه همان لمسجدی باشم. کلمات بی 
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 کدر و     _ خوب به این سنگ نگاه کن، زهرا...! فقط شبیه یک تکه شیشه

خاطر اون مبلغ زیادی پرداخت کردم. از  ارزش هست، اما به بی

چنین خلوص و رنگ زیبا  شه باندرت پیدا می دنیا. به  ترین نقطه  دورافتاده 

 فردی. و منحصربه 

  گذارد.گیرد، محکم، و سنگ را کف آن می محابا دستم را می بی

 کنم. شوکه، نگاهی به او و سنگ می 

بهاست باور _ فقط یک تکه سنگ که اگر به تو بگن یک الماس گران 

هایی که معروفن  ترین و زیباترین الماس کنی، حتی بهترین و بزرگ نمی 

گونه  بینن... اما این نه... اما همین ها رو میگ هستن، همه اون رنبی

کشم، برای تراش  ها و روزها برای اون طرح مینخواهد ماند، من ساعت

 ای که خواهد داشت تا این ملکه  اون، برای جال دادن به اون و برای خانه 

..  بینی؟! این سنگ برای من یک ملکه هست.وتخت برسد... می زیبا به تاج 

کنم با رفتار و کلمات به اون جال  هست... و من سعی می  عشق هم چنین

بدم، طرح بدم... و تو عشق من هستی و شاید گاهی نیاز به تراش خوردن  

راشد را  رکانتخت اَ و ای خواهی بود که تاجباشه، اما... درنهایت تو ملکه 

  کنی... پس آرام باش و صبور، بهترینم.تصاحب می

باید از این جمالت حض کنم یا عصبانی از این خودخواهی، شاید   دانمنمی 

  هم...
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راشد... من نه   رکان_ شما حق ندارین برای من تصمیم بگیرین، آقای اَ 

چی بیشتر سنگم، نه عشق شما... برام واقعاً مهم نیست چه فکری دارید، هر 

 بینم هیچ تناسبی نداریم، هیچی... مطلقاً هیچی... کنم می فکر می

 گذارم. سنگ را روی میز می 

گیرد، این مرد خودخواه است و مثل  ام، سرم درد می من عصبانی  

  هایش سخت.سنگ

 . جان ، زهرا_ بنشین سر جات

کنم  ای فکر میآمیز، اما آرام است. لحظه خواهم بروم، صدایش اخطار می

 اگر بروم آبرویش شاید برود، شاید...

 گردم روی صندلی. برمی 

دستور دادین، آقای راشد! من جوری بزرگ   که_ اگه نرفتم، نه برای این 

گین ماشین  تر باحترامی کنم، یا باعث آزار بشم. لطفاً سریعنشدم که بی 

 بگیرن من برم. 

 شود، ساکت.بازهم به سنگ خیره می 

  _ آقای راشد! با شما هستم.

اسعد شام مهمان کرده و من تو رو همسر آینده معرفی کردم. برای  _ ابو 

دعوت رو رد کنی وقتی پذیرفتی؛ البته   کهها بسیار زشت هست اینعرب

  جا چنین هست.که در همه 
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ست بیشتر ت کتابی و منقطع او وقتی عصبی خواهم فکر کنم. جمالمی

ها را اش بخوانم که سنگ توانم هیچ حسی از چهرهاست. وقتی حتی نمی 

شوم، این برایم زیاد است، کیف  کند. از جا بلند می یکی نگاه می یکی

  کنم سر جایش بماند. کوچکم را مرتب می 

ادبی ایت بی روی نکردین، اما برای من نهنظر خودتون شاید زیاده _ به

دین همسر آینده  اظهارنظر نمی  هست، آقا... که من رو وقتی حتی اجازه  

شم و نه قراره که دیگه مالقاتتون  معرفی کردین... من نه همسر شما می 

  کنم.

 _شوخی بود، زهرا...! بنشین. 

 شود دور مچ من. یک شوخی؟! شوم که قالب می به دستی خیره می 

رفت. تو دختر صبور و مهربانی هستی،   _ بنشین، کمی دیگر خواهیم

  زهرا. کمی با من هم صبور باش.

کنم.  چنین زود پرخاش میدانم بعد از تصادف چه بر سر من آمد که این نمی 

شاید این موقعیت هم تأثیر دارد، یعنی دختر دیگری بود چگونه رفتار 

 کرد؟ می

ی به من  قدر من رو لمس نکنید، حس خوب! لطفاً این رکان_ آقای اَ 

 و انجام بدین. مونم کارتون دین... من منتظر می نمی 
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کنم ذهنم  نشینم، سعی می کند. می دهد و بعد رها میدستم را آرام فشار می

ها همه خواب باشد، است که نیاز به تنهایی دارم. شاید این  نرا آرام کنم. ال

 خوابی ترسناک و پر از استرس. 

 _ چرا از من خوشت نمیاد؟ 

آید. یک سنگ بنفش در  بعد از یک سکوت کمی طوالنی، صدایش آرام می

 دست دارد، چند طیف بنفش در یک سنگ، زیباست.

باشید، آقای راشد... اما ببخشین که  عنوان دوست یا همکار خوب _ شاید به

جواهر و سنگ   کهخورم... نه این درد دنیاتون نمی گم... اما من واقعاً به  می

ای  خوام وارد زندگی رو دوست نداشته باشم، ولی... عشق و عالقه... نمی

فهمم... آداب و  ست... من حتی زبون شما رو نمی بشم که ناشناخته

 ساعت مچی و لباسا و ماشین شما     م حتی اندازه ه رسومتون... من و خانواد

گم فقیریم و بدبخت، ولی... تناسبی نیست... این زندگی  دارایی نداریم. نمی 

 رویایی من نیست یا زندگی سیندرال... 

گرداند. انگار حتی گوش هم  ای ارغوانی برمیآخرین سنگ را به جعبه 

  کند سرد است.داد. وقتی نگاهم می نمی 

قانعم کردی، زهرا. باشه بحث عشق و عاشقی نکنیم. بیا برای من  _ خب! 

 کار کن... این سخت نیست، هست؟ 

 

 رکاناَ 
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دهد. این زهرایی نیست که  نگاه سردرگم و متعجبش حس بدی را به من می 

زند، عصبانی و ناراحت  سایه پی او بودم. لبخند نمی بهدر این مدت سایه 

ست، ته باشد... اما... بازهم خواستنی خواهد دوست داش است. من را نمی 

  ای تردید او را عاشقم.بازهم بدون ذره 

هایی عجیب دارد. امروز برایم پر از اتفاقات مختلف بوده،  زندگی دوره 

های زده خیره شوم که تمام حسبه نگاه دختری باید یخ  جاحاال هم این 

  کند.ها خفته بود تحریک می ام را که طی سال مردانه 

  پذیرد؟!کردم او سریع من را می ا فکر میچر

دهد. درست شبیه زنی که  ست که نشان میتر از آن چیزیزهرا سرسخت

حتی وقتی عاشق پدرم شد، چون اسیر بود نتوانست تاب بیاورد. کاش  

بار گفت و من این ابواحمد کنارم بود و کمی، فقط کمی، از عشق برایم می 

خورم که سرکش و یاغی. این را قسم میصبور خواهم بود و نه آن جوان 

جا همین احمد، همین هایش گوش دهم، دلم برای ابو بنشینم و به تمام ناگفته 

 خواهد تنگ شده. ام، اما او من را نمی لحظه که عاشق زنی شده 

_خب! قانعم کردی، زهرا. باشه بحث عشق و عاشقی نکنیم، بیا برای من  

 کار کن... این سخت نیست، هست؟ 

چیز او را نگه   کند، فقط کمی تأخیر برای رفتن او، چهتنم عرق سرد می 

 دارد؟! می
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شان هست و آن خط  مانده ها تهنشیند، کالفه است. هنوز کبودی می

 ها.رنگ روی پیشانی و بخیه سرخ

هرچی بگین   نم. ال! کارتون رو تموم کنین، من خیلی خستهرکان_ آقای اَ 

نیست فقط... راستش شما و هرچی مربوط به   یبازگم نه... از سر لجمی

 ترسونه. و میشماست من

با تمام دانشش برای تجارت و تبحر   رکانست. اَ نگاهش از من فراری 

ترین عناصر روی زمین، حاال برای شناختن این  برای کار روی سخت

 دختر و راه دل او عاجز است.

ها ها و مغازه بازهم نگاهش به خیابان تاریک است که با نور ماشین 

ترم. ست، برای منی که خود از همه ساکت درخشان شده. سکوت طوالنی 

 تاب است.هاست برای شنیدن صدای او بی هایم مدت گوش 

_ بیا و فکر کن من یک مرد معمولی هستم، زهرا... یک عرب مثل  

تراش... نه چیزی  کنه، یک سنگ منصورخان... یک طراح که کار می 

قدم مرد که دختری رو پسندیده و برای خواستگاری پیش بیشتر... فقط یک 

 شده.

دوزم؛ موهای فراری از زیر شالش بیرون زده، مواج و  چشم به او می 

باید   انگیز. به خواسته نشدن فکر نکرده بودم. من این دختر راوسوسه

  بشناسم.
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تر از همیشه  رنگهایش کم چرخاند لب نگاهش خسته است. سر با تعلل می 

  دهد، زهرا واقعاً خسته است.می نشان

. فکرم جمع رکان_ از وقتی تصادف کردم انگار خودم نیستم، آقای اَ 

طاقت شدم... اما قبل اینم اگه  م و کالفه. خیلی کم انگار. خسته شهنمی 

هم   محمود گفتم. عشق و عالقه فقط نیست که، من با آقاگفتین، باز می می

شناختم، ایرانی هم هست.  یشتر از شما می کنار نیومدم... اون رو خیلی ب 

برام پولشم مهم نیست... اما... شما انگار اون باالیی و من این پایین... نه  

ها... ولی واقعاً فقط عشق نیست... تفاوت زیاده...  که اعتماد به خودم ندارم 

من حتی دو کلمه از زبان شما بلد نیستم. کیش تنها جای دورتر از شمال  

ام... جرئت پریدن ندارم... شما مثل یه  تم... من آدم ترسویی بود که رف

  ست...صخره خیلی جالب و زیبایین که تهش دره

 چرا؟! 

هرچی که بتونی   دونم_ حتی اگر بهت یه چتر نجات بدن، یه کایت، نمی 

 بپری...؟! 

 ترسم..._ من از پریدن و سقوط می 

ها مملو  ا رو ببینی؟! دره ه_ اگر من همراهی کنم و بتونی تمام اون زیبایی 

تونی بعد از حض  از زیبایی هستن، زهرا. پرواز حتماً با سقوط نیست، می 

بردن از مناظر و پرواز در آرامش فرود بیای... پریدن از سر خودکشی 
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جور لذت نیست، عزیزم... فقط فرصت بده تا یادت بدم از صخره چه 

 ببری. 

عشق است، کائنات را به کمک   هایم از رویکند. حرفبا شگفتی نگاه می 

 طلبم... ته این سکوت »نه« نباشد... نباشد.می

کنه... من دنبال هیجان و وسوسه می... آدمرکان_ حرفاتون قشنگه، آقای اَ 

 نیستم. اما عاشق کار شما شدم... شاید فرصتی باشه که هم رو بشناسیم.

 تابانده است؟! فهمد چه نوری در تاریکی دانم خودش می نمی 

  .کنمبلند می  را های مکرر روی تختکوفته از حرکت تن

دوستی هستیم؛ تمام  ها مردمان جمعیت از این سکون و سکوت... ما عرب

مان است. حتی شادی و زندگی ما در گروی خانواده و روابط دوستانه 

کننده است. شب از برای منی که زیاد اهل جمع نیستم، این تنهایی خسته 

مه گذشته است. بعد از جدا شدن از زهرا خودم را مشغول طراحی برای  نی

اسعد برایم تهیه کرده است، برای  هایی که ابو الماس ملکه کردم و سنگ 

»َشبَّکه« )=سرویس طال یا جواهرات؛ مخصوص هدیه به عروس( که  

قرار است برای دلبرم باشد، جواهراتی که فقط او خواهد داشت، منحصر  

  من. برای زهور

از این فقط جواهرات من  شوم. قبلزده میهم باز هیجاناز فکر کردن به آن 

آورد و حال کار من یک هووی قدر پیدا کرده، یک غزال  وجد میرا به  

  درخشد.نگین می  چونگریزپای ایرانی، با چشمانی که هم 
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  کنم، فقط جواهرات نیست که باید به آن فکر کنم، ملکه  تاپ را باز می لپ

گذارم، شوق  به یک قصر هم نیاز دارد. پد طراحی را زیر دست می رکاناَ 

ست، جز شوق  کشیدن هر طرحی همیشه در دنیای من بیشتر از هرچیزی 

 داشتن زهرا. 

شود، اما صبح شده. باید فکری برای بیکاری و وقت  کارم که تمام نمی 

ا برای من  ام بکنم. ایران حتی کمتر از برلین و جاهای دیگر دنیاضافی

تر هم کاری و این تنهایی را سختدوستان کمی دارم، آن  جاشلوغ است. این 

 کند. می

تر از آن  گردم شاید کمی بخوابم. سعید دیروز برگشته و خسته به تخت برمی 

 بود که مدت زیادی او را ببینم. 

زدنی  همبهچشمکنم اندازه  شود فکر میوقتی صدای زنگ گوشی بلند می 

 ساعت است که خوابم.  ۳ام، ولی بیشتر از خوابیده 

 _ سیدی؟! 

 _ بیا اتاقم، سعید. 

آید، فقط  کنم. چند لحظه بعد صدای در اتاق می آلود قطع تماس می خواب

 زیر دارم.یک لباس 

  کنم تا داخل بیاید.در را باز می 

 _ شب سختی داشتی؟!
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ش یعنی یک شب پُر از کالفگی که  داند این وضعیت پوش حتی سعید هم می 

 حتی تحمل لباس را ندارم. 

 _ جهنم بود، البته برای کار خوب.

 شود برنامه ریخت. دارم، با سعید بهتر می می حوله را بر 

 _ چه خبر؟

 ایستد. روم تا صورت بشویم، پشت سرم میسمت دستشویی می به

چی امنه...  ر همهبا_ امانتی رو سپردم به امانات تا خودتون برید... این 

سر هم به فهد زدم، چند ساعته و واقعاً حالش  مدارک رو هم دادم وکیل... یه 

 خوبه. 

  کنم. قرار نبود به فهد سر بزند، بود؟!زیرچشمی نگاهش می

  چرخاند.نگاه می 

  ! نگرانش بودم.رکان_ فهد برام عزیزه، اَ 

الی بوده است،  دانم؟! رابطه  فهد و سعید همیشه عچیزی هست که من نمی 

  داد.وقت که فهد کوچک بود و سعید به او خیلی چیزها یاد می از همان

  دونم؟! _ چیزی هست که من نمی 

  آید.شویم و صورتم را. صدایش از کمی دورتر می دهانم را می 

_ تازه بیدار شدی، وقت سؤال و جواب نیست، شاید بعداً بگم... تو بگو از  

  قرار هست بمونی؟ جازاده... نکنه اینشیخزهرا... پابست شدی، 
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دارم، یک سربند و عگال، یک عبای رنگ را برمی یک دشداشه  کرم 

  خردلی...

کردم، سعید...!  چیز اونی نیست که فکر می خواد... هیچ _ زهرا من رو نمی 

  نه پول، نه چهره، نه شهرت، نه هیچ، هیچ...

کنم. هرچند یک فرصت داد،  میها را روی تخت کنار او پرت کالفه لباس 

  اما دل او با من نیست.

  پوشم.شود. لباسم را میدر اتاق زده می 

  _ صبحانه گفتم بیارن.

کند. انعام را از سعید  شود و میز را پر می خدمات با چرخ پذیرایی وارد می 

  رود. گیرد و می می

  ره.هللا... بیا، عقل با شکم گرسنه رو به زوال می _ بسم

  افتم.یک فنجان قهوه و یاد قهوه  دیروز زهرا می

_ دیروز رفتم آپارتمان خانواده  زهرا... اتفاقی شد، اما ناپدری زهرا هم  

  دونستی؟های اهواز. میاومد، مرد خوبیه و از عرب 

  دهد.خورد. سر به نفی تکان میچای می

  سری اطالعات معمولی._ نه خیلی، فقط شغل و یک  

  های او حتماً با من فرق دارد، بعید است سعید نداند.ی این معمول

تر بوده... حتی  کرده وقتی جوان مستقیم کار میاحمد، غیر _ کویت برای ابو 

  من رو در بچگی هم دیده.
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  دانسته.ها را واقعاً نمی دهد این اش برای یک لحظه نشان می نگاه خیره 

  _ خب...؟! زهرا چرا راضی نیست؟!

  هم.دتکیه می 

  ترسونمش، چون هیچ وجه اشتراکی نداریم.گه من می _ می

  خندد.می

 داشتنی. _ دختر زرنگ و دوست

  ها.رود، او هم از اول مخالف بود برای همین تفاوت هایم درهم میاخم

تونم با یک تلفن هر دختری که  _ زرنگ...؟! سعید، همین حاال می

گی واب مثبت بگیرم. می تعلل جشناسم رو خواستگاری کنم و بیمی

  ترسه؟زرنگ...؟! کی از چنین شرایطی می 

  برد.یک خرما به دهان می 

کشید ایران،  راشد رو دنبال خودش نمی  نرکا_ زهرا اگر غیراز این بود، اَ 

طور به هر دری بزنه... حتماً چیزی در  تا برای جواب گرفتن این

نظر میاد، جلب توجه  به قدر سادهسرنوشت بوده که دختری مثل اون که این

  رو کرده.

  کار کنم؟ بیشترین رابطه  من با یه زن سه هفته بود._ چه

دنبال راهی برای  حتی یادآوری هفته  سوم هم برایم دردناک است وقتی به 

فریب بود، اما گشتم؛ مدل روسی که بسیار زیبا و دل فرار از »ناتانیا« می 

  توانستم تحمل کنم.نمی از حد او را  حضور دائم و زیاد
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  خندد.انگار برای سعید تفریح است این سردرگمی؛ حتی چشمانش هم می 

 کنی، لعنتی! _ با کدوم حرف من داری تفریح می 

گیرد وقتی یاد فرارهایم  ام می کنم. خودم نیز خنده سمتش پرت می عگال به

  افتم.خواب می از قرارهای غیراز تخت

... یک زمان فراری بودی که با  رکان دونی، اَ _ به همون چیزهایی که می 

زنی که کسی وقت بگذرونی، حاال دنبال این غزال وحشی به هر دری می 

  وقت بگذرونی... بازی روزگار.

  _ حرفی بزن جای خنده... تو مثالً مشاور و دوست منی.

  کند.دور دهانش را با دستمال پاک می 

تر ها نشستی. بچهی با اروپایی _ شکارچی خوبی بودی، پسر ابوحمد! زیاد

  کردی... اول به خودت برس، برنامه چی داری؟!بودی بهتر شکار می

  

  زهرا

 

  _ نخوابیدی، نه؟!

  کنم چشمانم مملو از شن شده، خشک و سوزاننده.احساس می

  _ نه.

ام، اما شاید هم از فکر و خیال  کنم سرماخوردهصدایم گرفته است. حس می 

  است. زیاد 
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نشینم پشت میز آشپزخانه، کسل. زهیر امروز مهد نرفته و با هواپیمایش  می

  درحال ویراژ دادن است. 

  شه.ت داره عین اونا می _آجی، مواظب باش زامبی نشی... قیافه

ریزد، بوی دارچین بلند  کنم که برایم چای مینگاهی به مادرم می 

  شود. می

  باشه._ فکر کنم کمتر باید با مسلم 

تر از زهیر است، اما  گوید که چند سال بزرگترش را می پسر عمه  کوچک 

  تر است.خان کوچک های منصور نسبت به بقیه  خواهرزاده 

جا ش این خوام دنبال یه جا بگردم... قرار نیست که همه _ مامان...! می 

  بمونم.

سختی بل به گذارد و سینی نان و پنیر و مخلفات. سری قلیوان را جلویم می 

  راضی به جدایی شد، اما درنهایت قبول کرد.

چی هم دونم هر جا پیشم نباشی...؟! می این  کهدونی چقدر سخته این _ می

  ایم .سعی کنیم باز مثل مستقل بودن و تنهایی نیست، ولی... ما یه خانواده 

سالگی شبیه دختران  ۲۵سرم سنگین است، چشمانم آماده  بارش. در آستانه 

  ساله احساساتم متغییر است. ۱۶

کم معذبم... بزرگ شدم مثالً... شاید  سال تنها بودم، یه  ۳_ مامان، نزدیک 

 جلوی چشم نباشم کمتر کسی بخواد با من مزدوج بشه... 

  کند.بغضم سر باز می 
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  نشیند.دستش روی سرم می

  تر شدی حرف بزنیم._ دوست داشتی، آروم 

  کند.ام می زند، کالفه ست که زهیر اطراف ما می دوری دانم چندمین نمی 

  کم بازی کنی؟ اندازه  ده تا.ری تو اتاق من یه _ زهیر! داداشی، می 

که اتاق خودش  های او بازی کردن در اتاق من است، درحالییکی از لذت 

 آل برای یک بچه است. یک مکان ایده 

  رود. حرفی میبی گردد و اش بین من و مادرمان می نگاه کودکانه 

بختم از زمین   هو...؟ خسته شدم، انگار یه جون _ شما بگو چکار کنم، منیر

  و زمان باز شده.

حوصله  شود. او هم بی کنم. نگاهش غمگین می آید را پاک می اشکی که می 

  است. این چند هفته انگار سالی به ما گذشته است.

و بخوان  خاطرت کهدختری، جوونی، این _ من چی باید بگم عزیزدلم...؟ 

دونی چی سالگی هنوز خودت نمی ۲۵عجیب نیست، اما عجیبه که تو 

  خوای.می

زند. این یعنی انتظار بیشتری دارد،  گونه جدی حرف میندرت مادرم این به

  روم.یعنی من خطا می 

  لنگهجای کار میکنم، مامان...؟! هروقت یه _ من کار اشتباهی دارم می 

  گی.جور بهم می این 

  رود.ام، اما چیزی از گلویم پایین نمی گیرد. گرسنه ای می برایم لقمه 
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نظرت تو این سن حداقل یه مالک سطح متوسط برای انتخاب _ اشتباه؟ به 

پذیر  نداری، درسته…؟! تو دو راه داری، یا ازدواج کنی و مسئولیت 

برنامه داری... برای اولی   خوام مجرد بمونم و براشباشی، یا کالً بگی می 

ای  خوای و برای دومی حتی ایده جور مردی رو می دونی چهحتی نمی 

ریزی کنم نتونستم بهت استقالل فکری و برنامه نداری... دارم فکر می 

  برای زندگی یادت بدم، زهرا.

کند. سرم جور کردن آشپزخانه می و شود و خودش را مشغول جمع بلند می 

  کشد.تیر می 

خب، من تا حاال برنامه  خاصی نداشتم، مامان... تا حاال کسی به چشمم   _

  نیومده... زندگی متأهلی سخته، اگه اتفاقی بیفته، اگه...

_ مالکت چیه…؟ چی برات مهمه؟ رفاه، تیپ و قیافه، اخالق، خانواده،  

  عشق و عالقه...؟ چی تو ذهنته درباره  یه مرد؟

  ها را دارد، ظاهراً که دارد.آید، همه  این می پیش چشمم  رکان راشدچهره  اَ 

  _ بهش فکر نکردم واقعاً.

  کند، انگار انتظار این حرف را ندارد.زده نگاهم میشگفت

کردی، زهرا؟!  _ پس تو، توی تنهاییت و هزارتا وقت دیگه به چی فکر می

  ای، چیزی؟رویای دخترانه 

ست که برای تمام ستقلی کننده است. مادرم زن مقتدر و ملحنش سرزنش 

  چرخد هم، برنامه و هدف دارد.لحظاتش، حتی حاال که دور خودش می 
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! دانشگاه که درس بود، بعدم که  جون کردم، منیر_ خب واقعاً وقت نمی 

  خب کار بود...

  _ زهرا؟!

  صدایش اخطارگونه است. 

لی تو  جور یادت دادم تو زندگی؟ درسته که باید تو لحظه بود، و_ من این 

  کنی تو این سن باید هدف داشته باشی؟ برنامه داشته باشی؟واقعاً فکر نمی 

  خواهد دربیاید. کشد و من اشکم می نفس عمیقی می 

راشد یه مورد خوبه، حتی محمود هم آدم   رکانو بکن... اَ _ بشین فکرات

کدوم  خوای هیچ بریز، اگر نمی خوبیه... بطالت دیگه کافیه... بشین برنامه 

رو که تمام... اما برای من با منطق هر راهی که انتخاب کردی رو  

وباطل بچرخی دی... من با سختی بزرگت نکردم که عاطل توضیح می 

مشکت باشه، یه خانم بالغ  دم اشکت  میادعمرت هدر بره، خوشمم ن

  ای.ساله۲۵

  ...رکانه_آجی، گوشیت. آقای اَ 

کنم. تماس را برقرار کرده ، مادرم  شوکه به او و تلفن در دستش نگاه می 

  کند.به او اخم می 

  _ کار خوبی نیست تماس آجی رو جواب بدی، آقا زهیر.

  گیرم.گوشی را می 

  _ گپ مردونه زدیم.
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اهای او بخندم یا جواب تلفن را بدهم و مردی که پشت خط  مانم به ادمی

  است.

  _ سالم، آقای راشد.

ام. روم. تا صبح با فکر به او و اتفاقات بینمان بیدار بوده سمت بالکن می به

  حتی خواب آرامی هم نداشتم.

  _ خوبی، زهرا؟

هم  اش آید، حتی دیشب به آن هم فکر کردم. لهجه زهرا گفتنش را خوشم می 

  جالب است. 

  مادرم با زهیر هنوز مشغول به بحث هستند.

 _ ممنون. 

 آید. صدای بازدم عمیقش می 

رم، زهرا. لوازمی که برای نقاشی و _ من تا دو ساعت دیگه به کویت می

طرح درخت نیاز هست رو فرستادم. فقط تحویل بگیر و برای من از  

گه به تهران  مراحل کارت عکس بگیر و بفرست... فقط دو روز دی

  گردم.می بر

  ام. هایش مانده گوید و من هنوز در ابتدای حرفسرهم میپشت

خواید؟ ما فرصت نکردیم هیچ حرفی _ یک لحظه... شما طرح رو می 

  بزنیم درباره  کار، آقای راشد.
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ها رو فرستادم، _ بوم رو که ببینی ابعاد دستت میاد. برای درخت هم عکس

کنی زندگی  خوام که وقتی نگاهش میت. من تابلویی می خالقیت هم با خود

ها رو درگیر کنی،  تونی رنگ و مرگ، و شکوه هر دو رو داشته باشه، می

  هر کاری... تو آزادی.

زند، دیگر از آن مرد مهربان که از عشق گفت هیچ اثری  جدی حرف می

نیستیم. حرف که  در لحنش نیست. شاید او هم فهمیده ما برای هم مناسب 

کنم،  خواهم روی کار بیاورم را در ذهن خلق می زند طرحی که می می

  گیرند و طرح یک درخت خشکیده.ها پیش چشمم جان میسنگ

ای کار نکردم... جور تابلویی باشه، من حرفه؟ این قراره چهرکان_ آقای اَ 

 ام... دربرابر شما مبتدی 

  کنیم... باید برم.ار می_ تو طرح بزن، زهرا! باهم روی اون ک 

  اند.آید، حتماً لوازم را آورده کنم، صدای زنگ در می خداحافظی می

چیز را از قلم نینداخته. عکس آن  شوم. هیچاند خیره میبه لوازمی که آورده 

درخت را در سایزهای مختلف چاپ کرده است. فقط یک درخت خشکیده  

  من آن را بهانه کرده. دانم بیشتر برای نزدیک شدن بهکه حال می 

  نشون؟خوای...؟ برای چسبوند _ کمک می 

وقت ...؟ این آدم خودش یه غول طراحیه، اون جون دار نیست، منیر_ خنده 

  خواد کار کنم براش.برای جلب نظر من، از من می 

  کند.ها نگاه میبه عکس 
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هاست، مبتدیها دست دونه گاهی بهترین ایده _ چون یه غول طراحیه می 

روی   کهتوجه یه دختر هست، این عسلم... هزارتا راه دیگه برای جلب  

بینه، زهرا. اون تو رو تو  و می گذاری کرده یعنی خودتتوانمندیت سرمایه 

  کنه، عزیزم.هنرش داره شریک می 

  _ از اون خوشت میاد، مامان؟

ونه حرف  گخواهم بپرسم. مادرم از محمود این سؤالی که از دیروز می 

  کند. آید و موهایم را لمس میزند. جلوتر می نمی 

رو برای تو   _ بحث خوش اومدن نیست، زهرا... من مامانتم، بهترین 

خوام. ازدواج فقط این نیست که برید باهم زندگی کنین... اگه نتونی  می

و نشون بدی، فقط پنج سال کافیه که بشه برات سوهان روح... مگه  خودت

و ببین... درسته جای ح و گردش و عشق و عاشقی...؟ من چقدر تفری

و خوندم، تا وقتی پدرت بود شریک کارش  خاصی رو نگرفتم، اما درسم 

  نمبودم... بعد اون خدا بیامرزم، اداره  تو و زندگی با من بود... یادته؟... ال 

راحتیم توی به خودم رسیدنه... حاال که منصور هست پشتم بهش گرمه،  

انداز برای  و دارن... پس هم درآمد خودشون زه و خونه اون مغا

  هردوتامونه.

پدرم یک مغازه  قدیمی اتوشویی داشت که از پدرش به ارث رسیده بود.  

را  جاکه با منصورخان ازدواج کرد خودش آن بعداز او تا وقتی 

  چرخاند.می
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یه شهر و  کنه... آدمای تو زندگی نمی  جا_ ولی مامان، اون خارجیه... این 

سازن... من علی رو نخواستم از اول، چون با ما فرق  هم نمی یه محله با 

  راشد هم نبود. رکانداشت... اون ناخن کوچیکه  اَ 

  نشیند روی صندلی و من روی تخت.می

گی... ولی زهرا، مهم اینه طرفت چقدر گی و درست می دونم چی می _ می

دونه  بدونه، انسانیّت مهمه... کسی نمی آدم باشه که تو رو حوای خودش 

چیزش زیاد نیست، ولی بسنج،  گم موقعیت و همهخوشحالی کجاست. نمی

مامان... ببین اگه اولویت این آدم طبقه  اجتماعیه و آدما رو از باال نگاه  گل  

، نه پول نه  بینی انسانه و رفتار انسانی داره کنه رهاش کن، اما اگه می می

کنه... اول ببین  و نسبت بهت سرد نمی اده، هیچی این آدم مذهب نه خانو

  جور آدمیه. پشت درو ندیده، درو نبند روی سرنوشت.چه

 

 اَرکان

 

  _ فهد رو ندیدی، پسرم؟

شود. کاش  تر میفهد هر روز انگار شکستهبرم. امشیرینی را به دهان می 

احمد بیشتر به  م ابو دانداد مدتی او را نزد فهد ببرم، اما می پدرم رضایت می 

  محمد.احمد و ام او نزدیک است تا ام 
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باهاش صبر کن  _ سعید دو روز پیش رفت به دیدنش... نگران نباش. 

  حرف بزن.

  وقت روز باید خانه باشد. گیرم، این با اسکایپ تماس می 

  _ سالم، برادرجان.

  _ سالم، اوضاع خوبه...؟ بیا با مادرت حرف بزن.

 دهم.فهد میم گوشی را به ا

فهد را با آید. ام دوان میآید و بعد خودش که دوان صدای گریه  فاضل می 

روم پی این برادرزاده  فراری از  گذارم، می ها و پسرش تنها می اشک

  خودم.

  ، عمو.جا_ فاضل...؟ بیا این 

  ایستد، احتماالً مقصدش نزد ابواحمد رفتن بود. می

  بیا.... با من _ عمو.. 

  سن هم هستند. افتم، تقریباً همکند، یاد زهیر میگریه می 

  کنی؟ _ چرا گریه می 

  ست. اش خونی زنم، پایین دشداشهجلوی پایش زانو می 

  _ زخم شدی؟!

کرد. عمویم نیز به  عمویم، هشام، بازی می  هایدانم که داشت با نوه می

  ام.دیدن ابواحمد آمده و من از این دیدار فراری شده
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مونن، عمو! آدم نیستن، تخم شیطان... صفار  _ اون دوتا، مثل شیطان می 

  و انداخت زمین، بصیر هم لگد زد.من

  _ سالم، پسرعمو.

خیلی ریزجثه   فاضل است؛ صفیه، یکی از دخترهای عمویم هشام. نهام

تر نشان  است و نه خیلی درشت. اما موهای همیشه فر و بلندش او را چاق 

  دهد. می

  _ فاضل پاهاش زخم شده، دخترعمو... ببرم پانسمان کنم.

  _ سالم.

ندارم. مثل   جاشوم؛ انتظار دیدن »حوریه« را این از دیدن او شوکه می

ترین  حربی و کوچک    عشیرههمیشه زیبا و آراسته است این زیباترین دختر 

  دختر عمویم.

هایی و کیست نداند که او این روزها که بالغ و بزرگ شده، چه خاطرخواه 

  که ندارد.

  .جاییدونستم این _ سالم، دخترعمو... نمی 

  _ بریم، عمو.

  ندرت چنین صمیمیتی با من دارد.کشد؛ به دستم را می 

  حوریه رو ندیدی.  ... خیلی وقتهرکان_ بذار من ببرمش، اَ 

کند، این  سختی به من سالم می فاضل بهدهد. املحن مهربانش عجیب بو می 

  ای که شوهرش دارد.هم بابت کینه 
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  ست.و ببره، مامان! این مردونه _ نه عمو من 

کنند. این  جا شبیه هم رفتار میگیرد، انگار پسرها در همهام میخنده 

آورد وقتی دیروز گفت یک  یادم می ه »مردانه« گفتنش بازهم زهیر را ب

 گپ مردانه با من زده. 

دانم چرا آید. می کشد و باز اشک فاضل درمیفاضل دست او را می ام

خواهد من با حوریه باشم، حتماً ابوهانی، هشام، هم باز برای من و او  می

  آمده است، یک بحث قدیمی.

  برس.برمش، صفیه... تو به خواهرت _ من خودم می 

  زنم، قرار نیست در جمع زنانه بمانم.جدی حرف می

ای  بینم، اما ذره کند، برق خشم را در نگاهش می دست فاضل را رها می

مهم نیست آنچه او در ذهن دارد. قرار نیست چیزی بین من و حوریه  

  باشد.

  نشیند.کنم و او آرام می پای زخمی فاضل را تمیز می 

  عمو؟و دوست داری، _ شما من

  دهم.کنم حیرتم را از سؤالش نفهمد، عادی جوابش را می سعی می

  خون چیه، فاضل؟دونی هم _ تو می 

  دهد.سر تکان می
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خون بودن و خانواده از هر دونی همدونی پس می _ خب، حاال که می 

هیچ کار  ،خونیم جز دوست داشتن همتره، وقتی ما خانواده و هم چیزی مهم 

  تر دیگه کی؟بکنیم... تو برادرزاده  منی... از عمو نزدیک ای نباید دیگه

  گه از تو متنفره.خون بابامی، پس چرا اون می _ تو هم 

  دارد. نگاهش را محکم رو به من نگه می 

  امان از ابوفاضل. 

وقتا هر حرفی  بزرگا این _ فکر کنم بابات از من عصبانی بوده. آدم

  زنن.می

خودم شنیدم که به پدربزرگ گفت از شما متنفره... پدربزرگ  _ نه، نبود... 

  دعواش کرد... بعد بابام عصبانی شد.

آورم. صورتش را آب  اش را درمی شود. دشداشهپانسمان پایش تمام می 

  زنم.می

دونه... ما  و دوست داره، اما نمی و دوست دارم، اونم حتماً من _ من پدرت 

ترها رو نیست گوش بایستی و حرف بزرگ برادریم... برای شما هم خوب 

  جان.گوش کنی، عمو 

 کنم. صورتش را خشک می 

  احمد گفتن صداتون کنم.، پسرعمو! ابو جایید_این 

ای زیبایی دارد،  اندازد. چشمان گربهگوش می  شتموهایش را با طنازی پ

  اما نه به زیبایی چشمان زهرای من.
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  _ ممنون، فاضل رو لباس بپوشون.

  عمو؟_ پسر

  گردم، نگاهش روی زمین است.برمی 

اون پایین بحث من و   نای ندارین... الدونم که شما به من عالقه _ می

تونین منصرفش  لی شما می ده، ونظر من نمی شماست. پدرم اهمیتی به 

حسن برای پسرش من رو خواستگاری کرد، قشقرقی شد. پدرم به کنین. ابو 

  امید شماست، به صفیه هم نگید چیزی.

دانستم بحث داغ امروز، من و حوریه  خبرم، هرچند میجا بیاز همه 

  هستیم. 

  _ تو حسن رو دوست داری؟

طال و جواهر در مرکز  حسن پسرخاله  صفیه و حوریه است. یک گالری 

  طال و جواهرات دارد.

  شود. اش سرخ می گونه 

  _ پس داری.

ست که خانه جاییپدرم روی تخت مخصوص چوبی نشسته است. کتاب

ها به زبان . کلکسیونی از تمام کتاب جاستاحمد، فرصت پیش بیاید آن ابو 

 عربی را دارد، هرچند کامالً به انگلیسی مسلط است. 
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رویش و یک طبق پر از شیرینی و میوه و شربت هم  روبه  ابوهانی هم

بوسم. عمویم ناراحت است، و این را مخفی  را می  هابینشان. دستان آن

  کند.نمی 

 _ عموجان، کسالت دارین؟! 

کند. هنوز فرصت  زند. عبایش را روی شانه مرتب می پدرم لبخند می 

  همیشه شلوغ است. جاام با او حرف بزنم، این نکرده 

  وقرار قدیمی.خوره، بابت قول _ بنشین، پسرم... همون کمی دل 

  زنین؟_ از کدوم قول حرف می 

  _ بفرما، برادر... نگفتم... حتی به پسرت حرفی نزدی.

  دانم چه گفته.احمد است، نمی نگاهم به ابو 

ها خودشون  بچه  ن_ ابوهانی، برادر عزیز من، دوره تغییر کرده. ال

کرده و  مرد عاقلیه، دختر تو هم تحصیل  رکانگیرن... اَ تصمیم می 

  خانومه... حاال حرفی زده شده، قانون خدا که نیست.

بار شنیدم که گفت از  گوید. یک پدرم مخالفتش را سربسته که نه، واضح می

ها و کینه   گرفتن صفیه برای احمد پشیمان است، چون او به حماقت

  زند.ضل دامن می ابوفا

وقراری بود که حوریه برای تو و جفت ها پیش قول ! پسرم... سالرکان_ اَ 

گذره. خواستگار زیاد داره، اما تو باشه، حاال داره از سن ازدواجش می 

  اسم تو روی دختر من هست...
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وقرار گذاشتین من و حوریه موافقت کردیم...؟  _ عمو؟! وقتی قول 

سن به خواستگاری اومده، بعد شما اون رو رها  نکردیم... شنیدم ابوح

  وقراری هستین که ارزشی نداره؟کردین دنبال قول 

  کند.پرد. پدرم فقط نگاه میرنگ از روی عمویم می 

احمد! به پسرت یاد ندادی بزرگ و کوچک رو...؟ اگر ما پابرجاییم،  _ ابو 

  ها.وقرارهاست... احترام به اون پسرجان! برای همین قول 

دارم، اما من زندگی جدایی دارم. نه پدرم و نه   رو _عموجان، احترام شما

تونه بگه باید چکار کنم... داشتن حوریه آرزوی نصف  کسی نمی هیچ

  شه... همین.ست، اما برای من فقط دخترعمو حساب میپسرهای عشیره

  شوم تا بروم.بلند می 

صفیه عروس این   ت_دیدی، ابوهانی... ارتباطی به من نداره، دختر

زودی معرفی هم به  رکان... عروس اَ رکانست. خبر داره از زندگی اَ خونه 

  شه... مگه نه، پسرم؟می

دهد. ای که میهای ابواحمد و وعده ماند، شوکه از حرف دهانم باز می

  زند.نگاهش برق می

  ...رکانکنید؟! اسم حوریه و اَ _یعنی چی...؟! شرم نمی 

همه  و قبول داشت، حوریه این  هشام... اگر کسی این قول _ کافیه، 

هم نه از   رکانخواستگار نداشت... محل اختالف درست نکن... عروس اَ 

  ست نه از کویت... این غائله رو ختم کن.عشیره
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روی جا هم عمویم زیاده شود یعنی ختم بحث، تا همین پدرم از جا بلند می 

زند. عمویم با خشم ره یعنی پدرم می کرده. حرف اول و آخر را شیخ عشی

  کند. بحث تمام شده است.سکوت می

............ 

  _ کیه اون دختر؟

بندم برای بیرون رفتن و دیدن دوستان قدیمی. از  عگال به سر می

  کنم.وپیشش تعجب میپس حضورش و سؤال بی 

  _ کدوم دختر، پدر؟

  هی او.گرداند، اتاق قدیمی من و گاداخل اتاق چشم می

  _ اهل ایرانه؟! مثل مادرت؟!

  دارد.وقت چشم از من برنمیاحمد هیچداند. ابو دارم. او می سربند را برمی

  _ برام جاسوس گذاشتی؟

  گذارد.نشیند روی مبل و عصایش را کنار می . صبور می نخندد، المی

  _ اسمش رو بذار نگرانی.

  _ چرا برای بقیه نیست، فقط من؟!

  کند.چشمانش را خیره به من، تنگ می 

_ یعقوب فقط یک روز چشم از یوسف برداشت و یک عمر کور شد...  

دارم، گرگ  ... چشم از تو برنمی رکاندونی یوسف منی، اَ خودت می

  بار از عزیزم غافل شدم برای تمام عمرم کافیه.زیاده... یک 
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  شوم، یاغی نیستم دیگر.بار ناراحت نمی این 

برای من نیست، ابواحمد. عمر رو به نگرانی نگذرون، بودن و   _ خطری

  نبودن من برای کسی تأثیری نداره.

نشینم. نگاهش به در است. انگار انتظار کسی را  روی او می من هم روبه 

  دارد.

_ بود و نبود تو فقط نه... پول که باشه طمع آدمیزاد تمومی نداره... هرچند  

  نی نشد... تو بگو... اون دختر کیه؟یوسف برای مکنت دنیا قربا

  _ زهرا... چند ماهی هست دنبالشم.

 آید. به لبانش می  داشتنیزند و لبخندی دوست چشمانش برق می 

کنم... من تا روزی که مادرت _ باید تو رو نهی کنم از این عشق، اما نمی

  رو ندیدم زنده نبودم... برام تعریف کن، عزیزکرده.

اندازه  او فرزندش را دوست بدارد؟ یاد گذشته و  هست که به آیا پدری 

  کند.ام می زدهرفتارهایم با او خجالت

  _ من خیلی اذیتت کردم...

  _ من که نفهمیدم... از زهرا بگو... اون هم عاشق شده؟

  آید؟ام با او حرف بزنم؟ چرا حرفم نمیمگر آمده  نه

  _ تو از مادرم بگو.

  زند.خند می بندد. لبچشم می
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_ با عموم اسعد برای کاری رفتیم ایران، برای تفریح رفته بودیم. مادرت  

جا دیدم. از عشایر بختیاری بود... سنی نداشت... اما دلم رو برد.  رو اون 

سال بود. اون زمان هنوز مجرد بودم. چند روزی مهمان بودیم... عموم  بچه

احمد ازدواج  زور با ام ، به فهمید. برگشتیم. اون زمان حال خوبی نداشتم

کردم، دخترعموم بود، اما دلم مونده بود پیش مادرت... انگار جادو بود. با 

کرد.  نشست و مثل باد حرکت می اون لباسای رنگی وقتی پشت اسب می

ای  چشماش مثل تو بود، به همین گستاخی... بار بعد که دیدمش شیر ماده 

دونستم  ... خدا رحمتش کنه، اگر نمی بود تو قفس... عموم گفته بود بدزدنش

گفتم براش عزیزتر از فرزند بودم... دیگه راهی نبود  برادر پدرمه، می

شد برش شد ننگ، نمی برای مادرت. وقتی دختری از خانواده جدا بشه می 

ای شد. آزارش دادن. اون زمان من فقط پسر  گردوند... عقدش کردم، ولوله 

ندگی برام شد گلستان ابراهیم. مادرت اما آتش  ابوجنید بودم، همین... اما ز

وتا افتاد آرام شد. غریب شد... وقتی از تک بود که به چشم من گلستان می 

دونستم دوستم داره...  زبونش من. عشق به پاش ریختم... می بود و تنها هم

  هاش بود...مغرور بود و زیبا. فقط برای من خنده 

کند. بغض دارم،  بینم، چشم باز مییچکد را ماش می اشکی که از گونه 

  کنم.فهمم، درد را لمس می عشق را می 

روز جشن گرفتم... احمد رو داشتم...  _ وقتی تو رو حامله شد، هفت شبانه 

نظیری بود... شبی که  کردی. مادرت زن شجاع و بی اما تو... فرق می 
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م از خاک احمد... وقتی برگشتیپدرم مرد، عموی من شد جانشین... پدر ام

وقت نفهمیدم چی شد. تو نبودی، مادرت نبود... گفتن فرار کرده... هیچ 

دنبال مادرت اومدم، گفتن رفته ایران... آرزوی مادرت بود برگرده به  به

  دشت...

آید،  شود. هیچ از فرار یادم نمی کشد، تحملم طاق میهایم تیر می جای زخم

ها و بعد اون  دشت... میان رنگ خاطر دارم میان صحرا و فقط مادرم را به 

  های مادرم...ها، ضجهدژخیم

_ رأی داده بودن به مرگ... وقتی رسیدم که دیگه دیر بود... که اون دیگه  

خوابیدی... من بودم و  ها با گریه می نبود. فقط تو بودی و روزها و شب

  وقت پایانی براش نیست...دردی که هیچ 

کند. به کمکش  اش نمی عصا هم یاریشود، جان ندارد، حتی بلند می 

  از افتادن. شتابم قبل می

تک آدمایی که دستشون به خونش رنگین شد تقاص دادن،  _ اما بدون، تک 

  م.هاست نگاهش نکردم... حتی اون... من خسته حتی اونی که سال

  گیرمش.کنم راه برود، روی کول می صبر نمی 

 کشد.قلب من به درد آمد پس او چه می 

ورویی سرخ در تختخوابش خوابیده،  فشارش باال رفته و با رنگ 

  شود.حال به بیرون خیره می دهم و او بی داروهایش را می 

  آید.فهد با یک سینی داخل می ام

@Vip_Roman



  تمیم فرستاده.احمد برای فشارش، ام، اینا رو بده ابو رکان جان_ اَ 

نگاهی به  نیم اش معروف است. پدرم پیرزنی که تجویز داروهای گیاهی

گذارم. دست نوازشی گیرم و روی میز می اندازد... سینی را می فهد می ام

گوید. اشکش را پاک  کشد و آرام چیزی کنار گوشش می روی سر پدرم می

احمد را به یک  هاست امآید. سالکند. دست پدرم روی گونه  او می می

کم با آمد، اما کم می آپارتمان در این خانه تبعید کرده است. اوایل سر میز  

  های پدرم آن هم قطع شد.محلی بی

فهد تر از خانه  پدرم دارد، اما ام محمد هم یک خانه  جدا کمی آن طرف ام

دانم داستان خوشی در ابتدا نبود، اما حاال پدرم و او  کند. می فرق می

  اند، شبیه دوستان قدیمی. دلبسته 

  _ نگذار زیاد به گذشته برگرده، پسرم.

  رود. از اتاق می 

فهد مثل یه نور توی تاریکی زندگی  _ خدا سلیمه رو فرستاد برای من. ام 

  ... بعداز من، فهد و مادرش جز تو کسی رو ندارن.رکانماست، اَ 

است را    آنرنگی داخل کنم بنشیند و لیوان بلور را که مایع زردکمک می 

  برم.به لبش می 

تی؟! اون همه تندی و کینه رو خریدی... همه سال... چرا به من نگف _این 

  اما نگفتی.

  دوزد.نگاه غمگینش را به چشمانم می 
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هات چیزی به گوشم نخورد. تو  های توی خواب و گریه_ چند سال جز جیغ

  های تلخت هم برای من دوا بود...چه خبر داری که حتی حرف

 ینم. نش رود، وسط روز... و من نگران باالی سرش می به خواب می 

ها کنم، نبودند آن های صورت و دستانش را نگاه می تک چین ها، تکساعت

اش، پاهایی که دیگر مثل  سوختهروزگاری که کودک بودم. صورت آفتاب

هایی که جز نوازش برای من نداشت. پدرم را  گذشته توان ندارند. دست 

باعث مرگ   احمد بود... او همیشهام. او همیشه ابو انگار پیش از این ندیده 

دانستم که حکم به مرگ مادرم داد، اما حاال...  مادرم بود... او را ظالمی می

  او قربانی از دست رفتن عشق مطلقش است.

مونه،  ؟ مرد جوان که تو خونه نمی رکان جان، اَ جایی_ چرا هنوز این 

  احمد هستم.پسرم... برو! من مراقب ابو 

کس  زند. غیراز او امروز هیچ ی آید و سر ماین چندمین بار است که می 

ست، حداقل حتی انگار نگران حال او نشد. پدرم مرد مقتدر و مهربانی 

  برای فرزندانش چنین بوده.

  و ابوفاضل منزل نیومدن؟_ محمد و حنیف 

خواهم شود، مثل من در این چند ساعت که می فهد خیره به سینه  پدر می ام

  زنده بودنش را مطمئن شوم.

  باره، کجا بهتر از سایبان عماره؟هستن، نیمه  روز آتش می _ 

  فهد؟خوابید... یا من خبر ندارم، ام موقع نمی وقت این _ پدرم هیچ 
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فهد الغر شده، این را از روی چین لباسش نشیند. ام کنار تختش می 

  فهمم، دیگر به تنش چسبیده نیست.می

ست، جدیداً فشارش که باال ته... پدرت خس رکاناحمد کم نیست، اَ _ سن ابو 

خوابه... خدا این زن رو رحمت  دم آرام میتمیم رو که میام ره داروی  می

  کنه، دستش شفاست... تو برو، ناهار نخوردی.

دهد،  دو بار برای رفتن سر میز دنبالم آمد، اما دلم به ترک او رضایت نمی 

و فرزند، انگار  انگار خلسه است این حضور... چیزی بیشتر از حس پدر 

ها کینه را  خواهد تمام این سال خواهد، انگار میروح من هم استراحت می 

  ها را دفع کند تا بیش از این مسموم نکرده این تن و روان را.قی کند تا سم

_ تو حواست به پدرم هست، همیشه... بعداز مادرم فقط تو رو دوست  

  دونم.و میفهد... این داره، ام 

  ست.اندازد. نگاهش سرشار از خوشیل دختران جوان گل می اش مث گونه 

... این مرد رکاناحمد رو دوست نداره انسان نیست، اَ _ کسی که ابو 

ریزه، اما  ترین آدمیه که دیدم. سختگیر هست، توی خودش می مهربان 

کیاست و مهربانه... مادرت رو خدا رحمت کنه، پسرم... داغش بد به  با

  کنم.وند... منم فقط جبران محبت این مرد رو می احمد م زندگی ابو 

  _ مادرجان... پدرم خوابه هنوز؟

  زند، انتظار دیدن من را در اتاق ندارد.وار حرف میحنیف، زمزمه 

  فکر کردم بیرونید، خواستم به ابواحمد سر بزنم. ،_ برادر
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خدا  خورد، خوابش عمیق است و من شاید اعماق ذهنم از پدرم غلت می 

زنم،  خواهم مادرم را در روزهای خوبشان در خواب ببیند. حرفی نمی می

  فهمم.این خانه برایم دلگیر است بدون پدر و این را حاال بهتر می 

دانم او و فهد  نشیند. می کنم که حنیف جای من می وقتی اتاق را ترک می 

  است. ترهوا تر و سربه بیشترین عالقه را به پدرم دارند، محمد شیطان

  ، برادر؟جایید_ این 

همه مدت حتی نبود آن را حس  ام روی میز از صبح مانده است، اینگوشی

  ام.نکرده 

کنم وقتی خونه  احمد بودم. تعجب می تر هم اتاق ابو هستم، قبل جا_ بله این 

  پرسی پدر ببینم.هستی چرا نباید تو رو برای احوال 

  پرد.سفیدش می کنم، رنگ از صورت مستقیم نگاهش می 

  _ من... خب، خبر نداشتم...

  ایستم.رویش می روبه 

احمدی، چرا  _ سؤال همینه... چرا نباید خبر داشته باشی؟ تو فرزند ابو 

 خبر باشی... کنی از حالش بی نباید وقتی زیر سایه  اون زندگی می 

کنی که از احوال ابواحمد  ...! محمد رو مؤاخذه میرکانزاده اَ به! شیخ _ به

 کنی؟  خبره و بعد خودت چکار می بی

  کند.لحن پر از کینه  ابوفاضل حالم را بد می 
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خبر، که بابت  ور دنیا هم بوده باشم و از احوالش بی یاد ندارم حتی اون _ به

تو  اون من رو شماتت کنی، احمد... تعجب از اینه که زیر یک سقف حتی 

  که فرزند ارشدی از پدر خبر نداری.

شود اش می فشردههمشود، این را از رنگ تیره و فک بهعصبانی می 

  فهمید.

کنی، با خبر گرفتن  _ من پسر ارشدم، اما عزیزکرده تویی. حقت رو ادا می 

  از حالش.

دانم از این کار شود سر باال بگیرد. می ایستم مجبور می دررویش که می رو

  گذارد.ر است، قدمی عقب می متنف

ای که  _ از حقی که به گردن من هست تو حرف نزن، ابوفاضل! از سایه

شه بیشتر  هات پوشیده می واسطه  تاریکی اون گندکاری باالی سرته و به 

  حرف بزن.

  زند.پوزخند می 

  عمران رسیده؟_ مثالً چی که به گوش یوسف بنی 

  مد کمی دورتر است.آورم، کنار گوشش، محسر پایین می 

_ گفتن بیروتی که به درک رفت... نه برای تعرضی که به فهد داشت،  

ها رو برای تخت و بزم  خواست بازار دخترها و برده چون ابوفاضل می 

  شیوخ به دست بگیره.
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کرد بدانم  پرد. حتی فکرش را هم نمی شود، رنگش میچشمانش گشاد می

از ماجرای بیروتی  کند. قبل کار میهای جنسی در قاچاق دخترها و برده 

  دانستم، اما بعداز آن...این را نمی 

  زنی؟ _ با چه مدرکی این تهمت رو می

  زنم...بار منم که نیشخند می این 

دار کنی،  گذارم اسم پدر رو لکه _ احمد! نونت رو نزن داخل خون. نمی 

 شاید ریختن خون برادر رسم نیست، اما فاسق چی؟ 

گذارم بفهمد. شاید  کوبد... راه نفسم بند می آید، اما نمی ام می به سینه با مشت 

اند  بدانم خاندان مادر او چه بالیی بر سر مادرم آورده  کهاز این تا قبل 

تر است از  دانم نفرت او دیرینه گفتم او را دوست دارم، اما حاال می می

  است. هاست. حتی دوست داشتن و حفظ برادری بیشتر یک خیالاین 

...؟ پسر یه برده، یه زن فراری از شوهر  رکان_ فکر کردی کی هستی، اَ 

  یه دزد...

شود یا این انگشتان من است بیخ گلویش که فشار دانم حرفش تمام می نمی 

  افتد.دهد رگ حیاتش را... به خرخر میمی

کنم،  می دونه قطعشون  پات رو جمع نکنی، احمد... خودم دونه و_ دست

و از حلقت  حتی شک نکن جوری که مثل کرم روی زمین بخزی. زبونت 

و به آخرین نفسای مادرم که خونش پای این خاندان  کشم اینبیرون می 

 خورم... پس خفه شو!هست قسم می
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های صفیه است یا صدای پدرم  دانم جیغبینم و نمی سفیدی چشمانش را می 

افتد. کنم. مثل جنازه روی زمین می های آخر احمد که رهایش می یا نفس 

تر ایستاده و محمد که شوکه  فهد هم کمی آن طرفکشد، ام زنش فریاد می 

  کند. نگاه می 

بار دیگه احمد اسم مادر من رو به بدی  گم، اگر یک تون می _ جلوی همه 

بندم، با خونش مزار مادرم رو غسل خون بودن می بیاره، چشم روی هم 

  مد؟دم. شنیدی، احمی

دانم آنچه نباید  دانم این ته برادری ماست. می زنم. می لگدی به ران پایش می 

  بشود، شد و تمام.

  ؟!اَرکان_ 

کشان  فهد با صفیه، احمد را کشاناند و ام ها ایستاده پدر و حنیف روی پله 

دانم ته این ماجرا ریخته شدن خون هایش تمامی ندارد. می برند، سرفهمی

  خوانم؛ ترس و غم را. این را در نگاه پدرم می  یکی از ماست.

.....................  

کنم. صحرا برای یک عرب  های بیابان متوقف میماشین را روی ریگ 

 حکم مادر را دارد، یک دنیای پر از آرامش. 

گاه شترهایی که کنار به نشینم، سکوت را صدای گاه ای کوچک می روی تپه 

  شکند، هوا تاریک و روشن است. ی سوتر مچادرهای کمی آن
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کنم، اولین  رسان را باز میآید. پیام هایم می کنم، پیامام را روشن می گوشی

کنم. باورم  کنم نام اوست. چند پیام و من با شوق باز می چیزی که نگاه می 

  کند. شود که حتی دیدن نامش چنین حس شعفی درونم ایجاد مینمی 

  کار عکس بفرستم.«»سالم. گفتین از مراحل  

شود بخندم، عکسی از خودش و وسایل. عکس دوم  عکس اول باعث می 

باز از خودش و وسایل که کمی مرتب شده. عکس سوم یک طرح زمینه.  

نوشته »مانده   آنآورد، یک کاغذ که روی  عکس چهارم اما نفسم را بند می 

 در گل، مثل حمار«.

شود. شاید کند. دلم تنگ میبا من شوخی می کهشود از اینقلبم فشرده می 

خواهم کنم و هزار بار می تا ساعت بعد هزار بار روی تصاویر او زوم می 

شود که کمی صبور باشم؛ برای خودم، برای  تماس بگیرم، اما تهش می 

 خودش، برای خودمان. 

 

.................  

 دی، پسر. _ رفته بودی صحرا؟! بوی شن و آفتاب می

گردم. پدرم روی مبل داخل سالن از نیمه گذشته است که به خانه برمیشب 

  نشسته است؛ عبا به دوش، عصا به دست.

روزهای اولی که به قصد ترک کردن این خاک رفتم، برای تا ابد دور  

معتاد   چوندیدم و هم ام، همان هفته  اول هر شب خواب می شدن از ریشه
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ای آفتاب سوزان تنگ شده  م برای ذرهدنبال بو و عطر صحرا بودم. دلبه

گشتم و مانند بقیه  ها برمی نبود همان هفته امی بود. شاید اگر غرور جوان

  کردم. زندگی می 

  _ چرا بیدارید؟

  دهد.دست به نشانه  نشستن کنارش، تکان می 

فهد هم فقط من و تو هستیم، ام  جا_به امید برگشتن تو... بیا... امشب این 

  خوابید.

کند. انگار حتی وقتی اعضا خانه  هایش را تأیید می سکوت خانه حرف

  هایشان درون خانه جریان دارد.خوابند روح 

  _ قرار بود فردا برم، نه امشب... آزارت دادم از من بگذر.

 بوسم.دستش را می 

 کهترسم، از این گذاشتنش می ترسم... از تنها بوسد. می سرم را می

  حواسشان نباشد به او. 

شه. تو مثل  دونم نمی ... اما می رکان_ کاش کنار من تا زنده هستم بودی، اَ 

پیچیدی.  مادرت آزادی، دربند نیستی... اما نباید امروز به پای احمد می 

احمد رو به راه راست هدایت  ست، درونش جهنمه. خدا ام احمد پر از کینه 

  هاش.که این پسر رو پر از چرک و کثافت کرد با حرف کنه

  شوم.خیره به چشمان نگرانش می 
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کنه رو باید سرجاش نشوند. ابوفاضل  _ نترس از چیزی. حیوانی که رم می

  رم کرده، باید کسی اندازه  خودش جلوش دربیاد.

  کند.اش قفل می دستم را میان دستان چروکیده 

مادرش شده، اسیر کینه  مادرش. تو برادری کن،   ده _ احمد اسیر کینه  خانوا

دونی عربه و خانواده،  . نگذار خون برادر ریخته بشه. تو که می رکاناَ 

و نده به احساسات  تره، پسر... تو عاقلی، افسار عقلتخونی از جان مهم هم

   ابوفاضل.   احمقانه 

..؟ از کی  زنی.احمد. چرا حرفی نمی_ حتماً از کارهاش خبر داری، ابو 

یک نفر از عشیره  حربی شده مجلس گرم کن شیوخ خلیج...؟ ما از کی  

خوابه جمع کنه برای بزم...؟ ما  قدر حقیر شدیم که برادر من برده و هماین 

  مگه کم داریم؟ 

  دهد.اندازد و نفسی به غم بیرون میسر پایین می 

طمع نبودم...  _ به خدا که حالل زندگی کردم، به ظلم قضاوت نکردم، به  

و جور مال اندوخته نکن،  کنی نگفتم...؟! هزار بار گفتم به ظلم  فکر می

دادم و پسرم رو دور  ها طالق می احمد رو اون سال احمد... ای کاش ام 

شه... گناه، پاک نمی کردم... دستی که به خون آغشته بشه، اونم بی می

برو پی زنی که دلت با ها. شه... تو خودت رو دور کن از این گیر می دامن 

و نکن، پسر! که اگر  هات حفظش کن... تو اشتباه من اونه... مثل چشم

گرفتم و با تو از این دیار  و میشه دست مادرتدونستم چنین می می
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موندم حاال ... شاید اگر نمی رکانرفتم... هرچند حاال پشیمون نیستم، اَ می

به جرم عاشقی و زن بودن ها زن مثل مادرت تو این عشیره و اطراف ده

  دیدن... برو دنبال زندگیت.مرگ رو می 

  خواد.احمد... من رو نمی _ دوستم نداره، ابو 

  زند.شود؛ روحم، دهانم، کالمم تا بن وجودم... اما او لبخند می تلخ می 

_مادرت رو وقتی به من دادن از من متنفر بود. هنوز جای بعضی  

  هاش دستم رو گاز گرفت.بار با دندان هاش روی تن من هست... یک زخم

خجالت آن را زند، جای یک زخم قدیمی... بیخندد و آستین باال می می

  زند.بوسد. لبخند می می

روی   کهکردم این خواستم موهاش رو جمع کنم. فکر می_ فقط می

ده. پوست و گوشت رو به دندان گرفت و من از  صورتش هست آزارش می 

قدر سر و صورتش رو بوسیدم تا رها کرد. بعدها وجودش حض کردم. اون 

زور خودم رو تحمیل نکردم، فقط  ها آرامش کرده... به گفت که اون بوسه

هاش شیفته  اون بودم، انگار  ورزی کردم. من جدا از زنانگیبهش عشق 

  و خدا تو وجود اون گذاشته بود.قسمتی از روح و جان من 

  عشق، از درد.و  زند؛ از اشک، از شور نگاهش برق می

  کند.صورتم را لمس می 

_ دنبال نیمه  روحت باش درون اون دختر. پیداش کن لمسش کن تا مزه   

زندگی رو بفهمی، پسر... نه پول و ثروت، نه هزار زن و بزم و مستی، نه  
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ای شه یک لحظه خون نمی پیاله و رفیق، نه حتی خانواده و هم وست و همد

بینی که انگار  بستری رو میکنی و شریک و همکه به کنار دستت نگاه می 

تونی فقط نفس بکشی... آرام جانت که کنارت بود تو پادشاه دنیا  با اون می 

  شی، پسرجان.می

  _ اگر بیهوده بود تالشم چی؟

  گر.زند، نوازش روی دستم می 

ای از روحت درون اون نبود و قسمتی از روح اون درون تو  _ اگر پاره 

دیدیش، حتی به چشمت هم  رفتی... هرگز نمی دنبالش نمی هرگز به  

 که نوشته شده برای ما...اومد اگر زیباترین زن بود... مکتوب... چیزینمی 

  که نوشته شده برای ما.چیزی

 گویند افتم، همین را گفته بود، آنچه پدرانمان می می   یاد کتابی از کوئیلو

 »مکتوب«. 

کنم، پسرم! برای  حض می جا _ من برم استراحت، از حضورت این 

  شناسم، فقط بگو.خواستگاری سر از پا نمی 

  کنم، رسم حضور پدر را از یاد برده بودم.متعجب نگاهش می 

  _ شما با من میاید به وقتش؟!

  ایستد.خندد و می می آرام 

  شوق. _ با

..................... 
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  کهزده از این شوم. وحشتصدایی در طبقه  پایین بیدار میصبح با سرو 

پرم. شلوار و بلوز را  نکند برای ابواحمد اتفاقی افتاده باشد از جا می

 زند: پوشم. صدای ابوفاضل بلند است و فریاد میباعجله می

  ت.ریشهمونم یا اون عزیزکرده  بیمی جا_ یا من این 

های فاضل که به پای پدرم چسبیده بلند است. صفیه لوازم اتاق  صدای گریه 

  اند.کشاند و محمد و حنیف کنار پدر ایستاده الن می بزرگشان را به س 

  رو بلند نکن. _ بس کن، ابوفاضل! برای پدرت صدات

شنوم. پدر به  بار است که چنین از او می کند، اولین فهد صدایش را بلند می ام

شود،  رسد. نگاهش روی من قفل می نظر خونسرد می عصا تکیه داده و به 

بینم. چیزی کنار گوش محمد  یان ابروهایش مییک لحظه انگار اخم را م 

 آید و پیش نگاه ابوفاضل. گوید که او سمت من می می

  .میاد_ انگار همچین هم بدتون ن 

  گن برید اتاقتون، برادر! دخالت نکنید._ پدر می 

دست نشینم، احمد قبالً هم برای به ها میزند. روی پله محمد آرام حرف می 

  ها داشته.از این داد و قال آوردن بعضی امتیازها 

_ فکر نکن پیر شدم و خرفت، ابوفاضل! که نفهمم اطرافم چه خبره.  

قدر توان دارم تا کاری کنم پات  صدات رو برای من باال نبر که هنوز اون

ها  شدهها و عاقرو از این در بیرون بگذاری کل کویت مثل طردشده 
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م برنیام که باید به پدرانم  نگاهت کنن. من رئیس یه خاندانم، از پس پسر

  کشه.ملحق بشم... محمد! حنیف! کمکش کنید بره هرجایی که میلش می 

  _ شما حق ندارین...

  کند.شود، نگاه خیره  پدرم ساکتش می صدای صفیه است که بلند می 

کنم که  _ عروس! من حق هر کاری رو دارم. امشب به همه اعالم می 

تونه به کارهاش ادامه بده؟ اون هم  نیست... ببینم بازهم می ابوفاضل از من  

  راشد... برید از خونه  من. احمد ابو  زیرسایه  شیخ

گر کند، او عاشق پدربزرگش است و من فقط نظاره فاضل پدرم را رها نمی 

  اقتدار او هستم.

  کند.زور جدا می فاضل بچه را به ام

! تو و اون مادرت یه روز زندگی  رکاناَ  تون... تو،شید، همه _ پشیمون می 

چیز من و مادرم رو  و، همه و، خانوادم همه  ما رو به آتیش کشیدین، تو پدرم 

خاطر تو و اون زن هرزه این مرد همه  ما رو دور  از بین بردی... به 

  انداخت...

برد و من  قد او و دست باال می گردد، مقابل او، همپدرم راه رفته را برمی 

شود چنین ضرب دستی از یک پیرمرد که ابوفاضل را روی  م نمی باور

  اندازد. زمین می 

نام احمد ندارم. پا احمد صدا نکنه... من فرزندی به _ من رو کسی به نام ابو 

ها ای برو که هرگز نامت رو نشنوم. سالگونه شو از زندگی من به 

@Vip_Roman



انتقام خون ناحقی ها نخواستم های تو و مادرت رو تحمل کردم، سالخیانت

و حیله ریخت رو بگیرم... از سلب من نیستی،  که اون عفریته با مکر 

  احمد! تو فرزند خالد نیستی.

رود نگاه  کند و سمت پشت خانه میواج به او که پشتش را می  احمد هاج و 

کردم. برای یک عرب ننگی باالتر  تر بود دخالت می کند. شاید اگر قبل می

ای  خانواده و از جانب پدر نیست، این یعنی هیچ ریشه  از طرد شدن از

تواند  ای که نمی چنان ظلمی در حق پدر کرده نخواهی داشت... یعنی آن

  چشم بپوشد... یعنی تمام شدن.

رود، شود، حتی حنیف هم. محمد هم پی پدر می دور می  هافهد از آن ام

شوم تا به اتاقم بروم، اما  امشب قطعاً دیوانیه شلوغ خواهد بود. بلند می

اند. هیچ دردی  بینم که احمد و صفیه چگونه شکست خورده و از پا افتاده می

  باالتر از این نخواهد بود.

  !رکان_ صبر کن، اَ 

. نگاه پر از کینه  صفیه که فاضل را به خود  صدایش گرفته و غمگین است

  ایستم. ست. میچسبانده هم دیدنی 

زنن... هه... احمد رو به اسم تو صدا می _ خوشحالی، نه...؟! حاال ابو 

جا  خالدم... ماجرا همین ... اما هرچی باشه من پسر بزرگ شیخرکانابواَ 

زندگی ما انداخت   . آتشی که عشق اون پیرمرد به مادرت بهشهتموم نمی 
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شه... آتیش به زندگی من انداختی، طوفان به  راحتی خاموش نمی همین به

  ندازم، برادر کوچیکه.زندگیت می 

آیم. این حقیقت محض است »کسی که خودش را به  ها پایین می از پله 

  توان بیدار کرد.«زده نمی خواب

من بود نه عشق   _ احمد...! کسی که آتش به دست وارد زندگی شد نه مادر

تر از  های متعدد داشتن و قبل از پدر ما هم مردها زنخالد به اون... قبل شیخ

اون... آتش رو کسی انداخت که تکه زغالی رو با کینه روشن کرد و با  

مکر اون رو انداخت داخل این زندگی پوشالی... حاال هم بعداز مرگ مادر  

نیستم تا افتخارات تو   جاداشته... من این من هنوز هم اون رو روشن نگه 

ری. به خودت ... روی یک تیغ راه می تررو به دوش بکشم، برادر بزرگ 

  رحم نداری، به فاضل رحم کن. دست از سیاه کردن زندگی بقیه بردار.

  کند.پایم را با تحقیر نگاه می اش سرتانگاه تیز و برنده 

قاشی کن، تو هم به من نگو چکار ها نشین و نگم مثل زن _ من بهت نمی 

ری، خوشبخت زودی به حجله میکنم... شنیدم عاشق شدی، برادر... به 

  بشی.

لرزد،  ای تنم می دانم، این برق نفرت و کینه را باید جدی بگیرم. لحظه می

داند وقتی مردی با زنی  ترین عرب هم میبرای زهرا... اما... حتی پست

شود نامش هم که برده شود، آن دختر می قرار است ازدواج کند حتی 

ناموس کل خانواده و عشیره که تا پای جان باید حفظ شود. زهرا متعلق به  
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راشد است...   رکانمن است، حتی اگر هیچ کسی او را نپسندد، او ناموس اَ 

داند. مابقی چیزها برایم مهم نیست، ثروت و مکنت  این را احمد هم می 

 سم وقتی نام من اعتبار است نه پول من. چیزی نیست که برایش بتر

  

 زهرا

  

ام، نصفه و ناقص.  بعد از سه روز شاید بیشتر از هفتصد طرح کشیده 

راشد هم خبری نیست،   رکانشود آنچه در ذهن من است. از اَ کدام نمی هیچ

دهد. هیچ نظری درباره   ها را می کند و پاسخ سالمها را نگاه میفقط پیام 

روز رفتن، تبدیل به سه روز شد و من هنوز طرح اولیه   طرح ندارد. دو

  ام.را نکشیده 

شوم، انتظار خورد از دیدن نام او روی صفحه هول میگوشی که زنگ می 

هایش چند روز تماسش را ندارم. مردی که حاال حتی مطمئن نیستم حرف 

  کنم.قبل واقعی بود یا نه. تماس را برقرار می

  _ سالم.

  توانم بزنم. اگر کارش را بخواهد چه؟حرفی که می تنها 

  _ زهرتی...! من برگشتم... خوبی؟

  گیرم. لحنش آرام است.نفس می 

  _ بله، ممنون... من هنوز حتی طرحی که تو ذهنمه رو نتونستم بکشم.
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هایی که فرستادی  شه. عکسجا جمع نمی _ ایرادی نیست، هنر با اجبار یک 

تون قدم بزنیم...؟! با  ی کمی پارک نزدیک خونه رو دیدم... دوست دار

  خودت قلم و کاغذ هم بیار.

دهد بعداز چند روز از این چهاردیواری  پیشنهاد می  کهدانم از این نمی 

حسی جدید است؛ کاری برای انجام دادن،   کهبیرون بروم خوشحالم یا این 

  آدمی برای شناختن.

ایمان تغییر کرد و من دوستان و  هاست دیگر دوستی ندارم، از وقتی جمدت

  های جدیدی نداشتم.وقت فرصتمحیطم تغییر کرد، هیچ 

  _ چقدر وقت دارم برای حاضر شدن، آقای راشد؟

  کند. برای صاف کردن صدا؟ای می کنم لبخند دارد، سرفهحس می

  _ من وقت زیاد دارم. منتظرم پایین منزلتون.

روم. مادرم مشغول  دوان از اتاق بیرون می دوان کنم، گوشی را قطع می 

  وکتاب است، با مداد و ماشین حساب و دفترهای روی میز. حساب

  راشد اومدن. رکان... من برم بیرون، اَ جون _ منیر 

  آورد، زهیر مهد رفته و امروز خانه خلوت است. سر باال می

شن گوشیت رو  _ برو، اگه دیر اومدی خبر بده فقط. اگه تونستی لوکی

  روشن بذار، عسلم.

شوم؟ مدل  اندازد. یعنی من هم یک روز مادری مثل او می باز سر پایین می 

  خودش حواسش هست.
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  _ من که هروقت بیرونم روشنه، مامان.

ای  یک سارافون ارغوانی و یک پیراهن صورتی روشن و دامن سورمه 

دارم. ندتایی برمی های چرم و بدلی چپوشم، بین گردنبندها و دستبند می

 هاراشد با آنرکان  جواهراتی که اَ  آنها در برابر دار است، این خنده 

های رزین با ها را دوست دارم، حتی گوشواره سروکار دارد، اما واقعاً این 

  های خشک شده.آن گل 

گذارم، بزرگ است و جادار،  قلم و کاغذهایم را درون کیف مخصوص می

شود آخرین  طراحی و نقاشی. روسری ترکمن می  هاییادگار دوران کالس 

آمد. از آن روز  هایم. محمود از این تیپ و لباس شلوغ بدش می ردیف لباس 

  که آمد دیگر خبری از او ندارم.

ماند و من  همیشه درگیر  سختی زیر روسری میبه   موهای فر و مجعدم

  مجبورم وسایلم را دائم زمین بگذارم. هاآن

تر ایستاده، نگاه رهگذرها را طرفلوکس و تشریفاتی او که کمی آن ماشین 

شود و متعاقب او  بندم او هم پیاده می کشد. در خانه را که می به خود می 

اند، اما معلوم است  هیکل او و یک نفر دیگر که هر دو غریبه راننده  درشت

زندگی   ست تاهای گنگستریفقط راننده و کمک نیستند. بیشتر شبیه فیلم

  واقعی.

  کنه؟!ها اطرافمون اذیتت می _حضور اون 
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هایش بار ریش پوش و مرتب. این دهم، مثل همیشه شیک نگاهم را به او می 

کند. او  تر میای گذاشته که صورتش را کشیده تر است و سبیل بامزه کوتاه 

هم   هادانم آن ها در ذهنم دارم، هرچند می ست که از عربخالف آن چیزی

ها هستند، فقط بستگی دارد متعلق به کجا باشند. من  ما ایرانی   مثل

های عراق و  ام، عموماً عربتر را بیشتر در کافه دیده های سبزهچهره

راشد هستند، با    رکانهای خودمان هم بیشتر شبیه اَ گاهی مصر، اما جنوبی 

  هایی بلند. تر و با قامتپوستی روشن 

  _ اگه وجودشون الزمه، نه.

کند که برویم. پارک زیاد دور نیست، پیاده کمتر  ا دست و بدن اشاره می ب

ایستم، خیلی از من بلندتر است. بوی عطر  از ده دقیقه. کنار او می 

  برد.ام می خاصش، ترکیب بوی دود و غبار را از بینی 

  تر راه بیا._ لوازمت رو بده من، راحت 

شود. این وسایل می وپاچلفتی بودن من با حتی او هم متوجه دست

  کنم. زده پیشنهادش را رد می خجالت

  گیرد.آورد و کیف را می اما دست می

ها لذت نبری؟! من یک  ها نیست از بیرون اومدن با اون _ حیف این لباس 

  ها بیاد.چیزی برای تو خریدم فکر کنم به این لباس

هایم توجه  باس قدر به لزند. انتظار نداشتم این با لبخند و راحت حرف می

  ای بخرد.هدیه  هاکند که متناسب با آن
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 _ من واقعاً راضی نبودم زحمت بکشید، ولی حتماً سلیقه  خوبی دارین. 

آید، باسرعت. و این اوست که زودتر متوجه  رو می یک موتوری از پیاده 

کشد سمت خودش. این حضور موتورها در  شود و بازویم را می می

ت، اما او انگار برایش بیشتر از یک حرکت معمولی  س رو دیگر عادیپیاده 

نفر که   ایستد و خطاب به آن دو موتور است، بازویم را محکم گرفته و می

ست یا  گوید، لحنش عصبانی اند به عربی چیزهایی مینزدیک ما ایستاده 

کنم. راه که  گونه فکر می دانم این چون من چیزی از معنای کلمات نمی

  م:پرس افتیم می می

  _ فقط یه موتوری بود، عصبانی شدین؟! 

های او  زند و من مجبورم دائم به باال نگاه کنم، سر من به شانهلبخند می 

  رسد.نمی 

  _ نه. فقط خواستم مراقب باشن... واقعاً عصبانی نبودم.

  گیرد.ام می افتم که خنده یاد خاطراتی می 

اردبیل بود، اون یکی  _ من دوتا دوست داشتم ترک بودن؛ یکی ترک 

تبریزی. زبون هر دو ترکی بود، ولی نحوه  حرف زدنشون خیلی فرق  

بار دوستم که اردبیلی بود رو دیدم که داره با یکی ترکی حرف  کرد... یه می

کنه یا عصبانیه... بعد  زنه، خیلی غلیظ... فکر کردم داره نفرین می می

  کنه.لحن حرف زدنا فرق می کنه...فهمیدم نه بابا... داره دعای خیر می 
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راشدی که جدیداً   رکانشوم، اَ خندد و من محو راحتی او می بلند می 

راشد جدی و مغرور و   رکانشناسم فرق دارد با تصورات من از اَ می

  خلق.بد

  _ خب، بقیه نداره؟!

های خندم. واقعاً نفهمیدن زبان دیگری هم سختیاندازم و می سر پایین می 

  ارد.خودش را د

_ خب، چرا... یه بارم با دوست تبریزیم دقیقاً برعکسش پیش اومد... یعنی  

کرد، ولی خیلی ملوس و آروم بود و با ناز... من فکر  اون داشت دعوا می 

فکر کردم شما عصبانی و با خشونت  نمکردم اوضاع خوبه که نبود... ال

  زنین.حرف می

اصالً متوجه این نبودم، به پارک  دارد و من دستش را تازه از بازویم برمی 

  شویم.نزدیک می 

شی که چقدر عربی زبان لطیف  _ اگر زبان من رو یاد بگیری متوجه می

های و پر از عاطفه هست. ما شاعرهای زیادی داریم و افسانه و داستان

  عاشقانه  زیادتر.

.  حلق و مردانه لحن ادای کلماتش به فارسی را دوست دارم، غلیظ و از ته 

  ست.رویی مشرب و خندهراشد مرد خوش  رکانتوانم بگویم اَ می

  ست، پس درست نیست؟گن زبان فرانسه خیلی عاشقانه_ می

  خندد.چشمانش هم انگار می 
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_ وسعت زبان عربی رو هیچ کشوری نداره، زهرا... باید یاد بگیری تا  

  بدونی. بریم جایی خلوت تا کمی روی طرح تو کار کنیم.

رسیم و من طبق شناختی که از پارک دارم او را به  پارک می   ودیبه ور

دهند و  خورده بوی خوبی می های آببرم. چمنای سایه و آرام می گوشه

 اند. جا را خنک کرده همه

آورد و روی  آورم. کتش را درمی ام را بیرون می کاغذهایی که طرح زده 

های درهمش زند، اخم می هایش را باال  گذارد. آستین دسته  صندلی پارک می 

ای بعد متوجه اندازد که ناراحت است، اما لحظه من را به این فکر می 

  کند.شوم تمرکز می می

  ها طرح واقعی درخت هستن. چه چیز تو ذهنت هست؟_ این 

  گذارد.آخرین کاغذ را روی صندلی فاصله  بینمان می

  اش پر از دقت و جدیت است.نگاه خیره 

کنی با واقعیت این درخت تناقض  ای که بهش فکر میکنم ایده می_ من فکر 

  تونی بکشی. برام توصیفش کن.داره که نمی 

  ست.کنم. تناقض اسم خوبی برای این سردرگمی نفسم را حبس می 

ها متمرکزه. مثالً اون درخت خشک از ها... من ذهنم روی اون _ سنگ

اید دراومده. انگار اون مرگی که  های سبز و خاکی شها با تنالیته بین سنگ 

کنه،  اتفاق افتاده از جایی که شروع شده دوباره برای زندگی تالش می 

انگار که اون چوب که از زمین شروع به خشک شدن کرده. به مرور از  
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های زیبا در این سنگ  کهگرده... این ها به زندگی برمی زمین با نماد سنگ 

  واقع از همین مرگ ایجاد شدن.

کنم. خیره است، طوالنی... حتماً  شود نگاهش میفم که تمام می حر

  نظرش احمقانه است. به

  .صبر کنرو بند میاره... قدر زیباست این تصویر که نفس  _ اون 

ست و من هنوز غرق تعریف دنبال چیزیآورد، به اش را بیرون می گوشی

  او هستم.

من کلکسیونی از همه    هاست،های رنگ سبز در سنگ_ نگاه کن! تنالیته 

  ها دارم... در برلین.این 

ها و قدر که باید، مهارت در ترسیم این سنگ کنم. این ها نگاه میبه عکس 

  هایش ندارم.رنگ 

تونم اینا رو تو تصویر  و دارم، نمی بینم من فقط ایده  اون جور که می _ این 

کنم... من اون روز گفتم  بعدی براتون ترسیم تونستم سهبیارم... کاش می 

تونم طرح رو بکشم، اما فقط خود درخت خشکیده رو، تنها و رهاشده... می

  اما این تصویر توی ذهنم، خیلی پیچیده شده.

زنند  ست و بعد پی آن دو نفر، اما حرفی نمی کند، نگاهش به جاییاخم می

  شوم.فقط با نگاه... مضطرب می 

  د؟قدر نگرانی_ چیزی هست که این 

  رود. یکی از مردها می 
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  ها رو کنار بگذاریم. بلند شو و بایست.. این طرح ._ نه، زهرتی. 

 کهست این دانم بپذیرم یا نگاه مضطربش را. حس بدی لبخندش را نمی 

 افتد.دانی چه اتفاقی می نمی 

ای کوچک را بیرون  کند و جعبه ایستم. دست داخل جیب کتش می می

شوم از کمربند ظریف و  کند و من متحیر میز می آورد. درش را بامی

هایی و گلدوزی  دوزی آورد، مشکی رنگ با سنگ پهنی که از آن بیرون می 

  زیبا. 

  _ جلوتر بیا. 

شود وقتی خیلی آرام و بدون لمسی کمربند را دورکمرم  مغزم قفل می 

  بندد؛ نه خیلی پهن است نه نازک.می

یمتی روی اون کار شده، این رو قبالً دیده  های ق_ این از ابریشمه و سنگ 

های رنگی تو افتادم، زهرا...  بودم. وقتی دوباره دیدم یاد تو و لباس 

  زیباست نه؟

تر از آن است که بخواهم فکرش را کنم. اما  قیمتدانم گران حتی نگفته می 

ست. اما پذیرفتن  ادبی دانم حرف زدن از قیمت و رد کردن این هم بی می

  ز سخت است.این نی

شه، ولی  ادبی میدونم اگه رد کنم بی _ خیلی قشنگن، آقای راشد... می

 واقعاً زیادتر از انتظار منه. 
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گیرد. حالت نگاه و صورتش  برم تا بازش کنم، دستم را می دست می

  ست.جدی

ای  ادبی هست، پس رد نکن... من هدیه دونی رد کردنش بی _ اگر می 

همه شأن خودم و تو... قطعاً این برای تو بوده که این انتخاب کردم در حد 

  داشته. وقت، اون فروشنده اون رو نگه 

  رکانشوم و جمالتی که انگار با دقت انتخاب کرده. اَ مسخ این جدیّتش می 

  یک زن را جلب کرد. نظر داند چگونه باید  راشد خوب می

ه خرید چیزهای  تونم قبولش کنم. شاید شما عادت ب_ ممنونم، ولی نمی

ها ها دارید، اما من عادت به گرفتن هدیه از غریبه قیمت برای زن گرون 

  ندارم.

ای خشمگین، اما سکوت شود، نگاهش برای لحظههایش گره می مشت

بخواهد دلم را   کهکند. واقعاً قصد توهین و آزار او را ندارم، اما فکر این می

اش تصورم کند،  نان دیگر زندگی دست بیاورد شاید مثل زبا چنین کاری به 

  دهد.آزارم می 

  ایستد نزدیک من.می

_ هرگز زنی رو در چنین جایگاهی که تو رو گذاشتم نبوده. من مرد  

افتم و به هر  کتابی نیستم، زهرا... فکر نکن راه می حسابولخرج و بی 

  چیزی.دم... اون هم چنین  دختری هدیه می 

  خواهم باور کنم.زند. نمی حرف میست. تند لحنش جدی و عصبانی 
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ام که دیدین و از این حرفا... باور _ نگید که من اولین و آخرین دختری 

  کنم.نمی 

  ام.قلق شدهزدیم. اما باز بد نشینم، او هم. کاش قدم میروی صندلی می 

های  وچهار سال دارم، قطعاً زن _ این فکر عجیب نیست...؟! من سی

کسی دم، حتی بیشتر از مالقات، زهرا... اما با هیچ زیادی رو مالقات کر

شدت تنهایی رو  حرف از مهر و عشق نزدم. من مرد محتاطی هستم و به 

کردم روزی برای کار به تهران بیام،  دوست دارم. من حتی فکر نمی 

ای مجبور بشم پیاده مسیری رو برم که نرفتم. بوی قهوه من رو به کافه 

حد انتظار   ه بشم. طوفانی بشه و من بیشتر ازبکشونه و من با تو مواج

هاست منتظرم که بیای... پدرم  بمونم و انگار تو همون باشی که مدت 

گم... گفت که اگر قسمتی از روح من درون تو  حرفی زد که من به تو می 

اومدی که به قلب من راه پیدا کنی... گفت  امانت نبود، تو به چشم من نمی 

دونم هستی و من دارم تالش  مه  من هستی یا نه... میفهمم آیا تو نیمن می 

 کنم تو هم ببینی درون من رو. می

یا این مرد جادوگر است یا من ذهنی خالی از این جمالت و این مدل  

  ها دارم.توجه 

  کنم، گاهی هم نگاهش.های او فکر میبین راه ساکتم، به حرف

  خوری؟_ با من ناهار می 
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پرم. ظهر است و ما حتی در مسیر خانه هم نیستیم،  می انگار از خواب 

  ایم.روی کرده میان سکوت و افکار من پیاده 

  نبود. دوست داری با هم ناهار بخوریم؟  جا_ حواست این 

قیمتش مخفی  لبخند مهربانی دارد. هرچند چشمانش پشت عینک دودی گران 

  شده. 

  خواین بریم؟کردم. جای خاصی میمی _ ببخشید داشتم به حرفاتون فکر 

  کند.سمت خیابان اشاره می به ماشین آن 

  شه رفت.طرف، پیاده نمی _ باید بریم اون 

نشینی  کند. بعد از چند روز خانههوای خنک داخل ماشین تن را کرخت می

پاهایم درد گرفته از این راه رفتن کوتاه. کیف کاغذها را بینمان گذاشته،  

  نبود که با من است یا نه.حتی یادم 

  دوره. جادم... کمی از این _ من یک رستوران عربی رو پیشنهاد می

دهم که برای ناهار بیرونم. توجهم به انگشتر دستش جلب  به مادرم پیام می 

شود؛ یک نگین مربع شکل سیاه رنگ دارد، روی رکابی که حتماً  می

  پالتین است.

ه، خیلی کمیاب. البته سنگ الماسش رو یاب_ این یک انگشتر خاص و کم 

  شه پیدا کرد.ندرت می به

کنم که  ام. متعجب به او نگاه می حال چیزی به نام الماس سیاه نشنیده تابه 

  گیرد.آورد و به سمتم می انگشتر را درمی 
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  کنه... مثل تو._ چشم رو خیره می

ت... اما  پرواس کنم، زیادی بی ای او رنگ عوض میدفعهاز تعریف یک 

  دلنشین است. 

_ شما مرد عجیبی هستین. تعریفاتون زیباست، آقای راشد. گوش من عادت  

  ها، برای همین عجیبن.نداره به این حرف

    کنم.نگاهم را از انگشتر جدا نمی 

های قشنگ شن، ذهنشون پر از کلمات و تعریف ها که عاشق می _ آدم

، جز معشوق... من آدم جدی و  ها نیستشه و گوشی الیق شنیدن اون می

و هایی که بیشتر زندگیم خونسردی هستم، زهرا... چیزی شبیه همین سنگ 

انگیز و زیباست، پر از  ها شگفتدن، اما درون این سنگ تشکیل می 

چه درونش هست قضاوت شه از بیرون یک سنگ درباره  اون زیبایی. نمی 

ها در دست  بشه... سنگ داده   صیقلکرد. باید شکافته بشه، تراش بخوره  

  که به کارش وارده مثل موم نرم هستن.کسی

قدر که انگار کند؟! این قدر زیبا هرچیزی را توصیف می چرا این مرد این 

  نشینند.رقصند و بعد به دل می کلمات اول در فضا می 

  ندازین.و به فکر می _ آدم

  _ چه فکری؟!
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کنم. سنگین می شود. سبکجمد می پرسد و من کالم در دهانم من مقدمه می بی

آید، یک منطقی شاعرگونه، ترکیبی  مردی منطقی می  رکان راشدنظر اَ به

 عجیب از سختی و نرمی. 

شما ایرانی نیستین و اختالف زیادی  کهکنم. جز این _ به حرفاتون فکر می

نظر خیلی خوبه، ولی واقعاً چطور  تو سطح زندگی ما هست، بقیه چیزها به 

ای هست قسمتی از اون تو وجود  شه روح مردی که تو سرزمین دیگهمی

دونین قسمتی از روح من هم  ای باشه؟ از کجا میدختری از سرزمین دیگه 

  درون شماست؟

  خندد.آرام می  

.  حبیبتی...! قسمتی از من پیش تو امانت هست، من گشتم و پیدات کردم_

رسونه تو هم در اگر اون رو دیدی و باب طبعت بود و تو رو به کمال می 

  ،وقت مناون .دیهات رو به من ودیعه می کنی. روح و زیبایی من خانه می 

یت،  کنم... و اولوکنم؛ تو رو حفظ می هم از تو و هم خودم مراقبت می 

در امانت خیانت جایز   که حراست و مهرورزی به تو هست، زهرا... چرا

  کننده.ام و تو انتخاب نیست... می بینی…؟! من جوینده 

ام، از سحر این جمالت... از مردی که شاعر است انگار… اگر زدهشگفت

قدر زیبا و دقیق باشد. من تملق  توانست ایندروغ بود، اگر لفاظی بود، نمی 

، از صدایی که وجودشان هاها، از عمق آن فهمم، از نگاه آدم وغ را می و در

هیچ عمقی  هاست؛ آن هایشان هم پوشالیهای پوشالی وعده زند. آدم فریاد می

@Vip_Roman



بینی مگر  ها اما مانند یخ هستند؛ قسمت اعظمشان را نمی ندارند. بعضی آدم 

  شان را ببینی. تن به آب بزنی، سرمایشان را بپذیرید تا حجم بیشتر وجود

  _ شما شاعرید؟ 

  دهم.انگشتر هنوز میان دستان من است، به او پس می 

ها یا مواقعی  _ نه، فهد شاعره. من فقط کمی برای تو احساسی شدم. شب

کنم. من آدم  کنم... این روزها بیشتر به احساسم فکر میکه کار می 

های شلوغ یا یک دیسکو  مهمانیوقت با من به  پرهیجانی نیستم، شاید هیچ 

نوردی و کارهای پرهیجان رو امتحان نکنی، اما حتماً  نری، یا کوه 

های  های شلوغ و آدم ها رو در آرامش خواهی دید. من مرد مکانزیبایی 

   آرامی باشم، زهرا.    دم مرد خانواده فانتزی نیستم، اما قول می 

  کنیم؟_ اگه قبول کنم، کجا زندگی می 

زند، لبخندی طوالنی و  کند، چشمان سیاهش برق می ای سکوت میلحظه 

  زند.کند می 

گم هرجا تو بگی، من متعلق به جای خاصی نیستم. فکر کن باهم _ نمی 

کنیم، هرجا که پیش بیاد برای مدتی. دلمون تنگ شد به پیش  سفر می

  کنیم.گردیم و بازهم سفر میخانواده برمی 

ن نبودن، متعلق به جایی نبودن، آزاد بودن. یک  سفر کردن، جایی ساک

  زندگی که هرگز تصوری از آن ندارم.

  _ من از این زندگی هیچ تصوری ندارم، شاید برام ترسناک هم باشه.
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  ایستد.ماشین می

  _ با من بیا و کمی از غذاهای عربی بچش... بعد از غذا صحبت کنیم.

دار،  های طاقی مشبک و ورودی هابینم متحیرم؛ پنجره از فضایی که می 

 شود.بوی خاصی که منبعش یک وسیله شبیه جعبه است. نگاهم خیره می 

هم شناسد که به عربی بارا می  رکانآید. گویا اَ یک خدمه به استقبال می 

  کند.ای دنج راهنمایی می کنند و ما را به گوشه صحبت می 

نارنجی و گرم  ها یک تم  خیلی شلوغ نیست. نور زردرنگ دیوارکوب

دارد. یک دیس روی میز گذاشته، چند نوع شیرینی که من فقط باقلوا و  

  شناسم.قطاب را می

جا غذاهای . تا غذا رو سرو کنن، کمی بخور. اینهای عربی.._ شیرینی 

  لبنان و مراکش رو بیشتر داره... دوست داری؟

  گیرد.ام میخنده 

 خوردم اون غذاها رو یا رفتم به  _ جوری نگید دوست دارم که انگار قبالً 

  سختی رفتم.اون کشورها... من کیش رو هم به 

  کند؛ این خوب است.ام می کنم مسخرهزند. حس نمی نما می لبخندی دندان 

  _ البته منوی ایتالیایی هم دارن.

  خندم. باز می

  تو آشپزی بوده مثل  جون منیر ای_ من ایتالیا هم نرفتم. نهایت سورپرایز 

  پیتزا، پاستا، اسپاگتی فکر کنم ایتالیایی باشن.
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شدت ها به_ خب، یکی از مزایای سفر همین غذا خوردنه. ما عرب

  دوستی هستیم، غذا همیشه در اولویته تفریحات ماست.مردمان شکم

جا نبودن های یک خواهد از زیبایی فهمم، می حاال بهتر منظور او را می 

  اوست.بگوید و حق با 

_ فهمیدم منظورتون رو... ولی... اگر از گشتن لذت ببریم، واقعاً از کجا 

  معلوم من دل شما رو نزنم و دنیا رو برام قفس نکنید؟

ست که رود. از سؤالم شوکه است، اما این چیزی ابروهایش باال می 

  بار محمود شک آن را در دلم کاشت.اولین 

  ایی ویران چه؟اگر برود چه؟ اگر من بمانم و دنی

شیم، زهرا... نهایت چندین زن هامون جدا میندرت از زنها به_ ما عرب

  گیریم.می

کنم، ترس  کند. اخم می خندد. با من شوخی میماند و او بلند می دهانم باز می

  ست.من واقعی 

  _ جدی گفتم.

شیره  ای شیرینی پر از کند. با یک چنگال کوچک تکه لبخندش را جمع می 

  گیرد.سمتم می  را به

انداز؟ ماشین؟ جواهرات و  خوای؟ خونه؟ پس _ چه چیز برای تضمین می 

راحتی زندگی  قدر که اگر نامرد بودم، بتونی به طال...؟! هرچیزی... اون 

  کنی، زهرا... فکر کن.
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  گوید.از پیشنهادش متحیرم، خیلی راحت می 

  خوام..._ من برای جواب مثبت باج نمی 

  یا سکوت کن.صبر کن دهد به معنای تی تکان میدس 

ای ها رو تو هم نخواهی من خواهم داد، هیچ بحث مادی _ نه! نه... این 

  اهمیت نیست. من یه مرد اقتصادی هستم. تو در ایران هرچی بخوایکم

وقت ازدواج رسمی، متعلق به تو هست، یک تضمین عاقالنه. من یه مرد  

شه... نگرانی بعدیت  هریه  تو از قبل داده می هستم، زهرا... م  معمولی 

  چیه؟

کنم درباره   ام در یک رستوران و با او بحث می شود که نشسته باورم نمی 

منیر بداند، شاید ناراحت شود... اما  های ازدواج. اگر ماه مهریه و نگرانی 

  بعید است.

مند  شما عالقه مادی نداره. اگه به    من رو تنها بگذارید، فقط جنبه  که_ این 

  بشم...

_ جدایی برای هر ازدواجی هست، زهرا. به من یا غیر  من  تنها نیست،  

  چطور باهم خوشحال باشیم مهمه. کهاین 

عطر. شاید همین یک  آید؛ رنگارنگ و خوش سینی غذاها روی میز می 

بوها و   ،هاهای او را معنی کند، در این دنیا طعم سینی غذا حرف

ها ها شانس دیدن آنست که شاید فقط تعداد اندکی از آدم های بسیاریزیبایی 
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ها آرزومند  ست که خیلی راشد شاید همان سرنوشتی رکانرا داشته باشند. اَ 

  آنند؛ یک رویا، یک تخیل و یک فانتزی دخترانه. 

مند بشم  تونم بهتون عالقه قدر که ببینم می _ کمی فرصت آشنایی بدین... اون 

  یا نه.

درخشد. من انسان  شود. صورتش می لبش به لبخندی خوشحال گشوده می 

ای نیستم، ابداً... فقیر و بیچاره هم نیستم که این مرد را برای  مادی

کنم خود این  هایش انتخاب کنم، یا صورتش یا معروفیتش. احساس میپول 

وارد دل ترسویم   راشد را شاید بشود رکاناَ  .توان دوست داشتمرد را می 

  کنم، شاید بشود او را شریک زهرای درونم کنم. 

 مرد خوشبختی خواهد بود، زهرا.  رکان_ با مهر تو به من، اَ 

.....................  

  راشد یه جواب مثبت موقتی دادم. رکان_ من به اَ 

ام با  کشد. از وقتی آمده ای دست از غذا خوردن میمنصورخان برای لحظه 

راشد را برای شناخت   رکانروم که چگونه بگویم که اَ کلنجار می  خودم

  ام.بیشتر انتخاب کرده 

  نشیند، نگاهش از من به منصورخان است. مادرم صاف می

  نظرم ارزش شناخت بیشتر داره._ به

دهد، عموماً نظرش  گوید و مادرم سر تکان میخان خیلی جدی میمنصور 

  د، اما بعید است که مخالفت کند.گویتر به خودم می را شخصی
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  خورد.کاره می زهیر غذایش را نیمه 

  زنین؟! اون آقایی که اومد؟_درباره  کی حرف می 

  انتظار ندارم یادش باشد یا بشناسد.

  و تموم کن.جان. شامت_ بله، مامان 

تونیم _ گفت جای ثابتی در صورت ازدواج نداریم، هرجا که بخوایم می 

  باشیم.ساکن 

اندازد، او دوست دارد من نزدیکش باشم. بازهم سکوت می  پایین مادرم سر

  اش مخالفت نیست.دانیم معنی هردو اما می 

چیزاست. من درباره   تراشی و این _ کارش طراحی جواهرات و سنگ 

مهریه و این چیزها نپرسیدم ولی خودش گفت که پول براش اهمیتی نداره،  

  ده، چیزی مثل تضمین آینده  من تو ایران.چیز می از هر مهریه رو قبل 

 غذا خوردن هر دو آرام شده. 

_ تو فکر نکنم نیازی به تضمین داشته باشی، باباجان... ولی مهریه حق  

پول بشه، تصور کن یک روز  زنه... فکر کن این مرد یک روز فقیر و بی

کالفه،  اون رو نامرتب و شلخته ببینی، عرق کرده، یک روز عصبانی و  

فکر کن قراره با این مرد باشی، جسمت و روحت، خیلی چیزا رو مادرت  

ام،  عصبانی  میامگم، زهرا... گاهی مرد می  یهگه ولی من از چشم بهت می 

راه نیستم، سر مسائل مردونه بدخلقم...  م، روبه روز بدی داشتم، کالفه 
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تر  . اینا مهم زده رو قرار نیست ببینی..پوش و ادکلن همیشه اون مرد شیک 

  از تضمینه.

زده شود، اما واقعاً به  قدر حرفاین خالف عرف خانه است که سر میز این

  ام. ها فکر نکردهاین 

  و بخور.شامت ن_ حرفای منصورجان درسته، عسلم... ال

  ها را به من نگفت.ست. سر انتخاب محمود کسی این انتخاب کار سختی

  .._ منصورخان...؟! آقا محمود.

  کند.اخم می

  کنی._ محمود رفته دبی، به اون فکر نکن، زهرا... مهم انتخابیه که می 

  شد این رابطه. قدر بد نمی این یعنی حرف زدن ممنوع، کاش حداقل این 

  _ ببخشید که اذیتتون کردم... آقا محمود مرد خوبین.

  شود. سکوت سنگین مانع از ادامه  حرف می 

مانم رود. من می خان با زهیر به پذیرایی میشود، منصور می شام که تمام 

  منیر.و مادرم، ماه 

  سکوت کرده است.

منیر؟! اگه راضی نیستی بگم نه... آخه جوری بودین که فکر _مامان

  کردم...

  چیند.ها را داخل ماشین می ظرف
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  م،_ من فقط دل مشغول شدم، زهرا... همین. تو رو که گذاشتن رو سینه 

کردم بهت  قدر کوچیک بودی که اگه ننه  خدابیامرزت نبود جرئت نمی اون 

تونم  کنی که همیشه نمی دست بزنم... حاال داری به ازدواجی فکر می

و ببینمت... اینم فقط به من ربط داره، عزیزم! نه تو... تو باید بهترین 

  انتخاب کنی.

  نزدن؟  محمود  _ چرا منصورخان اون حرفا رو سر آقا

  کند.زده و کمی غمگین نگاهم می  نشیند، دست زیر چانه روی صندلی می 

خاطر برادر منصور بودن انتخاب کردی. ما فقط  _ تو محمود رو به 

همینه، شاید به دو   نمال .خورید یا نهخواستیم هر دو بفهمید به درد هم می 

  راشد خوشت بیاد یا نیاد. ازدواج فقط زکانهفته نکشه که تو از اَ 

دونی چیه منصورخان، اول اولش جذبم  کتاب نیست، مامان... می حساب

  کرد؟

  هایش حرف بزند.زند، مادرم عادت ندارد از خصوصی لبخند خجولی می

  _ اخالقش؟

  دزدد.دهد و چشم میسر تکان می

وقت نشه مادر و دختری بهت بگم... ولی یه حس    ن_ شاید غیراز ال

خواد کنار این مرد بخوابم؟ برام  گی آیا دلم می ست؛ به خودت می زنونه 

کنه  و تحریک می و ببوسه...؟ من جاذبه جسمی داره...؟ می تونم بذارم من
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که باهاش وارد رابطه  خصوصی بشم یا نه... اینا هم در مورد پدرت بود  

  تر درباره  منصورخان.کم پیچیده هم یه

آغوشی و من  و بوسیدنش، تصور هم  رکانشود. تصور اَ از شرم تنم داغ می 

های دخترانه  ست. فانتزیدهم؛ افکار سختیسختی آب دهان قورت میبه

  کنی طرف دیگر.یک طرف، اما واقعیت مردی که انتخاب می

.. چه جور فکر  ای نباشه.شه... وقتی عالقهجور که سخت می_ مامان! این 

راشد رو دوست ندارم که، بیشتر جذابیت  رکانشه کرد...؟ من اَ می

  رفتارشه و حرفاش.

ها  شود. مادرم در این سن از زدن این حرف رنگ میبهاش رنگ گونه 

  راحت نیست.

تونی فکر کنی، وقتی عاشقی مغزت  _ این یه خواستگاری سنتیه... بهتر می 

تونی  ها و رفتارش یعنی می قی برای حرفشه... همین که مشتاقفل می

. دوستت باشه... منطق و  مردی رو پیدا کنی که فقط شوهرت نباشه، زهرا 

تونه شوهر خوبی هم باشه، رابطه  احساست کنار هم... یه دوست خوب می

قرار نیست اون   ،تره... به حرفام فکر کن و حرفای منصورخانقوی

تونه و در توانشه رفته باشه... برای محل زندگی هم وقتی می همیشه شسته

که جاهای مختلف بره، چرا که نباشه؟ این لطف خداست، پذیراش باش،  

 گنده. عزیزم... آدم راکد مثل آب راکد می 

  هم به عربی.آید، آن صدای صحبت منصورخان می
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جازه گرفت که بیشتر آشنا بشید، فکر  امروز به من زنگ زد و ا رکان_ اَ 

  کنم به منصورم زنگ زده.

  کردم زنگ بزنن._ من فکر نمی 

الطیب و گل  کند، چای سنبل شود و سینی برای چای حاضر میبلند می 

  گاوزبان آخر شب.

ها به رسومات مقیدن، عزیزم. اینا رو هم یاد بگیر. فرهنگاتون  _ عرب

صول هست که مشترکه... اونا خانواده  سری اخیلی فرق داره، اما یه 

نهایتی دارن... ازش  ترها اهمیت بی اولویت اول و آخرشونه و بزرگ 

  پرسیدی مذهبش چیه؟

  ام.به این یکی اصالً فکر نکرده 

  _ مسلمونه دیگه.

  لبخند مادرم عمق دارد.

  ست.نظرم اینا رو بپرس، گاهی تفاوت عقاید هم آزاردهنده _ خب به

بابا، اگر خواستی جایی با این پسر بری کافیه با مادرت هماهنگ  _ زهرا! 

  چای داری؟ جان  کنی، از نظر من مشکلی نیست... منیر

کند؛  طور که نگاهش می روی گشاده  مادرم برای او واقعاً زیباست. این 

  مهربان، عمیق و پر از احساس.

................. 
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ها فکر نکنم، یک رویای بدون  گکنم به رن روم، سعی می به سراغ بوم می 

  رنگ، ساده.

کنم، انگار خورد و من از دیدن نام او تعجب نمی ام زنگ می گوشی

  انتظارش را دارم.

  _ حبیبتی...! بیدارت که نکردم؟

  کشم، به امید زود تمام شدنش. اولین خط را می 

  کشم، بدون رنگ._ نه دارم طرح رو روی بوم می 

تونی بهترین باشی، من هنوز به تصویر زیبایی که توی سرت می _ تو 

  کنم.هست فکر می

  _ منصورخان و مادرم با آشنایی ما موافقت کردن، آقای راشد.

  کشد.نفس عمیقی می 

  ... عادت کن این رو بگی، زهرتی.رکان_ اَ 

  شود. آیند و ترسیم می خطوط می 

  ؟رکانآقای اَ ای داره،  _ زهرتی واقعاً چه معنی 

  پیچد.خندد و صدایش می می

تو تا پایان عمر درحال یادگیری و   و_ یعنی زهرای من. فکر کنم من  

دم و کارهای خودم رو و تو به من  آموزش باشیم... من به تو عربی یاد می 

  عاشقی.

  افتم.به خنده می 
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  بکشید._ من خودم عاشقی بلد نیستم، فکر کنم اون رو هم شما باید زحمت 

_ عاشق تو بودن یک چالش همیشگی خواهد بود، زهرا. لذتی باالتر از  

  شکار نیست، شکارچی که عاشق شکارش شده.

  ست. لحنش پر از انرژی 

زنید. راستی من از شما درباره  مذهب و عقایدتون  _ خیلی پیچیده حرف می 

  نپرسیدم.

  کند. کمی سکوت می 

کنم،  گیرم، واجبات دین رو عمل می ی خونم و روزه هم م_ من نماز می 

  دم، آیا برای تو مهمه؟زهرا. مابقی رو اهمیتی نمی 

  اندازم. بیند که شانه باال می نمی 

جورم، برام مهم نیست _ اگه براتون مهم نباشه من با خدای خودم چه 

  واقعاً... انسانیت اهمیت بیشتری داره.

 خندد.ش را، او قشنگ می ای تا تصور کنم لبخند بندم لحظه چشم می

گفت باید بگی جذاب، انگار الفاظ هم مرد و زنیّت با منیر بود می ماه  نال

  خود دارند.

_ پس بیا هرگز به خدای هم کاری نداشته باشیم، برای من یک عکس از  

  کارت بفرست، یا بگذار تصویری تماس بگیرم.

شرت گشاد با  یک تی دار و اندازم، شلوار سندبادی گل نگاهی به خودم می 

  از خواب باید ببافمش.ریخته، که قبل همموهایی به 
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های آمازونم، آقای راشد... یعنی  بیشتر شبیه مردم ته  ته  جنگل   ن_ من ال

  .زکانآقای اَ 

  خندد.می

  زنم کار رو نشونم بدی با خودت کاری ندارم._ زنگ می 

نشیند.  سرد به تنت میها که عرق شود، از آن مدل بد حالم گرفته می 

  کند.دستی میخواهم خداحافظی کنم که پیش شوم، می ناراحت می

! فقط شوخی بود، تو در هر شرایطی برای من  رکان_ اخم نکن، زهور اَ 

  رسی.نظر می تر و بکرتر بهزیبایی، حتی حاال که وحشی

کند، یا  اش است که دلم را نرم می شود. شاید خندههایم باز میاراده اخم بی

این لحن مهربان کالمش، یا شاید ادا کردن این کلمات متفاوت از آنچه  

  اند. همیشه بوده 

  _ باشه، زنگ بزنید.

خان  قول منصور ام، اما به اندازم، بدتر از قبل شدهشالم را روی سر می

شاید بهتر است تصور همیشه مرتب بودن را کمی تغییر داد. تماس برقرار 

گیرد، اما قرار نیست که  ام می دن خودم با آن وضعیت خندهشود. از دیمی

قد باشم، فقط صورتمان است و او انگار مثل همیشه با اتیکت و مرتب  تمام 

  است.

  .اَرکان _ سالم، زهور
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دانم زهور یعنی چه، زهرتی را گفت یعنی زهرای من و او در کیش  نمی 

  کرد. هم از این اسامی استفاده می 

از دیدن چند تا خط، بگید زهور چه معنی  خیر... قبل سالم، شبتون به _ 

  ده؟!می

  رسد نشسته است. نمای پشت سرش اتاق هتل است.نظر می به

  _ یعنی گل خوشبوی من... عربی باید بهت یاد بدم، دختر.

شود. کند گرم می گفت و حاال معنا می دانم قبالً می دلم به الفاظی که حاال می 

شناسی، اما او دوستت  ست میدانستی کسی که مدتیبدانی که نمی  کهاین 

  ست. چسبیگیرت بوده، حس دل داشته و پی 

دونه چیا  قبالً حرفاتون رو... خدا می ن_ این انصاف نیست که معنی نکردی

  گفتین به عربی.

رود، حاال نمای پشت سرش پنجره  رو  شود و راه می خندد و بلند می بلند می 

  به شهر است.

  شدی؟مند میگفتم زودتر به من عالقه_ اگر می 

  دانم، آیا تأثیری داشت؟واقعاً نمی

شدت گذشته، اما  کم حس گول خوردن دارم، ولی نه به _ خب، من هنوز یه 

  فکر کنم تأثیر خاصی نداشت.

رود که قرار بود کار را نشانش بدهم  کند و نگاه. حتی یادمان میسکوت می

  برم.سمت خطوط درهم روی بوم می ودم را. دوربین را به نه خ
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_ خودت رو از من دریغ نکن، زهرا...! دوربین رو برگردون که دیدنت  

  برای دل و جانم شفاست، حبیبتی.

چنین لطیفند؟ اگر روزی که در هواپیما او را دیدم  یعنی همه  مردان این 

کردم ست، قطعاً فکر می اش بودن کنار من اگفتند این مرد کل برنامه می

 گوینده دیوانه است.

  تونم راحت حرف بزنم؟!_ می

_ حدیثك سجادةٌ فارسیّه... و عیناك عصفوتان دمشقیّتان... تطیران بین  

الجدار وذبین الجدار... و قلبي یسافر مثل الحمامة فوق میاه یدیك، و یأخذ 

  قیلولةً تحت ظل الّسوار... و إنّي أحبّك.

ای با احساس را از یک عرب زبان  حال شعری یا جمله به دانم تانمی 

هایش،  دانم شعر است یا حرفای یا نه، من هم نشنیده بودم. حتی نمیشنیده 

های دانم، اما درست حس وقتی را دارم که گل برگ حتی معنی این را نمی 

خانه وقتی اولین نفس را از یک  کنی، حس خنکی یک گلگلی را لمس می 

گیری، لطیف و سبک. دوست داری این کلمات با همین  ی گل خوشبو م

  لطافت همیشه کنار گوشت زمزمه شود و تو لبخند بزنی.

  گویم:نفس می یک 

  _ یعنی چی؟!

  گزد. زند، لب می لبخند می 

  _ گفتی راحت حرف بزنی، این شعر به ذهنم آمد. 
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هایت ی حرف حدیثك سجادةٌ فارسیّه... و عیناك عصفوتان دمشقیّتان... یعن

  ست.سجاده  پارسی

  ست.هایت دو گنجشکی دمشقیچشم

پرند از دیواری به دیواری تطیران بین الجدار و بین الجدار... یعنی می

  دیگر

و قلبي یسافر مثل الحمامة فوق میاه یدیك، و یأخذ قیلولةً تحت ظل الّسوار  

  کند.هایت پرواز می های دستیعنی قلبم همچون کبوتری باالی آب 

  زندو زیر سایه  دیوار چرت می

 و من عاشق تو هستم. و إنّي أحبّك.  

خواهد بخندی، ناز کنی، یک حس  ست، لرزش دل. دلت می حس خاصی

دانم لحن شعر بود یا کسی که آن را  ای. نمی نیاز برای تکرار چنین عاشقانه

خواند که دلم درست در یک شب، درست اول پاییز لرزید. یک حس که  

خواهد کنار این مرد بنشینم و وقت فراغتش برایم کمی شعر  گفت دلم می 

  های مردانه.بخواند با چاشنی

  جان؟! خوبی؟!_ زهرا

  گویم. ای آرام میبله 

بندش با یک سینی  گویم و مادرم پشتخورد، بفرما می چند ضربه به در می 

  آید.چای و نبات می 

  _ بیا، مامان! بخور راحت بخوابی.
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  افتد.نگاهش به گوشی می

  زنی؟! مزاحمت شدم، ببخش ._ داری حرف می

  گذارد.سینی را می 

کم حرف  دیدن، یه و می ! آقای راشد داشتن کارمجون  _ عیب نداره، منیر

  زدیم.

 رود.گوید و بیرون می »راحت باش«ی می 

  شدت به این معتقد است. به جانم ست که منیرحریم شخصی چیزی

_ مادر من زن زیبایی بود و شجاع و مهربان، اون بسیار شبیه مادر تو  

  بود.

  کند.صدایش غم دارد، دوربین را از صورتش دور می 

  گیرم.زنن، فکر کنم سعید هست، فردا تماس می _ در می

درش  ای تلخ باشد، هربار که درباره  ماکنم. باید گذشته خداحافظی می

  شود. گوید غمگین و ناراحت می می

رنگ شده،  ام کم دارم، حال منم و آینه. زخم روی پیشانی شال را برمی 

  راشد شیفته  چه چیزی در من شده؟! رکانها دیگر نیست، اَ کبودی 

  

 اَرکان

 

  خواین تهران ملک بگیرین؟! _ واقعاً می 
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گیرم، با آن موهای فرفری می گوشی    نگاهم را از عکس او روی صفحه 

دانست هالک بودم در تمام  زور زیر شالش مانده و خودش نمیکه به 

های موهایش کنم تا کمی انگشتانم  لحظات تا فقط یک لحظه دست میان حلقه

  را نوازش دهند. 

  _ پیدا کردی؟

  نوشد.دارد و یک نفس می میبطری آب را از یخچال بر 

نام کی قراره  برای زندگی خوبه هم کار... ولی به _ چند جا رو دیدم، هم 

  بخرید؟ 

گذرانی خوب است. وسایلم را  پوشم، باشگاه هتل برای وقتلباس می 

  دارم.برمی 

  _ زهرا!

  دانم انتظارش را ندارد. کند، می سرفه می

  _ مطمئنی؟

  گیرد.ام میخنده 

ی معمولیه.  _ سعید! خسیس شدی؟ یک آپارتمان بزرگ، اندازه  یک کادو

دم... من یک تاجرم،  اون به تضمین و اعتماد نیاز داره، بهش می

جایی مناسب کار، مثل همون کافه که  گذاری اصل کار منه... یک سرمایه

  کرد هم پیدا کن، ملک خوب.کار می

  دارم. بعداز چند روز نیاز به کمی تحرک دارم.ساک کوچک را برمی 
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  دونم پولی نیست، اما..._ می

سوم وزنش طال داره، بقیه هم کم  فهد اندازه  یک ام _ اما نداره، سعید! فقط  

ام، فقیر و غنی هم نداره. زن من باید با خیال  یک خارجی جاندارن. من این 

پروری رو بس کن،  ...؟! تن میاد راحت از آینده زندگی کنه. »اما« از کجا

  بیا بریم کمی بدویم.

ذشته سرحال هستم. زهرا من را پذیرفته، این را  اندازه  چند ماه گامشب به 

نفس  نفس و عزت ست، نازپرورده اما اعتمادبه سختیفهمم، او دختر سر می

  خوبی دارد.

  _ جواب مثبت داد؟

دهد. موهای سعید کمی بلند شده و  زند و تکیه به آسانسور می لبخند می 

  سن گذاشته است.دهد که پابه بیشتر نشان می 

  ، اما ردم نکرد... جای امیدواری داره، نه؟!_ نه کامالً 

  خوانم.کند. فکرش را نمی در سکوت نگاهم می

 ! فقط کمی صبر نیاز داره. رکان_ دوست داشتن تو سخت نیست، اَ 

 

 زهرا

 

کنم. کاش با  های طوالنی، لباس به تن میخسته و کالفه از این خانه ماندن

رفتم، حداقل از این خانه ماندن و منتظر  منیر به دورهمی دوستانش می ماه 
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سر نبودن و مسافرتش کمی   رکانبودن بهتر بود. از دیشب که با اَ 

و او  دانم حق این کار را نداشتم ترشرویی کردم خبری از او ندارم. می 

واقعاً مسئولیتی ندارد و کار و زندگی اصلی او حتی در ایران نیست، اما  

های تصویری راه دور، این مکالمات عادی هر روز که فقط این تماس 

های اوست هم برای من کمی سخت است. احوالپرسی و گاهی شوخی

ام، انگار آدم درون یک بطری  ای به روابط مجازی نداشته هرگز عالقه

شسته باشد و بخواهد از همان تو یک نفر را بشناسد. این یک هفته  بسته ن

هم از پشت که به من سخت گذشت، دیدن یک آدم که قرار است بشناسم، آن

  دوربین گوشی.

منیر  افتد. به ماه وسوسه  بستن کمربندی که او برایم هدیه آورده به سرم می

قیمت و خارج از  ان نظرش گرزده شد، بهکه نشان دادم از دیدن آن شگفت

  گفت که واقعاً ایرادی ندارد.عرف هدیه بود و اگر منصورخان نمی 

ترسم که تنهایم و آن را گم کنم یا  دارم، اما تهش می چندبار این را برمی 

  ای شود برای آزارم.وسوسه

شود  یک عکس گرفتن از روزهای آخر تابلو باعث می    لحظه  آخر وسوسه

  کنم تا برای صاحبش ارسال کنم.تصویر آن را ثبت  

ست تصمیم بگیرد برود  راشدی که فقط کافی رکاناما چیزی ته دلم است، اَ 

ست دیگر جواب تلفنش را ندهد و من هیچ دسترسی رود و کافیو می 

نخواهم داشت، آیا برای دل بستن مناسب است؟ گوشی را داخل کیف  
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فرستم، شاید دیگر نخواهد که  نمی اندازم. حاال عکس را  کوچکم می 

برگردد. از این فکر حس خاصی دارم، حسی که هنوز بعد از یک ماه  

ام، انگار منتظر بودم تمام شود. رابطه  من با  ترک کردن کافه هم نداشته 

علی، حتی درباره  محمود هم چنین حسی نبود و من این را دوست ندارم.  

هرگز مرگ   .ه شدن به او بیم دارمترسم، از وابستاز دوست داشتن او می 

کنم، روزی که صبح با هم صبحانه خوردیم،  پدرم را فراموش نمی 

خود  کهخوشحال و او من را به مدرسه رساند. کالس اول و قولمان شد این 

او به دنبالم بیاید، راه خانه دور نبود. گاهی با دوستانم و مادرهایشان هم 

و نیامد، خودم برگشتم، تنها و بدون او...  اما آن روز ا  .توانستم برگردممی

تواند ابدی  خانه شلوغ بود، پر همهمه... آن روز بود که فهمیدم انتظار می 

  روند.تر، زودتر می ها هرچه خوبباشد، که انگار آدم

دروغ، چرا؟! واقعیت این بود که من بیشتر از مادرم با پدرم بودم، انگار  

ق بودیم. وقتی او رفت، فقط پدرم نبود که  فقط دختر کوچکش نبودم، ما رفی

  زبانم، دوستم، باغبانم رفته بود.از دست دادم؛ هم 

آید دوستی دائمی گرفته باشم یا خیلی به کسی بعداز او دیگر یادم نمی 

کردم  آید تحمل می که منصورخان آمد یادم نمی نزدیک شده باشم. تازمانی

هم مثل پدرم بود، مهربان و  مان شود، اما انگار او  کسی وارد زندگی

  مراقب مادرم. 
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روی  گویم برای کمی پیاده آید، مادرم است. میصدای زنگ گوشی می 

یابم را روشن بگذارم. یک پیام دارم، از  گوید مکان روم، بازهم می می

  .رکان راشداَ 

 ! من برگشتم و مشتاق دیدار تو هستم.« رکان»زهور اَ 

شود... او برگشته است، یعنی م خوب میدلم گرفته است، اما انگار حال

  برای من آمده؟! 

ست ست اما حس جالبیفرستم، هنوز ته دلم خالیعکس کارم را برایش می 

خیابان است. یک  فروشی سردوباره دیدن او. اولین مقصد بستنی

 حوصلگی. های بیبستنی پروپیمان، مثل تمام وقت هویج 

 فرستد. پیام می 

اش زیادی بستنی دانم هویج دلنشین، مثل تو.« نمی  نهایت زیبا و»بی

خوشمزه است یا من حال خوبی دارم. انگار طعم تازگی و خنکی به تمام  

  شود.ام منتشر میپی ورگ

بیند. حرفم فرستم، سریع مییک عکس از خودم و آن لیوان بزرگ می

  خواهد او پاپیش بگذارد. آید. شاید دلم می نمی 

تر کنم، زهرا... آهسته شماری می، برای دیدنت لحظه »داخل شهر هستم

  تمومش کن تا برسم به تو.«

  نظیر است.کسی مقصد اولش تو باشی، یک حس بی کهاین 
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خیال خستگی راه خاطرت بیقدر مهم باشی که به برای کسی این  کهاین 

شود؛  چسبد؛ دلت روشن می شود و بخواهد تو را ببیند، عجیب به جان می

  رقصد.روحت می

  فرستم. برایش لوکیشن می 

 »برای من هم سفارش بده.« 

آید. گاهی انگار فقط دلت  گیرم. بازهم حرفم نمیام عکس می از خنده 

خواهد، کلمات سخت است که بیان کند احساست را. عکسی از  سکوت می

های تر از همیشه و سبیل هایی کوتاه فرستد؛ داخل ماشین، ریش خودش می 

قدر خوب حال مردی را ندیدم این فریب است. تابهتر. اما لبخندش دل پرپشت

راشد،   رکانروی معشوق، اما اَ خندد روبهام مردها می دیده . لبخند بزند

داشتن خندد. من نه عاشقم، نه حتی یک دوست  نگار چشمانش هم می ا

تاب دانم چرا که بی خاص، اما دلم برای این مرد تنگ شده... این را می 

  شدم برای آمدنش. 

 _ یه اجمل ما خلق ربی )=ای زیباترین چیزی که خدا خلق کرد( 

مشتری فروشی فقط چند کنم و او پشت سرم ایستاده. بستنیسر بلند می 

بینم، با آن کت  دارد، دخترهای همین اطراف که نگاهشان را روی او می 

  بلند و شلوار اتوکشیده و کیفی که همراه دارد.

 _ سالم... انتظار نداشتم زود بیاین. 
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آورد، انگار اش عرق شرم به تنم مینشیند، نگاه خیره آرام پشت به بقیه می

  هاست که من را ندیده.سال

چطور یک هفته رو گذروندم، زهرا... چرا هربار زیباتر   دونم_ نمی 

  شی؟!می

شود... این مرد اغراق  گونه است، تنم که داغ می ام، حتماً این سرخ شده

  کند حتماً.می

  پرم. ام لطیف است، ولی من از جا میتماس انگشتش روی گونه 

  _ نترس، عزیزم! فقط خواستم باور کنم که هستی.

  کنم. زده از حرفش نگاهش میشگفت

  ...رکان_ فقط یک هفته بود، آقای اَ 

آورد. بلوز سفیدش هم اتوکشیده است، انگار شود و کتش را درمی بلند می 

  ها ننشسته است.که داخل هواپیما ساعت

  هویج من کو؟_ آب

  کنم. او نگاه می   خوردهبه ظرف خالی خودم و نیم 

  دم.سفارش می نکنین... این نصفه بود، ال_ گفتم شاید دیر 

  کشد. ظرف من را جلو می 

  _ همین خوبه، خنک هم هست. 

کشد. با دستمال دور دهانش  بتوانم مانعش شوم لیوان را سر می کهاز آنقبل 

  شود.توجه بلند می کنم. بی کند و من با دهان باز نگاهش می را خشک می
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طعمی  بار من هست که چنین نوشیدنی خوش ن _ دوتا دیگه بگیرم، این اولی

  خورم.می

  بستنی._ بگید هویج 

کنم کمی به خود بیایم. این کارش زیادی نشیند سعی می وقتی دوباره می 

کنند، اما ها چنین کاری می راحت و صمیمی بود، قبالً دیده بودم که زوج

  برای خودم تصورش دور بود.

دونی من نیاز به شنیدن دی... حاال که می قدر کم حرف نبو_ تو قبالً این 

  هات دارم، ساکتی؟!حرف

  گید، آدم کم میاره خب._ شما خیلی رک از حستون می 

  ها برداشته.شود و کثیف بستنی جلویمان گذاشته میهای هویجلیوان 

  دارد. نگاه از صورتم برنمی 

دارم،   نهایت به تو عالقه_ کی از لحظه  بعد آگاهی هست…؟! من بی

دی، چیزی که فقط با مادرم تجربه کردم  زهرا... تو به من حس زندگی می 

و حاال تو... دو زن در سرنوشت یک مرد مهم هستن، مادرش و زنی که  

  عاشق او خواهد شد... و تو دومی هستی. 

نشیند و این ست، به دلم می های زیبایی خورد. حرفاش را آرام می بستنی 

شوم، خنکی و طعم  است. من هم با او همراه می  دومی کمی برایم عجیب

هویج معجونی از  شیرین و طعم زعفران بستنی و ترکیبش با آب

  هاست.طعم 
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گرا نیستم، آقای _ من درسته آدم سرحالی هستم معموالً ولی خیلی برون 

  ...رکاناَ 

  فقط... بگو. رکان_ اَ 

  گوید.کند و با تأکید می حرفم را قطع می

  _ سخته...

  زند.لبخند می 

  ... اسم من اینه برای تو.رکانراحتش کن... اَ   _

  آورد.هایش جالب است. لبخند به لبم می بندی لهجه و نحوه  جمله 

  تره.ها شبیهخوره... به ترک ها نمی... اسمتون به عرب زبان رکان_ اَ 

  ام که او لیوانش تمام شده.هنوز چند قاشق نخورده 

ها... چیزی که بر ها... ستونای عربی داره... یعنی پایه کامالً ریشه _ اما 

احمد...  گذارم جز ابو اساس اون بنا شده و... اما کمتر کسی این رو می 

هست، زهرا... فارسی   نظیری زودی... مرد بیبینی به پدرم، اون رو می 

مشتاق  احمد شی و بدون از حاال ابو زنه. عاشق پدرم میهم خوب حرف می

  دیدار تو هست.

  _ شما به خانوادتون گفتین؟!

قدر که او به  ها واقعی باشد؛ این کنم، انتظار نداشتم اینبا تعجب نگاهش می 

  کسی بگوید.

  کند. اخم می
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  خوری؟گفتم…؟! نمی احمد می من دلباخته  تو شدم رو نباید به ابو که_ این 

  کند.رویم اشاره میبه لیوان پر روبه 

  گیره، دوتا و نصفی؟نه، ولی دلتون درد می  _

  کند.دارد و شروع می لیوان را برمی 

الحاشی...  سوم لحمیک  نخبری... فکر کنم بتونم ال_ از حجم معده  من بی 

  کباب شتر رو یعنی بخورم.

  خندد.گیرد و می کنم. چشم می با دهان باز نگاهش می

ت و معده  فراخ و حالش خوش...  جور نگاه نکن، زهرتی... عرب هس _ این 

خوراکی هستیم. غذای لذیذ، دلبر به کنار، نوشیدنی گوارا  ما مردمان خوش 

  گردی و شکار و نوشیدن قهوه...و صحرا 

  خندد. و ریز می 

  کنید؟ خیلی بزرگه که._یعنی واقعاً شتر رو کباب می 

اه  کند. نگاهم گیر نگرود. حساب میشود و به صندوق می بلند می 

ام، دخترها به  اند. بدتر از این را هم دیده پای ما نشستهست که پابه کسانی

دهند یا  اند حتی با داشتن یک همراه شماره می پسرهایی که زوج آمده 

  ام.لطف کافه و باریستا بودن خیلی چیزها دیده پیشنهاد دوستی. به 

  _ بلند شو کمی قدم بزنیم.

  شود. زود تاریک می دم  غروب است و این روزها هوا 
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کنیم…؟ یکی از لذیذترین غذاهای ما کباب شتر _ گفتی شتر رو کباب می 

برم تا بره یا بوقلمون، یک روز تو رو به صحرا می هست... مثل کباب 

پر رو داخل یک  غذای لذیذ مشویه رو بخوری، زهرا... شتر کوچک شکم

ور کن چقدر لذیذ  کنن... تصهای داغ با هیزم کباب میگودال میان شن

 هست. 

  سر بخرم. خواهم چند گل . می رویمسمت خیابان می پیاده به 

بار تو یه مراسم  . یک شهدونم، ولی من اگه ببینم حتماً حالم بد می_ نمی 

تونستم گوشت بخورم،  گوسفند کامل رو بریون کرده دیدم تا چند ماه نمی 

  ها فرق دارن.البته سلیقه زنده کباب شدنش رو داشتم...  حس زنده 

از خیابان   یمخواهپیچد اما نه جوری که لمسم کند. می دستش را دورم می 

  آید.نظر سخت میرد شویم، او با کت و کیف در دست. به

  خوای بخری؟!_ چیزی می

  روم. سمت مغازه می به

  خوام.سر می_ بله، گل 

  _ یک لحظه صبر کن. 

 ایستد. کنار مغازه می 

سرفروشی یا  آید پیاده راه برود یا به یک گل انگار اصالً به او نمی 

  فروشی بیاید. بستنی 

  آورد.ای بیرون می از داخل کیفش جعبه 
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  خواستم این هدیه رو بهت بدم، این مالقات یک دفعه شد. می

که ترسم از چیزیآید. می شود، کمی باد می هوا کمی گرفته و طوفانی می 

  آید.غبار که به سرعت میوتوده  پر از گرد بینم. یک می

  _ یا خدا... طوفان شده... باید جایی بریم. 

  شود...اما فرصت نمی 

  _ نترس...

نشیند و من در  جا میکند و هماناش نزدیک می گیرد، به سینه دستم را می 

 شوم.پناه او جایی میان او و دیوار به تنش چفت می

زده به او  شکستن چیزهایی در اطراف وحشت محکم و میان این طوفان و

  های ترسناک پاییزی. آورم. این طوفانپناه می 

خطرناکه...   ن_ نترس، عزیزم... جات امنه... ماشین کمی دورتره، اما ال

  و ...هدیه  من 

در آن گیرودار که من و کت و کیفش را نگاه داشته با یک دست جعبه را  

کنم تا  ماند، سر بلند می ات آن دهانم باز میکند. از دیدن محتویباز می

  گذارد.اش نمی حرفی بزنم که با چانه

  شه، سر باال نیار.تموم می  ن_ ال

وداد ها، شکسته شدن یک درخت در نزدیکی، جیغ صدای آژیر ماشین

چسبانم و اش می زده سر به شانهاند و من وحشتمردمی که گرفتار شده

  شوند. ترکیب می  بوی خاک و عطر او عجیب
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گذارد و کمک  آید. جعبه را در دستم می ها میای بعد فقط صدای آدم لحظه 

  کند بلند شوم. می

  و ببند._ چشمات

  اش.بندم با لحن دستوری چشمانم را می

  _ باز کن چشمات رو.

