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 "بنام آفریدگار عشق"

 

از  یکه رمان نوازشم کن رو فقط و فقط بصورت قانون میمتشکر زیاز شما مخاطبان عز

 تیو رضا نیکرد یداریخر روندیکارت به کارت به خانم پ ایباغ استور  تیسا قیطر

 خلق داستان واستون مهمه. یو ساعت ها و روزها وقت گذاشتنش برا سندهینو

و  نیبد انیرمان پا نیا رمجازیانتشار غ یبه چرخه  میکنیخواهش م ستین نطوریا اگر

که  یا جهیرفتار شما تنها نت نیچراکه ا نیرو پرداخت کن زشیناچ ی نهیاالن هز نیهم

 سندهینو یدلزدگ یعنی نیهمراهش هست و ا میو ت سندهیکردن زحمات نو مالیداره پا

نره که شما وقت  ادتونین؛یدار زانیکه شما عز یمطالعه ا یو بطبع مرگ و نابود

ارزان  دیکتاب خوندن و کسب سواد و فرهنگ پس با خر یبرا نیگرانبهاتون رو گذاشت

 کسب فرهنگه! نیکنیکه نم یدزد تنها کار یها تیاز سا گانیدانلود را ایتر 
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ها یک احمق بسازد، یک احمق که حاضر است برای داشتن یک عشق میتواند از آدم"

ه هرکاری بزند. یا یک هیوال، که برای بودن تنها یک نفر به هر جنایتی آلوده نفر دست ب

 میشود.

 هاو عشق میتواند از آدم

  ها را بسازد که به خودخوری عادت کرده باشند.ترینمظلوم

 ها در یک جمله خالصه میشود.ها، هیوالها و مظلوموجه مشترک همه ی این احمق

 "«.زندگی کنمخواهم من بدون او نمی»

 

 "فرزانه جودی"
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ایش رو در رو از میون دستای خدمتکارش هل دادم. هینی کشید و چشمای قهوه

 درشت کرد.

 چیکار میکنی خانم ؟ آقا گفته کسی رو راه ندم تو خونه! -

 من این حرفا حالیم نیست. همین االن میخوام ببینمش. برو کنار. -

 جلوی راهم سد شد.تر گرفت و در رو محکم

نمیتونم بِت اجازه بدم بیای داخل، امروز یه قرار مهم دارن که اره آماده میشه. برو یه  -

 روز دیگه بیا دیدنش.

 با تمام زور در رو هل دادم و داد کشیدم :

 فیاض ؟ فیاض کجایی بیا بیرون کارت دارم . -

ت زورمو مهار کنه و وارد خدمتکار سعی کرد دوباره جلوم رو بگیره ولی اینبار نتونس

 خونه شدم.

 راه افتادم به طرف اتاقش.

 در اتاقش رو به ضرب باز کردم.

قبال یکبار به این خونه و خلوتش اومده بودم و میدونستم این اتاق بزرگ و تجمالتی 

 اشه.تحت سلطه

کت و شلوار آبی و شیکی به تن داشت و مقابل آینه ایستاده بود و بدون اینکه نگاهم 

 کنه با خونسردی کراواتش رو میبست.

قد بلند و اندام برجسته و فیتنسش رو از نظر گذروندم و دست به سینه شدم و تکیه 

 دادم به قابِ در.
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 ت ؟گفتی منو راه ندن تو خونه -

 دستش از حرکت ایستاد و نیم نگاهی بهم کرد.

 اوه پرسنسم ! بنظرت من میتونم همچین چیزی بگم ؟ -

زن تقریبا چاقی بود و سنش بین چهل تا پنجاه بنظر میرسید از پشت  خدمتکارش که

 سرم نالید :

 آقا من فقط سفارشات شمارو به مایا خانم گفتم. -

 با چشم بهش اشاره کرد بره.

 م رو گرفتم و رفتم داخل.تکیه

 قرار مهم داری ! -

 اوهوم. -

 با کی ؟ -

داخت و دوباره به حرکات دستاش ی چشم نگاهی بهم انگردنش رو کج کرد و از گوشه

 روی کراوات و کت و شلوارش مشغول شد.

صورتش رو شیو کرده و بوی خفنی از شامپو و ادکلن و افترشیویش توی اتاقت پیچیده 

 بود که آدمو مست میکرد.

 م ؟چی باعث شده پرنسس من بدون نیاز به خواهشم پاشو بذاره تو خونه -

ازم خواهش کرده بود به خاطر سرمای بیرون، قرارمون رو ی قبل که اشاره کرد به دفعه

 اش بذاریم..توی خونه
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 مون اومدم.دوماه پیشی که من برای بر هم زدن رابطه

ای که بخاطر ترسم از فیاض و رفتارهای ضد و نقیض و ظاهر خشک و عصاقورت رابطه

نمیتونم با تو  من تو این رابطه حس خوبی ندارم،"ش دلمو به دریا زدم و گفتم داده

باشم، تو یه جوری هستی که نمیشه باهات خودم باشم، شاید علتش تفاوت سنیمون 

تری. تو یه مرد پخته و کاملی، باشه. آخه دوازده سال چیز کمی نیست که ازم بزرگ

 "تو سر میبرن و انتظارات من با ظاهرِ تو کامال متفاوتهمسلما رفتارهای من حوصله

 ون در جوابم خیلی خشک و سخت گفته بود :و تمومش کردم اما ا

 "اوکی میخوای بری برو، جلوتو نمیگیرم، ولی دوباره برمیگردی"

من نفهمیدم منظورش چیه تا به امروز که متوجه شدم اون قادره چه بالهای سختی به 

 پا به این جهنم بذارم. سر منو مامانم ببره و من به خواست خودم

ذاری یا وقتی میام شرکتت رام نمیدن که باهات حرف بزنم جواب میچرا تماسامو بی -

 ؟ حاال هم که اومدم اینجا بازم داری دورم میزنی ؟ 

به طرفم برگشت و باالخره نگاهم به چشمای سیاه و براقش افتاد. چشمایی که جسوری 

 اش رو نشون میدادن.ی چهرهو جذبه

خیلی مهم دارم، از کجا من به شاهدخت گفتم کسی رو راه نده چون یه قرار  -

 میدونستم تو قراره امروز بیای اینجا ؟

 هاته.تو منتظرم بودی فیاض. همه این کارها بخاطر اجرای نقشه -

های کتش رو کنار زد و روی مبل سلطنتیش نشست و ی خاصی جلو اومد و لبهبا جذبه

 اشاره کرد به من.
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 ؟. شاهدختای. داری نفس نفس میزنی. حتما خیلی خستهبشین -

در عرض چند ثانیه شاهدخت همون خدمتکاری که جلوی منو گرفته بود تا وارد خونه 

 نشم مقابل در ایستاد و دستهاش رو جلوی تنش در هم گره زد.

 بله آقا ؟ -

 برای پرنسسم یه نوشیدنی خنک بیار. حتما تو این گرما خیلی بهش سخت گذشته. -

 پرسنسم ! پرسنسم !

ای رو م. منو زیر نظر گرفته و میدونه از کجا میام و چه راهای نرفتهمشتم رو سفت کرد

 رفتم.

 رفت. "چشم آقا"شاهدخت با گفتن 

 

به سمتش رفتم که با غرور پاهاش رو بیشتر از حدشون از هم باز کرده و دستاش روی 

 های سلطنتی مبل بودن و زیر چشمی نگاهم میکرد.دسته

 ن تا باال نگاهم کرد و سوت آرومی زد.مقابل پاهاش که ایستادم از پایی

 ی جالبیه مگه نه ؟ منظره -

 اش رو در مورد طرز ایستادنم بین پاهاش و نوع نگاهش درک کردم.معنای جمله

های مبل قرار داشتن و سرمو خم کردم دستامو روی دستاش گذاشتم که روی دسته

 توی صورتش و لب باز کردم تا نفسم به صورتش بخوره.

 فیاض ؟ چرا داری اینکارارو میکنی ؟ چرا -
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حالتش تغییری نکرد. نه آب دهنش رو قورت داد که سیبک گلوش تکون بخوره، نه 

رنگ به رنگ شد و نه نفسهاش تند و کشدار شدن ! هیچ حالتی ! همونقدر سخت و 

 نفوذ نگاهم میکرد، انگار ارث پدرشو ازم میخواد !غیرقابل

 کدوم کارها ؟ -

 هستی ؟دنبال چی  -

 منظورتو نمیفهمم. -

 اینکه سایه به سایه دنبالمی و داری آرامشمون به هم میریزی. -

 .پوزخند ریزی زد

 نمیفهمم چی میگی ولی خوب میدونی چقدر میخوامت. -

 ی من بهش برسی.تری که میخوای بوسیلهنه. تو منو نمیخوای، دنبال یه چیز عجیب -

ی نفسام قرار گرفت. حالت نگاهش از این رهسرش رو عقب داد و گردنش توی محاص

 زاویه خمار بنظر میرسید ولی تن صداش همون قدر محکم و پر جبروت بود.

 انگار مشکلی برات پیش اومده نه ؟ -

 پیش نیومده. برام پیش آوردی ! -

 یه تای ابروش رو باال داد.

 انقدر به خودش عطر و ادکلن زده بود که نفسم داشت بند میرفت.

 بلوچی.خودت و به موش مردگی نزن فیاضِ -
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صدای قدمهای شاهدخت که اومد سرم رو کمی عقب کشیدم و به چشماش که حاال 

 ریز و دقیق شده به صورتم خیره بودن زل زدم.

اصال چشم از فیاض نگرفتم ولی حواسم بود که شاهدخت کارش رو انجام داد و با 

 ی دست فیاض از اتاق بیرون رفت.اشاره

 ب داشتی میگفتی.خ -

مون مامانم ورشکست شده، کارگراش ازش شکایت کردن. چند روز پیش اومدن خونه -

 . االن چندروزه بازداشته، میدونی به جرم چی ؟دستبند زدن بردنش بازداشتگاه

 تفاوتش نگاهم میکرد.هیچی نگفت و فقط با فیگور سخت و بی

 با تمسخر گفتم :

تغفراهلل فیاض بلوچی، تاجر بزرگِ فرش، از کجا باید بدونه نه از کجا باید بدونی، اس -

 مامان منو برای چی زندانی کردن !

 ثانیه ای مکث کردم.

 اما نه، تو باید بهتر از هر کسی بدونی. چون همه اینا زیر سر خودت بوده. -

 کرد.نیشخندی زد و نگاهش به مثل آفتاب پرستی مرتب رنگ عوض می

های قاچاقی و شکایت کارگرهاو این جور برگشتی و خرید پارچهجالبه به جرم چک  -

ی جالبش اینجاست که سراغ هر وکیلی تهمتا بازداشتش کردن، حاال این هیچ. نکته

و به عهده بگیرن، چون یه آدمِ گردن کلفت ی مامانممیرم حاضر نیستن وکالت پرونده

 پشت پشتا داره بهشون نخ میده. اون

 بهاش نشست و باالخره لب جنبوند :لبخند محوی روی ل
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 خب چرا اینارو به من میگی ؟ ازم کمک میخوای ؟ -

 با عصبانیت و بغض نالیدم :

ای که من نخواستمش باید چرا فیاض ؟ واقعا دلیل کاراتو نمیفهمم ! بخاطر رابطه -

 مامانمو اذیت کنی ؟

ی. چک برگشتی و من نمیفهمم چی میگی. تا اونجایی که شنیدم خودت دلیلشو گفت -

 بار قاچاق و شکایت کارگرها..

ست که باهاش مامانمو انداختن تو زندان. میخوام بفهمم چرا اینا یه صورت مسئله -

 اینوارو کردی ؟!

 های مبل زد تا بلند بشه.دستاش رو روی لبه

 از مبل بیشتر فاصله گرفتم.

و تا ازم بخوای دردسر مامانتاوه مایا. من فهمیدم که ازم کمک میخوای. اومدی اینجا  -

و بخور تا بیشتر در موردش حرف با هم جمع کنیم. االن عصبانی هستی. بیا نوشیدنیت

 بزنیم.

من چطوری تونستم توی اون مدت کوتاه کنار این مرد بشینم و باهاش شام بخورم یا از 

 ؟ی روشنم حرف بزنم و به چشمها و صورت سختش خیره بشم و لبخند بزنم آینده

 

 روی مبل نشستم و لیوان شربت رو یه نفس سر کشیدم.

 فیاض دوباره مقابل آینه رفت و با وسواس به جون کت و شلوارش افتاد.

 چیزی به اسم اعتماد بنفس رو کم داره. با این همه مکنت و جبروت حس میکنم
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 و تموم کردیم...بعد از آخرین قرارمون که همه چی -

 ش کردی.من تموم نکردم تو تموم -

 

 نگاهم مابین دو کتفش بود و تصحیح کردم.

و تموم کردم، لحظه به لحظه داره واسه مامانم چیآره. بعد از اون روز که من همه -

هاش تو گمرک گیر میکنن و مجوز عبور اتفاقات عجیبی میفته. از یه طرف بار پارچه

ها موندن رو بهش نمیدن، از یه طرفم طرف قرارداداش همه عقب کشیدن، پارچه

دستش، شرکتش ورشکسته شده ،بعدم که کارگرها ازش شکایت کردن، مامورا هم که 

 اومدن کارگاهشو بازرسی کردن ،نوشتن همه اجناس قاچاقیه.

 از توی آینه بهم خیره شده بود. با تای ابرویی باالرفته پرسید : 

تم اینجوری تالفی کنم تو باهام بهم زدی خواسفکر میکنی اینا کار منه ؟ چون رابطه -

 ؟

 خودت بودی بعد از اون حرفی که بهم زدی همچین فکری نمیکردی ؟ -

خب. میتونه اینم باشه. ولی من آدمی نیستم که بخوام تورو اذیت کنم. ترجیح میدم  -

 از راه بهتری تورو بدست بیارم نه با خشونت و این چیزایی که...

 ابروهام رو با تعجب باال دادم.

 نه باشه ؟میتو -
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برگشت و روی مبل قبلی نشست. پوزیشن نشستنش اینبار خیلی جنتلمن و محترمانه 

بود. یه پاش رو روی اون پا انداخت و تیز نگاهم کرد. نگاهی که من احساس خوف 

 آوردم.میکردم و از اسرارش سر در نمی

راش و مامانت توی زندانه و شرکتش ورشکسته شده و پول تمام کارگرها و سهامدا -

اجناسش موندن روی دستش. با این وجود من فکر میکنم پرنسسم اومده تا من برای 

 جبران این خسارات و آزادی مادرش کمکمش کنم. اینطور نیست مایا جان ؟

 ام گرفتم.پنجه هام رو در هم زدم و اونارو مقابل لبهام و چونه

 میخوای ؟نه من برای کمکت نیومدم. فقط اومدم بفهمم چی از جونم  -

 لبخند ریزی زد.

من مثل تو به اتفاقات اینجوری نگاه نمیکنم مایا. به جای عامل اصلی، دنبال راه حل  -

 میگردم تا از شرشون خالص بشم.

 نفسم رو پر صدا بیرون دادم و تکیه دادم به مبل و تسلیم شده گفتم :

 قبول کنه.خب چیکار کنم ؟ باید اول یه وکیل بگیرم که هیشکی حاضر نیست  -

 سرش رو تکون داد و لبخند محوی زد.

نگران نباش من حلش میکنم. باید اول یه مالقات با مامانت ترتیب بدیم که  -

 میسپارمش به وکیلم.

 چشمام رو ریز کردم.

 میخوای به مامانم چی بگی ؟ -
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لبخندش برای من شبیه یه پوزخند بود. من این مرد رو نمیشناسم. حتی نمیتونم رفتار 

و حرکاتش رو درست تحلیل کنم که االن پوزخند زده یا لبخند. دیسیپلینش کامال 

 منحصر به فرد و مرموزه.

 ای گفت :با شیطنت موذیانه

 میخوام بگم دختر جسوری داره که جسارت کرده با دُم شیر بازی کنه. -

از تشبیهش حس بدی گرفتم. همون چیزایی که توی این مدت در موردشون فکر کردم 

 و میدونم این کارها زیرِ سرِ فیاضه !

حس نگاهش بهم میگفت این یه بازیه خطرناکه که خودشو یه شیر میبینه و من دارم با 

 دُمش بازی میکنم.

من نمیدونم چی توی سرشه و بازیه مردِ بنامی مثل اون چقدر خطرناک و نابود 

 ست ! اصال چرا اومده سراغ من ؟کننده

 کمرم لرزید و آب دهنم رو قورت دادم و سریع از جا بلند شدم.ی خوف کردم و تیره

 هر وقت وکیلت خواست بره پیش مامان، با من هماهنگ کنین خودمم بیام. -

 بهتره تو روی درس و دانشگاهت تمرکز کنی. بقیه کارهارو بسپار به ما. -

زاویه تکون داد. متفکرانه و با شک بهش نگاه کردم. زبونم بند رفته بود. سرش رو از اون 

  "مشکل چیه؟"یعنی 

 در ازای لطفت از منو مامانم چی میخوای فیاض ؟ -

 با چشمای سختش زل زد بهم و محکم گفت :

 در ازای کمکم چیزی زیادی میخوام. چیزی که برای همیشه مال خودم باشه. -
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 اومد.تمام طول مسیر به حرفش فکر کردم و به چراهایی که توی ذهنم می

نم از فیاضِ فریبنده با ظاهر خشنش باور کنم که طی مدت کوتاهی که با هم نمیتو

بودیم بهم وابسته شده و تمام اون موانع رو جلوی پای مامانم گذاشته تا منو بدست 

ی ترسناکش هراس داشتم. توی اتاقش صدبار تا نوک زبونم اومد بیاره. هنوز هم از چهره

 که بگم.

میدونم برای بدست آوردنم کردی و آشوب به زندگی  من از خودت و کارهایی که "

 خودم و مامانم انداختی میترسم.

کاش میتونستم بفهمم تو کی هستی که اونشبی که با آقای مفتخری وکیل مادرم قرار 

 ای به روم زدی و گفتی :داشتم تو هم وارد اتاق شدی و با عذر خواهی لبخند جنتلمنانه

 "هر دومون با آقای مفتخری قرار مالقات داشتیم.اوه چه تصادفی، انگار ما  "

روی مبل مقابلم نشستی و به ظاهر خودت رو با گوشیت سرگرم کردی و وانمود 

ی تحصیلم در اونجا، با کردی حرفای منو در مورد اقامت گرفتن توی خارج و ادامهمی

 آقای مفتخری نمیشنوی. ولی شنیدی و پا در میونی کردی و گفتی :

من مقیم کاناداست، میتونم در این زمینه بیشتر کمکتون کنم. البته اگه مایل خواهر "

 "باشین

م رو گرفتی و هر روز زنگ زدی، توی جاهای مختلف و آنچنانی باهام شماره به بهانه

تری کشیدی. تا اینکه ی صمیمانهقرار گذاشتی و گشت و گذارهامون رو به سمت رابطه

ی اصلی خارج شده و هردومون در چهارچوب یه هحس کردم قرارهامون از حیط

 ی محکم قرار گرفتیم. وقتی به تو مطرحش کردم تو خیلی راحت گفتی :رابطه
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 ."ازت خوشم میاد میخوام این رابطه رو با هم ادامه بدیم "

هارو نچشیده بودم به روت لبخند زدم و خوشحال ی این جور رابطهمن که هیچوقت مزه

 فتنمون در این رابطه.بودم از قرار گر

های آینده میگفتم و دیدارها بیشتر شد. من لبخند میزدم و تو اخم میکردی. از شادی

های تلخت حرف میزدی. از پدر و مادر دوست داشتنیم گفتم و اینکه تو از گذشته

هایی برای بزرگ کردنم کشیده و تو مشت دستات رو مادرم بعد از فوت پدرم چه سختی

فکت منقبض شد و با نفرت زل زدی بهم ولی من که وابستگیم هر روز به سفت کردی، 

 تو بیشتر میشد در قید و بند هیچکدوم از رفتارات نبودم و وقتی گفتم:

 "حس میکنم کم کم دارم عاشقت میشم فیاض"

 با تمسخر لبخند زدی و چشمات برق افتاد. برقی که دلم رو لرزوندن.

یشتر بهت نزدیک بشم، تو با فشار محکمی دستمو یه روز که دستت رو گرفتم تا ب

 فشردی، بغ کردم و به دستامون نگاه کردم و گفتم :

 "دستمو شکوندی، حالت خوب نیست ؟"

همه اینا گذشتن، گذشتن و تصمیم گرفتم در موردت به مامانم بگم، وقتی شنید داد و 

 ت جدا بشم.بیداد کرد، دعوام کرد و بهم گفت تو آدم خطرناکی هستی باید از

م زد بیام و به مامانم دادم و توی یه روز برفی و سفید پوش به کلهدلم لرزید ولی حق

 دیدنت و طی یه قرار همه چیزو تموم کنم. 

 قبل از اینکه تو شاهد سقوطم باشی.
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ای بودی برام و اصال اجازه نمیدادی در موردت ی گندهمن از تو ترس داشتم، تو لقمه

 .چیز زیادی بدونم

بهم گفتی دوباره برمیگردم و من دوباره به تو برگشتم. برگشتی که مطمئنم برای من 

بدترین سقوط رو در پیش داره ولی با جهل روی این چرخ میچرخم و میچرخم تا 

 ی سقوطم فرا برسه.زمانی که لحظه

* 

 

از روی تختم بلند شدم و رفتم به طرف آشپزخونه. سکوت خونه بدون مامان آزارم 

 داد.می

م کم بشه. به جز آقاجونم )بابابزرگ( همدم نیاز داشتم با کسی حرف بزنم تا از بار غصه

 ای نداشتم.دیگه

گاهی بهش زنگ میزدم و یا میرفتم گرگان به دیدنش و هیچوقت نفهمیدم علت قهر 

طوالنی مدتش با مامانم چیه. ناسالمتی مامان تنها عروسش بوده که بعد از فوت بابام با 

 های من کنار اومده و قید ازدواج مجددش رو زده.تیسخ

ی خونه با یه بیسکوییت برگشتم و روی صندلی کنار میز تلفن نشستم و شماره

 بابابزرگ رو گرفتم.

 ی مجردم که دوقلو بودن زندگی میکرد.بابابزرگم با دو عمه

 کار میکرد.پری توی سازمان معلولین عمه گلناز پزشک بخش رادیولوژی بود و عمه گل

 عمه گلناز گوشی رو برداشت. 
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 جانِ عمه عزیزم ؟ خوبی ؟ -

 سالم عمه، چطورین ؟ -

 قربونت برم عزیزم تو چطوری ؟ حالت خوبه ؟ -

 خوبم. عمه گل پری و آقاجون چطورن ؟ همه خوبین ؟ -

 

 لبخندش رو حس کردم.

رماهه که نیومدی ایم. خبر داری با این هفته چهاخوبیم عزیزم. فقط همه ازت شاکی -

 دیدنمون. اگه فرصت گیرت اومد حتما بیا، دلمون برات تنگ شده نخودی.

هام تقریبا ده سال بود. هر دو سی از بچگی بهم میگفتن نخودی. تفاوت سنیم با عمه

ساله بودن و به ازدواج و شریک داشتن توی زندگیشون فکر نمیکردن. دوازده سال 

 هام همدم بابابزرگ بابابزرگ شدن.ت کرد، هر دو عمهپیش که مامان بزرگ مهربونم فو

ی آقاجون بود. علت دشمنیشون رو هرگز نفهمیدم هام با مادرمم مثل رابطهی عمهرابطه

هام متنفره یا از اونا بد میگه و چرا هر بار که و اینکه حتی مامانم چرا از آقاجون و عمه

 همراهم بیاد تنها یه جمله میگفت :میخواستم برم دیدنشون، ازش خواهش میکردم که 

ازشون خوشم نمیاد، تورو هم به زور دارم میفرستم بری پیششون. اگه بخاطر اون  "

 "ش نبود نمیذاشتم بریپیرمرد و آه و ناله

تنها یک بلیط برای رفتنم تهیه میکرد و من باز هم به تنهایی سفر طوالنی گرگان رو 

 طی میکردم. 
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به خاطر غرور مامانم نمیخواستم از موضوع زندانی شدنش چیزی آهی از اعماق کشیدم. 

 بگم.

تر شه خودم میام .االن زنگ زدم حالتونو بپرسم فعال که درس دارم عمه. درسام سبک -

 آوردم.رگام تُن صداش رو طلب دارن. داشتم نفس کم می و صدای آقاجونو بشنوم

 

 بلند خندید و گفت :

. هر طرف ارارو کردی که قند تو دل آقاجونت آب کردینخودیِ خودشیرین. همین ک -

 میره میگه مایام کجاست. دردش تو جونم دلم براش یه ذره شده.

 های آقاجونم.دلم ضعف رفت برای قربون صدقه

 تو هم که از حسودی غبغبت باد میکنه. -

 غش غش خندید و گفت :

اره بال باال میزنه گوشی دستت باشه میذارم رو پخش صدا باهاش حرف بزنی. د -

 صدات رو بشنوه.

 

 

 

**** 
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 دیروز یه وکیل اومد اینجا باهام حرف زد. -

من میدونستم کیه ولی نخواستم اسمی از فیاض بیارم. از پشت شیشه به صورت زیباش 

خیره شدم. صورتی که من هم زیباییش رو به ارث برده بودم و هر وقت درون آینه به 

 های جوونی مامان برام تازه میشد.خودم نگاه میکردم عکس

گرچه پیر نیست. با داشتن چهل و هشت سال سن و بدون کوچکترین چین و چروکی 

های برند و معتبره، های مداوم به پوستش و مصرف معروفترین کرمکه حاصل رسیدن

 روز به روز زیباییش چشمگیرتر میشه و از اون یه زن لوند و جا افتاده ساخته.

 ؟ چی میگفت -

هارو بهش دادم، بقیه گفت میتونه کمکم کنه از اینجا بیام بیرون. فقط لیست خسارت -

حساب کتاب کارگرارو گفتم بره از مفتخری بگیره تا بفهمم چقدر بدهی دارم. موضوع 

این چک برگشتی هم شده قور باال قوز. رقم کمی نیست، سهام شوکتو هم خریدم 

! این چند ماه بدجوری کمرم زیر قرض و قوله  چطوری میتونم پولشو بهش برگردونم

 اومد.و میگرفتم یه نشتی دیگه در میرفته. جلوی هر نشتی

 آهش توی گوشم نشست.

 نمیدونم چیکار کنم مایا. -

 مگه نمیگی اون وکیله گفته کمکت میکنه؟ -

 پوزخندی زد.
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 اضر نیست دستموبا اون ارقامی که بدستش میرسه رَم نکنه کافیه. بابام که بابامه ح -

ها میخوان چیکار کنن ! وکیل شاید بتونه برام فرصت بخره، بگیره و کمکم کنه، غریبه

 پولشونو که نمیتونه جور کنه !

 حاال شاید تونست. -

 ی خیره نگاهم کرد و گفت :با مکث و خیره

تو چیکار کردی مایا ؟ مگه این وکیله کیه که میخواد همچین کمک بزرگی به من  -

 بکنه ؟ 

 مشکوکانه سرش رو جلوتر کشید و دستش رو به شیشه زد.

 هات چیزی گفتی یا از اونا...ببینم نکنه رفتی به عمه -

مامان شونو بذارن رو هم نمیتونن پول یکی از کارگرهارو جور کنن هام کل دارییعمه -

 ! غرورتم برام مهمه. نمیام که آبروتو ببرم و بگم تو زندانی !

 سرش رو تکون داد و با تشکر گفت :

ای ندارم ، مرسی عزیزم. ببخشید. میدونم خیلی برات سخته که اینجام ولی چاره -

 خودت که دیدی چقدر تهمت و لیچار بارم کردن...

ی زندانی در قید خودم و خجالتم از سابقه برای اینکه بفهمه خودش برام باارزشه و اصال

 شدنش نیستم لبخند زدم و گفتم :

من از اینکه تو زندانی خجالت نمیکشم مامان، فقط نگران خودتم که اینجایی. یه  -

 چند وقت تحمل کن ،دلم روشنه که بزودی میای بیرون.

 با این حرف چشماش رو ریز کرد و مظنونانه پرسید :
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ه جوری قراره بیام بیرون ؟ کسی میخواد کمکم کنه ؟ یعنی، یعنی منظورت چیه ؟ چ -

 تو از کسی خواستی که بدهیای منو پرداخت کنه ؟

 نگاهم رو دزدیدم و آروم گفتم :

 نمیدونم قراره چی پیش بیاد. -

 یک آن گُر گرفت و از روی صندلی بلند شد.

پرداخت بشن بگی بعدا چی داری میگی مایا ؟ مگه بدهیای من ده میلیونه که راحت  -

 بهت پس میدم؟ اون کیه که قبول کرده اینکارو بکنه؟

 ، هیچی.هیچی مامان -

 میگم اون کیه که قبول کرده ؟ رفتی سراغ کی ؟ -

 نگاه گرفتم که داد زد :

منو نگاه کن، منو نگاه کن ! روتو برنگردون، میگم اون کیه که بهش گفتی بیاد  -

 با توام؟ گوشی رو نذار. مایاااا.بدهیای منو صاف کنه؟ مایا 

 

 زنگ در رو فشار دادم شاهدخت توی اف اف گفت :

 بفرمایید داخل خانم. -

دوباره اومدیم به این خونه. بالخره باید میفهمیدم فیاض در ازای کمک به این بزرگی 

 چی از منو مامانم میخواد یا اصال چرا قصد کمک کردن داره ؟!

 ایستاده بود.شاهدخت جلوی در ورودی 
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 سالم. -

 لبخند زد.

 سالم خانم خوش اومدین. -

 به اجبار لبخندی زدم. خیلی ازش خوشم نمی اومد.

 فیاض که هستش ؟  -

 بله منتظرتونه. -

 کنار رفت. داخل رفتم و به طرف اتاق فیاض حرکت کردم.

 من اینجام. -

 ای به گوشم رسید. صداش از جای دیگه

روی مبل توی پذیرایی نشسته بود و یه مرد تقریباً مسن  به طرف صداش سر کج کردم.

 و پیر هم کنارش.

 کیفم رو مقابل پاهام گرفتم و آویزون نگاهشون کردم.

 سالم. مزاحم که نشدم ؟ -

 م کرد و لبخند زد.ای به جثهپیرمرد نگاه ریز بینانه

 سالم دخترم. خوش اومدی.  -

لبخند دخترم گفتنش رو شنیدم ته دلم  اول از نگاهش حس بدی گرفتم. ولی وقتی با

 .آروم گرفت و تشکر کردم

 ممنون. -
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 بیا جلوتر پرنسسم. امروز دانشگاه بودی ؟ -

 با قدمهای لرزونی جلو رفتم. جدیدا حتی صداشم رعشه به تنم میندازه.

 آره. -

 پس باید خسته باشی. -

 فقط اومدم باهات حرف بزنم. -

ای که نشسته بود با فاصله خودش بشینم. روی مبل دو نفرهپروا اشاره کرد برم کنار بی

ازش نشستم. دستش رو پشت کمرم گذاشت. اندامای تنم سریع منقبض شدن. دست 

 م حرکت میکرد.داغش روی سرمای تنم نشسته بود و آروم روی شونه

 رسه.پیرمرد لبخند ریزی زد و من حس کردم لبخندش بیشتر نگران به نظر می

 خت گفتم به افتخار اومدنت یه ناهار شاهانه برات ترتیب بده. به شاهد -

 به جبرِ لبخندش لبخند زورکی زدم.

 ممنون. ولی برای ناهار نمیمونم. -

 اخم کرد.

 میمونی. مگه نگفتی باهام حرف داری ؟ اول ناهار میخوریم بعد حرف میزنیم. -

زودتر حرفامو بزنم و چطوری بگم از موندن کنارت خوف دارم و ترجیح میدم هر چه 

هاشون هشدار میدن تا بهش برم ؟ فیاض برای من شبیه آتیشی شده که مادرها به بچه

 دست نزنن. ذهنم پشت سر هم هشدار میداد.

 چشم از سیاهی چشماش گرفتم و به پیرمرد نگاه کردم که از جا بلند شد.
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 ای نیست ؟با اجازتون من میرم آقا فیاض. امر دیگه -

 ناهار نمیمونی بکتاش ؟برای  -

 مزاحمتون نمیشم یه فرصت دیگه. -

خیله خب پس کارای خانم ابراهیمی رو انجام بده که هرچه زودتر از اون خراب شده  -

 بیاد بیرون.

با غرور گفت و به من نگاه کرد. تازه فهمیدم چی گفته که سریع خودم رو بین بحثشون 

 جا دادم.

 مامان منو میگی ؟ -

 ش بیشتر شد و لبخند محوی زد. بدون اینکه ازم نگاه بگیره گفت :غرور چهره

پیگیرش باش بکتاش هرکاری الزمه انجام بده میخوام پرنسسمو خوشحال کنم. بگو  -

 نگران نباشه تا قرون آخر حساباش پرداخت میشن. 

با تعجب زل زدم به هردوشون. انگار گوشام اشتباه می شنیدن. پیرمرد که فامیل یا 

 مش بکتاش بود با ادای احترامی با لبخند گفت :اس

 چشم آقافیاض خیالتون راحت باشه. با اجازه. -

رفت و نگاه فیاض با غرور و محکمی به رفتنش بود. دستش رو گرفتم تا نگاهش رو از 

 رفتن بکتاش بگیره و بهم نگاه کنه.

 تو میخوای همه حسابای مامانمو پرداخت کنی ؟  -

 ابروش باال رفت و چشماش باز خشن شدن. مثل همیشه یه تای
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 خب پرنسسم ازم کمک خواسته مگه میتونم درخواستشو رد کنم ! -

 چیزی از سرم گذشت و صدای مایا گفتن مامان توی گوشم پیچید.

 خب، خب کمکت خیلی بزرگه، تو در ازاش از ما چی میخوای! -

ای از موهام رو از طره یک آن نگاهش رنگ عوض کرد. تا بفهمم چی توی نگاهشه سریع

 بیرون کشید و با انگشتاش نوازششون کرد و چشماشو بست. زیر مقنعه

ی بازوش اون دستم رو روی بازوش گذاشتم. سرمای دستمو که روی قسمت برهنه

 حس کرد، آروم تکون خورد.

 با توام فیاض. -

 دوباره خیره شد توی چشمام و به نرمی لب زد :

و میخوام مایا. این که چیزی نیست ! تو هر کاری بخوای خودت یه بار که گفتم فقط -

 من برات انجام میدم. فقط مال من شو.

چِ...چرا بین این همه آدم قفل شدی رو منی که هیچی حالیم نیست و هنوز انقدری  -

 از زندگی نمیدونم که بتونم آدمارو بشناسم !

 ؟تو مگه چته ؟ این ایراد داره که نن تورو میخوام -

نه فقط واسم عجیبه ، تو یه مرد جا افتاده و بالغی، چطوری میتونی دلبسته دختری  -

 باشی که چیز زیادی از زندگی بلد نیست و اونی نباشه که تو میخوای؟

 تو از کجا میدونی اون کسی نیستی که من میخوام؟ -

نگاهش سرد بود و سرماش به تنم و دستم رسید که دستم رو از روی بازوش 

 داشتم.نگاهش به دنبال دستم عقب رفت و آروم گفت :بر
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 گردن.مایا آدما برای خواسته دلشون دنبال دلیل نمی -

 

 شاید دلتو، زبونت اینو بگه اما نگاهت یه چیز دیگه میگه و منو میترسونه. -

 ی دیگه و توی فکر فرو رفت. چشم تنگ کرد و با اخم زل زد به گوشه

 حرفای دلم رو به زبون آوردم :با من من کردن باالخره 

ها و داستانا میبینم. یه مرد خشن که مر از خشمه، فیلم من تورو شبیه شخصیت -

حس میکنم دنبال یه چیزی هستی که منو مامانمو بابت چیزی که نمیدونم چیه اذیت 

و دلمو کنی، نگاهت اینو بهم میگه. من از نگاهت وحشت دارم، نمیتونم بهت اعتماد کنم

 ه حرفای...ب

 سرش رو به طرف پیچید و گفت :

 چیزی گفتی پرنسسم ؟ -

 ؟انقدر غرق فکر بوده که صدام رو نشنیده و متوجه نشد چی میگم

 چشماش به حدی قرمز بودن که تنها سرم رو به معنای نه تکون دادم.

 پس بگم شاهدخت میز ناهارو بچینه بریم ناهار بخوریم. -

 ستش رو گرفتم و با تضرع گفتم :نیمخیز شد که بلند بشه. د

 کنی فیاض ؟مامانمو آزاد می -

دیدی که جلوی خودت به بکتاش گفتم تا هر چه سریعتر کارها رو انجام بده بیاد  -

 بیرون.
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 همه چیزو فراموش کردم و لبخند زدم.

اگه قراره حساباش رو پرداخت کنی پس مامانم میتونه با قرار وثیقه فعالً آزاد بشه نه  -

 ؟

پوزخندش رو حس کردم ،ولی خیلی زود نگاه گرفت و بلند شد. با دیدن پوزخندش  

 تنم چه لرزی گرفت.

 ی خودتونه ؟منظورت خونه -

 آره دیگه یا اونجا یا شرکت ! -

 مقابلم ایستاده بود، از باال به سر تا پام نگاهی کرد و گفت :

سازی یی براش پروندهشرکت که نمیشه چون سهامداراش شکایت کردن و یه جورا -

 م که مبلغش در حدی نیست که به عنوان وثیقه بشه روش حساب باز کرد.شده، خونه

 پس یعنی مامانم باید بمونه تو زندان تا همه بدهیاش پاس بشن ؟ -

 یکم دندون رو جیگر بذار مایا. -

رفته نمیتونم فیاض. مامانم اونجا دق میکنه. چند روز پیش رفتم دیدنش صورتش آب  -

 بود. اونجا داره درد میکشه.

 نیشخند محوی زد و دستمو گرفت.

 پاشو فعال بریم ناهار بخوریم. -
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طبق چیزی که بهم گفت شاهدخت یه میز شاهانه چیده بود و غذاها بقدری رنگی و 

خوش رنگ و لعاب بودن که دهن هر کسی رو به آب مینداختن و اشتهارو به وجد 

 آوردن.می

لبخندی زدم و به شاهدخت که کنار ایستاده و منتظر تایید فیاض بود  با دیدن غذاها

 نگاه کردم.

 دست فیاض پشت کمرم نشست.

 چرا معطلی ؟ بشین. -

 : روی صندلی نشستم و گفتم

ی ناهار خوردن نداشتم فقط میخواستم باهات حرف این همه غذا الزم نبود. من برنامه -

 بزنم.

که کنار من بود عقب کشید و نشست و با اخم ریزی صندلی اول میزرو برای خودش 

 جواب داد :

 کار خاصی نیست. یه مهمونی کوچیک کنار هم گرفتیم. شروع کن. نوش جونت. -

با دستش به شاهدخت اشاره کرد بره و خیالش رو راحت کرد که همه چیز خوب انجام 

 شده.

قرار داده و منتظر بود ش فیاض آرنجاش رو روی میز زده و پشت دستهاش رو زیر چونه

 تا اول من بکشم. 

 ی خوبی با گوشت قرمز نداشتم. دستم به سمت خوراک مرغ رفت.میونه

 گوشت دوست نداری ؟ -
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 لبخند خجولی زدم.

 نه متاسفانه. -

 لبخند محوی زد و یه تیکه بزرگ استیک توی بشقاب خودش گذاشت.

ست. دستپخت شاهدختم وشمزهامتحانش کن. این نوع طبخ خیلی خ پیشنهاد میکنم -

 نظیره.توی پخت اینجور غذاها بی

همون خوراک مرغ رو با مقداری برنج ترجیح میدادم. قاشق اول رو توی دهنم گذاشتم. 

 نظیره.ش عالی بود و به باور حرفش رسیدم که دستپختش بیمزه

د، اون رو کنار لیوانی رو پر از نوشیدنی کرد که نمیدونستم چیه. رنگش تقریبا نارنجی بو

 دستم گذاشت و یه لیوان برای خودش پر کرد.

هاست. اینو سفارشی برام میارن. بخور ببین خوشت نوشیدنی خالصه، از میکس میوه -

 میاد !

ی طعمی بود. مزهای ازش خوردم. نوشیدنی ملس و خوشلبخندی زدم و با تردید جرعه

 ضح میتونستم حس کنم.انبه، انار ، لیمو، گیالس و پرتقال رو خیلی وا

 خوش طعمه. -

 میدونستم خوشت میاد. -

 ای خوردم و لیوان رو کنارم گذاشتم.ی دیگهجرعه

ش رفت که کارد و چنگال رو با چه دقت و ظرافتی میون نگاهم به دستهای مردونه

 دستهای قدرتمندش گرفته بود.
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تر رفت. شق و رق داشت با کارد برش کوچیکی روی استیک ایجاد میکرد. نگاهم باال

 ای تا شدن روی بشقابش تسلط داشت.روی صندلی نشسته و بدون ذره

به خودم دقت کردم که روی میز به حالت نرمی نشستم و خودمو رو به جلو خم کرده 

 بودم.

مثل خودش کمرم رو صاف کردم و قاشق و چنگال رو مشابه خودش محکم و با ظرافت 

 هام گرفتم.میون پنجه

 تحکمش ناخودآگاه این حس رو بهم داد که حرکاتم رو از اون الگو بگیرم.با تسلط و 

 مایا ؟ -

 قاشق رو توی دهنم گذاشتم و بهش نگاه کردم.

 هوم ؟ -

 ای از استیکش برش میداد.ای دیگهسرش پایین بود و داشت تکه

 بکتاش همه بدهیای مامانتو جمع بسته، حدود صدمیلیارد میشه... -

 پرید و به سرفه افتادم.غذا توی گلوم 

 سریع به لیوان نوشیدنی کنارم چنگ زدم و چند قلوپ خوردم.

 گنجه !زل زدم بهش و حرفش رو مزه مزه کردم. این رقم حتی توی ذهنم نمی

 چقدر ؟ -

 گفتم که صدمیلیارد. -
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مامان چیکار کرده بود که اینهمه بدهی داشت ؟ تمام این چندسال به اسم اون شرکت 

ا خودش و زندگیش چیکار میکرده ؟ من اگه تمام زندگیمون رو بذارم روی هم، داشته ب

 به این مبلغ نمیرسه که بخوام بدهیاشو تسویه کنم.

ی خوردن استیک نگاه سرگردون و متعجبم به فیاض بود که راحت و خونسرد به ادامه

 نفرت انگیزش مشغول بود.

رگی رو از داراییش کسر کنه و چی قراره نصیبش بشه که راضی شده همچین رقم بز

 بدهیای مامان رو پرداخت کنه ؟

 تو چرا میخوای همچین پولی رو پرداخت کنی ؟ -

 اینکه نگاهم کنه گفت :بدون

 مشخص نیست ؟ -

 که چی ؟ -

 ای زد.تک خنده

 اینکه دارم بخاطر تو این کارو برای مامانت انجام میدم. -

 رو از میون دستم رها کردم. آب دهنم رو قورت دادم و قاشق و چنگال

 یه بار رک و راست بگو چی از من میخوای فیاض ؟ -

 خیره شد بهم و محکم گفت :

 میخوام زنم بشی. -
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ی زعفرونِ غذا توی دهن طعم زهر گرفت. باهام معامله کرده ! در گوشام زنگ زدن. مزه

 پول بخره ! با پول !ازای آزادی مامانم ازم میخواد باهاش ازدواج کنم ؟ میخواد منو با 

 چشمای دقیقش ثانیه شمار روی صورتم حرکت میکردن.

 شایدم داشت دستم رو میخوند.

 نگاهم رنگ باخت. نفس بریده صندلی رو عقب کشیدم.

 مایا ! -

 بلند شدم.

 مایا بشین غذاتو بخور. من هنوز حرفامو کامل نگفتم. -

 .دستش که روی دستم نشست به ضرب دستش رو پس زدم

 داری باهام معامله میکنی ؟ -

 سرش رو به عالمت نفی تکون داد.