اش کامالً  تکاند، کت خاکستری تیره خاکی که روی موهایش هست را می 

شود و جلویم  سرش را نگاه کنم مانع می خواهم پشت یپر از خاک شده. م

  ایستد.می

  _ چی شده…؟! آسیبی که ندیدین؟

  کشد.دست روی شالم می

_ نه، من خوبم. طوفان بدی بود، درخت شکسته و افتاده روی ماشین...  

  نترسی.

کنند. یک درخت شکسته دوان حرکت می ها دوان رود. آدمآرامی کنار می به

جا پر شده از روی یک پراید افتاده و تقریباً سقف را داغان کرده. همه و 

ها. این چندمین سال است که طوفان های شکسته درختگردوخاک و چوب 

  قدر نزدیک من نبوده.آید، اما هرگز اینمی

  _ بیا برگردیم. 

آید. من شوکه فقط  ست، راه بسته شده. صدای آمبوالنس می ترافیک شدیدی 

  کشد.کنم و این اوست که من را پی خودش آرام می می نگاه 
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  _ به خودت بیا، زهرا...

  همه ویرانی فقط در چند لحظه.و واقعاً برایم سخت است، این 

آید. گیج و  رفتم. صدای زنگ گوشی می اگر او نبود من حتماً با طوفان می

م  گردم و آخر هم این اوست که از داخل کیفدنبال آن می سردرگم به

  آورد.درمی

  _ مادرت هست.

رویم شیشه  دهد. روبه کشاند و تماس را جواب می من را به کنار مغازه می 

فروشی شکسته است؛ همان که چند دقیقه  پیش در آن بودیم.  بستنی 

تر زنی پایش را گرفته و من تازه  طرفخواهم جیغ بزنم. کمی آن می

  است. ریخته  همچیز بهفهمم چقدر همه می

  _ حبیبتی…! حالت خوبه؟! زهرا؟

  کنم.آرزو می 

  _ اگر نبودی...

زند. دست دورم محکم آلود او بیشتر به آن دامن می ام. ظاهر خاکترسیده 

 ایم. ای بعد داخل ماشین نشستهبرد و لحظه کند و با خود می می

هم ترسناک و هم  ،های شن_ ضروری شد با من به صحرا بیای. طوفان

شی از شدت  نظیر هست. این چیزی نبود، در صحرا زیر شن دفن میبی

  گیر... صحرا دوست داری ببینی؟باد و طوفان، یک هرم داغ و نفس 

  کند.لرزم، گرمای دستش از لرزشم کم می گیرد، می دستانم را می 
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هاش ُخرد شده بود... اون زن صدمه دید... از  فروشی شیشه_ اون بستنی 

  تنفرم.ها ماین طوفان

  سال شد؟! افتم که او را دیدم، یعنی نزدیک یک یاد عصری می 

روز غروب طوفانی شد و تو دست یک مادر و  _ یادت هست یک 

دختربچه رو گرفتی و داخل کافه کشوندی...؟! بچه ترسیده بود و تو بغلش  

شب بود که  کردی... من اون ها رو حاضر میکردی و سفارش مشتری

  دادی.زهرا... خسته بودی، ولی بچه رو بازی می دیدمت، 

کنم. حتی یادم نبود... آن  زده به او که لبخند مهربانی دارد نگاه میشگفت

  آورم. یاد می شب را به

  جا دیدین؟!بار اون  جور یادتونه...؟ اولین _ چه

. ماشین خاموش شمکتر دیدنش عقب می خندد و من کمی برای راحت می

  کنیم.دانم چرا حرکت نمی است و نمی 

که... وقتی یک شرایط مشابه داشتیم درست مثل  _ یادم بره…؟ مادرم وقتی 

خواند، من رو  رفت، برای من شعر می تو بود، از تپه با خستگی باال می 

  خنداند... درست به باشکوهی تو بود وقت ترس.می

 دهد.ترش او را آدم متفاوتی نشان مینگاه غمگین و لحن غمگین 

    بیند؟!راشد حسرت مادرش را دارد، او در من مادرش را می  رکاناَ 

خواهد بداند،  آید که بپرسم، اما حسی درونم نمی واال سر زبانم می 

ست... همه  مردها و خواهد ریسک جواب مثبت را بدهد. ولی منطقی نمی 
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شان جستجو ها ردی از پدر و مادر را در زن یا مرد مورد عالقهزن

خواهم و بشوم  داشتنی مثل پدرم را میکنند. من مردی مهربان و دوست یم

  شبیه مادرم.

  _ مادرتون فوت کردن؟!

  گرداند. کند و بعد رو برمیای خیره نگاهم می لحظه 

  ساله بودم. _ وقتی شش

خواهد بیشتر حرف بزند، از رفتارش معلوم است که تمایلی  فقط همین. نمی 

  چیزی بگوید.  او   ندارد درباره 

  _ راه بیفتین.

  هایش پرت شده. گوید، حواسم از طوفان و خسارتبه راننده می 

_ تمام لباستون پُر خاک شده، بیاید بریم خونه  ما تمیز کنیم موها و  

  و.لباستون 

  باید مادرم آمده باشد. 

  _ مادرت به شام دعوتم کرد، به نظرت قبول کنم؟!

آید. دیگر مثل قبل از حضورش حس  هایش به لبخندی موزیانه کش می لب

حال جدی و خونسرد است، بد ندارم. او مهربان است، شوخ و درعین

عنوان یک زن روی او حساب کرد که مردت باشد. انگشتانش  شود به می

ای را که قبل از این داده بود در  لغزد. جعبه روی موهای رهاشده می 

خواستم گیره بخرم و چیزی که درون اون  افتد می یادم می  دستانش است.
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هایی زیبا و   کنار سر با نگین   ام کرد؛ دو گیره زده جعبه بود و شگفت

رنگ برای بستن مو بود. جعبه را باز رنگارنگ و یک گیره  طالیی 

  کند.می

هایی که دوست ها رو بزن به موهات، خودم برای تو ساختم. سنگ _ این 

  هم برای محصور کردن موج موهات.داشت... این خواهی 

بیند خودش  آید. تردید را که می زبانم از این هدیه و ارزشی که دارد بند می

  گیرم.نشاند. از او فاصله می  کنار سر را روی موهایم می    گیره 

  تونم قبول کنم، اینا خیلی گرونن... این درست نیست. _ نمی 

  کند.د. اخم می گذارجعبه را روی دستم می 

 چندانی     _ حرف از ارزش مادی یک هدیه زدن مؤدبانه نیست. من هزینه 

و طراحی خودم برای موهای تو...   ستنکردم، زهرا، یک هدیه کار د

کنه... ما یادت باشه، یک مرد، برای محبوب و معشوقه هر کاری می

  هامون هدیه دادن هست به... فقط قبول کن، عزیزم.ها یکی از لذتعرب

برم برای  خواهم مخالفت کنم، دست می ایستد. می ماشین جلوی در خانه می 

  سرها...درآوردن گل 

  ...رکانل کنم، حداقل حاال که هنوز تصمیمی نگرفتم، آقای اَ تونم قبو_ نمی 

ها ربطی به جلب نظر تو نداره، من  _ این کار رو نکن، عزیزم! این هدیه 

برم... تو اولین زن بعد از مادرم هستی که  برای تو لذت می  هااز خرید این 

  ده.گیری، هدیه دادن به من حس تعلق می از من هدیه می 

@Vip_Roman



  شوم. زند و من جدی گیج میجدی حرف می

  شود. کند و خودش پیاده می دهد در را برایم باز میفرصت نمی 

 تکاند. باز لباسش را می 

تر پیدا  اند با دیدن من و او انگار چیزی جالب توجهها بیرون آمده همسایه

  کنند. انگار چند شیشه  ساختمان شکسته است. می

  درت سالم من رو برسون._ مراقب خودت باش، زهرا... به ما

ها روی زمین ترس  شیشهایستم، خردهرویش که نه بیشتر کنارش می روبه 

  ها بسته بودند.که یادم هست پنجره کند، تا جایی ایجاد می 

  دعوتتون کرده برای شام؟! جون _ مگه نگفتی منیر 

  کند.زند و اخم و لبخند مخلوط می دست به کمر می 

خوام اذیت بشی از  نکردی. تأیید ندادی و من نمی _ بله، اما تو دعوت  

  حضورم توی خانواده.

ها شروع شده، یک مرد  پچ دو نفر از همسایهپرد. پچ ابروهایم باال می 

توجه به  راشد بی رکانهم در استایل او حتماً جای حرف دارد و اَ غریبه آن 

 زند.بقیه من را محک می 

از من  عاً گفتن بیاید. فکر کنم قبل وقتی دعوت کنن یعنی واق جون _ منیر 

  . رکانخانواده شما رو قبول کردن، آقای اَ 

 بندد. در ماشین را می 
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_ بیا من تو رو به دست مادرت برسونم، حبیبتی! برای تصمیم و دعوت تو  

  وقت هست.

  آید.سرم میای هم نیست. پشتکنم، چارهپرسی میها احوال با همسایه

  مونید؟!دعوتتون نکنم نمی _ یعنی 

  خواهم بگذارم. سرش میسربه

  _ فقط درحد یک قهوه با مادرت... اگر ایراد نداره.

ست در یک مکان بسته با او بودن،  شویم، حس عجیبی سوار آسانسور می 

  بدون حرفی، یک حس خاص.

  کنی، زهرا؟!_ یک قهوه مهمانم می 

بار شوم. نگاهش این خیره می  قدر که به چشمانشلحنش عجیب است، این 

زند، مهربان، صمیمی. این مرد راهش را باز کرده، دیوار را  لبخند می 

  شکافته.

  شن._ و شام... بمونین، حتماً منصورخان خوشحال می

  گیرد.بازویم را میان راه می   خواهم بروم شود، می در آسانسور باز می

  _ تو چی؟!

ً گونه    اثر نیست.صورتم، اگرنه این گرما بی  شود وسرخ می هایم حتما

 خواین بشنوین. و می _ من هم دوست دارم بیاین، اگه این 

حال  گویم، تابه سرهای کنار مو را می کنم، زیباست. گل در آینه نگاه می 

    چیز از کسی کادو نگرفته بودم، البته اگر هدیه هیچ هاغیراز کمربند و این 
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سر بود را نادیده بگیرم. چه  یک گل سالگی که ۱۳پسر همسایه را در 

 رویاها با آن نبافتم. 

افتم که یک روز  مادربزرگم، می  گیرد وقتی یاد محسن، پسر همسایه  دلم می 

  سر میان کاغذی کادو کرده بود.ام یک جفت گل سالگی۱۳در 

سر را سر راه مدرسه بدون هیچ  سالش بود آن روز که گل ۱۶کنم فکر می

  کف دستم گذاشت و خیلی مردانه گفت: ای با اخمزمینه 

خرم.« و  می  رو شدار شدم برات طالیی »این رو بگیر... بزرگ شدم پول 

آمدم،  واج بودن من رفته بود و فردایش وقتی از مدرسه می و میان هاج

خواست با موتور  اش را سر کوچه دیدم... تصادف کرده بود وقتی می حجله

  برای کار برود. 

  شده، مامانم؟! چرا چشمات غم داره؟!_ چی 

شود. بیند و نگاه او هم غمگین می سرها را میایستد. گل سرم میپشت 

ها بعد چقدر گریه کردم برای محسن و داند. مدت چیز را می منیر همه ماه 

  من فقط یک شب عاشق بودم.

دلش   خره،سر مینهایت قشنگیه... وقتی یه مرد برای یه زن گل بی  _ هدیه  

  تاب موهاش گیر کرده... حتماً آرزوی نوازششون رو داره.وحتماً بین پیچ 

  گردد. انگشتانش میان فرهای خرمایی موهایم می

  ره، مامان…؟! محسن خیلی بچه بود._ چرا بعضی چیزا از یاد آدم نمی 
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سالگی هم ۱۳کشد. یک شب عاشق بودن در دست روی بازوهایم می 

 کهها ذهنم را مشغول کرد، این ین یک شب نبود که سالدنیایی دارد. اما ا 

دار شود، بعد از  خواست پول گفت میسال داشت... مادرش می  ۱۶او فقط 

  سر طال بخرد. خواست برای من گل کرد، می مدرسه کارگری می 

لباس عوض کن.   نجانم... ال_ اگه بره که دیگه آدم نیست، گلی 

خونه، شام زود حاضر اشد نماز میمنصورخان سر کوچه بود، آقای ر

زبوناش بهش خوش  شه، گفتم آقا سعیدم بیان. حتماً امشب منصور با هم می

  گذره... اینا به موهات میاد.می

  کند.ای عوض می گوید، حالم را به لحظه سرها را میگل 

  _ گفت خودش طراحی کرده و ساخته.

و دقت انم! رفتارهاش_ پس همین یکیه و برای تو... خوب بشناسش، مام

کن، وسواس نباش ولی ببین بیرون یا هر موقعیتی دیگه رفتارش راضیت  

 کنه... تو هم خودت باش، بذار اونم بشناستت... منتظرتم. می

 رکانشود، از دیدن اَ ور می رود زهیر با شمشیرش حملهبیرون که می 

برگرد گفت غذا  برو بی ر جانمنیخواست بماند، اما ماهزده شد. او نمی ذوق 

سعید هم   کهو مخلفات حاضر کرده و بعد منصورخان زنگ زد. از این 

شوم، او را دوست دارم؛ مردی که ظاهر خشنش،  هست خوشحال می

  دهد.درون مهربانش را کمتر نشان می 

  خونه...خونه، عجیب می مثل ما نماز نمی  رکان_ آجی... آقای اَ 
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  گیرد.ام می چرخد. از لحن حرف زدنش خنده در اتاق کوچکم می 

زنه، پس عجیب نیست،   خودش با خدا حرف می   _ زهیر! هرکی به شیوه 

  و بخونم وقت شامه.داداشی... برو منم نمازم 

............  

شود ا بلند است، باورم نمی مرده شود و صدای خنده  وسایل سفره کامل می 

قدر سریع با هم ایاق شوند. انگار هیچ غریبگی بینشان نیست. حتی این 

قدر راحت و صمیمی رفتار  نشان دهم. او این  رکانفرصت نشد تابلو را به اَ 

کنم از نظر همه جواب من  خان و مادرم، که فکر میکند با منصور می

  مثبت است. 

  _ تابلو رو دید؟!

  ریزد.ها از سبد میپرم و کمی از سبزی میاز جا 

کردم؟!نه، فرصت نشد... چقدر باهم _ از کجا فهمیدین به تابلو فکر می 

  راحتن!

دهد. مادرم خوشحال است، بعداز چندوقت. بعد از  خندد و سر تکان می می

  تصادف، همیشه غمگین بود.

شن، زود اُخت با ییکجا هتره، فرق ندار چی راحت_ انگار بین عربا همه 

ذاشتم، تو نت  شن... منصور خیلی سرحاله، بلد بودم قلیون عربی میمی

  دارن. خوندم دوست

  ؟!جون _ شما رفتی سرچ کردی، منیر 
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زبانه،  _ معلومه که سرچ کردم، باید از فرهنگشون بدونم، شوهرم عرب

اگه  زنه ولی ببین، انگار زنده شده... بعدم  و حرفی نمی جاستدرسته این 

  جوابت مثبت بود دامادم رو باید بشناسم مادرزن بازی دربیارم یا نه؟!

  _ شما قراره مادرزن بشی، خانم؟!

  اندازد.ام میآید. دست دور شانهمقدمه می منصورخان بی

  قدر حالم خوب نبود._ خدا خیرت بده، باباجان! از بعد مهاجرت این 

  بوسد.او را می  مادرم گونه  

جور ندیدمت، منصورجان! بگو تشریف بیارن سر خیلی وقته این _ 

  سفره. 

نشیند چیزی درونم انگار رشد مادرم می او که روی گونه  انگشتان مردانه  

ام،  محبت آن دو را ندیده  و نوازش کردن او. من کم  رکانکند. تصور اَ می

اما    نظر برسد،ست شاید خیلی هم سنتی و خشک به منصورخان مرد جدی

 کهراه آورده. قوانینی مثل این منیر در خانه عجیب او را سربههای ماهقانون

محبت کردن زمان و تاریخ ندارد، خوب بودن هم، عشق ورزیدن و  

  .بوسیدن و نوازش، کلمات خوب هم

خورد که روز آخر از  دانم که مادرم همیشه حسرت آن را می و من می 

 م خداحافظی کند. به خواب بیدار نشده بود تا با پدر

  دارم« آخر را نگفته بود. قول خودش »دوستت  
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مان زیاد شلوغ نیست، مادرم مرغ مجلسی درست کرده با مخلفات سفره

 نظیر است. پخت او بی برق ندارد، ولی دستوهمیشگی. زیاد زرق 

کنند. زهیر در سکوت لم  ، تعارفات عربی که می رکانگاه اَ بیو های گاهنگاه

 . رکانه است به اَ داد

دیگر از آن خاکی و نامرتبی چند ساعت پیش خبری نیست. لباسی جدید  

نگاهم روی انگشتان او قفل    آگاهپوشیده که حتماً سعید برای او آورده. ناخود

شود، کشیده و بلند و مردانه. چرخیدن این انگشتان میان موهایم، روی  می

  صورتم چه حسی دارد...؟!

هایش شوم یا چشمانش  ست اگر خیره به لب حیایی رود، بیتر می باالنگاهم 

هایش ممکن است چگونه  که تصور کنم وقت بوسیدن و عاشقانه گفتن

  باشد؟!

خواند،  کند. انگار فکرم را می زده میاش من را میخکوب و شرم نگاه خیره 

ت افتد، درس شوم، قاشق از دستم میزند و لبخندی. هول می چشمکی می

 شود.وسط بشقاب و دو نیم می 

زده از مانم شوکه  بشقابی بشوم که شکستنش عجیب است، یا خجالتمی

  ام. رفتهافکار زیاده

  جان... اون غذا رو دیگه نخور._ چیزی نیست، بابا 

ای دور گذارم. حتی لحظه شود که برایم بشقابی بیاورد، نمی مادرم بلند می 

  ن لرزانم.ماندن هم غنیمت است برای ت
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  .جون _ بشین، منیر

پرسد که چرا بشقاب کنند. زهیر هی سؤال می سعید سکوت می و آقا رکاناَ 

  هایش انتها ندارد. شکست و چراها و دنبال دلیل گشتن 

  _ چی شدی، مامان؟ اتفاقه، خجالت نداره.

کند برای شکستن بشقاب ناراحتم. بشقاب  منیر جانم، فکر می طفلک ماه 

  دارم.جدید برمی 

  شما برید. میام  ن_ نه، خجالت نکشیدم... ال

  کند.ام را لمس می آید و گونه تر می نزدیک 

عالقگی هم با همینا... گیره، بی ها شکل می_ عشق و عالقه از همین نگاه

خوای دل ببندی یا نه... اگه حالت شه که میتکلیفت با خودش معلوم می 

بره. اگه نه، نرفت و مهم نبود برات، بعیده   ودلت تونه عوض شد یعنی می 

  بعداً هم دل ببره.

گن _ از کجا فهمیدین؟! حتماً اونام فهمیدن... آبروم رفت به خدا... می 

  دختره حیا نداره...

خود نزن، زهرا... حیا و آبرو با نگاه به مردی که داری _ حرف بی

  یا خوب نیست.کنی معنی نداره... کاری نکردی، بانتخابش می 

دهم تا وقتی بروند  سرش. قول می رود و من هم پشت لحنش تشر دارد. می

  صورتش را هم نگاه نکنم. 
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جور فهمم طعمش چهنشینم بدون هیچ نگاهی تا پایان غذایی که نمی می

از   رکانزند سر غذا، جز زهیر که گاهی برای اَ است. کسی حرف نمی

کند که باعث  ای می پذیرایی سخاوتمندانه   گوید و از اودوستانش در مهد می 

  تفریح جمع است.

خواست که زنش بشه ولی من شما  از شما آجی رو می _ عمو محمودم، قبل 

  رو هم دوست دارم.

چرخد به مادرم از این سکوت برای احترام بود، اما حاال... نگاهم میقبل 

کند،  زهیر نگاه می خان با اخم به خورد. منصورکه خونسرد غذایش را می 

  کند.که خیره و جدی نگاه من می  رکانو اَ  سعید لبخند گوشه  لب آقا

  ترها رو تنها بذار._ زهیر! بابا، شامت تموم شد برو اتاقت، بزرگ 

ها اند. معموالً این وقت کنیم و مردها در پذیرایی نشستهسفره را جمع می 

  ت دست بزند. کند، اما امشب مادرم نگذاش خان کمک می منصور 

  خوای کارت رو نشون بدی؟! _ کی می 

  ریخته است.همگذارد. آشپزخانه بهها را داخل ماشین می ظرف

شه، حتماً فهمید سر  _ فکر کنم نشه، فعالً که گرم حرفن... منم روم نمی 

  سفره... اونم از حرف زهیر.

ود آقای خواسته رو خعموش تو رو می  کهاین  ،عزیزم ._ زهیر حرفی نزد

شم خودت بزرگ نکن، دونه، دلیلی برای ناراحتی نیست... بقیه راشد می

  وگرنه کار بدی نکردی...
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....................  

  _ اجازه دارم بیام داخل؟

آورم.  گفت مردها به اتاقم پناه می وخسته از یک روز طوالنی میان گپ 

ام. حاال هم نبوده های دیگران وقت اهل مشارکت در صحبتهیچ

شود من مشغول  اند. در اتاق که زده می ها گرم گرفتهمنصورخان با مهمان 

سر هستم، و آن گیره    روی گل    های درخشندهنگاه کردن به این سنگ 

  طالیی. 

زده پشت در ایستاده،  هایی باال راشد با آستین  رکانکنم و اَ در را باز می 

  پیمان.و لبخندی پر 

  که دیر شد، زهرا._ ببخشید 

های سر شام  روم. کمی از حضورش با آن نگاه از پشت در کنار می 

  ام. زدهخجالت

  کنه... بفرمایید._ عیب نداره، تابلو فرار نمی 

  درخشد، حتماً این هم از طالست. کمی کمربندش در نور کم اتاق می 

  کنم.المپ دیگر را روشن می 

  ها. من هست و این گبه    مورد عالقه_ اتاق راحتی داری. گلیم 

ندرت کسی به  کند و گلیم روی زمین... به پوش سنتی گبه اشاره می به دیوار 

  کند. توجه می  هاآن

  _ این زنگوله مخصوص شترها هست... 
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  دهد، خودم عاشق این صدا هستم. را تکان می  آن

ارن وقت _ شب میان صحرا این زنگ دور گردن شترها یک آهنگ زیبا د

  حال در صحرا خوابیدی؟بهحرکت. تا

  دهم.سر تکان می

_ نه، من خیلی مسافرت نرفتم، گاهی شمال. خیلی مسافرت و تغییر جا رو 

  ترسونه.و میدوست ندارم... فضای باز من 

  کند.شود از تعجب. حتی به آن بوم بزرگ نگاه هم نمی چشمانش گرد می 

نی، عزیزم! صحرا زیباست، محبتش مثل  _ باید خیلی چیزها رو تجربه ک

 هاست. یک مادربزرگ به نوه 

حالش خوب نبود که محبت زیادی  قدر آن وقت افتد، هیچ صورت ننه یادم می 

بافت، حتی غذا خواند و موهایم را می راه بود، قصه می کند، اما وقتی روبه 

  گذاشت.را به دهانم می 

  _ حاال چرا مادربزرگ؟!

ستد، سر باید بلند کنم. چشمان سیاه رنگش پر از ستاره و  ایرویم می روبه 

 نور است. 

  شه آخه.کسی مادر نمی _ هیچ

 خواند. پرده است، انگار افکارم را می دزدم، زیادی نگاهش بی نگاه می 

  روم.به سراغ بوم می 

  و ازش درآوردن._ ببینین، آخرای کاره... بعیده بشه اون ایده  من 
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قلم که برای من این سایز از کار زنم، یک طرح سیاه می پارچه را کنار 

ها را کار کنم، مهارت کمی در آن دارم، اما بار است، نتوانستم رنگ اولین  

های مختلف نه با خطوط  هایی در شکلطرح را با خطوطی شبیه سنگ 

  که در ذهن داشتم. یهایصاف طرح زدم، طرح سنگ 

ست، کنم شاید عصبانیو من فکر میبندد ای چشم میکند، لحظه سکوت می

  کند.طرح متعارفی نیست، چشم باز می

  ها رو بده، سایز صفر.مو، پالت و رنگ _ به من قلم 

بری کند، کار زمان ها را روی پالت ترکیب می رود، رنگ کمی عقب می 

آید با یک  کنم. در اتاق باز است، مادرم می رسد، سکوت مینظر می به

راشد فقط به تابلو نگاه   رکانکند. اَ م در سکوت نگاه می سینی چای، او ه

نشینم.  رود و من روی صندلی می کند، انگار در اتاق نیست. مادرم می می

ترین قسمت مو را روی بوم از انتهایی چیزی به آخر شب نمانده که قلم 

مو هم کار کردم او با رنگ روغن و قلمدهد، اصالً فکر نمی  حرکت می

  کند.

بها از دل  های گرانهاست در این سایز کار نکردم، زهرا. سنگ سال_ 

کنن، ترکیب  کربن و سیاهی و فساد بیرون میان... عناصر رو جذب می

شن و هزاران سال  دن، فشرده میشن، بهترین پیوندها رو تشکیل می می

شه، ها ریخته میخاطرشون خون هایی که به کنند تا بشن سنگ رو طی می 

ره... اما... اون  شه... و انسانیت از بین می ها زیر پا گذاشته می وجدان
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گم...؟! اون  دونی چی می قیمت خواهد ماند... میگران  چنانسنگ هم

سازه که ها ازشون چیزی میاتفاقات زیر زمین، داخل کوه، بین سختی

تونن خوشبختی یا بدبختی برای صاحبشون بیارن... ها مینابود نشن... اون 

اال فکر کن که تمام اون عناصر در وجود انسان هم هست، یک انسان که  ح

بها باشه... ما با طبیعت گره  تونه خودش یک موجود گراندر مجموع می 

  خوردیم... مرگ و زوالی نیست... مثل درخت ما...

. او یک فیلسوف هم هست، یک متفکر. ترکیب  نظیر استهایش بیحرف

مویی کوچک و اولین طرح یک  قوی او، قلم هایش، دست مردانه و حرف

هایی از  ، با سایهترریزه کمی بزرگ نظم؛ شبیه سنگ سنگ کوچک بی 

  طرح اولیه.

درخشد. او مرد  شود، می هایش درست وسط نگاهم متوقف میمردمک 

  هایش، جواهراتش.ست؛ شبیه سنگنظیری خاص و کم

واب من به شما  . جرکان، آقای اَ میادکنم از شما خوشم _ فکر می

  ست.»بله« 

زند. من هم انگار قلبم ایستاده، اما از حرفم ای حتی پلک هم نمی لحظه 

  ناراضی نیستم.

  زند.حسی درونم لبخند می 

  دانم اشتباه نیست.می
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دوش، آدم منزوی و عاشق به_ مطمئنی زهرا...؟! من عربم، یک خانه

نهایت عاشق تو... مطمئنی از  بی ها مشغول کارم... و ها، ساعتسنگ

  جوابت؟

اش، چشمان های باالزده دست، آستین  مو به گوید، همان ژست قلمجدی می

  سیاهش.

 _ اگر قول بدین این شرایط تغییر نکنه، بله مطمئنم. 

مو و پالت را روی میز  رود و قلم آید، نزدیک من، عقب مییک قدم جلو می 

گیرد.  ام می د، انگار کالفه است. خندهزنگذارد، یک چرخ کوتاه می می

  آید نزدیک، خیلی نزدیک.بار اما می این 

  _ ببخشید... اما باید انجامش بدم، از من نترس.

کند و  شوک حرفش تمام نشده که دستانش بازوهایم را لطیف لمس می 

زند،  نفس می کشد. نفس نشیند، سریع عقب میام میهایش روی پیشانی لب

  د او در اتاق نیست.یک لحظه بع

  _ مبارکه...

چیز را دیده.  کند، حتماً همه پرم. انتظار مادرم را ندارم، تنم یخ می از جا می

  کند.چیزی در گلو نفسم را سخت می

  _ مامان!
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ام  . پاهایم توان نگهداری رود هیچ حرفی بیرون میزند، از اتاق بی لبخند می 

کنم، جای  رت میان دستانم پنهان می نشینم روی صندلی، صورا ندارد. می 

  زند، اولین بوسه... اولین...اش انگار ضربان دارد؛ نبض می بوسه

  _ زهرا؟! ناراحتت کردم؟

  زند. دو میآید. نگاهش دو ضرب باال می به سر،

  _ مامانم دید.

  زند.لبخند می 

  _ فکر کنم... اما متأسف نیستم، تو هستی؟!

خاراند. ، مخصوصاً وقتی پس  سرش را می حالت صورتش جالب است

  نه... من هم متأسف نیستم.

  _ نه نیستم.

  _ من باید برم، زیاد از حد موندم... اما... دستت رو بیار...

که  شوم. انگشتر سیاهش، همانگیرد، خیلی سریع. بلند میدست چپم را می

کند؛  میان انگشتم می که دوستش داشت را از الماس سیاه و نایابی بود، همان

  گیرد.ام می بزرگ است، خیلی بزرگ. خنده 

دم، کامل...  رسوم رو انجام می  _ فعالً این رو داشته باش، من رسم و 

  تو. ه  مطمئن باش... فقط یک هدیه برای جواب بل

  _ خیلی بزرگ نیست؟!

   اشتراکی ما.   خندیم، اولین خنده چرخد. میدهم، دور انگشتم می تابش می 
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  کند.اش را با دستمال سفیدی پاک میعرق پیشانی 

تر... فقط یک هدیه برای تعلق... این انگشتر  کنم و ظریف _ کوچیکش می 

دو بار از دست من خارج شد و هر دو بار در دست تو بود، برای تو هم  

 خواهد بود. 

 

 اَرکان

 

  شه کمی بنشینی، مرد؟!_ می

ست به شب است. چند ساعتیآورد. نیمهمی صدای سعید من را به خودم  

قدر انرژی دارم  . با تمام خستگی پرواز و اتفاقات امروز این امهتل برگشته 

    ام، هنوز چهره سالگی به بعد چنین حجمی را تجربه نکرده ۱۶که شاید از 

  ، آن نگاه مطمئن و درخشانش پیش رویم است. لبخندش  او، 

  زهرا متعلق به من است.

ترها...؟! باید با  ها چیه...؟! خواستگاری از بزرگسم ایرانی _ ر

  ترها بیایم یا فقط پدرم؟!بزرگ

  دانم چرا به اتاقش نرفته است.سعید سر به مبل راحتی تکیه داده، حتی نمی 

  زند.گوید انگار چرت میهوم کوتاهی می 

  کشی؟!و می کشیک من  جابرو اتاقت بخواب. این  میاد_خوابت 
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ای دارد، فقط وقتی از او برای دیدن زهرا جدا  مالد. نگاه خستهمی چشم

  شدم را فرصت استراحت داشت که گویا انجام نداده.

  پرواز داریم. ۶_ بلیط گرفتم ساعت 

  کنم. پرواز؟ فقط نگاهش می 

احمد حالش مساعد نیست. ابوفاضل وسایلش رو برده، انگار تو  _ ابو 

  پدرت مجبور...شه که دیوانیه بحثی می 

  یابمش.گردم، انگار با خاک یکی شده که نمی ام می سرآسیمه پی گوشی

  شبه زنگ نزن.... نیمه رکانخوبه، اَ  ن_ حالش ال

  دانست و نگفت؟ از کی؟کنم، می با خشم نگاهش می

  _ چرا نگفتی، سعید؟ 

  پدرم...رود. . خشم و ترس، ضربان قلبم باال می زنمفریاد می

  خواست ببینتت. اما مسأله این نیست فقط._ حالش خوبه... فقط می 

  ام. روی میز او.گوشی را خانه  زهرا جا گذاشته 

  _ کامل بگو... گوشی من تو اتاق زهرا جا مونده.

  کند. دو ساعت دیگر مانده.ها آرنج می زانو تکیه 

ابوفاضل... که برادرت    احمد و، ابومیاد_ گفتم که، تو دیوانیه بحثی پیش 

دن... حاال رسماً کنه و عموهات و بقیه حکم طردش رو می رفتار بدی می

فاضل خارج از عشیره و تنهاست... انگار بحث سر شیخای امارات و  ابو 

  دبی بوده و قاچاق دخترا و پسرا برای شیوخ.
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یاد ندارم آخرین  نشینم. این مسأله  کوچکی نیست، حتی به روی تخت می 

  فردی که از عشیره طرد شد چه کسی بود.

  _ دیگه چی؟!

  اندازد. خبرها باید بدتر باشد.سر پایین می 

کنن،  هم خورد. چون برادرهاش با ابوفاضل کار می _ حوریه نامزدیش به 

های دستش رو  زدن و حوریه... توی حموم رگ ابوحسن پس    خانواده 

  بریده... امروز صبح.

ه معصوم حوریه آخرین بار پشت در اتاق من که  صورت زیبا و آن نگا

  آید، امکان ندارد.گفت من پدرش را ناامید کنم از ازدواج، پیش چشمم می 

  _ بگو که زنده موند...

  شود. پس نماند؟نگاهش غمگین می 

حسن و... هانی  رن سراغ ابو رسن که دیر شده، برادرهاش می_ وقتی می 

زنه... منزل منصورخان بودیم خبر رسید که حسن میبا شمشیر حسن رو 

  ست.فوت کرده، ابوهانی هم سکته کرده، قشقرقی میان عشیره

  افتد، دلبر بدشانس من. جای خالی انگشتر مینگاهم به

  _ پدرم چطوره؟

  زند.لبخند می 

_ بهتره. فشار عصبی شدید بود، دیشب مجبور شدم برای بهبود و امیدش  

  اش فیلم بدم... فقط عصبانی نشو.از زهرا بر
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  دانم.اندازم، چقدر اتفاق درست کنار من افتاده و نمی ابرو باال می 

  _ یعنی چی؟!

گیرد. فیلم درست لحظات خداحافظی  اش را سمتم می خندد. گوشی آرام می 

  ماست. این صورت گلگون زهرا، نگاه شیرینش...

  _ انگشترت دست زهرا بود؟!

  بینم. ا به زهرا دادم. فیلم را دوباره می نگفتم که آن ر

_ برای محمد فرستادم و اون هم به پدرت نشون داد، گفت صد بار فیلم رو  

خوای من تنها برم، نیاز بود  دیده و از خوشحالی اشک ریخته... اگر می

  بیا.

دلم دوپاره شده، میان پدری که بیمار است و این روزها خون به جگر از 

  ارشد و دختری که روح و روانم را به تاراج برده. ناخلفی فرزند

خالد )ابواحمد( مثل درخت پیری شده که کرم به  تونم نباشم، شیخ _ نمی 

اش افتاده، سعید... باید کنارش باشم... فقط... زهرا رو چه کنم؟! حتی  ریشه

  تونم خبر بدم...نمی 

دیدن پدرت برگردیم...  _ من لحظه  آخر به منصورخان گفتم که باید برای 

  اما خب، زهرا با خودت.

  مانم و چمدانی که باز نشده.رود و من می سمت در می خندد و به می

. حسن  آید. حوریه خودکشی کرده شوم تازه عمق فاجعه دستم میتنها که می 

به دست هانی، برادر حوریه، کشته شده و قطعاً حکم هانی مرگ خواهد  
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شود. و خونریزی تمام نمی جا تمام نخواهد شد، خون ن دانم همیبود، اما می 

گیرم، خواب  آورم، شماره  محمد را می دیگر طاقت نمی گیرد سرم درد می

  دارد.است حتماً... اما با دومین زنگ برمی 

  _ بیداری، محمد؟!

  شوم.تر میآید و من نگران اش میصدای خسته

  نوبت منه..._ سالم برادر، بله بیداریم... نگهبانی 

  _ نگهبانی برای چی؟

  شود.گیرد و من ته دلم خالی مینفس عمیقی می 

جمع شدن، خاندان ابوزبید حکم به   جا. عموها و بقیه این _حسن کشته شده

قصاص دادن. هانی زندانه و... خب جان همه در خطره... پدر حال نداره  

با شما رابطه  خوبی   ها... اون ، اَرکان ها عصبانی... زودتر بیاو زبیدی 

 دارن.

 اقتصادی    . من رابطه کند، حق با اوستالتماس صدایش حالم را بد می 

گذاری از  دارم و بارها با پیشنهاداتی برای سرمایه  هاخوبی با آن 

)ابواحمد( کم به گردنشان  اند، اما شیخ خالدورشکستگی نجات پیدا کرده 

  حق ندارد.

 اند. شود، برای بردن چمدان آمده در اتاق زده می 

رسم... مراقب پدر باش... از ابوفاضل چه  رم فرودگاه، می _ دارم می 

  خبر؟!
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حسن فهمید که ابوفاضل با  چیز زیر سر اون شد. ابو نه، همه _ خدا لعنتش ک

کنن گفت ننگ ماست دختر از این خانواده...  هاش چه کاری میبرادرزن 

شد، برادر... حیف... خودش رو کشت،  حیف به حوریه... کاش زن تو می 

هاشم منتظر جواب پزشک قانونی نشد، گفتن حتماً خطایی بوده  ابو  خانواده 

حسن و پسرش رو با آبرو ریخته شده... شبانه ریختن خونه  ابو و... خب 

شمشیر زخمی کردن... خدا رحمت کنه، حسن پسر خوبی بود، عاشق 

  گفتن این چند روز دیوانه شده بود...حوریه بود... می 

  شوند؟! شود. کی این خاندان صبور می دارش قطع می صدای بغض 

  کجاست ابوفاضل؟ ن_ ال

افتد ها را از سر شب بر تن دارم، یادم می برند. لباس را می هایم چمدان

  ام. ها را خانه  زهرا جا گذاشتهکثیف 

خون ما نیست... ابوهانی و پسراش مثل  _ به درک بره... دیگه برادر و هم 

... پدر ممنوع کرد نام احمد رو  ... راستیرکاناَ موش پناه آوردن به ابو 

کدوم از عموها حرف  کرده، با هیچ عنوان فرزند... پدر سکوتبه

  هانی رو رسماً بیرون کرد. زنه... ابو نمی 

شویم. اتاق را تسویه کرده  سعید کنار تاکسی ایستاده منتظر، سوار می

  شود؟دوشی کی تمام می بهاست، این خانه 

  زبید حرف نزد؟!حسن و ابو _ با ابو 

  آید.صداهایی اطراف می 
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  ار ببینم خوابن یا بیدار، حرف بزنید._ نوبت من تموم شد، بگذ

  رسیم._ نه، برو استراحت کن. پرواز طوالنی نیست. زود می 

سوزد از خستگی. دیروز همین ساعت کنم. چشمانم می تماس را قطع می 

  در پرواز بودیم.

! روزهای سختی در پیشه... فهد دیروز زنگ  رکان_ کاش کمی بخوابی، اَ 

  ی برگرده.زد، گفت واسطه بشم بگذار

  دارم. میسر از پشتی ماشین بر 

خوام تا یک سال آینده حتی پاش به خلیج برسه... سعید برای _ ابداً... نمی 

تمام امروز     کنم...زهرا مراقب بگذار! چند وقتیه احساس خطر می

و پی  کنه... کینه و عداوت ریشه و رگ  هایی نگاه میاحساس کردم چشم

 رکانندازن اَ ها میترسم، حتماً سر زبانسوزونه... از برادرم می می رو 

  کرد.باید با حوریه ازدواج می 

  زند.نیشخند می 

  گذارن آتشی نباشه.هانی نمی  ابو    _فکر کردی گفته نشده...؟ خانواده 

 

  زهرا

  

یک روز متفاوت، یک روز جدید و حسی که عجیب است... احساس تعلق،  

  و... عالقه داشتن به یک مرد، یک شخص جدید.تعهد  
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رنگ و مردانه  هنوز بوی عطر او در اتاق است و انگشتری با نگین سیاه 

راشد و زهرا... دو   رکاندر انگشت شست من که هنوز هم بزرگ است. اَ 

اند و حاال... من به او  آدم که در دو دنیا و کشور مختلف زندگی کرده 

ذره   رش، به آن نگاه قشنگ و واقعی که انگار ذرهشوم، به افکاعالقمند می 

  شکافد. هر چیزی را می 

تر تمام دخترهای اطرافم که کسی را داشتند  دارم، قدیم می ام را برگوشی

داشتند؛ در انتظار یک پیام، یک  همیشه گوشی را نزدیک خود نگه می 

چه چیز در  خواهم بدانم اولین روز بعد از بله گفتنممکالمه... من اما می 

  انتظار است.

شود، حتی یک پیام تصویری از او، در فرودگاه. انگار دنیا ویران می 

جرأت ندارم پلی کنم. تصویر بدون کالم، لبخندش و نگاه غمگینش.  

  کنم.ممکن است برود. شاید باز هم یک سفر... آن را پلی می غیر

خوابی، زهرتی. پدرم حال مناسبی ندارن   ندونم السالم، عزیزترینم! می »

و این رو دیشب سعید به منصورخان گفته که امروز صبح به کویت پرواز  

خواستم  داریم، اما من همین دو ساعت پیش فهمیدم و تو خواب بودی نمی

باشم...   جا... باید اون ای افتاده و من خوابت رو خراب کنم... اتفاق پیچیده 

، گل  رکانی تو زهور اَ  کهر کنی برگشتم و اینکه فکزودتر از چیزی 

 « خوشبوی منی، زهرا... از خودت مراقبت کن تا برگردم.
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کنم، درست روی لبخند او که هیچ تناسبی با چشمان فیلم را متوقف می 

زند که بگوید نگران نباش. اما من  غمگینش ندارد. انگار فقط لبخند می 

ولین روز عاشقی و فکر به او  نگرانم، آن هم درست روز اول و من از ا

  ترسم.می

ایستد. بعد  آید و بعد مادرم همان دم در میصدای ضرباتی به در اتاق می 

  ها دیگر از خجالت نماندم که باهم حرف بزنیم.از رفتن مهمان

  _ اولین صبح دوتا شدنت مبارک، عسلم... حالت خوبه؟

  دانم بخندم یا ناراحت باشم.شوم، نمی بلند می 

  _ مامان... جدیش نکن. فقط یه جواب مثبت دادم، چیزی تغییر نکرده که.

  کند و انگشتر.ایستد و به گوشی اشاره میسینه می بهدست

  کامالً... رفت کویت؟!، _ معلومه، عزیزم 

خندم. قطعاً گوشی به دست گرفتن اولین کار  به طعنه  کالمش می

  وقت نبود.صبحگاهی من هیچ 

  فهمیدم. ن_ بله، ال

کم  _ حاضر شو صبحانه بخوریم، این وروجک رو بذاریم مهد، بریم یه 

  جون.بگردیم، مادر دختری. بریم سر خاک بابات و ننه 

  ایم. خیلی وقت است سر مزار نرفته 

_ حاضر شو، دختر! باید به بابات نشون بدی حلقه  مردی رو که انتخاب 

  کردی.
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های قبل او و پدرم در رویاهایشان من الشود. حتماً س دار می چشمانش نم

  مادرها. اند، آرزوهای مشترک پدر ورا عروس دیده 

 _ مامان...؟!  

  گردد.قصد رفتن دارد که برمی 

  نظرت انتخابم درسته؟! یعنی..._ به

  ام.گذارد و بعد پیشانی ام می رویم. دست روی سینهشود، روبه نزدیکم می 

گه گه آره و مغزت می راضیه پس درسته... اگه قلبت می _ ببین، اگه این 

گه نه، بازم اشتباه... دل و  گه آره و دلت مینه، اشتباهه. اگه مغزت می 

فکرت اگه یکی بود از این بهتر نیست... اگه نبود... باید تا ابد زجر بکشی 

  اونم درون خودت.

  داشتنی مادرم.پیچم، عطر دوستدست دور او می 

شه، مامان...  گن آره، اما فکر کنم دیگه هیچی مثل قبل نمی می _ هردو 

  اگه... من دل ببندم اون ولم کنه چی؟!

  آید.گونه روی کمرم می دستش نوازش 

دونه،  _ از اون لحظه که هست استفاده کن، زهرا... بعدش رو کسی نمی 

شد  صدا بلند روز صبح که خواب موندم و بابات بی دونستم اون  من مگه می 

و تو رو برد مدرسه، قراره دیگه نبینمش…؟ آدمی که بره چه فرق داره  

و بدون،  بمیره یا کالً بره... نه خیلی نزدیک باش نه خیلی دور، فقط قدرش 

  و.قشنگت یش و تمام حساهای قشنگدخترم... قدر تمام لبخندا و نگاه 
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ودی  دانم پشت آن عینک د شوید، میمادرم هردو قبر کنار هم را می

دانم شنوم، اما می زند که نمی هایی میبارد. زیر لب حرف چشمانش می

خورد. هنوز  ام زنگ می گوید. گوشیدارد برای پدرم از من و انتخابم می 

  کند.ام می راشد دستپاچه رکاناوایل روز است. نام اَ 

  وقت دیر نکن تو جواب دادن.و بده، مامانم... هیچ _ جوابش 

  زند.م. حرفی از بوسه  دیشب نمیکش کمی خجالت می 

  ست.گیرم. حس خاصیکنم و کمی فاصله میتماس را وصل می 

  ! خوبی عزیزترینم.رکان_ زهرای اَ 

  شود.هایم داغ می کند. گونه لحن مهربانش انگار قند در دلم آب می 

  _ سالم، رسیدین؟

  کند. نفس عمیقی رها می

رفتم... از صبح که رسیدم هزار   خبر_ فکر کردم با من قهر کنی که بی 

بار خواستم زنگ بزنم اما... از خودت بگو، زهرتی... برای دیدنت  

  قرارم.بی

  آید.کشم و نفسم بند می زند. انگار فقط من خجالت میآرام حرف می 

و فکر کنم براش  سر قبر بابام... داره اتفاقات دیشب جون _ اومدیم با منیر

 گه... شما خوبید؟ می

_ وقتی تو خوب باشی بله... انصاف نیست امروز بدون من بودنت، ولی  

چیز ببخش از این دوری... پدرم حال خوشی نداشت، از طرفی باید همه 
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 جان مهیا باشه، عزیزم... برو، جان دلم. به منیر جااین  رکانبرای عروس اَ 

 سالم برسون، هروقت مناسب دیدی زنگ بزن یا پیام بده. 

  شوند.کند بین تعداد کمی که رد می دهد و خیرات می میمادرم فاتحه 

ها با شما، من کنم، ولی رنگ _ حتماً... امروز کمی روی تابلو کار می

  وارد نیستم.

خندم... هنوز نحوه  ایستادن و دقتش پیش چشمم است. دلم تنگ  خندد، می می

  ام.کرده شود، برای مردی که یک روز نیست انتخابش  می

  _ زهور من؟!

آورند،  دانم این اسامی یعنی چه، انگار با خودشان حرارت میحاال که می 

  ها.فقط اسم

  _ بله؟!

  کند.کمی سکوت می 

تو مثل یک گل زیبا و   ،_ دلم برای دیدنت تنگ شده. بین دنیای مردانه  من 

م و  صدا... روزی که متعلق به من بشی تماعطری و مثل بلبل خوش خوش

  گذارم از کنارم تکان بخوری.کمال، نمی

دانم قلبم بلرزد یا لذت ببرم از این کلمات زیبا، اما هرچه هست لبخند  نمی 

  آورد.هایم میروی لب 

  زنید، مثل شاعرها._ شما خیلی خوب حرف می

  خندد، عمیق و طوالنی.می
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یم و  اها شاعرپیشهکم نگیر، عزیزترینم. ما عرب_ یک عرب رو دست

دست جنگجو، دو خصلت نامتقارن... برای عشق شاعریم و برای به 

جنگیم، ما مردمان صحراگردیم، زهرای من... صحرا آدم رو  آوردنش می 

  قدر دلنشین.کنه و تو مثل صحرا برای منی، همون شاعر می

  افتد، اگر عادت کنم و بعد...چیزی در دلم فرومی 

  منتظره. جون منیر ... رکان_ من برم، آقای اَ 

  خندد. حتی تم خندیدنش هم جذاب است.بازهم می

  زنم، شاید ده بار دیگه._ برو، عزیزم. بازهم بهت زنگ می

زند و من باز  کنم. مادرم لبخند می خندیم. تماس را قطع می بار هردو می این 

  شوم.قرمز می

 _ بریم، زهرا...؟! 

  زند.وقت رانندگی حرف نمی داخل ماشین مادرم ساکت است، معموالً  

  صحرا؟ بیابون؟...؟! شما تا حاال رفتین  جون _ منیر

  ایم.قرمز ایستاده پشت چراغ

  خوای بریم؟بار رفتیم سمت یزد... می _ با بابات یک 

  دهم. سر تکان می

گن که  قدر قشنگ ازش می زنه. اون از صحرا حرف می  رکان_ نه... آقای اَ 

  رو ببینه. آدم دوست داره صحرا

  زند. داری می لبخند معنی 
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صحراگردی رو   رکان_ خب پس، عسلم! دوست داری ببینی، ولی با آقای اَ 

  دوست داری.

  کنم. صورت میان دستان پنهان می 

  ، اذیت نکنین خب.جون _ منیر 

وقت به  _ از این فکرا و حسات لذت ببر، خوشگلم! خجالت ندارن... هیچ 

و، مگر خالف عقل و شخصیتت... میای یه سر بریم  ای نه نگهیچ تجربه 

  کارگاه منصورجان؟ سر راهمونه فقط سالمی کنیم.

های عاشقانه و پچدارم. پچ های مادرم به منصورخان را دوست این سرزدن

  هایی که دارند. های کوتاه و بحثپرمحبتشان را، حتی عصبانیت 

قدر نزدیکم نیستین، این  این ...؟ من اگه ازدواج کنم دیگه جون _ منیر

  ترسناکه.

شویم، یک کارگاه با چند بافنده و  خان میبافی منصور نزدیک کارگاه فرش 

 . هاای برای فروش آن مغازه 

دیدمت؟ وقتی  زور می بار بهای یک کردی هفته _ یادت رفته با علی کار می 

نگاه  گذره. فقط رفتی سر زندگی سرت گرم بشه و خوشحال، زمان زود می

انداز کن، فکر داره، ولخرج نباش، برای خودت پس نکن که شوهرت پول 

شی، زنیت کن... همیشه اول شوهرت بعد  کن یه روز هست که ندار می 

  بقیه  آدما... حاال خیلی وقت هست که یاد بگیری.
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کند. پشتش به  خان حس میدارد، انگار منصور ماشین را که نگه می 

  هاست.جایی فرششغول جابهگردد، مماست، اما برمی 

  ؟جاییم_ چه جور فهمیدن این 

  خندد.می

و  _ همون اولویت با شوهرم هست، عزیزم... منصور نفهمه کی باید من 

  حس کنه؟

رسند. از داخل ماشین دو لب جوی به هم میشود، هراز ماشین پیاده می 

  ست؛ حتی رویکنم. یک دیدار دونفره. مادرم زن عجیبیسالم می

احساساتش هم مدیریت دارد. انگار که نه، ساعتی پیش برای پدرم گریه  

زند.  کرد. حاال نگاهش از این فاصله هم برای منصورخان برق می می

صورت جدی او را هرکسی ببیند نگاهش دیگر به دست او روی بازوی  

هم  رکانلغزد، اَ افتد. چیزی در دلم می گردد نمی گونه می مادرم که نوازش 

  خواهد بود؟ چنین

  شود.بازهم از فکر او تنم گرم می 

  آید. شماره  اوست.ام میصدای پیام گوشی 

؟   »ماذا أكتُب لك 

عرت ب أن قَلبي َسیَقلَع َمن َمكانَه لیَسَكَن   َو أنا َكلَما حاَولَت أن أكتُب؛ ش 

  َصدُرَك...

  چه برایت بنویسم؟!
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ه قلبم از جایش کنده  که هرگاه خواستم برایت بنویسم، احساس کردم ک

  خواهد شد تا در سینه تو بنشیند...«

  یاد من است، دلنشین است.به کهست، اما این دانم در چه شرایطی نمی 

کنم منصورخان است یا مادرم. اما با خورد، فکر می ای به شیشه میضربه 

مادرم دنبال  شوم، انتظار دیدن او را ندارم. نگاهم به دیدن محمود شوکه می 

  است اما نه او و نه منصورخان نیستند.

کشم، نگاهش عجیب است. شاید بهتر است به مادرم  شیشه را پایین می 

  ...زنگ بزنم، اما 

داداش... فقط خواستم تبریک بگم. منصور امروز گفت  _ نترس، دختر زن

قراره زن اون پسر کویتیه بشی... من به مذاقت خوش نیومدم، زهرا...!  

ست، ولی یادته اون شب سر تماس اون پسر چی به روزم  مهم نی

همه سال که جون کندم تا داشته باشمت... کار آوردی...؟! اونم بعد این 

  خواستی، منم عرب بودم...خوب، تحصیل خوب، زندگی خوب... اگه می

  کنی، محمود؟!چکار می جا_ این 

  کند، نگاهش پر از کینه است.با نیشخند براندازم می  

  گفتم.پرسیدم و تبریک می ... داشتم احوال می جان _ هیچی، داداش 

فهمد فقط این  دوزم، انگار می ام را به منصورخان میزده و ترسیده نگاه وق 

  نیست. 
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و گسترش دادم، حاال  من کارو بارم ،_ خواستم بگم بهشون سبب خیر شدن

  و ببینیم.هم جادوبی دفتر دارم... قسمت بشه اون

  شود زهر. می  رکانخورد، تمام شیرینی پیام اَ از نگاه و حرفش پیچ می  دلم

  _ خب گفتی؟! برو تو، بچه رو نترسون. 

  دانستم؟قدر ترسناک و بدرو بود و نمیخندد، از اول هم اینمحمود می 

که ترس نیست... خوشبخت باشن زهرا داداش؟! این خان ،_ ترس چیه

  خانمتون.

آید. انگار او هم محمود را ندیده  زند. مادرم باعجله می می به طعنه حرف 

پرسی آید، با محمود سرسری سالم و احوال بود، اول نگاهش پی من می 

  شود.کند و سوار میمی

  آید.رود، منصورخان کنار شیشه میمحمود که می 

  _ زهرا، بابا... چیزی گفت به...؟ تهدیدت کرد؟!

آید، اما شاید دیگر او را نبینم پس  رفتار بدش به دلم می تازه نیش کالم و 

  کنم.سکوت می

  پرسی بود._ نه، احوال 

  شود. هایش درهم می اخم

  ! حواست باشه به زهرا.جانم _ برید، منیر 

  فهمند.نگاه بینشان معنادار است، اما فقط خودشان می

  بستنی._ بریم بستنی بخوریم؟ هویج 
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فروشی سر خیابان. های شکسته از طوفان بستنی تم و شیشه افیاد دیروز می 

آمدیم یادم نیست درست راستی انسان چه فراموشکار است، صبح که می 

  شده بود یا نه.

فروشی سر خیابون داغون شد. انگار طوفان موتوری که  _ دیروز بستنی 

  هاش ُخرد شدن.شده رو پرت کرده بود، شیشه رد می

  انیم.مقرمز می پشت چراغ

با تو بود...   رکانکرد فکر کنم...خدا رو شکر اَ _ صبح داشت درست می

ریزه و باز سال بعد... خدا  هم میشهر و به  میاداین چند سال چندتا طوفان 

  رحم کرد.

  _ مامان؟

  _ جانم.

ای با او  حال ناگفته دانم بگویم یا نه، ولی من تابه دزدم، نمی نگاه می 

  ام.نداشته 

حرفای خوبی نزد. جان زهرا به منصورخان نگین کدورت   محمود _ آقا

  بشه با برادرشون... ولی با کینه حرف زد... ترسیدم.

  کند .ماشین را جلوی در پارک می 

جوری باهاش نباش. نه دری رو باز کن و  _ فهمیدم... دیگه تو شرایط این 

سادت و کینه  گم. مامانم... حنه حتی شیشه پایین بیار، زهرا... جدی می
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ای نیست، ولی  کننده گم شرایط ناراحت تونن عقل رو از بین ببرن... نمی می

  .میام  شو برو باال منمحق انتخاب داشتی... حاال پیاده  

خواهد کند، اما قطعاً دانم چکار مینگاهش جدی و لحنش محکم است. نمی 

  ماند.ساکت نمی

  _ مامان! چیزی نگی...

 برم. کند از او حساب میمی اخم که 

م چکار کنم یا نکنم...  دونم باید برای بچه _ تو بچه  منی، زهرا... من می 

و اذیت کنه، حتی  خاطر خودخواهیش بچه  منکسی حق نداره به 

 برادرشوهرم... برو باال، عزیزم. 

  دانم این یعنی محمود را کامالً متوجه جایگاهش کردن.می

  آید.باز می صدای پیام گوشی 

 

  رکاناَ 

 

  زنه._ زیباست... معصوم... شبیه مادرت لبخند می 

دانم. برق نگاهش برای من  بیند نمی فیلم را برای چندمین بار است که می 

قدر نگاهش نکن. واقعاً  گذارد بگویم این که نمیبخش است، تنها چیزیلذت

ثبت شده است  که در کودکی در ذهنملبخند زهرا شبیه مادرم است. چیزی 

  از او.
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  _ بهتری ابو... پدرجان؟!

روز تولد احمد با پدرم همراه  از که شود دیگر گفت، چیزیاش را نمی کنیه 

عیار بود، حاال برای او جز خواری چیزی نخواهد داشت. یک جنگ تمام 

  بین دو خاندان. 

سربلندی  ها پسر ...؟! برای عرب رکانبینم، اَ _ یعنی فرزند تو رو می 

رسونه... نام مادرت میاره، اما فقط یک دختر از تو من رو به آرزوم می 

های تو و لبخند این دختر رو به ارث  دونم که چشمرو بگذار روش، می

  بره... رعنای من...می

نگاهش پر از حسرت است، یک دختر... مثل زهرا... مثل مادرم... باید  

  ها را بیشتر دوست دارم.ختربچهکنم من هم دشیرین باشد، فکر که می 

دم اسمش همین باشه، پدر... رعنا... استراحت کن، یک ساعت _ قول می 

  رم دیدن ابوحسن.دیگه می 

  هانی، رو دیدی؟!_ عموت، ابو 

زور جنید های زیر لبی پیرمرد باشد که به اگر منظور از دیدار همان حرف

  به اتاقش برگردانده شده، بله، دیدم.

  چند لحظه، از دیدن من خوشحال نشد. _ فقط

اش سخت ریزم و برای خودم. نگاه خیره کمی شربت خنک برایش می 

  شود.می
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ست به کینه و شیطنت، وقتی بذر  _ به آتش سرخ جهنم... این خانواده آلوده 

هانی و خاندانش رو خدا  در زمین نامناسبی رشد کنه، حتماً معیوبه... ام

نسل باید دستشون به خون آلوده بشه... حاال هم هاشم درلعنت کرده که نسل 

خانه ترش بست نشستن تو خونه  من، رو به صاحب  ،از ترس هاشو بچه 

  کنن؟می

  کند. شود. با عصا هم سخت حرکت میاش بلند می از روی صندلی راحتی 

هانی و بقیه   _ عصبانی نشو، پدر! آخرین موضوع مهم برای من، ابو 

  هست... با ابوحسن حرف زدی؟!اش خانواده 

  گرداند. پدرم خسته است.از پشت پنجره رو برمی 

ای هست، حسن هم فرزند  حسن مرد فهمیده _ چه حرفی باید بزنم...؟ ابو 

،  آمدن... همه  عشیره با ناخلفی هاشم و پسرهاش کنار رکانخلفی بود، اَ 

. نه جنگی هست پذیره و نه پیغمبرفروشی رو نه خدا می ولی قاچاق و برده 

که به اسارت بگیرن نه چیزی... ما عشیره  ثروتمندی هستیم نیاز به  

الحال نداریم... احمد هم اگر از رگ و  رقصی برای شیوخ معلوم خوش

  گرده... اگرنه که از من نیست.ریشه  من باشه برمی 

شه، بروبرگرد انجام می _ پدر من! اگر وساطتت نکنیم، قصاص هانی بی

اگر من    نشن دو خون در قبال یک خون... دیگه تمومی نداره... البعد می 

دونم هانی بیاد بیرون، خونش  هم برم شاید گذشت کنن، ولی می

  ست.ریخته
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اش حکایت از درد و رنجی دارد که  فشردههمنگاه لجبازانه و فک به 

  کشد، پدرم غمی عمیق از گذشته به دل دارد. می

هانی خواهر هستن. این دو آتشی به جان یک  احمد و ام ام دونی  _تو می 

هانی که  . هاشم کم ذلیل زن نبوده و نیست، من برای ام لشکر مرد انداختن

کنم... بگذار تو آتشی که روشن کردن  باز خون به جگر نشه کاری نمی 

گیره... نترس!  هاش رو می بسوزن. ته این فتنه فقط دامن هاشم و بچه

گناه بریزن... فقط این وسط دلم  تر از اینن که خون بیعاقل  خاندان زبید

گناه ریخته شد...  برای حوریه سوخت که تباه شد... به حسن که خونش بی 

  مثل رعنای من.

  برای فراموش کردن بعضی دردها هزاران نسل هم کفایت نخواهد کرد.

بگید برو،  رم. اگر هم بینین...؟ اگر بگید نرو، نمی _ صالح در چی می

 رم. نیومدنتون با مخالفتتون هیچ فرقی ندارن.بدون شما نمی 

رنگ را به دوش  کنم این حریر نازک سیاهدارد، کمک می عبایش را برمی 

  بیندازد.

ها _ بگذار کمی درد بکشن... از درد کشیدن نخواهند مرد... به اون جوون 

ردمان خوبی ها مها کشیک بکشن، زبیدی بگو نیازی نیست مثل نادون

رو از   تسنجن... برادراها همه رو با خودشون میهستن... این احمق 

  .رکاندور کن، اَ  هااین 
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های مهربانانه. بعید بود او بگذارد مدیریت این  گیرد از این اخمام میخنده 

  ماجرا از دستش بیرون شود.

قدر نشین کنار دست من، برو بگرد، فیلم بگیر برای عروست _ این 

  رست. بگذار با خونه  آینده خودش آشنا بشه.بف

گیرد، انگار حتی نام عروس من هم به او جان چشمانش باز نور می 

  دهد.می

  دونی که اهل دوست و شلوغی نیستم._ شاید برم صحرا، می 

روم سالن و راهرو با وجود جمعیتی که در خانه هستند در  سرش میپشت

وپز و غیبت دور هم  ها برای پختسکوت است، اما در حیاط  پشت، زن 

اند، این جمع عزاداری را در سکوت دارند، خودکشی چیزی جمع شده

  نیست که کسی آن را ببخشد. 

... و پول خوبه... اما تفریح یک  رکان_ تو از هر لحظه پول درمیاری، اَ 

دونم بدون جفتت  گرده... هرچند می نمی عرب در اولویته، پسر! جوانی بر 

ترین جای کباب بریان هم به دهانت مزه نداره... حاال هم بیا خوشگلحتی 

آمد  این عمارت، تا از پدرت برای عروسش یک فیلم بگیری تا بهش خوش 

  بگم.

  خندد و من شوکه از این سرحالی.آرام می 

  _ پدرجان، عجیب شدین.
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سمت گلخانه و باغ کوچک میان خانه؛ یک محوطه با درختان  رود به می

هاست هزینه  زیادی صرف این باغ کوچک  هایی که پدرم سال و گل  وه می

  کند. مسقف می

  ؟!رکان_ ابواَ 

گردیم. این نام برایم غریب است. جمیل، برادر هانی، فرزند  هردو برمی 

آید و با آن قامت بلند و  جلو می  .ترراه دوم عمویم، کمی از دیگران سربه 

بوسد. برای من به سر تکان ا میاش سر خم کرده دست پدرم رورزیده 

  کند. حداقل بهتر از سایر برادر و خواهرانش است.دادنی اکتفا می 

_ پدرم وضع خوبی نداره، وساطتت کنید. چند وقت دیگه دادگاه هانی  

  شه.برگزار می

نشیند، هوای خنک و  رود روی تخت راحتی میان باغچه میپدرم می 

  .ست میان گرمای این سرزمینمفرحی

_ من چه وساطتی کنم، جمیل…؟! مگر وقتی حمله کردید به من گفتید…؟  

تر بودید. حاال هم بگذارید نوبت  خواهرتون خطا کرد، شما که بزرگ 

عزاداری حسن بگذره، من رو ندارم جز به سرسالمتی برای دیدن 

تر از  ها برم... برای پدرت هم دکتر خبر کن. جمیل! تو عاقلزبیدی 

  یت این جمع هرهری رو به دست بگیر تا باز قربانی ندادین.ای، هدا بقیه 

قبل از این دوستان   کهدهد. نگاهش به من خوب نیست، نه آن سر تکان می

  خوبی بودیم.
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  قد هستیم، او کمی پرتر.ایستد. هم کنارم می 

  تونست نباشه، اگر تو شوهر حوریه بودی._ پسرعمو! این قائله می

شوم، فقط کنار رخ نمی در گیرم. رخاش را می نه شاکه  خواهد برودمی

  ست.گوشش کافی

_ حوریه و من سرنوشت جدایی داشتیم، جمیل! خواهرت حسن رو 

 خودش... شر به    ، جز خانواده ندونستخواست، این رو همه  اطراف می می

  پا نکنین با این اگرها و بایدهاتون.

  زند.من را پس می 

  دیگه انداختن..._ شر رو کسای 

  _ جمیل!

  صدای پدرم محکم است، توبیخ دارد.

هانی بگو هنوز خون رعنا خشک نشده برای من. به این  _ از قول من به ام 

ای به جگر گوشه  اون برسه،  زمین که خون زن من ریخته شد قسم! صدمه 

برید  کنم... از خونه  من جمع کنید  این باغ رو با خون خاندانش آبیاری می 

  چرخانید...می  رکانبیرون، هنوز خالد نمرده که چشم به غیض به اَ 

مهابا و  های پدرم، بیمانم با حرفرود و من می جمیل عصبانی می 

  گذشت.بی

  وقت دشمنی نیست... ن_ پدر جان ال
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…؟! به این باغ نگاه کن، سی سال رکاندونی من چند سال دارم، اَ _ می

سر مادرت رو آورد برای عشیره… روی همین  گذشت از وقتی که هاشم 

احمد رو برگردوندم... سی سال، پسر... زنم، عشقم، زمین که آبروی ابو 

  جان من رو... بیا ببین...

  ها را به یاد ندارم، این باغ...خواهد بایستد، این قلبم می 

  رنگ.دهد، سرخهای رز را نشان میبوته 

ها از خون رعنای من به سرخی ین گلجا بود خونی که ریخت... ا _ همین 

گذارم که باشه، پس به من نگو چکار سادگی نخواهد بود، نمی همین زد. به

  باید بکنم...

  صدایش بیش از همیشه صالبت دارد.

  اش. آید و حنیف هم پی محمد می 

هانی کالمی  _ شما دوتا پسر، از من نیستید اگر ببینم با یکی از فرزندان ابو 

نید... همین حاال هم برید بندازینشون بیرون. تا امروز هم صبر  گفتگو ک

پیشه کردم. شاید خدا هدایتشون کنه... برو، محمد... مادرت رو هم بیار 

  حنیف، برو با خدمه دیوانیه رو مرتب کن امشب مهمان داریم. .پیشم

های  ماند. پدرم خیره به گل آمده بودند حرفی بزنند، اما دیگر حرفی نمی 

کند و من وحشت از دست دادن او را  رنگ چیزی زیر لب زمزمه می خسر

  کنم. حس می
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خوام برای زهرا حرف بزنم... کمی از باغ فیلم بگیر...  می جا_ بیا این 

 شود... رعنای من...رعنایش می و خانه  او  جااین 

 

................... 

آشوب و  هم بعد از شب امشب یک نعمت است، آنسکوت نیمه 

های دارم. باالخره بعداز آن ساعتام را برمیصداهای امشب. گوشی وسر

شد.  که گذشت. شاید اگر سعید کنار من نبود این غائله ختم نمی  جهنمی 

شب است و زهرا حتماً خوابیده. فقط یک عکس از تابلو فرستاده است. نیمه 

شود ش می کنم. نهایتنویسم از دلتنگی، اما تهش پاک میبرایش می 

 دارم«.  »دوستت

ای برای  فرستم. زهرا نه فقط روح من که جان تازه هنوز فیلم باغچه را نمی 

  پدرم شده است. 

دم، ها جواب می کنم، شاید کمی کار آرامم کند. به ایمیل تاپ را باز می لپ

 اما ذهنم هنوز در دیوانیه است. 

ان، با تصمیم شورا تا  شده  خاندهانی و پسرانش را برای آبروی ریختهابو 

وقتی دست از این تجارت کثیف بردارند از حضور در هر جمعی از  

های جنسی  عشیره منع کردند. شاید در سایر کشورهای عربی تجارت برده

  عادی باشد، اما در کویت نه.
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دانم بدون شرح نخواهد بود. پدرم با  سرم پر از افکار گوناگون است. می 

  وقالی. من را دور کند از هر قیلکند  تمام توان سعی می 

همیشه   رکانشوم. ابواَ خورشید هنوز طلوع نکرده و من راهی اتاق پدر می 

گیرم، آرام  ترسم اتفاقی بیفتد و تنها باشد. وضو می خوابد و من می تنها می

شنوم خیالم کنم. تنهاست و صدای تنفسش را که می در اتاقش را باز می 

  کند.معجزه می هدفی امهاشود. جوشانده جمع می

شود و محمد است  خوانم و او هنوز خواب است. الی در باز می نماز را می 

و تاریکی اتاق ندیده. او هم  صدا و من را میان سایه خزد، بی که داخل می

  زند.ای روی دست او می دهد، بوسههای پدر را گوش می صدای نفس 

  _ خدا بهت پسری مثل خودت بده، برادر.

  شود. از دیدنم شوکه می 

  ؟جایید_شما هم این

  ، محمد.جابودم... بیا این  رکان_ نگران ابواَ 

  نشیند. کنارم می 

خالد برای ما بهترین پدر  ... شیخ_ وقتی نیستم خیالم جمع به تو و حنیفه  

، اگر پدر پشتش به پسرهاش میادبوده و هست... مهم نیست چی پیش  

  قرص باشه، یعنی دنیا مال اونه.

  دهد.سر تکان می
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گه پسرش روزی تالفی  فهد می دونم... احمد در حق همه جفا کرد. ام_ می

ای که خیر برای پدر نداره،  گه بچه میاره... می رو در این دل شکستن 

ش هم براش خیر نمیاره... مادرم امروز زنگ زد، خیلی سفارش کرد  بچه

دیگه زن پدرمون نیست چنین   کهکه پشت پدر باشیم... وقتی مادر من با این

  فهمم احمد چه کاری کرده.گه... می می

شق رعنا هرگز از دل پدر بیرون  محمد عاشق پدرم بود، اما وقتی دید ع ام

آید و مثل دو دوست با هم گپ  نخواهد رفت نتوانست بماند. هنوز می 

  محمد پدرم را دوست دارد.زنند، اما هنوز اممی

_ شاید پدرمون نتونست جز مادر من عاشق زنی بشه و جور بود به بقیه...  

  هست. اما هرگز به تندی و ناراحتی نبود، برای ما هم بهترین پدر

  آید. شوم و او هم. خورشید باال می بلند می 

  _ محمد! میای بریم صحرا؟

  خندد. آرام می 

رم صحرا، برادر... شما برو. حنیف دست تنهاست. _ من نصف عمرم می 

  گیره، اما...حسن شری دامن ما رو نمیابو   ه  از خانواد

 فهمم.منظورش را می 

............... 

هم در پاییز سرد است. کمی بعدتر سرمای  صحرا، آن  هوای دم صبح 

...  جاست، اما این سوزاننده خواهد آمد. داخل شهرها کمی تعادل بیشتری
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ست، یکی از گرما و یکی از وجه اشتراک تابستان و زمستان سوزانندگی

مثل گذشته نیست، اما  جاسرما. هرچند به لطف علم و صنعت دیگر این 

تفریح است. عرب است و صحرا، با گوشت و    گردی یکبازهم صحرا

  پوست آمیخته. 

سواری بود و  سواری و شترتر که بودم از تفریحاتم اسب جوان

ای از دنیا  کدام گوشهصحرانوردی با ماشین و دوستان معدودی که حال هر

نشین نیویورک شده و  . عاصم که حال ابولطیف است و خوش اندمشغول 

اش ساکن لندن است. سالی یکی دوبار هم را سیخالد که با همسر انگلی

بینیم، نفر سوم عثمان بود، پسر ساکت و آرامی که در سکوت هم از بین  می

  ما رفت. 

  ؟رکانای، اَ _ برای مسابقه با موتور من آماده 

  کند. شود خنجر و افکارم را پاره میصدای سعید می 

  کنی؟چکار می جا_ تو این  

تر زند مهربان اندازد. وقتی موهایش را تیغ نمی ین می خندد و سر پایمی

  رسد.نظر می به

تونستی کجا می جاخالد گفت اومدی صحرا، جز این _ رفتم عماره، شیخ 

  باشی؟ بیا دنبال من کمی تفریح کنیم.

@Vip_Roman



دانم او برنده  دهد. میچرخ مخصوص گاز می چندبار درجا به موتور سه

ام و این هم ماشین راحتی  نوردی نکرده هاست با ماشین صحرااست، مدت 

  نیست.

هایی در ها در صحرا هم مالک دارد که برای تفریح فصل بعضی زمین 

 ها زیبایی صحراست.زنند و همین خیمه سال را با خانواده خیمه می 

ها که بیشتر برای گردشگرها و مسافرهاست توقف  کنار یکی از خیمه 

  شوم.هم به او ملحق می کند برای نوشیدن شیر شتر، من می

دونستی من بهترین جای دنیا هم باشم هیچ  _ مثل شیر مادر لذیذه... می 

بخش  ای بیشتر از این شیر برام لذت جایی مثل صحرا و هیچ نوشیدنی

  ؟رکاننیست، اَ 

ام زمانی بود که  گوید. بهترین اوقات زندگی دانم او چه می خندد و من می می

های وسیع با خانواده برای تفریح چند روزی در خیمه با پدرم و عموها و 

  کردیم.ها سر میانواع تفریح 

های صحرا ها و زیبایی گیرم تا برای زهرا از خیمه ام را به دست میگوشی

  فیلم بگیرم. 

  کنی؟_ داری برای عروس آینده انگیزه ایجاد می

دکان کمی دورتر  ریزد. کومرد شتردار باز هم شیر در لیوان بلور سعید می 

بیش  وها هم کم درحال بازی هستند. مردها درون یک خیمه دور هم و زن

  گردد.آیند، با طلوع خورشید زندگی هم به صحرا برمی روند و می می
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  زهرا

  

به این باغ   ست...؟»سالم، عروس عزیزم... زهرای قشنگم، حالت خوب ه

رین باغ باشه و اون هم تو  کوچک نگاه کن، این باغ یک گل کم داره تا بهت

  آمدپدرشوهر آینده  تو… بهت خوش  رکانممن، من ابواَ  رکانهستی. گل اَ 

 گم.« می

زند، مردی که با یک عصا و لباسی  پیرمرد داخل فیلم برای من حرف می 

ای از بهشت است.  عربی، عبا و دشداشه، یک باغ کوچک زیبا، انگار تکه 

با همان لبخند مهربان  رکانچرخد و اَ می  آید. دوربینها هم میصدای پرنده 

  شود. پدر او...همیشگی دیده می 

  .رکانکند، شبیه اَ ای غلیظ صحبت می به فارسی، با لهجه

کنم از این ویدئوی مهربانانه. چندبار با مادرم و چندین بار خودم بغض می

کنار کسی  ها از بودنت ست که کسانی آن سوی آبام. حس خوبیآن را دیده 

  . انداین حد خوشحال

پر از رنگ   رکانقول اَ دار و به های طرحشوم و یکی از آن لباس بلند می 

سرهایی که او به من هدیه داده است. پوشم، یک شال حریر و گل را می 

خواهم من هم برای مردی که پدر اوست فیلم بگیرم. کمی سخت است  می

  ند. نشیولی محبت این مرد عجیب به دلم می 
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کنم که فیلم را نبینم و  شود تنم به عرق نشسته. مقاومت می کارم که تمام می 

  رکانام برای اَ توانم باشم. تا پشیمان نشده پاک نکنم، بهتر از این هم نمی 

فرستم. او چندین بار تماس گرفته و انگار اگر نجواهای مهربان و  می

کشم تماس بگیرم. اما  می . من اما خجالتاو نباشد چیزی کم دارم  ه  عاشقان

این دو روز خیلی چیزها برای من تغییر کرده، افکارم و احساساتم برای 

  یک مرد.

گوید بیرون از  گیرد. تصویر او می لرزد، اوست که تماس می ام می گوشی

  خانه است.

  _ سالم.

  _ سالم زهور من... خوبی؟! 

  توانم.شود، نمی ی حوصله و دلتنگم« اما نمخواهم بگویم: »نه! بی می

  _ بله.

  شود و کمی اخم دارد. نگاهش دقیق می 

نور و تاریک بود، فیلمی که فرستادی که هستم بی _ فقط »بله«؟ ببین جایی

رو   رکانهای اَ جا رو روشن کرد، چشمو همه جااز خودت شد خورشید این 

  بیشتر.

داهه هم زیبا حرف البگیرد... او فیام میاراده از این توصیفات خنده بی

  زند.می

  نور.و دست نندازین، شما بیرونید و پر _ من
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گوید روی حرف من حرف ها که انگار میکند، اما از آن مدل اخم می

  نزن. 

ده ربطی به بیرون نداره، عزیزم. من یک  _ نوری که به چشمان من می 

  .صبر کنخبر دارم برای تو، ولی چند روز

تر بودیم اصرار  گوید صبر کنم. شاید اگر صمیمی می  شوم، اماکنجکاو می 

  کردم.می

  _ دوست دارم بدونم، ولی خب گفتین صبر کنم.

  …؟جان _ زهرا

  گویم.اراده می آورد. بی هایم میگوید، لبخند به لب خیلی لطیف و آرام می 

 _ جانم.

چشمانش شود و هایش به لبخندی باز می کند و بعد لب یک لحظه سکوت می 

  زند.برق می 

برم... اما  وقت این لحظه رو از یاد نمی _ تو جان منی، زهرا... هیچ 

زودی گیرم از محل تولد خودم... به نورالعینی، حبیبتی... برای تو فیلم می

  هم تعلق داریم.کنم، این یادت باشه... ما بهدوری رو کم می

فکر، تعلق داشتن به   این »ما به هم تعلق داریم« یک حس خاص دارد. یک

کسی و متعلق بودن کسی به تو... شیرین است، کمی انحصارطلبانه.  

  های جدید هم دلشوره دارند هم خوشی، اما...حرف

  ؟رکان_ آقای اَ 
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  شود.رود، و سوار ماشین می راه می 

  ... بگو... بیرون گرم بود.جانم _ ببخشید، زهرا

  ست.آید، مادرم برگشته اصدای در خانه می 

قدر رمانتیک حرف شه اینخواستم چیزی بگم، ولی ... خب، می_ می

کنم، بعد... خب اگه چیزی بشه  خب، من به حرفاتون عادت می ن...؟نزنی

  تونم فراموش کنم.ها نمیدونم تا سالتو ذهنم هست می 

خورد، اوست. مادرم در شود و بعد گوشی زنگ میتصویر قطع می 

  رود.بیند می و او گوشی را در دستم میکنم زند سالم می می

  _ باز هم سالم.

  زند؟کند و زنگ میتماس تصویری را قطع می 

  _ سالم.

  پیچد.بار مستقیم می اش داخل گوشم این صدای بم و مردانه 

_ زنگ زدم تا بهتر گوش بدی و خوب یادت بمونه، َزهور من... برای  

شی، زهرا... به زودی کامالً متعلق به من می به داشتنت حاال هم دیر کردم.  

و دوست داشته باش، از روزی که دیدمت و عاشقت حرفام عادت کن و من

ها رمانتیک نیست، حرف شدم تو متعلق به من بودی، محرم من، گفتن این 

ها فقط رو نگفتم ناراحت باش... این هادل من هست، َزهرتی... اگر این 

  برای تو هست.

................  
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  خوای دنبال کار بگردی؟_ زهرا، نمی 

نیست، یک    رکان. از صبح هیچ خبری از اَ کنم متعجب به مادرم نگاه می 

شب هفته است که رفته و امروز برخالف همیشه که یک پیام نیمه 

 ام.طاقت شدهفرستاد هیچ پیامی درکار نیست و من عصبی و بیمی

  _ چی؟!

ام، او داخل تراس مشغول  جلوی تلویزیون دراز کشیده روی مبل راحتی 

  هایش است.رسیدگی به گل 

خوای بیکار بمونی؟ برای پول نه، برای خودت. زیادی  _ گفتم تا کی می 

  خوای برو یه کالس مثالً عربی یاد بگیر.بیکاری، کارم نمی 

م. اکشد هضم کنم کلمات را. این روزها زیادی در خانه مانده کمی طول می 

دلم برای روزهای پرمشغله  کافه تنگ شده. یعنی علی آن را راه انداخت؟  

  کنم.وقت نبوده. باز به گوشی نگاه می هیچ خبری ندارم، انگار او هیچ 

  زنی؟ از انتظار که بهتره._ چرا بهش زنگ نمی 

ست. برای انگیزی کنم. »انتظار« چه واژه  نفرتحواس به او نگاه می بی

  از ازدواج و عاشق شدن فراری بودم.همین چیزها 

  _ خب، اگه بدش بیاد چی؟ 

  پاش باالی سرم ایستاده.با آب
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شه... برو اتاقت زنگ  یا خوشحال می میادفهمی که بدش _ زنگ بزن، می 

سالته... راستی   ۲۵قدر بیکار و کالفه جلوی چشم نباش، زهرا! بزن... این 

  اره برای مهدش.خانم اسدی گفت به یه کمک موقت نیاز د

زند. مگر فکرم درگیر راضی کردنم برای زنگ زدن است. دلم شور می 

  هم خواهیم بود؟ ما متعلق به  کهنه این 

زنم. با سومین بوق تماس  دهم و زنگ میباالخره شجاعت به خرج می

  آید.آلود او میشود و صدای خواب برقرار می 

  بینم.می _ حبیبتی! فکر کنم رویا 

  دانم خواب است یا...نمی 

  کنم..._ مزاحم خوابتون شدم…؟ قطع می 

وقت... فقط چند لحظه فرصت بده هوشیار بشم. پروازم صبح  _ نه! هیچ 

  زود بود، چند روز بود درست نخوابیده بودم.

دانم هم یک تجربه  جدید و من می گیرد که خواب بوده است، ایندلم آرام می 

  اهم همیشه منتظر اتفاقی بد هستم.در ناخودآگ

  جانم؟ چرا ساکتی؟ _ زهرا

_ نگرانتون شدم، همیشه... خب، فکر کنم شرطی شدم. اصالً فکر نکردم 

  که ممکنه خواب باشید. 

  خندد. آرام می 
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خواستم  _ فَدَیتک )=فدای تو( حبیبتی... ببخش که نگرانت کردم، می 

اومدم ببینمت و فردا برگردم. فقط    سورپرایزت کنم ولی خواب موندم. فقط

  ساعت فرصت بدی، من رسیدم. یک  

  و سرحالی. کند، شوق هیجانی جدید زیر پوستم حرکت می 

  و ببینین؟_ یعنی فقط اومدین من 

وجد هم از کشوری به کشور دیگر به او برای دیدن من آمده باشد، آن  کهاین 

  آیم.می

گیرم، کمی صورت اصالح کنم،  _ فقط برای تو… بگذار برم دوش ب

  عزیزکم… که برای دیدنت سخت دلتنگم... امروز کار زیاد داریم.

کنم و تماس را قطع. با گیرد از لحن صدایش. خداحافظی میام گر می گونه 

روم. مادرم یک پارچه روی زمین پهن کرده است،  هیجان بیرون می 

  بدوزد.  خواهد دامنهایی رنگارنگ؛ می جقهارغوانی با بته 

  ؟جون خواین دامن بدوزین، منیر _ می

  زند.کند و لبخندی مهربان میبادقت نگاهم می

_ آره، عزیزم… دیروز این پارچه رو دیدم، گفتم برات یه دامن کلوش  

 رکاندو ماه دیگه عالیه... اَ بدوزم. پارچه پشمی و لطیفیه برای یکی 

  برگشته؟

  احساس خوبی دارد.زنم، نامش هم  لبخند می 
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گرده. خواب مونده بود...  _ بله. گفت برای دیدن من اومده و فردا برمی

  خواد؟ مامان، گفتین خانم اسدی کمک می 

  زند.برش می 

تون مشخص بشه بهتر سرگرم بشی، کار تابلو رو که  _ آره... تا برنامه 

  تموم کردی.

  ام. روم، هوس میوه کرده سر یخچال می

داشتم. باید   وش باید کمک کنه. اونی نشد که برنامه  رکانتموم که نشده، اَ _ 

گین، بگین به خانم اسدی سر فرصت درستش کنیم... ولی شما درست می

  رم کمکش.می

  ام.احساس سرحالی دارم، انگار انرژی گرفته

  ؟جون بگم، منیر رکان_ به اَ 

  آورد.سر باال می

.. سیاست داشته باش همیشه. مرد رو باید  _ در جریان تصمیمت بذارش.

در جریان گذاشت، کالً همه  آدما رو چون بخوای کسب تکلیف کنی یا  

زنه... وقتی  مشاوره بگیری همیشه هرکی طبق نظر خودش حرف می

  بینی تصمیمت به نفعته، برای احترام در جریان بذارش.می

  نشینم. کنارش می 

  دونی؟همه رو از کجا می _ مامان، این

  کند.های اضافه را مرتب جمع میخندد، پارچه می
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زنه اول نفع گفت زن باید هر حرفی می_ ننه خدا بیامرز، همیشه می 

درنظر بگیره، بعدم جوری حرف بزنه که جوابش نه نباشه، مرد   وخودش

فکر کنه خودش بوده که اختیار داده... ننه مادرشوهر خوبی برای من بود،  

راه بود حرفای قشنگی  رحمتش کنه، وقتایی که حالش روبه  زهرا... خدا

زد، خودش کم سختی نکشیده بود... برو حاضر شو... من عصری می

ش... شب گم آقای صمدی ببره خونه عمه کالس یوگا دارم، زهیر رو می 

 ها.بمونه با بچه 

  دبستانی همون مهدش گذاشتین؟_ پیش 

و  ط استرس کشیدن اون و خودم تر بود، شرای برای من راحت جا_ اون 

  نداشتم برای تغییر جا، کارشونم خوبه.

بوسم. سر باال  اش را می گیرد روی تنم، گونه آید و قد دامن را اندازه می می

  بینم. انگار مادرم کمی غمگین است. آورد ولی لبخندش را مینمی 

  جوری شدی امروز._ مامان، خوبی…؟ یه 

  فاقی افتاده.دزدد، پس اتباز نگاه می 

خوام عروس کنم،  _ خوبم، عزیزم… نگرانی مادرونه... همین... دختر می 

  خدا بخواد.

چسبانم، صدای قلبش  کنم و سر روی کمرش میروم از پشت بغلش می می

  هایش زندگی.بخش است و نفس آرام 

  خوای اصالً بگم نه؟_ می
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  کند.پوستم را نوازش می 

سپارمت به کسی  نگرانی مادرونه  من…؟ وقتی ببینم می خاطر _ چرا؟ به 

  کنه، چرا بگی نه؟که بیشتر از من نه، ولی از خودش بیشتر عزیزت می

  جوری؟_ مامان، چقدر بهش اعتماد داری شما... چه

  شوم.کشاند. خیره  نگاه نگرانش می رویش می من را روبه 

گه. این مرد درست یا غلط  نمی_ بحث اعتماد نیست، حس آدما دروغ  

برای داشتنت تالش کرده. تا حاال اون خوب بوده، از این به بعدش هم  

، مثل همه  ازدواجا، ایرانی و خارجی نداره، هیچ ازدواجی  معلوم نیست

ده...  کنن، زندگی خوب و بد نشون می... آدما تغییر می شده نیستتضمین 

. بدی هم حتماً داره، ولی خیلی وقتا  ببینی، زهرا.. وسعی کن خوبیای اون 

  خوره.شه به خوبیا بخشید... حاالم برو گوشیت زنگ می می

سمت آید. به ام را بردارم که صدای زنگ در می خواهم بروم اتاق گوشیمی

  کنم.روم، از دیدن او در تصویر تعجب میآیفون می 

  کنه؟! چیکار می  جااین  محمود _ مامان…؟! آقا

  اقت، بیرون نیا._برو ات

خیال شدن افتد. رفتار آن روزش نشانی از دوستی و بی ترس به جانم می 

خورد و من  ام زنگ می نداشت. مادرم هم نگفت به او چه گفته است. گوشی

  شود.است. دلم آشوب می  رکانروم، اَ سرعت سراغش میبار بهاین 

  _ سالم.
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  لرزه؟_ چرا صدات می 

قدر عادی نیست که متوجه  دهم، اما انگار این می فقط یک سالم معمولی 

  شود.می

  _ زهراجانم؟ من رسیدم... خوبی؟

  ترسم...زنگ زدن، من ازش می  نال محمود _ نه، خوب نیستم. آقا

  شوم. تر میآید و من نگران هیچ صدایی نمی 

ای هستن. بیرون  بینمشون، نگران نباش. مادرت زن فهمیده _ دارم می 

  کنن. آرامش داشته باش، عزیزم. من پایینم، ولی فعالً نیا.بت می دارن صح

  انتظار دارم بگوید حاضر شو و بیا پایین و این بیشتر برایم استرس داشت.

  گین بیام پایین._ چه خوب که نمی 

کشم که او هست و برای مادرم اتفاقی نشینم. نفس راحتی می روی تخت می 

  افتد.نمی 

زنه، مگر بخواد کاری کنه  آتش زیر خاکستر رو هم نمی _ آدم عاقل که 

  باهاش. هروقت رفت، تو بیا پایین... فکر کنم تموم شد صحبتشون.

  افتد هنوز حاضر نیستم.تازه یادم می 

  _ ای وای! یادم رفت حاضر بشم.

  خندد. کنم می حس می

  شم بیای.اومدن باال، منتظر می جان _ منیر 

  _ رفت؟
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  رسید از اون؟ اومدی برام تعریف کن، عزیزم.ت_ چرا می

  آید.زند و داخل می کنم. مادرم در اتاق را می خداحافظی می

  پایینه. هنوز حاضر نشدی؟ رکان_ اَ 

  آورد.اش را در می انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. روسری

  .محمود خاطر آقا_ شما دیدینش…؟ زنگ زد به من گفت نگران نباشم به 

  شود. هایش درهم می اخم

ره دبی. بهش فکر نکن... محمود هرچی _ اومده بود خداحافظی، داره می 

و نشون نداد... پا  خوب کاری کرد خودش  رکانمباشه شر نیست، عسلم. اَ 

  شو برو زودتر، وقت مردم عزیزه.

های او را فقط کنار کنم، موهایم بافته است و گیره هایم را سریع تن می لباس 

کسی   کهها حس خوبی دارند، این بندم و این گذارم. کمربندش را میر میس 

  هست که برایش مهم هستی.

  دوم.دارم و می کیفم را برمی 

زنون بری تو  ریزون و نفس خوای که عرق_ آهسته برو، عسلم… نمی

  ماشین؟

گوید  خیاطی می بندم صدای چرخبوسم. در را که میاش را می دوم گونه می

اش را فراموش  های مادرانهکند تا نگرانیرم سر خودش را گرم می ماد

  کند.

  بینم.زده به ماشین با آرم هتل می او را تکیه 
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شوم گشاید و من از این حرکت شوکه می هایش را از هم می زده دستذوق 

 گیرد. ام می و خنده 

  که آستیشن را باال  ،رنگ و شلواری سفیدرنگمرد جذابی با کت تک کرم 

زده و یک تیشرت سفید. این تیپ او را ندیده بودم. با این عینک دودی و  

رسم هنوز خندد، وقتی به او می ریش واقعاً یک مرد خاص است. می ته

  گزم.ها، لب می هایش باز است. نگران نگاه همسایه دست

  _ حبیبتی! برای دیدنت رو به هالک بودم، زهرا...

  نشیند.گونه روی بازوهایم می نوازش نهایت دستانش آرام، 

  _ خوبین؟

  پرسم. شده می با نفس حبس 

  بله... بیا سوار شو. ن_ ال

نشیند، با همان روم. او هم از در دیگر می کند و من داخل می در را باز می 

  فاصله  قبل. 

  دارین؟_ چرا عینک رو برنمی 

  اندازد.خندد و سر پایین می می

  ترسی.و ببینی، حتماً از سرخی اونا می امخوام چشم_ نمی 

  کند. دوست دارم عینک را بردارد. راننده حرکت می 

 ترسم یا نه._ بردارین ببینم، می 
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توانم جمع کنم، یعنی ما هردو برای  من هم لبخندم را نمی کهکنم اینفکر می

دارد و سفیدی چشمانش کامالً به  دیدن هم ذوق داشتیم. عینکش را برمی 

  خون نشسته. 

  شه.ترسی، حساسیت هست... تا دو روز دیگه بهتر می _ گفتم می 

گونه چشمانش ملتهب ام، پدرم یک بار این این مدل حساسیت را قبالً دیده 

  هایی که بود.داد و قطره تند با چای آن را شستشو میبود و مادرم تند 

ذاشت، همیشه یرفتیم باال، مامان کمپرس چای مدیدم می _ اگه اولش می 

  ذاره. دارو گرفتین؟برای التهاب می 

ام  کرده  ترماند، انگشتر او را با نخ کوچک نگاهش روی انگشتم خیره می 

  زند، متین و با آرامش.درون شستم بماند. لبخند می 

_ این چند روز نبودنش رو حس نکردم، چون پیش تو بود... باید درستش  

  داری بگو، قراره یک اثر خاص باشه.ای دوست کنم، اگر رنگ دیگه 

شود، حس بدی ندارم از این لمس.  انگشتانش آرام روی دستم کشیده می

  گوید.خواهد بگوید و نمیکشد. انگار چیزی مینفس عمیق می 

  روی یک برج زیبا.ایستد، روبه ماشین می

  _ با من بیا تا هدیه  خودت رو ببینی.

هایی طالیی کند. ورودی سنگ مرمر با رگه آید و تعظیم می نگهبان جلو می 

شود. شبیه یک هتل است، البی و  همه تجمالت گرد میو چشمان من از این 
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یک آبشار دیواری، هوایی خنک و مرطوب. یک نگهبان کنار آسانسور 

  ایستاده. 

  کجاست؟ جا_ این 

  ایستد.روی من میعینک را به چشم زده و روبه 

  مثبت تو._ هدیه  من برای جواب  

رود، طبقه  دوازده  یکی باال می یک هدیه در یک برج؟ طبقات یکی 

  ایستد. می

  آپارتمانه؟ جا_ این 

ست حضور با ایستیم. حس غریبی رنگ می روی یک در بزرگ سیاه روبه 

  او، تنها در یک خانه.

خوام هدیه   زنم. فقط می _ برو داخل، عزیزم... نترس من بهت آسیبی نمی 

  و ببینی.خودت ر

شوم، اما واقعیت این است من  خواند کمی شرمنده میفکرم را می  کهاز این 

هنوز کمی شک دارم. در انگار از قبل قفل نیست، با یک فشار کوچک باز  

ام. با کمی تردید  ست که دیده ایترین خانهشود. در یک کالم باشکوه می

  بندد.روم، در را نمی جلوتر می 

  یه…؟ خیلی قشنگه.خونه  ک جا_ این 

توانم بگویم کسی در آن زندگی  سرم ایستاده، با وجود لوازم می پشت

  کند.می

@Vip_Roman



ام دارد، لبخند به لب دارد. دستانش آرام روی شانه عینکش را برمی 

  کند.نشیند و کمی برای حرکت تشویقم می می

هدیه  من به تو هست و محل زندگی  جاچیز رو…؟ این _ دوست داری همه 

  نام تو هست از چند روز پیش.ما در ایران... سند و همه  اسناد به 

  آید، این یکی امکان ندارد. نفسم بند می 

  کنم؟کنین قبول می _ دیوانه شدین…؟ واقعاً فکر می 

ها خالف  کسی نیست که هدیه گرفتن را دوست نداشته باشد. اما وقتی هدیه 

ام. دانم بد صحبت کرده کند، می شد، دیگر عجیب است. اخم میعرف با

  کنم.دانم انتظار ندارد، ولی احساس حماقت میمی

_نه! نه! دیوانه نیستم. این قرار ما بود، زهرا. نبود؟ گفتم به تو امنیت  

  دم، تو جواب مثبت دادی و من به قولم عمل کردم.می

نهایت شیک  چیز بیام. همه حت کرده رود، او را ناراسمت دیگر سالن می به

از هر چیزی تضمین  و زیباست. حق با اوست، گفته بود امنیت مالی را قبل 

  کند.کند. با دستمال چشمانش را تمیز می می

زیادی لوکس و تشریفاتیه.   جا_ من بد حرف زدم، ببخشید... ولی این 

دریم که ارزش  منظور من این نبود برای من خونه بخرید، من خودم خونه  پ

ندارم... من برای خودتون گفتم    جازیادی هم داره رو دارم. نیازی به این 

سرای جواهر... کنم یه شکارچی پولم... کمربند، گل حس می  نمبله. ال

  تونم قبولش کنم.نمی 
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رود و من روی یک  دهد، فقط همین. به اطراف خانه میفقط سر تکان می

آید  قیمت است. وقتی می یف این مبل هم گران نشینم، حتی پارچه  ظرمبل می 

  ست. صورتش جدی 

  _ از این خونه خوشت نیومد؟

  _ خیلی الکچری و قشنگه...

  _ پس همین کافیه... خونه  ماست.

گردی تمام شده.  شوم، حتماً خانه ست. بلند میلحنش هم مانند صورتش جدی 

  اما...

خوام به من  بار و می همین یک  ... حرفی دارم، فقط جان _ بشین، زهرا

شی که ثروت داره، شغل  احترام بگذاری و یادت نره... تو همسر مردی می 

دونم در ایران چه جور داره و دستی گشاده برای هدیه دادن. من نمی 

ها اگر ثروت و موقعیت داشته باشیم از هدیه برای  هست، اما ما عرب

بازی، خیلی گران و راحت  دل وبریم، با دستشدت لذت می عشق خریدن به

کنیم، حتی نداشته باشیم هم درحد توان... ولی... به من برای  خرج می

  قدر هم در برابر تو ارزشمند نیست، پرخاش و توهین نکن...که اون چیزی

زند، حس یک خاطی را  تنم از جدی بودن کالم و نگاهش به گرمی می

  کند.گوشزد میپرده خطایش را  دارم که او رک و بی 

  _ من...

  .صبر کن برد، یعنیدست باال می
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من دوستت دارم چون شجاع و   ...جانم _ بگذار بقیه  حرفم رو بگم، زهرا

خواهم بود، تو هم  صبور و مهربانی، چون خودت هستی. من با تو مهربان 

کنم، هرچی به تو هدیه کردم با من با صبر و مهربانی باش... خواهش می

 پذیر... چون خواستم و هدیه کردم. فقط ب

کنم… کمی هم بغض، انگار به   پشیمان فقط نگاه می    شدهمثل یک توبیخ 

گونه جدی حرف زدن. حتی عاشقانه حرف زدنش بیشتر عادت دارم تا این

کند، حتی آن محبت نگاهش در چشمان به  لبخندش هم چیزی را عوض نمی 

  خون نشسته. دوست دارم کمی تنها باشم. 

داری…؟ مخصوص  مون رو نگاه کن ببین دوست _ بلند شو، خونه 

 درست شده. رکانعروس اَ 

  هیچ شوقی ندارم. 

  شه بریم؟ چیزا... می    _ ممنون، قشنگن همه 

نشیند، حاال  روی من می آورد و درست روبه یک پاف تزئینی کوتاه می 

  سطحیم.هم

  _زهرتی! به من نگاه کن.

سمت نرمی صورتم را به آید و به ام میانگشتش زیر چانه کنم و مقاومت می 

  آورد. خودش باال می 

_ تو تنها دارایی باارزش من خواهی بود. تو مادر فرزندان من خواهی بود  

ها پول و دارایی نه برای من عشق آورد و نه  و تنها عشق من. این سال
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پس بدون چقدر  آرامشی که با اومدن تو به زندگیم اومد، هدف، انگیزه...

کنم... تر می ها فقط خودم رو آروم عزیز هستی، من با این هدیه رکانبرای اَ 

  ها رو قبول کن، بخند و... من رو ببوس و بغل کن...اون 

کشد متوجه عمق حرفش شوم، فکر . کمی طول می کنم شوکه نگاهش می 

تی  شود، صورتم بیشتر. حخندد، بلند. تنم داغ می بوسیدن او ... می 

  توانم تکان بخورم.نمی 

هات _ نترس، عزیزکم! حاال نه، وقتی رسماً متعلق به من شدی با بوسه

 جبران کن. 

  _ بیدار شو، زهرا.

کند.  تر از همیشه هوشیارم می خواند سریع صدای غریبه که نامم را می 

رود. دستی روی  شدت باال میکنم، ضربان قلبم به ترسیده چشم باز می

  نشیند.میام پیشانی 

  _ منم، حبیبتی… خوف نکن.

ست، لبخندش گسترده  ای بینی نشدهسر روی پای او دارم، موقعیت پیش 

  العمل من.شود از دیدن عکس می

های گرفتم، زیباترین رنگ روی گونه _ کاش از این لحظه عکس می 

  توست.

ام،  بوده  هایم داغ شده. امروز تمام مدت با او در تماسکنم، گونه سر بلند می 

 هم من...! آن
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دانم چقدر مسیر طی  ایم و هوا رو به غروب است و من نمی به خانه رسیده 

  ایم. کرده 

  _ آقا، منتظر بمونم؟

  معلوم است راننده خسته شده، امروز تمام مدت درکنار ما بوده. 

  .صبر کن_

  شویم.پیاده می 

برای امشب هست... من هم سر  ها_ باال رفتی از تغییرات تعجب نکن، این 

  ، برو کمی استراحت کن.میامشب  ۸ساعت 

اش را نگفت. سوار  کند، اما چگونه گفته بود امشب رسماً خواستگاری می

  شویم. نگاهش مستقیم روی من است.آسانسور می

  راشد. رکاناَ   ،_ قراره چی ببینم...؟ شما آدم عجیبی هستین

  خندد.یز می شود و او ردر آسانسور باز می

_ من عجیب نیستم، فقط فکر چنین شرایطی در کل عمرم نداشتم... تو  

  دونی.شدی آرامش دل من و خودت هنوز نمی 

  هایش هم عجیب است. نشیند، تعریف هایم می زده روی لب لبخندی خجالت

سینه و من را که انگار پایم برای  بهدهد، دستوری به در تکیه می یک 

  کند. آمیز نگاه میده است را با لبخندی شیطنترفتن سنگین ش 

 _ پای رفتن نداری یا دل  دل کندن...؟ 

  برو داخل که کلی کار هست برای داشتن تو.
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  رقصد. کند، کلید در دستانم می زند و مادرم در را باز میزنگ در را می 

  _ سالم، خانم بختیاری! زهرا امانت به شما.

کنند و آرام  پرسی می خزم. با هم احوال خل می از بین مادرم و در به دا

ها و وسایلی هستم که به  زنند، اما من بیشتر محو آن سیمحرف می

های رنگارنگ و تنقالت روی  میوه تلویزیون وصل شده، محو آن ظرف

  میز. انگار واقعاً قرار است امشب خواستگاری باشد.

  _ لباسات رو عوض کن بریم آرایشگاه.

خواستم به سوییت  عجیبی دارد، شبیه شبی که فردایش می  لبخندش حس

باالی کافه بروم، دورتر از یک اتاق تا او. انگار سکوت تمام وجود مادرم 

  را گرفته، اما درونش پر از فریاد است اما...

  ...؟ چیزی شده؟منیر _ مامان

رود و من پی او. کاش حداقل زهیر  دهد، سمت اتاقم می فقط سر تکان می

  کرد. بود و هواپیما بازی می 

  ؟!جون  _ منیر

  کند. گردد، نگاهم نمی هایم در دستش برمی با لباس 

_ چیزی نگو، عسلم… بیا فقط پیش بریم... لباسات رو بپوش خیلی کار 

  گردیم.نداره صورتت، زود برمی 

خواهد سرگرم ام. او فقط می گیرم، تازه آرایشگاه بوده هایم را می لباس 

  شود.
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  _ من کار بدی کردم که جواب بله دادم؟

روم و میان آغوش  سمت او می کند، حاال من بغض دارم. بهبا اخم نگاه می 

  حلقه کند. کشد تا دست دورمخزم، کمی طول میاش می نگشوده 

رو... دوست  _ دوستش داری...؟ به کادوهاش نگاه نکنا، فقط خودش 

هام...؟ اگه دستش رو  شه، پدر بچه من می تونی بگی این مرد داری...؟ می 

  داره؟ تنظرت دوستکنی...؟ بهتنت بچرخه حس خوبی پیدا می 

آید، احتماالً دوستش دارم که با فکر کردن به  پیش چشمم می  رکانتصویر اَ 

یادآوری  تر جریان دارد، حس خوبی دارم. از به او خون در تنم سریع 

  مان...های کوتاهمان، اتفاقات داخل خانهتماس 

رو دوست داره، وگرنه   … اونم من منیر _ فکر کنم دوستش دارم، مامان 

  براش؟به نظرتون من چه چیزی سر دارم 

هایش را پاک کنم. اشک زده نگاهش میآیم، خجالتاز آغوشش بیرون می 

  کند.می

نگو، زهرا... تو خیلی چیزها داری که قطعاً تنت آخرین   ووقت این _ هیچ

  تونه باشه... دوستش داری؟هدف یک مرد می 

  _ بله، دارم.

  گیرد.بوسد و میان تنش می ام را می زند، پیشانی لبخندی گشاده می

رو ببینی ولی از ناراحتی اشکم  ه از این به بعد شاید الزم _ پس ادامه بده 

ره که  دخترم داره می  کهست از این نیست، از دل نگرانیه، از غم مادرانه 
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ت بزرگ بچه  کهدونه عاقبتش چیه، از خوشحالی اینبشه زن مردی که نمی 

ساز  ه، خودش زندگی رشده، خانم شده داره برای خودش دنبال زندگی می 

بشه... تو راهت رو برو... فقط همیشه یادت باشه، عسلم... اول خودت رو  

 هاتونجا در نظر بگیر و دوست داشته باش، تا بتونی شوهرت و بچه همه

  دوست داشته باشی... اول خودت. رو

............  

  .خانم _ مبارکه، خوشگل 

ام دخترهایی آمده بودند برای شب آرایشگاه آمده چندین بار شده وقتی به  

  نشستند.آرایشگر می  دست زیر، خواستگاری یا نامزدی یا عروسی و عقد 

کردم من کی و برای چه کسی زیر دست یک آرایشگر همیشه فکر می

روم. مادرم نیز با یک آرایشگر دیگر مشغول است. صدای زنگ  می

 رکانخواهد جواب بدهم، حتماً اَ ی آید، دلم مام از داخل کیف می گوشی

  است. 

  خوای جواب بدی، عزیزم؟_می

  شود. تماس قطع می 

  زنم._ بعداً زنگ می 

 کند. آید، اما او مثل من تعلل نمی بار صدای زنگ گوشی مادرم می این 
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زند، فقط چند جواب  از داخل آینه نگاهش روی من است وقتی حرف می

کار آرایشگر حس کنجکاوی مثل مار میان تنم   دهد و من تا پایانکوتاه می 

  پیچد.می

یک آرایش سبک دخترانه، درواقع بیشتر مرتب کردن و ماسک گذاشتن،  

  کشد. کنم پوست صورتم خنک شده و نفس می احساس می

_ خیلی پوستت براق شد، هر چندوقت نیازه... بدون آرایشم قشنگی، 

  زهرا.

و چند   رکانروم. تماس اَ ام می سراغ گوشیکنم، به از تعریفش تشکر می 

، بیشتر شبیه  هاکنم، جمالت عربی و معنای فارسی آنیکی باز میپیام. یکی 

  آورد. ماند، قشنگ و پر از محبت. آخرین پیام اما نفسم را بند می شعر می

 »زهرا! هرگز لذت یک زندگی آرام رو نخواهی برد.« 

  موبایل یا تلفن هم نیست.شماره ناشناس است، حتی یک شماره   

  _ چی نوشته؟

هایش درهم خواند، اخمدهم. می لرزان گوشی را به دست مادرم می با دستی

 شود.می

  جان... پا شو بریم.سرت بذاره، مامانخواد سربه_ حتماً کسی می 

سمتش  رنگ ایستاده. مادرم به بیرون از آرایشگاه یک ماشین مرسدس سیاه

  رود.می

  زنگ زد گفت با ماشین برید. رکانزهرا! اَ  ،_ بیا
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  کنم.با شک به او و ماشین نگاه می 

  قدمه تا خونه... با بنز بریم؟ _ مامان! دو  

  شود.سوار می 

  _ سوار شو، عزیزم! حتماً صالح دیده.

زند و  این پیام، این با ماشین رفتن برای یک مسیر کوتاه. دلم شور می 

  دهد.انگار سکوتش را ادامه می  مادرم هم

  گین؟! اتفاقی افتاده نمی جون _ منیر 

  کند. راننده همان است که از صبح با ما بود. ماشین حرکت می

  ، عزیزم؟ صرفاً توجه.فته_ چرا باید اتفاقی بی

  رکانکنم همه نگرانن؟ اون پیام چی بود...؟ به نظرتون به اَ _ چرا فکر می

  نشون بدم؟

  رسیم. به در خانه می 

حرف  رکانکم کار دارم. تو هم با اَ _ دوست داری نشون بده... بریم باال یه 

  بزن فکر کنم کارت داشت.

گفت بعد از خواستگاری و جواب بله رسمشون عقد  رکان_ مامان؟! اَ 

  .هکردن

  کند.آسانسور حرکت می

  _ خب، تو چی گفتی؟
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دوزم؛ قشنگ شده با این موهای فرتر  دختر در آیینه می ام را به نگاه خیره 

  از همیشه.

_ میز ناهار رو ترک کردم و کلی راه رفتم، خیلی... اولش ترسیدم، انتظار  

  این حد جدی شدن رو نداشتم، مامان.

  اندازد. کلید به در می 

  _ خب؟ بعدش چی شد؟

بخش آرامش   کنیم. سکوت خانه و بوی خاص آنهایمان را عوض می لباس 

  است. 

حواسی هم خودم تصادف کنم هم بقیه  خاطر بی_ بعدش...؟! نزدیک بود به 

  رو به دردسر بندازم.

شود، چشمانش از ترس درشت. نگاهش را سریع حرکاتش متوقف می 

  چرخاند، دنبال صدمه یا اثری از تصادف.روی من می 

رو عقب کشید...   من سرم بود، پشت رکان... اَ جون _ من چیزیم نشد، منیر

  تمام مدت با من راه اومده بود.

  دهد.موهایم را پشت گوشم می 

جمع برای توی _ باید خدا رو شکر کنم که حداقل یه مرد حواس 

فرستم، گه ماشین براتون می خود نیست میپرت فرستاد... پس بیحواس 

این راه  کنه... خب نتیجه  دونه همسر آینده چقدر رو هوا سیر می نگو می 

  زنن.رفتن چی شد...؟ حتماً امشب درباره  عقد حرف می
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  رود و من پی او.سمت آشپزخانه می به

، انتظارم نداشتم که بیاد، مامان... ولی اون  میاددونستم اون دنبالم _ من نمی 

  کردم، ولی اون کرد.اومد و من حتی ندیدمش... من بودم این کار رو نمی 

  گذارد. کند و دو لیوان کنارش می روشن می کتری برقی را 

  _ و بعد؟

ترسما ولی... خب... چندبار شده که بدون  _ اولش خب ترسیدم، هنوزم می 

فکرمه. پس فکر کنم بعداز عقدم خیلی فرقی بدونم مراقبم بوده، به   کهاین 

  شناسمش.شم، بهتر می نکنه... منم کمتر معذب می 

  رو گرفتی؟_ پس تصمیمت  

  شه بهش اعتماد کرد.بله... فکر کنم می  _

تر  الطیب حالم را خوب گذارد، بوی سنبل را جلویم می  نوشلیوان دم 

  کند.می

کنی، زهرا... از _ ولی باید بدونی داری با یه غیر ایرانی ازدواج می 

فرهنگ دیگه، آداب و رسوم دیگه، اعتقادات متفاوت... من جوری بزرگت  

های  جان... اما روی خودت و خواسته ، مامان نکردم که تعصبی باشی

ت تعصب داشته باش... این ازدواج غربت داره، دلتنگی و  منطقی و زنانه 

های بیشتری هم داره اگه زندگی رو راحت  تنهایی داره، اما حتماً خوشی

ت جایی، هروقتی خونه و خانواده بگیری. فقط بدون هرچیزی شد، هر

  کنارتن... خب؟
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....................  

کم تاریک  گیرم، هوا کم تماس می رکانکنم و با اَ باالخره فرصت می 

  آید و یک ساعتی مانده تا آن ساعت.شب می ۸شود. گفته بود ساعت می

را  « ارکانت» افتادی.  رکانت_ زهرتی...! چه عجب، عزیزم! باالخره یاد اَ 

  من! و من زهرای او هستم.  رکانگوید، اَ با لحن خاصی می

  _ ببخشید هربار خواستم زنگ بزنم کاری پیش اومد... خوبید؟

  خندد، آرام و مردانه.می

رو در اولویت بگذاری   اَرکانت_ عزیزم! من آدم خودخواهی هستم،  

شب   ۸کنی... با منصورخان هماهنگ کردم. برای ساعت ترم میخوشحال

  ه بودی زنگ زدم.حتماً پیش تو هستم... آرایشگا

  _ نتونستم جواب بدم ببخشید... خواستم، ولی خب گفتم آرایشگر... 

  شود باقی حرف از یادم برود. یاد آن پیام باعث می 

  _ آرایشگر چی، عزیزم؟

 ؟! رکان_ اَ 

 .رکان_ جان اَ 

  ها.شورهست جان کسی بودن، میان دل حس خوبی

  ه من رو ترسوند.های شما یه پیام اومده بود ک_ بین پیام

  گفتم.کنم شاید بهتر بود نمی کند و من فکر می سکوت می

  _ چه پیامی، حبیبتی؟
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  کند.گویم و او فقط سکوت می متن پیام را برایش می 

  _ شنیدین؟ شماره نداره، چند تا صفر.

  شود فکر کنم تماس را قطع کرده. سکوت طوالنی او باعث می 

  حبیبتی... انت تسلیم......؟! رکان_ جناب اَ 

دانم نخواهد  ام خوب نبوده و می شود. هرگز عربیاش بلند می صدای قهقهه 

  شد.

  _خدایا... زهرا عربی حرف نزن، عزیزم! من مشغول فکر کردنم.

  گزم.شده، لب می  سرخ

_ من استعداد عربیم زیر خط فقر یادگیری بود... دیگه وسعم در همین  

  دیگه شما به عرب بودنتون ببخشید.طیف در جریان بود، 

  اش در جریان است. خنده 

... تمام خستگی من رفع  جان طبع هستی، زهراقدر شوخدونستم این _ نمی 

 شد، عزیزم… بگذار برم و برای تو آماده بشم، حبیبتی. 

ام ربط بودن کلمات عربی کنم بیشتر متوجه بی تماس را که قطع می 

  کند. طبعی تفسیر می ام را به شوخاستعدادی بی شوم. خوب است که می

عکس اکثر اوقات زده است. مادرم برخان آمده او هم هیجان منصور 

 کند. هایم را چک می آید، لباس رود و می استرس دارد، می 

ها را برای یک ارتباط اینترنتی با کویت حاضر ایستند تا دستگاه دو نفر می 

 یکه میان خواب و بیدارحم، چیزیکنند و من مشغول کشیدن یک طر
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قدر واضح بود که وقتی بیدار شدم باور نداشتم  امروز صبح دیدم. خوابم این 

های خیس و ام. نسیم خنک که از میان علف من میان آن کوه و دشت نبوده 

رنگ  پیچد. تصویر طلوع سرخدرختان با بادی خنک که میان موهایم می

  خواستم پرواز کنم... ... انگار می سنگی بزرگخورشید و من روی تکه

  ...؟ مهمونا اومدن.جان _ مامان

  آیم.سفید کاغذ و زغال بیرون میواز دنیای سیاه 

  نیست؟ رکان_ مهمونا...؟ مگه فقط اَ 

اومدن... البته انگار  رکان_ نه، عزیزم! آقاسعید و یه آقایی از طرف پدر اَ 

خواستن تو هم   رکانولی پدر اَ ها اینه که فقط مردها باشن، رسم عرب

  باشی.

کنم. دلشوره دارم، یک خواستگاری عجیب… البته قبالً  وسایلم را جمع می 

  دهند. ها حتی بدون داماد عقد و عروسی هم انجام می شنیده بودم بعضی 

لباس رسمی عربی به تن دارند.   رکانسعید و اَ شناسم مانند آقامردی که نمی 

 هم با دشداشه و عبا و سربند آمده، سعید هم.  رکانامشب حتی اَ 

کند. مردی که  غافلگیرم می  رکانگیرد که نگاه خیره  اَ ام می یک لحظه خنده 

رسد.  نظر می تر بهسن سعید کمی شاید مسناست هم  رکاناز جانب پدر اَ 

نشینم،  خان و مادرم مینار منصور رم و کپرسی میبعد از سالم و احوال 

 کنم. تلویزیون روشن است و من کنجکاو به صفحه نگاه می 
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یک نفر دیگر هم هست، او را عصری دیدم برای کارهای اتصال آمده  

  بود. 

شود، مثل همیشه مرتب و  کشیده می رکانسمت اَ نگاهم هرازگاهی به 

گر عربی صحبت  مردانه است. جز منصورخان که با سعید و این مرد دی

شود، همان پیرمردی که  کنند، بقیه ساکتیم. تصویر تلویزیون عوض می می

آمد برایم فرستاده بود بازهم میان همان باغ کوچک نشسته  یک فیلم خوش 

  است، دو پسر جوان هم کنارش.

هم. او به عربی اول   جان شوند، من و منیر مردها به احترام او بلند می 

  دهد.خان هم جواب می فهمم، منصور ی زند و من نمحرف می

خالد، بزرگ قبیله  حربی... سمت  هستن، شیخ  رکان_ خانوما… پدر آقا اَ 

حسام  ، محمد و حنیف... و ابو رکانتر جناب اَ راستشون، برادرهای کوچک 

  خالد برای مراسم حضوری به ایران اومدن.به نیابت از شیخ 

لسه  سران اسالمی شده است تا کند. شبیه جمرد برای احترام سر خم می

جلسه  خواستگاری. امروز قوه  طنزم فعال شده. بازهم این نگاه خیره  اوست 

زند و آرام چیزی  هایم را جمع کنم. چشمکی میشود لبکه باعث می 

  فهمم.گوید که نمی می

نور شده،  های من کمتر بیا، چشم، دختر عزیزم! کمی نزدیکجان _ زهرا

  قشنگت رو ببینم.بگذار صورت 
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هوای  وزند، ولی در حال خوبی حرف میخالد فارسی را بهدانم شیخ می

  خورم. هایم کمی جا میشیطنت 

. به منصورخان و  جاستکند، یعنی آن بردار به دوربین اشاره می مرد فیلم 

کنم مراسم خواستگاری کنند. فکر نمیکنم، با اشاره تأیید می مادرم نگاه می 

  توانستم تصور کنم. تر را می این سختاز 

  ایستم.روم، جلوی دوربین میتر می کمی نزدیک 

 ! زهرا رکاناَ ، _ الحول و ال قوت اال باهلل... ماشاءهللا… احسنت به تو 

دم، از جانب  نور به دیده  این پیرمرد آوردی... من به تو قول می  جان،

  تر برای ما و پسرم.پسرم که خوشبخت خواهی شد و هر روز عزیز

آمد، اما این محبت عجیب حال آدم را خوش  از این هم از او خوشم می قبل 

  نرکاگردم... برق نگاه اَ توانم تشکر کنم، به جایم برمی کند. اما فقط می می

  عجیب است، لبخندش دلنشین. 

ها انگار کند با او بروم. صحبت شود و به من هم اشاره می مادرم بلند می 

  مردانه است و به عربی. 

  گن؟فهمم چی می جور که نمی زنن، مامان...؟ این_ چرا عربی حرف می

  کند.چای و قهوه را حاضر می  سینی

انم. نصف رسم ما، نصف  دونه چکار کنه، مام_ منصورخان خودش می 

  رسم اونا... برای عقد هم گفتم راضی هستی.
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جور باشه... آدم کردم این شه...؟ اصالً فکرشم نمی_ مامان، یعنی چی می 

  کنه تو کنفرانس سران اسالمیه یا نشست اُپک...فکر می

اش باال  گیرد صدای خنده جوم. مادرم دست جلوی دهان میناخنم را می 

  نرود.

  زنی پس.گی، همونه هی لبخند می یری، زهرا... راست می _ نم

  دارم.یک شیرینی برمی 

  ، شام خوردن؟جون _ منیر 

  کند.اخمی همراه با خنده می 

  _ تو که گفتی سیرم...

  م شده. _ با این استرس گرسنه 

  آید. های مردانه میصدای خنده 

حاال جمع منصورخان ... جون بشن، منیر وگم عربام خوب اهل خوش _ می

  مجتبی و بقیه مردای فامیل بود همه سکوت.و آقا

گه عربا دورهم خیلی اهل حرف و شوخی و خوشگذروندن _ منصور می 

گه... خدایی،  های مردونه می نشینی هستن، از خاطرات بچگی و شب

هاشون خوبن کویتیا خیلی با زن کهزهرا… اگه رفتار منصور نبود و این 

 کنه ازشون. شدم... منصور خیلی تعریف می ضی نمی وقت راهیچ

  زنم.گازی به سیبم می 

  جور شد؟جور شد این_ من هنوز گیجم، مامان… اصالً چه 
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 خواند. آید که ما را می خان میصدای منصور 

  .جون چه عجب ما رو داخل ماجرا حساب کردن، منیر  –

  کند.خندد و به سینی چای اشاره میمی

فعالً چای بیار، تا اگه فرصت شد قهوه بدیم مهمونا... خوب شد زهیر  _ 

  وروجک نیست.

خورند؟ چای می هادانم آن روم. حتی نمی سینی به دست بعد از مادرم می 

های کادو شده از این خلوت بود، اما حاال پر از جعبه میز وسط پذیرایی قبل 

کنم، آخرین نفر  ارف می افتد. چای را تعمی هااست. نگاه متعجبم به آن 

  دهد. است. بوی عجیب و متفاوتی می  رکاناَ 

  خندی مثل غنچه  شکوفا هستی._ حبیبتی...! وقتی می 

گیرد. نگاه پر از  راست قلبم را نشانه می گوید، اما کلماتش یک آرام می 

  افتم.دهد. یاد سؤال مادرم میمهرش گرمی به تنم می 

راشد را دوست دارم. بیشتر از آن، به او   رکاندوستش دارم؟ بله، من اَ 

  اعتماد دارم.

زند و من سردرگم  حسام بود، خطاب به من به عربی حرف میمرد که ابو 

ها نشسته سوی آبخالد آنکنم. شیخو بقیه نگاه می  رکاناز نفهمیدن به اَ 

یشتر  را ب رکانشود برادران اَ کند، رویم نمیاست و با لبخند به ما نگاه می 

  نگاه کنم. 
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! ابوحسام از جانب من برای تو چند هدیه  خواستگاری آورده،  جان _ زهرا

ها خوشت بیاد، دخترم... ما با پدرت سر مهریه و باقی امیدوارم از اون 

مسائل به توافق رسیدیم. دختر نازنینم... اگر اجازه بدی به من پیرمرد  

بق قرار برای عقد به سفارت برای شما صیغه  عقد رو قرائت کنم و فردا ط

به تو خواهد گفت، مراسم مدتی بعد در خور   رکانبرید... بنا به دالیلی که اَ 

شأن تو و پسرم در کویت هست... اما عروسی طبق خواسته  هردوی شما،  

زودی باشه... آیا به  با هر شرایطی که توافق کردید که به امید خداوند، به 

ت پیغمبر اعظم محمد رسول هللا به نکاح  دی به سنمن این اجازه رو می 

  دربیارم؟ رکانپسرم اَ 

گردد. ما تنهایی حرف نزدیم… من  نگاهم پی تأیید مادرم و منصورخان می 

ایم؟ من و منصورخان حرفی نگفته درباره  ریز انتظاراتمان هیچ  رکانو اَ 

خالد همین امشب کردم شیخایم، فکر نمیمثل پدر و دختر خلوت نکرده 

خواهد که عقد انجام شود. سکوت جمع تمام بار را روی دوش من  ب

دوزم. انگار او هم در منگنه قرار گرفته  اندازد... چشم به مادرم می می

  باشد، نگاهش به منصورخان است. 

کمی صحبت   اَرکانتر اجازه بدید، زهرا و  عنوان بزرگخالد اگر به _ شیخ

  عقد فکر نکرده بودیم.  کنن... ما در این حد زود واقعاً برای

  شود.تر میخان سکوت سنگینهای منصور با حرف
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ها  _ البته که باید حرف بزنن، امشب یا فردا خیلی تأثیری نداره، ما انسان

ای هست و من فقط به  تریم، چرا که چراغ عمر ما لحظه در پیری عجول 

تا به امروز موندم... دوست داشتم عقد   رکانامید خوشبختی و خوشحالی اَ 

  از زبان من برای او جاری بشه. رکاناَ 

سرعت  چیز بهدانم، همه شود که از او زیاد نمی نگاهم میخکوب مردی می 

تر خواهد سریع ود. انگار سرنوشت میررود، خوب پیش می پیش می 

عجیب  باشیم، من با زهرای قبل متفاوتم، نگاه این مرد با آن لبخندش 

  بخش است.اطمینان 

  _ من شرط دارم...

  کنیم._ بگو، دخترم! گوش می 

  دهد.خالد است که زودتر از دیگران واکنش نشان میاین شیخ 

خوام، یه زندگی ساده مثل مامانم برام کافیه، اما  _ من پول و مال نمی 

ه  ... اگرکانمحبتی زندگی کنم پس به من خیانت نکنید، اَ تونم با بی نمی 

دوستم نداشتین دیگه... یه روز... بهم دروغ نگو... بهم گفتین جای 

رو تنها تو دنیایی که   کنیم... قبول، ولی قول بدید من مشخصی زندگی نمی 

همیشه دوستم   کهشناسم ول نکنین، من خیلی هم شجاع نیستم. به این نمی 

ه قول  سختی نکشم... به من جلوی بقی کهداشته باشن عادت کردم، به این 

جوره مراقب من باشی؟ بهم  دین همیشه مثل امروز و روزای دیگه همهمی

  احترام بذارید؟
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او را زیر نظر   ذره  نشیند. نگاهم ذره  دست مادرم نوازشگر روی کمرم می

  دهد. همه منتظر اوییم. چیز را نشان نمی دارد. صورتش هیچ 

، پدرم عاشقش بود، تا به  ها بوداز ایل بختیاری شده_ مادرم یک زن ربوده 

خالد نشستن، درست جایی هست که مادرم  که امشب شیخ امروز هم. جایی 

ها رو اون ها رو نگاه کن، زهرا... همه  ها و درختمرد، اون باغ و گل 

یزرع ریخته بود ساخت. من پدرم فقط چون خون مادرم روی اون خاک لم

اغ رسیدگی کرد... چند روز همیشه شاهد این بودم که چطور پدرم به این ب

قدر برای پدرم باارزش و خاص هست... پیش فهمیدم که این باغ چرا این 

روزی که دیدمت برای بار اول، صورت پر از عشق مادرم رو انگار بعد  

ها دیدم و بعد زهرا رو دیدم... عاشقت شدم... به دنبالت افتادم...  از سال

آخرین لحظه  زندگی عاشق یک زن حاال ولی... من پسر مردی هستم که تا 

ای داشتیم و داریم... اما هر چقدر زندگی سخت هست... ما زندگی پیچیده 

باشه، قلب من فقط برای تو هست... شک نکن که اول و آخر تویی،  

از تو نبوده جز مادرم، بعداز این هم نخواهد بود... اون که تو  زهرا... قبل 

کنه... به روح مادرم قسم  شاد میرو هم  رکانرو خوشحال کنه، قلب اَ 

 شه.خورم اونچه بخوای همون می می

 

 رکاناَ 
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  دوزم؛ خیره، پراسترس.چشم به دهانش می

کند. تمام شب دانم چرا نگاهم نمی خواند، نمی وقتی پدرم صیغه را می 

آمیزش را بین خاطرات امشب  بیگاهش را، لبخندهای شیطنتو های گاهنگاه

   او را.   لحظه ام، لحظه  کرده ثبت 

انتظار این خطبه  عقد را نداشتم، بیشتر از آن انتظار موافقت زهرایم را  

  هم بعد از گریز امروزش که چیزی نمانده بود من را نابود کند.آن

 گوید: بار میشود وقتی برای سومین نفسم حبس می 

 کنی؟« »آیا قبول می 

توانم بخوانم از آن  کند؛ هیچ حسی را نمی میو او باالخره به من نگاه  

  هایش.خرمایی

  کنم.خوام تصمیمم درست باشه... بله، قبول می _ از خدا می 

زنم، فقط  زند، من لبخند نمی رود، او لبخند نمیلرزش دستانم از بین می 

کند و منصورخان کنم نامحسوس نفس بکشم. مادرش گریه می سعی می

هایش  دانم اشک برد و می صورت می  به  درم هم دستدهد، پاش می دلداری 

کند و دوری چقدر در این لحظه سخت است. سعید و ابوحسام  را پاک می 

گویند و مردی که برای کار اتصال ارتباط آمده و فیلم هم از  تبریک می 

  گیرد، سعی دارد چیزی از قلم نیفتد.مراسم می 

  _ مبارک باشه.
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خند. او حاال شرعاً متعلق به من است و حداقل تا زنم و او لببرایش لب می 

  دانم او حاال همسر من است.انجام مراحل قانونی می 

آورد،  ای بیرون می شود و از داخل کیف همراهش جعبه حسام بلند می ابو 

  دانم این هدیه  پدرم است در صورت عقد، غیراز هدایای خواستگاری.می

  مترجم اوست.  دهد، امشب سعیدرا به زهرا می  آن

خالد برای این عقد  ، این سرویس طال و جواهر هدیه  شیخخانم _ زهرا

  هست.

دارم، حتی  زده و متعجبش را دوست کند، نگاه شگفتدر جعبه را باز می 

  زند. مادرش هم لبخند می 

  _ ممنون.

گوید و برق نگاه او حتی از تصویرش معلوم است. خطاب به پدرم می 

و این لحظات فقط برای من پر از شادی نیست، پدرم نیز  دانم امشب می

  نهایت خوشحال است. بی

  .جانم _ ساکتی، زهرا 

داند  اش نشسته و من روی صندلی و احتماالً نمی نفره او روی تخت یک 

  چقدر برای لمس نکردنش در عذابم.

  کند.او همسر من است که حاال حتی نگاه از من دریغ می 

  شه...؟ قراره چی بشه؟می _ بعدش چی 

  انگار هنوز شوکه  این اتفاق و تغییرات است و حق هم دارد. 
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  _ بیام کنارت بشینم؟

  خواهم او را بترسانم. آورد، از سؤالم تعجب کرده، اما نمی سر باال می

  _ بله، البته... بفرمایین.

، او همیشه  اندازه دوست دارمکند. این دختر را بی به کنار دستش اشاره می 

  های ساده است.پر از شگفتی

  نشینم، دستان ظریفش را روی پا مشت کرده. کنارش می 

بار که برام قهوه  هات مخصوصاً یک _ دستات ظریف و قشنگن، انگشت

روز  کردم این دست ظریف و زیبا یک روی میز گذاشتی با خودم فکر می 

  جوره.کردنشون چه  کردم حس لمسگیره...؟ فکر میتو دست من قرار می 

گونه در  ست این آورد. حرکت جالبیهایش را جلو می خندد و دستمی

  دسترس بودن.

  ش فکر کردین؟قدر درباره_ اینا فقط دسته... این 

هایم تعارف دستانش را میان دستخندد، ظریف و دخترانه. بیباز می

ای لحظهمن. به     گیرم. زیادی سرد است میان ُگر گرفتگی دستان مردانه می

  کند.رنگ نگاهش فرق می 

کنه، متعلق به  _ بله، فقط دو دست و ده انگشت، اما آنچه که خاصشون می

به من عاشق نشدی، زهور   قدردونم هنوز اون تو بودنه و حس من... می 

هر چیزی رو خاص   چهشی که اون روز تو هم متوجه می  من... ولی یک 

  کنه تعلق هست.می
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  شود و ملتهب.هایش قرمز می گونه 

  شه؟_ نگفتی بعدش چی می 

  گیرد. شوم، فاصله نمی تر می کمی نزدیک 

دواج،  دنبال یک وکیل رفت برای انجام کارهای مجوز از_ امروز سعید به 

تو با خانواده   کهتر هم هست. این فردا برای قرارداد وقت داد، اما راه ساده 

تر هست... طور سادهبه سفارت بریم... مراحل اون  جابه کویت بیاید و اون 

  تونیم تا وقت عروسی ایران باشیم...ولی اگر بخوای می 

د دست تردیبار بیشود، این ای از موهای پرش مثل همیشه رها میطره 

  برم برای نوازشش.می

گذارم  _ تو انگار برای دلبری خلق شدی، زهرا... نگران چیزی نباش، نمی 

  اذیت بشی، عزیزم.

  پایان شب است و وقت رفتن… و من حسرت او را دارم.

ایم. فردا  زنیم... همه خسته، فردا بیشتر حرف میصبر کن _ فقط کمی 

  دارم.صبح دنبالت میام، اما شب پرواز 

  کند اخمش را پنهان کند.سعی می

  _ زهرا؟!

  _ بله.

  داشتنی.گوید، با خجالت دوستآرام می 

  تونی هرجا با من بیای.داری بعد از این می  _ اگر دوست 
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  اش رنگ تعجب دارد. چشمان خرمایی

  _ من؟

  برم.م رو می _ نه، اشتباه گفتم. همسر دیگه 

  ، انگار شوخی خوبی نبود. چرخدنگاهش بین دو چشمم می 

_ من کاه خوردم. تو تنها همسر منی، اول و آخر، خب...؟ حتماً چند  

بمون،   جاکشه، اگر دوست داری این ای برای اجازه  ازدواج طول می هفته

  یا به خانه  خودت برو یا با من بیا.

  _ ولی ما که عروسی نکردیم.

ر بود؛ مثالً میان تنم، سرش  تکنم، کاش کمی نزدیک دستانش را نوازش می 

 ام.روی سینه 

_ عروسی فقط یک جشنه، ما متعلق به هم شدیم، تا چند هفته  دیگه هم 

رسماً این اتفاق خواهد افتاد، اون خانه به نام تو هست، زهرا… تمام مهریه   

  دم...مدت می تو رو این 

  دونم چی تعیین شده؟ مگه خواستم؟_ مهریه...؟ مگه من اصالً می 

  هم شیرین است. اخمش 

کشم او را، بوی  چسبد، بو می هایم بین دو ابرویش می اختیار لب بی

  ترین برای من. شود بهترین و خاصزندگی… عطر تن او می 

  منی(.   ه_حبیبتی، انتی مالكة کل ما لدی. )=تو مالک تمام دارایی

  _ خب، این یعنی چی...؟ فحشی چیزیه؟
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  خندم. لحنش واقعاً جالب است. فشارم و میمی سرش را به سینه 

کم یاد بگیری، زهرتی… زبان مادری و زبان شوهری... _ تو باید کم 

  فرستم، برو ترجمه کن.برات می 

آورد این دلبرک  چرخاند و زبان بیرون می گیرد، چشم میفاصله می

  های محرم بودنش.برده در این پایان شب و اولین ساعتدل

جور باشه من باید یه دستگاه مترجم همراه حمل کنم، تو بگی  ین _ خب، ا

  و خوب بلدم.اون ترجمه کنه... بیا اصالً انگلیسی حرف بزنیم، من این 

  اندازد، شیطان شده.ابرو باال می 

ها اما یاد بگیر... عاشقانه ؟تر از زبان مادری چه زبانی هست..._ شیرین

  با زبان من زیباتر هست.

ن از او سخت است. قبل صبح که هواپیما فرود آمد حتی فکر دل کند

  کردم تا این مرحله برای داشتن او پیش بروم.نمی 

  حسام خبری نیست.رویم از سعید و ابو به پذیرایی که می 

شه بیاین چند دقیقه من و منصورخان می رکانجان ! آقا اَ _ زهرا، مامان 

  حرف داریم.

من حتم دارم دختری که او بزرگ کرده حتماً  ست و نظیری مادرش زن بی 

  برای من بهترین خواهد بود.

  اندازد. نشینیم. زهرا سر پایین می می هاروی آن هر دو روبه 
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کند که دست زهرا را دربرگرفته. شاید خان به دست من نگاه میمنصور 

  خوانم.خالف رسمشان باشد این نزدیکی، اما چیزی از صورتش نمی

! زهرا  رکانگیم: »جنگ اول بهتر از صلح آخره...« آقا اَ ها میانی _ ما ایر

ازدواج کردم شد دختر   جان دختر همسر منه، اما از روزی که من با منیر 

من... کم نذاشتیم براش... ما تو خوزستان بعد از عقد محدودیت برای  

تو   نشه، حاال بسته به فکر و خانواده... ولی ما الدخترامون زیادتر می 

همسر و محرمته، اما  نکنیم... زهرا شرعاً الاین دوره همچین کاری نمی 

قصد نداریم اذیتتون کنیم... نه خدا راضیه نه   جان قانونی نه... من و منیر

ما... پس خودتون به حکم انسانیت حریم نگه دارید که بعدها باعث آزار  

و هوس تعبیر  کسی نباشه... عشق و عالقه بیشتر از چیزیه که به هوی  

آمد و کنار  وخواستیم حجت رو تمام کنیم... رفت  جان بشه... پس من و منیر 

بینید دیدارتون  هم بودنتون از نظر ما ایرادی نداره، اما حتی اگر می 

رو  تونه بعدها بشه براتون خاطرات بد یا وابستگی و پابندتون کنه، اون می

که هنوز چیزی ثبت نشده، با چند جمله وصل   نمحدود کنید فعالً... ال

 شید... پس همین اول هوای جسم و روح هم شدین و با چند جمله فصل می 

قول رو داشته باشین... وقت برای خوشی و گردش همیشه هست... به 

ها، »رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که  فارس

 آهسته و پیوسته رود...« 
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  زهرا

 

شب است و من هنوز گیج در میان شود، نیمه  گوشی روشن می   صفحه

  ام.هایی که از دیروز صبح طی شد بیدار مانده زمان

  _ حبیبتی! خوابی؟

  انگیز است.او هم بیدار مانده. سکوت خانه وهم 

  دهم.پیامش را جواب می 

راشد، مردی که قرار است پدر فرزندانم باشد و مرد  رکانشوهر من، اَ 

  من.

  ، شما هم بیدارید؟نه_ 

  _ زنگ بزنم؟

  در اتاق بسته است. 

  _ بله.

  پیچد.شود و صدای مردانه و گرمش در گوشم می تماس برقرار می

  _ زهرتی! نخوابیدی چرا؟

  _ خودتونم بیداریدها.

های مرتب و سفیدش را تصور کنم  دندان توانم ردیف خندد، ندید هم می می

  و آن چال گوشه  لبش.
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_ حاضر جواب نباش، حبیبتی… من با فکر تو بیدارم، ولی تو با فکر من 

  باید بخوابی.

  گید؟_ این یعنی دارید زور می 

_ بله، من مرد زورگویی هستم. تو رو سالم و شاداب و بدون خستگی 

  ست.خوابی برای تو خوب نیخوام، بی می

  رود. هم میهایم دراخم

  خوایدم؟_ یعنی مریض بشم نمی 

  کند.ای سکوت میلحظه 

  _ من گفتم این رو؟

  خواید.من و سالم و شاداب می که_ بله که گفتین، این 

خوابی برای تو خوب نیست، سالمتت رو به خطر  _ اما بعداز اون گفتم بی 

  عزیزم.ندازه. من باید مراقب سالمت تو باشم، می

  دود؛ شرم و خوشحالی. حسی زیر پوستم می 

جور فکر کنید. مردا اولش عاشقانه، بعد مالکانه و  _ امیدوارم تا همیشه این 

  شن.توجه می بعد بی 

ام، سکوتش کمی طوالنی  را از دوستانی که ازدواج کردند زیاد شنیده  هااین 

  شود.می

  ...؟! هستید؟رکان_ اَ 

  آید. کند می رها می صدای نفس عمیقی که 
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کردم من مرد حسودی نیستم،  از این فکر میدونی، عزیزکم! قبل _ می

مردی یا  کهحداقل در مورد جنس مؤنث حسود نیستم... اما حاال از این

قدر منفی کردن  مردانی بودن که توجهت رو جلب کردن و نظرت رو این 

  و، زهرا جانم.شدت حسود و مالکم نسبت به تشم... من بههم عصبی می 

تواند سؤال پیچم کند مگر چند مرد در  تواند بگوید کدام مردان؟ می می

  گوید.زندگیت بوده، اما نمی

شوم با چینش کلماتش که  کند و من عاشق این مرد میبازخواستم نمی 

رود و فکر نکنم او بداند که  گوید فقط برای من باش، ذهنت هم. دلم میمی

شود که روزی شاید همین  برد و برایم ثبت می یها مدلم را با همین 

  هایش بشود کلید زندگی من.حس

سالگیم یک  ۱۳دم جز پسری که تو راشد... بهتون اطمینان می  رکان_ اَ 

و کار کنه و طالش  تر که شد برام همون سر به من داد و قول داد بزرگگل 

رو بخره ولی فردای اون روز تصادف کرد و مرد، تا به امروز هیچ  

  مرد همون هم نبود.مردی فکرش تو سرم نبوده... شاید اگر محسن هم نمی

  عاشقش بودی، زهرا؟_ 

ها که یک عشق چندساعته چقدر  روم به این سالپرسد و من می غمگین می 

  ها دور کرد، ترس از دست دادن...من را از تمام مردها و آدم

سالم بود... مهم این نبود که من عاشقش  ۱۳_ شاید چند ساعت... فقط 

ر رفت... بی بودم، مهم این بود که اونم مثل بابام خیلی زود و دردآو
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کرد... سالش بود که بعداز مدرسه کار می  ۱۶یا  ۱۵خداحافظی، اون 

  گم؟!دونین چی می می

کند و مردی که آن سوی شهر  گیرد، سکوت شب هم دو چندانش میدلم می 

  کند.بیدار به من و عشق نافرجامم شاید حسادت می

تو اما فرق _ بعداز مادرم هرگز نتونستم زنی رو دوست داشته باشم... 

درخشید، این باعث شد فردای اون روز باز کردی... لبخندت مثل اون می 

بیام کافه... و بعدش و هربار بیام ایران برای دیدن تو... پدرم گفت اگر  

کنم  دیدمت و من فکر می قسمتی از روح من پیش تو امانت نبود هرگز نمی 

روح من با تو مالقات  که ما نبودیم احتماالً جایی حق با اون هست، زمانی 

  کرد و عاشقت شد و گشت تا روی زمین پیدات کرد.

دانم چند زن در زندگی شانس شنیدن چنین جمالتی را دارند. اما کاش  نمی 

شود،  هایش اول عاشق می که زن با گوش دنددابه تمام مردها یاد می 

  هایش به قلب او راه دارند. بیند، اما گوش هایش میچشم

کنین با این  رو بدعادت می  د شهرزاد و من شاه، دارید من_ شما شدی

  حرفاتون که مثل قصه شیرینه.

  خندد. آرام می 

 تابم، زهرتی. _ بخواب، عزیزم… چیزی به صبح نمونده. برای دیدنت بی 

دانم روم، اما خوب می دانم چند لحظه بعد از قطع تماس به خواب می نمی 

کند و تمام مدت  بخش عمل می ک آرام اش شبیه ی که طنین صدای مردانه 
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بینم و لبخندهایش، او که کنارم دراز کشیده و برایم آرام به  خواب او را می 

فهمم معناهای اشعار خواند، هرچند حتی میان خواب هم نمی عربی شعر می 

 دانم زیباست و دلنشین. را ولی می 

که پیامی  کنم؛ انتظار عجیبی نیست ام را چک می چشم باز نکرده، گوشی 

  شب از او باشد.در نیمه 

  »حبیبتی، زهرا! تصبحی علی عواطفی الجیاشه و حبی الی الینتهی،

  زهرا! ،عشق من

 پایانم شروع کنی.« صبح را با احساسات طوفانی من و عشق بی 

شود… اولین روز از یک تعهد و  آید و دلم گرم می لبم به لبخند کش می 

  زاست اسم او.انرژی تأهل. انگار یک نوشیدنی 

 خیر«»اولین صبح متأهلی شما هم به 

  فرستم.پیام را برایش می 

گوید او  صبح است و شاید خواب باشد، اما جواب پیام او می  ۸ساعت 

  خواب ندارد.

»از روزی که دیدمت، تو به من تعلق داشتی ولی خودت نپذیرفتی،  

 عزیزکم!« 

  . آیداش خوشم میاز این سماجت و زورگویی 

  قدر زورگو باشید، اونم سرصبح.«»نباید این 

  گذارد پیام برسد.لرزد، نمی ام می گوشی
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  خیر.به_ سالم، صبح  

  _ تصبحی علی بیاض القشده و حالوت العسل، زهرتی!

 )=صبحی به سفیدی سرشیر و به شیرینی عسل داشته باشی، زهرای من!( 

کند  گیرم. برایم ترجمه می می دار و کالم سرحالش حس خوبی از لحن کش 

  خندم.و من می 

  . سرشیر و عسل؟ رکاننشنیدم، اَ  خیریبه  _ تا حاال چنین صبح 

تر از سرشیر با عسل آیا هست چیزی؟ اگر کنار من بودی  _ عزیزم، لذیذ 

از بلند  کردم، قبل شدی حتماً کامت رو شیرین می از خواب که بیدار می 

  شدن از تخت.

  خندد.افتم. او هم می برای چندمین بار به خنده می و من 

  خندی، زهرا؟! _ چرا می

  حال چنین توصیفی رو نشنیده بودم._ تابه 

های تو فقط باید از من چنین  تر از عسل... گوش _ نباید هم بشنوی، شیرین 

  چیزهایی بشنوه، بلند شو و صبحانه بخور، تا من هم بیام باهم بریم.

کنم؛ موهایی که بافته نشده، بیشتر شبیه  م در آینه وحشت می از دیدن خود

  ام.شیر نر شده

  _ حبیبتی؟! رفتی؟

  ام.برم. یک زن  شوهرپسند شدهام میدستی میان موهای ژولیده 
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کنم، شبیه شیر  ! دارم تو آینه به رخ زیبای خودم نگاه می جان _ نه، حبیبتی 

  لیر و شیک شدم.توی جنگالی آمازون شدم... اما بسیار د

  آید.نظرم نفسش بند می خندد و به بلند می 

  .رکانزبان اَ _ برای من یک سلفی بگیر، شیرین 

چشم و  کهام، نه این سخن ندیدهمن آدم لفاظ و شیرین  کهدانی؟ نه این می

های بعداز بزرگ شدنم هزاران زوج را  گوش بسته باشم، نه! در تمام سال 

کردند، اما انگار آدم یک  اند یا ادعای عاشقی میده ام که یا عاشق بودیده 

حس درونی دارد. بعضی چیزها حتی اگر برای خودش نباشد هم دل  

وتاب  فهمد. مثالً فالنی که با آب برد، حتی اگر ببیند و بشنود هم می می

ام  رویش است چه حسی دارد. من دیدهدرحال حرف زدن با طرف روبه

کند و لبخند  رویش را لمس می دختر روبه  پسری با لطافت و زیبا دست

دانی جایی کنج دلت که عاشق نیست، ادا  مهربان و عاشقی دارد، اما می 

کنار زنی   فتهرُ و رق و شسته  ام، شق آورد، ولی مردانی را دیده درمی

کنند که  زنند، اما با دقت چیزی را انتخاب می اند، حتی حرف هم نمی نشسته

فهمی این  کند و دقت که می دارد، جوری با احترام رفتار می زن دوست

  اش. پرستد، در سکوت مردانه مرد زن را می 

  شی از انتخابت._ حبیبتی! فقط یه عکس، بعد پشیمون می

ام وحشتناک است با  دانم چهره یک عکس و می کنم.لبخندش را حس می 

  کرده و موهای وزشده.صورت پف 
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  _ من حبیبی تو هستم، قشنگم، تو حبیبتی من... من همین حاال هم پشیمانم.

  لرزد، پشیمان است؟خواهم برایش ارسال کنم که دلم می می

  _ پشیمون؟!

  کنم، شاید هم بغض...مکث می 

دنبال دل تو نیفتادم،  را همون روز که دیدمت به _ بله، زهرتی! پشیمانم چ

  ... عکس رو بفرست، زهرا.هاخیلی زودتر از این 

 هاتواند بیشتر از این در قلب من پیشروی کند؟ این یعنی این مرد چقدر می

  ست.دار خوبی فقط مکالمه است. در قلب من زیادی باز است یا او کلید 

های آمازون،  تا شیر نر میان جنگل  _ بیشتر شبیه یک ماهی بادکنکی شدی

  زهور من...

خندد. تصور ماهی بادکنکی با آن کنم به این تشبیه و او می اعتراض می 

  دربیار.دار است و حرصهای غنچه، خنده لب

    !رکان_ اَ 

کنم بعدها کنار من غیر این از خواب بیدار  _ ای جان شیرین...! غدغن می

  ای لذت بردن از خودت.بشی و فرصت از من بگیری بر

منیر با ترس به  شود. ماه ضرب باز میافتم که در به بلند به خنده می  قدرآن

ام او را ترسانده  دانم چه صدایی حس کرده که خنده کند، نمیمن نگاه می 

  است.

  _ زهرا، مامان! خوبی...؟ فکر کردم جیغ زدی...
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رود  آرامی قربان صدقه میبه رکانسوی خط اَ کنم، آن هایم را پاک می اشک

  مانم و نگاه کنجکاو مادرم.کند. من می و بعد قطع می 

  خندم.می  رکان! از دست اَ جون  _ نه، منیر

  کند.آید و موهایم را مرتب میزند، جلوتر می لبخند پهنی می 

  شه._ دیشب یادم رفت موهات رو ببافم، شونه کردنشون سخت می

قدر زیاد است که دلم گیرم، انرژی درونم آن ر اغوش می اختیار او را دبی

صدا. دستان مادرم دورم هم من! زهرای آرام و بی خواهد برقصم، آن می

  پیچد.می

هات، کم دونه برای گنجشکا و کبوترا بریز که بشه صدقه  خنده _ برو یه 

  عزیزم.

  شم._ مامان! اون واقعاً مرد خوبیه، فکر کنم دارم عاشقش می

شود، عطر موهایش را به  وار روی کمرم باال و پایین میدستش نوازش 

  کشم.سینه می 

ذره این  داشتن بیاد، ولی بذار اون ذره  _ عاشقی یه نعمته بعد از دوست 

 و پیدا کنه، استخراج کنه، توی سینی تحویلش نده. عشق

  برد.روم. موهایم را پشت گوشم میکمی عقب می 

  دوسش دارم؟_ یعنی نگم 

  بوسد.ام را می روی بینی 
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جرعه که جان؟ ولی یادت باشه باید اندازه باشه، جرعه_ چرا نگی، مامان 

طعمش تو دهن بچرخه. بیشتر نشون بده؛ آروم، اما اندازه. مردا  

قدر که برای یه مرد لبخند زن  جستجوگرن، کاشفن... بذار کشف کنه. اون

بدونه با کاراش   کهر مهم نیست، این قداهمیت داره گفتن عاشقتم اون 

  خوایش.کنه... آروم باش، ولی بذار بدونه که می خوشحالت می

دانم برای سنی  . میام تجربهنهایت کوچک و کم کنم بی در این سن حس می 

قدر هم بزرگ نیستم، شاید چون من یک خط مستقیم را برای  که دارم آن 

ام تا یک  و بیشتر یک شاهد و بیننده عجله ام؛ آرام و بی زندگی پیش گرفته 

 غوغاگر.

.................  

دانم  زنند و نمی آید که با مادرم حرف میهای او از پذیرایی می صدای خنده 

هایی را که او داده کنار خندد. گیره قدر راحت میاین  رکانگویند که اَ چه می

نم فقط با دوبار داکنم، اما می زنم. شال را روی سرم درست میموهایم می 

ها رود، ولی حالت وحشی آنتکان خوردن شال باز موهایم مثل فنر درمی

  را دوست دارم. 

  رسی، عزیزم.نظر راحت نمی به جا_ بدون من این 

کند. در را روی  تصویرش پشت سرم در آینه صورتم را به لبخند باز می 

  هم گذاشته. 

  بود. کنم واقعاً یه چیزی کم _ حاال که فکر می
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گیرد. لبخندش  سرم، نگاه از نگاهم نمی کند، درست پشتفاصله را کم می 

بینم که با احتیاط و آرامی  ست، وقتی کنار من است. میهم انگار دائمی 

شوم، نه مگر همسر من اوست؟ به خودم  پیچد. مانعش نمی دست دورم می

  بیگاه او را دوست دارم. وهای گاهگویم؛ لمس دروغ نمی 

  زیبایی، بکر و وحشی. برای منی، زهرا._ 

ست. چانه روی سرم  چسباندم، گرمای تنش جادوییبه خودش می 

ست تعلق به او  گذارم. حس خوبیگذارد، دست روی دستانش می می

  داشتن.

  هم میایم، مگه نه؟_ ما به 

  بندد.کشد و چشم مینفس عمیقی می 

نیستی کنارم. زهرا… دوری  _ باید عطرت رو ذخیره کنم برای وقتی که 

برای من سخت خواهد بود بعداز این، خیلی بیشتر از بیشتر، بیشتر از  

  شدی، همیشه.همیشه، کاش با من همراه می 

  شود.نشاند. نگاهش غمگین می ای روی سرم می بوسه

  کشه که اجازه بدن؟_ مگه نگفتی زیاد طول نمی 

کند و من به باال و چه  نگاه می  گرداند. به پایینسمت خودش برمی من را به 

  های دو جنس. ست بین این تفاوت ظرافتی 

_ بریم امروز برای امضای قرارداد، یک وکیل هست، کار رو جلو  

نگاری و  کنه، فقط برای انگشتندازه. مدارک رو سعید حاضر می می
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کارهای کوچک حضور ما الزام داره... تو نگران اونا نباش، ما فقط امضا  

  یم، بقیه  اون با وکیل من و این آقای جدید هست.کن می

های عربی هم جذاب و قشنگ برم، با لباسهای پیراهنش می دست به دکمه 

  است.

  کنه.ها... همه  مشکالت رو حل می _ پولداری هم خوبه 

های جالبی کند. دکمه اش دور می خندد. انگشتان من را از دکمه آرام می 

  ست، طرح محوی دارد.

  کنه.برای من حتی پول هم کاری نمی  نال_ 

کند، صورتش کمی قرمز است. با تعجب  خندد و من را رها می آرام می 

  رود.ام می کارهمقدمه سمت تابلوی نیمه کنم، وقتی بی نگاهش می 

  خواین بذاریم بعداً بریم؟_ حالتون بده...؟ می 

  پشت به من ایستاده.

 یک لیوان آب میاری؟ _ نه! بریم، عزیزم... برای من 

  دار... گرمای بدنش زیاد بود.ترسم، انگار مریض است و تب کمی می 

خورد اش بگذارم، جا می قدر که دستم را روی شانهوم، آن رتر می نزدیک 

  گردد.و برمی 

  _ تب دارین؟ بذار ببینم.

هایم را دنبال  دارم و او رد دست رنگش عادی شده. بازویش را نگه می 

  اش کامل برسد، کمی عرق سرد کرده.کنم به پیشانی که پا بلند می   کندمی
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  بگم. رنگتون قرمز بود، تب دارین انگار. منیر _ بذار به مامان

زند.  نشیند. برق می شود و چشمانش انگار به نور می تر می لبخندش عریض 

اسیر  ای بعد تنگ میان بازوها و سینه  سفتش گیرد و لحظه مچ دستم را می 

  شوم. می

_ انتی الحمی الذی قتلنی حبیبتی )=تو آن تبی هستی که مرا کشت(... من  

که من مریض   ،شی، عزیزمخوبم، زهرا... با کمی زمان بهتر متوجه می

  نیستم... بیا بریم دیر شد. 

گاهی نگران او را زیر نظر  کنیم و من هنوز هرازاز مادرم خداحافظی می

دانم...  ها از توجه است، نمی ست، شاید این عجیبی  دارم، دوست داشتن حس

شاید مصداق دوست داشتن نیست، شاید فقط خاص شدن و پررنگ شدن او  

  شوم.ام، اما هرچه هست من نگران میدر زندگی 

کند، با هدایت من کنار خودش، دستم را میان فاصله  میانمان را پر می 

  کند. رام نوازش می ازگاهی آگیرد و هر اش میهای مردانهدست

  _ تو چه ماشینی دوست داری، زهرا؟

  پرسد. مقدمه می خیلی بی 

  تونم تفکیک کنم، واقعاً._ من ماشینا رو جز برندشون نمی 

  سرعت؟ چی؟_ بزرگ؟ کوچک؟ متوسط...؟ پر

ای به  کنم. واقعاً عالقههای بیرون می گیج از سؤالش نگاهی به ماشین 

  انگیزتر است.ندارم، نهایت دوچرخه برایم هیجانها ماشین
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_ من راه رفتن و با وسیله  عمومی رفتن رو بیشتر دوست دارم... ولی  

خب، اگر بخوام یه روز ماشین بخرم از اون کوچولوها که مستر بین تو  

  دارم.فیلماش داره خوشم میاد، من کوچیک دوست 

گیرم و از  می فاصله می لرزد. کاش می کنم شانه یک لحظه احساس می

کند  شود سعی میشوم. متوجه نگاهم که می خندد شوکه می می  کهاین 

  هایش را با انگشتانش جمع کند.لب

  _ چیزی شد؟ 

  کشد. در جواب سرم را محکم به آغوش می 

  ماینر دوست داری؟ کوچک._ تو مینی 

به چیزی فقط حاال باشد کسی  کهخندد. نه این فهمم چرا می هنوز نمی 

آمد. با فشار دستانم از فهمم، قبالً هم برایم زیاد پیش می خندد که من نمی می

کند، حتی  گیرم، او هم مثل بقیه حرف زدن من را مسخره می او فاصله می 

  زبان فارسی زبان اول او نیست. کهبا این 

  _ زهرا، ناراحتت کردم؟

  کنم.خندد. نگاهش نمی دیگر نمی 

  _ عزیزم! 

گیرد و من آرام او را رد  کنم، دستم را می راننده را از آینه حس می  نگاه

  کنم. می
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ام که حتی او هم برداشتی غیراز آن  دانم بازهم حرفی زدهگیرد. می دلم می 

ها تعبیر جنسی دارند. اما مشکل از من است یا فکر را داشته و این وقت 

  ها؟آدم

شوم. صدای پیام گوشی می گیرد و من به بیرون خیره کمی فاصله می 

  آید، اوست.می

کنم، اما نگاه او حاال به  دهد. با تعجب نگاهش میکنار من نشسته و پیام می 

  خیابان است.

زنی، زهرتی...؟ من متأسفم که به مزاح گرفتم حرفت »چرا من رو پس می 

  تر از عسل.«نکن، شیرین   طردوقت از خودت رو هیچ  رکانرو. اَ 

ام،  کند. دلش را شکستههم گره خورده و به بیرون نگاه می انگشتانش در 

مردی با این ابهت و جدی بودن، مرد مهربانی که از دیشب همسر من 

  کرد؟ است. اگر مادرم بود چه می 

دهد. دستم را میان گیرم، نگاهش را با تأخیر به من می بازویش را می 

دزد و محکم دستم را بندم. نگاه می ذارم و انگشتانش را می گدستش می 

نشاند. سکوت میانمان هم خوب  ای آرام پشت دستم می گیرد و بوسهمی

  بخش و مطمئن.است، آرام 

دهد که چقدر ماند. ظاهر او نشان نمی بغض ناراحتی او بیخ گلویم می

  تواند شکننده باشد.می
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@novel_gamsor  سندهی نو تلگرام نکیل 

@saba.tork61نستاگرام یا  نکی ل 

 

رسیم، سعید هم منتظر ایستاده. لبخند مهربانی دارد که با  به دفتر وکیل می 

  خورد.زنگ می  رکانشود. گوشی اَ تر هم می دیدن من عمیق 

تر قبل  کهحقیقت این   !جان شدی، زهرا رکان_ خوشحالم که عروس اَ 

ه سختی نباشه برای تو، اما حاال چیزی تو  مخالف بودم برای این عشق... ک

  راه رو درست رفته. رکانفهمم اَ نگاهت هست که می

  شود که انگار عصبانی است. کشیده می  رکانسمت اَ چشمانم به

هایی جز عشق هم داریم، دنیای _ نگران نباش، بنیتی! ما مردها درگیری

 واقعی. 

به من است، خیره و   رکاننگاه اَ کند. سمت ساختمان هدایت می من را به 

  گیج یا شاید شوکه؛ مطمئنم چیزی شده. 

  ست. زند، سعید هم انگار عصبیآرام حرف می 

  ، باید زودتر کار رو انجام بدیم.میادزودی هم به  رکانبنیتی! اَ   ،_ بیا

  کنم، آقاسعید! بذارید باهم بیایم._ صبر می 

 ست. ایستد، اما ناراضی او هم می 

هم انگار  رکانریزد، اَ خنک است، اما عرق از روی پیشانی سعید می هوا 

  زور ایستاده.به
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جوریه،  _ چیزی شده؟ اون عصبانیه یا ناراحت؟ یا فقط لحن کلماتتون این 

  آقاسعید؟

شود، یک لبخند کوتاه. این  های سپیدش با خندیدن او دیده می ردیف دندان 

کامالً کوتاه است و این خطوط  مرد ظاهری خشن دارد، با موهایی که 

  دانم مرد مهربانی ست.روی صورت، اما می 

  زند هم چنین لحنی داره؟_ آیا با تو عربی حرف می 

ست که به زبان خودش  ترین لحن او وقتی گیرد، لطیف هایم رنگ می گونه 

  زند.حرف می

 ...؟ _ پس عصبانیه یا ناراحت

اش مانع  کشد. عینک دودی کمی میهایش را قدم شود.اش تمام می مکالمه 

 توانم چیزی از صورت سختش بخوانم. دیدن چشمانش است، نمی 

دهد. بازهم عربی پیچد و سعید را مخاطب قرار میام می دستش دور شانه

زنند، گویا  بلند حرف می دهد. بلند گوید، اما سعید کوتاه جواب میچیزی می

شویم صدا  ارد سالن می قدر بلند که وشان کرده، آنچیزی عصبانی 

  پیچد. می

  زنید؟ _ چقدر داد می

آیند نیست. هر شوند. یک اتفاقی افتاده، هرچه هست خوشهر دو ساکت می

  کنند خوددار باشند؛ این معلوم است.دو سعی می 

  ها.کنی به حرف زدن بلند ما عرب_ ببخشید، عزیزم! عادت می
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دانم نباید انتظار آن مرد  ساکت شوم. می ماند که حرفش بیشتر به این می 

کنم حاال اگر نبودم کنارش  رمانتیک را از او داشته باشم، ولی حس می

فضا  کهشویم، با این بهتر بود. کمی برایم غریب است. داخل آسانسور می

کنم و آن دو  گیرم. خودم را مشغول گوشی می زیاد نیست از او فاصله می 

  . زنندتر حرف میکمی آرام 

خوانم، دو  داخل اتاق وکیل از آن سروصدا خبری نیست. قرارداد را می 

 دولت برای ازدواج است و وکالت تام برای این      گرفتن اجازه   بار، درباره 

کنم که جدی نشسته است. اند. به او نگاه میام را گرفته کار. انگار انرژی 

م؟ این مرد را یا مرد  شناسم خبری نیست. کدام را باور کنکه می   رکانیاز اَ 

 ساعاتی پیش را؟ 

کند. عینکش را برداشت، چشمانش سرخ است، اما نه  نگاهم را شکار می

که  هازند، از آن لرزد. لبخند می مثل دیروز. دستم برای امضا کردن می

شوم. اگر او همین باشد ست، برای دلگرمی، ولی دلگرم نمی انگار زورکی 

 عربی بود،     دیر نیست، فقط چند جمله  گوید هنوزچه؟ چیزی درونم می 

  صبح چه؟  رکانخواهم، اما اَ شود بگویم نمی می

  _ ایرادی در قرارداد هست، عزیزم؟

کند. من بازهم فرصت برهم زنم، چیزی با این قرارداد تغییر نمی امضا می 

آییم از سعید خبری  دهم. از دفتر که بیرون می زدن دارم. به خودم امید می

  فقط من و او هستیم.نیست، 
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  گیرم.ایستد و من ناخودآگاه کمی فاصله می کنار من، داخل آسانسور می 

  _ به من بگو، زهرا... از من ترسیدی؟

  هایم.رو در رویم ایستاده. سر پایین دارم، مشغول بررسی کفش 

  ؟جان _ زهرا

  کنم.کالفه نگاهش می 

ستین، این آدم یا کسی که  دونم شما کدوم ه_ نترسم، آقای راشد؟ من نمی 

  صبح بودین.

ام. تردید روم، انگار دچار خفقان شدهسرعت بیرون می شود، به در باز می

 افکار من است. من آدم شجاعی نیستم، حتی اهل تغییرات     این همان خوره 

  قدیمی و ساکت و ساکن.   هم نیستم؛ بیشتر شبیه یک خانه

دچار حادثه شده، البته فاضل، پسر برادرم... _ برادرم... برادر بزرگم... 

 من افتاده، زهرا... با من بیا تا    اتفاقات بدی در این یک ماه برای خانواده

 برگردونمت خونه، باید با اولین پرواز برگردم کویت. 

ام. حتماً ناراحت است، حتماً... دنبالش  زند از قضاوتی که کرده تنم یخ می 

دهد. همان ماشین اهی کنم ولی فرصت نمی خواهم عذرخوروم. می می

  جلوی ورودی ایستاده.

  ست. دودی مخفی نگاهش پشت عینک 

رسونه. بعداً  _ به حضور من نیازی نیست، عزیزم! راننده تو رو می 

  کنیم. صحبت می 
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 آخر نهایت کشش عضالت     سرد و نفوذناپذیر است. حتی لبخندش هم لحظه 

خواهم، به  دانستم. این رفتار را نمی نمی صورتش است، به اجبار. من که  

  خورد.غرورم برمی 

روی رم، آقای راشد! کمی پیاده _ ممنون، نیازی به راننده نیست خودم می

  برام الزمه.

  کند.ام می دهم. بغض خفهآورد، شانه عقب می دست پیش می 

  _ با راننده برو، عزیزم... من اوضاع مناسبی ندارم.

کرد، کاش جای این سردی و دور شدن ه من اعتماد می کاش کمی بیشتر ب

کرد که چرا اوضاعش مناسب نیست. ماند و تعریف می کمی کنارم می 

  دل بگیرم این کدورت و سردی را؟ یعنی برایش مهم نیست که برنجم و به 

کنم. چیزی میان صورتش  گرد میخواهم. عقبدهم، نمی سر تکان می

اش، یا لرزش  ضالت لرزان لبش، یا پرش گونه گذارد بروم؛ شاید آن عنمی 

  دانم. دستانش. چیزی هست، می 

  _ بیا سوار شو، عشق من.

  زند.آرام لب می 

  رو بردارید تا سوار بشم. _ عینکتون 

خوام غیض  که می شم و آخرین چیزی _ نه... بیا برو، زهرا... عصبانی می 

  به تو هست، شیرنم.

  گونه است.لحنش دیگر سرد نیست؛ التماس گوید، »نه!« قاطع می
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روم، برایم مهم نیست رانند روی فرمان ضرب گرفته. دست جلو می 

 من     اندازه شود، اما نه به دارم. شوکه می برم و عینک از صورتش برمی می

دانم که  بار از حساسیت نیست، میاش. این از دیدن چشمان به خون نشسته

  ن است.نیست. از فشار برای نگریست

 قطعه کردن، زهرا... فاضل رو، یک طفل. رو قطعه  مه _ برادرزاد

شناسم که فاضل کیست، برادرش کیست؟ من تصورم از  من نمی 

ست که کنار پدرش نشسته بودند، بلوند و  برادرهایش دو پسر جوانی 

دانم فاضل کیست، اما هر که هست یک  نبودند. نمی  رکانسفیدرو، شبیه اَ 

غیر ها هم بهقطعه شده؟ مگر بچه گوید قطعه طفل است. یک کودک که می 

  شوند؟ مگر...ها سالخی میاز جنگ 

کند. نه برای فاضلی که  شود حرفی بزنم، اما نفس یاری نمی دهانم باز می

تا اشک نریزد. برای  کند شناسم، برای مردی که به آسمان نگاه می نمی 

کند، برای کسی که حس  را مشت می هالرزد و آن مردی که دستانش می 

کنم، دست  شود. فقط به سویش قدم بلند می کنم هر لحظه از هم پاشیده می می

خواهم در آغوش بگیرم و آرامش  کنم برای گرفتن دستانش. می دراز می 

  و اما او... حصار تنش هستم    کنم، اما انگار فقط من اندازه 

  ؟! رکان_ اَ 

کند. عینکش را از میان انگشتانم بیرون   ماشین را باز می    بستهدر نیم 

  کشد. می
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خبر باشم از تو، اما نگران  ، شاید چند روزی بیجانم _ برو خونه، زهرا

  من نباش، خب؟

  گوید حالش عادی نیست. لرزش صدایش می

  جوری بذارم بری.این تونمرم... من نمی رم، تنها نمی _ نمی 

  ست روی او. نهایتی پریده است، حتماً فشار بیصورتش رنگ 

  _ حبیبتی! برو تا من برم هتل، با خیال راحت...

کنم،  گردم. خواهش می و تا فرودگاه، بعد برمی میام_ من هم تا هتل  

  .رکاناَ 

  دهد، قبول کرده. کنم، سر تکان میپافشاری می

شود دستم که گاهی محکم فشرده و گاه آرام  دلداری او فقط می سهم من از 

 شود.نوازش می 

  _ حرف بزنم؟

تکه شدن واقعاً حرفش منظور تکه  کهذهنم درگیر است؛ درگیر این 

  ست یا یک اصطالح؟واقعی 

  کشانمش.انگار از میان دنیایی دیگر به این دنیا می

  گیری؟_ اجازه می

  کند. له  بینمان را پر میپیچد و فاصدست دورم می

  _ فاضل، پسر کوچک برادر بزرگ من، احمد هست...
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هایش و  بینم، لرزش لب عینکش را برنداشته، اما لرزش چشمانش را می 

  شود.صدایی که در گلو خفه می 

برم، برای لمس صورتش، مثل مادرم وقتی من غمگینم،  دست پیش می 

دارم، چشم میکند. عینکش را بر می انگشتانش روی صورتم معجزه  

افتد و من همان باال اسیرش  بندد. قطره اشکی از گوشه  چشمش میمی

  کنم.می

  گیرم.اش را می با دو دست صورت مردانه 

گفت: »هر اتفاقی افتاده تو که  بود می منیر _ به من نگاه کن. اگه مامان 

خیس کن ولی... باز مقصر نیستی، کاریه که شده، گریه کن، بالشتت رو 

  دونم دلداری دادن بلد نیستم، ولی من کنارتم.سر پا شو.« می

  زند؛ غمگین، با چشمانی خیس.لبخند می 

ها فرق داره، اما  چیز بین ما عرب شه، زهرا... همه _ شرایط وحشتناک می 

  تو نترس، عزیزم.

م، وقتی  ام، از همان لحظه در اتاق وکیل، از وقتی بیرون آمدیمن ترسیده 

ام، اما هر کدام متفاوت.  ها را با ترس گذرانده گفت چه شده... من تمام لحظه 

دانم منصورخان ریز و درشت  دانم. میترسم از چیزهایی که نمی حاال می

  ...شناسد اما منرا می  رکان اَ    داند، او خانواده را می  هاآن

  کوچک.رسیم سعید ایستاده با دو چمدان به ورودی هتل که می 
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ست؛ عشق نیست، دوست  کنم حس جدیدیدانی؟ حسی که من تجربه می می

چیز جدید است، حتی  داشتن افراطی هم نیست، حتی تعلق خاطر. آخر همه

که حتماً وقتش بود که او بیاید و آمد. حتماً  گویم عجوالنه، چون . نمی رکاناَ 

دل به دریا که  قدر ریسک کنم که گزین آن وقتش بود که من ترسو و دوری 

شناسم، که از سرزمین من  نه اقیانوس بزنم و مردی را انتخاب کنم که نمی 

ست که شاید فقط نیست، نه که نباشد، اما بیشتر وجودش متعلق به مردمانی 

برای من روزی مشتری کافه بودند. پس اگر بگویم یک حس محکم و  

انگیز، که  گفتدار است، نیست. بیشتر شبیه یک جوانه است؛ زیبا و ش تب

که شوی سر از خاک بیرون آورده، درحالی یک روز صبح وقتی بلند می 

  کردی. تو اصالً فکرش را هم نمی 

ترسد، انگار نشیند، انگار او هم میما هرسه ساکتیم. سعید صندلی جلو می 

دانم چندساله اولویت اول نیست، چیزی  تکه شدن یک طفل  نمی ماجرای تکه

  تر.بیشتر و ترسناک

دهد. اما کند. پیام می هایش را رد می بینم که بارها در طی مسیر تماسمی

اش قفل است؛ های مردانهپابرجاست. اما دستم میان دست چنانسکوت هم

  یک راه ارتباط، یک خاطر ایمن. 

هایی در سرزمینی  اش، از برادرش، از اتفاق ترسم بپرسم از برادرزاده می

  شناسم.دیگر که نمی 
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خاطر _ وقتی نیستم لطفاً کمتر بیرون برو تنهایی، از خودت مراقبت کن به 

  جای تو امن هست فکرم آزاد باشه. کهمن نپرس چرا، فقط بگذار از این 

  زند.زند؟ نگاهش به انگشتانم است. لبخند تلخی می با من حرف می

باشی و یک جواهر برای   رکان_ هنوز برای تو حلقه تهیه نکردم. اَ 

  رای خودت نسازی؟زه

کشد. قرار بود خودش بسازد. انگشتر الماس سیاهش را میان انگشت  آه می 

  دهم.شستم نشانش می

  _ مهم نیست، فعالً این هست.

  کند، با حسرت.فقط نگاهم می

کردم. جبران بینی نمی _ من کوتاهی کردم، طرح زدم، اما دیشب رو پیش 

  د.  که نظیرش نخواهد بوکنم، با چیزی می

  خواهم کمی از حال بدش کم کنم.  می

کنه، خیلی سخت نباید بگیرید... من تا _ یه رینگ هم همون کار رو می 

  که گفتین دقت نکرده بودم حلقه نداریم.  نال

  زنه.خالد زنگ می ! شیخ رکان_ اَ 

  افتد پدرش است، همان پیرمرد نازنین.ام و یادم می گردم در حافظهمی

زند، نگاهش به من خیره  گیرد، آرام به زبان خودش حرف میگوشی را می 

کند و من  ام را نوازش می ای از موهای رهاشدهاست. دست آزادش حلقه

  دانم چقدر سخت است عزاداری بدون اشک. می
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مسیر طوالنی فرودگاه دلگیر است، حسی که داخل ماشین هست آن را  

زند. دیگر  ف میا سعید حرشود ب اش که تمام می کند. مکالمه بدتر می 

  جان است، آرام.صدایش بلند نیست، بی 

  بود._ این نباید روز اول ما می 

قدر  حال این گردانم، تابه سر برمی  .کندکنار گوشم زمزمه می 

  هایمان نزدیک هم نبوده.صورت 

  رکانخاطر من صبور باش و اَ دونم چقدر بد بود امروز. به_ فکر نکن نمی

دم برگردم و طوالنی کنارت رو قضاوت نکن، شیرینم. به تو قول می 

  بمونم.

 

 رکاناَ 

 

 »انت الذی ق تل  ابنی، ارکان!« 

  !(رکان)= تو قاتل پسر من هستی، اَ 

ورود به خانه او    ه  صدای فریادهایش کل عماره را پر کرده است؛ از لحظ

  گویند صفیه دیوانه شده. زند. می فریاد می

  _ داغداره، توجه نکن.

ها و مردان عشیره  یک دورهمی غیرمترقبه در دیوانیه. عموها و عموزاده 

  بلند است.  چناناند، فریادهای صفیه هم جمع شده
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  فاضل کجاست؟_ ابو 

و من هنوز باور ندارم   پدرم سر در گریبان دارد، فاضل تنها نوه  او بود

  چنین زخمی را.

_ کسی خبر نداره، از صبح که... خدا صبر بده... فاضل بچه  شیرینی 

  بود...

ترم هاتف است. پدرم مهر پسرعمویم، ابوقحطان، فرزند عموی کوچک

بر لب زده و من همان بدو ورود به دیوانیه آمدم. امشب از رسوم  سکوت

آماده برای جنگ هستند. از محمد و حنیف خبری  خبری نیست. انگار همه  

  خورد، چیزی فراتر از غم در آن است.نیست، نگاهم به نگاه پدر گره می 

  _ یاهللا.

اند، با لباس سوگواری، هنوز  ابوحسن و پسران و برادرهایش دم در ایستاده

  چند روز از مرگ برادرشان نگذشته.

ها  جمع با کمی تا خیر؛ اولین مظنون  شود و من نیز،پدرم به احترام بلند می 

  خاندان زبید است.

حسن! مجلس ما رو نورانی کردین. جا باز _ خیلی خوش اومدی، ابو 

ها دیگر آن حال پرسیروم، احوال واردین. کنار پدر می شود برای تازه می

پرسی هانی نیستند. جمع هنوز مشغول احوال  ابو    قبل را ندارد، خانواده 

ها و ، در این کشور، بزرگان خاندان جاآید. این رئیس پلیس هم می هستند که 
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ها هم مناسبات را رعایت شناسند، حتی دولتی ها همه را خوب می عشیره

  کنند.می 

شود، هرکسی برای دیگری درحال ها کم میای صدای شیون زن لحظه 

شده ام چه دانم در چند ساعتی که نبوده تعریف است و من هنوز کامل نمی 

  است.

! قصد از این مالقات هم برای تسلیت  رکانخالد ابواَ _ برادر عزیزم، شیخ 

گونه دخالتی  بدونید عشیره  زبید هیچ  کهطفل از دست رفته هست و هم این 

در این فاجعه و قتل ناجوانمردانه نداشته و تا لحظه  آخر مثل برادر کنار  

و جنایتی بین ما سابقه نداشته.    حربی هستیم... تا به امروز چنین قتل   عشیره

  موضوع حسن و هانی جدا از این جنایت هست.

ها خیره به یکدیگر  کند. نگاه صدای رسای ابوحسن آن همهمه را ساکت می

  است. فاضل را آخرین بار که دیدم همان دعوای احمد بود و پدرم.

  ...جاستگردین...؟ این دنبال قاتل می _ کجا به

آلود، به من  خراشیده و خون دود، سربرهنه و روییوانیه می فاضل میان دام

کند و برای  نشیند. مویه می کند. موی کنده و زار روی زمین میاشاره می

گوید من قاتل پسرش هستم. سکوت دانم چرا می طفلش زاری. هنوز نمی 

رود پدر و برادرانش نیستند، شوهرش هم.  کنم. کسی سراغ او نمی می

  شود.د تا او را بلند کنند اما بلند نمیآینها میزن
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قاتل فاضل  رکان_ صبر کنید... بلند شو، عروس! از صبح به همه گفتی اَ 

کنه...؟  هست. عزاداری، درست! اما تهمت ناروا زدن داغت رو کم می 

  فاضل؟کجاست ابو 

آید. او را اول نشناختم، قبالً  پدرم سرد و سخت است. مادر صفیه جلو می

  هی بود اما حاال الغر شده است، دیگر آن زیبایی سابق را ندارد.زن فرب

بود،   رکاندونی چرا...! دختر من، حوریه، برای اَ _ خالد! تو بهتر می 

کرد امروز همه داغدار نبودیم... دخترم  نبود...؟ وصیت بود. اگر گوش می 

    بهایی نوه دونه به چه خون مرد، هانی پسرم تکلیفش معلوم نیست، خدا می 

  کردن... به چه گناهی...  ذبحشیر من رو کشتن و عین حیوان 

  کند.ا بد می  نگاه صفیه حالم ر   افتد. برق کینه ها همهمه می بین مردها و زن 

  رکانهانی، حوریه رو خدا بیامرزه و از سر تقصیرش بگذره. اَ _ ام

تونستم دل رضا تقصیری نداشت، من به این وصلت رضایت نداشتم. نمی 

شد،   ذبحهای زنانه مثل حیوان کنم به وصلت پسر زنی که برای کینه 

ه دستشون  هم با کسانی کدونید چطور، اون گناه و تو و بقیه می هم بیاون 

ده... فاضل وارث من بود، نوه  من، و  هنوز بوی خون مادرش رو می 

ها سر  بیشتر از تو و دخترت به من تعلق داشت... شاید این مردها مثل زن 

گذارم اسم  کنار گوش هم ببرن به غیبت، ولی عمری از من گذشته. نمی 

ری کنید  پسر رعنا رو خراب کنید... حاال هم جمع کنید یا طبق سنت عزادا
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ها و پدرش طلب کنید نه  یا از عماره برید بیرون... خون فاضل رو از دایی 

  و از پسر من. جااین 

  خالد..._ تخم این کینه رو تو کاشتی، شیخ 

ها احمد از پشت پوشیه هم قابل تشخیص است. زمزمه نگاه پر از خشم ام 

شکستن حرمت بزرگ ها در دیوانیه و شود؛ خالف رسم است زنبلند می 

  خاندان را.

  ست.پدرم مرد خونسردی 

داری... من خالف قواعد  احمد! خوب حرمت شوهر نگه می_ آفرین، ام 

نبودم، بودم...؟ بذر کینه رو من کاشتم، تو چرا آب دادی و مراقبت کردی  

پرورش دادی تا به بار نشست...؟ بلند شید و برید بیرون، که از من به  

  احمد!رمتی نیست... ام کدامتون حهیچ

  کند. حتی صفیه هم سکوت می 

  ت برو._ به برادرت زنگ بزن، وسایلت رو جمع کن و پیش خانواده 

  _ پدر؟!

احمد را در این  خواهد ام شوم از این حرف؛ او می حتی من هم شوکه می 

   سن طالق دهد؟!

این یک  ترسم فقط دهد. آرام است و من می فهد می عبایش را به دست ام

بینم خیلی آرام و  گیرد، می پوسته باشد. لیوان دمنوش را از دست او می
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ای شود. اشارهفهد سرخ میبوسد و رنگ ام خونسرد روی دست او را می 

  کند.به من می 

  همیشه که کدورت نباید ببینه. رکان_ نترس، حوا جان! اَ 

  شود از شرم.می ای غیب فهد در ثانیه خندد، آرام و متین. ام می

مزاجی _ بعد از رعنا زنی به خوبی حوا برای من نبود. مادرت زن آتشین 

بود؛ دختر صحرا بود و دلیر... نباید حاال بگم، ولی فرصت نشد خوب  

  .دیده ازت استقبال کنم. مبارکت باشه، نور

تر است،  گیردم، پدرم از من کوتاه شوم و او میان آغوشش می نزدیکش می 

  ام.ی به صالبت او ندیده اما مرد

  _ تو خوبی، پدر؟

  بوسم.اش را میکنم، شانه دست دورش حلقه می 

  گی پدرم ضعیف بود؟_ اگر برای تو گریه کنم، نمی 

اش را به بدترین  ایستد از این حجم درد. نوه، قلبم می لرزد هایش میشانه

ع مگوهایش  اند، پسر بزرگش را از فرزندی خلع کرد، میان جموضع کشته 

  گفته شد و باز پدرم ایستاده.

شناسم، مثل شما بودن ترین و بهترین مردی هستین که می _ شما مقاوم

  آرزوی منه.

...! چه وحشتی داشته،  رکانو چند قطعه کردن، اَ رم _ فاضل... بچه

 م...م... بچهبچه
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... و  گریدکند، می گرید. پدرم در خلوتش عزاداری می خواند و می مرثیه می 

  آیند و جمع تکمیل است.ای بعد محمد و حنیف هم میمن هم. لحظه 

  _ احمد چرا نیست؟

همیشه  جاایم. این پدرم با دارو به خواب رفته و ما سه برادر به باغچه آمده 

  خنک است. فاضل عاشق بازی در این محل بود.

  _ چرا بیاد...؟ اگر بمیره حقشه.

  ه بغل، به تخت تکیه داده. شوم؛ زانو ببه حنیف خیره می 

مونه، حتی  خون می خون همیشه پشت همطور حرف نزن، حنیف! هم _ این 

  اگر بدترین باشه.

  خواهم هیزم به تنور عداوت ریخته باشم.نمی 

  نگاهش شرمنده است.

دونم. اما این انصاف نیست چوب خطای احمد رو فاضل بخوره...  _ می

گن... چند  ها نوشتن...؟ همه دارن از این قتل می روزنامه دونی همه  می

. احمد  رن و میان ریز میدن... پلیسا از صبح یک روز دیگه جنازه رو می 

نیست، معلوم نیست کجا سر گذاشته. پدر حالش خوش نیست، اگر شما  

  ندیده بود جسد رو... رکانشد... خوب شد ابواَ نیومده بودید بدتر می 

بیشتر از من با فاضل بودند،   هاگرید. آن گذارد و می زانو می سر روی 

 دردشان هم بیشتر است.

  خزد.مقاومتی میان آغوشم میروم و او بی به سمتش می 
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  ۶ای داشت...؟ فقط شد، فاضل... مگه کی همچین کینه جور می_ نباید این 

  سال داشت.

میرند،  بیماری می گرید، کم عزایی نیست برای یک عشیره. کودکان به  می

کسی کودکی را قربانی   جامیرند، اما اینکودکان برای یک اتفاق می 

  کند.نمی 

شب است و خانه در سکوت. دیگر از فریادهای هیچ زنی خبری نیمه 

احمد با گریه و زاری مشغول جمع کردن  نیست، محمد آمد و گفت که ام 

یک بزرگ عشیره  ترین توهین به  وسایلش است. رفتار این سه زن بزرگ 

فقط حکم  کهشد. اینتر از این بودند مرگشان حتمی می بود. شاید اگر قدیم 

 ست برای یک زن. طالق باشد و طرد از خانه، حکم راحتی 

زند. آخرین نگاهش در فرودگاه، کم مانده بود  دلم برای زهرا پر می 

پشیمانم کند از رفتن. لبخندش، حس لمس کردنش، همسر من... همسر  

عی من و فقط یک روز پس از عقد باید دور از من باشد و این انصاف  شر

  نیست. 

؟   »ماذا أكتُب لك 

عرت ب أن قَلبي َسیَقلَع َمن َمكانَه لیَسَكَن   َو أنا َكلَما حاَولَت أن أكتُب؛ ش 

  َصدُرَك...

  چه برایت بنویسم؟!
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ده  که هرگاه خواستم برایت بنویسم، احساس کردم که قلبم از جایش کن

  خواهد شد تا در سینه  تو بنشیند...«

ام. امروز تردیدی  گفتم رسیده  کهدهم؛ دومین پیام بعد از آنبرایش پیام می 

تر  که در نگاهش بود و آن فرار کردنش از من برایم سنگین بود؛ دردناک

از خبری که گفتند. درد رد شدن، طرد شدن، فقط چند ساعت بعد از جواب  

 مثبتش. 

 بیند. یعنی هنوز من را با دلش نمی این تردید 

چیز من شده و من هنوز هیچی و او هیچ گناهی ندارد در برابر  زهرا همه 

گذارم، حتی  بیند. من برای عزیزترینم کم می مردی که فقط چند ساعتی می 

  ام.خواهم برایش بسازم را تمام نکرده ای که می طراحی حلقه

  کشد.می صدای پیام من را از بین افکارم بیرون

 »اوضاع چطوره؟ خوبین؟« 

  کشد شیرین است.بیدار است و انتظار من را می کهاین 

»چرا بیداری؟ حبیبتی، تو استراحت کن و من جای هردو به خودمون فکر 

 کنم.« می

  ام است.فکر کردن به او تنها قسمت دلنشین زندگی

شدم، شما هم  »نگران شما بودم. گوشی روشن بود پیام دادین بیدار 

  بخوابید.« 
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ها غیر پدرم چه کسی نگران من بوده؟ شاید جز کارمندان و  در این سال

شان نباشد.  های الکچریهایم که نکند منبع درآمدشان و منبع نمایش مشتری

کسی جز پدرم نگران خودم بوده است؟ اما »این نگران شما بودنش«  

که تمام ثروت  ن است؛ چیزی نشیند. حاال کسی هم نگران معجیب به دلم می 

  تواند جایگزینش باشد.و دارایی نمی

 تاب.«کنی و بی »حبیبتی! تو هربار من رو به خودت بیشتر عاشق می

هایی را که دیشب انداخته شده برایم ارسال شده است، حتی فیلم  عکس

را نداشتم در این ظلمات شب و  هامراسم دیشب. اگر ابتکار سعید نبود این 

  ی.تنهای

کنم. دیشب درعین سادگی چقدر زیبا بود،  های او را نگاه می عکس

  هایش که به من است، لبخندهایش.نگاه

چه خبر شده؟ مگه من حاال همسرتون نیستم؟   جاگید اون»به من نمی 

ای که گفتین. واقعاً اون رو  دونم، از بچهچیزی از اطرافیانتون نمی هیچ

 خیلی ناراحتین؟ زنگ بزنم؟«  نتکه کردن؟ چند سالش بود؟ التکه

خوام صحبت کنیم، هیچی.  »من دلتنگ توام، اما درباره  این اتفاق نمی

  کهها رو بشنون و همین حاال هم ناراحتم از این تلخیهای تو نباید گوش 

زنم، ولی هیچ حرفی درباره  اون   این اتفاق فهمیدی. به تو زنگ می    درباره

  نخواهم زد.«
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ام را از دست دادم؛ شاید چون داشت  هنوز بابت دیروز متأثرم که خودداری 

  دادم، او ترسیده بود.رفت. داشتم او را از دست می می

  گه؟« جور هستن، آیا؟ مرد از مشکالت نمی  زن و شوهرها این    »همه

  دارد.گیرم و او با اولین بوق برمیاش را میشماره

  ترین من، خوبی؟_ شیرین

  کند.نفس رها می 

  _ شما آدم عجیبی هستین. حرفتون منطق نداره. چرا...

  ست.بخش اکشم. انگار حتی لحن ناراحتش هم آرام روی تخت دراز می 

های خوب بشنون، زهرا... من به  های تو باید حرف_ گفتم که گوش 

دیگران کاری ندارم، من با خودم عهد کردم اگر روزی عاشق بشم به  

معنای واقعی، اون زن در آرامش باشه. از طرفی شنیدن نامالیمات برای 

  تو جز ناراحتی چیزی نداره.

زیادی خواهد بود، اما   هایباید بداند در این خصوص جدی هستم. سختی

  خواهم از جانب من باشد.نمی 

ها هستم.  جور من فقط شریک خوشی_ ولی این خودخواهی نیست؟ این 

  که ناراحتی...خب، پس منم وقتی 

 تو رو من باید     چیز درباره  اون نکن، زهرا... همه   _ حتی فکری درباره

هست. بگذار  که باعث ناراحتی توترین چیزیبدونم، مخصوصاً کوچک 
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مدیریت این رابطه با من باشه. قانون این هست؛ هرچیزی که تو بخواهی  

  مگر باعث ناراحتی بعدی باشه... من خودخواهم، زهرتی.

  شود، دعوایش کردم؟ سکوتش طوالنی می 

  ؟ نور دیده؟جانم _ زهرا

  آید. هایش می صدای نفس 

  .انرکشی، اَ من عصبانی می ا_ من حرف بدی نزدم که ب

  لرزد. بغض دارد؟ صدایش می 

 من حرف بزنیم و پنج      تعداد اعضا خانواده    _ عصبانی نیستم. بیا درباره 

  زن پدرم. دوست داری؟

  کشد. هینی می 

  کنین؟ پنج تا؟ خدای من... امکان نداره... پنج تا؟_ شوخی می

ن است اش ایگونه شوکه شود. حداقل خوبی گیرد، حق دارد این ام میخنده 

  شود.که حواسش پرت می

های زیادی تو سرت هست که زیادی خصوصی _ بله، پنج تا و حتماً سؤال 

  هستن.

  خندد، آرام. می

  تا بچه؟وقت چندصد_ اون 

  کاری کرده.دونم کم _ پدرم مرد فعالی نبوده، از هر زن یکی. می
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چیزی از او حرف   چه    شب دربارهاش نیمه خالد بداند که نورچشمی شیخ

  زند، طردم خواهد کرد.می

شونه، ولی ازشون خوشم  _ این حرفا درست نیست، زندگی خصوصی

  رسن.نظر می ، آدم مهربونی به میاد

  شود.کردم، پدرم خوشحال می باید این را ضبط می 

  _ پدرم رو بشناسی فکر کنم عاشقش خواهی شد.

  گید؟تون می بقیه  خانواده ارادت دارم بهشون... از  نم_ فکر کنم ال 

  کنم. بندم، او را کنارم تصور می چشم می

تر  _ من چهار برادر دارم؛ احمد اولی هست، من، محمد همان پسر بزرگ 

هاست و فهد رو هم که دیدی. از  کنار پدرم، حنیف که شبیه اروپایی 

های پدرم فقط مادر فهد کنارش هستن. مادر حنیف که جدا شد... مادر  زن

  حمد و محمد هم محل زندگی جدایی دارن.ا

  _ یعنی... خب، جدا؟

دار است کنم. خنده ام و غیبت می های مطبخ نشستهکنم مانند زن حس می

  .رکانهم برای اَ آن

  ؟دیده  کنم. دقت کردی، نورها با تو غیبت می _ مثل زن 

  خندد، دیگر از آن حس ناراحتی خبری نیست.می

شدن  کنن. من توی کافه که بودم پسرا جمع می می _ خب، مردا هم غیبت 

  کردن، علی و دوستاش هم...دور هم و غیبت می 
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  خورد. اش را می جمله 

  _ خب؟

  _ ببخشید، ناراحت شدین؟

  کنم از سؤالش.تعجب می 

  _ نه، چرا ناراحت؟

  کند.من و من می 

  _ خب... آخه از علی گفتم و این چیزا.

کنم. او هنوز ممنوعه است، حتی در  را لمس می اش میان خیال، گونه 

  هایم.خیال

از این بود.  _ عزیزم! تو حاال متعلق به منی، همسر من. حسادت برای قبل

ای به اون نداشتی فقط خاطرات تو محسوب  دونم عالقه  تو وقتی می    گذشته

دیده  کنیم، اما شه... حرفت درسته، ما مردها شاید بیشتر هم غیبت می می

  شه.نمی 

  شه اخبار و اطالعات._ برای شما می 

  شود.صورت خندانش پیش رویم تجسم می 

تر از عسل! حاال برو بخواب. بقیه   _ من حرفم رو پس گرفتم، شیرین 

  معارفه، فردا با عکس و مشخصات هست. 

 

 زهرا
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  کسلی.جان! جغد که نیستی، روز خسته و  _ شبا زیاد بیدار نمون، مامان 

دانم دقیق کی خوابم برد، ولی هروقت بود  زنم. نمیاستکان چایم را هم می

  دانم، شاید تمام شد. خوابیدم یا نمی رکانهای اَ انگار میان حرف

  نظرت چرا کشتن؟رو به  رکان اَ    _ برادرزاده 

از رفتن به منصورخان زنگ زد، مادرم از طریق او خبردار  قبل  رکاناَ 

  شده بود.

ش فکرم درگیره، صبح زهیر  چی بگم؟ یه بچه چه گناهی داره آخه؟ همه_ 

م گرفت. خدا به مادرش صبر بده... خودش چیزی نگفت رو بردم مهد گریه 

  بهت؟

  نوشم.یک جرعه از چای شیرین می 

 این چیزا چیزی     هات دربارهخوام گوش گه نمی گم چی شده، می _ دیشب می

  ... آدم عجیبیه.بشنوه. حتی یک کلمه هم نگفت

  بندد، صبح حتماً برای ورزش بیرون رفته است.موهایش را می 

خواد لوست کنه، جلوی چیزای خوب نایست. حق جور که می_ بذار همون 

 قتل یه بچه بگه...؟ حرفای خوب وقتی    داره، روز بعد عقد بیاد درباره 

م عرق  هست، از بدا دوری کن... من برم یه دوش بگیرم، امروز دویید

کردم. تو هم از فردا تشریف میاری، تا لنگ ظهر خوابیدن نشد کار. به  

   مهد گفتی؟   درباره  رکاناَ 
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  که یادم نیست همین بود.تنها چیزی 

  کنه کی بیاد..._ نه، یادم رفت. فعالً که نیست معلوم نمی

  دهد.می اش اخطار رود، اما با انگشت اشارهاز آشپزخانه بیرون می 

عقدید... منصورخان شرط گذاشتن برای   نشه اطالع ندی... ال_ دلیل نمی 

  اینا، قبول کرده... ولی... بگو.    کار، تحصیل و همه 

تواند باشد. با کسی نمی رکانآید. غیر از اَ ام از اتاق می صدای زنگ گوشی 

ودم  داری برای من نیست. حتی دانشجو هم بزنده شوم، شبکرختی بلند می 

  خواندم.ها درس نمیشب

  کنم.تماس را برقرار می 

  _ بیداری، حبیبتی؟

  شنیدن صدایش دلنشین است.

  داری نیستم.زنده سختی، بله! من آدم شببه _

  خندد.باره بلند می یک به 

  خندین؟_ چرا می

  کند.سرفه می

بیدار  باهم  کههای خلوت خودمون فکر کردم و این _ چیزی نیست، به شب 

  خواهیم بود.

  کنم.زده نامش را صدا می شوم، خجالتاش را متوجه می اشاره

  !رکان_ اَ 
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_ عینی )=نور دیده( واقعیت زندگی همین هست، عزیزم! و قطعاً  

  داشتنی.بخش و دوستلذت

  کشم._ بحث عوض کنیم؟ من خجالت می

ها کنم بیشتر از این میهایش را دوست دارم. فکر خندد و من خنده باز می

ها دانم به این زودی تر، اما می کنم، چیزهایی خصوصیرا با او طلب می 

  نیست.

 تر از من کی برای تو...؟ محرم کشی؟ از من...؟ _ از کی خجالت می

  ش که محرم شدیم..._ یک روزه همه 

  شنود.منیر هم می خندد حتی ماه قدر که بلند می کنم آن فکر می

کشی؟ زهرا، تو بهترینی  زبانم، یعنی چند روز بعد خجالت نمی رین_ شی

  برای من.

  شود.تنم سرد و گرم می 

خوام برم مهد سر خیابون یه مدت کار کنم، از بیکاری خسته _ من می 

  شدم.

  افتم. سکوت جواب حرف من است. دفعه یاد مهد می یک 

  ؟! رکان_ اَ 

  _ جانم.

  نم کمی نور بیشتر بیاید.ز اتاق را کنار می    پرده 

  _ سکوت عالمت رضایته یا مخالفت؟
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چکار کنم. حس خودخواهی و   نتجربه ندارم که باید ال  که_ عالمت این 

وفور داری و  گه نه دوست ندارم کار کنی اگر پول نیاز داری به مردی می 

گه اگر تو با این کار من خواهم داد، اما حس عالقه و دوست داشتنم می 

الی انجام بده و چند حس دیگه... بعد از عروسی با خودم کار  خوشح

  مونی.کنی و بیکار نمی می

جانبه؛ این عادتش را دوست دارم که با  توضیحاتش همیشه زیاد است و همه 

  زند.ریز جزئیات حرف می

رم. موقته، دوست مامانمه مسئولش، کمکش  _خب، پس من از فردا می 

  کنم.

زند  دانم کیست حرف میآید، کارش دارند. با کسی که نمی می صدای کسی 

  شود جواب دهم.گوید: »مراقب خودت باش!« منتظر نمی و فقط می 

خبری نیست، حتی یک پیام،   رکانشود، از اَ تمام روز فکرم درگیر می 

  جواب پیامک را هم نداده. 

  خبر ندارین؟ رکان_ از اَ 

ام، موگیشه را که  نم غذای مورد عالقهتواشود، حتی نمی تحملم تمام می 

. عطر سبزی و سیر و ماهی بیشتر حالم را بد  مادرم درست کرده بخورم 

  کند.می

  چرخد.نگاه متعجب منصورخان از من به مادرم می

  _ نه، عزیزم! چیزی شده؟
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زنم. سردرد دارم، بغض هم کنارش، من آدم این  بشقاب غذا را پس می

  نیستم.چالش 

_ صبح زنگ زد وسط حرف کسی اومد، بی حرفی رفت، اونم که  

  دونم.وضعیتی که من چیزی ازش نمی 

چکد. مادرم دستم را فشار   چشمم می   ای اشک مصرانه از گوشه قطره

  دهد.می

چیزی نیست اتفاقی که  تابی نکن، مامانم. کم خبری خیلی سخته. بی _ بی

  افتاده...

  ؟_ چه اتفاقی، مامی

  کند.های مادرم درهم نگاهش میخورد. اخمزهیر در جایش وول می 

... حاال هم غذات تموم  جون _ گفتم من مامی نیستم، زهیر! مامان یا منیر

  شد برو اتاقت برام یه نقاشی بکش بزنیم دیوار نقاشیا... بدو.

  گوید. اما نه نمی شودآویزان می  هایشلب زهیر 

ته، زهراجان. ما مردا سرمون گرم بشه خودمونم  اف_ از این اتفاقا می

  زنم.زنگ می  سعید ره، اگر تا صبح خبری نشد من خودم به آقایادمون می 

  کند. ام می گذرد کالفهتا صبح چگونه می  کهفکر این

 روی، با من یا منصورخان؟_ میای بریم پیاده 

  دهد برای تأیید. منصورخان سر تکان می
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موقع از  آقا، دوتا بستنی به بدن بزنیم تا اون بریم تا ویتامینه  عباس _ بیا باهم 

  شه.خبر می  رکانماَ 

  زنگ بزنم؟  سعید _ به آقا

  گویند: »نه!«.هردو، باهم می 

شاید ناراحت  ،جانم. هنوز اخالق شوهرت دستت نیست_ فعالً نه، مامان

برو حاضر  زنه.بشه سراغش رو از کسی بگیری، بذار بابات زنگ می 

  شو برید بیرون.

   هیچ کاری را ندارم.   حوصله 

  کنم. ببخشید نگرانتون کردم.کم نقاشی میرم یه _ نه، می 

گویم اگر هم  زنم و تهش می خوانم، بازهم زنگ می کنم، کتاب می نقاشی می

خواهمش، نه او را و نه  گویم نمی دهم. اصالً می زنگ بزند جوابش را نمی 

آید،  رکی را که قرار باشد همیشه نگران باشم. مادرم می هیچ زندگی مشت

دانم چه ساعت است ام. نمی کنم خوابیده آید و من وانمود می منصورخان می

کنم.  سختی باز میام از گریه را به کردههای ورملرزد. چشمام می که گوشی 

ال ام. کالً حخاطر عشق زیادم، انگار یاد تمام اتفاقات بد افتادهنه به 

های  کنم نزدیک پریودم است. کلید این حس راهی ندارم و فکر می روبه 

  فشار داده. رکاندرهم را اَ 

خواهم جواب  افتد. نمی ام می ساعت یک شب است و نام او روی گوشی

  گیرد. بدهم، بازهم تماس مجدد می 
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 این     دم. من خیلی فکر کردم آدم ادامه »زنگ نزنید! جوابتون رو دیگه نمی 

 ابطه نیستم، ببخشید که شما رو هم اذیت کردم.«ر

خواهم او را از دست بدهم،  فرستم. نمی ریزد ولی پیام را می هایم می اشک

  آید. ام. از گریه نفسم باال نمی اما هرگز مثل امروز را نگذرانده 

؟ با دل من این کار رو نکن. پدرم امروز یک  رکان»زهرا جانم! عمر اَ 

رینم. از لحظه  خداحافظی تا همین حاال کنار جراحی داشت، عزیزت

  خالد بودم. حبیبتی، جوابم رو بده.«شیخ

توانست هم باز بهتر است توانست... حتی اگر نمی توانست پیام بدهد، می می

زند و من فقط نگاه  تمامش کنم، من یک بزدلم، یک ترسو. زنگ می 

رم، اما هنوز ناپخته و  ترسم، اما تردید داکنم. من دوستش دارم، اما می می

  نابلدم.

»با من چنین نکن، زهرا. تو همسر منی، محرم من، این روزها تموم  

شن. تو رو کنار خودم خواهم داشت. در آغوش من بخواب خواهی  می

شوی. من هرروز بیشتر عاشق  رفت. با بوسه  من از خواب بیدار می 

تر از عسل  شیرین خواهم بود. ما، کنار هم، روزهای خوب خواهیم داشت. 

، کمی با من مهربان باش. حال من امشب خراب هست، تو  رکانبرای اَ 

 نابودم نکن.« 

گذارم او  دهم، نمی بار جواب می گیرد. اینآورد. باز تماس می دلم طاقت نمی 

  شروع کند.
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دونین از صبح چقدر نگران شدم؟ چقدر زنگ زدم؟ پیام دادم؟ یه  _ می

بود؟ یه پیام دادن چیه؟ اونم ندادین. اصالً فکر گوشی مگه چقدر وزنش  

کشم...؟ اصالً یادتون  کردین من به این چیزا عادت ندارم چقدر عذاب می 

گوشای من خبر بد نشنوه یک کلمه نگفتین ولی از   کهخاطر اینبود که به 

قدر درگیر بودین  خبر گذاشتین...؟ شما که اون و بی صبح، خود صبح، من 

  و انتخاب کنین...؟ ها؟ من کی وقت کردین  

  کهشود این اش می توانم؛ نتیجهدانم نمی کنم آرام حرف بزنم، اما می سعی می

  زند.منصورخان در می

  ! چیزی شده؟ بیداری، بابا؟جان _ زهرا

  ای حرف نزده.کلمه رکانکنم، هنوز اَ هایم را پاک می اشک

  نم.زحرف می رکان_ بله منصورخان! دارم با آقای اَ 

  _ باشه، دخترم.

  آید. داخل نمی 

  شنوین؟ اونا نگرانن..._ می

  کند.نفس رها می 

تونی  دونی حفظ زنی که تمام زندگیته و تو به اجبار ازش دوری، نمی _ می

و پاک کنی و در آغوش بگیری هاش رنزدیکش باشی، لمسش کنی، اشک 

  جامن این  کهن و بهش امنیت بدی چقدر برای یک مرد سخته، زهرا؟! ای

گی آدم این رابطه نیستی و  وجودم بلرزه برای از دست دادن تو، وقتی می
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تونم بهت نشون بدم چقدر برای من مهمی چه درد بزرگیه...؟ من  من نمی 

تونستم تا چند ساعت دیگه پیش تو بودم، اما پدرم سکته کرد و  اگر می 

ین برای من مهم  امروز عمل داشت. تو در سالمتی، تو در امنیتی... ا

  نخواستم... کهبود... نتوانستم، نه این 

  _ فقط...

  ست.لحنش جدی

تونی صبر کنی و برای  ! حرف تمام نشده، عزیزکم... اگر نمی صبر کن_

ترین  من صبوری کنی، اگر با هرچیزی کنار گذاشتن من برای تو راحت 

نداشتنت سر کنم تا هربار  دم با داغ حل... ترجیح می کار هست و اولین راه 

ترین تو من رو با کم  کهتو من رو دوست نداری، زهرا... این  کهدانستن این 

  زنی.دلگیری پس می 

ست و با تمام جدی رکانست، اَ آید. او جدی کند و نفسم بند می تنم یخ می 

اش را  کند، من آمادگی خواستم رابطه را قطع کنم حاال تنم یخ می می  کهاین 

  صدا. بار بی چکد، اینهایم می . اشک ندارم

 _ فکر کن، عزیزترینم... فقط چند دقیقه. 

کنار گذاشتن من واقعاً اولویت  که  دنیا رو داشتم، این    و من بدترین تجربه 

  اول اوست.

آید. حتی فکر خواهم حرف بزنم، حرف بزنیم، اما نفسم سخت باال میمی

نخواستن من است. وقتی فکر  تر ازاو من را نخواهد دردناک  کهاین 
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خواهد و حاال... انگار کسی راه  کنی هرچه باشد تهش او تو را می می

شود، انگار... او هم چنین گیرد، انگار تمام غرورت له مینفست را می 

  هایی را داشت؟ حس

  خوام بخوابم._ من می 

ست که  توانم زمزمه کنم، درحد شنیدن او. اصلش اما این افقط همین را می 

  ...کهکنم این رابطه به تهش رسیده، این کشم، که فکر میخجالت می

  _ زهرتی؟! 

شوم روی تخت،  کنم، گوشی را خاموش و مچاله می تماس را قطع می 

 زده شده.کرده و پس وار. یخ جنین

ای طوالنی، صبح با مادرم برای گریه  گیج و سردرگم، لبریز از غم و آماده 

نگران نشود، اما شاید  کهورزش به پارک رفتیم، فقط برای آن برای کمی 

ای دیگر حرف نزدم، بعداز آن به مهد رفتم. قبالً  جز »بله« و »نه« کلمه 

و من  جاستنیز برای کمک رفته بودم و برایم غریب نبود،. زهیر هم آن

. باورش  ام را نیاوردم تمام مدت سعی کردم به او فکر نکنم، حتی گوشی

خواهد، این رابطه را و من بدون  راحتی گفت من را نمیاست، اما به سخت 

  بفهمم او را دوست دارم.  کهآن

  ، خاله! منیر پشت خطه برو دفتر ببین چکارت داره.جان _ زهرا

   حرف زدن ندارم.    کنم. حوصله تر نقاشی کار میهای بزرگبا بچه

  میام خونه یه یک ساعت دیگه.مریم، بگین اگر کار واجبی نیست _ خاله
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هاست؛ ست. عاشق بچهاندام سنگینی دارد، اما زن فرز و چابکی کهبا این 

  که خودش هرگز نتوانست داشته باشد.چیزی

  _ گفت واجبه، پا شو! منیر رو جون من ننداز.

  روم.ها به دفتر مهد میبا کرختی میان همهمه  بچه 

  ؟جون _ بله، منیر

خواهد روزها بخوابم،  هایی که دلم می حوصله... از آن وقت ام، بی کالفه

  جا.خبر از همه بی

  _ سالم، مامان!

  زهرا، گوشیت رو نبردی؟  –

  به او زنگ زده، یا به منصورخان. رکانحتماً اَ 

  _شارژ نداشت، نیاوردم.

  کند.کمی سکوت چاشنی می

ا پدرش  گوی رکان_ منصورخان زنگ زد گفت بگم نگران نباش، اَ 

  مریضه.

  ام. دانست من با او حرف زدهمنصورخان که می 

  شاءهللا که خوب بشن، من برم به کارم برسم._ ممنون، مامان. ان 

  _ زهرا؟!

  بار.ست این لحنش جدی

  ؟جون _ بله، منیر
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  گی؟_ اتفاقی افتاده؟ به من نمی 

رابطه را تمام کرد؟  راحتی این اتفاق؟ بگویم دامادی که دوست داری، به 

گیری و دلتنگی من فقط گفت با این وضع  بگویم چه؟ بگویم در جواب بهانه 

  تواند باشد؟ که حتی نازم را نکشید؟ که...نمی 

  _ نه مامان، خوبم...

  کنیم._ اومدی صحبت می 

ام. دلم تنهایی و سکوت  وقت تا این اندازه از صحبت کردن متنفر نبوده هیچ

ها، حتی دوری از خودم و افکارم... فکرهایی که ی از آدم خواهد، دورمی

دانم چه زنم نکند از هم بپاشدم. دلم برای او تنگ شده، نمی همان دم پس می 

آیم  شود، اما همین حاال هم در مرز از هم پاشیدند. از مهد که بیرون می می

  و خلوت خود را داشتم،ه هیچ میلی برای رفتن به خانه ندارم. کاش خان

دانم چقدر دیدم... اما... نمی ام خالی بود، کاش... او را نمی  پدری   کاش خانه

قدر هست که هالک و خسته روی جدول، میان روم، اما آن راه می 

  های کنجکاو عابرین. آمد مردم بنشینم، درست زیر نگاه ورفت

اندازم و  ست که خودم را داخل ماشین دربستی می هوا رو به تاریکی 

حد و حصر؛ روی فقط یک غم بزرگ است و بغضی بی این پیاده  حاصل

  بدون نتیجه، حتی تصمیم.

کنم  آید؛ بوی عطر او، بغض می زنم، بوی آشنایی میدکمه  آسانسور را می 

  آورد.یادم میحتی بو هم او را به 
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کنم شوکه  شود و حتی فرصت نمی کلید را در قفل نچرخانده، در باز می 

اش شوم، محکم... و سرم را روی سینه هایش اسیر می شوم، میان بازو

کند و »حبیبتی«  فشارد و شاید صد بار بیشتر نامم را صدا می می

  خواندم.می

  _ کجا بودی؟ کجا؟

  ش کن._ بیاین تو، بعد خفه 

  ! رکاندرخشد، اَ دهد. نگاهش می من را کمی فاصله می 

  _ شما برگشتین؟

  حال را...به های از دیشب تارا، تمام لحظه همه غم رود این یادم می

  خاطر من آمده؟ او به 

  ، من ببرمش با خودم جایی؟ جون  _ منیر

  کنم از میان دست او و در مادرم را ببینم، نگاه خوشحالش...فرصت می

 برگردید. ۱۲_ تا ساعت 

  رویم.می گیرد و از خانه بیرون ام وقتی دستم را می من هنوز شوکه 

هنوز حضورش را باور ندارم وقتی داخل آسانسور، چسبیده به او  

گذارد از او فاصله بگیرم. دکمه را  ام. حس غریبگی دارم، اما نمی ایستاده 

  زند.می

  _ زهرا؟
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. شاید یک خیال است وقتی گرمی  کنم، فقط چند لحظه است.. نگاهش می 

یک خیال بود... وقتی هنوز  کنم. حتماً هایم حس میهایش را روی لب لب

صورتش با من فاصله دارد و من با چشمانی از تعجب گشاد شده، به او  

  ام.خیره

  _ حبیبتی!

  شود.آسانسور می ایستد، در باز می 

  _ مبارکه، زهرا خانم.

دهد. نگاه عجیب فقط سر تکان می رکانزن همسایه است، جلوی در و اَ 

  چرخد.زن بین ما می 

  _ ممنون.

  گویم. زیر لب می 

  خواهد داخل بیاید.خواهیم بیرون برویم، ولی زن همسایه انگار نمی می

  کنم، از بقیه شنیدم.ان؟ ببخشید فضولی می_ شوهرتون خارجی

  _ بله.

کشد. نگاه زن شود برای خروج. دستم را می قدم میاست که پیش  رکاناَ 

  شویم.او دور می هیچ حرفی از همسایه هم دنبالمان است وقتی بی 

  و ول کنین._ دستم

روی خانه نشدم؟  رنگ روبه شود. چگونه متوجه ماشین سیاه در بسته می 

  یک ماشین آشنا.
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_ هرگز... این فقط یک سوءتفاهم زن و شوهری هست، دعوا نکنیم،  

  حرف بزنیم.

  کند و من را به داخل هدایت. در ماشین را باز می 

افتد،  ای نگاهم به صورتش می کنم. برای لحظهمی با حضور راننده سکوت 

هایش بلند و نامرتب است، زیر چشمانش گود افتاده و معلوم است ریش 

مرتب همیشه نیست، موهایش   رکانهاست خوب نخوابیده. او شبیه اَ مدت

  هم آن مرتب بودن را ندارد. 

  _ فرصت برای اصالح نداشتم، ببخش.

  نخوابیدین؟_ چند وقته 

گیرد. زود قضاوت کردم؟ زود تصمیم گرفتم؟ رفتارم ناپخته و  دلم می 

  بزدالنه بود. 

  زند.لبخند آرامی می 

  از خواستگاری، شاید فقط دو یا سه ساعت خوابیدم._ از شب قبل

  شوم.به خیابان خیره می 

بینین؟ برای شما هم جز دردسر و خستگی چیزی نداره این رابطه،  _ می

  منم آدم مناسبتون...

  کند. انگشتانش صبورانه پشت دستم را نوازش می 

  _ به من نگاه کن، زهرا.
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بینم. من آزارش  قدر داغان و درهم می سخت است دل کندن وقتی او را این 

شود، باالتر اگر برود  آدمش قفل می دهم، خودم را هم. نگاهم روی سیبمی

  اشکم سرازیر خواهد شد.

وقت  همه راه رو اومدم که بگم هیچ ا رو فراموش کن، من این _ این فکره

  تو رو رها نمی کنم، زهرا.

  نشیند.هایم میاش روی لب خواهم حرف بزنم که انگشت اشاره می

  کنم._ چیزی نگو، خواهش می 

جا که گفت برای  ایستد آشناست، همانکنم، برجی که ماشین می سکوت می

کند.  شویم، راننده را مرخص می پیاده می من یک واحد خریده، در سکوت

 کند ساکت باشم.خواهم حرف بزنم، اما باز اشاره میمی

های گذشته باز هم دوستش دارم، آدم  به او اعتماد دارم، با تمام ساعت

  شود.خواهم ببینم تهش چه می سرکشی نیستم و ناخودآگاه می 

ر بازو دورم  کنم. داخل آسانسودست در دست او از البی عبور می 

اش حتماً توهم بود. انگشتانش  کنم بوسه پیچد، مالکانه. هنوز فکر میمی

زند با  کند. در پاسخ نگاهم فقط لبخند می روی بازویم را نوازش می 

  سختی باز است. چشمانی که از خستگی به

  .جانم نهایت دوستت دارم، زهرا_ من، بی 

  ...رکان_ اَ 
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کند، باید کالفه شوم و   سکوت قطع می   اشارهحرفم را باز با همان 

کنم. انگار شوم. چیزی بینمان در جریان است، حس میعصبانی، اما نمی 

  ایستد.کند. آسانسور می این سکوت درونم را آرام می 

  کنم، زهرا._ هرگز رهات نمی 

  روم. کشد و من پی او می دستم را آرام می

  ..._ قراره چ

  و آروم باش، بگذار از دلت دربیارم، به روش خودم.  _ تو فقط سکوت کن

  کنم؛ واقعاً دلم از او گرفته است؟ست، فکر میبرای او یک دلگیری 

گذارم که بار قبل حتی فرصت دیدنش را نداشتم. همان  ای می پا به خانه

  از این ترکش کرده بودیم.شکل که قبل 

  تونی به من اعتماد کنی؟_ می

  برای من است. جاگیرم. هنوز باور ندارم این  لوکس می   خانهنگاه از 

  _ چی؟

های ایم میان سالن زیبای آن با کفپوش دهم. ایستاده حواسم را به او می 

  اش. شدهکاریچوبی و سقف منبت 

  _ به من اعتماد داری؟

  ست. سؤال عجیبی 

  _ البته.

  بدون تردید است این جواب. 
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  _ با من بیا.

خواب بزرگ است و درعین سادگی شیک،  رود. اتاق سمت یک اتاق می به

  های سفید و سیاه و طالیی.با ترکیب رنگ 

  کشی، زهرا؟ _ با من روی تختمون دراز می 

کشم از مردی که شرعاً شوهر من کنم. خجالت می نگاهی به او و تخت می 

  است. تختی که برای ماست، او خونسرد است و من...

شوم، یک  آورد. تازه متوجه لباس اسپرتش می را بیرون می  هایشکفش 

کشد، به کنارش ای و شلوار لی روشن. روی تخت دراز می تیشرت سرمه

  کند.اشاره می

دم فقط نگاهت کنم و کمی بخوابم، بیدار شدم حرف  قول می . زهرا ،_ بیا

  بزنیم.

  ام.وقت با او تنها جایی نمانده شود. هیچتنم گرم می 

  شما بخوابین..._ 

 _ فقط کمی، لطفاً. 

  گوید. خیلی مظلوم می 

  _ دیشب گفتین...

رنگش زیباست، هرگز چشمانی به  های سیاهایم. مردمک به چشمان هم خیره

  ام. این سیاهی ندیده 
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خوام اولویت اولت حذف کردن من از زندگیت باشه، _ فقط گفتم که نمی 

گذارم... تو حتی فرصت ندادی که حرف نمی عزیزم! فراموش کردم بگم  

گردم... بیا  بزنیم، زهرا... من اومدم که حضوراً بهت بگم و صبح برمی 

  کنارم، زهور من.

دانم حتی اگر پافشاری هم کنم او را تا  دوست ندارم او را از دست دهم. می 

  آخر عمر دوست خواهم داشت. 

کاریم، زهرا... من هرگز  ترسی از آینده، ما هردو تازهدونم می _ می

غیراز تو عاشق نبودم. تو هم غیراز من با مردی نبودی، عشق برای  

هردوی ما تجربه  جدیدی هست و ازدواج... حتماً بعد از این هم دعوا  

رنجیم، اما... باز هم آخر روز تو بین بازوهای من  کنیم، از هم می می

گذارم دلگیر از  . نمی های من بیدار خواهی شدخواهی بود، صبح با بوسه

  خواب بیدار بشی.

کند،  زند، فاصله را کم نمی کشم، با فاصله و او لبخند میکنارش دراز می 

هردو لباس بیرون به تن داریم. شالم هنوز روی موهایم خوابیده. هوا  

  شود.تاریک می 

  ریم._ بخواب تو هم... بیدار شدیم برای شام بیرون می 

فهمم او زودتر  گیرد و من نمی اش می گرم مردانه دستم را میان دست 

  هایم است. ترین خواب دانم یکی از آرام خوابد یا من، فقط می می

  ، عزیزم! بیدار شو...جانم _ زهرا
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است، همان نیمه که روی  رشود، نیمی از تنم س  سختی باز میهایم بهچشم

  ام.خوابیده  او تن

  خیر.به  _ صبحت

 »صبح؟« 

  همه مدت خوابیده باشم.پرم، امکان ندارد این می از جا

  ؟ ما قرار بود ...رکانوای... اَ _ صبح شده...؟ ای  

  گیرد.نشیند، یک لیوان جلویم می کنارم روی تخت می 

.. این اولین صبحی هست که  _ اول این شیر و عسل رو بخور، عزیزم.

 ز عسل. تر اکن، شیرین کنار تو بیدار شدم. کامت رو شیرین 

 

 اَرکان

  

  خوام بیدارش کنم._ زهرا خوابیده و من نمی 

  کند، عصبی و کالفه.منصورخان نفس رها می

  .رکان_ قرار این نبود، اَ 

شود بیدارش کنم؟  باز است و عمیق خوابیده... مگر می دهانش نیمه  

  هرگز!

قدر عمیق خوابیده که  _ من سر قولم هستم، منصورخان... فقط اون 

  های بیرونش رو هم درنیاورد.خوام بیدارش کنم، حتی لباس نمی 
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هایش را خودم با احتیاط درآوردم. زهرا خوابش سنگین است، این  جوراب

  فهمم.شود میکه با صدای من هم بیدار نمی   نرا ال

کنم، زهرا امانته دست من. با این شرایط دوری فقط  _ من به تو اعتماد می 

کنه. دیشب نخوابید، از  و دلتنگ می جوری اون رهای این این نزدیکی و دیدا

  .رکانجور نبود، اَ خبر باشه. زهرا این بی  کهشه، از این رفتنت کالفه می 

هایم را ترین خواب این سال نشینم، روی تخت. شیرینآرام کنارش می 

  ام، او کنار من.تجربه کرده 

امروز...   آمدمدیدن زهرا  گذارم دیگه این اتفاق بیفته، من فقط برای_ نمی 

  صبح زود میارمش، پرواز دارم. 

کنم، اما انگار کند. شالش را باز می گوید و تماس را قطع می »باشه«ای می

برم از ترس،  خورد. سر نزدیک می روح از بدنش خارج شده، تکان نمی 

 کند، آرام و عمیق. اما خروپف می 

هایش را گوش  کنم و نفس قدر نگاهش می گذارم، آن سر کنار صورتش می 

 برد. دهم که باز خوابم می می

شوم، هنوز خورشید کامل طلوع  صبح با صدای زنگ گوشی بیدار می 

 نکرده. 

گیرم، اطالعاتی درباره  فروشگاه یا جایی که بشود کمی  با نگهبان تماس می 

  خرید کرد، زهرا بیدار شود حتماً گرسنه است.
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کند  کند، پیشنهاد می دهد که صبح زود باز می میشاپ را آدرس یک کافی

 گویم آنچه نیاز است.خواهم سفارش دهم، می تلفنی آنچه می 

دهم. دوش  آورد و انعامش را هم می کشد که سفارش را میخیلی طول نمی 

 گیرم با امکانات کم حمام و زهرا هنوز خواب است، معصوم و دلنشین. می

و شب هم شیرین است. اگر سال پیش  تصور کنار او بودن در هر صبح 

هایت با شوی که برای گذران لحظه گفت روزی عاشق دختری می کسی می

دانستم، آن هم منی  شود جهنم، او را دیوانه می او انتظار کشیدن برایت می 

که بعد از هررابطه فقط، قصد فرار داشتم تا نکند قرار شود کمی مهر  

 بورزم، کمی صمیمی شوم. 

های شیرین و زیبایش باید انتظار بکشم. بوسیدنش  برای لمس لب حاال اما، 

قدر سریع اتفاق افتاد که حتی  دانم آن داخل آسانسور، حسی عجیب بود و می 

  خودم باور به پیش آمدنش ندارم. 

کنم، کمی شیرینی، کامش شیرین شود  شیر و عسل را برایش حاضر می 

  سر صبح.

که با من است. حتی با محمد که حرف  ذوق دارم، هیجان هم، اولین صبحی 

  زنم کوتاه و مختصر است.می

 ام، زهرایم را... او را رنجانده 

یادم رفته بود چقدر این گل من نازک و زودرنج است، همان شب که  

 اش خاموش شد، قسم خوردم تا کنارش نیستم حرفی نزنم که برنجد. گوشی
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خبر بودیم و  ها از او بی اعتقدر بد که س داند چه فکرهایی کرده، آن خدا می

  من تا مرز سکته رفتم، نکند اتفاقی برای او افتاده باشد.

  شوم بیدارش کنم.باالخره راضی می 

  ...شو ، عزیزم! بیدارجانم _ زهرا

  کند، گیج است.سختی باز میچشمانش را به 

  خیر._صبحت به 

 _ صبح؟ 

  بخوابد. جانبود این شود، حق دارد قرار ترسد و با هول بلند می می

  ؟ ما قرار بود ...رکانوای... اَ  _ صبح شده...؟ ای 

  کنم.نشینم و لیوان شیرعسلش را تعارف میکنارش می 

_ اول این شیر و عسل رو بخور، عزیزم! این اولین صبحی هست که کنار  

  تر از عسل.تو بیدار شدم، کامت رو شیرین کن، شیرین

رنگش های درشت و فندقیکند، آن چشممی ترش فریبتعجب نگاهش دل 

وقت برای بودن کنار من تردید  گذارم هیچمیان صورت ظریفش، دیگر نمی 

  کند.

قدر زیبا  _ نترس، زهور من! دیشب با منصورخان حرف زدم، اون 

 گذاشتم بیدار شوی. افتاد نمی خوابیده بودی که اگر هر اتفاقی هم می

  دهد.خالی دستم میگیرد، لیوان را انگار آرام می 

  _ ناراحت نشدن؟
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_ انتظار نداشتن، اما اتفاقی که نیفتاده. قصد، آرامش ما بود و من برای هر  

  کنم.شماری میصبح بیدار شدن کنار تو لحظه 

  داند، حفظ این فاصله و لمس نکردنش چقدر برای من سخت است؟آیا می 

  خندد.می کند و  هایش می نگاهی به لباس 

  _ تو عمرم با لباس بیرون نخوابیده بودم. 

  شی، فقط جوراب و شالت.خواستم دربیارم، گفتم بیدار می _ می

تک  شوم برای ثبت تک شود از شرم و همه چشم میاش گلگون می گونه 

  های او.واکنش 

 _ منظورم لباس بیرونت بود، جان دلم... چرا قرمز شدی؟

اش شاید کمی کم کند از دلتنگی  شانهبهر او، شانه شوم. کنااز جا بلند می 

  گذارم.ای شیرینی به دهانش می کشد. تکهمن. عقب نمی 

ها و خستگی _ من رو ببخش، زهرا... بگذار به پای مجرد بودن این سال

این روزا، کمی تحملم کن تا این روزا بگذره، پدرم وضع مناسبی نداره،  

پسرش فاضل... از دنیا رفته و بین  احمد برادرم حال خوبی نداره،  

  ها هزاران حرف هست.عشیره

لرزد. سرش روی گذارد و من دلم می های ظریفش را روی دستم می دست

  شود درد اشتیاق به او. نشیند و من تمام وجودم می ام میشانه
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ترسم اشتباه باشه... ترسم، می جورن یا نه، اما میهم این دونم بقیه _ نمی 

گم من  ش می همه  کهترسم تو یه روز ولم کنی، این ...؟! من واقعاً می نرکااَ 

  گم حتماً... حتماً یادش رفته.خبری می اول تموم کنم بهتره، با هر بی 

 گوید.دانم چه می گوید و من می صادقانه می

  اش را. های مواج موهای خرمایی کنم، طره سرش را نوازش می 

شیم، مهم اینه آروم  همه زود ناامید می  _حبیبتی! روزای اول هرکاری،

راشد یک طراح و تاجر  رکانبریم جلو، صبور باشیم... به این فکر کن؛ اَ 

ایران برای خرید، یک روز که ماشینش   میادجواهر کویتی از برلین 

گیره مسیری رو پیاده بره، سر راهش  کنه، اون هم تصمیم می تصادف می 

  رکانبینه که لبخندی داره، اون برای اَ رسه، دختری رو می به یک کافه می

های رنگیش حس یک  شه جادو، چشمای دختر برق زندگی دارن، لباس می

همه سال گرفتار همون نگاه و لبخند  ز این راشد بعد ا رکانباغ پر گل... اَ 

 منی،     دنبال یک جواهر زنده... زهرتی! تو جواهر زنده  فتهاشه... میمی

اعتنا باشم...؟ حتماً کاری هست یا درگیری کاری،  تونم به تو بی چطور می 

  اما معنی اون نیست که تو از یاد من رفتی.

هایی ست. این را همان شب گاهی سکوت، گاهی فقط کنار هم بودن درمان ا

هایم، پدرم من را فقط در  ها و دلتنگی یاد گرفتم که در برابر تمام بدخلقی 

زد، فقط کنارم بود. حال او روی تخت  گرفت، حرفی نمی آغوش می
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اش تنم بیمارستان است. هنوز از یادآوری دیروز و دیدن رنگ کبودشده 

  لرزد.می

  دارد. ام برمی سر از روی شانه

دم باز قاطی نکنم، همیشه تو یه  ای ندارم. قول نمی ! من تجربه رکاناَ  _

ام و ریسک نکردم...  چارچوب و اصول زندگی کردم، آدم ترسویی

ترین ریسک زندگیم شما هستین... نه بلدم مثل بقیه براتون ناز کنم،  بزرگ

  م.های خودمم نیستسنجور باید زندگی کرد... مثل هم نه... خب نه بلدم چه 

بوسم، بو و  اش را می دانم؟ شقیقه کند نمی اندازم. فکر میدست دورش می 

  کننده است.عطر او مست

_ مهم نیست، شاید اگر این نبودی امروز غیراز این بود، زهرا... حاال بلند  

  ساز بشه برامون.تونه حادثهبیشتر از این می  جاشو باید بریم... این 

کند. من نیازمند لوس کردن  اش تن داغ می نه نگاه متعجبش و بعد سرخی گو

  و عاشق بودن به صاحب این چشمانم. 

  حیا..._ ای بی 

تواند بدون هیچ چیزی من را  شود، این دختر میخندد، از کنارم بلند می می

  دنبال خودش بکشد و دیوانه کند.

  .حیا...؟ باید رموز شوهر داشتن رو یادت بدم؟ بیا حداقل ببوسمت.._ بی

برد. ادا  کند برای فرار، دل از من می اش وقتی پا تند می صدای خنده 

خواهد برای دانم کمی وقت می دانم دوستم دارد، می آورد، میدرنمی 

@Vip_Roman



انگیزتر از باز کردن درهایی که برای اولین  نزدیک شدن و چه چالشی دل

  را باز کنم؟  هابار من باید آن 

  ، زهرا._ ببین... آخر هم من رو نبوسیدی 

  نظیر.دهد. خوشحال است و سرحال، من هم حالی دارم بی تکیه به من می 

  _ شما که دیروز دشت کردین.

  گوید... پس به آن فکر کرده.شود، اما می صورتش سرخ می 

  _ اون که بوسه نبود، اون یه بوس کوچک بود.

  افتد. باید صبور بود. اش چال می خندد، گونه بلند می 

  و مثل گرگ گرسنه نگاه نکنین، از این خبرا نیست.من_ 

ها  ایستد. او در حرف زدن راحت است، در پذیرش ناآزموده آسانسور می

  هم. 

  ام؟تونی تشخیص بدی من چقدر گرسنه_ پس تو می 

  _ بیاین دیر شد.

همین حاال او را به   کهکشد. چقدر تحمل کردن سخت است. این دستم را می 

بفشارم و   متنش را میان بازوهای کهردانم و کام از او بگیرم، این خانه برنگ

  هایش را گوش ندهم.زبانی کنار گوشم شیرین 

  _ زهرا؟!

  ایستد، دو ماشین منتظرند.جلوی ورودی می 

  _ چیزی شده؟
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  _ باید تا خونه تنها بری، عزیزم... دیرم شده...

  دارد.شود. زهرا نیاز به توضیح نگاهش کمی گرفته می 

  _ من بیام فرودگاه؟

  شود، اما...برای فرودگاه دیر می 

  نشینم و او هم کنارم.ها میبرم. روی مبل او را به داخل البی می 

_ دوست دارم تا لحظه  آخر کنارم باشی، عزیزم... دوست دارم تمام  

ها ببینمت، اما من قول دادم صبح زود ببرمت و همین حاال هم دیر  لحظه 

 محمد و     درگیر باشم، نگران نباش! من شماره  جامی ممکنه اون . کشده

دم به منصورخان، شماره  سعید رو هم به خودت. تا جای حنیف رو هم می 

  گیرم. ممکن تماس می 

کشم، و ای کاش بیشتر از  بوسم و بویش را به مشام میاش را می پیشانی 

   کردم، ای کاش...را از او ثبت می  هااین 

  دیروز گوشی محمد رو دزدیدن._ 

گذارم... دزدی؟! برای یک گوشی؟ پدرم خوابیده و  تاپ را کنار می لپ

  حنیف کنارش نشسته.

  _ چرا باید گوشی اون رو بدزدن؟ عادیه؟

کند. او کمی شبیه فهد است و من دلم برای فهد تنگ شده، به او  نگاهم می

  ها را. کدام از این اتفاق نگفتیم هیچ 
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قدر ارزش . آخه کسی به گوشی موبایل نیاز نداره، اون ن گفتم نیست _ م

گه مهم نیست، گفتم به پلیس بگو... گفت چیزی داخلش  نداره. محمد می 

  نبود.

رم. الیو هست،  . من جلسه دارم به کتابخونه می _ باشه، حتماً مهم نبوده 

  ولی کاری بود بگو.

خواهم  اولین جلسه شرکت را خودم میها درگیری، امروز بعد از مدت 

ام، فقط  ام چندبار به زهرا پیام داده شرکت کنم، اما آنالین. از وقتی رسیده 

  یکی را جواب داده، بعد از جلسه باید با او تماس بگیرم.

  _ احمد رو تو شارجه دیدن...

  شوم، حاال باید بگوید؟شوکه به او خیره می 

 گی...؟ ی م ن_ کی؟ چه وقت...؟ چرا ال

  کند.دست پدرم را نوازش می 

_ به سعید گفتم، تو رفته بودی... یکی از دوستای محمد گفت تو یه کاباره  

  بینی سعید نیست؟ با ابوحسام رفتن.گفت شبیه بوده، نمی دیدنش... البته می

  همه اتفاق و کار.کالفه از این 

نخور، مگر کسی . از کنار ابواحمد تکون  میام تموم بشه مه_ بذار جلس 

  پیشش باشه.

  شه.... بهش بگی ابواحمد عصبانی میرکان_ ابواَ 
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دانم پدر، احمد را چقدر دوست دارد. فرزند زند. اما من که می لبخند می 

  اول و پسر اول برای عرب با چیزی قابل قیاس نیست.

مونه، حنیف! هر کار کنی مهر احمد از  خالد، ابواحمد هست و می _ شیخ

همه زجر کشید ولی کنار خانواده  ره... پدر، این کدوم بیرون نمی چ دل هی

  موند.

شود. های شوی امثال به نقد گذاشته می کشد، طرح ام کمی طول می جلسه

ها... اما ها و مدل ها را انتخاب کنند، عکاس های کاتولوگ باید بهترین طراح 

هرایم طرح  دانم آنچه برای زهایم حاضر نیست، ولی میمن هنوز طرح 

کند. طرح »ملکه زهرا« و من تا آخرین لحظه  ام امثال غوغا می زده

 چند طرح، خسارت زیادی    توانم از آن رونمایی کنم. دزدی سال گذشتهنمی 

ها دردسر برای همه به گروه زد. هرچند با غرامت کمی جبران شد، اما ماه 

  داشت.

ست، سر روی تخت گذاشته  بار محمد کنار اوروم این وقتی به اتاق پدر می 

  و خوابیده.

  _ خسته نباشی.

او زنده است و آسیب زیادی از سکته ندیده جای شکر دارد،  کهدیدن این 

  دارم.قدم بلندتر برمی 

  _ بیدارید...؟ حالتون خوبه؟
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که آن روز با دیدن رخ کبودش تجربه کردم حسی بود مانند آن  چیزی

  توانست ببیند.می شب... جهنمی که یک طفل 

بود  جا_ هنوز عروسم رو نیاوردی...؟ زهرا خوبه...؟ کاش این 

  دیدمش.می

  کشد، غرق خواب است.دستی روی سر محمد می 

دونید ازش  ش این سری بیارمش... می _ زهرا خوبه. شاید بتونم با خانواده 

  دل بردید؟ دوستتون داره.

  زند.ای میلبخند خسته 

 این پیرمرد چه اشتیاقی به در آغوش گرفتنش داره.  _ اگر بدونه که

  

  زهرا

 

رسم کسی نیست؛ زهیر که مهد است و من هم باید زودتر وقتی به خانه می 

بروم. مادرم حتماً بیرون است یا ورزش یا دورهمی. از دیشب حتی زنگ  

بودیم،  میخانه  ۱۲ام. باید ساعت کنم کار خطایی کرده هم نزدم، فکر می 

خواهم جلوی چشمش بروم. هرچند  منصورخان که دیگر هیچ، حتی نمی 

که حتی تصورش را  دغدغه. چیزیاتفاقی نیفتاد جز یک خواب آرام و بی

شناسم.  قدر راحت به خواب روم که خیلی نمی کردم کنار کسی اینهم نمی 

یک مرد که حال همسر شرعی من است، مردی که قرار است بعدها  
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وقت، از همان ابتدا هم  ست که من  محتاط هیچ مردی  رکانباشم و اَ  کنارش

  از او نترسیدم. انگار ندانسته هم برای من منبع آرامش است.

روم تا لباس عوض کنم. دیروز با حال خراب بیرون رفتم و  به اتاقم می 

هایش ام جان دارد، جای نوازش هایش روی پیشانی امروز ... جای بوسه 

شود برای  هایم انگار رنگ دیگر گرفته و من دلم تنگ می روی تار مو

هایش را  هایم نشانهشود و فقط دستگرمای تنش، هرچند کم نزدیکم می 

کشد، اما این لطافتی که دارد... هنوز طعم شیر و عسل را در  یدک می 

کالسی داشتم که دیدم به دستش نگاه بار، یک همکنم. یک دهانم حس می

دانستم  زند. آخر دلم آرام نگرفت و پرسیدم، می ت و لبخند می وقکند، تماممی

های هاست که عاشق پسر همسایه است، پسر هم عاشق اوست. از نگاهسال

زیر زیرکی گرفته تا لبخندهای شیرین؛ عاشق هم بودند. گفت که دیروز 

جایی باهم تنها شدیم و او دستم را بوسید. دوستم روزها و روزها با همان  

  شود؟ کردم مگر می شاد بود. فکر میبوسه 

  _ به چی زل زدی، مامان؟

  گویم.شده میپرم، هول از جا می

  _ به سروناز... یادتونه؟

  کند.رنگش را باز می های مانتوی آبی دارد و دکمه شال از سر برمی

زور شوهرش دادن و تو براش کلی  _ همون که مدرسه باهم بودین، بعد به 

  گریه کردی؟
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انگیز را یادم رفته بود. سروناز عاشق بود، اما پدرش او را  ین قسمت غما

به پسری پولدار شوهر داد. حاال دو فرزند دارد و من آخرین بار که او را  

  شوم.دیدم نگاهش حسرتی داشت که گفتم من هرگز عاشق نمی 

  _ بله، خودشه... ببخشید برای دیشب، خوابم برد، صبح ...

  کند. رتب می هایش را ملباس 

  _ باهم حرف زدین...؟ مشکلتون رو حل کردی؟

  گذارد حرف تمام کند، این یعنی ادامه ندهم.نمی 

، امروز موهایم را انگشتان او  رکانزنم، جای انگشتان اَ موهایم را شانه می 

  شانه زده.

  _ خوشحالم که خوبی، زهرا.

  شوم.خیره می پیچد، از داخل آینه به چشمانش ام میدست دور شانه

  شه.ست... دلم براش تنگ می _خیلی مهربونه، مامان... بامالحظه 

  بوسد.ام را می بندد، من آدم پرطاقتی نیستم. گونه بغض راه گلویم را می 

کردی... به نظرم راه  شد باید رو تصمیمات بیشتر فکر می_ اگر تنگ نمی 

حت شدی به این کارا  و پیدا کرده... هروقت خسته شدی، از دستش نارادلت

  ها.و رفتاراش فکر کن... ورپریده! دیشب بهت خوش گذشته 

کنم و اختیار ایستادن داند من ضعف می نشیند و می دستش روی پهلویم می 

افتم او هم دست کنم قلقلکم ندهد. وقتی از نفس میندارم. التماسش می

  دارد. برمی 
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می سکوت کنیم، بعد  _ به خدا، هرچی خواستم حرف بزنم گفت بیا ک

خوابید. منم خوابم برد. بیدار شدم یه لیوان شیر و عسل داد و کیک، بعد  

  اومدم.

  زند با یک اخم تصنعی.اش روی لبم می نشیند. با انگشت اشارهکنارم می 

  و پیش خودت نگهدار... _ هی، خانم خوشگله! حرفا و اتفاقاتون

  خندد.می

مرد خوبیه، زهرا. آدمی   رکانخره... اَ رو می  _ ولی خوشم میاد ناز دخترم 

نسترن منتظرته...  ده... حاال پا شو خالهکه خودش نباشه یه جا نشون می

  نیاز بیشتری به تو داره تا من. نمهد ال

و شاید این من هستم که به بودن در مهدکودک و گرم شدن سرم نیاز دارم  

  هایش خبری نیست.پیامهایی که از او جز تا تحمل کنم ساعت

رود، زهیر هم هروقت شوم که زمان از دستم میها میقدر سرگرم بچهآن

  گردد. کند دنبال من می فرصت می

  کنم تا ببرم.شود او را هم حاضر می ساعت برگشت که می

 _ دیشب کجا بودی، آجی؟ 

گه...؟ سؤال  میای. مامان چی ست و تو هنوز بچه _ سؤالت بزرگونه 

  ها مناسب نیست.بزرگا برای بچه

  کند.با تخسی نگاهم می

  کنی.گه به من ربط داره تو چکار می _ من داداشتم. عمو می 
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ماند. چه بگویم که عمویش را خراب نکنم، از طرفی  دهانم باز می

  دانستم محمود ایران است.نمی 

  _ عمو محمود اومده؟

  .داردکنارم تند قدم برمی 

مهربونه  گفته اون آقا منیر _ اومده، حال تو رو هم پرسید تازه... گفتم مامان 

شده شوهر زهرا آجی... عمو محمودم گفت اون آدم بدیه، دوستش نداشته  

  باش.

 _ این حرف درست نیست، تو هم حرف نبر بیار، زهیر! 

  چیزی بگوید. رکانشوم، محمود حق ندارد پشت سر اَ کالفه می

کند، یک نگاه پیگیر. چندبار هم نگاه کنم کسی نگاهم می یاحساس م

بینم یا مشکوک. دم در نرسیده  کنم، ولی کسی را آشنا نمی اطراف می 

  ناشناس است. خورد؛ شمارهام زنگ می گوشی

  _ بله؟

  _ زهرا؟

 _ بله، بفرمایید. 

نیست. ایستم، شماره حتی برای ایران هم آید. می صدای بوق آزاد می 

ترسم، یاد پیام  صدای پشت خط نه زن و نه مرد بود، تشخیص ندادم. می 

فرستم. کسی زنگ بزند  افتم. زهیر را به داخل می روز خواستگاری می

  فقط اسمم را بگوید که مطمئن شود من هستم؟
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لرزد. ام که دستانم می قدر عصبی خورد. آن باز گوشی در دستم زنگ می

پرم، انگار گیرم بیرون می د. دست زهیر را میشودر آسانسور باز می

  رود.روی صفحه است. زهیر داخل می  رکانسرم است. نام اَ کسی پشت

  ... خوبی؟رکان_ سالم، عزیز اَ 

ام را  خواهم بغض شکسته دوم. نمی سالم نکرده به مادرم، سمت اتاق می 

  ببیند.

 _ زهرا؟! چیزی شده؟ 

  بندم.ترکد، در را می بغضم می 

رو پرسید قطع کرد.   کجاست. اسمم   دونم شماره یکی زنگ زد، نمی  _

  .رکانترسم، اَ کنن بیرون... من می کنم نگاهم می ش حس می همه

کنم. به عربی هایم را پاک می کند. اشکترم میسکوت پشت خطش عصبی 

  زند.با کسی حرف می

فرستم مراقبت باشه... می _ گریه نکن، عزیزم! نگران نباش! من کسی رو 

، کنار خودم جایا... بگذار با منصورخان حرف بزنم همگی بیاید این 

  باشی.

وقت موافقت  رسد؛ منصورخان هیچنظر می فکر دور از دسترسی به

  کند.نمی 

جور نبود؟ من مزاحم نداشتم.  این ، آخه... چرا قبالً میاددونم نمی  اد_ نمی

  ، من در خطرم؟رکاناَ 
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اش، شاید کار و  خاطر برادرزاده رسد، شاید بهدانم چرا این به ذهنم می نمی 

  ثروتش، شاید...

گذارم کسی آزارت بده. برای  وقت در خطر نیستی، عزیزم! نمی _ تو هیچ 

  اشه...گذارم مراقبت بگیرم، کسی رو هم کنارت میتو راننده می 

  گی اینا رو؟_ اگر نیستم چرا می 

 مادرم با دیدن من در آن وضعیت، بیشتر     شود. نگاه ترسیده در اتاق باز می 

  کند.حالم را بد می 

 _ چی شده، عسلم...؟ چرا حالت بده؟ 

  افتد.نگاهش به گوشی در دستم می

  _ اتفاقی افتاده؟

زند و او  حرف می  رکانگیرد، با اَ از هر حرفی از من می گوشی را قبل 

شود. صدای  کند. مادرم از اتاق با گوشی خارج میانگار برایش تعریف می

  شنوم.زند و من نمی آید و یا آرام حرف میحرف زدنش دیگر نمی 

است؟ یعنی قرار است همیشه   رکانخاطر حضور اَ ها به کشم. ایندراز می 

  در ترس باشم؟

  .کارت داره رکان_ بیا، مامانم! اَ 

  زده است. گیرم، تنم سرد و یخ گوشی را می 

  کنم..._ حبیبتی! نترس... براش تا فردا فکری می

  از تو من اینا رو نداشتم..._ قبل 
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سوی خط حتی گزد. آن گویم، مادرم ایستاده و لب میفکرم را بلند می 

  آید. های او نمی صدای نفس 

دور باشم، تو به حذف من   گی... فقط کافیه_ زهرا؟! از ترس این رو می 

  کنی.فکر می

ست، نه مثل چند شب پیش. آرام بود، اما حاال صدایش بلند است. عصبانی 

  زده و تنها.ام، یخ من ترسیده 

  ترسم.شه داد نزنین...؟ من می _ می

  کند.کمی سکوت می 

... دیشب کنار تو بودم و  جانم _ فقط چند ساعته که کنارت نیستم، زهرا 

یعنی زندگی. حبیبتی... عزیزم... فقط   رکانهرلحظه کنار تو بودن برای اَ 

خوای تو زندگیت باشم با تمام اینا که توی سرته؟  به من بگو اصالً می 

دونم هر چیزی هست کنار من  خوای هرجور هست، یا... نمی اصالً می 

  باشی، زهرا؟

که نامم وقتی    گوید، آرام و آهنگین. آن زهرا گفتنششمرده و پربغض می 

    لهجه کهگوید، نه این کسی مثل او زهرا نمی شود و هیچ از ته حلقش تلفظ می 

جور خاص، با عالقه، انگار اول و آخر کالمش  اش باشد، نه!یک عربی

و من در این مدت با تمام   اَرکانهای باشد، حس خاصی دارد زهرا گفتن 

  خواهم او مردم باشد. ه می خواهم او نباشد. زنانها نمیتردیدها و دوگانگی 
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کنی قدر طول نده، زهور من! سکوت می _ تو رو به خدای عالم، این 

  یعنی...

  بینم.هایش را می انگار رو در رویم است و من لرزش صدا و مردمک 

خوام و  ای رو جز تو نمی ! من مرد دیگه رکان_ برام این ترسا مهم نیست، اَ 

  دوست ندارم.

گیرد، مثل هوای بهار بعداز یک رگبار و باران،  میجا نور انگار همه 

های بعداز آن،  هویی و بعد زندگی و زیبایی های یکترس این باران 

 طراوت و دلخوشی. 

تواند زندگی را نابود یا با تحمل آن  فکرهاست که مثل رعد و برق می 

  ها به تن نشاط بعد بارانش رسید.ها و تیرگی غرش

  شم، زهرتی.بمیرم هم باز پشیمان نمی _ اگر برای تو  

رود. کنم آن ترس و دردی را که می انگار کنار من است و من حس می 

  خندد، آرام و مردانه.می

_ اگر بدونی دیشب و امروز صبح چقدر سخت بود بغل نکردن و  

  کنی از این اندازه خواستنت.و هالک مینبوسیدنت، زهرا...! تو آخر من 

گیرد. یک شرم روند، یک حس خوب زیر پوستم جریان می ابرها کنار می 

زنانه، یک خواستن ممنوع، اما حالل، یک درخواست عادی بشری بین 

  زن و مرد.
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آید و با منیر من می گیرد. ماه هایم گر میخندم، گونه کنم فقط می سکوت می

  بندد.زند و در می دیدن حال خوبم لبخند می 

  قدر خواستنی هستی، زهرا.ه این خندی؟! لعنت به تو ک_ می

ها هم بوی خاصی دارند، هرکسی کنم، آدم بوی او را حس می   آگاهناخود

  ترین تُن هست.  لطیف صدایش که در پایین    مایه منحصر به خودش. ته 

  خوب خوابیدم. _ خیلی

  کشد.توانم بگویم و او نفس عمیقی می که می تنها چیزی 

بار از بغل  برای من بیش از خوب هست... اما این _ خوب...؟! توصیفش 

کنم،  گم که بعداً از من نترسی و فرار کنی. بغلت می گذرم، می کردنت نمی 

دونی وقتی  که گرمای تنم رو حس کنی... می  درچسبیده به خودم، اونق

کشی؟ دیشب تا جای ممکن به  بازه و کمی بلند نفس میخوابی دهانت نیمه 

  ، شیرینم... زهرا؟!هات گوش دادمنفس 

کشم، اما بی دروغ لذت  هایش؟ خجالت میشود از حرفتنم گرم می 

  کنم، آرزوی میان بازوان او بودن را.خواهمش، آرزویش می برم. می می

 _ بله. 

ست؛ نه شهوت است و  گویم. احساس خاصیطاقت مینفس و بی کم

بودیم و  ر هم می خواسته، که انگار دو جسم هستیم که از اول باید کناتن

دانی که تمام است کار دل و تن،  نبودیم، شبیه دلتنگی برای رفع دوری. می
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شود به او رضایت داری، به او نیاز داری، عطش داری، او می 

 گیرد.را دربرمی  روحت خستگی و تن   ات، رفع کننده آرامی تن

ان گویم تن؟ که این حس چیزی شناور میان دو روح است، مثل همچرا می

نصف بین دو  گفت روزی؛ ودیعه گذاشته شدن دو روح نصف  رکانکه اَ 

  شدن. نفر، حاال وقت ادای دین است و یکی

 من بگذاری بخوابی و بازوی     _ تو هم دوست داری سرت رو روی سینه

  من بشه بالشتت؟

گزم. شکافد. لب میست، نه که سخت، بلکه کمی پوسته را می سؤال سختی

  کند.م را داغ می جوابش هم صورت

  کشی آیا...؟ زهرا، حالل من؟_ خجالت می

  کند.ترش می حرف زدن او خاص است، ترکیب جمالتش دلنشین 

  _ خب، آره... سخته آخه...

  بازهم نفس در خنده و آرامش. 

  _ بگذار تصویری حرف بزنیم...

  _ نه...

اب دهم از  توانم جوکند و نمی کنم، حرف زدنش هم دگرگونم میهول می 

شوم و او آن لعنتی روزگار است که  اش دیگر آب می خجالت، تصویری 

  زند.گوید و بعد قهقه می داند و می می
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کنیم ببین دوست داری...؟ اگر  بار امتحان می... این رکان_ ای جان دل اَ 

  شیم. بعدی می    داشتی وارد مرحله 

  !؟رکان_ اَ 

خواست حالم را دگرگون کند که ترسم میکند، اگر  دانم دارد تفریح می می

  برود و تمنایی ایجاد کند. باید بگویم او ماهرترین انسان برای من است.

   بعد چی هست؟   خوای بدونی مرحله ؟! نمی رکان_ جان اَ 

  کشم.ای میجیغ خفه

کم دیگه بره وارد بحثای باالی راشد! یه رکانخوام خداحافظی کنم، اَ _ می

  شی...می ۱۸

   دلنشین.   خندد، آزاردهنده با انرژی می 

ها خب... بحث نیست، عزیزدلم،  _ زن و شوهر یعنی همین 

  هاست... پر از لذت...واقعیت 

گوید و من، دراز کشیده روی تخت با لباس  هایش می را میان خنده  هااین 

  شوم.بیرون سرخ و سفید می 

  کنن._ من برم، مامانم صدام می 

خودت اعتماد   رکانوچولو... برو عزیزدلم! همیشه به اَ _ ای دروغگوی ک 

کنم و  تر از عسل. نترس، حبیبتی... تا آخر دنیا ازت مراقبت می کن، شیرین 

  کنارتم.

  حبیبتی!_ 
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ام، حتی  گذارد. یک ماه است او را ندیده چمدان کوچکش را روی زمین می 

پالتوی کوتاه  نگاری به سفارت ایران رفته بود. آن برای کارهای انگشت 

را چند برابر جذاب   رکانهای رسمی کرم و شیری، اَ رنگ و لباس ایقهوه 

 هم وسط سالن فرودگاه.کرده، آن 

ترین روزهای من بود وقتی مجبور بودم مجازی و کننده این یک ماه کالفه

از راه دور او را ببینم و صدایش را بشنوم، اما شاید بیشترین نقش را در  

  را داشت.صمیمیت با او 

گیرم. کنم. بی خجالت از دیگران، میان آغوشش جا می سمتش پا تند می به

ها با صدایش به  دلم برای او تنگ شده، برای شوهرم، برای مردی که شب 

  کردم.رفتم و صبح را با پیامش شروع می خواب می 

  ! برای دیدنت رو به هالک بودم، زهرا.رکان بهشتی اَ    _ پرنده 

برد، نگاه درخشانش روی اجزا  گیرد و کمی عقب می ا میهایم رشانه

  دهم.گردد. بغض خوشحالی را فرومی صورتم می

  _ زبانم از دیدنت به لکنت افتاده... از فرط دلتنگی.

ست، دلم برایش تنگ است. این  زنم، درونم غوغاییفقط لبخندی لرزان می 

کشم جالت می تر از همیشه بود، حاال کمی خهایمان خصوصی مدت حرف

  از او در اوج دلتنگی.

، گفت شام بیای. مهد هم نرفتم، دیگه  ایگفتم داری می  جون _ بریم؟ به منیر

  .میامگفتم تا هستی ن 
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زند. ترکیب عجیبی اش را می کند، عینک دودیام سفت میدست دور شانه

داریم ما؛ او یک استایل رسمی و مدرن، من یک استایل سنتی و هنری و  

  رنگ. پر از

  مون؟ فقط کمی برای استراحت._ بریم خونه 

  افتد. های او یادم می گیرد، حرفتنم گر می 

  _ چرا رنگ به رنگ شدی، زهرتی؟

ها را حریم  که، خجالتی در کارش نیست، نه این رکانحیای من... اَ بی

بشکند، نه! اتفاقاً بسیار مرزهای معلومی برای کلمات و جمالتش دارد، اما 

  زند.خجالت میها را هم در لفافه و بیهمان

  _ نه، نشدم! تو عینک دودی داری.

  رویم، ماشین هتل.سمت ماشین در انتظار می به

  _ خب، پس آمادگی داری کمی کنار من باشی.

اش را حفظ  شویم و او استایل جدیزند. سوار ماشین می شیطان لبخند می

 کند. می

  تون؟ طبق حرفامون دل تو دلم نیست، بیام خونه _ من برای بغل کردنت  

گردد، انگار نه انگار که کنار گوش من بود. فقط دست  سر جایش برمی

  کند.دهد و بیشتر به خودش نزدیک می دور کمرم گیر می 
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در  ای شود. هیچ فانتزی و تجربه شود، بیشتر هم می استرسم کم که نمی 

مادگی هیچ نزدیکی و صمیمیتی را  گیرم، واقعاً آ ذهنم نیست. تهوع می 

  افتد.ندارم. ترس به جانم می 

    کسی اندازه _ زهور من! نترس، عزیزم! تو گل منی و من باغبان، هیچ 

  هاش نیست. باغبان مراقب گل 

  شوم.شود. کمی در خود مچاله می گرمای نفسش چسبیده به گوشم رها می

د، اما حتی این هم باعث شوانگشتانش، نوازشگر روی بازویم کشیده می

  دانم.که نمی شود آن ترس از بین برود، ترس از چیزینمی 

اش را  های پیاپی کشید. بوسهبارها دیده بودم پدر، مادرم را در آغوش می

ها و های مادرم، حتی نوازش روی گونه و صورتش دیده بودم و خنده 

 کهمادرم. این های منصورخان را روی شانه و گونه و پیشانی گاهی بوسه

هروقت جایی کنار هم هستند حداقل یک لمس کوچک در جریان است،  

روزی من هم   که لب، اما این    یک نوازش، حتی شده پاک کردن گوشه 

مال پدر و مادرهاست. انگار چیزی فراتر  هااش کنم! نه... انگار این تجربه

  از صمیمیت است.

سرت گذاشتم، زهرا... فقط کمی  کنی، عزیزم... فقط سربه_ چقدر فکر می

 ما وقتی هست، هتل کمی     . خانهرکانتآرامش و تنهایی کافی هست برای اَ 

  دلگیر خواهد بود، بدون تو اون خانه هم زیبا نیست.
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ها  ترس    گیرد. انگار همه تر کنارش می تنگ   گذارد.گونه روی سرم می

گیرد، دستش را که پهلویم را حصار رود، جایش را یک آرامش می می

  کنم.کرده نوازش می 

  _ ببخشید.

تر های پشت گوشی راحتگویم، و او هم. حرفدانم برای چه میمن می 

ه هستیم  تر است، اما نزدیک ک دور راحت   است، کالً ابراز عالقه از فاصله 

  فرق دارد.

_ »ببخشید« برای چی؟ برای شرمی که داری...؟ این برای من نهایت  

  سپاسگزاری رو داره، عزیزترین.

و شاید خودش هرگز نداند با همین دقایق و همین جمالت چگونه مهر به  

کند  ام چنان رسوخ میوپی نشاند. حسی که عادی نیست، میان رگدلم می 

شویم. همین  شود و من پود و درهم تنیده می ی تار م رکانکه گویا اَ 

های ساده، همین رفتارهای صبورانه. شاید اگر تجربیاتم بیشتر بود  حرف

ای خاص ها تجربهکردم، بعضی اولین ها را لمس نمی وقت این حس هیچ

  ست. شیرینی    هستند، برای من که تجربه 

  کند. با نگهبان احوالپرسی می 

  کنم بدم به تو، گاهی بیا سر بزن با منیرموش می _ کارت ورودی رو فرا

  ریم خرید کنیم.بار باهم می... وسایل هم این جان
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آیم بیشتر متوجه تفاوت  شویم، هربار که می رنگ میداخل آسانسور طالیی 

  شوم.و لوکس بودن این خانه و برج می 

  خواد جهیزیه بگیره، باید..._ مامان می 

  بینم، حرف بدی زدم؟اش را می شدهاز توی آینه چشمان گرد

خان نگفتن رسم بین ما اینه که وسایل زندگی با من  _ مگه منصور 

   من هست.   هست...؟ جهیزیه نیاز نیست... وظیفه 

  کنم.حاال من با تعجب نگاه می 

  _ یعنی دختراتون جهیزیه نمیارن؟

دش حتی  زند. لبخنای روی سرم میکند و بوسه ام چفت میدست دور شانه

  در آینه هم جذاب است.

شه... باید این   همسر می   _ معلومه که نه. دختر فقط با لباس تن وارد خانه

  بگم. جان رو به منیر

  کند. حتماً خانه حسابی پر از خاک است. در را باز می 

  جا رو خاک گرفته._ حتماً همه 

  فرستد. من را داخل می 

تنها زندگی کم   جاها عایق هستن... این تهویه داره، پنجره  جا_ خاک؟ این 

  داره.

گوید، خانه تمیز است، مثل روزی که رفتیم. باعجله چمدانش را  درست می

  گذارد، یک جفت دمپایی برای من یکی هم خودش.کنار در می 

@Vip_Roman



  ؟جانم _ زهرا

ار آید. نگاهم گیر بالکن بزرگ خانه است، دو بصدایش از پشت سرم می 

  چیزی ندیدم.قبل من هیچ 

  گذارد.ام میدست روی شانه

  _ محو چی شدی، شیرینم؟

  روم... تراس، تماماً شیشه است. ها میسمت پنجره به

پر از گل و   نبود، ال جون اگر برای منیر جا_ یه لحظه فکر کردم این 

  درختچه بود، با تخت و میز و صندلی.

  هم تمیز است. جاد، حتی آنکنای تراس را باز می در شیشه

شه... اما خالد عاشق گل و گیاهی؟ قشنگ می _ گاردن...؟ تو هم مثل شیخ 

ریم تونی هرجای دنیا می فقط برای اقامت موقت ماست، ولی می جااین 

  ها رو ببینی.بهترین 

 جا بمانیم. اندازد قرار نیست یک یادم می

  آورم.شال و مانتویم را درمی 

  شه من بمونم...که خیلی قشنگه. خب، می جا_ این 

  آورد.اش را درمی کت پاییزی 

خواهم همین اول کدورت پیش  دهم. نمی اخم درهم کرده. حرفم را قورت می

گفتم جوابم این بود؛ »تو با شرایط اون   جان بیاید. دیروز که به منیر

 موافقت کردی، شرایط دیگه گذاشت نظرت رو بگو«. 
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و صورت بشورم، تو کمی بچرخ ببین چه وسایلی   _ عزیزم! من دست

  خوای بگیری.می

رود که  سمت جایی میهایم را حتماً نشنیده. به کشم، حرفنفس راحتی می 

دانم کجا باید  ست، یک کریدور کنار ورودی. نمی کنم دستشویی فکر می

کند. مبل و پرده و دکور خانه  ام می  بزرگ، بیشتر عصبی    بروم، خانه 

زندگی  جاکشم. قبالً چه کسی اینها را سرک میز و نوست. کمی اتاق روبه

  کرده که وسایلش را نبرده؟می

_ تو بگو یک روز بعد از عروسی ازت دور بمانم، حبیبتی... همین حاال  

  .رکانهم بدترین روزهاست برای اَ 

  کند. صدا حرکت می کند، آرام و نه محکم. بیاز پشت بغلم می 

جا شو... اینا  جایی برام سخته. عین درخت که بهش بگی جابه به کم جا_ یه

  ان...؟ نو و تمیزن.های کیوسیله 

  دهد. اتاق، با تم یاسی، پُر نور است.ام میبه خودش تکیه 

رن، چیزی مثل اشانتیون... تو هرچی و فروش می ها مبله به _ این خونه 

  خریم.هر رنگی بخوای می 

  نظرم همینا خوبن، خرج اضافه.موقت باشه، به _ وقتی قراره 

های  کند، زنی که همیشه خرجهمیشه درون من یک زن مقتصد زندگی می

انداز دارد. شاید برای  گیرد، همیشه کمی پساضافه را فاکتور می 
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انداز کند و تا وقتی  کرد پس ست بعد از فوت پدرم که مادر سعی می دورانی 

  شه حواسش به دخل و خرج بود.دست بگیرد همیکار را به 

  شه...ها اصالً مبلغی نمی _ این 

  شوم.گیرد و همراهش میدستم را می 

هرحال، خیلیا همینام آرزوشونه... من جز برای لباس، اونم گاهی،  _ به

  کنم.دیگه ولخرجی نمی 

ام  نشینیم. خنده  بدون زندگی دلگیر است. هردو روی مبل می    چقدر خانه

  ز این عاطل و باطلی.گیرد امی

  خندی؟ _ به چی می

  دهم، بوی عطر خاصی دارد.به او تکیه می 

انگار اومدیم رستوران و منتظریم... این عطرت بوش شبیه   که_ به این 

غریبه، چند  ست که شب عقد کادو گرفتم، ولی عطر نیست عجیباون جعبه 

تا شیشه و بسته... منصورخان گفت اون ست عود و عطره، ولی خب من  

  باز نفهمیدم چکار باید کرد.

  شوم.جا میگذارد، جابهسرم را روی پایش می 

ها رسم داریم . ما عربر هست، مثل عود، برای بوی خوش_ اون بخو

  آمد و تشریفات.کنیم... برای خوش هامان استفاده میبرای مهمان و خانه 

گیرد، یک وسیله شبیه فانوس کوچک  اش را جلوی چشمم می  گوشی   صفحه

  های مختلف، زیبا هستند. مشبک و بازهم طرح    یا یک جعبه 
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همه  زنیم، این عود رو ما روی چوب آتیش می  ._ خوبه به خودم نزدم 

  دردسر؟

کنم، انگشتانش میان تارهای موهایم  خندد و من از پایین نگاهش می می

  شوند.شانه می

 این ملک و بیشتر قیمت     اندازه _ دیوانه! اونی که پدرم به تو هدیه داد به 

  داره، عزیزم. یک بخور کمیاب هست.

  ماند. هانم از تعجب باز میخندد و من دبلند می بلند 

زدم... چرا و به وسیله و لباسام میگفتی، اون ! نمی رکان_ من... یا خدا... اَ 

  همچین چیزی رو به من دادن وقتی حتی بلد نیستم چیه؟

  ای.خالد عاشق تو شده...؟ تو عروس دردانه _ هنوز نفهمیدی شیخ 

  _ همسر احمد چی...؟ جاری من.

رود. در این مدت حتی یک کلمه از  د، لبخندش می شونگاهش کدر می 

دانم کم گرفتار مریضی  اش حرفی نزد و من می ماجرای برادر و برادرزاده 

  اش نبوده.پدر و وضعیت خانواده 

پر  جااز آمدنمون این _ بلند شو تا بگم چیزی بیارن. باید فکری کنیم قبل 

  باشه.