 اینطور نیست. -

دستم رو روی پیشونیم "اگه اینطور نیست رقم بدهیه هنگفت مامانمو اینجام  -

 نمیزدی تا منو زیر دِین خودت ببری بعدم پشنهادتو ضربتی بهم بگی ! "گذاستم

 مچ دستم رو چسبید و خشن گفت :

مایا. اگه من به تو عالقه نداشتم هیچوقت حاضر بودم بخاطر مامانت درست فکر کن  -

 این رقم هنگفت رو از داراییم کسر کنم ؟
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ی خطرناک تو سرته تو یه آدم مرموز و خطرناکی ! چشمات دارن جار میزنن یه حیله -

 که خدا میدونه اون چیه.

 چشم بست و مچ دستم رو زیر دستش داشت له میکرد.

ای هم الزم باشه انجام میدم تا تو بهم اعتماد کنی و میکنم، هر کار دیگه من اینکارو -

 .م به توعهبفهمی همه اینا از سر عالقه

 دستم رو محکم کشیدم. آروم گفت :

 مایا بشین. -

دوباره دستم رو کشیدم و با آزاد شدنش سریع به سمت پذیرایی پا تند کردم. کیف و 

 روی موهام انداختم و به سمت در ورودی حرکت کردم. شالم رو برداشتم. شالم رو، هم

 مایا ؟ مایا صبر کن. -

 من به کمک تو احتیاجی ندارم. -

 شاهدخت با سرو صدامون از آشپزخونه بیرون اومد.

 چیشده خانم ؟ -

 از پشت سرم فیاض جواب داد.

 هیچی شاهدخت . تو برو بکارت برس. -

 ش فرو رفتم. جیغ زدم :ینهدستم از پشت سر کشیده شد و محکم توی س

 ولم کن، ولم کن لعنتی. -

 آروم تکونم داد تا از سرکشی رامم کنه و براق شد توی چشمام.
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من اصال مامان تورو میشناسم ؟ آره ؟ میشناسمش ؟ اگه بخاطر تو نبود حاضر  -

 میشدم بهش کمک کنم ؟ تو متوجه منظور من نشدی.

از این خونه برم بیرون. تو داری سر این شرایط متوجه شدم که دارم میترکم میخوام  -

باهام معامله میکنی ! منو با چندمیلیارد پول میخوای بخری. با پول ، با پول سرم قیمت 

 گذاشتی.

 بغضم شکست و هق زدم.

 گرم بود.فیاض هم با چشمای تنگ و قرمزش نظاره

 .صورتم رو به جهت مخالف پیچیدم

 بازوم رو ول کن میخوام برم. -

 ای رفتم. دستم رو آروم رها کرد ولی نگاهش از روم رها نشد. با قدمهای محکم و لرزیده

ها زیر سر خودشه و با این کارش میخواسته منو تحت کانال باورم شد که تمام این نقشه

 فشار بذاره تا به هر درخواستی ازش تن بدم.

 

 

 

 

* 

بار با درهای بسته مالقات روبرو  شد که به مالقات مامانم میرفتم ولی هرچند روزی می

 می شدم.
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بی هیچ دلیلی مامان رو مالقات ممنوع کرده بودن و من میدونستم این کار هم فقط از 

 عهده فیاض بر اومده که برای من خط مشی به این بزرگی تعیین کرده.

 ش رو ترک کردم هیچ قرار یا تماس تلفنی با هم نداشتیماز روزی که با عصبانیت خونه

تا دیروز، بعد از اینکه بدون نتیجه گرفتن و دیدن مامان از زندان به خونه برگشتم، 

 تماسش روی گوشیم نشست.

 از پشت دیوارهای گوشی میتونستم تمسخر نگاه و لبخندش رو ببینم.

 انقدر به تماسش خیره شدم تا صفحه گوشی دوباره خاموش شد.

داشتم. من وحشت رو با تمام وجود هیچ میلی برای جواب دادن و یا شنیدن صداش ن

 "بنام فیاض"توی تنم حس میکردم. وحشتی 

آخرین امتحانم روز دوشنبه آینده بود، تصمیم داشتم بعد از آخرین امتحانم به گرگان  

 هام باشم.برم و چند روزی رو کنار آقاجونمو عمه

تردید و تک و تنها موندنم توی خونه و کارهایی که فیاض از پس انجامشون هیچ 

بست کمی رهایی هراسی نداشت باعث شد شرایط مامان رو بیخیال بشم و از این بن

 پیدا کنم.

 برای خودم اسپاگتی درست کردم و تنهایی شام خوردم.

ظرفها رو شستم و چای دم کردم و با ریختن یه لیوان چای کنار تلویزیون نشستم و 

 کاناالرو بیخودی باال پایین کردم.

ای جذبم نکرد، در واقع انقدر درگیر افکار و اوهام ذهنم بودم که هیچ هیچ برنامه

 طور تلخ ،آروم آروم نوشیدم.ای توجهم رو جلب نکرد و چایم رو همونبرنامه
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 از جا بلند شدم و تلویزیون رو خاموش کردم اینجوری فایده نداشت. 

 مان کنه.باید فردا با مفتخری حرف میزدم تا یه فکر اساسی برای آزادی ما

شدیم شرکتو بفروشیم و پول سهامدارارو بهشون پس بدیم و با شاید مجبور می 

باقیمانده پولش ، بدهی و حقوق عقب افتاده کارگرهارو پرداخت کنیم. اینجوری می شد 

تر کرد و برای آزادیش امید بیشتری داشت. های مامان رو سبکبخشی از جرم

 امیدوارانه و گس لبخند زدم.

م اگرچه پیچیده و سامان نیافته بود ولی به آزادی مامان و جبران خسارتهای افکار

 حاصله از کارش امید داشتم. 

لیوان رو زیر شیر آب گرفتم و توی آبچکان گذاشتم. راه افتادم به سمت اتاقم که صدای 

 ریزی از حرکت نگهم داشت.

 گوش تیز کردم تا بفهمم صدا از کدوم قسمته.

تر شبیه کلید انداختن توی قفل و ور رفتن با قفلی باشه که کلید انگار صداها بیش

 ای رو اشتباهی توش جا کردن.دیگه

صداها از در ورودی بود. سریع از پشت ستون آشپزخونه بیرون اومدم و به سمت در 

 ورودی رفتم.

ترس سعی داشت زیر زانوهام رو خالی کنه. دختر ترسویی نبودم و قبال با تنها شدن 

های قلبم مثل خونه زیاد مواجه شدم اما االن انگار چیزی از درون باعث شده تپشتوی 

 سابق نباشن، چیزی که شبیه احساس خطر بود.

 دست و پای لرزونم رو به طرف در کشیدم و به چشمی در نگاه کردم.
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یه پسر درشت هیکل مقابل در ایستاده بود که صورتش رو درست توی چشمی 

 با دسته کلید بزرگی که میون دستش داره قفل درو باز کنه.  نمیدیدم و سعی داشت

 ته دلم خالی شد باید به پلیس زنگ بزنم.

همینکه صورت پسره رو دیدم فهمیدم پسر جعفرآقا سوپرمارکت سر خیابونمونه. مرد 

 گفت :ی کثیف چشماش میکردم با ایما و اشارهش خرید میهیزی که هر بار از مغازه

 خانومتون کجاست ؟ کم پیدان. چند روزیه نمیبینمشون. گرفتارن ؟مامان  -

م تنگ شد. میترسیدم هرآن در رو باز کنه و وارد خونه بشه. ی سینهاز ترس قفسه

 ی ظریفم، چیکار میتونستم انجام بدم ؟اونوقت من به تنهایی با این جثه

 داخت.سریع به عقب رفتم. صدای زنگ موبایلم توی سکوت خونه طنین ان

به سمت صداش رفتم. گیج میزدم و به هر طرف نگاه میکردم قادر نبودم بفهمم صدای 

 گوشیم از کجاست. دنبال یه روزنه برای نجات از دست این هیوالی کریه میگشتم.

 ذهنم اخطار داد:

 "به پلیس زنگ بزن، ولی زنگِ گوشیم... "

 با گیجی و دست و پای لرزون بهش نزدیک شدم.

 ش اسم فیاض رو بهم نشون داد.چراغ روشن

 چشمام پشت سرم رو میپاییدن.

 به گوشی چنگ زدم و بدون در نظر گرفتن دلخوریم سریع تماس رو وصل کردم.

 فیاض. -
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 صداش به گوشم نرسید، ترسیدم قطع شده باشه. دوباره نالیدم :

 فیاض، فیاض یکی اومده دم در... -

 مایا ؟ -

ای که در تنم جا خوش کرده بود، با ت عصبی و رعشهبا ترس زدم زیر گریه و به حال

 صدای لرزونی گفتم :

رو باز میکنه که بیاد داخل. میخواستم به پلیس زنگ بزنم که تو یکی داره در خونه -

 زنگ زدی من...

 تماس قطع شد. صدای در رعب بیشتری به تنم داد و از وحشت جیغ زدم.

 ق حبس کردم و در رو از داخل قفل کردم.به سمت اتاقم دویدم و خودم رو توی اتا

 آدرنالینم انقدر باال رفته بود که گوشامم کیپ شدن و صدای نفسهام...

 هیجان مرعوبی از اتفاق ترسناک بطور زنده برام رخ داده بود.

 هایی که تا االن دیده بودم.شبیه فیلم

بخورم و با استراحت ولی زندگی من فیلم نبود که بعد از انجام نقشم یه لیوان آب 

 کوتاهی هیجان برگرفته از نقشم کم کم فروکش کنه.

 م بشه.من توی چنگالهایی موجودی بودم که دزدکی قصد داشت وارد خونه

 اَح، یادم رفت به پلیس زنگ بزنم.
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ای که صدای درو شنیدم، هول کردم و گوشی از دنبال گوشیم گشتم و یادم افتاد لحظه

نستم خودمو داخل اتاق بندازم و درو قفل کنم. آه از نهادم بلند دستم افتاد و فقط تو

 شد.

 صدای حرکت پایی رو متوجه شدم.

 پس موفق شده درو باز کنه و داخل بیاد. از ترس اشکی از چشمم چکید.

از اینکه قراره با ضعف و خفت و حقیری زیر دستش دست و پا بزنم و صدام به گوش 

سمت دهنم هجوم آوردن و حالت تهوع بدی بهم دست م به کسی نرسه محتویات معده

 داد.

ش نکنه من دست روی لبهام گذاشتم تا از ترس جیغ نکشم یا صدای نفسام متوجه

 توی اتاقم.

 فیاض چرا گوشی رو قطع کرد؟

 اگه این عوضی بالیی سرم بیاره؟

 تر شد.هاش نزدیکصدای قدم

 جا قایم شدی؟ک؟ بیا بیرون،  اُ، اُ .کجایی خانم کوچولو -

قلبم از ترس تپیدن رو از یاد برد. نفسام توی گوشم زنگ میزدن. دست و پاهام سر شده 

 ای نمیتونستم به اندامام جنبش بدم.بودن و بخاطر لرزش زیاد حتی ذره

 جلوی در اتاقم ایستاد.

. بیرونم ای. خودم دیدمت که داشتی میومدی خونهاینجا قایم شدی ؟ میدونم خونه -

 نرفتی. پس وایسا االن من میام پیشت. که
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 هوا جیغ بلندی کشیدم و از در فاصله گرفتم.ای به در اتاقم زد بیتا ضربه

 خندید.

 دیدی گفتم اونجایی. درو باز میکنی یا بشکنمش ؟ -

ی بعدی رو که زد صدای آخش میون جیغم دوباره به در زد و باز جیغ کشیدم. ضربه

 بلند شد.

 رگیر شد و آخ گفتنش مرتب تکرار میشد.انگار با کسی د

م با فیاض افتادم و تماسش که بی هوا قطع شد. امیدوار بووم خودشه که یاد مکالمه

 اومده کمکم کنه.

 صداها باال رفت و اون موجود کثیف با درد لب زد :

 ناموس.شماها کی هستین کثافتا ولم کنین. آخ. آخ. ولم کنین بیشرفای بی -

 با لگد به تنش میزدن. انگار داشتن 

دیگه مطمئن شدم فیاضه. الی در رو باز کردم. دو نفر قوی هیکل که اندام درشتشون 

رو میون کت و شلوار شیکی حبس کرده بودن با قدهای بلندشون روی اون موجود 

 کریه چنبره زده و با لگد و مشت به جونش افتادن.

ش. هنوز متوجه من نشده بود که ش رو از دیوار گرفت و جلو اومد. دیدمکسی تکیه

 کردم.داشتم با ترس بهش نگاه می

 ها ولش کنین. ببرید بندازینش یه گورستونی که نفهمه کجاست.خوبه بچه -

 اینا افراد فیاض بودن، هر دو عقب رفتن و فیاض باالی سر اون پسره ایستاد.
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 ماس گفت :با لب و دهن پرخون و چندشش به کفشهای فیاض آویزون شد و با الت

آقا غلط کردم. گوه خوردم. تورو خدا ولم کنین. آقا، آقا، تورو خدا، من یه مادر پیر و  -

 مریض دارم اگه بفهمه سکته میکنه. تورو خدا آقا. التماستون میکنم.

فیاض به هر دو بادیگاردش اشاره کرد و عقب کشید و کفشش رو مالید به پیرهن اون 

 از روی کفشش پاک کنه.هاشو تا رد کثیف دست پسره

در کسری از ثانیه بادیگاردها جمعش کردن و بیرون رفتن و صدای بسته شدن در 

 باالخره آرامش اندکی رو بهم برگردوند و آدرنالین و هیجانم فروکش کرد.

 بیا بیرون. تموم شد. -

 مغرورانه پشت به من ایستاده بود. کت و شلوار خاکستری زیبایی هم به تن داشت.

اینکه از شر اون موجود کثیف راحت شده بودم، اما از حضور فیاض هم حس خوبی با 

 نداشتم.

فیاض شاید از پسرجعفرآقا کمی بهتر باشه ولی این مبنی بر خوب بودن مطلقش 

 نیست.

 رفتم به طرف آشپزخونه و یه لیوان آب سرد خوردم تا آرومتر بشم.

 .ی چشمم فیاض رو دیدم که روی مبل نشستاز گوشه

های لبم رو از خیسی آب با پشت لیوان رو روی کانتر کوبیدم و بیرون رفتم .گوشه

 دستم پاک کردم و گفتم :

 مرسی که اومدی. -

 ی من.وسایلتو جمع کن میریم خونه -
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 شوکه بهش زل زدم.

 ی تو ؟بیام خونه - 

 باتایید سرش رو تکون داد و ایستاد.

 اتفاقی میفتاد کی میخواست کمکت کنه ؟ی من. اگه امشب برات آره خونه -

 بازهم غرورش رو به رخ کشید. نیشخندی زدم و گفتم :

اگه تو زنگ نزده بودی به پلیس زنگ میزدم. در ضمن من بخاطر اومدن و کمکت  -

 ازت تشکر کردم.

شون پیدا بشه یارو هر تا تو بخوای به پلیس زنگ بزنی و آدرس بدی و اونا سروکله -

ی من. دیگه نمیذارم تنهایی اینجا خواسته کرده. جمع کن بریم خونهغلطی دلش 

 باشی.

 دست به سینه شدم و گفتم :

ی تو ؟ تویی که مامانمو انداختی تو زندون. از اونورم به هوای من چرا باید بیام خونه -

ت بندازی و حاال هم که کاری کردی تا مامان مالقات ممنوع کمک خواستی منو تو تله

 بشه.

 ش رو میدیدم. با تعجب گفت :پق زد زیر خنده. اولین بار بود خنده

من مامانتو انداختم تو زندون ؟ من کاری کردم مالقات ممنوع بشه ؟ عجب ! تا این  -

 ام که خودم خبر ندارم !حد آدم مهمی

 م شد.گرانه خیرهلبهاش رو از خنده جمع کرد و یه جور تهدیدآمیز و توبیخ



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

42 
 

مع کن. هر چی که الزمه. بخاطر امتحانت که فعال نمیتونی بری گرگان، ج وسایلتو -

 انجام بده. اینجا موندنتم به تنهایی تصمیم اشتباهیه، پس زودباش. کاری که میگمو

 من چرا باید از تو دستور بگیرم ؟ - 

 پوزخند زد و با عصبانیت به وضوحی خشدار گفت :

ی دیگه ره زنم بشی و من دلم میخواد یک ثانیهای نداری مایا. تو قراچون راه دیگه -

 زنم اینجا تنها باشه.

 ش صورت خوبی نداشت. باز هم شوکه نگاهش کردم.جمله

قدمی به سمتم برداشت. چشماشو ریز و تنگ کرده بود. یه جوری هم پوزخند روی 

 لبش داشت که ته دلم و خالی میکرد.

م . دلم میخواست نفسم رو ته سینهنزدیکم که شد بوی تیز عطرش مشامم رو پر کرد

. من از این حبس کنم تا موقعی که از اینجا بیرون بره و بوی عطرش رو با خودش ببره

 آدم بیزارم. بیزار و در عین حال وحشت دارم.

 به چشمام نگاه کرد. لبش بیشتر یه وری شد.

نکارو نکردم ی این خونه رو برات بفرستم ولی ایمن میتونستم تا االن حکم تخلیه -

 چون یه عزیزِ تخس دارم که اینجا زندگی میکنه.

 انگار شوکی با ولتاژ و برق قوی بهم وصل شد. تکون شدیدی خوردم و ناباورانه لب زدم :

 ی خونه رو بیاری ؟ای که حکم تخلیهامکان نداره ! تو، تو چیکاره -

 م کرد.ای حوالهلبخند ژکوند و زیرو رو کننده
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ای که مامانت میدونه آلونک تک دخترشه، یعنی فروختن تو پرنسسم. خونهفروختن  -

 میفهمی چی میگم !

 گردنش رو کج کرد.

شایدم خجالت میکشه که باهات روبرو بشه واسه همینم مالقات ممنوع کرده باهات،  -

 وکیل منو سهامدارا که راحت میرن مالقاتش.

ست رون فروریخته و سقوط کردهشنیدین میگن طرف ظاهرش خوب و محکمه اما از د

 ؟ من همونطور سقوط کرده بودم و سعی داشتم جلوی فیاض حفظ ظاهر کنم.

 حاال بگم بیان کمکت وسایلتو جمع کنن ! -

 داری دروغ نمیگی آره ؟ -

 ای از جیبش درآورد و جلوی روم گرفت.ی تاشدهبرگه

دم. مامان خونه رو و خونهاشنگاهم از چشماش به سمت برگه کشیده شد و نوشته

فروخته بود. خونه رو. اونم به فیاض بلوچی. پس من چی ! فکر منو نکرده تک و تنها 

توی این شهر آواره میشم ! بخاطر تبرئه و آزادی خودش منو سرگردون کنه ! منو ! 

 شو ! اصال چطوری خونه رو به فیاض فروخته ؟بچه

 رد و گذاشت توی جیبش.نگاهم به سمت چشماش رفت. برگه رو دوباره تا ک

 ای تکون خوردم و صدایی از اعماق وجودم به گوش رسید :لبهام با چه لرز و واهمه

 من باید مامانمو ببینم. -

 

 با موافقت تمسخرباری سر تکون داد.
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 .اگه تونستی حتما برو دیدنش -

که  باید بفهم چیکار کردی که راضی شده خونه رو بفروشه بهت ! اصال تو کی هستی -

 دوره افتادی دنبالمون ؟

 مایا جان ! -

 م کشیده شد و اخم ریزی کرد.م لرزید و نگاهش به چونهچونه

، خودت اینو بهم گفتی مگه نه ؟ من بخاطر تو میتونستم صدمیلیارد، پولِ کمی نیست -

به مادرت کمک کنم، اما در صورتی که تو به پیشنهادم دل میدادی. اما از اونروز که 

نه جوابمو دادی نه محلم گذاشتی، منم برای اینکه کمکت کنم تایه حدودی رفتی 

بدهیاتونو صاف کردم، مامانتم مثل تو خوشش نیومده سالم صلواتی یکی بیاد کمکش 

 کنه، خواسته اینجوری بخشی از پوالیی که هزینه کردمو بهم پس بده.

هوا سفت . مشت دستام بینگاهم رو انداختم پایین و قطره اشکی از چشمام پایین افتاد

 شدن..

 اینکارا برای چیه فیاض ؟ -

 جوابم رو نداد.

 من از تعقیب و گریزی که بینمونه بدم میاد. -

 تیز نگاهش کردم.

ی دوست پسری نداشته از من چی میخوای ؟ از یه دختر بیست ساله که حتی تجربه -

رفتار کنه چی میخوای ؟ چی یا اصال نمیدونه تو رابطه با تو چی باید بگه و چطوری 

 میخوای که دست از سرم بر نمیداری ؟
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 گردنش رو باال گرفت و نگاهش مثل ابر سیاهی شد که به قصد طوفان نمایان شده.

 ی خفیف اما ویرونگر توی گوشم پیچید.لب زد و صدای خشدار و بمش مثل یه زلزله

کارای چندشی نیستم که بهت که گفتم. خودتو میخوام. منم اهل هوسبازی و این  -

اسم و رسم خودمو خراب کنم. فکر نکنم آمار اونایی که تمام این ساال باهاشون بودم به 

و دختری که برای  دو سه نفر برسه. من میخوام زندگی کنم مایا. قرعه بنام تو در اومده

 زندگیم انتخاب شده، تویی.

ش به جای غش و با هر کلمهرو با مکث گفت. سرم رو به اطراف تکون دادم.  "تویی"

 افتاد. عقب رفتم.ضعف رفتن و قنج خوردن دلم، لرزه به جونم می

اینا دروغه... من از تو خوشم نمیاد. بهم حس خوبی نمیدی. میخوام ازم دور بشی. من  -

 نمیخوام با تو ازدواج کنم.

ار یه پوزخند زد و یه دستش رو توی جیب شلوارش فرو کرد و شق و رق ایستاد. انگ

 ی آهنی درون تنشه که اونو راست و محکم نگه میداره.میله

 جمع میکنی بساطتو بریم یا نه ؟ -

اختیار هق زدم. دستم رو جلوی لبهام گرفتم و هق از فشار بغض به گریه افتادم و بی

عقالنی که کرده بود. در مورد منو زندگیم چه زدم. دلم گرفته بود از مامان و کار بی

 ه که خونه رو به حراج این آدمِ سودجو گذاشته ؟!فکری کرد

من با تو نمیام. بهم، بهم یه فرصت بده، آخرین امتحانمو که دادم جمع میکنم میرم  -

 ی بابابزرگم. اینجارو هم بهت تحویل میدم.خونه

 ی خودم.جا نمیری. بهت که گفتم میریم خونهتو هیچ -
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 م شدت گرفت و جیغ زدم.ه گریهمحکم گفت و زور و استبدادش بهم چربید ک

 از اینجا برو بیرون. -

 ی منه.اینجا خونه -

 ش شدم. خدایا. خدایا این چه سرنوشتیه !چقدر صریح به سرم پتک زد و من مات کلمه

ی اگه تو نمیای اونجا پس من وسایلمو میارم اینجا. هوم چطوره ؟ اینجا هم که خونه -

 خودمه با هم زندگی میکنیم.

 ی دیگه تحمل کنم.درونم تمام تنم رو در هم له کرد و طاقت نداشتم ثانیه سقوط

ی اونه. اگه بیاد همونجا نشستم. ماتم برده بود و تازه فهمیدم چی گفته ! اینجا هم خونه

 اینجا ! اگه... اگه...

 م فرو میرفت.صداش مثل پیچی که آروم آروم در حال بسته شدنه داشت درون جمجه

هام راه بیای مایا. من نمیخوام اذیتت کنم، فقط میخوام با هم زندگی کنیم. بهتره با -

ی چرا متوجه نیستی بین این همه آدم وقتی تورو انتخاب میکنم یعنی تورو شایسته

های تو م دونستم. من آدم بدی نیستم ،یه کاری نکن بخاطر بازیگوشیخانم بودنِ خونه

ر بشی به این ازدواج تن بدی. من مامانتو به به سرم بزنه کاری انجام بدم که مجبو

 ش باشه...زندان ننداختم ولی حداقل میتونم کاری کنم که زندان تا آخر عمر خونه

 م رو به زمین کوبیدم.جیغ زدم و مشت سفت شده

 برو بیردن لعنتی، برو بیرون نمبخوام حرفاتو بشنوم. -

 خونسرد و محکم گفت :

 .باید با من ازدواج کنی  -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

47 
 

دوباره زدم زیر گریه و فیاض به آشپزخونه رفت و انگار برای خودش یه لیوان آب ریخت 

 و خورد و بعد تماسی گرفت و با کسی مشغول حرف زدن شد.

ها بگو بیاد اینجا رو بپائه. یه ذره حواسش پرت بشه یا بالیی یونس به یکی از بچه -

 یکنم.سرش بیاد من خودشو خانوادشو کل فامیلشو گاریچه م

 صدای پاش اومد که داشت از آشپزخونه بیرون میزد.

 مقابلم ایستاد. فقط به کفش براقش خیره بودم. با کفش وارد خونه شده !

چند روزی فکر کن. اگه تصمیم داشتی شرایط مامانتو بقیه چیزهارو به راحتی حل  -

یا هم توی کنی به من تکیه کن مایا. کافیه اعتماد کنی اونوقت میبینی که حتی دن

 مشتته.

روح بود و بدون حرف نگاهم رو باال کشیدم و به صورتش دوختم. همونطور سرد و بی

 ای از کنارم رد شد و از خونه بیرون رفت.دیگه

 

بعد از رفتن فیاض به مفتخری زنگ زدم و گفتم فردا هرطور شده برام یه قرار مالقات 

 بگیره. مفتخری با گفتن :

شن مادرتون ممنوع مالقاتن فقط افرادی که مربوط به پروندهنمیشه خانم روحی،  "

 "میتونن باهاش مالقات کنن. حتی منم نمیتونم ببینمش.

یعنی چی ؟ مگه مامان مجرم سیاسیه که نمیتونه با کسی مالقات کنه ؟ تو هم  -

 مفتخری ؟ تو هم رفتی تو تیم اون ؟

 سکوت کرده بود. فهمیدم اینم به حرف فیاضه.
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ض هیچوقت کسی رو نفرین نکردم ولی دلم میخواد نفرینت کنم. از اینکه یهویی آخ فیا

پات به زندگیم باز شده و انقدر بال و مصیبت برای خودم و مامانم ساختی، ازت متنفرم. 

 متنفر.

آخرین امتحانم رو دادم و از دانشگاه بیرون اومدم. مطمئن بودم این واحد رو رد میشم. 

 قع همه به منو زندگیه آرومم گند زده بودن. مامان، فیاض.گند زده بودم. در وا

 جلوی دانشگاه کمری سیاهی دیدم.

شاید فیاض نباشه، اما زمانی که با کت و شلوار مشکی و پیرهن سفیدی که ترکیب 

چشمگیری به ساختار تنش داده بود، از ماشین پیاده شد، فهمیدم هر کمری سیاهی 

 دشه. فیاض.توی این شهر به چشمم بیاد، خو

از روبرو لبخندی زد. به طرفش رفتم. حتما اومده تا بهم تاکید کنه هر چه زودتر 

 شو خالی کنم.خونه

 تر ایستاد.نزدیکش که رسیدم قامتش رو راست کرد و شق

 نگو که امتحانتو خراب کردی ؟ -

 دقیقا. اینجا چیکار میکنی ؟ -

 اومدم دیدنت. -

 پوزخندی زدم.

 ش گفت :و رو به رانندهخم شد توی ماشین 

 تو میتونی بری. -

 ش به آنی پیاده شد و در یه چشم بهم زدن از ماشین و ما فاصله گرفت.راننده
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 درِ قسمت جلو رو باز کرد و جنتلمنانه کنار ایستاد.

 بفرمایید پرنسسم. -

اگه اومدی بهم بگی فرصتم تموم شده و امروز باید خونتو خالی کنم خودم میدونم.  -

 صر میرم یه بلیط واسه گرگان میگیرم که گورمو...ع

 بشین مایا. میریم با هم رستوران ناهار بخوریم. -

 معلومه که نمیتونم از چنگ این آدم رها بشم.

از آدمی که میدونه آخرین امتحانم کی هست و چه ساعتی تموم میشه و حتی از 

 ساعت خروجم از دانشگاه مطلعه.

 بست و کنارم جا گرفت.نشستم و اون در رو آروم 

 لبخند نیمه و ضعیفی هم روی لبش داشت.

چرا روی درست تمرکز نکردی ؟ مگه نگفته بودم به چیزی فکر نکن حواست به  -

 درسات باشه ؟

 هه. تمرکز !! -

 . صدای زیرلبیم رو شنید.دستم روی زانوم مشت شد و نگاهم به بیرون بود

 داشته باشی ؟ نتونستی تو اینمدت با مادرت مالقات -

 با یه جور تمسخر گفت و منم با همون تمسخر جواب دادم :

 به لطف شما نه. -

 مامانت یه پیغام جدید بهم داده. -
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 نگاهش کردم. نیم نگاهی بهم انداخت و پوزخند ریزی زد.

 میخواد شرکتشو هم بفروشه. -

ی شوکه و توی این روزها انقدری که اتفاقات عجیب و غریب به پستم خورده، خیل

 نشدم.

. فقط مطمئنم طناب مامان معلوم نیست برای نجات خودش داره چیکار میکنه

 ی فیاض کمکی بهش نمیکنه، تا زمانیکه من پیشنهاد ازدواجش رو قبول نکنم.پوسیده

تعجب نکردی که میخواد شرکتشو بفروشه به من ؟ اگه اینکارو بکنه دیگه هیچی تو  -

 ی جدید راه بندازه ؟خواد یه کار و سرمایه. بعد چطوری میدستش نیست

م خارج کردم. نگاهش به سمت مشت چشم بستم و نفس عصبی و منقطعم رو از سینه

دستم رفت و من نگاهم رو از چشمای سیاه و مکارش گرفتم و دوباره به بیرون خیره 

 شدم. این روزها دیگه حتی توان حرف زدن و مخالفت ندارم.

تِ مامان چیز خیلی عجیبی نیست. شاید درواقع منتظر یه اتفاق برای من فروختن شرک

ای از ضربات سنگین فیاض رو به خیلی ناگوارتر از فروش شرکت بودم. تا االن گوشه

 تر بود.و پیچیده چشم دیدم. انتظارم یه چیز سخت

 تلخندی زدم و به خودم گفتم :

ام ؟ چرا بین این همه دختر همه این کارها بخاطر بدست آوردن منه ؟ مگه من کی -

 زیبا و مثال لوند و خاص، چشمش فقط منو گرفته؟

ش. از چیزهایی که توی دوس دارم بیشتر در موردش بدونم و بشناسمش. از گذشته

 .زندگیش رخ داده و از اون یه آدم سخت و نفوذناپذیر و خشن ساخته
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ارهای خطرناک و غیر آدمی که برای جلب توجه من و ازدواجش میتونه تا این حد ک

 عقالنی انجام بده.

 دوست داری تو کدوم رستوران ناهار بخوریم ؟ -

 برام مهم نیست. هر جا مخوای برو. -

هارو یوی یکی گذشت و مقابل رستوران سرشو تکون داد و دیگه چیزی نگفت. خیابون

 داشت.مجلل و بزرگی نگه

ست. من همیشه میام های دیگهاینجا سرو بهتری دارن. پخت غذاهاشم بهتر از جا -

 اینجا . امروز برام یه روز خاصه که تو هم همراهمی.

 پوزخندی زدم. دستم رو به سمت دستگیره بردم که بازش کنم، سریع گفت :

 صبر کن من برات باز میکنم. -

ی کتش، در رو از بیرون برام باز کرد و آرنج از ماشین پیاده شد و با عقب گرفتن لبه

 .مقابلم گرفت تا با گرفتن دستش از ماشین پیاده بشمدستش رو 

 

بدون اینکه دستش رو بگیرم از ماشین پیاده شدم. تو پرش خورد ولی بجای اخم 

 ،لبخند ریزی زد و در ماشین رو آروم بست.

با هم رفتیم توی رستورانی که به قول خودش انقدر بزرگ و مجلل بود که با دیدنش 

 هاش نگاه میکردم.ت به نمای شیک و دیزاین میز و صندلیدهنم وا مونده و با حیر

مشتریاش هم آدمای خاص و شیک پوشی بودن. بنظر میرسید شبیه فیاض پولدار و 

 اشرافی باشن.
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 روی میزی نشستیم.

 تر به اطراف چشم دوختم.فیاض برای شستن دستاش رفت و من راحت

های مختلف خوراکی بزرگ از مزهبرگشت و در کمتر از چند ثانیه گارسون با یه سینی 

 میز رو پر کرد.

 به چشمای فیاض خیره شدم. لبخندی زد.

 مو میدونن. نمیخوای دستاتو بشوری بیای شروع کنیم ؟خودشون دیگه سلیقه -

 چیزی نگفتم. انتظار داشتم به عنوان یه همراه، برای انتخاب غذا از منم نظر بخواد.

 و توی دهنم گذاشتم. یه میگوی سوخاری ریز توی سس زدم

 هاش در مورد کثیفی آگاه بودم.مون، نسبت به حساسیتتوی چندماه آشنایی گذشته

 عمدا اینکار رو کردم تا واکنشش رو ببینم که خیلی سریع واکنش نشون داد.

 ش در هم شد و با اخمی که به لبهام و جوییدنم نگاه دوخته بود، لب زد :حالت چهره

 جوون نیست که اینجوری غذا بخوره.در شان یه خانمِ  -

 پوزخند زدم.

اینجوری غذاخوردنم در شان نیست یا چون همراه توام و اومدم یه همچین جای  -

 چسان و فسانی در شان نیست ؟

 من راجع به خودت و بهداشت غذا خوردنت حرف میزنم. -

یرینم به فیس و آها. فکر کردم منظورت با خودته، که با این غذا خوردن انگار دارم م -

 کالست.
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 اخم کرد.

 مایا ! -

 ت باشه. چیه ؟حرکاتم چندش آوره ؟این همون خانمیه که تو میخوای خانمِ خونه -

 دستاتو نشستی. -

ای زدم. حرصم گرفته بود. با اینکه خودمم از کارم چندشم میشد اما مقابل تک خنده

 ر آزارش بدم.چشماش انگشت چرب و سُسیم رو توی دهنم گذاشتم تا بیشت

 چشم بست و زیر لب غرید :

 و هنوز یاد نگرفتی ؟مایا. بهتره بری دستاتو بشوری. آداب غذا خوردن -

ام که داری اگه من حالتو بهم میزنم پس چرا میخوای باهام ازدواج کنی ؟ من همینی -

میبینی، دوست دارم گاهی اوقات با دست نشسته غذا بخورم، با موهای خیس تو خونه 

قدم بزنم، زیر بارون بایستم و سرو لباسم خیس و گِلی بشه، دوست دارم تو لیوان دهنیِ 

های همو گاز بزنیم، یا ته ساندویچ همو بخوریم یا با لباسِ دوستام آب بخورم، یا بستنی

 بیرون که میام خونه رو تختم دراز بکشم.

 بسه. -

 که ممکنه تورو اذیت کنن. یا خیلی کارای دیگه -

 سه مایا.ب -

صورتش هر لحظه بیشتر در هم فشرده میشد. حس کردم االن باال میاره، ولی 

 داری کرد و آروم گفت :خویشتن

 من فقط خواستم دستاتو بشوری. -
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من اینم جنابِ بلوچی، ما تو خیلی چیزا با هم اختالف نظر داریم، پس من نمیتونم  -

حالِ منم  ن بازی مسخره بشی. چونآلت محسوب بشم. بهتره خودت بیخیال ایزوج ایده

ای که برام میای، دنبال هر چی هستی تمومش کن فیاض. بهم میخوره از این قیافه

بکش کنار خودتو. من نه به کمک تو نیاز دارم ، نه باهات ازدواج میکنم، مامانمم هر 

 کاری میخواد بکنه دیگه برام مهم نیست.

حرکت سر ش پاهام از رمق افتادن و بیجملهکیفم رو برداشتم که برم ولی با شنیدن 

 جام ایستادم.

مامانت عالوه بر این بدهیا، یه بدهی خیلی سنگینم به یکی از شرکتهای ترکیه  -

بدهکاره. میخوای بدونی رقمش چقدره ؟ رقمش اونقدر باالست که متاسفانه با فروش 

 ای نمیتونه پرداختشون کنه.شرکت و خونه یا هر چیز دیگه

 نگاه کردم. صورتش از اون در هم گرفتگی باز شده و به صندلی تکیه داد. بهش

اگه بری اول دستاتو بشوری و برگردی خیلی بهتره مایا جان. اینجوری هر دومون با  -

 اشتهای بیشتری غذامونو میخوریم.

ای که بتونم باهاش نه حس مخالفت داشتم و نه حس رفتن و نه هیچ حسی دیگه

منو زندگیم به این آدم گره خورده، منو بهتر از هر کسی میشناسه. بجنگم. اوضاع 

دفاع و میدونه در مواقعی که یاغی و سرکش میشم چی میتونه خلع سالحم کنه و بی

حرکت مقابلش بایستم. ناچار شدم به اطاعت. مامان کاری کرده که برای نجات بی

ناک و مرموزِ مقابلم راه بیام، خودش از جهنمی که ساخته ، من مجبور باشم با آدمِ خطر

با فیاض بلوچی که حتی نگاهش میتونه ته دلم رو خالی کنه و دنیایی از ترس و 

 استرس و وحشت و ویرونگی برام بسازه.
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 های بهداشتی طبقه پایین و دست و صورتم رو شستم.رفتم توی سرویس

و داشتن  چند دختر جوون هم که سن و سالشون از من بیشتر بود اونجا بودن

 آرایششونو تجدید میکردن..

خوام برم اپیالسیون کنم الیاس چهارشنبه از دبی میاد یه وقت آرایشگاه برام بگیر می -

 مژی ! به نظرت موهامو هم رنگ کنم ؟

 کرد گفت :مژی که کنار من ایستاده بود و داشت توی آینه آرایشش رو تجدید می

ده. این پسره فقط تورو واسه دست گرمیش دونه تو دبی چه کارا که نکرخدا می -

 گم ولش کن حالیت نیست.فهمی ؟ بهت میمیخواد خره، چرا نمی

 شون با لحن تمسخرآمیزی گفت :یکی دیگه

 تازه فکر اپیالسیون و خوشگل شدنه. -

 کرد با لودگی جواب داد :دختری که داشت از دوست پسرش و اومدنش تعریف می

کار به کثافت کاریاش دارم همین که داره که نفهمم ؟ چی گور باباش مگه من خرم -

 ریزه برام کافیه.ده و به پام میخرجمو می

پسر نداشتم و حاال گیر کسی افتادم با چندش ازشون نگاه گرفتم من هیچوقت دوست

کاریه که تا به االن تر از هر دوس پسر و خالفخواد ولی ترسناککه منو برای ازدواج می

 کردم.شون فکر میدر مورد

 بچه ها مونس چند شب پیش با رلِش کات کرده. -

 واسه چی ؟ -
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گی ؟ وای من هالکش بودم المصب چقدر مدل نگاش و تیپه رو میهمون پسر خوش -

 رفتاراش خاص بود.

زد غش غش کرد و همزمان به خودش ادکلن میدختری که جریان رو تعریف می

 خندید و گفت  :

قدر خاص بود که به جای الی پایش با میله به جون مونس ش، اونعمهآره جون  -

 میفتاد.

 اش شد و دهن همه شبیه غار باز موند.ذهنم درگیر جمله

 شوخی میکنی ؟ -

رفته پیشش به کرد هر وقت میشوخیم کجا بود، پسره روانی بود، مونس تعریف می -

ی جنسی ، انگار از شکنجهکرده داخلشجای دسته بیلش ،چوب و چماق و بطری می

کرد کشسد کنار ولی برده، بیچاره مونس، از ترس داشت سکته میببشتر لذت می

خواد ازش شکایت ش رفته زیر دندون پسره که همش دنبالشه، مونس میبدجوری مزه

 کنه.

 کنه.بهترین کارو می -

ادم و این دهمشون برگشتن و به من نگاه کردن که کنجکاوانه به حرفاشون گوش می

 جمله رو گفتم.

 های سرم از هنگ بودن و هضم نکردن این تصورات درحال متالشی بودن.رگ

 شون رو تصویرسازی کنم.حتی نمیتونستم توی ذهنم اون لحظات و نوع کارها و رابطه

 کرد ؟یعنی بطری و میله درون تنش فرو می
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 اونارو تشکیل داده ؟ بخش بین دو انساندرون تن کوچیکش که خدا برای رابطه لذت

 شد.ای اشاعه میاز نگاهشون خشم سرباز زده

 آروم گفتم :

 ببخشید ناخودآگاه حرفاتون رو شنیدم. -

 از اونجا بیرون اومدم و برگشتم پیش فیاض.

 مقابلش نشستم و سعی کردم تا حد امکان بهش نگاه نکنم.

 اد :مشغول مزه کردن مخلفات روی میز بود. منو رو به سمتم هل د

 سفارش بده. -

 منو رو پس زدم و گفتم :

 خوای بگیر من خیلی گرسنه نیستم.هرچی می -

 ای. خصوصاً که االن ساعت دو بعد از ظهره.زا قطعاً گرسنهبعداز اون امتحان استرس -

 مسیرم رو گم کردم و به چشماش رسیدم.

ختی نشست کمی نگاهش کردم. بدون اینکه نگاهم کنه مشغول خوردن بود. بغض س

 توی گلوم.

 چی میخوای بگی مایا ؟ -

 پریشون حال دستی به صورتم کشیدم.

 من فکرامو کردم فیاض. -

 ابروهاش رو با شیطنت باال داد و خوراکی توی دهنش رو با اشتها بلعید.
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 اوووم چه خوب. یعنی برای فکر کردن نیاز بود حتماً بیارمت اینجا ؟ -

 تک خنده ای زد.

 های پایین باشه.لش رفتن به سرویسشاید هم دلی -

 

با دقت بیشتری بهش نگاه کردم. به چشمهای سیاه و تیزش. بینی تقریبا بزرگش که 

ی روشنی هم داشت و ته ریش مرتب کمی استخونش برجستگی داشت. پوست سبزه

 ترش میکرد.ش جذابشده

میشه و روی  ش چالاومد که بخنده ولی وقتی میخندید متوجه شدم گونهکم پیش می

 ش هم فرورفتگی داره.چونه

ش معمولی بود. خشک بود و تا حدودی هم خشن بنظر میرسید. مخصوصا با چهره

 های همیشه درهمش.اخم

 تیپ و چهره و نگاهش هم یه جورایی خاص و غیرعادی بود.

 یعنی ممکنه فیاض هم شبیه اون پسری باشه که ازش تعریف میکردن ؟

 آمیز جنسی داشته باشه چی ؟ارهای خشونتاگه فیاض از اون رفت

 اگه بعد از ازدواج بخواد با میله و بطری از تنم استقبال کنه ؟ تنم به یکباره لرزید. 

 رحم باشه.نه اینطور نیست، اون خشنه ولی نمیتونه انقدر بی

 هام حرف بزنم.میخوام در موردت با آقا جونم و عمه -

 جا خورد و سریع نگاهم کرد.
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 دونم پدرت فوت شده مایا.که من می اونجایی تا -

ها رو به روم بستی، الاقل تونم ببینم همه راهمنظورم بابابزرگمه، مامانمو که دیگه نمی -

 بذار با اونا حرف بزنم.

 زل زد بهم و کمی بعد گفت :

دونی من راهارو به روت مسدود کردم ؟ چه تضمینی میدی که اینا کار من از کجا می -

 شه ؟با

 شقیقه هام رو ماساژ دادم و چشم بستم از فشار سردرد حالت تهوع گرفته بودم.

 مطمئنم نیاز به تحریف نیست فقط این اجازه رو دارم که به آقا جونم خبر بدم ؟ -

 خوای خودتو فدای مادرت کنی ؟اگه مطمئنی پس چرا می -

عصبانیت روی هم حرکت کردن و هام با اش شدم. دندونچشم باز کردم و با تغیر خیره

 گفتم :

اون مادرمه. وقتی تمام جوونیشو صرف منو زندگیم کرده منم حاضرم جونمو براش  -

 فدا کنم.

دونستم با این نگاه چی توی سرش چند ثانیه متفکرانه و با سکوت زل زد بهم. نمی

 گذره که کمی بعد یه تکه کوچیک از مرغ سوخاری به چنگال زد و گفت :می

به خاطر هیچکس از خودت نگذر، هیچکس ارزش فدا شدنت رو نداره. یک ماه کافیه  -

 ؟

 یکماه برای چی ؟ -

 تا تصمیمتو بگیری و بهم خبر بدی. توی این یکماه با هرکی دوس داری حرف بزن. -
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 شالقی و تیز نگاهم کرد.