  روم.شوم. کالفه است، من هم دنبالش میبلند می 

  _ چرا کدری؟ 

  رود.به آشپزخانه می 
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  _ یعنی چی کدر؟

  _ کالفه، ناراحت، عصبی.

  ست.ها پر از خالیداخل کابینت 

، خونه  خالی از زندگی... یه فروشگاه مارکت  جا_ چون هیچی نیست این 

  این نزدیک هست، برم خرید کنم.

  گوید.میفهمم چه روم، می مثل جوجه پی او راه می 

  _ منم بیام؟ اصالً برای دو ساعت موندن خرید چی؟

  ست.اندازد. نگاهش جدیکتش را روی دست می 

_ دو ساعت؟ من تا روز عقد قانونی تهرانم. وکیل گفت چند روز بیشتر  

بدون یک آدم،   جادم. این کنم اتاق هتل رو پس می نیست، حاال که فکر می 

  انرژیه.... سرد و بیجاجوری بیای اینن خوام ایست... نمی کننده عصبی 

  اما انگار درحال فرار است، کالفه.

  _ من نیام؟ 

  پوشد، کمی تردید دارد انگار.هایش را می کفش 

  تون؟خوای بریم خونه _ می

  آورم.کنم، سر از این تغییرات درنمی شوکه نگاهش می 

  .رکان جانمغریب شده، اَ _ چیزی شده...؟ رفتارت عجیب

  ترسم ازم بترسی.خوام ببوسمت، ولی... خدای من... می_ می

@Vip_Roman



زده شوم یا موافقت کنم که برویم. اما تهش لبم  دانم باید بخندم، خجالت نمی 

  ترسم.شود، از او نمی به لبخند گشوده می 

  ترسم که..._ واقعاً؟ من از تو نمی 

 کند، برای من. شود. از من فرار می خندد، چشمانش پر از نور می لبش می 

 

 اَرکان

  

پرد. یک خال ریز، درست زیر چشم پلک سمت چپش در خواب کمی می 

رنگ، گاهی که  هایش بلند است و کمراستش دارد، خیلی ریز. مژه 

آید. بین دو لبش گاهی باز است، وقتی عمیق  کند به چشم میسیاهشان می

خوابد اما به  تر میراحتزند. به روی شکم خوابیده، انگار چیزی لب می 

 کوتاه     های کشیده ام با آن ناخناش روی سینه تر. انگشتان کشیده پهلو عمیق 

ام شاید اگر  هاست پوستم را برنز نکرده و صورتی حس عجیبی دارد، مدت 

  تری بود با پوست روشن او. تر بودم ترکیب قشنگ سبزه

  .ردی مثل من باشدترین کار برای معادت دادن او به خودم شاید سخت

هم وقتی تا این حد او  گذرد، آن ام می ها از آخرین رابطه هم وقتی مدت آن

هم وقتی که او چنین شیرین میان آغوشم به خواب  نزدیک من است، آن 

  رفته است. 
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هم ریخته و من میان تمام اتفاقات خواب از سرم پریده است، اوضاع به 

  آمدم.کویت باید به ایران می 

 «کانر»اَ 

بیند. جوابش  گوید، در خواب است و خواب من را می زیر لب نامم را می 

خواب  زند. زهرای سنگین »جانم« کنار گوشش است و او لبخندی کوتاه می 

آید و من حتی  من، تا چند روز دیگر رسماً و قانونی به عقد من در می 

شود نمی  هم ریخته است که حتیقدر بهدانم باید چکار کنم. شرایط آن نمی 

ای برای عروسی ریخت. پیشنهاد پدرم یک عروسی در ایران یا  برنامه 

گیرم، این روزها هربار  ام را به دست میست. گوشییک کشور اروپایی

 دیگر اجرا    ترسم. حکم هانی دو هفتهکنم از یک خبر می که آن را چک می 

پدرم احمد سر به شورش برداشته و در هر محفلی پشت سر شود، ام می

زند که باعث شده او را جایی راه ندهند. احمد هنوز هم معلوم  حرف می

کنند.  دنبال او فرستاد دائم جایش را گم می که پدرم به . کسانینیست کجاست

غم و درد فاضل پدرم را از پا انداخته، دیگر آن سرحالی قبل را ندارد،  

ه عموهایم و  امورات عشیره را به من محول کرده. البته نه فقط او ک

اند و حال یک سکوت مرگبار برقرار است برای  پسرعموها موافقت کرده 

شود. دو  اجرای حکم هانی که قطعاً تنها خونی نخواهد بود که ریخته می 

خون در برابر یکی، چرا که برای مرگ حوریه هم مقصر خاندان زبید را  
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دانایی نیستند،   دانند. برادران هانی و پسران ابوهانی مردان با گذشت ومی

  اند و نخواهند بود. نبوده 

  _اون چیه...؟ بده ببینم.

  مالد.چشمانش را می 

  _ خوب خوابیدی، عزیزم؟

ست که برای او  بندم. عکس نهایی حلقه و جواهراتی  گوشی را می    صفحه

ام، یک اثر که قرار است شهرت زیادی پیدا کند؛ جواهرات  درست کرده

 زهرا.  من،    ملکه، ملکه 

  جا خوابید... اون چی بود؟کردم با یه مرد بشه یه _ خیلی فکر نمی 

  ست.کنم، نگاهش پی گوشیشوکه نگاهش می 

  _ یعنی چی یه مرد...؟ زهرا؟! تو انتخاب کلماتت دقت کن.

هنوز من یک مرد برای او هستم و نه   کهدانم منظوری ندارد، اما این می

  کند. و نه خاص ناراحتم می  رکاناَ 

  ام.های راحتی آورده بار لباس دنبال تیشرتم، اینبرم به نشیند. دست می می

قدر خوب کنار تو بخوابم، عزیزم... یه مرد  کردم این _ خب، فکر نمی

  شه؟ برای من جز تو کی می 

جا ویی بیشتری دارم برای دو ساعت یک کنم، انتظار دلجتیشرت تن می 

  خوابیدن و تکان نخوردن. 
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_ حبیبتی! تو برای من خاصی، فقط یک زن و یک زهرا، اگر من بگم 

  هایی هستی که کنارش هستم...تو یکی از بهترین زن جان زهرا

  شود، بعد صورتش قرمزتر.چشمانش گرد می 

و اولین مردی هستی غیر  معنی حرف من این بود...؟ ت رکان_ یکی...؟ اَ 

از بابام که اونم بچگی کنارش خوابیدم، ولی تو حتماً کنار زنای زیادی 

  خوابیدی، یکیش من... نیاز نبود بهم بگی.

های  زهرا را عصبانی کردم؟ آن موجود همیشه آرام و مظلوم را؟ دست 

اش، با آن تن ظریف با شلوار لی و یک تیشرت دخترانه، ایستاده  شدهمشت

  با نگاهی خشمگین به چشمانم زل زده.  و

  برم.دست تسلیم باال می 

  _ من کاه خوردم، متأسفم... منظورم این...

کند و یک لحظه فقط طول  سمتم پا تند میگذارد حرفم تمام شود. به نمی 

  ام حس کنم.کشد که جای سوزش دستش را روی سینهمی

  من را زد؟

  و زدی، زهرا؟_ من

  کنم.می  ناباور نگاهش

گی دقت کنم  راشد! به من می رکان_ همین کارو تو با احساس من کردی، اَ 

تو انتخاب کلمات؟ زهرا تو برای من خاصی بین صد زنی که باهاشون 

  بودم.
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  _ صد زن...؟ من مگه پورن استارم، عزیزم...؟ فقط چند نفر...

هنوز   سرش است،    کند، دنبال گیره موهای فر و زیبایش را جمع می

ست که ام، اما زهرا تنها کسیهای عصبانی را دیدهست. من زنعصبانی 

  خواهم ناراحت باشد.مرا زد نمی  کهحتی با این 

و ببر خونه! ببخشید برای زدنت، ولی... حق نداشتی اینا رو به من  _ من

  تر بیاد تو زندگیت. بگی. دیگه نگو من خاصم، شاید بعدتر آدم خاص

شوم، واقعاً منظورم  این شرایط برای آرام کردنش نزدیک می کالفه از 

  مورد.ای را شروع کردم، احمقانه و خیلی بی نبود، بحث احمقانه  هااین 

  ! قصدم این نبود، کمی آرام بگیر.جانم _ ببخش، زهرا

ام و  دوزد، حاال پشیمانم. من او را آزرده چشمان مرطوبش را به من می 

 خیلی هم بد. 

  کنی گریه نکن، گفتم کاه خوردم، ببخش...حبیبتی! هرکاری می _ 

  گیرد. برم برای لمسش، از من فاصله می دست پیش می 

 نکنم، دلم شکسته و خیلی... خیلی ازت ناراحتم، ال_ دوست دارم گریه می

  و ببر خونه.هم من

ام،  ایستم. سردرگم شده خواهد بیرون برود، جلوی در میاز اتاق می 

شدند نهایت دخترهایم ناراحت میدانم چه باید کرد، قبالً وقتی دوستمی ن

خواهم اما این زهراست، زن من و تنها کسی که نمی . گفتم متأسفم و تماممی

  ناراحت باشد. 
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برمت. بشین تا من ریز روابطم رو  دست بیارم، بعد می _ بذار دلت رو به 

 کنم، زهرتی! واهش می کنی، خبگم تا ببینی چیزی نیست که فکر می 

  رود.کند، آرام و قرارم می با پشت دست اشکش را پاک می 

خوام بدونم تو قبالً  . منم نمیرکان جانمشه، اَ هرچی بگی بدتر می  ن_ ال

دختر داشتی... به چندتاشون گفتی که خاصن و حبیبتی و  چند تا دوست

  خوام.عزیزم... نمی 

  کنم.میبندم و قفل  در را می 

  عزیزم. ،_ بشین

کردم او تا این حد مقاومت کند، چهره  جدیدی از زهرا دارم  هرگز فکر نمی

نشیند.  آید. روی زمین می راحتی کوتاه نمی و این هم جذاب است. زنی که به 

  نشینم.رویش با فاصله می گیرد. روبه ام می از این کارش خنده 

ای دارن و انتظار باکرگی برای  ه_ من دروغگو نیستم، زهرا... همه گذشت 

کنه و من در آدمی با زندگی من عجیبه... خوب یا بد رو جامعه تعیین می 

چه کسایی تو   میاداروپا زندگی کردم، تا دو سال پیش رو واقعاً یادم ن

مدل بود که حتی یادم دختر من یک سوپر زندگیم بودن... آخرین دوست

بودم، وگرنه یک عرب برای  نیست چرا کات کردیم... عاشق کسی ن 

  کنه...ازدواج تعلل نمی 

  ست که قهر کرده.ایدهد. شبیه دختربچهاخم کرده نگاه به من نمی 

  _ به من ربطی نداره که چه آدمای باحال و مهمی با تو بودن... 
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رو به دیوار نکوب، زهرا! یک در باز کن برای من... تو زن منی  _ حرفم 

قدر  دست آوردن تو بودم، دوستت دارم اون دنبال به  هاو نه بقیه، من مدت 

دم. تو من رو زدی این خالف رفتار زن که نشستم و به تو دارم توضیح می 

  ... با همسرش هست، اگر تو یک عرب بودی

کنم. او عرب نیست،  دانم باید چیکار کرد و بدترش می شوم، نمی عصبی می 

  های من. ز آموزه ست، متفاوت ااو یک دختر امروزی ایرانی

  کند، من هم. یک بحث احمقانه از نقطه  صفر.سکوت می

  ؟ن بری خونه؟ ال_ من رو می 

  گوید. خیلی مظلوم می 

  بخشم.رو نمی _ بیا بغلم، زهرا... اگر با دلخوری بری، من خودم 

  کند. دهد. از من دوری می سر تکان می

خوابم، به منم دیگه نگو حبیبتی...! دیگه نگو  بغلت، پیشتم دیگه نمی  میام_ ن

  نسبت بهت عالقه ندارم. نگم الخاصم... دروغ نمی 

  کنم، چکار کنم؟ مستأصل و بریده فقط نگاهش می 

حرفی کنار من رسیم، بی کنیم. به خانه میسرتاسر مسیر را سکوت می

  و هوا کمی تاریک. رسیم مادرش خانه است آید. وقتی می می

  های زهرا نیست._ به خوبی قهوه 

سره به اتاقش گذارد، ظرف شیرینی. زهرا یک فنجان قهوه را جلویم می 

  رفت.
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  ماند.سمتی که زهرا رفت می نگاهم به

  کم آروم بشه._ بذار یه 

ام بازی که برایش آورده دوزم. زهیر با اسبابنگاه متعجبم را به او می 

  ام.کند، یک روسری ابریشم هم برای مادر زهرا آورده میبازی 

  _ با من قهر کرده و من مقصرم.

  شاید او بتواند کمک کند.

. سعی نکن بحث کنی،  میادشه، ولی بد از دلش در_ زهرا کم ناراحت می 

گه بذار آروم بشه. اطرافش باش، ولی سعی نکن ادامه بدی.  تجربه  من می 

  شه.بذار خودش بهتر می 

  کاری که من کردم.

 _ تجربه  سختیه برای من. 

آید. وقت شام در  آید، زهرا بیرون نمی خان مینوشم، منصور ام را می قهوه 

کشد، اما حرفی کند، غذایم را می نشیند، از من پذیرایی می سکوت می

  مانم.زند. بین این رفتارها مینمی 

  _ هنوز قهری؟

  مشغول جمع کردن میز شام است.

گیرم، کسی داخل آشپزخانه نیست انگار با توافق ما را  دستش را آرام می 

  کنم برای جمع کردن.اند. کمکش می تنها گذاشته 

 _ من قهر نیستم، دلخورم، خیلی ناراحتم. 
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_ من چکار کنم خوب بشی؟ تا حاال منت نکشیدم... همین هست؟ منت  

  کشیدن؟

  برای نگاهش تنگ شده.کند، دلم باالخره به صورتم نگاه می 

  _ شوخی نکن!

  برم. اش را پشت گوشش می موهای فراری از گیره 

آوردن وقتیه که اون آدم برات مهمه، تا کنم، منت کشیدن؟ از دل در _ نمی 

های مغروری  شدت آدمها بهقدر مهم نبوده، ما عربحاال زنی برام اون 

یک   کهن، از تو برای این کنیم... اما مخواهی نمی هستیم، زهرا... معذرت 

  خوام... تمومش کنیم، خب؟خود راه انداختم معذرت می بحث بی

زند، موهایش دو رنگ است، حاال که موهایش را باال  میز را دستمال می 

  ست. بینم زیر موهایش طالیی پیچیده می 

  _ واقعاً اینا رو به کسی نگفتی تا حاال...! این... خب...

داند دل یک  هاست، یعنی نمی دزدد. منظورش عاشقانهزده نگاه میخجالت

  ها حرف دل است نه لقلقه  زبان؟رود؟ این بار می

ترین آدم زندگی من بود، به مادرم قسم... اولین و آخرین تو  _ مادرم گرامی 

  هستی، زهرا.

کنم حتی این شکستن  گرداند که نبینم لبخند خجولش را. و فکر میسر برمی

دلش آرام بگیرد. خودم را   کهه هم برای من لذت دارد، اینغرور مردان

 کردم...؟ گفت چه می جای او گذاشتم، اگر من بودم و او چنین چیزهایی می
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  _ فکر کنم ناراحتیم خیلی کمتر شد...

ام. اگر جای دیگر بود، حتماً او  گیرد و من تکیه به کابینت دادهدستم را می 

  کشیدم.می را محکم به آغوش 

و منصور یه چای بخوریم یه  _ چای داریم، عزیزم...؟ زهیر خوابیده، من 

  روی... غذای امشب زیادی چرب بود.ریم پیاده سر می

  کند.زند. رفتار زهرا تغییر کرده و او حتماً بهتر درک می لبخند می 

  کنم، کمی کار دارم._ من زحمت رو کم می 

حتی سعید که جای من کنار پدرم مانده.  از صبح خبری از کسی ندارم، 

ست«، اما برای خبری خوش خبریگوید: »بی المثل انگلیسی می یک ضرب 

 من بیشتر شبیه آرامش قبل از طوفان است.

  گردد. نگاهش بین من و زهرا می 

  ؟میاد_ خوبین...؟ کمکی از من بر 

  ره.کاری پیش اومده زودتر می  رکان. خوبیم. اَ جون _ نه، منیر

ماندم،  گفت می انتظار دارم ناراحت شود، یا اصرار کند بمانم. اگر می 

کند. بیرون  دهد بروم. نگاه من نمی بیشتر در تنهایی، اما انگار ترجیح می 

  رود.می

ست، حتی خواستی شب تو اتاق  گم بری حسابت رسیده _ نرو، به تجربه می 

  ا بیدارش نکنم خوابه... فقط نرو.زهیر جا هست، اونم ت
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گیرد، او زن سمتم می زند و انگشتش را اشاره به چشمک می

  ست.ایالعاده فوق

  ؟ زهرا چش بود؟جان _ چی شده، منیر

_ چیزی نیست، عزیزم. همون مباحث اولیه و دلخوریای اولیه، عادیه...  

  کم راه بریم.تیپ کن، یه شما خوش

  است. نگاه منصورخان به من 

کنی دخترم  _ افعل ما تفعل لکن ابنتی التنام حزینه اللیله )=هرکاری می

 شب ناراحت نخوابه.( 

  آید.اش خوشم میکند و من از این پدرانگیاخم می

 . )=به روی چشم.( _ علی عینی 

  ست، پسرا.کم آزاردهنده _ وقتی ما زبونتون رو بلد نیستیم واقعاً یه

  کند.اخم می

  ! مردونه بود، بریم حاضر بشیم.جان ن، منیر_ اخم نک

گوید برو، غیرمستقیم اما منظورش این نیست.  یک چالش جدید؛ زهرا می 

  روند.از در بیرون می  هازمان آن روم و همسمت اتاق او می به

زند، فرهای موهایش باز شده  روی آینه ایستاده و موهایش را شانه میروبه 

  د.انو انگار ده برابر شده 

  _ چرا نرفتی؟ مگه کار نداشتی؟
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هایش هم و برس از  لرزد، دست خواهم آرام باشد، ولی صدایش کمی میمی

  افتد.دستش می 

  ادبی باشه._ گفتم خوب نیست بمونم، شاید بی 

  کند. چشم نگاه می   دهم. از گوشه به در بسته تکیه می 

ادبی نبود...؟ یا مردا فقط شب  بی _ ما از صبح تو یه خونه تنها بودیم، 

  شن؟خطرناک می 

ست؟ قبالً با دخترهای دیگر در چنین چالشی قرار نگرفته بودم.  عصبانی 

  پابسته بخواهی شنا کنی.وانگار دست

... نرفتم، اجازه گرفتم و نرفتم...  جان _ خیلی حرفات خوب نیست، زهرا

  خطرناک باشم. توانم برای تو خطر که من هر لحظه می    درباره

  دوزد.اش را به من می چشمان گردشده

  ؟! رکان_ اَ 

گیرم. او موهای بافته را دوست دارد،  زنم، برس را از دستش می لبخند می 

  بیشتر اوقات موهایش بافته است.

  هستی؟ pms    اعصابی انگار دوره جورهایی بی؟ یک رکان_ جان اَ 

  .کنمسرعت، اما مهارش می گردد، به برمی 

  دونی؟ یعنی چی...؟ _ اینا رو از کجا می 

  و ببافم._ آروم باش، موهات

  _ بلدی؟
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  شود.اش از داخل آینه به من دوخته می کننده چشمان خیره

ترین _ چه مدل دوست داری؟ من طال و جواهرسازم، زهرا... باریک 

ه من  ماهیانه هم یک مسأله عادی هست. فقط ب   ها رو می بافم... دوره رشته

  کنم.بگو، درک می 

ست. اولین بار است بافم. حس خوبیشود. موهایش را می اش سرخ می گونه 

  بافم.مو می 

_ فکر کنم دوسه روز دیگه، حال و حوصله ندارم... تو هم که، خب...  

 کنم.  کسی پیش من نگو، حسودی می    ببخشید زدمت، ولی درباره 

بافم. سکوت ند و من باحوصله می نشیرسد. او می نظر می چیز آرام به همه

  ست.نظیری درمان بی

بافه، گفت یه  و می _ به مامانم چند وقت پیش گفتم اگه نباشی کی موهام 

  و ببافه.دونه باید موهاتکه نگفته می  میادروز یه نفر  

  _ دوستت دارم، زهرا... تا آخر دنیا، بیا دیگه مثل امروز نباشیم.

  دی؟می _ یعنی تا آخرش؟ قول 

بوسم. چیزی بیشتر از قول و او درون من نیست تا بفهمد که  سرش را می

  دواند. ای در من می چه ریشه

  _ باید ببینی...

 

 زهرا
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قرار بود فقط کمی بغلم کند، کمی نوازش، همین. فقط چند لحظه طول کشید  

هایش کنار صورتم، منظم و دستش دور تنم سنگین  که صدای آرام نفس 

  در چند لحظه خوابید! رکانشود، اَ 

آید، مادرم و  زمان صدای باز شدن در میشوم، هماز کنارش آرام بلند می 

کشم، و پاورچین از اتاق  اند. آرام ملحفه را روی او می خان برگشتهمنصور 

  روم.بیرون می 

  _ بیداری، عسلم؟!

  پرم.از جا می

  دراز کشید تو چند ثانیه خوابید!خوابید، یعنی   رکان_ مامان! ترسیدم... اَ 

  آید.خندد، منصورخان از دستشویی بیرون میمی

  رفت؟ رکان_ اَ 

  خوابی انگار تو مردا ژنتیکیه._ نه عزیزم. خوش 

  دهد. سر تکان می

  ندازم، زهرا برو پیش مامانت.رم اتاق زهرا جا می _ من می 

کنم. در طول روز  ام را جمع می خندهخورد، هم گره می نگاه من و مادرم به 

  کنار او بودم اهمیتی نداشت؟ 

  شی._ عزیزم! شما برو سر جای خودت بخواب، بدخواب می 

  ست. هاکنند و هزاران حرف همیشه در این نگاه به هم نگاه می 
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  هم بخوریم، عزیزم.، دوتا چایی بریز بامیاد_ اگه خوابت ن 

کنم، انگار اصالً در این دنیا  یده نگاه می که خواب رکاناز الی در به اَ 

  نبوده.

  رکانهایی که اَ گذارم، با شیرینی ریزم و روی میز می دو لیوان چای می 

رویم  سر راه خرید، خیلی هم زیاد گرفت. لباس راحتی پوشیده روبه 

  نشیند.می

_ خوبه که از عصری بهتر شدی. اوایل ازدواج و نامزدی خیلی سخته،  

  ها از همین روزاست، زهرا.پایه     ولی همه 

هایمان گفته بودم چقدر شیرینی  گذارم، بین حرف شیرینی به دهان می 

  ای دوست دارم و او یادش بود.خامه

ترسم  دونم... ولی می سنام عقبم، خودم می_ مامان من خیلی از بقیه هم 

  خراب کنم، امروز خیلی بدخلق و بدرفتار بودم، خیلی کوتاه اومد.

  دهد. نگاهش مهربان است، مثل همیشه.ه صندلی تکیه می ب

_ تو عقب نیستی، دنیات با بقیه فرق داره، مامانم. بابات خدا رحمتش کنه  

دنبال سیاست و   .مثل تو بود، انگار اصالً مثل مردم نبود؛ آروم، اهل شعر

شد، من عاشق همین رفتاراش شدم...  اخبار نبود، قاطی رفتارای بقیه نمی 

قدم راه قدم رکانکنی، با مردی مثل اَ ش فرق داشت... خراب نمی ره خمی

بینم که چقدر صبوره، عاشقته... مردای مثل اون کمن،  می  وافتی... این می

و بخواد جدای از جسمت، کمه... عاشق اون  زهرا... مردی که اول روحت
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مادر نداشته، انگار تو شرایط بدی   رکانشدن برات راحته، دختر... ولی اَ 

از دستش داده... یه زن خوب باید همسرانه مادری کنه برای کسی مثل  

داره یه  وقت... ولی محبت کن، دو قدم برمی بشی... هیچ اون، نه که مادرش 

  بینن.قدم بردار... مردا یه قدم زن رو صدتا می

فکر نکرده بودم، پیش آمده گاهی فکر کنم او شبیه یک پسربچه  هابه این 

  است، نیاز به محبت دارد، اما به علتش فکر نکرده بودم.

  _ کاش همیشه از اینا بگی بهم... من اصالً خوب نبودم امروز.

  گوید خسته است.لیوان چای را تمام کرده و چشمان پر از خوابش می 

بعد تو قانونات بذار چیزی رو که تجربه  _ امروز رو یادت باشه، سری 

کردی رو تکرار نکنید... به خودت عذاب نده، من و منصورم بحث داریم،  

ندرت اون بحثی رو شروع کرده... کالً ما  کنیم، البته بیشتر من، به دعوا می 

جنگیم که نابود کنیم... ناراحت نکن جنگیم که فقط برنده بشیم، می زنا نمی 

ندازی از رو عقل و  راه می   که  بحث راه ننداز، اونی و... زیادخودت

تونی برای هالکت دشمن اقدام کنی، اما قبلش  منطقت باشه... بعد می 

 سالحات رو بسنج، مادر!

  کند.خندد، دستم را نوازش می می

جور _ گریه اولین سالحت نباشه، زبون رو هرجور بچرخونی همون 

خاطر خودت، حساسه اونم به گیری... برم بخوابم، منصور جواب می 

خوای تشک بنداز پایین تخت، در رو باز بذار یا برو پیش زهیر... هر  می
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کنی تو بغلش جلوی چشم بابات نخواب فعالً تا بعد از عقد  کار می

  محضری.

  شود.ام داغ می بارش پر از برق است، گونهنگاه شیطنت 

  _ مامان؟! یه شرمی یه حیایی.

  ازد.اند ابرو باال می 

گذروندم. مگه   رو هامن زنم، دوره  .دختر، _ جمع کن این ادعاها رو

شه...؟ در بوس و بغل و لمسای یواشکی و پراسترس می نامزدی بی 

و حفظ کن که یاد بگیره حریمی داری... به هر  دسترس نباش، حریمت 

قیمتی زیر دست و بالش نرو، مگه تشخیص بدی زمانشه، هروقت روحت  

جان... هرچی بشه ما کنارتیم، بدون  ت رضایت داد، مامانو قلب و عقل

  و کن.ترس زندگیت 

منیر را  گونه هستند، کاش هر دختری کسی مثل ماه دانم چند مادر این نمی 

رسم و از پشت خواهد برود که دم آشپزخانه به او می کنارش داشت. می 

ای یک  کنم. من عاشق مادرم هستم، زندگی بدون او را حتی بربغلش می 

 خواهم.ثانیه نمی 

اندازم، نه خیلی دور، نزدیک که بتوانم دستش را  تشک پایین تخت می 

ای مردانه و قشنگ دارد،  ریش سیاه و پوست سفیدش چهره بگیرم. با آن ته 

آید امروز  هایش به چشم می شوم. لباش مینشینم و زانو به بغل خیره می
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، خیلی آرام و لطیف. یک  من را بوسید، نه مثل آن روز به سرعت نور

 بوسه  واقعی و اولین من، طعم خاصی داشت، شیرین شاید...

کنم، آرام. حس لمس شدن توسط او  شده روی تخت را لمس می انگشتان رها

کنم اگر در  را دوست دارم، حاال که فکر می رکانرا دوست دارم، من اَ 

اتفاقی بیفتد چه؟ هواپیما  شود. اگر مثالً  ام نباشد روزگار سخت میزندگی 

  ای کشته شود؟ اگر...سقوط کند؟ یا در بین آن دعواهای عشیره

  _ چیزی شده؟ زهرا؟

شود. حتی در تاریکی سرعت بلند می با چشمان سرخ و پر از خواب، به 

  دهم.اتاق هم چشمان قرمزش معلوم است، بغض را قورت می 

  _ چرا بیدار شدی؟

  نشینم.کند و کنارش می گیرد، بلندم می یم را می کند و بازودست دراز می

  کند.تنش به عرق نشسته، انگار. موها و صورتم را نوازش می 

و _ ببخش، خوابم برد... چرا غمگینی؟ خواب عمیق بودم حس کردم که من 

 کنی با ترس. صدا می 

  کردم، که اگه چیزیت بشه چی؟_ خوبم، داشتم فکرای بد می 

  بوسد.ام را می پیشانی 

  شدی؟ رکان_ حبیبتی! فکر بد نکن که بد نیاد، نکنه عاشق اَ 

  درخشد. زند و نگاهش می لبخند می 
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شم، البته اگه منظور از  کم دیگه عاشقتم میدارم و هم یه  _ من هم دوستت 

عشق این دلتنگیای این مدت و ذوق دیدن و ایناست که آره عاشق شدم،  

  راشد. رکانجناب اَ 

دانم من  خواهد بشنود. شاید گاهی بترسم، اما می هم آنچه را می دبه او می 

  را دوست دارم. رکاناَ 

  رود.لرزد، نگاهش به در باز اتاق می هایش می لب

  و زنده بذاره؟کنی اگه چند لحظه در رو ببندم، منصورخان من _ فکر می

رود با  دستگیره که می شوم تا در را ببندم، دستم به خندیم. بلند می هردو می 

ست، انگار قرار کنم، حس عجیبیهایش دور کمرم تب می پیچش دست

  است هربار فرق کند.

  شود.بندد، بین او و در، تنش حصار می چرخاندم و در را میآرام می 

و آروم  سوزم، زهرا... فقط همین رفتارت من _ من در تب خواستنت می 

  کنه، عزیزدلم.می

کند و این منم که دست دورش حلقه  د، اما فاصله را حفظ می ایستنزدیک می 

  زنم.برم در تمنای بوسه و لب می کنم و سر باال می می

  ، مثل صبح.رکانو ببوس، اَ _ من

منی این نهایت شکستن مرزهاست، اما دوست دارم برایش   چونبرای هم 

  قدم بردارم.

  . رکاندم، زهور اَ _ من برای تو جان می 
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وقت اندازم، هیچ بردم، دست دور گردنش می تند و باالتر می دست دورم می

اش  قدر دوست داشتم باشه. بوسهریش را این کردم صورتی با ته فکر نمی

تر، کمی از آن  تر و داغ نفس تر، کم ، کمی خشنتر استبار کمی عمیق این 

دانم خودش  گذارم بر عهده  او که می اش است و من می خواستن زیاد چاشنی

  داند.حد را می

  دی و چای و... من._ طعم شیرینی می 

  خندم.کشد. آرام می محکم آغوشم می 

  _ شیرینی و چای خوردم، خب.

  هرا. _ بیا بخواب تا کار دستت ندادم، ز

 زند.های سفیدش در تاریکی هم برق میدندان 

  درید.و مثل یه گرگ می _ با این دندونا و لبخند بیشتر شبیه اینه که من

  گوید.چیزی زیر لب می 

زنم _ شیطان نشو تو جلد من نرو، بخواب روی تختت، من زنگ می 

انگیزی،  هوسقدر رو ندارم اونم وقتی این  جاراننده بیاد، توان خوابیدن این 

  زهرا.

بندم، هنوز تشنه  او هستم، تشنه  بودنش، انگار وقتی نیست وقتی در را می 

  چیزی کم شده.

  گوید کاش بیشتر کنار او بودم...یک حس که می 

..................... 
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گردد، برای  های ما نمی چیز بر مدار خواسته»دنیا چنین است که هیچ 

گویی  خواهی مصرانه به دنبالش هستی وقتی که می می رسیدن به آنچه 

کند، شاید همان چیز را دگرگون می بینی یک اتفاق همه ام میدیگر رسیده 

راه   ای بتواند طوفانی در آن سوی زمین به بال زدن مگسی در قاره

ها و رسیم به »ای کاش برای ثانیه ها میبیندازد، و ما همیشه برای همان 

کردم، بیشتر  ی کاش فالن وقت بیشتر نگاهش میها، که الحظه 

کاش   قدر در گرداب ایگفتم دوستت دارم، آن بوسیدمش و بیشتر می می

توانستی یک عاشقانه سنجی کجا میافتی که هر ثانیه را از حفظی و می می

 شود حسرت... ای کاش...«بیشتر خرج کنی و نکردی، همان می 

 

 

به بعد لطفاً با دقت بخونین، اکثراً دوستان قدیمی   جا)دوستان، از این 

  های من فراز و فرود زیاد داره، چالش داره(دونن رمانمی

 

  دُّره)=مروارید(

 

  ، دُره...؟ کل ساحل رو گشتم.جایی_ این 
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ها  توانم جوابش را بدهم، اما باز هم ساعتداند نمی کنم، او می نگاهش می 

  زند.می کنار من حرف 

وقت. به ابوصانع  ها به ساحل میان، هر سال، این پشت! امشب الک ّره_ دُ 

  بگم اجازه بده با من بیای؟

ریزی چیز عجیبی نیست.  ها در ساحل برای تخمپشتدیدن الک جااین 

ها پر وپاشکسته به زبان انگلیسی گفته بود که این فصل صانع، دست ام

  ها. شود از توریستمی

  دارم.کاغذم را برمی  قلم و

 »اگر کسی من رو بشناسه چی؟ اگر خطرناک باشه چی؟«

گویند جانم را به »شیبان« مدیونم، اما بیشتر از دین من او را  همه می 

گوید با دوست دارم، با آن بازوهای عضالنی که همیشه به شوخی می 

نم  کها بیرون کشیده است... من باور نمی ها من را از دهن کوسه همین 

  طور باشد.طور باشد، هرچند که قبلش را یاد ندارم، شاید هم همین این 

بیاد که تو رو بشناسه، من باهات هستم. مگه  جاها_ فکر نکنم کسی این 

  ترین پسر جزیره باشی و دوستت بترسه؟الکیه باحال

پیچد.  آفتاب رو به غروب است، نم و نسیم خنک دریا موهایم را درهم می 

  همیشه گرم است حتی در زمستان. اجهوا این 
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ترسی... شی؟ خوبه از دریا و آب می ، خسته نمی جا_ هر روز میای این

شینی روی چوباش. بیا بریم  این کشتی پوسیده، پر از جونوره، میای می

  ها فردا... ها؟سمت صخره

 نویسم: برایش می 

  نداری.« رو دوست جاقدر دنبال من نیا، اگر این »تو کار نداری؟ این 

دانند شیبان صاحب یک کشتی توریستی در جزیره است و یک  همه می 

افزار، او در انگلیس درس خوانده، حاال هم فقط برای پدرش به  مهندس نرم 

  جزیره آمده است.

کنه. حاال  حنضل؟ امانتی، آدم از امانتش خوب مراقبت می ،_ باز شدی

  ذاشتم.ای می خوبه خودم اسمت رو گذاشتم، باید چیز دیگه

ندانی چه کسی هستی، چرا باید   کهشدگی چه حسی دارد، این داند گم نمی 

  جان وسط دریا تو را پیدا کنند.نیمه 

نی باشی که زبانی  نتوانی حرف بزنی و تنها شانست این باشد میان مردما

  غیراز زبان مادریشان را بلد باشند، مثل من. 

 »برو! خاله دوست نداره دور من بچرخی.«

ام،  ام را از دست داده بینم رنگ نگاهش تغییر کرده. حافظهاین روزها می 

ام فعال است، حس خوبی ندارم، انگار که درست های زنانهاما هنوز حس 

  نیست، نباید باشد.

  گذارد.کند و دفتر را کنارم می اخم می
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دونن شیبان آدمی نیست رم ببینم چرا؟ همه می می  ؟ میادصانع خوشش ن _ ام

با تو حرف   جااین  میامکه پشتش حرف باشه، من دلم بخواد هر روز 

  زنم.می

های این منطقه، کسی نیست  تک آدمدنده و مورد عالقه  تک و یک  بازلج

ها  مردها و پسرهاشان زیاد گرد زن جانخواهد او دامادش باشد. این 

گردد، اما انگار جانی که بدهکارش هستم زیادی گردند، شیبان هم نمی نمی 

  او را پاگیر من کرده.

عایشه. شاید او بتواند   الهشود تا به گفته  خودش برود سراغ خاز جا بلند می 

بفهماند که نباید نگاهش برای دختری رنگ بگیرد که حتی معلوم نیست از  

اش توانم فارسی بنویسم. دست به دشداشهدانیم من می کجا آمده، فقط می 

کندن از این غروب  از رفتنش. کمر و باسنم سر شده، اما دل برم قبل می

کشان از باالی سرت رد  صفیر های دریایی که سخت است، با آن مرغ 

  شوند. می

 نویسم:دوباره می 

 »از سفارت خبری نشد؟«

ام روی موهایم  ام را از روی شانه آید، شال عربی صدای موتور ساحلی می 

شده است که کنار این   . این چند ماه انگار یک قانون نانوشته ماندازمی

نشستنش کنار ساحل جزیره کشتی کوچک قدیمی که شاید قرنی از به گل 

  آید جز خود شیبان. ها کسی نمیگذرد این ساعتمی
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مگه خوب نیست...؟  جا_ با این رابطه  سیاسی بعیده حاال خبری بشه... این 

  کجا، دُّره؟ همه  اهالی هم که دوستت دارن. جاتر از این ببین قشنگ 

تور  منطق است. عبدهللا دوست شیبان است که کمی دورتر موبی

  چرخش را نگه داشته.چهار

قدر نشستی، کم مونده شوره  شه. اون _ پا شو برو خونه! داره هوا خنک می 

  ببندی از نمک.

مانند زیبایش  رنگ با آن نوک شاخپیچم، روبنده  سیاه شال را دور سرم می

ها زندگی کنم نکند من همیشه بین عرب زنم، گاهی فکر میرا هم گره می

  هاآید این ای که یادم نمی ی چیزها آشناست انگار در گذشتهام؟ خیلکرده 

 بوده. 

 صانع زیاد دور نیست؛ مادر کسی که هرگز وجود نداشته. خانه  ام

ست که بیشتر جنبه  احترام دارد، وگرنه خاله عایشه و عمو  صانع نام پسری

  زبیر اصالً فرزندی ندارند، شاید برای همین است که شیخ عشیره من را به

  سپرد. هاآن

خاله عایشه پیرترین زن طایفه است که همه دوستش دارند. کارش بافندگی  

ست که ها و گاهی پسرهاییهای سنتی عمان و آموزش زنپارچه

محتاج و فقیر نیست.  جاخواهند این سنت از بین نرود، وگرنه کسی این می

گیرد. همین شیبان برایش یک صفحه زده  جای دنیا سفارش میخاله از همه

 دهد.و کارهای او را به دنیا نشان می
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های ها بزرگ است، با رنگ خانه جاخانه مثل همیشه باز است. این  در  

رسد، تنها  های کندر باغچه مثل همیشه به مشام می روشن. بوی درخت

 برد.بوی شور آب و بوی ماهی را از مشام می   بویی که آن

یتی یه بنت؟ تعطین رائحه البحر الیوم ایضا )=دُ ّرهدُ _    ،، آمدی ّره ، ا ج 

  دی...(دختر؟ بازهم که بوی دریا می 

دانم که  گیرم. خوب نه، اما دیگر میکم یاد می زبان خاله را دیگر کم 

  فهمم.منظورش چیست. دریا و بوی آن را می 

های نارگیل و کندر نشسته دهم. روی کرسی زیر درختان میسر تک

تازگی مهمان  ها معلوم است به است، از شواهد سینی قهوه و شیرینی 

  داشته.

  گیرد.نگاهم را پی می 

  بود. جا_ جمان این

آیند، مهربان  صانع است، اکثر اوقات با دخترانش می جمان خواهرزاده  ابو 

، این را وقتی فهمیدم که برای من هم مانند  و بخشنده هستند این مردم

های ها و پوشیه و حتی پارچهدوزد، از همان پارچهدخترانش لباس می

 قشنگ و رنگارنگ. 

ترش عاشق شیبان است،  شوم که ندیدمش. جمیله دختر کوچک متأسف می

زنند خانه  خاله عایشه است او هم بیشتر  که این پسر سرش را می  جاآن از 

  آید.اوقات می
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من  جاچشمان سیاه و پوست سبزه  قشنگی دارد جمیله. بین دختران این 

 زیادی سفید و موهایم روشن است.

ها را بردارم. خاله پیر است، اما زرنگ. مثل خیلی از  خواهم سینی می

وزنش خیلی زیاد نیست، هنوز هم خودش گاهی آشپزی  جاهای اینزن

  گیرد.کند، هرچند چند خدمتکار دارد. دستم را می می

  _ بشین، دُّره... شارون آمد... نبودی.

 هایزند. شارون یکی از مشترای حرف میوپاشکستهانگلیسی دست

ست و مرد منصف و  ثروتمند و قدیمی اوست برای پارچه؛ یهودی

اش را دوست های خیرهرا شیبان گفته. هرچند نگاه ها، این ستمهربانی 

تر است، باهم  سالی بزرگ ندارم، اما خاله به او اعتماد دارد. از شیبان ده

  کنند.بیشتر اوقات کار می

  _ یرید القماش الذی حکتی و رسومه کانت جدیده.

  ام.فهمد نفهمیده کنم، میگوید، خیره نگاهش می به عربی می 

  خواد.هاش جدید بود رو می ای که بافتی و نقش گه، اون پارچهمی_ 

خانه. دشداشه  سفیدرنگش را  خواهد برود قهوهصانع است، حتماً می ابو 

پوشد. انگلیسی را بهتر از هرکسی  ها برای دور هم بودنشان می بیشتر شب

  زند، قدیم با یک انگلیسی شریک بوده.حرف می

 نشیند. آید و کنار خاله روی تخت می صانع میو زنند و اب باهم حرف می

صانع گونه   گویند که ابو دانم چه میدارم که بروم، نمی ها را برمی سینی
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هایشان را کم بوسد، هردو پیرند و من این مدت عاشقانهخاله را می

  ام.ندیده 

  _ حبیبتی!

ن! و من گوید. عشق محس عجیبی دارد این کلمه که همیشه او به خاله می  

که هست، اما نیست... دلت برای چیزی  افتد. چیزی بازهم غم به دلم می 

  دانی هست یا نه.تنگ است که نمی 

دخترم...؟ پا شو با خاله شام بخورید من مهمانم. امشب ماه   ،_ دُّره؟ خوبی 

دنبالت. امشب ساحل   میادها پشتریزی الککامله، شیبان گفت برای تخم 

  هاست، از شیبان فاصله نگیر.پر از خارجی

  آورم، از کیف کمری که خاله برایم دوخته.دفترم را بیرون می 

 رو هم بفرست.«رم، عمو. جمیله »من با شیبان تنها نمی

  کند.اخم می

  _ شیبان کاری کرده...؟ ناراحتت کرده؟ بگو تا...

  کند برای او هم بگوید.تند سر تکان می دهم، خاله اشاره می 

زنن. خاله ناراحت »نه! نه! شب تنها با شیبان خوب نیست، مردم حرف می

 شه.«می

  ن فهماند.بار با ضرب و زور عربی انگلیسی به مرا جمان یک هااین 

  گوید: »نه.« اما چه چیز نه؟زند و او هم میصانع با خاله حرف میابو 
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گه حرفی نداره؟ کی به تو همچین گفته...؟ همه شیبان رو  _ عایشه که می

شناسن. داستان شیبان با تو جداست. دوست داری برو ببین، تازه کمی  می

سال بعد هم معلوم  ها نمیان جزیره، تا پشتسرحال شدی، همیشه که الک 

  نیست مهمان من باشی و خانه  من رو نورانی کنی یا نه.

شوم از این  اندازد و من بازهم کالفه میلبخندش من را یاد کسی می 

  آشناهای غریب.

  گید بیاد؟« »جمیله رو می 

خواست جای برادرش حاال شیخ عشیره صانع می گفت اگر ابو شیبان می

ست که دنیایش  سپرد. مرد عجیب و مهربانی  بود، اما آن را به عمویش

  خاله عایشه است و بس.

  گم اگر پدرش قبول کرد با برادرش بفرسته._ می

  شوم. »زهیر« و من از اسم او هم دگرگون می 

 »زهیر، نه، نه، نه.« 

کند. خودش نه، اما تمام تنم  اند زهیر من را عصبی میکم فهمیده این را کم 

    شود.دچار تنش می 

  گم زاهد رو بفرسته._ جمیله سه برادر داره، دُّره! می 

سوخته و پر از چروکش  کشد. صورت آفتابدستی به محاسن سفیدش می

  هاشان همه مهربانند.مردها و زن جارا دوست دارم، این 
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شام را خود خاله پخته است، مجبوس، که مثل تمام غذاهای دیگر پر از  

عاشق این غذا هستم. خاله امشب آن را با مرغ  ادویه است و گوشت و من 

خورم قدر میپزد و من آن شده میدرست کرده، معموالً با گوشت بره  سرخ 

توانم تکان بخورم. جمره، خدمتکار خاله، میز را جمع  که دیگر نمی 

  ست.صانع خالیکند، جای ابو می

 _ دُّره، دخترم! شارون پول پارچه رو آورد.

اش، یک کیسه بیرون  برد داخل یقه فهمم که دست می می  شارون و پول را

ای آید، یک پیرزن با کیسه آورد... یک تصویر پیش چشمم می می

آورد، لبخندش قشنگ است. تهوع  اش بیرون می دوزی، از یقه زری

  چرخد. چیز می گیرم، انگار همهمی

  .شود، صداها همکم محو می گیرد کم هایی که به طرفم می اسکناس

 کنی کامت رو شیرین کنم، عزیزم.« »حبیبتی؟! زهور من! چشم باز نمی 

آید،  جا تاریک است، بوی خاصی می کنم. همه صدای آشنا، چشم باز می 

  خوابم.ست و باز می تر از هر وقتی الکل... چشمانم سنگین 

  »عسلم... پا شو، مامان«

  های اطرافم.گردم، پی زمزمهپرم، پی صدا می از جا می

  _ دُّره؟ خوبی؟ 

این آن صدایی نیست که به خواب دیدم. چراغ خواب باالی سرم روشن  

  لرزد.گذارد. هنوز دستانم می ام میشود، دفترچه و مدادم را روی سینه می
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 ده؟ به زبان شماست؟«چه معنی می ،»زهور من

او باالی سرم  کهکند، این گیرد، چشمانش را کوچک میدفترچه را می

قول خودش  ماند. به تر هم همیشه او کنارم می ه عجیب نیست، قبل نشست

  امانت هستم.

  _ این رو از کجا شنیدی؟

شوم، کولرگازی اتاقم را خنک کرده است، از آن شرجی به سقف خیره می 

بندم، شاید  آید. چشم میبیرون خبری نیست. حال آدم، با این خنکی جا می

  نویسم.برایش می بازهم صداها آمدند. کمی بعد 

صانع با  گفت حبیبتی، مثل ابو »خواب دیدم، صدای یک مرد، به من می

چشم باز کن... بیدار شدم کسی نبود، خوابیدم،   ،زهور من :خاله. گفت

هایی من رو دوست عسلم، بیدار شو. فکر کنم آدم  :صدای زنی اومد، گفت

 داشتن، شیبان.« 

چرخد، در اتاق باز  و در اتاق می شود نفره بلند می از روی مبل چرم یک 

  است. 

  بینی از حال رفتی؟قدر فکر نکن، نمی ! این ّرههم دوستت دارن، دُ  جا_ این 

  رود، دست به بغل.ست. راه می ناراحت است، عصبانی 

  هل استیقظت؟ )= بیدار شد؟( –

زن و  جاجمره با موهایی درهم که معلوم است از خواب بیدار شده. این

  دار.ها رنگی و طرح پوشند مال زن داشه میمرد دش 
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گذارم، دنبال تکرار صداها کنم و بازو روی گوشم میپشتم را به هردو می 

اش، یعنی من  هستم. قطعاً صدای آن مرد متعلق به یک عرب بود، لهجه 

ای دارم...؟ شاید یک  ام...؟ مادری، پدری، خانواده عزیز کسی بوده 

  مزد؟معشوقه، یک شوهر یا یک نا

  کنی؟ ...؟ گریه می ه_ دُرّ 

  ام یا...دانم قبالً هم الل بوده کنم، نمی هایم را پاک می اشک

  تابی نکن.بی قدرن رم مسقط... ای_ فردا می

ضرب گردم و به شود که برمی دانم چه میآید و نمی دستش روی موهایم می 

  برد.باال می کنم، دو دست کنم. خشمگین نگاهش میدستش را پرت می 

  _ ببخشید، خواستم صورتت رو ببینم، نترس.

  نویسم.رود، با عصبانیت مینشینم، سرم گیج میمی

قدر دور من نباش! شاید من  و دست نزن! این»به من دست نزن! موهام 

 جایی شوهری دارم، شیبان.«

دهم، برای من هم دردناک است راندن کسی سمتش تکان میدفترچه را به

خواند و  کنم، می هایم را پاک می قدر با من مهربان است. اشکاین که 

اش را و چه خوب  های روی پیشانی بینم رگ گزد، می بینم که لب می می

  است جمره رفت دنبال کاری که او گفته بود. 

وقت ساعت چکار  ای...؟ ببین این _ شوهر نداری! یادت رفته گفتن باکره 

دوست داشته باشم دور و برت    ...؟هه من، دُرّ کنی با من؟ چکار داری بمی

@Vip_Roman



شم و به تو ربطی نداره! تو مرده بودی،  هستم، حتی اگر بخوام عاشقت می 

  روز نیومده بودم خلیج... فهمی...؟ مرده بودی اگر اون ! می هدُرّ 

 _ بنیتی؟)=دخترم( 

خاله عایشه دم در اتاق است، با لباس خواب. صدای شیبان باال رفته بود،  

فهمم و شیبان،  شود و حرفی بینشان است که نمیابوصانع هم پیدایش می 

 رود... عصبانی بیرون می 

 

 اَرکان

 

شه... از ماهه خونه  عمه  _ حالش خوب نیست، مثل روح شده، زهیر یک 

  !رکانمنیر هیچی نمونده، اَ 

سال پیر شده، وزن از دست داده،   ۳۰گوید که انگار از خودش نمی 

های قبل نیستیم،  مان دیگر آدم منصورخان رسماً برای زهرا پیر شده. همه

پدرم حالش بد است، من تمام وقتم دنبال سرنخی از اوست. گاهی هر روز 

راشد را  رکانهفته را پرواز دارم. دیگر کسی نیست که نداند، همسر اَ 

ر از عقد رسمی که با هزار دردس روز قبل  هم فقط یکاند، آن دزدیده 

توانستیم ثبتش کنیم تا بتوانم از نظر قانونی پیگیر شوم. حاال من قانوناً 

. هاست ربوده شده، زهرای من، نازپروده  مادرش.. همسر زنی هستم که ماه 

داند معشوق من چه ترس و وحشتی را تحمل کرده و من حتی  و خدا می 
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شده همان   که از او برایم فرستادهدانم زنده است یا نه. تنها چیزی نمی 

چیز دیگر، درست یک هفته بعد از  انگشتر الماس سیاه است، بدون هیچ 

  ربودنش.

  رم دبی، انگار سرنخی هست._ صبح دارم می 

  پرد.از جا می

  ست؟_ زهرا زنده 

لرزد، صدایش. از آن مرد صبور و آرام،  اش می بینم که چانه و من می 

مردمکشان بلرزد و گریه  همین آدم غمگین با چشمانی که فقط منتظرند 

ام  آید کی توانسته کشیدم. دیگر یادم نمی کشد، درد مینکند مانده؛ درد می 

  بیشتر از یک ساعت بخوابم یا سه وعده غذا بخورم.

دونم باید امید داشته باشم یا دونم، منصورخان! دیگه حتی خودمم نمی _ نمی 

  نه...

  ست...دونم که زنده درم، می... من مارکانست، اَ م زنده دونم بچه_ می

تر از همیشه است و زیر چشمانش گود رفته. داروهای قوی رویش زرد 

ست. موهایش مثل گذشته  خبریهای روز را در بیخورد و ساعتمی

  منیر است.ای از ماه رنگ کرده و مرتب نیست، او فقط سایه

  ...! زهرا_ باید باشه، مامان 
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آید. دلم دیدن او را حتی برای  آورم نفسم بند میزبان می نامش را هم که بر 

ای از پیش چشمم دور  خواهد، کاش حتی لحظه وار می یک لحظه، دیوانه 

  خاطر آن ترسی که داشت.شد. برایش مراقب گذاشته بودم، به نمی 

دیدم برام  می وش کنم...؟ شاید اگر مرده بود، جنازه دونی چی فکر می _ می

  گذره...م چی بهش می، اما، حاال... بچه تر بود راحت

شود. هروقت بیدار است دهد و آوار میروی زمین، تکیه بر دیوار می 

خبری بدتر از عزاداری برای یک  فهمم درد بی کند. میقدر شیون میهمین 

  مرده است.

  ۶ریزند؛ دو باهم اشک می کشد، حاال هرمنصورخان او را در آغوش می 

  مان شده.این بساط زندگی همه ماه است که 

  ؟رکان_ محمود که دیگه بهت زنگ نزد، اَ 

کم ناراحتی داشتیم، محمود هم شده است یک داستان دیگر. این مدت بارها 

منیر نبود  دانم اگر درایت منصورخان و ماه من را مقصر دانسته و می 

  شد.تر می شرایط سخت

  د باشه._ نه، مهم نیست... آخرین دغدغه باید محمو

دانم کدام  رود، نمیمنیر باز به تخت می آیم که ماه وقتی از خانه بیرون می 

  غصه را تحمل کنم.

  اند، موقت و سرد. ها خانه  من شدهها هتل روم، این ماه به هتل می 
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ماهه که   ۶ام، چهار روز دیگه بیاد درست دردانه  عزیزکرده  ...!»حبیبتی

... دلم برای دیدنت، بوییدنت، لبخندات،  انرکنیستی، زهرای من، زهور اَ 

هات تر موهات هم تنگ شده، دلم برای صدای نفس حتی تارهای روشن

رسیدم، ای وقت خواب تنگ شده... ای کاش روز آخر کمی زودتر می 

قدر زهرا؟ من که این  ،زدم. کجاییجای پیام دادن با تو حرف می کاش به 

 عاشقت هستم، با دوریت چه کنم؟« 

فرستم، خطی که دیگر بعد از آن پیام  پیام را به خط خاموش او می  ۱۱۲۴

مان و  های ارتباطینویسم، برای تمام راه روشن نشد، هر روز برایش می 

دانم شاید یک امید باشد، حداقل کمی  فرستم. نمی اش میهای مجازیاکانت 

  گیرم.آرام می 

  شه، آقا... توکل به خدا کنید. _ درست می

هاست هتل در اختیارم گذاشته، او بارها من و  ای که مدت راننده  شاهین،

کنم، چه  داند چه پیش آمده است. سکوت می جا کرده، می زهرا را جابه

جا گذاشته. جا نمانده  قدر ویرانی به شود، وقتی این درست نمی  کهبگویم؟ این

ام،  ده های کشورهای اطراف را آدم فرستاخانهکه نگشته باشم، حتی روسپی 

ماه  ۶های جنسی را. ها و دیسکوها را، حتی بازارهای مخفی برده کاباره 

شناسم، این میان حتی های آدم را به نام می تک قاچاقچیاست که دیگر تک 

قدر  ام، برادرم که بعد از فاضل چیزی از او نمانده... آن احمد را پیدا کرده 
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گاه بستری کرد و  وضعش خراب است که ماه پیش پدرم او را در آسایش 

 فاضل همان هفته  اول برای طالق اقدام کرد.ام

اش از چند جا پاره. داخل دهانش پارچه دست و پایش بسته است و دشداشه

  حال شده.است که صدایش درنیاید، معلوم است از شدت تقال بی

زاد عمویم هاشم است. این  شناسم؛ عبدالرحیم، پسر طائف، خانهاو را می 

پایند، بعداز اعدام هانی، مانند  های اخیر فرزندان هاشم را همه میماه 

ندید حتی کسی  هاقدر که کسی خوبی از آن اند. آن ها زخمی شدهگرگ

  پادرمیانی نکرد برای بخشیدن خون هانی.

  _ این چه ربطی به زهرا داره، بشیر...؟ سعید کجاست؟

گذارد تکان بخورد،  حتی نمی  خواهد بگوید، اما بشیرعبدالرحیم چیزی می 

  کند.یک لگد حواله  شکمش می 

  زاده! گوشیش رو ببینین.ماه پیش ایران بوده، شیخ   ۷_ نزدیک 

های زهرا، دختر داخل  گیرد؛ عکسدهد می نفسم از دیدن آنچه نشان می

افتم. هایشان من هم هستم، به سرفه می عکس زهرای من است، در بعضی 

  اش حق داشت.، پدرم برای شک و بدبینی خالد بودحق با شیخ

  گه چی شده.می  میادسعید  نها دنبال زهرا و شما بوده، ال _ این هفته 

شود و  برم. چشمانش از ترس گشاد میسمتش هجوم می گیرد، به طاقتم نمی 

کنم اگر در این کار دست داشته حق هم دارد، چرا که او را زنده رها نمی

  باشد.
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ای نباشی، عبدالرحیم که مادرت باید برات صورت  م تو کاره _ فقط امیدوار

  چنگ بزنه.

کند، و من  زند، التماس می کشم و او زار می پارچه را از دهانش بیرون می 

  رود. شوم، حتی دستم به زدنش نمی اش می فقط خیره

  دونه؟ مادرت چی؟ _ ابورحمان می 

  زاده... من فقط عکس گرفتم..._ ببخش، شیخ 

  آورم.خواهم از این اتاق بروم، نفس کم می می

  _ بشیر! این رو نذار زنده بمونه. خائن لیاقتش مرگه.

شود، هرگز تمام نخواهد شد. فقط این میان،  ها ریخته میدانم خون و می 

  گناه، زهرایم فدا شده است.جان بی

فتن  گم چی شنیدم... گزاده... می گم، شیخ گم... هرچی بخواید می _ می

  کشتنش... خودم شنیدم...

  شو!  _ خفه

شود، این واقعیت این فریاد بشیر است... و من دستگیره در دستم خشک می

  نیست، امکان ندارد.

  _ بگو دروغه... ممکن نیست...

شود. محال ممکن است کسی دخترک  گویم، نفسم تنگ می زیر لب می 

ز بین ببرد. محال است کسی  خاطر کینه اسیرتم را بهخرمایی و فرشتهچشم

  های نازنینم را ببیند و... زهرای من...اشک
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  مشت و لگدهای بشیر انگار تمامی ندارد، چقدر جان دارد عبدالرحیم.

  _ نزن... بذار بگه...

گه... برید، من و  زاده! این تخم ابلیس برای آزار شما می _ شما برید، شیخ 

  سعید...

  بندد.ان می کنم، دهشده نگاهش می مسخ

زهرا مرده...؟ این چه ربطی به اون حرامزاده     دونین...؟_ چی می

پاکستانی مقصود داره؟ مگه چقدر کینه بزرگ بود...؟ حرف بزن،  

  عبدالرحمان... مگه به شما چه کردم؟

زند، با  دهم؛ مستأصل، شکسته و فروپاشیده. نیشخند می تکیه به دیوار می 

  پرخون. آن صورت کبود  

هات بپرس، از زن زاده... برو از عمو و عموزاده _ از من نپرس، شیخ 

کنی مرده اون دختر ایرانیه...  پدرت... من فقط... عکس گرفتم... باور نمی 

 فاضل هست... فیلمش تو گوشی ام 

زور بردید و  رعنا رو به  ،ام، هانی! تو و خواهرت_ من یک عمر لب بسته 

و آب دت هست؟ خواهرت کینه داشت، اما تو نهالش گفتید فرار کرد... یا

 اون شد خون رعنا که ریختید، چی شد    دادی، درخت کردی... میوه 

رعنا... چند نفر پی اون درد  مادر شد، من بیبی  رکانحاصلش؟ اَ 

کشیدن...؟ برادرت گردن رعنا رو زد... یادته...؟ مصعب چی شد؟ نه  

 مید کی بود... چرا دست برنداشتی؟ تکه شد...؟ حتی کسی نفهتکه  کهاین 
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کنم. روزهاست نای حرف زدن هم ندارم، حتی ایستادن،  من فقط نگاه می 

  دید. و نمی  رکانکاش مرده بود اَ 

 اند، تمام زنان و مردان عشیره، حتی عمویم هاشم و پسرانش. همه ایستاده 

آید و صفیه، که زیر دست ابوصالح  هانی میهای امفقط صدای ضجه 

  زند.هایش را می مو

داند سزای چنین خیانتی فقط مرگ  تمام تنش رعشه افتاده... و هر عربی می 

 نیست، چیزی بیشتر است، زندگی در فقر و تنهایی مطلق تا روز مرگش. 

  آید.هایم روی هم نمیچشم

، آن نگاه ترسیده و  رکانتصویر زهرایم؛ زن من، عشق مطلق اَ 

کوبند و او را رها  وقتی با چیزی به سرش می زده، میان آن قایق، وحشت

  کنند میان دریا.می

  دیدم مردم. ای که فیلم را می ام، همان لحظه من مرده 

هانی! حاال خوب نگاه کن... به رسم  آمد، ام _ این باید سر تو اون زمان می 

فاضل، شما هردو  هانی و ام دیرینه  ما، خیانت جوابی جز مرگ نداره. ام

یص شورای عشیره خیانت کردید. به دستور شما و طبق شواهد،  طبق تشخ

راشد الخالد عثمان   رکاندستور ربودن و کشتن زهرا، همسر قانونی اَ 

 خودش، درکمال      حربی رو هنوز نیامده به خانه    الحربی، ناموس عشیره 

شقاوت دادید. فیلم گرفتید، چند جوان رو با پول و وعده تطمیع کردین... به  

های دور از شهر، زندگی  ورا شما محکومید به تبعید در خرابه حکم ش 
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رسه  بار به شما آذوقه می نام و نشان، بدون فرزند و خانواده. ماهی یک بی

و هرکسی از زن و مرد، پدر و پسر و همسر، برادر و خواهر حق ندارن  

  ها رو. شدهتا روز مرگ شما رو ببینند. ببریدشون این لعن 

شود جان زهرای من؟ شان روی زمین است، اما مگر می دهش موهای بریده 

  اش معلوم است. خورد؛ عمق کینه نگاهم با صفیه گره می 

! چشمانت گریان باشه و قلبت شکسته! رکانخوام، اَ _ لعنت ابدی برات می 

طور شد،  خاطر تو این خواهرم، برادرم، پسرم، همه رو تو گرفتی، احمد به 

  بودی...کاش با مادرت مرده  

سوزد، حتی  کند، دلم نمی آلود میضرب دست ابوصالح دهانش را خون 

 زنم.پلک هم نمی 

کشان بردن  خواهم بشنوم، اما آخرین تصویر کشان صداها محو است، نمی 

  شود زهرای من.مادر و دختر است زیر ضربات سنگ، اما... این نمی 

.................  

گذرد... چشم دانم چند ساعت میتاق و نمی ام، خیره به سقف ادراز کشیده 

 ماند.ها کنارم میآید و ساعتتوانم بگذارم، پدرم می روی هم نمی 

توانم....  کنم عزاداری کنم. نمی آید، برادرانم، اما حتی جرئت نمیفهد می ام

 باور ندارم. 
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ام. اگر بدانند واقعاً حرف محمود درست است اش هم نگفته حتی به خانواده 

ام طناب دار برای  ام عزرائیل برای زهرا، اگر بدانند که من شده من شده و 

  گردن زهرای دلنشینم.

 _ نور دیده؟ بیداری؟ 

ها را به  چقدر فرسوده و پیر شده است. پدرم بیش از سنش دارد، انگار قرن

  کشد.دوش می 

پسربچه . امشب کنار من بخواب، مثل وقتی  رکان_ بگذار کنارت بخوابم، اَ 

 بودی. 

کنم. من دیگر آن کودک نیستم، اما او هنوز هم  شده نگاهش می مسخ

گذارم،  نشیند و سر روی پایش می قدر پدرانه است. روی تخت می همان

های ها که رعنایمان را از ما گرفته بودند، مثل همان شبمثل همان وقت

  پر از کابوس.

  ا...شه این ظلم...؟ زهرخالد؟ کی تموم می _ شیخ

  خواهم از بغض و درد خفه شوم.توانم ادامه دهم، می نمی 

  مونه.جور نمی ده این _ صبور باش، پسر! دلم گواه می 

  شه...وقت درست نمیخالد... دیگه هیچ_ زهرای من مرده، شیخ 

  ریزد، باالخره...هایم باالخره فرومی اشک

د مرد، عزیزش را،  شوکند...؟ مگر می گوید مرد گریه نمی و چه کسی می

شود بعداز این زندگی عادی جانش را بگیرند و گریه نکند...؟ مگر می
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باشد؟ من بنشینم پشت میز و دم و دستگاه و طرح بزنم و مته و سمباده و  

ساخت جواهرات؟ حتی نتوانستم لذت هدیه دادن جواهراتش را ببرم. من 

گویم، من  م می خجالت این را میان آغوش پدرخواهم و بی زهرا را می 

  خواهم. زهرایم را می 

اند در یک گوشی، در چند  هایش همه ذخیره شدهشود، لبخند باورم نمی 

ام را تمام شده باید  یافتهشود! یعنی زهرای تازه عکس و فیلم، باورم نمی 

  بدانم؟

......................  

به من   آورد راکند. آن چشمان آشنایش که بغض به گلویم می گریه نمی 

منیر جز پوست و استخوان چیزی نمانده، برایش تعریف  دوزد. از ماه می

مرگم که چگونه  ها، از مادر جوان ام و کینه کنم، از اولش، از خانواده می

های قدیمی سرش را پیش چشمانم با  های زنانه و کینه خاطر حسادتبه

ام داخل  ه دیده ، از زهرا، اما به آن لحظه کهاتک آن شمشیر زدند. از تک 

زنم که حتی برای دل من  مرد هم  رسم دیگر طاقت ندارم... زار میفیلم می 

  سنگین است.

  خوابم.رود، این روزها حتی با دارو هم نمی نگاهش از پیش چشمم نمی 

زنن، زهرای  جور زار نمی ! برای آدم زنده این رکانو جمع کن، اَ _ خودت

خبریمه...  این نیست که مرده، درد من بی ... درد من دونمست، می من زنده 
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گی مرده  و بچه من بگرد... اگر می پس مثل یه مرد برو دنبال زنت  

  برام بیار. وشجنازه

  اندازد. قبولش سخت است.تر از او، فقط سر پایین میمنصورخان، تکیده 

  _ من دیدم...

  کرده و خشمگین. شود؛ اخم از جا بلند می 

؟! تو اصالً عاشق دختر من  رکاندیدی، اَ  وش مرد...؟ جنازه _ تو دیدی  

  بودی؟

  گیرد.منصورخان دستش را می 

 _ عزیزم... خیلج پر از کوسه و ما...

رید دنبالش  ست! اگر نمی _ کوسه...؟ تو بگو پر از مرگ، بچه  من زنده 

تک گردم، حاال که فهمیدی توی آب انداختنش، برو بگرد تک خودم می

 وشساحال رو... مثل ترسوها نشینین به من بگین دخترم مرده، جنازه 

! حق نداری اشک بریزی، هروقت جنازه  زهرا رو  رکانبیارید... تو، اَ 

دیدی براش گریه کن! گفتن عاشقانه کنار گوش دخترم سخت نبود، مردی 

  پیداش کن. نال

زهرا   کهمگر نه این امید شوم؟  قدر زود نا توانم این حق با اوست، چگونه می 

  داشتم؟ خواستم وها تنها کسی بود که می بعداز سال 

  ست.ست، پس زنده گی زنده کنم... اگر می _ پیداش می 
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شود حس یک مادر،  های دنیا را سرهم بگذاریم نمی حتی اگر حس همه  آدم 

   این را ایمان دارم.

گوشی دارن،  همه یه   ن_ عکسای زهرا رو بده برای انتشار، آصف! ال 

  جور شاید بشه پیدا کرد.ش... زهرا رو اینبه شبکه وصلن، بنویس درباره 

جو از  وها و پرسدهیم، افرادی برای جستجوی ساحلیک تیم تشکیل می 

قانونی، کشورهای جو از پزشکیو ها، تیمی برای پرس ماهیگیرها و محلی 

ی منتهی شود،  فارس هرجایی که بتوان گفت دریا به خشک حاشیه  خلیج

های فصل تیمی برای کار در فضای اینترنت، حتی دوستانم و نمایشگاه

دهند. شاید دیر است، اما  گراند کارهایشان قرار میهای او را در بک عکس

تر از همیشه شده، انگار  خواهم فکر کنم او زنده است. پدرم سرحالمی

برای تمامی شیوخ   حس یافتن زهرا و امید به زنده بودن او جانش بخشیده.

فرستد، این میان انگار مردان و  های زهرا می منطقه پیام همراه با عکس

  افتند.جوش می وزنان عشیره هم به جنب 

  »شاید زهرا زنده باشد.«

شود که آرزوی موفقیتمان را دارند می های کسانیها و پیامتماس 

   دلگرمی. 

 

 دُّره )زهرا( 
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اند،  ام کرده هایم کالفهام، خیلی زیاد... خوابریخته هم این روزها به 

ای  هایی که چهره دانم متعلق به چه کسانی هستند، آدم صداهایی که نمی 

کنم، صدای امواج آرام  جا میها را میان انگشتان پاهایم جابهندارند. شن 

  تر است.ست، این صدا در خروش است، گاهی هوا که ابری و بارانی 

آید، نباید در تاریکی پرواز کنند اما، طمع  خوار میرغ ماهی صدای چند م

  کشد.را هم به ساحل می هاخوراک گردشگرها آن

های زیبا که گاهی جای ساکن اصلی،  شود از صدفپر می جاصبح این 

  هایی را مهمان دارند.خرچنگ

هاست و ساحل پر از گردشگر است، گذاری الکپشت آخرین روزهای تخم

 ریکی شب و نور پرژکتورهای ساحلی.میان تا

ست حضور شیبان اطراف من  ام. چند روزی صانع به ساحل آمده با ابو 

 توانم قسم بخورم یک لحظه او را دیدم. ممنوع شده، اما همین حاال هم می 

به من احساس دارد حالم را خوب که نکرد، بدتر هم   کهاعترافش به این 

مانم. دلم برای کسانی تنگ  ر اتاقم میکنم و تنها دکرده. بیشتر گریه می 

روم و  دانم کجا هستند. تا لب آب با پاهای برهنه می است که نمی 

  گردم.برمی 

زور تا صد متری آب  نهایت است. روزهای اول آمدنم به وحشتم از آب، بی 

  آمدم، حاال نهایت تا لب ساحل.می

  رو ببین. جا_ دُّره...؟ بیا این 
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هایم حس گیرم، رطوبت شور مزه  آب را روی لبسیاهی دریا می نگاه از 

رود. باد، میان موهایم حس خوبی دارد،  کنم. هوا رو به گرمی می می

گیرم، بلند است و پایینش  های مرطوب بیشتر. کمی لباسم را باال می شن

ها هستم، راحت و بلند و پوشیده. به جایی که اشاره  خیس شده؛ عاشق این 

  روم.می کند  می

گذارد. انگار پشت است که گودال حفر کردنش تمام شده، تخم می یک الک 

اند، کسی آزارشان ها هم دیگر به حضور گردشگرها عادت کرده آن

  . جادهد این نمی 

شه. میایم نگاهشون  پشت میپر بچه الک جا_ کمتر از سه ماه دیگه این 

  کنیم، دخترم.می

  گیرید؟_ از ما عکس می 

یک زن و شوهر اروپایی هستند با موهایی بور، لهجه  انگلیسی حرف 

زند که میان هوای  زدنشان عجیب است. زن دستی به موهای آزادم می 

ه عایشه کرد و خالشدت درد میتر شده. سرم بهفرتر و نرم جامرطوب این 

ای خلوت روسری از  گفت که ابوصانع مرا به ساحل بیاورد، در گوشه

  سرم برداشتم شاید خنکی باد دریا و آزادی موهایم کمی سرم را بهتر کند. 

  _ چقدر موهات زیباست.

آید طبق عرف این مردم  ای می هر غریبه جاایستم، این کنار ابوصانع می 

  قلبند.نواز و بسیار خوش انشود، مردمان جزیره مهممهربان می 
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  _ بدید من دوربین رو. 

اش کمی دورتر با مسافرها لنگر ، کشتی تفریحیجاستدانستم او این می

  شود.نما از فاصله  دور هم دیده می انداخته، آن بدنه  شب 

ام  صانع دست دور شانهجذبه و ترسناک کرده. ابو هایش او را پر اخم

  اندازد.می

  دونن.دیگه همه  اهالی می  ووستت داره، دُّره...! این _ شیبان، د

  آورم.دفترچه و مداد را از کیف کمری بیرون می

  دونم. من دوستش ندارم.«»عمو، این عالقه اشتباهه، می 

  آید.خواند. زن مسافر سمتم میاش می قوه  گوشیبا نور چراغ 

  گیرید...؟ یادگاری؟_ با من عکس می 

دهم و جواب  دهد یعنی نه، اما من سر تکان میسر تکان میشیبان با اخم 

  مثبت. 

گذارد. زن کمی دورتر  هایش را می اضطراب تخم الکپشت هنوز آرام و بی 

نشیند و من هم کنارش، موهای پر و فرم توجهش را جلب کرده... مرد  می

  زنند.صانع حرف می گیرد، شیبان با ابوهمراهش چند عکس می 

  هراست؟_ اسم شما ز

 پرسد. »زهرا؟!« مقدمه این را می مرد گردشگر بی

  ست.این اسم آشنایی 

  روند.کنند و می دهد، تشکر می دهم یعنی نه. زن دست می سر تکان می
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ست، زنند. شیبان عصبانی صانع باهم زبان عربی حرف میشیبان و ابو 

احترام  جاین کند. ازده اما صدا بلند نمی اش بیرون های گردن و پیشانی رگ

شدت خانواده دوست و  شود. افراد به افراد پیر درحد مرگ رعایت می 

زند و شیخ عشیره   داری هستند. حرف اول و آخر را شیخ عشیره می حرمت

ست، اما مقتدر، با صانع که مرد بسیار مهربانی شود عموی ابو کثیر می بنی 

هایش و عروس من همیشه مهربان بوده وقت دیدار. حتی چندباری همسر 

  اند که احساس غریبی نکنم.برای من هدیه آورده 

 جان. _بیا بریم، دُّره! دیروقته، عمو 

اش حتی در شب هم رود که هیکل موزون و مردانه نگاهم پی شیبان می 

ها گرم نیست، اما  کند. رفتارش با غریبه ها و مردها را جلب می توجه زن

کرد برای کسی  نبوده. اما ای کاش درک می وقت نامهربان برای من هیچ 

  تر از گذشته است.داند آینده تاریک اش را نمی که گذشته 

.................  

های ها همگی لباسامروز یک جشن است؛ جشن عید قربان و مردها و زن 

راه است،  ای بهپوشند. شیرینی و شربت در هر خانهرنگی و زیبا می

پذیرای مهمانند. این روز حتی گردشگرها هم چند برابر ترها بزرگ

ام کنار برند. اما من آمده نوازی مردم جزیره لذت میهمیشه، از مهمان

های نخل و نارگیل و  های آهکی... درختدریاچه، کنار صخره 

  آیند. نوردی میگردشگرهایی که گاهی برای صخره 
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. من برایشان مهمانم. گردممی جا را و تنها، همه  جاخیالم راحت است این 

جانی که شیبان از دریا گرفته است و  شناسند؛ دختر نیمه همه دُّره را می 

 او پیدا کند. دختری که     مهمان ابوصانع شده تا سفارت بتواند ردی از گذشته 

  داند از اول هم الل بوده یا...نمی 

که جشنه، جات  ، دُّره...؟ زیر نخال خلوت کردی...؟ خاله گفتجایی_ این 

  خالیه، بیا.

نجال، دختر کوچک جمان است، نه یا ده سال دارد. با آن شال رنگی و  

رنگ و براق. عربی و  اش و این پوشیه  سیاهدوزی شدهلباس بلند دست 

کم کلمات و جمالت عمومی را  گوید. من، کمپاشکسته میوانگلیسی را دست

  شوم. متوجه می 

کندن از این منظره سخت است. روزها تکراری دل ام، دفترم را نیاورده 

ام بگیرد با تار و پود  که حوصله شوم، تاجاییاند. صبح بیدار می شده

نظرش من استعداد  شوم. خاله یادم داده است و به بافی سرگرم میپارچه

زنم چیزی در پس ذهنم است، انگار  هایی که می نظیری دارم. طرح بی

کشم، خیلی هم ماهرانه  ی نقاشی روی کاغذ میطراحی را خوب بلدم. گاه

گونه از  ام باعث شده که اینگویند آسیب مغزی است. شیبان گفت دکترها می 

  الام عامل دیگری وجود دارد. با نجکالمی گذشته بریده شوم، اما برای بی 

تر شده، پوست من از آن سفیدی  رویم. هوا گرم ها پایین می از صخره 

  ها. ها نشستن من کنار ساحل است میان صخرهعتدرآمده که حاصل سا
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دونی   شیخ صنعان اومد، انگار کویتی بود. نمی    _ امروز یک نفر به خانه 

  چه چیزی بود، دُّره...! حتی جمیله فکر کنم از فکر شیبان بیرون بیاد.

 صنعان رفته، جمیله  شیخ   فهمم؛ کسی به خانههایش را چندتایکی می حرف

توانم کلمات تند و  زند و حتی نمی کند. دخترک حرف می شیبان فکر میبه 

  اش را تشخیص دهم. پی درپی

آید، جشن است. شویم. صدای ساز میصنعان می  بزرگ شیخ   نزدیک خانه 

  برویم. جاکشد تا به آن دستم را می  النج

  .جاست_ بیا... خاله این 

ت، انگار همه  اهالی برای  کنم. داخل حیاط شلوغ اس دستم را رها می

اند. لباسم مناسب نیست، یک لباس معمولی خانگی. شیخ، روی  تبریک آمده 

 جاها انگار داخلند، این. زناندها نشسته نخل   تخت، با سایر مردان زیر سایه 

ای افتد که با اخم گوشه زن و مرد جدای از هم هستند. نگاهم به شیبان می

رنگ.  روی زانو گذاشته و یک کاله سفید  روی یک تخت نشسته و دست

های شاد به سر دارند، اما چشمم به دو نفر  مردها هر کدام کالهایی با رنگ 

  افتد...می

های کند. لباس من را خیره می  هانه اینکه من نگاهشان کنم، حس نگاه آن 

اند و طرف دیگر ابوصانع که او هم به من  متفاوتی دارند، کنار شیخ نشسته

ها واقفم. کشد. از همین فاصله هم به نگاه دستم را می الکند. نجه می نگا

خواهد بلند شود، دیگری دستش را  اهمیتی ندارد، یکی از مردها می 
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روم. از ماندن در آفتاب که بهتر  سمت حیاط داخلی می گیرد. من به می

  است.

  شود.اش بلند می خاله در صدر مجلس نشسته، با دیدنم کناری

 ... کجایی، دخترم؟ کنار دریاچه بودی؟ جان ، دُّرهجاا این _ بی

ها  شوم از شلوغی و همه  زن دهم. کنارش که جاگیر میسر تکان می

های غیرعرب  آوردند، غیراز من زن ام. شیرینی و شربت و آجیل می کالفه

های خارجی. اما تفاوت من با بقیه آن است که حاال مثل  هم هستند، مهمان 

کنم،  نمی  یام، این را جمان برایم گفت. برایشان کارن مردم شده فرزند ای

  سوزد برای دخترک سرگردان جزیره.شاید دلشان می

 _ دیدی، دُّره؟ 

  دانم کی کنارم نشست.نگاهم به جمیله است. نمی 

  دهم، یعنی چه چیزی را.سر تکان می

  _ اون دونفر مهمان شیخ رو... عگال بسته بودن. 

کنند. مگر چه چیز خاصی اندازم، مردها توجهم را جلب نمی باال می شانه 

  کند.ام ساکتش می داشتند؟ نگاه خیره 

  _ دُّره، بیا.

دخترها عجیب شادند و شیطان، یکی  جااست. این  صنعان ثمینا، نوه  شیخ 

رنگ.  ست، با آن پوست برنزه  مهتابی و چشمان میشی ها همین ثمینا از آن 
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داند  سال، اما برای پسرعمویش عقد شده و خدا می  ۱۵شاید سنی ندارد، 

  ثمینا چقدر عبید را دوست دارد.

  .جان _ برو، خاله 

دارم که اگر چیزی  کالفه از شلوغی مشتی آجیل از سینی پذیرایی برمی 

  ست.احترامی نخورم زشت و بی 

پایکوبی مردها  برد. صدای رقص و گیرد و به حیاط پشتی میدستم را می 

  ام.ها شدهشود و من کنجکاو دیدن رقص آنها بلند می و زن

 بریش، ثمینا؟! _ کجا می

  از خروجمان.صدای شیبان است قبل 

  رنگ و آن کاله سفید و طالیی اخم کرده ایستاده است.ای کرمبا دشداشه

  یشهعا برمش لباس عوض کنه... مادرم گفت دُّره رو ببرم خونه  خاله _ می

  کمک کنم برای لباس.

ای  دو هفته رو نشدم. یعنی رفته بود یکیبعداز آن شب ساحل، با او روبه 

  مسقط و اطراف خلیج.

  برمش._ تو برو من می 

  فکر کنند بچه هستم یا به کمک نیاز دارم متنفرم.  کهاز این 

  برم، مادرم نگفت بده دست کسی. _ نه شیبان! خودم می 

  ا را دوست دارم، کنار شیطنتش شیرین است.زبان دراز ثمین

  ی بیا با تو حرف دارم._ دُّره؟! لباس پوشید 

@Vip_Roman



کشد. به دفترم برسم چند تا بارش  دهد این دختر و من را می امان نمی 

  کنم. می

کند وقتی نزدیک خانه  خاله  رویم، دستم را رها می از در بیرون می 

  شویم.می

گردم... از در پشتی  یادم رفت کاری، زود برمی جان، تو برو من   _ دُّره

  کشن برای شام.برو داخل، حیاط گوسفند می 

آیم.  گویم پایم برسد به اتاقم بیرون نمی سردرگم از این رفتارها به خودم می 

گیرم. راه  کند، تهوع می آید، حالم را بد می اما نرسیده به خانه بوی خون می 

، اما حداقل بوی  اندها خلوتکوچهس کوچه پ ،سمت ساحلکنم به کج می 

کنم کسی دنبال من است، اما روم احساس میآید. کمی که می خون نمی 

کشد که بوی کنم و خیلی طول نمی بینم. پا تند می سرم کسی را نمیپشت

  های داغ ساحل این بو را از مشامم ببرند. دریا و سنگ 

هایم را مدت حتی خواب دانم حکمت این دریا و آب چیست که در این نمی 

امروز سکوت  جاکنم. این  قدیمی اتراق می    هم دربرگرفته. کنار لنج شکسته

  . اندمحض است، حتی مرغان دریایی هم ساکت

های پوسیده  قدیمی  کنم و تکیه به چوب نشینم زیر سایه  لنچ. زانو بغل می می

بح باز بیرون رود و صها نیمی از این کهنه  پیر زیر آب می دهم. شبمی

  آید.می

  _ سالم!
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ها پهن شده.  تر روی شنطرفپرم، سایه  مرد کمی آن ترسیده از جا می  

ای سنگین و مردانه  قد است و چهره همان مرد مهمان، با عبا و عگال. بلند 

  دارد. 

  کند.نگاهش خیره است، انگار چیزی را جستجو می

  _ من رو شناختی؟

نم، کاش شیبان بیاید. مرد، انگلیسی را سلیس حرف کام را بیشتر می فاصله

  زند.می

  توانم حرف بزنم.کنم که نمی اشاره می

رود. نگاهش خیره به من  پوشاند و عقب میهایش می صورتش را با دست

رود. از چیزی ناراحت است؟ آدم عجیب و  عقب میاست، اما عقب 

  غریب.

  اومدی چرا؟  جا_ دُّره...؟! تنها این 

  ایستد، کسی پی او آمده. گوید و مرد میا تشکر و عصبانیت می ب

  کند، انگار.افتد و مرد کنار دستش که او را مهار می نگاه شیبان به او می 

گی امروز  ها هستن؟ نمی گی توی جزیره غریبه _ احمق شدی، دُّره؟ نمی 

  جا خلوته...؟ ها؟ همه

کنم و  گم نگاهش می ست. من گیج و سردر عصبانی دهد، ام را تکان می شانه

  او حق دارد. 

  _ خودسر شدی، دختر...؟ حتماً باید جایی گیرت بندازن؟
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گردم گونه برمی دهم. سمجکنم تمام کند. کمی عقب هلش میمی شارها

  نشیند در زل آفتاب. رود کمی دورتر میسرجای اولم. او هم می 

  ،خونی...؟ چون فهمیدی دوستت دارم...؟ این انصافه_ با من شدی دشمن 

  دُّره...؟ دوستم نداری، دشمن نشو خب.

خندد، اما سنگینی نگاهی پاشم. میسمتش می دارم و به مشتی شن برمی 

کند و  گردم، همان مرد مهمان ایستاده نگاه می کند. برمی توجهم را جلب می 

  عجیب که من حس بدی ندارم.

 

  اَرکان

 

کشم که دیگر به ُسرفه بینم، دوباره و دوباره. وقتی نفس می ها را میعکس

ها، اما ام. خودش است، خود  خودش... همان موهای فر، همان چشمافتاده 

الغرتر. نگاهش غریب است، گنگ و خاموش. اما خودش است،  

  زهراست؛ زهرای من است.

  _ زهراست... خود زهراست، سعید... نگاه کن...

  دهد و بدون شک چشمانش خیس است.می سر تکان

و دوتا توریست فرستادن، فکرت جواب داد،  _ بله، خودشه... این عکس 

پسر... اونا عکس زهرا رو دیدن فرستادن... بشیر مطابقت داد... خودشه،  

 مرد! 
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شود روزی سعید هم گریه  گیریم. باورم نمی همدیگر را میان آغوش می 

  کند.

  خنده.... انگار زندگی دوباره می رکان_ خوشحالم، اَ 

  کنم.ها را مرور می کنم و دوباره عکس هایم را پاک می اشک

  ای نیست.ست، فاصله_ باید مطمئن بشیم، حاضر شو تا بریم. مصیره 

  گیرم. ماه می  ۷ام را بعد از بندیم، فردا عید است و من عیدیبار سفر می

  ؟رکان، اَ دی_ به خانواده  زهرا خبر نمی 

  نشینم ، هواپیما آماده  پرواز است.روی صندلی می 

  کس... یعنی... سعید، اگر زهرا نباشه چی؟_ تا مطمئن نشدیم، هیچ 

هایم در عمان پیام کند، به یکی از مشتری ای رهایم نمی اضطراب لحظه 

از ما کسب  از من خودش را به جزیره برساند و اطالعات قبل ام که قبل داده 

  د. مقصد فرودگاه مصیره است.کن

! مطمئنم... با اون گردشگر تماس گرفت بشیر، گفت به  رکان_ خودشه، اَ 

کردن، حتی گفته بود ازش پرسیده اسمش زهراست اسم زهرا صداش نمی 

دختر جواب نداده، همراهانش دُّره صداش کردن... اما حتماً توضیحی  

  هست.

  ها را بگوید؟حاال باید این 

  اینا رو نگفته بودی...؟ اگر..._ چرا 

  زند.لبخند می 

@Vip_Roman



جور که هست و با هر ست، حاال هرخاطر همین اگرهات... زهرا زنده _ به

  احتمالی.

حال آید، مسیر کوتاه است. تابه کشد که هواپیما فرود میخیلی طول نمی 

شود، میان  اختیار چشمانم خیس می لرزد؟ بی ای حتی قلبت هم می حس کرده 

  کنم.مای پر از رطوبت جزیره احساس سرما میگر

  صنعان منتظره بیرون فرودگاه._ ابن 

های جواهرات معمولی من است و  فصیح یکی از مشتری  صنعان پسر شیخ

ترها برای تفریح و تمدید  کردم روزی گذارم به او بیفتد. قبل هرگز فکر نمی

از تفریحات  نوردیاعصاب به این جزیره آمده بودم، غواصی و صخره 

های مصیره معروفند و زیبایی بکر و  پشتها و الک من بود. دلفین  ۲۰دهه  

  دلنشین و آرامشش.

هم آشنان... حتماً درباره  یه  جا همه فامیل و با _ جزیره بزرگ نیست، این 

  غریبه اطالعات دارن.

ست که مثل تمام مردان حق جزیره کاله مخصوص به  فصیح پسر جوانی 

تر آید. از من کوتاه هایی خندان به استقبال می ته. با روی باز و لب سر گذاش 

ها عاشق پذیرایی  نوازند، عرب است و ریزجثه، مردم عمان بسیار مهمان

هایمان را  از مهمان و داشتن ارتباطند، از ما اگر دید و بازدید و مالقات

ها ا عربهای رنگین، مردمانی پوچ خواهیم بود. هرجا که مبگیرند و سفره
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راه،  هایمان بهها بلند است، بلند حرف زدن و شوخیهستیم صدای خنده 

  گرا و آرامی هستم، اما مثل من کم است.ها آدمی درونهرچند من بین آن 

سرعت اومدم، ترسیدم به استقبال  زاده، خوش آمدید... از مسقط به _ شیخ

  نرسم...

نام »دُّره« او درباره  دختری به کنیم و من تاب ندارم که از بوسی می دیده 

ام. سعید عکس زهرا را که گردشگر بپرسم. انگار روی زغال نشسته 

  دهد. برایمان ارسال کرده، به فصیح نشان می

  زاده؟ شناسید، شیخ_ این دختر رو می 

  زند.شود چشم و گوش... لبخند می ام، اما تمام وجودم می من عقب نشسته

  ؟رکانزاده اَ ست، شیخه دنبالشید دُّره _ دُّره...؟! کسی ک

گیرم. این مدت  قدر زیاد است که تهوع می شود، افکار آنام منقبض می معده 

خواستم حتی یک لحظه هم فکر کنم اتفاق بدتری از مرگ برای زهرا  نمی 

  افتاده؛ اسیر دزدان شدن، بردگی جنسی و...

  _ این دُّره کی هست؟ 

  زنم. توانم حرف بمن حتی نمی 

فاروق، شیبان، این دختر رو داخل خلیج پیدا کرد، برای  _ چند ماه پیش ابن 

تونه بزنه.  تفریح رفته بود... دم مرگ بود که شیبان پیداش کرد، حرف نمی 

گفتن   صنعان تونه بنویسه. شیخ چیزی و کسی یادش نیست، اما فارسی می
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دونه... شیبان  لیس هم می ها تماس گرفتیم، پ حتماً ایرانیه... با سفارت، ماه 

 اسمش رو گذاشت دُّره )=مروارید( مثل اسم جواهرات شما.

  نشیند.خندد و من عرق سرد به تنم می کند و می از آینه نگاه می

... حاال چرا دنبال عایشه _ حاال مهمان پسرعموی منه، ابوصانع و خاله

 اون هستین؟ 

هاست که گم هست... ماه رکانزاده اَ _ دُّره همسر رسمی و قانونی شیخ 

  شده.

شدم با ترمزی که گرفتم قطعاً دچار آسیب گردن می اگر صندلی را نمی 

  زند. می

  _ یا پیغمبر... دُّره؟!

  گردد، باورش سخت است. نگاهش سردرگم بین ما می 

  ماه پیش روز قبل از مراسم عقد دزدیده شد.  ۷_ نزدیک 

در قالب دختری بدون گذشته و  حاال مطمئنم این زهرای من است که 

کند. برایش قربانی خواهم کرد،  هاست در این جزیره زندگی میزبان ماه بی

برای یافتنش عهد بستم، درا زای یافتنش ثروتم را صرف امور خیر کنم و  

  حال به شکرانه  این معجزه باید نماز شکر بخوانم، باید...

ید فرداست. عید قربان، عید  سازی برای عمشغول آماده  صنعان خانه  شیخ

ها فطر و عید مبعث، سه عید برای ماست. تفاوتی در رسومات بین عرب
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ها ها و بره نیست، شیرینی و آجیل و رقص و قربانی یک عرف است. دیگ 

 های خاص(برای قوزی )یک غذا برای مراسم

  ها.شود و نیروهایی برای کباب کردن بره فردا آماده می  

  درم منتظر شما داخل دیوانیه هستن.زاده! پ_ شیخ

است که نامش یادم نیست، اما بسیار   صنعان یکی دیگر از پسرهای شیخ

  شبیه برادرش است.

رنگ نشسته است. شاید قسمت است که  نفره  ارغوانی شیخ روی مبل دو 

باشد. او   صنعان کثیر و نزد برادرزاده  شیخ زهرای من در عشیره  بنی 

رنگ، سنش  اندام با پوستی تیره و محاسنی کامالً سفیدست الغرپیرمردی 

آورند،  آمد می باالست، قطعاً از پدرم پیرتر است. بُخوردان را برای خوش 

 کنیم. بوسی میشود و دیده شیخ به احترام بلند می 

آید.  یک تسبیح درشت در دست دارد. نگاهش دقیق است و من نفسم بند می 

  بوسد. پدرش را می   شود و شانهفصیح هم داخل می 

آمدی. من دوبار افتخار دیدن پدرت رو داشتم، اما زاده، خوش _ شیخ

  سیرت بود.پدربزرگت رو بارها دیده بودم، شجاع و خوش

  شود. تعارفات انجام می

_ فصیح برای من گفت که چه اتفاقی افتاده، خیلی ناراحت شدم و 

ری و خوشحال که ناموس  خبخوشحال، ناراحتی برای این مدت زجر و بی 

  خوبی امانتداری شده.عشیره  برادران و همسر تو پیش ما به 
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  _ زهرا همه  چیزی هست که دارم... باید ببینمش.

  دیگر حتی ندید هم مطمئنم زهرای من است.

  دهد.سر تکان می

_ چیزی هست که باید بدونی، پسرجان! دُّره  ما و زهرای تو از گذشته و  

زنه. البته شیبان بهتر از همه  ما یاد نداره، حرف هم نمی به آدماش هیچی 

دونه، چون از لحظه  اول کنارش بود، خودش پیداش کرد و مردانه  می

دونستیم این دختر  کدام نمی برد... ما هیچ لحظه به لحظه  درمانش رو پیش 

ای داره ازش مراقبت  شوهری داره، اما به رسم امانت که حتماً خانواده 

خوای یم. ابوصانع و همسرش مثل فرزند ازش مراقبت کردن. می کرد

  دستش رو بگیری، ببری و بگی شوهرشی؟

ام او را ببرم، نزد خودم  آمده  کهدقیقاً به همین فکر کرده بودم، نه مگر این

  اش؟ و خانواده 

_ مادر و پدر زهرا حال خوبی ندارن، من هم وقتی عکس زهرا رو دیدم  

  شدم... شما چه نظری دارید؟دوباره زنده 

  اندازد.کشد و سر پایین میدستی به محاسنش می 

ها  جا زنکردم این دختر عروس ما باشه. ما این _ وهللا که حتی تصور نمی

رو مراقبیم، دُّره هم حاال از ما و مهمان ماست... باید با سفارت و پلیس هم  

با توصیفات شما از  صحبت کنیم... از طرفی این دختر وحشت زیادی رو 

ای نیست، ما اهالی مصیره گذشته  دُّره  سر گذرانده... حاال که گذشته 
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عید  جاهستیم... مسئولیم، اما... تو صاحب اختیاری، پسرجان... فردا این

بزرگ هست، دُّره هم خواهد آمد. امیدوارم دیدن تو باعث یادآوری باشه و  

  شوهرش رو بشناسه.

....................  

  کردی؟_ چکار کنم، بابا؟ اگر مادرم بود تو چکار می

شوم به پدرم زنگ بزنم. کمی طول کشید تا آرام بگیرد و من از  مجبور می 

لرزد. این چند ماه بیشتر از هر  های پیرمرد میاین راه دور دلم برای اشک

ام. میزان این عشق و عالقه از  زمان دیگری عشق او را به خودم دریافته

خالد عثمان چقدر به مادرم عاشق بود،  داند شیخ  آید و فقط خدا می درم میما

  گرید. دانم از خوشحالی یافتن آرام جان من میو می 

  گیرد.اند، کمی آرام می کنم آنچه دیگران گفته برایش تعریف می 

داد... بازهم عاشق _ اگر رعنای من بود و باز خدا فرصتی دوباره می 

زور ازش چیزی نخواه،  ...؟ هرگز به رکانفهمی، اَ .. می کردمش.خودم می

  دستش بیار، پسر... دوباره و هزارباره.نترسونش... دوباره به  

 های کنار ساحل و جاده  ساحلی از این فاصله پیداست، شیخ نور چراغ 

اجازه  اقامت در هتل را نداد. شام مفصلی تدارک دیدند، اما به   صنعان

  زهرا نگفت.  کسی درباره  من و

و نخواست چی...؟ یک پسر هست، شیبان... پیداش کرده، فصیح  _ اگر من 

  گفت مثل سایه کنار زهراست، مراقبه... اگر عاشق هم شده باشند چی؟
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کنم، اما جان  ردخواهم گردن آن پسر را خکند، می گفتنش هم حالم را بد می 

  زهرا را به او مدیونم.

ها، مردهای ...! زهرا قسمت توئه... خودت باش! زن رکان_ صبور باش، اَ 

  صبور و آرام رو دوست دارن. 

های زهرا را دقیقه عکسکنم و هر چند تا صبح خودم را مشغول کار می 

 بینم. کردم حداقل او را از دور بنگاه. باید ببینمش... ای کاش اصرار می 

رنگ، به مناسبت  بندم، یک عبای کرم پوشم و عگال می لباس رسمی می 

  عید.

ست، حتی از روزی که او را داخل کافه دیدم نیز  امروز روز مهمی 

ام واله  شناختمش و اسیر لبخندش شدم، اما حاال من شده تر. آن روز نمی مهم 

  و شیدا.

تر از تمام  بگویم امروز مهم  من است باید    دانم او تنها خواسته حال که می 

  شود.ام میروزهای زندگی 

رسم طبق ام. سر میز که می را گرفته مروم تصمیمها پایین می وقتی از پله 

ها برای راحتی مهمان و خودشان سر میز  ها و بچهمرسومات، زن 

 آیند. نمی 

شناسم، سعید و چند  و چهار پسرش که من فقط فصیح را می صنعان شیخ

  گر هستند.نفر دی
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کرده، خرما و  مرغ و نان سرخمیز پر است از سرشیر و عسل و تخم 

شوند، با شیخ روبوسی و  زیتون سیاه. برای احترام همه بلند می 

 نشینم.  کنم و دست راست او که برای من خالی شده می پرسی می احوال 

  زاده، معلومه نخوابیدی._ شیخ

تواند  ه شوخ و لبخند سعید هم نمی کند. نگاشیخ دستم را به محبت لمس می 

  ام را مخفی کند.خوابی کم

ماهه که فکر کردم زهرا  ۷رفتم. _ اگر منع نبود شبانه به سراغش می 

مرده، در بهترین حالت ممکن یک مرگ راحت. ما تمام جاهایی که تصور 

شد گشتیم... حتی بدترین جاها... شما دینی به گردن من دارید که جبران  می

  نم.کمی

ادبی نبود ساعت را نگاه قرار شد... اگر بیزنیم. دلم بی آرام حرف می 

تر از نگاه به ساعت حین  کردم، اما برای یک عرب چیزی زشتمی

  صحبت نیست.

ها که قطعاً زهرای تو هست... _ آرام باش، جوان... بگذار ببینی، عکس

شد. دُّره شبیه انجام میاگر ترس از آزار بیشتر اون نبود دیشب مالقات 

ها کنار دریاچه و ساحل و روح سرگردان جزیره شده. شنیدم ساعت

شینه... تنها لطفی که خدا داشت زبان انگلیسی بلد بود و  ها تنها می صخره

 شد.صحبت می هماهالی هم این زبان رو آشنا هستن... وگرنه تنها و بی 
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آیند، طوالنی و ظالمانه.  می ها انگار کش گذرند، لحظه ها دیر میساعت

های مختلف، اما  فرستد به بهانه شیخ، دخترش را چندبار سراغ دُّره می 

گویند  زند، اما فصیح و پدرش می خبری از او نیست. دلم شور می 

کند و  نشیند. گاهی طراحی می ای میست، او بیشتر اوقات تنها گوشه عادی

ها. از این راحی ماهر بود، قبل گویم او طکند. می گاهی طرح پارچه نقش می 

تک خاطراتمان را هزارباره و  شود تک که موعد جشن میزمانی  تا

  کنم. هزارباره مرور می 

وقت نشستن برای تبریک عید، شیخ من را مهمان خاص خود معرفی 

وقتش تالفی این انتظار را سرش   کند و من دیگر تاب تحمل ندارم. به می

و گریزپای من. برای دیدن و لمس کردنش رو  آورم، دلبرک چموش  درمی

  به هالکم. 

  ! کمی صبر کن...رکان_ آروم باش، اَ 

  داند دیگر صبری نمانده، تابی نمانده. نمی 

میان جمعیت مرد جوانی نشسته، با اندامی ورزیده که حتی با دشداشه هم 

ی وبیگاهش حس بدهای گاهتوان متوجه تفاوت او با سایرین شد. نگاهمی

  دارد.

  _ شیبان، کسی که دُّره رو نجات داد.

جا هست  گیرد. او هم به مانند پدرم حواسش به همه شیخ رد نگاهم را می

  همه مهمان.حتی با این شلوغی و این
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زند.  کنم، هیچ کم ندارد. چیزی ته دلم را چنگ می بازهم نگاه پسر می 

آورد...؟  یاد می را به  چیز تمام و دخترپسند است. یعنی زهرا منزیادی همه

ام، نه  ها فقط وزن کم کرده توانم با این پسر رقابت کنم...؟ این ماهمن می 

  ام. خواب و نه خوراک و نه ورزش، از زندگی بریده 

کدام برایش مهم نبود. حاال از این نه قیافه و نه پول و شهرت، هیچ زهرا قبل 

کنم  تم، اما تمام وجودم دعا می دانم جلوتر از دفعه  قبل هس ها را می که این 

یاد بیاورد چقدر عاشقش بودم و او هم دوستم  یاد بیاورد، به که من را به 

کردیم و از این  کاش همین امشب کنار هم کمی درددل می داشت. ای

یاد آورد و  کردیم... کاش من را به گفتیم و عشق تازه می های دوری میماه 

  هد لبخندش شیرین کند.تلخی زهرگونه  این مدت را با ش 

  _ دُّره...! نجال پیداش کرد.

وآمد  ها از در دیگر رفتآیند. زن رود پی دو دختری که از در مینگاهم می

تپد و نفسم باال  کنند، حتماً این هم تدبیر شیخ بوده. مطمئنم قلبم نمی می

او  ام نه، آید. فاصله زیاد است، اما برای منی که تماماً چشم شدهنمی 

  زهراست؛ زهور من، عمر و جانم...

های من و سعید متفاوت است، پس بیشتر  کند، لباس ایستاده و نگاه جمع می 

خواهم کند، او غریب است، با من... می کنیم. اما مکث نمی جلب توجه می 

  گیرد.بلند شوم، اما سعید دستم را می 

  به خودت.  ، زهراست، حالش خوبه... کمی فرصت بدهرکاناَ  ،_ صبر کن 
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دار کند، زمان کش گوید او را راهی می شیخ چیزی دم گوش پسرش می 

  است.

زاده هروقت فصیح اومد باهاش برو، اما از من نصیحت قبول کن...  _ شیخ

هر اتفاقی هم افتاد عجول نباش! این دختر متعلق به تو و همسر تو هست و  

  گرده.کسی اطراف زن شوهردار نمی  جااین 

بینم که بلند  ایستد منتظر من. از گوشه  چشم شیبان را میآید و میفصیح می 

  رود. سمت دیگر عمارت می شود و به می

  شناسه.و فرستادم سراغ دُّره، به امید خدا که شما رو می _ خواهرم

خواهد از او درباره  شیبان رویم. دلم میاز در بزرگ عمارت بیرون می 

  هایم را بداند.کار و نگرانیخواهم کسی افبپرسم اما، نمی 

شناستتون یا  شید می، خونه  ابوصانع... حداقل متوجه می جا_ قراره بیاد این 

  نه.

 ست، بهتر از رودررویی مستقیم است. ای فکر زیرکانه

زنم. زهرای من است که با  کنم. کنار فصیح مثالً حرف میپا میپا و آن این 

  است. هایشان درهمآید، اخم دختر شیخ می

  _ شیبان کیه، فصیح...؟ دُ... دُّره... یعنی...

  فهمد.توانم ادامه دهم، اما انگار نگفته هم هر مردی منظورم را می نمی 

_ از نظر ما دُّره دختر آزادی بود که مجرده، شیبان یکی از بهترین اهالی  

... اگر بدونه دُّره همسر قانونی تو هست،  جاستقلب اینو مردای خوش 
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ره... اما حاال گناهی بهش وارد نیست... متوجه حرف حتی نزدیکش نمی 

  زاده؟من هستین، شیخ 

  ای؟!لرزد، پس واقعاً چیزی هست؟! حسی، عالقهام می دل در سینه 

ها رو بگم که خواد... صحیح نیست این طرفه دُّره رو می _ شیبان، یک 

ال عروس ما... اما دُّره  باعث کدورت بشه، اما شیبان برادر ماست، دُّره حا

  ای به شیبان نداره... این رو شیبان به من گفت.عالقه

آید. زهرا و آن دختر  شوند و بوی خون میکه ذبح می  یصدای گوسفندهای

شود. قرار است به خانه  ایستند، دختر از زهرا جدا می تر میکمی عقب 

ام. قرار بود  یده پرسی ندصانع بیاید. هنوز جز یک دیدار درحد احوال ابو 

 ام. کسی نداند من چه کسی هستم و برای چه آمده 

  _ کجا رفت؟

فقط یک لحظه غافل شدن و دیگر زهرا نبود. فصیح اطراف را نگاه  

  کند، خبری نیست.می

راه رفته ساحل، کنار ویله  ابوناصر یک کوچه هست... بیاید،  _ حتماً از بی 

  زاده.شیخ

سمت یک لنج قدیمی  بینم، به کشد که او را می روم، خیلی طول نمی پیش می 

  نشیند. رود، و زیر سایه  آن می می

  _ برید، کاری داشتین زنگ بزنین.
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گذارد؛ من را با دلی آشوب، من را با ترس و وحشت از فصیح تنهایم می 

  شناخته نشدن، غریب بودن برای زنی که تمام دنیاست برای من.

  روم، بغض دارم، ترس و دلهره.ر می لرزد، اما جلوتپاهایم می 

  »خدایا! خودت کمک کن«

  _ سالم.

خواهم با فارسی حرف زدن بترسد. از جا  فهمد. نمی گفتند انگلیسی می 

  شناسد. گردد. من را نمی پرد، نگاه هراسانش پی کسی می می

  شناسد.«»خدایا نمی 

  _ من رو شناختی؟

ام. با ترس نگاهم باقیمانده  قدرت مردانه پرسم، با با تمام نای آخرم می 

کنم، حتی یک رگه   ام و باز مقاومت می جا تمام شدهکند. من همین می

  چیز در نگاهش نیست.آشنایی، هیچی، مطلقاً هیچ 

تواند حرف بزند و من دیگر  کند نمی برد اشاره می سمت دهان میدست به

کنم؛ از او،  روم و فرار می یعقب مگردانم، عقب شود. رو میتوانم تمام می 

گیرم و شاید از خودم. اگر یک لحظه  دیگر بمانم او را میان آغوش می

ها دوری و ترس و وحشت، روزها از خودم جدا نکنم، رفع دلتنگی ماه

  شود؟مگر با چند لحظه تمام می 
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شوم یک  شوم که از دور ببینمش که دستم برای لمسش نلرزد، می دور می 

دریایی  کننده را همچون پریمهمان که دخترکی زیبا و مسحورغریبه، یک  

  لب یک ساحل یافته.

  _ نشناخت...؟

آورم. حتی  حتی صدای سعید هم درد دارد. عگال و سربند و عبا را در می

  روح هم به جسمم سنگین است.

تر از اولین دیدارمون داخل  میرم، سعید... زهور من... غریبه _ دارم می 

  ... اون فقط جسم زهراست.هواپیماست

ست در پی ایشود. او مثل سایه بینم که شیبان نزدیکش می از دور می 

  زهرای من... و دُّره  خودش.

  خوام نزدیکش بشه..._ نمی 

، که یک جان به دین جاستکنم به مردی که آن دارم، حسادت میقدم برمی

که من  کنم درحالیدارد، که عزیز من را دوست دارد، به رغیبم حسادت می

  شوهر اویم و زهرا حق من است.

  کنه.! وحشت کنه نگاهتم نمی رکان_ حتی یک قدم برندار، اَ 

  کند؟برد، دارد دعوایش می دست به شانه  زهرا می

  ... بذار برم، سعید..._ لمسش کرد 

  گیردم.تر می محکم

  _ صبر کن، مرد!
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کند. معلوم است که دل به  می سمتش پرت زهرا از روی زمین مشتی شن به 

دانم گرداند. می خندد، زهرا رو برمی گیرد. پسر می او ندارد، دلم آرام می 

ها و آغوش زهرایم را چشیده باشد. ممکن نیست جز من کسی طعم بوسه

  های او را برده باشد. کسی گوشش، لذت دوستت دارم 

 ست.داره... حتی وقتی تو رو یادش نی_ زهرا، حریم نگه می 

  _ این واقعیت نداره.

دوزم. او رقیب است، حتی اگر زهرایم به  نگاه خیره و سردم را به او می 

او دل نبازد. رقیب است، حتی اگر جان عزیزم را نجات داده باشد. »او  

  یک خطر است«

عثمان  الخالد راشد  رکانها، اَ _ این واقعیته، شیبان... مدارک و عکس 

که تو پیداش  ست... زمانیقانونی دُّره یا زهرا الحربی شوهر رسمی و

ای که ای دزدیده شده و اون ضربه خاطر یک کینه  عشیره کردی در واقع به 

به سرش زده بودن جهت کشتن اون دختر بوده و به آب انداختنش... بیا 

  فیلمی که گرفته شده رو نگاه کن.

ایین انداخته،  صانع سر پگیرد. ابو گوشی را سمت او می  صنعان شیخ

  سکوت کرده است، حتی یک کالم هم حرف نزد.

زند کسی اظهارنظر کند. شیبان فیلم را  رسم نیست وقتی شیخ حرف می

افتد،  زند. نگاهش که به من میکند. کالفه وسط دیوانیه قدم مینگاه می 

کنم. گذشته از بحث رقابت و عاشقی، من واقعاً دردناک است، درکش می 
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رود را  هم یک مردم. طعم دور بودن و نداشتن زنی که جانم برایش می

  ام.دهچشی

  دونستم شوهر داره._ به مقدسات قسم! من نمی 

  زند.گوید، بغضش را پس میخطاب به من می 

حرمتی نکردم به دُّره... فقط مراقبت کردم... حاال  زاده! من بی _ شیخ

  امانت تحویل شما.

شوم و  کند. بلند می گوید چه فشاری را تحمل میاش می کرده مشت گره 

ست و قال سر ناموس دیگری گناه بزرگی وروم. دعوا و قیل می سمتش  به

  این بین همه یک قانون است.

جان بیشتر، برای   _ یک جان بهت بدهکارم، شیبان! جانی که اندازه  هزار

من عزیزه... برای پدر و مادرش... آبروی یک عشیره دست تو امانت بود  

  دم.ای اون می و من مدیون تو هستم، مرد... هرچی بخوای درا ز

بوسد و این مرد  ام می رسم برادری پیشانیگذارم. به اش می دست روی شانه

  فهمم غم حاالی او را.درد دارد، بغض دارد و من می

  گفتی زهور؟_ تو به دُّره می 

  زند بین خودمان.کنم، آرام حرف میزده او را نگاه می شوک

  _ از کجا...

  مالد.چشمانش را می اندازد. با دستسر پایین می 

  _ پس تو عاشقش بودی... توی خواب دیده بود... زهور...
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  . اندرود. همه ساکتحرفی بیرون می شیبان، بی 

  _ برادرم، حرفی نداری؟

تر از عمویش است، اما احترامی که  صانع شاید فقط چند سال کوچک ابو 

  خ ندارد.گذارد و سایرین، یعنی کم از خود شیبه او می  صانع شیخ

  کند.نگاهش را معطوف به من می 

  زاده؟خوای کنی، شیخ شناسه چکار میای که تو رو نمی _ با دُّره

  دهد که قوت قلبی باشد.کنم، سر تکان مینگاهی به سعید می 

شم. زهرا قلب و روح منه، حتماً  _ اگر قبول کنید، نزدیک شما ساکن می 

ه... با دکتر زهرا حرف زدم، شاید اون  یاد میارو به باز هم مثل قبل، من 

  وقت گذشته رو به یاد نیاره... شاید هم برعکس...هیچ

آیند و فقط گاهی صدایی  عجله به ساحل میهای آب، آرام و بی صدای موج 

رو فقط با  نشیند، تاریکی روبه دهند. شوری و نم آب روی صورتم میمی

  های چند لنچ و کشتی تفریحی روشن است.چراغ

  _ زنگ زدی به مادرش؟

    ام، هوای نه چندان گرم، میان پارچهمانند نشسته روی تکه چوب صندلی 

  پیچد.بند می سر

  زنم، فقط... چی بگم، سعید؟_ می

ایستد. این مرد بیشتر از من نباشد، کمتر از من این مدت سختی  کنارم می 

  نکشید.
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! بقیه حل  رکانبودنش مهمه، اَ _ برای مادر و پدر، سالمت بچه و زنده  

 شه.می

صانع ناراحت  ای باشه برای نزدیک شدن؟ ابو _ من چکار کنم...؟ چه بهانه 

  بود، انگار کسی خوشحال نشد.

ایه... نگران زهرا هستن، شنیدم فرزندی نداره،  _ ابوصانع مرد دنیادیده 

  شدت وابسته شدن... حتماً همینه.این مدت به زهرا به 

..........  

  _ به من بگو حالش خوبه؟

ریزد، وصف حالش سخت است وقتی گفتم زهرایمان را پیدا  اشک می 

  ماه جهنمی... ۷زدم، ها میکردم. کاش همان اول دست به انتشار عکس

  _ خوبه... ولی چیزی هست.

بندند.  ای روی آسمان دریا نقش می کند. ابرها که تکه نفس حبس می 

  رو.روبه زیباست تصویر 

ای که به سرش خورده باعث فراموشی شده. من رو نشناخت،  _ ضربه 

  انگار گذشته یادش نیست.

کنم کمی آرام شود. مادر بودن حتی از  آید. صبر می اش می صدای گریه 

  تر است. عاشق بودن هم سخت

...؟ کی  رکانم سختش نبوده، اَ _ جاش خوب بوده این مدت...؟ بچه 

  میاریش؟
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عالیه، مامان... زهرا بهترین جایی بوده که کسی سراغ داره. فقط   جا_ این 

اون چیزی یادش نیست... برای آوردنش باید صبر کرد، نزدیک زهرا یک  

گیرم، شما و منصورخان هم مسافرتی بیاید شاید شما رو یادش خونه می 

 .جان باشه، منیر

گرداند که دیگر اشک  میجور چشم کنم چهکشد، تصور می نفس عمیقی می 

  نریزد.

ست، گیر آدمای بد نیفتاده،  م زنده ، بچهرکان_ مهم اینه که... خدای من... اَ 

شه...؟ برام مهم  آزارش ندادن... خدایا... یعنی لطف خدا بیشتر از اینم می

ای رو با من یادش نیاد و من غریبه باشم... من...  نیست هیچ لحظه 

  زش بفرست... مادر براش بمیره... خوشحالم... برام فیلم ا

  کنم.هایم را پاک میکند و من هم اشک باز گریه می 

اندازد، او تا آخرین لحظه هم من را رها نکرد. منیر من را یاد مادرم می ماه 

شوم، یادگارهای او.  کشند خیره می های روی پوستم که تیر می به خراش 

مان  دانم بعد از جداییکشید، نمی دانم بعد از آن مادرم چند نفس دیگر نمی 

  مرد یا همان لحظه. مادرم از جانش بیشتر من را دوست داشت.

گیرم... به این فکر کن  ؟! دیگه گریه نکنین، فردا ازش فیلم می منیر _مامان

و من باید از اول دخترت رو عاشق خودم کنم، فکر کردن بهش اشک من 

  درمیاره.

  خندد، آرام. می
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بری... نگران نباش، شاید  یی که صد بار دیگه هم دل از زهرا می _ اگر تو

  کنن.و پیدا می جسم کوتاهی کنه، ولی روح آدما هم 

  زند. خالد حرف میشبیه شیخ

  بار._ زهرا عوض شده، نباید آسون باشه این 

  کم بداند بهتر باشد.تواند حرف بزند، شاید کم ام نمی نگفته 

  حرف بزنه؟ جاجور تونسته اونچه  _ زهرا عربی بلد نبود،

روم. قرار است آخر شب، ابوصانع زهرا را به  سراغ چمدان کوچکم می 

  ساحل بیاورد.

  توریستیه، اکثر عربا انگلیسی خوب بلدن. جام_ زهرا انگلیسی بلده، این 

یک دشداشه  سفید و یک سربند چهارخانه  سفید و قرمز و یک عگال سیاه،  

شوم، یک شلوار جین و یک تیشرت سفید، شاید این  ن می لحظه  آخر پشیما

  بهتر باشد.

 . میام  _ مراقب زهرا باش تا وقتی منم

رویی  که حتی در اولین روبه انگار اولین قرار است، دلهره دارم، چیزی

گفتم من دوستش دارم  مستقیم با او برای سفر کیش نداشتم. آن روزها می

دست آوردن دلم را بیشتر  حاال انگار آن بهآورم، اما دستش می پس به 

ام، به  ترسم که نکند من را نخواهد. ترسو شده لرزاند. انگار بیشتر می می

  خودم اعتمادی ندارم.
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صانع شوم، زهرا روی تخته سنگی نشسته است و ابو به ساحل نزدیک می 

  هم روی یک صندلی کوچک تاشو. 

  ؟رکانترسی، اَ _ از چی می

  ریزد.آید، مشتی آجیل کف دستم می هم می سعید همرا

  _ سر صحبت رو با اینا باز کن.

بوسی شود، برای دست صانع متوجه ما میخندد. ابو زند و می چشمکی می

  کند، انگار خوشحال نیست.کنیم. جدی نگاهمان می قدم تند می 

ایستم. دلم  گردد، متوجه حضور ما شده، کمی دورتر میزهرا هم برمی 

صانع مشغول حرف زدن گرداند. سعید با ابو رار است. رویش را برمی قبی

  است. 

ای  _ نترس، دُّره دختر آرومیه... فقط زیاد نزدیکش نشو، آدم صمیمی

  نیست.

  ست.صانع من هستم. لحنش مانند نگاهش جدیمخاطب ابو 

  .جان دستش نیاوردم، عمو  _ زهرا همیشه آروم بود... ولی، راحت به

  یدم آدم معروفی هستی، جواهرساز...؟ تو کجا و ایران کجا؟_ شن

  زند.سعید لبخند می 

بار دیدم و عاشقش شدم. تهران بودم، دیگه رهاش نکردم، تا... شد _ یک 

تر عقد رو خوند، اما... بعداز گم شدنش  خالد عثمان، قبل همسرم... شیخ

  صانع.ابو کمی پیچیده شد... اما حاال زهرا رسماً عروس من هست، 
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  رود در تاریکی.شود، دنبال چیزی می از جا بلند می 

  _ خرچنگ دیده.

صانع است، خرچنگ است و انگار به دارم. حق با ابو می به سویش قدم بر 

دهد. مشغول خوردن یک ماهی بسیار کوچک  ها اهمیت نمیحضور آدم 

  است.

  _ اون ماهیه؟! 

رود. محو آن لبخند  زند و من هوش از سرم میمیبا فاصله ایستاده. لبخند  

  دهد، یعنی بله.شوم. سر تکان میمی

  رم.کنم دریا و ساحل داره، اما من زیاد نمی که من زندگی می _ جایی

  آورد.از کیف دور کمرش یک دفترچه و مداد بیرون می 

  گیرد.نویسد و طرف من می چیزی می

جایی بود که ساحل داشت حتماً  دونم کجا بودم، ولی اگر»من نمی 

 بودم.« جاروز اون شبانه

  وقت با او درباره  دریا و چیزهایی که دوست دارد حرفی نزده بودیم.هیچ

  _ من اهل کویتم... تو چی؟

  گیرم.شود. از آجیل داخل مشتم سمتش می نگاهش غمگین می 

  گذاری دارن؟ها تخمپشتالک جا_ بیا کمی آجیل... این 

ست. دستش دانم فصلش تمام شده، اما هرچیزی که سر حرف باشد عالیمی

  ریزد.کنم. داخل کیفش می کند برای آجیل، پرش می را باز می 
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  نویسد.باز می

 »حتماً ایرانی هستم، اما چیزی یادم نیست.«

راشد و یه جواهرسازم... قراره چند   رکان_ مادر من ایرانیه... اسم من اَ 

  .صنعان بمونم، مهمان شیخ جاماهی این 

شود. چشمانش زده و خوشحال میزنم و او شگفتبه فارسی حرف می

  درخشد.می

  »شما فارسی بلدید، من ذوق کردم.« 

  زنیم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده.کنار هم قدم می

  _ زهرتی...! 

تاب کنم، اما او واکنشی ندارد. یادش نیست، ولی من بی کالمم را قطع می 

  .نام اویم

های دهند. بزرگ و کوچک و شکل ها روی ساحل جوالن میخرچنگ

ها هم  آیند شب و روز ندارند. غذا هروقت باشد آن مختلف، به ساحل می 

ها هستند. جزر و مد دریا پر است از روزی. فردا ساحل پر است از صدف

 های شکسته هم هستند.های مرده. توفان که باشد مرجانماهیبچه و 

  »برای چه کاری اومدین جزیره؟«

ام که  های دیگریگیرد. کنجکاو برگه اش را سمتم می ایستد و دفترچهمی

  افتد. سهم من نبوده، وسوسه  نگاه کردنشان به جانم می

  دست بیارم.رو به  _ اتفاقی تو زندگی من افتاده، اومدم تا کمی توانم 
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اش و این نگاه لذت  شود. از کنجکاویجوی ادامه  حرفم مینگاهش پی 

  ؟مخواهدار می برم، از خدا چه چیز بیش از این مکالمه  ادامه می

_ عزیزی رو از دست دادم، از من دور شده. برای تالش بیشتر نیاز به  

  ای خوب هست... من قبالً هم به جزیره اومدم.روحیه

صانع و سعید روی  رود، شب از نیمه گذشته، ابو گاهش پی ابوصانع می ن

  اند. ها نشستهشن

  _ دُّره؟! اسمت این بود؟

دهد، موهایش دیگر مثل گذشته از میان شال فراری نیست.  سر تکان می

موها را   مدل خاصی که بسته است مثل سایر زنان جزیره، سفت و سخت

  کند.تر می پوشانده و من  تشنه را تشنه 

کند برای  دفترچه هنوز پیشم است، کاش یادش برود، اما دست دراز می 

  گرفتنش.

گه مثل مروارید از داخل صدف  و شیبان برای من گذاشته، می »این اسم 

 بیرون اومدی.«

شیبان است  کنم اخم نکنم از نزدیکی این دو. او دُّره  خندد و من سعی می می

  گرانه است.آورد و من را نه؛ ستم یاد میه و زهور من. او شیبان را ب

_ اسم شرکت من هم دُّرة الخلیج هست، یه شرکت طراحی و ساخت  

  جواهر.
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دانم چه چیز به  خندد، نمی شود و بعد بلند می چشمانش از تعجب گشاد می 

  اندازد.اش می خنده 

 »پس شما زودتر استفاده کردین از این اسم.«

شود، دنبال یک رد آشنا از گذشته، ولی  می  نگاهم میان چشمانش متوقف

  چیز. هیچ

_ دُّره  من کجا و تو کجا...؟ شیبان حق داره که تو مرواریدی درون  

  صدف.

 ترسم که بگریزد. کشد. می گزد، خجالت میلب می 

_ من مرواریدهای زیادی دارم، دوست داری جلوی خودت یه انگشتر با  

مروارید سیاه بکر و کمیاب... دوست داری  ها درست کنم...؟ یک  اون 

  ببینی؟

ایم،  دانم چقدر است ایستاده تر... نمی زند، لبخندش گشوده چشمانش برق می 

 اما کاش ادامه یابد. 

بگم. من مروارید واقعی ندیدم. یعنی واقعاً  عایشه »بگذارید به عمو و خاله 

 سازید؟«جلوی من انگشتر می 

کنم که وسوسه نشوم برای نوازشش، که  چفت میهایم دستانم را داخل جیب 

سست نشوم برای گرفتن حق سهمم از او، که نبوسمش و در آغوش نفشارم 

  و نگویم که دنیایم بی او جهنم بود. 

  مونه.انتظار میجان! دیروقت شده، خاله چشم_ دُّره 
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زند و دست چرخاند. لبخندی خوشحال میسر دنبال صدای ابوصانع می 

رسم. دفترچه پیشم دهد. یعنی خداحافظ و من به آرزویم می میتکان 

کند و  ام. قدم تند می ای که من جزء این نبوده ای از گذشته ماند. قطعه می

هایی به لبخند گشوده کمی دورتر  دارد. سعید با لب کنار ابوصانع قدم برمی 

کنم.  ایستاده. از ذوق، قطره اشک سمجی را از گوشه  چشم پاک می

  پرسی بود. تظارش را نداشتم، من نهایت فکرم کمی احوال ان

گفت تو اولین آدمی هستی که دُّره باهاش خندید... مبارک  _ ابوصانع می 

 باشه، پسر!

بهای من است. معلوم است  زنیم. دفترچه امشب گنج گرانآهسته قدم می 

  های زیادی دارد. حرف

گر ابوصانع موافقت کنه بیاد  _ من انتظار نداشتم، سعید! حتی قبول کرد ا

  پیش من تا براش با مروارید یک انگشتر بسازم. 

یک واحد در طبقه    صنعان زنیم. شیخهای کنار ساحل قدم میسمت خانهبه

باالی ساختمانش که مجزاست را در اختیار من قرار داده، با یک آشپز و  

 کسی که به خانه برسد. 

   خاطر میاره.روحش حتماً تو رو به  _ شاید ذهن زهرا فراموش کنه، اما

 

 دُّره)زهرا( 
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ام خیلی خوب نیست،  کنم. حافظهگردم، پیدایش نمی ام می دنبال دفترچهبه

آید  دادم، یادم می  صنعان گذاشتم، یا... دست مهمان شیخشاید ساحل جا

شوم. چگونه یادم رفت پس  بار دست او بود. روی تخت آوار میآخرین

چند خیلی مهم نیستند، به  بگیرم؟ حاال نصف مکالماتم را در دست دارد. هر

ست، لبخندش قشنگ است، حس خوبی  خورد. آدم جالبی درد او که نمی 

دانم شیبان  نمی   دارد. الغر و بلندقد، برخالف شیبان با آن همه عضله.

کجاست، از ظهر دیگر ندیدمش. قایقش را هم جای همیشگی کنار اسکله 

شب است برای زنگ زدن به او  رفت. نیمه خبر به دریا نمینگذاشته. بی 

  دیروقت شده. 

کنم.  ندرت نیاز پیدا می گردم، آن را هم او خریده، به ام می دنبال گوشی

  بیند.، حتماً صبح می فرستممی برایش پیام 

 »کجا رفتی، شیبان؟ امروز غیبت زد؟ قایقت رو ندیدم.« 

دوستی ندارم. کسی که زبان  جاخواهم عاشقم باشد، اما جز او دیگر ایننمی 

 زبان من را بفهمد. بی

 »اون کشتی تفریحیه، نه قایق. مدتی نیستم، نگران نباش.« 

نظر من   اش. ازگیرد، حساسیت دارد به کشتی ام می بیدار است! خنده 

  خیلی باید بزرگ باشند. ها خیلیکشتی

 گردی؟« »چرا نگفتی؟ کی برمی 

  گیرند.هایم بیشتر رنگ می رود، تنهاییشود. هروقت میدلم تنگ می 
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 »کار دارم، دُّره... معلوم نیست کی برگردم.«

  نشیند. انگار واقعاً من را گذاشت و رفت. بغض بیخ گلویم می 

 ذاری؟ تو فقط دوستم هستی.«تنهام نمی »مگه نگفتی 

توانستم به او حسی جز دوستی  کنم. کاش میگوشی را روی تخت پرت می 

  هاست، اما...داشته باشم. شیبان آرزوی خیلی 

  گذارد نخوانم.آید، کنجکاوی نمی صدای پیام می 

  دار بودم، عزیز.«»تنها نیستی، دُّره... من امانت 

یعنی برای همیشه رفته؟ کدام امانت؟ مگر صاحب  ترکد. این  بغضم می 

  امانت آمد که او من را گذاشت و رفت.

 »مگه من رو سپردی دست صاحب امانت؟«

  برد.  قدر که خوابم می شوم، آن منتظر می 

 »زهرتی...! عزیزم...!« 

دنبال صدا و منبعش چشم  پرم. ناخودآگاه به با حالت خفگی از خواب می

کرده و گرم است. فراموش کردم کولر را روشن   تاق دم گردانم. هوای امی

کنم. »زهرتی« این را امشب آن مرد هم گفت. هوا هنوز تاریک است،  

که قبالً هم ، مهمان شیخ، همان اَرکانصدا در گوشم هنوز هست... صدای 

  شنیده بودم در خواب.

هم  شوم. کاش شیبان بود. انگار باززده به تاریکی اتاق خیره می وحشت

تر است. فردا به عمو  کشم، امن خواهم از حال بروم. باز دراز می می
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دنبال کنترل کولر  گویم... چشمانم سنگین است و تهوع دارم. به می

  دست است.  دست نیست، حس خفقان، تنها گوشی دم گردم، اما دم  می

 »کمک!« 

انگار  رود وتوانم برای او بفرستم. چشمانم سیاهی میفقط همین را می 

 ام و از وحشت رو به مرگم. رنگ افتاده داخل آبی سیاه 

  !؟«رکان»زهرا...؟ حبیبتی! بلند شو... زهور اَ 

کنم. نور خورشید روی چشمانم افتاده... سوزن سرم داخل دستم را حس می 

تواند واقعی آید که چه شد. اما این جمالت و صدا...؟! نمی یادم می کم به کم

 ام. هایم شدهاسیر خواب باشد و من باز 

...! ذهن منحرف و احمق من... اگر آن مرد بفهمد که میان خواب و  رکاناَ 

  آور است.ام، واقعاً خجالتکرده بیدار به او فکر می

زنند، بلند و سریع. دنبال صدای  آید. به عربی حرف می صدای کسانی می 

  گردم، ولی جرئت چشم گشودن ندارم.شیبان می

  ! خاله؟ بیداری؟انج _ دُّره

بینم. او  کنم و صورت فرتوت خاله که روی تخت نشسته را می چشم باز می

  فهمد که خوابم یا بیدار.همیشه می 

  _ خاله فدای تو، چی شد؟ 

  _ خدا رو شکر شیبان به ما خبر داد.
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تر  رنگ که پوستش را تیره ایای قهوه عمو هم کنار در ایستاده، با دشداشه

  کند.و و محاسنش را بیشتر می و سفیدی م

  _ سرم تمام شد، بگذار سلیمه اون رو دربیاره.

  کند.ها کمک می سلیمه پرستار بیمارستان جزیره است، همیشه این وقت

. رکانافتد دست آن مرد مهمان است، اَ گردم. یادم می ام میدنبال دفترچه 

ان بود، با او  شناختم. کاش شیبکه من را با نامی صدا کرد که نمی کسی

کنم. خاله قلم و  بار نیست بغض می این  کهزدم. از یادآوری این حرف می

ام به نوشتن  گیرد. هنوز توان کافی ندارم، اما عادت کرده کاغذی سمتم می 

  در هر شرایطی؛ زبان من است این قلم و کاغذ.

 »شیبان کجاست؟«

  رود.هایش درهم می دهد. اخمخاله کاغذ را به ابوصانع می 

  فعالً. مهمان داری، برای مالقاتت اومده. میاد_ شیبان ن

  پرسم.ام از شیبان میلحنش عجیب است، انگار بد کرده 

  _ شیبان رفته، دُّره.

نگاه خاله غمگین است. شیبان را خودش از شکم مادر گرفته، او را  

  پسرش دوست دارد. چونهم

 »چرا؟«

ام را نوازش  خواند. گونه انگار از نگاهم میخاله سواد خواندن ندارد، اما 

  کند، چشمانم در آستانه  باریدن است. می
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  _ ا نسی! )=فراموشش کن!(

  شوم. اش می گوید، خیره فهمم چه مینمی 

  _ گفت: »فراموشش کن...« سالم.

چرخد روی صاحب صدایی که در خواب هم او را  نگاهم با تأخیر می

شود و چیز روی موهایم نیست. خاله بلند می هیچ افتد بینم. یادم می می

گیرد.  سمتم می رود. مرد یک شال به سالنه با کرختی بیرون می سالنه

آید،  صانع برای راه دادن این مرد. سلیمه می کنم از خاله و ابو تعجب می 

کنم. آنژیوکت را از  زحمت شال سر میچرخد و من بهنگاهش بین ما می 

  زند. میکشد و چسب دستم می

  ره._ دراز بکش، دُّره. سرت گیج می 

سن من باشد، یا کنم او هم هم کند. فکر میسلیمه بالشت را برایم مرتب می 

سال دارد و چند وقت پیش خاله گفت باردار شده،   ۲۸سن او... او من هم

  شود.سره چیزی دیده نمی هرچند از روی این لباس سیاه یک 

  رود.عربی و بیرون میزند به با مهمان حرف می

  _ سالم.

رو   کهست. من و او هستیم که حاال پشت پنجره  اتاق ایستاده، آن اتاق خالی 

طرفش رو به دریا و طرف   ست که یک به حیاط است. اتاق من تنها جایی 

  شود. دیگرش رو به درختان نخل و نارگیل ُکندر باز می
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قدر دوستت همه این  جاه این _ چه اتاق قشنگی داری، دُّره...! چقدر خوب

  دارن.