 با هرکی بجز مادرت. -

کارِ خودش بوده. برای بدست آوردن  ی این کارهاقلبم هری فرو ریخت. باز فهمیدم همه

 من ؟!!

یکماه ! یکماه زمان فکر کردن یعنی دو ماه زندانی بودن مادرم. من توی یه هفته هم 

 هام و آقاجون حرف بزنم.میتونستم افکارم رو سروسامون بدم و با عمه

 فقط یه چیزی. -

 با گنگی نگاهش کردم که گفت :

 میلیارد بهم سفته داده.مادرت برای کمک گرفتن از من صد  -

ی اعمال ای ؟ بخاطر چی باید آمادهاینکارها دقیقا برای چیه ؟ به بهای چه کینه

 خشونتیِ فیاض بشم ؟

 من راهی دارم که از دستوراتش سرپیچی کنم ؟

 راهی دارم که از دستش فرار کنم و رها بشم ؟

ه راه پیش رو دارم ، تن دادن ها رو به روم بسته و فقط ینه قطعاً ندارم، مامان تمام راه

 ش.به فیاض و کنار اومدن با خواسته

 سوخت.ام میبا دلی سوخته نگاهش کردم. دلم برای خودم و آینده

 من راهی بجز تسلیم در مقابل فیاضِ بلوچی ندارم.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

61 
 

اش رو غارت کرده، حتی فیاضی که خیلی راحت مادرمو به زندان فرستاده و سرمایه

 مامن من بود !ای که تنها خونه

 

هام با شنیدن حرفام از گرگان اومدن و وقتی فهمیدن مامان توی خونه آقاجون و عمه

 مون.نیست برای اولین بار پا گذاشتن توی خونه

که با لیوان آبی از آشپزخونه بیرون آقاجون فشارش باال رفت و عمه گلناز درحالی

 ن توپید :اومد تا قرص فشار آقاجون رو بهش بده. رو به ممی

کنی ! تو مگه قرار نبود حاال حاالها کار میمعلوم نیست اینجا موندی با مامانت چی  -

 به درس خوندنت فکر کنی ؟ خواستگار و ازدواج از کجا دراومد ؟

اش به م زدم و سرم رو پایین انداختم آقاجون چشم بسته بود و تکیهدستام رو به چونه

 مبل بود.

شی دیگه بخور. چیزی هم نگو تا قرص اثر کنه االن باز عصبی می بگیر آقاجون قرصتو -

 شه کنترلش کرد.نمی

آقاجون قرص رو از عمه گلناز گرفت و با نیم نگاه تغیر آمیزی به من، قرص رو توی 

 دهنش گذاشت و لیوان آب رو سر کشید.

 لیوان رو که به دست عمه داد و به من نگاه کرد.

 این پسره کی هست حاال ؟ -

خواستم برم تاجر فرشه. از طریق وکیل مامان باهاش آشنا شدم. چند ماه پیش که می -

جوری با هم کانادا برای تحصیل در مورد خواهرش و اقامتش اونجا باهام حرف زد این

 آشنا شدیم.
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 نگفته بودم مامان توی زندانه !

تا منو بدست بیاره  جهت به زندان بیفتهخود و بینگفته بودم فیاض باعث شده مامان بی

! 

 رحمیشه !نگفته بودم شغل اصلیش جالد بودن و بی

نگفته بودم االنم مجبورم باهاش ازدواج کنم تا بالی بدتری سر مامان و من نیاره فقط 

 خوام باهاش ازدواج کنم !گفتم یه خواستگار خوب دارم که می

 خوب !خوب !اصالً تعریفی برای خوب بودن وجود نداره!

گرِ پلیده که پشت ظاهر آرومش یه هیوال نشسته و داره افسار مغزش رو ه حیلهفیاض ی

 کنه!مدیریت می

 آقاجون: خب ؟

 اش که مشخصه. خودشم آدم حسابیه.چی خب ؟ شغل و حرفه -

 آقاجون: چرا اینقدر عجله داری واسه ازدواج ؟ اصالً مامانت کجاست ؟

 نگاهم پایین افتاد. یهو با خشم داد زد :

کنه به جواب منو بده مایا ! مامانت کجاست ؟ این چه کار کوفتیه که تو رو ول می -

امان خدا چند روز چند روز خونه نمیاد ؟ این کار هر روزشه آره ؟ صد بار نگفتم پاشو 

کنم ؟ نگفتم تهران هات زندگی کن مثل نور چشمم ازت مراقبت میبیا پیش من و عمه

ی بوی گرگ و خون میده ؟ این آدم کیه که دست جای تو نیست شهر به این بزرگ

ای که واسه دیدنت مگه تو چند سالته ؟ تو از نظر من همون دختر بچه گذاشته رو تو ؟
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آوردم، چرا این آدم باید دست ت ،برات عروسک و آلوچه خونگی میاومدم در مدرسهمی

 بذاره رو تو ؟

 شما االن مشکلتون چیه آقا جون ؟ -

 کجاست ؟مامانت  -

 کالفه نگاهش کردم و گفتم :

ها سفارش گفتم که یکی دو روزی رفته خارج از شهر باید میرفت از یکی از کارگاه -

 میگرفت.

 با تمسخر پوزخندی زد.

که من میدونم سفارشارو میارن به اون میدن نه خودش بره دنبال سفارش تا اونجایی -

 گرفتن.

 ام.آوردمشون جلوی سینهحوصله دستی به موهام کشیدم و بی

یه بار بیاید  شما مشکلتون مامانمه یا فیاض ؟ اصالً چه دشمنی با مامانم دارین ؟ شده -

ها ببینید ما چه مشکلی توی زندگیمون داریم ؟ مگه عروستون نبوده ؟ مگه اسم روحی

 نیومده روش ؟ چرا اصالً براتون مهم نیست وضعیت مامان چطوریه ؟

 که تونستیم هواتو داشتیم مایاجان. ما تا جایی -

رنگ پری بود که اینو گفت. کنار آقاجون نشسته بود و یه مانتوی سبز آبی همعمه گل

 چشماش هم به تن داشت.

من آره. اما مامانم چی ؟ چقدر هوای مامانمو داشتین عمه ؟ تا زمانیکه چشم و گوش  -

 ون چیه مشخص نیست !باز کردم فهمیدم شما و مامان با هم قهرید ! مشکلت
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 ها و اتفاقاتش نباش !تو از هیچی خبر نداری مایا. دنبال گذشته -

 چرا ؟ مگه مامانم چیکار کرده عمه ؟ -

عمه گلناز دوباره رفت توی آشپزخونه و با یه لیوان آب به سمت من برگشت. صدایی از 

رو در هم  رسید و تنها عمه گلناز بود که این سکوت و تشویشهیچکس به گوش نمی

 شکست.

 مامانت خودش از ما تعهد گرفت که هیچوقت سراغت نیایم. -

 سراغِ من ؟ -

 .م زدمیکه خورده انگشتم رو روی سینه

 هنگ و ناباوری توی چشمام لونه کرده بود.

 لیوان رو توی دستش پس زدم و گفتم :

 فقط جواب منو بدید. -

 اول یه کم آب بخور. -

 

از دستش گرفتم و بدون اینکه ازش بخورم لیوان و تق روی  با حرص و خشم لیوان رو

 میز زدم و گفتم :

 حاال بگید. -

مامان و آقاجون تو گذشته با هم دعوا داشتن اون از سادگی آقاجون و مامان استفاده  -

 کرد و با گرفتن وکیل یه کاری کرد که آقاجون نتونه بیاد طرفت !
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 .دوباره تردید، دوباره ناباوری و ترس

 خب چرا ؟ چرا باید مامان یه همچین کاری کنه ؟ -

 خوایم تو رو ازش بگیریم.چون فکر میکرد می -

 پری گفت و نگاه منو به طرف خودش کشید.عمه گل

 خب ، خب حتما یه کاری کردین که مامان همچین فکری بکنه ! -

ه که بخواد مایا مامانت یهو به ما بدبین شد. داداشم تازه فوت کرده بود ،طبیعی -

 اینجوری در موردمون فکر کنه.

 اینا رو ول کن بابا جون از این پسره برام بگو. -

آقاجون بطور تعمدی قصد داشت بحث رو عوض کنه. بحثی که خدا میدونه چه رازی 

هام و کرده توی دل عمهدر گذشته به دنبال داره که حتی بخاطر ازدواجِ من ترس رخنه

 آقاجونم !

 کشیدم و گفتم : دسی به صورتم

 چی بگم ؟ -

 میخوام ببینمش. -

 نگاهم برای چند ثانیه با رعب و ترس توی چشماش ثابت شد.

چیه بابا ؟ مگه نمیگی خواستگارته میخوای باهاش ازدواج کنی ، یه زنگ بزن بهش  -

بگو بیاد اینجا ببینمش. ما فردا برمیگردیم گرگان میخوام قبل رفتن بفهمم این آدم کیه 

! 
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 حرف بلند شدم.رم رو تکون دادم و بیس

باید به فیاض زنگ بزنم ! ولی میدونم که نمیاد ! فیاض چه شباهتی به خواستگارها داره 

های جنتلمن که با تماسم اینجا بیاد وخودش رو به بابابزرگم نشون بده و شبیه عاشق

 متقاعدشون کنه منو دوست داره ؟!

 راستی دلت رو به اون آدمِ دروغگو خوش کردی ! مگه دوسِت داده مایا ! انگار راستی

 

. با پام آروم روی زمین میزدم و ی فیاض رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بدهشماره

 جوییدم.ی لبهام رو میگوشه

 بله ؟ -

 صدای سرد و خشکش توی گوشی پیچید.

 نفس عمیق و محسوسی کشیدم و گفتم :

 الو فیاض ؟ -

 بله حرفتو بزن مایا. -

 . یعنی موضوع رو بهش گفتم اومده اینجا، میخواد ببینتت.آقاجونم اینجاست -

 ای گفت :ی مسخرهکمی مکث کرد و با تک خنده

 توقع نداشتم به این زودی بهش بگی ! -

با حرص چشم بستم و تحقیر رو با تمام وجودم حس کردم و حتی استحونامم از این 

 تحقیر نالیدن.
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 وجودم قد کشید جواب دادم :با تمام حرصی که توی 

 شوقی واسه ازدواج با تو ندارم. قبال هم گفتم فقط نگران مامانم. -

 کمی زمان برد تا جوابم رو بده.

 اونم با چه حرصی که از صدای خشدارش فهمیدم.

 خب ؟ باید بیام اونجا چی بگم ؟ -

 پی کارش.نمیدونم. همون دروغایی که به من گفتی به اونم بگو. تموم شه بره  -

 های از شیطنت و تمسخر گفت :با رگه

 اگه اون چیزهارو به آقاجونت بگم، خودش زودتر از تو بهم بله میده. -

 هام رو محکم روی هم فشردم و گفتم :دوباره تحقیر رو به جون خریدم و لب

 هام نمیدونن مامانم تو زندانه.هر چی میخوای بگی بگو. فقط آقاجونم و عمه -

 ساعت دیگه میام.تا یه  -

ای بگم گوشی رو قطع کردم. توقع نداشتم قبول کنه ولی انگار بدون اینکه چیز دیگه

 ش حاضره هر کاری رو انجام بده.برای انجام نقشه

هام برم که پیامی روی گوشیم اومد و از اتاق بیرون رفتم تا به سمت آقاجون و عمه

 گوشی میون دستم لرزید.

 نوشت :پیام از خودش بود که 

 خوشم نمیاد بدون خداحافظی گوشی رو قطع کنی. -
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از حالت دستوری پیامش پر شدم از حرص و نفرت و خشم، و گوشی رو مچاله کردم 

 توی مشتم و برگشتم پیش بقیه.

ی بزرگ دراز کشیده بود و کوسن مبل رو گذاشته بود زیر سرش و آقاجون روی کاناپه

 ده نشون میدادن.ش رو جمع کرده و چروکیدستاش گونه

 چی گفت بابا ؟ میاد ؟ -

ی تمام دنیا درست توی همین آلونک کوچیک سرم رو باال و پایین کردم. هوای آلوده

 مون جمع شده بود و داشت منو خفه میکرد.خونه

 گفت تا یه ساعت دیگه میاد. -

 پری گفت :عمه گل

 گفتی مامانت امشب نمیاد دیگه درسته ؟ -

 : ای نشستم و گفتمروی مبل تک نفره

 نه نمیاد. -

 خب پس من پاشم یه چیزی واسه شام درست کنم. اشکالی نداره ؟ -

 نه چه اشکالی، دستتم درد نکنه. -

 و توی دلم گفتم :

 من خودمم توی این خونه مهمونم، چه برسه به شما. -
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پر  پری در کمتر از یکساعت اسپاگتی درست کرد و میز کوچیک آشپزخونه روعمه گل

 کرد و صدامون زد.

 بیاین یه چیزی بخورین تا این پسره نیومده ! -

آی عمه اینجوری که میگی این پسره، انگار داری در مورد پسرای توی کوچه حرف 

میزنی یا اونایی که به زور جلوی ماشینت رو میگیرن تا شیشه رو برات تمیز کنن، این 

 نگشتش دور میده.پسری که تو ازش حرف میزنی، هممونو روی نوک ا

 ی آقاجون رو تکون داد که روی همون مبل به خواب رفته بود :عمه گلناز آروم شونه

 .آقاجون، آقاجون پاشین بریم شام بخوریم تا خواستگار مایا نیومده -

 آقاجون از خواب پرید و خوابالود و خسته جواب داد :

 باشه بابا، شما برید، اومدم. -

 بلند شدم.با غم بزرگی از جا 

خواستگارِ مایا کاش میمُرد که دردسرهای به این بزرگی رو برامون به بار نیاره. یا اصال 

 من میمردم تا برای هر چیزی که پا جلو گذاشته، عقب میکشید.

 به زور زیر نگاهشون چند قاشق از اسپاگتی سفید رنگ مقابلم خوردم.

برای خوردن غذاهای پرزحمت و مامان میلی به آشپزی کردن نداشت و بیشتر اوقات 

 خوشمزه یا به رستوران میرفتیم یا سفارش میدادیم برامون بیارن.

ی آنچنانی. ولی وجودش چون مامان نه وقت کافی برای پختن غذا داشت، نه حوصله

 توی خونه برای من آرامش بود. آرامش.
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 تشکر کردم و کنار کشیدم. لبخندی زد و گفت : از عمه

 کم خوردی مایا، مگه رژیم میگیری ؟ نوش جونت. -

عمه گلناز که در حال چک کردن گوشیش بود و معلومه باز یه پست خفن توی 

 گوشیش گذاشته و داره جواب کامنتای فالوراش رو میده به جای من جواب داد :

چرا باید رژیم بگیره ! این اندام خوراکش ورزش زومباست.  اندامش به این قشنگی -

تام مربیه. اگه خواستی بگو برات وقت بگیرم بری پیشش. اندامتو بهم یکی از دوس

نمیزنه فقط فرمشو نگه میداره برات. باشگاش هم همینجاست. وقتایی که بیکاری 

 میتونی اوقات فراقتتو پر کنی.

 باشه اگه خواستم بهت خبر میدم. -

 فت.چنگالی از اسپاگتی توی دهنش گذاشت و دوباره توی فاز گوشیش فرو ر

 پری میز رو جمع کردیم.بعد از خوردن شام با کمک عمه گل

 داشتم ظرفهارو میشستم که زنگ آیفون به صدا در اومد.

 م زد و گفت :پری روی شونهعمه گل

 ست.بیا برو یه لباس مرتب بپوش فکر کنم این پسره -

از دستم هارو میخواستم پوزخندم رو محو کنم ولی نتونستم. دستکش "پسره"باز گفت 

درآوردم. دستام رو شستم و شیر آب رو بستم و با حوله خشکشون کردم و سریع رفتم 

 توی اتاقم.

 تا لباس عوض کنم و بیرون بیام صدای صحبت فیاض و آقاجونم رو شنیدم.
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آقاجون کمی حساس بود. هیچوقت در مورد لباس پوشیدنم حرفی نزده ولی من 

شه حتی اگه خودم دوست دارم خالف این تیپ همیشه طوری رفتار میکنم که متوجه ب

رو بپوشم اما به احترام موی سفیدش چیزی برای پوشیدن انتخاب میکنم که با 

 روحیات اون سازگاری داشته باشه.

یه تونیک گلبهی و شلوار جین تنگی زیرش پوشیدم، روسری حریر صورتی ملیحی هم 

 روی سرم انداختم و از اتاق بیروم رفتم.

 م زد.نه چشماش برق زد، نه نگاهش لرزید و نه لبخندی به چهره با دیدنم

 همون مترسک خشکی بود که انگار به زور و یه فصل کتک اومده اینجا نشسته.

 سالم کردم و خیلی خشک و رسمی جواب سالمم رو شنیدم.

کت و شلوار آبی نفتی شیکی به تن داشت و بخاطر گرمای هوا کتش رو در آورده و 

 ش گرفته بود.میون دست

 بلند شدم و به رسم احترام گفتم :

 بدید کتتون رو آویزون کنم. -

 کت رو به دستم داد و حتی نگاهم هم نکرد، فقط ریز گفت :

 مچکر. -

 کتش رو آویزون کردم و کنار آقاجون و عمه گلناز نشستم.

 میچید.هارو برای آوردن توی ظرف پری هم توی آشپزخونه بود و داشت میوهگلعمه 

 خواستید منو ببینین آقای روحی ! -
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گری بود و داشت چهره و نگاهِ فیاض رو زیرو آقاجون با نگاهی که پر از دقت و کنکاش

 رو میکرد، سری تکون داد و گفت :

 رک و راست میرم سرِ اصل مطلب ! -

 فیاض با لبخند جسوری جواب داد :

 . چون منم از حاشیه چیدن بدم میاد.خوبه -

 چرا میخوای با مایایِ من ازدواج کنی ؟ -

 سرش رو کمی کج کرد و با گنگی پرسید :

 ببخشید ؟ منظورتونو نمیفهمم ؟ چرا میخوام ازدواج کنم ؟ -

 ی تمسخرباری کرد.تک خنده

 آدما ازدواج میکنن که چیکار کنن ! -

 منظور من واضح بود آقای بلوچی. چرا با دخترِ من ؟ -

 احترامی میکرد.رزوند. داشت به آقاجونم با این نیشخندهاش بیش دلم رو لتک خنده

 ی شما ازدواج کنم کاری به دخترتون ندارم آقای روحی.من قراره با نوه -

 چقدر گستاخ و پروعه.

 چرا مایارو انتخاب کردی ؟ -

 فیاض سریع به من نگاه کرد و گفت :

 بهشون نگفتی مایا جان ؟ -
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ریخت. داره گاف میده، االنه که همه چیزو بریزه روی داریه وای وای وای، دلم یهو فرو 

 و بگه مادرش توی زندانه و بهم محتاجه.

نذاشتم چیزی بگه، سریع خودم رو به آقاجون نزدیک کردم و دستش رو گرفتم و گفتم 

: 

آقاجون من که به شما گفتم. منو فیاض از هم شناخت قبلی داریم. شما که گفتین  -

 بیاد تا...

 جون دستش رو آروم کشید و با اخم ریزی گفت :آقا

 آقای بلوچی بهتره ما بریم تو اتاق حرفامونو بزنیم. -

 بخاطر من گفت که دخالتی توی حرفهاشون نداشته باشم.

 فیاض که تایید کرد و بلند شد، فشارم افتاد و زیر زانوهام سست شدن.

 ه میجوشید.آقاجون و فیاض رفتن توی اتاق و من دلم مثل سیر و سرک

 مرده توشون جمع شده.لبهام رو انقدر گاز گرفته بودم که حس کردم خون

هام متوجه شدن یه دردی توی جونم هست که مثل مادر دور خودم پیچ خوردم عمه

 ولی هر چقدر میپرسیدن درد و مرضم چیه و چرا رنگ به رنگ میشم جوابی ندادم.

 آقاجونم گفت :ی بلند فیاض اومد که به یک آن صدای نعره

ی نوه و عروستون. بذارید احترامِ موی سفیدتون باقی ی منه، نه خونهاینجا خونه -

. تو ی شمای من بله میده نه طبق خواستهبمونه آقای روحی. مایا طبق خواسته

 زندگیش دخالت نکنین و بذارید درست تصمیم بگیره و اال...

 با شنیدن صدای بلند آقاجون که گفت :
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ال چی ؟ چه غلطی میخوای بکنی ؟ اصال تو کی هستی که اومدی دست گذاشتی رو وا -

 جونِ منو یادگارِ پسرم ؟

 هام سراسیمه به سمت اتاق رفتیم.عمه منو

 تا در رو باز کردیم فیاض با لبخند تمسخرباری گفت :

 ی من بشه پیرمرد. به جای این حرفهاجونِ تو و یادگارِ پسرت قراره عروس خونه -

 خوشحال باش که دارم مثل یه مرد پا پیش میذارم، نه مثل یه نامرد !

 

 آقاجون با دیدنم دستش رو به سمت فیاض دراز کرد و گفت :

 این بود اون آدمی که گفتی خوب و متشخصه ؟ این کجاش با شخصیته مایا ؟  -

 احترام خودتونو نگه دارین آقای روحی ! -

 فیاض ؟ -

 برچیدم :نگاهم کرد. با بغض لب 

 برو بیرون. -

 تک خنده عصبی زد.

 یکی بهتون دیکته کنم اینجا خونمه، اونی که باید بره بیرون من نیستم.انگار باید یکی -

 ش رو سریع ازم گرفت و رو به آقاجون گفت :تا چشمام به اشک افتادن نگاه خیره

 داشته شه. خواستم بهتون بی احترامی کنم خودتون نخواستید حرمت نگهمن نمی -

 هام و من اومد و با اخطار گفت :آقاجون سریع به سمت عمه
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 جمع کنین .از خونه این آقا میریم بیرون. -

 ش قرار داد.با فعلی که جمع بسته بود منو هم توی دایره

 فیاض سریع وسط حرف آقاجون پرید و محکم و جدی گفت :

 تونین برین.مایا نمیاد ،شما هرجا دوست دارین می -

 جیغ زدم :

 کنی ؟احترامی میفیاض چه مرگته ؟ چرا داری به آقاجونم بی -

 اومد و توی یک قدمی ایستاد و با اون تحکم و استبداد و غرور منسجمش لب زد :

دونم قرار نیست واست کاری کنن. وگرنه قبل از اینکه من به دادت برسم چون می -

یه مرد غریبه درخواست کمک کنی چرا از  باید آقاجونت میرسید یا به جای اینکه تو از

 آقاجونت نخواستی ؟

 چشمای گریونم رو درشت کردم و نالیدم :

 فیاض لطفاً !! -

 ته دلم خالی شده بود از اینکه درمورد مامان همه چیزو برمال کنه.

سری تکون داد و بدون حرفی از کنارمون رد شد و از اتاق بیرون رفت. آقاجون هم با 

 عصبانیت بیرون رفت و محکم گفت :شدت 

دونستم اینجا یه خبرایی تونو جمع کنین از این خونه میریم منه احمق میوسایل -

 دونستم !!هست می

 خواین برین ؟آقا جون صبر کن کجا می -
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 ایستاد و با خشم دادی زد که تمام تن خودش هم به رعشه افتاد.

دونستم بمونی پیش مادرت تهش میشه این ! میت !! جمع کن با این ازدواج مسخره -

 وقتی اون زنیکه چند روز چند روز میره سراغ کارِ کوفتیش بایدم...

 کدوم کار ؟ -

 وای مگه این نرفته بود ؟ چرا دوباره برگشت ؟

 و ریختم توی چشمام.با هول به سمتش رفتم و التماس

 مگه تو نرفته بودی ؟ چرا هنوز اینجایی ؟ -

 زد و گفت :پوزخندی 

 خوام کمی استراحت کنم.چرا باید برم ؟ اینجا خونمه ! می -

 ها نشست.رفت و خیلی راحت روی یکی از مبل

 پری با عصبانیت گفت :عمه گل

کار می مایا بجنب وسایلتو جمع کن اصالً معلوم نیست اینجا چه خبره و دارید چی -

 کنید. مارو هم گیج کردید !!

 آقاجون !! -

 ون و زهرمار، برو وسایالتو جمع کن !آقاج -

زدم زیر گریه فیاض هم لیوان آبی که از قبل عمه گلناز برام آورده بود و هنوز روی میز 

 بود رو برداشت و یه نفس سر کشید و زل زد به من.

 عمه گلناز اومد دستم رو گرفت.
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ا و آقاجون از ؟ بیا وسایلتو جمع کن میریم خونه خودمون ! ممنتظر چی هستی عزیزم -

 این به بعد مراقبت هستیم، نیاز نیست به این ازدواج زوری هم جواب بدی.

دونست ریختن. کسی نمیهام مینیشخند فیاض رو دیدم. اشکام با چه دردی روی گونه

 من مجبورم !

 به این اجبارِ سخت مجبورم !

 به این خفقان و نیستی مجبورم !

 یرون کشیدم و سرم رو به اطراف تکون دادم.دستم رو از میون دست عمه گلناز ب

 من با شما نمیام. -

 یک آن آقاجون از توی اتاق با سرعت بیرون اومد و سرم داد کشید :

خوای بمونی ورِ دلِ این آقا چه غلطی بکنی ؟ همین االن میری با چرا نمیای ها ؟ می -

کار ولت کرده تو دهن کس و کنی ! بابات مرده ؟ مادرت بیهات وسایلتو جمع میعمه

هات که نمردن ؟ تا قیام قیامت خودم ازت مراقبت گرگ و شیر ؟ من که نمردم ؟ عمه

 کنم.می

 بلندتر زدم زیر گریه و جلوی پاش نشستم و گفتم :

 تونم بیام ! من تصمیم گرفتم با فیاض ازدواج کنم !تونم آقاجون ! نمینمی -

ها و ز کسی به گوش نمیرسید. فقط اشکهمه هنگ و متعجب نگاهم کردن. صدایی ا

های خودم بودن که توی خونه طنین انداختن. آقاجون مقابل پام چمباته زد و عمه ناله

زدن و من نگاهم به چشمای نافذ و جسور فیاض هام کنارم نشستن. هر سه حرف می

 کرد.خیره بود که با لبخند محوی نگاهم می
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 زد.اش لبخند میسلطه حتماً برای رام شدنم و گرفتنم تحت

 

 هام و آقاجون از خونه بیرون رفتن.در کمتر از یک ساعت عمه

دونست من به خاطر مامانم به چه تاب نداشتم قهر آقاجون رو تحمل کنم. اونکه نمی

 چالش سختی دعوت شدم و باید این اتفاقات رو هر طور شده از سر بگذرونم.

نره، با عصبانیت پاش رو از میون دستهام وقتی به پاش وصل شدم و التماسش کردم 

 بیرون کشید و تف انداخت روی زمین و فقط گفت :

 تو هم دختر همون مادری !!! -

دلم شکست و با نفرت زل زدم به فیاض که بازهم لبخند به لب به تماشای من و جدایی 

 ام نشسته بود.خانواده

 دا لعنتت کنه.هاممو ازم گرفتی. خمامانمو گرفتی، آقاجون و عمه -

 بلند شد و با برداشتن کتش از روی آویز گفت :

کاری کردم که از همین االن حدشونو بدونن. خوشم نمیاد فردا مرتب دماغشونو تو  -

 زندگیمون باشه.

 با نفرت عمیقی گفتم :

 خیلی پستی فیاض ! -

گاهش نگاهم کرد و آروم آروم به سمتم قدم برداشت و مقابلم ایستاد. چشمام توی ن

 تر به صورتم خیره شد و گفت :زدن. سرش رو مقابلم خم کرد و دقیقدودو می
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تونی پیشش امنیت داشته باشی. خیالت راحت باشه من م که میمن تنها کسی -

تر اسم من روش باشه بدی هیچوقت حق کسی که متعلق به من باشه و از همه مهم

 کنم.نمی

 حکم گفت :چشماش رو توی نگاهم درشت کرد و با ت

 تو قراره زن فیاض بلوچی بشی. -

 انگیزه.نفرت -

 آروم خندید.

 ولی آرزوی خیلیاست که نصیب تو شده ! -

قطره اشکی از چشمم چکید نگاه فیاض سریع تیره شد و دنبال اشکم رفت. نفسش رو 

 توی صورتم بیرون داد و عقب کشید.

 نگاهم کرد ،نگاه و بعد آروم گفت :

 ت خیلی به مادرت شبیهه !رنگ چشمای عمه هاته ولی چهرههمآبیه چشمات  -

 از اون چیزی که دنبالشی منو باخبر کن فیاض شاید بتونم بهت کمک کنم. -

ای بعد کتش رو به هاش رو کمی جلو داد و عمیق و متفکرانه زل زد بهم. اما ثانیهلب

 ب رفت.ی کتش به عقتن زد و دستش رو توی جیب شلوارش فرو برد و لبه

گم یه وقت به یونس می طور که مشخصه جوابت رو بهم دادیتو بیار. اینشناسنامه -

 محضر برامون بگیره سریع عقد کنیم.

 عقد ؟ -
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 خوای با هم لی لی بازی کنیم؟می ای داری ؟تو نظر دیگه -

 با نفرت، به صورتم و نگاهم چین دادم.

 به همین سادگی ؟ -

متوجه نیستی مادرت تو چه شرایطیه ؟ منو اسکول نکن ،جوابتو دادی مایا انگار واقعا  -

 پس به پاش بمون !

لرزیدن. دیگه حرفی نزدم. باالی سرم رو تکون دادم. به حالت عصبی زانوهام و پاهام می

 کرد.سرم ایستاده بود و همچنان نگاهم می

 تو بیار.شناسنامه -

 من شرط دارم !  -

 سکوت کرد.

د ثبتشون میکنم تا همه رو مو به مو انجام بدی، اگه قبول نکنی منم بهت تو دفتر عق -

 بله نمیدم !!

لبخند تمسخرآمیزی زد و اون یکی دستشو توی جیب شلوارش فرو برد و سینه عضالنی 

 و هیکل بلندش بیشتر به نمایش چشمام افتاد.

 هایی پرنسسم ؟چه شرط -

 کنی.تمام بدهیای مامانمو پاس می -

 ؟خب  -

 گردونی.شرکتشو بهش برمی -
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 بهت که گفتم اصالً قصد خریدشو ندارم، اقدامی هم در این مورد نکردم. -

 ترین شرطم رو به زبون آوردم.انگشتم رو مقابلش گرفتم و مهم

 مامانم بعد از بله گفتنِ من باید آزاد بشه. -

 گردنش رو به چپ و راست حرکت داد و با آرامش خونسردی گفت :

کارهای قانونی برای آزاد شدنش چند روزی زمان میبره. تا این وجه پرداخت  خب -

بشه، اون چک پاس بشه، بدهیای کارمنداشو سهامدارشو پرداخت کنم، یه چند روزی 

 برن.زمان می

 جا تو محضر پارشون کنم !گردونی تا همونها رو بهم برمیسفته -

رو گاهش پرید و من آخرین شرطمچشماش رو ریز کرد و به آنی آرامشِ تصنعیِ ن

 هام به زبون آوردم.جسورتر از بقیه شرط

 و هم میدی به من !حق طالق -

 م شد.ابروهاش از روی چشمای سرخش باال پریدن و متعجب خیره

دونم فردا تو زندگیت چی در انتظارمه، باید من از تو هیچ شناختی ندارم فیاض ،نمی -

 ی،که قراره یه زندگی آروم داشته باشم !از این بابت خیالمو راحت کن

 

هام رو گرفتم، عمه ی عمهفیاض که رفت به آقاجون زنگ زدم. جوابم رو نداد. شماره

 پری بعد از دوبار زنگ زدن جواب داد و گفت :گلناز جواب نداد ولی عمه گل

 چیه مایا ؟ -
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وقت شب کجا عمه، عمه کجایین چرا جواب نمیدین ؟ آقاجونم جواب نمیده این  -

 رفتین ؟

میخواستم از دلشون در بیارم و راضیشون کنم برگردن خونه. این وقت شب کجا رفتن 

 ؟ نکنه با این حال برگردن گرگان !!

 ای جواب داد :با صدای گرفته

 ما اومدیم بیمارستان مایا. آقاجون حالش بد شده. -

دستم رو به مبل گرفتم و م به دهنم هجوم آورد. زیر زانوهام سست شدن و اسید معده

 نشستم.

 کدوم بیمارستان ؟ -

 آدرس رو بهم داد.

 با بغض نالیدم :

 آقا جونم به خاطر من حالش بد شده ؟ -

ی عوضی خیلی با آقاجون بد حرف زد. تو دونم مایا فشارش باال رفته. اون پسرهنمی -

 کنی.هم که معلوم نیست چی تو سرته که راضی شدی با اون روانی ازدواج 

آمیز فیاض. سریع لباس پوشیدم و به آژانس روانی لقب بهتری بود برای رفتار خشونت

 زنگ زدم. آژانس که رسید از در خونه بیرون زدم.

تا نشستم توی ماشین گوشیم زنگ خورد. فیاض بود. بدون اینکه برام مهم باشه رد 

 تماس زدم و گوشی رو خاموش کردم و گذاشتم توی کیفم.
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نداره از کجا فهمیده که از خونه بیرون رفتم شاید هم یکی از آدماش کشیک اهمیتی 

 م رو میدن و به فیاض گزارش میدن.خونه

 ی فیاضه !مون هم خونهم ! خونههه خونه

شوره و سردرد شدیدی به سمت پذیرش رفتم و وقتی به بیمارستان رسیدم و با دل

 یع به اون بخش رفتم.فهمیدم آقاجون توی کدوم یکی از اتاقهاست سر

های داخل راهرو ایستاده بودن. با حرکت تند پری کنار نیمکتعمه گلناز و عمه گل

 شون رفتم.پاهام به سمت

 عمه ؟ -

پری بود. خشک و هر دو به سمتم نگاه کردن عمه گلناز همیشه مغرورتر از عمه گل

 پری مقابلم اومد و گفت :دلگیر نگاهم کرد ولی عمه گل

 ی اومدی مایا ؟ این وقت شب چطوری اومدی ؟با ک -

 تنهام. با آژانس اومدم. -

 اون پسره از خونه رفت ؟ -

 سرم رو با تایید تکون دادم و نفس زنان گفتم :

 آره رفت حالِ آقا جون چطوره ؟ -

 رسید. دستی به صورت خسته اش کشید و گفت :اش خسته و عصبی به نظر میچهره

ماشین حالش بد شد ،آوردیمش بیمارستان، بیا، بیا اینجا ببینم  فشارش باال رفته، تو -

 مایا !
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 دستهام رو کشید و کنار برد و گفت :

 با این پسره چطوری آشنا شدی ؟ -

خواستم برم خارج واسه گفتم که قبالً تو دفتر آقای مفتخری دیدمش اونموقع که می -

 تحصیل...

پسره با تو یه سری شرطها گذاشته و تو من بچه نیستم مایا، کامالً مشخصه اون  -

 اجباری اونارو بپذیری.

چه شرطی عمه ؟ فیاض خواستگارمه، موقعیتشم که خوبه، منم راضیم که باهاش -

 ازدواج کنم.

خواستم از زیر بار حرفاش در برم که دوباره دستم رو گرفت و توی چشمام زل زد و 

 گفت :

 مامانت کجاست مایا ؟-

 دار باشم، با جدیت توی چشماش براق شدم و گفتم :دیگه نتونستم خود

مامانم هر جایی باشه به کمکم احتیاج داره و فیاض تنها کسیه که قراره به منو مامانم  -

 کمک کنه.

 خوای باهاش ازدواج کنی ؟پس به خاطر اینه که می -

 نه اون دوسم داره منم باورش کردم حاال میذاری برم حال آقاجون و بپرسم ؟ -

 مشکل مامانت چیه ؟ -

 هیچی عمه ، هیچی، شما که تا االن براتون مهم نبوده از این به بعدم نباشه. -
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ی خودش بهش پشت کردن و کاری به کارش ندادن چه توقعی از ما و وقتی خونواده -

 آقاجون داری ؟

 مثل نیزه تیز شدم و فرو رفتم توی چشماش و مثل خنجر زخم انداختم.

 ها رو آوردم.ن به کمک شما احتیاجی نداشتیم. همون بهتر که به غریبهما هم تا اال -

 ش رو آروم آروم ازم گرفت و از مقابلم کمی کنار رفت.نگاه خیره

 از کنارش گذشتم.

 دلم خشکیده بود و مثل برگ پاییزی لهش میکردن.

 هرسه بدون حرف مقابل اتاق آقاجون نشسته بودیم تا سرمش تموم بشه.

 مایا ؟ -

سرم رو به سمت صدای آشنایی پیچیدم. صدا آشنا بود. شخص هم آشنا بود. اما هر بار 

دیدمش قلبم میترکید. خواستم نگاهم رو ازش بگیرم ولی نتونستم. یه نیرو و که می

کرد بهش زل بزنم تا با اون ژست شیک و خوش ی عجیبی داشت که مجبورم میجاذبه

 پوشش نزدیکمون بشه.

 کنی مایا ؟میاینجا چیکار  -

 انگیز مون شک کنن.تونستم چیزی بگم که به ارتباط نفرتهام نمیجلوی عمه

 آروم و مالیم حرف زدم :

 آقا جونم حالش بد شده آوردنش بیمارستان. -
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پری کرد و با اخم ریزی که بین ابروهاش جا خوش کرده بود و نگاهی به عمه گل

 کرد پرسید :ش رو دوچندان میجذبه

 ری حالش بد شده ؟چطو -

 پری لب باز کنه و چیزی بگه، توپید :عمه گلناز سریع جلو اومد و قبل از اینکه عمه گل

ی خودت نیست که بیرونمون به تو چه ها ؟ چرا اومدی اینجا ؟ اینجا که دیگه خونه  -

کنی ؟ اینجا بیمارستانه و از شرِ تو آقاجون رو آوردیم بیمارستان. اگه نخوام اینجا 

 و باید ببینم ؟ ها ؟ گمشو برو.بینمت کیب

از لحن عمه تنم لرزید. ترس برم داشت یه وقت فیاض برخورد زشتی مقابلش نداشته 

 باشه اما با خونسردی گفت :

 من به خاطر مایا اینجام. نگران شدم که اومده بیمارستان. -

 روانی !خوام صد سال سیاه نگران نشی و نیای. برو گورتو گم کن مردک می -

ی عمه گلناز کشید و دعوتش کرد به پری دست روی سینهتنم بیشتر لرزید. عمه گل

 سکوت و آرامش و آروم به عقب هلش داد.

هوا تری خیره شده بود به عمه گلناز .نگاهش منو لرزوند. بیهای جدیفیاض اما با اخم

 دستم رو روی بازوش گذاشتم که سریع بهم نگاه کرد.

 هام خوششون نمیاد اینجا ببیننت.رو فیاض عمهاز اینجا ب -

 من به خاطر تو اومدم. -

 نیشخند تلخی زدم و گفتم :
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هام حالشون خوب نیست. میبینی که مرسی که اومدی حال آقا جونم بد شده عمه -

 نمیتونن حضورتو تحمل کنن.

 ناراحت نشدم از برخوردش. -

رفهایی که لیاقت بودن رو شنیدی و که چی ؟ باید بهت جایزه بدم که تحمل کردی و ح

 دم نزدی ؟

 م رو بیرون دادم و گفتم :پوف کالفه

 خیله خب از اینجا برو. -

 کاری از دستم بر میاد ؟ -

 نه ! -

ها بهم خبر دادن داری میری بیرون حدس میزدم یه اتفاقی برات افتاده باشه، بچه -

 بهت زنگ زدم گوشیتو خاموش کردی.

 جدیت گفت : چیزی نگفتم که با

 زنم.روشنش کن مایا. بهت زنگ می -

باز هم حرفی نزدم که در مقابل نگاه های من و عمه هام دوباره با همون تحکم و جدیت 

 قدم برداشت و از مقابل دیدمون محو شد.

 سرم آقاجون که تموم شد رفتیم داخل اتاقش.

یرمرد یه جوری گریه هام داخل رفتم یهو زد زیر گریه. پتا منو دید که همراه عمه

 کرد انگار یه بچه کوچیک و بهونه گیر شده.می
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 اصالً نفهمیدم دلیل گریه هاش برای چیه ؟

 های بلندش خودمم به گریه افتادم و به سمتش رفتم.فقط با وجود گریه

 آقاجون ؟ -

پری دستم رو گرفت و میون عمه گلناز هنوز هم باهام حرفی نمیزد. ولی عمه گل

 و آهسته گفت : دستش فشرد

 تو دیگه گریه نکن تا حالش بدتر نشه. -

دست آقاجون رو گرفتم. اما یهو دستش رو کشید و روی پیشونیه خودش زد. دوباره زد. 

 دوباره زد. منم بلند زدم زیر گریه.

 عمه هام دستهاش رو گرفتن.

 هق بدی افتادم.از تختش فاصله گرفتم و به هق

 تشر تندی گفت :عمه گلناز نگاهم کرد و با 

 برو بیرون ، برو، برو مایا ! -

 با حسرت و حب و غم از اتاق بیرون رفتم.

 گفت :کرد و با ناله میآقاجونم داشت بلند بلند گریه می

پسرمو از دست دادم به خاطر کی ؟ به خاطر چی گ به خاطر اینو مادرش ؟خدایا،  -

 یزا رو ببینم و زجر بکشم ؟خدایا، چرا به جای پسرم منو نبردی ؟ موندم این چ

از اتاق بیرون رفتم و دررو بستم و روی نیمکت نشستم و با گرفتن دستام جلوی صورتم 

 بلند زدم زیر گریه.
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پریه و برای دونستم عمه گلکسی کنارم نشست. به حضورش توجهی نکردم .می

 دلداری دادنم اومده.

دلمه بریزمشون بیرون، اما انگار  دلم میخواد حرف بزنم عمه، دلم میخواد هر چی تو -

شو یه سد بزرگ جلوی صدامو گرفته، نه قدرتشو دارم بشکنمش تا حرف بزنم، نه اراده

تونم درک گذره که اصالً نمیدارم. فقط میتونم بگم زندگیم این روزها یه جوری داره می

دار بشم و کنم بیدارم یا خواب ! دوست دارم همش یه خواب باشه و یه روز از خواب بی

ست و هیچی تو زندگیم تغییر نکرده ! یه ببینم همه چی دور و اطرافم مثل همیشه

نفس راحت بکشم ، یه لیوان آب بخورم ، لبخند بزنم و توی دلم بگم آخیش همش یه 

 خواب بوده.

 ولی متأسفانه خواب نیست. -

سمتش  صداش مو به تنم سیخ کرد. سریع دستم رو برداشتم و مثل برق و باد به

 و رق نشسته بود و انگار از افق داشت به روبرو نگاه میکرد.پیچیدم. کنارم شق

ای تو خواب نیستی مایا همه چیز واقعیه. بهتره با واقعیت کنار بیای ، چون چاره دیگه -

 نداری !

 چرا فیاض ؟ -

ی نگاهم کرد و با درد لبخند زد. لبخندی به گسی یک کابوس و به دردناکی این روزها

 من.

بینی که بودنت برای همه فهمی چرا ،حاال بلند شو ببرمت خونه مییه روزی می -

 ست.آزاردهنده
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 تو باعث همه اینا شدی. -

 مورد با من بحث نکن.پاشو مایا، پاشو ، در این -

لرزید. از ی خیره نگاهم کرد. نمیدونم توی نگاهش چی بود که دلم میبلند شد و خیره

ای جز کنار اومدن با واقعیت نداشتم و باید مدارا به قول خودش چارهجام بلند شدم. 

 کردم.می

 دونم ! شاید یه روزی که مقابلش زانو بزنم و بگم :تا کِی ؟ نمی

 "من کم آوردم فیاض، دیگه کم آوردم"

ش سوار ماشین نشستم و خودش هم روی صندلی عقب کنارم نشست و رو به راننده

 گفت :

 .و برسون خونهنمبریم اول خا -

یرم و م برخورد کرد. خودم رو جمع نکردم. من توی دامِ این مرد اسش به شونهشونه

 شدم.چند روز دیگه همسرش می

 لب روی هم فشردم و چشم بستم.

های روشن خواستم چشمم چراغقدر از زندگی و زمانه خسته بودم که حتی نمیاون

 های بیرون رو.ها و آدمینگر باشن یا حرکت ماشخیابون رو نظاره

 کنی پرنسسم ؟به چی فکر می -

خورد. چیزی نگفتم و فیاض هم سکوت کرد. حس از پرنسس گفتنش حالم بهم می

م حرکت کرد. وقتی دستش پشت کمرم قرار گرفت و یه کردم چیزی پشت شونه

که  جورایی تنم رو در برگرفت سریع واکنش نشون دادم و خواستم ازش فاصله بگیرم
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تر دستش رو دور کمرم حلقه زد و بازوم رو میون پنجه ش فشرد تا اجازه نداد و محکم

 حرکتی علیه رفتارش انجام ندم.

ی آغوشش قدر مشمئز بود که تحمل فضای خفهبرام اهمیتی نداشت ولی بوی تنش اون

 رو نداشتم.

بکشم تا یه خواست جیغ بغض هم که چنبره زده بود روی سینه و گلوم و دلم می

 جوری این مرد رو پس بزنم.

 تر درون آغوشش گرفت.رهام نکرد و بیشتر به تنم چسبید و منو هم محکم

 طوری که جسم کوچیک و ظریفم فشرده شده بود میون سینه عضالنیش.

با حرص نگاهش کردم. بدون اینکه حتی نیم نگاهی بهم بندازه خیلی جدی و محکم 

 نگاهش به مقابل بود.

 ص دندونام رو بهم فشردم و گفتم :با حر

 زنه.بوی تنت حالمو بهم می -

یک آن برگشت و با چه اخمی نگاهم کرد، که گفتم االن به خاطر حرفم توی دهنم 

 میزنه.

آلود و جدیش هنوز توی صورتم بود. سریع دستشو سریع از دورم برداشت. نگاه اخم

فاصله گرفتم. نفس عمیق خودمو به عقب کشیدم و از اون فضای کثیف و چندش 

کشیدم ،پشت سرهم و بهش نشون دادم چقدر محتاج نفس کشیدن توی هوایی بودم 

 که بوی آغوشش کمتر به مشامم برسه.
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تا رسیدن به خونه دیگه نه حرفی زد و نه رفتاری نشون داد. با اون اعتراض تندی که 

زندگیم چقدر بهش کردم حتماً متوجه شده از بودنش و جا انداختن خودش توی 

 بیزارم.

 جلوی خونه نگه داشت.

بدون حتی تشکری از ماشین پیاده شدم. و دررو به هم کوبیدم. فیاض هم منتظر  

نموند تا حتی چند متر از کنار ماشینش فاصله بگیرم و دلگیریش رو اینجوری بهم 

 ش دستور داد :نشون داد که سریع به راننده

 حرکت کن . -

 ثانیه ماشین رو مثل برق به حرکت درآورد. ش در کسری ازراننده

 در خونه رو باز کردم. بغض به گلوم ریشه کرد.

 با نبود مامان توی خونه، انگار میون تارهای سمی عنکبوتِ بزرگی نوَردیده میشدم.

 وارد شدم و در رو بستم و باز بغضم قدرت بیشتری گرفت. 

 ی خونه انداختم.مانتوم رو از تن کندم و گوشه

 ی دیگه ای.لوتر رفتم و شالم رو هم گوشهج

 بازهم بغض، بغض و یهو نشستم و فروریختم و زاریدم.

 

 شدن که قرار بود همسر فیاض بشم.روزها خیلی زود گذشتن و به زمانی نزدیک می
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بار به نتیجه بود. فیاض رو هم اصالً ندیدم. فقط یکاین روزها بازهم دیدارم با مامان بی

ی ای که پیش رو گرفت خونهرای دیدن آقاجون ولی با رفتار سرسختانهگرگان رفتم ب

 مرده فیاض رو به موندن ترجیح دادم و قصد برگشت کردم.سرد و دل

پری هم تنها لطف و حمایتی که در حقم کرد با ماشین خودش منو به ترمینال عمه گل

 رسوند تا برگردم تهران و قبل از اومدنم فقط یه چیز بهم گفت :

هر وقت جایی گیر افتادی من هستم عمه. آقاجون نبود، عمه گلنازت نبود، مادرت  -

 پریتو داری، برگرد پیش خودم.نبود، اما همیشه عمه گل

 ش رو بوسیدم و گفتم :لبخند زدم و گونه

قراره هفته دیگه عقد کنیم. دوست داشتم شما هم باشین ولی آقاجون حاضر نیست  -

 از ظاهرش پیداست چقدر باهام سرسنگینه، تو میای عمه ؟ بیاد، عمه گلنازم که

 لبخند دلسردی زد و با دل دل کردنش گفت :

 باشه عزیزم قبلش بهم خبر بده اونروز مرخصی بگیرم. -

 ساعت چهار بعد از ظهر بود که فیاض روی گوشیم تماس گرفت.

رو بزنه و قطع تر حرفش جواب دادم ، ولی با بغض و سکوت و منتظر شدم هرچه سریع

 کنه.

 باش یونس میاد دنبالت که بیارتت محضر. سالم فردا صبح ساعت یازده آماده -

 بازهم چیزی نگفتم که ادامه داد :

ریم خونه ، نیازی نیست از اون خونه چیزی همراه خودت بیاری مستقیم از محضر می -

 ای که الزم داشتی اینجا هست.هر وسیله
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 ای داشتم.چقدر حقیر بودم و چه ازدواج حقیرانه باز هم چیزی نگفتم .من

 خوای بگی چیزی نشنیدم و حواسم نبوده ؟شنوی یا فردا میگوشِت با منه ؟ می -

 آروم گفتم :

 شنوم . تموم شد ؟می -

 ای کرد و در انتها گفت :سکوت چند ثانیه

بنداز. یه شماره اگه دوست داشتی بری آرایشگاه، نوبت بگیر، منو هم در جریان کارات  -

حسابم بهم بده که به اندازه کافی پول به حسابت واریز کنم که هر کاری خواستی انجام 

 بدی !

 چیزی نگفتم و باز هم سکوت کردم.

 با جدیت گفت :

وقتی حرف میزنم خوب به حرفام گوش کن و جواب حرفامو بده، از اینکه در مقابل  -

 کنی بیزارم.حرفام سکوت می

ی د و من فهمیدم هر کدوم از هشدارهایی که بهم میده رو باید آویزهتماس قطع ش

 گوشم کنم.

 قبل از اون تماس رو قطع نکنم !

 در مقابل حرفاش سکوت نکنم !

 اش جایی نرم و هر طور شده در جریان کارام قرارش بدم و...بدون اجازه

 هنوز خیلی راه مونده تا این آدم رو کشف کنم !
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 گیر شیون بود.ها توی گوشم مثل صوت ترسناک و نفسجیغ زنصدای کل کشیدن و 

کردن، ولی من با رخت سیاه به محضر رفته بودم و به همه جیغ میزدن ،شادی می

 ها خیره میشم.شادی زن

 بینم که با کت شلوار سفیدی به سمتم میاد.فیاض رو می 

 رنگ کت و شلوارش توی ذوقم میزنه.

 پوشیدن این کت و شلوار !! چه دل خجسته ای داشته برای

 لبخند میزنه و جلو میاد.

 رنگ کت و شلوارشه.دسته گل توی دستش هم هم

 تونم از این فاصله تشخیص بدم چه گلی گرفته.نمی

 کنه.لبخند دندون نماش ته دلم رو خالی می

 رفتم.کردم و جلو میداشتم خون گریه می

 شدن.میهای سفیدی روی سر هر دومون پخش گلبرگ

 کردن.رقصیدن و جیغ و شادی میمون میها مقابلبچه

 تر شد و دسته گل رو مقابلم گرفت.وقتی فیاض مقابلم ایستاد، لبخندش پررنگ

گل رو جلوی چشمام زیر پاهاش انداخت و با خواستم از دستش بگیرم که دسته

خشن و تر میشد ، ی کفشش لهش کرد و با لبخندی که هر لحظه ترسناکپاشنه

 بار گفت :نفرت

 به جهنم خوش اومدی مایا !! -
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از خواب پریدم. گلوم خشک شده بود. سرم انبار دینامیت بود. کف پاهام از زیر پتو 

بیرون زده و یخ کرده بودن. دستام لرزش زیادی داشتن. تنم کوره آتیش بود و ضربان 

لرزیدم و ویدن باشم. میقلبم انگار شبیه این بود که از ترس چیزی یا کسی در حال د

 شدن.های خواب توی ذهنم مرور میتک لحظهتک

ها ،کِل ای که با رخت سیاه وارد محضر شدم، لبخندهای فیاض ، رقص بچهلحظه

 زدن.ها ، همه توی سرم مثل آژیر زنگ میهای زنزدن

 دست و پاهای کرختم رو درهم جمع کردم و از روی تخت پایین رفتم.

 کردم ساعت ده صبح بود. فیاض دیشب گفت ساعت یازده میاد دنبالم. به ساعت نگاه

 خودشم نه، یونس میاد.

ها دوباره تکرار شدن، تکرار شدن و اون آهی کشیدم و به سمت سرویس رفتم. صحنه

 کابوس یک لحظه هم رهام نمیکرد.

 توی آینه به خودم خیره شدم.

رفتم که زندگیم رو در ازای میای شه باید پای معاملهامروز همه چیز تموم می

چیزهایی که به اندازه خودم و وجودم ارزش نداشتن معامله کنم، ولی اینو میدونم که 

 مامانم جز من کسی رو نداره.

لباس پوشیدم و تقریباً آماده شدم فیاض گفته بود چیزی از این خونه با خودم نبرم 

ه برام عزیز بودن و منو یاد تک چیزهایی ک،ولی همین دیشب با چه سوگ و اشکی تک

 دخترونگیام و این خونه مینداختن جمع کردم تا همراه خودم ببرمشون.
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از لباس گرفته تا عروسک صورتی دوست داشتنیم که از بچگی عاشقش بودم و آلبوم 

عکسای خودمو مامانم و بابایی که در سن بچگی فقط تونستم ببینمش و چند تا کتاب 

و میون خط خط شون دنبال وجود خدا و لطف و مهربونیش  که به جونم بسته بودن

 کردم.های ملموس خدا رو با خودم مرور میگشتم انگار با خوندنشون داشتم حرفمی

 وسایلم رو جمع کردم زنگ خونه به صدا در اومد.

 به سمت اف اف رفتم و جواب دادم. یونس بود که گفت :

 این ؟خانم آماده -

 جواب دادم :مردگی با سردی و دل

 هنوز نه ، چند دقیقه صبر کن. -

چیزی نگفت و حدود نیم ساعت بیشتر زمان برد تا همه وسایلم رو جمع کردم و 

 خودمم آماده شدم.

 م مالش رفت ولی میلی به خوردن چیزی نداشتم.از گرسنگی معده

 وقتی آماده شدم ساکم رو برداشتم و از خونه دوست داشتنی مامان یا خونه جدید

 فیاض بیرون رفتم.

 زد که با دیدنم توی گوشی گفت :رانندش کنار ایستاده بود و داشت با گوشی حرف می

 اومدن آقا ! -

راننده که همون یونس نام داشت سریع جلو اومد و وسایل رو از دستم گرفت و توی 

 صندوق عقب ماشین گذاشت.

 در عقب رو برام باز کرد و کنار ایستاد تا سوار بشینم.
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توی دلم پوزخندی زدم. قراره از این به بعد خانم فیاضِ بلوچی بشم که اینجوری جلوم 

 خم و راست میشن !

سوار شدم و به سمت مقصد حرکت کرد به محضر که رسیدیم بازهم سریع پیاده شد و 

 در رو برام باز کرد.

 هیچ حسی نداشتم تهی، تهی !

و خشم و نفرتی ،قرار بود ازدواج کنم  نه استرسی، نه اضطرابی، نه وحشتی و نه دلگیری

 دونستم.با این تفاوت که از آینده و زندگیم هیچی نمی

یه دختر بیست ساله همسر مردی سی و دوساله و خشن میشد که تمام خصوصیات 

 رفتار و نگاهش مرموزانه بود.

بار ترین حالت دونم امروز در خفتدونم ،هیچی، فقط میمن از فیاض هیچی نمی

 شم.ن بهش بله میدم و زنش میممک

 ش شدم.از ماشین که پیاده شدم تازه متوجه

 کرد.حواسش به ما نبود و با اخم داشت گوشیش رو چک می

کت و شلوار مشکی برازنده و شیکی هم به تن داشت برعکس چیزی که توی کابوسم 

 دیده بودم.

 من چی پوشیدم ؟

وی شیری و یه روسری کاربنی و شلوار ناخودآگاه به سر و وضعم نگاه کردم. یه مانت

 جین.

 ی فیاض برخورد کرد.ش بشونهکسی از محضر بیرون اومد و از کنارش که رد شد شونه
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 فیاض به تندی سرش رو باال گرفت و با اخم به اون آدم خیره شد.

 وقتی نگاهش برای کسی که اشتباهی به تنش برخورد کرده اینه وای به حال من.

 ماش آروم آروم به سمتم کشیده شد و باالخره دیدم.جلوتر رفتم چش

 نگاه اونم خالی و سرد بود.

 ی خواب رو برام تداعی میکرد.انگار با نگاهش داشت به ریشم میخندید و جمله

 "به جهنم خوش اومدی مایا "

 تنم از یادآوریش لرزید.

م رعشه فکر اینکه تا چند ساعت دیگه ممکنه این جمله رو بطور زنده ازش بشنو

 شدیدی به تنم انداخت و دست و پاهام رو گم کردم.

سرش رو باالتر گرفت و مثل همیشه از باال بهم خیره شد و باصدای زمخت و خشنی 

 گفت :

 آماده باش !  ۱۱چرا انقدر دیر اومدی ؟ مگه نگفتم راس ساعت  -

 سالم. -

 تر جوابم رو داد :پوزخندی زد و سخت

 آماده باش یونس میاد دنبالت. ۱۱ت نیار، گفتم ساعت دیشب گفتم چیزی با خود -

 سرش رو جلوتر کشید و در حالیکه تیز و تند به چشمام خیره بود محکم گفت :

از اینکه منتظر بمونم و تو سر کیفِ خودت بیای بیزارم مایا. رفتارت هر چی بوده مِن  -

 ی من باشه. فهمیدی ؟بعد باید طبق خواسته
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رو با تایید تکون بدم. نگاهش رو گرفت و راه افتاد به سمت  نگاهش باعث شد سرم

 داخل محضر و محکم گفت.

 بیا. -

 

همه چیز در کمتر از یک ساعت به پایان رسید و با حقارت همسر شدم. نه آقاجون 

پری و نه مادرم حضور داشت. دیشب به هرسه زنگ اومد. نه عمه گلناز و نه عمه گل

کس و تنها دست این گرگِ وحشی بیان و منو اینجکر بیزدم تا التماسشون کنم 

 نسپارن، اما هیچکدوم بهم جواب ندادن.

 به عمه گل پری که پیام زدم :

 مگه قول نداده بودی تو مراسم عقدم میای ؟ تو هم رفتی که رفتی عمه ؟ -

 فقط برام نوشت :

 نتونستم مرخصی بگیرم عزیزم. شرمنده. -

که فقط از زبونت ادا بشه، شما تا هر لحظه به منو مادرم شرمندگی تنها چیزی نیست 

هام نبود که هر روز برای کار پیدا کردن و بدهکارین ! مگه بابام بخاطر همین عمه

ی اون آدمم شون توی مسیر تصادف کرد و مرد ! حداقل به منی که بچهدوندگیای دیگه

 بدهکار نیستن ؟

 هم رو به در دوختم.هام وقتی روی صورتم راه گرفتن نگااشک

هیچکس درِ این خراب شده رو باز نمیکرد ، کسی که از نزدیک های من باشه، کسی 

 که همخونم باشه و بخاطر خودم بیاد.
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 چشمم به در خشک شد و باز هم کسی نیومد.

ی اندوهگینی، اشک شوری توی دهنم فرو "بله"لب گزیدم و با باز کردن لبهام و گفتن 

 مم شبیه اون اشک، شور و سرد و غمگین بود.رفت. بلعیدمش. کا

 بله گفتن اون اما رسا ، محکم و جاه طلب به گوسم رسید.

با اشک نیم نگاهی به طرفش انداختم، داشت به عاقد نگاه میکرد و گردنش طبق 

 معمول راست و افقی بود.

 کجخندی زد و مچ نگاهم رو گرفت و با لب خونی آرومی زمزمه کرد :

 تو زن فیاض شدی.تموم شد.  -

آره زنِ فیاض شدم ولی هیچوقت نمیتونم قبولش کنم. نمیتونم به خودم دیکته کنم 

از این به بعد میتونه توی هر مشکلی پشت و  آروم باش، هر اتفاقی بیفته اون شوهرته،"

ولی  "های بین مسیرِ زندگینپناهت باشه، اون یار خوبی میشه برای کنار زدن سنگالخ

و تمام اعضای تنم بهم هشدارهایی میدن که قادر نیستن وجودشو توی  مغزم، قلبم

 زندگیم قبول کنن.

های فیاض با نگاهش، با رفتارش و با جبری که برای ازدواجم با خودش داشت، سیم

خارداری کنار قلبم کاشته که برای رسوندن خودش به قلبم باید اول اونارو از بین ببره و 

 بکاره که از این آدم این تصورات چیز بعید و دوری بنظر میرسه.بذر اعتماد رو توی دلم 

هام رو نوشتن و فیاض با جسوری و محکم بودن روی قول و امضاهارو زدیم، شرط

 قرارش، پای همه رو امضا زد.

ای که خواست حق طالقم رو امضا بزنه نگاهی بهم کرد و امضای آخرش رو با ولی لحظه

 مکث بیشتری زد.
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هارو انجام بده مهریه نمیخوام، هر چند خودشم گفته بود بودم اگه این شرطبهش گفته 

ای در کار نیست منم راضی شدم و فقط ده شاخه نبات اگه حق طالق رو بهم بده مهریه

 ارزشم شد.مهرِ بی

هارو کامل بهم تحویل داد و ها راحت کنه، سفتهبرای اینکه خیالم رو از بابت انجام شرط

 گفت :

 م از اولین شرط.این -

 ی زشتم رو به گوشش رسوندم:هارو گرفتم و لب باز کردم و صدای خروسه زدهسفته

 مامانم کی آزاد میشه ؟ -

ها هم که در زمان خودشون گفتم که باید اول مراحل قانونیش طی بشن و بقیه شرط -

 انجام میشن.

 

 ش زد.پوزخندی هم انتهای جمله

 چیزی نگفت و هر دو با هم از محضر بیرون زدیم.دیگه چیزی نگفتم و خودش هم 

 جلوتر از من راه رفت.

تر گرفتم. جای خالیه حلقه و نشونِ عقدم توی انگشت بهم دهن بندهای کیفم رو محکم

کجی کرد. من االن یه زن متاهل بودم که به عقد این مرد در اومدم ولی هیچ نشونی از 

 ست.تاهل و شادی و عشق جوونی در من پیدا نی

 هیچ شوری از این ازدواج بینمون موج نمیزنه.
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حتی فیاض هم خوشحال نیست و انگار به اجبار خودش رو راضی کرده به این روز سفر 

 کنه.

فقط از این تعجب میکنم اگه انقدر براش سخت بوده و تمایلی به من نداشته ، چرا برای 

 این ازدواج تا این حد پافشاری کرده ؟!

 و برای هر دومون باز کرد.یونس در ماشین ر

 ی قبل روی صندلی عقب جا گرفتیم.هر دو مثل دفعه

 یونس هم نشست و پرسید :

 کدوم خونه برم آقا ؟ -

 برو عمارت. -

 چشم آقا. -

 "عمارت"تنم از صدای محکمش لرزید. 

 ای رو میگه که خودش و شاهدخت توش زندگی میکنن.همون جهنم دره

م اشک میریختم و به خیابون نگاه میکردم که مچ دستم آروم آروم داشتم برای خود

 توی دستش اسیر شد.

سریع و با اشک بهش نگاهش کردم وبا چشمای برزخی و پراز نفرتش مواجهه شدم. این 

 چه مرگشه ؟ چرا مثل بز به قصاب نگاه میکنه ؟

 چشم روی هم گذاشتم و آروم نالیدم :

 بذار به حال خودم باشم. -
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 خشن غرید :

 حالت رو مخِ منه. فین فیناتو تموم کن.  -

های درون تنم زبانه کشیدن و به سمت فیاض با عصبانیت صدام رو باال بردم و شعله

 پرتاپ شدن.

 تو زندگی با تو اشک ریختنم ممنوعه ؟  -

 محکم گفت :

 آره ممنوعه. -

مم چه حاال که ممنوعه میخوام به حالِ خودمو زندگیم انقدر اشک بریزم تا بفه -

مونی حماقتی کردم. به تو هم ربطی نداره. یا اینم جز قوانینته و باید از همین االن الل

 بگیرم ؟

 بوی دهنت میاد صبحونه نخوردی ؟ -

 

 سطلی از آب داغ روی تنم فرو ریخت و غرق تحقیر و شرم شدم.

اینجوری  جملهرحم با یه گریه از یادم رفت و حالم از خودم بهم خورد که یه موجودِ بی

 آتیشم زده.

از حقارتی که به تنم زد لرزیدم، سریع دستم رو از میون دستش بیرون کشیدم و خودم 

 ی در.رو مچاله کردم گوشه

 ترین پاتکی بود که بهم زد.دردناک

 یه جواب صریح و کُشنده در مقابل باال بردن صدام.
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صدا و فیاض هم و بی م نشست. اما تلخچشم بستم و سوز اشک دوباره روی گونه

ی پنجره پیچید. انگار نه انگار به بدترین شکل با تحقیرش صورتش رو با سمت شیشه

 زمینم زده.

اون لحظه که نزدیکش شدم بوی عطر گندش توی مشامم نفوذ کرده بود. عطر تلخی 

که با ظاهرش ترکیب ملموسی داشت. دوست داشتم عوق بزنم و هواش رو باال بیارم. 

 انگیزم خودی نشون میداد.های نفرتاشک بود که جای تموم حس ولی فقط

نفهمیدم چقدر گذشت و من بی صدا در خودم شکستم و اشک ریختم که ماشین 

 جلوی عمارتش نگه داشت.

راننده پیاده شد و خواست اول در سمت منو باز کنه که خودم خیلی زود در رو باز 

 .هوع آور پیاده شدمکردم و با بیزاری از این ماشین سیاه و ت

 یونس سریع به اون طرف ماشین یورش برد و در سمت فیاض رو باز کرد.

 زیر سایبون نمای بیرونی خونه ایستادم تا فیاض هم بیاد.

 های تند و درهمی گفت :وقتی نزدیکم شد با اخم

ه ی دیگه حق نداری از ماشین پیاده بشی تا راننداینم به اطالعاتت اضافه کن. دفعه -

درو برات باز کنه. من پول مفت ندارم تو حلق اینا بریزم که خودت مثل یه گدای 

 سروپا از ماشین پیاده بشی.بی

شوکه به سمتش نگاه کردم. خیلی خشک و با اخم به یونس نگاه کرد تا در خونه ر  باز 

 کنه.

 اختم.این دومین تحقیر امروزش بود و من تازه داشتم هیوالی درون این آدم رو میشن
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 ترجیح دادم بهش چیزی نگم. با هم رفتیم داخل.

 شاهدخت سریع به پیشوازمون اومد و با خودشیرینی کردن گفت :

آقا خودتون گفتین الزم نیست تدادکات بچینم و اال من منقل اسفند آماده کردم  -

گفتم جلو پاتون یه خونریزی هم بکنیم، شمع و کیک و شکالتم براتون بچینم، اونجوری 

 .که الیقتون باشه

 برای چیه شاهی ؟ یه بار که گفتم الزم نیست ، این توجیهات مسخره -

ببخشید آقا آخه واسه همه عروس دامادها انجام میدن. شما لیاقت تشریفات خیلی  -

 بیشتری دارین.

 با حرص پوزخند صداداری زدم.

ات روی سرت عجب عروس بدبخت و کم شانسی هستی مایا. حتی حاضر نشده نقل و نب

 بریزه یا به اسپند خشک و خالی دود کنه.

 دیگه تکرار نکن شاهدخت. گفتم الزم نیست. برو به کارت برس. -

 های دامنش زیر لب گفت :شاهدخت نیم نگاهی به من کرد و با گرفتن کناره

 چشم آقا. -

 تا شاهدخت خواست راهش رو بگیره و بره، فیاض دوباره صداش زد و گفت :

 و ببر تو اتاقش.خانم -

 ی مشکیش ثابت کردم.نگاه حرصیم رو توی چشمای قاب گرفته

 با عصبانیت قدمی همراه با شاهدخت جلو رفتم که صدای یونس رو شنیدم.
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 اقا اینارو کجا بذارم ؟ -

 بندازشون دور. نمیخوام چیزی از این خونه رو اینجا ببینم. -

 ولی آقا وسایل خانم.. -

 دور.گفتم بندازشون  -

 سریع برگشتم و وسایلم رو میون دست یونس دیدم که میخواست ببرتشون.

 وایستا ببینم. -

 یونس ایستاد و فیاض بهم نگاه کرد .مقابلش ایستادم و گفتم :

 وسایل منو میگی بندازه دور ؟ -

 لبی کج کرد و گفت :

 اره وسایل خودتو گفتم. -

 چرا باید بندازشون دور ؟ -

 چون من میگم. -

ی ساک رو از میون دستش هاسرم رو با حرص تکون دادم و طرف یونس رفتم و دسته

 : کشیدم و گفتم

 بده به من ببینم. اینجا همه انگار یه تختشون کم میزنه. -

محکم گرفته و نگاهش به فیاض بود تا اون بهش دستور بده  ی ساک رویونس دسته

 چیکار کنه.

 بلند جیغ زدم :



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

108 
 

 دستتو بردار. -

 هنوز نگاهش به فیاض بود و به من حرف شنوی نداشت.

 ش زدم صدای فیاض رو از پشت سر شنیدم.با مشت محکمی که به پنجه

 برو یونس. -

ته دلم خالی شد که میخواد وسایل رو ببره و کوتاه نیومده اما دستش رو از روی ساک 

 برداشت و بالفاصله از مقابل دیدم محو شد.

های نفرت و خشم رو توی چشمام دنبال خودم کشیدم و اشاعههای ساکم رو به دسته

 ریختم و مقابل فیاض ایستادم و با عصیان و بیزاری غریدم :

نمیدونم هدفت از ازدواج با من چی بود ، اما هنوز دو ساعت نشده که بهم نشون  -

 دادی با چه هیوالیی ازدواج کردم.

 

 شاهدخت منو برد به یه اتاق خیلی بزرگ.

میکردم اتاق سابق فیاض قراره برای هردومون مشترک بشه یا جای خاصی رو برای فکر 

ی گرون اتاق خوابمون اختصاص داده باشه، ولی اینطور نبود، یه اتاق با چند تا وسیله

ای قیمت و چشمگیر که اصال برام ارزش مادی خاصی نداشتن و تخت بزرگ تک نفره

 درشت فیاض روش بخوابن.ی هیکل که میشد دو تا آدم به اندازه

تقریبا الغر اندام بودم و قدم خیلی بلند نبود. وقتی خودمو با فیاض مقایسه میکردم 

ناخوادآگاه مثال فیل و فنجون توی ذهنم شکل میگرفت، نه اینکه خیلی کوتاه قامت 

 باشم و نه اینکه در یک نظر قد بلند تعریف بشم.
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 گرفته بودم.دست شاهدخت روی دستم نشست که ساک رو 

 خانم بدید من براتون میذارمش هر جا که خواستین. -

ی مادریم برداشتم و ساکم رو به دستش های عزیزِ خونهدستم رو از روی یادگاری

 سپردم.

 ایش ناخودآگاه منو یاد رنگ چشمام انداختن.تجمالت اتاق و رنگ و نمای فیروزه

ی مامان د ولی صورتم اسکنی از چهرهی پدریم بورنگ چشمام تنها شباهتم به خونواده

 داشت.

روی تخت نشستم و دستام رو روی پاهام گذاشتم. امروز عروس شدم ولی بدون عشقی، 

بدون شادی، بدون لبخند و احساسی و البه الی رفتارهای فیاض با تمام وجود حس 

ین نفرت و بیزاریش رو حس کردم و مثل یه گل پژمردم و شکستم. نفهمیدم چطور به ا

نتیجه رسیدم که راضی شدم همسرش بشم. انگار جادوم کرد و من مسخ تبحرش شدم 

 ی مطیع ، با پای خودم راه محضر رو طی کردم و بهش بله دادم.که مثل یه برده

چشم چرخوندم توی اتاق، هیچ چیز این اتاق برام جذاب و خواستنی نبود. دلم اتاق 

 خودم رو میخواست.

بارم این چندمین باریه که جای خالی حلقه منو یاد ازدواج حقارتبه دستام نگاه کردم. 

 میندازه.

 ای که زنش شدم و بالفاصله پاتک سنگینی بهم زد تا نتونم از جام جم بخورم.لحظه

 خانم اینارو کجا بذارم ؟ -

 بذارشون تو کمد. -
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 چشم.-

ب و تر و تقریبا تپل بود و پوست سفیدی داشت و همینطور ظاهر خودش همیشه مرت

 تمیز بود.

 موهای سرش مسی رنگ بودن و از زیر روسریش میتونستم حالت صافشون رو ببینم.

ایش ریز شده بودن و بینی تقریبا هاش چشمهای قهوهبخاطر گردی و تپل بودن گونه

 کوچیکی که روی گردی سرش کمی گوشتی بود.

 ش رو زیبا میکردن.ای داشتن و فرم چونهلبهاش هم کوچیک بودن اما نمای برجسته

 وسایل رو که مرتب کرد به طرفم برگشت.

 های کمد اشاره کرد و گفت :به یکی از قسمت

 اینجا لباس زیراتونو گذاشتم خانم. -

های بیرون روی زمستونی، از تو این یکی هم لباس بیرون روی تابستونی،این یکی لباس

 های خونگی هستن و این یکی...باسدستکش و کاله گرفته تا بارونی و پالتو. اینجا هم ل

های شب و زیبا بود که ست کفشهاشون هم توی درشو باز کرد و کلکسیونی از لباس

 ردیف پایین قرار داشت.

 کیف و بقیه وسایلتونم گذاشتم اینجا خانم. -

 ای ترتیب داده بود.برای وسایل جزیی، کمد دیگه

ی س من کرده، نمیتونست یه حلقهاین همه ولخرجی و بریز و بپاش برای رخت و لبا

 زپرتی و ساده بخره تا باورم بشه زنش شدم ؟
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باید ناهارشونو  ۱اگه با من کاری ندارین من برم میز ناهارو بچینم. آقا راس ساعت  -

 میل کنن.

 توی دلم گفتم زهر بخوره مردک بیشعور. این دیگه چه ازدواجِ شخمیه.

 شاهدخت؟ -

 لرزید و بلند گفتم : شاهدخت هم مثل من از صداش

 اومدم آقا. -

 بیا وان حمومو حاضر کن باید دوش بگیرم. -

 چشم آقا االن آمادش میکنم. -

 شاهدخت با لبخندش عرض ادبی کرد و در کسری از ثانیه از اتاق بیرون رفت.

 اش پرسید :فیاض توی چهارچوب در اتاق ایستاد و با نگاه خیره

 و دوست داری ؟اتاقت -

 این فضای مُرده و سرد رو دوست داشته باشم؟ باید -

 مجبوری بهش عادت کنی! -

 همونطور که مجبورم به تو عادت کنم. -

 یه تای ابروش رو باال داد و گفت :

 رو میز ناهار باش. ۱واسم رجزخونی نکن. پاشو لباساتو عوض کن.  -

 من چیزی نمیخورم. -
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تر ضای اینجارو با نفسات دلمردهت نیستم، فقط میترسم فمنم نگران شکم گشنه -

 کنی.

 آمپر چسبوندم و دستام از حرص مشت شدن و توپیدم :

 حق نداری بهم توهین کنی. -

پس اگه میخوای توهین نشنوی سر موقع صبحانه، ناهار و شامتو میخوری و بهداشتو  -

 کامل رعایت میکنی، من از زنای شلخته و بیخیال بدم میاد.

 زدواج نکنی !میتونستی باهام ا -

 بلند شدم و با حرص بیشتری گفتم :

ت آوردی؟ اصال دلیلت واسه ازدواج چی بود؟ چیه که بخاطرش منو با خفت تو خونه -

 چیه که دوست داری تحقیرم کنی و بشکنیم تا روح و جسم کثیفت ارضا بشه؟

 ش رو از چهارچوب در برداشت و قدمی عقب رفت و گفت :شونه

م خیلی حساسم. یاد بگیر کم کم با قوانین اینجا من رو قوانین خونهسر میز باش.  ۱ -

 آشنا بشی وگرنه...

 نیشخندی زد و محکم گفت :

 .ی مامان جونتکاله منو تو تا دسته میره تو پاچه -

 منقلب شده نگاهش کردم، راهش رو گرفت و از مقابل بهت من رفت.

 د ماه پیش میشناختم.این لعنتی قاط زده.اصال اون فیاضی نیست که چن
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با وجود غمی که تمام فضای تنم رو اشغال گرفته و یک غروب پاییزی رو همراه خود 

داشت و شکست دو عاشقی رو تداعی میکرد که در اون غروب پاییزی راهشون رو از هم 

جدا کردن و غمِ عالم به دلشون نشسته، غمگین و افسرده بودم. اما مجبور شدم خودم 

 انگیز کنار بیام.رایط تطبیق بدم و با این زندگی تلخ و غمرو با این ش

شاید همه چیز درست بشه و بفهمم این نفرت آغشته درون چشماش برای چیه و اگه 

نتونستم کنار بیام بعد از آزاد کردن مامان و اجرای بقیه شرطا من با حق طالقی که در 

 شدم.میگرفتم و از این برزخ دور دست داشتم ازش طالق می

ای با ساکی که همراه خودم آورده بودم لباسام رو عوض کردم و برای اینکه بهونه

 دستش ندم راس ساعت یک از اتاق خارج شدم.

خواستم بهونه جدیدی دست فیاض ندم تا با میلی به غذا خوردن نداشتم تنها می

 حرفاش آزارم بده.

رفتم. این میز قبالً توی به طرف میز بزرگی که توسط شاهدخت درحال چیدن بود 

 آشپزخونه بود ولی حاال جاش تغییر کرده.

بوی انواع غذاها و کباب جوجه توی مشامم نفوذ کرد. آب دهنم جمع شد ولی دریغ از 

 ای اشتیاق برای خوردن.ذره

 رسیدن من به میز همزمان شد با رسیدن فیاض.

 حرف بشن.بوی عطر و شامپوش نظرم رو جلب کرد تا چشمام به سمتش من

یه شلوار مشکی راسته و یه تیشرت آبی پوشیده بود و موهای سرش رو به باال شونه 

 کرده و با ظاهری مرتب و آراسته کنار میز ظاهر شده بود.

 بدون اینکه به من اعتنا یا نظری داشته باشه صندلی کنار کشید و نشست.
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 و دوست نداشتی ؟لباسای کمدت ر -

نبوده که سردرآورده از لباسایی که خودش برام خریده چیزی  اعتناانگار خیلی هم بی

 نپوشیدم.

 چیزی نگفتم و یه صندلی کنار کشیدم تا بشینم که دوباره با لحن جدی تری گفت :

 صدامو نشنیدی مایا ؟ یا خودتو زدی به کر محلی؟ -

 پوشم.خودم لباس دارم. لباسای خودمو می -

 نگاه تیره و خشنش روی صورتم نشست.

من دوسشون ندارم. دوست ندارم چشمم به این لباسای کهنه و کثیف بیفته، زود برو  -

 عوضشون کن بعد بیا روی میز. شاهدخت ؟

 شاهدخت که اومد ظرف خورشت رو روی میز بذاره ایستاد و گفت :

 جانم آقا ؟ -

 ببرش تو اتاق کمکش کن لباساشو عوض کنه. -

 زدم.ها نمیهین کنه. من میمردمم تن به اون لباسنه نمیذاشتم تا این حد به غرورم تو

 های خودم چشونه که بهشون میگه کهنه و کثیف ؟مگه لباس

لباسام از نظر مرتب بودن و ظاهر قشنگشون خیلی بهتر از اون لباسایی بودن که ندیده 

 ان!!تونستم حدس بزنم چه شکلیمی

 وقتی دید تکون نمیخورم نگاهم کرد و گفت :

 دی ؟ چرا نمیری پس ؟ایستا -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

115 
 

 کنم.من عوضشون نمی -

 چشم روی هم گذاشت.

 مایا برو لباستو عوض کن بعد بیا االن غذاها سرد میشن. -

 کنم فیاض !من لباسمو عوض نمی -

 چشم بست و چند ثانیه زمان برد تا چشماش رو از هم باز کنه ولی با چه خشمی.

 چشماش قرمز شده بودن.

 از اون خونه با خودت نیار. بهت گفته بودم چیزی -

 نگاهش تیز شد، تیز و تیزتر.

 نفسش رو بیرون داد و گفت :

 برو دستاتو بشور بعد بیا بشین. -

 با نفرت به میز نگاه کردم و در آخر به خودش و پوزخند تلخی زدم و گفتم :

 میل ندارم. -

به سمت اتاق فشانش رو ببینم که منتظر حرفی باشم یا فواره زدن آتشو بدون این

 زده.جدیدم رفتم که مثل شب سیاه بود و ماتم

در رو بستم ولی در به ضرب باز شد و صورت خشمگین و خشن فیاض جلوی روم اومد 

 که با گرفتن انگشتش به باال محکم تهدیدم کرد.

 کنی مایا.دفعه دیگه روی قوانین پا بزاری من میدونم تو، دیگه این کارو نمی -

 ه داد زد :بلندتر و شمرد
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 کنی.دیگه این کارو نمی  -

 که نفس زنان و عصبی جلوم ایستاده بود، یونس جلو اومد و گفت :درحالی

 آقا ؟  -

 تندی گفت :چشم از من نگرفت ولی در جواب یونس به

 چیه بگو ؟ -

 ها تازه به دستم رسوندن.از زندان یه نامه ارسال شده به خونه جدیدتون بچه -

 زد و باالخره چشم از من گرفت و به یونس نگاه کرد. فیاض پوزخندی

 بده ببینم پریوش جون چی واسه دخترش نوشته! -

 

ته دلم فرو ریخت نامه مامانمه. باالخره خبری ازش شد. جلو رفتم که ببینم توی نامه 

 چی نوشته که فیاض با لبخند تمسخرآمیزی گفت :

نگران نباش بلند میخونم که تو هم آ، آ، اول من ببینم مادرزن جان چی نوشته.  -

 بشنوی.

 بده من فیاض اون نامه به تو ربطی نداره مال منه. -

 چرا ربط نداره. من شوهرتم. یادت رفته پرنسسم ؟همین چند دقیقه پیش بله دادی. -

 دستمو دراز کردم و با حرص بیشتری گفتم :

 بده من فیاض اون نامه مال تو نیست. -

 م.خونهفرستاده شده در  -
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غم بیشتر جا کرد توی دلم. نامه رو باز کرد و با دقت به خط خطش زل زد و پقی زد 

 زیر خنده.

 با تمسخر اومد توی اتاق و گفت :

 مایا ببین مامانت چی نوشته برات ! -

مایای عزیزم، عزیزتر از جان مادر، میدونم چند بار اومدی دیدنم ولی نتونستم باهام "

هر کاری میکنم اجازه نمیدن بهت زنگ بزنم، هنوز نمیدونم چه مالقات کنی، خودمم 

اتفاقی افتاده که به این منجالب گرفتار شدم، اینجا همه چیز قمر در عقرب شده، تنها 

تونم بهت بگم حالم خوبه و برای من نگرانی نداشته باش، فقط هرچه سریعتر می

به اسم فیاض بلوچی یا وسایلتو جمع کن و برو خونه پدربزرگت گرگان اگه شخصی 

وکیل نامردش آقای بکتاش سراغت اومدن و سعی داشتن با حرفاشون فریبت بدن 

اهمیت نده. حتی وانمود کن شرایط من توی زندان برات مهم نیست. فیاض بلوچی با 

قول کمک و دوستی تمام دارایی کوچیکمو باال کشیده و سهامدارا و کارگرارو انداخته به 

بره ولی قول میدم هر وقت بیام بیرون همه اینارو جبران ان زیادی می.حبسم زم جونم

کنم. من دست اون آدم سفته دادم.اینجا موندن گیجم کرده مایا، بیخودی بهش می

اعتماد کردم، قرار بود کمکم کنه ولی اون الشی توزرد از آب در اومد، اون دشمنم بوده، 

 "نذار بهت نزدیک بشه.مراقب خودت باش دخترم، اون آدم خطرناکیه 

 

های فیاض بود که خط به خط نامه رو برام می خوند و لبخندش هر لحظه نگاهم به لب

 شد.تر میپهن

 نگاهم کرد و نامه رو پایین پاهاش انداخت. 
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 خوای خودتم بخونیش ؟نمی -

م رو به سختی قورت دادم. این آدم کی بود ؟ دشمن ؟ دشمنی که آب دهن گس شده

 یمون رو دچار تزلزل کرده ؟کل زندگ

 نگاهش کردم و حلقه چشمام پر از اشک شد.

شد که محتوای نامه اون خم شدم و از زیر پاهاش نامه رو برداشتم. انگار باورم نمی

 چیزی باشه که برام خوند.

 اما در کمال ناباوری تمام چیزهایی بودن که فیاض با صدای بلند برام خونده بود.

هایی که گذاشتم انجام ، فیاض بهم قول داده همه کارهارو طبق شرطنمیتونم باور کنم

 میده !

درسته من خودم رو بدبخت کردم ولی میدونم ارزشش برای نجات دادن مامان باالتر از 

 اینهاست.

 چشم از خط های نامه گرفتم و به فیاض دوختم.

 ش برعکس دقایق پیش کامالً جدی بود.پوزخند به لب داشت و چهره

 کنی مامانت بهت دروغ گفته ؟تو فکر می -

 اشکی از چشمم چکید و سرم رو به اطراف تکون دادم.

 نگاهش به دنبال اشکم رفت و برق عجیبی توی نگاهش نشست.

 پس چرا حاضر شدی زنم بشی ؟ -

 بغض آلود لب زدم :
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 چون تو گفتی پای همه شرطا هستی و مامانمو آزاد میکنی. -

 تمسخر جلو اومد و گفت :پقی از خنده زد و با 

 کنم مایا ؟فکر کردی من این کارو می -

 رعدی از رعشه از تنم عبور کرد و تنم مورمور شد.

 تونی زیر قولت بزنی. تو همه رو تو دفتر امضا زدی.نمی -

 استهزای نگاه و لبخندش محو نشد بلکه بیشتر هم شد.

 ی چشمای خیسم بود و لب زد :جلوتر اومد و مقابلم ایستاد. نگاه تخسش تمام قد تو

 جایی که رفتیم عقد کردیم ؟کدوم دفتر و میگی ؟ دفتر مشقت یا اون -

زنه. ارزش حرف میزنه انگار داره درمورد یه موضوع خیلی بییه جوری حرف می

 عقدمون ! همین امروزی که عقد کردیم و مسخره ترین چیز برای فیاض بود.

 شرطایین که جلوی خودت امضاشون زدم ؟آره مایا ؟ منظورت اون  -

شد . نفهمیدم این صغری کبری چیدنش برای چیه که بلند صدا لبم به حرفی باز نمی

 زد :

 یونس ؟ -

 یونس در عرض دو ثانیه جلوی در ظاهر شد.

 بله آقا ؟ -

 ای که با خودم از محضر آوردم و برام بیار.اون برگه -

 آقا تو اتاقتونه ؟ -
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 میز. اوهوم. رو -

یونس رفت و من هنگ بودم که فیاض چه شاهکاری در پیش داره که در کسری از 

 ای رو به دست فیاض داد.ثانیه برگشت و برگه

 بفرمایید آقا. -

 فیاض برگه رو گرفت و گفت :

 برو بیرون درم ببند. -

 یونس به دستور فیاض بیرون رفت و در رو بست.

 روم گرفت و گفت :فیاض تک خنده ای زد و برگه رو جلوی 

 خوب نگاش کن اینا همون شرطایی نبودن که تو ازم خواستی امضاشون کنم ؟ -

 نگاهم به برگه افتاد.