نگاهش مستقیم روی چشمان من است. گفته بودم لبخندش قشنگ است؟ با  

های سفید و مرتب. محاسنش کوتاه و مرتب است، زیادی به  آن دندان 

کشم از این نگاه خریدارم. اگر بداند  آید. خجالت می اش می صورت مردانه 

  کند. ی ام مهایم هست، حتماً مسخرهدر خواب

_ دفترت پیش من بود. امروز گفتم هم اجازه بگیرم تا برای قراری که  

ست و گفت چی صانع آشفته داشتیم بریم، هم دفتر رو برگردونم، دیدم ابو 

  حاال خوبی؟ شده...

آورد. تیشرت و جین به او  شلوارش بیرون میام را از جیب پشت  دفترچه

  خاطر گرما و شرجی بودن.ست بهمعمول نی جاآید، هرچند خیلی این می

گذارد و روی یک صندلی چوبی کنار تخت  دفترچه را روی شکمم می

  نشیند.می

  _ از رفتن شیبان ناراحتی؟

دانم  دارم. نمی دوزد. قلم زیر بالشت را برمی نگاهش را روی زمین می 

  دفتر را خوانده یا نه، مهم هم نیست.

  زبون.«ست و همجزیره »خیلی! شیبان تنها دوست من تو 

 _ فقط دوست؟! 
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اش ناخواناست. فقط یک روز است که  زند، حالت چهره حتی پلک هم نمی 

شناسمش. اصوالً باید بگویم از اتاق من برو بیرون و حق نداری از من  می

کند، یک حس  تر می بازخواست کنی... اما چیزی هست که من را مالیم 

  عجیب.

آورد  اندازد. باال که می »بله« و او نگاه پایین می دهم، یعنی سر تکان می

  درخشد.نگاهش را، انگار هزاران نور در ُکل اجزای صورتش می 

  تونم منم دوستت باشم؟ نظرت می _ به

  نشینم، احساس ضعف دارم. روی تخت می 

ها یا زن و شوهر ها عادی نیست. مردها و زندوستی مردها و زن جا»این 

رادر یا ناموس هستن. دوست ندارم خالف رفتار این مردم  یا خواهر و ب

کنم  با من خیلی مهربون بودن، ناراحتشون می  جا! این رکانباشه، آقای اَ 

  و نجات داده بود.«اگر رفتار خالفی باشه. شیبان جان من

دانیم. آه  دهم، چقدر خوب است که هر دو فارسی را میدفتر را به او می 

  زند. شود. کمی قدم میجا بلند می کشد و از عمیقی می 

  دُّره؟ ،_ فقط برای همین

دانم که چرا، ولی  نویسم برایش نمی کنم برای گرفتن دفتر. می اشاره می

  توضیح به او انگار نیاز است. یک غریبه که غریبه نیست.

ای از  گه من هیچ نشانه ای دارم، هرچند شیبان می، من گذشته رکان»آقای اَ 

ها  ای دارم. شبطور نباشه؟ حتماً خانواده متأهل بودن ندارم، اما اگر این 
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دونم چرا  رو به شما نمی  شنوم. این هایی رو می توی خواب صدای آدم 

گه کسی توی خوام مثل شیبان از من دلگیر بشید. حسم میگم ولی نمی می

  زندگی من بوده.«

خواند، شاید چند بار. احساس سرگیجه دارم. دلم صبحانه  ام را می نوشته 

خواهد؛ عسل و شیرخرما و سرشیر، حتی زیتون که خیلی هم دوستش  می

  طلبد.ندارم، کالً دلم فقط غذا می 

  دهد. لبخند دارد وقتی دفتر را پس می 

شده داری. خدا رو  ای گم شته _ من کسی رو تو گذشته گم کردم، دُّره. تو گذ

کنی هست رو پیدا کردم و تو هم مردی که فکر می  چه دیدی؟ شاید من اون 

  و عاشقش بودی.

برود، اما برای من خیلی هم فرق   رکانگذارد اَ سر میز صبحانه خاله نمی 

کنم و هربار به  کند؛ تقریباً نصف مخلفات روی میز را وارد شکم می نمی 

 عایشه صانع و خالهازم او لبخند روی لب دارد. حتی ابو اندمهمان چشم می 

  کنند. هم با او خوب رفتار می 

  درست کرده. مشوی_ دُّره؟! وقت ناهار نزدیکه امروز 

فهمم، اما شکسته میوپاماند، دست عسل و سرشیر میان دهانم می    لقمه 

که لیدهم درحا»مشوی« دیگر نفهمیدن ندارد و من برای مشوی جان می

  ام.بیشتر از ظرفیتم صبحانه خورده 

 )مشوی: یک غذای سنتی با ماهی شیر در عمان(
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شود خندد و ته نگاهش ختم می زنند و مرد میخاله و مهمان باهم حرف می

  گیرد.اش شدت می که خنده حالیبه من، در 

  قدر شکمو نبودی ز..._ تو این 

فکرم درگیر مشوی و شکم شود و من هنوز هایش خشک میخنده روی لب 

  سیرم است.

گوید و فقط درحد خداحافظی با شود. به خاله چیزی می از جایش بلند می 

دهد. رفتارش عجیب است، نه به آن زمانی که  من به خودش زحمت می 

صرف کرد تا حرف بزنیم و این مدت غارتگری من، سر میز را شاهد بود  

  و نه این عجله.

 ببافیم، بیکار و عالف نباش، دُّره!  _ بیا امروز کمی پارچه

تر و  شان خشونت خاصی دارند. مردها آرام ها با تمام مهربانی زن جااین 

ها کل مسئولیت خانه و فرزند و اهل فامیل و  ترند، شاید چون زن شوخ

چیز را  همه  کهجا زن بودن سخت است، ایندوست و همسایه را دارند. این

ها هنوز فامیلی، باهم در یک عمارت هستند،  کنار هم داشتن. خیلی 

های کوچک و بزرگ. دور هم غذا  های بزرگ پر از عروس و نوه خانه

های زنانه دارند. گاهی رقص و آواز حتی فروشندگی  خورند و دوره می

  خانگی هرکسی هنرش را.

کنم کاش در گذشته  من  می  زندگی عجیب در جریان است و من آرزو جااین 

اش گفته. یک  ای شلوغ بوده باشد. شیبان از چند دوست ایرانی هم خانواده 
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گوید  های ایران فرق دارد. او می اش با عرب دوست فارس دارد که زندگی 

گوید  های فامیلی دارند. می شدت وابستگیجای دنیا بهها در همهزبانعرب

 راتر. تر هستند، فردگها مستقلایرانی 

 

 رکاناَ 

  

  ...رکان_ این کارو نکن، اَ 

ها و مدارک را  خواهم عکس کشد. میمدارک ازدواجمان را از دستم می 

  داند که کسی را داشته، پس تأمل چرا؟نشانش دهم، دُّره می 

و بگیرم ببرم، زهرا مال  دونه، سعید! بذار نشونش بدم و دستش _ اون می 

  ...منه 

  دوزد. اش را به من می جدینگاه سرد و 

  نامی دونه اسمش زهرا بوده و با ارکانای، هنوز نمی _ اما تو هنوز غریبه 

خالد گفت، مادرش گفت، منصورخان گفتن که بگذار  ازدواج کرده، شیخ 

دونی زنت مراقب زاده! حاال که می کم بفهمه... خودخواه نباش، شیخ کم

هاست که  انجام بده. ماه  جااز این دلشه، برو به زندگیت برس! کارت رو  

هاست یک انگشتر حتی نساختی... بگو  ! ماه رکانحتی یک طرح نزدی، اَ 

جا کنار زهرا باش... و بیارن. همین وسایل و کوره رو، باقی چیزهات

 کنی. تر فکر میسرت گرم بشه، عاقالنه
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گوید، این مدت از زندگی دور  ست. حقیقت را میلحنش جدی و عصبانی 

  از زهرا برایم چگونه بود.ام زندگی قبل ام، حتی فراموش کرده دهش 

  فهمی..._ حال بدی دارم، سعید... نمی 

قدر ناله نکن، رو داری، زنده، روی پاهاش، این  فهمم...؟ شما اون _ نمی 

 مرد! 

اش  افتد که سعید همه  زندگی و خانواده شود و من یادم می صدایش بلند می 

  از دست داد؛ دخترش و بعد زنی که عاشقش بود.را چقدر سریع 

  درد نگاه و کالمش سنگین است. 

، تحملش سخته... اما حق  جاو برام بیارن این _ باشه! بگو یک سری وسایل 

  با توئه.

کنم. خوب است آدم یکجانشینی نیستم که  هایم را باز می یکی چمدان یکی

جور بسته داخل  م را همان ابرایم تغییر آزاردهنده باشد. چمدان ضروری

  هایی در مواقع سفرهای ضروری.گذارم، وسایل و لباسکمد می 

اش کرد، اما گفتم  با اصرار من را مهمان سفره صنعان چند روز اول، شیخ 

زبان مهمان  دانم برای مردم عرب هرچند می  .که بیشتر از این جایز نیست

را نباید رد کرد.   وقت دعوت یک عربورای هرچیزی اهمیت دارد. هیچ 

ست. مثالً هرگز وقت  چیزهایی که شاید در دنیا عجیب باشد برای ما عادی

مالقات نباید به ساعتمان نگاه کنیم، حتی رسومات پذیرایی تقریباً مشابه  
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آمدی هستیم؛ عمان و کویت و  واست. ما مردمان اجتماعی و بسیار پُر رفت

  جاهای دیگر هم ندارد.

افتد. چند ماه است او را  ، تصویر فهد روی صفحه میخوردتلفن زنگ می 

  ام؟ندیده 

  _ فهد؟! خبری شده؟

هفته  پیش که باهم حرف زدیم احساس کردم کنار لبش کبود است، کمی هم  

  الغرتر شده، نگرانش هستم.

کنم نگین  خوام برگردم، خواهش می _ حتماً باید خبری باشه، برادر؟ می

  نه.

قدر اتفاقات افتاده که کسی ه از خانه دور شده، آن یک سال بیشتر است ک

دیگر بیروتی را حتی یادش نیست. وضعیت احمد حتی فهد را هم از یاد  

  برده.

 تر ببینمت، فهد._ دوربین رو کمی ببر عقب 

  نظرم کمی عجیب است این نزدیکی دوربین.به

  برگردم...خوام . دلم تنگ شده، میجان _ من خوبم، برادر

  و عقب ببر ببینمت، فهد!_ گفتم دوربین 

  مردگی، اما...برد. گردنش کبود است، خوندوربین را عقب می 

  _ کی... کی اون کارو کرده...؟ 

  کند. هایش را تند و تند پاک می کند گریه کردن، اشک شروع می 
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  فدای تو... چی شدی؟ رکان_ فهد...؟ فهد...؟ عزیز برادر، اَ 

کالفه و درمانده از این دوری، چگونه از او غافل شدم؟ بغض گلویم را  

  فشارد. او را دور کردم که در آرامش باشد.می

  _ فهد جان، عزیزم، چی شده؟

خوام پسر باشم، ! از این زندگیم متنفرم... من نمی رکان_ من خسته شدم، اَ 

خوام بیام  کنن... من... می اذیتم می  جاماین قدر بدبخت باشم... خوام این نمی 

  دونه... تو رو خدا، برادر! بذار بیام.پیش تو و سعید... اون می 

ام، نفسم دانم باید چه بگویم. شوکه زند که نمی وار حرف می قدر مسلسلآن

 کهخواهد پسر باشد، از این نمی  کهزند، از این بند آمده. از اذیت حرف می

  کنم. ؟ نفسم را رها می داندسعید می 

گردم برای اولین پرواز که برگردی. فقط از  می  ن_ فقط آروم باش، من ال

  امدنبالت، عزیزم... می میامچیز تعطیل... یا... بذار خونه بیرون نرو، همه 

ست، میارمت پیش خودم... زهرا رو پیدا کردم... بهت نگفتم...؟ اون زنده 

  تو مصیره، پیداش کردم.

هایش ست اشک. راه خوبی واهم به چیزی غیر آنچه پیش آمده فکر کند خمی

  برد.آید، خوشحال است. موهای بلندشده و بورش را پشت گوش می بند می 

گی؟ کجاست؟ خیلی غصه خوردم وقتی گفتن دزدیده شده.  _ راست می

  گفت چی شده... حتی مادرم.کسی به من نمی 

  ، در خونه رو قفل کن و بیرون نرو...و جمع کن بینیش، برو وسایلت _ می
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  ترسم.و حبس کردم... می _ من سه روزه خودم 

  پیشت... ام_ می

  شه سعید رو بفرستین؟_ می

توانم خجالتش را ببینم. چیزهایی که من  از پشت دوربین گوشی هم می 

خواهم خبرم، نمی های فهد، دنیایی که من از آن بی دانم؛ خصوصی نمی 

کنارم نیست تا به موقع او را در آغوش بکشم بابت   جابزنم وقتی این حرفی 

  دانم کی و چرا برایش اتفاق افتاده.هایی که نمی مصیبت 

  گم بیاد. . بهش می جاست_ سعید این 

قدر کنم. آن ست. نکند فهد به سعید... این افکار را دور می لبخندش واقعی 

قضاوت نکنم، سر داخل  ام که نگویم چیزی عجیب است، زود دیده 

  های کسی نکنم، حتی اگر فهد باشد.شخصیت

ای بعد او داخل  زنم و چند دقیقه کند. به سعید زنگ می تماس را قطع می 

  اتاق من است.

  _ فهد زنگ زد. 

  شود.روز بوده. حواسش جمع می معلوم است در حالت چرت نیم 

  _ خوبه حالش؟

  _ نیست.

که کمک کند بفهمم چه خبر  م، شاید دنبال چیزیکنمستقیم به او نگاه می 

  گردد. اش می کند و دنبال گوشیاست. اخم می

@Vip_Roman



  و نداده._ چرا خوب نیست؟ چرا به من زنگ نزده چند روزه؟ جوابم 

   فهد؟    دونم درباره _ چی هست که من نمی 

  _ گوشیش خاموشه!

  گیرد.کالفه بازهم شماره می

  م« چیه؟خوام دختر باش _ جریان »می

  شود.شود و صدای اپراتور هنوز پخش می گوشی از دستش رها می 

  کند.سعید شوکه نگاه می 

 شه. _ چیزی نیست، فهد کمی عصبیه... برگرده خوب می 

دونی و من نه؟ فهد مشکل جنسیتی داره...؟ بگو من  _ چی شده که تو می 

  ای نیستم.آدم ندیده 

نشیند، نور خورشید  راحتی اتاق می دارد و روی مبل اش را برمی گوشی

  مستقیم روی اوست.

کنه نباید یه پسر  گه همیشه فکر می! از اول... می رکان_ اون فرق داره، اَ 

  باشه. هرچی این چند سال حرف زدم فایده ندارن.

  چند سال؟ 

گی؟ فهد فرق داره؛ لطیفه، آرومه، مهربونه،  _ تو از کدوم چند سال می 

  ظریفه...
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خالد، هم بود. حتی پدرم، شیخ کردم او باید دختر میهمیشه فکر میو من 

بارها به شوخی گفته بود. اما عرب باشی و اندامت مردانه... شرایط سخت 

  است پذیرش جنسیتی دیگر.

   سعید گویای بقیه  چیزهاست.   نگاه خیره 

  _ دکترا چی...؟ باید بره؟

کنم سخت نباشم. من  می کنم به چیزی جز فهد فکر نکنم، سعیسعی می

عاشق برادر کوچکم هستم، از همان شب که او را میان بازوهایم حفاظت 

  کردم از مرگ.

_ یک سال گذشته زیاد رفته، خودم براش وقت گرفتم، چکش کردم بره...  

جور ادامه بده شرایطش  نظر مشاورا و روانشناساشم همینه، فهد این

 شه... تر میسخت

دستی آن  یکی حالجی کنم، نتیجه  دمباشم، کلمات را یکیکنم آرام تالش می 

شود که برادر کوچک من نیاز به تغییر جنسیت دارد تا بتواند زندگی می

  بهتری داشته باشد!

هایم تقسیم کشد که بتوانم حرف بزنم، افکارم میان قدمکمی طول می 

ای دخترانه  هبیند، فهد از کودکی هم عاشق بازیشود. فهد دارد آزار می می

پوشید، اما بارها دیده بودم نگاهش پی  های دخترانه بود. نمی و لباس 

شد، شعر و شاعری، موسیقی مورد  بازی نمیهاست، با پسرها هملباس 

  های اوست، فهد رفتارش هم لطیف است. عالقه
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_ حاال باید چکار کنیم؟ راحت نیست، سعید. هرچقدر روشنفکر ولی  

  این چیزها نداشتیم ... خالد چی؟ ما از شیخ

  آورد، تنها کسی که پنهانی از او ندارم. تاپ من بیرون می سر از لپ

و  »فردا یه پرواز مستقیم هست... چارتر هم هست ولی از کویت، این 

  افتم... «گیرم یه ساعت دیگه راه می می

  گفتین؟ _ چی می

  کند. اش کار میکنم. با گوشی حرفم را تکرار می

  هم دیگرانن یا فهد؟ _ م

  زنم. کالفه قدم می

  _ اگر برادر خودت بود یا پسرت؟ یا هر آدم مهمی؟ 

    کند.اش نگاه می به گوشی 

تونستن زنده باشن کافی که میزاده! همین من، شیخ   ن_ تو موقعیت ال

بود... من آدم باصالحیتی نیستم برای نظر، فهد پسر باشه یا دختر،  

تونه جای آزادتری زندگی کنه، چرا خودشه... زنده و سالمت، وقتی می 

هایی باشه که این مدت حتی نپرسیدن کجاست، اصالً  گیر یه عشیره و آدم 

  شلباس دخترونه بپوشه و مثل یه دختر خوشحال ببینی کهسالمه...؟ این 

  که از فشار خودکشی کنه؟ بهتره یا این 

  ایستم. زده از آخر کالمش می شوک

  _ خودکشی...؟ چرا خودکشی؟ 
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    زند.نیشخند می 

دونی برادرت چند بار اقدام به خودکشی داشته...  _ حتی تو هم نمی 

  آخرش...  مونم تابینی...؟ من کنارش می می

  دانم. داند و من نمی برم، برایم سنگین است که او می اش می دست به یقه

  گی...؟ فهد کی...؟ _ کدوم خودکشی، سعید...؟ چی می 

  گذشت و سخت است. کند. نگاهش بی دستم را آرام باز می

رم...؟ سری قبل نگفتی  وقت به دیدنش می کنی چرا وقت و بی _ فکر می

  . رکاندن، اَ شده...؟ آزارش می صورتش کبود 

  دونی و من نه...؟ فهد پیش من بزرگ شده... _ چرا تو می 

  _ نپرس، نه از من و نه از اون... فکر کن دوستی. 

  شم. رم دنبالش... پیگیر دکتر و درمانشم می_ خودم می

    آورم.چمدان اضطراری را بیرون می 

زاده... فهد فقط ازی نکن، شیخ _ حاال که زهرا رو پیدا کردی...؟ لجب

 دردش تنهاییه فعالً، اما زهرا نه. 

 

 دُّره )زهرا( 

 

سمت ساحل تند قدم دم غروب است و من مثل طفلی دور از مادر به

عایشه با بافت پارچه و پختن غذا و شیرینی من   دارم. از صبح خاله برمی 
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لوت است،  جا خرا اسیر خانه کرده. دم غروب، نزدیک اذان اکثراً همه 

ها به گرمای این  آیند. آن بیشتر گردشگرها آخر شب یا اوایل شب بیرون می 

ریزی منطقه عادت ندارند، بازارها همیشه شلوغ است. فصل تخم 

های  که برای تفریح و دیدن دلفین ها تمام شده، اما کم نیستند کسانیپشتالک 

آیند. چند  جزیره  زیبا می ها مخصوصاً در این ماهیخلیج فارس و سفره

هایی که منتظر بچه شود پر از آدم جا میهفته  دیگر هم به گفته  ابوصانع این 

  ها هستند. پشتالک 

لنگرگاه کمی دورتر از مسیر من است و من برای وسوسه  رفتن مقاومت  

  شب کنم. ساحل بدون شیبان کمی برایم غریب است. خاله گفت او نیمه می

آورم،  ام را بیرون می ای پیامک من بیدار کرده. گوشیها را برآن

. صنعان خورد به مهمان شیخخواهم برایش پیام بدهم که چشمم می می

بستند، نشسته. سر روی یک سکوی قدیمی که قبالً به آن قایق می  رکاناَ 

نظر حال خوبی ندارد. فقط کت ندارد، با لباس  میان دستانش گرفته و به 

هایش خالف بقیه خواهد به مهمانی برود. لباس انگار میجاست! رسمی آن

  پوشد. است مثل شیبان که کمتر دشداشه و کاله می

آورد از دیدن  شود، وقتی سر باال می قدر درگیر است که متوجه من نمی آن

هایش را پاک شوم. او اشک بینم شوکه میدر تاریک روشن هوا می  آنچه

    کند!می
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گر مرا ببیند حتماً ناراحت خواهد شد، اما برای عقبگرد شوم. ادستپاچه می

  کردن دیر است. 

زند. با  شود، انتظار دارم ناراحت شود اما لبخندی عمیق می اول شوکه می 

ها پوشیه  کند جلوتر بروم. شاید اگر من هم مثل بقیه زندست اشاره می

  شناخت. زدم من را نمی می

  ... بیا. _ دُّره! چقدر از دیدنت خوشحالم

زده از دیدن  زند یا خجالتکه با دیدنم لبخند میدانم خوشحالم از این نمی 

  گریه  یک مرد. 

کند. نامم را  آید که الو الو می روم، یک لحظه صدای کسی مینزدیک می 

ام! نگاه مرد روی دستم ام است. شماره  شیبان را گرفته کند، گوشیصدا می 

  نویسم. کنم و برای شیبان پیام می قطع می شود. تماس را قفل می

  خواستم ببینم اومدی؟ تماسم اشتباه بود.«»سالم. من ساحلم و می

    _ شیبان بود؟

  کنم. دهم، روی گوشی تایپ می سر تکان می

  دونم چرا نیومده! ساحل بدون شیبان انگار ترسناکه.«»بله، نمی 

  رسناک است. چشمانش در تاریکی هم، رنگ سرخی دارند، ت

_ گفتی که فقط دوستین، دُّره...! اگر به گذشته شک نداشتی عاشقش  

  بودی؟ 
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پرواست تر. این مرد عجیب و بی سؤالش عجیب و رک است، نگاهش رک 

  ام. ست که بارها به این فکر کرده در حرف زدن با من. اما سؤالش چیزی 

از کنم. شاید تا قبل ی نشینم و زانوهایم را بغل مها میکنار پایش روی شن

ام جوابم بله بود، شیبان عجیب و متفاوت است. از  های جسته گریخته خواب

هایش همیشه ها که همیشه در حرکتند و مشغول. اما در بین تمام مشغله آن

  توانم بگویم بله. برای من وقت دارد، جز حاال... اما الن نمی 

  تر است برای نگارش. ام راحتدفترچه

هام، بله. اما حاال انگار اون آدم توی خواب رو خیلی دوست ل از خواب »قب

دونم یعنی چی! وقتی  که نمی گه »زهور من« با این داشتم، چون وقتی می 

 گه »حبیبتی« خیلی دوستش دارم، صاحب اون صدا رو.« می

جا همه شبیه مرد  گویم چقدر صدایش شبیه توست، شاید چون اینو نمی 

  ر بخواهند فارسی حرف بزنند لهجه دارند. های من اگخواب

_ زهور یعنی گل... تو گل اون مرد هستی، زهور من یعنی گل من، دُّره!  

  شناسی؟ و بشنوی می کنم خیلی عاشقته اون مرد، صداشفکر می

ست یا نه. چیزی از صورتش معلوم نیست. سیاهی گردم تا ببینم جدی برمی 

ضربات آب به ساحل. کم کم َمد شروع  انگیز است و صدای دریا وهم

  ام اطراف را روشن کرده. شود. نور گوشی می

کنید دیوانه شدم، اما  دونم که فکر می»لهجه اون شبیه شماست، خیلی. می 

 « شبیه هستین.
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    کند.گیرم. سکوت میرویش میخندم و دفتر را روبه می

ودن شیبان نباش. من  جا خیلی خلوته... نگران نب _ بلند شو برسونمت، این 

  ساحل از دور هم شده حواسم هست... بلند شو، جانم.  میامهروقت بخوای 

کند.  گیرد و بلندم می لحنش غمگین و مهربان است، آرام زیر بغلم را می 

دهد به من. صدای  غریبه است ولی زیادی احساس اطمینان و امنیت می 

نگ نارنجی موتور  ایستد. رآید. کمی با فاصله می موتور ساحلی می

گوید متعلق به اسماعیل است، دوست شیبان. خودش را میان نور چراغ  می

  کند. بینم. اما قطعاً ما را نگاه می موتور نمی 

  شناسیش؟ _ می

  دهم. سر تکان می

زنن.  »اسماعیل دوست شیبانه. خودش نیست، دوستاش میان از دور سر می

  نترسین.« 

  کند. هدایت می  سمت خانهآرام من را به 

  قدر مراقبتن خیلی خوبه، زهرا جانم... جا اینکه این _ این 

فهمد که نامم را چه ایستم، انگار خودش نمی شوم و میشوکه به او خیره می 

  ایستد. گفته، می 

  _ چیزی شده؟ 

  »من زهرا نیستم، چرا گفتید زهرا؟«

 اند. کرده ها اطرافمان را روشن کند، چراغ گیج نگاهم می 
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  _ اشتباه کردم. 

شود یک لبخند غمگین  چرخد و تهش می نگاهش طوالنی روی صورتم می 

ام است، اما نیامده  آید و من مطمئنم قصدش لمس گونه و دستی که باال می 

    کنم چرا دوست داشتم او لمسم کند؟کشد و من فکر می پس می 

دوم راهی تا  رعت میس توانم لب بزنم که خداحافظ. از کنارش بهفقط می

شوم بوی آب و دریا و نمک  تر می خانه نیست. هرچه به خانه نزدیک 

های نزدیک  جایش را با بوی کندر و عطر غذاهایی که از بعضی خانه

  کند. آید جا عوض میمی

خوراک بعید است. خاله دست روی رود و این از من خوش میلم به شام نمی 

گوید برایم جوشانده  ببیند تب ندارم، به خدمتکارش می گذارد  ام میپیشانی 

شود دانم فکر و روحم دارد درگیر کسی می درست کند و من فقط خودم می 

که نباید. فقط چندبار دیدمش ولی انگار او غریبه نیست. من نباید از او  

    خوشم بیاید.

گیرم، از ترس  کند. تهوع می های خاله هم کاری نمیحتی جوشانده

اند که چنین  زنم انگار تازه تیغشان زدهها قدم میها. زیر درختمنوعه م

  رسد. ها به مشام میعطری از صمغ 

    _ بیا بشین، دُّره. شیرینی با چای که دوست داری.

نوشند بیشتر  هاست، کمتر چای می نوشیدنی مورد عالقه  عرب  ،قهوه

ها  چای را هم به آن خاطر من های مختلف و قهوه، اما ابوصانع بهشربت
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اش یک  اضافه کرده است. البته بهتر است بگویم؛ شیبان، دوست ایرانی 

گونی چای درجه  یک ایرانی برایش آورد. من که یادم نیست آدم  

دوستی بودم یا نه، ولی این دُّره دوستش دارد. با باقلوا و قطاب و  چای

  هستند.  پسته  های عربی که پر از زعفران و هل وانواع شیرینی 

مانند، که  حیاط مثل روز روشن است. حوض وسط، یک فواره دارد درخت

های  کنند. برخالف گرمای زیاد، درخت و گل ها گاهی آن را باز میشب

  دوست زیادی در حیاط هستند حتی خانه یک باغبان دارد. آفتاب

  ست. لباس سفید پوشیده و عطرنشینم انگار منتظر کسیکنار ابوصانع می 

  آید برای معطر کردن خانه. زده و حتی بوی بخور هم می 

  »منتظر کسی هستی، عمو؟«

جا ظاهراً مردساالرند، اما درونشان که ریزد. مردمان این برایم چای می 

بینی با خانواده به شیوه  خود مهر دارند و مهربانند. حداقل با من  بروی می 

  که خیلی خوبند. 

  جا. رار بود برای قهوه بیاد این راشد ق رکانزاده اَ _ شیخ

ها در خانه معمول نیست. دیوانیه  کنم، این مالقاتمتعجب به او نگاه می 

ها هم رسم در جدا بودن زن و برای مالقات مردهاست، حتی برای مهمانی

  آید. مرد است، مهمان بدون وعده نمی 

  »برای چی؟ چرا دیوانیه نه؟«

  _ دوست نداری بیاد؟ 
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های صورت و گوشه  چشمش و  پاید. چروکبادقت من را می چشمانش 

  قدر سن دارد که من را بخواند. گوید آن موهای سفیدش می 

  »برای دیدن شما بیاد، اما من نه.«

شود. این مرد  دانم می که بیاید و برود و من دلم گیر شود، می ترسم، این می

که عجیب به دل  قابلیت دلبری از هر دختری را دارد. یک چیزی دارد 

هاست که خاطرخواه زیاد دارد، اما آدم  نشیند. شیبان هم از این می

  نگاهش مهربان است، یک حس خاص دارد.  رکانست. اما اَ دافعی

کنم قصد خوبی داره. امروز شیخ  _ چرا، دخترم...؟ مرد خوبیه، فکر می

  زاده درباره  تو پرسیده... پرسید؛ گفت شیخ صنعان از تو می

  اندازم؛ خوشحال باید باشم...؟ نیستم...؟ غمگینم بیشتر. ر پایین می س 

ای ندارم، پولی ندارم،  »من اللم، عمو. حتی عرب هم نیستم، گذشته

ست؟ اون چی؟ اصالً کی هست؟ نکنه برای  چیزی. به نظرتون عاقالنههیچ

  کنه؟«چندمین زن سفر می 

  خندد. گیرد و می سمتم می کاغذ را به 

گیرن؟ خدا یکی، زن یکی... ها دیگه چندتا زن نمیدونی که جوون ی _ نم

من پدرتم حاال، هیچ خبری از سفارت نیست... شیبان چندبار رفته، اما  

 وقت کسی پیدا نشه... شاید هیچ چیز... بیا و زندگی کن، دُّره.هیچ

داند که هر روز و هر روز  شوم، چرا کسی نمیچای نخورده بلند می 

منتظرم شاید خبری شود، شاید کسی از گذشته بیاید و بگوید: »هی این  
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ست، یا زن و نامزد و یا هرچیزی که متعلق به کسانی باشد که دختر فالنی

ی،  اند. پدرکه کسانی باشند که تو را فراموش نکرده من برایشان مهمم، این 

  مادری، عشقی هرچیزی حتی یک برادر یا خواهر، یک دوست... 

گیرم. پناهگاه من  کنم، صدای ابوصانع را نشنیده می هایم را پاک می اشک

آید، یک آهنگ عربی  اتاقم است. صدای آهنگ رادیوی ابوصانع می

    غمگین است.

شیبان  ام، ولی چه اهمیت دارد؟ وقتی فقطام را روی تخت جا گذاشته گوشی

داد؟ حاال حتی او هم نیست. چندبار دختران  زد و پیام می به آن زنگ می 

اند با اینترنت کار کنم که سرم گرم شود، ولی من حتی همسایه خواسته 

    را ندارم.  وحوصله  آنحال

    _ اجازه هست؟

ام. . حوصله  او را هم ندارم، پرخاشگر شدهرکانصدای آن مرد است، اَ 

  نویسم. ذ می روی یک کاغ

  خوام شما رو ببینم.«وقت مزاحم من نشید، نمی»لطفاً دیگه هیچ 

کنم. او ایستاده با یک سینی  تندی و با اخم بازش می روم و به سمت در می به

دهم. منتظر  گیرم و کاغذ را دستش می شیرینی و چای، سینی را می 

آید، از  او خوشم میکنم. لعنت به من که از شوم و در را بسته و قفل می نمی 

های اش. از لبخند قشنگ و ردیف دندان آن نگاه مهربان و گاهی جدی

جانب و رسمی... من از این مرد، ناخواسته  بهسفیدش، از آن استایل حق 
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چیزی از درون منعم  بار برخالف شیبان هیچکه این آید و بدتر این خوشم می

  کند. نمی 

شوم که حرفی بزند، اتفاقی بیفتد،  ر می دانم چرا منتظگوید، نمی هیچ نمی 

  اما... 

کنم، اما کسی نیست. او رفته است، خیلی راحت و ساده.  در را باز می 

که کاش حداقل کمی پافشاری  وسوسه  این  گذارم.سینی را پشت در می 

  افتد، آدم عجیب و غریب!کرد به جانم می می

همه اشتیاق برای یک  ین حتماً ابوصانع اشتباه فهمیده، فقط چند روز و ا

  بعید است. !دختر؟ آن هم کسی مثل من

دهد به من   رفت، حرف زدن با او آرامش می قدر سریع نمیولی کاش این 

  حال. آشفته

زبانی نباشد. حتی دیگر شود وقتی هیچ همکننده می روزها طوالنی و خسته 

هم با آمد   نصنعا و دخترهایش و ثمینا نوه  شیخ  ماندخترهای همسایه و ج

  توانند کسالت را از روزهایم بگیرند.و رفتشان نمی

دانم چه شد که او رفت، کسی هم حرفی از شیبان خبری نیست و من نمی 

ای که  است، غریبه  صنعان زند، جز غریبه  جدیدی که مهمان شیخنمی 

آید و این  پولدار است و معروف، آدمی که زیاد در جمع مردان هم نمی 

  تراست. یکی خیلی عجیب 

  _ تو اینترنت سرچ کنین اسمش هست... مگه نه، ثمینا؟
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ساعت حرف زدن   جمع دخترانه است. جمیله و ثمینا، جمنا بعد از یک 

سختی خودشان را نگه  هدرباره  عبید و پسران عشیره که معلوم است ب

  اند تا حاال.داشته

تر است و کنجکاوتر  زنم، از همه کوچک الک آخرین ناخن جمنا را هم می 

    تر.و فضول 

  _ یه جواهرساز و طراحه... 

شود، از وقتی غریبه آمده جمیله کمتر درباره   نگاهش به من معطوف می 

  زند. شیبان حرف می

 زنند.و انگلیسی حرف می دهم، مخلوط عربیسر تکان می

_ به تو چیزی نگفته، دُّره؟ من خوندم که زنش انگار مرده، البته  

نامزدش... نوشته چون خیلی حاشیه نداره، اطالعات زیادی از زندگی  

دختراش، آخریش یه  خصوصیش نیست... چندتا عکس قدیمی بود با دوست 

 هم زدن. ره به مدل خیلی باحاله... مدل ویکتوریا... یه یک سالی بیشت

    کشد.ناخنش را سوهان می 

گویم، از آن همه  تفاوت باشم، اما به خودم دروغ نمی کنم بی سعی می

    آید.ام، حتی کنار ساحل هم نمی اش ناراحت شدهتفاوتی بی

دونی ازش...؟  هم دیدنتون... تو چی می _ دُّره؟! چند روزی خیلی با 

 د زن بگیره؟ خوا می
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دهد تا اش را دستم می شود، چقدر مردم دقیق هستند. گوشیمیدهانم باز 

  اند؟ کنم. مگر تا کجا فکر کردهبنویسم. گیج و سردرگم نگاه می 

  دونم، اون مهمان شیخ هست و خیلی وقته ندیدمش.«»من چیزی نمی 

کند. کاش زودتر شوهرش  دهم، پشت چشم نازک میگوشی را به دستش می 

  هاست. خواستگار دارد، اما انگار منتظر بهتر از آن دانم چند بدهند. می 

 زاده تو رو از شیخ گفت شیخکنی؟ شنیدم مامانم می _ دُّره؟ شوخی می 

  و ابوصانع خواستگاری کرده.  صنعان

شوم. ثمینا و جمنا چشم به در و دیوار  شوکه به دهان او خیره می 

  چرخانند.می

  کشم. می گوشی را از دست جمیله 

گم!  بینی؟ شایعه نسازید! به جمان می »احمق شدی؟ شرایط من رو نمی 

  تون.«پاشید برید خونه 

کوبم و اشاره  کنم. عصبانی هستم، پا می شوم و در را باز می بلند می 

  کنم. می

_ آروم باش، دُّره. جمیله منظوری نداشت، این حرفیه که از دیوانیه بیرون  

ست، تاجر، زاده ا افتاده... تازه خوبه که؛ شیخ هاومده، تو دهن زن 

 معروف... 

اندازد و با  ای عقب میکند. شانه شود و شالش را درست میجمیله بلند می 

    کند.اکراه نگاهم می 
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  _ گهبه... 

قدر بد است که جمنا و  فهمم، اما هرچه هست آنگوید که نمی به عربی می 

  مشغولکشند. باهم به عربی  ثمینا هینی می 

 شوند. دعوا می 

    روند هنوز درحال بحث هستند.وقتی از اتاق من بیرون می 

گردم حتماً به  اند به دنبال ابوصانع می شوم که رفتهوقتی مطمئن می 

جا او یک رستوران سنتی که بیشتر گردشگرها به آن رستورانش رفته.

زار سنتی  زند. یک مغازه هم در باسر می  به آن گاهی  دارد که روندمی

جا کسی نیاز به هرچند این  فروشد.های سنتی جزیره را میدارد که پارچه

قول خودش این یک عادت است از روزهای کار کردن زیاد ندارد اما به 

  بچگی. 

چیند،  وپز است و سینی پذیرایی را می یابم، مستخدم مشغول پخت او را نمی 

  گوید خاله مهمان دارد.می

روم. بوی بخور عطری  سمت مهمانسرای خانه میم و به دارسینی را برمی 

  نظرم آشناست.آید، به جدید می 

کنم. از دیدن  کاری شده را باز می زنم و بعد در چوبی منبت در را می 

  و یک زن و مرد.  صنعان شوم، مهمان شیخهای خاله شوکه میمهمان 

  _ بیا تو، دُّره جان. 
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کند و  های عجیبی هستند. زن گریه می شود، مهماناز جا بلند می  رکاناَ 

  گیرند، نگاه خاله غمگین است. زیر بازویش را می  رکانمرد غریبه و اَ 

 و...  رکانزاده اَ های عزیزی داریم، مادر شیخ _ مهمان 

  خورد. نگاه خاله به نگاهشان گره می 

  هستن، دُّره. _ مادر و ناپدری من، مادرم و همسرشون ایرانی 

سمت او  اختیار به زن حال خوبی ندارد، اما چیزی هست که آشناست، بی

  شوم. کشیده می 

  ای، جان دلم...؟ چقدر زیبایی، بیا بغلم، عزیزم. _ تو دُّره 

 آید. منتظر تعارفم که به نظر از سنش پیرتر می زن تکیده و الغر است، به 

کنم  دانم چرا ولی بغلش که می دارم، نمیسمتش بروم. این زن را دوست 

گیرد و گریه  کشم، محکم من را در آغوش می بوی او را عمیق به مشام می 

  کند. می

  _ خدایا شکر. 

ای بوسد و منی که عالقه ام را می گیرد. گونه صورتم را با دستانش قاب می 

  برم. می هایی ندارم با طیب خاطر از آن لذت هم به چنین صمیمیت 

  _ انگار دخترم دوباره زنده شده، چرا ساکتی...؟ تو... 

    منیر؟!_ مامان 

  _منیر جان؟! 
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زمان او را مخاطب قرار کند من شبیه دخترش هستم؟ هماو فکر می 

  دهند، پس نامش منیر است؟ می

  کند. هایش را پاک میرود و اشک زن کمی عقب می 

  زنه؟ حرف نمی  ، مادر؟! چرا دُّرهرکان_ اَ 

  شود، چیزی از من نگفته؟ نگاهم به او دوخته می 

  دن. ای که بهتون گفتم کالمشون رو هم از دست می _ دُّره خانم، تو حادثه 

سختی خودش را سرپا نگه داشته. کمی بعد  نگاه زن شوکه است، انگار به 

کند. مرد همراهشان ساکت است، اما نگاه  می رکانسرزنشگر نگاه اَ 

    مادر ندارد؟ رکانکردم اَ مهربانی دارد. چرا فکر می

آید کی سینی را روی میز  خاله در سکوت روی مبل نشسته. یادم نمی

 گذاشتم. 

کند و به من خیره است، کنار خودش  هایش را پاک می زن مدام اشک 

سمتم اش را به گوشی رکاندانم اصل ماجرا چیست. اَ نشاندم و من نمی می

  چیز همراه ندارم. تماالً متوجه شده که هیچ گیرد، احمی

    اما چه حرفی باید بزنم؟

  »من چی بگم؟«

ست. چند ضربه به در و بعد خدمتکار گیرد. شرایط عجیبی گوشی را می 

ای که من آوردم انواع تنقالت و  آید. سینی خاله با سینی و قوری قهوه می 
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کنم،  رسد، مقاومتی نمی های زن آرام به دست من می شیرینی بود. دست

  برعکس دوست دارم. 

ت دادی، عزیزدلم.  ت رو از دس زنی و حافظه_ مهم نیست که حرف نمی 

»زهرا« دختر من... بگذریم، وقتی   من مثل مادرت، تو شبیه دختر منی

بینمت انگار... و رسوندم... حاال که می درباره  تو گفت سریع خودم  رکاناَ 

 با دیدنت زنده شدم، دُّره. 

 

   رکاناَ 

 

اجازه نداد که خانواده زهرا به هتل   صنعان برخالف اصرارهای من شیخ

دنبال فهد  ای که در اختیار من قرار داده بود، با رفتن سعید به بروند، طبقه 

  جای کافی دارد. 

  شناسه؟ و منصورخان رو می نظرت من _ به

گذارد. منصورخان مشغول حرف زدن با هایش را داخل کمد میلباس 

  موبایل است. 

  و که اصالً نشناخت شما مادرشی شاید فرق کنه. ن دونم، مامان. م_ نمی 

یک چادر عربی هم با خودش آورده، تصور او در آن چادر جالب است. با 

منیر این مدت از بین رفته است.  رود. ماهدیدن غم نگاهش لبخند از یادم می 

کنم و او مثل این  چشمانش برق اشک دارد، برایش بازوهایم را باز می 
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اش را نوازش  آورد. موهای سفید شدهش به من پناه می مدت مثل فرزند

  کنم، این چند ماه رابطه  ما بیشتر شبیه مادر و پسر شده تا داماد. می

  ؟ رکان_ اگر نشناسه چی، اَ 

_ مامان، خودت گفتی مهم نیست... اون همون دختر دوست داشتنی و  

بر من نباش...  و  ، به من گفت برو و دورخانم لجبازیه که بود... سرتق 

جور از بین رفتین... منم اگر  نگران اون نباشین. به خودت فکر کن که این 

  شناختم. دیدمتون نمی چند مدتی نمی 

  کند. هایش را پاک می دارد و اشک ام بر می سر از سینه

تکه  گه من تکهجوره که می ... مادر اینرکان_ داغ دوری بچه نبینی، اَ 

  م نره. چهبشم، خار به دست ب

  _ منیر جان! 

تر آدم  گیرد. دیگر منصورخان هم مثل قبل نیست، قبل از من فاصله می 

  سرحالی بود. حاال بیشتر ساکت است. 

    _ جان دلم، منصور.

  ؟! رکانجا...؟ اَ مونیم این نظرت چقدر می _ به

    ست که جواب ندارد.واقعاً سؤالی 

مونیم خوش ندارم  یم اگر چندماه می وجور کن گم که جمع _ برای این می 

    کنم.سربار باشیم، جایی رو اجاره می

  تر دوستش دارم. غرور این مرد عجیب است و من مثل برادر بزرگ 
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  شه... جور می_ بگذارید امروز بریم، ببینیم چه

  ریزد. گوید او باز اشک می منیر می فین ماهصدای فین 

و تموم کنه به  شه خدا لطفش شناسه...؟ یعنی میو می م من_ بذار ببینم بچه 

  ما؟ 

    _ شما نگران جا نباشید، منصورخان. مهم زهراست.

  گویم نگران نباشید اما... می

ست  رویم. زهرا را چند روزی فرستم که برای دیدنش میبه خاله پیغام می 

  ام. از آن شب پشت در، برخالف تمایل شدیدم برای ماندن وکه ندیده 

هیچ حرفی نزد ابوصانع برگشتم نباید اصرار  اصرار کردن، نماندم و بی 

کنم، این چیزی بود که حتی ابوصانع هم به آن اشاره کرد. دور بودن  

  آورد. اشتیاق می

قبالً هم وقتی به زهرا گفتم که عالقه  من را فراموش کند و فقط همکاری  

  کنیم او از موضع خودش عقب نشست. 

  کنن تا ما حرف بزنیم. ها مشغولش می ان داره، اون _ دُّره مهم

شود. منصورخان کمی با  تر میتابمنیر هرلحظه بی کنم ماه احساس می

خورد. کشد که چند ضربه به در می زند. خیلی طول نمی صانع حرف می ام

ها وارد کنیم که تصمیم بگیریم، زهراست که با سینی شیرینی فرصت نمی 

ست، نگاهش به چشمانم گیری شود. برافروخته و ناراحت، لحظه  نفسمی

شناسد. کمی هایی که نمی است، از دیدن مهمانخورد، متعجب گره می 

@Vip_Roman



خبری از آشنایی  چرخد، اما... هیچ آید، نگاهش بین همه  ما می جلوتر می 

منیر  شناسد. چیزی نمانده که ماه اش را نمینیست. زهرا مادر و ناپدری 

ام که زهرا کالم را از دست افتد نگفتهنقش زمین شود و من تازه یادم می 

 داده. 

 

بخش زد پرستار... چند روزی بود از ذوق، رفتارش بهتر بود.  باز آرام _ 

  . رکاناومدیم، اَ کاش نمی 

آمدند.  کنم. شاید بهتر بود نمی منیر زیر سرم با آن رنگ پریده نگاه میبه ماه 

کاش گفته بودم نباید انتظار زیادی داشته باشند. هرچند خاله گفت؛ رفتار 

شود، چه منیر، چون او به کسی نزدیک نمی ا ماه زهرا بسیار متفاوت بوده ب

    های بدنی را تحمل کند.که صمیمانه کنارش بنشیند و تماس برسد به این 

  شه، زهرا روزای سختی داشته. _ درست می

  فهمیدیم. _ چرا به سفارت حرفی نزدن...؟ شاید زودتر می 

    کند.منیر را در دست گرفته و سرش را نوازش می دست ماه

هاشون تو ایران  _ نتونستن ریسک کنن، شیخ که گفت، سعی کردن با رابط 

گفته دشمنی بوده، هرکی انجام داده،  پیگیر بشن، ترسیدن، شواهد می 

بنده و با  وپا می خواسته این دختر بمیره... کی جز برای کشتن دستمی

  زند به سر کسی؟ سنگ می 

@Vip_Roman



کردیم...؟ یعنی کار  قت پیداش نمی و_ حق دارن ولی اگر تو... یعنی ما هیچ 

جا تفریح، زهرا رو بشناسه...!  خدا، یک نفر از یک جای دنیا بیاد این 

  شه. دونم، خدا بزرگه درست میمی

هایی که هست، ساحل از دورتر مشخص است، نه خودش، بلکه چراغ 

یعنی ممکن است زهرا باز در ساحل باشد؟ هر شب و هر وسط روز او را  

نشیند. معلوم است غریب افتاده،  آید و کنار ساحل ساعتی میکه می بینم می

دفعه رهایش نظرم با نبودن شیبان تنها شده، او هم یک روم، به نزدیکش نمی 

آید و  زبان می همبینم بی که او را می که حسادت نکنم، نه، اما اینکرد، نه آن 

داند  صالح می  نشیند، دردآور است. چند روز پیش از شیخ خواستم اگرمی

ست که من، زنم را برای بار دوم  او را خواستگاری کند، وضعیت عجیبی

    خواستگاری کنم.

  _ این چند روز تونستی بهش نزدیک بشی؟ 

  گیرم. نگاه از تاریکی می 

اما ترسید، ابوصانع زودتر از موعد درباره     ._ روز اول و دوم خوب بود

شناسه...  شنوه اما نمی بینه، صدای ما رو می من گفته بود... زهرا خواب می 

ترسه اگر کسی رو دوست  ش بوده... میدونه مردی تو گذشته اون می 

 داشته باشه وقتی پیداش کنن... 

  کشد. منیر را می روی ماه 

  ری. غ راه می_ پس کارت سخت شد، روی لبه  تی
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  دانم این وضعیت کجایش خنده دارد. خندد. نمی آرام می 

و زنم رو تنها بذار به بخت خودت یه  _ برو رد کارت، پسرجون. من

  منیره فعالً باید بدویی. فکری کن، اگر دختر  ماه 

  هایش لبخند ندارد. شوم. دیگر روی لبهدف نگاهش می 

دونم  . اگر... اگر واقعاً مرده بود می رکانست، اَ شه هنوز زنده _ باورم نمی 

آورد، حتی وجود زهیر نتونست از دردش کم کنه، وابستگی  منیر دووم نمی 

  منیر به زهرا خیلی عجیبه. 

شب به پایان رسیده و از نیمه گذشته، هوای اتاقم خفه است، البته من حس  

را در آغوش   توانم اوخفگی دارم. دلم برای او تنگ شده، یعنی باز هم می

های او را نچشیده، حتی یادم نیست هاست طعم لبهایم مدت بگیرم، لب

مان کی بود؟ شاید همان شبی که فردایش ربوده شد، اما  آخرین بوسه 

چگونه بود؟ وقت خداحافظی بود؟ درون اتاقش؟ شاید هم آخرینش همان  

انم کمتر  که او را بترس روزها از ترس این  آنبوسمت بود.  پیام از دور می 

خوابیدم، حتی در بوسه هم کشیدمش، کمتر کنارش می در آغوش می 

قیمت  هایمان چه؟ نهایت در آن ماشین گران کردم. گردش جویی می صرفه

نباشیم.  خواستم برایش یک ماشین بخرم که دیگر محتاج راننده هتل، می 

د وقت نش حتی برایش جواهرات عروسی و عقدمان را ساخته بودم، اما هیچ 

  که... 

  خواب شدین؟ زاده، بی _ شیخ
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  جا؟ شوم، شیبان! این از شنیدن صدایش شوکه می 

  _ سالم، برگشتی؟ 

از روی  ، زیاد نور نیست .کنمکنم از لحنم بداند دوستانه رفتار میسعی می

  آید. شوم، جایگاه زهرا هربار که به ساحل میسکو بلند می 

  گیرد. تردید آن را میکنم، با کمی دست دراز می

_ قبالً حتی توی کشتی وسط آب هم مثل خونه بود... الن نیست... نترسین،  

  . میامبه چشم دُّره ن

  لرزد. دانم چرا دلم مثل قبل نمی نمی 

  . میادکسی به چشم دُّره ن_ فعالً هیچ

  شود. ای تیره به تن دارد، در شب سخت دیده می دشداشه

گه »زهرتی«  بینه، مردی که بهش میمردی که توی خواب می خاطر _ به

  زنه. و عاشقانه باهاش حرف می

    نشینیم. ها میهر دو رو به دریا روی شن 

_ زهرا رو تو کافه دیدم وقتی تهران رفته بودم... چندماه دنبالش بودم، نه  

من سماجت کردم... یک روز   .پول و نه شهرت چیزی چشمش رو نگرفت

  ز عقد محضری... دزدیدنش، برای یه کینه. اقبل 

  _ مگه چکارشون کرده بودی؟ 

  ای و قدیمی خبر دارد. او هم یک عرب است، حتماً از مشکالت عشیره
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تر از سن من بود و  قدیمی ._ این کینه ربطی به زهرا نداشت، شیبان 

  هست. 

  کنم، پشت سر خانواده نباید حرف زد حتی دشمن. سکوت می

هرحال ما فهمم، هرکی بوده کاش سزای رفتارش رو ببینه... به می_ 

دونم دلتنگه،  برادریم، زن تو چه یادش بیاد یا نه ناموس منم هست... می 

  زبونش من بودم و گاهی ابوصانع... اگر کاری بود به من بگو. تنها هم 

من اگر  دانم ایستم. نمی شود به قصد رفتن، من هم به پایش می از جا بلند می 

    توانستم از دلم بگذرم؟بودم مثل او می 

  

 دُّره)زهرا( 

   

  _ به خاله که نگفتی چه حرفی زد جمیله دیروز؟ 

رود و  ام، که می ثمینا برای دلجویی آمده، مشغول طراحی گربه  چاق خاله

زند و حاال زیر درخت لم داده و هرازگاهی نگاهی دورهایش را می

    کند.زیرچشمی می

که دُّره؟ شنیدی شیبان اومده...؟ صبح مادرش به مادرم گفت، مثل این _ 

  قراره خبرایی باشه. 

    گیرد.اش با این خبر پایان می طرفهمکالمه  یک 

  »کجاست؟«
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دلم برایش تنگ شده، کالً این روزهای پر از تنش فقط او را نیاز دارم، از  

گون شده، حسی از  های خاله آمده بودند، حالم دگردیروز که مهمان

را ببینم.   رکانحال باز هم دوست دارم مادر اَ آشوبه و اضطراب. درعین دل

  معرفت. اما شیبان بی 

  زاده  مهمان بابابزرگم رفتن، خودم دیدم. _ با شیخ

ای بسیار بزرگ دارد و پدر ثمینا و عمویش تنها فرزندان  خانه صنعان شیخ

  کنند. او هستند که همگی با هم زندگی می 

    و شیبان؟! رکاناَ 

  »مطمئنی؟«

  دانم چرا در ذهنم نباید با هم خوب باشند. نمی 

ش غمگینه، شوهر مادرش هم  _ خودم دیدم، مادرش زن عجیبیه، همه 

  دونستی؟ عرب ایرانه... می 

  کنی باید بدونم؟ اون از جمیله این از تو!«»چرا فکر می

  اهمیت زیادی ندارد.  رکانخواهد، فعالً حال مادر اَ می دلم قهوه و شیرینی 

  کرد.«»پا شو بریم آشپزخونه، صبح دیدم خدمتکار شعریه درست می

  کند. آیم که دستم را اسیر میاز تخت پایین می 

_ دُّره!؟ به خاله درباره  دیروز حرفی نزن، جمان بفهمه جمیله با تو بد  

کنه... اون چند ساله خاطر شیبان رو رفتار کرده حسابی دعواش می 

ش گریه کرد... تو که  زاده نیست... دیروز همه خواد، چشمش دنبال شیخ می
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لوم  با شیبان دوستی، انگار مادرش قصد داره بره خواستگاری... هنوز مع

  نیست... بیا و به شیبان پیشنهاد بده. 

زند، حتی انگلیسی را با لهجه  جا او هم تندتند حرف میمثل همه  مردم این 

دانم  فهمم، هرچند نمی هایش را می بندی حرفکند، جمع خاصی صحبت می

قدر با من خوب بوده که نادیده  جمیله چه حرف زشتی زد، اما این مدت آن

 بگیرم. 

  گم. شیبان ولی فکر نکنم فکر ازدواج باشه.«»بهش می 

شود. پای ما بلند می سمین، گربه  خاله، هم دهد.دفترچه را پس می 

  آید. وقوس می کش 

دونم چش شد، خاله اسما  خواد، نمی _ شیبان به مادرش گفته بود تو رو می 

  گفت پشیمون شده. 

هیچ خبری مخفی نیست  های زنانه که در جمع چیزی نیست که ندانم، اما این 

  تر است. جالب

بوی قهوه  بو داده و هل و میخک کل آشپزخانه را پر کرده. امروز فقط  

کند، انور هم آمده، این یعنی امشب خانه مهمان ساره نیست که کارها را می 

شده معلوم است، و آن دله  مسی  های تازه آسیابدارد. از قهوه و ادویه 

  مهمان. 

  ّره؟ _ کو شیرینی، دُ 

@Vip_Roman



ها ها در آشپزخانه گشتن اشتباه است. آن گرداند، اما دنبال شیرینی چشم می

های  گذارند، و سینی سوی حیاط می را در یخچال آشپزخانه  قدیمی آن 

ها را برای امشب اگر مهمان  پذیرایی و تنور هم آنجاست که حتماً کباب

    کنند.جا درست میباشد همان

  ؟ خانم خواین، دُّره _ چی می

ساره برخالف هیکل تپل و قد نه چندان بلندش بسیار فرز و کاربلد است،  

حوصله  خیلی بیشتر از انور که حسابی الغر اما بیشتر اوقات خسته و بی

  است. 

  . جون ها، سارهو باقی شیرینی  هریه_ اومدیم برای ش 

کسی چیزی از باج بدهد. هرچند ساره جز من به  خواهد ثمینا با عشوه می 

  دهد. مخلفات مهمانی نمی 

  کنم. من هم حرف او را تأیید می

  صانع گفتن سهم شما به کنار. _ یه بشقاب داخل یخچال هست براتون، ام

خوریم. فکرم بیشتر درگیر شیبان است، برایش پیام قهوه را با باقلوا می 

شود،  م نمی دهم بیاید لب ساحل. گرمای خورشید هم حتی مانع از رفتنمی

ام این ساعت بیرون رفتن را  خاطر چند بار گرمازدگیهرچند ابوصانع به 

 ارزد.ممنوع کرده، اما باز هم دیدن شیبان می 

تر و های مردانه، اما گشاد پوشم، چیزی شبیه همان دشداشهلباسم را می 

جا پیچم، اینام را دور سرم می های رنگیمعموالً سیاه. یکی از شال 

@Vip_Roman



م بدون حجاب هم بروم، کسی اجباری ندارد، اما معموالً فقط کنار توانمی

روم، خاله دم پله ایستاده،  ها پایین می کنم. از پله ساحل گاهی شال را باز می 

  زند. با دیدن من لبخند می 

  _ دُّره...؟! بیا، عزیزم. 

کنم، زمان رفتن به  روی مبل داخل سالن تعجب می  رکاناز دیدن مادر اَ 

شوم از آمدنش، برقی که در چشمانش هست را  م او نبود. خوشحال می اتاق

آید، شاید اگر شود و سمت من می توانم ببینم. بلند می از این فاصله هم می 

شد. الن هم زیباست اما  قدر الغر نبود و غمگین، زن بسیار زیبایی می این 

  آید. اش به چشم میگونه بیشتر این حالت مریض 

جا زبان عربی بلد نیستم،  من این  .تو ،... اومدم دنبال جانم دُّره_ سالم، 

شه با من همراه بشی کمی بگردم،  انگلیسیم هم خیلی قوی نیست... می 

  جاهای جالبش رو نشونم بدی؟ 

دهد بروم. اما من خودم هم  افتد، با سر نشان مینگاهم به صورت خاله می 

زار یا بازارسنتی، بیشتر با ساحل و روم، گاهی با دخترها بازیاد جایی نمی 

  ها آشنایی دارم. صخره

     نویسم:ام برایش فارسی میداخل گوشی 

  »من خیلی وارد نیستم.«

سرش شلوغه،   رکان_ عیبی نداره، هرجا که دوست داری منم ببر، اَ 

  منصورخان... شوهرم خیلی حال نداشت. 
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 ست. افتد ثمینا گفت شوهرش عرب ایرانی یادم می

    توانم به این زن هم نه بگویم.افتم که پیام دادم، اما نمی یاد شیبان می 

  رم، دوست دارید بیاید؟« »من به ساحل می 

بار برق کند. این ای با شوک نگاه می گیرم، لحظه ام را سمتش می گوشی

  دهد. اشک است در چشمانش، فقط سر تکان می

مانتو پوشیده و یک روسری،   رکان بوسم برای رفتن. مادر اَ خاله را می

یاد ها و اتفاقات را بهشناسم، اما آدم جالب است که من بعضی چیزها را می 

کنم و طرح  دانم، کاربردها را، حتی نقاشی میآورم. اسامی اشیا را مینمی 

  شناسم. زنم، ولی هیچ مکان و آدمی را نمی پارچه می

  قدر گرمه؟ جا همیشه همین_ این 

ایستم تا جوابش را  دارد، مثل پسرش بلندقد است. میمن قدم برمی  کنار

  آورم. تر است، دفترچه را بیرون می تایپ کنم، اما کاغذ راحت

جا دو فصل داره، تابستون و بهار که اونم کمی گرمه، اما هوا عالیه.  »این 

  کنین.«عادت می

هم شرایط همین جا کردید؟ آن پرسم که مگر شما در کویت زندگی نمی نمی 

ها را نگاه جا که این مدت هزار بار نقشه ام، اما از آناست. هرچند نرفته

    جا فقط شاید کمتر شرجی باشد.دانم آن ام پی یک نشانه، میکرده 

  گفت غریبی.  رکان... اَ رکانجا نیستی، دُّره؟ اَ _ تو اهل این 

  زند. انگار بغض دارد. با لحن غمداری حرف می 
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  یستم، من رو دوستم، شیبان، تو دریا پیدام کرد و نجات داد.« »نه ن

آلود که با شود. آن صورت معموالً اخمحتی با نوشتن نامش هم دلم تنگ می 

جا یکی از افتخارات همین محاسن  شود، این تر از سنش می محاسن بزرگ

که زودتر   هستند کند. پسرها عاشق اینتر می است، مردها را جذاب 

  ان مو دربیاورد. صورتش 

های دریایی سفیرکشان مشغول پروازند، دم  رسیم، مرغ به ساحل می

شود تعدادشان بیشتر است. زن دائم با دستمال عرق پاک  غروب که می 

  کند، مثل من در روزهای اول. می

جا به مسافرها کاری ندارن، به منم کاری تون رو دربیارید، این »روسری

  ندارن.«

ها زندگی کرده باشد. انگار تواند با عربکنم این زن نمی هرچه فکر می

  شود. جا نبوده. عربی هم متوجه نمی وقت جایی مثل این هیچ

  کنم، نگران من نباش، عسلم... _ تحمل می

گیرد. این زن و نحوه  حرف زدنش  چرخانم که گردنم درد می چنان سر می

ها مربوط به  ت. نکند خواب ام. هنوز صدایش در گوشم اس را در خواب دیده 

  . رکانشدت آشنای اَ آینده است نه گذشته؟! مثل صدای به 

  _ چیزی شده، عزیزم؟ 

  ام. کند دیوانه دهم، حتماً اگر بگویم فکر میسر تکان می
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آیند،  های زیادی به ساحل نمی کند قدم زدن، این ساعت آدمشروع می 

رویم که یک  روم، خیلی نمی کنارش میترسم مهمانمان گرمازده شود. می

ام، غریب است. اما وقتی  شود، آن را ندیده تویوتای دوکابینه نزدیک می

    شود آشناست. ایستد مردی که پیاده می می

، به این هوا  جان _ مامان...؟! دُّره؟ خاله گفت اومدید ساحل... گرمه، منیر

  عادت ندارین بیاین داخل ماشین. 

سربند   رکانگذارند اما اَ جا همه کاله می ند دارد، مردان این دشداشه و سرب

  بندد. و عگال می 

  . جان _ بیا، دُّره 

توانم به دیدن شیبان بروم. اگر  روم، بهتر که پسرش آمد. میکمی عقب می 

  بیاید. 

  »شما برید، من باید جایی برم. روز خوش.«

    های مرد درهم است.اخم

  هستی، گفت بهت بگم کاری پیش اومده. _ اگر منتظر شیبان 

جا  کنم. از او و شیبان یک لحنش پر از تحقیر است، یا من چنین حس می 

شود؛ از  شوم. به من پیام نداده اما به او گفته. حالم از خودم بد می متنفر می 

سمت که شیبان چنین کوچکم کرده. به توانم حرف بزنم، از این که نمی این 

وقت دیگر خورم دیگر حتی نگاهش هم نکنم. هیچ م می روم، قس دریا می

اندازم،  هیچ تردیدی گوشی را به آب می کنم. بیخودم را کوچک نمی 
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خواهم حتی اش را در آن ذخیره کرده است. نمی که او خرید و شماره چیزی

  وسوسه شوم. 

  _ عزیزم؟ دخترم...؟ چی شد...؟ 

ها را ببینم. شیبان خواهم آن ی زنم. حتی نمدست زن را با عصبانیت پس می 

  حق نداشت من را خار کند. 

  ری...؟_ دُّره، کجا می 

های سنگین کسی را دوم، حتی اشکی برای ریختن ندارم. صدای قدممی

  شود و مانع از فرارم. ام قفل می شنوم. دستی روی شانهپشت سرم می

  ری...؟ _ کجا می

آورم شاید یک کلمه حرف بزنم، اما  یاندازم، به خودم فشار مدستش را می 

    شود اصواتی نامفهوم و با عصبانیت.نهایتش می 

  گیرد. اش را سمتم می گوشی

  _ بیا بنویس... 

هیچ فکری به داخل  گیرم و بی اش را میاز نگاه باترحمش بیزارم، گوشی 

کند. فقط به سمتش  زده به آن نگاه می اندازم. شوکه و وحشتآب می 

  چیزی... ترسم، گوشی او مگر مثل مال من بود بدون هیچ ، می دودمی

  _ چکار کردی...؟ خدای من...! عکسا... 

زند و به  زند، نباید خیلی دور افتاده باشد. فریاد میها؟! به آب می عکس

دوم،  کنم؛ فقط می روم. فرار میگوید، ترسیده عقب میعربی چیزهایی می 
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ها ها...؟! گوشی برای خیلی ایستد. عکسریزان، مغزم از کار می عرق

مرکز کل اطالعات و خاطراتشان است و من احمقانه، بدون هیچ فکری با  

که هیچ تقصیری نداشت چنین کردم. جرئت برگشتن به خانه را ندارم،  کسی

جا یک آالچیق دارد،  رسد نخلستان عموست. او آن که به ذهنم می تنها چیزی 

 رود. جا نمیکسی آن

  هم در چنین جزیره  کوچکی؟شود فرار کرد آن تا کی میاما 

چه  رکانکنم. یعنی اَ دهم. زانو بغل می به دیوارهای چوبی تکیه می 

گفت. چیزهایی داخل گوشی داشت...؟ شاید عکس آن عزیزی که می 

های او،  زد، حتماً عکس مادرش از دختری که شبیه من بوده حرف می

اش  لعنت به من! به شیبان! لعنت به این الل بودن من که او بخواهد گوشی 

  را تعارف کند. 

نیستم. نهایت    خواهم مخفی بشوم؟ من ترسوشود، تا کی می کم تاریک می کم

خواهد سرم داد و بیداد کند، برای او خریدن یک گوشی دیگر سخت  می

    ست.ماند اطالعات داخل آن، که همان درد اصلی نیست، می 

تکانم. من اگر قرار باشد روزی فرار کنم باید برای رفتن باشد،  لباسم را می 

  نه پنهان شدن از کسی. 

 ؟جا پنهان شدیکشی این _ خجالت نمی

ایستد، تاریکی مانع این است که او را خوب  رویم می سینه روبه بهدست

  ببینم. 
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  توانم حتی حالت نگاهش را هم تشخیص دهم. اما می 

خواهم حتی یک کلمه هم با او  کنم، دیگر نمیدر سکوت فقط نگاهش می

حرف بزنم. مردهای خودخواه، بودن یا نبودنشان کنارت منوط به خواسته   

خودشان است، اما بودن تو کنارشان حتی شده یک اجبار اما مانعی  

  نیست. 

 خانم _ یک عده مرد رو انداختی دنبال خودت تو جزیره که ببینن دُّره 

تونی پیداش کنی... اون چه و از اون سر کشیدن که بیا تو می کجاست، من

    بالیی بود سر مهمان اوردی؟ بچه شدی؟

؛ از او متنفرم، از تحقیر کالمش، از آن مرد  کندکلمات را ردیف می 

گذرم انگار که نیست. تاریک  مهمان، از هر چه مرد است. از کنارش می

است ولی چیزی برای ترس نیست. راه را در تاریکی هم بلدم، چراغ  

    ها روشن است.خانه

  قدر یاغی نباش. _ مثل آدم باش، دُّره. مثل زنای دیگه، این

خواهم  ام؟ نمی های او هم من متالشی داند بدون حرف د. نمی آیپشت سرم می

دیگر در این جزیره و میان این مردم غریب باشم. فردا به ابوصانع  

کسی نگوید  شود که این همه ماه هیچ گویم خودم را ببرد سفارت، نمی می

    این دختر کیست؟ از کجاست.

    دانم پشت سرم است.کنم، می دوم. می قدم تند می 

  _ صبر کن، با این وضع نرو، حجاب نداری... 
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که  گویم برو به درک. اما فقط در دلم. نه این گویم به تو چه؟ می در دلم می 

    جا حجاب اجباری نیست.ام، این من غریبه 

گذارم راحت باشد،  شوم، اما نمی گیرد و مجبور به ایستادن میام را می شانه

خورد، صدای آهش بلند  تش میدهم به صورهایم را تکان می مشت

  دانم کجای استخوان پایش. خورد به نمی زنم میشود، لگد می می

  _ نزن... دُّره... بذار حرف بزنم، وحشی... 

  ام است. اصوات نامفهوم تنها تالش من از بیرون آمدن صدا از حنجره 

  خوام ازدواج کنم... _ من می 

که من او را  خورد، مگر نه این می حرکت، چیزی درونم تکانایستم، بی می

  دانستم؟ پس مرد گذشته چه؟ فقط دوست می

  _ دُّره، خوبی؟ 

خواهد ازدواج کند؟ مگر نگفته بود با زن گرفتن میانه ندارد؟ همین  او می 

کند.  خواست کمی با او راه بیایم... بغضم سر باز می چندوقت پیش بود می 

  ری وجود دارد که... خواهد ازدواج کند، دختر دیگاو می 

مگر از او متنفر نیستم؟ هستم؛ خودخواه، احمق، این همه مدت کنار من  

کند، یعنی دوستش داشتم  بود، من را به خودش نزدیک کرد... قلبم درد می

  فهمم؟ و حاال می 

دانم پشت سرم است، دم در خانه شلوغ است، انگار روم، می تند راه می 

کدام توجه قدر غمگینم که به هیچ اند. اما آن واقعاً گروه جستجو تشکیل داده 
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های داخل حیاط به داخل  اندازم با دو از میان آدم کنم. سرم را پایین می نمی 

آید. از  دُّره« گفتن می  افتد، صدای »دُّره،ها و همهمه راه می روم. صدا می

کنم،  شیبان متنفرم، او من را دوست داشت، خودش گفت... در را قفل می 

شوم، بعد از اولین بار که چشم باز کردم و  خیال ضربات به در می بی

  یاد ندارم، این دومین اتفاق دردناک این مدت است. چیز به فهمیدم هیچ 

  _ دُّره، درو باز کن. 

هایم زند. شدت اشکاست، او فارسی حرف می رکاناَ   خوابد،صداها می 

    شود. از وقتی او آمد شیبان عوض شد.بیشتر می 

یا   منیر _ ببین، عزیزم، اون گوشی مهم نیست، بذار بیام تو، بذار مامان

  ، سالمی؟ حالت خوبه؟ جان خاله بیان... دُّره 

چیز هیچ خواهم. من زند. عزیزم و جانم را نمیتر حرف میآرام 

  روم مگر برای رفتن از جزیره. خواهم، دیگر از این اتاق بیرون نمی نمی 

  کنم. _ خواهش می  

    هایم را.گذارم که نشنوم، که نشنوند گریه بالشت را روی سرم می

کنم  و مادرش فکر می  رکانجا، ابوصانع و خاله و اَ سکوت مطلق است همه 

کنم اشکم هربار به جمله  شیبان فکر می اند، کسی نیست. ها هم خسته شدهآن

آید.صبح که ثمینا گفت جمیله را پیشنهاد کنم اصالً ناراحت نشدم، شاید می

کردم امکان ندارد شیبان ازدواج کند. اما حاال خودش چون فکر می

  گفت... 
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 رکاناَ 

   

کند. احساس بیماری را دارم که مجبور است  کنم قلبم درد می حس می

  زور بلند شود و به کاری برسد. خسته و ناتوان. به

  »زهرای من عاشق شیبان شده؟« 

خاطر من هم بریزد با حرف او؟ شیبان به گونه به اگر این نیست چرا باید این 

این را گفته، که دُّره کامل از او ببرد، که بداند اگر نیست نه برای تحقیر و  

کردم، عصبانی بودم، غمگین و  آزار اوست... امروز نهایت حماقت را 

که برای شیبان پیام داده بود که برود جای همیشگی، که هر  ناراحت از این 

گیرد و این  دهد و زهرا پی می دهد. شیبان جواب نمیروز برای او پیام می 

چون ای را بیابد که هم درد دارد. برای یک مرد حتی اگر مثل من گمشده 

منی که تشنه  یک خاطره در ذهن اویم،  جان شیرین است، حتی برای مثل  

کنم،  اما بازهم یک آدمم، یک مرد، حسادت می .دانم مقصر او نیستو می 

  بخل دارم. خودخواهم. 

  _ بیام تو؟ 

ها  که خانهایم، هم من و هم مادر و پدر زهرا. با این امشب مهمان ابوصانع 

  ای ندارند. اما دلم رضایت نداد دوری را. فاصله

  این تو، مامان. _ بی
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تابی کرد که از حال رفت، درد دوری دوباره از زهرا  قدر گریه و بی آن

  برای او کم چیزی نیست. 

. از ظهر تا حاال انگار چند سال پیر  رکان_ با خودت این کارو نکن، اَ 

  کم بخواب. چندماه درست زندگی نکردی. شدی، یه

را نفسش از درد دوری بند  گوید که با شنیدن نام زهها را زنی میاین 

  آمد. می

    .جان ای رو دوست داره، منیرتونم، عاشق شده، مرد دیگه_ نمی 

لرزد، که تنم بدتر است زانوهایم سست شده. من را  دانم فقط صدایم نمی می

  کنم چه دردی دارد پاهایم. نشاند. تازه حس می کشد و می سمت مبل می به

جان... آدمه، نجاتش داده،  ت عجیب بود، مامانبس _ اگر به شیبان دل نمی 

روز مراقبش بوده، هم زبونش بوده، زیر و بمش رو شناخته... زهرا   شبانه

تو رو بین آدمایی که هموطنش بودن، شلوغ بود دورش انتخاب کرد... اما  

کم صبر  ... یه رکانفهمی...؟ تو هم نفسش بودی، اَ شیبان هم قفسشه... می

گیم...  و می ده بهت، واقعیت شه، اگر دیدی راه نمی قت میکن... بازم عاش 

 بریمش. جا میاز این 

  دهم، فرسوده و خسته. سر به تاج مبل تکیه می 

    _ اگر واقعاً عشقش عمیق باشه چی...؟ چطور تحمل کنم؟

دونم فقط وابستگیه، از  ، ایجادش باید کنی، من می میادوجود _ عشق به

  ... آوردهترین آدم رو دستتنهایی به دم 
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  کنم، توان بلند کردن سرم را ندارم. از زیر چشم نگاهش می

  کردم... قدر بد رفتار نمی_ امروز اگر اون 

  ایستد. سینه می بهدست

ذشته، اون دختر منه،  ست، فکر کن؛ چند ماه گکرد، اون خسته_ فرقی نمی

مونه، باز وجودش ما رو  حتی اگر ما رو یادش نیاد باز روحش دنبال

ست، تنها بین آدمای .. کالفه .کنهکشه، طلب میخواد، خون خون رو می می

    غریبه سخته، قبول کن.

  ای شده؟ _ یعنی بپذیرم زنم، عشقم... زهرای من عاشق مرد دیگه

و دلبسته  پسری  ه تنها افتاده بین آدمای غریبه وابسته _ نه جانم، بپذیر دُّره ک

شده که از قضا نجاتش داده، مسئولش بوده، کمکش کرده، کنارش بوده...  

  شه... واال آدم به دکترشم دلبسته می 

  ؟ جان جایی، منیر_ این 

رنگ با موهایی ژولیده و صورتی پف کرده از  منصورخان با دشداشه  کرم

  کشد. داخل سرک می خواب، به 

راهی نداره... منم نگران زهرام، بیرون  حال روبه  رکان_ بیا تو، عزیزم. اَ 

 نیومده. 

  شه سر کرد؟ جور می _ تا کی این 

  مان را مشغول کرده. ست که ذهن همهسؤالی 

  _ باید از کسی کمک بگیریم... فکر کنم باید به زهرا بگیم... 
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  شود. رگ میبه رگ کنم، گردنم سر بلند می 

خواستیم بگیم باید زودتر انجام _ الن...؟! ولی قرار بود نگیم... اگر می

  دادیم. می

  رود، منصورخان لب تخت نشسته. سمت در می به

کنه تنهاست و  و حبس کرده، الن حتماً فکر می م خودش گم، بچه_ خودم می

گم؛ یا رومی  ده... می کسی دنبالش نیست... این پسره هم دیگه بدترش کر

  دونه ما هستیم، دنبالش بودیم. روم یا زنگی زنگ... حداقل می 

دهد. میان سردرگمی من و منصورخان رفته است. فرصت فکر کردن نمی

ام. کاش پدرم را  قدر استرس دارم که تهوع گرفته و من در این نیمه شب آن 

هایش من ط با حرفکنارم داشتم، یا حتی سعید که معلوم نیست کجاست، فق

  هم ریخت و رفت. را به 

رفتیم... حداقل از دکتری روانشناسی چیزی جور پیش نمی _ کاش این 

  پرسیدم. می

وقت شب، به آن  شود. دنبال کدام روانشناس بگردم این او هم کالفه بلند می 

برد، رفتار ریختگی زهرایم را از بین می فکر نکرده بودم. این همه بهم 

  از حال آشفته  او حکایت دارد.  امروزش  

_ من تا حاال روانشناس نداشتم منصورخان، شما داشتین؟ به فکرمم 

  نرسیده بود. 
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 دُّره)زهرا( 

   

  ، عزیزم؟! درو باز کن، باید حرف بزنیم. جان _ دُّره

در   رکانسوزد، چیزی به صبح نمانده، از شنیدن صدای مادر اَ چشمانم می

شوم. شاید همین شوک جا و بیدار بودنش شوکه می ن این سکوت شب در ای

گذارد بیشتر از این خودم را در اتاق حبس کنم. در را باز است که نمی 

  گوید او هم نخوابیده. اش می کنم. چشمان و صورت خستهمی

  جان؟ _ عسلم... خوبی، مامان 

ه، دلم  کند، محکم و مادرانای من را میان بازوهایش حبس می هیچ مقدمه بی

    لرزد.از این محبت می 

خوام تعریف کنم... بیا،  _ بیا بشینیم، عزیزم. برات یه چیزی دارم که می 

  جان. مامان

حرف زدنش برایم غریبه نیست، اما آشنا هم نیست، یک حس است انگار  

ست، اما کجا و کی و  دانی تکراریآوری فقط می یاد نمی قبالً بوده و تو به 

  نی. داچه کسی نمی

سمتم  کند. یک گوشی دستش است که به سمت تختم هدایت می من را به 

  گیرد. می

  جا دریا نداره پرتش کنی. _ خدا رو شکر این

    شوم.خندد، و من شرمنده می می
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ناراحتی که باید بگم نباش... اون گوشیش   رکان_ اگر برای گوشی اَ 

  چیزیش نشد، ضدآب بود. 

    کنم. پس آن ترس چه بود؟با تعجب نگاهش می 

گیرم، یک عکس روی صفحه  آن است، عکس دختری گوشی را می 

اش خیلی معلوم نیست، اما معلوم است ، چهره رکاندرحال بوسیدن مادر اَ 

   زن داخل عکس چقدر با حاال فرق کرده. 

  پسر من نیست... دامادمه.  رکان_ زهراست، دخترم... گم شده... راستش اَ 

قدر شوم، او مادر ارکان نیست؟ چرا این با دهان باز به او خیره می 

  عجیب. 

  کنم. آورم. تایپ می نت گوشی را می 

پسرتون نیست؟ ولی گفت   رکان»یعنی چی، خانم؟ دخترتون گم شده و اَ 

  مادرشید.« 

  کند. را نوازش می  موهایم

ازدواج کرد، البته فقط   رکان_ خب دامادم پسر آدمه دیگه. زهرای من با اَ 

  عاشقه، زهرای من عاشقش بود.  رکانعقد... اَ 

گردد. حس خاصی در نگاهش است.  نگاه زن روی اجزای صورتم می 

    محبت؟

  »گیج شدم.«
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وز خاصی  فروشی محل ساعت و ر_ زهرا رفت شیرینی بخره، شیرینی 

رفتن، پخت، فرداش باید محضر می ای که دوست داشت رو می شیرینی 

البته قبالً عقد بودن، ولی تا اجازه دولت رو بگیرن طول کشید... زهرا  

  رفت و... دیگه برنگشت. 

 رکانکنم، دختری که اَ زده او را نگاه میشود، وحشتدهانم خشک می

چکد، اشک از چشمانم می عاشق او بوده، دختر این مادر، زهرا...  

    انگیز است.غم

دونه،  می  رکانمست، اَ دونم زنده نظیره، من می_ گریه نکن... دخترم بی 

  هاست دنبال اونه. ماه 

...؟  رکانتواند این زن آرام باشد، یا اَ کنم چقدر می زند، درک نمی لبخند می 

ام اند. خنده شنیده پس ماجرای خواستگاری چه بود؟ حتماً دخترا اشتباه 

اش  دنبال همسر گمشده های احمقانه درباره  مردی که به گیرد به آن حرف می

  است. 

ترسم پاسخش »نه« باشد و این  خواهم بپرسم از او خبری دارند؟ اما میمی

  زن درد بکشد. 

  شه.«»حتماً پیدا می 

ی... خب... _ دخترم شبیه توئه، به همین زیبایی، موهاش بلند بود و فر وقت

کنه، مهربونه و دلنشینه، من یه پسرم دارم،  زهرا هنرمنده، نقاشی می
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زهیر... برادر زهراست... البته از شوهرم منصور... دوست داری  

  و ببینی؟ عکسش

  شوم. زهیر؟ نام برادر جمیله هم همین است و من با دیدنش عصبی می 

  »اگر دوست دارین.«

دهد. چقدر صورتش شیرین است، با آن عکس پسر کوچکی را نشانم می 

  لباس عجیب. 

_ لباس مرد عنکبوتیه، آبجیش خریده بود تولد دوسال پیش، امسال اندازه  

 شد...

  و ببینی؟ _ دوست داری عکس زهرای من 

نگاهش خیره است، انگار قرار است چیزی خاص ببینم. یا اتفاقی 

  تر. خاص

  »بله«

  فشارد. دستم را می 

خبر ها بیخوام چیزی بهت بگم... به ما گفتن زهرا مرده، ماه قبلش می _ 

... خیلی تالش کرد، ما ناامید نشدیم، یه روز یه گردشگر که رکانبودیم. اَ 

عکسای زهرا رو دیده بود خبر داد صاحب عکس رو تو یه جزیره دیده،  

  حتی باهاش عکس انداخته بود... 

شوم، زهرا؟ نگاهم یخکوب عکس میدهد و من م اش را نشانم می گوشی

شود. گیج و سردرگم، انگار شوکه روی چشمان خیسش متوقف می 
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شنوم،  چیز متوقف شده، این منم؟ یا... صدای زنی که در خواب میهمه

  ها واقعی بودند؟ است، این  رکانصدای مردی که شبیه صدای اَ 

ها... وقتی زنگ زد  اومد جزیره، مطمئن بود تویی... بعد از ماه  رکان_ اَ 

که پیدات کرده، من تونستم نفس بکشم، بابات پیر شد، زهرا... موهای  

  جان... دونم، مامان می  میادو ببین... یادت ن سفید نداشت... من  رکاناَ 

کنم، این زن مادر من است؟ من همان زهرای مثل مجسمه فقط نگاهش می 

دانستم هست و من امروز دانستم  آید اما می هستم...؟ مردی که یادم نمی  او

  که شیبان را دوست داشتم...؟ و من... 

خواهم فرار روم، از او می کند برایم، اما من فقط عقب میآغوش باز می 

خواهم دور شوم، از  گوید مادرم است، میای که می کنم، از آدم غریبه 

 .نعانص های مهمان شیخغریبه 

های بعد بیشتر شبیه جهنم است؛ زنی که غریبه است اما مادرم است ساعت

ام است و معلومه است زهرای  با هزاران دلیل و مدرک، مردی که ناپدری

گذشته او را دوست داشته و او هم زهرا را. اما بدتر از آن، مردی که  

اال یک  آمد، اما حشوهر من است، مردی که چند روز اول از او خوشم می 

تر است. غریبه  صاحب حق است از زهرا و من؛ اما او از همه غریبه 

  خوام گوش دهم. زنند و من حتی نمی روند، حرف می آیند و می می

آیند برای تبریک... ابوصانع ساکت است، انگار او  جمان و دخترهایش می 

خبر   روند،آیند و می ها دل خوشی ندارد. همه می هم مثل من از این غریبه 
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اند.  کمی نیست، خانواده  دختری که شیبان پیدا کرده از دریا، پیدا شده 

شوم،  شوهر دُّره است. من فقط می  صنعان، مهمان جذاب و معروف شیخ 

ست، سرم درد  کنم. مغزم خالی ها را نگاه مییک ببینده، یک مجسمه که آدم 

ام  کردن خانواده  از این تصورم از پیداتوانم فکر کنم قبل کند، حتی نمی می

هایی از  چه بود؟ مگر من همین نبود آرزویم؟ که از گذشته بدانم؟ برایم فیلم 

زدن است بعد از  گذارند، اما نهایت احساس من از گذشته عق زهرا می 

  ها گرسنگی. ساعت

رسد که من را به اتاقم برگرداند، در  دانم چه کسی به عقلش می نمی 

    تان کرد.سکوت. هرکه بود دنیا را گلس 

  »حاال باید چکار کنم؟« 

خواهم با او حرف گویم هرگز نمی افتد می که هربار نامش یادم می با این 

جانبی به طلبد که با آن لحن حقصحبتی با او را میبزنم، اما باز هم دلم هم 

ام را پیدا کنم تا وقتی  بار گفته بود که اگر خانواده که دارد حرف بزند. یک 

    دست بیاورم هرگز مثل قبل نخواهد بود.ام را به حافظه

  _ دُّره؟ 

پرم، شاید آخرین کسی که انتظارش را داشتم  از شنیدن صدای او از جا می

  روم... سمت در میشیبان بود در این شرایط. به 

  ! مهمون داری، عزیزم. جان _ زهرا
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داند حس  هم حتماً می کند. شوهرم! از دیروز اومیخکوبم می  رکانصدای اَ 

داند من دیروز را برای کسی که میاحمقانه  من را به شیبان. یعنی با این 

  گریه کردم که... 

خواستی... دُّره! تو  کنی؟ باید حرف بزنیم، مگه نمی_ دُّره...؟ درو باز می 

  انتظار بودی، حاال چی شده؟ روزای زیادی چشم

    آید.صدای حرف زدنشان می

رفت... از من خواسته بیام شاید کمی آروم   رکانکن درو، دختر. اَ  _ باز

کردن که همه فکر می قدر دوستت دارن. با این بشی... دُّره! این آدما اون 

مردی ولی ناامید نشدن، دنبالت گشتن. هی، دختره  لجباز! درو باز کن...  

ده« صدات  ذاشتم، دُّره، بهتر بود »َعنیو مینباید اسمت    دونی چیه؟!می

  کردم. می

های زیادی برای دیدن  نشینم، حق با شیبان است؛ روزها و شبپشت در می

ها ها تعلق داشتم رویا بافتم و حاال از آن ام یا کسانی که به آن خانواده 

  ترسم، نکند...  دانم چرا می ام. نمی فراری

د رفتن شود. قصکنم اتاق پر نور می شوم و در را باز می از جا بلند می 

ایستد. شیبان الغر شده، دیشب متوجهش نشدم؛ انگار کمی  دارد که می 

    تر.تر، غمگین پوست تر، تیره مسن

فکر کنه درو باز   رکان_ باالخره کوتاه اومدی...؟ برو تو، دُّره. بذار اَ 

  نکردی، خواهرم. 
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  افتد، برق درد. بینم برقی که در چشمانش میمی

  نویسم. م. تند می آورام را می دفترچه

  و داشتن این آدما نبودن؟« دونی اونایی که قصد کشتنم »از کجا می

  آید. خندی گوشه  لبش می آید. نیم نگاهش با تأنی باال می 

  راشد...؟! یا پدر و مادرت...؟! دیوانه شدی؟  رکان_ اَ 

  خواهم در را ببندم. کشم بیرون. میام را از دستش می دفترچه

ام... فکر نظرت جمیله خوبه، زهرا...؟ مادرش که زن خوبیه، جمیله _ به 

  کنم خوب باشه... 

  بندم. گردم نگاهش کنم، در را می برنمی 

کنه...؟  گفتی توی خوابت مردی هست که تو رو زهور صدا می _ یادته می 

گه زهور... این حسی که به من داری به تو می  رکانزهور یعنی گل، اَ 

کم بهش فکر کن... حداقل مطمئنم  واقعی نیست، دُّره... ما همون دوستیم، یه 

حس تو به من درحد دوستیه که مثل یه حلقه  نجات از یه قایق توی دریا  

َمرده، خیلی آدم   رکانوقتی درحال غرق شدنی برات انداخته شده... اَ 

  گه، زهرا. یه مرد می و خوبیه... این 

 شوم.کند و من خیره به تاریکی اتاق محو هیچ در ذهنم می سکوت می

شوم، درونم آشوب است، مثل دریا وقت  خواب میست که بی دومین شبی 

    طوفان.
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دهد. در قفل ذارم که کسی دستگیره را آرام پایین میچشم روی هم می

    ام، خسته از طغیان در سکوت.نیست، سر شده

  _ خوابیده؟ 

  بندم. هرچند تاریک است. چشمانم را می

  زنم. . بهش سر میجان _ فکر کنم. برید بخوابید، منیر

  شوم گوش تا بشنوم. زنند و من می آهسته حرف می

    ای.مونم، خسته_ برو بخواب... من باالی سرش می 

  . مونمرم بخوابم... فقط چند دقیقه می _ حالم خوبه، منم می 

دارد، حضورش را  رود. آرام قدم برمیسکوت و بعد انگار مادرم می 

    کنم، انگشتانش را بین تار موهایم.کنارم حس می 

قدر که برام مهم نیست با دونی چقدر دوستت دارم، زهرا؟ اون_ می

شی که رقیب منه، که جا داره تو قلبت... قلبی که  حرفای مردی آروم می

  دش رفته... حبیبتی! تو فقط خوب باش. رو یا رکانانگار اَ 

کند، انگار از بیدار  کنم، خیره به او که ایستاده و نگاهم میچشم باز می

    کند. بودنم تعجب نمی 

قدر شلوغ بود نشد بهت _ دوست داری فیلم عقدمون رو ببینی...؟ اون 

  نشون بدم. 

است و نگاهش. با نشیند، نزدیک من است، لبخندش مهربان روی پایش می 

 های روشن راهرو اتاق هم روشن است.چراغ
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  شه، عزیزم. چیز درست می_ نترس، زهرا. همه 

کند نزدیکم  سعی نمی  رکاننشینم او هم روی زانوهایش، کمی بافاصله. اَ می

    ها او چگونه آدمی بود؟از این شود، این را از اول صبح متوجه شدم، قبل

  دارم. بالشتم برمی مداد و دفتر از زیر 

  جوری بودیم با هم؟ اصالً چرا من گم شدم؟ چه اتفاقی افتاد؟«»ما قبالً چه

  آورد، غمگین است. اندازد، نگاه که باال می سر پایین می 

  _ اول از خودمون بگم؟ یا اتفاقی که افتاد؟ 

  »زهرا و تو«

ت روی زمین  دانم. به تخشوم به صورتش، شاید دروغ بگوید. نمی دقیق می 

    گذارد.دهد و آرنج روی زانوهایش می تکیه می 

کردی، برای کار به تهران اومده بودم؛ قشنگ  _ تو، داخل یه کافه کار می 

رو... خندیدی، لباسات پر از رنگ بود همیشه... زیبا و مهربون و خوش می

   تو... ،و ول کردم افتادم دنبال نداختی، کار و بارمو یاد مادرم می من

  زند. شود و لبخند می خیره به چشمانم می 

کم فهمیدی  قدر سماجت کردم که کمدیدی... اون و نمی _ آخه تو اصالً من 

آلی باشم برات... عاشقت شدم، آروم بودی و مهربون و  تونم مرد ایده می

خجالتی، خیلی اهل برو و بیا نبودی... تجمالت که اصالً... نه پولم، نه  

و توجه نکردی... پدرم شیخ خالدعثمان عقدمون  کدوم هیچ  شهرتم تو کار،

و خیلی دوست داشتی ولی از نزدیک  دم... بابامو نشونت می کرد، فیلمش 
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ندیدیش... شیخ خالد... وقتی دزدیدنت مریض شد...، ما خیلی کنار هم  

دونی ما عربا چقدر ش تو سفر بودم... فکر کنم حاال می نبودیم، من... همه 

موقع من کلی مشکل داشتم تو خانواده...  اده و فامیل وصلیم... اون به خانو

  اما... ما خوب بودیم. 

  تر. رود به قبل کند. انگار می سکوت می

  »چقدر خوب؟«

شود به چشمانم، کلماتش را  کند و خیره می ای سکوت میخواند. لحظه می

  کند. شاید سبک سنگین می 

اندازه  خوابیدن کنار هم با آرامش،  رل شده، به اندازه  چندین بوسه  کنت_ به

کردم تا  قدر که اگر پیدات نمی قدر که من دنبالت بودم، اوناندازه ... اون به

  قدر که یادت بود کسی هست که عاشقت بوده. گشتم... اون آخر دنیا می 

از این روزها. ست، حتی قبلهایش، او مرد ایرانینشیند حرف به دلم می 

  فهمم. های خاصش را می عنای آن نگاهحاال م

کنم بدترینش اینه  کردم بدترین اتفاق فراموشیه، ولی الن فکر می»فکر می

که تو برای آدمای گذشته آشنایی و اونا برای تو غریبه، من باید دوباره  

 چیز از اول باید باشه و این کابوسه.« بشناسم، همه 

  گذارد. ی میز می شود، مداد و کاغذ را رواز جا بلند می 

شه، مهم اینه که هستی کنارمون...  _ حبیبتی! به اینا فکر نکن، درست می

  بخواب، عزیزم. 
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پوشاند، مهربان کشم، کالمش اطمینان خاصی دارد. رویم را می دراز می 

  ، اما... رکانمخواهد و من زن اَ است، مثل... شیبان گفت جمیله را می 

  _ خیلی دوستش داری؟ 

کنم،  کنم که سر رویم خم کرده. به چشمانش نگاه نمی زده نگاهش میوحشت

  چگونه فکرم را خواند؟ 

شدت مال دوستم  وقت، ولی به دونی، زهرا، من آدم حسودی نبودم هیچ_ می

  و تو مال منی. 

ترساندم. روانداز را روی سرم  اش می تحکم صدایش و لحن جدی

    کشم.می

  کند. ند، نوازش می نشیدستش روی سرم می

هاست خواب به چشم من نیومده و حاال  ... که ماه رکان_ بخواب، زهور  اَ 

که فقط دوستته... شبت  ... روزای اول دلم خوش بود به این میادباز هم ن

 خیر.به

 

 رکاناَ 

   

زدم، گونه حرف می توانم دراز بکشم و به سقف خیره. نباید آن فقط می

که مردی را که  ام، مگر چه انتظاری داشتم؟ این ترین رفتار را کرده احمقانه 

ماند،  جا نمیراهی یک از مرگ نجاتش داده و به گفته  همه شیبان که به هیچ 

@Vip_Roman



خواهم او دل  ه و می ها کنار او مانده و تنها همنشین زهرا بودروزها و ماه 

دفعه مردی پیدا  نبندد؟ که حاال وقتی فهمیده شیبان را دوست دارد، یک 

دفعه دوستم داشته باشد؟ گوید؛ تو همسر من هستی، یک شود که می می

ام؟ با زور او را  چه فکری کرده  شناسد؟وقتی حتی من را درست نمی 

  گونه است؟ این  اَرکانخواهم؟ یعنی می

پسر مردی هستم که با صبوری زنی را عاشق خودش کرد؟ که  نه مگر من  

    همه سال عشق مادرم را مثل اولین دیدار در دلش زنده نگاه داشته.این 

گیرد، دلم بدون زهرا قرار ندارد.  هوای این اتاق خفه است، دلم آرام نمی 

  ام. تاب شدهحاال که او نزدیک من است بی 

گردند و فرصت  سعید و فهد به کویت برمی شب از نیمه گذشته، امروز 

کنم به  ماند برای بعد و من این مدت سخت تالش می حرف زدنمان می

  مان فکر نکنم. های آن شبحرف

کند. ام بعد از گذراندن یک روز پر از آشوب هنوز خوب کار می گوشی

دانست دانم می کرد نمی روزی که فروشنده این مدل ضدآب را پیشنهاد می 

  ین اتفاقی را؟ چن

  »رسیدید خبر بده.«

چیز درباره  رفتم. سعید هیچ کنم. کاش خودم میبرای سعید ارسال می  

 گوید، مخصوصاً درباره  فهد.اتفاقات به من نمی

@Vip_Roman



نشینم، حال سایرین  با تنی خسته و سر دردی شدید پشت میز صبحانه می 

ندرت  بوصانع هم به بهتر نیست؛ خاله عایشه آرام اما انگار غمگین است، ا

منیر و منصورخان هم معلوم است خوب  زند این مدت، ماه حرف می

    اند.نخوابیده 

  _ ساره! برو دنبال دُّره، بگو منتظرش سر میز نشستیم. 

که یک عرب به مهمان لبخند نزند و  آورد. این ابوصانع حتی سر باال نمی 

همه اند، این زهرا دلبسته  ها بهحرف باشد یعنی حتماً درد عمیق است. آنبی

    کرد خانواده  زهرا دنبالش بیایند.کس فکر نمی سال بدون فرزند، هیچ 

  سوزه... _ آقا، دُّره داره تو تب می 

دوم، وقتی او  ها را دوتایکی باال می افتد، پله اش میدانم کداممان صندلی نمی 

    کردم.ام توجه می را ترک کردم خوب بود. کاش به دلشوره

  دار و چشمان قرمزش به در است... نگاه تب 

  ... رکان_ برو کنار، َ

    کند.سمت او پرواز می منیر به ماه 

م _ منیر بمیره، مادر، زهرا...! مامان...! آب و الکل بیار، منصور، بچه 

  سوزه... داره می 

کند،  های باالی پیراهنش را باز می زند، دکمه روپوش او را کنار می 

از من ساره با یک تشت و  خواهد. اما قبل وم برای آوردن آنچه می رمی

  آیند. سینی و چند چیز دیگر با خاله عایشه می
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  _ مردا برید بیرون... 

  اش دهد. پاشویه خواهد کند. می ما را بیرون می 

  دونن چکار کنن. _ بیا بریم پایین، پسر... زنا می 

    ل به خوراک ندارد.نشینیم. کسی میپشت میز صبحانه می 

  _ باید زودتر... ببریدش. 

  خورد. هم گره می زند. نگاهمان بهبا تأنی و سخت حرف می

  _ دُّره این مدت برای ما فرزند بوده، سخته دیدن این حال برای ما. 

    ست.ادبیگوید، رد کردنش بی هللا میبرای خوردن صبحانه بسم

اندازد، پیرمرد کالفه است، مثل  داخل بشقاب میاما لقمه به دهانش نبرده 

  ما. 

  راشد.  رکانکنه، این دخترو ببر، اَ زودی شیبان با جمیله ازدواج می_ به

کنم، غرورم  های نیمه تمام، حسادت میاش پر است از حرفجمله 

راشد از غم ازدواج  رکاندانند، زن اَ شود که حاال همه می دار میجریحه

    کند.شیبان دارد دق می 

  ؟! رکان_ اَ 

    دهد.منصورخان مخاطبم قرار می 

ست، نه زهرا، اگر  _ اون دختر که الن تب کرده از این همه اتفاق دُّره 

    قراره یک روز کینه کنی این روزا رو بگو تا دیر نشده فکری کنم.

  و این انتظار را ندارم. آید. از اشوکه از این حرف نفسم بند می 
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  و بزنید؟ _ منصورخان! چی باعث شده این حرف

  ست. نگاهش جدی

و گفتم بدونی یک حقیقت وجود داره، زهرا  . اینرکان_ من مردم، اَ 

اندازه  کافی داغونش  دونه، همین به چیزی از ما و خاطراتش نمی هیچ

چی و با از... همه  شناسه دل بکنه،کنه، حاال باید از آدمایی که می می

داری یه زندگی آروم داشته باشی با زنی که سالمه  ها بیاد، تو حق غریبه 

رحم حرف بزنم. پسر، از زندگی افتادی، از قدر بیخوام این و... نمی 

جا باید انتخاب کنی، اگر بمونی با دخترم  چی، حاالم شیبان، تو اینهمه

  شرایط سخته... 

ق خورده را دارم، عصبانی و سرخورده بلند  حس یک آدم سیلی به نام ح

  شوم. می

زنین؟ اگر  دونین اینا رو، چرا این حرفا رو می _ شما که مردی و می 

  از این برم... تونستم قبل خواستم برم می می

که عشق بود و احساس تقصیر... اما حاال ذارم بر این _ من فرض رو می 

ت بخواد آزار ببینه که چرا دل به  بشین فکر کن، اگر زهرا بعداز این کنار

  شکنم. و می کسی بسته... خودم گردنت 

  _ چه خبره؟ 

منیر وسطمان  زنیم. ماه رو در روی هم ایستاده و با فریاد حرف می

  آید. می

@Vip_Roman



   ؟پرید...؟ زشته... چی شده هم می _ چرا به

ن بوده  خاطر ایاگر تا حاال بودم به  ه کن_ از منصورخان بپرسین که فکر می 

رضایتتون همین امشب که مقصرم، زهرا مال منه... با رضایت یا بی 

که باید باشه، تا النم اشتباه کردم صبور بودم که زن من  برمش جاییمی

  ای عاشقی کنه... برای مرد دیگه

ندرت در زندگی چنین عصبانی  مانم که کسی حرفی بزند. به منتظر نمی 

    سنگین است. هاام. اما برایم این حرفشده

  ؟! صبر کن. رکان_ اَ 

  گیرد. روم که بازویم را می از سالن بیرون می

بینی...؟ باید همون  _ نکن این کارو با ما... زهرا حالش خوب نیست، نمی 

  بار از دستش دادیم... گفتیم. بدترش نکن، یه اول می 

مقصر  منیر من را  دانم ماه زند، می او مثل منصورخان حرف نمی

    داند.نمی 

همه بدبختی نکشیدم،  وجدان این _ من مقصر نبودم، مامان. برای عذاب 

کم حسادت و ناراحتی حق منه، الن کسی به من  زهرا رو دوست دارم، یه 

کنه...؟ زهرا و حالش برای من مهمه ولی انتظار دارم حداقل شما  فکر می

ای شده،  مرد دیگه  و یادش نیست، عاشقبه مردی فکر کنین که زنش اون 

  کنه. کنه، گریه می خاطرش تب می به
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کشم،  کند، ما همه غمگینیم، سرش را به آغوش میهایش را پاک می اشک

    کشد.انگار مادرم است که برای دخترش درد می

میرم از درد این بچه.  . من دارم می رکانشه، اَ _ زهرای من داره نابود می 

وجور ی، صبوری... این وضع رو جمع ترمنصور حالش بده، تو جوون 

 کن.

  

 زهرا

   

کنم جهنم است؛ داغ و سوزان. میان زمین و هوا هستم. سوزش  حس می

ام انگیز است. انگار مانده کنم و تنم داغ از گرمایی نفرتسردی را حس می

درون یک جعبه  فلزی وسط آفتاب با هزاران آدم درحال حرف زدن. 

سوزد، اما کمی بعدتر  کند، چشمانم می درد میصداها گنگ است. سرم 

های خنک دریا وسط شوم، مثل نسیم تر می وزد، خنک انگار نسیم می 

    روز.

    _ بلند شو، جانم. خاله به فدات.

خوابم،  شود همه  دنیا و تاریک. می شود انگار سکوت میتن که خنک می 

خواستم،  دانستم، نمی ی ام که با داشتن شوهر دلم لغزید. نممن زن گناهکاری

ست. شاید این هم خیال است،  کردم فقط دوستم است، همیشگیفکر می
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جا بروم، باید  ترین آدم است. باید از این مردی که دیشب کنارم بود واقعی 

    آیند، تنم بدتر از آن جان ندارد.دور شوم، اما پاهایم نمی 

مان نگذشته، نکند  کنم هوا تاریک است، گیجم، انگار زچشم که باز می

  چیز خواب بود و خیال؟ همه

  _ خوبی؟ 

    رود، او را روی صندلی ندیدم، در تاریکی نشسته.ضربان قلبم باال می 

  خوای صداش کنم؟ الن رفت... می  جان _ منیر

شود این را  کنم؟ از جا بلند می طور فکر میلحنش سرد است؟ یا من این 

توانستم  آید. کاش می کند، نور می باز می رود و در را کنم. می حس می

  کند. کنم که... سمتم پا تند می حرف بزنم، تالش می 

  _ صبر کن کاغذ و مداد بدم... چی شده؟  

دانم  لرزند، نمی کردم؟ دستانم می نگران است. من اگر جای او بودم چه می

  ام کی بود. آخرین وعده  غذایی 

  .«رکانام، اَ »من باید چکار کنم؟ خسته 

ست آغوش او وقتی سرم را به  شود و چه حس عجیبی هایم سرریز می اشک

    چسباند.اش می شانه

یه خونه  خیلی  .برمت کویت، پیش پدرمریم، زهرا. می جا می_ از این 

کم که بهتر شدی طبق  از این همه شلوغی دور بشیم... یه  ،قشنگ، من و تو 

مسافر باشیم، همه جا بریم، هنوز    کنیم. قرار بودمون زندگی می برنامه 
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کاره مونده، زهرا... هنوز جواهراتی رو که برات درست طرحت نصفه 

  شی. کردم استفاده نکردی... حبیبتی...! بگو که با من همراه می 

ها، من قرار است یک گذشته   باید از جایی شروع شود دل کندن از این آدم

هایم بند  نشیند، اشک اش می ه هایم روی سیندیگر را فراموش کنم. دست

شود از خیاالت دست شود این مرد را دوست داشت، می آیند. می می

    برداشت.

ام را چندبار زده گونه بوسد، ذوق ام را می دهم و او پیشانیسر تکان می

ها طلب کنم روزگاری حتماً ما بیش از این بوسد و من فکر میمی

  کردیم. می

دم برای رفتن. چند روز بریم تفریح، جزیره رو  _ کارها رو انجام دا

 ست، زهرا... کمی گردش حقشه.بگردیم، خرید کنیم... مامانت خسته 

هایی که هرچند حسی ست، با آدمروزهای بعد بیشتر شبیه یک خوابگردی 

ام. مادرم دانم روزی عاشقانه دوستشان داشتهاند. می آشنا دارند ولی غریبه 

گاه نگاهش روی من است غمگین و هرازگاهی کنار  وبی ام که گاه و ناپدری 

. مادرم نگاهش پر از  اندکه هستم خوشحالکند چقدر از این گوشم نجوا می 

خرد. انگار که نه  کند برای من قشنگ است، می مهر است. هرچه فکر می

است؛ آرام و صبور،   رکانام. اما تنها آدم خنثی اَ جا بوده ها اینمن ماه 

کند، نگاهش اما پر از  زند، زیاد خودش را نزدیک نمی حرف میکم

کنم باید زیاد کند برای نشناختنش، حس می ست که من را شرمنده می حسی
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چیز خوب است، اما نیست. من  دوستش بدارم. باید نقش بازی کنم که همه

ها  ام نبوده. شب گیج و سردرگمم، در این چند روز حتی شیبان هم دغدغه

کند، در این سه شب جز  کار می  تاپشپ آید کمی کنارم و فقط با لمی  رکاناَ 

زند، دیشب اما سرم روی بالشت نرفته  گاه حرفی نمیوبی لبخندهای گاه 

  کردم. خوابیدم و حضور او را حس می 

کرد، قرار  اند. صبح دیدم خاله گریه می خاله عایشه و ابوصانع هم ساکت 

ام پیچیده و  دا برویم و من دنیایی غصه دارم از جدایی، زندگی است فر

  کالف سردرگم است. 

  جا بری؟ _ دوست نداری از این 

ام کنار ساحل جای همیشگی، نور خورشید روی  بعداز چندوقت آمده 

  صورتش افتاده، دست سایبان صورت. 

ول  _ کویتم جاهای قشنگی داره؛ دریا، صحرا... من عاشق صحرام... ق

  شی. دم بریم یه مدت تو صحرا داخل چادر... عاشقش میمی

نشیند،  ها میبیشترین حرفی که در این چند روز زده. کنارم روی شن 

  دهد. شود. نگاه به دریا می دشداشه  سفیدش حتماً کثیف می 

تر  جا بریم آرومدم از این هم ریخته نباش، قول میقدر به_حبیبتی! این 

  شی... می

آورم، درونم پر از سکوت است. انگار دیگر حسی  ام را بیرون می دفترچه

  ندارم. 
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دونم تو رو  شه، من حتی نمی ای که من یادم نیست نمی چیز مثل گذشته »هیچ

. وقتی شیبان از دریا پیدام کرد بین آدمای غریبه  رکانچقدر دوست داشتم، اَ 

هایی برم که هیچی ازشون  با غریبه  چشم باز کردم، من حاال دوباره باید

من چی  دونم، جای من نیستی بدونی چقدر سخته، اصالً چرا موندی؟نمی 

دارم برای تو؟ در بهترین حالت جسم دختری که عاشقش بودی و اونم  

  !« رکانعاشقت بود، اَ 

کند و  ست. کاغذ را پاره می خواند، نگاهش ترسناک است، عصبانیمی

    زد.انداسمت آب می به

نظرم تو هیچ فرقی نکردی،  و از زندگیت بندازی بیرون؟ به خوای من _ می

تونی با کنی من نباشم میزهرا. اولویت اولت رها کردن منه... فکر می

ذارم نگاهت بهش بیفته،  شه... نمی طور نمی وقت این شیبان باشی...؟ هیچ

  فهمی؟ حتی فکر به اونم غدغنه، خیانته می 

شود اما درون من پژواک  ند و صدایش کنار ساحل محو میزفریاد می

کند؛ فریادش، کلماتش، آن نگاه پر از خشم و دردش... و چه دردناک می

کند. من عاشق شیبان نیستم، دوستش دارم اما خیلی زیاد است فکری که می

مثل ریسمانی برای انسان درحال غرق شدن، مثل دستی در لحظه  آخر و  

که شیبان من را رها کرد سخت بود،  و پر از آب. این  هایی سوزانریه

انگار کسی هر روز کنارت باشد و بشود دیواری که به آن تکیه دادی و  

@Vip_Roman



ها را بعد دیوار خراب شود. این مرد درحال خروش و طوفانی کجا این 

  فهمد؟ می

_ بلند شو بریم، فکر کنم بهتره از امشب کنار خودم باشی، حداقل یادت  

  ه مال منی نه شیبان. مونمی

کند. این مرد  قدر که حتی فکرم کار نمی کنم، آن شوکه نگاهش می 

شود ام نیست. خم میریزان و عصبانی هیچ شبیه مرد آرامی که دیده عرق

  کند. و دست دراز می 

کردی؟ بدترش نکن... صبر منم حدی   مبینی عصبانی_ بلند شو، زهرا. نمی 

  داره. 

ها روی حرف ام، زنجا زیاد دیده یک چیز را این   گیرم،دستش را می 

ام، سکوت. و  ها یاد گرفته زنند. انگار من هم از آنمردشان حرف نمی

  دانم من قبلی چگونه بود. نمی 

کشد، رفتارش برخالف کلمات و نگاهش خشن نیست. دستم را آرام می

  سرش. ایستد، من هم پشت رویم می کمی که می 

بداخالقی نیستم و نبودم، زهرتی... من عاشقت بودم و   _ من مرد خشن و

موقع شی، اما تا اون شه... ولی بازم عاشق من میهستم، مهم نیست چی می 

  و خون نکن، زهرا جانم. دل من 

بینم که کم نباخته. او  ای را می کند و من مرد شکستهگردد، نگاه نمی برنمی 

 ده. هم هزار امید را کنار زهرای خودش پروران
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های زیادی این ساعت در این کشم، آدمدستم را آرام از بین انگشتانش می 

ایستد خیره به دستان من که یادداشت  گرمای شرجی بیرون نیستند. می

  کنم. می

    »من عاشق شیبان نیستم، اگر برای این عصبانی هستین.«

ابی  خواند، نگاهش خیره به چشمانم است برای ردیگیرم. می سمتش می به

هم نیست چه برسد  رکانبرای خود اَ  یواقعیت. در دنیای آشفته  من جای

    شیبان.

  _ بریم کمی استراحت کنیم، باشه؟ 

 دهم. باشد، اول و آخر که همین است، ما زن و شوهریم. سر تکان می

جا ساکت  رویم. همه ها داده می صنعان به آنای که شیخاز در پشت به طبقه 

م مادرم و منصورخان هم باشند، دیروز هم با مادرم است، انتظار دار

  اند. ها مهمان دو خانهجا آمدیم. حاال آن این 

  _ میای به اتاق من؟ 

ایستد. نگاهش را به صورتم  رسد میپرسد، به یک در که می با تردید می 

یادش نیاورم. رفتار او این مدت  دهد. او شوهرم است حتی اگر به نمی 

جز امروز همیشه آرام و مؤدب و مهربان   اَرکاناطمینان را جلب کرده، 

  بوده. 

کنم... بیشتر از این حرفا خوای برو اتاق مادرت، اذیتت نمی _ اگر نمی 

  دارم.  تدوست
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کنند من عشقی به شیبان دارم و به مردی که شوهرم است همه فکر می

دانم حس من عشق نیست، بیشتر شبیه  کنم. اما فقط خودم می اعتنایی می بی

    خواهند از او جدا کنند.ای هستم که مادرش را می بچه

  »نه با تو میام.«

کند و دست دهد، در را باز می دهم. فقط سر تکان میکاغذ را به دستش می 

ست، وسایل  نگیکند. اتاق بزرگ و قش بین کتفم من را به داخل هدایت می 

  شوند. آن با نور خورشید زیباتر می ای کرم قهوه 

خوای برم خونه ابوصانع لباس  _ من تیشرت و شلوارک دارم، اگر می 

  راحت بیارم برات؟ 

کند. من که  تمام رفتارهایش پر است از کالفگی و سردرگمی. نگاهم نمی

  دهد؟ آیم، پس چه چیز آزارش می زنم، با او راه می حرفی نمی

  »لباسم راحته، تو ناراحتی؟ دوست داری من برم؟«

  رود. کنم بیاید برگه را بخواند، راه میاشاره می

  خاطر حرفام لب ساحل اومدی...؟ مجبورت کردم مگه نه؟ _ نه... نه... به 

کنم لب ساحل چه گفت؟ چیزهایی درباره  شیبان؟ من و مالکیتش؟  فکر می

    خاطر دارم.بانیتش را به دقیق یادم نیست. فقط عص

دهم. واقعاً هم اجبار نیست، او گذشته  من است،  سر به نفی تکان می 

  ای که باید به وجودش خو بگیرم، باید از اول گذشته را بسازم. گذشته

  گیرم. ام را می دفترچه
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دم. از »تو و بقیه گذشته  من هستین، باید کنار بیام، سخته ولی انجامش می 

دماه بالتکلیفی خسته شدم، از غریبه بودن، حداقل دیگه منتظر  این چن

نظرم بهترین  شم، تو مرد خوبی هستی، مادرم و پدرم به نیستم، سربار نمی 

  تونم کنار بیام.«بودن، من برادری دارم که باید ببینمش، می

تواند این حد  دانم مردی مثل او چطور می پوشاند، نمی صورتش را می 

شوم، بازویش را لمس می کنم، انگار حال او از  نزدیکش می  شکننده باشد.

آورد شوکه به آن همه فشاری که من هم بدتر است، دست که پایین می 

افتد انگار سد کنم. نگاهش که به چشمانم می آورد تا گریه نکند نگاه می می

های عمیقش برای کنترل  ها و نفسبرم، اشک شکند. دست پیش می می

  خود. 

فهمی، زهرا؟ هر روز و هر ساعت، هر دقیقه، هر ماه... می ۹یک _ نزد

ثانیه... به تو فکر کردم... مادرت، پدرت، خانواده  خودم... من دارم له  

فهمه... حداقل تو  و نمی کسی حال منفهمی...؟ اون بیرون هیچ شم... میمی

لی نشونم  گم دوستم داشته باش... و چی موندم... نمی بفهم... من زیر بار همه 

  نده که دوستم نداری... من توانم رو از دست دادم... ببین... خرد شدم... 

تر از هرچیز همین حال اوست، مردی  ریزند، دردناک های من هم می اشک

که بیرون از این اتاق محکم و صبور است این چنین حالی، آدم را آب 

  کند. می
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برم، خیلی طول  ت تخت می سمگیرم، هم قدش نیستم. او را بهدستش را می 

توانم سرش را بغل کنم، یک درد  شوم و می کشد که از او بلندتر می نمی 

گوید که درد او  دانم چرا تمام وجودم می مشترک به شکل متفاوت و نمی 

شود. فکر کنم تنها اش درون تنم محو می هق مردانه بیشتر است. صدای هق 

دانم  کنم، نمی را نوازش می  کسی که شکستن او را دید من باشم. موهایش

ورزد به مردی که  چنین مهر می این منم یا زهرای گذشته که درونم این 

  عاشقش بود. 

وقت که هیچ آید، اما او خوابیده. کمی دورتر از من و چیزی خوابم نمی 

های او دارم. له شدن  ست که از گریه فراموش نخواهم کرد آن حس بدی 

م و رنج کم چیزی نباید باشد. من فراموش  یک مرد زیر بار مشکالت و غ

هایی ام و وقتی چشم گشودم فقط تنهایی و مجهول بودن بود و بعد آدم کرده 

ام باید وحشتناک بوده  و خانواده  رکانکه یک روز آشنا شدند. اما برای اَ 

خبری از من، هزاران فکر که چه اتفاقی افتاده، مثل همان باشد، بی 

قیه گفتند، قاچاق دخترها در بدترین حالت برای برده   ها که جمان و بگزینه 

جنسی بودن، در بهترین حالت فروش اعضا بدن، دنیای ترسناکی که  

ای زیبا با  توانست برای من باشد. اما من درنهایت میان یک جزیره می

    ام.های مهربان زندگی کرده آدم

ست، شوم، استخوانی و درشت، موهایش جوگندمی به صورتش خیره می 

هایی که دیدم چنین نبود، موهایش سیاه بود، یعنی این ها و فیلمدر عکس
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هایش نیست.  مدت سفید شده؟ حتی ته ریشش هم دیگر به سیاهی عکس

گردد،  اش روی تخت می داشته. انگشتان کشیده زهرا باید خیلی دوستش می 

یابد. از جا با چشمانی به خون نشسته  ست در خواب. نمی زی دنبال چی

  پرد. می

  _ زهرا...! حبیبتی! خواب دیدم گمت کردم... 

کنم در برابر این  کشد. مقاومت نمی گیرد و سمت خودش می دستم را می 

  بندد. پیچد، چشم میزده. دستش دور تنم می مرد وحشت

  کنم...  _دیگه از جلوی چشمم دورت نمی 

    رود.های عمیقش یعنی دوباره در چند لحظه به خواب می و نفس 

های عمیقش، یا خستگی من از  دانم گرمای تن اوست، یا موزونی نفسنمی 

آیند؛  ها به سراغم می روم و باز هم کابوس تکان نخوردن که به خواب می 

ام بینم درون یک قایق قدیمی و کهنه ام کردند، بعد می مردانی که محاصره 

مردی با    ،امزدههایی که نگاهشان درنده است. سردم است و وحشتبا آدم 

ست، زشت و آید، صورتش انگار جهنمی هایی بلند نزدیکم می ریش 

فهمم، دست باال  گوید که من نمی ترسناک، چیزی در دست دارد، چیزی می

ام، بعد آب و  حفظ صورتم و بعد دردی شدید درون جمجمه  برم برایمی

ست و این ست، آن وحشت واقعی ها واقعیدانم این که می اهی و بدتر آن سی

  شود و نه چیزی بیشتر. هاست تکرار میخواب ماه 

  ؟! رکان_ زهور  اَ 
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کنم، انگار ادامه   هایش را روی پوست صورتم حس می گرمای نفس و لب 

  خوابم است، این صدا... 

  . رکاننفس اَ   ،_ بخواب

ام، عمیق و دیگر سردم نیست. کنار ساحل میان نکرده خوابیده چشم باز 

  ام. گرمای خورشید، زیر سایه  قایق قدیمی نشسته

هایی که دورم چیده شده عجیب  شوم، اما بالشتبا صدای زمزمه بیدار می 

  ام. ها خوابیده است، انگار با آن 

  _ بیدار شدی؟ 

  چشمانم هنوز گرم خواب است. 

  شتم نیوفتی. _ بالشت گذا

  زند، از حمام آمده حوله تنی پوشیده. لبخند می 

  _ دفترچه رو زیر بالشتت گذاشتم. 

های سفید  درخشد، لبخندش با آن دندان خاطر رطوبت می موهایش به 

    آوردم.یاد میزیباست، کاش او را به 

    رود.صورتش در هم می 

  کنی، زهرا؟ _ به چی فکر می

    شود.کند از دستش رها مییش را خشک می ای که موهاحوله

  جاست. برم، مداد و کاغذ آن نشینم و دست زیر بالشت می می 

  اومد.«»کاش تو رو یادم می 
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زند. سر انگشتان  خواند، اما لبخند میگیرد، اول با اخم می دفترچه را می

    چرخد.ام میاش روی گونه مردانه 

تونیم از اول شروع  یست چی یادته، میدیم، مهم ن_ دوباره انجامش می 

  کنیم. 

شود و گوشه  لبم  شود، خیلی سریع خم میهایم متوقف می انگشتش روی لب 

  بوسد. چرا هیچ حسی ندارم؟!را می 

قدر از پرواز  تر هم این دانم قبل گیرد، دو دستی. نمی دستم را می 

جدایی از خانواده  این  قدر که یادم برود اشک ریختن برای ترسیدم؟ آن می

دانم چندبار خاله عایشه و ابوصانع را در آغوش گرفتم،  چند ماهم. نمی 

صنعان که برای خداحافظی کل عشیره را دعوت کرده  حتی دلم برای شیخ 

شود. همه آمدند، جز شیبان، جمیله هم نیامد. ثمینا اما گفت بود تنگ می 

له برود، اما آخر هم رضایت  همه امیدوار بودند شیبان به خواستگاری جمی

    نداده و از جزیره رفته است.

دونی اولین بار که تو یک پرواز بودیم تقریباً  _ بیا شکالت بخور، می 

رفتی کیش، من دنبالت بودم، کل  دعوامون شد؟ تو با دوستات داشتی می

کنم روی  برنامه  پرواز و هتل رو تغییر دادم که تو تنها باشی... فکر می

  قم رو نشون دادم، کم بود من رو بزنی... بدخل

    کند.کنم که خاطراتمان را مرور می خندد ومن به او فقط نگاه می آرام می 
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نظیری بود... وحشی و های رنگی و موهای فرت، ترکیب بیلباس  _

  بکر... تو زیباترین تصویر از یک زنی، زهرا. 

  رکانز انگار اَ پروا. از دیروکند، چه بیچقدر راحت تعریف می 

کند به  گاه صورتم را لمس می وبی کند، گاهخندد، شوخی میست؛ می دیگری

     ها.نوازش و ابداً سخت نیست تحمل این 

  _ زهرا، خوبی مامان؟ 

قول داد   رکاناند. اَ منیر و منصورخان نشستهکنم، ماه سمت دیگر نگاه می به

نهایت  . وحشتم از آب بی ست، من حاضر نشدم با قایق برویمسفر کوتاهی

  است. 

ایم بدون  ام است و ما پرواز کرده دور شانه رکاندهم، دست اَ سر تکان می

  که حتی بفهمم. آن

  گذارد. دفترچه را روی پایم می 

هات  از صدات محرومه... از حرف  رکان_ حبیبتی! حداقل بنویس، اَ 

  محرومم نکن. 

  ام. ای روی شقیقه شود بوسهکند و تهش می آرام زمزمه می 

  . رکان_ خیلی دوستت دارم، زهور اَ 

قدر خوب است و من هیچ واکنشی که او این کنم، ایناحساس عذاب می

  توانم او را بپذیرم. ندارم، فقط می 

  و دیدن؟«ده  تو من»من قبالً رفتم کویت؟ خانوا
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  گیرد. رویم می اش را روبه گوشی

کنه تو رو  شماری میها رو ببین... ابواحمد پدرم... اون لحظه_ عکس

ببینه. ما قرار بود بعد از عقد محضری بریم کویت برای مراسم عروسی... 

  کنی من مقصرم، زهرا؟ اما... تو فکر می 

ه بود که ربودن من برای یک  تغییر حرفش سریع است، خیلی مختصر گفت

    کینه و دشمنی شخصی با او بوده.

  »به این فکر نکردم.«

    کند.ام را آرام نوازش می شانه

زدیم، دور بودیم  کنی، زهرا؟ قبالً با هم خیلی حرف می_ به چیا فکر می

زدیم، تو دوست داشتی کار جواهرسازی رو یادبگیری... ولی حرف می 

  ذارم دور بشی. دیگه کنار منی، نمی نشد... ولی 

 زند و حسرت.با غم حرف می

خواهد بگیرد؟  رویم، آیا عروسی می دانم قرار است چه شود، کجا می نمی 

چیز را بین خودمان حل نکردیم، شاید چون من برایم  ایم؟ هیچ ما نامزد بوده 

  چیز برای من روی دور تند افتاده است. اهمیتی ندارد. همه 

مونیم... ابواحمد چشم انتظاره، زهرا. این مدت  چند روز کویت می  _ فقط

  ریم ایران. به اون کم سخت نگذشت، بعد می 

  کنم، او که چیز دیگری گفته بود. با تعجب نگاهش می 

  ریم کویت تا زندگی کنیم؟«»تو که گفتی می 
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    کند.ام را با انگشت نوازش می گونه 

م بدون عروسی ببرمت. تو آماده نیستی،  تون_ عصبانی بودم، ولی نمی 

    هستی؟

  آماده بودن برای یک زندگی نباید راحت باشد. 

شناسم، حتی  شناسم، بقیه رو نمی و نمی دونم؛ گیجم، خودم »من هیچی نمی 

  تونم با تو حرف بزنم.«نمی 

قدر  ها و روزها گریه کردم، آن وقتی فهمیدم قادر به صحبت نیستم، ساعت

زند،  رفتم سکوت دیگر جزئی از من است. آرام روی دستم می که یاد گ

  کند. گاه صندلی سفت مینوازشگونه و سر روی تکیه 

که   رکانشه، زهرتی. روزای نبودنت رو نکشیدی جای اَ _ درست می

   همینم برای تو موهبت باشه. 

ام جا برایم غریب است، حتی اگر به خانه  قبلی دانم همه هاست که میماه 

نام آشنایی شناختم، دیگر چیزی به هایی که زمانی می بروم، اتاقم، حتی آدم 

نیست. چه فرق دارد در یک خانه  بزرگ و زیبا در کویت با پیرمردی که  

دانم او شیخ بزرگ یک عشیره است و آدمی  ریزد و می با دیدنم اشک می 

    هایم. درهرحالی من غریبم.ام باشم با فامیلمهم. یا در خانه 

  آمدی. ، خوش آوردیهای خالد ، نور به چشمجانم _ عزیزم، زهرا
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شوم، اما حس خوبی دارم، به فارسی با  من میان آغوش پیرمرد گم می 

رود. صورتم را  ام می زند، به عربی قربان صدقهای غلیظ حرف می لهجه 

  کند. غرق بوسه می 

شتر من را  کشند، صدای نعره  یک های زیادی هستند، کل می آدم

روم که ایستاده و تماشا  سمت مادرم و منصورخان میترساند. به می

بار خوابانند برای ذبح کردن و من یک کنند، سروصدا و شتری که می می

ها عادی ام، ذبح شتر ترسناک است، انگار کشتن آنآن را در جزیره دیده 

نم که مانع شوم،  کمانده  نیروی کالمم سعی می خواهم نبینم، با ته نیست. می 

گوید و مردی که برای ذبح  خالد چیزی میام، شیخفهمد که ترسیده می  رکاناَ 

    دارد.آماده است دست نگه می 

کند.  که پا تند می  رکانکنم. به اَ اند نگاه میهایی که ایستاده زده به آدم وحشت

    کند با در آغوش گرفتنم از لرز تن من بکاهد.به مادرم که سعی می 

  _ آرام باش، عزیزم. پدرم گفت شتر رو رها کنن. نترس، زهرا. 

افتد و لبخندش. اما کنارش مردی ایستاده که نگاهش نگاهم به پیرمرد می 

عجیب ترسناک است، حالتش عجیب است، نه خوشحال است و نه  

    کند.ناراحت، فقط نگاه می 

  _ بیا بریم داخل. 

آید.  ی که یک لحظه گوشه  لبش میشود و آن نیشخندنگاهم قفل مرد می 

  شویم. نزدیک مرد می 
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  _ چیزی شده، زهرا...؟ برادر بزرگم احمد... 

    شوم، این مرد حس بدی دارد.اختیار پشت او پنهان می بی

خندند های قشنگی دارند، می آیند؛ صورتسه مرد جوان دیگر جلو می 

خی نگاه برادر  شود جایگزین تلشیرینی نگاه و لبخندشان اما نمی 

  ترشان. بزرگ

مادرم   رکانقدر که اَ های بعد پر از کالفگی و ناچاری من است، آن ساعت

برد برای استراحت و آرامش. اتاقی بزرگ و نورگیر و من را به اتاقی می

 که دکوراسیون کرم و سفیدش بیشتر آن را روشن کرده. 

  _ زهرا! عسلم بیا مامان جان استراحت کن. 

جا هستند، های نخل همهکنم. درختپنجره رو به حیاط عماره نگاه می از  

ها تنگ شده، بغض  دلم برای خانه  ابوصانع تنگ شده، دلم برای همه  آن آدم 

  ام کند. نگاه مادرم غمگین است و نگران. خواهد خفهمی

    خوای بریم هتل؟جا رو دوست نداری؟ می_ چته، مامانم؟ این 

دانم که اگر این کار را کنیم توهین  قدر میم. دیگر آندهسر تکان می

  بزرگی خواهد بود. 

  رکانو دارن... پدر اَ جا، ذوق دیدنت شه همهکم صبر کن آروم می _ یه

  رو خیلی دوست داره؟  رکاندونستی که اَ خیلی دوستت داره... می 

 گوید. دانم برای سرگرمی من میدهم، میسر به نفی تکان می 

    ا؟_ زهر
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    نشینم، دنیا زیادی روی دور تند است.روی تخت می 

و از من قبول کن، مامانم. دوست  بهترین اتفاق زندگی تو بود، این رکان_ اَ 

چی... حتی زدیم، از همه داشتنش سخت نیست... ما قبالً خیلی حرف می

پسرایی که سر راحت بودن، از آدمای زندگیت، ریز و درشت... الن  

شه. حاال... مدل مام نشد چیز درست میدونم همه گی، ولی می چیزی نمی 

  مدل خودش. 

پذیرم که  کشم پشت به او. من هیچ حسی به کسی ندارم، فقط می دراز می 

    ها را روزی عاشقانه دوست داشتم.، آن هستند  ها گذشته  مناین آدم 

  کنی، مامان؟ _ زهرا؟ به چی فکر می

  اند. کالمی من خو گرفته ها هم با بیدیگر حتی آن دهد. دفترچه را دستم می

  خواد برگردم به چند ماه پیش، تو ساحل.«»دلم می 

که  گویم با شیبان، بگذار همه فراموش کنند روزگار من را. نه اینتهش نمی 

عشق باشد نه! آن روزها با او آرامش داشتم، او بهترین دوست من بود،  

  مادر و یک خانواده  غریبه. حاال من هستم و یک شوهر و 

  _ تو عاشقش نبودی، بودی؟ 

    نشیند.آورم، او کنار من روی تخت مینگاه باال می 

  »نه.«

هایش،  دلم حتی برای آن جمیله  حسود هم تنگ شده، برای ثمینا و شیطنت 

  برای خاله و ابوصانع. 
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شی، قول ی شد موند، برگردیم تهران بهتر مدونم. اما نمی _ دلتنگی، می 

  دم. می

  

 رکاناَ 

   

کنم، قرص آرامبخش خورده است. شاید تصمیم  ملحفه را رویش مرتب می 

شوم. چه  اشتباهی بود آمدن به کویت، او خوابیده و من به او خیره می 

ام. خانه ساکت است، قرار نبود  روزهایی آرزوی چنین چیزی را کرده 

خالد، پدرم  روشنی شیخبرای چشم همه مهمان بیاید برای دیدن او. بیشتر این 

    آمده بودند.

وقت اوضاع مثل قبل  دانم هیچ بازش یعنی عمیق خوابیده. می دهان نیمه 

نخواهد شد. زهرا فقط یک قالب و طرح است از دختری که اولین بار او  

را در یک کافه دیدم، دختری که عاشقش شدم ظاهرش شبیه این دختر  

کنم که چشمانم خسته قدر نگاهش می. آن خواب من استغنوده در تخت

دارم، طرح کشیده، ساحل  ست. برش می اش کنار پاتختی شود. دفترچهمی

دریاست و دختری کنار آن و... یک پسر با دشداشه. شک ندارم خودش را  

دانم چه چیز  تأثیر است. نمیها نیز بی کشیده و شیبان را. حتی ساییدن دندان 

  گوید عاشق او نیست یا این نقاشی را. ی که مرا باور کنم، این 

 کنم، مرد با فاصله ایستاده و دختر نشسته است.باز نقاشی را نگاه می 
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زنم. آخر من باید چه کنم با زنی که  اش را کنار می موهای روی پیشانی

شناسم؟ زنی که من در قلبش نیستم، فکرش دیگر با من نیست،  دیگر نمی 

ای هستم که  بینم که در نگاهش غریبه ست. می دیگر از آن طراوت خبری نی

ای که  به حکم شرع و قانون شوهرش هستم و او سکوت کرده. غریبه 

    گذرد.دانم هنوز چه در ذهن او می نمی 

  شوم تا به دیدن پدرم بروم، باید با او حرف بزنم حاال که تنهاست. بلند می 

یکی را از زیر در داخل  کنم، یک کلید برای خودم و در اتاق را قفل می 

های احمد هنوز پر از کینه  فرستم، دیگر به هیچ آدمی اعتماد ندارم. نگاهمی

کند تا صفیه را برگرداند. کمی حالش بهتر  است، محمد گفت که اصرار می 

ست که حالش بهتر  شده، بعد از قتل فاضل او دیگر خودش نبود، چند وقتی 

  است و به خانه آمده. 