ها توی دفتر ازدواجمون ثبت بشه ؟ خب معلومه همونان مگه قرار نبود تمام این شرط

 جوریه ؟دونم چرا اداهاش و نگاهش اینولی نمی

 د و برگه رو از وسط قرچ پاره کرد.سرمو که تکون دادم توی گلو خندی

ش شدن که برگه رو کامل ریزریز کرد و پایین چشمام به حالت گرد و تعجب خیره

 انداخت.

کنم ت هیچ کاری نمیخب اینم از شرطایی که امضاشون کردم. من برای مادر هرزه -

نم و میرم کمایا ، فکر نکن حاال که موقعیت به این خوبی تو چنگم افتاده بچه بازی می

 از اون تو درش میارم. انقدر باید اونجا بمونه تا بپوسه و تو...
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 انگشتش رو جلوم گرفت و محکم گفت :

م مونی. زن منی حق نداری بدون اجازهکشی تو این خونه میتا روزی که نفس می -

حتی آب از گلوت پایین بره، هر کاری بخوای انجام بدی یا هر چیزی بخری یا حتی از 

س و دانشگات اول به من میگی  پاتو کج بذاری مایا، دودش تو چشم مامانت میره در

 چیزت تا بفهمی دیگه خودسر نباشی.همهدم تا ته داخل مامان بی،من اون پا رو هل می

 های برگه بودن.خونم به جوش اومد و چشمام روی ریز ریزه

 اون به مامانم فحش داد !

 هارو پاره کرد !اون برگه شرط

 یعنی همه اینا دروغ بودن و سرم کاله گذاشته ؟

قدر عصبی بودم که با دیوونگی به سمتش حمله کردم و بدون اینکه متوجه باشم اون

 ش زدم و داد زدم :مشت محکمی روی سینه

کثافت عوضی تو بهم دروغ گفتی، تو منو بازی دادی، این چه کاری بود که باهام  -

میدی ؟ چطوری دلت میاد به مامانم توهین کنی ؟ خوبه کردی ؟ چرا به مامانم فحش 

 کاره رو پس انداخته ؟منم به مامانت فحش بدم که توی همه

 دستم رو گرفت و آروم به عقب هلم داد.

 برو کنار. -

 به حدی عصبی بودم که داشتم منفجر میشدم.

 مشت زدم روی کتفش و صورت و گردنش رو چنگ زدم.

 و خراش داد و داد زدم :ناخنم قسمتی از صورتش ر
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 ست چرا به مامانم فحش دادی ؟کارهمامان خودت هرزه و همه -

 یک آن توی صورتم با صدای بلندی غرید و کنارم زد.

 برو کنار مایا. -

ها و آرزوهای با اشک و چشمای تار دوباره به برگه ریزریز شده نگاه کردم. اونا خواسته

 من بودن که همه برمال شدن.

 

ای که ای بود که حاال هیچ اثری ازش نمونده بود. همون برگهم خیره شده به برگهنگاه

من به خیالم حق طالقم رو ازش گرفتم و هر زمانی که دلم بخواد میتونم از این زندگی 

 فرار کنم.

 با بغض زیر لب زمزمه کردم :

 کار کردی ؟تو چی -

 اره شدن. داد زدم :های سرم پخون توی صورتم دوید. حس کردم حتی مویرگ

 ناموس ؟بیشرف چه غلطی کردی ؟ تو منو بازی دادی بی -

فشانی آماده برافروخته شدن و فکم رو میون ناموس چشماش مثل آتشتا گفتم بی

 دستش گرفت و داد زد :

 ..ده ؟تو چه گهی خوردی ها ؟ چه گهی خوردی پریوشِ جن -

 ه من که مایام.پریوش ؟! این دیوونه چرا اسم مادرم رو میار

. بزاق ریز دهنش موقع داد زدن توی صورتم اصابت کرد، مچ دستش رو گرفتم

 خواستم از حال بدی که داشتم عق بزنم.می
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 گویی همین االن از اینجا میرم.دستتو بردار کثافت تو یه دروغ -

از کس بهت راه نمیده، حتی میری ؟ کجا رو داری که بری ؟ خونه بابابزرگت که هیچ -

خونه بیرونت کردن و حاضر نشدن واسه عقدت بیان ؟ یا خونه جدید من که به محض 

اینکه پات برسه اونجا حکم تخلیه خونه رو میارم تا بیرونت کنم ؟ یا شرکت مامانت که 

ای نداری که بخوای به من فروخته شده ؟ کجا رو داری بری پرنسسم ؟ تو حتی مهریه

 خودت ردیف کنی !! ازم بگیری تا یه سرپناه واسه

از حقیقتی که مثل شلیک به سرم زد وارفتم و چشمام سریع به اشک نشستن. من چرا 

حاضر شدم با این آدم وحشی و دیوونه ازدواج کنم ؟ وقتی قراره مادرم درنتیجه توی 

وپنجه نرم کنه چه فایده ای به این های این مردِ پلید دستزندان بمونه و با انواع نقشه

 بود ؟! ازدواج

 نگاهش دوباره به سمت چشمام و اشکام رفت. آروم زمزمه کرد :

تنها عضوی از صورتت که شبیه اون زنیکه نیست چشماتن. اینان که بهم یادآوری  -

بستم و بجای پریوش فکِتو پایین کنن تو پریوش نیستی و اال چشم رو زن بودنت میمی

 میاوردم.

م ب رفتم و خودش دستش رو از روی چونهته دلم لرزید ناخودآگاهی قدم به عق

 برداشت و به عقب پسم زد.

حرفامو بهت زدم مایا. یادت باشه تو زن فیاض بلوچی هستی و هر کار اشتباهی بکنی  -

 شه.به ضرر مادرت تموم می

 از اتاق بیرون رفت و در رو محکم بست.
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هیچ راهی برای های پشت سرم رو خراب کرده و به خودم اومدم که تمام پشت پل

 بازگشت نداشتم تا بتونم به امید اون برگردم.

مامان آخ ،کاش حداقل این نامه رو زودتر به دستم میرسوندی نه حاال که من زن 

 فیاضم و با تهدید تو، میخم رو محکم توی زندگیش کوبیده.

 نشستم روی تخت و با صدای بلندی زدم زیر گریه.

 پیدا کنه. جوری ادامهاین زندگی نباید این

 شب هر چقدر که منتظر بودم که وارد اتاق بشه و سراغم بیاد نیومد.

 با خودم پوزخندی زدم و گفتم :

خیلی این ازدواج و جدی گرفتیا. یکم از اون یاد بگیر که این ازدواج رو به رسمیت  -

اب ای برای خوشناسه، اگه غیر از این بود، یعنی پولشو نداشت که تختخواب دونفرهنمی

هر دوتون بخره ؟! تو قراره تو این اتاق تنهایی سر کنی تا زمان به سالخی کشیدنت که 

 خدا میدونه کِی هست !!

های بیرون همه خاموش شدن دیگه مطمئن شدم ساعت که از دوازده گذشت و چراغ

شه. ازش ترس داشتم و تحمل وجود نفرت انگیزش کنار خودم خارج وارد این اتاق نمی

 ه تحملم بود.از آستان

اومدم ولی با تن دادن به فیاضِ کثیف و حیله گر با هر قواعد و قوانین این خونه کنار می

 نه...!!

 سر روی بالش گذاشتم ولی صداهای ریزی از بیرون به گوشم رسید.

 انگار کسی داشت آواز می خوند.
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 صدای آواز بلندش توی خونه پیچیده بود.

وی این خونه خواب بهم حروم شده ،صدای روشن جوریش هم تاهمیتی ندادم همین

شدن تلویزیون یا پخش صوتی اومد و یه آهنگ اروپایی گذاشت و شروع کرد به بلند 

 بلند باهاش همخونی کردن.

 

 این مرتیکه با این اداهاش نشون میده روی حالت نرمال نیست.

 شاید یه موادی چیزی زده شاید هم مشروب خورده.

 یخت و خودم رو بیشتر زیر پتو پنهون کردم.قلبم از ترس هری ر

 باید بلند بشم و در رو ببندم.

گرفتم و از سر ها رو جدی میگذاشتم، این ترس باید همون ظهری که پامو به این خونه

 کردم.شب اتاق رو قفل می

توی یک صدم ثانیه تصمیمم رو گرفتم ولی همین که بلند شدم تا در اتاق قفل کنم در 

 شد و فیاض توی تاریکی و روشن اتاق مقابل در ایستاد. اتاق باز

 بیداری ؟ -

 شد. ولی کمی گیج میزد.صداش کشدار و مخمور نبود و بویی از الکل ساطع نمی

 نگاه سرتا پایی بهم انداخت و با تمسخر گفت :

معموالً شبا آدما واسه خوابیدن یا چیزای بعد از خوابیدن با کمترین لباس میرن تو  -

 تخواب، تو خورجین بستی به خودت ؟رخ

 کنه !منو با قاطر و اسب یکی میدونه ! بهم توهین می
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میگیره مامانت بدبخت  گیره جواب بده تو خودت نریز. یه وقت قلبوقتی حرصت می -

 شه ها !!می

با نفرت نگاهش کردم. هنوز بیست و چهار ساعت از زندگیم نگذشته که باهاش همخونه 

 والیی بودنش رو شناختم. بعد از این چه خواهد شد !!شدم و خوی هی

 مقابل نگاهم شروع کرد به همخونی با آهنگی که فکر کنم اسپانیایی بود .

صداش رو زمخت تر از حد معمول کرد تا شبیه صدای بم و زمخت خواننده باشه. 

 کرد.نگاهش به چشمام بود و لبخونی می

چیز عجیبی نیست. من احمق خودم به این زندگی از اینکه با یه دیوونه زیر یه سقفم 

 رضایت دادم.

 میون خوندنش یه لحظه ایستاد و پرسید :

 چند ساله بودی که با بابات فوت کرد ؟ -

 که از سکوت کردن و طفره رفتنم عواقب بدتری نصیبم نشه جواب دادم :برای این

 چهار سالم بود. -

 رش فرو برد.سرش رو تکون داد و دستش رو توی جیب شلوا

 بابات فرهنگی بود مگه نه ؟ -

 آره. -

 مشکوکانه بهم زل زد و تمسخر و نیش زبونش رو بیشتر کرد.
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تا حاال به این فکر نکردی بعد از مردنش وقتی هیچکدوم از بابا بزرگات حاضر نشدن  -

هوای مادرتو داشته باشن مادرت چطوری تونسته از روستای کوچیک و فکستنی گرگان 

 اینجا یه خونه بزرگ بخره و یه شرکت تاسیس کنه ؟بیاد 

 رفتن.لبم رو گزیدم و آب دهنم رو قورت دادم. دستام هم که مرتب میون هم فرومی

 ها ؟ تا حاال فکر نکردی ؟ -

وقتی سکوتم بیش از حد کشدار شد فیاض به درون اتاق پا گذاشت و توی تاریکی 

 مقابلم ایستاد.

 بذار خودم بهت بگم... -

ها واسه نگه داشتن من و اینکه آقاجون منو ازش نگیره کار مامانم تمام این سال -

وفن کار رو یاد گرفته تا تونسته اون شرکت کوچیک رو با کرده، زحمت کشیده، فوت

 سهامدارای دیگه شریک بشه و پول حالل بدست بیاره.

تش از تاریکی چند ثانیه سکوت شد. ولی یهو پق زد زیر خنده و غش غش خندید و دس

 م نشست.اتاق استفاده کرد و روی گونه

توی خودم لرزیدم و خواستم عقب نشینی کنم که اون یکی دستشو بندِ بازوم کرد و 

 مانعم شد.

 سرش رو جلو کشید و پچ پچ کنان توی صورتم گفت :

ترین شب فکر میکنی قراره مثل یه گرگ به سمتت یورش بیارم و امشب دردناک -

 باهام تجربه کنی ؟زفاف رو 

 پوزخند زد.
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 البته اگه باکره باشی و این اولین شب زفافت باشه !! -

 

 خواد زبونتو از حلقومت بکشم بیرون.کنی دلم میوقتی بهم توهین می -

ی گوشم هاش به اللهبدون توجه به حرفم سرش رو جلوتر کشید و حرارت نفس

 نشستن.

ه فیاض رو به وجد بیاری مایا خانوم. خیالت نگران نباش تو آش دهن سوزی نیستی ک -

 گیره باهات بخوابم.تنها آش دهن سوزی نیستی بلکه حتی دلم نمی راحت نه

ی قلوه سنگ بزرگی به انگار کسی از پشت یه ضربه خیلی محکم و سنگین به اندازه

 سرم زد.

 برای چند لحظه گیج و مبهوت نگاهش کردم. اون لعنتی چی گفت ؟ هرکدوم از

 های تنم به نحوی واکنش نشون دادن و از این تحقیر زار زدن.اندام

پریدن، های پاهام مثل تیک عصبی تندتند میزانوهام سست شدن . دستام لرزیدن، رگ

ام حبس شد و پلکام انقدر گشاد شده بودن که قلبم از تپش افتاد و نفس میون سینه

 هم که واویال... رو خونی کردن. رگ پشت گردنم حس کردم مردمکام

م گذاشت. توی با دستی که روی صورتم نگه داشته بود انگشت شستش رو زیر چونه

صورت وارفته و مبهوتم تاریکی چشماش مثال یه شیر درنده رو داشتن که اینجوری به

 کرد.نگاه می

کنم عوقم ی کثافته، وقتی نگات میبجز چشمات تموم صورتت شبیه اون زنیکه -

حتی االن که بهت دست زدم انگار دارم پوست کثیف صورت پریوش رو لمس گیره ، می

 کنم.می
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 با این حرف سریع و چندش گونه دستش رو عقب کشید و به شلوارش مالید.

م فروریخت. چیزی که انگار اسمش غرور بود و داشت در مقابل چیزی از درون سینه

 تحقیرهای این مرد به نیستی میرفت.

خارج از کشور دارم. به احتمال زیاد دو هفته زمان مسافرتم طول بکشه.  فردا یه پرواز -

کنی مایا، میشنوی چی میگم ؟ یه اینچ پات بره اونورتر هیچ حرکت اشتباهی نمی

زنن بهم گزارش میدن، نذار اول زندگی یه کاری کنم تا داغ مادرت واسه ها ردتو میبچه

 همیشه رو دلت بمونه.

 که دوباره سرش رو جلو آورد و جدی و محکم گفت :از ترس هینی کشیدم 

بینیش، درونم یه هیوالست که حتی خودمم من فقط ظاهرم شکل آدمه که داری می -

شم، چه برسه به تو که مثل یه جوجه داری ازش ترسم و قایم میگاهی ازش می

دار تونم اون هیوالی بیلرزی ، کاری نکن که خشمم تحریک بشه ، چون دیگه نمیمی

 شده رو ساکت کنم.

 پچ ترسناکی لب زد :دو سیلی آروم به صورتم زد و با پچ

 آفرین دختر خوب، هر چی بیشتر گوش کنی کمتر اذیت میشی. حاال برو بخواب. -

 های ترسناک...ها و بیمشورهرفتم با این دلخواب ؟ مگه اینکه خواب مرگ می

دام انگار از ته درّه خیلی عمیقی به گوش قبل از اینکه در رو ببنده لب جنبیدم ،ولی ص

 جون و با کلماتی که به زور توی کامم چرخیدن.رسید. همونقدر ضعیف و بیمی

 چرا اینقدر از مامانم نفرت داری فیاض ؟ -
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خیال برگشت و توی همون تاریکی طوری نگاهم کرد که لرزی از تنم عبور کرد و بی

 جواب گرفتن شدم.

دارم و برای آسوده بودن حال خودم و مادرم باید کمتر حرف  من از این مرد وحشت

خواد، شدم که فیاض میکردم، باید اون چیزی میزدم، باید طبق قوانینش عمل میمی

دیگه هیچوقت راه نجاتی ندارم، تنها برگه امیدم حق طالقم بود که اونم از دست دادم و 

از روز عقدم برام رخ داد، همه چیز شبیه یک کابوس شده، مثل کابوسی که قبل 

و این دقیقاً همون جهنمیه  "به جهنم خوش اومدی مایا"کابوسی که فیاض گفته بود 

 کرد. حتی توی خواب !!که ازش تعریف می

 تا صبح چشم روی هم نذاشتم.

 با کرختی از جا بلند شدم.

 .جلوی چشمام سیاهی میرفت

ن توی شریانم جریان بگیره و نیروی ی تخت گذاشتم و صبر کردم تا خودستم رو به لبه

 تنم برگرده.

 بعد از اینکه آبی به دست و صورتم زدم از اتاق رفتم بیرون.

همین چند ساعت پیش خبر مرگش از خونه بیرون رفت و شاهدختم داشت با مالیمت 

 گفت :می

 خدا به همراهتون آقا مواظب خودتون باشین. -

 تا خبر مرگش رو برام بیارن. و من امیدوار بودم مواظب خودش نباشه

 پام رو که از اتاق بیرون گذاشتم شاهدخت هیکل تپلش رو مقابلم انداخت و گفت :
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 جانم خانم چیزی میخواین ؟ -

 این زن یا ساده بود یا خیلی تیز و زیرک.

 حوصله و آروم گفتم :بی

 من صدات زدم یا حرفی زدم شاهدخت، که مثل جت اومدی ؟ -

 لبخند ریزی زد.

 ببخشید، آخه آقا گفتن هر چیزی الزم داشتین یا کاری بود براتون انجام بدم. -

 مطمئنی نگفت حواستو بهش بده تا یه وقت تلفنی، چیزی نزنه یا از خونه نره بیرون ؟ -

 

 لب گزید و با خجالت گفت :

 نه خانم ، آقا همچین حرفی نزدن، آقا انقدر مهربونن، به ظاهرش نگاه نکنین، تنها -

 دونم خیلی مردی داره آقاست.کسی که می

باشه خودش که اینجا نیست داری براش نوشابه باز میکنی، هر وقت اومد، پیش  -

 شناسمش تنها چیزی که نداره مهربونیه.که من میخودش بگو. تا اونجایی

میخواستم از تلفن اینجا به مفتخری زنگ بزنم و ازش بخوام مادرم رو در جریان 

ای براش بفرستم یا ازش بخوام ترتیب یه مالقات پنهونی بده قرار بده و یا نامهازدواجم 

 تا با مامانم دیدار کنم.

کردم تا از زندان بیاد بیرون و منو از دست فیاض نجات من باید برای مامان یه کاری می

 بده.
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 با عاقبت خودم کاری کردم که تا لجن فرو رفتم توی این زندگی و هیچ راه نجاتی

 ندارم.

باید اول شاهدخت رو ازسر راهم بردارم تا بتونم به مفتخری زنگ بزنم. با موبایل خودم 

 که زنگ میزنم جواب نمیده.

حس میکنم تمام حرکاتم زیر نظر شاهدخت ضبط میشه و در اسرع وقت به فیاض 

 گزارش میشن.

 ی خودش بیزار بودم.از آدماش هم به اندازه

 حاضر کن االن میام تو آشپزخونه.شاهدخت میز صبحونه رو  -

 چشم خانم. -

 هنوز مقابلم ایستاده بود و نگاهم میکرد.

 واضح نبود چی گفتم ؟ -

 پاچه لبخند زد و گفت :دست

 چشم االن میرم. -

 تا شاهدخت رفت سریع به سمت نشیمن و پذیرایی راهم رو کج کردم.

 میز و تلفنِ بزرگ روش بهم چشمک زدن.

 داشتم و شماره مفتخری رو گرفتم.سریع تلفن رو بر

 یک آن شاهدخت از پشت سرم گفت :

 هیییی، خانم به کی زنگ میزنین ؟ -
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برگرد تو آشپزخونه شاهدخت. زاغ سیاه منو چوب نزن ، انگار متوجه نیستی من خانم  -

 م !این خونه

و حالم اون لحظه به هم خورد از اسمی که به خودم نسبت دادم. طولی نکشید که 

 اهدخت وارفته و آویزون از مقابل نگاهم گذشت و به آشپزخونه رفت.ش

 صدای کسی از پشت خط منو به خودم آورد.

 الو آقای مفتخری !؟ -

 یک لحظه سکوت شد.

واقعاً مرامتونو عشقه آقای مفتخری، واقعاً دمتون گرم ، حاال که یه گردن کلفت تجار  -

آره ؟ تا همین دیروز وکیل به پا گوش  اومده سراغتون موکل قدیمیتون یادتون رفته

 مامانم بودی حاال که بهت نیاز داره جا زدی ؟ رفتی با از ما بهترون ؟

خانمِ مایا، من متأسفم ولی اگه آقای بلوچی بفهمن با بنده تماس گرفتین شرایط رو  -

 برای خودتون و مادرتون بد...

 داد زدم :

ش سنگه اون روانی رو به که همه تو هم سگ فیاضی آره ؟ همتون سگ فیاضین -

گناه انداختی تو زندون ! تو چطور وکیل حروم وجدان مادرمو بیزنین ؟ بیسینه می

 خوری هستی که به جای انجام کارت دست باال گرفتی تا جیبت پر بشه ؟

 لطفاً به اعصابتون مسلط باشین من متأسفم باید قطع کنم خانم بلوچی ! -

 نگار خونم رو به جوش آورد که با عصبانیت غریدم :تا گفت خانم بلوچی ا
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مفتخری قطع نکن، گوش کن ببین چی میگم، مطمئن باش یه جایی تقاص پس  -

میدی ، البد داری به ریشم میخندی و میگی از من که گذشت ، یه پیرمرد شصت، 

خیالم ی لبِ گورو چه به تقاص ! حتماً که نباید خودتو غرق مشکل ببینم تا هفتاد ساله

راحت بشه ، یه روزی میرسه که بچت مثل من ضجه بزنه ولی هیچ راه فراری نداشته 

باشه تا خودشو نجات بده. مفتخری خدا جای حق نشسته، اگه از آه من نمیترسی ولی 

 گیره و زمینت میزنه.از چوب خدا بترس که دامن خودت و خونوادتو می

 گوشی رو محکم سر جاش گذاشتم.

 کرد.م فشار آورده بود و بنا گوشم درد میهام و آروارهبغض به شقیقه

 قدمی برداشتم تا از اون فضا دور بشم که صدای زنگ تلفن بلند شد.

 اهمیتی به زنگش ندادم.

 م که تلفن این خونه رو جواب بدم ؟من چیکاره

 صدای شاهدخت زدم تا بیاد جواب بده.

 جانم خانم ؟ -

 حال سرم رو فشردم و گفتم :بی

 بیا این تلفنو جواب بده. -

 چند قدمی از اونجا فاصله گرفتم.

 رفت.شکمم ضعف می

م بدم تا ای به خورد معدهخواستم با وجود نفرتم از این خونه و آدماش دو لقمهمی

 حداقل تلف نشم.
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 آروم به سمت آشپزخونه قدم برداشتم که با صدای شاهدخت سر جام میخکوب شدم.

 و میدم بهشون.بله آقا االن گوشی -

 

 شاهدخت به من نگاه کرد.

 خوان با شما حرف بزنن.خانم آقا می -

 ش بودم که لب گزید و سر انداخت پایین.طوری تیز و عصبی خیره

گن فلفل رسانیت خیلی باال نیست شاهدخت خانم ! تو از اونایی که میسرعت اطالع -

تپلی و سن و سال خوب بلدی چغلی  نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه، ماشااهلل با این

 کنی، اونم تو یکصدم ثانیه.

 نزدیکش شدم و تلفن رو از دستش گرفتم و با عصبانیت گفتم :

 برو به کارت برسی.  -

 جا دور شد گوشی رو به گوشم چسبوندم.شاهدخت که از اون

 چیه ؟ -

 انتظار یه صدای بلند و عصبی داشتم. ولی با خونسردی گفت :

 زودی خوب تونستی با اسم و رسم جدیدت خو بگیری. به این -

 منظورش با خانم گفتنِ شاهدخت بود.

 خواستی با من حرف بزنی. -

 مایا من قبل رفتن یه چیزایی به تو گفتم درسته ؟ -
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 خواستم مامانمو ببینم.می -

 ی بلندی زد. صداش مثل ناقوس جهنمی بود و لرز به جونم انداخت.نعره

ی کثیف و پتیاره چه سودی واسه تو و زندگیت داره نی. دیدن یه فاحشهخوام نبیمی -

 ها ؟

از تماس مفتخری که بشدت عصبانی شدم، حاال هم با تماس فیاض تمام انرژیم ته 

 رفتم با صدای لرزون و طغیانگری داد زدم :کشیده بود و داشتم تحلیل می

کردم و گول توی عوضی رو  فاحشه تویی و افکار کثیفت. از اینکه باهات ازدواج -

 خوردم از خودم بیزارم کثافت.

گوشی تلفن رو گذاشتم و سریع رفتم توی اتاق. تنها همون ساکی که دیروز با خودم 

آورده بودم رو برداشتم همراه با شارژر و موبایلم و از اتاق بیرون رفتم. خبری از 

 کردم.شاهدخت نبود غر و لند می

شه. است. چند تا روانی و اوسکول دور هم جمع بشن همین میاینجا تیمارستان روانی -

ت هر عوضیِ بد زبون. به چه جراتی به مامانم فحش میده ؟ ایشاال با این افکار پوسیده

 جا کپک بزنی.ای هستی همونجا بمیری، ایشاهلل همونجهنم دره

 خانم دارین کجا میرین ؟ -

 من باید حق این خبرنگار رو کف دستش بذارم.

 به تو ربطی داره ؟ -

 با زاری جلو اومد و دستم رو گرفت.

 شه.خانم ،خانم تورو خدا دست نگه دارین، جایی نرین آقا عصبانی می -
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 خوام برم.شه ،برو کنار میبه جهنم که آقات عصبانی می -

تورو خدا خانم. من وظیفم بود به آقا گزارش بدم. تقصیر منه خانم نرید. لطفاً. این  -

 قرمز آقاست ، رو خط قرمزش پا نذارین.خط 

 خون جلوی چشمام رو گرفته بود.

 چشمام رو توی حدقه چرخوندم و گفتم :

 برو کنار شاهدخت هیکل چاقالتو بکش اونور برم پی کارم. -

از حرفم دلخور شد ولی هنوز مصرانه قصد داشت منو از رفتن منصرف کنه که 

 ساک و بازوم. هایجوری آویزون شده بود به دستهاین

خانم میدونم، درکتون می کنم با چه شرایطی بدی عروس آقا و این عمارت شدین،  -

تونین روی اخالق و تونین زندگی آقا رو تغییر بدین شما همونی هستین که میولی می

 کنم نرید.رفتار آقا مشرف بشین خواهش می

 دستش رو گرفتم و از روی بازو و ساکم برداشتم و گفتم :

 مونم، اصرار بیخودی نکن.دیگه یک ثانیه هم اینجا نمی -

 دستاش رو برداشت و اشک نشست توی چشماش و با ناله گفت :

ی گمشده آقایی، آقا با تو خوشبخت میشه مایا، اون یه مرد دونم تو نیمهمن می -

 تونه معبدی برای آرامشش فقط خودتی.ست و تنها کسی که میشکست خورده

اعتنایی من به اصراراش ی بیه حرف زدن و خودمونی شدنی یهوییش نتیجهقافیاین بی

 بود.

 داشت تالش آخرش رو میکرد و من پر از کینه ازش گذشتم.
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 تلخ نگاهش کردم و بدون حرفی از عمارت بیرون اومدم.

 عمارت نمای سفیدی داشت ولی به خاطر نفرتم، لقب سیاه رو بهش داده بودم.

دروپیکر تهران اسیر بشم سریع به های بزرگ و بیشه و توی خیابونقبل از اینکه ظهر ب

سراغ یکی از بنگاه دارهای آشنا رفتم که از دوستای مامان بود. البته خانمش دوست 

 مامانم بود که مسبب آشناییش با آقای قوامی شده بود.

 موضوع ورشکستگی مامان و فروش خونه و شرکت رو بهش گفتم و اینکه مامان توی

 هاش برای مدت کوتاهی نیاز دارم.چه دردسری افتاده و من به یکی از خونه

ای بمونم تا ی اجارهتونستم چند روز توی خونهاندازم خیلی زیاد نبود ولی میپول پس

 الاقل کاری پیدا کنم و مدت اسکانم رو بیشتر کنم.

ای بهم انداخت و با خریدارانهای بود نگاه قوامی که مرد تقریباً چهل و هفت، هشت ساله

چندشی از پشت میزش بلند شد و مقابل چشمای من دستی به خشتک شلوارش 

 کشید و گفت :

 رو نشونت بدم.بریم خونه -

از حرکت چندش چشم بستم و کیف و ساکم رو برداشتم و همراهش از بنگاه بیرون 

 زدم. بلند گفت :

غمو گرفت بگو یه توک پا رفتم خونه رو نیما، حواست به اینجا باشه اگه کسی سرا -

 نشون مشتری بدم و برگردم.

 

 به سمت ماکسیمایی حرکت کرد که روبروی بنگاه پارک شده بود.
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 ریموت رو زد و نگاهم کرد.

 گفتی اسمت مایاست؟ -

 بله. -

 چند سالته مایا؟ -

 بیست سال. -

تو دختر پریوشی واست چون  برمت اصالً دست مشتری ندادم.که میبشین. این جایی -

 بهترینشو در نظر گرفتم.

چه خودمونی اسم مامانم رو به زبون آورد. اگه مامان اینجا بود چشم و چالش در 

 ی شکم گنده.آورد. مرتیکهمی

 جلوی ماشین کنارش نشستم. ماشین رو به حرکت درآورد و گفت :

 شه ؟پریوش کی آزاد می -

 ه بیرون نگاه کردم و گفتم :آهی کشیدم و غمگین و شکست خورده ب

معلوم نیست پول سهامدارا و کارگرا خیلی زیادن. بدهیاش همه تلنبار شدن اگه نتونه  -

 مونه.حساباشونو تسویه کنه تا چند سال حبس می

العملش در جوابم چیه که لبخندی زد و دوباره دستش رو نگاهش کردم تا ببینم عکس

خارونه ! خب به جا رو میشپش داره همش اونروی خشتکش حرکت داد. مردک انگار 

 هاتو بزن نکبت.و پَله جای اینا برو پشم

تر از فیاض بود داد ولی هر چه بود قابل تحملدیگه نگاهش نکردم. حس بدی بهم می

 برام.
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ش. چند تا سوال دیگه در مورد اقوام و آشناها پرسید مسیر خیلی زیادی نبود تا خونه

تهران نیستن و من به خاطر شرایط مامان که کسی نفهمه توی  که گفتم هیچ کدوم

زندانه مجبورم اینجا بمونم و نگفتم خودم شوهر دارم و االن ازدست شوهرم به توی 

کثیف پناه آوردم از ماشین پیاده شدم. دزدگیر ماشین رو زد و به این قسمت اومد که 

 من مقابل در خونه ایستاده بودم.

برجستگی روی شلوارش افتاد. همون قسمتی که تا یه کم پیش ناخودآگاه چشمم به 

اومد. ولی من که در قید و بند این چیزها بهش دست میزد. به نظر چیز غیرطبیعی می

نبودم و این مسائل یه جورایی برام مبهم و گنگ بودن علتش رو تنگی شلوارش تالقی 

 و گفت : کردم و بهش توجهی نکردم. کلید زد و در خونه رو باز کرد

 برو داخل ببین چه بهشتی برات تدارک دیدم مایا خوشگله. -

با چندش و نفرت، قدمی داخل خونه گذاشتم. اگه مامان قبالً از این آدم و خانمش 

که ظهر کرد محال بود بهش اطمینان کنم. حداقل برای اینچنانی نمیهای آنتعریف

 اعتماد کنم. تابستون رو توی خیابون نگذرونم مجبور بودم بهش

وارد خونه شدم یه حیاط تقریبا کوچیک و باغچه کوچیکی داشت و فضای خالی برای 

 پارک کردن ماشین که سمت چپ ایوانش بود.

 با دیدن باغچه و گل های قرمز و سرحالش لبخندی زدم و گفتم :

 ی کوچیک و باصفایی داره.چه باغچه -

 د.لبخندش ترس رو توی ضمیر ناخودآگاهم زنده کر
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هاش قشنگ و نازی. بهت که گفتم اینجارو دست آره عروسک. خودتم مثل گل -

ارزی برام. تو نخوابی توش پس کی مشتری نمیدم .ولی تو هزارتای مشتری رو می

 بخوابه ؟

ش گرفتم که به خاطر لبخند کثیفش چین نگاهم رو  از چشم های زغالی و تنگ شده

 گاه کردم که گفت :خورده شده بودن و دوباره به باغچه ن

چی شه یا نه ؟ بیرونش که حل بود داخلش از همهبریم داخلشو هم ببین پسندت می -

 تره.مهم

جلوی در ورودی ایستادم و دستم رو به دستگیره در بند کردم که از پشت سر و فاصله 

 نزدیکی گفت :

 قفله خانم کوچولو. کلیدش پیش منه، باید من بازش کنم. -

کنار برم و خودش جای من بایسته تا در رو باز کنه یهو از پشت سر بهم  تا پیچیدم که

اختیار جیغ بنفشی کشیدم نزدیک شد و با پیچیدنم کامل رفتم توی بغلش. از ترس بی

 و قوامی با لبخند عقب رفت و گفت :

 ببخشید یهو خوردیم به هم. -

دونم اومدنم به . نمی داشتمعقب رفتم .ضربان قلبم تند شده بود و چشم ازش بر نمی

اینجا و کمک گرفتن از این مرتیکه کار درستی بود یا نه ؟ عقلم که میگه نه ولی مامان 

گفت خونه رو خودش برامون ، مامان که به این آدم خیلی اعتماد داشت ! حتی می

 معامله کرده !!

 در رو باز کرد و نگاهم کرد.

 برو داخل. -
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 حرکتی نکردم که گفت : آب دهننم رو قورت دهدم و اصال

 مایا اشتباه خوردم بهت دختر. بیا برو داخلشو ببین خوشت میاد یا نه ؟! -

نفسم رو با شدت و صدا بیرون دادم و جلوتر از اون وارد شدم و قوامی پشت سرم اومد و 

 دررو بست.

ارو خونه ترتمیز و مرتب و شیکی بود. انگار یه خانم باسلیقه و وسواسی همین االن اینج

برق انداخته و از اینجا رفته. حتی یه گرد و خاک کوچیک هم روی وسایلش نبود. 

 ها نشست و گفت :قوامی روی یکی از مبل

 همه جای خونه رو خوب نگاه کن ببین پسندت هست ! -

 خواستم بخرمش ؟نیازی به دقت و ریزبینانه دیدن نبود. مگه می

 ؟ش شبی چند خوبه آقای قوامی فقط کرایه -

 یعنی از دختر پریوش پول بگیرم ؟ -

 از اینکه دوباره مامان رو با اسم کوچیک صدا زد، اخم پر غیظی کردم و به تندی گفتم :

 ام؟ منم مشتریم مثل بقیه، حاال بگید کرایه اینجا چند؟چه ربطی داره دختره کی -

 حاال پسندیدی اینجا رو؟ -

 تا زمانی که پولم جواب بده.آره پسندیدم. من که زیاد نمیخوام بمونم  -

 

 خیله خب. -

 دست روی زانوهاش گذاشت و بلند شد. 
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زنیم. نگران نباش اینجا دست خودته. تا هروقت شم با هم حرف میحاال درمورد کرایه -

 دوست داشتی بشین توش.

 شه بعد ؟پولش چی می -

 ام.گفتم که نمیخواد. واسه تو که دختر پریوشی یه جور دیگه کنار می -

 شه و من تو باغ حرفاش نیستم. نخیر انگار این مرتیکه داره از یه در دیگه وارد می

 متوجه حرفاتون نشدم آقای قوامی چه جوری ؟ -

فعال دارم میرم بنگاه بعدا در موردش حرف میزنیم مایا جان. اگه خواستی حموم کنی  -

پهن کنی. آ، راستی شمارمو کن روشنه، تو بالکنم بند آویز گذاشتم که لباساتو گرمآب

اینجا میذارم کاری داشتی یا خریدی چیزی خواستی بهم زنگ بزن. خواستی غذا 

بگیری اشتراک داریم، شماره رستوران رو میز تلفن هست هرچی خواستی سفارش بده 

 کنم.بعد میرم حسابشون می

اره !! ندیده هام از توی سرم بیرون بزنن. مرتیکه مشکل عقالنی دکم مونده بود شاخک

 ای !!بودم تا این حد به مشتری سرویس بدن. اونم بدون دریافت هزینه

قوامی که رفت تازه تونستم یه نفس راحت بکشم و خونه رو درست دید بزنم. اول 

ساز رو روشن کردم تا یه چایی درست کنم و بعد از دو روز اگه چیزی برای خوردن چای

 پیدا شد یه چیزی بخورم.

 مرغ و چند تا ظرف غذاییه مونده بود.ل نگاه کردم کره و مربا و چندتا تخمتوی یخچا

 مرغ برداشتم.بسته نونی از فریزر درآورد و دو تا تخم

 ها گرسنگیم رو برطرف کنم.تونستم امروز با این حداقلمی
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خواستم اول دوش بگیرم ولی گرسنگی به حدی خودش رو نشون داد که ترجیح می

 یان وعده صبحانه و ناهار بخورم تا گرسنگیم برطرف بشه.دادم اول یه م

 دوتا تخم مرغ رو توی ماهی تابه سرخ کردم و روی میز آشپزخونه گذاشتم.

ای که با توستر گرم کردم مشامم رو به حدی به تکاپو انداخت مرغ و نون تازهبوی تخم

 دتند خوردم.طور که سر پا ایستاده بودم لقمه گرفتم و تنهولکی همونکه هول

 به حد سیری که رسیدم دست کشیدم و یه لیوان چایی هم ریختم.

 بعد از صرف چای حاال میل شدیدی به خواب داشتم.

دیشب تا صبح نخوابیده بودم و پریشب هم با اون کابوس نکبتی که دیدم خواب از سرم 

 پریده شد.

 ابم.گرفت راحت بخوها و سر و وضع دلم نمیاز یه طرف با این لباس

کردم بوی فیاض و عمارت کثیفش رو گرفتم و باید هر طور شده گرد احساس می

 جا رو از روی تنم پاک کنم.کثیفی اون

حوله رو دور تنم پیچیدم و از حموم بیرون اومدم. سکوت این خونه غریب مثل 

زد. روی مبل مقابل بار بهم نیش میهای سمی مار بود که هرچند ثانیه یکنیش

های تلویزیون بهتر از این سکوت متوالی بود. ن نشستم. شنیدن صدایی از برنامهتلویزیو

 تلویزیون رو روشن کردم و دکمه آن رسیور رو هم لمس کردم.

آلود فیلمی که با با روشن شدن صفحه تلویزیون صوت بلندی از صداهای شهوت

رو درهم  ها مقابل چشمم ظاهر شد کل فضای خونهترین صحنهترین و کثیفعجیب

 گرفت.
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رفتم تا خاموشش کنم و این انعکاس بلند صدارو از ها ور میپاچه شدم و با دکمهدست

توی خونه برطرف کنم که با صدای باز شدن در خونه چشم چرخوندم به سمت در، 

ای که نصف تنم رو پوشیده جلوی چشمای آقای قوامی بود من با این ظاهر و حوله

 کردن.شرمانه نگاهش بیداد میموج بیمردی بودم که هیزی و 

هنوز دو ساعتی نیست که این خونه رو به دستم سپرده که دوباره برگشت اونم بدون 

 که به من اطالع بده !این

توجه به صداهای تلویزیون و فیلمی که درحال پخش شدن بود، شریع بلند شدم و بی

 جیغ زدم :

 خل ؟برو بیرون واسه چی بدون اجازه اومدی دا -

 ای کرد.در رو قفل کرد و خنده مستانه

 اینجا خونمه عروسکِ دلبر. -

جلو اومدن قوامی و نگاه کثیفش روی بدنم و دستی که به سمت شلوارش رفت تا 

لباساشو دربیاره تنم رو در هم لرزوند. نگاهش به سمت تلویزیون رفت و لبخند زشتی 

 زد.

 دیدی آره ؟داشتی فیلم سوپر می -

 یرون کثافت !برو ب -

 دوباره جیغ زدم و ریموت تلویزیون رو برداشتم و به سمتش پرت کردم.

 ناموس ؟بینی لباس تنم نیست بیبرو بیرون مگه نمی -
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خوای کمکت کنم ؟ مگه نگفتی بهت جا بدم ؟ جا دادن خرج داره عروسک ! مگه نمی -

رتو هم مثه مامانت بلد شه ! مثل مامانت که خوشگل و لوند هستی اگه کامفتی که نمی

قدر هم پول چون و چرا، اینباشی قول میدم تا هر وقت دلت خواست اینجا بمونی بی

مول تو دست و بالم هست که لب تر کنی به پات بریزم فقط این مهمه چه جوری منو 

 کنی !راضی می

 م رو بپوشونم و گفتم :رو باالتر کشیدم تا سینهحوله

بهت اعتماد کردم چرا هر چی آدم کثیف و دو روعه باید دور برو کثافت عوضی. من  -

 من جمع بشن ؟!

 چون مثل عسلی عسلم. پس دور کی باید جمع بشن ؟ -

م سر درآورد و با لبخند کثیفی کمربندش رو باز کرد و شلوارش رو درآورد جیغ و گریه

 اومد گفت :که جلو می

دونی چه حالی میده همزمان هم نمی فیلم سوپر هم گذاشتی. چی بهتر از این . اوف -

فیلم ببینیم هم کارمونو انجام بدیم. میخوام ببینم پریوش استاد توبی برات بوده یا نه ؟ 

رو همین مبله انقدر مامانتو گای...دم. آخ چه حالی میداد بهم ولی به اندازه تو که 

 ای.ی پستهست تو هم مغز خوشمزهخوشگل و لوند نبود. اون پسته

 ر کردم و جیغ زدم.فرا

 دنبالم اومد و گفت :

کنی. من که آخرش تر میجوری کار خودتو سختفرار نکن جونم. فرار نکن که این -

 گیرت میارم ولی ک.ن سوزی و دردش، به جون خودت میفته.
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رفتم. یه شورت پادار گشاد پاش بود که م نیفته با احتیاط عقب میاز ترس اینکه حوله

آقا جونم مینداخت. کاناپه رو دور زد و به سمتم یورش آورد. فرار کردم  منو یاد شورتای

به سمت اتاق، تا خودمو اونجا حبس کنم و به کسی زنگ بزنم تا به دادم برسه. به اتاق 

 رسیدم و خواستم برم داخل که دستش به سمتم دراز شد و بازوم رو گرفت .

که چشماش از فرط خونی بودن  کسی در هال رو باز کرد. نگاهم رفت به طرف فیاض

 بیرون زده بودن و با صدای بلندی نعره زد :

 مایاااااا. -

 

ی خالی هیچ توجیهی برای فیاض وجود اون فیلم ، این مرد و من برهنه و این خونه

 نداشت.

دقایقی بعد منو فرستاد توی اتاق تا لباس بپوشم و به افرادش دستور داد تن کثیف 

 ببندن تا بعد از رفتن ما از خجالتش دربیان.قوامی رو به صندلی 

نمیدونستم قراره چه بالیی سرش بیارن  هر کاری کنن حقشه، اون پست فطرت منو 

 فریب داد و چقدر خوشحال بودم که فیاض و آدماش به موقع رسیدن.

تالش کردم تا یه جوری بهش بفهمونم تقصیر من نبوده و من روی کمکش حساب باز 

اینجا اومدم ، ولی نگاهم که به صورت خشمگین و عصبی فیاض افتاد ، کرده بودم که 

 فهمیدم هیچ توجیهی متقاعدش نمیکنه.

هام و تنم کردن . انگار بار سنگینی روی شونههای ساک توی دستم سنگینی میدسته

 افتاده بود. فیاض روبروی قوامی رفت و محکم گفت :
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کنم. تو در حد یه ارزنم نیستی که یکسی که پا رو دمم بذاره سر به نیستش م -

از جونِ خودت سیر بودی که به زن فیاضِ بلوچی نزدیک  همچین گوه خوری کردی.

 شدی ؟ به زنِ من ؟

ی شما همه شناسم آوازهدونستم زن شماست. من شما رو میآقا ، آقا به خدا من نمی -

 جا به راهه آقا، خودش گفت وگرنه من...

 دهنش زد و غرید : فیاض مشت محکمی توی

 دهنتو آب بکش بعد حرف بزن. بوی تعفن میدی کثافت. -

 ای کرد به یکی از آدماش و گفت :اشاره

 سوئیچ و بدید ما میریم. -

 "یعنی شما بمونید اینجا و یه دل سیر این آشغال رو کتک بزنین تا جونش دربیاد "

رگشته ؟ گفته بود میرم مگه فیاض صبح نرفته بود مسافرت ؟چه جوری به این زودی ب

 سفر خارج از کشور یعنی سفرش کنسل شده ؟

 .محکم و استوار از کنارم گذشت

حرف پشت سرش قدم برداشتم. مثل یه جوجه اردک زشت که مادرش تنبیهش بی

ای بجز شوهرم نداشتم که از اون به های دیگه راه میره. گزینهکرده و با فاصله از جوجه

رم و شاید هم کنار اون بودن زخمش کمتر از زخمایی که از ای پناه ببجای دیگه

 شد.دیگران نصیبم می

های توی کرد. روی صندلی کنارش نشستم. صحنهپشت رل نشست. حتی نگامم نمی

خواست بهم دست خونه رو دوباره مرور کردم. اون مرد با هیکل چاقال و زشتش می



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

149 
 

م ! اون فیلم لعنتی و اون کاناپه ر باکرهدرازی کنه ! منی که زنی متأهلم و هنوز یه دخت

 و اومدن فیاض !!

یهو چیزی مثل جرقه به سرم خورد اون مرد گفته بود مامان رو چند بار روی همین 

 کاناپه...

ست ، اون از پاکی سرم رو بشدت تکون دادم ، نه، نه ، این امکان نداره مامانم یه فرشته

امان منو به همچین گناهی محکوم کنه، دروغه، تونه متوی دنیا لنگه نداره، کسی نمی

 دروغه، دروغه!

هایی که روی پوستش سیخ شده بودن و نگاهی به فیاض انداختم. ساعد دستش و رگ

 ترسوند.های محکمش که دور فرمون گره خورده بودن منو میپنجه

 ها وش فرار کردم و چقدر از تخریبکردم برای چی از خونهمن باید توجیهش می

 هایی که به مادرم میده بیزارم و همچنین از خودش !فحش

تو  تو به مامانم گفتی هرزه، دیشب گفتی، صبح بازم تکرارش کردی، دلم خیلی  -

شکست ، تا حاال شده از کسی رودست بخوری و بفهمی ته زندگیت همش سرابه ؟ تا 

ریب دادی فیاض ! تو حاال کسی بازیت داده تا از هرچه بازی نفرت پیدا کنی ؟ تو منو ف

بهم دروغ گفتی ! اون شرطا ،اون بازیا، اون رفتارا ،همه کسمو ازم گرفتی، همه چیز رو 

شم ، نه مامانمو دارم، نه آقا جونم شم، دارم داغون میتو چنگت گرفتی، من دارم له می

و عمه هامو ،آخه تو کی هستی که مثل درد بالی خودمو مامانم شدی ؟ به مامانم 

 تونم به مامانت بگم...هرزه، میگی فاحشه، منم می میگی

م ش شدم و اشک توی چشمام نشست. چونهتو دهنی بهم زد. مات و مسکوت خیره

 لرزید.
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ازت بیزارم. شاید از اینکه زنت شدم و به اجبار منو به عمارت کثیفت بردی راهی  -

گی آشغالت دل واسه فرار نداشته باشم، اما مطمئن باش هیچوقت به خودت و زند

بندم. تو باعث شدی من تو روز اول ازدواجم از خونت فرار کنم و به یه غریبه کثیف نمی

 کسیم طمع کنه و بخواد بهم دست درازی...و نانجیب رو بیارم، تا اونم از بی

 با صدای وحشی و بلندی داد زد :

 دهنتو ببند مایا. -

ای از مامانم داری که ؟ چه کینهداری ؟ تو کی هستی چرا دست از سرمون برنمی -

 زندگی منو به آتیش کشیدی ؟

 

 کنه رو باید کشت.گفتم دهنتو ببند. زنی که از خونه من فرار می -

یهو مثل آب ریختم زمین. از ترس قلبم یخ بست. چسبیدم به در و یکه خورده بهش 

 زل زدم.

م از خونه پرتت کنم که سگ اون خونه بشی .حتی اگه خودمیه جوری تنبیهت می -

ورتر بری، بهت گفتم کاری نکن تا با اعصابم بازی بشه، کردم بیرون نتونی یه متر اون

 خوای مامانتو به دردسر بندازی ؟ آره ؟می

 لب برچیدم و با بغض نالیدم :

 بری. خسته شدم.از روزی که باهات آشنا شدم هر لحظه داری منو به مسلخ می -

رو به مسلخ ببرم که حاال باید از فرط درد بین پات گشاد گشاد خواستم تو من اگه می -

م . راه میرفتی و یه دستت زیر دلت بود. نمک نشناسی دیگه. ولی نشونت میدم من کی

 تا هر وقت اسم منو شنیدی مثل سگ قالده بسته جلوم خم بشی و دم تکون بدی.
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گیره. نفسم رو می ترجیح دادم باز هم مثل همیشه سکوت کنم. این آدم یه روزی

 حل دم نزدن با اخالق و روحیات ناسازگارش بود.بهترین راه

ای نزدم و چشمام رو بستم. اما طعم شور خون توی دهنم اومد. لب به حرف دیگه

 صداش منو به حال خودم نمیذاشت.

 کار کردین ؟چی -

 زد. که با خشونت گفت :زیرچشمی نگاهش کردم. داشت با موبایلش حرف می

 و.ی بیشرفببرید بندازیدش یه جهنمی که سگم نتونه پیداش کنه مرتیکه -

تماس رو قطع کرد. تازه فهمیدم این مرد چقدر خطرناکه و اگه به من میگه بمون توی 

 خونه و از جات تکون نخور باید بگم چشم.

داره سر قوامی این بال رو میاره، ولی سر منو مامانم که معلوم نیست چه کینه شدیدی 

ش بزنه چی که حتی به خاطرش حاضر شده با من ازدواج کنه و اسممو توی شناسنامه

 قراره پیش بیاد !!

وقتی ماشین رو پارک کرد، با ترسی که این روزها عجینم شده بود، از ماشین پیاده 

 شدم.

 ازش دور شدم. باید به اتاق تاریک و مخوفم پناه میبردم.

 از پشت سرم بلند گفت :

 ستا اول اون آت و آشغاالرو بنداز زمین بعد برو داخل.وای -

 منظورش با وسایلم بود ؟!

 این آت آشغاال وسایلمن. -
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 داد زد :

 بندازشون بعد برو. ببریشون داخل جلوی چشمت آتیششون میزنم. -

چون میدونستم تهدیدش رو عملی میکنه وسایل رو همونجا گذاشتم و با بغض و کین 

 رفتم داخل.

 م قراره با وسایل ارزشمندم چیکار کنه.نمیدون

 شاهدخت که صدامون رو شنید سراسیمه به طرفم اومد و با خوشحالی گفت :

 خانم چه خوب شد که اومدین. خداروشکر. اگه بدونید آقا چقدر عصبانی بودن ؟ -

. ولی نای حرف باید برای چغلی کردنش ممنون باشم که امشب اسباب خیر شده بود

 و به سمت اتاقم رفتم. زدن نداشتم

 دنبالم اومد و شروع کرد به تعریف وقایع.

ببخشید. ولی شما که رفتی زنگ زدم به آقا جریان و بهش گفتم. پروازش هنوز  -

 صورت نگرفته بود که سریع خودشو رسوند.

چیزی دور سرم چرخ خورد. استرس امروز نیروی بدنم رو گرفته بود و قدرتی برای 

 دستم رو به دیوار گرفتم و گفتم : ایستادن نداشتم.

 فیاض از کجا میدونست من کجا رفتم؟ -

 با سری افتاده به پایین لب گزید و گفت :

 انگار آقا یکی و گذاشته بپاتون. -

 آها. -
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آها و زهرمار یاهلل اون لباسای کوفتی رو هم از تنت در بیار بنداز دور. یه بار دیگه  -

 لباسا آتیش میزنم.چشمم بیفته بهشون خودتو با 

اومد داخل. چقدر هم عصبانی و اخمالو بود. شاهدخت دوباره برای خودشیرینی به 

 طرفش رفت، چیزی گفت ولی حرفش رو نشنیدم و رفتم توی اتاق و در رو بستم.

 نشستم روی تخت و به خودم و بیچاره شدنم فکر کردم.

 فت :یهو در باز شد و توی قاب در ایستاد و  تهدیدوارونه گ

 اونارو از تنت میکَنی یا نه ؟ -

 چرا به لباسای تنم گیر میدی ؟ من هر چی دوست داشته باشم میپوشم. -

 دادی که زد قبض روحم کرد.

 چون اون لباسا نجسن. نمیخوام نئش این لباسا تو خونم باشه. -

 طاقت و عصبی اومد داخل و غر زد :ی خیره نگاهش کردم. بیخیره

 باید خودم دست به کار شم ؟ نمیکَنی نه ؟ -

 

ی مانتوم کرد و من اونجا بود که اوج خشمش رو حس توی یه لحظه دستش رو بندِ یقه

کردم که سعی داشت به جای تیکه پاره کردن تنم، لباسای تنم رو تیکه پاره کنه. باز 

 ش رو روی صورتم خالی نکرد!هم به مرامش که مشت و پنجه

اطراف پخش شدن .تاپ زیر مانتوم رو هم از وسط پاره کرد و های مانتوم به تمام دکمه

 م و سوتین یاسی رنگم افتاد جلوی چشماش.چاک سینه

 یک لحظه، فقط یک لحظه نگاهش روی اون قسمت چرخید و دوباره به چشمام
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 تر میشدن، غرید :زل زد و با چشمایی که هر لحظه درشت

 کم میخوام. اوکی ؟در مورد فرار کردنت از خونه یه توجیه مح -

 توجیه از این بیشتر که اسیرِ قفسِ یه شیرِ درنده و وحشی شدم ؟ -

 تر کرد و با تمسخر گفت :چشماش رو درشت

 پس تصورت از زندگی با من اینه ؟ -

 چیزی نگفتم که گفت :

 تو هم مثل مادرتی، دلبریاتو میبری واسه مردای دیگه اما سهم شوهرتو... -

سه لعنتی ! این چندمین باریه که داری در مورد مادرم گوه خوری بسه ! بسه ! ب - 

 میکنی حواست به حرف زدنت...

نذاشت اخطارم با حرکت انگشتم بیشتر از این مقابلش ثبات پیدا کنه ، هولم داد و روی 

 ی تخت پرت شدم.لبه

خم انگار کمرم دو تیکه شد. سرم روی تخت بود ولی پاهام پایین تخت آویزون شدن. 

م رو کمی باالتر کشید و روم خیمه زد. پاهام بین پاهاش اسیر شد و با گرفتن بازوم تنه

شدن و برای اولین بار سنگینی جسم یه مرد رو روی خودم احساس کردم وبرای این 

 حس تازه دلم به هم پیچ خورد و نفرت وجودم رو پر کرد.

م نگه داشت. توی صورتم دستهای پرزدارش که رگشون برجسته شده بود، دو طرف سر

 مثل همون شیری که بهش لقب داده بودم نعره زد :

کاری زیر اینو اون ی کثافته که تمام عمرشو با کثافتست چون یه هرزهمیگم هرزه -

 سر کرده، اون عامویی که تورو برداشته برده خونش کی بود ؟



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

155 
 

و با دستش محکم  با چشمای از حدقه دراومده زل زده بودم بهش که بلندتر داد زد

 روی تخت کوبید و گفت :

 کی بود که تو یه راست رفتی پیشش مایا ؟ -

 زنش دو... دوست مامانم بوده. -

 پس چرا نرفتی سراغ زنش ؟ -

های چشمم به سمت شقیقه و موهام جریان چشمام روی هم افتادن و اشک از گوشه

میخوردن حال بدی بهم هاش که به صورتم گرفت. نگاه فیاض براق شد و داغی نفس

ش گذاشتم. یه جوری میکوبید انگار به جای قلب یه دست میداد. دستم رو روی سینه

 ش در حال کوبیدنه.موتور خونه توی سینه

 از این حقیقت تلخی که همه داشتن به سرم آوار میکردن دلم میخواست بمیرم.

 گوشم گفت :تر اومد و نفس داغش برخورد کرد به گوشم و کنار سرش پایین

 اگه زنش دوست مامانت بوده چرا نرفتی پیش اون ؟ از قبل میشناختیش ؟ -

 نه. -

 هوم ؟ -

 مامانم باهاش آشنایی داشته، میگفت آدم خوبیه. ولی بیخودی بهش اعتماد کردم. -

 شیشک ریزی زد و با تمسخر گفت :

 ست.احشهببین یه جای کار میلنگه. قبول کن مایا، قبول کن مادرت یه زن ف -

 دستام رو روی صورتم گذاشتم و زدم زیر گریه.
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سرش از کنار گوشم فاصله گرفت. با حرفش خنجر زده بود به قلبم و قلبم هزارپاره شده 

 بود.

از روم کنار رفت و پاهام آزاد شدن ولی دیگه توانی برای سر پا ایستادن نداشتم و توی 

بسته شدن در متوجهم کرد فیاض همون حالت گریه سر دادم، هق هق کردم و صدای 

 از اتاق بیرون رفت.

 مثل دیروز تا شب توی اتاقم بودم و کسی هم مزاحمم نشد.

 بود که شاهدخت یه تقه به در زد و در رو آروم باز کرد. ۹حدود ساعت 

 و کشیدم نمیاین سر میز ؟ . میز شامخانم -

م. وقتی جواب ندادم قصد روی تختم دراز کشیده بودم. پتورو هم تا زیرگردنم کشید

 کرد در رو ببنده و گفت :

 به آقا میگم سرتون درد میکنه میخواین بخوابین. -

 میام شاهدخت. -

 صداش رنگ و رو گرفت. انگار لبخند زد.

 چشم خانوم. -

 

جون و دل مرده از جا بلند شدم. قصد سازش با فیاض نداشتم. فقط . بیدر رو بست

و تمام این سالها و  ون بگیره و کمتر در مورد مامانخمیخواستم ذهنم یکم خفه

 کارهایی که چشمم روشون بسته بوده فکر کنه.
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هام و قهر تمام این سالهاشون رو هضم شاید حاال بهتر میتونستم رفتار آقاجون و عمه

 ی خودش رو.کنم یا اصال قهر خانواده

اس اون زندگیم رو به لجن ی بزرگی از مامان داره که به پولی اینکه فیاض چه کینه

 کشیده برام مبهم و الپوشیده بود.

 توی سرویس اتاق رفتم.

 اتاق و سرویسش با این همه قشنگی و بزرگی اصال به چشمم نمیومدن.

 آبی به صورتم زدم و بیرون اومدم.

 های کمد استفاده کنم.م تنم بودن. مجبور بودم از لباسهای پارههنوز لباس

هارو برمیداشتم همه باز و لختی بودن و تنها کردم. هر کدوم از لباسدر کمد رو باز 

لباسی که مناسب دیدم تیشرت و شلوار بود. یه تیشرت و شلوار سفید برداشتم و 

 پوشیدم.

 موهای پریشونم رو هم شونه کردم و یه کلیپس به موهام زدم.

داشت که به از اتاق که بیرون رفتم شاهدخت ظرفی از خورشت قیمه میون دستش 

 سمت میز رفت.

 وقتی به میز نزدیک شدم فیاض پشت صندلی همیشگیش نشسته بود.

 نیم نگاهی با اخم بهم انداخت منم با نفرت صندلی کنار کشیدم و نشستم.

 چیزی کم نیست آقا ؟ -

 فیاض خیلی سرسری نگاهی به میز کرد.
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 نه .تو برو. -

خونه قوامی برام افتاد و چیزهایی که از شاهدخت رفت. رفتار امروزش و اتفاقی که توی 

 مامان شنیدم نفسای زندگی رو ازم گرفته بودن.

 حس و حال به بشقاب پرِ فیاض نگاه کردم.بی

 ای اینقدر برنج میخوره ؟!با این هیکل رو فرم و عضله

 و پر کن.به جای نگاه کردن تو بشقاب بقیه بشقابت -

 ذره هم کمر یا گردنش رو خم نمیکرد. نگاهش کردم. برای خوردن غذاش حتی یه

 حالت غذا خوردنش رو دوست داشتم.

هاش مسلطه، حتی روی خونه و زندگیش و روی اینکه تا این حد روی هر کدوم از اندام

 های اطرافش.آدم

میل و رغبت دستم به سمت کفگیر رفت و مقدار کمی برنج توی بشقاب ریختم و با بی

 تا قابل خوردن بشه.کمی خورشت بهش رنگ دادم 

 فیاض تا پایان غذا خوردنش حرفی نزد.

 همین که خواست از جا بلند بشه طاقت نیاوردم و گفتم :

 من باید مامانمو ببینم. -

 یه بار دیگه اسم اون زنیکه رو جلوم بیاری روزگارتو سیاه میکنم. -

 مگه االن نیست ؟ -

 ش عقب رفت.با عصبانیت شدیدی بلند شد که صندلی محکم از پشت
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 میخوام، مامانمو، ببینم. -

 دهنتو ببند مایا. -

 من فردا میرم دیدنش. -

 برو بعد ببین من تو و اون مامان کثیفتو سالم میذارم یا نه ؟ -

 لب برچیده و با بغض گفتم :

 هاتو باور کنم. باید با مامانم حرف بزنم.اینجوری به مامانم نگو. من نمیتونم گفته -

فاصله میگرفت اما با این حرفم برگشت و محکم و خشن روی میز زد و  داشت از میز

 گفت :

 گفتم دهنتو ببند. دیگه اسم اون عوضی رو جلوی من نمیاریا، بیاری، خونشو میریزم. -

 به گریه افتادم و گفتم : 

تو چه پدر کشتگی با مامانم داری ؟ تو که منو آوردی اینجا ذره ذره جونمو بگیری،  -

 اون داری ؟ چرا نباید ببینمش ؟ چکار به

 سرخم کرد و با نفرتی که عمق چشماش رو پوشیده بود لب زد :

 ست و زندگیمو نابود کرده.چون یه هرزه -

 ست ، اون مادرزنته. تو با دخترش ازدواج کردی.زندگی تورو ؟ این مسخره -

 ای.دلتو به این نسبت خوش نکن مایا. تو فقط زندونی این خونه -

 ز نگاهم کرد و با تمسخر لب جنبید :تی



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

160 
 

هر وقت تنت به تنم خورد بعد میتونی ادعا کنی زنم شدی. تو هم یه کثافتی مثل  -

 مامانت که...

 پچ پچ گونه توی صورتم لب زد :

 "بوی گوه و تعفن میدی."-

دمای سرد سیبری یکجا توی تنم جمع شد و در خودم لرزیدم. از اینکه هر بار به 

ای داشتم. حتی از های ناجوری نسبت میده حس حقیرانهو مورد عتاب و لغتای منگونه

 خودمم بدم میومد.

 م که اینجوری در موردم حرف میزنه.انگار یه موش کثیف فاضالبی

 با زنگ خوردن گوشی موبایلش نگاه تیزش رو ازم گرفت و بلند گفت :

 شاهدخت ؟ -

ی روی صفحه هر چی بود . شمارهشاهدخت سریع گوشی موبایلش رو به دستش رسوند

 اخمش رو در هم کرد و باالخره از میز فاصله گرفت.

 

 

* 

 

به شماره دکتر نگاه کرد و مسیر اتاق کار را در پیش گرفت. همین که داخل رفت در را 

 بست و تماس دکتر را اتصال.

 بله ؟ -
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 صدای دکتر مثل همیشه گرم و صمیمی بود.

 نبود امشب برسی ؟فیاض جان .سالم مگه قرار  -

 سردرد امروزش امانش را بریده بود.

ش را داشت قطعا امروز درسی به او میداد در دل به مایا فحش رکیکی داد، آخ اگر اراده

 که فرار از سرش بیفتد و برای همیشه اهلی این خانه و پاسوزِ این زندگی شود.

 "به اعصابم. همش تقصیر اون دختر کولی و زبون نفهمه که امروز گند زده"

 اش را ماساژ داد و آرام گفت :شقیقه

 نتونستم. یه کار مهم پیش اومد. -

از کی تا حاال اون عجوزه کار مهمِ من شده ؟؟ فقط اگه اسم بلوچی  "و با خود گفت 

 فکرو !ش کنن احمق بیروش نبود میذاشتم پارپوره

 تر از خودت و درمانت بود ؟کارت مهم -

 سم پیش اومد سفرمو کنسل کردم.میگم که کاری وا -

 دکتر نفسش را بیرون داد. باید میرفت سر اصل مطلب.

 باالخره کار خودتو کردی ؟ -

 که چی ؟ -

اینکه باهاش ازدواج کردی ! قرار شد اول یه درمان اساسی با هم بگذرونیم بعد اینکارو  -

خاطرات تلخ گذشته بکنی، اونم وقتی عاشق میشی ، نه با اون دختره که ازش بیزاری و 

 رو برات به خاطر میاره !



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

162 
 

اش را حس کرد اش گرفت و نتوانست خوددار باشد. دکتر که خندهاز حرف دکتر خنده

 اش گوش داد و فیاض میان خنده گفت :بدون دلخوری به صدای شیرین خنده

بنظرت من میتونم عاشق بشم ؟ اونم عاشق یه مشت هرزه که بوی گوه و کثافت  -

 هر کی ندونه تو چرا دکتر ؟ تو که میدونی من چقدر از زنا متنفرم ؟! میدن ؟

 تا کِی فیاض ؟ تو باید هر طور شده با کسی زندگیتو کامل کنی. -

 گیری کنم.بهتره بگی جفت -

فیاض این یه امر خدادایه بین تمام مخلوقات. حتی گیاها هم لقاح دارن تا شکوفه  -

 کنن.

گیری ینکه من چه عذابی میکشم مهم نیست اما باید جفتتو بفکر نسلمی دکتر ؟ ا -

 کنم تا یه توله پس بندازیم که نسلم به جا بمونه ؟

ای که تمام فیاض جان چرا متوجه منظور من نمیشی ؟ تو یه مرد سی و چند ساله -

ی سکس رو تجربه کردی که رو اون زن بیچاره هم باال این ساال فقط یه بار رابطه

 نستی کامل پیش بری.آوردی و نتو

ی مشمئز سردردش عود کرد و چینی به صورتش داد. انگار وقایع با یادآوری آن خاطره

اش در هم پیچ آن خاطره دوباره داشت برایش زنده میشد و مثل همان شب دل و روده

خورد تا باال بیاورد. سریع پیراهن تنش را مقابل صورتش باال گرفت و برای زدودن آن 

نحوس و حس تهوعش پیراهن خوشبویش را بو کشید و درون گوشی به ی مخاطره

 دکتر جواب داد :

چون بوی گوه میداد که روش باال آوردم. من از زنا بیزارم دکتر. نمیتونم تو چهارچوب  -

زندگیم هیچ زنی رو کنارم دوست داشته باشم یا بقول خودت عاشقش بشم و بیشتر از 
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اگه خواستم بیام هدفم درمان شدنم واسه انجام این  اون باهاش بخوابم و سکس کنم !

کارها نیست، فقط میخوام روانمو یکم آروم کنین. من بعد مرگ مادرم یه آدم دیگه 

 شدم که حتی خودمم نمیتونم از پسش بر بیام.

تر از تمام بیمارهایی بود که طی این دکتر با خود اندیشید، این بیمارِ سخت، پیچیده

 ده.سالها درمان کر

او میدانست که چقدر بیمار است و خشن، ولی حتی راضی به درمان کامل برای این 

 دردِ مرموز و پیچیده در روح و جسمش نیست.

او بیشتر از آنکه جسمش نیازی به درمان داشته باشد روحش آزرده و خطرناک شده که 

 ای اساسی و مطلوب برسند.ی قوی و درست به نتیجهباید طی یک معالجه

اش باید از لمس و نوازش همسرش محروم بماند ؟ یا او را را این مرد بخاطر گذشتهچ

 ی کثیف و منزجری از هر تشبیه زشتی ببیند ؟همچون لکه

تنها طی چند بار که در توییترش پیام داده بود و از مشکلش آگاه شد چیز دیگری از 

 .دانستفیاض نمی

ردا با هم دیدار کنند و در مورد این موضوع با قرار بود امروز به کالیفرنیا برود تا ف

های یکی از همراه ۱۲شناخت و آگاهی بیشتری حرف بزنند اما درست راس ساعت 

 فیاض تماس گرفت و خبر از کنسل شدن این سفر داد.

 

ی توییترش یک متن بلند و زیبا در مورد بار اولی که با فیاض آشنا شد توی صفحه

اینگونه قصد داشت واکنش سایرین را نسبت به این متن تحریک ها نوشته بود، شاید زن
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ها زیاد بود اما پیام فیاض بیشتر از بقیه توجهش را جلب کرد که نوشته کند، واکنش

 بود ؛

 "به نظر من زنها همه گوهن و کثافت، هیچ زنی ارزش ستایش و دوست داشتن نداره "

 و دکتر وقتی نوشت :

 رتون هم همینه ؟یعنی نظرتون در مورد ماد -

 فیاض  جواب داد :

 مامانم یه زن نبود، یه فرشته بود که خدا زود ازم گرفتش. -

ها دکتر فهمید ذهن این مرد چیز دیگری تحلیل میکند و روح و روانش نسبت به زن

ها مثل کثافت یاد میکند. است که به این شدت از تمام زن آنقدر آزرده و سرکوب شده

ر این مردِ مرموز روزها تالش کرد ، تشویقش کرد تا به دیدنش برود برای شناختِ بیشت

و رو در رو در مورد این قضیه با هم حرف بزنند اما فیاض هر بار سر باز زد تا به امروز 

 که دوباره همه چیز به هم ریخت.

کاش میومدی فیاض. تا من بهت ثابت کنم زنا اون چیزی که تو فکر میکنی نیستن.  -

شبوان مثل گل، تمیزن مثل یه غنچه، فقط باید باغبون خوبی باشی و انقدر ها خوزن

براشون عشق بپاشی که کم کم برات شکوفه کنن. اگه میخوای یه زندگی آروم رو 

ی درستی با همسرت بیشتر تجربه کنی و روانت آروم بشه باید در مورد انجام رابطه

بدم که صد در صد جواب میگیری،  زمان بذاریم و حرف بزنیم. من نمیتونم بهت امید

ولی میتونم بهت قول بدم از یه  چون تا خودت نخوای هیچ درمانی امکان پذیر نیست

 ت رو بیشتر نشون بدی.جایی شروع کنیم که تو میل و غریزه
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و واسه من هایی که میپیچی کاریم دکتر. این نسخهمن به همون جَق زدن راضی -

روانم بیشتر از این زخمی نشه از این پیشنهادهای حال بهم  . اگه میخوایردیف نمیکنن

 زنک به من نده.

ی فیاض اینجوری نگو. تو یه مرد جوون و  محکمی. سکس باید بهترین برنامه -

زندگیت باشه. خجالت آوره تو این سن هنوز داری کارتو با این چیزها راه میندازی. تو 

نمیتونی در قبال مسئولیتت برای زنت شونه زن داری، اگرم بخوای از خودت بگذری 

 خالی کنی!

 اون سگ خونمم نیست چه برسه به زنم! -

دکتر ناامیدانه لبخندی زد که فیاض قادر به دیدنش نبود. باید هر طور شده با این مرد 

آمد. او ندیده از این مرد خوشش آمده دیدار میکرد، حتی اگر خودش به دیدن او می

درمانش را کامل کند تا او هم مشابه مردان دیگر یک لذت جنسی بود و دوست داشت 

واقعی را تجربه کند. روحش دچار قتلی ناگهانی شده که در حال مرگ است و همچنان 

 دست و پا میزند و باید او را از این مرگ نجات دهد.

 قرصایی که بهت سفارش کردمو میخوری فیاض ؟ -

لش میخواست تماس را هر چه سریعتر قطع کند سردرد امان حرف زدنش را برده بود. د

و بعد از خوردن مسکنی قوی به رختخوابش پناه ببرد و آنقدر بخوابد تا ذهنش همراه با 

این سر درد خالی و به اتمام برسد. اما میدانست امشب هم چاره ای ندارد که مثل 

تحمل های دیگر با این شبِ منحوس و سخت جان بکند و دردهای بیشتری را شب

 کند.
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. یه ماهه نمیدونم میخورمشون ولی به جای بهتر شدن همه چیزمو از کار انداختن -

ای یه بار به دادش میرسیدم، حاال هیچ، ای داشتم یا نه ، قبال هفتهاصال حس و غریزه

 انگار اصال وجود نداره.

 دکتر خندید و با محبت گفت :

ی زندگیت فاصله بگیری تا بهم ریخته یدرست میشه. میخواستم یکم از این برنامه -

ی بهتر برات ردیف کنم. آروم آروم با هم پیش میریم فیاض جان. اصال جای یه برنامه

ها یه گرفتنی دور میتونم با همین تماسنگرانی نیست اوکی ؟ من حتی از این فاصله

انت یه جورایی بهت کمک کنم، ولی دلم میخواد مشتاق باشی و از ته دلت بخوای درم

درمان محکم و قطعی باشه. تو و همسرت کنار هم زندگی میکنین، حتی اگه ادعا کنی 

ازش بیزاری ،یه روزی ممکنه بهش وابسته بشی، یا اصال عاشق هم بشین، نمیتونی برای 

همیشه ازش دوری کنی، تو باید آمادگی داشته باشی برای روزی که همسرت میخواد با 

ی توعه که عالوه بر تمام نیازهای سمت یکی بشه، این وظیفهمیل و اشتیاق زیادی با ج

 ترین نیازش رو...همسرت مهم

 سرم خیلی درد میکنه دکتر ، باور کن به زور نشستم و دارم حرفاتو گوش میدم. -

 دکتر ناگزیر لبخندی زد و گفت :

 آخ فیاض، انقدر فرار نکن، بهتره راجع به حرفهایی که میزنم بهتر فکر کنی. -

 نا جواب داد :فیاض پوزخندی زد و بی

 اوکی. فکر میکنم. ممنونم از شما که تماس گرفتین. -
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. دخترک را دید که سر نهاده بود روی دستانش و میز، حائل و از اتاقش بیرون رفت

 گاهشان بود.تکیه

آرام و مسلط قدم برداشت. مایا صدای قدمهایش را مثل تبری تیز مینامید که به 

 ش برخورد میکردند و بازتابشان در دلِ جنگل پژواک میشد.اریشه

 سر برداشت و مغمومانه به فیاض نگاه کرد.

 ای عطوفت میان آن مردمکان خونی و یخ زده.دریغ از ذره

اندازد راهش را به سمت آشپزخانه طی کرد. بدون اینکه به مایا حتی نیم نگاهی بی

ش آب بیاورد، یا از پارچ روی میزِ شام لیوانی میتوانست به شاهدخت دستور بدهد تا برای

اش به دخترک بفهماند که چقدر های محکم و کوبندهآب بنوشد، اما میخواست با گام

 .در مقابلش حقیر و ناچیز است

 بینتش.ی باارزشی برای شکار نمیست که طعمهاو برای فیاض مثال موشی

ی پر از حرص تحقیرهایش قرار میداد و قیافهاز اینکه هر لحظه به نحوی او را زیر آماج 

و دلخوری و شکستن دخترک را میدید غرورش بیشتر اوج میگرفت و روح و جسمش 

 آرام میشد.

 پرداری کرده بود.ماند تا اینگونه آرام شود. نه آنطوری که او خیالمایا باید کنارش می

ست و این نفرت رشد کرده در دانست او از همخوابگی با تمام زنها بیزار امایا که نمی

شکست ی مادرش بوده، او باید خرد میشد تا لبخند بزند، باید میذهنش ،دست پرورده

و له میشد تا جسمش آرام بگیرد، باید گریه کند و دریای چشمانش را خونی ببیند تا 

 خون در عروقش جریان بگیرد، او اینگونه آرام میشد.
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یادی از توی خونه به گوشم میرسید. هر چقدر خودمو به بیخیالی زدم های زصدای ناله

اما باز این صدا بلندتر  "هر چی هست به تو ربطی نداره بگیر بکپ "و به خودم میگفتم 

 به ذهنم نوک میزد تا از تخت دل بکنم و پایین بیام.

تر شد. انگار ندها بلدر اتاقم رو قفل کرده بودم. به محض اینکه بازش کردم پژواک ناله

ی یه مرد بود که در حال گریه کردنه، یا دیدن یه کابوسِ خیلی بد، و به جز فیاض ناله

 ای توی این عمارت نبود.مرد دیگه
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از اتاق بیرون رفتم. صداها از طرف اتاق فیاض بود. نامطمئن به طرف اتاقش قدم 

که پر بود از اتاق و برداشتم. اتاق شاهدخت انتهای این عمارت بزرگ بود. عمارتی 

 درهای سفید رنگ و طوسی.

برام جالب بود چرا با وجود اتاقای طبقه باال فیاض یکی از اونارو برای خودش انتخاب 

 نکرده و همین پایین میخوابه ؟

هاش رو نمیتونستم به چیز با دلهره به اتاقش نزدیک شدم. صداها بلند و بلندتر شد. ناله

یدادم خواب بد دیده باشه، ولی اینکه برم از خواب بیدارش بدی تشبیه کنم. احتمال م

 کنم و یه لیوان آب به دستش بدم تا از این کابوس رها بشه، امکانش نبود.

اصال بذار توی همون کابوس باقی بمونه تا الاقل همونجا یه بالیی سرش بیاد و کائنات 

 تقاص منو ،مامانم رو ازش پس بگیرن.

هاش اقش فاصله بگیرم، اما با شنیدن اسم مامانم که میون نالهقدمی برداشتم که از ات

 پاهام از حرکت ایستادن. "پریوش نه، نه نکن، ولم کن، آخ پریوش ، نه"داد زد 

 

 سریع در اتاق رو باز کردم.

 کلید برق رو زدم و با چیزی که دیدم دهنم وا موند.

ش رو زیر پتو فرو برده فیاض روی تخت به این طرف و اون طرف تکون میخورد و دست

 و تند تند دستش رو از اون زیر تکون میداد.

مشخص بود که خوابه و داره کابوس میبینه ولی این خواب با اسمی که از مادرم آورد 

 لرز به تنم انداخت.

 های عرق.صورتش کبود شده بود و روی پوست صورت و گردنش پر بود از دونه
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 بودن.لبهاش هم ترک خورده و سفید شده 

باید بیدارش میکردم. بیشتر از هر چیزی داشت عذاب میکشید تا لذت بردن از 

 خودارضاییش و جنب شدنش در خواب.

اصال به پایین نگاه نکردم. نمیخواستم بهش دست بزنم ولی مجبور بودم با این حال از 

 خواب بیدارش کنم.

ابم بودن وقتی مرتب هاش روی اعصبازوش رو میون دستم گرفتم و تکونش دادم. ناله

 اسم مامانمو به زبون میورد.

العملی نشون نداد. مجبور شدم اسمش رو به زبون تر تکونش دادم. هیچ عکسمحکم

 بیارم.

 فیاض ؟ فیاض پاشو، بیدار شو داری خواب بد میبینی. -

و پی در پی تکونش دادم تا با کشیدن آه بلندی جسم سختش رو از  چند بار محکم

 ها کرد و از خواب پرید.روی تخت ر

 گیج و منگ بهم نگاه کرد. چشماش سرخ بودن و زهر عمیقی میونشون بود.

صورتش خیس عرق بود و حرارت زیادی از تنش ساطع میشد. نگاهی به دستش 

 انداخت، آثار کثیفی از کارش میون دستش بود که حالم رو بد کرد.

برای من که داشتم ذره ذره آب انگار برای اون اهمیتی نداشت ازش چی دیدم ولی 

 میشدم چیز خیلی بزرگی بود.

 بدون حرفی خواستم راهم رو در پیش بگیرم که گفت :

 تا حاال خودارضایی نکردی ؟ -
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ی استخونمم دوید و پروا و پوست کنده ازم پرسیده، شرم تا ناحیهاز اینکه سوالش رو بی

 لب گزیده چشمامو روی هم فشار دادم.

ی دستمال کاغذی چند ورق برداشت. زارش از تخت پایین اومد و از جعبهبا اون حال ن

 اصال نگاهش نمیکردم تا ببینم چیکار میکنه فقط صداش دوباره توی گوشم نشست.

خودتو به اون راه نزن. تو با وجود پریوش خانمِ استاد، بیشتر از همه باید باهاش آشنا  -

 باشی.

ش کردم. پورخندی زد و دستمال رو روی صورت و گر گرفته و با تغیر پیچیدم و نگاه

 گردنش کشید.

فکر کنم همه مجردها واسه یه بارم که شده امتحانش کردن. این چند وقت تایمش از  -

مو سفت چسبید، کاریش نمیشه کرد، نیازه دیگه، دستم در رفته بود که تو خواب یقه

 بزنه باال یهو میاد سراغت.

اییش رو بهم میگفت که ربطی به کابوس دیدنش ی خودارضداشت توجیه مسخره

 ست !شرمانهنداشته ؟ بی

بی هیچ حرفی از اتاقش بیرون رفتم و به سمت اتاق خودم رفتم و در رو دوباره قفل 

 کردم. باید میذاشتم توی همون کابوس مسخره و کثیفش میموند !!

 ی ساختی ؟؟مامان تو با این مرد چیکار کردی که ازش یه دیو به این ترسناک

 

 

 

**** 
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های اتاق دو سه روز گذشت. دو سه روزی که با عذاب و درد و توَهم بود. از دیدن صحنه

و کابوسی که فیاض دید و اون صدای ناهنجارش که مرتب مامانم رو صدا میزد گیج 

بودم. از یه طرف دلم به حالِ فیاض میسوخت و از یه طرف ولم میخواست ربط 

مامانم بفهمم.  هر لحظه که بهش فکر میکردم بیشتر درونش غرق کابوسش رو به 

 میشدم و ذهن و افسارم سردرگم میشدن.

مشخصه که فیاض در گذشته از چیزی آزار دیده. چیزی که آرامش و لطافت روحش رو 

 رحم رو پرورش داده.ازش گرفته و به جاش یه آدم سنگدل و بی

بن بست رسیده بود. روزها سر میذاشتم روی از بس به این موضوع فکر کردم مغزم به 

 های ساعت رو حس نمیکردم.زانوهام و انقدر با خیاالت درگیر میشدم که گذر عقربه

غذا میخوردم، شام میخوردم اما درست زمانی که فیاض میز رو ترک کرده و به اتاقش یا 

 اتاق کارش رفته بود.

تاق و شرمشون هم نداشتم، حس کاری به نفرتم نداشتم، کاری به دیدن اتفاقات ا

میکردم اگه مقابلش ظاهر نشم ممکنه یادش بره من چی دیدم و اون لحظه چقدر 

 مقابلم ضعیف و سرخورده بود.

توی این مدت فهمیده بودم که بعد از ناهار و شام توی اتاق کارش میره تا مشغول 

ه جای خودش، ش ببررسی به امورات شرکت باشه و اینو هم فهمیدم که خواهرزاده

 مدیریت شرکتش رو برعهده داره.
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پیچید، اسمش رو هایی که میگرفت و پژواک صدای بلندش توی خونه میطی تماس

 "آراز"شنیدم. 

یه بار که حس فضولیم گل کرد وقتی شاهدخت داشت ظرفهای غذارو از روی میز جمع 

 میکرد پرسیدم :

 ه ؟ی شرکتشه که همش به اون زنگ میزنآراز چیکاره -

خانم کانادا "ترالن"شونم هست. البته شرکت آقارو مدیریت میکنه خانم. خواهرزاده -

 زندگی میکنن. ایران نیستن.

. موقع آشناییمون از فیاض شنیده بودم که خواهرش کانادا زندگی سرم رو تکون دادم

 میکنه، حتما روابطشون با هم خوبه که پسرش به عنوان مدیر، توی شرکتِ فیاض کار

 میکنه.

مگه چند سالشه که یه پسر بزرگ همسن و سال فیاض داره داره ؟ حتما اختالف سنی 

 زیادی با هم دارن !

 خوبه که حداقل یه کس و کاری داره.

کاش خواهرش میومد و باهاش آشنا میشدم تا حداقل ازش کمک بگیرم و اونا هم از 

 وضعیت فیاض و خودخواهیاش آگاه بشن.

 

 رو گرفتم. چند بوق خورد و جواب داد : پریشماره عمه گل

 جانم عمه ؟ -
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خیلی خشک و دلگیر سالم کردم و عمه جوابم رو با گرمی داد. هرچقدر گرمای حرفاش 

 شدم.کرد بیشتر از پیش ازش دلگیر میرو بیشتر می

یادم نرفته روزی که قول داد برای عقدم میاد و تنهام نمیذاره اما اون هم مشابه بقیه 

 گذاشت. تنهام

گیرم عمه، زنگ زدم حال آقاجون و بپرسم. به خودش زنگ نزدم زیاد وقتتو نمی -

 هرچند میدونم جوابمو نمیده.

 عمه آه کوتاهی کشید و گفت :

 خوبه مایا نگرانش نباش. -

 نگران که هستم ولی خب زمان میبره تا همه اینا حل بشن. -

 چند ثانیه بینمون سکوت شد و آروم پرسید :

 ا شوهرت مشکلی نداری ؟ب -

و میپرسی ؟! من سراسر مشکل داشتم با این مشکل ؟! از چه زاویه دیدی این سوال

 هاش.عمارت و آدم

 لب گزیدم تا حرف اضافه نزنم و کوتاه گفتم :

 نه همه چی خوبه. -

 مایا ؟ -

 گفت : گوش سپردم که

 کنی مگه نه ؟تو یه چیزی و داری از ما پنهون می -
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 چی ؟ -

 نمیدونم فقط به نظر میاد اینقدر مهم هست که زندگیتو براش فدا کردی. -

فقط زندگیم ؟ من خودمو فدا کردم عمه ! توی باتالقی گیر افتادم که هر چقدر 

 وپا میزنم به جای خالصی بیشتر توش فرو میرم.دست

ز اتاق بعد از تماس با عمه بلند شدم و توی سکوت ترسناکی، ظاهرم رو مرتب کردم تا ا

 ش رو خورده بود و میز رو ترک میکرد.بیرون برم. فیاض این ساعت همیشه صبحونه

 باید هر روز و با گذشت زمان به شرایط زندگیم عادت میکردم.

 میز صبحانه همیشه توی آشپزخونه سرو میشد.

درسته هنوز به کارهای این خونه شناخت کافی نداشتم ولی تا حدودی با این جزئیات 

شنا بودم. اینکه ناهار و شام روی میز پذیرایی سرو میشن و صبحانه توی ریز آ

 آشپزخونه.

هاش فیاض با مدل خاص همیشگیش پشت میز نشسته بود و لیوان چایی مقابل لب

 گرفته و داشت آروم جواب شاهدخت رو میداد :

 سپارم به بکتاش پیگیری کنه.نیازی نیست نگران باشی می -

های ولی به اجبار وارد شدم و نشستم و صحبت میخواستم برگردم انقدر شوکه شدم که

 شاهدخت هم به اتمام رسیدن. شایدم در حضور من نمیخواست ادامه بده.

 

 صبح بخیر خانم. -

 اعتنایی بهش نکردم. فقط سرمو تکون دادم و با کنار کشیدن صندلی نشستم.
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رفت. دستپاچه و گریزون سرمو پایین تا نگاهم رو باال گرفتم نگاه تیزِ فیاض منو نشونه گ

 انداختم که صدای خشدارش رو بلند کرد.

 شاهدخت وسایل منو بیار. -

 چشم آقا. -

 ی خیلی بزرگی روم سنگینی میکرد.شاهدخت رفت و نگاه فیاض به اندازه وزنه

 میخواستم بلند بشم تا از بار سنگینش خالص بشم که گفت :

بسته تو جنگل پیدا کردن. ظاهرا هم سگا هم افتاده دیشب یه مرد لخت و دست و پا  -

 بودن به جونش.

 سریع بهش نگاه کردم. تیزی چشماش مثل نوک چاقو برّنده بود.