  ست، به شیخ بگو صفیه رو برگردونه. ده _ زنت که زن

  صدا و تاریک. گردم. شبیه سایه است، بی برمی 

جاست که باید _ صفیه از تو طالق گرفت یادت رفته؟ اون، جاش همون 

  ست، احمد. ربطی به صفیه نداره. باشه، زنده بودن زهرا معجزه 

  کند. زند و فاصله را کم می نیشخند می 

تکه تحویل گرفتم، زنم از درد و غصه طالق گرفت، حاال  و تکه _ من پسرم

طرد شده و تبعید شده... دیگه گذشته دوران شیوخ. بگو برش گردونه... ما  

  خوایم بازم با هم زندگی کنیم. می
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ام، البته او خودش برید رشته  انس و الفت  هاست بریده از احمد دیگر مدت

  برادری را. 

دونی که عرب  خالد تموم شده. می ه دوره شیخ _ باشه، برو بیارش حاال ک

اگر شیخ و عشیره نباشه دیگه عرب نیست، ابوفاضل. اما زنده بودن و  

کشه به لطف ابواحمده،  نبودنش پای خودت... اگر صفیه هنوز نفس می 

  و داشتم. دونی حق خونش ریختم و خودت میو می وگرنه که من خونش 

فه از این رفتارهای تکراری او را پس  رود و من کالام می دستش به یقه 

    زنم.می

حوصله و وحشی شدم. دست از این قبل نیستم، بی  رکان_ احمد! من دیگه اَ 

  کینه بردار، دست از صفیه و خاندان ابوهانی بردار... 

  رود. ای زشت عقب میبا خنده 

پا کردی نور  _ دست بردارم؟ شما باعث بودید، تو... تو، این آشوب رو به 

    دیده...

 جا برای زهرای من امن نیست. رود. این خندد و می می

  جا بمونه، اما دلش نیومد رهاش کنه. پدر گفتیم نباید این  _ به

هایش،  کنم، مشغول هرس کردن گل رز ابواحمد را میان باغش پیدا می 

  آورد، پشتش به من است. یاد مادرم کاشته. سر باال نمیها که به همان

  جا غریبه. شه این ! چرا پیش زهرا نماندی؟ بیدار میرکان_ اَ 

  ام. دیگر ظرفیت مشکالت جدید را ندارم. د کالفهاز رفتار احم
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    جاست؟داره، چرا این وقت دست از کینه برنمی_ ابوفاضل هیچ 

  کند. ها را بررسی مییکی بوته یکی

_ تو از زهرا دست کشیدی؟ نه... احمد حتی اگر بشه ضحاک باز هم پسر 

  تونم دورش کنم. نمی . خلف نیست، اما... باز هم تو این وضع رکانمنه، اَ 

که او را طرد کرده بود؟ انگار ندید  کنم، مگر نه اینشوکه به او نگاه می 

  کند نگاهش پر است از درد و غم. خواند. وقتی نگاهم می فکر من را می

که بیرونش کردم زنی داشت و فرزندی، حاال نه زنی هست و نه  _ وقتی

از اون جز زبانش شری به تو   راهی... نترسفرزندی... نه حتی حال روبه 

  رسه. نمی 

کنم، او تصمیمش را گرفته است. من هم قرار نیست در این  سکوت می

کنم، شاید کمی آرامش کنار زهرا باشد. هر چند خانه بمانم. عزم رفتن می 

  اگر افکارم من را رها کند. 

  یدی؟ ها به آرامش رس _ برای این آمده بودی...؟ بیا کنارم... بعد از مدت 

  رود، سینی میوه و شربت و شیرینی روی تخت است. سمت تخت می به

    فهد و فهد نیستن؟_ ام

دانم برای کاری به  شود، سعید را که می از لحظه  ورود نبودشان حس می

  ریاض رفته است. 

گردن، به منزل ابوقاسم رفتن، حال مساعدی نداشت... جز _ فردا برمی 

  شت. فائزه خواهری که ندا
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برد و یک  خواند. انگوری به دهان می فهد را به نام می اولین بار است که ام

  گیرد. خوشه هم سمت من می

  _ هنوز که درد داری نور دیده...؟ صبور باش. 

  کنم. دستش را رد نمی 

زنه، من رو یادش  _ بعد از این همه مدت پیداش کردم، اما حرف نمی

  ه... چکارش کنم؟ نیست... دل به کسی دیگه داد

    کند.در سکوت نگاهم می

های ظالمی هستیم... شکارچی زاده شدیم، بهترین صید  _ ما مردها عاشق

خواییم، دست خودمون نیست، صیادیم... صبوریم به وقت شکار...  رو می 

بدتر که عاشق صیدمون باشیم... این قانون طبیعته... صید خوب راحت  

شه... حاال که پیداش کردی  شکارچی نمی، شکار عاشق میاددست نبه

دست بیاری، شکارت رو اگر صبوری کن، این تویی که باید اون رو به

  ش نکن، بگذار به بودنت خو بگیره، رامت بشه. داری، خسته دوست

  چیز سخت شده. _ همه

  خندد. آرام می 

شینی و چشمات دنبال زهرا و  جای من میرسه که همین _ یک روز می

کنی، پسر. یادت نره که قول دادی یک رعنا  رعناست، از دیدنشون حظ می 

  به من بدی. 

  کند. راحتی دلم را سبک می همین و به 
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    دونید چطور امید بسازید._ شما می

، پسر من و رعنا... مادرت یک عشق داشت. پسر عموش، دل  رکانی_ تو اَ 

دی ه جانت رو براش می بهش داده بود از بچگی... درد داره وقتی زنی ک

و  ای رو بیاره... شبی که تو خواب اسم من شب تو خواب اسم مرد دیگه

آورد تا صبح مثل مادر اون رو به بغل گرفتم، از ذوق... اون شب تمام 

هات نداره دردها رو همون یک اسم شد دوا... به مردی که سهمی از داشته 

نیست و نخواهد بود،   . چون اهمیتی نداره، شریکترکانحسودی نکن، اَ 

  این رو با محبت به زنت بفهمون که تو تمام داشته هاشی. 

.........................   

 کند، حتی برای شام هم بیدار نشد. افتاده خروپف می  وریسرش یک 

  شود. هایش باز میکنم. الی چشمخیره نگاهش می 

  ! اَرکان_ 

گرفتم حتماً روی زمین  را نمی پرم که اگر خودم چنان از تخت می آن

افتادم. مطمئنم زهرا بود، اما خواب است، او در خواب نامم را صدا  می

ترسم صدایش کنم و وحشت کند. خیره به  زند! می کند، حرف می می

بار بود،  های روشن، اما فقط همان یک نشینم با چراغ خواب هایش می لب

خواهد به  ام، دلم می زدههیجان  گردم، اسناد پزشکی او،دنبال چمدانم می به

ست  چند روزی  ،اتاق مادر و پدرش بروم و بگویم چه اتفاقی افتاد، هرچند
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ایم، اما شریک این لحظه بودن حق  من و منصورخان سر سنگین شده

 هاست. آن

ها را باید به یک  گذارم، فردا آن اش را دم دست میمدارک پزشکی 

م و باز خیره به او که شاید  کش متخصص نشان دهم. کنارش دراز می 

  روم. تکرار شود اما بخواب می 

کند. صبح به کسی حتی به خودش  هدف به در و دیوار کلینیک نگاه می بی

خواهم برای کسی ایجاد امید کنم. عاصم یکی هم اتفاق دیشب را نگفتم، نمی 

ست از کانادا به کویت  از دوستان دور و قدیمی من است که چندماهی

برگشته، تخصص مغز و اعصاب دارد و این سعید بود که نامش را صبح  

  برایم پیامک زد. 

  جاها رو ببین... _ این 

  یکی. دهد، یکی ها نشانم میهایی را از روی سی تی اسکن و عکسقسمت

ده از عمل... که نشون می از عمل، بعد ها مربوط به قبل هست قبل _ این 

آسیب شده... باید دوباره این آزمایش و سی   خیلی سریع شروع به ترمیم

ها انجام بشه... اما این فراموشی و از بین رفتن گفتار مربوط به ضربه  تی

نیست، شوک شدید و طبق این مدارک نرسیدن اکسیژن و تقریباً خفگی و  

سطح پایین اکسیژن خون هم بوده... بذار نتایج رو ببینم ... ممکنه  

  مؤثر باشه.  کاردرمانی برای کالم هم
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کند، دستش سرد است، انگار در این مکان زهرا در سکوت فقط گوش می 

  نیست.

  این حال او کالفه کننده است، از زندگی بریده؟ 

  _ زهرا؟!

  گذارم.گردد، دفتر و مدادش را روی پایش می سمتم میچشمانش به 

  خوای برگردیم جزیره؟_ برام بگو چی شده؟ می 

  . لرزدهایش می لب

  جا که هیچ آدمی نباشه.«و ببر یه »من

آید، صحراست. هرچند گرم است و سوزان، اما  که به ذهنم می اولین چیزی 

  سکوت صحرا و آرامشی که دارد شاید برای او خوب باشد.

از این اتفاق بهت قول داده بودم که ببرمت، من  برمت صحرا، قبل _ می

نظرت من رو  هاست ندیدمش... به مدت یک شاهین دارم... یک شاهین که 

 شناسه؟می

اومدی تو زندگیم   ،تو   ،اسمش دلبازه، زیباست. پیش برادرمه... از وقتی

  حتی دیگه دلباز رو هم یادم رفت، تو جای همه رو گرفتی. 

شود،  بوسم، مانعم نمی زند، اما واقعی نیست، پشت دستش را می لبخند می 

خواهد یا نه، جرأت  دانم من را می ی او برایم گنگ و مجهول شده، نم

  پرسیدنش را هم ندارم. 
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منیر حرف بزنم، با منصورخان برگردن تهران، مام چند وقتی  _ بذار با ماه 

    سروصدای آدما... دوست داری؟ریم جاهای خلوت، بی می

  دهد. نویسد و دستم می چیزی می

یه خونه هستم،   و گفتم؟ دیشب خواب دیدم، توی»من واقعاً دیشب اسمت 

  گشتم.«داشتم دنبال تو می 

داند با این حرف چه نوری به دل غمزده و از توان افتاده  من  آیا می 

کنم.  اش را غرق بوسه می شوم و پیشانی سمتش خم می اختیار به دهد؟ بی می

  آید بیرون. شود میان گلویم حرف نمیبغض حباب می 

گردیم، خنکی کولر ماشین را می   هاکنم، کمی خیابان ماشین را روشن می 

    برعکس هوای بیرون است.

جا جاهای قشنگ و تفریحی زیاد داره،  خوای بریم بازار؟ این _ می

    زهرا.

  گیرد. سمتم می دفترش را به 

  »یه روز دیگه، همین چرخیدن خوبه.«

شود به یک رستوران برویم، قبالً او  برای ناهار باالخره راضی می 

نشینیم. با این شال و لباس  بی را دوست داشت. روی تخت میغذاهای عر

    های عمانی را به تن کرده.شبیه دختران عرب شده، همان لباس 

  _ دلم برای لباس پوشیدنت مثل قدیم تنگ شده. 

  ها مسافرند. رستوران همیشه شلوغ است، خیلی 
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  رویم نشسته. روبه 

  _ حبیبتی! بیا کنارم. 

شود من پیشروی کنم، کاش حد و حدودی  کند باعث می مخالفتی نمی که این 

  قدر درگیر آن نباشم. کرد تا این معین می 

  »ما قراره چکار کنیم؟«

.................   

_ مطمئنی زهرا مشکلی نداره؟ یعنی... هیچ تعریفی از رابطه خودتون  

  کردین؟ 

د، این مدت چندبار  کنزند، منصورخان سیگاری روشن میعصبی قدم می 

    کشد.ام سیگار میدیده 

_ تعریفی نداره، مامان. زهرا تا وقتی چیزی یادش نیاد، یا حداقل خودش  

  کنیم... نخواد ما فقط کنار هم زندگی می 

  تونی تحمل کنی؟ _ تا کی...؟ تا کی می 

باالخره بعد از چند روز من را مستقیم مورد خطاب قرار داد، از آن روز  

  ایم. در خانه  ابوصانع دیگر حرفی جز سالم و احوالپرسی نداشته 

تونم دیگه تنهاش بذارم... باالخره که  _ شما چه تصمیمی دارید؟ من نمی 

  جور نخواهد موند. این 

  رود. منیر نشسته و او راه می حاال ماه
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جور تنها بذاریمش؟ من به این مردم، اعتمادی _ ما پدرو مادرشیم، چه 

های این خونه این  گم... آدم گه نباید بگم، اما من می . منیر می رکانرم، اَ ندا

تونم قبول  بال رو سر ما آوردن... زن برادرت، دختر عموی تو... من نمی 

  جا هم نباش. کنی این جا بمونه... اگر ایران زندگی نمی کنم زهرا این 

ه آن فکر رحمانه و تلخ است، اما واقعیت. خودم نیز بهایش بیحرف

  گوید. رحمانه می که منصورخان چنین بی ام. اما این کرده 

تقصیری نداره، حتی پدر و برادرهاش... بهتره   رکان_ منصورجان؟ اَ 

  همدیگه رو نرنجونیم. 

های های کوتاه نخل روم، زهرا روی تخت زیر درختسمت پنجره می به

  ک. کند، دم غروب است و هوا خن زینتی نشسته و نقاشی می 

  خواد... _ زهرا جای آروم می 

که از آن شوم، قبل زده میرود وحشتسمت زهرا می با دیدن احمد که به 

  دوم. سمت بیرون می حرفی دیگر بزنم با یک عذرخواهی به 

  

 زهرا

   

نظر  که لبخندی که روی لب دارد مهربان به کند با این با دیدنش تنم یخ می 

  گذارم. زغالم را کنار می رسد. کاغذها و می

  _ سالم، زهرا. 
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  گردانم دنبال یک کمک. زند. چشم میبه انگلیسی حرف می

    زنم.ترتم...بهت صدمه نمی ترسی؟ چرا...؟ من برادر بزرگ_ از من می 

    شوم.نشیند. کمی آرام میوری می روی تخت یک 

ری تو این اتفاق  متنفرم ولی با تو مشکلی ندارم، من تقصی رکان_ از اَ 

  ... رکانندارم... ولی... اَ 

  آید. های کف حیاط می های محکم کسی روی سنگصدای قدم

  _ زهرتی؟! 

  گیرم. با شنیدن صدایش انگار جان می 

    _ ابوفاضل!

  زند. شود و نیشخند می مرد بلند می 

  _ نگهبان بیار براش از ترست. 

    یشان فرق دارد.هافهمم، هر چند لهجه کمی عربی می 

  ترسم، نزدیک زهرا نشو... _ من از کسی نمی 

چیز را مخفی خندد، نگاهش پر از نفرت است و او هیچ ابوفاضل می 

  کند. نمی 

  گفتم اعتماد نکنه به تو... تو باعث این همه رنجی به اون. _ داشتم می 

  کند. رو در روی برادرش ایستاده. دست به سویم دراز می  رکاناَ 

بینم  کشی، احمد. ولی حاال می سوخت به دردی که می_ رنج؟ قبالً دلم می 

  شاید برای ذات پلیدیه که داری، برادر... 
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 _ احمد؟! 

صدای محکم پدرشان است که ایستاده کنار در ورودی ساختمان، معلوم  

  است تازه از بیرون آمده. 

  _نور دیده، پدرت اومد. 

های تند خودش  شوم. منصورخان است که با قدمتقریباً پشت او مخفی می 

هیچ اخطاری  است، بی  رکانرساند، اما انتهای مسیرش سمت برادر اَ را می 

  گیرد. اش را مییقه  دشداشه

  کشمت. کینه داری، به دختر من نزدیک نشو وگرنه می  رکان_ تو، از اَ 

ام قبالً. آید، فریاد زنی دیگر که او را ندیده صدای منصور گفتن مادرم می 

    کشد.من را عقب می  رکاناَ 

    _ ابوزهیر! آرام باشید.

شود،  آیند، غائله ختم می و مرد جوانی که کنارش ایستاده جلو می  رکانپدر اَ 

    دانم.نمی به خیرش را  

 _ با من بیا، زهرا بابا. 

  فاضلکند بروم. من از ابوخورد، اشاره می گره می  رکاننگاهم به نگاه اَ 

هاست  اش را مدت باره از آن کینه برای مردی که صبوریترسم و یک می

ای که حتی دامن من را هم  شاهدم. باید یک روز بنشینم و به حکایت کینه 

  گرفت گوش کنم. 
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ام و شاهد بحث آرام مبل راحتی اتاق مادرم و منصورخان نشستهروی 

شایستگی  رکانگوید اَ ها هستم برای تصمیم در مورد آینده  من. مادرم میآن

داماد خوبی برای اوست چیزی نیست   رکانکه اَ مراقبت از من را دارد، این 

  که نتوان فهمید، اما منصورخان حال دیگری دارد. 

. الن دیگه بحث زهرا نیست، بحث همه   جانم منیر_ درست فکر کن، 

و ببین، زهیر چندماهه پدر  جور از هم پاشیدیم، دخترمون ماست... ببین چه 

مونه ایران، زورش  نمی  رکانمست...؟ اَ و مادر نداره آواره  خونه بقیه 

  کنیم...؟ بیا تا زهرا دل نبسته برداریم و بریم... 

  گوید. مادرم میان گریه می 

جور  وقت چه_ کجا ببریم؟ زنشه منصورجان، اگر زهرا یادش بیاد؟ اون 

    بینی روی چاقوی دو دم موندیم؟چیزو درست کنیم؟ نمی خوایم همه می

انگار که نیستم، شاید هم من را گوشه  اتاق فرورفته در مبل چرم فراموش  

زش  دهد، دلداری یا نوااند. منصورخان شانه  مادرم را ماساژ میکرده 

  هم بسیار عالقه دارند. ام که به دانم، این را فهمیده نمی 

دونی که قسم خوردم برات... الن من  _ زهرا کم از زهیر نیست برام، می 

  تونه از پسش بربیاد... مرده می  رکانبرام زهرا مهمه، اَ 

خورد و کمی بعد او با آن قدوباالی بلندش داخل  چند ضربه به در می 

داند این جلسه  جدایی یا ماندن ماست؟ یعنی اگر یادشان می شود، یعنی  می
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خواهم؟ اگر بپرسند حتی  پرسند که چه میبیاید که من هم هستم، از من می

  دانم چگونه باید انتخاب کنم. نمی 

خواستم بشنوم، اما شنیدم... منصورخان! اگر قرار بود از پس دوری _ نمی 

    شدم...؟از این پشیمان می  نظرتون نباید زودترزهرا بربیام به 

آورد و  رود، یک لحظه سر باال می شمارم، که راه می هایش را می قدم

دانم حالتم چگونه است  بیند. نمی انگار تازه من را کز کرده گوشه  مبل می 

شود، زانو  آید و پاهای بلندش تا می شود. جلو میکه نگاهش آشفته می 

قبل شده اما هنوز هم زیادی مردانه است،  هایش بلندتر از زند. ریش می

  جذاب. 

  خوای من نباشم؟ _ تو هم می 

شود. حتماً تر می تر و جذاباین صدا و لهجه هر روز برایم جا افتاده 

خواست  از آمدن او دلیلی داشتند، حتماً زهرای درونم می هایم قبل خواب

افتد،  نتظرم می خواهد. نگاهم به پدر و مادر م بگوید که این مرد را می 

چرخد سرانگشتانم.  کنند، روی صورت او می دستانم اما راه را پیدا می 

    هایش حس کند.خواهد با دست مانند نابینایی که می

  _ای خدا... 

خواهد این  ست. او نمی این منصورخان است که گویا از چیزی شاکی

ترسم، از ا میجترسد، من هم از این دانم میرابطه ادامه داشته باشد. می

  هایی مثل ابوفاضل. آدم
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درخشد، از اشک یا ذوقش را فرصت ندارم بفهمم، بلند  می رکانچشمان اَ 

  شود. می

    کند.اش را صاف می دشداشه

اند، این های خلیج قشنگحتی بدون سربند و عگال هم قشنگ است، عرب

    گفتند.های دیگر میرا همیشه جمان و زن 

که اذیت بشه قول  ترسین از اینزهرا انتخاب کنه، اگر می _ بذاریم خود 

جا موقته، باور کنید... اگر  که دوست نداره نگهش ندارم، این دم جاییمی

گیرم برای تهران، من و زهرا چند روزی  رضایت بدید برای شما بلیط می 

  آیم تهران... ریم صحرا، بعد می می

ام است، اما  دانم ناپدری می منیر به منصورخان است،نگاه مضطرب ماه 

انگار کم از یک پدر نگرانم نبوده. چشمان او روی من است، چیزی را  

  خواهد بیابد. گویا می 

  ذارم، به هر قیمتی. خوای بمونی نمی می ن راحتی، بابا؟ اگر  رکان_ تو با اَ 

شود، عاشقش نیستم، حسی که کشیده می رکاننگاهم از پایین به صورت اَ 

به او دارم بیشتر یک منبع اطمینان است، یک مرد آرام و مهربان. الن  

ست، ام خیلی فرقی ندارد، حسم به همه یکی یا خانواده  رکانبودن با اَ 

  آشناهای غریبه. 

  گیرم. شود را به دست می رویم گرفته می دفترچه و قلمی که روبه  
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کردین باید  همچین شرایطی داشت فکر می  جان دین و منیرشما اگر بو»

  چکار کنن؟ با شما باشن یا شما رو ترک کنن؟«

است   رکانکه مادرم طرف اَ دهم، شاید این یادداشتم را به منصورخان می 

  شود به او اعتماد کنم. بیشتر باعث می 

 گیرد و رهاخواند. نفسی عمیق می خواند و دوباره می در سکوت می

    کند.می

! تو قول دادی که مراقبش  رکان ! وسایل رو جمع کنیم. اَ جان _ منیر

باشی... قبالً هم قول داده بودی... اما انگار مادر و دختر به تو اعتماد  

دارن، زندگی تو و من ارتباط محکمی داره، تو مردی و منم یک خانواده  

گر احساس خطر هاست و امنیتشون... پس ا م حمایت از اون دارم، وظیفه 

  تونم ساکت بمونم... کنم نمی 

اند شبیه دو نفر که  گذارد، شده می رکاناش را روی سینه  اَ انگشت اشاره

 خواهند دوئل کنند. می

_ منصورخان، بذارید من زندگیم رو جوری برنامه بریزم که امنیت و  

راشدم، یک عمر خودم با   رکانآرامش زندگی شما هم برقرار باشه... من اَ 

  جا رسیدم. چنگ و دندان تا این 

...................   

  و محکم بگیر. زهرتی، من   _
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تر های بزرگهنوز حرفش تمام نشده موتور چهارچرخ را با آن الستیک 

های صحرا  خندد. شنکشم و او می اندازد، جیغ می از حد معمول راه می

های ام تپه که پشتش نشسته هرانه درحالیشوند و او ماجا پخش می همه

کند، نفسم از این هیجان بند آمده. صبح چند  کوچک را باسرعت طی می

چادر برپا شد، هنوز آفتاب نزده بود، تمام مسیر را خوابیده بودم. قرار بود  

خالد اعالم مادرم و منصورخان به تهران برگردند اما دیروز صبح شیخ

برای تفریح به صحرا خواهیم رفت و من تصورم مدت دو هفته کرد که به 

های مخصوص صحرانوردی هرگز آن چادرهای مجلل و وسایل و ماشین

نبود. قبالً شیبان و خاله و بقیه اطرافیانم در جزیره درباره   

تواند  که چقدر می صفاری)صحرانوردی( بارها حرف زده بودند، اما این 

،  رکانه چند چادر برای من و اَ کجالب باشد را امروز درک کردم. زمانی

های اجدادیشان بنا شد، وقتی چند  خالد، پسرها و پدر و مادرم در زمینشیخ

ها، چنین نزدیک  شتر و اسب هم همراهمان آوردند و من از حضور آن 

ها برای من و مادرم بیش از همه شگفتی  زده بودم. اما انگار این هیجان

    داشت.

  _ حبیبتی! 

شنوم، کم مانده از هیجان این سرعت و زبردستی یش را می سختی صدابه

شود آن مرد جدی و آرام  در راندن موتور به حرف بیایم. باورم نمی  رکاناَ 

  چنین راحت و پرشتاب باشد. بتواند این 

@Vip_Roman



    لرزد.ایستد، زیر تیغ آفتاب. تمام تنم از هیجان میروی یک تپه می

  _ دوست داشتی؟

کند من هم پایین  تر از آفتاب. کمک می درخشد، بیشمی صورت و نگاهش  

  ها تقریباً همه جای لباسمان هست. کند، شنبیایم. سربندش را باز می

هایم به خنده باز است. نفسم به شماره افتاده. دست سایبان از هیجان لب

  شود. کند و به من خیره میمی

  م بدم. کردم دوباره این کارو انجاوقت فکر نمی _ هیچ

کنم که با ای نگاه می زده به پرنده آید و من وحشتصدای یک پرنده می 

که کاری کنم او یک دستش  از این آید. قبل می رکانسمت اَ های باز بهپنجه 

که  نشیند. یک شاهین! اینآورد و پرنده روی ساعد او میرا باال می 

نم، اما از نزدیک  داها عالقه  زیادی به شاهین و شکار دارند را می عرب

    ندیده بودم.

  . میاد  _ نترس، عزیزم. گفتم که دلباز هم میاریم، خیلی وقته دنبالمون

  رکانکنند، تصور اَ بازی میبوسد، انگار با هم عشقصورت پرنده را می 

  رود. اش می در این شرایط سخت است. پرنده روی شانه

ای دم مرگ بود از یک پرنده فروش تو ابوظبی  _ خودم وقتی جوجه

تر... خودم تربیتش  خریدمش، داخل قفس رو به مرگ بود، از همه کوچک 

  کردم... مگه نه، دختر؟ 
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ای ه زند و پرنده به لحظکند. سوت خاصی با دهان میپرنده را نوازش می 

  توی آسمان است. 

  کنه. _ بیا بریم، آفتاب اذیتت می 

هایم را دور تن خودش چفت نشینم. دستکند و دوباره ترک او می کمک می 

  ترین تماس ما طی این مدت. کند. نزدیک می

حس راحتی دارد این آدم، یک اعتماد. نگاهش گرم است و رفتارش 

دوست داشته که من هم  صبورانه. حتماً زهرای قبلی او را خیلی 

ام. انگار نه انگار چند روز پیش برای شیبان  زودی با او اخت شده همین به

ها اش ماتم گرفته بودم. شاید حق با مادرم بود که گفته بود این و دوری 

واقعی نیست، گفته بود وقتی دل در گرو داشته باشی نیاز به حافظه نیست،  

شود به آن دلبر. صورتم را  می یابد و قفل کند، می روحت جستجو می

کم  کند تغییر حالم را که موتور کم دانم حس می چسبانم به کمرش، نمی می

هایم شود، پشت یک تپه ماهور. دستاز چادرها از سرعتش کاسته می قبل 

    ام.که من هنوز نشستهگردد، درحالیجا برمیکند و همان را آرام باز می

سوز تیغ آفتاب است یا چیز دیگری. اما   دانم ازنگاهش تب دارد، نمی 

    هرچه هست، مثل همین آفتاب باالی سرمان داغ است.

ام، تشنه    دونم زوده، اما... مندونم که نباید این کارو بکنم و می _ می

  بار ببخش... زهرا. فقط همین 
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هایش  وهوای حرفش هستم که دستهنوز میخکوب آن حال دگرگون و حال 

رحمانه و پرعطش من را  هایش که بی ور صورتم و تری لب شود دقاب می

هایش و من را به آغوش  رود دستبوسد؛ پر نفس، پر خواهش، پیش می می

ترسم، بوی نفسش زیادی  ام، اما نمیخورم، شوکه گیرد، تکان نمیمی

گیرد لب و زبانم را، آن حکمرانی  هایش که به کام می آشناست. بازی لب

اش شود آغوشش و سرم روی سینه چنان تنگ می هش آنها و تن، و ت دست

هایش سنگین و عمیق  که شاید بتوانم درک کنم درد این مرد را وقتی نفس 

هایم شود و هر آن منتظرم منفجر شود بغضی که دارد. دستدم و بازدم می 

ست، صورتم به سینه   پیچد، انگار یک واکنش عادیاراده دورش می بی

هایش کشد تا ریتم نفس شود و کمی طول می قفل می اش ستبر و مردانه 

شود حسن که نگاهم کند میآن زند بیای که روی چشمانم می بازگردد. بوسه 

گردد و  هیچ حرف و نگاهی برمیختام برای این جوشش احساسات. بی

 افتد. کند و راه میدستان مرا دورش سفت می 

رود و من هزار  فرو می که او در خودچیزی نشده، جز این انگار که هیچ 

کنم، وقتی پیاده  هایش را مرور میهزار بار بوی او را، صدای نفس 

شود و سپارد، وقتی دور می فهد و مادرم میشویم و من را به دست ام می

شمارم و نگاه روی  را می  شهای کشیده و سنگین من از بین دو زن قدم

کنم؛  شود و فکر میاش که باز مزین به آن شاهین است کشیده می شانه
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وقت فکر نخواهد کرد که من این لحظه چقدر با او ماندن را  هیچ  رکاناَ 

 کنم. طلب می 

هایشان  کند. پسرها هرکدام به نوبت اسب خورشید از وسط آسمان افول می 

کند سوار شتر شوم، اما فقط یک  دهند، حتی محمد اصرار میرا نمایش می 

فهمم آید، ندید هم می ست که سکوت کند. نزدیک من نمی کافی رکاننگاه اَ 

ام مچاله  کنم چیزی درون سینه کند و من هربار احساس میعمداً دوری می 

شکند. صدای خنده  فهد و شوخی  اش دلم را می شود و سردیمی

کدام سکوتی را که  برادرهایش، آب کشیدن و آب بازی کنار چاه آب، هیچ 

های سربه فلک زند، درخت کند. مادرم حرف مینمی  میان ماست را پر

ها بلندتر از جزیره هستند،  جا درختکشیده  نخل برایش جالب است. این 

ست که با زبان خودش فهد زن دوست داشتنی شاید نژادشان فرق دارد. ام

کنند یک  کند ارتباط برقرار کند. کمی بعدتر پسرها شروع می سعی می

بار شیبان نشانم داد، در آن فیلم یک بچه شتر را  یک گودال کندن، این را  

ها چیز افتد به شترها، غیر از آنکردند، چشمم می داخل زمین کباب می 

ترسم از آن نعره  هنگام  چیزی نشده می دیگری نیست و من هنوز هیچ 

    ذبح.

اند پای تنور  فهد و یکی دو زن دیگر که برای کمک آمده مادرم با ام 

رود و خواهند نان بپزند و غذا. هوای بیابان رو به سردی می می نشیند.  می

    کنم.من بیشتر از همیشه احساس تنهایی می
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  _ عروسم؟ 

  خالد جا باشد. صدای شیخروم شاید کمی تنهایی در آنسمت چادرمان میبه

ای سفید و  کند. انتظارش را ندارم که پیرمرد با دشداشهمیخکوبم می 

  ری و آن نگاه نافضش ایستاده باشد. کاعصایی کنده 

  شود. تر میدهم و لبخند او پررنگ سر تکان می

  خوری، عزیزدلم؟ _ با من قهوه می 

ست، قهوه خوردن با کسی نهایت لطف و  ادبی دانم اگر رد کنم بی می

  ست. دوستی

  کند. یک دستش را باز می 

  هستی؟ قدر غمگین چرا جا ببینمت... این _ بیا این 

ترین خیمه  سمت بزرگاندازد. به روم، دستم را دور بازویش مینزدیک می 

  کند. هدایتم می 

  _ بیا، زهرا جان. حاال که کسی نیست، پدر و دختری خلوت کنیم، نور

  . دیده

 زند.راحتی حرف میچقدر خوب است که او فارسی را به

آن پر است از  کند، داخل سمت چادر بزرگش راهنمایی میمن را به 

های زیبا و زیراندازهایی جای صندلی، چادر ما هم میز  ها و بالشتفرش

    های مسافرتی و دو تخت مسافرتی کنار هم.دارد و هم صندلی 
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آید. قهوه بین مردمان ایم که یک خدمتکار با دله  قهوه داخل می هنوز ننشسته

خاصی و برای من  زبان جای خاصی دارد، حتی نوشیدنش رسومات عرب

دانم  کند. که حاال می تر است چرا که حس خاصی را درونم ایجاد میخاص

ام و قهوه درست از این خودم یک باریستا بوده دلیلش این است که من قبل 

کردم و این شاید یک نقطه  امید بود برایم. هرچند، چند روز پیش که  می

تر در یک نقطه  نورانی به دکتر گفت در خواب نامش را صدا زدم  رکاناَ 

چیزی نگفت، حتی به مادرم و من  خانه  امیدم ایجاد شد. هرچند دیگر هیچ

فکر کردم شاید خودش هم فکر کرده خیال بوده. اما من هنوز امید دارم که  

  ها و بقیه  کارها امیدوارکننده باشد. اسکنتیجواب این سی 

  جا، پسرم. خوش آمدی. _ بیا این 

 ت، نکند من مقصرم برای بوسه  امروزش؟ یا چیزینگاهش گذراس 

حد دوری و ناراحتش کرده و من باعثش بودم؟ غیراز این، دراین 

  اعتنایی ابداً دلیلی ندارد. بی

دارد، سینی شیرینی و  نشیند، دستار از سر برمیخالد می طرف دیگر شیخ

    ای که دله را به دوش دارد.های کوچک قهوه و خدمه استکان

    جا رو دوست داری، زهرا؟_ این 

دهم. اما او  کنم و سری به تأیید تکان می می  رکانام را معطوف اَ نگاه شاکی

اش است. من اما بو و طعمش را دوست بازی با استکان قهوه    مشغول

    کند.های جزیره فرق می هایش با قهوه دارم، ادویه 
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سمان صحرا حتماً برای  رید گردش...؟ آ! چرا با زهرا شب نمی رکان_ اَ 

  اون جذابه. 

آید، ناراحت است و غمگین. استکان قهوه را دو  نگاهش با تأخیر باال می 

  کشم. خواهد، اما من دومین را هم سر میدهد یعنی دیگر نمی بار تکان می

  _ فکر نکنم زهرا بیاد، امروز خسته شد. 

شدت تکان  ست که سر به که اذیتش کنم یا برای دل خودم ادانم برای این نمی 

ام را  خندد و من دفترچهدهم و دست برای مخالفت با او. ابواحمد می می

  آورم تا بنویسم. بیرون می 

»من دوست دارم برم قدم بزنم، تو دوست نداری بگو پسرها من رو  

  ببرن.«

کنم، از اداهایش خسته و  رود. رویم را طرف دیگر می هایش درهم می اخم

    ناراحتم.

روی شبانه تا با من...  دن با برادرهام برن پیاده _ عروستون ترجیح می 

  بگید برادرهام ببرنش. 

  نشیند. خواهد بلند شود، اما دست پدرش روی پای او می ست، میعصبانی 

  ها دوست داره بره، حتماً رفتار برادرهات بهتر بوده. _ اگر با اون 

رادرهای او صمیمی شوم، خودش هم  ام که با باین مدت هیچ رفتاری نکرده 

نشیند و یک باقلوا در دهان  کند. می فهمم چرا چنین می داند اما حتی نمی می

  دست آورده. اش را به گذارد. باز هم خونسردیمی
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کردی که اگر  _ یک شب، به من زنگ زدی و خوب یادم هست گریه می 

زهورت زندگی بهت فرصتی دوباره بده، حتی یک لحظه هم چشم از 

  ... بیا... این زهرا، این فرصت... ناشکر نباش، پسر! رکانداری، اَ برنمی 

  _ بله، درسته. 

شوم و دفترچه را از روی پایش  کند، خم می فقط همین؟! سکوت می 

ام.  نیست، اما واقعاً کالفه و عصبانی  خالد کشم. حرکت مناسبی نزد شیخ می

    دارد.آن را از جلویم برمی  رکان ام که اَ سومین فنجان قهوه را خورده 

    کنه.روی نکن، عزیزم... قهوه زیاد تحریکت می_ زیاده

    کند.کلمه  »تحریک« را با غلظت بیشتری بیان می 

  شده باشه.  _ بلند شید برید و اختالف شما تا وقت استراحت تمام

گذارم.  کند، محل نمیشوم، آرام صدایم می از او من از جایم بلند می قبل 

ها که مشغول پخت غذا هستند، بوی  روم سمت چادر زنراست مییک 

    کرده و کبابی و نان.گوشت سرخ

  _ زهرا؟ چرا کبود شدی؟ 

مثل بقیه  آید، لباسش منیر را ببینم او به پیشواز می که من ماه از آنقبل 

    آید.هاست، به او این شال و لباس می زن

دانم نباید جلوی بقیه به او حتی اخم کنم، این آید. می هم داخل می  رکاناَ 

شود و غرورش را خواهد شکست، حداقل این  گران تمام می  رکانبرای اَ 

  ام. ها خو گرفتهها به رفتار آنمدت زندگی بین عرب 

@Vip_Roman



  _ چیزی شده؟ 

زند، نگاهش روی من قفل  لبخندی گشاده می رکانپرسد و اَ مادرم می

  فهمم ظاهرش را خوب کرده. آید. اما فقط من میشود، دستش پیش می می

_ من و زهرا گفتیم اگر غذا حاضر هست کمی با خودمون ببریم،  

  روی کنیم. پیاده 

ترسه، شب جا صحراست، زهرا از حیوون و جونور می_ تو تاریکی؟ این

  ه... خب ببرید تو چادرتون. سرد

خواهم تنها  دهم، که بفهمد با او موافقم، نمی منیر را فشار میبازوی ماه 

  دهد. باشیم. کالً به من استرس می

_ مامان، من تو این زمین اجدادی بزرگ شدم، کمی دورتر ایرادی  

  نداره. 

نند. فهد  کآید. پسرها سر چیزی بحث میوقال بیرون از چادر می صدای قیل 

دو نفری که انگار آید. بقیه هم، محمد و حنیف و یکی با سروصدا داخل می 

  پسرعموهایشان هستند. 

    سواری؟_ زهرا، با من میای ماشین 

  باره  فهد با آن هیجان، طرفی دیگر. طرف و پیشنهاد یک وقال یک قیل 

کند، یعنی نه. حتی نگفته هم این را از  با اخمی نامحسوس نگاهم می  رکاناَ 

 خوانم. نگاهش می 

  شم... بیا یار من باش. _ ما شرط بستیم که من برنده می
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بینم، که همراهش من را  میان سروصدای برادرها خودم را دنبال فهد می

تر از حالت  های پهنهای تویوتا با الستیک کنم، ماشین کشد. مخالفت نمی می

اند، در لحظه  آخر  دانم کی بقیه آمده عادی برای صفاری طراحی شده. نمی 

بینم که ایستاده، برخالف او  را کنار مادرم می رکانصورت عصبانی اَ 

    لبخند مادرم است.

  ببرم، ببخشید.  رکان_ پدر گفت تو رو از کنار اَ 

  رکانقصد آزار اَ  خالد کنم، شیخ زند و من شوکه به او نگاه میاستارت می

  را دارد؟ 

آید. همه در جا گاز سمت ماشین میبه  رکانبینم که اَ بندم، می کمربندم را می 

آید.  ها هم میها و شترها حتی میان صدای ماشیندهند، صدای سگ می

کند،  ارکان نرسیده، فهد مثل تیری از کمان رها شده شروع به حرکت می 

خورد چنین مهارتی در رانندگی داشته  رام نمی به آن جثه  ظریف و رفتار آ

ها شود، دیگر جلوی ماشینها روشن میهای باالی ماشینباشد. نورافکن

  تاریک نیست. 

  بریم. بوده، پس می  رکان_ فقط محکم بشین... معلم من اَ 

ها، که دانم موتورسواری ظهر بیشتر هیجان داشت یا این رالی ماشین نمی 

های  روند، جیغ هایی که به هوا می ست. شنمسابقه بر سر زندگی گویا 

 پسرها، اما فهد آرام و ساکت است.

  و دوست داری؟ من  رکان_ اَ 
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شوم، این سؤال آن هم در اوج رقابتشان؟!  زده به او خیره می شگفت

دوزد و فقط یک لحظه، صدای وحشتناک نگاهش را به چشمانم می 

چنان محکم من را به  ای و فهد. کمربند آن دفعهترمز یک برخورد دو آهن و 

  گیرد. شدت درد میکند که فقط گردنم به صندلی قفل می 

  _ خوبی، زهرا...؟ خوبی؟ سالمی؟ 

هایش در پی واکاوی من است. کند، دستفارسی و عربی را مخلوط می

گار با ست که انشوند، کمی جلوتر ماشین یکی از پسرهادرها سریع باز می

  آن تصادف کردیم، فقط گلگیر دو ماشین چنین صدایی را ایجاد کرد. 

    _ زهرا...؟ هل انتی بخیر؟)زهرا سالمی؟(

    کشد.لرزد. محمد است که سراسیمه من را بیرون می دست و پاهایم می

  _هل هی  بخیر؟)حالش خوبه؟( 

صورتم را چک  ام. محمد آید. از صدا و ضربه، بیشتر ترسیده حنیف هم می 

  کند. هایم را که حاال درد میکند، حنیف دست می

  کند. حتماً لحظه  ترمزگرفتن به داشبورد خورده. شدت درد میمچ دستم به 

کند،  زنند، فهد ایستاده و ناراحت نگاه می باز هم غلیظ عربی حرف می

آورد و دور مچم  نظرم فقط یک اتفاق بود. حنیف سربندش را در می به

شوند. محمد  ها میبندد. عیششان به جهنم تبدیل شد، همگی سوار ماشینمی

خواهم کنم، می کند، اما مقاومت می سمت ماشین خودش هدایت می من را به 

  با فهد بروم. 
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  _ تو امانتی، با من بیا. 

  زند. باالخره زبان مشترک حرف می 

شود، مال  بلند می ام. صدای گوشی ام را نیاورده دهم، دفترچهسر تکان می

روم، او داخل ماشین  سمت فهد میکند و من به محمد است، دستم را رها می 

  نشینم سرجای خودم. نشسته، من هم کنارش می 

  ترسی؟ _ نمی 

  کنم درد دستم را نادیده بگیرم و سر تکان دهم به نه. سعی می

  کند که برگردیم. محمد اشاره می 

  . کنهو می پوست من  رکان_ اَ 

دهم، فقط ضرب دیده  کنم. تا نفهمد نشانش نمی دست زیر آستین پنهان می 

  است. 

شب  ۱۰رود، ساعت از ست، چرا که کسی سریع نمی راه برگشت طوالنی 

گذرد، دیگر از هیجان خبری نیست. فهد ساکت پشت سر بقیه هم می

  کند. حرکت می

ته باش، لطفاً. هیچ  شد... برادرم رو دوست داش _ من نباید حواسم پرت می 

قدر عاشق زنی نبوده... وقتی نبودی  غیر از پدرم بین عشیره این مردی به 

  کنم دوستش داشته باش. مثل مرده بود، خواهش می  رکاناَ 
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توانستم حرف بزنم جای صداهای عجیب که از حلقم خارج کاش می 

اما انگار  تا با او حداقل حرف بزنم،   کنمخواهم، تالش می شود. می می

  مانند. جا میبندد و کلمات همانچیزی راه گلویم را می 

آید، چادرها روشن رسیم، صدای موتورهای برق می باالخره به کمپ می 

فهد و بقیه هم.  آیند. ام است. مادرم و منصورخان از چادرشان بیرون می 

  ها. باز هم صدای سگ 

  کنه... اون وارده. _ بازم متأسفم، زهرا... بریم تا مادرم مداوا 

هم  خالد ها نیست، حتی شیخگردانم اما او میان استقبال کننده چشم می

رود، تا فکر کنم درباره  تصادف  سمت ما. محمد جلو می آید، به بیرون می 

شود. اما  آید، انگار متوجه خرابی ماشین نمی بگوید. مادرم نزدیک می 

  کند. مضطرب می آید او را  سمتم میفهد که باعجله به ام

     _ زهرا، حالت خوبه، مامان؟ چی شده؟

  کند آرام باشد. کند، سعی می گیرد و سربند را باز میفهد دستم را می ام

  شد. شکست متورم و کبود می مچم کمی قرمز شده است، اگر می 

_ نگران نباشید، خانم. یک تصادف کوچک شده کمی دست عروسم ضرب  

  دیده. 

    کند.کشد. مادرم عصبی فقط نگاه می دستی روی سرم می خالد شیخ

بندند که با لحظات بعد به بستن دستم با خمیر و آب جای اتل موقت می

  خورد. خشک شدنش احساس فشار روی مچم دارم، اما حداقل تکان نمی 
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  ماند. ابواحمد تمام مدت کنارمان می 

  _ چرا خبرم نکردید؟ 

    کند.ستاده و با غیض نگاه میدم ورودی چادر ای

  ها به کارشون برسن. . برو تا زنرکان_ مشکلی نیست، اَ 

  را هم ببرد.  رکانخواهد اَ شود. می از کنارمان دور می  خالد شیخ

  _ شما برید، پدر. من ببینم چه بالیی سرش اومده. 

  فهد تمام شده. شود، کار ام نزدیک می 

  ن، فقط دستته؟ _ بلند شو ببرمت بیمارستا

    ترسم.اش می از حالت نگاه و خونسردی 

  جان. برو استراحت کن، زهرا شام نخورده.  رکان_ حالش خوبه، اَ 

  _ لطفاً بگین شامش رو بیارن داخل چادر. 

شوم، فشار  گیرد تازه متوجه لرزش دستش می وقتی مچ دست سالمم را می 

انگار عضالتش دچار تشنج است. اما حتی  بینم که  وضوح می دهد اما به نمی 

    لرزد.صدایش هم نمی 

  کنه؟ _ خوبی؟ جای دیگه از بدنت درد نمی

رود. از این مرد نباید بترسم؟  ایستم و او قدمی جلوتر می یک لحظه می 

دانم. نگاهش  لرزد از چه چیز نمی کند اما دستانش می خونسرد رفتار می

  شود. ای گفته می تش با لحن دوستانهعصبانی و ناراحت است اما کلما

  _حبیبتی! بیا داخل چادر. 
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  کند. ست، آدم را سردرگم می لحنش محکم و دستوری

 اندازد. پرده  ضخیم چادر را می 

کند دست  لرزد، صورتم را چک می هایش می کند، دستدستم را نگاه می 

جای زیر  کند، در سکوت همه برد و شال سفیدرنگ را از سرم باز میمی

پرسد، دستش که به گردنم  کند. حتی سؤال نمی موهایم را هم بررسی می

  کشم. گیرد، کمی عقب می رسد درد میمی

    _ درد داره؟

رسان بود. سر تکان ضربه  ترمز انگار بیشتر از تصادف دو ماشین آسیب

    دهم.می

نم بادقت کند و دور گرد نشاندم، شالم را مرتب می برد و روی تخت می می

  پیچد. می

برمت بیمارستان، مونه. فردا می کنه و گرم میطور کمتر حرکت می _ این 

  و ببینم. تونم ماساژ بدم... بذار زانو و پاهاتضرب دیده، نمی 

روی   رکانآید، اَ زنم. صدای سرفه میکنم ولی دم نمی احساس خفگی می

گوید و دختر ریزنقشی با یک سینی بزرگ  زانو نشسته. »بفرمایید« می 

شود، پر از پلوی مخلوط و گوشت کبابی مرغ و گوشت مسی داخل می 

ام، انگار بریان گوسفند، دوغ و ماست و شربت. او را میان همراهان ندیده 

  چند نفر بعداز ما با لوازم جدا آمده بودند. 
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یم جان... چیزی برای گرم کردن بیار بدنش ضرب  _ بگذار روی میز، تم 

  دیده. 

زند، دخترک لبخند قشنگی دارد، نگاهم به صورت  با او فارسی حرف می

ام را تا زانو باال زده، زانوهایم را  شود که لباس ماکسیکشیده می  رکاناَ 

    خورد.کند حتی دستش هم به من نمی نگاه می 

کنه؟ نگاه کن کبود نشده؟ کمربند  د نمیهات که در_ خدا رو شکر... دنده 

  فشار بیاره.

  آید. رنگ می دختر با یک کیسه  سیاه 

  فهد دادن، کیسه  آب گرم. زاده. ام _ بفرمایین، شیخ 

  شود. گیرد و از جایش بلند می آن را می 

شه، بگو برادرت بیاره، کمی  خواییم، شب سرد می_ تمیم! زغال هم می 

  شستن هم بیار. دست   آب برای

ست شاید یا من کنم. لحن مهربانش با تمیم زیادیلباسم را مرتب می 

    کنم!حسودی می

  _ بیا شام بخوریم. 

کشد. کالفگی از تمام رفتارهایش معلوم است، هی دستی روی محاسنش می 

گردد. چادر بزرگی نیست هدف برمی رود سمت چیزی در اطراف و بی می

و حجم این وسایل اندازه   رکان، اما برای قد و قواره  اَ خالد مثل محل شیخ 
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که کمی فشار روی آن است اما کمتر شده،  ام، درد دستم با این است. گرسنه

    کشد.نشیند و برای من را هم عقب می گردنم هم. روی صندلی می 

  _ بیا ضعف کردم. 

بدون نگاه    کند وشود، سالم می وارد می رکانپسر جوانی بعداز صدا زدن اَ 

گذارد، چند تکه  کردن یک ظرف بزرگ از چوب و زغال را کنار منقل می 

چوب هم داخل منقل که یک لوله  فلزی مثل بخاری از آن از سقف چادر  

کند  نهایت سرد است؛ فرق نمی های صحرا و بیابان بی بیرون رفته. شب 

ک لگن مسی و  آید با یزمستان باشد یا مثل حاال اوایل تابستان. دختر هم می

لگن کوچک  . از غذا یک عرف استیک پارچ، آب ریختن روی دست قبل 

  شوید. دست می رکانگذارد، آب و کمی گالب، اَ را جای خالی میز می

  و بده بشورم. _ دستت

شوید. بوی گالب حال آدم را خوب  برم، آن را می دست سالمم را جلو می 

  کند. می

ریم بیمارستان، ردا صبح بعد صبحانه می _ ممنون، تمیم! به فهد بگو ف

  آماده باشه. 

شود، معلوم است خسته شده، سنگین راه  بلند می  رکانرود. اَ تمیم هم می 

بندد. به لطف  کند بندها را از داخل می رود. در چادر را کیپ می می

  اند. موتورهای برق چادرها روشن

  آزاردهنده است. دنبال دفتر و قلم. این سکوت گردانم به چشم می
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  _ بذار کمکت کنم. 

گذارد،  کند و روی برنج وسط بشقابم می ها را کوچک می برایم گوشت 

گوید و با  هللا میهای فراوان، خودش هم بسم ماهی کبابی هم هست، با ادویه 

خورد یک تکه گوشت هم کند، هر قاشق که می قاشق و چنگال شروع می

دهد که  قدر غذا به خوردم می ت آن گذارد، در سکوداخل قاشق من می 

ست. لیوان دوغ را پر برم که کافیکنم، دست می احساس انفجار می

  کند. می

من که برای تو آرامشی ندارم، شاید این کمکت کنه خوب    _ بخور،

  بخوابی. 

هایم افتم، حرفش سنگین است. باالخره زبان باز کرد. به چشمبه سرفه می

  گردد با این دقت. انم پی چه می دشود. نمی خیره می 

کنی. وقتی  فهمیدم به چه چیزی فکر میزدی، حداقل می _ کاش حرف می

 بوسیدمت از من بیزار شدی؟ 

کنم هر شود یا چشمانم، از تعجب. باز مرور می دانم دهانم بازتر می نمی 

عاشقانه، اما در  ای گویم حالم دگرگون شد با بوسهآنچه اتفاق افتاد را، نمی 

هم هایم برای اولین تجربه  بوسه خیلی هم حس خوبی داشت؛ آن بندی دسته

از طرف او، بدم نیامد، نامطلوب نبود، خیلی هم مالکانه و پر از احساس  

    او بود.

  گیرد. با دست چپ سخت است تایپ کردن. اش را سمتم می گوشی
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  »نه نشدم.«

کند، مثل ماهی دهان بازوبسته می  سکوت می خواهد چیزی بگوید اما می

  شود. کند، پشیمان می 

  _ بده دستت رو بشورم. 

برم اما نگاه از صورتش  گذارد، دست پیش می همین؟ لگن را روی میز می 

آورد، پارچ را از دستش  فهمد اما به روی خودش نمیگیرم، می نمی 

  شوید. گیرم و او هم دست میمی

    ، تو بخواب._ من کمی کار دارم

  دارم، حالش ذهنم را درگیر کرده. اش را برمی گوشی

  که من رو بوسیدی از من بدت اومد؟«»چرا بعداز این 

دهد. او تودار و زیادی خونسرد  چیز نشان نمیخواند، صورتش هیچ فقط می

توانم ذهنش را  است، زندگی قرار است چگونه پیش برود وقتی حتی نمی 

  بخوانم. 

که گفتی درست نیست، حس من قابل  ، عزیزم، استراحت کن... چیزی_ بیا

  توصیف نیست، زهرا. باید کمی به وضعیتم عادت کنم. 

  فهمم، مگر وضعیت چگونه است که باید عادت کند؟ منظورش را نمی 

  کنم بگین.«گید، اگر اذیتتون میفهمم چی می »من نمی 

شود و اهش سرد و سخت میکند، نگگوشی را تقریباً روی میز پرت می

  گیرم. من از این تغییر ناگهانی ترسیده از او فاصله می 
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  _ اذیت؟ بگذار در آرامش بگذره، زهرا. بگیر بخواب، عزیزم. 

فهمم چه شده؟ از رفتنم ناراحت است؟ از تصادف؟ از بوسیدنم؟ از  چرا نمی 

  فهمم؟ چه چیز که نمی 

    ت است.کند، با من ناراحمحلی می به من بی 

پیچاند تا خاموش شود اما سمت تختش برود، المپ را می کند تا به پشت می

محلی،  شوم از این بی ای برای روشنایی هست. عصبانی می چند چراغ فتیله 

کنم و درست وسط کمرش  سمتش پرت می دوزم را به صندل دست 

و   زده نگاه به صندل روی زمینایستد و بعد شوک ای می خورد، لحظه می

    کند.بعد به من می 

  و زدی...؟ _ باز من

سینه به خورم، دستکند، تکان نمیسمتم پا تند می کند و به باز؟ اخم می 

  ماند. کنم، دستش مشت شده کنارش مینگاهش می 

  ترین رفتار ممکن رو انجام دادی. _ زشت

م و عقب  آوراش فشار میآیم، با دست روی سینه کنم اما کوتاه نمی بغض می

شود ناامید کننده  اصوات ناموزونی که از گلویم خارج می . دهمهلش می 

توانم بنویسم، ناتوانی را با تمام وجود حس  است، حتی با دست چپ نمی

حد با من بد رفتار کنم. حتی شیبان هم با آن رفتار خشنش با همه، تااین می

    نکرده بود.

  بیرون.  ره _ ساکت شو، زهرا. صدا می 
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  دارم شاید بتوانم حرفی بزنم. اش را برمی گوشی

زور بوسیدی، بعد مثل یه  و به»تو بدترین شوهر برای یه زنی، تو من 

خوام با تو زندگی کنم، اصالً از  آشغال با من رفتار کردی. تو بیماری، نمی

کجا معلوم خودت این اتفاقا رو به سرم نیاوردی؟ تعادل روانی نداری،  

راشد. نه به من نزدیک شو و نه نوک انگشتت به من بخوره، من   انرکاَ 

  خوام برم.« م میهمین فردا با خانواده 

سینه ایستاده و منتظر است. گوشی را به  بهریزم و او دست اشک می 

کشم و سر روم، پتو را روی سرم می سمت تختم می چسبانم و بهاش می سینه

  ام را نشنود. ی گریه کنم که صدامیان بالشت پنهان می 

ست.  های شترها، سکوت ترسناکیها و هرازگاهی زنگوله جز صدای سگ

هم  رکانام، حتی اگر چادر سرپناه باشد. از اَ حال در صحرا نخوابیده تابه 

ها دانم این تاپش هیچ صدایی نیست. نمی جز گاهی صدای کیبورد لپ 

هایش  ی جزیره و آدم خوابم کرده یا اعصاب خرابی که دارم. دلم برابی

های ترس دارم و حاال دارم به حرف رکانام با اَ تنگ شده، از آینده 

    ای ایجاد نشده این رابطه را تمام کنم.کنم؛ تا عالقهمنصورخان فکر می

  ورتر، زهرا. بگذار کنارت بخوابم. _ برو اون 

ابد،  کنم بخوشوم، اشاره می خودش را به نفهمیدن زده؟ از تخت بلند می

پوشم که بروم. انگشتانش دور مچ سالمم را محکم هایم را می صندل 

  گیرد. می
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  هست یه زهرا.  رکاندونی که یه دل اَ _ خودتم می 

هاست زجرکشم کرده خواهم گوش کنم تا دلم نرم شود به او که ساعتنمی 

  است. 

  گیرد. تر میکشم، اما او محکم دستم را می  

انگیز، من از خودم  پاک کردی... مثل یک چیز نفرتهات رو _ تو لب 

  متنفر شدم برای بوسیدنت، نه از تو... متأسفم که شیبان نیستم برای تو. 

ام  کنم ریه آید، میان تاریکی و روشنی چادر احساس مینفسم باال نمی  

هایش گرفته و  کند و سر میان دستگنجایش هوا را ندارد. دستم را رها می 

  افتد. شود، مثل سنگی که فرو می نفره یله می ک روی تخت ی

قدر که بتونم ازت دل بکنم و بگذارم بری...  _ متأسفم، زهرا... اما نه اون 

  جور باید باشم. تونم بگذارم ترکم کنی... بگو چه نمی 

شوم. دیوانه است حتماً، فکرهایش عجیب است، من که بارها از او دور می 

زنم، سوز  شیبان برایم معشوق نیست. در چادر را کنار مینشان دادم که 

سرمای بیابان را انتظار ندارم، داخل چادر گرم است و بیرون انگار 

    زمستان شده.

 _ بیا تو، هوا سرده، لباست نازکه. 

گونه من را  زنم. حق ندارد این گذارد، پسش می ام میدست روی شانه

هایم را پاک کرده باشم، اگر هم باشد د لب آیکار بداند، حتی یادم نمی خیانت
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صدا روی تختم روم و بی حتماً غیرارادی و برای رفع رطوبت بوده. می 

    از این همه تقال برای خواب.کند بعد خوابم. گردنم درد میمی

_ باید به من عادت کنی، چون من جز تو کسی رو ندارم، زهرتی.  

  خوام. کسی رو هم نمیهیچ

کنم، با تمام کند. مقاومتی نمی کشد و من را بغل می جا دراز می  در کمترین

شود. ام باز حس بدی ندارم، گرمای نفسش کنار گوشم رها می ناراحتی

  لغزد. انگشتانش روی تارموهایم می 

بوسمت تو ذهنت  وقتی می  ایتونم از دستت بدم، حتی اگر کس دیگه_ نمی 

  تو دلت باشه، زهرا.   باشه، حتی اگر النم هوس تن کس دیگه

  فهمیدم سرچشمه  این افکار از کجاست. کاش می 

 روم، تلخ اما آرام. هایش بخواب میمیان گرمای تنش و نوازش 

پرم، کسی داخل چادر نیست. روی  با صدای نعره  یک شتر از خواب می 

آید، فکرهایش، تصورش از  یادم می  رکانهای اَ نشینم، حرفتخت می

انداخت به او فکر هم ره  شیبان که اگر او یادم نمی احساس من دربا

  کردم. نمی 

    _ بیداری، عزیزم...؟ الن صبحانه میارم برات.

دانم  توانستم حرف بزنم و با این زن درددل کنم. مادرم و من نمی کاش می 

  پیش از این آیا ما با هم خیلی خوب بودیم؟ خودش که گفت بودیم. 

  و نگاه کن ببینمت، دستت و گردنت بهتره؟ افتاده...؟ من _ زهرا؟ اتفاقی 
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  کنم، شاید کمی کوفتگی، اما دستم سنگین است. دردی حس نمی 

  _ حبیبتی! 

  بوسد. ام را می کند و پیشانی ام را نوازش می مادرم گونه 

  ؟ زهرا انگار حال نداره. رکان_ چیزی شده، اَ 

شود، ایستد و نگاهش نگران می یسرعت روی من مبینم که چشمانش به می

رنگ به تن دارد و صورتش را تازه  ای کرم کند. دشداشهسمتم قدم تند می به

دهد و یک بوی خوب که از  اصالح کرده، بوی تمیزی می

  هاست. بخوردان 

    _ چی شدی؟

شود. هایم سرازیر مینشیند. ناخودآگاه اشک ام می دستش روی پیشانی

که بخواهی کنار بیایی اما این غم فرق دارد با گذشته، این غمگینم و جنس 

نخواهد بپذیرد که خیلی چیزها فرق کرده و من آن کسی نیستم که او  

    شناخت.می

دانم این همه اشک از کجا کنم، نمیلباسش را میان انگشتانم مچاله می 

منیر  ه گوید. ماآید، هیچ نمیگونه روی کمر و سرم میآید. دستش نوازش می

  هیچ حرفی. رود، بی  می

انگیزی بودم، زهرا... از دست من این حسادت  دونم دیشب مرد نفرت _ می

  رفتی. خارج شد، نباید با فهد می 
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آورد روی زانوهایش خم  کند و سر پایین میاش جدا می سرم را از سینه 

    شود و میان چشمانم خیره.می

دونم یک روزی من  ر عاشقم باشی، میزوخوام به_ به من نگاه کن... نمی 

دونم اگر بهم فرصت بدی تو  جور بودیم... میکه چه  ادو یادت می میامیادت 

فقط به اون فکر نکن، من رو با اون مقایسه   کنم...رو عاشق خودم می

  نکن... 

رویم  شود روبه کند. بلند می ام میزنم، فکر بیمارش کالفه او را عقب می

  ایستد. می

  با من این کارو نکن، زهرا.  _

توانم حرف بزنم و او  کند. نمی ام، حالم بد است و او بدترش میعصبانی 

آید وسط  گیرم، هرچه دم دستم می هایم را میکشم و گوش فهمد. جیغ می نمی 

  کنم. پرت می   چادر و به او

را  خواهم بروم که دستم کند. می را صدا می رکانآید که اَ صدای مادرم می 

  گیرد. محکم می

  کنیم. _ مامان، شما برید، حلش می 

  شوم. کشد. میان بازویش اسیر می سمت خودش می من را به 

  زنی. _ کافیه، عزیزم... جیغ نزن، این کارا رو نکن به خودت صدمه می 

فهمد و آن را  گردم، انگار می اش میدنبال گوشی خونسرد است و آرام. به 

  دهد. نفسم تنگ است. می از روی میز به من  
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کنم، اما از تو  ای! من عاشق شیبان نیستم، بهش فکر هم نمی »تو دیوانه 

خاطر دیشب و امروز وقت بهره رفتارت، هیچوقت یادم نمی متنفرم. هیچ 

  . از تو متنفرم.«رکانبخشمت، اَ نمی 

دانم حسم نفرت نیست. نگاهش غمگین است اما دهم اما می دستش می 

  صورتش خالی از هر حسی، قرار بود در این صحرا کمی آرام شوم. 

جا اومدم، یک  جورکه تا این دست میارم، همون _ مهم نیست، عشقت رو به 

که گیری... مرز عشق و نفرت باریکه، عزیزم. همین و پس می روز حرفت

  عاشق اون نباشی کافیه. 

ست؛ مرد عجیبی  رکانماند. اَ نفس باز می دهانم از این همه اعتمادبه 

دانم من را دوست دارد،  دانم با محبت است، میخودخواه است اما می 

اش را  کنم. گوشیهایم را پاک می خودخواهانه و حاال زورگویانه. اشک 

    گیرد.طرفم می

راشد. تو   رکانکنم، اَ ترین احساسی بهت پیدا نمی وقت کوچک »هیچ

مرد خودخواه و دیوانه که برای  خودخواه و بسیار بسیار زورگویی، یک  

خودت دنبال من اومدی، چون نتونستی ببینی چیزی رو که داشتی از دست 

  و دوست داری نه من رو.«دادی، تو خودت 

رسم.  زند و من به حد انفجار می ام فقط لبخند میکه نوشته با خواندن چیزی 

د و  کنهایم را رد نمی روم که حرصم را خالی کنم مشتسمتش می به

سر گیرد و او من را محکم از پشتشوم، مچم درد میخندد. خسته می می
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خنده را دارد  بینم اما گرمای نفسش که هنوز ته کند صورتش را نمی بغل می 

  کنار گوشم است. 

ترین عشقی، زهرا. حتی اگر از من متنفر باشی، حتی اگر  _ تو دلنشین 

نی... من دوستت دارم، عشق  وقت نگی دوستم داری، باز هم تو برای مهیچ

  وحشی من. 

شود و من شکار او هستم،  بوسد، دستانش دور تنم تنیده میگردنم را می 

شکاری که شکارچی عاشقش شده، شکاری که از شکار شدن خیلی هم  

  آید. بدش نمی 

دنبالت باشم... من _ وحشی و دست نیافتنی بمون، زهرا. بگذار همیشه به 

  ام. عاشق این بازی

خواهم وا بدهم، با آرنج آرام به  گیرد. نمیآرامی گاز می الله  گوشم را به 

  خواهد بدود بگذار از نفس بیفتد.زنم، حاال که می شکمش می 

...................   

  اذیتت کرده؟  رکانو بگو... اَ _ زهرا؟ بهم راستش 

گذارم. تا اذیت کردن چه  می لقمه  سرشیر و عسل را میان راه داخل سینی 

  معنایی دهد. 

ای هست رو دوست دارم، اگر عالقه رکان_ ببین، مامانم... نگاه نکن من اَ 

اون تو رو   وجدان...خاطر عذابچون تالش کرد برای پیدا کردنت، نه به 
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کنی بهتره ادامه ندی بگو...  جا تو مهمی... اگر فکر میدوست داره... این 

  ریم. امروز می همین 

زند اشتباه  اما حسی درونم فریاد می .خواهم بگویم برویم، بدون بازگشتمی

است، زهرای واقعی انگار درون من نهفته و هوشیار است. مادرم لقمه  

    دهد.گیرد و دستم می می

خوام اشک به  _ خوب فکر کن، عزیزم. خدا دوباره تو رو برگردوند، نمی 

  ده بگو. ، اگر آزارت می چشمت بیاد مثل امروز

من   رکاندنبال من. اَ گرداند به رود، داخل نشده چشم میپرده  چادر کنار می 

ترسم اگر بروم  بیند و من می دهد، خودش است که آزار میرا آزار نمی 

  جو گردد. روزی که من واقعی بیدار شود او را پی 

 جایید...؟ منصورخان کار داشتن با شما._ مامان، این

چرخد، گمان کنم چیزی حس کرده از نگاه عجیبش بین من و مادرم می 

  سختی سیب آدمش باال و پایین رفت. بینم به های مادرم، حتی میحرف

    کند.مادرم دستم را نوازش می 

فهمم،  جوره... من که نمی فهد دستت رو باز کنه ببینه چهکم بعد ام _ بیا یه 

  زنه. میباز خوبه تمیم فارسی حرف 

، خیلی هم سخت نیست رکانکند با اَ کمی، شاید کمی رفتار مادرم فرق می 

    صدای ساعتی پیش نگران است.وکه از سر
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دونی قبل این اتفاقا زهرا رو با ناز بزرگ کردم، مردم و زنده  _ خوب می

  جاست... اشک به چشم دخترم نیار. ، تا الن این رکانشدم، اَ 

روی هم  رکانهای اَ پرده. لب رد از این حمایت بی گیدلم کمی آرام می

    گوید.شود و بعد زیر لب »حواسم هست«ی میفشرده می

خواست واقعاً زهرا چه فکری کرده بود که با مردی از دنیایی متفاوت می 

    ام، بروم یا بمانم؟زندگی کند و حاال من باید بمانم؟ بین دوگانگی مانده 

  رکانرود اَ کند، به نشانه  دوستی. وقتی می می  مادرم بازوی او را لمس

ام را کامل  دهد. صبحانه خودش را مشغول پیدا کردن چیزی نشان می

  ام. خورده

    گردم، احساس خفگی دارم.هایم میدنبال کیف لباس 

  خوای ترکم کنی؟ _ می

مقدمه است حرفش، از لحن آرام و خونسرد ساعتی پیش خبری  خیلی بی 

  گار منتظر است بغضی در پس گلویش منفجر شود. نیست، ان

  راشد.  رکانها تخس است، اَ شبیه پسربچه

رود، صورتش را با کنم؛ راه می یک حرکاتش را در ذهن ثبت می یک 

    کند.زور خفه میمالد، خودش را انگار به کالفگی می

  _ نرو. 

@Vip_Roman



آید، از این  رود. چیزی درونم به جوش می فقط همین و از چادر بیرون می

قدر گذارد. کاش اینجا زیر پا میفقط »نرو«. انگار کل غرورش را یک 

  داد با رفتارش. حرصم نمی 

ست های راحتیپوشم، لباس کنم، یک ماکسی سفید میلباسم را عوض می 

گردانم شود. چشم میهرچند برای طول روز مناسب است که هوا گرم می 

بندی سر چیزی هستند  ید، مشغول شرط آتر می طرف صدای پسرها کمی آن

  ها بیشتر شده. کنم تعداد چادرها و آدمبینم. فقط احساس می که نمی 

    _ زهرا جان!

گردم، منصورخان است. او هم سربند، عگاله و دشداشه سمت صدا برمی به

    دارد.

  کم حرف بزنیم... دستت درد نداره؟ فرصت نکردیم یه  .بابا  ،_ بیا

    کنم که نه.با سر اشاره می

  کم راه بریم... مثل قبالً حرف بزنیم. _ بیا یه 

ام را هم مادرم  ام رابطه  خوبی داشته که من با ناپدریشوم، این قدمش می هم

دهد به من  ی شناسم، اما حس آرامش ماند. او را خیلی نمی گفته  رکانو هم اَ 

  اش. های پدرانه با حمایت

_ زهرا! من و مادرت طی چند روز آینده باید برگردیم، برادرت زهیر  

راه شده...  هم خدا رو شکر روبه جان شه... منیرهاست خونه  عمه ماه 

  فقط... 
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را   رکانقدر که نتوانم اَ ایم، اما نه آن ایستد، کمی از چادرها فاصله گرفتهمی

هم، که او را وقتی ایستاده بین مسیر دو چادر و برای بهتر دیدن  تشخیص بد

  ما دست حائل پیشانی کرده که نور چشمش را نزند. 

رو دوست دارم،   رکان_ فقط برای من سخته جلوی چشممون نباشی... اَ 

از این اتفاق... اما حاال دوست دارم کنار من و  مرد مناسب تو بود، قبل 

  مادرت باشی. 

اش  گونه خواهم ترکش کنم؟ شاید افکار حسادتکند می ز هم فکر مییعنی با

  کند. بندی می را جمع

    گیرد.رد نگاهم را می 

  _ دوستش داری؟ 

    دهم بدون هیچ فکری، تصمیمی.سر تکان می

جوریه... شرط کن کنار ما باشی، حداقل یه مدت... برای  _ باشه... اگر این 

 ها.جا نمون... بین غریبه شه، فقط این اون که فرقی نداره کجا با

    اند. آیا نیاز است بگویم؟الن همه برایم غریبه 

  گردیم، هنوز تیغ آفتاب سوزان نیست. هایی آرام برمی راه رفته را با قدم

اند. خیلی خوب  رود، با هم دوست شدهمی خالد منصورخان به دیدن شیخ 

دانم چه اتفاق بدی برایش افتاده  است که آن برادرشان ابوفاضل را که نمی

  ترسم، انگار من مسبب اتفاقی هستم. اند. از نگاهش می را نیاورده 
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اند،  چرخم، پسرها هنوز مشغول بین چادرها می رکاندنبال ردی از اَ به

  هاست. ترین آن آید، او که ساکتهد هم می حتی صدای داد و بیداد ف

  و نشون بدیم، گردنتم ممکنه آسیب دیده باشه. _ بیا بریم بیمارستان دستت

که عادت دارد   رکانکند یعنی چه؟ اَ وقتی کسی به چشمان مخاطب نگاه نمی 

هدف روی بازویم  دزدد. دستش بی مستقیم حرف بزند و خیره شود، نگاه می 

  کند. گیرد و رها می ا می آید. دستم ر می

  _ میای؟ 

فهد نشان دهم، با اشاره خواهم دستم را هم به ام کند، میگردنم درد نمی 

  آید. ام می هم پی  رکانروم اَ سمت چادر او می کنم به او بفهمانم. به سعی می

  _ اگر درد داشت بریم. 

ی نیست.  نفس صبح و دیشب خبرکنم، از آن اعتمادبه با تعجب نگاهش می 

ها پیدا کردن  جور باشد که بعد از ماه آید، آخر حق او نباید این دلم به درد می 

کسی که دوستش دارد در این فکر باشد که رهایش خواهد کرد، یا عاشق 

ای گیرم. به لحظه برم و دستش را می یک مرد دیگر است. دست می

نخواهم رفت،    مانم چگونه بگویم کهکند. می نگاهش میان چشمانم توقف می 

  ست هرچند رفتار آزاردهنده هم دارد، اما... او دوست داشتنی 

  ت؟ خوای بری با خانواده _ می

  نویسم. زنم و با انگشت می زنم، »نه« آستینش را باال می لب می 

  رم.«»جایی نمی 
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  بوسد. انگشتانم را می 

  _ زهور من! پشیمون نخواهی شد. 

گوید. فقط  زند و به عربی چیزی می صدا می با صدای بلند محمد را 

  خواهد چیزی بیاورد. فهمم می می

  فهد بعد بیا... کمی هم شادی کنیم. _ برو پیش ام 

دهد و چقدر این  هیجانی که آن لبخند دارد انگار به جان من هم نشاط می

    ست بین ما.حال مسری

گیرد،  و در آغوشم می آید  فهد مثل روزهای قبل با دیدن من به سویم می ام

های عرب که بینم، مابقی خدمه هستند. بین خانواده ست که می تنها زنی 

    دانم.اصالً پر جمعیت نیست. یا شاید هم من نمی  خالد ام خانواده  شیخ دیده 

گذارد تا خمیری که درست کرده باز شود،  دستم را داخل آب گرم می 

گوید که زیاد متوجه چیزهایی میدیروز هم تا سفت شدنش آن را گرم کرد. 

  اش شبیه اهالی جزیره نیست یا من عادت ندارم. شوم. لهجهنمی 

های بهشت یکی رو پیدا کرده روی  زاده از بین حوری گن شیخ_ خاله می

  زمین. 

تمیم با یک ماکسی ساده  سفیدرنگ با چشمانی که دیشب هم فهمیدم  

  زند. میدرخشد لبخند صورت عجیبی می به

و معرفی کنم... من تمیم هستم، یه  _ سالم، من دیروز فرصت نبود خودم 

  فامیل دور. 
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  برای این مهربان بود؟  رکانکردم خدمتکار است؟ پس اَ چرا فکر می

  ساله یا کمتر است. ۱۵نظر دهم، به با او دست می 

  ک. ... فارسی بلدم اومدم کمرکانمهای اَ _ من نامزد یکی از عموزاده 

حس بدی پیدا   رکانکنم دیشب به او و اَ ست و من فکر میدختر خوشرویی

    حق دارد که فکرها آزارش دهد. رکانفهمم که اَ کردم. حاال می

فهد یک  کند. ام شود، دیگر نه قرمز است و نه خیلی درد می دستم باز می

  پارچه بلند نی آورد. 

  ی نداره. گن دو روز ببند تکون نده، مشکل_ خاله می

  دهد، بوی خاصی ندارد. مالد روی مچم و ماساژ مییک روغن می

  _ این چربی گرازه، برای درد خوبه. 

  بوسد. ام را می بندد. گونه دستم را محکم می 

ها برایم آشناست، رقص  آید و آوازهای مردانه، این صدای عود و تنبور می 

ها هم در  دان بود، زن و آهنگ، پایکوبی یکی از تفریحات جزیره و مر

  شان زیاد داشتند. هایمهمانی

    _ زهرتی؟!

  کند. آید. به تمیم سالم می به داخل می 

  _ بیا زهرا، برقصیم. 

دهد، و فقط چند لحظه  کشد و با ریتم آهنگ دست تکان میفهد کل می ام

    ست که بدانم جمعیت کمی نیستیم.کافی

@Vip_Roman



آید  خواهم پهن زمین شوم، به او اصالً نمی رقصد از خنده می که می  رکاناَ 

  با آن شخصیت آرام و ساکت و جدی. 

  _ حبیبتی، نخند... بیا برقصیم. 

آمدند، اما خانواده که شامل هرکس  ها وسط نمی ای بود زنشاید اگر غریبه 

بینم  که پیوند خونی دارد محرم است، وقتی تمیم را کنار پسر جوانی می 

 است، سن او هم مانند تمیم کم است.  رکانعموزاده  اَ فهمم می

  _ انتی الطلقه الروسیه 

  کنی( اذا ما قتلتی بشلی )= تو مثل تیر روسی هستی، نکشی فلج می 

رقصیم خندیم، می دانم. می اش را می خواند، و معنی برایم متن آهنگ را می 

م را با او  آیم، حرکاتدرخشد، حتی من هم سر وجد میو او چشمانش می 

    کنم.هماهنگ می 

  بندم _ با همه شرط می 

  ساله از بچه تا نود 

  شن همه عاشقت می

  تو معمولی نیستی 

  تیر روسی هستی 

  کنی حتماً نکشی فلج می

    وبیا بشنو ضربان قلبم 

  ببین چطور در گرو تو گرفتار شده 
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    تو خود ماهی

  این حقیقته تعارف نیست... 

های گاه و بیگاهش و  کند. نوازش شم و گاهی بلند برایم معنا میکنار گو

قدر سرحال  پروایی او. ای کاش همیشه همین های دیگران از این بی خنده 

  باشد. دیشب مرد ترسناکی بود. 

    بوسد، کمی طوالنی.ام را با تأنی می رسد، پیشانیآهنگ که به پایان می 

کنم، حتی به هوایی که دم و بازدم  ی چیز اطراف تو حسادت م_ من به همه 

کنی... من حسودم... نگاهت رو فقط به من بده تا دنیا رو برات رنگی  می

  کنم، زهور اَرکان. 

ام کند. دست دور شانهحتی در اوج شادی هم حسادتش را فراموش نمی 

سمت ماشین اندازد و هنوز آهنگ و رقص پابرجاست که من را به می

  برد. می

  گردش.  _ بریم

کنیم،  دهد. وقتی حرکت می زند و دلباز هم صدایش را جواب میسوت می

  دانم پرنده هم باالی سرمان است. می

    _ یادم رفت بپرسم دوست داری اصالً با من بیای؟

  شود؟ زند. آدم حسود تلخ میطعنه می 

شود باعث خفگی، اما حتی گاهی خفگی بهتر  گاهی حرف نزدن خودش می 

  از ادامه  یک بحث. است 
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ها کنار دریا در سکوت نشستن و به آب خیره شدن خودش یک تمرین  ماه 

بود، شاید برای این روزها. صحرا زیباست، شاید به زیبایی دریا، حداقل  

فهمد که بهتر است سکوت برای من پر است از آرامش و انگار او هم می

ا گرم شده. ماشین کولر  ایستد، هوها میکنیم. جایی خیلی دورتر از چادر

  شود هم معلوم است. ها بلند می دارد، اما از آن حرارتی که از روی شن 

  _ دست خودم نیست. 

  گیرم، انگار یک قایقیم وسط دریای شن. ها میچشم از ریگ

    دانم منظورش چیست.می

ماه  ریم... منم نیاز دارم... این چند _ برگردیم، با هم پیش روانشناس می 

دونن.  و مقصر می دیدم بقیه من مثل جهنم بود... تنها بودم، تو نبودی، می

قدر به تو عادت زهرا...؟! خیلی طوالنی کنار هم نبودیم... اما... من اون 

که دیوانه نشدم عجیب ها اینکرده بودم و دیدنت و فکر به، تو... اون ماه 

  فهمی؟ بود... می 

فهمیدم، هرچند همیشه  موشی در کار نبود می حال او را؟ نه! شاید اگر فرا

  کشیدم. حس تعلق داشتن را یدک می 

ایستد، شیشه را پایین  شود، کنار شیشه سمت من می از ماشین پیاده می 

  کشم. می

  چیز آوردم. جا یه چادر بزنیم، همه _ بیا همین
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  ساعتی بعد ما یک کمپ کوچک کنار ماشینمان داریم، حتی آتش برای غذا،

  های خواب. میز و صندلی کوچک مسافرتی، کیسه 

    _ این سکوت رو دوست داری؟

کند، داخل زمین  آتش درست کرده یک مرغ بریان را روی سیخ گرم می 

خواهد قهوه درست کند و من هنوز  یک گودال کنده پر از زغال و می 

  ام که این امکانات از کجا آمد؟ زدهشگفت

  تم.«ای نداش »من همچین تجربه 

  خندد مردانه و آرام. اندازد، می اش می دستارش را پشت شانه

ها تنهایی  _ قرار بود یک مسافرت صحرایی دونفره باشه، خب ما عرب

  ایم هم تنها. جا هم نزدیک خانواده چسبه... ولی این بهمون نمی 

ا ترهها قبلگویند بیابان رود، بوی بیابان و قهوه، می سمت دله  قهوه می به

ها، شاید همین است که حسی عمیق دارد،  آب بوده است، دریا و اقیانوس 

ها کم از دهد انگار هنوز، سکوتی که با یک نسیم صدای شن بوی دریا می 

    های لطیف ندارد.موج 

  _ بیا، زهرا، تا غذا حاضر بشه بذار برات باقلوا بیارم. 

  ست. امروز مهمان اویم و عجیب میزبان مهربانی

کنم، ما با هم  ی چیزی هست بین ما، غریبگی، این را من حس می ول

  ایم. غریبه 

    _ چیزی شده؟
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کنم باید حقیقت را بگویم، باید بدانیم کجای این زندگی هستیم تا دیر  حس می

  اش دستم است، تنها راه ما برای ارتباط. نشده. گوشی 

  کنی؟«»تو هم حس می 

  _ چی رو؟ 

    کند.قهوه می  نگاه به فنجان فلزی

  ایم؟ من زهرای تو نیستم، مگه نه؟«که ما غریبه »این 

شود و از زیر سایه  چتر  کند، کالفه است که بلند می خواند و اخم می می

  کشد. سایبان بیرون می 

، من برام تو، زهرایی... من دوستت  میاد_ نه، نیستی... ولی باز یادت 

  دارم. 

  د. کش سر باال می فنجان را یک

های زیادی دارد،  ست و طیف ایستم. دوست داشتن حس عجیبیکنارش می 

  ست گوناگون. بین هر طیف هم دنیایی 

  _ من... دوستت دارم. 

ترسم از درونم بگویم و افکارم که نکند ربطش دهد به شیبان. ته همه   می

    هایم.لب خند روی شود یک نیم ها و نشخوارهای فکری میواگویه 

  کند بیابان است و خار. پیچد و تا چشم کار می دستش دورم می 

کنیم...  ریم هرجا که تو بخوای، هرجور که تو بخوای زندگی می _ می

  باشه؟ 
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  آید. چیز کنار میست، با همه دهم. آدم موجود عجیبی فقط سر تکان می

  کنیم. اتراق می جا _ حبیبتی! بیا بریم مرغ حاضره، تا فردا صبح همین 

 کنم. او آرام است و مرتب، من فقط نگاهش می

دهد؛ حتی تقسیم غذا را، مرتب و  چیز را طبق برنامه و دقیق انجام می همه

دانم دقیق، بیشتر رابطه  بینمان لبخند زدن است، انگار حرفی نیست، اما می 

    زند.که هست ولی نمی 

بریم مضیره...؟ به ابوصانع سر بزنیم...؟  از رفتن به ایران  خوای قبل _ می

  ست... با... شیبان. فردا عروسی جمیله 

ام را  ای از قهوه دوزد، جرعه اش را به چشمانم میکند، نگاه خیره مکث می 

نوشم، با کمی شیر شتر که از یخچال ماشین بیرون آورده طعم جالبی می

ام منقبض  ست. معده ترین لحظه  این مدت اکنم حساسدارد و من فکر می 

  هایم بگیرد. شود از استرس تا او چشم از من و حالتمی

دهد، یعنی بنویس. دستانم اگر  اش را می جاست که گوشیاما اوجش آن 

  بلرزد... 

کرد شیبان با کی ازدواج کنه، اَرکان. اما کاش جمیله  »برای من فرق نمی 

اون عشقا که شب و   دونی؟ ازنبود، اون از بچگی عاشق شیبان بود، می

 کرد.« روز بهش فکر می 

    زند، گرمای بیابان و آتش، خیلی هم سخت نیست.هم میکمی آتش را به 

    _ حداقل یکی به عشقش رسید، نه؟!
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    تکاند.اش را می شود و دشداشهبلند می 

  _ بیا بریم داخل چادر استراحت کنیم، من چند روزه درست نخوابیدم. 

خندد و وسایل را مرتب اند. می ها بیرونکه آنکنم، این ه می به وسایل اشار

  گیرد. ریزد و به سمتم می کند، یک لیوان آب خنک از کلمن می می

ها قدر بیچاره نشده بیاد وسط امالک حربی و از اون _ کسی هنوز اون 

دزدی کنه، عزیزدل... تو با خیال راحت استراحت کن، دلباز باالی  

  ها هم اطرافن... نترس. چادرها زیاد دور نیستن، سگ گرده،سرمون می 

دهد، زیرانداز نرم چادر گذارد، بوی خوبی مییک بالشت زیر سرم می 

کند اصوالً باید باد گرمی داشته  راحت است. یک پنکه  شارژی هم کار می

خواب کند، اما چیزی انگار هست باشد اما خنک است. قهوه اصوالً باید بی 

  کند. تن را آرام می   درون آن که

    خوای تو بغل من بخوابی؟_ می

برم، کنار آمدن  کند، بالشت کنارش می کشد و آغوش باز می کنارم دراز می 

با او راحت است، اگر نخواهد اذیت کند. نیاز نیست خیلی عاشق این مرد  

کنم،  ست که حاال احساس میتوان آرام بود، این چیزیباشی، کنارش می 

  یاد داشتم. از زهرا و اَرکان گذشته به   کاش کمی

های کشد که صدای نفس اندازد، خیلی طول نمی فقط دست دور کمرم می 

    گوید به خواب رفته و صورت میان موهای من پنهان کرده.عمیقش می 
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همه عاشق است و من  که او این کنم، این خیانت است به او، اینبغض می

گیرد، کاش  شود حباب، درد می ام میمیان سینه ام. چیزی فقط او را پذیرفته 

  رهایم کند، کاش خودش را رها کند. 

....................  

دیده، تقریباً ترمیم شدن... معموالً  های آسیبده بافتها نشون می_ این نتیجه 

شه، در بیشتر موارد  فراموشی و نقص در حافظه طوالنی مدت تثبیت نمی 

که ترمیم کامل بشه و شوک  گرده، اَرکان... این حافظه برمی بعداز مدتی 

  ناشی از اتفاق برطرف بشه. 

  _ کی...؟ چه زمانی؟ به من تایم بده. 

    گذارد.ها را کنار می تی و سایر تست نتایج سی

_ مورد بوده یک ماه و مورد بوده ده سال، اما دائمی نیست... کمتر پیش  

تر از حد انتظار بافت ولی با مقایسه قبل و الن باید بگم خیلی سریع  میاد

ترمیم شده. فقط بحث کمبود اکسیژن بوده که دکترها هم تو پرونده اشاره 

جسمی تأثیر  کردن که تو این نتایج تقریباً نرمالن. سن و سال و شرایط 

گرده... برید جاهایی که  کم برمی وقتش حافظه کمزیادی داشته، الحمدهلل به 

کنه، بیشتر  ها کمتر چون ایجاد استرس می براشون آشناست، البته آدم 

 های آشنا...مکان

اند احساس بدی  از امروز صبح که مادرم و منصورخان به تهران رفته 

یروز غروب به خانه برگشتیم و امروز  ها گرفته. ددارم، دلم میان این آدم 
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ها رفتند. چیزی میان ما عوض نشده، جز یک آرامش و سکوت.  صبح آن 

  ترسیم سر باز کند احساسات و دردهایمان. انگار هر دو می 

سر باید به  روز. با من دوست داری بیا، یک  دو _ من چندتا کار دارم یکی 

  چند جواهرسازی بزنم. 

طالی مضیره را دیده بودم، تصور هرکسی از طال  از این بازار  قبل 

ام بیشتر شبیه یک  متفاوت است، اما چیزهایی را که امروز با او دیده 

ها و فلزاتی که در نگاه اول ارزشی ندارند، یک نفر صیقل  رویاست؛ سنگ 

آید  دست میگذارد، نهایت آنچه به ها را جامیدهد و یکی نگین می

شوم، زده می همه طال و جواهر هیجاناز دیدن آن ست فراتر از زیبا. چیزی

آید از آن هایی از طال، حتی بافته شده، نفسم بند می تنه ها و حتی نیم سرویس 

  آویزهای بزرگ و زیبا. گردن

  و دوست داری؟ _ این 

کند، روی تن مانکن. دوست داشتن فقط یک جمله  تنه  طال اشاره می به نیم 

  است. 

  _ با من بیا. 

گوید و برای یک  شود. به صاحب مغازه چیزی می حتی منتظر جوابم نمی 

رنگ  هایی سرخلحظه نگاهم میخکوب یک سرویس جواهر با سنگ

    داخل شیشه است. ،شوماز اَرکان جدا می  .شودمی
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انگیز داره، دوست داری  ای هست... یک داستان غم_ این یک کپی حرفه

  بشنوی؟ 

انگیز،  نظیر است و یک داستان غم تماً بییک کپی از جواهری که ح

    دهم.کند، سر به تأیید تکان می کنجکاوم می 

_ این رو یک مرد عاشق برای عروسش طراحی کرد، درست روزی که  

قرار بود به عروس هدیه کنه، اون ناپدید شد... دیگه عروسی نبود که مرد  

رای مرد کلی  های زیادی برد و بو بهش بده... اون سرویس جایزه اون 

قدر شانس نداشت که روی تن عروس  مرد عاشق  معروفیت آورد... اما اون 

  ارزش. بشینه... رفت ته گاوصندوق، مثل یک شی  بی

گیرم، نگاه غمگین اَرکان خیره به آن است.  نگاه از سرویس زیبا می 

  گیرم. ست. گوشی همراهی که برایم خریده را دست می انگیزی داستان غم

ارزش باشه، مرد  قدر زیباست، پس اصلش نباید بی ی این کپی این »وقت

  کرد آخر؟« کارشچه

  زند. انگیزی می لبخند غم 

_ فراموش... فکر کنم همین بود، سعی کرد فراموش کنه، مثل لباس  

  عروس، حلقه و خیلی چیزای دیگه. 

دوزی شده و شود با لبخندی زیبا، یک ماکسی سوزن یک زن نزدیک می 

  زیبا. 

  هات رو بگیرن. _ بیا، زهرا، تا اندازه 
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کشد تا منظورش را بفهمم، یعنی  ای طول میکنم، لحظه شوکه به او نگاه می 

گیرد، اما دستم را  پوشم؟ دستم را می تنه  طال می کند من نیم واقعاً فکر می

  شوم. کنم. گوشی به دست می خارج می

ها فقط برای کنم. اون استفاده نمی  پوشم ووقت از این چیزا نمی »من هیچ 

دیدن قشنگ هستن. متنفرم از پوشیدن همچین چیزهایی، مثل درخت 

  کریسمس.«

زند و با مرد  رود، متعجب است. به زن حرفی میابروهایش باال می 

    دهد.صاحب گالری دست می

  _ بریم، حتماً جایی هست که تو عاشقش بشی. 

شود مغز من پر است از  زند، کارش که تمام میمیچند جای دیگر سر 

ست  هایشان، و بوی عود، انگار واقعاً اَرکان شخص مهمی ها و شوخیخنده 

کنند. اصرار برای صرف قهوه و  قیمت برایش دود میچون عودهایی گران 

کند. چهره  امروز اَرکان ها را رد میخاطر حضور من آن ماندن که به 

    نظرم اجتماعی و خندان است.بیشتر از همیشه در 

قدر حس  کنم من در این مدت این گردیم، فکر نمی وقتی به خانه برمی 

های سر، ساز، گیره های دستهایی پر از بدلیسرزندگی کرده باشم، پاکت 

های دخترانه،  بلوز شلوارهای رنگی، حتی چند دست دامن و تاپ و لباس 

که به جزیره  ام یا نه، اما از زمانی داشته ها را دوستدانم آیا قبالً هم این نمی 

    کردند.هایی را پوشیدم که سایرین به تن می رفتم فقط لباس 
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  ام. ای، زهرا، و من عاشق این دیوانگی _ تو دیوانه 

از هرچیز اش برهنه است، قبل کند. باالتنه خندد و موهایش را خشک می می

    .امبه حمام رفت. بین تمام خریدهایم نشسته

  _ هیکلم رو دوست داری؟ ورزیده و عضالنی نیست، مگه نه؟ 

گیرم، شاید عضالنی نیست، اما جذاب است.  زده نگاه از بدنش می خجالت

کنم باز به  دانم چرا حس می ولی معنای حرفش فضای خوبی ندارد، نمی

    کند.شیبان فکر می

برد و آرام  ، دست میامنشیند. هنوز شالم را باز نکرده کنارم چهارزانو می 

    ام.کند. عرق کرده بازش می 

کنم  کنه. من اینا رو مرتب می ت کردم، یک دوش سبکت می_ خیلی خسته

  تا بیای. 

  گیرد. کند. کاغذ و مدادی را که خریدیم سمتم می صورتم را نوازش می 

_ باید برای حرف زدن تالش کنی، زهرا... حتی همون صداهایی که  

تونی، اَرکان فدای  بار تو خواب اسمم رو گفتی، بازهم می یک  تونی...می

  تو. 

ایم. دستانش دراز گونه نبوده وقت این زند و ما هیچ آرام و مهربان حرف می 

ام  نشاندم. چانه روی شانهشود و فقط چند لحظه  بعد روی پایش میمی

 گذارد. می
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میشه وقتی  سر کنار مو درست کردم، ه_ اوایل آشنایی برای تو گل 

دیدمت اون رو روی سر داشتی، من عاشق موهای فرت بودم از همون  می

زد از شال... هروقت قدر بکر و وحشی بیرون میاول، وقتی اون 

خوندن... به زیبایی و صبوری  خندیدی انگار هزار بلبل باهم می می

رفتی و من عاشقت بودم... مثل یه شکارچی سایه به سایه   طاووس راه می

ای یا... زهرا، مهم بودنته، عزیز  اومده بودم... مهم نیست که دُّره  تو

  اَرکان. 

ام. یک  نشیند. میان بازوهایش قفل شده هایش نمدار روی گردنم می لب

کنم اگر از من همخوابی بخواهد چه کنم...؟ مگر حقش  لحظه فکر می

  نیست؟ 

دونم  را... و می_ آروم باش، فقط کمی دلتنگی... من حسرتت رو دارم، زه

  به من حسی نداری جز کنار اومدن. 

خواهم از آغوشش داند؟ می آید از این حرف، او می کنم، نفسم بند می یخ می 

  گذارد. بیرون بیایم، ولی نمی 

بینم،  قدر به من درد نده... من نگاه بدون عشقت رو می _ آروم بگیر، این 

  نه؟ سوزه مگه حتی محبتی هم نیست... دلت می 

  دار، درددار. دار، تبصدایش گرفته است؛ غم 

هم راحت به از این کنی...؟ قبل خاطر زهرای گذشته ترحم می_ به من به 

  میرم. مند نشدی... دوستم نداری... و من برای تو میمن عالقه
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دانی ته  ترین حس دنیاست، وقتی نمی اسارت میان بازوهای کسی ترسناک

  ، که اسیر خشم عشقی یا غم عاشق. شوداین آغوش چه می 

  که هستی کافیه. _ همین 

  

 اَرکان

   

بافم و او در تمام مدت خیره  زنم و می کشم، سشوار می مویش را برس می 

کند. گاهی یک لبخند برای دلگرمی و تشکر، و  به من از آینه نگاه می 

  هاست. ها آرزوی سرانگشتان من بعداز ماه داند این نمی 

  گرده؟ دونی حسرت چی رو دارم و دیگه برنمی می_ 

  های اوست. دهد، آرزوی دیگرم شنیدن کلمات از میان لب سر تکان می

_ بغلت کنم... وقتی برای اولین بار دیدمت تو جزیره... من برای لمس  

... وقتی از در اومدی و دیدم این زهرای من  دممرکردنت داشتم می 

  هست... اگر سعید نبود... 

گیرد، فهد دوری  اگر سعید نبود و این روزها نیست. سعید فاصله می

ماند، شده است صید فراری. کند. حتی یک لحظه هم با من تنها نمیمی

زنم، زیباست. یک تصویر از من و  اش را کنار موهایش می های تازهگیره 

زند. شبیه یک سلول سرد و ست حتی وقتی لبخند میاو. نگاهش خالی 

 ترین قسمت سلول پنهان شده.اش در تاریک است که زندانی تاریک
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    شود.کنم کمی نور به این تاریکی برسانم، اما انگار نمی و من سعی می 

روم که دستم را  شود. عقب میزند و بلند میشود، لبخند می کارم تمام می 

بوسد نفسم حبس  ام را می ایستد و وقتی چانهگیرد، روی نوک پا میمی

دانم تا کی  از دیدن آن نگاه خالی و نمی شود. اما فقط چند لحظه تا قبل می

خواهد مقاومت کند برای کمی، فقط کمی  توانم پیش بروم و او تا کجا می می

  دوست داشتن من. 

کنم کلید یدک  رم پیش ابواحمد... در رو قفل می _ بیا کمی بخواب، من می 

  رو زیر بالشتت بذار. 

های پر از کینه و  ترسد، مخصوصاً از احمد با نگاه جا میین دانم که ا می

  تمسخرش. 

  نویسد. روی کاغذ چیزی می 

  نظرت رسیدن؟« »به

  ام بگویم که مادرش از فرودگاه تماس گرفته است. فراموش کرده 

  _ ببخش، وقتی توی گالری بودیم زنگ زدن... فراموش کردم. 

شده است. بعضی چیزهای او انگار  های بافتهمشغول انداختن گوشواره 

اش کردم حافظههایش و من امروز حس می زهرای قبل است، عالقه 

  برگشته، همان سلیقه و انتخاب. 

کنم. رنگ و رویش  ابواحمد را درحال خواندن قرآن داخل باغچه پیدا می 

ها با صحرانشینی باز شده، انگار انسان به ذات خود بیشتر  بعداز مدت 
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د تا امکانات عصر حاضر و صحرا برای یک عرب حکم مادر عالقه دار

  را دارد. 

  ها، پسر؟ طرف_ از این 

بینم از دور حواسش به زهراست. این روزها حال پدرم خوب است، می 

  کند. دوستش دارد و آن را از کسی مخفی نمی

  _ زهرا خوابید...؟ دکتر خبر خوب داد؟  

  برم. یک تکه شیرینی به دهان می 

  کم مونده تا کامل خوب بشه. _ گفت وضعیت خوبه، یه 

  گرده؟ _ کالمش چی؟ برمی 

  گذارد. بندد و کناری می قرآن را می 

بینه وقتی  گن ترسیده... زهرا کابوس می _ ترس... دکترهای قبلی هم می 

  شه یادش نیست... من مطمئنم تو اون قایق وحشت کرده. بیدار می 

  ؟ ما برای جشن حاضریم. رید_ کی سر زندگی می 

ام که احساس قدر قهوه خورده آید با یک سینی، امروز آن فهد می ام

    کنم.قراری می بی

جا براش  برمش تهران، اون_ جشنی نیست فعالً، با این وضعیت... فعالً می 

  راه شد عروسی بگیریم. آشناست، وقتی روبه 

  کند. تعارف مینشیند، پدرم  فهد هم کنارمان می ام

  _ نظر تو چیه؟ 
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    گردد.فهد بین ما می نگاه ام 

_ برای عروسی...؟ من با اَرکان موافقم، این دختر گیج و خیلی ترسیده،  

  کنه، شیخ، چه برسه به این بچه. و گم میآدم وقت ناراحتی خودش 

  _ حوا! فهد کجاست؟ 

  کند. جب می مقدمه  بحث توسط پدرم هر دوی ما را متعتغییر بی 

دونم، ابواحمد... این روزا اصالً تو حال خودش نیست، کم حرفه... _ نمی 

  زنه... فکر کنم عشقی درکاره. بینم تلفنی حرف می وقتایی با سعید می یه

    خورد.نگاهمان با پدرم درهم گره می

  _ تو چی شنیدی؟ 

  از گفتن.  گزد انگار پشیمان استبرد. لب می موهایش را پشت گوشش می 

  _ هیچی، فقط... یکی دوبار شنیدم به کسی گفت که دوستش داره. 

  ریزد، نکند... یک لحظه دلم می 

  زد؟ _ مادر؟ نپرسیدی با کی حرف می 

  _ سالم. 

تر. حس  تر شده و صورتش جذاب میان آفتاب تیز صحرا پوستش تیره 

ده  من است که  که مخاطب »دوستت دارم« این عزیز کرعجیبی دارم، به آن 

 ام.هاست انگار من برایش غریبه ماه 

  _ کجایی، فهد، این روزا؟ بیا ببینمت. 
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های سعید در رفتار و حرکاتش دنبال حرفدانم خوب است یا بد که به نمی 

  کند. داند و از من دوری میگردم، شاید می می

  کم رفتیم جزیره برای شنا و تفریح. _ با حنیف بودم، یه 

نشیند. اگر واقعاً حرف سعید درست باشد چه؟ یعنی... کنار من می 

  پذیرفتنش سخت است، شاید غیرممکن. 

  _ سعید برنگشته، فهد؟ 

  برد. خرما به دهان می

  ده. _ گفت کار داره، درست که جواب نمی 

کنم  فهمد چیزی گفته که نباید. سعی می لحنش عجیب است و انگار که می 

    شود که برود.فهد بلند می اندازم. اماش می ست دور شانهلبخند بزنم. د

  _ حوا جان! وقت دکترت کی هست؟ با هم بریم. 

فهد را  ها بیشتر ناز ام چرخد، پدرم این ماه نگاه متعجبمان بین آن دو می 

    نظرم الغر شده.کشد، او نیز به می

  رم. _ نیازی نیست، با تمیم می 

  اُما؟ _ چیزی شده، 

  فهد نگران است. 

  کنی؟ گی چی شده؟ تا کی مخفی میها نمی _ حوا! به بچه

  گوید. لرزد. عمداً جلوی ما میصدای پدرم می

  پرد. فهد میرنگ از روی ام 
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  _ آخه چیزی نیست. 

    کنی، چیزی نیست؟_ تو سرطان داری، حوا. چیزی نیست؟ درمان نمی 

ها  گرفته کند و ما مانند برق از ما پنهان میصدایش رنگ بغض دارد، نگاه 

  ایم. خشک شده

  گه؟ _ اُما؟ پدر راست می 

ها کم از مادرم پرد، سمت مادرش و من خیره به زنی که سال فهد از جا می

  نداشته. 

  _ کی فهمیدین؟ 

    کند.کشد و سکوت می او هم مثل تمام مادرهاست، او هم درد می

خسته بودم و چندجای بدنم کبود بود. َسریه دختر  _ چیزی نیست... کمی 

فهمم این  ابواسحاق دید، بیمارستان دکتره رفتم آزمایش دادم... من که نمی 

  چیزا رو. 

کند و من حتی  باورش هم سخت است، فهد میان آغوش مادرش گریه می 

  دانم باید چه کرد. نمی 

ط دمی از بوی او را  شود که فقزهرا خوابیده، دیر است برای خواب اما می

به مشام گرفت؟ شاید کمی بیشتر؛ یک آغوش، یک گرمای تن. کنارش جا 

گیرم، خوابش سنگین است، انگار فرق ندارد کدام زهرا باشد،  می

    خواب و راحت است.درهرحالتی خوش
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ست، چرخانم تا صورتش را ببینم. دلتنگی بد دردی سمت خود میاو را به 

هم نیز  اشد یا دور، دلتنگ که باشی حتی چسبیده به کند کنارت بفرق نمی 

سمت اختیار به هایم بیتواند تو را از پا بیندازد و من دلتنگم و دلگیر، لب می

ام از دوری، خسته هایش. خستهرود، بوی نفسرنگ می های سرخآن غنچه

از غریبه بودن با کسی که نیمی از مادرم را در او یافته بودم، دلگیرم از  

ها و شایدها، زده برای ممکن ها، ترسیده و وحشتجوم تمام این سختی ه

فهد، و زهرایی را  پدرم، ام  ؛کسی را که دارمترسم از دست بدهم هرآن می

ای که من در عمق  دانم چه چیز مانده، غریبه که هست اما از او نمی 

و  دهمدانم کی اختیار از دست می گردم. نمی نگاهش دنبال کمی آشنایی می 

اش مرا به خود  زدهشوم که نگاه وحشتاز بوسیدنش مست می 

    دورش تنیده شده.بازوهایم سخت به   آورد.می

خواهم اشتباه آن روز در  کنم، اما نمی شوم. از خودم فرار میاز او دور می 

نشینم، مستأصل و ازپاافتاده،  کنم. لبه  تخت میبیابان را کنم، ترکش نمی 

چیز را رها کنم و فارغ از تمام  توانستم همه کاش می   دیگر توان ندارم.

از دیدن زهرا مگر همین نبود؟ عشق آدم را ضعیف  ها بروم. قبل آدم

ام ها از پدر کینه  نداشته به دل داشتم، از قوم و قبیله وقتکند، ناتوان. آن می

  دور بودم، رها و فارغ از عالقه و عشق. اما حاال... به

  نشیند. فش روی بازویم میدست کوچک و ظری

  _ فکر کردم خوابی، ببخشید. 
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  چیزی درست نیست؟ چرا هیچ

پیچد و من بغضم  هایش دورم می نشیند، دستسرش بین دو کتفم می 

    ام.شکند، خستهمی

  گیرم، عزیزم. و نمی خوای بری و جدا بشی جلوت _ اگر می 

کند،  کشم. او هم گریه می می  باید بعداز این جمله مرده باشم. اما هنوز نفس

گونه مجبور به بودن با خواهم، درد کشیدنش را، این من ترحمش را نمی 

    خواهم.منش را نمی

داشت،  شوم، پدرم رعنا را رها نکرد، او رعنایش را نگه تر می آرام  

شود. زور نمی چیز به درنهایت هم خودش را نابود کرد هم مادرم را، هیچ 

  مخصوصاً عشق. 

بانش بود. من  خوام مثل پدرم باشم... مادرم تا روز آخر عاشق زندان _ نمی 

 خوام، زهرا.تونم، تو رو خوشحال می نمی 

 

 زهرا

   

ام شمعی رو به  آلود است. شدهدرد دارد، قلبم. روحم انگار زخمی و خون

کشم شاید. مگر فکرم جدایی نبود؟ پس چرا باید  های آخر را می پایان، نفس 

دفعه؟ چرا قدر دردناک باشد همان را از زبان او شنیدن؟ چرا یک این 

م، انگار توانخواهم بنویسم اما نمی رود، می مقدمه؟ دستم به قلم نمی بی
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توانم تحمل کنم.  خواهم جدا شویم. نمی اند، نمی کلمات میان راه منجمد شده 

دانم. اما  انگار بگویند دستت را قطع کن و بده. عشق؟ عالقه؟ عادت؟ نمی 

    بندی نامرئی ما را متصل کرده. 

  آی بریم بیرون؟ _ می

در این وضعیت   داندپندارد؟ نمی بیند؟ یا سکوتم را رضایت میحالم را نمی 

کند؟ خودخواه است؟  گرفتن خودش از من چگونه مرا متالشی می

خواهد؟ حتماً همین  خواهد تالش بیشتری کند؟ خسته شده؟ رابطه می نمی 

خواهد نه یک زن بیمار، او یک زندگی عادی است، او همسر می 

یاد داشته باشد. خواهد، زنی که حرف بزند، زنی که او را همیشه به می

    ست اگر بگویم بمانیم؟یت خودخواهینها

    جنبانم.سر به نه می 

  شدم.«»ای کاش هرگز پیدا نمی 

و سکوت است بین ما، انگار هنوز چیزی نشده درحال دل کندنیم و من  

 دهد بروم. وقت اجازه نمیمنتظرم بار دیگر بگوید هیچ 

    نشیند.کنارم روی تخت می 

خواد پسر فهد سرطان داره، فهد نمی ام ست، زهرا. هم ریخته_ اوضاع به 

ابوفاضل...  . باشه، رابطه  فهد و سعید عجیبه... پدرم وضع مناسبی نداره

چیز از عشق به رعنا شروع  فهمی...؟ همه ام، میست... من خستهآزاددهنده 

  خوام اشتباه ابواحمد رو کنم... شد... مادرم... و من نمی 
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اش؟ من که به همین کنار  شکالت خانواده کنم، برای تمام مبه او پشت می 

  همه برنامه؟! آمدنم راضی بودم، بعداز این 

کنی راحته؟ من قلبم از  _ سکوت نکن، با من حرف بزن، زهرا. فکر می

کنی یعنی قبول  شه با حرف زدن درباره جدایی، سکوت که می جا کنده می 

  کردی. 

    نشینم.در جایم می

  .گیری حقیقت رو بگی یا نگیگیری پیدام کنی، تصمیم میمی تصمیم  »تو

گیری من هرگز  تصمیم می   تو .گیری برگردیم و زندگی کنیمتصمیم می  تو

.  ای تو سرمهازت جدا نشم و فقط به تو تعلق دارم حتی اگر فکر مرد دیگه 

گیری جدا  تصمیم می   گیری برگردیم ایران و زندگی کنیم و توتصمیم می  تو

یاد ندارم و تنها  کنم چون چیزی از ما بودن به . من فقط سکوت می بشیم

تونم بکنم کنار اومدن با تمام تصمیمات تو هست، اَرکان  کاری که می 

از این هم تو تصمیم گرفتی عاشق زهرا باشی و راشد. فکر کنم قبل 

روز هم تصمیم  دست آوردن رو انجام دادی، حتماً یک تصمیمت برای به 

یک خودخواه سردرگمی و فکر کنم وقتش رسیده   رکش کنی. توگرفتی تمی

 کمی هم من تصمیم بگیرم برای خودم.« 

  توانم با این سردرگمی زندگی کنم. گذارم. تا کی می آن را روی پایش می 

که مادر فهد مریضه من  ای به خودت استراحت بده، از این »اگر خسته

تونم حرفی ماجرا چیه نمی دونم خیلی ناراحت شدم، برای فهد. چون نمی 
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از برادرت   .شه هم ناراحتمبرای پدرت که با جدایی ما بدتر می .بزنم

تو عاشق زهرا بودی و  .  ترسم که بالتکلیفیترسم، اما از تو بیشتر می می

من اون آدم نیستم، اما با وجودت کنار اومدم چون چیزی درون من تو رو  

ای با اینی که هستم. اَرکان راشد! غریبه شناسه، اما انگار این تویی که می

شه و زندگیت بهتر،  کنی با جداییمون خستگیت برطرف می اگر فکر می 

  لطفاً اولین پرواز رو به تهران برای من بگیر.«

شوم که بخواند، تخت را ترک  دهم، منتظر نمیکاغذ دوم را هم به او می

کنم و بیرون  م را مرتب می خواهد بمانیم با هم یا نه. موهایکنم، یا می می

    روم.می

جا  خانه ساکت است، برعکس خانه  شیخ صنعان که همیشه شلوغ بود، این 

وآمدها کم است. مسیرم ای، هیچ صدایی، رفت همیشه ساکت است. هیچ بچه

دانم اَرکان مرد ترک جا ببینم. میسمت باغچه است، شاید شیخ خالد را آنبه

دانم که مردهای عرب چه یک زن و  د، حداقل می توانکردن من نیست، نمی

هایشان را دوست دارند، مخصوصاً اگر  چه چند زن داشته باشند باز هم زن

  عاشق زنی شوند که دیگر انتها ندارد. 

گردانم اما کسی کند، چشم میآید، انگار گریه میصدای کسی از داخل می 

کند. مادرش  گریه می روم، فهد پشت تخت تکیه داده و نیست. پی صدا می 

  فهد سرطان دارد. آید؛ ام یادم می به

  که مزاحمش شوم. از آن خواهم عقب بروم قبل می
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  _ عروس خانم؟! 

    پرم، کاش نه من انگلیسی بلد بودم نه او.با صدایش از جا می 

    شود، انگار ابوفاضل متوجه فهد نشده.صدای گریه قطع می 

  داری؟. جا رو دوست _ این 

دهم. دهد. سر تکان مینگاهش دوستانه نیست، اما لحنش چیزی نشان نمی

    دشداشه  سفید و دستار و عگال، حتماً از بیرون آمده.

ست. منم دوستش دارم، پسرم...  جا تنها محل آرامش این خونه_ خوبه، این 

  جا رو دوست داشت. فاضل هم خیلی این 

حد، و این حد هم ده است، فقط درهمین دانم او پسری داشته که مرمی

  کند کنارش بنشینم. نشیند و اشاره می انگیز است. روی تخت می غم

  ترسی؟ کنم، از من می_ بیا، زهرا، من اذیتت نمی 

تر است، خیالم جمع  جا ایستاده امن دهم. همین اختیار سر به تأیید تکان می بی

  است فهد آن پشت نشسته. 

دونی  خواستم به تو آسیبی برسه... صفیه زن نادانیه، می وقت ن_ من هیچ 

  گم؟ کی رو می 

  زنم، »نه«لب می 

  _ زنم بود، عموزاده  من... مادر فاضل... بیا عکسش رو ببین. 

گذارد تکان بخورم. کیف پولش را از جیب شوم، اما ترس نمی کنجکاو می 

خورم. خودش آن می گیرد. باز تکان نسمتم می آورد، به دشداشه بیرون می 
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کند، عکس کودکی خردسال شبیه پدرش، سبزه و شاید شبیه شیخ  را باز می 

  خالد است، اما قطعاً هیچ تشابهی با عموهای بور و سفیدش ندارد. 

تکه تحویل من دادن... دست... پا...  _ چند هفته  دیگه سالگرد روزیه که تکه 

  سر... 

  به لب دارد، دیوانه است، حتماً.  زند، او لبخندچشمانم از وحشت وق می 

دونی مقصر اصلی کی بود؟ شوهر تو... اَرکان... اون باعث این  _ می

گفت این  ها بود و هست... باعث بدبختی تو، من و همه... مادرم می بدبختی 

  پسر نطفه  انسان نداره... 

  خواهم باال بیاورم. لبخندش ترسناک است و من می

  گی...؟طور می برادر؟ دیوانه شدی به زهرا این   _ این چرندیات چیه،

هم وسط حرف عجیب است، فهد از پشت تخت بیرون  حضور حنیف آن 

  ای دارد. زدهآید، لبخند خجالتمی

  _ نترس، زهرا... 

دهد، دلم آرام  هایشان این را نشان میانگار او به حنیف زنگ زده گوشی 

  گیرد. می

اَرکان هیچ تقصیری نداره... برادر من   _ زهرا، ابوفاضل دروغ گفت،

  تقصیرترین آدمه. بی

  خواهد برود. زند، می ابوفاضل نیشخند می 
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مونی تا به زهرا بگی تو پسرت رو به کشتن دادی؟ تو و  _ برادر، چرا نمی 

صفیه، و خانواده  ابوهانی، تو و خاندان هاشم باعث ننگ حربی 

تکه کردی  رد... تو بیروتی رو تکه هستین...عشیره  ما هرگز کار خالف نک

گناه طعمه  یکی مثل خودت شد... یادت رفته...؟ پدر مگه نگفت  و فاضل بی 

  گیره، احمد؟ گناه دامن خون بی

دارد. محمد اما  سمت حنیف خیز برمی شود، به چشمان ابوفاضل سرخ می

  کند. ست که مشت او را در هوا شکار میکسی

مستحق مرگید... شماها باعث مرگ فاضل تکتون  _ شما همه... تک 

شدین... شیخ خالد... دستش به خون بچه  من سرخ شده... اگر با اون فاحشه   

    ریخت...ایرانی روی هم نمی 

زنند و گیرد، به زبان خودشان حرف میدست محمد جلوی دهانش را می 

دیگر  ام، اماها ایستاده فهمم، گیج بین آن من جسته گریخته کلمات را می 

  ترسی نیست. 

خوایم، احمد. دهنت رو ببند که اَرکان بشنوه خونت  _ ما خون دیگه نمی 

که شیطان در وجودش  مباح... رعنا زن خوبی بود، پدر خطایی نکرد، اون

حلول کرد مادرت بود... دست از سر اَرکان بردار، سمت زهرا هم نیا...  

مادرش ندید گرفته برای تو  وآمدت رو پیش صفیه و که عشیره رفتهمین 

 کافیه... صفیه نباش. 

  کشد. گیرد و می کسی کنار من ایستاده، فهد است، بازویم را می 
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  جا چه اتفاقی افتاد. _ با من بیا، زهرا. اَرکان نفهمه این 

 کنم. ها باغچه را ترک می دهم، و میان دعوای آن سر تکان می

گفت بین  او می   .های فامیلی گفته بودکینه ام، قبالً شیبان برایم از  ترسیده 

خون و هیچ دشمنی بدتر از  ها هیچ دوستی و پشتی مثل فامیل و همعرب

های فامیلی خونی و نسبت شدت نسبت به همها بهفامیل نخواهد بود. عرب

  اند، اما اگر بینشان کدورت باشد هرگز فراموش نخواهند کرد. وابسته 

  شه. پا میدنبالت آمده خون به داند که ابوفاضل به_ به اَرکان نگو، اگر ب

وجدانش  جا هم عذابخواستم حرفی بزنم، تا همینگفت، نمی اگر هم نمی 

    شود.باعث جداییمان می  هدار

    آید، منظورش برگشتن من به اتاقمان است.ها همراهم می تا پله 

  _ زهرا...؟ عزیزم! 

م کی پایین آمده، بازویش را دور  داناَرکان است پشت سرم و من نمی 

  کند، فهد من را از در پشتی بیرون آورد. ام حلقه میشانه

    _ ما کمی داخل حیاط گشتیم.

  گردد. سروصداها خوابیده. نگاه مشکوک اَرکان بین ما می

  _ احمد اذیتت نکرد؟ 

    زند.دانم از چه حرف میمثالً نمی 

  _ ما داخل نبودیم، برادر. 
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تونم زهرا  جا نمیفهد...! باید حرف بزنیم، حاضر شید بریم بیرون، این _ 

  رو تنها بذارم. 

ماند، مرکز خرید مقصد اوست و من  همه شکوه باز می دهانم از دیدن آن 

کنم هرگز چنین جایی بوده باشم، انگار در یک خیابان با سقفی فکر نمی

  زدن باشی. بلند و هوایی خنک درحال قدم

زنیم و تو انتخاب کن... خسته شدی بگو استراحت  بتی! ما حرف می _ حبی

  کنیم. 

آورد که چند ساعت پیش چه حتی یک لحظه هم به روی خود نمی 

  تر است. ای مهم خواهد بپرسم، اما انگار فهد مسألههایی زد، دلم می حرف

قدر اینخورم وقتی گردم، به فهد غبطه می زنند و من می ها حرف میآن

خواهد که فهد می دانم منظور اَرکان از این کند. نمی راحت با او صحبت می 

ها  ست. مرکزخرید تقریباً شلوغ است زنپسر نباشد چیست، اما حتماً جدی

ها که که پوشیه و چادر دارند تا آن پوششی متفاوت دارد؛ از کسانی 

ا دشداشه و دستار جا عموماً مردههای بلند و بدون شال هستند، این ماکسی

های  اند. برای خودم شکالت ها هم که کامالً مشخصبه سر دارند، خارجی

خرم، حتی لباس و یک  اند می نظرم خوشمزه هایی که به مختلف و خوراکی 

دوزی شده، چند دست قفطان و شال، حتی یک عگال با بافت پوشیه  سنگ 

ام و اَرکان فقط  آید. سرحال آمده طالی و مشکی برای اَرکان خوشم می 

  نظرم زیاد شده. کند، بارهای دستشان بهپرداخت می 
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  _ زهرتی!؟ گرسنه نیستی؟ 

ام جوابم باید منفی باشد، اما من عاشق غذا  همه خوراکی که خورده با آن

  خوردنم. 

قدر که ام، آن فهمم چقدر خستهنشینم تازه میوقتی روی مبل رستوران می 

  خواهم گریه کنم. می

  _ خسته شدی؟ 

زند، از آن خستگی و غم خبری نیست. حتماً بحثشان نگاه فهد برق می 

  برای او خوب بوده. 

گوید و او دفترچه و مدادش را به او  اَرکان چیزی به پیشخدمت می 

  دهد. می

  رفت. _ بیا، عزیزم، نباید یادمون می 

است  ها پیش درگیرش از خدا خواسته سؤالی را که ذهنم از ساعت

  پرسم. می

  خوای جدا بشی؟! یا چی؟«و مشخص کن، می»اَرکان راشد، تکلیف من 

  ام جدی بود، اما حاال... شاید اگر چند ساعت قبل بود حالت چهره 

زمینی سرخ کرده را تا کنم جواب چیست. سیبخواند، با ابرو اشاره می می

کند، هرچقدر  ه می کنم. یک لحظه فقط نگاکه دهانم جا دارد داخلش می جایی

  طبعی دارم میان سؤالم او جدی و متفکر است. من احساس شوخ
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خواهم کم بیاورم. کاغذ را از  آورم، نمی کنم و به روی خودم نمیبغض می

  کشم. زیر دستش می 

  گیری برای من؟«»کی بلیط برگشت می 

چرا باید   خواهم التماس کنم.شود، اما نمی کند، نفسم تنگ می انگشتانم یخ می 

  ست. به او فشار بیاورم؟ فقط فکر کردم این گردش شاید برای آشتی 

  زنیم. _ شب حرف می

آورند، ماهی کبابی که من عاشق آن هستم ولی حاال بوی آن  غذا را می 

  آور است. برای من تهوع 

و بد  »نیازی نیست، حرفی هم نیست. درضمن این ماهی حال من 

    کنه.«می

    اش.و را نخواهم بخشید. برای این خونسردیو من هرگز ا

    دم._ غذای دیگه سفارش می

که انگار مجبورت کنند به  حال شده حس دل کندن داشته باشی؟ این تابه 

  دانی انجامش دهی یا ندهی، باز دردآور است. که می چیزی

    دهد.دهم. دارد من را بازی میبه حرفش اهمیتی نمی 

  م با تاکسی برگرد. _ فهد! بعد از شا

خورد. نگاهش میخکوب صفحه  درمعرض دید ما  گوشی فهد زنگ می 

  شود. می

  "حبیبی"  
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اند. نگاه اَرکان هم زل زده به  عکس سعید است و فهد که سلفی گرفته 

    صفحه است و فهد، مثل یک اسلحه برای آخرین مبارزه.

  _ فهد؟ 

از او فهد  گوشی را بردارد که قبل   خواهدشود، می های اَرکان درهم میاخم

  زند. آن را قاپ می

  _ مقصر منم... به اون نگو. 

  زده و ترسیده. فهمم، خجالتشود. انگار حس او را میچشمانش تر می 

  دونی... _ پس... حدسم درسته...؟ فهد! می 

التماس  کنم، اَرکان... کنم... دیگه منعی نیست... خواهش می _ جراحی می

 کنم... می

  »من خوبم مامان، اَرکانم خوبه.«

اگر صدهزار بار طی کردن عرض و طول اتاق را خوب بودن بشود  

  فرض کرد. 

»کی قراره برگردید؟ ما منتظریم، زهیر از وقتی فهمیده میاید روی پاش  

  بند نیست، بزرگ شده برادرت.«

داده. اما نه وقتی روی کاغذ  فرستد، قبالً هم او را نشانم عکس زهیر را می 

نوشته است »اجی، بیا منتظرتم« شاید اسم زهیر در پس ذهنم بود که از نام 

کردم، زهیر کوچکی که حتماً خیلی  برادر جمیله احساس اضطراب می 

  دوستش داشتم. 
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 « خیلی زود. میام»

قرار است، اما بیشتر دلم به  حد عصبی و بی شوم، وقتی تااین نگرانش می 

سوزد که تمام مسیر را گریه کرد و التماس تا اَرکان با سعید کاری میفهد 

  نداشته باشد. 

شم، با فهد... با سعید...  _ باید چکار کنم، زهرا؟ تو بگو... دارم دیوانه می 

    چه کنم؟

کنم. نگاهش دردمند است،  کند، با مادر خداحافظی می باالخره زبان باز می 

ام چه شمانی سرخ. من حتی کامل درک نکرده شکسته و آماده  بارش با چ

خواهد  که گفت می دانم فهد سعید را دوست دارد و این اتفاقی افتاده. فقط می 

  جراحی کند. 

دونی یعنی چی؟ با سعید چکار _ پدرم اگر بفهمه... کل عشیره... زهرا، می

  شم. کنم...؟ من دیوانه می 

    زند تا من.با خودش بیشتر حرف می 

جور بشه، خواسته این تر برای فهد هست، اونم نمی نظرم از همه سخت»به

  تونه عاشق سعید باشه.«شه و میاگر جراحی کنه یه زن می 

گیرد. هوای اتاق خفه است. یا من از ناراحتی او کالفه ام را می گوشی

  کند. خواند و سکوت می ام. می شده
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زودی گیرم، به رای تو بلیط می _ حق با توئه، باید خوددارتر باشم... من ب

جا خوام وسط این آشوب باشی... اوضاع این شه، نمی جا پرسروصدا میاین 

  پیشت.  امراه شد میروبه 

  شود، اما... از قسمت اول حرفش دلم خالی می 

_ درباره  سؤالی که کردی داخل رستوران... من کالفه و عصبی بودم،  

  گذارم جدا بشی؟رو مثبت بدی می  کنی جواب پیشنهادمواقعاً فکر می

    کند.ایستد و من را نگاه می سینه می بهدست

...؟ چندماه دنبالت گشتم، از عمق  ر میامنظقدر آدم راحتی به _ واقعاً این 

جهنم بیرون اومدم، حاال راحت بگم برو...؟ من خودخواهم درست، اما حق  

تونم بگذرم...  ز تو نمی چیز ابا تو هم هست. من سردر گمم، اما بین همه

دم... فعالً پدرم گردم، کارها رو سروسامان میگذارمت تهران و برمی می

 گاهی نداره... جز من تکیه 

»ولی من به جدایی فکر کردم، نه ادامه. تو تکلیفت معلوم نیست و من  

  تحمل این سردرگمی رو ندارم.«

    شود، باور ندارد انگار.چشمانش باز می

  که گفتم، هرگز. وقت... همین جدایی؟ هیچ _ 

ام، شاید این آرامش و خونسردی برای آن  رود، گرسنه ام سر میحوصله 

  دانم قرار نیست جدا شویم. است که حاال می 

  خوام.«»من گرسنمه، غذا می 

@Vip_Roman



دیروقت است، تمام غذاهای سفارش داده شده را میان اشک و التماس فهد  

ست های کبابیاَرکان رها کردیم و من هنوز چشمم دنبال ماهی و عصبانیت 

  که آن لحظه باعث تهوع در من شد. 

  _ بیا بریم آشپزخونه، حتماً چیزی هست برای خوردن. 

 ست... اش هنوز جدی و قیافه

 

  اَرکان 

 

  _ من فقط درحد گرم کردن غذا واردم... ولی سرشیر و عسل هم خوبه. 

گذارم. فعالً صلح برقرار است، مخلفات صبحانه را میروی میز آشپزخانه 

گزارش هستم. او از اول هم  هایم را در نیاورده سپاسکه تالفی حرفهمین 

دانم چه  که خودم میلجوج نبود و این نهایت شانس من است درحالی

    ام.ای زدههای احمقانهحرف

  _ حبیبتی! بگذار خودم لقمه بگیرم. 

  کند. کنم، در سکوت نگاهم میو نان را قطعه می نشینم  کنارش می 

_ تو نباشی، زهرا! دنیا تاریکه... مادرم وقتی کشته شد، دیگه برای من  

سال... ۳زدم...؟ دونی تا چند سال من حرف نمی چیزی معنی نداشت... می 

  از تو هم با ابواحمد همیشه جنگ داشتم. با پدرم قهر بودم، با همه... تا قبل 
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کند.  گیرد و تعارف خودم می جود، آرام. آخری را از دستم می ها را میلقمه 

  این آرامش آرزوی من است. 

_ وقتی عاشق شدم، تازه فهمیدم پدرم با این عشقی که به رعنا داشت  

از این  هایی که قبل جا... این خونه و آدم تونست قاتل اون باشه... این نمی 

جا ساکته... زمانی این  رو نبین این خدایان مکر و نیرنگ بودن... الن 

  خونه چهار زن داشت و شلوغ و پرسروصدا بود... 

ای شلوغ برای او عجیب است، اما عنوان خانهجا بهدانم که تصور این می

  واقعاً روزگاری همین بود. 

هاش زیاده، عزیزم، درد زیاد داره... ولی وقتی  _ قصه  این خونه و آدم 

فهد اومد، مثل مادرم شد... پدرم دیگه تنها نبود...  که ام  روی آرامش رو دید

  صدا و آروم این خونه برای من شد خونه... من به حوا مدیونم، زهرا...بی

دنیا آورد...  و... اون فهد رو خیلی دیر به و، روزای مادر بودنش بچگیم

وقتی من مردی بودم... فهد برای من بیشتر از یک برادره... کنار خودم 

  بود... کنار... سعید. 

تواند پدر فهد باشد و حاال فهد گیرد، سعید میاز فکر کردن به او دلم می 

دانم باید از کجا سر حرف را با سعید باز کنم.  عاشق اوست و من نمی 

  دانم چکار باید بکنم. اصالً نمی 
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سالش  ۱۸دونم چکار کنم، فهد هنوز زدی، زهرا. نمی _ کاش حرف می

چیز خوب باشه به نیست... اون مجوزای پزشکی رو داره... حتی اگر همه 

  ابواحمد چی باید گفت؟ 

کند به اتاق  نوازش انگشتانش روی دستم دلگرم کننده است. اشاره می 

 برویم. 

زدن و بافتن  تر از شانهبخشفکرم مشغول است و چه چیزی برای من آرام 

    موهای او؟

  _ اوخ... 

  شود، موهایش گیر کرد و... رها می  برس از دستم

  _ زهرا؟! 

نگاهش شوکه و ناباور است. من هم شوکه خیره  دهان اویم... هر دو  

    زدن نداریم.ترسیده از ناتوانی دوباره جرأت حرف

  تونم. _ من... می 

کند،  دانم وقتی او را زنده دیدم چنین هیجانی داشتم یا حاال... گریه می نمی 

گرییم،  گذارم حسرت در آغوش کشیدنش را ببرم، هر دو می بار نمی این 

تواند باشد... یک معجزه... و او از هیجان جیغ  یک معجزه، فقط همین می 

  گنجم... زند و من در پوست نمی می

  زند. کسی در می

  ها؟! خوبید؟ _ بچه
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  یرم. گکنم و او را میان آغوش می فهد است، در را باز می صدای ام 

  _ حرف زد، اُما... زهرا حرف زد... 

ل می سمت زهرا میکند و به من را رها می  کشد، زهرا را میان رود، ک 

گذرد که همه  اهالی  زند و چیزی نمی برد و فریاد می آغوشش بیرون می 

گردد  یک میبهشوند. زهرا میان بازوان پدرم و برادرانم یک خانه بیدار می 

ای رخ داده و همگی  شب که معجزه ، درست یک نیمه اند و همه خوشحال

  آورند. گیرند، خدمتکارها قهوه و شیرینی می جشن می

زند وقتی خیره   قدر سروصداست که زهرا ساکت است. نگاهش دودو می آن

  خواهد. شود. او هم تنهایی می چشمان من می

  _ من زهرا رو ببرم. 

  مگین است. فهد غپدرم چشمانش برق دارد. برای ام 

    زنی؟_ زهرا! به مادرت زنگ می 

  کند. تواند، نگاه میانگار هنوز باور ندارد که می 

  جا برای شنیدن صدای تو جمعیم. _ حرف بزن، عروس. ما همه این 

زند. ترسیده  کنم اصالً حرفی زده از وقتی پایین آمدیم؟ دلم شور می فکر می

  را دارند. کنم و انگار همه همین حس نگاهش می 

  زنم. _ بله، زنگ می 

گذارد و  سر فهد و حنیف می کند. محمد سربهپدرم نم چشمانش را پاک می 

 جوی ابوفاضل نیست. خوب است که نگاه کینه 
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 زهرا

   

تر بود یا  ام سختدانم از دست دادن حافظهشود. نمی هنوز باورم نمی 

آید  ام بیرون می حنجره ناتوانی در حرف زدنم، و شاید حاال که صدا از 

  شود کنار آمد تا سکوت. تر می بتوانم بگویم با غریب بودن راحت

  _ حبیبتی! 

توانم با این  کنم، اما نمی شلوغی را با بهانه  زنگ زدن به مادرم ترک می

بندد. برقی که از خوشحالی در نگاه هیجان با کسی حرف بزنم. در را می 

  لرزاند. اوست عجیب دل می 

  _ اَرکان! 

  کند برای نگریستن. زند. معلوم است مقاومت میلبخند لرزانی می

    _ تمام دنیای من فدای همین اَرکان گفتنت، زهرا.

های  ها چه واژه کند. گفته بودم که عرب رویم آغوش باز می ایستاده روبه 

شناسم، بازی دارند؟ مهم نیست که حسم را به او نمی ای در عشقگسترده 

م این است که زهرای خفته  درونم انگار به آغوش او نیازمند است، من  مه

دانم صبورانه عاشقی آمیختن با مردی که می هم کم از او ندارم برای درهم 

  کند. می
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شوم. من یک زنم، با عشق اش پنهان میخجالت میان بازوان مردانه بی

های و دست محبت مثل بهار است برای من. دهمشوم و گل می شکوفا می

مردانه  او باغبان من و من برای به بار نشستن نیاز به این باغبان دارم که  

  وحشی نمانم و رام دستان باغبان شوم. 