 .ی زیادی نبودهست. ولی انگار بین مرگ و زندگیش فاصلهشانس آورده که هنوز زنده -

 گرفتن.مردمکام از شدت خیرگی و شوکه شدن به حدی باز شدن که پلکام درد 

 بنظرت همون مردی نبوده که تو تو خونش بودی ؟ -

 حسی زده بود. هیچ حرکتی نتونستم بکنم. انگار به تمام اندامام بی

ی بازی با آبروی فیاض همینه دیگه. من که دوست داشتم خبر مرگش برسه نتیجه -

 دستم ولی خب ظاهرا قسمتش نبود. عرزاییلم از بردن همچین آدمای کثیفی عوقش

 میگیره.

 باورم نمیشه تا این حد سنگدل باشی که مثل یه بیمار روانی با بقیه رفتار کنی. -

 لیوان چای رو محکم روی میز زد و برافروخته به چشمام خیره شد و گفت :
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چون اجازه ندادم با زنم حال کنه و اونجوری که الیقش بوده حقشو کف دستش  -

 ام ؟گذاشتم، یه بیمارِ روانی

ای که هر لحظه از کارات بیشتر تعجبم ، هستی، بخدا که یه بیمار روانیهستی -

 .میگیره

آورد، غرق نفسش رو با لذت بیرون داد. انگار از اینکه داشت خون منو به جوش می

 خوشی میشد.

 زنِ مامانت.ی تلمبهخب، این از جریمه -

 محکم روی میز زدم و غریدم :

 دهنِ کثیفتو ببند. -

 زد و با فیس و ادای خاصی گفت : ایتک خنده

ای واسه ی تو هم که مشخصه کوچولو، فقط بگو دوست داری چه جریمهجریمه -

 مامانت در نظر بگیرم ؟ بهرحال مامانت نقش اول این سناریو بوده.

 با مامانم چیکار داری ؟ -

کنار  . دستمال رو دور لبش کشید و اونولبش رو کج کرد. پوزخند بود یا هجوی نگاهش

دستش گذاشت. تمام اداها و رفتاراش منو یاد آدمای جنتلمنی میندازن که از بچگی 

 کلی زمان و وقت پای  آموزش هر کدوم از رفتاراش گذاشتن.

 دوباره نگاهم کرد و مقابل چشمای لرزونم لب زد :

 کمترین مجازاتی که میتونم براش در نظر بگیرم... -
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میخوای در نظر بگیری ؟ کم نیست تا این حد ؟  بس کن فیاض، دیگه چه مجازاتی -

اینکه انداختیش زندون و چند سال حبس الکی گردنش انداختی، خونه، شرکت، 

ای باالتر از اینا هم ماشین، حتی دخترشو هم ازش گرفتی، دیگه چی ؟ مگه جریمه

 ی تنشم آوردی تو خونت و داری مثل سگ باهام رفتار میکنی ؟هست که منو که پاره

 

نگاهم کرد، نگاهم کرد، نگاهم کرد و وقتی بغضم رو دید با لبخندی از سر رضایت بلند 

شد و خیلی عادی رو کرد به شاهدختی که با وسایلش برگشته و با فاصله از میز 

 ایستاده بود.

میتونی میز صبحانه رو جمع کنی. واسه خواهرزادتم نگران نباش، یه جوری حلش  -

 میکنم.

اعت داشتم برای خودم بلغور میکردم و اون هیچ توجهی به حرفام از اینکه یک س

 تر توی گلوم فرو برد. وا رفتم و زیرلب گفتم :هاش رو محکمنداشت بغض پنجه

 ست...آه خدایا این آدم دیوونه -

 ای بهم کرد و نیشخند زد. فیاض برگشت و از روی شونه نگاه متکبرانه

ست. باید یاد بگیری رو گرفتم دوسال حبس اضافه ای که واسه مادرت در نظرجریمه -

دُم من پا نذاری مایا و اال واسه هر پا گذاشتن کاری میکنم که دوسال، دوسال به حبس 

 اون زنیکه اضافه بشه تا جونش درآد.

 م لرزید و دستام به طور خودکار جلوی دهنم قرار گرفتن. نالیدم :چونه

 فیاض. -

 بفرستنش مشهد ؟راستی بهت نگفتم قراره  -
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از روی صندلی بلند شدم. اینجور نشستنم و از باال نگاه کردن فیاض به خودم انگار فرو 

 .رفتن به ته بدبختی و فالکت بود که هیچ کاری از کسی برای آبادی ساخته نیست

 مشهد چرا ؟ مامانم یه مجرم واقعی نیست فیاض. داری باهاش چیکار میکنی ؟ -

 گفت : کمی مکث کرد و محکم

 کردم.کاری که باید زودتر از اینا می -

ساز اندام بی لبم رو فرو بردم توی دهنم و بغضم رو قورت دادم. دیگه سقوط هم چاره

 حسم نبود.

 دوختش فروبرد و به طرفم اومد.دستشو توی جیب شلوار خوش

ی ای روی شاهدخت رفت و برگشت که تمام توجهش به ما بود و با نگراننگاهم لحظه

 کرد.نگاهمون می

شه مایا. هرچی بیشتر توی زندون باشه من کمتر به این نفرت من از مادرت تموم نمی -

دونم وقتی بیاد بیرون و کشه. چون نمیست و داره نفس میکنم که زندهفکر می

 تونم نفس کشیدنش رو تحمل کنم یا نه ؟ببینمش می

ی امروز مردمک چشماش رو دیدم که تا حاال با دقت به چشماش خیره نشده بودم، ول

های سرخِ خشم و نفرت مثل آتیشی که از دهن اژدها فواره زدن به وضوح قابل شعله

 دیدن بودن.

 انگیز لب زدم :خیلی مسخره و نفرت

 ولی اون مادر منه. -
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قبالً هم بهت گفتم این ازدواج رو جدی نگیر پرنسسم. سفرت یه روزی اینجا به پایان  -

 فقط یه مسافر کوچولویی. میرسه تو

 منظورت چیه ؟ -

 و پیروزی گرفت. قیافه امیدوارانه

 شی ؟کنی منظورم اینه یه روزی از چنگ من خالص میفکر می -

 مات نگاهش میکردم که گفت :

 اگه تا اون موقع مادرت زنده بود و تو هم... -

 "سر تا پام رو نگاه کرد و ادامه داد:"

رو پات وایسی و حرف بزنی مطمئن باش از اینجا میری و از  جوریتونستی همینمی -

 شی.دستم خالص می

 گه ؟ته دلم رو خالی کرد. این المصب چی داره می

 شاهدخت ؟ -

شاهدخت سریع جلو اومد و از پشت سر کت فیاض رو نگه داشت تا دستای فیاض 

 های کت رو لمس کنن و قاب تنش بشه.آستین

 ش فوکوس کرده بود که گفت :ذهنم به جملهچشم از چشمام برنداشت. 

 بدش به مایا شاهدخت. -

اولش نفهمیدم منظورش چیه. ولی وقتی شاهدخت نزدیکم اومد تا کت رو به دستم بده 

 و من پشت کمر فیاض نگهش دارم، نگاهم رو با حرص از فیاض گرفته و به کت دوختم.
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 منتظر بود باال بگیرمش تا اونو تنش کنه.

 یه جایی شروع کن. شروع کن تا بتونی این مرد رو رام کنی. رام کنم ؟!مایا از 

 ست.ترین و افتضاح ترین خواستهفجیع

 کت رو از شاهدخت گرفتم ولی هنوز باال نگرفتمش تا فیاض اونو تنش کنه.

 نگاه فیاض شرور و بدجنس شده بود.

ای بهم پس جواب کوبندهباش بود تا حرفی از لبهام خارج بشه که به ضرب انگار آماده

 بده.

خوای کمکت کنم تا کتت عنوان کی ازم می عنوان زنت قبول نداری پس بهاگه منو به -

 رو بپوشی ؟

 

 جلو اومد و بدون هیچ حرفی پشت کرد بهم.

 نگاهم به شاهدخت افتاد که لبخند ریزی زد.

 ای توی ذهنش کرده که لبخند میزنه ؟چه تصور مسخره

ها فرورفتن کت خیلی شیک و گرفتم ، دستاش که توی هر کدوم از آستینکت رو باال 

 خاص توی تنش نشست.

انگار یه خیاط ماهر سایز تنش رو از بر بوده و این کت رو فقط مختص به خودش 

 دوخته.

 هاش رو برس کشیدم.شاهدخت برس رو به دستم داد و روی سر شونه
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 گرفت. به سمتم برگشت و سرش رو از حد معمول باال

 نگاهم به چشمای جسورش بود. یقه کتش رو مرتب کردم.

های کت رو کمی به پایین کشیدم تا توی ش تنظیم کردم و لبهکرواتش رو روی سینه

 تنش جا کنه.

 لبخند محوی روی لبش نشست.

کارم که تموم شد باالخره لب باز کرد و نیشش رو زد و من فهمیدم اون همه سکوت، 

 لیچار دربرداشتن.باری از تمسخر و 

خوری ولی حداقل از پس به درد اتاق مشترک و تختخواب و یکی شدنمون که نمی -

 این کارها خوب برمیای.

گفت تا زهرش رو خالی کنه. اون یه هیوال نیست یه مار زخمی و پر از باید یه چیزی می

زدن و زهرش تر شده که منو برای نیش ش انقدر از مامان بزرگ و بزرگزَهره، که کینه

 هدف قرار داده.

طور خیره به فیاض کیف رو از دست شاهدخت گرفت و رفت. ولی من هنوز همون

 هاش رو روی غرور و شخصیتم فرود میاره.رفتنش بودم. دیدم که هر کدوم از قدم

 با رفتن فیاض سریع لباس پوشیدم تا از خونه بیرون برم. 

 خواستم هر طور شده مامان رو ببینم.می

 رسونه.شه و فیاض منو به کجا مییگه برام مهم نبود تهش چی مید

 من باید هر طور شده امروز مامان رو ببینم و باهاش حرف بزنم.
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تونم خوی وحشیش رو آروم کنم ، اصالً مامان تونم با فیاض مدارا کنم، نمیمن نمی

 باشم !خودش بیاد و حریف این تارزان خشمگین بشه. چرا من باید بالکش بقیه 

کنن. به ای دارن دنبالم میبه سمت در ورودی که رفتم حس کردم دوتا چشم قهوه

 سمت آشپزخونه نگاه کردم.

 زده خواست برگرده که گفتم :شاهدخت خجالت

 خوام برم دانشگاه نتیجه امتحانامو چک کنم.خوای بهش بگی بگو ، میمی -

 :بیشتر خجالت کشید و سرش رو پایین انداخت و گفت 

 نه خانم من کارتون ندارم. شما برید به سالمت. -

 زیر لب غرزدم و در ورودی رو با عصبانیت باز کردم.

 منتظر اجازه تو هم نبودم که بهم بگی برو برم. -

ها و توت و انجیر، روح آدم رو زنده از حیاط بزرگ عمارت گذشتم. بوی خوشِ سبزه

نفس کشیدم ، هر چند از عمارت مخوفش میکرد. نفس عمیقی کشیدم و این زیبایی رو 

ها هیاهو و سمفونی جذابی بود ی گنجشکها و همهمهبیزار بودم ولی وجود این درخت

 برای هر روز زنده شدن و نفس کشیدن.

 از عمارت که بیرون رفتم جلوی ساختمون یه ماشین مشکی پارک بود.

 ش کشید.ش پیاده شد و نگاهم رو به سمت خودبه محض دیدنم راننده

سر تا پا مشکی پوشیده بود و عینک سیاهی روی چشماش داشت. از پایین تا باال 

 نگاهش کردم.

 های براق مشکیش تا عینکش که چشماش رو قاب گرفته بودن.کفش
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 رید ؟خانم جایی می -

 های خونه بپا گذاشته !!آه خدایا فیاض تو تمام سوراخ

 بینی که دارم میرم !پرسیدن داره می -

 قدبلند و هیکل درشتش رو مقابلم کشید.

 رسونمتون.خواین برین بشینین من میخب اگه جایی می -

 آقا بهت دستور داده کشیک منو بدی ؟ -

 سرش رو با تایید تکون داد و گفت :

 مه کارهای شما و کارهای خونه رو انجام بدم خانم.من وظیفه -

نس نبود و من تا حاال هم ندیده بودمش یا در ماشین رو برام باز کرد و کنار ایستاد. یو

 شاید هم بهش دقت نکرده بودم.

 وقت کشیک منو میداد. انگار راننده بپای خونه بود که باید تمام

 منو ببر دانشگاه. -

 چشم. -

در رو بست و روی صندلی جلو نشست. کمی که از خونه دور شدیم موبایلش زنگ 

 خورد.

 گفت :میزنه چون مرتب میطی حرفاش فهمیدم با فیاض حرف 

 بله آقا ، بله چشم ، حتماً. حواسم هست. -

 تماس رو که قطع کرد از توی آینه نیم نگاهی بهم انداخت و گفت :
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 مونم جلوی دانشگاه تا کارتون تموم بشه و برگردین.خانم می -

 خوای بری برو.کشه تو میمن کارم زیاد طول می -

 مونم تا شما بیاین.دم میمن وظیفمو انجام می هر چقدر زمان ببره مهم نیست -

پوزخندی زدم و با حرص زل زدم به بیرون از ماشین. اینم مثل بختک سر راهم سبز 

 شد.

 وقتی رسیدیم به دانشگاه پیاده شد و در رو برام باز کرد.

چند تا از دخترای دانشگاه رو دیدم که موقع ورودشون به دانشگاه، چپ چپ به راننده و 

 کردن.منو ماشین نگاه می

هر فکری دوست دارن بکنن، اصالً برام مهم نیست. بذار برق حسادت هم توی 

م و خدا نکنه کسی دونن من زندونی آقای همین رانندهچشماشون بشینه، اونا که نمی

 آرزو کنه جای منو داشته باشه.

 رفتم توی دانشگاه.

ای گرفتم یا امتحاناتم رو قبول شدم یا نمرهنمرات چی ؟! مگه برام اهمیتی داشت چه 

 نه ؟!

 ش ویرون شد !خوش یه کابوس قرار گرفت و همهزندگی من دست

 

شد. میخواستم از پشت دانشگاه یه در کوچیک بود که به خیابون پشتی منتهی می

 د.اونجا بیرون برم. سریع پله هارو دوتا یکی باال رفتم و چشمم به در پشتی دانشگاه افتا

 چشمام برق زدن. در باز بود.
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 سریع خودم رو به اونجا رسوندم و از در پشتی بیرون زدم.

 تونن دنبالم کنن.نه راننده و نه فیاض دیگه نمی

 هرچند مطمئنم سرپیچی از قانون فیاض برام عواقب بدی داشت ولی دل به دریا زدم.

 میرسوندم.دیدم یا پیغامم رو بهش من باید هر طور شده مادرم رو می

 ای مقابل نگاهم مشخص شد.کم سایهروی صندلی نشسته بودم که کم

 زن چادر به سر با رنگ و روی وارفته روی صندلی مقابلم نشست.

 گوشی رو برداشتم. گوشی رو برداشت و با شک پرسید :

 خواستی منو ببینی ؟تو کی هستی که می  -

 به کمکت احتیاج دارم. -

 ونای زنگ خورده و زردش رو نشونم داد.پق زد زیر خنده و دند

خوای ؟ من خودم لنگ کمکم عامو، تو اون بیرونی، چه کمکی از تو از من کمک می -

 خوای که کلِ هیکلم تو زندونه ؟من می

اسم شهره رو قبالً از مامانم شنیده بودم که توی بند مامانه و با تنها کسی که حرف 

مان با شهره مالقات کنم چون مالقات با مامانم طبق زنه اونه. ناچار شدم به جای مامی

 خواستم از طریق شهره پیغامم رو به دستش برسونم.معمول همیشه ممنوع بود. می

 م.خوام به مامانم یه پیغام برسونی، من دختر پریوش ابراهیمیمی -

 ابروهاش رو با هم باال داد.

 ردم ، همون کسی کهخوام بهش برسونی من با فیاض بلوچی ازدواج کمی -
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ت به دستم برسه من زنش شدم، بهم گفته بود ازش دور بمونم، بگو قبل از اینکه نامه

بگو بهم قول داده بود کمکت کنه و از زندون بیارتت بیرون اما یهو همه چی عوض شد، 

فیاض گولم زد، منم فریبشو خوردم ولی راهی واسه عقب کشیدن ندارم، بگو به کمکت 

تونه کمکش کنه شناسه که میمامان ، اگه راهی تو سرش داره یا کسی رو مینیاز دارم 

تا از اینجا بیارتش بیرون بهم بگه تا برم سراغش، امیدم به فیاض بود که بهم دروغ گفت 

 ، دیگه هیچ راهی به ذهنم نمیرسه.

شهره پوزخندی زد و در کمال حیرت من بلند شد و قبل از گذاشتن گوشی و رفتن 

 گفت :

ست. به جای کمک گرفتن به مامانت فکر نکن دخترجون. اون دیگه یه مهره سوخته  -

از آدمی که دیگه امیدی واسه خودش نداره برو به فکر خودتو زندگیت باش. اون بابایی 

که تورو زنش کرده در اصل بهت لطف کرده. برو باهاش بساز بچه جون ول کن مامانتو، 

 لرزشم وایسته. خوره باید پایهرکی خربزه می

 قبل از اینکه گوشی رو سر جاش بذاره و بره سریع گفتم :

اگه هیچکدوم از حرفامو به مامانم نمیگی حداقل اینو بهش بگو، بگو با فیاضِ بلوچی  -

 چیکار کردی که ازش یه دیو ساختی و به جون من انداختیش ؟

 از مقابلم گذشت و رفت. هنوز هنگ حرفاش بودم.

 چی شنیدم و چرا اصالً باهاش حرف زدم ؟من چی گفتم و 

دونستم پیغاممو به مامانم با اینکه ذهنم رو درگیر خودشو حرفاش کرد ولی می

 رسونه.می

 پس دیگه نیازی به موندن بیشتر نبود.
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 از اونجا که بیرون رفتم گوشی موبایلم رو روشن کردم.

 بالفاصله اسم فیاض صفحه گوشیم رو روشن کرد.

 هم فشردم و جلو رفتم.چشمامو روی 

 برای تاکسی دست بلند کردم و نشستم.

 گوشیم دوباره زنگ خورد و من باز هم بهش اعتنایی نکردم.

 شد.دادم صدای بلندش توی ماشین اکو میاگه جواب می

 ش نکردم.گوشی رو سُر دادم توی کیفم و تا رسیدن به عمارت توجهی به ویبره

 حساب کردم. از ماشین پیاده شدم و کرایه رو

 کلیدی از در عمارت نداشتم.

 زنگ در رو فشردم که صدای پایی بهم نزدیک شد.

 خانم ؟ -

 

 ای بود که منو به دانشگاه برد.به سمتش برگشتم. همون راننده

 با قیافه درهمی گفت :

 خانم، آقا از دستتون خیلی ناراحتن، من جلوی دانشگاه خیلی منتظرتون شدم ولی... -

 خوب، خودم به فیاض زنگ میزنم تو برو.خیله  -

 کرد و عقب رفت. ادای احترامی

 گوشیم رو از کیفم درآوردم.
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شاهدخت در رو باز کرده بود. از در داخل رفتم و شماره فیاض برای بار هزارم روی 

 گوشیم نشست.

دست لرزونم تماس رو لمس کرد و هنوز گوشی رو کنار گوشم نذاشته بودم که صدای 

 به گوشم رسید.بلندش 

 کدوم گوری بودی مایا ؟ -

 چیزی نگفتم که بلندتر داد زد :

 با توام کثافت میگم کدوم گوری بودی ؟ -

 هر جا بودم به تو ربطی نداره. -

 ای ساکت شد و گفت :صدام که باال رفت لحظه

 خوای اون مامانِ...فراموش کردی صبح چی بهت گفتم ؟ می -

بکنی، به تو ربطی نداره کجا بودم، از این به بعد همینه که تونی هیچ غلطی نمی -

تونی تو کنم، تو هم نمیهست، هرجا دلم بخواد میرم، هر کاری دوست داشته باشم می

کارام دخالت کنی، به تو چه اصالً. من زنتم ؟ کو ؟ رابطه ما مثل زن و شوهرای 

وقت حرفاتو کنم ؟ نه من هیچ هاتو قبولست که ثابت کنی من زنتم و باید خواستهدیگه

کنم، به هیچ کدوم گوش نمیدم، هر کاری دلم بخواد انجام میدم و تو رو قبول نمی

 عنوان یه شوهر...به

 کنما ، دهنتو ببند.تو برات چفت میمایا میام اون دهن سلیطه -

 کنی ؟قدر سروصدا میچی شده فیاض ؟ چته ؟ چرا این -

 به کار من نداشته باش. برو بیرون آراز ، کاری -
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 صدات تا بیرون شرکت رفته، چته ؟ -

 باشه، باشه، برو بیرون بذار حرفمو بزنم.  -

 مهلت ندادم که دوباره صداش توی گوشی بپیچه. گوشی رو قطع کردم و رفتم داخل.

 و روی وارفته دیدم. شاهدخت رو با رنگ

 فهمیدم فیاض به اون هم استرس داده.

 خانم ! -

 و مقابلش باال گرفتم و سریع به سمت اتاقم رفتم.دستم ر

 خوام بشنوم شاهدخت، حوصله ندارم.چیزی نمی -

 چشم. -

های مانتوم رو باز کردم و با حرص پرتش کردم روی در اتاق رو محکم بستم و دکمه

 زمین.

یه دست لباس نو و تمیز از کمد برداشتم و یادم اومد به وسایل خودم اصالً اونارو کجا 

 گذاشته ؟ چرا باید نسبت به وسایلم واکنش به اون منفوری نشون بده ؟

 از اتاق بیرون رفتم.

 شاهدخت ؟ -

 شاهدخت سریع ار آشپزخونه بیرون اومد و جلوم ظاهر شد.

 جانم خانم ؟ -

 فیاضِ بیشعور وسایلمو کجا گذاشته ؟ -
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 فتم بیشعور.لب گزید. شاید بخاطر این بود که جسارت به خرج دادم و به آقاش گ

 خواین خانم ؟واسه چی می -

 خوامشون شاهدخت، سوال نپرس، همین االن برام بیارشون.می -

 اما اگه آقا فیاض... -

 خوامشون ! همین االن !شاهدخت ! می -

 با اطاعت سری تکون داد.

 چشم. گذاشتن تو انبار االن براتون میارم. -

های خشدارش فکر کردم. عربده تا اومدن شاهدخت روی تخت نشستم و به صدای

 ی روانی.دیوونه

 ساک وسایلم رو که آورد با تندی گفتم :

 خوام دوش بگیرم.برو بیرون می -

 ای بیرون رفت و در رو بست.حرف دیگهو ویج چَشمی گفت و بیحیرون و گیج

 توی حمام بزرگش دوش دوش گرفتن لذت بخش بود.

افاده ها رو نداشت اما اینجا، وانش تنها به اندازه ی ما وان و جکوزی و این فیس و خونه

 یه کامیون بزرگ بود.

 حوصله نداشتم از وان استفاده کنم.

ای که توی وسایل خودم بود تنم رو خشک کردم و لباس سریع دوش گرفتم و با حوله

 پوشیدم.
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اه ی کنسول نگپام رو که از حمام بیرون گذاشتم وسط اتاقم ایستاده بود و به آینه

 میکرد.

 هیبتش لرز به تنم انداخت ولی خودم رو نباختم و بیرون رفتم.

 

 قدر مهمم که به خاطرم از کارت زدی اومدی اینجا ؟اون -

 های تنم نبود ؟تر شد. به خاطر لباسنگاهم کرد. به آنی نگاهش خشن

 های دستاش مشت شدن.پنجه

 کجا بودی ؟ -

 و ملموسانه میون تُن صداش حس کردم.های خشم رداری ! رگهاوه چه صدای خش

 به قول خودت یه گوری بودم دیگه ! -

 کنما.درست جوابمو بده میام دهنتو سرویس می -

 با تعجب نگاهش کردم.

 دهنِ منو سرویس کنی ؟ -

 داد زد :

رو که معلوم نیست تا االن تو بغل کدوم آره ، آره دهنِ توعه پتیاره و جوجه هرزه -

 خری بودی !

 رزه خودتی کثافت.ه -

 به سمتم یورش آورد. حتی یه وجب هم از جام تکون نخوردم.
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خواد بزنتم ولی دستش روی تیشرتم رفت و صدای جر خوردنش توی فکر کردم می

 اتاق پیچید.

 جیغی کشیدم و عقب رفتم. پارگی تیشرت تا روی نافم کشیده شد.

تونم خطرناک که اصالً نمیمتعجب بهش زل زدم. به خدا این آدم خطرناکه. اونقدر 

 ترین حس امنیتی اینجا داشته باشم !کوچک

فکم رو گرفت و با چشمایی که رنگ خون بودن و پوستی که از مرز قرمزی هم گذشته 

 بود توی صورتم عربده زد :

کجا بودی ؟ مگه نگفتی میری واسه نتیجه امتحانات ؟ چرا راننده رو پیچوندی ؟  -

 بری ؟ با کی قرار داشتی که در رفتی ؟خواستی کدوم گوری می

 بلندتر داد زد و حرارت نفساش به صورتم و لبهام برخورد کردن.

 با کی قرار داشتی کثافت ؟ جوابِ منو بده. -

 با، با یکی از استادام حرف میزدم. -

نگاهش که آروم نشد هیچ، حتی فرورفتگی ابروش میون هم و چینی که بینشون افتاده 

 ترسوند.ر شد و منو میبود هم بیشت

 آب گلوم رو با صدا قورت دادم.

 فیاض، من دانشگاه بودم. -

 پس چرا جوابمو ندادی ؟ -
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همه بدبختی که چون ،چون داشتم با استادم حرف میزدم، مغزم متالشی شده از این -

یهو پامو چسبیدن، خسته بودم ، باید با یکی حرف میزدم تا یه ذره آروم شم ، تو، تو 

 آزارم میدی فیاض... همش

 فکم رو بیشتر فشرد و چندبار تکونم داد و غرید :

گیرم تا دیگه بهم دروغ نگی ، توام دختر همون پریوش آزارت میدم ؟ جونتو می -

 گریاش زندگی بقیه رو خراب کرد.ج*نده ای که واسه ج*نده

 فتم :ش و گپر از خشم و عصبانیت میون دستاش جیغ زدم و محکم زدم روی سینه

قدر بد به مامانم فحش نده لعنتی، فحش نده، تو مگه خودت مادر نداشتی، چرا این -

تونم قدر برام عزیزه که نمیکنی مادرم هرکی باشه اونزبونی ؟ چرا یه درصد فکر نمی

تونم تحمل کنم پیش چشم خودم و هضم کنم ؟ نمیگیاین چیزایی که در موردش می

 بهش فحش میدی!

 داد به عقب و زیر لب غرید :محکم هلم 

 کنم.کنم، زندگیه پریوشِ کثافت رو نابود میزندگیشو نابود می -

 انگشتش رو به طرفم نشونه گرفت.

گم توجه نکنی ، وای به حالت مایا، وای به حالت اگه از این به بعد به چیزایی که می -

 کنم فهمیدی ؟من اون زنیکه رو از رو زمین محو می

تونستم باهاش مخالفت کنم. قدر خشمگین و عصبی بود که نمیش انحالت چهره

 قدری بود که سرم رو تندتند باال پایین کردم.ترسم از فیاض به

 م از خونه بیرون نمیری !از این به بعد بدون اجازه -
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 باشه. -

 کنی تا راننده برت گردونه !هر جا میری صبر می -

 باشه. -

کشه ، یه بار گفتم من پول به اینا کارت تموم بشه، یا طول می به راننده نمیگی بره تا -

شونه وایستن حتی شده تا مو بزنه، وظیفهم غفلت کنن تا گرگ گلهنمیدم که از گله

 صبح !

 باشه. -

 کرد.چه بغضی کرده بودم و چه خط و مشی سختی برام تعیین می

باهات سخت برخورد میکنم اگه روزی بفهمم رفتی زندان یا خواستی مادرتو ببینی  -

 مایا، خیلی سخت !

 چشم روی هم گذاشتم و گردنم رو کج کردم و نالیدم :

 باشه فیاض، باشه ! -

 چشماش دوباره به لباس تنم افتاد و انگار گر گرفت که اخمش شدیدتر شد و گفت :

لباسات کنی با این مو نجس میمگه نگفتم این لباسارو از تنت دربیاری ؟ داری خونه -

 !! کی بهت گفت اینارو بیاری تنت کنی ؟

 من، من... -

 یهو به سمتم اومد و هشدار داد.

 درشون بیار. -
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 فیاض ... -

 درشون بیار مایا. درشون بیار. -

 فیاض اینا هم لباسن، مثل بقیه لباسا چرا... -

 درشون بیار. -

 ی به عقب رفتم.ای زدم و قدمکف دستش رو محکم روی کنسول زد که یهو جیغ خفه

 زود باش همه رو درمیاری حتی شورت و سوتینتو. -

تر با کالفگی و ناالن زل زده بودم بهش که هر لحظه حالت نگاه و رفتارش عصبی

شد. چه فرقی داره من چه لباسی تنم باشه ؟ چرا اینقدر واکنشاش تند و غیر قابل می

 ان ؟پیش بینی

 شنوی نه ؟نمی -

 

 فتاراش جیغ زدم با عصبانیت گفتم :از ترس حرفاش و ر

 باشه، باشه، تو برو بیرون تا عوضشون کنم. -

 مایا ؟! -

 عصبی چشم بست و با بیرون دادن نفسش گفت :

گم درشون کار کنم وقتی میاینجوری با من حرف نزن، تو به من دستور نمیدی چی -

نوین تو مغزت فرو بیار حرف گوش کن اگه مشکل سیستم و دوزاریته، بگو تا با روش 

 کنم تا خوب حالیت بشه چی میگم !
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ی یه لرزونم رو از دیدش پنهون کردم و تیشرت پاره خاکستریم رو از تنم بیرون چونه

 کشیدم.

 زیرش سوتین صورتی تنم بود.

 با خجالت لب زدم :

 کنم دیگه، برو بیرون!دارم عوض می -

 رو باال گرفتم و نگاهش کردم. کنه و حتی حرفی نمیزنه سرموقتی دیدم حرکتی نمی

کرد که تصور خوفناکی توی ذهنم اومد که یه جوری چشم تنگ کرده بود و نگاهم می

 نکنه همین االن...

 ای ملتماسانه گفتم :لرز به تنم افتاد و با صدای لرزون و ترسیده

 برو بیرون. -

به سمت کمد پوزخندی زد و قدم برداشت. دلم خوش شد که داره میره بیرون ، ولی 

 رفت و گفت :

 یه جوری ادا تنگارو درمیاری که انگار تا حاال آلت یه مرد رو حس نکردی و ندیدی !! -

بست. سرمم درحال انفجار بود و بغض و چشمام رو با نفرت بستم. تنم داشت قندیل می

حرص تمام اندامم رو مختل کرده بود. خدا لعنتت کنه فیاض تو دیگه چه جونوری 

 هستی ؟

چند بار لمس کردی ؟ انواع مختلفشو دیدی ؟ کلفت ، دراز ، کوچیک !! هه، توام مثل  -

 مامانت رکورد زدی یا نه ؟
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گشت ؟ دستام رو مشت کردم و با داشت میون لباسای کمد دنبال چه نوع لباسی می

 حرص چشم بستم که دوباره به سمتم قدم برداشت.

 شدم.ش چشم باز کردم و با نفرت و تندی خیره

تر از فیاض ندیده بودم. حتی دیو شاهنامه هم انقدر سیاه و تا حاال هیچ آدمی پست

 کریه نبود.

 مقابلم ایستاد و کجخندی زد.

 توی چشمام پر شده بود از نم خیسی و اشک.

 آوردی ؟شد ؟ روشون باال هم میخوابیدی چندشت نمیاز اینکه باهاشون می -

م لرزید و با بغض جانگدازی دست کردم چونهم حس میسینههوا و با دردی که توی بی

 دراز کردم تا لباس رو از دستش بگیرم.

 داشت. دستش رو کمی عقب کشید و آروم و جدی گفت :چشم از صورتم بر نمی

 اول لباسای تنتو دربیار، همه رو. -

 ناچار بودم که حرفاش رو تایید کنم.

سختی قفل سوتین رو باز کردم و با باری از خجالت به اول شلوارم رو از پا درآوردم ، بعد

های تقریباً گرد و کوچیکم زیر نگاهش اشکم چکید و سوتین رو هم درآوردم و سینه

 قرار گرفتن.

 رفت.م نمیتنهکردم دستم به سمت لباس زیر پایینهر کاری می

 انگار فهمید که محکم گفت :
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 شورتتو هم دربیار. -

 یدم و گفتم :نگاهم رو باال کش

دم هر کاری خواستی باهاشون بکن میشه بری ؟ االن همه رو درمیارم بهت تحویل می -

 فقط برو بیرون !!

 دوباره با نگاهش به اشکم ، چشماش برق زدن و با نیشخند گفت :

شدی به تخمتم نبود محرم ،نامحرم چیه ، اما واسه منی که واسه اونایی که لخت می -

 ادا در میاری ؟به قولی محرمتم 

اجازه ندادم بیشتر تحقیرم کنه و با هر سختی و شرمی بود ، چشم بستم و لباس زیرم 

 رو هم از تنم درآوردم.

تفاوت باشم و از این نظر خیالم دختر نامرتبی نبودم که نسبت به بهداشت بدنم بی

 ا بدون مو.زنه یراحت بود. ولی درهرصورت برام مهمم نبود که فیاض منو با مو دید می

 کردم ، حتی اگه اسمش محرم و شوهرم باشه.من حس خوبی از این آدم دریافت نمی

 ست.آمیز و تحقیرانهتمام نگاه و رفتارش برام توهین

بدون اینکه نگاهش کنم دست دراز کردم تا لباس رو بگیرم، لباس رو با مکث میون 

 دستم گذاشت.

خواستم سریع بپوشمش تا فقط میاصالً به رنگ لباس و مدلش توجهی نکردم، 

 ش بپوشونم.های تنم رو در مقابل نگاه دیوونهترین قسمتاصلی

 ی آبی رنگی بود.لباس دکلته

 های منقبضم کمی به حالت عادی برگشتن.وقتی پوشیدمش شونه
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ش رفت. دستش به طرفم دراز شد و چیز ظریف و کوچکی مقابلم گرفت. نگاهم پی

 رنگی بود که انگار مخصوص لباسِ تنم بود.لباس زیر توری آبی 

پچش شد گرفتمش که صدای پچبا شرم و خجالتی که عرق شده بود و از تنم سرریز می

 مو به تنم راست کرد.

 اینم بپوش. -

 

 نفسم رو با شدت بیرون دادم تا استرس رو از خودم رها کنم.

 خواستم بپوشمش که گفت :

 اینجوری نه. -

 مت چشماش رفت که شرارت و خباثت میونشون موج میزد.نگاهم دوباره به س

 پایین لباستو بده باال، خم شو ، بعد شورتو بپوش. -

 لبهام رو محکم روی هم فشردم و با حرص گفتم :

 روش جدید آزار دادنته ؟  -

 کاری که گفتمو بکن. -

 گیری ؟تو اون مغزت چیا گذاشتن که با آزار دادن من آروم می -

 انگیز و کثیفن.ها حالی کنم چقدر نفرتبتونم به پریوش هر چی که -

کار کرده که تو به خاطرش از یه سر سوزن تحقیر فهمیدم مامانم باهات چیکاش می -

 گذری ؟!و شکنجه دادنِ من نمی
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 نگاهی به ساعت روی مچش انداخت و کالفه پیشونیش رو خاروند و گفت :

 وش تا مجبورت نکردم لخت تو خونه راه بری.سوزونیا ، بپکم میداری تایمتو کم -

 ای بجز موافقت کردن داشتم ؟ی دیگهچاره

سازش کردم و با دستای لرزون لباسم رو از پایین کمی باال بردم، تا با خم شدنم به 

ای خواد برسه و سریع لباس زیرم رو بپوشم که دوباره با صدای آزاردهندهچیزی که می

 گفت :

 پشت کن به من. -

آه خدایا ، خدا !! این دیگه چه نوع عذابیه که برام در نظر گرفتی؟ اگه مامانم گناه کرده 

 خب برو یقه مامانمو بگه چرا من ؟!

پشت کردم بهش. شاید برام به اندازه رودررو بودن سخت نبود ولی چه خوش خیال 

خواسته رو  ش رو به پایان رسوندم و کارهایی که ازمکردم تمام بهانهبودم که فکر می

 انجام دادم.

همین که یه پام رو توی لباس زیر گذاشتم بازوم رو گرفت و به سمت خودش برم 

 گردوند و دستش رو گذاشت روی عضو حساس تنم.

 هینی کشیدم و دستش رو عقب زدم.

 کنی ؟کار میچی -

 تر فشرد و گفت :ابروهاش رو یکه خورده باال داد و بازوم رو محکم

 هیش. -

 دوباره دستش رو روی تنم گذاشت و باز پسش زدم و گفتم :
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 کنی؟خوای ولم نمیفیاض برو بیرون دیگه ، کاری که گفتی رو انجام دادم، چی می -

 یه تنبیه کوچولو واسه موش کوچولوی شیطون، تا دیگه از دستوراتم سرپیچی نکنی. -

 کنم فیاض، فیاض نکن، نکن لعنتی !سرپیچی نمی -

دادم تا موفق نشه دستش رو به کردم و رونام رو محکم بهم فشار میجمع می پاهام رو

 اون قسمتی که داشت تالش میکرد، برسونه !

 ش چسبوند.دستش رو از دور بازوم برداشت و پشت کمرم گذاشت و منو تنگ سینه

 جیغ کوتاهی کشیدم.

 فیاض ولم کن ! -

 فاصله بده.یه پاش رو بین پاهام گذاشت تا پاهام رو از هم 

زدم که کمرم رو چنگ زد و از الی دندوناش با دستام مرتب دستش رو به عقب پس می

 با جدیت غرید :

دستتو طوری پیچ میدم که صدای شکستن استخونش رو بشنوی. پس دستتو جلو  -

 دستم نیار.

 روانی ، روانی خدا لعنتت کنه !! -

نشست و تندتند دستش رو  پاهام رو کمی باز کرد و دستش روی عضو کوچیک تنم

 تکون داد.

 اصوات زشت و کثیفش زیر گوشم نشستن.

 کنی آره ؟اینجوری خودارضایی می -
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 ساعد دستش رو گرفتم که توی گوشم با صدای بلند داد زد :

 شکنما، گفتم دستتو جلوم نیار.مایا دستتو می -

 دستم رو برداشتم و زدم زیر گریه.

رکت دستش حس خوبی بهم میداد که بتونم باهاش کنار نه میتونستم تقال کنم، نه ح

 بیام.

 م پیچیده بود.درد همراه با لذت خفیفی روی عضو کوچیک و حساس زنانه

انگیزی که بهم دست های نفرتخورد و من بین تمام حسدستش تندتند تکون می

 کردم.ای رو هم حس میمیداد حس تازه دیگه

شد و دیگه تر و لیز میردن دست فیاض کمی نرمحسی که انگار با هر بار تکون خو

 بشدت قبل برام آزاردهنده و دردناک نبود.

م بود آزارم ی زنانهولی این حسی که برگرفته از بیدار شدن احساسات خفته و غریزه

کردنش رو دوست نداشتم، اونم با وجود  میداد، اعصابم رو بهم میریخت، تجربه

تنم کرده، تقال میکردم و با اشک و ضجه ازش میخواستم  تحقیرهایی که تا به االن به

 رهام کنه.

 اومد.من از صدای نفسهای بلند فیاض هم کنار گوشم بدم می

 کرد.دستش هنوز روی تنم حرکت می

 با گریه نالیدم :

 کنی ؟ به خدا تو مشکل روانی داری چرا نمیری دکتر ؟فیاضِ دیوونه چرا اینکارو می -

 : زیر گوشم پچ زد
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دکتر نرفتم اما موضوعمو با دکتر در میون گذاشتم، اتفاقاً اونم نظر تو رو داره که من  -

 ها کامالً اشتباهه !!دارم روانی میشم و حسم به زن

 تو باید... -

قدر ناآشنا بود که به آنی ذهنم ری اکشن شد ش اونیه چیزی توی دهنم فرو رفت. مزه

فیاض رو دیگه روی عضو کوچیک تنم احساس  و فهمیدم چیه ! مخصوصاً وقتی دست

 کردم.نمی

هوا عق بلندی زدم و اسید معدم که باال اومده بود رو وقتی متوجه شدم چیه سریع و بی

 روی زمین باال آوردم.

 فیاض رهام کرد و با تلخندی عقب رفت.

 

 دستش رو نشونم داد. همون دستی که با سرعت تنم رو بازی گرفته بود و تحقیرانه

 گفت :

ی خودتو دوست داشته باشی و تحملش کنی چه جوری انتظار تو که نتونستی مزه -

ست که انگار العادهقدر فوقش انداری من دهنمو باهاش نجس کنم ؟ دکتر میگه مزه

 کنی !!داری شیره بهشتی رو مزه می

 چینی از چندش به صورتش داد و گفت :

ی کثیفتو اینکه یه روزی زبونمو اونجا بذارم و مزهخوره ازت ! تصور حالم داره بهم می -

گیره چه توقعی از من داری کنه. تویی که از خودت عوقت میبچشم داره حالمو بد می

 پس ؟



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

205 
 

دستمال کاغذی از روی میز برداشت و انگشتاش رو با حالت بدی از چین دادن به 

 صورتش تمیز کرد.

ی تحقیرآمیزی به خودم و تنم شده زندهم هنوز داشت نبض میزد و احساس گتنهپایین

 مُردم.خواست همین االن میبود که دلم می

 همین االن زیر چشمای تیزبین این مرد.

ی نجس و کثیف هیچی برای یه زن زجرآورتر از این نیست که در نگاه همسرت یه لکه

 به شمار بیای.

تمیز کرد و دستمال رو روی انگیز نگاهم بهش بود که دستاش رو زده و دلگیر و ماللیخ

 زمین انداخت.

 با این کت و شلوار و ظاهر مرتبش چه صحنه بدی رو باهام تجربه کرد !!

 به کرات فهمیدم اون یه بیمار روانیه که حتی به وسواسش توجهی نکرده تا آزارم بده.

ها تخریب شده و ویروس اصلی این سندرم بیماری که تمام ذهنیتش در مورد زن

 ! "پریوش"ه  مامانم

 

 به بدترین شکل اونم توسط دستای شوهرم غرورم شکسته بود.

هنوز نفسم باال نیومده بود و چشمم به در بود که فیاض اونو محکم کوبیده و بیرون 

 رفت.

های لباس دوباره به پایین افتاده بودن، لباس زیری که تنها که متوجه بشم لبهبدون این

 کامل پا زدم. یه پام توش فرو رفته بود رو
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 چه حال منزجری داشتم.

 هم از خودم نفرت داشتم و هم از فیاض و حالی که بهم دست داده بود.

 یه تقه به در زده شد.

 تونم بیام تو ؟خانم می -

هایی که دونستم با وجود مکث و عربدهداد ولی میشاهدخت بود. صداش آزارم می

 ت مناسبی نیستم.دونه که توی وضعیفیاض توی اتاقم داشته می

 به سمت سرویس رفتم و گفتم :

 بیا تو. -

 .رفتم داخل سرویس آبی به صورتم زدم و صورتم رو شستم

دهنم رو هم شستم و به خودم توی آینه نگاه کردم. چه لحظات سختی رو با فیاض 

 تری رو باهاش ادامه بدم.گذروندم و قراره چه لحظات سخت

وسایلم رو با تمام لباسایی که از توی ساک درآورده وقتی بیرون اومدم شاهدخت ساک 

 هایی که تازه از تنم درآورده بودم.بودم رو برداشته بود، همراه با لباس

 بری اینارو ؟کجا می -

 نگاهش رو ازم فراری میداد و آروم گفت :

 آقا گفتن ببرمشون. -

ی همیشه اونارو ازم با حرص دستامو مشت کردم و چیزی نگفتم و اجازه دادم اینبار برا

 دور کنه.
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 های تنم افتاد.چشمم به لباس

ی فیاض کردم و خودم رو مضحکههای عجیب و مزخرف تن میتا کِی باید از این لباس

 کردم ؟می

 شاهدخت که به سمت در رفت، یادم اومد چیز باارزشی توی ساک دارم.