  ها تا صبح صدای تو رو بشنوم. _ بگذار بعداز مدت 

زده  او را  های گرم و هیجانکند و من بیشتر از نفس کنار گوشم زمزمه می 

هایم، باز وجودم او  هایم، با تمام دغدغهیری و ترس خواهم. با تمام دلگمی

    کند.را طلب می 

دوزد و من خیره  گیرم، نگاه پرسشگرش را به چشمانم می کمی فاصله می 

    شوم که برای یک مرد زیادی جذاب است.رنگ میهای سرخبه آن لب 

    _ بخوابیم؟

آن است که    کمی حرف زدن سخت است، زبانم هنوز سنگین است، اما مهم

    توانم حرف بزنم.می

  _ بخوابیم؟ همین...؟ بیا جشن بگیریم... من و تو... 

دهد بیشتر فکر کنم،  شود. فرصت نمی آمیزش تنم داغ می از نگاه شیطنت 

بار چیزی فراتر دارد،  شوم دوباره، اما این اسیر بازوهای قدرتمندش می 

های تنگ شده و  به نفس شود های ریزی که تبدیل میحرص و تمنا، بوسه

قدر که تماس انگشتانش با تنم من را تا لب پرتگاه  آمیختن یک نفس. آن درهم

داند که چگونه من را هدایت کند برای  برد و او خوب می نیازهای زنانه می 
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خجالت و پر خواهش لباس از تن او بیرون  خواستن بیشتر و این منم که بی 

  داشتن او. آورم برای حس بیشتر و می

    _ زهرا؟

تر از هرزمان  زند، نگاه پر از سؤالش تیره بریده توی صورتم لب می نفس 

دستان ناشی من روی تنش    اش از گرما وشدهست و پوست سرخدیگری

کنم  گوید شهوت مردانه است؟ و من اکنون فکر می نشیند و چه کسی می می

که  رد است. مگر نه اینچیزی درون من ویرانگر و رهاشده در طلب این م

  اَرکان متعلق است به من؟ 

  خوای، اَرکان؟ _ من رو می 

شود، تیره و من با لذت آن هیوالی خفته که بیدار شده را  نگاهش کدر می 

    بینم، یک وحشی زیبا، درون این مرد خونسرد و خودخواه.می

شی تمام و  _ خواستن...؟ لعنت به من اگر وقتی بیدار بشی برای من نشده با

  کمال. 

فهمم تمام و کمال فقط  های بعد است که میها و دقایق و ساعتو من لحظه 

ست که شود و حس اصلی وقتی یک واژه است که از دهان او خارج می 

کند و  باکش سانت به سانت بدنم را طی می هایش روی تنم و انگشتان بی لب

دانم بیشتر از آن  می  شوم و فقطشوم کی تسلیم او می من حتی متوجه نمی 

های او و کلماتی که  محال است میان تصورم بگنجد، طعم درد میان بوسه 

طلبد که درک شود و من میان سیل احساسات  هرکدام هوشیاری می 
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آمیخته با او  دهم وقتی میان بازوهای او و درهم ام را از دست می هوشیاری

کنم  سکوت و فکر نمی  شود پر از ستاره و درخشان و پر ازدنیا انگار می 

و نفسی  تر از آن باشد، آن درخشندگی در سیاهی چشمان اوچیزی باشکوه

روم، درست حال میان بازوانش به خواب می رود و بی که از من می 

کند، مانند او که در جسم من به اوج  که خورشید در آسمان طلوع می وقتی

 رسد و طلوعی جدید میان ما خواهد بود.می

ام. بینم درون یک قایق، میان تاریکی و سرما وسط آب تنها مانده خواب می 

جا  دنبال یک راه فرار از آن وحشت و سرما تنم را به لرز انداخته و من به 

ام زده های وقآید، چشمهایی در تاریکی میهستم، سردم است و صدای قدم

  زند. از ترس دودو می 

  جام، ششششش«»نترس، عزیزم، من این 

تر شود و سیاهی با یک منبع نور روشن. هوا گرم ها محو می قدم صدای

شود ترسناک نیست، صورتش را خوب  است و مردی که نزدیک می 

شناسم، اَرکان است که توانم از پس اشک ببینم، اما صدایش را می نمی 

  شود، دلم روشن. . تنم گرم می آمدهبرای نجات 

  فدای تو، زهور من، بیا پیشم.«جایی...؟ اَرکان »حبیبتی! این 

زنم، هوا  هایم را پس میگیرد، اشک شوم و قایق میان آب آرام می بلند می 

کند، انگشتر با الماس  سمتم دراز می روشن است. اَرکان ایستاده و دست به
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آید آن را به من داده بود. نگاه  درخشد. یادم میسیاه روی انگشتش می 

  ام. کنم به انگشت خالیمی

  _ انگشتر من... 

    زند.لبخند می 

  _ انگشتر ما... بیا بغلم ... 

کند و من  سمتش حمله می مردی پشت سر اوست، با سنگی در دست، به 

  دارم... سمتش خیز برمی برای دفاع از او به 

  _ زهرا جانم! بیدار شو... بلند شو...

ترسم چشم باز کنم و آن  می کند، شنوم، تنم درد می ام را می صدای ناله 

  چشمان ترسناک را ببینم. 

  _ اَرکان فدای تو، درد داری؟ زهور من! چشم باز کن. 

دانم کدام جرأت چشم باز آمیزش، یا آن گرمای کالمش، نمی لحن التماس 

    دهد.کردن به من می 

  _ خواب دیدی... فقط خواب بود. 

غش روی پوستم عجیب است،  های داد، حس لب گذار ام میسر روی شانه

 ام! من برهنه 

آید، باید  کم خاطرات یکی شدنمان در ذهنم می بندم از شرم. کم چشم می

  زده باشم و شاید پشیمان، اما... نیستم. خجالت
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دم که بگی به چی لبخند  _ حبیبتی! همین حاال هرچیزی بخوای بهت می 

  زنی. می

کنم.  روم و صورت پنهان می اش میدنبال پناه سینه کنم و به چشم باز نمی

  پوشاند. کشد و تنم را میملحفه را تا گردنم باال می 

  _ تن درد داری؟ 

    دهد. گرمای دستش حس دلچسبی دارد.دستش کمر و بدنم را ماساژ می

  _ پاهامم ماساژ بده. 

اند و منم و عطر تن او، منم و  ها رفتهدارم، کابوس اش برنمی سر از سینه

  ام. ب بیشتر حق زنانه طل

  گردم. _ صبر کن... برمی 

  کند. ام می خواهد بلند شود اما حس ناامنی احاطهمی

  ترسم. _ نه... بری می 

  کنی؟ _ چشم باز نمی

دهد، انگشتانش  های ریزش کنار گوشم قلقلکم میخندد و بوسه ریز می 

  شود. میکنند، تنم گرم سرتاسر تنم را آرام طی می 

_ روغن ماساژ همراه ندارم، برم روغن زیتون بیارم، درد تنت رو کم  

  کنه. می

نظرم  نور آفتاب اتاق را روشن کرده، دکور سفید اتاق هم امروز به 

دهد. لبخند او هم درخشان است و این حس  روشنایی را دو چندان نشان می 
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م اگر کمی از من  کناندازد. ترسی که فکر میکمال، ترسی در وجودم می 

فاصله بگیرد نور خواهد رفت، سرما و تاریکی خواهد آمد و من انگار 

  شوم. هایم گم می میان کابوس 

  _ من انگشتر سیاه داشتم؟ 

توانم معنا کنم. سر روی  خیز شده که بلند شود، نگاه متعجبش را نمی نیم 

  رنگ. گذارم. آن انگشتر با نگین سیاه بالشت می

  داده بودی؟  _ تو به من

  توانم باید شاکر باشم. که می حرف زدن انگار برایم سنگین است. اما همین 

  _ تو... یادت اومد؟ 

    آید.گیرد، پس یادم می اش جلوی نور را می تن نیمه برهنه 

رنگ... یادم اومد که به من  _ خواب دیدم... انگشتری به دستت بود، سیاه

  داده بودی. 

هایش هم مثل  لغزد، مردمک لرزانش روی گونه و صورتم میدست 

  دستانش. 

_ وقتی به من بله گفتی، اون رو به تو دادم... یک نگین الماس سیاه داره...  

به انگشتت بزرگ بود و تو با نخ کوچکش کردی... اون رو داخل انگشت  

انداختی... سه روز بعداز... دزدیدنت اون رو انداختن داخل  شست می

ترین  ماشین... با یه یادداشت... نخ انگشتر خونین بود... اون وحشتناک 

  یاد دارم، زهرا. ای بود که به لحظه 
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کنم، انگار کسی  آید، شوکه به او و بعد به در نگاه می صدای در زدن می 

شود، هایم داغ می جا دیشب چه شده. گونه داند این که پشت در است می 

  زند. ام می ای روی پیشانیکند، بوسهب می ملحفه را خونسرد رویم مرت

  _ برای تو صبحانه آوردن، عزیزم. 

استرس سرجایم کند. از در به تخت دید ندارد و من بی یک تیشرت تن می 

کشم. هرچند تکان خوردن کمی دردناک است، آدم بدون آمادگی  دراز می 

های  حظه آید و عجیب نیست بعداز آن لکند تنش به درد می ورزش هم می 

  پرتحرک و پرهیجان حتی روحم نیز دچار درد شود. 

  _ فقط بنشین. 

های یک سینی بزرگ که از همان فاصله هم بوی حلوای عربی و شیرینی  

 انگیز است.آید هم هوس تازه از آن می 

های داخل آن گذارد از دیدن خوراکی وقتی سینی را روی تخت می 

    شوم.زده میهیجان

  ؟ _ دوست داری

آید. چای برایم  کند درست بنشینم. کنارم می انگار که مریضم، کمک می 

  همه توجه. گذارد. نشئه از این ای حلوا به دهانم می ریزد و تکهمی

روز بعد از زفاف بیرون نریم، تا سه روز _ ما رسم داریم تا سه شبانه

  گزارتم، عزیزم. خدمت
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بودم، آن روزها جمیله و دخترها    خندد. این رسم را در جزیره هم دیدهمی

ریختند برای خودشان. حاال ها میزدند و چه برنامه درباره  آن حرف می 

قرار است جمیله این سه روز را با شیبان باشد. حسی جز دلتنگی برای  

کنم چگونه خواهد گذشت با شیبان ندارم، اما درباره  جمیله حاال فکر می

  ن او نبود. دانم اهل دوست داشتمردی که می 

  کنی؟ _ زهرتی...! چه فکری داری...؟ به انگشتر فکر می

    ها.هم در این لحظه دانم که بهتر است دروغ بگویم، آن می

ریختن... _ نه... وقتی جزیره بودم... دخترها برای این سه روز برنامه می 

  خب... آرزوهای دخترونه. 

  گیرد. عد آرام میای بشود، اما لحظهیک لحظه نگاهش سرد می

  کردی؟ _ به شیبان فکر می

    برم.ای شیرینی راحتی به دهان او می تکه

وقت کردم... تو اگر عاشق من نبودی هیچ _ راستش به جمیله فکر می 

  دیشب به اون... اَرکان...؟!

هایمان، او را دوست دارم، شاید  تک لحظهیاد آوردن تک کنم از به بغض می

    اندازه  خودم دوستش دارم.اندازه  زهرای گذشته، اما به به نه 

  _ جانم. 
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کنم، من امروزم را مدیون مردی و عشق او هستم،  برایش آغوش باز می 

توانست برایم یک کابوس شود، یا حتی یک روز پر از درد و  امروز می 

  پشیمانی. 

حرفی  خونسرد من. بی گذارد، مرد آرام و دارد و کناری می سینی را برمی 

  فشارد. من را میان آغوشش می 

  کسی جز، تو... _ من دوستت دارم... نه شیبان... نه هیچ

  شود و نفسش سنگین. تر می آغوشش تنگ 

 دونی؟ _ حبیبتی! دنیا رو به من دادی، زهرا... می

ست درهمان ساعت  تصور سه روز در اتاق ماندن بیشتر شبیه یک شوخی

  اول. 

  تونیم نمونیم تو اتاق. عروسی نکردیم... پس می  _ ما

  خواب است. این نتیجه  فکرهای من داخل تخت 

آمیز است. چندبار اشاره کرد با  کند. لبخندش شیطنتتاپ بلند می سر از لپ

  او به حمام بروم ولی تنبلی بیشتر از حرف او اثر داشت. 

اید استراحت کنه و...  دونن که چی شده... عروس ب_ الن اون بیرون می 

  بقیه اتفاقات. 

    آید.سمت من می به

  شه، عزیزم. _ بلند شو یه دوش بگیر، با من که نیومدی... تنت خسته می 
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شود. خانه زیادی در سکوت است. ای زود تمام می های پروانه انگار لحظه 

دوست دارم به باغچه بروم اما دراز کشیدن در تخت و دید زدن او را  

 دهم.یح می ترج

  _ واقعاً باید سه روز بمونیم؟ 

  فهمم. نشیند. چیزی در لبخند و نگاهش هست که نمی روی تخت کنارم می 

  _ بگذار من فقط فدای حرف زدن و صدای تو بشم این سه روز. 

های  زدگی کش بیاید. بوسه کنم بیش از این لبم به لبخند ذوق فکر نمی

های مختلفی دارد؛ از قلقلک  نوازشگرش که گاه شیطنتاش، دستان پیاپی 

های شهوتناک و عاشقانه و من بین هزار هیجان گرفته تا لمس 

    سرگردانم.

  _ سیدی! 

  کنم. زده او را نگاه می صدایمان حتماً کل خانه را گرفته. خجالت

  فهد و خدمتکارها. _ کسی این طبقه نیست، پایین هم فقط ام 

ام، شدن خسته شده پیچکند. دیگر از ملحفه و در را باز می  شودبلند می 

شود، خواهم انقالب کنم و به حمام بروم. با یک جعبه  بزرگ داخل می می

دهد و باز یک سینی  باز است، سینی صبحانه خالی را بیرون می در نیمه 

    آورد، نگاهم اما پی جعبه است.دیگر داخل می 

  ارید برای زن. گذها آبرو نمی _ شما عرب

    کنم.رو شوم احساس خجالت میکه چگونه باید با دیگران روبه از این 
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  دست به کمر با آن شلوارک و تیشرت سفیدش ایستاده. 

  کنیم، زهرا. آبرو بردن نیست، عزیزم. _ آبرو؟ ما تکامل پیدا می 

    کنم. حرف زدن نعمت است.چشم باریک می

اثبات مردی و قدرت نیست... اگر زن با مرد اون کار خاطر _ نگو که به 

    زدن؟قدر جار میکرد همین رو می 

هایش را  شود. اشککند و بعد از خنده منفجر می ای با شوک نگاه می لحظه 

دار است، اما واقعیت. این برای مردها  کند، تصورش واقعاً خنده پاک می 

   ها صدبرابر بیشتر.یک افتخار است، برای عرب

  قدر نخندیدم... فمنیست نباش، دیشب کم لذت بردی؟ _ زهرا، کل عمر این 

هایم احمقانه شوم، ادامه  بحث در برابر حس برم، تسلیم می دست باال می

  است. 

  _ قبول... فقط به همه اعالم نکنین. 

    بار باز است.هایش به لبخندی شیطنت لب

  زنی؟ _ به منیر زنگ نمی 

خواهم او را ببینم. مادرم حق این را دارد که  شود، می میفکرم منحرف 

  زنم به آغوشش بروم. بینمش و حرف می وقتی می 

  _ رودررو... وقتی بهتر حرف بزنم. 

    پیچ، تا به حمام بروم، شاید کمردردم کمی بهتر شود.شوم ملحفهبلند می 

  _ الن هم عالی هستی... مسکن خوردی؟ 

@Vip_Roman



  _ نه... خوبم. 

  شود. لعنتی!خواهم بگذرم که ملحفه انگار کشیده می ز کنارش می ا

  جرأت ندارم برگردم، از شرم. 

  _ فتبارک هللا الحسن الخالقین. 

    رود.گردد و نگاهش پر از ستایش است و من خجالت یادم میدورم می 

  _ زبانم قاصر شد از زیبایی  تو. 

ین حس... اما زیادی شعف  دانم چیست هرچه هست اغرور؟ عزت...؟ نمی 

خواهم فکر کنم کسی به  کند، می دارد. انگار به یک اثر هنری نگاه می 

  گیرد. زیبایی من در چشمانش نیست. شیطنتم می

  ها مثل همن، اَرکان. _ همه  زن

  دوزد. متعجب نگاهش را به چشمانم می 

ن ها زهرای من نیستن، تو در چشمان اَرکان چنی_ نه... همه  زن 

درخشی، زهور من... و... وای به من که چقدر نظیری... برای من می بی

  باید حسادت کنم به هر مرد و زن. 

    پیچد.ملحفه را دورم می 

  بینی... _ اَرکان؟ قرار نیست چیزی که تو می 

    گذارد.هایم می انگشت به سکوت روی لب 

نظیری... من مرد  باشی بی_ هرگز... تو حتی اگر پوشیده و پشت پرده هم 

    حسودی هستم و حاال که مال من هستی کامل، حسودتر.
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برد. درونم پر از  سمت حمام میگذارد و به دست دور زانو و کمرم می 

 هیجان است.

هیچ  دانم چه چیز درون من چنین شیداست و لجام گسیخته، که او را بی نمی 

ن است که حق خود طلب  کنم، شاید همان دخترک درون مخجالتی طلب می 

ها. او آرام است،  حد بعداز تمام سختیدارد از او. شاید هم طمع لذتی بی 

    خونسرد، شاید بیشتر عاشق است تا حریص تن من.

  کم آروم بگیر... _ یه

دانم تشنه است،  پاره که می های پارهو این نهایت خودداری اوست بین نفس 

    کند.اما برای الجرعه نوشیدن تعلل می 

  خوامت، اَرکان راشد. اگر خودت رو دریغ کنی... _ من می 

    خندد به تهدید من، این هنر اوست، تشنه نگه داشتنم.بلند می 

تر از همیشه است، محاسنش هم برایم محرک است،  های خیسش مشکیمژه 

    تمام صورتش ، نگاهش و این انصاف نیست.

  _ حبیبتی! مطمئنی؟ 

ام، سر به تأیید تکان عوض شده، این منم که طماع شده جایمان انگار 

    وقت از پاسخم پشیمان شوم.کنم هیچ دهم و فکر نمی می

.....................   

گفت به دخترها که زن،  ام، اما حس زندگی دارم. خاله عایشه میخسته

فهمه، وقتی مردش اون رو  خوشبختی رو به داشتن طال و دارایی نمی
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زنه، وقتی جمع مردها رو  کنه و چشماش به دیدن اون برق می می ستایش 

کنه  از خودش به زنش فکر می کنه، وقتی قبل فقط به طلب اون ترک می 

چیز یک مرد زنشه. زنی که پیش  وقته که زن خوشبخته، وقتی همه اون  

چشم مرد ذلیل شد، هرگز خوشبخت نیست حتی اگر صندوقش پر از طال  

فهمم نه ثروت اَرکان، نه خاندان و نه ظاهر و نه  ی باشه و من حاال م

کدام دوباره من را به او پیوند نزد، فقط آن مهری که در  معروفیتش هیچ

کند و من حس یک موجود فراانسانی  حال خرج روح و روان من می  همه

  و خاص را دارم. 

  زده بشی. _ بخواب، نفس اَرکان، کلی برای امشب قراره هیجان

  باید سیراب شده و خسته باشم میان آغوشش، اما...  اصوالً 

    _ زهرا؟!

    کنم.اش مخفی می گیرد از این آز و طمع، سر میان سینهام میخنده 

که در ست برای آن اش از میان سینه موسیقی دلنشینی صدای خنده  خفه 

 لحظه بخواب روم. 

کرده و خودش خوابیده و  هایم را به تنم شوم، لباس با دردی در تنم بیدار می

شوم، صورتش آرامش خاصی دارد.  در تاریک روشن به او خیره می 

لرزد، چشمانش که خیره به من  اش، پلکش میبرم برای لمس گونه دست می

    شود برای یک مرد زیادی جذاب است.باز می

  دی؟ درد دارم. و ماساژ می_ اَرکان...؟ بدنم 
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    گران و ترسیده.شود، نباشتاب از جا بلند می 

  کردم... احتیاطی می _ حبیبتی! زهورم، خوبی...؟ نباید بی 

    لغزد.ترسیده دستش روی تنم می 

  _ تنم گرفته ولی خوبم. 

خواهد، از اتاق خسته  کند، دلم کمی هوای آزاد می ها را روشن می چراغ

  ام. شده

  _ بریم دکتر؟ 

    بخش است.بیشتر از دکتر التیامدهم، دستان گرمش سر تکان می

  _ اون جعبه چیه؟ 

خوابانتم تا کمرم را ماساژ دهد و جعبه  بزرگ در معرض دیدم  به شکم می

  گیرد. قرار می

  _ لباس، برای تو. 

  گردم. شوکه برمی 

  _ لباس چی؟ 

  خندد. شوم، می از زیر دستش بلند می 

  _ درد داشتی که. 

هرچند با هر قدم احساس درد و کشش عضالت  روم،سمت جعبه می به

    های اول این دردها را دارند.در رابطه شکم و کمرم را دارم، حتماً همه 

  _ ببینمش؟ 
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  ایستد. پشت سرم می

  زده بشی. _ آرایشگر تو راهه، بگذار از دیدنش شگفت

  . میاد_ آرایشگر؟ برای چی؟ قراره چی بشه...؟ من از سورپرایز خوشم ن 

  پیچاند. ام میدست دور شانه

صدا و بدون مهمانی...؟  _ نکنه فکر کردی عروس شیخ خالد باشی و بی 

  امشب یک جشن کوچک هست... فقط خانواده و... 

    آیم.خبر؟ از میان آغوشش بیرون می م؟ بی جشن؟ بدون خانواده 

الت خوام، اَرکان. برم اون بیرون بعد از یه روز... خج_ من جشن نمی

  کشم. می

  کنم، خجالت زده. اش پنهان می سر میان سینه

_ به من نگاه کن... این جشن برای رابطه  ما نیست... برای حرف زدن تو  

  هست، عزیزدلم... برای خجالت کشیدن، مراسمات بیشتری در پیشه. 

  گیرم. شنوم. آرام میخنده  آرامش را از بین پوست و گوشت می

  لی بهت خوش بگذره._ امشب قراره ک 

افتد، وسوسه  باز کردنش بدجور به  بار دیگر چشمم به جعبه  سفیدرنگ می 

هایش که بیرحمانه  ام اسیر انگشتان اوست و بعد لب افتد، اما چانهجانم می

  گیرد.طعم فرصت کنجکاوی را از من می 

 

 اَرکان
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کارگر برای جشنی میان دیوانیه وسایل پذیرایی مهیاست، چند خدمتکار و 

های امشب اند تا از مهمان که شیخ خالد برای نوعروسش گرفته آمده

رود و با  های مرد. پدرم راه می پذیرایی کنند. گروه نوازنده و رقصنده 

  کند. چیز نظارت می خوشحالی به همه

انگیزترین زن  شود یکی شدنمان را، زهرای من شگفتهنوز باورم نمی 

  نظیر.و بی است، او شجاع است 

  _ زهرا خوبه؟

  او سرحال است. 

  دم این همه سال عاشقی رو._ اگر مادرم مثل زهرا بود، به شما حق می

اندازد، محمد مشغول مدیریت کارگرهاست. کارها تمام دست در بازویم می 

  است فقط باید بروم و حاضر شوم.

که عروسش  _ مادرت...؟ اون یک ماده شیر ایرانی بود، جای رعنا خالی

  رو ببینه.

 لرزد.صدایش می 

یک چیز وقتی انگار تمام دنیا مال منه   .ها همه کوتاهنکنم اینمی_ فکر 

  ترسم، پدر! گه موقته... می می

هایی که میان آغوشم خوابیده،  کند، درست وقتام می این افکار دارد دیوانه 

ترسم و این ترس از همان دیشب شروع شد. وحشت  گویم. می زهرا را می 
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حال به او  از دست دادنش، یکی شدنمان حسی فراتر از عشقی بود که تابه 

و کنارم  پذیر بودنم اگر اداشتم. چیزی مثل عریان شدن روحم، نهایت آسیب

ترسم، حتی حاال که این پایینم و او زیر دستان آرایشگر وقتی  نباشد. می 

فهد هم کنارش است. از تمیم خواستم چشم از او برندارد، حتی یک ثانیه،  ام

    زدنی. کنارش بشود چسب و تکان نخورد.حتی پلک 

ضعفی غیراز عشق برای مرد نیست،  _ حق داری، نور دیده. هیچ نقطه 

ست از ازل تا به ابد عشق به یک نفر بوده... مراقبش باش اما نه  هاقرن

قدر که خودت اون رو فراری بدی. زن مثل یک چراغ در تاریکی  اون 

کنی،  هست، نور و روشنایی میاره، این تویی که اون رو کم و زیاد می 

که زندگیت رو پر نور کنی یا تاریک به دست توئه... زهرا هم مثل  این 

توی نگاهش همون نور هست... همون وحشی و بکر بودن...  رعناست... 

هات از اون خواهد بود... بخندونش، زیاد... من حاال دو چیز  تمام خوشی

هایی هاش رو و... تمام وقت خاطر دارم... خنده از روزهایم با رعنا رو به 

  شد... های سرخ ایرانی شکوفا میکه بهش عشق ورزیدم و مثل گل 

کدام  ها، هیچ ها و چراغکند. آمد و رفتشمانش را پاک می های ته چاشک

  ام کم شود. شود دلشوره باعث نمی 

  ها به اون خواهد بود... ترسم... نگاه خیلی _ از امشب می 

    گذارد.دست روی کمرم می 
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جا هم برادرهات حواسشون  فهد مثل شیر ماده کنارشه... این _ نترس! ام 

  هست. 

  ید بروم و لباس عوض کنم. رویم، باراه می 

    جا برای ما مردها که خطری نیست.ترسم، این _ من از مجلس زنانه می

_ برو حاضر شو، امیدت به خدا باشه، پسر! هدایا رو حاضر کردن...؟  

  ها چی؟ رسیدن؟ مهمان 

    کنم، چیزی به آمدنشان نمانده.به ساعتم نگاه می 

  من برم باال.  _ فکر کنم چند دقیقه  دیگه برسن،

آورد، پروازشان در یک آید، خانواده  زهرا را می سعید هم همراهشان می 

ساعت نشسته و من برای دیدار با سعید دلتنگم. فارغ از هرآنچه بین او و  

گذرد، فارغ از احساس برادری که قرار است تحمل شرایط سختی فهد می

راحتی آن را  نه کسی به که بین ما نه عرف است و را داشته باشد. چیزی

  من فرق خواهد کرد. اما... سعید...  خواهد پذیرفت، ولی برای فهد  

کنم، دلم برای دیدن زهرا آرام و قرار  آید. آن را باز می صدای در می 

    ست.چیز عالیگوید همه ندارد، تمیم فقط می 

    _ سیدی!

ی این دوری و  برد چقدر از او دلگیر بودم برادیدن صورتش از یادم می 

  گیرم. کشم و او را محکم به آغوش می فراغ. داخل نیامده دستش را می 

  بینمت. قدر کم می _ لعنت به تو سعید که این
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چسبانم، واقعاً دلتنگ او  بوسم، چندین بار به سینه میاش را می پیشانی 

  بودم. 

  _ خوبی، اَرکان...؟ فکر کردم با تیر من رو بزنی. 

قدر ام قفل کرده، کی او این گوید، نگاهش را روی شانهمیانگار جدی 

نحیف و بیمار شده؟ آن هیکل ورزیده و موهای همیشه کوتاه، کجاست؟  

  موهایش بلند شده، محاسنش همه سفید است، مثل موهایش. 

  قدر ضعیف شدی؟ _ سعید...؟! بیماری...؟ چرا این 

به تن دارد. اما گشاد  کند. مثل بیشتر مواقع کت و شلوارگرد می عقب

  اند به تنش. شده

  ده. و نشون می _ خوبم... پیر شدم، اَرکان. دیگه داره خودش 

ریزند، اتفاقی لبخندش تلخ است، نگاهش کدر. انگار آب سرد رویم می 

  افتاده؟ 

  خود نزن، سعید! پیر چیه؟ تو بیمار شدی حتماً. _ پیر...؟ حرف بی 

    نشیند.می  خندد و روی صندلیریز می 

 ۷_ اولین بار که دیدمت یادت هست؟ من اصالً مال این منطقه نبودم. فقط 

زدی، با کسی دوست نبودی، خوب یادمه کی بود...  سال داشتی، حرف نمی 

محافظ یک شیخ بودم تو امارات با پدرت داد و ستد داشت... اومدی وسط  

... تازه از نیروی  سال داشتم ۳۰موقع  مهمانیشون دنبال پدرت... من اون
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سره اومدی  ارتش بیرون اومده بودم، دنبال کار بهتر از محافظ بودن... یک 

  دونی چقدر بودی؟  و کنارم ایستادی، می 

کردم، که  ها بازی مییاد دارم که کنار حیاط و زیر نخل آن روز را خوب به 

تن    رنگ بهاو را مشتری اماراتی پدرم را دیدم که آمد، کت و شلوار سیاه 

داشت، قد و قامتش از تمام مردهایی که دیده بودم بلندتر بود. یک لحظه که  

تواند اذیتم  ست، باوجود او کسی نمی نگاهم کرد فکر کردم دوست خوبی

های من بود. شبیه یک جوجه زمان سردسته  تمام آزاردهنده کند. احمد آن 

دهد. من  میهای جوان. باالی زانویش را نشان بودم میان قفس خروس 

 کودک نحیف و الغری بودم که تنها کسی که داشتم پدرم بود. 

شه دوست من قدر بودی... اسمم رو پرسیدی و گفتی می _ درست همین

همون روز پیغام  خالد جا با من باشی تا کسی اذیتم نکنه...؟ شیخ بشی و همه 

ری عنوان مشاور و همراهش، پول چشمگیکنه به فرستاد که استخدامم می 

جا پاگیر ها باعث نشد که بخوام این هم پیشنهاد داد، خانه به من داد، اما این 

و گرفتار کردی، نتونستم رهات کنم... شیخ تو رو داد  بشم، پسر... تو، من 

  ای... تو در اوجی و من رو به افول. ساله۳۷دست من... امروز تو 

هایش را  د و لبه اندازرنگم را روی دوشم میشود و عبای سیاهبلند می 

کند، بغض دارم از این گذر زمان. دستگاه بخوردان را روشن مرتب می 

کند. قرار است او ساقدوش من باشد در عروسی اما امشب هم کم از آن  می

  ندارد. 
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چیزی _ سعید...؟ تو برای من درست اندازه  پدرم ارزش داری... هیچ 

حتی عشقی که فهد به تو   تونه محبت من رو به تو کم کنه... حتی...نمی 

  داره... یا تو ممکنه داشته باشی به اون. 

ام به سعید حرف اول و آخر را میان تمام معادالت ذهن من، عشق و عالقه

ام را چرخانده،  زند. او کم از پدر برایم ندارد، بیشتر از پدرم زندگیمی

او پدری  حتی فهد را هم   .توانم بفهمم عشق فهد به او از کجاستحتی می

هایی که بودم و او کنارمان بود.  هایی که نبودم، حتی زمان کرده، وقت

سال شود، شاید این چندمین بار است طی این یک  چشمانش پر از اشک می 

ام. وقتی زهرایم را گم کرده بودم او هم  او را چنین پر از احساس دیده 

    پای من غم را حس کرد.پابه 

ام را مرتب عقال طالیی را روی آن، یقه گذارد، دستار روی سرم می

  کند. می

و درگیر نکن، فقط... بیا  _ امشب کم از داماد نداری... برای فهد هم فکرت

سال   کمکش کنیم... مطمئن باش جراحی کنه و دوران بهبودش بگذره یک 

سالش تموم نشده، فقط احساس زودگذره...   ۱۸کشه. اون هنوز طول می 

ره... امنیتش با جراحی بیشتره، اَرکان... فهد  یادش می راه شد وقتی روبه 

تر... با خودش که  فرستیش جای آرومدن... می رو با این شرایط آزار می 

    ره...تر بشه، حتماً این حسا از سرش میکنار بیاد و بزرگ 
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هایم گیرد و دودش را به صورت و لباس رویم می بخوردان را روبه 

    زند.می

  نداری...؟ به فهد حسی نداری؟  _ تو دوستش

    تواند پدر من و فهد باشد.آید. سعید می دانم چرا سن او به چشمم نمی نمی 

    ست.نگاهش جدی

که فهد انتظار داره، هنوز  _ اَرکان؟ من عاشق فهدم... اما نه اون چیزی

این  شه که اشتباه داره  ندیدمش... با این ظاهر مطمئن باش امشب متوجه می 

ره... من پیرم برای اون، حتی اگر به چشم یک دختر هم  راه رو می

  کنه. ببینمش باز هم فرقی نمی

گیرد. همیشه این حرکتش یعنی محکم با انگشتانش بازوهایم را محکم می

سالگی هنوز او را ستون مهم  ۳۷باش من را کنارت داری و من در 

  دانم. ام می زندگی 

رکانی، من بزرگت کردم، کنارت بودم... همیشه  _ از چیزی نترس! تو اَ 

  هستم. 

سال احساس   ایم. من در این یک بوسم، چقدر تغییر کرده اش را می شانه

ام، معنای عشق را، محبت را و  بزرگ شدن را کامالً احساس کرده 

  اعتماد. 

کنن... حتی اگر چیزی  _ سعید، فقط بدون برام مهم نیست بقیه چی فکر می

تو بهتر از هرکسی . پذیرمو فهد هم اتفاق بیفته من اون رو میبین تو 
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هاست... نگذار دونی چکار کنی، فهد فقط برادرم نیست... بیشتر از این می

قوانین    خوامزد... نمی غمگین باشه، چند روز پیش حرف از خودکشی می 

شه، بشه قیمت جان و عرف و هرچیزی که بین ما بد و زشت محسوب می

... به خودشم گفتم، دختر یا پسر، هرچیزی که باشه قلب من رو  فهد من

    داره...

کنه... ببین...! اگر سه ماه پیش به  چیزو حل می _ نگران نباش، زمان همه 

کنی در اوج ناامیدی و شبی جشن خواهی گفتن زهرا رو پیدا میتو می 

ماه  شد...؟ چند گرفت برای عضو جدید عشیره  حربی، اصالً باورت می 

دیگه هم شاید یک عضو جدید دیگه اضافه بشه... بعداز فاضل شیخ خالد  

ای به این خانواده  چند برابر افت کرد... انشاهللا فرزند تو جان دوباره

  ببخشه، اَرکان. 

آید، داشتن یک کودک از زهرا، یک رویا را شبیه  هایم میلبخند روی لب 

    رعنا...است. پدرم یک دختر دوست دارد، یک  

  _ برای این حرفا زوده... من تازه پیداش کردم. 

ها بود  _ بیا بریم که مادر زنت و زهیر منتظرن... زهیر بزرگ شده، مدت 

 ندیده بودمش. 

    _ منصورخان؟!

کند، از دیدن فهد پشت در که تکیه به دیوار زده شوکه  در را باز می 

  شوم. می
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  _ فهد؟! 

  و نگاهش معطوف به سعید. چشمانش پر از اشک است 

  _ من که گفتم اول من ببینمت. 

از این فکر نکرده بودم  رسد، چرا قبل نظر میتر به در لباس رسمی ظریف 

گفتم هنوز بالغ نشده، همه این ظرافت او را به  که او متفاوت است؟ قبالً می 

    دادم.سنش ربط می 

  پروایی او. این بی  سعید انگار کالفه است، نه از رفتار فهد، که از

  آمدم، امشب مال اَرکانه، ما که حرف زدیم. _ داشتم به دیدنت می 

    سال با یک کودک.لحن کالم سعید آرام است، مثل لحن یک بزرگ

    افتاد زمین._ مادرم حالش خوب نیست... اگر مادر زهرا نبود می 

تر از آلمان آید، برای درمان جایی بهها هفته  دیگر میجواب آزمایش 

ام تا پیگیر  ها را برای یکی از دوستانم فرستادهنیست، نتایج اولیه آزمایش 

  شود. 

شه  _ نترس، عزیزدل اَرکان... تا آخر ماه کارهای پزشکی انجام می

  فهد. بریمش برلین، من برم و سر بزنم به اممی

  

غری روی تختش دراز کشیده، حاال که لباسش به تنش چسبیده متوجه ال

    شوم.اش می بیش از اندازه 

    _ اَرکان جان! اتفاقی افتاده؟

@Vip_Roman



    کند.در باز بود، از دیدنم تعجب می

  حال شدی... خوبی؟ _ اومدم بهت سر بزنم، اُما... فهد گفت بی

  درخشد. کند. چشمانش میسرتاپایم را بادقت نگاه می 

زربافت دامادی بپوشم به  _ فدای تو بشم، مادر. چه برازنده شدی، لباس 

  تنت. 

ل می    خواند. کشد و زیر لب دعا میک 

خیر کنه، عروسم به زیبایی خورشید، پسرم به جالل  _ امشب رو خدا به 

  یک شیر نر. 

فهمم او  گذرد بیشتر می هایش. هر روز که می گیرد از مادرانه ام میخنده 

  قلب این خانه است. 

ره، حتی گوشی دستش ها، یادم نمی _ عروست رو از من مخفی کردی 

  ندادی که باهاش حرف بزنم. 

خندد، الغر شده و پوست صورتش از آن حالت قبل درآمده،  می

  هایش کمتر معلوم است. خالکوبی

مونه... کم از عروسی نیست  _ درعوض وقتی ببینیش خوب به یادت می

  امشب. 

انم. این درست _ عروست رو بیشتر از دل پسرت دوست داری، حوا خ

  نیست. 
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هایم بیشتر از روز  کنم، ترس پیچم و بغض خفه میاش می دست دور شانه

  شود. اگر او را از دست بدهم چه؟ پیش می 

دونی، اَرکان...! با _ مگر زهرا چیزی غیراز قلب تو هست...؟ ها...؟ می 

شده،   که یادش نیست اما باز هم دلش به بندگیره، ایندیدنش قلبم آرام می 

م رو شاد کرده، کم نیست برای من... دلم  برای تو زنانگی کرده و دل بچه 

  آرومه که یکی از پسرام سر و سامان گرفته. 

  _ خاله؟ 

شهیره، دختر یکی از عموهایم است، بزرگ شده و حاال دو پسر دارد با  

  تر است. که چندین سال از من کوچک این 

  خیر و خوشحالی باشید. شاءهللا بهان   زاده، چه برازنده شدین..._ شیخ

    کنم.تشکر می

خانه جمع شدن...  ها داخل مهمان محمد دنبال شما بود. مهمان _ خاله، ام 

  جاست.احمد هم این ام

  کنم، این نباید باشد. فهد نگاه می زده به ام شوک

! چی جا باشه... اُما؟خوام این احمد رو دعوت کنی؟ من نمی_ چرا باید ام 

  شده به تو و بقیه؟ 

احمد که  هانی و دخترش نفی شدن، ام ترسی؟ اممی  ی_ کافیه، اَرکان! از چ

گناهی نداشت تو اون اتفاق... مهمان حبیب خداست، من دعوتش کردم. این  
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ها... مگر بخوای  ست، در شأن تو نیست دخالت تو امور زن کارها زنانه

  ونش کنی. تونی بیرروی حرف من حرف بزنی که می 

    شود.زند، دهانم بسته میجدی و محکم حرف می

  سلمان هم آمده؟ _ شهیره! ام 

دوزی ام، حتی قفطان سنگ کند، متوجه آرایشش نشده موهایش را مرتب می 

  رنگش. شده  سیاه

  احمد. _ بله، گذاشتم کنار ام 

  کند. رود لباسم را مرتب می شهیره که می 

کنم بیا زهرا رو  مردها هم منتظرن، کمی بعد صدات می _ برو، پسرم. 

ببین، اما بدون هدیه نیا برای دیدنش، چیزی غیراز هدیه برای  

  گم؟ دونی چی می آمدش... می خوش

گیرم، مادرها بوی خاصی بوسم، نفسی از بوی موهایش می اش را می گونه 

  دارند. 

رس... فقط بیا و  هات نتکنم پیش مهمان_ عروست رو امروز بزرگ می 

مادری کن گوشی دستش بده چند ساعتی هست صداش رو نشنیدم، کمی  

  حال نداشت... 

    نشاند.خندد و مشتی آرام روی بازویم می می

و من بلدم از عروسم مراقبت کنم، هرچی نباشه قلب پسرم. _ برو، پسر

  دستش داره. 
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.............. 

@novel_gamsor  سندهی نو تلگرام نکیل 

@saba.tork61نستاگرام یا  نکی ل 

 

 

  زهرا

   

ساعت و نیم  گیرند، بعداز بیشتر از یک رویم می باالخره آینه را روبه 

نشستن تا آرایشگر کارش را کند و من ترسیده از عاقبت کار فقط سکوت 

گوید که منتظر دیدن  زند، از اَرکان می کنم. تمیم کنار گوشم حرف میمی

های آید، اما معلوم است زنده نیست. حتی پرده موسیقی می من است. صدای 

ست و شاید فقط همین  پوشیاند. آرایشگر، زن زیبا و خوش اتاق را کشیده 

فهد قدر بنشینم. البته که اجبار هم کم چیزی نیست. ام باعث شده این 

رود، هربار یک  ام می بوسد و قربان صدقهآید، من را می وبیگاه می گاه 

های عربی، حتی یک  هم همراهش است؛ بادام، گردو، شیرینی خوراکی 

از آخرین قسمت آرایش صورتم  ران مرغ بریان که مجبورم کرد قبل 

  بخورم. 

  خندید. تمیم می 
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_ شکمت باید سیر باشه، زهرا. بری داخل مهمانی معلوم نیست بتونی  

  چیزی بخوری. 

  دونم. ی شه، مهمه گرمی فردا تنم پر از جوش می_ با این 

کنه... ایران هم همین خوراک  جا بدن گرمی نخوری افت میشه، این _ نمی 

  هست... ما فقط زیادتر مصرف داریم. 

    ام، این منم؟!زدهبینم از تصویری که در آن است شگفتآینه را که می 

  شناسم... این... و نمی _ تمیم؟ خودم 

شبیه یک آهو دارد، ابروهایم را  دختر درون آینه؛ چشمانی درشت و کشیده 

حد زیبا ندیده بودم، انتظار یک آرایش غلیظ خلیجی را دارم، اما یک  تااین 

های جیغ و از آن رنگ . آرایش ملیح اما متفاوت روی صورتم است

    های جزیره دیده بودم خبری نیست.پراغراق که گاهی روی صورت زن 

...؟ آرایشگر مخصوص  میاد کجادونی از  _ کار أسماء عالیه، زهرا... می 

دونن آرایشگر عروس شیخ خالد  خاندان امیر هست... اون پایین همه می

  ست. أسماء

    ست.شود، پس واقعاً او آدم خاصی نگاهم به آرایشگر خیره می 

    ده؟_ برای همه انجام می 

اما  آید، می  ساله ۳۰نظر کند، به ام را نوازش می زنم. گونه به او لبخند می 

  حتماً بیشتر است. 

  _ یک عروس زیبا. 
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  کند. فارسی حرف زدنش متعجبم می 

  _ فارسی بلدین؟ 

  زند. خیلی کم حرف می 

  کند. لوازمش را مرتب می

  _ نه زیاد. 

  رود. سراغ آن جعبه  سفید می به

ها بیشتر فارسی بلد جا اکثراً انگلیسی بلدن، قدیمی _ تعجب نکن، زهرا. این 

زنن اما نه مثل قبل،  فهمن یا حرف میها مین... الن هم بعضی بود

  زنن بعضیا. هام عربی حرف میایرانی 

  _ اون لباس عروسه، تمیم؟ 

ایستم، یک ماکسی سفید حریر با دامنی کلوش و  کند. می بسته را باز می 

رنگ... وقتی آن را  هایی سرخدوزی شده با سنگیک شنل بلند و سنگ 

  ماند. اش باز می گیرد دهانم از زیبایی صورتم می جلوی 

کسی مثل این داشته باشه... کنم هیچ _ این محشر نیست، زهرا...؟ فکر نمی 

  اینا واقعاً سنگ هستن! 

برد سمت آینه  قدی اتاق، از  کنند تا لباس را بپوشم، تمیم من را می کمک می 

  م گریه کنم. خواهشده میدیدن خودم در آینه با آن موهای جمع 

  . میام نظر بلند قد_ چقدر به

    گذارد.ای پهن و بلند روی زمین می اسماء یک جفت کفش با پاشنه
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  _ شبیه یک ملکه. 

    کند.شود، تمیم الی در را باز میدر اتاق زده می 

  بفرمایید.  ،آمدی _ خوش 

  ! کنم، مادرمجا را باور نمی کنم، دیدنش در این سر که بلند می 

  زند. افتد زیر گریه می تا نگاهش به من می 

  _ زهرا...! خدای من... 

  شوم. میان بازوهایش فشرده می 

  _ مامان! اومدی؟ 

منیر قبل چیزی یادم نیست،  جوشد، متفاوت. از زهرا و ماه حسی درونم می

ست گیرد مثل روزهای قبل نیست، انگار واقعی اما حسی که وجودم را می 

    عمیق.و 

شود. چشمان  کند، باورش نمی ای سکوت میاز شنیدن صدایم برای لحظه 

  دوزد. ام، می قد او شده هایم همخیسش را به من که حاال با کفش 

  _ تو...؟! بگو... باز بگو... 

  اند؟ پس به او نگفته 

  _ خوش اومدی، مامان... فکر کردم امشب غریبم. 

آید،  اشک و لبخند. صدای موسیقی زنده می شود پر از  های بعد میلحظه 

  صدای پایکوبی. 

  ها اومدن. _ زهرا، بیا بریم، خواننده 
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کند، آرایشش بهم  هایش را پاک می پرد. مادرم اشکزده باال و پایین می ذوق 

  نشاند. گیرد و روی صندلی می خورده، اسماء دستش را می 

  ن... فکر کن... بیا بریم. الجسمی رو از امارات آورد _ احالم و حسین

هایشان را  شناسم، جمیله و خواهرش همیشه آهنگ هر دو را به اسم می

    های دیگر.دادند، حیفا و خیلی خواننده گوش می 

  _ مامانم هم حاضر بشه... عروس تنها؟  

  خندد. می

  . میاد _ عروسی نیست که... جشن ورودت به این خاندانه... مامانتم

    کنم. استرس دارم.باتردید نگاه مادرم می دودل و  

  . زهیر پیش اَرکان و آقا سعیده. میام _ برو، مامان جان. منم

  آید. فهد تندتند راه می ام

ها که جور داری میاری...؟ عروس کولی _ تمیم؟ زهرا رو چرا این 

  نیست... برو داخل، عروسکم. 

ست.  وم، مادرشوهر مهربانی ش کم متوجه کلماتش می با آن لهجه  غلیظ کم 

  چیز را کم نگذاشته. بیمار است اما هیچ 

  _ چکار کنم، خاله؟ 

_ کو جواهراتش؟ کو طالهاش...؟ پس شانه و جواهرات موهاش کو؟  

  زنه. اَرکان ببینه همه  ما رو آتیش می 
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کند. تازه  هایش را معنی می عصبانیتش جالب است، تمیم ریزریز حرف

 شوم.رنگ در دستش می ه متوجه جعبه  سیا

قیمت و زیبا باشند که  فهمم باید گران دهد، ندید می ها را به اسماء می آن

  ماند. اسماء یک لحظه دهانش باز می 

رنگ... همان های یاقوت سرخریزی که در دست دارد آشناست، سنگ سینه

    شده که چشمم را گرفته بود.جواهرات کپی 

هات هستن، اینا برای تو  ها هدیهفرستاده، فکر نکنی اینها رو اَرکان _ این 

هات رو هم ببینی و دوست داشته  شاءهللا که هدیههستن، زهرا جانم... ان 

  باشی. 

ست  ها یک امر عادی دانم برای عربکه می باورش سخت است، با این 

آویزد،  هایم میهای آویزش را به گوش داشتن طال و جواهرات. گوشواره 

های روی ها و نگینبندش را انگشترها و در آخر اسماء شانهند و مچ دستب

ام. گوشی کنم چند کیلو وزن پیدا کرده کند. احساس میموها را وصل می

  خندد. خورد و او می تمیم پیاپی زنگ می 

  زاده هالک شدن، خاله. یک عکس بفرستم؟ _ شیخ

   فهد با آن چهره  مهربان ترسناک است.های اماخم

از اَرکان کسی نبینتش  _ نه... بگذار در حسرتش بمونه، تور رو بیار قبل 

  این عزیزکرده رو... نور چشم شیخ خالد الکی نیست که. 
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رود،  شنوم، او هم یک لحظه بیرون می گوید که نمی فهد چیزی به تمیم می ام

  شود. و سکوت مطلق می 

  ن. _ خاله، همه آماده 

  کردین؟عروسی نیست، تمیم. اگر بود چکار می_ خوبه این 

زند. او هم آرایشش تمام شده، یک  مادرم خوشحال است، نگاهش برق می 

رنگ مروارید  کند، یک دست لباس سیاهبسته هست که اسماء بازش می 

  دوزی شده. 

زاده فرستادن... یک جعبه هم داخلش  _ برای شماست، خاله منیر... شیخ 

  گذاشتن. 

 دهد بمانم و او را ببینم. د اجازه نمی فهام

خوانند به  نوازند و می آید، چند زن که می صدای دف و ساز و آواز می 

  فهد کنارم ایستاده. آیند، ام سمتم می 

  _ برای همراهی و مشایعت آمدن، با من بیا، عروسکم. 

  خواهد راه رفتنم را کنترل کند که آرامدست دور کمرم انداخته، انگار می 

فهمم که این زن همیشه مهربان و آرام چقدر  حرکت کنم و من تازه می 

    مقتدر است حتی در بیماری.

خانه را قبالً دیده بودم، یک سالن بزرگ شبیه دیوانیه  مردان، فقط  مهمان 

های آن زنانه و ظریف ها و مبل کاریونگار دیوارها و سقف، آینه نقش 
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خواند و من از  شوند و خواننده می میها ساکت زنهستند. با ورود ما دف

  شوم. زده میها از حضورش هیجاندیدن ذوق زن 

_ اون خیلی معروفه، احالم از امارات اومده به دعوت شیخ خالد...  

  خوشگله نه؟ 

هاست و در غیراز آرایش خلیجی غلیظ، اندام پر او که باب سلیقه  عرب

    شود قشنگ دانست.زیباشناسی او را می 

  بله.  _

فهد کنار من نشسته. کمی  اند، ام ترها نشستهرقص و پذیرایی و شادی، مسن 

آید و او به زیبایی خورشید است، با آن ماکسی زردوزی شده  بعد مادرم می 

و جواهرات درخشان، اَرکان برای مادرم سنگ تمام گذاشته، تمیم  

شکوه   نشیند. درست صدر مجلس، این ابهت وهمراهش است، کنار من می 

    های قدیمی باشد.تواند در قصه فقط می

نظیر شدی، مامان جان... البته بودی، ولی دیده  _ خوبی، عسلم...؟ بی 

  شدی. 

ست که از ما عکس خورد، دختر جوانی یک لحظه فلش یک دوربین می 

رود. انگار  ای بعد یکی از خدمتکارها سراغش میگیرد، و لحظه می

  گیرم. تد، استرس می خواهد اتفاق بدی بیف می

  کسی عکس از تو نگیره، زهرا... نترس. زاده گفتن هیچ _ شیخ

  تمیم پشت سرم ایستاده. 
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    قدر سردی، مامان جان؟_ چرا این 

ترسم، مخصوصاً از  همه آدم غریبه می دهد، از این دستم را محکم فشار می

رای استراحت روی ما نشسته است. خواننده بهای سرد زنی که روبه نگاه

  آید. تک می بههای تک رود و فقط صدای صحبت می

  کند. اش می شنوم اما تمیم ترجمه زند، نمی فهد آرام حرف می ام

  ها. گن آماده باش برای معارفه میان مهمان _ خاله می

کند، بدون دروغ دلم برای  خواهم گریه کنم از خستگی، تنم درد میمی

پذیرم میان این  ام، انگار آسیب وقتی نیست انگار برهنه اَرکان تنگ شده 

    ها.غریبه 

  ، تمیم؟ میاد_ اَرکان ن

سوزد به او که  کند بلند شوم، دلم می فهد کمک می شوم. امقرار می بی

    رنگش پریده.

  فهد مریضه، انگار حالش خوب نیست. _ مامان! ام 

  _ باشه حواسم هست. 

شود که  او، باید از اَرکان تشکر کنم. باورم نمیچقدر خوب است حضور 

  دیشب و امروز با من در اتاق حبس بود، اما تمام کارها را انجام داده. 

ایستد. مراسم معارفه عجیب سخت است، لبخند زدن فهد میمادرم کنار ام 

شوند،  شناسی و هرکدام به زبان غریبه معرفی می هایی که نمی به آدم 

ها، گر، حسادت نگاهنگاهشان عجیب است و شاید تحسینهایی که پیرزن 
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آوردند.  ها. هرکدام چیزی برای هدیه می وانمود کردن به فهمیدن حرف

های  کند، جعبه دهد و تشکر می فهد پاسخ میدانم باید چه بگویم، ام نمی 

اند که  دهند و او به تمیم. تقریباً همه آمده فهد میشده که به دست ام زینت 

آید  زنی که روی مبل نشسته و نگاهش عجیب آشناست نزدیک می همان 

شود از این نزدیک شدن و آن لبخند تمسخرآمیز. چندبار  حالم بدتر می 

شود برای برداشتن،  فهد مانع می کنند که ام خوراکی و نوشیدنی تعارفم می 

  ام و کمی ضعف دارم. تشنه

برمت، از دست  ی می کم دیگه به اتاق پذیرای_ صبر کن، عروسکم... یه 

  کسی نه چیزی بگیر و نه به دهان ببر. 

  کنم. شوکه به تمیم نگاه می 

  گه. جادو و خیلی چیزها هست. دونه چی می_ گوش کن، زهرا! خاله می 

ها به جادو اعتقاد دارند و  دانم چقدر آنست و من می صورتش جدی 

  ترسند. می

به تن دارد با طالهایی که معلوم  ای رنگ سادهآید، لباس سیاه زن جلو می 

  قیمت. ست و گران است قدیمی

  احمد هستن، همسر سابق شیخ خالد... _ زهرا جان! ام

شناسم، مادر احمد است، اولین همسر پدر اَرکان.  آن نگاه را برای همین می 

ها او هیچ زیبایی ندارد  حتماً روزگاری زیبا بوده، اما حاال شاید بین خیلی 

    اکم هست.که ترسن
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  داره. ها دست از این خاندان برنمی_ خون ایرانی 

    داند.فهمم، انگار من را نجس می تحقیر کالم و کلماتش را می 

احمد. شاید کثیفی  _ خون یک ایرانی برای سالمت این خاندان ضمانته، ام 

ای رو بشوره که یک خاندان رو آلوده کردن... زهرا مثل نور تو  خون عده

درخشه... برعکس دختر تو که ظلمت رو آورد و خود  عثمان می کی آل تاری

  تو که مثل جادو سیاهی. 

هایشان را  اند. تمیم حرف شود، دو زن رو در روی هم ایستاده سکوت می

  لرزد. کند و من تنم می معنی می 

ها دفاع کنی، خودت که پسرت مرد نیست، باید هم آویزان  _ باید هم از این 

  فهد... اشی، ام اَرکان ب

_ فرزند من هرچی باشه، خلف و مایه  افتخاره من و شیخ خالد هست، 

خوای بفهمی زهرا و اَرکان حریم ممنوعه  این  سلیمه! اما انگار تو نمی 

خانواده هستن برای تو و بقیه  خاندانت... شاید هم دلت برای عروس سابقت  

  تنگ شده؟ 

    فهمم.ی خواهم گریه کنم، این نفرت را نممی

 لرزی؟ _ زهرا، چرا می 

سوزد، برد. دلم برای مادر فهد می گیرد و می احمد را می کسی دست ام

  احمد بیزارم. خسته است و مریض، از ام 

  _ بنشین، زهرا جان. 
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محمد و  بینم، ام های بعدی را انگار نمیلرزد، سردم است. زنتنم می 

ای از اشک نابینا شده  چشمانم پشت پرده حنیف... فقط نامشان هست، اما ام

  انگار. 

رقصند، دیگر کسی نیست ها میآید، باز دخترها و زنباز صدای آهنگ می 

    و کادوهای زیادی روی هم قرار دارد.

  شود. گوید و مجلس ساکت می کسی چیزی کنار گوش خواننده می 

برای عضو   الحربی_ الن اعالم کردن، سینی هدایای شیخ عثمان خالد

زاده اَرکان، به همراه سینی  جدید خانواده، عروس زیباشون، همسر شیخ

  هدایای همسرشون رو میارن. 

کدام  آید ولی هیچ گیرند و بعضی نه. صدای دف می ها حجاب میبعضی 

فهد هم از پشت تور ابریشمی که ام کند جز دیدن او آن حالم را خوب نمی 

هایی طالدوزی  رنگ با لبه آن عبای سیاه اندازد. باروی سر و صورتم می 

جا خلوت اش به من. کاش این شده، آن سربند چهارخانه  مشکی و نگاه خیره

سرش خواهد. پشتبود، دلم کمی آغوش گرم و دستان نوازشگرش را می 

کند تا  هایی همراه دارند. قدم تند می آیند و واقعاً سینی چندین جوان دیگر می 

روی من  بوسد. روبه فهد، بعد مادرم را می ول دست ام به جایگاه برسد، ا

  لرزد، مهرش هزار برابر شده در دلم. ام میایستد و دل در سینه می

  دونی چقدر انتظار کشیدم؟ معرفت، می _ ای بی 
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بوسد، چیزی دور سرم  ام را می گیرد و پیشانیصورتم را میان دستانش می 

رقصند،  خواند و مردها می واننده می گذارد. خگرداند و داخل ظرفی می می

  مجلس مختلط شده. 

  گیرد. ای مقابلم می جعبه 

  دی تور از صورتت بردارم؟ _ یک هدیه  ناقابل... اجازه می 

برد  کند، یک گردنبند ظریف است، اما زیبا، دست می در جعبه را باز می 

  گیرد. فهد دستش را می به تور که ام 

  سم بده، اَرکان! در شأن عرو _ یک هدیه 

    آید.پچ و خنده می دهد، صدای پچ خندد و سر تکان می می

  _ مادر منید یا زهرا؟ 

  ست. بازی جالبی

ریز بزرگ و  دارد. یک سینه تر از سینی برمییک جعبه  طالی بزرگ 

  زیبا. 

 _ فقط همین؟ 

ی ها برادانم عرب اند. می فشارم. جمع انگار تعجب نکرده دست او را می 

  عزیزانشان از خرج کردن ابایی ندارند، اما...

_ خسیس نباش، اَرکانم... آبروی ما رو پیش زهرا نبر، اگر روزی بفهمه  

  کسی بیشتر از اون هدیه گرفته، زشت نخواهد بود؟

  ست شاید هم طالست.یک کاغذ و یک کلید دیگر، طالیی 
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  _ این کلید یک ویال در ایران و در کیش.

ها کادوی عروسی نیست، فقط دیدن صورت  ضی هستی؟ این را ،_ عروسم

  تو. 

ها  خواند، زن خواننده می . خواهم تمام شودزبانم دوباره بند آمده، فقط می 

فهد است که تور مرواریددوزی  دهم و دست امزنند. سر تکان میدست می

  زند.را کنار می 

اشک برق  دوزم. چشمانش از شود چشم و به او می تمام حواسم می 

  زند.می

  ها فقط شوخی بود...گه این هدیه _ حبیبتی...! زهور من...! اُما راست می 

لرزد هایش می گردانند. دستآورد، مردها همه رو برمیدست پیش می 

هایش روی کند، گرمای لب گیرد و به خود نزدیکم میوقتی دستم را می 

  نشیند.می درپی ام پی پیشانی و موها و گونه 

  شه جای خلوت بریم، اَرکان؟_ می

  خندد.کنم. آرام می نجوا می 

  کشی.جا که در امانی، آهوی من... اَرکان رو تا آخر مهمانی می _ این 

هدایای . شوندها پذیرایی می نشیند، مهمان گیرد و روی مبل می دستم را می 

های و سنگ  های پر از طال و جواهراتآورند، سینی شیخ خالد را می

  ها مال من باشد.کنم. محال است این بریده فقط نگاه می قیمتی و من، نفس 

  خزانه  یه کشوره. ها، اَرکان...؟ اندازه  _ شوخیه این 
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کند. فکر شود و چیزی زیرلب زمزمه می هرچند لحظه نگاهش خیره می 

  کنم دعا یا چیزی مثل آن.

  زدی.اولین سرویس تور رو باال می فهد نبود تو با همون _ فکر کنم اگر ام 

  خندد. ریز می 

دن به عروس  قیمت و زیادی می _ دیده بودم توی جزیره هدایای گرون 

  ولی...

ده، تو عروس شیخ  _ حبیبتی! هرکس اندازه  شأن و داراییش هدیه می 

  خالدی، عروس اَرکان راشد.

توانم  کند، نمی یها نگاه مگردد، فقط به مهماندنبال مادرم می نگاهم به

  م.فکرش را بخوان

  _ خوبی، مامان جان؟

خواهم گریه کنم. دیروقت است و  آورند و من از خستگی می شام را می 

توانند غذا  کنم با آن همه تنقالتی که تعارف شده چطور همه می فکر می

. بخورند  

  _ خاله! زهرا! بیاید؟

  رویم.اش می خواسته پیکند و ما از خدا تمیم آرام نجوا می

  _ بیاین اتاق، راحت باشین.

ها، از وقتی مادر ابوفاضل مجلس را ترک  لبخند و باز هم لبخند به مهمان 

  زنم.تر لبخند می ام و حاال راحت کرد نفس راحتی کشیده 
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 ها هستن؟_ تمیم؟! تا کی مهمان 

  شب است. نزدیک نیمه 

... ولی فکر کنم بعد از  نرقصزنن و میشب هستن، می_ گاهی تا نصف 

  شام برن.

  تصور برگشتن به سالن زنانه بیشتر یک کابوس است.

  م.خوام برم بخوابم... خسته _ من می 

  کنم و نگاه تمیم نگران است.بغض می

  کنه.فهد یه کاریش می _ حالت خوب نیست برو استراحت کن، ام

  دراز بکش._ اگر گرسنه نیستی، مامان جان، بیا بریم 

  شود.حرفش تمام نشده مسیرم عوض می 

 ساعت بخوابم... لطفاً. _ فقط نیم 

شوم. مادرم همه زیورآالت و لباس مجلسی روی تخت پهن می با آن

ام، نه  خواهم گریه کنم. نه راه رفته آورد و من میهایم را درمیکفش 

  کند.ام. اما پاهایم درد می رقصیده 

  _ یه چرت بزن.

ها هم حتماً آید آن کنم، از بیرون صدای ساز و آواز نمی اَرکان فکر می به 

  مشغول شام هستند.

  _ مامان؟

  بندم.نشیند و من چشم میکنارم می 

@Vip_Roman



  _ جان دلم.

  بختی بودم...؟ یعنی... اَرکان رو دوست داشتم؟_ من دختر خوش 

  الی بودم.دهد، قطعاً با وجود او دختر بسیار خوشحپاهایم را ماساژ می

های آخر که دوستش داشتی... اونم عاشقت بود... وقتی دزدیدنت...  _ هفته

  مهم نیست اینا... الن چی... عاشقشی؟

کنم، شاید خواب  دانم دیگر چیزی حس نمی دانم جواب چه بود، فقط می نمی 

  ام.مرگ همین باشد که من تجربه کردم، سبک و انگار هرگز بیدار نبوده 

  "اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

  

  دل من داند و من دانم و دل داند و من

  

  خاک من گل شود و گل شکفد از گل من

  

  تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من"

  

سمت صدای او  خواهد بازش کنم، فقط به هایم سنگین است، دلم نمی چشم

  کند.چرخم که شعری برایم زمزمه می می

ر من! فقط یک لحظه چشم باز کن تا چشمات رو ببینم و بعد  _ زهو

  بخواب... از دیشب چشم انتظارتم.
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کشد تا حالجی کنم کلماتش را، اتفاقات دیشب، علت کمی طول می 

  خوابیدنم. مهمانی! 

  _ بگو که خواب نموندم و مهمانی رو خراب نکردم.

  خوابیدم.نباید می کنم. هایم حس میهایش را روی پلک تری لب 

  و.شب بیدار بودن کنی تا نیمه کم عادت می_ خراب...؟ عروس خسته... کم 

  کنم.خندد و من کنجکاو یک چشم باز میآرام می 

  _ نخند، بذار بخوابم...

  _ تو تمنای من، یار منی، جان منی

  خواند، دلنشین است.گیرد از اشعاری که با لهجه میام میخنده 

  ی کیه؟_ شعرها

خاطر تو شعرهای موالنا  _ چشم باز کن که جان بینی... حبیبتی! ببین به 

  گیری...و خوب یاد نمی کنم... تو که زبان من حفظ می

ها و کند که از سنگینی لباس حس دستانش روی تنم تازه متوجهم می 

شود، واقعاً لباسی در ای باز می هایم به لحظهجواهرات خبری نیست. چشم

  نیست!کار 

  م...؟ اَرکان؟_ من چرا برهنه 

  کشد.انگشت روی تیغه  کمرم می 

  تو.  _ من لباس  

  گیرم.زده ملحفه را کمک می اش گرفته سر صبح. خجالتشوخی

@Vip_Roman



 جور... نباید این کارو کنی. _ شوخی نکن... دوست ندارم این 

  دفاع مانده.حس آدمی را دارم که بی 

ها و رفتار را ندارد، شاید دانم انتظار این حرفمی کشد، کامل. عقب می

  ام هنوز.خسته

  _ متأسفم... نخواستم بیدار بشی، فقط لباس رو بیرون آوردم.

برم. صورتش خسته است، معلوم  شرمنده از رفتارم سر داخل بالشت می 

  است خوب نخوابیده، مگر خوابیدن کنار همسر برهنه راحت است؟

  ، بدخلقم.میاد. هنوز خوابم  _ نه، من متأسفم..

کنم. ساکت است. کنم، بلند شدنش را از کنارم حس می صورتم را پنهان می 

  حتماً ناراحت است.

  .ونم_ بلند شو تا لباست رو بپوش 

توانم لطافتش  یک ربدوشامبر ابریشمین صورتی که از همین فاصله هم می 

  دهد.را حس کنم، باز هم خجالتم می 

  ؟و بخشیدی_ من

  کند. دوست دارم صورتش را لمس کنم، تنش را. سؤالی نگاه می 

ای، من حواسم بود که روت کنار نره، اما بهت دروغ  _ تو فقط خسته 

  گم که... لمس پوستت خیلی دلنشینه.نمی 

  گذارم.کند وقتی روی زمین می لبخندش شیطنت دارد. پاهایم درد می 

  بار تو کافه پوشیدم، افتادم زمین.متنفرم... یه بلند _ از کفش پاشنه
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  دهم.مچم را ماساژ می

  _ چی...؟ کجا؟ 

  کند. زده نگاهم می رویم ایستاده و شوکآورم، روبه سر باال می

  آید.ام، یادم نمی کنم به آنچه گفته فکر می

  بلند دوست ندارم.کنه... کفش پاشنه _ مچ پام درد می 

  زند.می زانو  

  ای گفتی، درباره  کافه... افتادن زمین..._ حبیبتی! چیز دیگه 

  بلند.من؟! اما یک تصویر در ذهنم است، از افتادنم با کفش پاشنه 

  _ فکر کنم جایی با کفش افتادم... ولی گفتم کافه؟

  زند.نفس میشوم، ذوق دارد، نفسمیان آغوشش گم می 

  ی...!_ عشق من...! حبیبتی...! زهرت

  ام. بوسد. گیج شده سرم را پشت هم می

یاد میاری جایی با همچین کفشی زمین  _ خوشحال نیستی...؟ تو به 

  جا دیدمت...کردی... من اون که با علی کار میخوردی، توی کافه... جایی

زند فقط برای دیدن برق نگاهش مثل حاال حاضرم  روی زمین باز زانو می 

کنم تا یادم بیاید و برای او بازگو کنم. لباس را روی  قدر به گذشته فکر آن

شوم زند. تازه متوجه می پوشم و بندش را گره می اندازد، می ام میشانه

مالد، مچ پاهایم را  هایم را می شلوارک همین لباس را به تن دارم. دست

  دهد. خوشحال است و من از دیدن این خوشحالی ذوق دارم.ماساژ می
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  _ اَرکان؟

  کند. شود و نگاهم می ای متوقف می لحظه 

  _ عمرم، بگو.

  گذشته خیلی دوستت دارم._ من با گذشته یا بی 

خندم، چشمان ماند، ناباور است. می جهد، دهانش باز می ابروهایش باال می 

  شود پر از ستاره، لبخندش عمیق.رنگ شبش می

  بار دیگه بگو..._ یک 

  اندازم.ابرو باال می 

هام...؟ من الن یه زن خیلی  بار... جواهرات من کو...؟ هدیهیک  _ فقط

  پولدارم.

چرخد دنبال لباس و  خندد. نگاهم میشویم، او به قهقهه می بلند می 

  اند.ای روی صندلی میز توالت و میز پخش شدهجواهراتم، گوشه

  کنه، اَرکان؟_ آدم با ثروتش این کارو می 

  صالً چیزی نیستن.ها ثروت نیستن... ا _ این 

دیدگاهش جالب است، قطعاً تمام طالها و جواهرات ارزش بسیاری دارند،  

گردم و جایم  سمت او برمی ها نبود. به مندی به آن اما حس دیشبم اصالً عالقه

  کنم.اش باز می را میان آغوشش، میان سینه 

  بود...حق با توئه... دیشب تنها حسی که نداشتم ارزشمندی اینا   _

  داند.ها را باز کند خدا می کند، کی فرصت کرده آن موهایم را نوازش می 
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ها شاید  _ اگر روزی من زندگی رو به تو تلخ کنم، یا من رو نخوای این 

برای تو یک ثروت هنگفت باشه... اما تا وقتی ما بینمون عشق و محبت  

زهرا...   ،و داریهای زیبا هستن... تو قلب من ها فقط فلز و سنگ هست اون

  ها خواهد بود.و زندگی تو پر از این فلزات و سنگ 

  

  _ با هم رابطه داشتین؟ 

ست. حتی صدای بلبل و  سؤالش رک و نگاهش سخت و ناخواندنی

تواند حسی را که دارم بهتر کند. شیرینی در  های داخل باغ هم نمی قناری

    معطوف چشمانم کرده.اش را  منیر نگاه خیره ماند و ماه دهانم می

دونم زن و شوهرید و حق رابطه  _ زهرا! مامان! یه سؤال ساده بود... می 

  دارید... سکوتت یعنی داشتین. 

زده سر انگشتانم بهترین هدف نگاهم است. شود، خجالتصورتم داغ می 

  دهم. فقط سر تکان می

هایش، فهد هم با یش فهد، بیمارستان برای نتایج آزمااَرکان بیرون رفته با ام 

کنم سعید را هم دیدم که رفت. ابواحمد هم احتماالً برای  هاست و فکر میآن

دیدارها و جلسات معمولی داخل عشیره به دیوانیه رفته. من و مادرم تقریباً  

  تنهاییم. 

  _ مبارکه، عزیزم... مشکلی نداشتی...؟ اگر چیزی هست... 

   _ نه خوبم... اون خیلی مهربونه...
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کشم و هم از پرد. هم خجالت میهمین توضیح هم از دهانم بیرون می 

  کند. یادآوری او تنم تمنایش را می 

_ مادر و دختریم... نذار فعالً باردار بشی. زهرا، جلوگیری داشتی...؟  

  قرص؟ لوازم جلوگیری؟ 

کرد. به این فکر نکرده  ریختند چنین تنم یخ نمی آب سرد هم اگر رویم می 

  دم. بو

  رود. هایش درهم میخواند، اخمانگار نگاهم را می 

_ حتماً نداشتی... خدای من، زهرا...؟! الن عهد قدیم نیست... هرکسی 

ت رو دونه باید اوایل جلوگیری داشته باشه، مامان جان... هنوز حافظهمی

و شروع نکردی، حتی... باید با اَرکان  دست نیاوردی...هنوز زندگیت به

  زدم. حرف می جدی

  شود، عصبی و ناراحت است. از جا بلند می 

  هویی بود، مامان... من یادم نبود. _ یه

زند، یک بلوز مردانه  بلند و شلوار جین پوشیده و شالش را عربی  قدم می

  بسته. مادرم زیباست. 

هویی...؟ مگه تو فقط باید یادت باشه...؟ من کوتاهی کردم که نگفتم...  _ یه

تونه یه بارداری ناخواسته بدون برنامه باشه... هنوز  لن بدترین چیز میا

خواین کنین، کجا زندگی کنین... حتی یادت تصمیم نگرفتین چکار می 

  و دوست داشتی یا نه. نیست اون 
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  _ مامان منیر! 

آید، اولین بار او را امروز دیدم سر میز ناهار،  دوان داخل می زهیر دوان 

یم آشنا بود اما او با دیدنم خودش را میان آغوشم جا کرد و تا  اش براچهره

    پایان غذا از کنارم تکان نخورد.

ور و  ش این جا غریبه؟ همه دونی این _ جانم؟ کجایی، زهیر؟ نمی 

  وری. اون 

ترم پیش  داند من از او خجل نشیند، اما نمی زده  او روی من می نگاه خجالت

  مادرمان. 

و بلدم. فوتبال  فهمم ولی بازیشون ها بیرون بودم، زبونشون رو نمیبچه_ با 

  بازی کردیم. 

  افتد. نگاه سنگین مادرم روی من می 

جا، فقط داخل محوطه،  _ باشه، فقط جای خلوت نرو با کسی، مطلقاً هیچ 

  که بشه دیدتون. جایی

  _ آجی خوبه حالش؟ 

مادرمان است، انگار او هم غریبگی  نگاهش روی من و خطابش به  

  کند. می

  جاست. _ زهیر؟ مامان جان؟ آجی زهرات این 

  گیرم. سمتش می ظرف شیرینی را به 
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جا هرجا بری پر شیرینیه، حالم بد شده... قابل توجه شما، خوام، این _ نمی 

  مامان خانم منیرجون. 

د و پا به فرار  خندگرداند مثالً کالفه است، زهیر می مادرم چشم می

  گذارد. می

خورم، جاروبرقی انسانیه این  گه نمی بار شنیدم می _ خدا رو شکر یه

  پسر. 

گذاشت. ترس برم داشته. نکند  ماند و من را با مادر تنها نمی کاش می 

باردار شوم؟ چرا فکرم را به کار نینداختم؟ واقعاً حاال باردار شدن یکی از  

خواهم از مادرم حاال چگونه به اَرکان بگویم؟ میاتفاقات بد برای من است. 

قدر رویم به او باز نیست از طرفی بپرسم اگر اتفاق افتاد چه؟ ولی آن 

  خواهم باز بحثش ادامه پیدا کند. نمی 

های فارسی  رود، احتماالً برای دیدن تلویزیون که اَرکان شبکهبه سالن می

چندمین بار و لیست کردن  هم برایرا برایش گرفته است. دیدن باغ آن 

های خاصی که شیخ خالد قول داده برایش بفرستد دیگر مفرح نیست. گل 

قرار است شب با اَرکان بروند به مرکز خرید و من رسماً اعالم کردم  

  توانم بروم. نمی 

اند،  آید معلوم است دلباز را در باغ رها کرده از صدای سفیری که می 

  گردم. دنبال صدایش و خودش می به

  _ دلباز! 

@Vip_Roman



داند  کنم، در صحرا که بودیم با من دوست شده بود. خدا می صدایش می 

کشد برای جلب توجه. صدای  روی کدام درخت نشسته که جیغ می 

گاه تخت فرود آمده به من خیره  آید و بعد خودش روی تکیه هایش میبال 

  شود. می

شود و نگهبان و مسئول  جا نگهداری می های دیگر در یک معموالً با شاهین

    خودشان را دارند.

  _ کی تو رو بیرون آورده؟ 

    برم که روی دستم بیاید.دست سمتش می 

    .شهاده پنجه هات رو خراش می_ دست

قدر غلیظ کلمات فارسی را  زند حتی وقتی این تنم از شنیدن صدایش یخ می 

چند ماهی به شارجه   هایشانگوید. مگر قرار نبود با یکی از عموزاده می

    بروند؟

  _ شما؟! 

ام حس هایش را روی شانه ام که حضور دلباز و ناخنقدر ترسیده آن

  کنم. نمی 

تر  های سفید و صورتی که در آفتاب گداخته نمایی دارد، دندان لبخند دندان 

  شده. ترکیب ترسناکی با آن نگاه عجیب دارد. 

 کند._ سرشانه را زخم می
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هم وقتی خودش با  های دلباز مهم است، آن انگار برایم سوزش جای ناخن

  رویم ایستاده. رنگ و لبخند مرموز روبه ایآن دشداشه  قهوه 

  ... شاهین اونه. میاد _ اَرکان... فکر کنم الن

  _ ال... من آزاد کردم. 

  شود. امیدم ناامید می 

  داشتی خوشت اومد؟ ای که _ خوشحالم به حرف اومدی. از مهمانی 

  گوید. خواهم دقیق شوم که چه می زند، حداقل نمی به انگلیسی حرف می

  _ ممنون، بله عالی بود. 

هایش مردد  رود. انگار برای حرف ها از پشت درهم گره کرده راه می دست

  بخش است. است یا ترس من برای او لذت 

ای یک دختر ایرانی  _ عالی...؟ برای هیچ زنی چنین نبوده، اون هم بر

اصالت و  دیدی... آدم بی اصل و نسب... به خواب هم نمیمعمولی بی 

ارزشی مثل تو خوشش بیاد و توهم  ای مثل اَرکان، بایدم از آدم بی دورگه 

  مجنون بودن بزنه. 

  دیگر لبخندش مرموز نیست، پر از نفرت است، پر از کینه. 

و ببینید... من از علت نفرت شما  ن ... نیاید و ممیاد_ اگر از من خوشتون ن 

  و وارد دعواتون نکنین. دونم، من به شوهرم چیزی نمی 
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دانم خودخواهانه است، اما واقعاً جای من میان دعواهای مردانه و  می

افتم، بارداری با این  های مادرم میخانوادگی معلوم نیست. و حاال یاد حرف

  آرام احمقانه است. شرایط نا 

خون کثیف مادر اونی... نگاهت درست مثل اون عفریته   و هم _تو...؟ ت

  کنی... جادوگره... اون همه  ما رو بدبخت کرد، تو هم می 

ست. سوت تر از هر وقتی رود، لبخندش کریهسمت دلباز مینگاهش به 

دفعه ریزد؛ انگار پرنده یک هم میدفعه بهچیز یک زند و انگار همه می

رود، صدای فریاد کسی و بعد  یش در گوشتم فرومی هاشود، پنجه وحشی می

سمت که نوک تیز پرنده به از آن شود و قبل چیزی از کنار صورتم رد می 

بینم. خون فواره  تر، بدون سر می طرفصورتم بیاید او را پرت شده آن 

  کند. هایم گوشم را کر میزند و من صدای جیغ می

  .. لعنت به تو... احمد. ،_ سعید! برش دار... لعنت به تو

های هایش دورم. صدای خنده صدایش درست کنار گوشم است، حتی دست

های سیاه، مردی با ام میان آب کنم داخل قایقی نشستهاو و من حس می 

ام من را از میان قایق لبخندی زشت خیره به من... سوزشی روی گونه 

سم را زده از ترکشد درست میان آغوش تنگ مردی که چشمان وق می

هایی که بعد هر بوسه به  بینم و سیلی هایش را می بوسد. حرکت لب می

ام سوت  هایی که زده هایم از جیغام، گوش زند. انگار کر شدهصورتم می

 زند. می
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    _ زهرا جانم؟ حبیبتی! عمرم...

  _ ببرش باال، اَرکان. 

گردد  ترس می شود وقتی دیگر نفسم بند آمده. چشمانم با هایم باز می گوش 

شوم به رد خون روی  ... خیره میرکاندنبال حیوان بدبخت، دلباز  اَ 

    سنگفرش باغ.

  کنم... حرف بزن... _ حرف بزن... خواهش می 

کند و من نگاهم تا  صدایش التماس دارد وقتی من را روی دستانش بلند می 

  د. شوشود با رد خون تا از پیش چشمانم محو می لحظه  آخر کشیده می 

  _ ببرش باال الن آب قند میارم براش... وحشت کرده. 

  صدای مادرم است، سخت است چشم از رد فرضی خون گرفتن. 

  _ زهرا....؟! مامان جان؟! به من نگاه کن... دورت بگردم. 

کند، کسی چیزی در لیوان هم  گذارد. مادرم گریه میمن را روی تخت می

خواند. صدای فریادهایی مردانه از پایین   می ای احتماالً زند... کسی آیه می

  آید. می

  _ دلباز...! 

درپی  های پیشوند. بوسهها تازه رها میشود و انگار نفس سکوت می

ام را  نشیند. اَرکان دست و پاهای یخ زدهمادرم روی سر و صورتم می 

نزدیک  دانم محتویاتش چیست فهد است که با لیوانی که نمی مالد و ام می

  آید. می
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  و بخور. _ نترس، عروسکم... این 

  کند. هایم را گرم می طعم شیرین آب و گالب انگار خون در رگ

  کشتی؟ _ نباید می

کنم. او عاشق آن شاهین بود، حتی فکر از بین به اَرکان خیره نگاه می 

  رفتن آن حیوان هم آزاردهنده است برای من، چه برسد به اَرکان. 

  ا! _ زهر

  دهد انگار. مادرم تذکر می 

  ذارم. که به تو آسیب بزنه رو زنده نمی_ هرکسی و هرچیزی 

    ست.تر از همیشه است و نگاهش جدیمردمک چشمانش تیره 

  ش رو تمیز کنم، خونریزی داره. _ مامان! کمک کنین زخم شونه 

    .حس استام بیشوم و انگار شانهام می تازه متوجه لباس خونی 

  _ واقعاً مرد؟ تو... 

 _ فراموشش کن! 

  کنند. تحکم صدایش انگار برای همه است، سکوت می 

  سمت لباسم. رود به دستش می 

  _ برید بیرون. 

    فهد و مادرم هم کنار تخت.اند، ام فهد و دو خدمتکار دم در ایستاده 

درست کنن، تنش یخ  _ فهد وسایل بانداژ بیار، اُما...! یه چیزی براش بگید 

  و باال بیاره. کرده... فشارش
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ست، صورت ترسناکی جدی دانم چه شده؟ اَرکان بهام، نمی هنوز شوکه 

ترسم یا اَرکانی که دلبازش را از دست دانم از اتفاق پیش آمده بیشتر می نمی 

  داده. 

  _ دلباز... 

ام،  ده گرفته شود، دستورش را نادیای میخ چشمانم می نگاه خشمگینش لحظه 

  ولی... 

  

 اَرکان

   

های های حیوان درست در قسمت نرم و نزدیک رگجای سوراخ پنجه

حد اجازه داد که دلباز نزدیکش شود. سعی  دانم چرا تااین گردن است، نمی 

دانم وحشتش مانده برای کنم فراموش کنم آنچه اتفاق افتاد، هرچند میمی

قدر چیز خطرناک باشد، آن تواند همهچقدر می بعد، که بدانم باوجود احمد 

  که او دلباز من را تبدیل کند به وسیله  انتقام. 

  سوزه. خوام ضدعفونی کنم کمی می _ می

توانم حاال به آن کنم. نمی توجه رد مینگاه غمگین و پر از حرفش را بی 

ی آن  کردم، اگر اتفاقفکر کنم، فقط یک هزارم ثانیه اگر دیرتر اقدام می 

ام با تمام تبحرم کردم، اگر نشانه سنگ عجیب و گرد را جلوی پایم پیدا نمی
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مانده  رفت سمت صورت زهرا... اگرها کم گیری به خطا می در نشانه

    ام کنند.دیوانه 

  خواد؟ _ بخیه نمی 

  منیر ترسیده است. من هم. ماه 

  یرم. _ نه، بیشتر عمیقه تا زیاد، باید ضدعفونی کنم و دارو بگ

  _ نبریم بیمارستان؟ 

تواند درمان کند، اما برای او  جا میزخم پنجه  شاهین را هرکسی این 

  استرس دارد با خونریزی. 

شه، چند  ، به رگ اصلی نزده، سفت ببندمش درست میمیاد_ دیگه خون ن

  دیم... خوبی، زهرا؟ بیوتیک می روزم بهش آنتی 

    ام.الق تند و با او بد رفتار کرده سر روی بالشت گذاشته، ترسم شده اخ

بوسم. سخت است تنی که برای لمسش به محبت و عشق  اش را می گونه 

  آلود زیر دستانم باشد. پریده و خوندهم چنین سرد و رنگ جان می

هزارهزار دلباز فدای یک نفست... فردا  ._ بهش فکر نکن، عمر اَرکان

فهد رو باید ببرم  برمت تهران، ام می کنیم... با منیرجانوسایلت رو جمع می 

جا سامان بگیرن با فهد... خود فهدم باید وقت جراحی بگیره...  مونیخ... اون 

  هنوز با پدرم حرف نزدیم. 

گویم تا فکرش کمی منحرف شود، چشمانش روی من است وار می مسلسل

  کند. و در سکوت نگاهم می
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  شه سرکوفت... _ یعنی دیگه پسر نباشه...؟ برای پدرت می

چرخانم، اتاق  گزم که جلوی بقیه نگوید ماجرای عمل را، سر می لب می 

  ست. خالی

  _ همه رفتن؟! 

  کنم. کنم کمی بعد عوض میلباسش را مرتب می 

  سر گذاشته. کند که وحشت را پشتزند، دلم را روشن می لبخند می 

  _ آره. 

    مانند اَرکان.بی گیرد، شیطان نگاهش رنگ می 

    بازی کنم؟_ توقع نداری که الن با تو عشق 

  خندد خجول اما... نشیند. می صاف می

  ش. ده با زوجه _ یک عرب واقعی هیچ فرصتی رو از دست نمی

اش نخندیدن محال است، آن رنگ و روی زرد و تن خونین و خواسته 

  کند. داشتنی ایجاد می تناقضی دوست

کنم  ام... بذار تنت رو تمیز کنم نهایت بغلت می واقعی عرب نیمه _ من یک 

  خواهی هستی. بوسمت... زن زیاده و می 

توانست حاال یک تکه گوشت که می کنم، جاییاش را نوازش می گونه 

دید. احمد یک شیطان آویزان باشد در بهترین حالت اگر چشمش آسیب نمی 

ها دیده بودم. هرچه در قفس شاهینخود نبود او را چندبار مجسم است. بی

 شود.خواهم به دلباز فکر کنم انگار نمی نمی 
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    پرنده  پیر من، حقش این نبود.

  _ اَرکان؟! 

آید و دو دستش را  بهداشتی دست گرفته. جلوتر می  به چارچوب سرویس

  کند. برای در آغوش گرفتنم بلند می 

  داشتی. دونم خیلی دوستش _ بیا بغلم... می 

  کنم. بغض بیخ گلویم شده سنگ. به سرشانه  خونی لباسش نگاه می 

  چیز بیشتر از تو مهم نیست. _ نه بیشتر از تو... هیچ 

شد، اما حاال نگران  تر از زهرا با مرگ دلباز حالم بدتر از این می شاید قبل

  شوک بعداز اتفاقم بیشتر. 

  کنم. دار می نم کند. حوله را هایش را دورم تنگ می دست

  و بد کرد. _ گردن و صورتت خونیه... فکر آسیب رسیدن به تو حالم 

  جوری زدیش؟ _ من اصالً نفهمیدم چی شد، چه

    آورد تا تمیزش کنم.صورتش را باال می 

_ با سعید که اومدم مادرت گفت تو باغ نشستی... اول احمد رو دیدم با 

م دلباز چندبار سمت صورتم اومد  سوت که دستش بود... صحرا که بودی

قدر کم کرد که وقت حمله نتونی دونم نباید فاصله رو اون ولی... من می 

جور تربیت کنه یه شاهین رو... وقتی  حیوون رو پس بزنی... احمد بلده چه

  قدر نزدیک شد بهت... فهمیدم حکمت سنگ جلوی پام چی بوده. اون 
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شده و دردسترس است سخت ر عرضهقدزنم وقتی آن هایش را بوسه می لب

  است نادیده گرفتنش. 

  خطا زدی... مرگ ترسناکه... حتی حیوون. _ دقیق و بی 

  سپارم. فهد می او را به دست مادرش و ام 

  _کجایی، سعید؟ 

  _ دیوانیه... 

کشم و شرش را از  کنم. اگر دست من باشد احمد را می تماس را قطع می 

  کنم. کوتاه میام سر زندگی

اش نشسته. به پایم  سعید هست و حنیف و محمد، پدرم سر جای همیشگی

  شوند. بلند می 

  _ زهرا خوبه حالش؟ 

دانند حمله  شاهین به صورت و  زند. همه مینگرانی در نگاه پدرم موج می 

زنند  ها مثل پرندگان دیگر نوک نمی تواند وحشتناک باشد. آنچشم چقدر می

روند سروقتش برای  کنند، قالب که شد به شکار بعد می حمله می با پنجه 

ست که چشم را از حدقه خارج کند و گوشت  ها کافیدریدن. اما همان پنجه

  کن کند. و پوست صورت را قلوه 

تونم با ترس اون برای  _ وحشت کرده... امشب تصمیم بگیرید، من نمی 

دونم آسیب به  زه ولی می ریجان زهرا زندگی کنم...عرب خون برادر نمی 

 زنه که من رو آتش بزنه، شیخ خالد... چکار کنم؟جان زهرا می
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  از حضور من حرفی بوده.شود، انگار قبل نگاه همه معطوف سعید می

_ من پیشنهادی دادم، اَرکان. وقتی نبودی... ریحب )مرکز توانبخشی،  

افراد خاص که  آسایشگاه( یک مرکز هست که امنیت باالیی داره، برای 

کنن... هزینه   کنه رو نگهداری می می   خوان عضوی که مشکل ایجادمی

دونی ای داره... می گیرن اما درمان و نگهداری بسیار پیشرفتهزیادی می

  گم، اَرکان؟که چی می

مراکزی که از قدیم برای نگهداری افرادی دردسرساز مثل احمد هستند،  

ام، مخصوص اشخاص خاص و مهم با امنیت  ه اش شنید هم دربارهاز این قبل 

  های ویژه.باال و نگهداری 

  نظر من که عالیه._ به

اش به او  ادبانه دهد، حنیف برای اظهارنظر بی درنگ نظر می محمد بی 

  خواهد.از پدر کسی حق نظر ندارد. معذرت می کند. قبل اشاره می

داده، تمام زندگیش  چیزش رو از دست کنن، سعید؟ احمد همه _ اذیتش نمی 

  رو مادرش از بین برده با کینه و کدورت... چطور دلم رضایت بده؟

بینم. حتی وقتی او را  اولین بار است که پدرم را چنین ضعیف و مردد می 

  طرد کرد هم قاطع بود. 

تونید با اتفاق امروز  _ شیخ خالد، انتخاب بهتر برای فرزند مهمه. شما می 

که ابوفاضل اختصاص داد برای تربیت دلباز  و وقتی ریزی دقیق  و برنامه 

تون خطری نداره...؟ از کجا معلوم در دزدیدن  بگید برای فرزند دیگه 
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زهرا هم از داخل آسایشگاه دست نداشته...؟ دو اتفاق در انتهای این کینه  

ره یا ابوفاضل... هرچند هدف ابوفاضل تا هست، یا اَرکان از دست می 

تره؟ زندگی در آسایش و امنیت برای همه؟ یا . کدوم امن حاال زهرا بوده..

  بیرون بودن و ترس همه از اون... انتخاب با شماست.

  .ستنگاه پدرم خیره به من است. انگار دنبال چیزی

احمد  ها من کشیدم رو اَرکان هم بکشه... ام خوام داغی که سال _ نمی 

و نگاه  لذت، درد و زجر من ها با زهرش رو با کشتن رعنا ریخت و سال 

کرد... احمد هم فرزند اونه... هیچ شباهتی به من نداره، اما... چه کنم که  

خوام برادر خون برادر بریزه که بشه ننگ برای  فرزند پاره  تنه... نمی 

  و انجام بده، سعید.همه... کارهاش

نگار  بینم خرد شدن پدرم را. تیر آخر را ااین انتخاب آخر است و من می

است. احمد، فرزندی که تحویل داده. انتخاب بین دو فرزند و من با   زده

دانم چه بار سنگینی روی دوش اوست. محمد و  که پدر نیستم، اما می این 

  کنند که بایستد.حنیف کمکش می 

  خوام باهاش حرف بزنم._ کجاست...؟ می

  د. شوتر می ایستم. فقط یک تصمیم و پدرم فرتوتمن کنارش می 

  _ توی اتاقش ولی تنها نمونید با احمد... با سعید برید.

  ست.کند. نگاهش عصبانی اخم می
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ترسونی، اَرکان؟ احمد پسر اول منه... ترسی  _ من رو از فرزندم می 

  نیست.

کنم، هرگز او به من چنین  و من سکوت می است  لحنش بدتر از نگاهش

خورم. تنم سرد و  درم سیلی می تشر نزده است و من در این سن انگار از پ

  حد.شود، او همیشه به من محبت و عشق داده و احترامی بی کرخت می

  ایستد.آورند. می رود جلوتر و پسرها کنارش هستند، سرباال نمی می

دونی چند بار احمدم رو توبیخ  دونم ناراحت شدی، نور دیده... اما می_ می

ند بار دلش رو شکستم؟ به ناحق نبوده.  خاطر، تو...؟ چکردم و تذکر دادم به 

خاطر برادر دیگه... درد احمد  هم بهاما، باز هم غیض پدر درد داره، اون 

  رو حس کردی حاال؟

  گیرد.سعید بازویم را می 

کرد، من  خاطر رفتارهاش بوده... نمی _ اگر غیض کردید و غضب به 

زندگی دنبال محبت   برادر بدی نبودم، ابواحمد. فرزند بدی شاید، اما تمام

برادری بودم که از هیچ آزاری کم نذاشت... اگر خونش رو نریختم برای  

هامونه... وگرنه با استخوناش جواهرات  خونی بود که ازشما تو رگ 

  ساختم نه با طال...می

  _ کافیه، اَرکان.

کند کنار گوشم، اما وحشتی را که امروز تجربه کردم شاید سعید زمزمه می 

  داند.رم می فقط پد
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_ اگر مردد هستین یادتون بیاد وقتی سر مادرم رو بریدن و پیشکش حفظ  

شرف و آبرو کردن چه حالی داشتین... من امروز چه حالی داشتم وقتی  

دیدم دلباز قرار بود چه کاری کنه... یادتون بیاد که زهرا رو فقط خدا  

  برگردوند...

قدر پیر نیستم  آوری نکن، اون _ بسه... حدت رو بدون، پسر. برای من یاد

  که تو یادم بیاری.

آرام و نگاهش... پر است از درد، از غم...   زندام می عصایش را به سینه 

  از التماس برای سکوت.

روم،  ام. پس پیش می شود از درد او، از حدی که فراتر رفتهقلبم فشرده می

نباشد روزی    بوسم، عبایش را وزنم و دستش را می عصایش را کنار می 

  که من او را بشکنم. 

خوام ... نمی میام کنم و کمتربرم، ازش مراقبت می_ من زهرا رو می 

جور باشید، پدر... احمد من رو نبینه و از من نشنوه آرامش داره... من  این 

  رم، بگذارید این راه رو هم امتحان کنیم...جا میبا قهر از این 

شکند و کاش کند، من  زانو زده را. بغضش می شود که بلندم  پدرم خم می

  میمرد، اَرکان.

  _ از دیدنت محروم بشم...؟
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هاست که من دیگر او را از  گیرم. سالشوم و او را میان آغوش می بلند می 

ترم و روزگاری او من  ام، حاال من از او بلندتر و قدرتمند پایین نگاه نکرده 

  چیز.همه کرد از را حفظ می 

فکر کنم اگر باز زندگی   وقت... فقط بگذارید احمد آرام بگیره..._ هیچ

جدیدی شروع کنه اوضاع بهتر بشه... نگران نباشید، بهانه برای دیدار  

 زیاده.

 

  زهرا

  

دانم از کجا شروع شد که به این عصبانیت و فریادهای اَرکان رسید، با  نمی 

  تنی.پدرش، شیخ خالد، پیرمرد دوست داش 

دانم ماجرا چیست که اَرکان عصبانی فریاد پدرش نشسته است و نمی 

ای فقط نگاه  کند، برادرهای اَرکان هرکدام گوشهفهد گریه می زند. ام می

  کنند، مادرم و زهیر به اتاقشان رفتند چون بحث خانوادگی بود و من...می

  _ اَرکان؟

خالد دور شود، رنگ  تر تا از شیخ کشم عقبگیرم و می دستش را می 

  اش گره خورده و متورم است. های پیشانیصورتش قرمز شده، رگ 

  _ داد نزن سر پدرت.

  های من هم برای او انگار تأثیری ندارد.اشک
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  _ برو اتاقت، زهرا. لوازمت رو جمع کن، سریع.

دهم. من شیخ خالد را دوست دارم، مردی که نگاهش حاال سرد سرتکان می

  ، سکوت کرده. و سخت است

  و ببوس و معذرت بخواه.ادبیه، دست پدرتکنم... بی_ خواهش می 

آید، او عاشق اَرکان است، نور چشمش  پیرمرد حتماً بالیی سرش می 

  است. 

  _ گفتم برو تا به تو عصبانی نشدم.

  کنم. ترسم، از او دوری میبار فریادش سر من است. میاین 

ترجع قبل ان تکون مستعدا اتبوس رجلی علشان _اخرج من بیتی و ال 

اسامح) از خانه  من برو بیرون، اَرکان. تا وقتی برای عذرخواهی به پام  

  برنگرد.( وفتادینی

  آور است.سکوت مرگ

  _ پدر...!

  کند.جا عنوان می حنیف است که تعجب و اعتراض را یک 

  گردم.(_ ابدا...ابدا لن ارجع) هرگز... هرگز برنمی 

کشد، کنند. این اَرکان است که عقب می دو مرد خیره در چشم هم نگاه می 

کشد و من نگاهم با او از شیخ خالد  گیرد و دنبال خودش می دستم را می 

  شود. کشیده می 

  .میام_ من ن

@Vip_Roman



کردن وسایل است، اما هیچ اثری از آن عصبانیت قبل نیست.  مشغول جمع

  ها عصبانی بود.پله عجیب است که فقط تا باالی 

  _ ببخش که سرت فریاد زدم.

ام های شانهگردانم و زخم ام، صورت از او برمی ایستاده تکیه به در داده 

چیز زیادی در هم تنیده شده و دور از انتظار است. دستش  کشد. همه تیر می 

  کند.گذارد و نوازش می ام می را روی گونه 

منی... لجبازی نکن... باید    _ رو برنگردون، زهرتی، تو عزیز دل

  برگردیم.

خورد و اخم را در دهان خفه ام به او می کنم شانه از کنارش عبور می 

  کند که چه اتفاقی افتاده.گذرد بدنم بیشتر درک میکنم، انگار هر چه میمی

  و دوست دارم، گناه داره.... من پدرت امجور نمی... این میام_ من ن

 پیرمرد وقتی اَرکان از او رو گرفت.ترکد، نگاه  بغضم می 

  کند، انگار انتظار دارد کسی پشت در باشد. مقدمه باز می در اتاق را بی 

  _ بیا کنار من.

نشیند، من را  رود و روی مبل راحتی کنار پنجره می گیرد و می دستم را می 

خندد و من انتظار این خنده را  نشاند باوجود مقاومتم، میهم روی پایش می 

  ندارم.

شه... از دست شکارچیت تر می ترسه لذیذکنه و می _ وقتی شکار فرار می

  در نرو، محبوب اَرکان.

@Vip_Roman



خواهم از کنارش بگذرم. این مرد  انگارانه می ریزد و من چه سادهزبان می

  ام.قدر این مدت برایم دانه پاشیده که کفتر جلدش شدهآن

  ادبی بود._ رفتارت با پدرت نهایت بی 

  شود نگاه مستقیم و جدی، اما بامحبت.نشیند و می کم فرو می لبخندش کم 

  خاطر احمد؟_ ندیدی بیرونم کرد برای همیشه...؟ به 

که  شوم روی پایش، منطقی نیست این رفتار خونسرد با این جا میجابه

  دانم اَرکان عاشق پدرش است، با این خونسردی تناسب ندارد.می

ی، حرفاتون رو متوجه نشدم اما حتماً زشت و بد  _ تو سرش فریاد زد

  زدم.زدت... من بودم می بود... حقت بود باید با عصا می 

  خندد.اندازد، باتعجب. آرام می ابرو باال می 

_ دست بزن که داری، بارها زدی و من باید ادبت کنم... اما حاال وقت  

  موقع.ندارم، به 

  شود.تر می دستانش دورم محکمخواهم بلند شوم اما می

_ بشین... گوش کن... بلند شو وسایلت رو جمع کن، ضروریاتت رو  

  فقط... مابقی رو سعید میاره... تا دوساعت دیگه پرواز داریم...

  _ نه تا وقتی با شیخ خالد آشتی نکردی.

رود، شده است هوای  هایش در هم می کند، اخممن را از روی پایش بلند می 

  کند.ر دائم تغییر می بها
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چینم... حاال یک  های زندگی رو من می _ عزیزمی، اما یاد بگیر برنامه 

  دعوا رو شروع نکن، زهور اَرکان... بلند شو.

کشد ترسد از او، ناز می جورهایی میکند، آدم یک تحکم دارد و امر می 

قلبم   ظقدر نازم را کشیده که این غیزیاد اما وقت جدیت ترسناک است. آن 

 شوم تا جمع کنم. آورد. با دلخوری بلند می درد میرا به 

قدر سرعت عمل کند، آن ها را داخل چمدان خالی میخودش کشوی لباس 

کنم. فرز و سریع، حتماً حاصل سفرهایش دارد که من فقط نگاهش می 

  است.

دم بعداز این  _ برگردیم باید یک مدت تنها باشی، عزیزدلم. ولی قول می 

ساله شم... باید کارهایی که نزدیک یک حتی یک روز هم از تو دور نمی

متوقف کردم رو دوباره شروع کنم... مدت طوالنی باالی سر کارم نبودم،  

  جا نبودیم...یک 

کنم مثالً لوازمم را جمع  زند و من فقط در سکوت سعی می او حرف می 

است، آن حجم از    ام را داخل کشو گذاشتههای جواهرات هدیه کنم. جعبه 

  رسد برای من باشد.نظر می طال و جواهر عجیب به 

  پیچد و نفس گرمش میان موهایم.دستانش به دورم می 

ها رو نقد کنی و به بانکت داخل ایران انتقال بدی، یا تونی اون_ می

گذاری... تو همیشه  نگهشون داری... اما اگر دوست داری نقد کن و سرمایه 

  خواهی داشت.طال و جواهرات 
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  کند. او همیشه من را متعجب می

  _ اما خیلی قشنگ و ارزشمندن.

های عمیق  رود، انگار حالش عوض شده، نفس صورتش کنار گردنم می 

  کند انگار.هایش پوستم را جستجو می گیرد و لب می

کنی... تو مثل بخور معطری، زهرا... مثل  _ تو... تو ارزشمندشون می 

  ری...افیون اعتیادآو

اش را ندارم، نزدیک دوره   کنم کمی فاصله ایجاد کنم، آمادگیسعی می

  های مادرم هم نگرانم کرده.ام و حرفماهانه

  کنی؟قراری می _ چرا بی

ام و شویم. این مدت من به او حریص بوده از داخل آینه چشم در چشم می

  حاال حق دارد چنین سرخورده نگاهم کند.

کنم ما تو رابطه هیچ پیشگیری  اَرکان... النم که فکر می  _ آمادگی ندارم،

  نکردیم، اگر حامله بشم چی؟

شود، چشمانش تنگ، انگار انتظار  هایش دور بازویم سفت می دست

  شنیدنش را ندارد.

هامون باشه، _ چی...؟ پیشگیری...؟ آرزوی منه یک بچه حاصل عاشقانه

  زهرا... یک دختر شبیه تو...

شود، چگونه به آن فکر نکرده بودم؟ عرب است و عشق به  می تنم سرد 

  فرزند، به نسل.
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  خوام یه بچه بیاد، من...خوام... اَرکان. نمی _ ولی من... نمی 

ها و نیازهای کند انگار، لعنت به هورمون ام می چیزی بیخ گلو خفه 

  زنانه...

 ترسی؟خوای یا میای نمی _چرا...؟ از من بچه

نام احمقانه است و انگار او هرگز نخواهد پذیرفت که فقط مردی به سؤالش  

کنم. انتظار چنین حرفی اَرکان برایم مهم است. دلگیر از حرفش سکوت می

  هایمان چنین حرفی زدن. تک لحظه را ندارم، سخت است با یادآوری تک 

  خوای؟_ جواب بده، زهرا! چرا بچه نمی 

ارزد  بندم، هزار برابر این هم نمییا را می کنم. کشوی هدا اشکم را پاک می 

  شکستگی.به این دل 

  _ من... فقط آماده نیستم... همین. 

پوشم، او هم ساکت است. هیچ حرفی لباس می شویم. بی شوم، تلخ می تلخ می 

  ای نیست. مادرم حق دارد حاال وقت هیچ بچه 

های  ه فقط گریه نه به آن شادی وقت آمدن و نه به این سکوت وقت رفتن ک

فهد و پسرش بدرقه  راهمان است. مادرم حتی یک کلمه هم حرف  ام

ها را پشت زند، زهیر انگار ترسیده از جو حاکم بر خانه. سعید چمدان نمی 

  گذارد. ماشین می

بوسد، چیزی در گوشش  کند و اَرکان سر و دستش را می فهد مویه می ام

کند و  گیرد انگار. سر و صورتم را غرق بوسه می گوید که او آرام می می
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دانم اگر مادر اصلی اَرکان بود هم چنین  فشارد، نمیتنگ به آغوشش می 

  مهربان بود؟

لد خداحافظی گذارد از شیخ خاست. حتی نمیهرچه هست وداع دردناکی 

خواهند نه  کنند، یعنی نمی کنم. برادرهایش فقط از دور ایستاده نگاه می

آید اَرکان را ندیده رها کنند. لحظه  آخر  نزدیک شوند و نه دلشان می 

آید کنار  ست که احمد می شود بدترین تصویر من از این خانه، وقتیمی

اش  ند پیروزیایستد، نگاه پر از کینه و خشمش و لبخستون حیاط می 

  مشمئزکننده است.

دانم شاید هرگز دیگر به  کند که سوار شویم و من انگار می اَرکان کمک می 

نشینم و اَرکان جلو کنار سعید.  این سرزمین پا نگذارم. کنار زهیر می 

ای مادرم در سکوت خودش را رها کرده. حتماً او هم مثل من واژه 

  یابد. نمی 

  ان جان.شه، مامچی حل می _ همه

ست که در من هزار احساس متناقض ایجاد  و من نگاهم خیره به مردی 

کنم...؟ یعنی روزی که  کند. اصالً من با او و در این سرزمین چه میمی

خواستم با او؟ با فرزند؟  یادم نیست فقط عاشق او شدم؟ آینده را چگونه می 

اهم حاال هیچ خوخبری نشود ولی... یک چیز را مطمئنم که نمی شاید هیچ

گناهی را وارد دنیایی کنم که حتی خودم از آن چیزی  بچه  معصوم و بی 

 یاد ندارم. به
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های که جایم کنار اَرکان بود، در برابر نگاه ام، با این کنار مادرم نشسته

توانم بگویم و  ناراحتش مقاومت کردم. درونم پر از سکوت است، چه می 

آورد. مسأله ساده مشی برایم نمی های قشنگش هم آرابگوید؟ حتی حرف

خواهد پدر شود و من نهایت  خواهم حامله شوم و او می است، من نمی 

  ام.فکری را داشتهاحتیاطی و بی بی

  _ چی شده؟ 

  خوام باردار بشم... اگر بشم..._ مامان...؟ من نمی 

  کند.دستم را نوازش می 

شه کرد، ی کاری نمی کردی، ولی حاال... اگر هم بش _ باید احتیاط می 

کنه، اون شوهر و پدر خوبیه... نترس اینم یه  مامانم... اَرکان کمکت می 

  مرحله از زندگیه. عزیزم، ما همه کنارتیم.

گیرد. حسم بد است، حالم بد است. تمام آن  دانم چرا دلم آرام نمی نمی 

  های معاشقه بیشتر شبیه یک اشتباه است.لذت

  ای نباشه._ دعا کن بچه

ای  سمت پنجره  کوچک. شب است و هرازگاهی فقط تکهگردانم به رو برمی 

کند، اضطراب  های مادرم هم آرامم نمی سپیدی ابر معلوم است. نوازش 

آید؛  که حتی یادم نمی دارم از برگشت بعد از حدود یک سال به جایی

های اطرافم و حتی منصورخانی که انگار خودش را  ام، اتاقم، آدم خانه

  زند فقط گفت کار داشت. هان کرده. مادرم حرفی نمی پن
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  _ حبیبتی! 

  گردانم او کنارم نشسته. چیزی به پایان سفر نمانده.سر برمی

که معلوم نیست هم ریخته نباش... برای چیزی قدر به_ زهرای من؟! این 

دونی که اَرکان برای آرامش تو هرکاری  همه تلخ نباید بود... میاین 

  فقط خوشحال باش، عزیزدلم.کنه؟ می

  شوم.بوسد. به چشمان زیادی سیاهش خیره می پشت دستم را می 

خاطر خوشحالی من اون رو سقط  _ یعنی حاضری اگر باردار شدم به 

  کنم؟

گیرد، نگاهش دیگر عاشقانه دهد، نه خیلی... اما درد میدستم را فشار می

  نیست.

نیاد، زهرا جان. نخواه بین مهر همسری و  _ هرگز این فکر به ذهنت هم  

  پدری یکی رو انتخاب کنم... این ظلم بزرگی به من خواهد بود.

شود و برای  گویند کمربندها را ببندیم و او خم میکند، می دستم را رها می

کنم. حباب  زده به دست دردناکم نگاه می بندد و من هنوز یخ من را می 

  ها.صور احمقانه از مجموع خودخواهی ترکد، عشق؟ یک تخیاالتم می 

  _ اگر بخوای انتخاب کنی؟

  پرسم. حتی شجاعت نگاه در چشمانش را هم ندارم. بریده می نفس 
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شه، تو فقط ترسیدی، عزیزم. ما از این به بعد  طور نمی _ هرگز این 

ها فقط افکار سمی مراقبیم، اَرکان فدای ناراحتی تو... به من نگاه کن... این 

  ای، زهرا جانم؟ ت. نکنه دوره  ماهیانه هس 

  خندم، چون اگر...اگر... اگر بشود؟ زند، اما من نمی لبخند می 

  _ هفته  بعد.

  زند.خندد و چشمکی میپراند و آرام میابرو می 

  _ فرصتمون کمه پس.

خواهد مشتی به صورتش بکوبم، شوخی یک لحظه، فقط یک لحظه دلم می 

  احمقانه. 

  قرار نیست تا مشخص شدن وضعیتم چیزی باشه، اَرکان._ 

فهمم، کاش جور  خودم هم انگار بوی گند نفرت را از کالم و نگاهم می 

هایش خودم را ام. کاش بین حرف کرد در برابر نگرانی دیگری رفتار می

  اش.های مردانه دیدم جز خودخواهی هم می

  دهد. سر به صندلی تکیه می 

 های خصوصی نیست.ی بحث_ جای خوبی برا

جا  ها برایم هیجان دارد، این رسیم؛ فارسی حرف زدن آدمبه فرودگاه که می 

سرزمین من است، شوق دارم، انگار دیگر غریب نیستم مثل جزیره یا  

  کویت.
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دو روز پیش با ابوصانع و خاله حرف زدم، دلم تنگ شده و چقدر 

  خوشحال بودند از زبان باز کردنم. 

   _ خوبی؟

ها. اصالً  پیچد، چرخ گرفته برای حمل چمدان دست اَرکان دورم می 

  ناراحت نیست از طردشدن و عجیب است این خونسردی.

کند وقتی پدرش  راحتی ترک می همینکنم اگر بخواهد من را هم به فکر می

  را چنین راحت رها کرد. 

  جا وطن منه، خوشحالم که اومدم. _ این 

    زند.اندازد و لبخند می می ابرو باال 

  _ از نظر فنی وطن تو جاییه که با منی، حبیبتی. 

  گیرد. زهیر دستم را می 

  جاست ببین. _ آجی، بابا اون

برقی. کوتاه ایستاده، منتظر، پایین پله منصورخان است، با بلوز آستین 

و  خاطر نوع بلیط  دهد، عبور از گیت راحت بود به مادرم دست تکان می

    پیاده شدن ما جدای سایرین.

  کردم قهر هستند که نیامده؟ زده است از دیدنش، چرا فکر میمادرم ذوق 

  _ فکر کردم مشکلی هست که منصورخان نیومده. 

از این خیلی  _ مادرت و ناپدریت رابطه  خیلی خوبی دارن، زهرا. قبل 

  نظیریه. آرامش بیشتری داشتن، منصورخان مرد بی
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    !_ زهرا

کند برایش. آرامش  از بغل کردن زهیر این منم که او آغوش باز می قبل 

  عجیبی دارد این مرد. 

زنی... فرصت نشد زنگ بزنم  _ باباجان، خیلی خوشحالم که حرف می

  بهت، برای کارگاه اتفاق بدی افتاد، درگیرش بودم. 

استقبال  پرد برای کشم از افکارم، زهیر باال و پایین می خجالت می

    پدرش.

  _ فکر کردم دلخورین که نیومدین. 

اش با او خیلی هم خوب هاست رابطه دهد، مدت با اَرکان فقط دست می

خواست این رابطه ادامه داشته باشد و این را علناً  نیست. منصورخان نمی 

  گفت. 

_ بیاین ماشین آوردم... ون حاج موسی رو گرفتم، خیلی مثل ماشینای 

ت ولی مسیر تا تهران طوالنیه و هوا گرم، جا برای همه  لوکس نیس 

  هست. 

کند، دستش دور شانه  من است و بازوی  علنی من را از اَرکان جدا می 

  آید. مادرم را گرفته. پدرزن از داماد خوشش نمی 

  _ زهرا جان؟ 

    ایستیم.سر. میصدای اخطارگونه  اَرکان است از پشت 
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سوزد، او در  اش می ارش بروم، دلم به تنهاییکند کنبا چشم اشاره می

  وقت تنها نگذاشت مگر مجبور بود. وطنش من را هیچ 

  . میام _ من با اَرکان

  جان. کنی، مامان_ کار خوبی می 

خورد، جای من که کنار منصورخان خالی زهیر روی کف سالن سر می

  کند. شود را زود پر می می

  ا گذاشتی؟ راحتی من رو تنههمین _ به

ست، لحنش متعجب. حرفی برای گفتن ندارم. دلخور است و  صورتش جدی 

  من حتی به آن فکر نکرده بودم. 

کنم  کشی، زهرا... و من درک نمی مون رو به چالش می_ تو داری رابطه 

  چرا. 

    قدم شدم، اَرکان! این چالشه؟_ من فقط با منصورخان هم

بور و آرامی هستم، اما در کنارش _ از ظهر یک چالشه، من آدم ص

تو تا ابد با تمام شرایط کنار من باید باشی، حق ترک   .تونم بد هم باشممی

  کردنم رو نداری حتی چند لحظه. 

حال به این گوید شوخی ندارد، اَرکان جدی را تابهحالت صورتش می 

  گر و متوقع. ام، توبیخ صورت ندیده 

، همه ساکتیم و اَرکان ستطوالنی ون داخل پارکینگ است، راه 

    کند.اش را مخفی نمی ناراحتی
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دهد و  ها را نشان میکند، عکس مادرم از جشن برای همسرش تعریف می

های مادرم که سعی گزاری کند در برابر تمام سپاساَرکان فقط سکوت می 

 کند به منصورخان بفهماند اَرکان سنگ تمام برای من گذاشته. می

    اتاق من!

ام خاطر ندارم، اما وسایلش را دوست دارم، انگار سلیقه چیزی از آن را به 

  هاست.تمام و کمال همین 

ها را یادم نیست اما یک حس حضور قبلی در این مکان  فقط خاطرات و آدم 

خواب  اند، تختای کشیده وجود دارد، یک تابلو که روی آن را پارچه

  سر و انواع بدلیجات. گل دار و شاد، های گلنفره، پرده یک 

  مون رو مرتب کنیم. مونی، باید خونه جا نمی_ خیلی این 

های غیرعربی هم جذاب است، شاید  دهد. با لباس تکیه می  ارچوببه چ

  تر. آید و امروزی نظر می بیشتر، قدبلندتر به 

  جا زندگی کنیم. مون...؟ تو که گفتی قرار نیست یک_ خونه 

  جا. ای در تهران داریم، اما حرفش یعنی زندگی کردن این خانه دانم می

جا باشیم... از هتل هم متنفرم  شه که هربار بیایم ایران که این _ موقت، نمی 

 ها گذشته.دیگه... نصف عمرم داخل هتل 

کشم، یک درخت خشک که روم سراغ تابلو، پارچه را از رویش میمی

بیشتر شبیه یک طاووس با پرهایی رنگین است این... آشناست... شبیه تمام 
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هایی که از یک درخت خشک وقتی در جزیره بودم کشیدم، حتی  نقش 

  زده شد.ای با همین نقش طرح زدم... خاله آن روز شگفتپارچه

  مگه نه؟  ،ست_ این کار من نی

  رود.ابرویش باال می 

  _ تو یادته؟

  گذارد.هایم می سرم، دست روی شانهآید پشت جلو می 

جای بیابونی دیده  کشیدم، انگار یه _ این درخت رو تو جزیره همیشه می 

  بودمش... اما این... خیلی عالیه.

  زند.سرم را بوسه می 

جا بود... کیش رفتیم اون  _ طرح اولیه از تو بود، درخت زندگی... وقتی

  حبیبتی! این درخت و طرحش تنها راه نزدیکی به تو بود...

زند. شود، اما عقلم نهیب می تاب مینشیند، تنم بی نفسش کنار گوشم می 

دانم قرار نیست اتفاقی بیفتد درست وقتی داخل اتاقم هستم با در باز و می

  تر.طرفای آن خانواده 

  خود کردی.خودمون، زهرا. من رو از خودبی  _ بیا بریم به خونه  

شوند، شام آید دیروقت است و همه برای خواب آماده می صدای زهیر می 

  که در هواپیما سرو شد قناعت کردیم. را به همان 

  رود که ببندد.سمت در میکند و به من را رها می 

  خوام برم بیرون با مامان کار دارم. _ می
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  آپارتمان خودمون. ریم به_ بگو ما می 

شود رنجانم و می ام سر یک دوراهی، اگر نه بگویم حتماً او را می مانده 

یک بحث طوالنی و دلخوری، اما اگر با او بروم در برابر او سست خواهم 

  بود. 

  شه حرف بزنیم بدون دلخوری؟ _ می

  _ زهرا؟

  صدای مادرم است پشت در.

  _ بیا تو، مامان.

جا در برابر  شود. اَرکان ایستاده، این زند و وارد می می ای به در ضربه 

  خانه و اتاق او در کویت بسیار کوچک است.

  کنی؟_ چمدونت رو باز نمی 

  شود.ها متوقف می نگاهش روی چمدان 

  _ منیر جان!

   شود برای شروع حرف.خودش پیشقدم می 

  _ جانم! اتفاقی افتاده؟

  چرخد. نگاهش بین ما می 

جا برای هردومون  خوام زهرا رو ببرم خونه  خودمون، اون _ من می 

  جا. این  میادتره... من که نبودم راحت
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کند. اصالً منتظر  پرسد، او فقط اعالم می لحنش نه خواهش دارد نه می 

  جواب من هم نشد.

  چشمان مادرم روی من است.

  _ زهرا؟! 

مخالفت کنم با حرف اَرکان بحث پیش  دانم اگر  خواهد از من بپرسد. میمی

  خواهم همین اول ورودمان اتفاقی بیفتد.آید. نمی می

  _ این بهتره، مامان.

خواهد زهیر را به اتاقش برای خواب  آید که می صدای منصورخان می 

  ببرد. 

که _ اَرکان! ما هنوز مادر و پسری درباره  شرایط با هم حرف نزدیم. این 

نها باشی مشکلی نیست، ولی شرایط زهرا عادی نیست. خوای با زنت تمی

جا و هرجای دیگه براش غریبه، آمادگی خیلی چیزا رو نداره... مثالً  این 

جا فامیل داریم و درست نیست وقتی برای ورود زهرا جشن بچه... ما این 

گیریم و اعالم عروسی، اون باردار باشه، درست وقتی هنوز زندگی  می

 ست. قبلش رو یادش نی

  ست، ناراحت است.نگاه اَرکان سمت من هیچ خوب نیست، عصبانی 

  _ فهمیدم.

...............  
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 خیربه ها خلوت است. منصورخان در سکوت و ناراحتی فقط شب خیابان

گفت، اما هنوز داخل راهرو بودیم که صدایش آمد و با عصبانیت حرف 

  زد. می

  _ کنار یک داروخانه نگه دارید.

ام با او  ایم سعی کرده ای که از پیش مادرم آمده گوید، از لحظه ه راننده می ب 

ترسم، عصبانی و ناراحت است شاید. دلم آشوب  همکالم نشوم، از او می 

  است.

  ایستد.روزی می کنار یک داروخانه  شبانه 

  خوای با من بیای؟_ حبیبتی! می 

  غییر رفتار بدهد؟قدر سریع تتواند این لحنش آرام است. چگونه می 

  _ نه، تو برو.

کشد که برگردد، یک پالستیک تبلیغاتی بزرگ در دست خیلی طول نمی 

  گذارد.دارد. روی پایم می 

شود دهانم باز بماند؛ چند بسته قرص، پد بهداشتی  محتویاتش باعث می  

  برای ماهیانه، بسته  جلوگیری...

  شه با اینا؟_ حالت بهتر می 

  ست. های جلوگیری زند. قرصمی لبخند 

قدر از کند و من مات خریدهایش هستم. او که آن راننده حرکت می 

  های من ناراحت شد!حرف

@Vip_Roman



  جور رفتار کردی امروز...؟ خودخواه و زورگو؟ _ چرا پس اون 

  فشارد.دستم را میان انگشتانش می 

 نیست، عزیزم.زنیم، من وحشی نیستم. تصورت از من درست _ حرف می

ام، کالفه، سردرگم  هم ریختههمه تناقض است در ذهن من؟ به چرا این 

نسبت به خودم و او. واقعیت این است که حداقل در رابطه، این من بودم  

ام. شاید احساس گناه من است که چنین احساساتم را متناقض که پیشقدم شده 

    کنم.کند و مثل یک طلبکار از او رفتار میمی

قدر کشدار که داخل آسانسور هم کنار او، چسبیده  ست، آنکوتمان طوالنی س 

ترسم حرف بعدی بشود چکش، بزند بر سر به تنش ادامه دارد. انگار می 

  رابطه  پر از اتفاقاتمان. 

  _ خونه هرجا که باشه امنیت میاره، حاال خودمونیم. 

س و البته بازهم  ست، زیادی لوکشود، ساختمان لوکسیدر آسانسور باز می

    در کنار ساختمان خانه  شیخ خالد جالل کمتری دارد.

  برن؟ نظرت خانواده من امنیتت رو از بین می_ به

ست.  شود، نگاهش سرشار از شگفتیکارت ورودی در دستش خشک می 

  انتظار از من ندارد؟ من هم از خودم چنین تلخی توقع ندارم. 

  ست، من خانواده  تو رو خیلی دوست دارم. _ زهرتی! زبونت تلخ و برنده 

شوم او  قدر از خودم ناراحتم که حتی متوجه نمی کند و من آن در را باز می 

مان نشان دهم. گاهی  انتظار دارد یک واکنش برای حضور در خانه
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که روی هم جمع گردند.  ، وقتیندبزرگ شو  ندتوانچیزهای کوچک می 

شوند که فقط حجم کمی از آن  قدر سنگین میآنست که های قطبیشبیه یخ 

تر هرگز  تر و سنگین ماند و در دیدرس، اما آن قسمت بزرگروی آب می 

  شود.دیده نمی 

 شد آنچه شد.شاید اگر همان اول کمی صبور بودم بعدها نمی

  جا رو؟ _ دوست داری این 

  . هیچ حسیآپارتمان بزرگ است، لوازم مجلل و زیبا، اما سرد، بی 

  _ خیلی سرده... انگار مرده... 

ها دم ورودی هستند،  چمدان  .گیردآورم، آن را از دستم می پالتویم را درمی 

  دارد. شالم را خودش آرام از سرم برمی 

جا زندگی بدی، مثل قبل... اولین بوسه  عاشقانه  ما _ تو قراره به این

  .. جا بود، زهرا... کنار تو بودن تو این خونه.همین 

    چیز یادم نیست، او انتظار داشت که باشد؟هیچ

  م، اَرکان. شه بخوابیم...؟ خسته جا برام آشنا نیست... می _ من اصالً این 

شود. او هم کتش را در  کند، شاید غمگین مینگاهش رنگ عوض می 

جا تمیز است. انتظار گرد و خاک کند. همه ها را آویزان می آورد و لباسمی

  ای که آماده نیست. و خانه داشتم 

  _ من یه دوش بگیرم، تو بخواب... گرسنه نیستی؟ 
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ماندیم. غریب بودن  دلم گرفته است، کاش امشب را خانه  منصورخان می

نهایت بد است. ام و حسی بی ها تجربه کردهست که مداوم در این ماه حسی

شد... سرنوشتم پیچیده نمی قدر کاش هنوز در جزیره منتظر بودم. کاش این 

  کاش... 

  کنی؟ _ حبیبتی؟ به چی فکر می 

  گیرد. پرم. او فاصله می پیچد از جا می دستش که دور کمرم می 

جای  چیز بازم غریبه... هربار باید به _ فقط استرس دارم، اَرکان... همه 

همه از صفر شروع کردن رو نداشتم...  جدید عادت کنم... من آمادگی این 

ست... حس یه گناهکار رو دارم که وقتی  هم پیچیده چیز احمقانه به همه

  کنه... هنوز تکلیفش با خودش معلوم نیست، یکی دیگه رو هم درگیر می 

  فهمم. فهمم... منظورت رو نمی _ نمی 

ترسم که نکنه باردار بشم... نکنه اصالً نتونم این زندگی رو  _ من واقعاً می 

گم چرا زهرا این مرد  شی میکنی، عصبانی میاخم می تحمل کنم... تو که  

رو انتخاب کرد...؟ من بین دنیای اون زهرا و خودم گیر کردم، اَرکان...  

قدر عاشقمی و به من حس  تو رو دوست دارم، وقتی مهربونی، وقتی اون 

  وقتایی... ترسم یهدی... ولی ازت می خوب می

نم کاش همان شب، همان لحظه من  کهایش درهم رفت، حاال که فکر میاخم

کرد. شاید آن شب برد و تا صبح نوازشم می زد و به تخت می را بغل می 

فقط دلم تنگ بود. شاید ترسیده بودم از صبحی که با فریادهای او سر شیخ 
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دانم. شاید هنوز هم انتظاراتم معقول  خالد مهربان شروع شده بود، نمی 

  نیستند. 

    اشی؟خوای با من ب_ تو نمی 

  رسد. نظر می ایم، او سرد و دور از دسترس به وسط سالن ایستاده 

  و نگفتم... _ من این 

آید  روم. از خانه  بزرگ خوشم نمی سرش میشود. پشتاز کنارم رد می 

  قدر ساکت. هم این آن

    _ اَرکان...؟!

سرش. زندگی  رود و من پشتترسم ترکم کند، به اتاق خواب میحاال می

    برزخی اگر این نیست پس چیست؟

ایستادم حتماً به او  قدر سریع که اگر نمی گردد، آن راه رفته را برمی 

  ست. کشد، عصبانی های عمیق می خوردم. نفس می

کنی اگر یک مرد دیگه بود به  و ببین، زهرا...؟ فکر می _ لعنتی... من 

کنی اگر مثالً شیبان بود تحمل  گذروند...؟ فکر می همین راحتی می 

کرد؟ یا اگر علی بود...؟ به من نگاه  کرد...؟ اگر محمود بود تحمل میمی

ه من  که متعلق بدستت بیارم، وقتی کن... عاشقت شدم، دنبالت کردم تا به 

و  شدی حتی فرصت نکردم بهت عشقی رو که داشتم نشون بدم... من 

دونه که خودم رو بهت تحمیل  ببین... نگذار از تو ناامید بشم... خدا می 

گی اگر باردار باشی...؟  خوای... مینکردم... فکر کردم واقعاً من رو می 
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ن توقع خب مرحبا... عالی... قرار نیست مشکلی باشه... من هستم... از م

تونی سقطش  ای بود، که معلوم نیست، باشه میداری بگم عزیزم اگر بچه 

خوای بین عشق به تو و فرزند انتخاب کنم...؟ هرگز...  کنی...؟ می 

جا تموم  وقت انتخابی نخواهد بود، زهرا... این بحث همین هیچ ؟ فهمی...می

  شد. 

لباس عوض   خواب نبودم، اما خودم را به خواب زدم. رفت دوش گرفت

کرد اما خودم را به خواب زدم. از خودم بیشتر عصبانی بودم تا اَرکان.  

دانستم زهرای قبل  بین برزخ خواستن و نخواستن او، بین شایدها. نمی 

کرد یا او هم دائم دچار تردید  چگونه آدمی بود، در لحظه زندگی می 

    شد.می

گذره، بغلم  ها مین _ خودت رو به خواب نزن، عزیزدل اَرکان. همه  ای

  خوابی؟ نمی 

دروغ دلم برایش تنگ شد، اما مثالً نخواستم کوتاه  کنارم که دراز کشید بی 

ها عاشق  کنم. عرب بیایم. احمقانه انتظار داشتم بگوید فقط تو را انتخاب می

تر  تر باشد انگار عمرشان طوالنیبچه هستند، هرچه دورشان شلوغ 

  کنند. ع زندگی می شوند. شادند وقتی در جممی

کسی از لحظه  بعد خبر کنی، زهرا. به من به خودت... هیچ _ داری ظلم می 

تره...؟ من همیشه  کنی بچه برای من از تو مهم نداره، عزیزترینم... فکر می 

فرصت داشتم برای داشتن یک فرزند، از هرکسی، اما ببین... تو این سن 
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ن، من ندارم... تو مهمی و من  سن من چند فرزند دارکه اکثر افراد هم 

گیریم، این حق تو هست مشتاق دیدن فرزندان تو هستم، زهرتی... دایه می 

    ترسی، حبیبتی؟!که کمک داشته باشی... از چه می

چیز، چیز و همه کنند؛ من غمگینم، برای هیچ هایم دیگر صبر نمی اشک

م، غمگینم از داندانم و می های او، برای هر چه نمی تک حرفبرای تک 

هایش را  ام اصالً. سکوت کردم، حتی حال شنیدن دلداری که زنده این 

دانی احمقانه  نداشتم، غم و اضطراب، گیر کردن میان تردیدهایی که می 

  است. 

زنی با من...؟! ببخش که عصبانی شدم... شاید تو حق داری،  _ حرف نمی

نیستی، زهرا...  تر هست... تو عاشق من چیز برای یک عاشق سختهمه

  قبالً هم نبودی، عزیز اَرکان. 

    ها، حسرت و درد.لحنش غم دارد؟ نه چیزی ورای این

_ اگر قرار باشه عاشق مردی بشم، اَرکان! اون تویی... نه اونایی که وقت  

قدر شناسم... شیبانی وجود نداره... من اونگی، که حتی نمی عصبانیت می 

تونم دوست داشته باشم... حتی خودم... اما  نمی  کسی روحالم بده که... هیچ 

  فهمه... بذار بخوابم شاید فردا بهتر بشم. کسی نمیفهمی... هیچ تو نمی 

  خیلی نگذشت که میان تنش اسیر شدم. 
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شی... ببخش که نفهمیدم  _ پریودت نزدیکه حتماً دوره  اونه، خوب می

فهمی؟ بدون تو  اَرکان... می و... من عاشقتم و دوستت دارم، زهور حالت

  نفس کشیدن هم سخته. 

    اما نبود، بدون من نفس کشیدن.

فردایش حالم خوب نشد؛ گفتیم برای تغییرات است، برای دوره  ماهیانه،  

از صبح درحال حرف زدن با گوشیش بود، کار با    .روی مود نیستم

کرد، با سعید  می  تاپش، انگار اتفاقی افتاده بود، بیشتر به آلمانی صحبتلپ

هم حرف زد، او مانده بود کویت، اینترنتی از فروشگاه خرید کرد. نهایت  

هایش،  گذشت، نوازش ارتباطمان لبخندهایش بود، گاهی که از کنارم می 

که او بیاید و اَرکان برایش ماشین مادرم زنگ زد که برویم، تهش شد این

ای را که  ، حتی صبحانهفرستاد و من باالخره بعدازظهر دل از تخت کندم

شد از احساس خودش درست کرده بود برایم آورد و من بیشتر حالم بد می 

    گناه، واقعاً دست خودم نبود این حال.

  قدر پکری، مامان؟ از بعد جشن خوب نیستی چرا؟ _ چرا این 

زدی، کاش چنین جشنی برگزار  خواستم بگویم کاش حرفی از بچه نمیمی

  کردیم... دگی آراممان را طی می شد، کاش زننمی 

 ام.ست... خسته_ خوبم، مامان... نزدیک ماهیانه 
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چیز حس غریبگی چیز خریده. همه ام، خوب است که همه چای دم کرده

داشت آن روزها و واقعاً هم بود. انگار هربار از آسمان به زمین بیایی. 

  تنها و ناآشنا. 

  داری؟ _ فقط همینه...؟ با اَرکان مشکل 

آید، وقتی  باز صدای صحبت کردنش از دور با آن صدای بلند با گوشی می 

  چیز مرتب است. پرسیدم اتفاقی افتاده گفت نه همه 

جا تو  کنم... کاش همون و هم اذیت می ام، مامان... اون _ من مشکل اصلی 

گرفت... یه روز خوبم ولی  و از دریا نمی موندم، کاش شیبان من جزیره می 

جور انتخاب کرد چی جای غلطیه... آخه زهرای شما چهگم همه دش می بع

آروم نیست... ببین! از صبح داره با تلفن   هیچیدونم یه زندگی پر از... نمی 

راحتی گه... دیروز به فهمم چی میزنه، من حتی نمی تاپ حرف میو لپ 

  و. فهمم دنیای اون و ترک کرد... من... نمی پدرش 

  کنم. هایم را پاک میآید، اشک صدای پایش می 

  _ گریه کردی؟ 

    آید.ای از آب در می صورت مفتضحانهکنم لبخند بزنم ولی به سعی می

ریزه و یه قهوه دم کنه  جان. تا زهرا یه چای می_ چیزی نیست، مامان 

    جا رو ببینم.خونه رو نشونم بده... حتی نتونستم این 

هر دو در سکوت برگشتند. با مادرم شام  دانم حرفشان چه بود امانمی 

ها پیش فوت کرده بود گفت، از  ها و پدری که سالپختیم، برایم از بچگی
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که زهرای قبل چقدر با پدرش خوب بود  که چقدر دوستش داشت. از این این 

کردم اگر برگردیم به ایران  فکر می .شدمو من بیشتر درون خود مچاله می 

شناسند اما هایی بروی که تو را می تر بود که بین آدم بهتر شود، اما نشد، بد 

  آوری، و این برای روزهای بعد بود. خاطر نمیها را به تو آن 

    _ حبیبتی!

کنم، یک سینی کوچک در دست دارد، هنوز  با صدای او چشم باز می

  آید. خوابم می 

  _ بذار بخوابم. 

ش لم تنگ شده برات، همه جا. د_ ظهر شده من تنهام... کاری ندارم این 

  حوصله. خوابی یا بی 

کنم  دهانم تلخ است، به امید یک شیرینی در آن سینی کوچک چشم باز می 

کرد با خودش شیرینی و شکالت و دوباره، چند روزی بود که بیدارم می 

    آورد. از وقتی چند روز پیش گفته بودم دهانم تلخ است.میوه می 

ست که برگشتیم و  فهمی، زهور من...؟ یک هفته _ اصالً گذر زمان رو می 

    تو حتی از خونه بیرون نیامدی... دوری از من به کنار.

هایم ننشسته  شیرینی را به دهان بردم و خوب یادم است طعمش روی لب 

    هیچ دلیلی.بغضم ترکید، بی 

شی... می _ مادرت وقت گرفته زهرا فردا باید بریم پیش روانشناس... بهتر 

  تر حرف بزنی، عزیزترینم. شاید با کسی دیگه راحت
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چو کودک میان آغوش مادر، بین بازوانش  ای بود وقتی هم و چه لحظه 

دانی چیست، برای نبودن  مچاله شدن و گریستن، گریه برای چیزی که نمی 

باید باشی و من آن روز هیچ اثری از عادت ماهیانه ندیدم و در برابر   آنچه

هرچه روم فقط بهانه آوردم. قدر به دستشویی میسؤال اَرکان که چرا این 

نه آن روز و نه روز دیگر که وقت  .  اصرار کرد که بیرون برویم، نرفتم

  .منیر آمدریخته و عصبی، ماه همدکتر داشتم، به 

  جور نکن با خودت، زهرای مامان. _ چی شده، عسلم؟ این 

ام  خواست بگویم این بود که خبری از ماهیانه که دلم می آخرین چیزی

  ندارم.   نیست، حتی دردهای آن را هم

  . میاد _ برید بیرون، مامان. خوابم

برد، محبت را  ها را از بین می کند، حسانگار چیزی همه  دنیا را سیاه می 

کسی اطرافت نباشد تا خواهد هیچ شود احساس گناه و دلت می و عشق می 

  بتوانی در دنیای خودت محو شوی. 

گرفتم... پا شو  وقت ب_ بیرون؟ زهرا، مامانم، پا شو از یه خانم دکتر خو

    کنه...مون رو دیوونه می مامان! دیدن این حالت داره همه 

کدومتون یادم شید دور من نباشید لطفاً... من هیچی از هیچ _ اگر دیونه می 

  کدومتونم دوست ندارم... تنهام بذارید. نیست، هیچ 
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بغضش را شنیدم،  کنم، ترکیدن  حتی برنگشتم تا ببینم چگونه او را خرد می

رحم که بود، آدم را بی هایم واقعی نبود، اما گفتم. افسردگی، چیزیحرف

    ست.کند، حال سختیمی

    !رکان_ زهور اَ 

کنم،  آید. نگاهش می حتی از این لحن پر از درد و محبت هم کاری برنمی 

  صورتش انگار الغرتر شده، لبخندش غمگین است. 

  ز دلم. بیا کمک کنم لباس عوض کنی. _ کسی اومده ببینتت، عزی

  _ کی؟ من حوصله  کسی رو ندارم. 

  هایش مثل همیشه نوازشگر است، سوزاننده. نشیند، دست کنارم می 

  فهد؟ خواستی بری دنبال کار ام _ تو مگه نمی 

خوای نباشم؟ با این حالت کجا برم، زهرا؟ صبح تا شب توی تختی.  _ می

    شی راه بری، کنار من بودنت که هیچ.بلند می  خوری نه حتینه غذا می 

  _ با شیخ خالد حرف نزدی؟ 

دیدم، دلم برایش تنگ شده  از بیدار کردنم داشتم خواب پیرمرد را می قبل 

ها بود. حتی خواب خاله و ابوصانع، خواب جمیله. آن روزها، آن آدم

    تکرار روزهای خوبم بودند.

  م؟ _ دوست داری حرف بزنی با پدر

شود شبیه نمد. از خودم  شان نزند می زند، اگر او شانهموهایم را کنار می 

  متنفر بودم، از زنده بودنم بدتر. 
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خاطر این کارت ازت بدم اومد، اَرکان  _ تو دعوا کردی با پیرمرد، به 

  راشد... من دوستش دارم. 

م به او  کردم روزی این عالقه  عجیبشیخ خالد! و آن روزها حتی فکر نمی 

  بشود رابط برای یک زندگی. 

خاطر احمد شد، زهرا... من با پدرم مشکلی ندارم... به _ باید اون کار می 

ای نرسه... بین  کردم که به تو صدمه باید من با دعوا کویت رو ترک می 

فرستادن احمد به آسایشگاه برای همیشه و... طرد کردن من بهترین کار 

متوجه منظورم شدی...؟ پدرم با رفتن احمد نابود  دعوای من و پدرم بود... 

  شد، جان دلم... اما حاال نگران تو هست... بلند شو مهمان داری. می

بستم به  شدم از یک دعوای صوری، باید امید می باید خوشحال می

بلعید و من  ها چیزی از درون من را می روزهای خوب، اما شبیه فیلم 

گونه  گیرد، کالً زندگی این ونم شکل میدانستم یک زندگی جدید درمی

 کنی نباشد و نیاید، اما هست. است، پر از آنچه که دعا می 

کنم لباست رو عوض کن. مهمانمون  _ بلند شو تا من از مهمان پذیرایی می 

  ست، عزیزم. غریبه 

    _ کیه؟

  لبخندش را دوست داشتم، اما محتوای حرفش را نه. 

  گرفته بودیم، زحمت کشیدن امروز اومدن دیدنت... _ دکتری که وقت 
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قدر سریع است یا فقط من زود از کوره  هم ریختن برای همه این دانم به نمی 

خواستم کسی را ببینم. دیوانه  یاد دارم، نمیدر رفتم؛ هنوز فریادهایم را به 

ن قدر میاها. آنفهمیدم چه برسد به باقی آدمکه نبودم، دردم را خودم نمی 

آغوشش تقال کردم که از نفس افتادم، خودش هم. مهمانش اما نیامد، خوب  

کاری کرد دخالت نکرد. شاید او هم ترسید و فکر کرد این دیوانه   

دیدم خستگی کم می ست کارش از مشاوره و روانشناسی گذشته. کمیزنجیر

تر.  تر بودم، اما خستهرا در نگاه همه، اما چند روزی بود که آرام

ام. دانستم باردار شده ام نیست... می خواستم کسی بداند خبری از ماهیانه می ن

  و چیزی که گریبانگیرم شد.  مقصر هم کسی نبود جز خودم...

....................   

 سال بعد )آینده( ۳

   

  _ ماما ُمنی... دوز. 

ک ام. دختراش انگار من در آینه هایش، حتی لبخند کودکانه موهایش، چشم

  کنم بغض کنم. زیبایی شده و من حتی جرأت نمی

  _ زهرا؟ 

    کردم بیشتر در حمام بماند.شود، فکر می اش از دستم رها میگوشی

    _ هیچی، باید برم... تو کافه کار دارم.

@Vip_Roman



همه مدت  از این ست، دیگر بعد موهایش را داخل حوله پیچیده، نگاهش جدی

    او هم سکوت اختیار کرده.

کنی؟ چرا  بینی چرا مثل یه مادر رفتار نمی تو که دزدکی فیلماش رو می _ 

  ت... بچه

  ست. باز هم بحث همیشگی، باز هم او عصبانی

کنم، اونم مثل بقیه... من مگه  های دیگه رو هم نگاه می _ من فیلم بچه 

کنین باید مثل مادر رفتار کنم...؟ من چی مادرش بودم که الن فکر می

  اش؟دارم بر

خوای تو اون کافه کار _ تو مادرشی، تو هنوز زن اَرکانی... چقدر می

  خوای با علی باشی؟ کنی؟ تا کی می 

هاست دیگر آن مادر خونسرد نیست، من هم دیگر زهرای  منیر مدت ماه 

  گذشته نیستم. 

گی اَرکان شوهرمه... علی حتی ماه  _ من با علی شریکم، مامان. خودتم می 

    شه، النم باید برم...جا پیداش نمی به ماه اون 

    گیرد.شوم، بازویم را محکم می سرعت رد میاز کنارش به 

ت رو از خودت محروم  ری کی میای؟ دو ماه دیگه...؟ بچه_ باز می

  و محروم کردی... با این دیر به دیر اومدنات... کردی، شوهرت 

زند. من تازه سرپا  چنگ می لرزد و با نگاه درد دارش دلم را اش می چانه

  ام، من...  ام، تازه خودم را احیا کرده شده
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  _ بس کن، مامان... من خودمم از خودم محرومم. 

خورم و هاست که بین گذشته  زهرا و حال امروزم در نوسانم، تاب می ماه 

  ام. تهوع گرفته 

  _ زندگی همه رو جهنم کردی، زهرا... 

ام، داند من خودم وسط جهنم بوده گوید؟ مادرم؟ او که میمی منیر این را ماه 

ام... نگاهم به او هم ناامیدانه است. داند من از چه عالمی برگشته او که می 

  خواهد من را برگرداند؟ مثالً می 

_ شما هم فکر کنین من نیستم، منیر جون. جهنم جاییه که من توشم، شما  

  که فقط دم در وایسادین. 

زند، مادرم! یکی مشابه شود و بعد داغ، به من سیلی می ام اول سر می گونه 

  این را دیگری روزی به من زد. آن هم درد داشت، اما این... 

  ام. _ خداحافظ، مامان... کارم داشتین تو کافه

 بندد. کنم، اما می در را باز می 

کنی،  _ حق نداری از این در بری بیرون، باید بمونی و وضعت رو روشن 

خوای مثل روح زندگی کنی...؟ تا کی ندید بگیری رعنا رو؟  تا کی می 

  و؟اَرکان رو، من 

کنم، از اولم من و اَرکان اشتباه بودیم...  و می_ مامان، من دارم زندگیم 

چندبار به اَرکان گفتم جدا بشیم؟ اون حتی جواب پیامم رو نداد... من  

تو نیستم مامان منیر که یه بچه خوام بار زندگی کسی باشم. من مثل  نمی 
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نظرت واقعاً راهی مونده برای من...؟ من هنوز تحت  بهش افتخار کنه... به 

شم از جام... منطقی بودی شما همیشه... من  درمانم، تازه دارم بلند می

م رو... دوست دارم... ولی من جایی ندارم تو  و دوست دارم، بچه اَرکان

  شه.زور که نمی اون زندگی... به 

  کشم تا نبارم، به خودم قول دادم فقط در تنهایی بگریم.نفس عمیق می 

کند، مادرم را بعداز مرگ پدرم چنین ندیده بودم. خاطرات  اما او گریه می 

آورم و خاطرات  یاد میآیند. پدرم را به هاست جسته گریخته میمدت

ام،  ت کرده های بعداز مرگ پدرم را، اما باز هم سکوام را و سال کودکی 

آورم به مردی که  خاطر می چه فایده؟ که بدانند من دختری عاشق را به

بهایم اما اشتباه فکر کرد من یک سنگ گران ساخت و فکر میجواهر می 

  کرد.می

_ تو که دکترت گفت خیلی خوب شدی! تو کار داری، زندگی داری،  

  راهی...زهرا... روبه 

کنم و زندگی  رم و کار می ون راه میدونی، منیر جون؟ چ_ از کجا می

  کنم؟می

دانی، شبی نیست که به خودکشی فکر نکنم؟ اما  خواهم بگویم تو چه می می

  هم برایم معنایی ندارد، شاید از داروها نباشد...حتی آن

زنیم... به اَرکان بگو دادخواست طالق  _ بذار برم، مامان! بعداً حرف می

خوام، پریروز  لی طولش دادم. چیزی نمی خوام بدم، تا النم خی می
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و فروختم ریختم به حسابش... همه  چیزایی هم که داده گذاشتم کنار  آپارتمان 

  جا... اگر اومد ایران ببرتشون.دم بیارن این می

ام به  ها را برای خودش هم پیام دادم، خواند و جوابی نداد. راضی همه  این 

  طرفه. این ارتباط یک 

  گیرد. بار جلویم را نمیروم، این می سمت در به

  _ زهرا؟ اَرکان هنوز...

  دانم. مادرها همیشه امیدوارند. اش را میته جمله 

کنه...  دونم بودن من تباهش می قدر که می_ منم دوستش دارم، مامان. اون 

قبول کن، مامان، من اون دختر آروم و مهربون و لوس و نازپرورده  

 نیستم... 

 

  اَرکان

  

  _ اَبی...

  _ جان اَبوکی... بیا ببینمت، تو باید خواب باشی.

آید. پرستارش هم تر از خودش است به سویم می با عروسکش که بزرگ 

  سرش.پشت

از استخر فکر کنم سرما نظرم، امروز بعد _ آقا! رعنا کمی تب داره به 

  خورده.
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مادرش هستم و  کند، من  دخترک شیرینم، میان آغوشم خودش را جمع می

  کنم.پدرش. صورتش را غرق بوسه می 

  خوابه.سلیم، خوبه نترس... برو بخواب امشب پیش من می _ نه، ام 

زند، نگاهم محو عکس  رود. پستانکش را مک می گوید و می چشمی می

  تاپ است.لپ

  _ اُما...

  کند.دخترکم نیز به صفحه اشاره می 

  _ آره، خوشگلم، مامان.

های یک مرد است که  کند، اما چه کسی در تنهایی مرد گریه نمی گویند  می

 ریزد؟ بداند چگونه فرومی 

لغزند  های گذشته میها و سالانگشتانم معتادوار مثل تمام روزها و شب

 روی صورتش. 

صورتی که آخرین لبخندها و نگاه درخشانش را با یک عکس ثبت شده،  

راحتی دمان را و به صورتی که من را از خودش محروم کرد، فرزن

  چیز را ویران کرد.همه

گذارم، عروسک به بغل خوابیده. صدای یک پیام  رعنا را روی تخت می 

  منیر است.آید. ماه ام می روی صفحه

خواستم به او پیام دهم، این روزها حال و احوال خوبی ندارم، نه  خودم می

  گیرد و نه در کویت.اروپا طاقتم می 
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برم تا مادربزرگش را ببیند.  که زهرا بفهمد می انه بدون آن رعنا را هم ماهی

توانم رها کردن من و رعنا را ببخشم، ولی  از او دلخورم و ناراحت، نمی 

  چه کنم که دل از او کندن برایم ناممکن است...

  زهرا برای من بیش از یک زن معنا دارد.

  _ سالم، مامان جان. خوبی پسرم؟

  نشینم.وی تخت کنار رعنا میبرم و رتاپ را می لپ

  _ خوبی، منیر جان...؟ رعنا همین الن خوابید، امروز خیلی خسته بود.

  چشمانش ورم دارد، حتماً باز هم گریه کرده است.

  ذره شده._ الهی ماما فداش بشه، این ماه میاریش؟ دلم براش یه 

  جا بود؟_ آره، باز گریه کردین؟ زهرا اون 

  و نگرفتن از احوال زهرا برای من یک شکنجه است. هربار خبر گرفتن

دونم دیگه باید  کرد... نمی _ آره، امروز یواشکی فیلمای رعنا رو نگاه می

گه زهرا خیلی بهتر شده، همکاری چکار کرد. با دکترش حرف زدم، می 

کنه...  گیره... خیلی وقته که دیگه از علی مستقل کار می کنه، دارو می می

  چرخونه کافه رو.تا کارمند می خودش با دو

که زهرا چگونه من را خرد کرد، فقط برای  شود، از این قلبم فشرده می

کند،  شود خوشحالم میکه حالش خوب میکه بتوانم رهایش کنم. این آن

اش حذف کرده است... که ما را از زندگیکه مستقل شده، اما این این 

  ترین بخش ماجراست.دردناک
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شه، مامان...؟ حتی  ش تنگ نمیحالش بهتره... دلش برای بچه_ خوبه که 

  احمد... بگذریم...

خاطر رعنا تا افتد که چگونه احمد به آید وقتی یادم می بغض بیخ گلویم می 

شناسد. که دخترکم عمویش را بیشتر از مادرش میآید، این جا میاین 

  که...این 

  گه؟حسابت واریز کرده... راست می _ گفت آپارتمان رو فروخته و به 

  دارم تا بانکم را چک کنم.ام را برمی شوکه، گوشی

  _ بذارید ببینم، برام پیام داد ولی... فکر کنم نخوندم، وسط جلسه بودم.

کنم، فقط مبلغی را که به ارز تبدیل کرده و علت واریز را  پیامش را باز می 

  خانه مهر او بود.نوشته، با واریزی بانکم مطابقت دارد،  

  بله این کارو کرده... اون ملک مهر زهرا بود، نباید...  !_ لعنتی

هایم، نه  کند. نه التماس یکی ویران می هایی که او یکی شوم از پل کالفه می

  کدام روی او اثری ندارد.قهر و سکوتم، هیچ 

اَرکان! داره  جا تا ببری... فرسته این _ گفت تمام هدایایی که دادی رو می

  ره دادخواست طالق بده.می

شود، حاصل خوب شدنش این است؟ به فاصله هم  گوشی از دستم رها می 

  کند؟ قناعت نمی

  _ چرا...؟ یعنی... 
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گفت چرا.  شده  من، کاش حداقل می منیر و قلب فشرده های ماهباز هم اشک

کرد فشار توانم به زنی که حتی نگاه به صورت دخترش هم نچگونه می 

  عاطفی بیاورم؟

پذیرد را به اختیار  شود کسی را که یک دینار هم از من نمی چگونه می 

  بگیرم؟ چگونه وقتی محبت نیز تأثیر ندارد بخواهم که بماند؟ 

کنی...؟ من مادرشم، اما این زهرا دختری نیست که  _ اَرکان! چرا دل نمی 

دونم... من .. نمی شناختم... زهرا از من عشق و محبت گرفت.من می 

  مقصرم؟

  لرزد.گیرد، صدایم می بغض راه گلویم را می 

ایران... ولی فایده داره...؟ اصالً چیزی برای اون مهمه...؟   ام_ نه... می

خواد...؟  اصالً آدمیزاده؟ خدای من... اون اصالً عاطفه داره...؟ طالق می 

 ازدواج دارم...  دم... بهش بگین... بگین قصدبه این سادگی طالقش نمی 

  آید و شاید آخرین راه حل.که به ذهنم می تنها چیزی 

  شود. نگاهش متعجب می 

  خوای ازدواج کنی؟_ اَرکان؟! این حقیقته...؟ تو... واقعاً می 

راحتی کنند مردها به حتی فکرش هم برایم دردناک است. همه فکر می

وانند، اما همه نه، نه  تکه نمی توانند یک زن را فراموش کنند. نه اینمی

هم کسی که  وقتی چیزی بیشتر از یک زن را در ذهنت از کسی داری، آن 
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ام، نه عاشقی را و نه مورد عشق چیز را با او به درستی تجربه نکرده هیچ

  قرار گرفتن را. 

  _ بله...

توانم  های اینترنتی هم میکند. غم نگاهش را از پشت سیگنال سکوت می

  درک کنم. 

تونم بگم نکن یا... حتی ناراحت بشم، تو شوهر  مبارکه، پسرم. نمی _ 

  شی... انتخاب کردی؟خوبی برای هر زنی می 

  زودی..._ با لیا... منشی شرکت برلین... به 

  کنی، اَرکان؟_ با رعنا چکار می

  خواهد همین حاال قطع کنم...دلم می 

ذارمش پیش  کم مشکل داره تو قبول رعنا... یه مدت می ایران، لیا یه  ام_ می

دردسر ما خواهد زهرا... باید نگهش داره منیر جان، این شرط طالق بی 

  بود... اما لطفاً حرفی نزنید و اگر هم قبول نکرد، شما نپذیرید.

تواند از  نمی آخرین تالش یک مرد درحال غرق شدن، لعنت به دل من که 

  او بگذرد.

کنیم و من  زند. خداحافظی می آید که او را صدا میصدای منصورخان می 

دانم بدون رعنا چه خواهم کرد؟ او دو سال و چند ماه دارد و حتی یک  نمی 

  روز هم از من دور نمانده و حتی یک روز هم با زهرا نبوده است. 
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بوی مادرت رو داری. لعنت به  _ اَبوکی چاره نداره، رعنا جانم. تو هنوز 

هاتم به این بچه ارث دادی و هربار داغ به دلم  تو زهرا که حتی خنده 

گذاری... مجبورم، رعنای اَبی... شاید شیرینی تو تلخی مادرت رو از  می

   بین ببره.

  

کنی، نور دیده. اما... اگر دیدی دلش با تو نیست رها کن،  _ کار درستی می

ها از ما به سرش نیومده بود  شه. اگر تمام این نمی به اجبار چیزی حل

گفتم بگذار هرکدوم پی زندگی خودش بره، پسر... ولی...  ها پیش می مدت

  ها.از ماست این 

غلتاند و در دهان  شده را درون مخلوط گردو و پسته و بادام می خرمای نرم

   گذارد. اتفاقات این مدت خارج از تصور همه  ما بوده.رعنا می

  _ دوست داری، عزیزکم؟

زند، من هم تا یاد بگیرد این زبان را. استعداد  به فارسی با او حرف می

ست اما های دیگر هم دارد، رعنا خودش بچه  ساکتی نظیری در زبانبی

  زند.راحت حرف می

  فهد... دلست کلده؟_ ام

فامیل  اش برود، امروز به دیدن یک فهدش نیست تا قربان صدقهامروز ام 

  رفته از صبح. 

  _ بله برای رعنای من، صبحانه خوب خوردی، جگر گوشه؟
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تاب خواهد شد، رعنا را خارج از حد تصور دوست دارد. روح و  پدرم بی 

کینه به او نگاه  دختر، که حتی احمد هم بی  اینجان تازه  خاندان شده 

. همسری قدر که ذوق او را دارد ذوق طفل در راهش را نداردکند، آن می

فهد برایش پیدا کرد و مادرش مخالف بود حاال شده آرامش احمد. اما که ام 

  هنوز میانه  ما خوب نیست.

کنه...  وقت ندیدتش... غریبی می ترسم رعنا رو قبول نکنه... بچه هیچ_ می

  نکنه اشتباه کردم؟

  چرخد. انگشتان پدرم میان موهای خرمایی و مواج رعنا می 

  سه سال پیش کردی که نگهش نداشتی... _ اشتباه رو 

  شوم از بحث همیشگی.کالفه می

_ نموند، ابواحمد. دیدی که رفت، دیدی که چطور خار شدم، من! اَرکان 

  رو خفیف کرد.

طور کرد. تو اگر نبودی این  _ زنت مریضه، اَرکان... زهرای ما رو کینه 

ز فراموش نکن...  اون دختر یک زندگی راحت و آرام داشت، این رو هرگ

دونستم خاطرخواه از دیار خودش  که می شدم با ایناگر من عاشق رعنا نمی 

گردوندم، شاید رعنا... شاید کردم و برش میداره، اگر داییم رو نهی می 

ها نبود... پسرها کدام از این اتفاق زنده بود، شاید تویی نبودی و شاید هیچ 

زهرا برای من مثل رعنای خودمه...   کشن...بار گناه پدرها رو به دوش می 

  وقت به من نگو.سرش هیچپشت
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زنم، دنیا وارونه شده. شیخ خالد پدر من است اما همیشه من  زیرلب غر می 

  داند.های زهرا می را باعث تمام ناراحتی 

  خاطر رعنا...بخشمش برای این رفتن... اما به بار آخره، من نمی _ این  

دد، دستان کوچک دخترکم صورت پدربزرگ را  خنمیان حرفم بلند می 

  کند.نوازش می 

کنم در آرزوی یک اشاره نیستی... از تو به یک  _ بله و من باور می 

اشاره، از من به سر دویدن... کارهات رو درست انجام بده، این دوری 

  برای تو تنبیه درستی بود...

  آید.ام. ابواحمد از حرفش کوتاه نمی از قدم زدن خسته شده

و کردم رعنا رو بندازه خوب بودم؟ اون این نظرتون اگر موافقت می _ به

  خواست.می

  ست.رود. این بحث همیشگی تکراریهایش درهم می اخم

خواست... هیچ زنی راهش رو نابلد نیست... هم تونست اگر می_ می

تحصیالت داشت هم اطالعات فراوان هست دردسترس... بفهم که  

  نخواست.

  

  زهرا

  

  خوای از ماه دیگه کرایه زیاد کنی؟_ علی! می 
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  _ چطور؟

ام از شب نخوابیدن و کار روزانه،  برد. خستهای کیک را به دهان می تکه

  گذاشتم.هرچند به من بود کافه را تا صبح باز می

  خوام برنامه بریزم، حساب و کتاب کنم._ می

گذشته خبری نیست، ظاهرش فقط پر است، نه  دیگر از آن علی بدنساز 

ای، حتی نگاهش هم از آن غرور  گونه مثل قبل عضلهچاق نه الغر و نه آن 

کسی ایم. هرچند هنوز هیچ گذشته چیزی ندارد. انگار همه  ما عوض شده

خاطر دارم. علی هم خودش را فقط دوست قدیمی  داند من او را به نمی 

گر را دیدیم. یک روز که میان وسایلم گشتم،  معرفی کرد وقتی اتفاقی همدی

عکسی بود از یک کافه و آدرسی که پیدایش کردم. با شکمی برآمده بعد از  

ها دیگر  که کابوس آخرین باری که دست به خودکشی زدم، درست وقتی

که بستری شوم در آسایشگاه از آنهفته قبل  خوابی برایم نگذاشته بود. یک 

نظر باشم، برای سالم ماندن پرنسس   ه تحت کخصوصی، فقط برای آن 

  اَرکان راشد. 

دونی نیازی به کرایه  این ملک ندارم،  _ برنامه  چی، زهرا...؟ تو که می

  راحت باش.

گذارم. باید به سالن بروم، امروز هوا  رویش می دومین فنجان قهوه را روبه 

  تر، فردا روز عشاق است.سرد است و کافه شلوغ
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شه تو از مالت بگذری... ماهور  وستیم، علی. دلیل نمی _ ما فقط د

  چطوره؟ 

دانم  شود از شنیدن نام پسرش. فقط می شود، باز کالفه می از جا بلند می 

ماه دوام نیاورد، حاصلش یک پسر است، ماهور که    ۵ازدواجش بیشتر از 

  دارد.مادر علی او را نگه می 

مون بهتره. برای کرایه هم هر  _ تو نگران ماهور نباش، اون جاش از همه

چقدر خواستی اضافه کنی بریز تو یه حساب جدا، حداقل این ملک مال  

  جا درست خرج کنیم.خودمه، زیر بار منت نیستم، پولش حالله... یه

کند، فکر کنم بعداز آن اتفاقات گذشته حاال قیمتش را نگاه می ساعت گران

  دوستان بهتری هستیم.

کم پولدارای الکچری رو باز بچاپم، کاری داشتی  گاه، یه _ باید برم نمایش 

گم  ها رو نزن به کارتم، بریز به کارت جدای خودت. می زنگ بزن. کرایه 

  چکارش کنی.

  _ علی، رو پیشنهادم فکر کردی؟

  تر بودن...های خودمون واجب خیال، زهرا. ما اگر خیّر بودیم توله _ بی

  م.دهبه کانتر کوچک اتاق تکیه می 

_ بچه  من که باباش تا هفت نسلش داره، بچه  توام همینه... عوض اون  

ها رو بده... الن ببین امیر و  خورای دورت بیا خرج درس این بچهمفت

  جان.سلیمان بده دستشون رو گرفتی...؟ تهمینه و میالدم این 
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علی برای کمک و کار پیش خودش و   ،سالگی۱۸چهار یتیمی که بعد از 

  زندگی همه  ما زیر و رو شده است. ایورده سال و خ۴من آورد، در این 

و وصل انجمن و اینا خوای بکنی، فقط من _ حرفت سنده، تو بگو چکار می

 نکن... برو داخل شلوغه. 

  شب هستم._ فردا ولنتاینه... امشب تا نصف

آید، یک موسیقی عربی. این عجیب نیست  می صدای موسیقی از سالن 

های  هایت معروف شود و مشتری ات به لطف تجربه وقتی قهوه  عربی 

داند حال من چقدر خراب زبان زیاد داشته باشی، اما کسی چه میعرب

  شود؟ می

خوایم... کیک موکا تموم کردیم امشب طالب زیاد  _ نمیای، خاله؟ کمک می 

  داره.

  ست و هنوز به آخر شب خیلی مانده.از خستگی چشمان میالد پر

ان بیان کمک، علی فکر _ الن میام، زنگ بزن امیر و سلیمان ببین خالی

  نکنم خیلی کار داشته باشه.

  و چکار کنم؟_ باشه، خاله. کیک 

_ تو یخچال باال، سه تا داریم کلید رو بردار بیار... میالد! یه چیز الیت  

  بذار.
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از قالب زهرای نازپروده و زودرنج درآمدم، اما دیگر از آن  دانم کی  نمی 

ام بلند  ست، زنگ گوشی دختر چیزی نمانده. افسردگی هیوالی ویرانگری

  شود. ساعت داروهایم است.می

  _ زهرا جون! داروهات یادت نره.

اندازد؛ شاد و  تهمینه با آن پیشبند قشنگ گلدارش من را یاد زهرای قدیم می 

های گلی، که ماهی نیست حداقل یک نفر خاطرش را  لباسسرحال با 

گذارم.  های داخل ظرف می های کوچک قهوه را روی شننخواهد. دله 

های خاله. وقتی با جمیله  که شیبان برایم آورده، با ادویه های داغ، چیزیشن

برای دیدنم آمدند و من دیگر آن دخترک کنار ساحل نبودم، حتی موهای 

که زهرا  سال دارم، با این  ۳۰گوید بیشتر از ام می شقیقهخاکستری کنار 

  سالش نشده.  ۳۰هنوز 

کشاند گیرد، آشناست و مردی را به ذهنم می سرم از موسیقی ضربان می 

  خواند: »تو مثل اسلحه  روسی هستی...«که میان چادرها با مردان می 

و جدیدها.   آیندهای قدیمی میروم. مشتریبه داخل سالن کوچک کافه می 

از این زهرا نام داشت و با خیلی چیزها تغییر نکرده جز دخترکی که قبل 

های شادش روزی دل یک مرد عرب را برد، مردی که درست آن  لباس 

  گوشه...

کنم، امکان ندارد که او باشد، اَرکان؟! جای همیشگی  به چشمانم اعتماد نمی 

  د از دو سال؟ با همان کت پاییزه نشسته است، خیره به من. بع
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خودش است، اَرکان راشد. موسیقی عوض شده، اما هنوز در گوشم همان 

  دانم کار اوست. پیچد، می آهنگ می 

میزها که معموالً یک یا دو نفرند اشغال شده. بعضی هم سرمای بیرون را  

اند. هرچند دو  رو نشستهاند و پشت میزهای کوچه، داخل پیاده به جان خریده

ام که خودش مشتری جذب کن  ر از آتش و زغال گذاشته حلب بزرگ پ

قدر گیرم، این است. بوی قهوه و دود، یاد خیمه و بیابان. جلوی نگاهم را می 

  شود. هیجان؟ شاید.کنم و نفسم کند می حریص بودن بد است. بغض می 

ای در آن نیست. نگاه یک غریبه  نگاهش خیره است و جدی! هیچ گرمی 

  . اما... چه انتظاری؟تر باشدشاید گرم

  _ میالد؟

  _ جانم خاله.

  سفارش داده؟ خیلی وقته هست؟ ۱۰_ میز 

کند. برایم مهم نیست اَرکان بفهمد منظورم اوست. هرچند قلبم نگاهی می

دروغ طالب است. همیشه شناسد و بیشود، تمام وجودم او را می فشرده می

  وقت مثل اولش نخواهد شد. هیچشود که خراب می بوده، اما چیزی

پول خوبی برای میز داد راستش، چندتا قهوه  . _ یک ساعتی هست

  شناسیدش؟خوردن... می

تونم  »اگر با من کار دارید، یک ساعت دیگه آپارتمان طبقه  باال می 

  ببینمتون.«
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تواند  قدر که اگر خودم هدایت نکنم این دیدار می شناسم، آناَرکان را می 

  ام. تر از این باشد. از مالقات با او ترسی نداشتهسخت

  _ این یادداشت رو بده بهشون... سلیمان و امیر میان؟

  جان، انگار خود علی آقا قبالً فرستاده بودشون.ساعت دیگه این_ نیم 

کنم دلم برایش  ها کنم، حاال که فکر میروم تا خودم را مشغول قهوه می

داشتم بعد از فروش آپارتمان و دادخواست د می تنگ شده. انتظارش را بای

  دانست و حتماً به او گفته به ایران بیاید. طالق که دیروز دادم و مادرم می 

  _ خاله! گفتن باشه... فقط همین. 

بیند  گفتند آدم، بعداز مرگ، اعمالش را مثل فیلم می رفتیم می مدرسه که می 

ه بوده، این شده حکایت من. سه زدنی در زمین زندو انگار فقط چشم برهم

ها یکی را انتخاب  سال رها کردن او و دخترمان، باید بین خودم و آن 

بخشد، انتظاری هم ندارم. من دانم هرگز من را نمی کردم. می می

ام، بعید است برای من آمده  هاست مرگ این رابطه را به چشم دیده سال

ام. داروها تأثیر  او تمام شدهها یعنی برای باشد. حداقل جواب ندادن پیام 

ها  کنم تمرکزم را روی حاضر کردن سفارشکنند، آرامم. سعی می می

کم و کاست این را  بگذارم. کار شده همان اکسیژن برای زندگی من و بی 

  مدیون علی هستم. 

  _ خاله؟! اون آقا این یادداشت رو دادن، پسرا اومدن.

  اگر امکان داره بیا.«»من بیکار نیستم، زهرا. زودتر 

@Vip_Roman



شوند. خنکی حضورشان و ذوقی که از پسرها داخل اتاقک کوچک می 

ای شفافش، من را  آمدن دارند، مخصوصاً امیر شیطان با آن نگاه شیشه

گری آمد مشغول  اندازد. آخرین بار که برای میانجی همیشه یاد فهد می 

سعید آمد اما من   مقدمات جراحی بود، با سعید آمد. چندبار بعداز آن باز

  ای متحرک بودم. مرده 

  کنم. پیشبند را باز می 

  ری؟_ خاله جون، می 

 جا رو نترکونی. _ امیر، تا میام این 

های حالشان شده، با آدمهایی که علی کمک تر شده، با بچه دنیایم شلوغ 

 هرروزه، اما باز هم سکوت مهمان من است. 

شود. تازه یادم  تم و او بلند می ایس رویش می دلم آشوب است وقتی روبه 

کشم، عطرش را میان افتد چقدر از من بلندتر بود. ناخوداگاه بو می می

ست غریب، نگاهم را باال  کنم، عطریهمه بوهای مختلف باز حس می این 

  کشم.نمی 

  _ سالم... با من بیاین.

  دهم، شاید اینشود. بغض را قورت می ام تنگ می شبیه دو غریبه، سینه 

  آخرش باشد... شاید...

  _ ماشین من هست.
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اش... طاقت نخواهم آورد با او حرف  شود، لهجه نگاهم سمت او کشیده می 

شود خونسرد توانم، چگونه می توانم... نمی زدن را... اشتباه کردم که می 

شوم، حال افتد دیوانه می که صدایش همیشه در سرم که می باشم. درحالی

  است...که کنارم 

  کنم._ نه... بیا... بیاین باال... البته اگر... کار خاصی ندارین اصرار نمی 

ست، این را باید  ایریزد. او مرد غریبه از سر تا پایش مکنت و غرور می

  تکرار کنم. خودم خواستم.

_ کار دارم، زیاد از حد معطل شدم... یک امانت برای تو دارم، موقت... 

  باید پرواز کنم. تا چند ساعت دیگه

  کنم. قدر سرد باشد که من احساس میبیرون از کافه نباید آن 

  جا سرده، من هم کار دارم باال._ من مقصرم برای انتظار شما؟ این 

ها برای من از  دهم. همه  این درد و رنج من هم غرورم را نشانش می 

دارم، اما ها را اوست، حق ندارد چنین رفتار کند. من قسمتی از تقصیر 

  فقط قسمتی.

سمت دهد و من به کند، چند لحظه. سر تکان میباالخره به چشمانم نگاه می

  روم.در کوچک کنار کافه می

  _ برو باال الن میام.
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های باریک و قدیمی. پاهایم  روم، پله رنگ می ای سمت در کوچک قهوه به

بستر و  پیش هم  هالرزند، نه از سرما، از رودررویی با مردی که سالمی

  همسرم بود.

آورم، گرمم  کند. پالتویم را بیرون می گرمای خانه کمی حالم را بهتر می 

  شود حتماً.می

شوم. انگار  آید، از دیدن کسی که با اوست منجمد می زند و داخل می در می

  خواهد من را شکنجه کند؟ زند. می قلبم نیز نمی 

  ماما زهرا... نترس، عزیزم. ومدیم_ یُبا... ببین ا 

لرزد، چشمان من است میان صورت کوچک او که رمیده  هایم میدست

ام و این باید پایان من باشد. کوچک است، شاید  کند. من غریبه نگاه می 

کمتر از زانوی اَرکان. مثل من ریزنقش است، انگار منم که کوچک  

  ام.شده

  دی.واکنش نشون می  _ مثالً مادری، زهرا! سنگ هم باشی کمی

هایم مهار تن شده که بال باز نکنم برای کودکی که  زبانش تلخ است. دست

  کنم.های دزدیده از گوشی مادرم را نگاه می هایم را تا صبح، عکس شب

_ این بچه رو چرا آوردی...؟ بغلش کن، اَرکان. اون ترسیده... من رو  

  شناسه.نمی 

که قالب تهی  فس حرف بزنم؟ بدون آن نکرد بتوانم یک چه کسی فکر می

  گیرد. نکنم؟ دخترک پشت پاهای اَرکان پناه می 
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_ مجبوره مدتی بشناسه... باید چند هفته تو نگهش داری، وظیفه  مادری تو  

  خوای، نه؟هست... نگه داشتن رعنا شرط جدایی ماست... تو طالق می 

  _ کیک دوست داری، رعنا؟

جه کنم تا این خانه را روی سرش ویران  هایش توخواهم به حرفنمی 

  نکنم. 

آید، احساس شود. کمی از پشت پای اَرکان بیرون می توجه بچه جلب می 

زنم. وار لبخند می دهد. اتوماتیک کنم چیزی خودکار من را حرکت می می

  ای کیک و یک لیوان شیر.روم و قطعه سمت یخچال می به

زنیم، اَرکان راشد! اگر فکر کردی  _ بگو بچه رو ببرن پایین بعد حرف ب

قدر احمقی و خودخواه که یه بچه رو به بهانه  هرچیزی ول کنی جای اون 

غریب با آدم غریب و منم بگم باشه کور خوندی! من برای طالق عجله  

  ندارم که شرط تو آزار بچه باشه.

انو  گویم، نکند رعنا بترسد. جلوی پایش ززنم و آرام کلمات را می لبخند می 

دهم اما... من هیچ حقی به او ندارم.  زنم. برای بغل کردنش جان می می

  اَرکان عقلش را از دست داده؟

دونه تو مادرشی، فقط کمی غریبی  _ من فرصت ندارم، زهرا. رعنا می 

  داره، عکسا و فیلمات رو هر روز دیده...

  غرم: از میان دندان می 
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رکان. رعنا رو آزار نده، اون بچه  منیر، اَ _ بچه رو بردار ببر پیش ماه 

ست... توئه. من نیستم که مثل یه دستمال باهام رفتار کنی، اون یه بچه

  کاری رو که با من کردی با اون نکن.

  _ ماما... من رعنام.

  شوم درست جلوی پای او. شود، آوار می زیر پایم خالی می 

  _ بغلم میای؟

 ای برای آینده. هشود ذخیرها میدانم این اولین می

شود نداشت؟ اما من لیاقت مادر بودن برای او را  دوستش دارم، مگر می 

تر از  ندارم، بگذار همه بر پای نامهربانی و بد بودنم بگذارند. بار آن سبک 

  مادر بد بودن است. 

  _ کوکوالته؟ 

کند.  نمی ای رد کیک خیس شکالتی با خامه  کاراملی را هیچ موجود زنده 

زبانم با لهجه  عجیبش و  هاست، حتی دخترک شیرینشکالت کلید همه  قلب 

آن نگاه سردرگمش. مادر ندیده است و تصوری از من ندارد. چیزی درونم  

دانم در آن شرایط بهترین راه  جوشد، بغض، درد و... حس گناه، اما میمی

  بود. 

    ش رو تنهایی بخوری؟ری با بابا اَرکان پایین و همه _ یک عالمه، می 
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اش، چه گذشته به  های رنگ من های برآمده و موهای مجعدش، چشمگونه 

دانم دیگر جایی در دل  اَرکان؟ داشتن یک نقش از من هر روز کنارش؟ می 

  او ندارم، دوست داشتنم برای او جز درد چیزی نداشت. 

  _ من پرواز دارم، زهرا... 

  رعنا. شوم از جلوی پای بلند می 

_ به درک، حبیبی. فکر کردی اون رو مثل یه تکه گوشت بندازی و بری؟  

  درسته مادری نکردم اما آدم که هستم. 

زده از رفتار و کالمم است، من  دانم شوک شود، می چشمانش گرد می 

  زهرای قبل نیستم، چیزی برای داشتن و نداشتن ندارم. یک مطرود. 

  زنی. زهرا. بدون با چه کسی حرف می _ کلماتت رو درست انتخاب کن،

  ست، حق دارد، اما من هم حق دارم. عصبانی 

رود، مادر بودن اگر به من  اش میکند و قربان صدقه رعنا را بغل می 

     آید.نهایت می آمد به او پدر بودن بی نمی 

آید، کاش زودتر بروند بتوانم  زنم، نفسم سخت باال میصورتم را آب می 

  کنم.  سیر گریه

  جا، زهرا، حرف بزنیم. _ بیا این 

  پرم، زود برگشت. از جا می

  شنوم. _ بگو می 

    ام، مثل یک بدبخت نشان ندادن.نقش بازی کردن، این را یاد گرفته 
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  کنم... _ باید برم برلین، دارم ازدواج می 

هایم، قلبم را درست کشد گوش ای سوت می بینم، لحظه لب زدنش را می 

  ها. کنم، صدای خون در رگها حس میل گوش داخ

  _ مبارکه. 

زند؟ آمده این را بگوید؟ که  یابد، نیشخند میگوشه  لبش کمی انحنا می 

    کند؟ که حبیبتی دیگری خواهد بود؟ازدواج می 

  خوام، چند هفته رعنا رو نگهدار، فقط همین. _ تبریک تو رو نمی 

    ی که من خوبم؟شده نفست باال نیاید و لبخند بزن

منیر. اَرکان، من سالمت روحی ندارم، یادته؟ وقتی  _ ببر بذارش پیش ماه 

دنیا  و بردی آسایشگاه برای همین بود... بچه رو ببر، من فقط به من

    آوردمش، تو خواستی و من حمل کردم، حاال هم مال تو هست...

را دوباره دیوانه   جا برو که منزند تمام وجودم که برو، از این فریاد می

  خواهی کرد... برو اَرکان. 

  آید؛ طلبکار، با تمسخر، با هرچه حس بد است. قدمی به جلو می 

نظر که سالمی با این کار و زندگی... اون زمان یادت نیست؟ دوبار _ به

خودکشی کردی، زیادی به تو محبت کرده بودن همه، انتظار داشتی جان 

ار نه... برای حفاظت از تو فرستادمت، دکترت  رعنا رو بگیرم...؟ هزار ب

  گفت، مادرت گفت... 
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کردی و نکردی،  _ خفه شو... کدوم حفاظت؟ وقتی باید من رو انتخاب می

رم، دروغگوی عوضی، چطور عاشقم بودی؟ تو دیدی من دارم از بین می 

ت رو خواستی حتی به قیمت نابودی من... من له  تو خودخواهانه بچه 

ز احساس گناه و ضعف له شدم و تو منتظر تولد بچه بودی... از تو  شدم... ا

و لوس  خوره، از تمام اونایی که فکر کردن خودمهم می و بقیه حالم به 

کنم، من تو ظلمت تنها بودم و تو... توی خودخواه اگر من رو برای  می

دادی که من بار نشون می بار... فقط یکخواستی حداقل یک خودم می

و به اون روز انداختید... تو اَرکان  ت من . توی لعنتی و خانواده مهمم..

جور نابود کردی...؟ وقتی و این راشدی؟ به درک... چرا اومدی و زندگیم 

تو اون قایق وسط دریا اون آدم مثل یه هرزه تنم رو لمس کرد، وقتی با  

  سنگ کوبید توی سرم تو کجا بودی، اَرکان راشد...؟

ها خواهد منفجر شود از فریادهایم، فریادهایی که سالگلویم انگار می

کس سه سال پیش نفهمید که من چه عذابی داشتم،  ام... هیچ اش کرده خفه

بام پرت کنی؟ مگر شود مادر باشی و بخواهی خودت را از پشت مگر می 

ای هیچ فکر هایت را بزنی...؟ وقتی افسردهشود در انتهای تاریکی رگ می

کشد شود بدون انگیزه بودن، کسی که خودش را می هش می شادی نیست، ت

  یعنی تمام شده، و من تمام شده بودم. 

نشیند، سر میان رنگ می شود، روی مبل گیالسی سکوت بینمان طوالنی می 

  دستانش گرفته. 
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ای، زهرا. اینا افکار اشتباه تو بود و هنوزم هست... _ تو هنوز افسرده 

اومد نباشه...؟ هرچند دلت اومد و ولش  می  رعنا رو ببین، چطور دلت

  ها رو ببین. کردی، من خودخواهم یا تو...؟ حتی بغلش نکردی... این زخم 

  زند، همیشه دیده بودم اما هرگز نپرسیدم چیستند. آستین باال می 

هاش... درست وقتی  ها آخرین یادگار مادرم هستن، زهرا، جای ناخن_ این 

و ازش جدا کنن، ترسیده بود بالیی سر من  من مردهای عشیره خواستن 

ها جای عشق و عالقه  مادرم به منه... و تو...  فهمی...؟ این بیارن... می 

 پشت افسردگی پنهان شدی و رعنا رو رها کردی... من احمق بودم... 

    چکد.هایم می اشک

و دوست داشتی و فکر کردی مثل مادرتم...؟ من مثل  _ احمق بودی که من 

گی رابطه رو من خواستم؟  خودم بودم، اَرکان... من آماده  بچه نبودم، می 

آره... اما...من آمادگی مادرشدن نداشتم... من برای اون بچه چی داشتم...؟  

منیر یا رعنا باشم... من حتی ...خودمم نبودم... من  تونستم مثل ماه من نمی 

م... مگه فرصت  قدر دوستت نداشتم که بتونم بهت اعتماد کنحتی اون 

ت رفتی... من فدای دوست داشتنم، داشتم...؟ تو همیشه دنبال خانواده 

خانواده  تو شدم... زهرا دوتا گذشته رو از دست داده بود، جزیره هم  

کردم؟ هان...؟ من خودم رو هم دوست نداشتم...  ش بود... چکار میگذشته

  کردم؟ نقش بازی می 
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ر از جانب او مثل فحش است برای من.  کند، این کابه ساعتش نگاه می 

  زنم؟ اصالً چرا حرف می

_ برو و دخترتم ببر، اَرکان راشد، من رو بیشتر از این نابود نکن، من  

که جایی برای غم اضافی ندارم، بذار بعدها بگه مادرم عاطفه نداشت نه این 

  و دنیا آوردی... خود منبگه تو که سالمت روحی نداشتی بی 

  نیست، رفته سفر با دوستاش.  _ مادرت

هاست  انتظارش را ندارم، چند روز پیش حرفی نزد، فرصتی هم نشد، مدت 

  مان خراب است. رابطه 

هرحال همسرت باید اون رو نگهداره... بذار اون مادرش _ ببرش، به 

  باشه... 

  توانم حرکت کنم. قدر سریع که نمیدارد آنسمتم خیز برمی به

  کنم، زهرا. ت میداری، وگرنه سر طالق دیوانه _ تو نگهش می 

  شکند. ها سکوت را میپوش کنم، صدای جیرجیر کفای عصبی می خنده 

و _ اصالً طالق نده، برام مهم نیست... اَرکان! من ته جهنم رو دیدم... من 

نترسون... برو به ازدواجت برس... اگر رعنا رو دوست داری ببر، اما 

  دمش... ه بهت نمی اگر بگذاریش دیگ

  زند، یک بفرمایید ساده، تبدیل به یک دوئل شده است. قهقهه می 

  _ زهرا، با من شوخی نکن... رعنا مال منه، هرجای دنیا بری... 

  ایستد. تهدیدگرانه جلویم می 
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تونم خطرناک باشم، اَرکان...؟! بچه رو از من دور  دونی چقدر می _ تو می 

اش کردم عاطفه ندارم، اون بچه  منه، هر مادری کن... فکر نکن چون ره

  کنه... اشتباه کردی اومدی... بفهم. جور از فرزندش محافظت مییک 

حال دنیا برایتان  داند شبی که ترکشان کردم چه شد، تابهکسی نمی هیچ

    ای دارد.تاریک بوده؟ بگذارید بگویم یک آدمی مثل من چه تجربه 

ای که دنبالم  های غریبه ای شروع شد، از آدم حظهدانم از کجا و چه لنمی 

آمد؟ از مال و  آمدند؟ از مردی که شوهرم بود و زنی که مادرم و یادم نمی 

که چرا باید چنین سرنوشتی برای یک  مکنت ناهمگون شوهرم؟ از این 

آمد؟ از رفتن و دور شدن و حس  ای مثل من پیش میحاشیهدختر ساده و بی

دانم، افکار ریزریز  قه هرچقدر کم به مردی دیگر؟ نمی گناه برای یک عال

کنند، به خود که  کنند، زاد و ولد می آیند، مثل موریانه درونت النه می می

اند، فکر حاملگی و حضور یک موجود  میایی دکمه  انفجار باروت را زده 

کردند هایی که فکر می آدم. آورد کیستیاد نمی دیگر در تنی که حتی به 

که توقعاتشان، آن حس گناه از  تواند درمان کننده باشد، درحالیی محبت م

تفاوت حسی که هر مادری باید از آن استقبال کند و من نفرت زده بودم،  

دانم شاید  حس بد بودن، فکرهای مزاحم و رفتارهای نامتقارن اَرکان، نمی 

 دهد سوراخ سدگفت بچه را به من ترجیح نمی اگر همان روز اول فقط می 

شد یک ترک بزرگ، کسی وحشت من را حس نکرد،  بست و نمی را می 

توانستم از جایم بلند شوم، نه که  هیچ انرژی، حتی نمی دنیا سیاه شد، بی 
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خواهد، زهرای آن روزها اش نبود، زندگی انگیزه می ضعف باشد، انگیزه 

خوب یادم است که هر روز که   .های تازه آشنادورش پر بود از غریبه 

گفتم رفتم می گفتم باز یک روز دیگر؟ شب که بخواب می شد میی صبح م

های اول  های رعنا را هفتهای کاش روز نیاید و کاش نباشم. اولین تکان

حس کردم، حتی حاضرم قسم بخورم که شنیدم قلبش شروع به تپش کرد،  

تهوع من از ویار نبود، از تصور موجودی دیگر بود، انگار چیزی درون  

گفت باید  حس نفرت از خودم، وقتی هرکسی می  .ار استمن به اجب

کردم، از اَرکان که مدتی  ها گریه میخوشحال باشم و من نبودم. ساعت

قدر خوب بود و من  فهد متنفر بودم... از مادرم که آن رفت برای درمان ام 

  چنین مادری نبودم... 

  زنه. ش صدمه نمی _اون بچه  تو هم هست، هیچ مادری به بچه

داند از سیاهی افکار کسی دوزم، او چه مینگاهم را به چشمان سیاهش می

  مثل من؟ 

کنی... شبی که ترکتون کردم رفتم باالی سر رعنا، گرسنه  _ اشتباه می 

بود، تو خسته بودی، رفتم بالشت رو برداشتم تا بذارم روی صورتش، از  

که من  ، از این دنیاش آوردمکه من بهشنیدن صداش کالفه بودم، از این 

خاطر اون بردی دوماه  و بهکه تو من مادرشم نفرت داشتم... از این 

آسایشگاه و همه به چشم یک دیوانه نگاهم کردین متنفر بودم... من  

چیز اونه...  کردم باعث همه مون رو از بین ببرم، فکر میخواستم بچه می
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و بگیر و  دخترت شد... دسترفتم معلوم نبود چی میفهمی...؟ اگر نمی می

  ببر، اَرکان. 

کند و  نشینی می بیند که عقبرود، حتماً او هم هیوالی درونم را می عقب می

  دانم اگر چشم باز کنم فردا یک معجزه است. من می 

  خواستی بکشیش... تو...تونستی مگه نه؟ نمی _ تو نمی 

دونی که  چی...؟ می و داشتن یعنی دونی افسردگی درحد من _ اَرکان...! می 

  و از این در بذاری بیرون... پات

گونه دست  آمد، کاش این رود، چه فایده دارد که بداند؟ کاش نمی نفسم می

  گذاشت...بیخ گلویم نمی 

_ برو... بچه رو ببر، یادت بره یه روز من بودم... این ... نهایت عالقه  من  

 به تو و رعناست...

 

  اَرکان

  

ترس؟! نه، این چیزی نیست که در این لحظه با شنیدن  وحشت؟! 

  کنم. درد، رنج و عذاب و خشم. های او تجربه می حرف

وقت دهن باز نکردی...؟ وقت نگفتی؟ لعنت بهت چرا هیچ _ چرا... هیچ

کردی برای  جور بگذره...؟ چرا همکاری نمی چرا گذاشتی سه سال این 

  ت و ما چکار کردی؟دونی با خوددرمان شدن...؟ زهرا! می 
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هایش نباشد، کاش  ، کاش آن لبخند تلخ روی لب د کناشاره می مبه ساعت

زده کنم ترس از دست دادنش را برای ابد، تنم سرد و یخ نگاهش که می 

  . کندن

 ادشه، اَرکان! برو... امیدوارم کسی که میو نگاه کن، دیرت می_ ساعت

  زن بهتری باشه برات.

توانم  فهمم این زن را. نمی کنم، اما نمی اش را حس می بغض نهفته 

ها، با تمام مهری که در دلم از او هست و حتی ببخشمش، با همه  این 

  چیز را تمام کرده است.دانم منبعش کجاست، اما دلگیرم و او همهنمی 

م وقتی هنوز تو رو برای  تون، نمی میاد_ هیچ زنی در کار نیست، نبوده و ن 

خودم حل نکردم دنبال کسی باشم. زهرا، ازت دلگیرم، دلخورم، ناراحتم،  

جور داغون  و تو این مدت این با همه  اینا که گفتی بازم حق نداشتی من 

  کنی.

توانم دروغ بگویم، تاب نگاه غمگینش را ندارم، دکترش گفته بود که  نمی 

د داشت، نه تا وقتی خودش دوباره راهی  چو زهرا انتظاری نبایاز کسی هم

    باز کند. 

ای داشتم، بهت گفته بودم  جور زندگی دونستی من چهدونم، تو که می _ می

  همه اتفاق نبودم... خوام، معمولی... من آدم اون زندگی آرومی می 

اش را  زند، زهرا حافظه او گفته بود؟! انگار چیزی به مغزم لگد می

  از دزدیدنش... هایمان قبل ز قایق گفت، از حرف دست آورده؟ ابه
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  _ تو یادته...؟ زهرا؟ 

 حالت است. نگاهش کدر و صورتش بی 

کنه،  کنه...؟ بیا تمومش کنیم... چیزی تغییر نمی _ فرقی تو شرایط ما می 

  لطفاً تنهام بذار.

  اندازد.ترسم از این حالتش، من را یاد گذشته میمی

ً _ راست می  مهم نیست... تأثیری تو چیزی نداره مگر یادت بیاد  گی، واقعا

  ها چه اتفاقاتی بین ما افتاد... بیا بیشتر حرف بزنیم...از این قبل 

دانم باید غرور و احساسم بیشتر له یادش آمده، اما چیزی نگفته است. نمی 

ها شوم. حس بدی از رفتارهایش دارم، مگر  خیال همه  اینشود، یا بی 

کند و در  که او کار می نگفت خیلی اوضاع بهتر است؟ این روانشناسش 

  اجتماع است یعنی از آن بحران گذشته.

_ من امشب کلی کار دارم، اَرکان! تو هم پرواز داری، بچه رو با خودت 

ببر، بهش ظلم نکن. من فقط مادر بیولوژیکم... نه بیشتر... براش مادری  

  ..انتخاب کن که هیچ چیزیش شبیه من نباشه.

خواهم وادارش کنم حداقل کمی تالش کند،  خواهم سرش فریاد بزنم، می می

خواهم برگردم عقب، درست همان شبی که نقطه  آغاز بود برای این  می

  درمان... برگردم به...درد بی

خیال شدم،  _ من سه سال موندم، زهرا... که برگردی، غرورم رو بی 

رو، فقط گفتم شاید دور باشیم و تو  ها رو، عکسا و حاشیه های مردمطعنه 
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بهتر بشی... با علی شراکت کردی... اون تو رو هر روز دید، اون...  

  رقیب من بود...

گذارد، خونسرد است و انگار دنیای  ای کیک داخل بشقاب می تکه

گردد، لبخندش را دوست ندارم، حس  سمتم می ست در ذهنش. به دیگری

  دهد.خوبی نمی 

رقیب تو نبود، اَرکان. من تو رو دوست داشتم و قبولت کردم، اینا _ کسی 

رو یادمه... بعدش هم باز دوستت داشتم، مقایسه  درستی نیست... بیا کیک  

  بخور... 

  _ دوستم داشتی؟

کند، یادم نیست چرا و  زنم. دهانم تلخ است، قلبم درد میکیک را پس می 

  خواستم چکار کنم؟می ام ایران.  برای چه کاری آمده 

  ایستد. چه بحث دردناکی.رو به پنجره می 

_ وقتی حالت بشه مثل من شاید بفهمی. دنیای من سیاه و تاریک شده،  

گه کار برام خوبه... اما برای زنی مثل من  کنه، دکترم می چیزی شادم نمی

کشیه... تو آسایشگاه یه که چیزی ندارم برای از دست دادن کار فقط وقت

دوست پیدا کردم، دوتا بچه داشت، باهاش در تماس بودم، زندگی خوبی  

آویز کرد اما... قبلش دوتا و حلق گم داشت... ماه پیش خودش داشت... می

هاش بود، اَرکان. برای اونا زنده بود...  ش رو کشت... اون عاشق بچهبچه

  چاله افتاده.شوهرش خیلی تالش کرد... حاال اونم تو همون سیاه 
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تواند  کند. حتی تصورش هم هولناک است، اما زهرای من نمی تنم یخ می 

  چنین باشد، اما...

  _ چرا دنبال حال بدی، زهرا...

ریزد، انگار میان  شود. دلم می هایش جاری میخندد و اشک میان حرفم می

  انگیز، افکاری سیاه...ام، میان خاطرات غم ها ایستادهویرانه 

اومدی،  اَرکان. انگار هیچ نوری نیست، نباید می _ دست خودم نیست، 

اوردیش... کاش فراموشم کنی و بری... همیشه هم اصرار برای  نباید... می

کنم امروز فقط  نیست، برو... منم فکر می   یدست آوردن چیز خوببه

  تصوراتمه.

رویش. من بیمارم، دوایم اوست. دو سال در آرزو  روم، روبه سمتش می به

سال قبلش هم به التماس برای بهتر شدنش.   او گذشته، یک  و فکر به

  گیرم. مگر این غم و اندوه پایانی ندارد؟ بازوهایش را می 

خاطر _ بیا از اول شروع کنیم، از عالقه  من به تو کم نشده، زهورم... به 

بینه، صبح اولین تصویر  از خواب عکسای تو رو می رعنا... اون، شب قبل 

ی... من هنوز نتونستم به هیچ زنی توجه کنم... دوری  تو  جلوی چشمش توی

های تو و خاطراتت تمام لبخندا و  غم و درد و اندوه من شده، زهرا... خنده 

دونی  معنی کرده... حبیبتی! به من رحم کن... می های دنیا رو برام بی خنده 

خندونم تا لبخند تو رو توی صورتش  روزی چند صدبار رعنا رو می 

..؟ هرجور که دوست داری باش... فقط کنار من باش، زهرا... بوهلل  ببینم.
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تونم رهات کنم... اومدم رعنا رو بذارم شاید مهرش  طاقتم طاق شد... نمی 

به دلت افتاد... اومدم دروغ بگم که قصد ازدواج دارم شاید حسادت کنی... 

کنه،  می شه... قلبم درددادم، اما نمی شد بدون تو بودن انجام می اگر می 

  زهرا... من که تو آتیشم، بذار کنار تو بسوزم...

های من هم. دوری هم تأثیری هایش خیس است و گونه لباسم از اشک 

  توانم از او بگذرم.دانستم اگر بیایم پایم سست است، نمی ندارد، می 

  کند.کشد. اشک پاک می برد، تن عقب می سر عقب می

  زنم...ی کنم... بهت زنگ م_ بهش فکر می 

لرزد. من  کند. لبخندش میکند. حتی نگاهم نمی زند، فکر نمی زند، نمی نمی 

  خواهد.جوره نمی را هیچ 

تفاوت تونستم ازت متنفر باشم، زهرا... تنفرم نه... بهت بی _ کاش می 

دی، هر روز، لعنتی! عشق داری، خانواده  و شکنجه میبشم... داری من 

شه با من و رعنا مثل تفاله  بگو چی باعث می چیز داری... فقطداری، همه 

 رفتار کنی...؟ بگو شاید فهمیدم این همه تحقیر رو.

 

  زهرا 

  

بندد. باید با دکترم تماس بگیرم. فکر مرگ  سرش محکم میدر را پشت

ام. سیمین  ها را خراب کردهکند، زندگی آن ام میها باز هم احاطهاز مدت بعد 
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از آن اتفاق وقتی زنگ زد همین را گفت. زندگی همه را  هم، روز قبل 

ه زندگی اَرکان را، دخترم را، مادرم و منصورخان ک؛ امخراب کرده 

گذرد. صدای زنگ موبایلم بلند  هایمان میهاست در سکوت مالقاتمدت

ها  وقتشود، واقعاً بودنم چه فایده دارد؟ دکتر حماسی چه گفت؟ این می

ها و امیدهایم را...؟ اما واقعاً حضور  بنشینم و بنویسم؟ افکارم را و داشته 

ن را درون  خورد. من باید همان روز وقتی آن مرد ممن به درد کسی نمی 

مردم، زندگی دوباره حق من نبود و بعداز آن... آن زندگی  آب انداخت می 

مردم، اما جای دُّره زندگی کردم،  بایست می متعلق به من نبود. من می 

زهرا در دریا غرق شد. حتماً همین است علت، من دُّره بودم که جای او  

م از خودش...  زندگی کردم، شوهرش را گرفتم، مادرش را و بعد او را ه

های زهرا را ندارم، لیاقت اَرکان و  من باید مرده باشم... من لیاقت داشته

سال پیش مرده است. سیمین را بگو، حاال   ۴عشقش، لیاقت رعنا را، زهرا 

ها و نبودن  دیگر راحت است، خودش هست و فرزندانش، دیگر ناراحت آن 

شاد بود اما من  خندید، ها نیست... سیمین همیشه میخودش کنار آن 

    هایش را هم دیده بودم.گریه 

گن خوشی گیره مگر مرده باشیم، تهش هم می کس ما رو جدی نمی »هیچ

  زیر دلش زده بود.«

دارم، بنویسم. چیزی نیست برای  این همیشه حرف او بود، خودکار برمی 

  گیرد، »همه«.ام می نوشتن، اگر بمیرم چه کسانی راحت خواهند شد، خنده 
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خورد. حتماً از پایین است. گذارم. تلفن زنگ می ودکارم را سرجایش میخ

  دارم. با تأنی برمی 

    _ خاله؟ نمیاین پایین؟

  _ نه، میالد جان، کافه رو تعطیل کن... برید خونه، حال ندارم. 

  کند. ای سکوت میلحظه 

  فرستم باال، مراقبتون باشه. _ خاله الن تهمینه رو می 

  آمد، کاش... نگران است. کاش اَرکان نمی 

  خیر. خواد، تنها باشم بهتره... شبتون به_ نه نمی 

خورد. حتماً کسی دیگر است. مادرم که مسافرت رفته، موبایلم زنگ می 

شوم یک  هاست همه زندگی عادیشان را دارند. بعد من هم نهایت می مدت

 رفته است.  عکس و خاطره  یک زن، یک مادر و یک دختر که

 

  اَرکان

  

  جا._ فواد! رعنا رو ببر خونه مادربزرگش، چمدونشم بذار همون 

کنم، هربار. مثل  لرزد، خودم را کوچک و خار میتنم از عصبانیت می 

همان دوسال پیش، که بودن و کار کنار علی را انتخاب کرد. درست مثل  

دنبالش  یک ماه به خبر و قبلش که شبانه من و دخترمان را رها کرد بی

  گشتیم، تهش سر از همین آپارتمان در آوردیم، لعنت به من...
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  ری، تهمینه؟ خاله گفت تنهاش بذاریم._ کجا می

فهمی؟ حتماً اتفاقی افتاده؟ علی آقا چی گفتن؟  _ خاله گفت، تو چرا نمی 

وجه وقتی حالشون خوب نیست تنها نمونن... برو سراغ مشتریا،  هیچ به

  میالد.

  رود، دختر کلید دارد انگار.سر او می میالد اما پشت

  _ حاال چرا هول کردی؟

  فهمی...؟ اگر باز...شوهر خاله زهراست، نمی  _ اون مرد  

  شود، ماشین من رفته و من پیگیر صدایشانم.کم محو می صدایشان کم 

  بوم قفله، میالد؟_ خاله! درو باز کنین... برو ببین پشت 

  ستم. متوجه من نیستند.ایدم در می

تون همیشه نگرانین... بله  بوم دست علی آقاست که... همه_ کلید پشت

  خوای زنگ بزنم عمو علی؟ست... میبسته

ریزد. پیچد، چیزی درونم فرومی صدایش در راهروی تنگ و تاریک می 

  های اطرافش...علی تمام مدت حواسش به اوست، آدم 

  ام تو..._ خاله زهرا...؟! دارم می

  شود.اندازد. در باز می کلید می 

آید،  گذارم. صدای دختر می ها میکنم و پا روی پله _ باالخره جرأت می 

  تهمینه.

 بیند. میالد من را می 
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  _ شما مگه نرفتین...؟ تهمینه...؟

  ست...خجالتی

  دود. حس بدی دارم.زند، دختر باعجله بیرون می تهمینه را صدا می 

  بوم بسته بود؟ بیرونم نرفته که...میالد؟ خاله نیست، مطمئنی پشت_ 

دوم.  بام میسمت پشتترسم، به شود. من هم میام میزده متوجه من که یخ 

شود، قفل است،  زنم بیفتد. در باز نمی ای که به میالد می نزدیک است از تنه 

  اما...

  کرده... ور قفل _ میالد! زنگ بزن علی، درو از اون 

بینم پشتش. نصف در شیشه و میله  المپ روشن است و من کلید را می 

ای کنم و لحظه رسد دستم است، مشت می فکرم میاست، تنها چیزی که به 

رود پشت زند. صدای جیغ تهمینه و میالد، اما دستم می بعد خون فواره می 

  کشم...چرخانم، نفس نمی جاست، میدر. کلید آن 

  _ زهرا!

ها حال او را  غریبه . کنم... لعنت به من که همیشه خودخواه بودممزمه می ز

هایش فقط به این فکر کردیم  ترین فهمیدند، جدی گرفتند و من نه. ما نزدیک

کند...؟ من فکر کردم چون عاشقش که مگر یک مادر فرزندش را رها می 

د. انگار هستم وظیفه دارد کنارم با هر حالی بماند و عشقم را پاسخ گوی

  یک دنیا خودخواهی...  و ریزد، من هستمدیوار فرومی 

ّره  کوتاه؟روی لبه  بام نشسته، دلم فرومی    ریزد، تحمل وزنش را دارد آن ه 
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  رفتی، ممکنه بترسه._ چرا برگشتی...؟ باید باهاش می 

قدر که دست دراز کنم رسم، آن سرش میگردد نگاهم کند. پشتحتی برنمی 

دهم که کنم، نشان میبگیرمش. حضور میالد و تهمینه را حس می اگر افتاد 

  ساکت باشند.

  ره خونه  منیر.ترسه، همیشه با فواد می _ نمی 

  کند.های کافه تا این باال را هم روشن مینور چراغ 

اندازه  کافی کشم... خواستم... ولی فکر کردم به و نمی _ نترس، خودم 

که بزرگ بشه بودنم کنارش خیلی بهتره تا این زندگی رعنا رو گند زدم... ن 

خورد، از باالی بوم  و بفهمه مامانش وقتی اون تو ماشین داشت کیک می 

وقت بغلش نکرد...  که هیچ و پرت کرد پایین و کشت، درحالیخودش

  نظرت دلیل خوبی نیست؟به

  لرزد.روم، چیزی بیخ گلویم می تر می نزدیک 

  _ دوستش داری؟ 

هایمان زده. نفس ای یخ پیچم، هوای سرد و گونه م دور تنش می دست، آرا

   شود.کنار هم که بخار می 

ت رو دوست نداشته باشی...؟ دوست شه مادر باشی و بچه_ مگه می 

ای لیاقت یه مادر خوب و سالم رو داره...  کنه... هر بچه داشتن من فرق می 

شم سیاهی و ظلمات غرق میقدر تو من اینا نیستم، اَرکان...! من گاهی اون 

کنم باخودم قدر که وقتی بهش نگاه می بینم... اون م رو نمی که حتی بچه 
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گم بذار از بین ببرمش، نکنه اونم یه روز سرنوشت بدی پیدا کنه...  می

شم که شاید  قدر از درون پوچ می نکنه یکی اذیتش کنه... گاهی اون

داشته باشم... من مادر  ها و روزها دلیلی برای تکون خوردن نساعت

  سالمی نیستم.

ایم، زمان متوقف است و کسی  کند، انگار در یک خأل گیر کردهزمزمه می 

  بوسم. اش را میزند و من گونه آن پایین ساز می 

  و ببخشی؟شه من_ می

  _ چرا؟

از  کشد و شاید حکمت بودنش همین لحظه است. قبل زخم روی دستم تیر می 

کردم مادرم برای حفظ من حاضر شد تنم را چنین عمیق  این لحظه فکر می 

قدر مادر نبود که چنین فرزندش را محافظت کند...  زخم کند، و زهرا آن 

طور که فکر فهمم، یک مادر به قیمت جان و ویرانی خودش آن اما حاال می 

  کند. کند از فرزندش صیانت می می

انتظار داشتم همراه من  _ من نفهمیدمت، زهورم... تو بیمار بودی و من 

گیر بودی و من خواهان دویدن با تو...  مسیر رو طی کنی، تو... زمین 

و همین حاال فهمیدم... وقتی علی و هرکی دورت  نفهمیدمت، زهرا... این 

هست، فهمید که حال تو خوب نیست و من... انتظار داشتم کنارم باشی، 

و ببخش... یک فرصت  ن و...؟ مفهمی من که کنارت نبودم... می درحالی

  جور باشم.گیرم کنارت چهبده... به خدا قسم که یاد می 
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  ام. چرخاند، پیشانی به پیشانیصورت می 

  _ زندگیت رو بکن، اَرکان... چرا...

  کنم:هایش زمزمه می کنار لب 

شه دلم دست تو باشه و من بی اون زندگی  تونم... مگه می _ بدون تو نمی 

بدون تو    یادته؟ نیمه  دیگه  من رو از ازل درون تو گذاشتن...کنم...؟  

  ناقصم، زهرا.

  هایم دارد.زند، چشم روی لب لبخند می 

بخشی...  و نمی بازترین عربی هستی که خلق شده... گفتی من _ تو زبون 

  گفتی...

  گذارم، ساکت شود. انگشت روی لبش می 

دونم که اگر برم حالم بدتر و  بودم، می از حاال _ اون لحظه هنوز اَرکان قبل 

منیر  شه... اونا که اون پایینن تو رو بیشتر فهمیدن تا من... حتی ماه بدتر می 

 و منصورخان.

بار حس بدبختی ندارم، حس  چکد. این هایش می اندازد، اشک سر پایین می 

کنم  کم بودن، حس ناتوانی، انگار چیزی درحال بالغ شدن است. بلندش می 

ام هقش دیگر دستپاچه خزد. هقایستد، میان آغوشم می نار خودم می و ک

گفت، باید او را درک کنم نه  ست که دکترش میکند، این همان درکینمی 

  دلسوزی و پرخاش، نه حالت استیصال و کمبود داشتن.
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خاطر رعنا برگردی... که  _ اومده بودم کاری کنم که مجبور بشی به

تونم،  کنی به زنی که نیست... زهرا، دیگه نمی  عاشقش بشی... که حسودی

گردی، خسته  که مهم نیست و خودت برمی قدر وانمود کردم به این اون 

های رعنا کردم که تو رو یادم بیاد خسته شدم... قدر نگاه خنده شدم... اون

  و فهمیدی؟خیلی دوستت دارم... این 

همه مثل هم عاشق  کند. شود. عطر موهایش، مست میاش بیشتر می گریه 

شوند، همه مثل هم از عشق به دوست داشتن و در رگ و پی هم تنیده  نمی 

رسند، همه فرصت یک تلنگر را ندارند که بفهمند حتماً عشق،  شدن نمی

  دوست داشتن و محبت عمیق ندارد. 

  تونم نرمال باشم، اَرکان...وقت نمی _ من... هیچ 

  کنم.هایش را پاک می اشک

کنه... برام توصیف کن، بذار و بهتر میاش، بهم بگو چی حالت_ خودت ب

خوام مادری کنی برای رعنا... کنارمونم باشی ما بفهممت... حتی ازت نمی 

خوشحالیم... رعنا بچه  خاصیه، زهرا. باید بشناسیش... خیلی بیشتر از  

 سنشه...

 

  زهرا

  

  _ اُما...؟!
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های من به او داده،  یک عروسک به بغل دارد، مادرم از عروسک

افتم،  تر از خودش. یاد آن دو عروسک که اَرکان خرید در کیش می بزرگ

  وقت نفهمیدم چه شد.هیچ

ترین توصیف است  ام با مادرم، خوشحال است، این کم در آشپزخانه نشسته

برای حال او. منصورخان و زهیر هم داخل پذیرایی هستند. زهیر همیشه  

تر شده و  شود، حتی حاال که قد کشیده و بزرگ می از دیدن اَرکان خوشحال

  داند.خودش را مردی می 

  _ مالی من باشی.

  کنم.اُما را خطاب به من گفت؟ شوکه نگاهش می

  _ مال من باشه درسته، رعنا مامان.

های درشتش میخکوب من است، آن حالت جدی نگاه برای اَرکان  چشم

  است. 

تو، رعنا... برو به زهیر بگو برات  _ تمام عروسکای من برای 

  بیارتشون.

ام آن سردی بینمان را از بین ببرم.  هنوز نه بغلم آمده و نه من سعی کرده 

  رود.دارش راه می دهد و با آن لباس چین فقط سر تکان می

  _ بغلش کن، مامان. غریبه نباش... بچه جز مادر کی رو داره؟

  ریزد. هم میحالم باز به
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ای رو که ولش کردم و بعد این مدت دیدم  کنی باید بچه ن! فکر می_ ماما

چکار کنم؟ من هنوز تکلیفم با خودم معلوم نیست... من مثل شما نیستم،  

  وجدان ندین وقتی خودم لبریزم.قدر عذاباین 

همه  سوزد با آنلرزد. دلم برای مادرم می اش می کند، چانه فقط نگاهم می

  من داشته باشد. محبتش باید دختری چون

  شه... من... عجولم._ درست می

  خواهد اشکش را نبینم، اما...لرزد. میگرداند و لبخندش می رو برمی 

_ ببخشید... مامان! تو بهترین مادری برای یه دختر. اما من اصالً 

گم من مادر الیقی  کنم می تونم... آرزومه، ولی... هربار نگاهش می نمی 

  نیستم...

هاست تماس فیزیکی ندارم با او، انگار  کنم، مدت از پشت بغل می او را  

 وقت آن زهرا نخواهد آمد. دیگر هیچ 

  _ تو مادر خوبی هستی، زهرا. مدل خودت مادری کن... 

کنم که مثل تمام این مدت که برای دخترم  های نریخته را پاک می اشک

ین فرشته  کوچک  نریخته است، فرو نچکد. هنوز معتقدم بهترین راه برای ا

  دوری از من است. 

نظرت بعد این مدت  _ من مادر خوبی نیستم... مدلمم همینه، مامان... به 

  بهش چی بگم...؟

سه بلدی؟   _ اُما...؟! د 
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گوید  اش میگیرد. چشمان درشت و خستهکوچکش می  انشلوارم را با دست

  زند. کنم که لبخند می آید. به مادرم نگاه می خوابش می 

  ده، عسلم._ بسپارش به اون... خودش راه رو نشونت می 

کنم خیلی هم سنگین نیست،  فکر می آنچهکنم، برخالف وقتی بغلش می 

  لرزد.اولین بار است و من پاهایم می 

  دونه بلدم._ یه

دهم، توانم نبویمش. اختیار از دست می کند. نمی با فر موهایم بازی می 

هایم دست خودم نیست. یاد آن شب که رفتم  اشک فشارمش در آغوش،  می

باالی سرش، وقتی چشمان قشنگش را باز کرد، وقتی بالشت را برده بودم  

خودم را... وقتی انگشت روی   عدتا اول او را از این زندگی برهانم و ب

که من هرگز به او شیر نداده بودم، انگشتم را  هایش بردم و او با این لب

خواهد زنده  گفت او میبرد، یک رفتار طبیعی که می جای سینه به دهان 

دانست گریه هم کند  سروصدایی بود که انگار می بماند... نوزاد آرام و بی 

مادری نیست که به او برسد... مثل آن یک روزی که با من رهایش کردند،  

ها، اما من  شود تمام آن نخواستن کردند اگر با او تنها بمانم حل میفکر می

  رص بیشتری خوردم، حتی تکان هم نخوردم.فقط ق

  بوسد.هایش صورتم را می نشیند، لبدستان کوچکش روی موهایم می 

 _ الیهم، التبکی، اُما! انسی. )مهم نیست، مامان! فراموشش کن.( 
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رود تا گونه  طفلی را  هایم می کند. این قانون بقاست. لباو راهش را پیدا می 

سمت شوم، او را به ه... کمی به خود مسلط می ببوسد که هرگز من را نداشت

  کشم، این عذاب پایان ندارد.گیرم، باید بروم... عذاب می مادرم می

_ رعنا! ابقی مع جدتکی، حبیبتی. انا ساخرج مع امکی قلیال. لما تتحسن 

نرجع بسرعه. ) پیش مادربزرگت بمون من با مامان برم بیرون، حالش  

  گردیم.(بهتر بشه برمی 

ام نشسته که به آغوش او  گیرد، دست کوچکش روی گونه بچه را از من می 

  روم.می

  دونی.... تو میبیو خوب کن، اَ _ حالش

گیرد، منصورخان ایستاده کنار در و نگاهش پر است از  منیر او را میماه 

  غم. 

  _ بیا، رعنا. پیش من بخوابیم.

تواند  قدر که می کند آن یبرد. هرکسی سعی مگیرد و می زهیر دستش را می 

  کمک کند. 

  _ بریم خونه؟

  ایم داخل آسانسور. هوا سرد است، شب از نیمه گذشته و ما ایستاده 

  _ خونه؟

  زند.دکمه را می 

  _ خونه  تو... بچه جاش خوبه... بریم؟
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  ها اولین شب کنار او. کند. بعد از سال شالم را مرتب می 

  _ بریم.

  _ با ماشین تو؟

  گیرد. لبخندش گرم است. سمتم میسوئیچ را به 

دهم رویم، او رانندگی کرد وقتی آمدیم، حاال هم ترجیح می بیرون می 

  خودش براند.

  _ من حال رانندگی ندارم... تو ببر.

شود، حلقه  الماس سیاه  اش دور فرمان جمع میهای کشیده و مردانه انگشت

  ل خودش هم کنارش است.من را داخل انگشت کوچکش انداخته، ما

  ندازی؟_ اونا رو هنوز می

چیز را تمام کند.  کند. انتظار داشتم همان اول همه نگاهم را دنبال می 

دم،  ازدواجمان را، اما نکرد. فقط برایم پیام داد: » هرگز طالقت نمی 

  کنی بدون، من همیشه شوهرتم.«هرکاری می

که برای  .. زهور من! چیزی_ حتی یک لحظه هم نبود که همراهم نباشه.

  چیز.تو هست تا ابد برای توئه... همه 

  لحنش درد دارد و غم. 

  و ببین.کنی باید ادامه بدیم...؟ من_ هنوز فکر می 

  شود.ترکد، امشب تمام نمی بغضم می 

  آورد.خورد، آن را از داخل کیف کوچکم در میام زنگ می گوشی
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  _ علی زنگ زده.

از خواب  هاست قبلکنم. مدت گیرد. تماس را وصل می م می سمتگوشی را به 

دهم، کمی شوخی زند، اگر بیدار باشم و حالش باشد جواب میزنگ می 

اش برای آن است  دانم همه پرسد، و من می های فردا را میکند و برنامه می

  که مطمئن شود فردایی هم هست.

  _ زهرا؟! تنها نیستی که؟

  لرزد برای گرفتن گوشی.زند، دستانم می می روی اسپیکر 

  _ نه.

  کنم.هایم را پاک می اشک

ها گفتن با شوهرت رفتی، خیالم جمع شد، الن  _ از کجا بدونم...؟ بچه 

  چی؟

  کند.گرفته نگاه می مالد و بیرون به شیشه  مه چشمانش را می 

  _ اَرکانم هست... نگران نباش... خوبم.

  کشد.نفس عمیقی می 

  جاست... یا نه گوشی رو بده بهش._ بزن رو اسپیکر اگر اون 

های  رود. چراغ آورد و از در بیرون می گوشی را از حالت اسپیکر درمی 

  اند. شوند، همه خوابیده خانه خاموش می 
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خوابیدم. حداقل  گرفتم و می ماندم و رعنا را به آغوش می کاش می 

گوید سرگرم کردن خودم بهترین  توانستم تالش کنم. دکترم همیشه می می

  خوار.های درونست، این موریانه راه جلوگیری از نشخوارهای این لعنتی 

  گی؟و به منم می_ فکرت

کنم. آرام است و  متوجه داخل شدن و نشستنش نشدم. به صورتش نگاه می 

  لبخندی غمگین به لب دارد.

 گی...؟ اسم رعنا رو نوشتی؟ _ نمی 

  کردم.سم اوست، به رعنا فکر میروی بخار شیشه ا

  تونستم تا بخوابه بغلش کنم... حداقل... هر مادری..._ می

وار  ام را نوازش کند. قبلش اما، سر انگشتانش گونه ماشین را روشن می 

  کند.لمس می 

ریم، صبح بیدار  جور حداقل دید می _ فرصت زیاده، مهم حال خودته... این 

کرد... اون دوستت داره، زهرا... به روی  شد نبودی کلی گریه می می

خودت نیار نبودی، چون تو تولداش براش هدیه دادی، هر مناسبتی هدیه  

  فرستادی... حتی لباساش رو انتخاب کردی... من...

اش میان  شود و صورت مردانه او هم بغض دارد، ماشین خاموش می 

  یرد.گخورد. قلبم درد می هایش تکان می دستانش پنهان. شانه
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_ نذاشتم فکر کنه نیستی... ما دلتنگتیم... حبیبتی! فقط با ما باش... 

کنارمون... بذار ازت مراقبت کنیم... هروقت خوب بودی تو مراقب ما  

  باش.

چیز حل ها که هیچتریم. بدون آن کند، هر دو آرام ماشین را که روشن می 

  د.نشد، شاید بهتر است درد را با درمان دیگری تسکین دا

 _ قراره چکار کنیم...؟ یعنی... ما... بعداز این؟ 

ای باز است، اما  وتوک مغازه خیابان در این سرما خلوت است. تک 

  تر است، فردا روز عشاق است. شویم کمی شلوغ تر به کافه که می نزدیک 

  _ یادته دوتا عروسک خریدم از کیش؟ 

گیرد و  کند. دستم را می میدهم، یادم است. یک لحظه سکوت سر تکان می

کند. باید به وجودش دوباره خو بگیرم.  گذارد. نوازش می روی رانش می 

  گونه که الیقش هست عاشق نباشم. حتی اگر آن 

ها، یاد اونا افتادم... حتی نگاهشونم ها رو دیدم و عروسک _ این مغازه 

  نکردی...

  شود.دفعه ساکت می کند، یک انگار به چیزی فکر می

  _ قشنگ بودن... خیلی.

قدر که وقت اون دونم شاید هیچ _ دلت از اولم راحت به دست نیومد... می

و دوست داشته باشی... پس به خودت عذاب نده،  من دوستت دارم نتونی من 

  قدر که ادامه بدیم.زهرا... تو اندازه  خودتم دوستم داشته باشی بسه... اون 
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  کنم.ت می دانم باید چه بگویم، سکونمی 

  رسیم، کافه هنوز باز است. وقتی که می 

  _ اینا چرا تعطیل نکردن؟

  ها._ امشب شلوغه... حتماً هالک شدن بچه

  صبح سرپاست.  ۶شوم، تهمینه از از ماشین پیاده می 

  _ به میالد بگو ماشین بگیره برسونتت خونه.

  شود. از دیدنم شوکه می 

  _ خاله؟ چرا برگشتین؟ 

  گیرم.خالی را از دستش می  سینی

  _ برو من هستم.

های هدیه که علی برای  داخل هم هنوز شلوغ است، قفسه  شکالت و آن پک 

  ست. امشب آورده بود خالی 

  کنی؟جا چکار می_ این 

ساعت بعد، من هستم و علی و اَرکانی  حاال منم که از دیدن علی متعجبم. نیم 

را به تن کرده و عجیب برایش کوچک   که پیشبند میالد  خسته و وارفته

اش  رسد، با آن استایل باکالس و ساعت چند صد هزار دالرینظر می به

  مشغول دریافت سفارش است.

  _ قبالً بارمنی، گارسونی، چیزی نبوده؟  
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کنم به  زبان پیدا کرده. اخم می کند به اَرکان که یک هم با سر اشاره می

  اش.شوخی

کم جمع کنیم، اون دوتا که  ی که رفتن...؟ دیگه کم_ به مأمورا چی گفت

  خوابن.رفتن، پسرام دارن سرپا می 

  کنیم.و گفتم... الن جمع می _ دقیقاً همین 

کنم حتی نگاه  کشد، وقتی در خانه را باز میو همین خودش یک ساعت می 

جا را مرتب کنیم ساعت آید یا نه. تا همهسرم میکنم اَرکان پشتنمی 

  صبح و فردا هم کافه شلوغ خواهد بود.۴ود ش می

خوابم است که صبح  آورم، مقصد بعدی تخت فقط کفش و پالتویم را درمی 

  آید چگونه روی آن خوابیدم.حتی یادم نمی 

  _ بیا کنار، رعنا! مامان خوابه.

هایم اختیار لبخند بر لب های کوچکش روی صورتم، بیحس دست

  چشم باز کنم از خستگی. که بتوانمآورد، بدون آن می

 _ فقط ناز کنم. 

اش نخندم. اگر قرار  قدر بزرگانهتوانم به آن لحن کودکانه اما جمالت آننمی 

ها شروع شود و من هم همین حال را داشته  است هر صبح با صدای آن 

  ست. باشم عالی

  شه، بیا با من بریم پایین._ بیدار می 
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بوسم.  گردانم و دست کوچکش را می برمی کنم و سر سختی چشم باز میبه

  خواهد منفجر شود.دلم برای این چیزهای کوچک می 

  _ اَبی؟! بیدار شد.

کنم، مثل تمام غلتم و برایش آغوش باز می خواهد عقب برود. اما میمی

گوید گاهی وانمود  گشود. دکترم می منیر برایم آغوش می هایی که ماه صبح 

ام را  شوی. این مدت که حافظهخواهی باشی، حتماً همان میمی  آنچهکن به 

  ام کمی مثل زهرای قدیم باشم.ام سعی کرده دست آورده به

ها رو تحویل گرفتم... تهمینه پایینه...  حبیبتی! بخواب من شیرینی و نون _ 

  رعنا!

  _ بذار بمونه.

کند،  ام، کمی سرم درد می کنم سرماخوردهصدایم دورگه است، احساس می

  هاست.اما حالم خیلی بهتر از هروقت دیگر در این سال

  _ مطمئنی؟

کند. تاری چشمانم ا پر می ام رآید و آغوش باز شده رعنا با تردید می 

گذارد اَرکان را خوب ببینم. اما حتماً مثل همیشه شیک و اتو کشیده  نمی 

  است. دیشب را کجا خوابید؟ اصالً خوابید؟

  _ آره... تو خوابیدی اصالً؟

  نشیند.ام می آید، دستش روی پیشانی جلوتر می 

  بیاد.  جون م منیرکم... صداتم گرفته... بلند نشو از جات بگ_ تب داری یه 
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ام را جدی گرفت،  شود، انگار او که بیماری دفعه چه دورم شلوغ می یک 

  بقیه هم به تالش افتادند. 

  پایین... رعنا صبحانه خورده؟ میامکم دیگه  _ بدتر از اینم بودم، یه 

  _ نعم.

خواهم حاال که اولین بار ترسم او هم بگیرد، اما نمی ام و می سرماخورده

  و را کنارم دارم پسش بزنم. است ا

باال... انگار فقط برای   امو بدم، می_ میالد اومده، این کیکای تو یخچالت

  کیک یخچال گرفتی... هیچی داخلش نبود.

ام، پوست لطیف و موهای  محو صورت ظریف و زیبای رعنا شده 

  خورد، مادر و دختری! مادر و دختر...مجعدش، نگاهمان درهم گره می 

  ا! تو مریضیت رفت...؟ من و اَبی با تو بمونیم؟_ اُم

  کنم. اَرکان رفته است.صورتش را نوازش می 

  _ یه راز بهت بگم، رعنا؟ به کسی نگو... فقط من و تو...

تر است از  ها بزرگدهد، کودک است اما نگاهش انگار سالسر تکان می

  های خودش. تمام همسن

  تبهت فکر کردم، من... خیلی دوست _ من همیشه عاشقت بودم... همیشه

دارم... یه چیزی همیشه یادت باشه... حتی وقتی خیلی مریض بودم،  

  دوستت داشتم... الن و بعداً هم دوستت دارم.
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گویم تا برایش بماند به یادگار، اگر بزرگ شد و  شاید یادش نماند، اما می 

بود گرفتن خودم از  یادش بود که رهایشان کردم، شاید بفهمد از سر عشق 

  او.

  _ دایه گفت، تو من رو دوست داری... اَبی هم گفت.

اند باشم، هایی که در نبودم او را برایم حفظ کرده گزار همه  آن باید سپاس 

های تلخی که برای دور کردنش زدم، با درد و  اَرکان! با تمام آن حرف

گونه  توانست این می آورد، تنهایی که به او دادم... بغض گلویم را درد می

های پشتم را مرمت  چیزی، هرکسی به نحوی سعی کرده پل نباشد، هیچ 

  کند. 

_ رعنا...! میای بریم پایین شیر و کیک برات درست کردم، باقلوا هم  

  داریم.

  حضور تهمینه را حس نکردم. 

_ خاله، استراحت کن... پسرا اومدن... آقای اَرکان هم صبح تحویل گرفتن  

  چی رو... پایین مرتبه.همه

  خزد.کند و رعنا از آغوشم بیرون می دست دراز می

  _ کی فرصت کردین دوست بشین؟

  رود.شوم، سرم گیج میاز جا بلند می 

کردن... _ صبح بود که با شوهرتون اومده بودن پایین داشتن کمک می 

  خیلی شیرین و قشنگه دخترتون... کپی خودتونه.

@Vip_Roman



شوم، جوراب اش آشناست، تازه متوجهش می پشمی سارافون قرمز

های من های روی موهایش... لباس شلواری خالدار سیاهش، حتی آن پروانه 

ها را نگه داشته و حاال  همه سال مادرم آن آید، این است. اشک به چشمم می 

  تن دخترم است.

  _ اُما؟! برم؟

ست. مثل  خندد. جدیزند، نمی گیرد. رعنای من انگار لبخند نمیاجازه می

هایمان برده...؟ حرفی که های من. یعنی خنده را حال من از لباین سال 

زد. »حال بد ما، حال خوب و خنده و شادی رو از همه  سیمین می 

  گیره.«می

  _ برو، عزیزم.

دانم کمی دیگر سوزش معده بعد از خوردن دارو بدون دهانم تلخ است، می 

  خواهم حالم بد باشد. نمی برد،  صبحانه امانم را می 

  مرغ، قهوه، شیرینی.کم تخم_ بیا برات صبحانه درست کردم... یه 

شوم. انتظارش را نداشتم باال  از دیدنش در آشپزخانه  کوچکم بهت زده می

  باشد، آن هم با صبحانه.

  _ کی فرصت کردی...؟ دستت درد نکنه.

داغ. نگاهم به چشمان سیاه  مرغ با کره، شیرینیبوی نان فانتزی تازه، تخم 

هایی شود. خیلی سال است که محرومیم از هم، غریبه و درخشانش قفل می

  آشنا.
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تونستم با شما باشم و... نبودم... حالم خوب همه مدت می _ متأسفم که این 

  نبود... هنوزم نیست...

 چکد یا سرعت او در بغل کردنم... دانم اشک زودتر از چشمانم می نمی 

که  موندی... من متأسفم که با این تونستی، زهرا، وگرنه حتماً می ی _ نم

خاطر مادرم زجر کشیدم نتونستم بفهممت... من ابواحمد رو  ها بهسال

منیر با همه  مهربونیش...  و نداشتی... حتی ماهکس رداشتم... تو هیچ 

  زهرا؟

  برم. نگاهش غمگین است.سر عقب می

بندازی برای این نبود که اون رو بیشتر  _ اگر نگذاشتم بچه رو 

وقت بردی دیگه هیچ خواستم... چون... اگر رعنا رو از بین میمی

بخشیدی... من بستریت نکردم که از  و نمی وقت خودتنداشتمت... هیچ 

رعنا محافظت کنم... خواستم تو رو از خودت حفظ کنم، عزیزم... من از  

  نبودنت همیشه وحشت داشتم.

  کند.کنم کمی لبم به لبخند کش بیاید، اما بغضم باز سر باز می سعی می

تون خنده  _ مهم نیست... الن خوشحالم که رعنا هست... ولی... من از همه 

خنده... تو خوشحال نیستی،  و خوشحالی رو گرفتم... کسی اطراف من نمی 

  رعنا... مادرم...

  کند.و نگاهم می گیرد، رو در راش صورتم را می های مردانهبا دست
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_ احمق نباش... تو دلیل شادی ما بودی... بازم هستی... کمی صبر کن...  

 خندیم... به ما فرصت بده کوتاهیامون رو جبران کنیم... تو بخندی ما هم می 

 

  اَرکان

  

هایمان اش برای آن نادانسته گویند زندگی دشوار است، اما دشواریمی

خواهیم با سماجت به خواهیم خودمان به دانستنش برسیم، می است که می 

توجهی کنیم و بگوییم باید خودم تجربه  زنند بی تمام کائنات فریاد می  آنچه

  کنم. 

  .ندید گرفتم اش را دیدم وریختگیهمبارها گفت که حالش بد است، به 

بودم، نقش یک پدر و  که باید مثل یک دوست کنارش می درست وقتی

شدم از آرام نزدیکش می شوهر را به خود باوراندم. آن زمان که باید آرام 

هول و والی از دست دادنش، او را مورد هجوم قرار دادم. تمام مدت  

را را  سرلوحه  عالقه و عشقم احساسات خودم بود. خودخواهانه، من زه

که دو  اش فهمیدم؛ وقتی ندیدم و این را دیروز درست جلوی در خانه

که مردی همکارش با تمام خستگی روزانه اولویتشان او بود، درست وقتی 

ها عشقش را که سالدانستم، بدون آن مثل علی را که رقیب عشق خود می 

های به رخ بکشد مثل یک دوست کنارش بود، دستش را گرفت، آدم 

کردم ش را بسیج کرد تا حال او را دریابند و من تمام مدت فکر می اطراف
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مگر چه کم گذاشتم؟ اصالً او لیاقت تمام محبتم را ندارد. او، من و بچه را  

خودخواهانه رها کرد. اما دیگران غیراز من بودند، حالش را فهمیدند،  

ه بدترین  اش... امتحانمان را بزهرای من را حفظ کردند... من... و خانواده 

  کنم هرگز بتوانم خودم را ببخشم.شکل گذراندیم و فکر نمی 

  خوری...؟ خسته شدی._ قهوه می 

کنه، با خامه که هرگز  _ قهوه و کیک خیس، پیشنهادیه که یه مرد رد نمی 

  کنه.رد نمی 

آید. بوی  حرف میالد پشت صندوق می رود، بی به آشپزخانه  انتهایی می 

روم. آن  سرش میشود. پشتمختلف باعث سردرد میقهوه و عطرهای 

شد برای درست  جای مخصوص شن داغ را اولین بار که دیدم باورم نمی 

  کردن قهوه باشد. ابتکارش عالی بود.

_ بشین، برات یه مخصوص پر ادویه مدل خاله بدم... این شن رو شیبان 

  آورد... فکر کن...! خاله گفته بود فقط شن جزیره.

کنم، به چیزی  شوم. به آورنده فکر نمی خندد و من محو آن خنده می می آرام 

  که خنده را روی لبش آورد، خاطرات جزیره.

  _ میای با هم بریم مضیره؟ 

  کند، اما اگر خوشحالش کند، چرا که نه.شوکه نگاهم می 

  ریزی الکپشتا تموم شده... باید ساحل خلوت باشه._ واقعاً...؟ فصل تخم 
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های مختلف، یک تکه  گذارد، یک بشقاب شیرینی قهوه را جلویم می  فنجان

  کیک با خامه. 

_ فقط بگو کی بریم...؟ دوست داری با قایق خودت بریم...؟ حتی یک بار  

  هم سوارش نشدی.

  آید. اما شاید حالش بهتر شود.دانم از آب بدش می می

  _ فکر کنم رعنا هم دوست داشته باشه... سرد نیست؟

  های این فصل فکر نکرده بودم.طوفان  به

بار دیگه گی، فصل مناسبی نیست. با هواپیما بریم، بعد یه _ راست می

  تابستون با قایق.

خواهد برود لبخندش را  دهد، در فکر است، وقتی میوقتی سر تکان می

  بینم.می

  _ زهرتی؟!

  شود.گردد. یخ نگاهش انگار دارد آب میبرمی 

  _ بله؟

  ای ناهار دیروقت، یه ساعت خالی کن..._ بر

توانم دوستش  وقت نمی که هیچآید، با این زمینه می صدای علی در پس 

  بدارم، اما برایش احترام زیادی قائلم.

  _ با اجازه.

  آید.اول صدا بعد خودش می 
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  _ تو مگه سرما نخوردی...؟

برای دست دادن شوم و افتد. به پایش بلند میچشمش تازه به من می 

  کند. قدم، رد نمی پیش 

  اندازه  کافی اَرکان این کار رو کرده._ خوبم... گیر نده به من، به 

  رعنا را به خانه  مادربزرگش فرستادم، اما قانع نشد بماند و استراحت کند.

  ساعت دیگه استراحت._ نیم 

ویزه   که دیشب گفت را آشود. چیزیمخاطبش منم. از کنار علی رد می 

  ام. گفت: گوش کرده 

شه، نیاز  کنه، لوس نمی کنه، ناز نمی گه حالم بده؛ شوخی نمی »اگر می 

  نیست کار خاصی کنی، فقط در سکوت کنارش باش.«

  او فهمید و من نفهمیدم.

  قدر خوب ندیده بودمش._ تو این مدت این 

  ریزد.برای خودش از دله  روی شن قهوه می 

کردم دینت به گردن من بیفته... اگر تو و بقیه  وقت فکر نمی _ هیچ

  و داشتیم یا نه.دونم امروز من و رعنا اوننبودین... نمی 

  

  بگیر بخواب، اَرکان... دیشب نخوابیدی.  میاد_ تا غذا 

هایم بیش از  تواند جز روی او جای دیگری باشد، دلتنگی دیده نگاهم نمی 

  کند داخل سبدهای حصیری. آماده می های شکالت را این است. بسته 
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  شه کمکت کنم؟_ می

  خندد.آرام می 

  _ قول بدی نخوری اینا رو، چرا که نه.

دانم چه چیز خوشحالش کرد، نمی اولین ولنتاین، حتی فکرش را هم نمی 

ها  ترین کند، قطعاً طال و جواهرات و ملک نیست، زهرا با سادهمی

  تر است.خوشحال

  خورمشون.م بدی نمی _ به منم سه

  گیرد.سمتم می یک بسته شکالت تلخ را به 

  _ بیا باز کن با هم بخوریم... لیاقتش رو داریم.

دارد، دوری  ست این آرامش. باید بدانم چه چیز آن را نگه می حس خوبی

چیند، از هر بسته  کنم چگونه می چندساله؟ یا تغییر رفتار من؟ نگاه می 

های قرمز پاستیلی و  عروسک خرسی کوچک، قلب گذارد، تعدادی را می 

 شکالتی...

_ بذار بعداز ناهار... یادت باشه یکی از اینا رو برای مامانت ببریم، رعنا 

  عاشق شکالته... شیخ خالد همیشه تو جیباش برای اون داره.

ام را  افتم، دیشب برایش پیام دادم کنار زهرا هستم... گوشییاد پدرم می 

  آورم.درمی

  _ میای با ابواحمد حرف بزنی؟

  گزد.گیرد، لب می اش رنگ می گونه 
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  _ حاال نه... بگم چی...؟ سه سال...

ام درحد نوازش هم  کنم، عجیب تمایالت مردانه اش را نوازش می گونه 

  کند.شود، فقط نگاه کردنش هم دلم را شاد میارضا می 

نظرم  همیشه مقصر بودم نه تو... به _ نگران نباش... تو چشم ابواحمد من 

  بازم حق با پدرم بود.

کشم... اَرکان...! من  _ به من چندبار زنگ زد... جواب ندادم، خجالت می

  دادخواست طالق دادم...

دهد. مادرش گفت این کار  آید، نگاهش را به سبد مییک لحظه نفسم بند می 

  قدر سریع باشد.این کردم خواهد انجام دهد، اما فکرش را نمیرا می 

  دانم باید چه واکنشی داشته باشم.زند، نمی مغزم یخ می 

  خوای ادامه بدیم... زهرا؟_ من فکر کردم... می

هایم انگار فشارخون پمپاژ شده را  رود، گوش ضربان قلبم باال می 

  شنوند.می

  از اومدنت بود..._ قبل 

  _ حاال چی؟

کند، به  را به خودش امیدوار می چشمانش برق خاصی دارد. کمی دلم 

  ماندنش.

  که بخوای بزنی زیرش..._ برنامه ریختیم بریم جزیره... مگر این 
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کشم، اما یادم توجه به سبدهای شکالت او را به آغوش می اختیار بی بی

افتد بهتر است فاصله را حفظ کنم تا وقتی خودش اجازه دهد. اما دل  می

  خورد.یی برنمیاست، یک آغوش که دیگر به جا

  دونی چقدر سخته بدون تو بودن؟دونستی...؟ می _ تو زندگی منی، می

خندد، زنانه و پر ناز. زهرای من برگشته است، دُّره دیگر نیست که  می

آید، دختری که از  ای به ذهنم می کرد... لحظه نقش زهرا را بازی می 

اش را  پذیرفت. پیشانی جزیره همراه من شد، دُّره بود نه زهرایی که من را  

 بوسم، فقط رفع دلتنگی. می

 

  زهرا

  

ام، این  ها کنار من هستند، رعنا و اَرکان. زود بیدار شده او کنارم است، آن 

خاطر داروها من همیشه فهمم، غیراز این به ها میرا از خواب عمیق آن 

اند  رفتهاز من به کافه که آن دو در این هفته قبل شوم، درحالیدیر بیدار می 

  ها خانه را پر کرده.و بوی قهوه  آن 

ست. یک تخت کوچک دیگر به خانه اضافه شده کنار تخت من، حس خوبی 

تر است از آن خانه  لوکس و بزرگ.  سی وچند متر سوییت برایم جذاب 

خواهم بلند شوم و کتری را بگذارم، روز جمعه است و امروز تا می

ه  اتصال او با من است تکان  نزدیک ظهر استراحت. دستی که نقط

@Vip_Roman



پرد، من را انگار کند و از جا میسرعت چشم باز میخورد، به می

  بیند.نمی 

  _ زهرتی...؟!

کشد هوشیار آورد، طول می وحشت صدایش عجیب بغض به گلویم می

  شود.

  جام._ این 

ای بعد دوباره سر روی بالشت  نشیند. لحظه نگاهش با ترس رویم می 

خواهد آن ترس را هضم کند. بلند  گذاشته چشم به سقف دارد، انگار می

  گذارد.شود و آرام رعنا را جای خودش می می

  _ پیشم بخواب، جایی نرو... لطفاً.

ها، برای  واسطه کنارم است، بعداز سالکشم، حاال بی من هم دراز می 

گاه لرزانم را  گردانم نکند. رو برمی اولین بار و باز بغض انگار ورم می 

  دارد.نبیند، محکم میان سینه و بازوهایش نگهم می

  از من از تخت نرو._ بخواب، قبل 

دانم آن صبح که بلند شد و من را ندید و جای من لرزد. نمی صدایش می 

  فقط یک یادداشت بود که گذاشتم.

  »من رفتم، برای همیشه«

مروز وحشت کرده بود؟  داند آن صبح چگونه بر او گذشت. مثل او خدا می 

که بیرون بیایم از تخت، اگر بیرون  از آن مردی که هر روز صبح قبل 
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کرد تا زهورش با دهان ای شکالت شیرین می آمد، کامم را شده با تکه می

  های بعد را چگونه گذراند؟تلخ صبح را آغاز نکند. آن صبح و صبح 

  بخشی...و نمی _ گفتی من 

  برای رها کردنشان.

  اه خوردم... تو ببخش._ ک

  گیرد.ام می از اصطالحش خنده 

  شه بریم صحرا...؟ توی چادر، با... خانواده  تو؟_ بازم می

  _ حتماً...

  فهد... خوبه؟_ ام

خواهم شروع کنم، باید خودم را میان جریان زندگی او بیندازم، سخت می

  است اما شاید بشود که من هم کمی روی پا بایستم. 

خوبه... فهد خوبه، هنوز عاشق سعید، اما آمادگی جراحی نداره...  _ 

زودی  کنه... احمد... به خاطر اون تعلل می دونه، فهد بیشتر به ابواحمد می 

  شه...باز پدر می 

چرخم، باورش سخت است همه  اخبار یک طرف، آن  شوکه از خبرش می

  مرد دیوانه طرف دیگر.

  ه...؟ اَرکان؟!_ نذاشتی که به رعنا نزدیک بش 

  هنوز خاطره و وحشت مرگ دلباز در خاطرم است. 
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چشمانش هنوز بسته است، یعنی امید دارد بگذارم بخوابد؟ ریش همیشه  

  کند.خندد اما چشم باز نمی کشم، می مرتبش را می 

  _ فقط یک ساعت بخوابم بیشتر.

  ترسم، اون خطرناکه..._ بگو... از احمد می 

م شوک آن دعوا با ابواحمد چقدر درحال خراب من کردهمیشه فکر می

تأثیر داشت؟ آن روز از اَرکان هم ترسیدم، زندگی بعداز جزیره برای آن  

های افتاده بیشتر شبیه یک سفینه  شهربازی بود، ضربه دختر غریب

  ها...ها و خواب احساسی، اتفاقات و تمام آن ترس 

اون عاشق رعناست... و _ سرش به زندگی خودش گرمه، زهرا جانم... 

، هرچند خودش آمد برای بردن من... ولی... اداز من هنوز خوشش نمی

ها کم مون هستم... به احمد این سالبگذر زهرا... من مراقب تو و خانواده 

  سخت نگذشت...

چشمانش به سیاهی شب است و نگاهش پر از محبت، موهایم زیر 

نوازش بیشتر. درونم آرام است. دنیا هم کنند برای تابی میانگشتانش بی 

  انگار ساکت. 

ها و های محکمی داریم... کینه ها ریشهها فکر نکن... ما عرب_ تو به این 

ها بزرگ شدیم... اما  هاست با اینها و قرنتری هم... قرنهای محکمعشق

دغه   ها دغکنم... بگذار این ها جدا میمطمئن باش تو و رعنا رو از این کینه 

  جور بیشتر حس مردانگی دارم.من باشه... این 
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هایش حس شیرینی  کارد. حرفام می ای روی بینی خندد و بوسهآرام می 

گوید آدمیزاد هم نیاز به یک فیلتر دارد، که نگذارد هر  دارد، دکترم می 

ست که ایچیزی عبور کند، افسردگی اما مانند فیلتر کثیف و چرک گرفته 

کند، حتی  ات می فکر تازه بیاید و نه فکر سیاه برود، خفهگذارد نه نمی 

گذارد جایی را ببینی، فیلترهای چشم و گوش و ذهن... افسردگی همه  نمی 

  کند و کثیف...را سیاه می 

  کنی؟_ به چی فکر می

  پرسد. ام می سؤالی که این روزها هربار سکوت کرده

کنه...  و بهتر می خوبه چقدر حالمکه این حرفا و دلداریا وقتی حالم _ به این 

  ولی وقتی خوب نیستم انگار... کر و کورم، اَرکان.

کنه؟ گریه؟ داد و بیداد؟ سکوت...؟ بیا بهش فکر  _ اون وقتا چی بهترت می 

  کنیم، براش برنامه بریزیم... هان؟

کرد؟ آن فکرهای خودکشی، آن  واقعاً این مدت چه چیز حالم را بهتر می 

ها برای ترک کردن  ز حس گناه و درد، آن عذاب وجدانافکار پر ا

زد، از اَرکانی که  هایی که درونم فریاد می خانواده، رها کردن رعنا... خشم

من را نفهمید، از مادری که همیشه همراه بود، اما او هم تهش جانب رعنا  

کردند حاصل خوشی  هایی که فکر میو اَرکان را گرفت. خشمگین از آدم 

هایی که من را الیق مردی مثل اَرکان که شاهزاده  رویاهای ت، آدم زیاد اس 

دانستند. خشم به خودم، خشم و دیگران بود و من رهایش کردم، نمی 
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هایی که دیده و ندیده باعث شدند من از آن دایره  امن و  عصبانیت به آدم 

ام به یک گرداب سیاه پرتاب شوم، مقصر دانستن خودم برای  آرام زندگی 

تخاب اَرکان، مقصر دانستن او برای این سرنوشت... و من همه را  ان

  کند.دهد... سکوت میگویم و او گوش می می

قدر که _ زهرا...! فقط یک چیز رو بدون... من دیدمت، عاشقت شدم، اون 

ای خواست، من  دستت آوردم... اما... زندگی چیزای دیگه خواستمت و به 

حد پیش بره... واقعاً تقصیری نداشتم.  تااین  های قدیمیکردم کینه فکر نمی

کرد... اما قدر که فکرمون کار نمی ها شوکه بودم، همه بودن... اون من هفته 

قدر خودخواه و  خواستمت ولی اون وقتی پیدات کردم، هنوز عاشقانه می 

دلتنگ بودم که نفهمیدم زهرای من نیستی... فهمیدم، اما خودخواهی و  

کنم و آرام باشم... تو دُّره بودی، نه زهرا... زهرا  ترس نگذاشت گذشت 

بود که اَرکان رو دوست داشت، نه دُره... این مدت هنوزم خودخواه بودم و  

عاشق... ولی الن که هستم... دوستت دارم، دیگه برای خودم فقط  

خوامت... دیر فهمیدم... این چند روز خیلی بهش فکر کردم... من  نمی 

ای رو تبدیل به زهرا کنم... من به تو فشار آوردم... به دُّره خواستم دُّره می

  خاطر...ای رو دوست داشت، اما به که مرد دیگه 

  آیم. کالفه از این سوءبرداشت.از آغوشش بیرون می 

وقت... شیبان مثل طنابی  وقت عاشق شیبان نبودم، اَرکان... هیچ_ من هیچ 

سیه که دُّره رو نجات داد، من  شه... شیبان کبود برای کسی که غرق می 
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ها من تنها کسی بودم که اون  قدر زود جدا بشم. ماهخواستم اون فقط نمی 

فهمی...؟ شیبان ذاشت، اَرکان... شیبان مادر و پدرم بود، میوقت براش می

خانواده  من بود... تو اومدی، مادرم اومد، جمیله بود... شما همه  

و انگار از بغل مادرم کشیدین  گیرید... منو بخواستین کل خانواده  من می

  چیز، از بین رفت...بیرون... امنیت، محبت و آرامش و همه 

چسبد و آن نگاه مظلوم و  شود، به اَرکان میرعنا از بلندی صدایم بیدار می

   کند. ام می ترسیده که به من خیره است خفه

ام کند، انگشت خواهد خفهروم. بغض و خشم هنوز میاز تخت پایین می 

  ام سمت اَرکان است.اشاره

ای رو  وقت حق نداری بگی من مرد دیگه وقت... هیچ_ دیگه هیچ 

  خواستم... لطفاً گند نزن.می

روم، با پدرش  شود، اما سمتش نمی دخترم از من ترسیده، قلبم فشرده می 

  اندازم. قطرات آب رویشود. خودم را داخل حمام کوچک اتاق می آرام می 

  هایم را بپوشاند.هق آورد، اما بعید است بتواند هقتنم، آرامش می 

  _ زهرا! 

صدای دلبر کوچک این روزهایم است، دخترم که با دستان کوچک و  

ظریفش این چند روز بارها من را از دروازه  جهنم دور کرده نامم را  

  گوید. با آن تلفظ شیرینش مثل زهرا گفتن اَرکان.می

  _ جانم؟
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  من هم حمام... الی هم بیارم؟ _

  عروسک کودکی من.

  شه... خودت بیا._ الی خیس می 

چیزی به این سرعت نتوانسته  شود... با رعنا... هیچحالم با او چه خوب می 

زیر، اَرکان خوب فهمیده که او  من را آرام کند. لباس به تن ندارد جز لباس

  تواند آرامم کند. می

  بیا.و بغلت کن... _ من

دهد و من اجرا  گیرد از این لحن کودکانه و جدی، دستور می ام میخنده 

بوسد هردو خیس آب  آویزد، صورتم را می کنم. دست دور گردنم می می

  شویم.می

  _ اَرکان اذیتت کرده؟

کنم، انتظار چنین سؤالی را از او ندارم، هنوز زبانش  متعجب نگاهش می 

  کامل است.کامل نشده، ولی سؤالش 

_ اَرکان نه رعنا، بابا. بابات اذیتم نکرده. اون مرد خیلی خوبیه. همیشه 

  یادت باشه. هوم؟

که انگار  کشد جوریدوش می مادر را به کدام پدری سه سال کودک بی 

  هست، که نفهمد مادر رهایش کرده؟ 

  _ دوستت دارم، مامان.
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هایم نیز  نگار استخوان انداختمش… ااگر دستش دور گردنم نبود شاید می 

گیرد. سرش را روی کنند، تا پی وجودم درد میاش صدا می از درد جمله 

پیچد، تن  ام زیر آب گرم دورش می زده گذارد. دستان یخ ام میشانه

  بوسم.اش را می کودکانه 

  دونستی؟_ منم خیلی دوستت دارم، رعنا. همیشه داشتم، می 

های  شه، زهرا! نسل نده یک مادر می »محکم باش، برای دختری که در آی

 گیره.« بعدی با تو شکل می 

فهمم ام، حال می ای که دکترم گفت وقتی از رعنا گفتم و عالقه دقیقاً جمله

منیر، او هم اشتباه داشت، اما  یعنی چه. محکم بودن یک مادر؛ مثل ماه 

بهترین مادر دنیاست. محکم بودن نه فقط برای خودم، برای دختری که  

شود و معشوقه. دختری که قرار است روزی عاشق شود. اگر ادر میم

  حاال وا بدهم کار چند نسل تمام است.

  هایش روی تخت است. کنم. لباس تنش را خشک می 

  _ متأسفم.

گیرد، بوی خوبی دارد. لیوان را  سمتم می یک لیوان شیرقهوه را به 

  پیچد. گیرم. حوله را دور موهای رعنا می می

  نظورم اونی نبود که فکر کردی._ م

های رعنا را تنش  کند، لباس گرمای ماگ شیرقهوه دستان سردم را گرم می

  دزدد. او بهترین پدر دنیاست.کرده و به بهانه  او نگاه از من می 
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م، تو  که واقعاً کجای این رابطه کنم، اَرکان؟ ایندونی به چی فکر می_ می

بخور دردتونم برای شما به قعاً چقدر مینظیری هستی، من... واپدر بی 

  باشم؟

  خواهد چیزی بگوید ولی حرفم تمام نشده. می

تونم با درد نداشتنتون کنار بیام، ولی  _ صبر کن، هنوز دیر نیست. من می 

تونم مثل  ریزه، می هم میکه حالم بهبا درد غمگین کردنتون نه، با درد این 

تونم دووم بیارم،  تون بدم. با اینا نمی عاطفه بشم و آزاریه غریبه  بی 

تونین داشته  اَرکان... شما نهایت یه زندگی بدون من ولی جدید رو می 

دم که گاهی بهتون می باشین، هروقت خواستین بیاین، ولی با عذاب چیزی

  شه برام.تر میچی سختهمه

دهم. شده کنم اشک نریزم، بغضم را قورت می با نوشیدن شیر سعی می 

ست راهی را پیشنهاد کنی و در دلت دعا کنی که نپذیرد؟ با دست پس  ا

داند که چه سخت کس قدر من نمی کشم، چون هیچ زنم و با پا پیش می می

  خواهد بود.

  _ رعنا! برو تخم مرغ و ژامبون برات روی میز گذاشتم بخور.

  شود. ام محکم می کنم، دستش دور شانهاش را کنارم حس می سنگینی 

وقت و زدی، من هم شنیدم. بلند شو بریم صبحانه، دیگه هیچحرفات _

خوام دور و بر من و رعنا نباشی. اون درخت رو یادته...؟ خشک بود،  نمی 

خواستی نقاشیش کنی؟ اما دلت به خشک کشیدنش رضایت نداد، نقش  
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کنیم، کامل،  زندگی بهش زدی، زهرا؟! ما با هم اون رو درست می

و بدون زندگی باشی. من همیشه گفتم که تو زندگی منی،  گذارم خشک نمی 

این مدت هم خطا کردم. مثل یک بزدل و حسود رهات کردم... زندگی ما 

  تونیم بگذاریم از بین بره.بار داده، میوه داده، نمی 

نشیند و  رود، روی پایش می شوم که به آغوشش میدرست مثل رعنا می 

پیچم، آرامشی دارد این آغوش  دورش میگذارد. پا به اش میسر روی شانه

  ام.دانم چقدر او را کم داشته و حاال می 

  وقتی نبود که..._ اَرکان! همیشه دوستت داشتم، هیچ 

  گذارد حرف تمام کنم.کند. نمی موهایم را نوازش می 

ای از من پیش  دونم، یادته گفتم ابواحمد چه گفت...؟ نیمه _ هیششش... می

  هست، تو امانتدار منی، زهور اَرکان.تو امانت 

  

  .............. چندین هفته بعد

  

  _ خوابید؟

کنم و آن حجم وسایل روی میز. مته  تراش  اش نگاه می شدهبه انگشتان سیاه 

  دانم مشغول کار روی کدام طرح است.گذارد، هنوز نمی را روی میز می 

زدم، کارها رو تحویلشون  میالد حرف می_ خوابیده بود. داشتم با تهمینه و  

  دادم صبح، یه مدت با هم باشیم، کافه همیشه هست. 
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کند. دستان سیاهش را نادیده  شود و آغوشش را برایم باز میاز جا بلند می 

کند  اش. صبر نمیگیرم، مهم آن سینه  پرمحبت است و بازوهای مردانه می

فشارد به رساند و تنگ میا می ام برسم، خودش رجای اصلیکه با ناز به 

  اش.سینه

دونی چه حسی دارم وقتی تو تنها _ بد معتاد شدم به این تن، زهرا! می 

  جواهر زندگی منی و در دست من؟

داند من چه اعتیادی شود. نمی اش خفه میخندم که همانم درون سینه آرام می 

مان را یادم نیست،  نهگذارد. آخرین بوسه  عاشقاام، شرم نمی به او پیدا کرده 

ها کنار هم بودن و نقل مکان به یک  کدام سال بود و کجا. هنوز بعداز هفته 

آپارتمان کوچک نزدیک کافه، به خودش اجازه نداده چیزی بیشتر از یک  

  دوست و عاشق باشد.

  شوم.گیرم و به چشمانش خیره میکمی فاصله می 

و از  ! نکنه این مدت توانت کنی زیادی قدیس موندی، اَرکان؟_ فکر نمی

  دست دادی؟

ام. ابرویش باال  فهمد چه گفته کند، انگار تازه می زده نگاه می یک لحظه بهت 

  رود.خندد. انگشتانش میان موهایم می تر از من می پرد و بعد آرام می

  خورم، زهرتی! من مرد صبوری هستم...و نمی _ دیگه گولت 
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شناسمش که بفهمم چگونه مثل  قدر میگیرد، اما آن از من فاصله می 

دود،  گیرد و خون به صورتش می هزاران بار دیگر نفسش ریتم می 

  خواهد لرزش دستانش را از شدت هیجان مخفی کند.می

  _ یعنی تمایلی نداری...؟ خب من برم برای خواب حاضر بشم.

،  شود. حق داردآید و بعد متوقف می سمتم می بینم به از گوشه  چشم می

  ترسد دوباره تکرار شود.دانم که می می

موقع هم مشکل، رابطه  بین ما نبود، اَرکان! همیشه تو رو با رضایت  _ اون 

کامل خواستم... فقط آمادگی اتفاقات رو نداشتم، اون جشن، حرفای مامانم 

حیوون بیچاره،   درباره  حاملگی، دعوات با پدرت، اون کار احمد، اون...

 ما واقعاً عالی بود.  اَرکان! رابطه  

 

  اَرکان

  

آید شب زیاد بیدار بماند، اما برای من حتماً به خواب رفته. کمتر پیش می 

گذارد نزدیکش  ست که نمی خوابیدن با فکر او سخت است، ترس! چیزی

چون یک تشنه، انتظار سیراب شدن دارد. که روح و جسمم هم شوم. با این 

سم، چیزی  تراند. اما می دانم رضایت دارد بیشتر به تقال افتاده حاال که می 

های گذشته تمام مدت  مثل یک اضطراب وجودم را احاطه کرده، این هفته 

که دکترش گفت؛ باید  ام. چیزی تک رفتارها و کلماتم تمرکز کردهروی تک 
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هر دوی ما تغییر کنیم، باید بپذیرم که زهرا همیشه در پرتگاه 

ت  ست، باید تمام رفتارهایم را مدیریت کنم، او هم. این مدافسردگی

دهد، فکرهایش های دکتر را انجام می اش زیاد بوده، همه  توصیه همکاری

گیرم و  گوید. من جدیشان می را هرچقدر هم دردناک و غیرواقعی باشد می

جا قدر که بدانیم چه چیز فکر او را به این زنیم، آن اش حرف می درباره

، گاهی ستگوید؛ افسردگی ناشی از تفکرات منفی هدایت کرده. دکتر می 

ای شوند که هیچ هوای تازه قدر کثیف و گرفته میفیلترهای ذهن زهرا آن 

دهند، باید کمکش کنم آن را تمیز کند، نفس بکشد. رعنا اما  را عبور نمی 

زبان و عاقلمان که بیشتر از کلید اصلی این در بسته است، دخترک شیرین 

د مادرش ترکش  فهمم وقتی پدرم گفت نگذار بفهمفهمد. حاال میسنش می 

  کرده و برایش او را خوب و عالی نشان بده یعنی چه. 

برم، زهرا هنوز  ام را به دیدنش میدلم برای پدر تنگ شده و فردا خانواده 

تر از برنامه   داند و بعد جزیره... هرچند دیرتر از قولم، اما طوالنی نمی 

  قبلی خواهد بود.

  _ نمیای بخوابی؟

  های کار فقط.ارم. چیزی به پایان کارم نمانده، نگین گذسمباده را کنار می 

خواب حریر سفیدرنگش با آن موهای مجعد و بلند، عجیب به او  لباس 

رنگ  هایش سرخآید. این دختر قصد به یغما بردن وجودم را کرده؟ لب می

  کند. باید آرام باشم.و دلبرانه از هم باز شده و نگاهش جادو می
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  قرص نخوردی؟ _ نخوابیدی؟ تو مگه

  خوای دیگه؟ نکنه...و نمی _ من

شوم، افکارش باز منفی شده، چشمانش نمدار  اش بلند می از ادامه  جمله قبل 

  است.

  شه، زهرا؟ خوامت؟ مگه می کنی نمی_ فکر می

کردم حالتش دلبرانه است. او  ایستد. اشتباه کردم که فکر میرویم می روبه  

  از غم دارد.   گریسته، زهرایم نگاهی پر

قدر فکر کردم و گریه کردم  _ خودت برام توضیح بده، اَرکان. تا الن اون 

خاطر و نبخشیدی؟ مگه نه؟ اومدی به که تهش گفتم از خودت بپرسم... من 

  رعنا؟ 

کشم تا آرام باشم. باید دوست داشتنش را نشان دهم، کالم  نفس عمیق می 

چو کودکی میان  کنم، هم دش می کند. از روی زمین بلنگاهی کفایت نمی 

برمش، روی تخت کنار خودم،  افتد. به اتاقمان می هق می آغوشم به هق 

  شود عاشق او نبود؟شود در آغوشم. مگر میمچاله می 

و نتونستم ببخشم. رعنا حاال بدون من و  _ به من نگاه کن، زهرا. من خودم 

ن عاشق زیاد داره  تونه زندگی کنه؛ پدرم هست، مادرت هست، اوتو هم می 

  مراقبم زیاد داره... به من فکر کن که فقط تو رو دارم، عزیزم.

خواهم نوازشش کنم، اما دستانم کثیف است. آید. می لبش به لبخند کش می 

  خندد. بیند، آرام میخواب می میان روشنایی چراغ 
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  کنی؟ و هالک می دونی داری منخندی؟ می _ حبیبتی! به چی می 

کنم،  هایش را با پشت دست پاک میزده نیست، اشک اله و غم دیگر مچ

  گیرد.انگشتانم را به بازی می 

  کنی؟ شن خوشم میاد، چی درست می_ وقتی سیاه می 

  _ یک سرویس جواهر سلطنتی، سفارش یک شاهزاده برای نامزدش. 

  رود.ابروهایش باال می 

  شناسیش؟ی _ انگار داستان قدیمیه، شاهزاده... جالبه! تو م

  شود.شناسم حتماً شوکه می اگر بداند چه تعداد شاه و شاهزاده و ملکه می

جور طراحی کنم؟ جواهر باید به رنگ پوست و _ البته، اگر نشناسم چه

ساز، متفاوت هست با چشم و حتی لبخندش بیاد. برای همین یک کار دست

  کارهای دیگه.

  خوای بازم؟_ من رو نمی 

  کنم.ندد، اما من اخم می خبار میاین 

خوام، اما چیزی  _ جمله  بدی هست، زهور من. من همیشه تو رو می 

  خوام بیشتر از یک همبستری، بگذار هر دو هیجان رو تجربه کنیم.می

  نشیند، انگار تأثیر دارد حرفم.می

  _ واقعاً؟ مثالً یه جای رمانتیک؟ 

آغوشی که دیگر ضرری ندارد، یک بوسه،  گوید یک هم تمام وجودم می 

کدام  یک نوازش... دیگر نه نفس عمیق و نه پرت کردن افکار، هیچ
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های زنانه و پرعطشش من  شود، وقتی میان خنده پاسخگوی آن طلب نمی 

شده از جام  تر از یک مرد مست طلبد، و چه کسی ضعیفرا به مبارزه می 

ها دوری از  تر از یک عاشق پس از مدتتابه کسی بی عشق یک زن؟ چ

  شده؟ معبود  معشوقه

_ من رو لبریز کردی از خودت، به خودت محتاجم کردی، دردم شدی، 

  درمانم کردی، زهرا.

داند  شود و چشمش به اشک درخشان. خودش میلبش به لبخند گشوده می 

  پرستمش، تمامی او را.که می 

خواد امشب بغلم کنی، زهرا. کمی نوازشم ه دلم فقط می قدر دلتنگتم ک_ اون 

  کن... من... 

تاب نیستم، روح و جسمم  شکند، من به تن او بی ام میمقاومت چندساله 

وقت های اوست، طلب از سر انگشتان زنی دارد که هیچ طلبکار نوازش 

 فرصت صبورانه عاشق بودن را نکرد. 

های  افتد که مادرانه او، دلتنگ و یادم می ریزم، میان آغوش  باالخره فرومی 

 کنم. ای دور، از زهرا طلب میزنی را در گذشته 

های یک زن؟ و او  کدام مرد  عاشق است که روح نبازد به لطافت و مادرانه 

گرش. کودک  گیرد میان انگشتان معجزه چه ماهرانه نبض حیاتم را می 

رای روح دردمندم،  شود بوقت ضعف، میان آغوشش. مادر میشوم به می

شود آب بر روی آتش. ناز شود، می شود، عشق می مادر که نه، همسر می 
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خورم ها ناز کشند؟ و قسم می گوید مردشوم، چه کسی میکنم و نیاز می می

که مردها پر از عطش ناز کردنند برای یک زن، برای یک آغوش و یک  

  بوسه. 

  ت مثل یک بچه باشم. میرم، زهرا. گاهی بگذار کنار_ برای تو می 

های آرام و  بوسد. میان نوازش موهایم است یا آن زمزمه ام را می پیشانی 

  روم. نامفهوم به خواب می 

  

...................... 

پرد. حاال هر دو  شود، باال و پایین می زده میرعنا با دیدن فرودگاه هیجان 

ر برای بدرقه  منیر و زهیدانند مقصد کجاست، منصورخان و ماهمی

اند. قرار است بعد از عروسی محمود، برای یک مسافرت پیش ما  آمده 

  بیایند، برای تعطیالت عید. 

  کشم._ من از پدرت خجالت می 

کند. حداقل از مادرش  هنوز ننشسته، رعنا خودش را با شیرکاکائو خفه می 

را له   از بلند شدن هواپیما دست منتر است، که هنوز قبل در پرواز شجاع

  کند.می

_ اما فقط پدرم پشتت بود. از نظر اون، همه  ما مقصر بودیم و... حقم  

  داشت.

  ترسم. _ از حاال بگم من از احمد می 
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  برد تا روابط، حداقل معمولی شود. حق با اوست.دانم زمان می می

تونم  _ تو فقط از من بترس، فکر کن بعداز این همه سال دوری، چقدر می 

  اشم.وحشی ب

ام، روی بازویم هواپیما درحال بلند شدن است. حواسش را پرت کرده 

  زند.مشتی آرام می 

  _ وحشی رو خوب گفتی، بدهی زیاد داری.

  کند. ام می اش را ندارم. او همیشه شوکهانتظار همراهی 

_ من هیچ لوازم جانبی ندارم، گفته باشم، باز من رو محرومم نکنی،  

  و طلب دارم.بچه از ت ۱۰حداقل 

گیرد، خوب است کسی جز اش کل کابین اختصاصی را می صدای بلند خنده 

  ما نیست. 

  تا؟ با رعنا حساب کردی؟ ۱۰ !نفسی داریبه_ اعتماد 

دهم. خورشید از باالی ابرها به  هایش جان میاین روزها برای خنده 

زاویه با  های رنگی در همین تابد، روزی دخترکی با لباسصورتش می 

کرد، وقتی به او غضب کرده بودم. روزی تمام  عصبانیت نگاهم می 

های یک سفر را دستکاری کردم تا دخترکی را کنار خودم داشته  برنامه 

  کند.ام را پر از نور می باشم که امروز لبخندش زندگی 

 _ دوستت دارم، زهرا. بیشتر از اولین باری که کنارم نشسته بودی. 
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 پایان

 1399بهمن ماه 

 صباترک 

    قمصور و ارکان م،یترم   ل،ی سو یرمانها سنده،ینو

 

اما تغییراتی خواهد   رسهمیدر نشر علی به چاپ  به امیدخدااین رمان   

    تا با کیفیت تر باشه.داشت 

ی عزیز، این رمان و سایر کارهای من بدون پشتیبانی دوستانم  «خواننده   

 به پایان نرسید.» 

  

 .    یسندگینو  رکار د همراه، نیاول  و من زیعز دوست جانم، ایمح

 .  راستاریو  و سندهینو . ام یشگیهم  دوست و( یباران یبانو)ی محمد اکرم

    ن رما نیا  راستاریو واجانیش 

    و یعرب جمات مترجم  و دادن رو رمان  نیا  یه دیا  نیاول که  زم،یعز باران

 .  یعرب یبخشها در ارکان رمان مشاور

 .    من گرید یسنده ینو  دوست زمیعز  یدیام هیهان و

   

 ی همراه یبرا زیعز یه خوانند شما از  ممنون و

@novel_gamsor  سندهی نو تلگرام نکیل 
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@saba.tork61نستاگرام یا  نکی ل 
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