 صبر کن شاهدخت ! -

 م عکسام رو درآوردم و گفتم :. جلو رفتم و از توی ساکم آلبوایستاد

 بهش نگو اینو برداشتم ، این تنها چیزیه که خیلی برام با ارزشه. -

 شاهدخت با اطاعت سر به زیر انداخت و با صدای ریزی گفت.

 باشه. -

 

 

** 

 

آتشی که به دستور آقا، توسط یونس توی حیاط روشن شده بود کامش انتظار وسایل 

 کشید.ناچیز دخترک را می

توانستند دل ناآرام فیاض را ها میاش نگاه کرد. آنهای زبانه کشیدههدخت به شعلهشا

 کمی تسکین بدهند.

با دستان لرزان نزدیک آتش شد و برگشت نیم نگاهی به فیاض انداخت، به امید فرجی 

 در پشیمانی از کارش.
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کرد، تا هایش فرو برده و منتظر به شاهدخت و آتش نگاه میاما فیاض دست در جیب

 بازیَش نجاسات میان دست شاهدخت را ببلعد.سوری امروز و آتشچهارشنبه

 

گونه سازشی از آقایش ندید، ناچار شد دستش را پایین بیاورد و شاهدخت که هیچ

 ها و ساک و هر آنچه که درونش بود را داخل آتش بیاندازد.لباس

زدند که هر لحظه فواره میهای آتش فیاض با غرور لبخندی زد و چشم دوخت به شعله

 کرد.و هر کدام از وسایل را به خاکستر تبدیل می

 سوزاند.ها تن و جگر پریوش را میباید به جای آن

هایش پریوشی که خودش، مادرش و پدرش را در کام آتشِ هوس و کثافت کاری

 سوزانده بود.

 صدایی از داخل ساختمان توجهش را جلب کرد.

 کرد.این روزها بدجوری ذهنش را آشفته می صدای ریز و ظریفی که

 ای از عمارتش را تسخیر کرده بود.دخترک زیبایی که گوشه

داد تا کمی دلش داد و به همان اندازه او با تحقیرهایش او را آزار میوجودش آزارش می

ای فهمید گناه مادرش چقدر سنگین بوده و حتی این تحقیرها ذره. باید میخنک شود

 کنند.ی او را کم نمیهاز کین

 تر به گوشس رسید.صدایش واضح

 شاهدخت ؟ شاهدخت کجایی ؟ این بوی سوختگی از کجا میاد ؟ -

 فیاض پوزخندی زد و با خود گفت :
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 زنم ، بیا ببین تا دماغ تو هم بسوزه.وسایلِ تو رو دارم آتیش می -

ایستاده بود و صحنه مایا نزدیک در ورودی رسید. جایی که فیاض قلدرانه و محکم 

 زد.کرد و لبخند میپیش رویش را تماشا می

 مایا با دیدن فیاض با آن ژست و قیافه، اخمی از نفرت کرد.

ش حالش را بد هایی که تا چند دقیقه پیش با این مرد تجربه کرد و دیدن دوبارهصحنه

 میکرد.

کجاست ، اما بوها دوست داشت برگردد به اتاقش، اصال به جهنم که بوی سوختگی از 

 اش درحال سوختن است.بیشتر در مشامش پیچید و متوجه شد چیزی در نزدیکی

 های آتش رسید ساک وسایلش را شناخت.نگاهش که به شعله

 آن ساک را از خانه مادرش و از بین تمام وسایل عزیزش گلچین کرده بود.

ا را با نگاهش زیر نظر بغض به گلویش چسبید و به فیاض نگاه کرد که او هم داشت مای

 گرفت.می

 های صورتش زودتر واکنش نشان داد.اش از میان تمام انداممایا لب جنباند و چونه

 لرزیده لب زد :

 اونا وسایل منن ؟ -

 تر ایستاد و از باال به مایا نگاه کردو رقی کتش را پایین کشید و شقفیاض لبه

 یه وسایلت باشن ؟کنی خیلی شببینی فکر نمیخودت داری می -
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دم راحتش خواست که یکخون توی عروق مایا ماسید. این مرد چه از جانش می

 گذاشت ؟نمی

 با نفرت و بغض گفت :

 بمیری فیاض، بمیری که وجودت همش آزاره واسم. -

 هایش بیرون بکشد.پا تند کرد به سمت آتش تا وسایلش را از میان شعله

 رفت.فیاض سریع به خود جنبید و جلو 

 سوزاند چه ؟دخترک دیوانه شده !! اگر خودش را می

ها دراز شده گرفت و به عقب به جهنمی زیر لب گفت و دست مایا را که به سمت شعله

 کشید و به تندی گفت :

 برو عقب. -

 دستش را با شدت از میان دست فیاض بیرون کشید و گفت :

 کنی نه اینکه بسوزونیشون !! بیا برو اونور لعنتی، قرار بود اونارو ازم دور -

 اونا چند تیکه آشغالِ نجس بیشتر نبودن. -

 صدایش را باال برد و با گریه گفت :

همون چند تیکه آشغال تموم چیزایی بودن که از خونه مامانم یادگاری برداشتم ،  -

 کنی فیاض ؟خواستمشون ، دوسشون داشتم ، چرا اینقدر در حقم بدی میمی

 یزی به چشمان خیس مایا خیره شد.فیاض با اخم ر

 ریخت.اش فرو میدید چیزی از درون سینههای مایا را میهر بار که اشک
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 های این دختر را ببیند ؟!دانست چرا دوست ندارد اشکخودش هم نمی

 ها بیزار بود ! اویی که از تمام زن

، دیگران های خودش و عزیزانش شد و بجز آدماویی که دلش رام هیچ اشکی نمی

 پشیزی برایش ارزش نداشتند !

هایش تمام معادالتش را برهم بزند، و اما حاال این دخترِ ظریف توانسته بود با اشک

ای آرام نگه دارد که دستی بر روی هیوالی درون جسمش بکشد تا او را برای لحظه

 های تیزش را در گلویش فرو نکند.پنجه

 شد.نمناک مینگاه مایا با سوختن وسایلش تیره و 

 گر باشد.رحمانه و خشن نظارهگونه بینتوانست طاقت بیاورد و سوختنشان را این

 ی فیاض خالی کرد و گفت :ای به سینهدق دلیش را تنها با زدن ضربه

و دوست داری بسوزون ، حتی اگه اینجوری خواد بکن، هر چیهر کاری دلت می -

حت شو، ولی فیاض، فیاض به خدا کاری گیره منو هم بسوزون و راخشمت آروم می

 کنم که هر روز زجر بکشی و التماسم کنی یه ذره بهت توجه کنم، اما من...می

 تو فکر کردی قراره تو زندگیم جا بشی ؟ -

 تر گفت :محکم

 شم که از نهاد پریوشِ نجس به دنیا اومده.من هیچوقت عاشق دختری نمی -

 

 ی فیاض کوفت و گفت :شتی به سینهمایا جیغ زد و با گریه دوباره م
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زنی و التماسش من نجسم، آره نجسم، اما یه روزی جلوی همین آدم نجس زانو می -

 کنی که تحویلت بگیره و با دلت راه بیاد.می

ی فیاض از تهدید ناچیز مایا پق زیر خنده زد، ولی مایا دیگر فرصت نداد تا مردِ دیوانه

 بگیرد.مقابلش او را به باد تمسخر 

راه اتاقش را درپیش گرفت و در را چنان محکم بست که صدای کوفتنش در تمام 

 عمارت پیچید.

کرد که دیگر اش را جمع کرد و به خاکستر وسایلی نگاه میمایا که رفت فیاض خنده

 وجود نداشتند.

 داد.کرد حس بدی بود که آزارش میها دریافت میاما حسی که باید از آن

کرد تمام نجاست و کثیفی دنیا یکجا که نکرده هیچ ، احساس میاحساس سبکی 

 نشسته است روی سر و بدنش و باید هرچه زودتر خود را از این احساس پاک کند.

 نگاهی به شاهدخت کرد و اخمش تندتر شد.

 خوام دوش بگیرم.و آماده کن میوان -

 کنم آقا.چشم همین االن آماده می -

تنهایی پنت هاوس مخصوص فیاض رفت که برای خودش بهشاهدخت به سمت اتاق 

 بود.

 برد.رنگ حمامش دل می وان طالیی

شاهدخت چقدر آرزو داشت یکبار در این وان بنشیند و گیالس آب پرتقال یا نوشیدنی 

 اش را میل کند.فانتزی
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 وان را برای فیاض آماده کرد.

 ه اتاق گذاشت.کارش که تمام شد قصد کرد بیرون برود که فیاض پا ب

کنار ایستاد و دستهایش را روی شکمش در هم گره کرد تا ببیند فیاض امر دیگری 

 دارد یا خیر !

 های پیراهنش افتاد.فیاض با سکوت کت را از تن کَند و بعد به جان دکمه

 کرد.بدون نگاه کردن در اتاق، حضور شاهدخت را هنوز در اتاق حس می

 اش از اتاق بیرون برود !!ازهمگر جرات داشت بدون صدور اج

 خوام شاهدخت دستگاه ماساژرو دربیار.یه ماساژ توپم می -

پیکر را تر و خشک کرده تا به اینجا برسد شاهدخت که خودش از بچگی این مرد غول

 او را همانند پسرش یونس دوست داشت.

 داد.کارهای فیاض را با جان و دل انجام می

 شن را درآورد.مد مخصوص دستگاه ماساژور و ریلکساطاعت امر کرد و از توی ک

هایش را درآورده و پا به داخل حمام گذاشته و درون فیاض را ندید و نفهمید کِی لباس

 وان طالیی رنگش فرو رفته است.

 پشت در ایستاد.

 االن بیام آقا ؟ -

 بیا شاهدخت. -
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حمام چیده بودند و با  هایی که نیاز داشت هم روی میز داخلداخل رفت. تمام لوسیون

 کرد.ها کار ماساژ را کامل میآن

های مخصوص را برداشت ،خنک کننده ، مرطوب کننده ، آووکادو و جنسینگ لوسیون

 ها استفاده کند.معروفش و همه چیز را در کنار خودش چید تا به نوبت از آن

 فکر دخترک از ذهنش گذشت.

کوفت که گویی کودک و مشت میی ادخترک با دستان کوچکش طوری بر سینه

 ناتوانیست که دارد برای تالفیه شماتت و غیظ مادرش مشت آرامی بر بدنش می زند.

 لبخند شل و نیمه ای روی لبش نشست.

شد برای آزار بیشترش او را وادار کند با همان دستان کوچکش تنش را مثالً چه می

 ماساژ دهد ؟

نی تا دخترک ازدست کارهایت سر به بیابان کآخ فیاض، فیاضِ بدجنس، آخر کاری می

 بگذارد !!

 شاهدخت ؟ -

 جانم آقا ؟ -

 برو به مایا بگو بیاد ماساژم بده. -

 ولی آقا خانم... -

کنی؟ کاری که بهت میگمو بکن ، برو صداش بزن قدر باهام بحث میچرا جدیداً این -

 بگو بیاد ماساژم بده.
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نخورده نگه داشت و  سر جای خود دست شاهدخت بدون حرفی وسایل را همان جا

 عقب رفت و مثل همیشه با چَشم کوتاهی ثابت کرد امر امر اوست.

 به سمت اتاق دخترک قدم برداشت.

های سوز دارش را ترجیح داده بود دخترکی که به خاطر کارهای فیاض، تنهایی و گریه

 دش می آمد.های این خانه بی آقای این عمارت، از تمام آدمو از سر کینه

 ایستاد و نفسی گرفت و یک تقه به در اتاق زد.

 صدایی از داخل به گوشش نرسید.

 خواهد با کسی مالقات داشته باشد.ست که در این شرایط نمیطبیعی

 خانم، ببخشید ولی آقا با شما کار دارن. -

 صدای ریزی گوشش را نوازش داد.

 راحتم بذار شاهدخت. -

های دخترک محزون بود که شاهدخت قلبش برای اشکصدایش به حدی گرفته و 

 تر گفت :گرفت و آرام

 کنم بیاین.خانم آقا دستور دادن، خواهش می -

 در به روی شاهدخت با شدت باز شد و صدای دخترک او را از جا پراند.

خواد خواین از جونم ؟ دیوونم کردین ! نمیام. برو به آقات بگو هر غلطی میچی می -

ای داری برو سراغ خودش، چی کار به گه برام مهم نیست، بگو از مامانم هر کینهبکنه دی

 من داری ؟ برو گورتو گم کن شاهدخت، دست از سرم بردارین، دارم دیوونه میشم.
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 خانم تقصیر من چیه ؟ آقا گفتن ماساژشونو شما باید انجام بدید. -

 مایا جیغ زد و با نفرت گفت :

میگم برو گورتو گم کن. اون آقای عوضیتم میخوام صدسال نمیشنوی چی میگم ؟  -

 سیاه ماساژ نکنه. برو از جلوی چشام. همتون مثل اون دیوونه رو اعصابمین.

 چرا بیخودی شلوغش میکنی ؟ نشنیدی شاهدخت چی بهت گفت ؟ -

اش با فاصله مایا نگاهش را از شاهدخت گرفت و به او دوخت که با ربدوشامبر ابریشمی

 کرد.ایستاده بود و عصبانیتش را تماشا میکمی 

 کرد.عرض پاهایش را از هم گشوده و با فخر به مایا نگاه می

 مایا چشم درشت کرد و به فیاض خیره شد.

آمد از هیج بنی بشری به از دیدنش حالت تهوع گرفت. انقدری که از فیاض بدش می

 این اندازه بیزار نبود.

های سنگینش به مایا ا از آنجا دور کرد و با قدمفیاض با اشاره دستش شاهدخت ر

 نزدیک شد.

مایا که طاقت دیدن آن چشمان بی رحم را نداشت قصد کرد به داخل برود و در را به 

 روی این مرد که شوهرش بود ببندد.

 که پیچید فیاض گفت :اما همین

 بهتر نیست به جای این سروصداهای بیخودی یه کم باهم کنار بیایم. -

 مایا برگشت و از روی اجبار به آن چشمان نافذ زل زد و گفت :
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چه جوری ؟ چه جور کنار اومدنی ؟ اینکه تو منو به سخره بگیری و هروکِر بهم  -

 بخندی منم در مقابلشون کوتاه بیام تا روحِ کثیفِ تو ارضا بشه ؟

 فیاض قدمی جلوتر رفت و لبخند زد.

 ایا افتاد.ی منگاهش به دستان کوچک و مشت شده

 کرد.اش احساس میجای مشتش را هنوز روی سینه

 این دختر برخالف مادرش زیادی ظریف و نازک بود.

اش را ایهای شیشهفشرد مراقبش بود تا یک وقت استخوانکسی که او را در بغلش می

 نشکند ؟

هایش و مشت شدن اختیار رگ گردنش برخاست و حتی نفهمید برخاستن رگبی

 اخمی که با جدیت در صورتش ظاهرشده دلیلشان چیست ؟ دستانش و

 ی پریوشِ کثیف غیرتی شده ؟نکند عقلش را از دست داده و روی تحفه

اش و رو به مایا ها را دایورت کرد به سمت چپ پایین تنهبه افکارش پوزخندی زد و آن

 گفت :

انجام بدی، نه اون گم بگی چَشم، هر کاری بخوام تو اینجا اومدی که هرچیزی من می -

 عقل خودت میگذره! حواست هست که زندگیه مامانت دست منه ؟!چیزی که تو سرِ بی

کرد قرار است چه بالیی سر زندگی خودش یا مادرش مایا که دیگر برایش فرقی نمی

بیاورد، سرش را از حد معمول باال گرفت و میان مردمکان براق فیاض خیره شد و 

 محکم گفت :
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خوای کاری کنی تا دوست داری بکنی بکن دیگه برام مهم نیست، می هر کاری -

میره شه میاعدامش کنن برو، همین االن برو انجامش بده، تهش اینه مامانم اعدام می

شه منم از این جهنم نجات پیدا می کنم، خستم کردی ، دیگه ی تو هم تموم میکینه

 خسته شدم !

ی محکم فیاض دور بازویش حلقه ردد که پنجهبرگشت تا دوباره به اتاق خودش برگ

 شد.

برافروخته نگاهش به دست فیاض افتاد و خواست بازویش را از میان دستش بیرون 

ی فیاض به استخوان و بکشد که هر تالشش مساوی بود با درد بیشتری که از پنجه

 شد.پوستش منتقل می

ز اطاعت کردن نداری مایاخانوم، ای جبهت گفتم بیا ماساژم بده تو تو این خونه چاره -

گفتی نیستی تا من مامانتو خواستی همون اول میواسه این توافق هم دیر شده، می

ای ادب کنم و حسابشو از تو جدا کنم، ولی تو نخواستی، خودت قبول کردی طور دیگه

 تقاص مادرتو پس بدی، پس یاال !!

 رفت.دست مایا را به دنبال خودش کشید و به سمت اتاقش 

 زد.مایا تقال کرد تا رها شود و با آن دستش روی ساعد دست فیاض مشت می

خوام بیام و، هرچی که به تو تعلق داره بدم میاد ، نمیولم کن ، از خودتو، این عمارت -

 اونجا ، ولم کن !

رفت و به تقالی دخترک و ضربات ریزش که روی ساعد فیاض با جدیت تمام راه می

 کرد.آمدند توجهی نمیدستش فرود می 

 او امروز هوس کرده دستان کوچکش روی تنش بنشینند و ماساژ دهند.
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دانست چقدر برای مایا آزار پس محال بود بدون رسیدن به هدفش و چیزی که می

 ست دست از سر او بردارد.دهنده

وارد اتاق شد و توجهی به صدای مایا نکرد که هر لحظه با عصبانیت بیشتری اوج می 

 گرفت.

 در اتاق را محکم بست و به سمت حمام بزرگ اتاقش قدم برداشت.

 مایا از ترس خود را به عقب کشید.

خورم دوباره از ولم کن فیاض ، انقدر اذیتم نکن اگه دست از سرم برنداری قسم می -

 کنم.خونت فرار می

 فیاض سریع برگشت و اخم های تندش را نثار نگاه مایا کرد.

برد، مخصوصاً وقتی اخم همین مدت کم، مایا چقدر از او حساب میدانست طی می

 شد.ی نگاهش میکرد و با مکث خیرهمی

کرد و محال بود او کاری کند تا فیاض را از اینی که هست دیوانه ته دلش را خالی می

 تر کند.

 خواست رسید، نگاه گرفت و به سمت حمام رفت.وقتی با اخم و نگاهش به آنچه که می

 بغض دخترک را حس کرده بود.

 هایش را ببیند.خواست اشکبار دلش نمیاین

 .دید دیده بودامروز به قدری که باید می

 

 با هم وارد حمام شدند.
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 در حمام را بست و بازوی مایا را رها کرد.

 شود.دانست که دیگر پایش از حمام خارج نمیمی

 نده.حداقل تا زمانی که کارهایش را به پایان نرسا

 گره کمربند ربدوشامبرش را باز کرد و آن را از تنش جدا کرد.

دید، مایا که چشمش به پشت سر فیاض بود و اندام فیاض را از پشت سر کامالً لخت می

 هینی کشید و دست روی چشمانش گذاشت.

 تفاوت به واکنشش راه افتاد به سمت وان و با تمسخر گفت :فیاض بی

ز بذار من مثل تو بخیل نیستم نذارم کسی ببینه ، البته هر خجالت نکش، چشاتو با -

کسی هم نه، چون من مثل تو و مامانت نیستم که عرف این چیزا رو نفهمم ،حالل و 

 حروم حالیمه.

مایا چشم که باز کرد دید که فیاض یکی از پاهایش را درون وان فرو برده و سعی دارد 

 رد.پای دیگرش را همراه خود به داخل وان بب

 کمر و باسن فیاض بدون هیچ پوششی جلوی رویش بود.

 لب گزید و سرش را پایین انداخت.

 فرو رفتنش را در آب حس کرد.

 کار کنم ؟باید چی  -

 ماساژم بده زود باش ! -

 جانش تنِ کثیفش را مشت و مال بدهد ؟مایا جلو رفت. توقع که نداشت با دستان بی
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 اش کمی آرام گرفت.ساژ افتاد و دل تپیده و لرزیدهها و ابزار مانگاهش به لوسیون

 دستش که به سمت دستگاه رفت فیاض محکم گفت :

 خوام. با دست ماساژم بده.با اون نمی -

با عصبانیت چشم روی هم گذاشت و وقتی چشمانش را باز کرد با حرص نگاهش را 

ی یدن شیشهدوخت به فیاض که با خیال راحت و فارغ از حال بد او در حال نوش

 مخصوصش بود که روی کنسول کوچک کنار وانش قرار داشت.

 نوشید.چشم بسته و جرعه جرعه از جامی که میان دستش داشت می

خواست یک مشت محکم پشت گردنش بزند تا جام و نوشیدنی بپرد توی دلش می

 تر از تصورش بودند.گلویش، اما دستانش ناتوان

 هارا برداشت.یکی از لوسیون

 از این استفاده کنم ؟ -

 فیاض بدون نگاه گفت :

 اول مرطوب کننده بعد آووکادو بزن بعدم جینسینگ. -

 و مرموزانه ادامه داد :

خوام وقتی داری ماساژم میدی خوب حشریم کنی جینسینگ و حتماً آخری بزن. می -

 که بعدش یه جق درست و درمون بزنم.

 مایا با عصبانیت نفسش را بیرون داد.
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نگاهی به سش مستقیم به گردن و کتف فیاض برخورد کرد و فیاض با لمسش نیمنف

 اش انداخت.طرف شانه

 کم روی تنش قرار گرفت.دستان مایا کم

دانست این عذاب هم مانند عذابی که در اتاق به مایا داده بود، فیاض چشم بست. می

 سخت و جانگداز است.

برد، اما متوجه بود که این لذت با لذت می داد خودشدر ازای هر آزاری که به او می

های قبل تفاوت دارد، انگار یک خوشی خیلی ریز، زیر پوستش دویده و به تمام لذت

 کم در تمام بدنش راه بگیرد.سمت عروقش در جریان است تا کم

 جرعه دیگری نوشید و آرام پچ زد :

 هاش بیشتر فوکوس کن.رو گردنم و کناره -

ری لوسیون روی پوست فیاض ریخت و ماساژ را از گردن تا شانه و مایا مقدار دیگ

 داد.ها به بازوها و بالعکس انجام میشانه

کردم بلد باشه ولی خیلی خوب از پسش بر اومد، قبل من چند تا مرد رو فکر نمی"

 "ومال داده ؟جوری مشتاین

 ای هستی ؟انگار تو کارت حرفه -

 آموزش دیدم.آره قبالً دوره ماساژ رو  -

ی چشم نگاهی به دخترک ظریف انداخت که حتی با سرش رو کج کرد و از گوشه

 رسید.اش میحالت نشسته قدش تا روی شانه
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ها و بهتر سرویس دادنش به طور پس درست حدس زده بود. دخترک برای لوندی

 ای ماساژ را دوره دیده. به حق که او دختر پریوش است !!حرفه

 ؟کارَم کردی  -

 کردم کار من ماساژ بود.اوقات بیکاریمو توی آرایشگاه کار می -

 فیاض نیشخندی زد و دوباره با خود گفت :

 کرده ؟داده یا مردارو هم ردیف میفقط بدن زنارو انجام می -

 تر از فکرش اقدام کرد و این جمله را به زبان آورد.زبانش سریع

رکت ماند و سکوت کرد و فقط صدای های فیاض مات و بی حمایا دستش روی شانه

 شدند.های فیاض دمیده میهایش بود که از روی عصبانیت به سمت گردن و شانهنفس

 فیاض از دیدن این فرصت استفاده کرد و دوباره نیش زد :

کردی یا رفتی سراغ آلتشون ؟ حاال یا با دست ارضاشون میبعد از ماساژ تنشون می -

 دادی تا کامل خستگیشو برطرف کنی !!دست بهش میدرنهایت مثل مامانت یه 

 نگاهش کرد.

 آره ؟ حتما بعدشم یه پول قلمبه میزدی جیب ؟ -

 هایش مشت شدند و لرزش گرفتند.دستان کوچک مایا روی شانه

ها سعی هر وقت به مایا نیش می زد انگار پریوش را مقابلش داشت و با این توهین

رفت اویی که با چشمان معصوم و به اشک یادش میداشت جگر پریوش را بسوزاند و 

 هاست همسرش هست.نشسته شنوای این اهانت
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 مایا با بغض عقب رفت. فیاض سریع به طرفش پیچید.

 کجا ؟ -

 کار ماساژم تموم ! -

 هنوز مونده. -

اش حیا به پایین تنهگر شوهرش نگاه کرد که فیاضِ بیمایا با دقت به چشمان حیله

 و گفت : اشاره کرد

دادی تا ارضاشون کنی واسه منم ماساژ بده، میخوام طور که واسه اونا ماساژ میهمون -

 ایندفعه با کمک تو بریزمش.

خواست از مایا چشم بست و لب گزید.خونش به صورت و مغزش دویده بود و انگار می

 دست این مرد دیوانه سکته کند.

باز کرد و مقابلشان چشمانی را دید که  آه کشید و چشمان غمبارش را با مکث طوالنی

 کردند.زدند و منتظر به او نگاه میاز سیاهی برق می

 حرصش را در میان کلمات جا داد و با عصبانیت لب زد :

ی خوام ازت طالق بگیرم فیاض. طرف حسابت من نیستم. خسته شدم . برو یقهمی -

 وزونی.سگناه میمامانمو بگیر. داری تو این آتیش منو بی

 فیاض که با جمله اول مایا شوکه شده و حالش عجیب شد و محکم گفت :

بازی بشی، هیچوقت امکانش نیست. تو خودت خواستی توی این آتیش با من هم -

 ها بیا کارتو بکن.بجای این حرف

 مایا با درد نگاهش کرد، نگاه کرد و در آخر با اشکی که از چشمانش چکید، گفت :



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

225 
 

یاض، من تو این زندگی دووم نمیارم، تو خیلی بی رحمی، داری عذابم طالقم بده ف -

شکنن، تو اگه با کسی خصومتی داری چرا به جای میدی، حرفات شیشه غرورمو می

دونم مامانم چیکار کرده که روان تورو تا خودش اومدی سراغ من ؟ منی که حتی نمی

 این اندازه به هم ریخته !!

خواستنند ها چی از جانش میاهش را ربوده بود. آن چشمباز هم اشک دخترک تاب نگ

 گرفت ؟شدند دلش میکه وقتی غمناک می

توانست چراغِ هیچ مالیمتی را رو برگرداند. او دختر پریوش بود و با این نمایش نمی

 توی دلش روشن نکند !

 ای گفت :بیشتر در وان پر از آبش فرو رفت و با صدای گرفته

جوری روانم بهم ریخته، باید قربانی کاریای مامانت شدم که اینافتمنم قربانی کث -

تونم فراموش کنم تو گذشته با روح و ها متنفرم ، اینکه نمیبشی، اینکه من از تمام زن

چیزته ! دنبال این نباش که چه جوری، فقط همهکار کردن، دلیلش مامان بیروانم چی

کنه تو اون لجن دست و پا میزنه و جون میگذرم، خودش که داره تو بدون ازش نمی

 هم باید جلوی چشمام جون بدی.

 خب برو سراغ خودش ! -

آسیاب به نوبت پرنسسم. اول تو بعد پریوش. البته وقتی پرپر شدن عزیزش رو ببینه  -

کنه، دیگه نیازی به تالش من نیست. حاال بیا کارتو خودش هر روز مرگ و تجربه می

 بکن.

ش زنگ خورد. رو کرد به مایا که هنوز هاج و واج و درمانده ایستاده و گوشی موبایل

 کرد.نگاهش می
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 گوشیمو بیار. -

شد و زد بغض و اشکش دریایی میزد اگر حرف میمایا لب برچیده بود و حرفی نمی

 چشمانش را فرا می گرفت.

لند شده جا بدر سکوت بیرون رفت و به جایی قدم برداشت که صدای زنگ گوشی از آن

 بود.

 اسم شاهدخت روی آن نمایان شد.

اش گرفت که برای کارش خودش به این قسمت از خانه نیامده تا مثالً خلوت آقا و خنده

 خانم را برهم نزند.

 دوباره برگشت به داخل حمام.

ی وان تکیه داده و دستانش را از دو طرف روی فیاض چشم بسته بود و سرش را به لبه

 بود.وان باز کرده 

 کشید.صحنه جذابی بود که به رخ می

 ولی محال بود این جذابیتش توی دل مایا پررنگ شود.

 جلوتر رفت و کنار وان ایستاد.

 گر شد.فیاض چشمانش را باز کرد و اول از هرچیزی چشمان مایا را نظاره

رنگ توی تنش جا با وجود آن همه آزاری که امروز متحمل شده، اما هنوز لباس آبی

 اشت.د

 رفت. ای پایینچشمانش لحظه
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 هایش.روی بازوها و پوست تمیز و سفیدش، رو پاها و ران

دخترک حتی باسن خوش فرمی داشت و کمی برجسته بود، ولی چرا او را تحریک 

 کرد تا با این تن لذت واقعی سکس را تجربه کند ؟؟نمی

 باز به صورتش چینی داد و حالت تهوع گریبانگیرش شد.

 ریوش افتاد و آن صحنه که منزجرترین صحنه عمرش بود.یاد پ

 وقتی پریوش...

 خوای گوشیتو جواب بدی ؟نمی -

که حتی انگشتش با دست مایا نفسش را بشدت بیرون داد و دست دراز کرد و بدون این

 تماس پیدا کند گوشی را گرفت.

ه از جسم او که حتی انگشتش به زن یا دختری کافتاد حس اینوقتی یاد پریوش می

 کرد.برخاسته بخورد حالش را بد می

 

 گوشی را کنار گوشش برد و با اخم جواب شاهدخت را داد.

 چیه شاهدخت ؟ -

 آقا آراز اومدن میخوان شما را ببینن. -

 باشه. بفرستش نشیمن باال تا من دوش بگیرم. -

 گوشی را قطع کرد و بدون توجه به نگاه مایا بلند شد.

 خودش آمد که تمام جزئیات تن فیاض را بدون هیچ پوششی دیده. مایا یک آن به
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 با خجالت برگشت و غرید :

 الاقل بگو که داری میای بیرون. -

 دوش را باز کرد و گفت :

 برگرد به اتاقت. -

اش گرفت و مایا با این حرف خیلی سریع از اتاق بیرون رفت و فیاض از حرکتش خنده

 با حرص زیر لب گفت :

کنی بدن یه ای توله جِن ! وانمود میدونم چه کارهجوری چشم میدزدی انگار نمییه  -

 مردو تا حاال ندیدی ؟ لعنت به خودتو ذات کثیفت.

کشید که از کف شامپو پوشیده دوش گرفت و با عصبانیت دستانش را روی موهایش می

 .دانست بیرون از این اتاق در عمارتش چه میگذرد ...شده بودند و نمی

 

 

**** 

 

 

ش برای اولین بار خجالت عمیقی حتی برنگشتم به عقب نگاه کنم. دیدن اندام مردونه

هایی از فیلم پورن رو دیده رو بهم هدیه داده بود ، هرچند چندباری با دوستام صحنه

 بودم ولی هیچوقت اندام یه مرد رو به این وضوحی ندیده بودم.

 دم نگاه تیزی منو زیر نظر داره.داشتم به سمت اتاقم میرفتم که حس کر
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 کرد.چشم چرخوندم ولی چیزی ندیدم اما سنگینی اون نگاه رهام نمی

 ."بفرستش نشیمن باال"هوا یاد فیاض افتادم که گفته بود بی

 خواهرزاده فیاض اینجا بود.

نگاهم رو به سمت باال کشیدم و با دو چشم سیاه مواجه شدم که به طور عجیبی و شاید 

 کردن.یدارانه بهم نگاه میهم خر

م بود و شباهت تقریبا زیادی به فیاض های طالکوب زد و خیرهدستاش رو روی نرده

 داشت. مخصوصا چشماش و نگاه تیزش.

 ی فیاض.اون آرازه خواهرزاده

 داد. روم و برگردوندم و به سمت اتاقم رفتم.نگاهش آزارم می

 شونه.رت میذاره بهتر از دیده شدننادیده گرفتن هر کسی که پاشو توی این عما

 ن که بکوبنت چه برسه اگه بهشون وا بدی.اینا منتظر یه اشاره

در رو بستم و توی آینه به ظاهرم نگاه کردم لباس آبی هنوز توی تنم بود و حس بدی 

 ای داشتم ؟داد ، ولی مگه راه چارهبهم می

جوری بهم حالی کنه که یادم بره کافیه یه بار دیگه از دستورات فیاض سرپیچی کنم تا 

 ام و از کجا اومدم !!کی

 دستام رو به میز تکیه زدم.

اومدن عصبانیم های زشت فیاض که یادم میتوی آینه به خودم خیره شدم. حرف

 میکردن.
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دوست داشتم یه جوری دهنشو ببندم تا حرف زدن فراموشش بشه، چرا وقتی روی من 

 فحاشی میکنه ؟!شناخت کافی نداره انقدر بهم 

شون رو از روی دستام پاک دادن. باید بوی کثیفهاش رو میدستام هنوز بوی لوسیون

 کنم.

 رفتم توی سرویس و چند بار دستام رو با صابون مایع شستم.

 شم ؟نکنه منم دارم به وسواس فیاض دچار می

نجس ! نجس آه خدا بکشتت فیاض، دیدی چطوری لباسام رو آتیش زد ؟ به اونا میگه 

 گیری !ته احمق که به جای مامانم اومدی از من تقاص میاون مغز پوکیده

 .م سر میرفتبیرون اومدم و روی تخت نشستم. حوصله

فکر مامان و این زندگی هم نمیذاشت به حال نرمال و عادیم رها بشم و کمتر به این 

 فکر کنم که فردا چه توهینایی قراره نصیبم بشن !

 ش رو گرفتم.برداشتم و با اینکه ناامید بودم از جواب دادنش ولی شمارهگوشیم رو 

اون روز حتی یادم نبود از شهره بپرسم فیاض راست میگه که مامانم رو به زندان مشهد 

 انتقال دادن یا نه ؟ آخه مگه مامانم چه جرم سنگینی داره ؟

 ای باشم.گههر چقدر منتظر موندم مفتخری جواب نداد. باید بفکر وکیل دی

باید یه کاری کنم ، از فیاض پول بگیرم یا برم سر کار که بتونم خودم و مامانم رو نجات 

 بدم.

 من از پسش بر میام.
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اش کسی رو نداره و با اون یک آن فکری از سرم عبور کرد. فیاض اینجا بجز خواهرزاده

 بیشتر از هر کسی در تماسه.

 شاید بهتر باشه با آراز حرف بزنم.

ها و دشمنی که گریبان فیاض شده آگاهم شه، احتماال بتونه از گذشتهون خواهرزادها

ی ممکنه کنه، شایدم سبب شر بدتری باشه ، ولی بهرحال حرف زدن با اون تنها گزینه

 تونم روش حساب باز کنم.که می

 

 

**** 

 

 از اتاق بیرون رفتم فیاض حاضر شده بود تا از خونه بیرون بره.

 لباس پوشیده دید ابرویی باال داد و گفت : وقتی منو

 خوای بری ؟کجا می -

درسته منو آوردی اینجا زندانیم کردی تا شکنجم بدی ولی این زندانی نیاز داره یکم  -

 هوا بخوره مگه نه ؟

 نگاهی به سرتا پام انداخت و سرش رو تکون داد.

 خوای بخوری ؟اوهوم همین طوره. حاال هوای کجارو می -

گیره خوام برم بیرون یه سر بزنم پاساژها و مرکز خریدها ببینم چیزی چشممو میمی -

 بخرم یا نه !
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 خب اینکه نشد هواخوری ! -

و هم درمان ها خیلی خوبه حتی مرضنشنیدی میگن خرید کردن واسه روحیه خانم -

 کنه ؟می

 اش.نگاهش به من بود و دستش به کروات روی سینه

 بار مرتبش کنه.عادت داشت که هرچند ثانیه یک طبق وسواس همیشگی

ت گفتی یه چرا شنیده بودم ولی خب تو استثنایی با بقیه خانما ، خودت اول جمله -

 زندانی هستی، به زندانی که پول نمیدن بره خرید.

ش ی سالم توی خونهوای به حالش اگه نذاره برم بیرون تا زمانی که برگرده یه وسیله

 .باقی نمیذارم

 به سمت آشپزخونه رفت و گفت :

اول بیا صبحونه بخور، حداقل وقتی با فروشنده حرف میزنی بوی دهنتو از کیلومتری  -

 حس نکنه.

 کنه فیاضه.جوری حرف نزنه که ثابت نمیهم نیش زد و هم اجازه داد. اگه این

 کنم.هاش عادت میکم دارم به ناسزا گفتن و توهینکم

طوری که الیق و مناسب درواقع فعال پوستم رو کلفت کردم تا به وقتش بجنگم اون

 باشه. 

 پشت سرش رفتم.

 پشت میز نشست و منم نشستم.
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 میز صبحانه حاضر بود.

ذاشت ولی من همچنان باهاش سرسنگین رفتار شاهدخت توی وظایفش چیزی کم نمی

 کردم.می

م رنگ بود و توی محتواش مغز پسته و بادام معجونی برای فیاض آماده کرده بود که کر

 و گردو هم ریخته بود.

 چشمم به معجونش بود که گفت :

 خوری بگو برات درست کنه.اگه می -

خوبه که توی خورد وخوراک چیزی برام کم نمیذاره و حداقل توی این یه مورد مثل 

 شه.زندانی باهام رفتار نمی

ول صبح به این جور چیزا عادت نداره، اینو کنم خیلی سنگینه، معدم انه حس می -

 بخورم فردا کلِ بدنم کهیر میزنه.

پزی هم خورد و روی مرغ آبخودش تا ته تمام محتوای اون معجون رو خورد و تخم

 نون تست هم کمی کره و مربا ریخت.

 کنه!!ی اونارو کجاش جا میموندم همه

 صبحانه خوردن شاهانه به این میگن.

 خوای بری ؟خرید می کدوم مرکز -

 رم یه چرخ بزنم ببینم.دونم فعالً مینمی -

 خوای ؟پول مول نمی -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

234 
 

 کرد و درحال مالوندن مربا روی نون بود.نگاهم نمی

 خوام.می -

 نیم نگاهی بهم انداخت. حتما داره پیش خودش میگه روتو برم سنگ پای قزوینه.

 نداری.و خوبه که به این نتیجه رسیدی جز من هیچکس -

ای ندارم ، واسه یه ذره آرامش گرفتنم که شده مجبورم. چون به قول خودت راه دیگه -

گردم قراره با چه الزمه برم بیرون و خودمو با پوالت مشغول کنم ،تا یادم بره وقتی برمی

 هیوالیی بجنگم.

 ش رو جویید.نگاهش رو روی صورتم تنظیم کرد و آروم لقمه

 ! یه چیز دیگه هم هست -

 هوم ؟ -

 خوام برم تو همون آرایشگاهی که گفتمت دوباره کار کنم.حاال که دانشگاه تعطیله می -

 الزم نکرده. برو واحد بگیر درستو بخون! -

 با این شرایط درس بخونم ؟ -

 نیشخندی زد و گفت :

کدوم شرایط ؟ شرایطت مگه بدتر از شرایط من بود که توی اون بحران سخت به طور  -

 فشرده درس خوندم و همه واحدامو پاس کردم !؟



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

235 
 

تونم درس بخونم، االن خوبه که فهمیدیم تو یه نابغه بودی واسه خودت، ولی من نمی -

ترکه . حسی واسه درس خوندن ندارم، فقط مغزم مثل یه دینامیته که با یه جرقه می

 خوام کار کنم.می

 منظورت کار شریفته ؟ -

 کدوم کار ؟  -

 

 دم و منتظر بهش نگاه کردم.اخمی کر

همه خوره ! این هیکل قشنگش حاصل ایندوباره لقمه دیگه ای گرفت. چقدر می

 پرخوری کردنه ؟!

 دهی بهتر ، ارضا شدنِ...گم، سرویسمالوندن تن و بدن مشتریاتو می -

که یه مرد دایماً زنش رو تحت غیرتی چیزای خیلی زیادی شنیدم ولی ایندر مورد بی -

غیرت ندیده بودم ! تو هیچی از ار حرفاش قرار بده و بهش ناسزا بگه تا این حد بیفش

خوره منو های کثیفی که توی ذهنت چرخ میمن نمیدونی فیاض، حق نداری با واژه

 متهم کنی به کاری که انجام ندادم.

 خوای خودتو از مامانت بهتر جلوه بدی ؟یعنی می -

 کشی ؟حرف مامانمو پیش می االن موضوع مامانمه که داری -

نیست ولی تو به خاطر مامانت اینجایی، پس هر چی بشه بحث میچرخه روی اون. تو  -

 کنی گناهت کمتر از اونه.هم یه پریوشی مثل مامانت، فقط داری تظاهر می
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من هیچوقت کار خطایی نکردم، نمیدونم مامانم چیکار کرده یا تو چقدر ازش  -

ن هیچوقت به خودم اجازه ندادم هیچکدوم از این کارایی که تو شناخت داری !! ولی م

 میگی رو انجام بدم !

 کنی !گم ! به جهنم که چی فکر میکنه دروغ میپوزخندی زد. احمق فکر می

 بلند شد و گفت :

 اگه صبحونتو خوردی پاشو بریم، به یونس میگم تو رو هم برسونه. -

 پول ؟ -

 هر چقدر بخوای بهت میدم. -

 نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت :

 فقط ده دقیقه وقت داری حاضر شی تا ده دقیقه دیگه کاراتو اوکی کن زود بیا. -

 من آمادم، میبینی که همه لباسام تنمه. -

 خیله خب پس پاشو بریم. -

با خروج ما از آشپزخونه شاهدخت وارد آشپزخونه شد. دستکشای توی دستش نشون 

 ی خونه بوده.داد مشغول گردگیرمی

 فیاض در ورودی رو باز کرد.

 با بیرون رفتنش یک آن ایستاد و گفت :

 آ... یادم رفت گوشیمو بردارم، شاهدخت ؟ -

 کجاست ؟ من برات میارمش. -
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 توی اتاقمه. -

 سریع رفتم به سمت اتاقش و به شاهدخت که از آشپزخونه بیرون زده بود گفتم :

 میرم براش میارم.چیزی نیست گوشیشو جا گذاشته   -

 وارد اتاق شدم. گوشیش روی میز بود برش داشتم و نگاهی به در کردم.

تونستم ترسیم قفلش رو گوشیش قفل داشت ولی با نوری که افتاده بود روی صفحه می

 رسم کنم و اونو باز کنم.

 روی رد انگشتای فیاض دست کشیدم و قفل باز شد.

ام و از اتاق بیرون ز رو سیو کردم توی حافظهی آراوارد لیست تماساش شدم و شماره

 رفتم.

نمیخواستم به خاطر دیر کردنم به چیزی شک کنه ولی مرتب شماره رو توی ذهنم پلی 

 کردم تا یادم بمونه.می

 وقتی بیرون رفتم فیاض توی ماشین نشسته بود.

 یونس در رو برام باز کرد و کنار فیاض نشستم.

 بیا اینم گوشیت. -

از دستم گرفت و سریع بهش نگاه کرد. گفتم نکنه به چیزی شک کرده باشه  گوشی رو

 ولی نه گوشی رو توی کیفش گذاشت و کارتی از کیفش بیرون کشید و مقابلم گرفت.

هشته، هرچه دوست داری بخر به اندازه خرید یه پاساژ وشش هفتادوبیا رمزش شصت -

 پول توش هست.
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 وا لبخندی روی لبم نشست.هخواستم لبخند بزنم ولی بینمی

 کارت رو از دستش گرفتم.

 اسم فیاض بلوچی روی کارت بود .

 چیزی نگفتم و فقط به این فکر کردم که رمز کارت تاریخ تولد خودم و خودش بود.

 سر راه پیش یه مرکز خرید نگه دار خانم خرید داره. -

 چشم آقا، حتماً. -

ن کارت یه پاساژ رو بخرم چرا یه وکیل باتجربه و تونم با ایخرید ... خرید ...!! وقتی می

 قدّر و نخرم ؟

 جلوی یه مرکز خرید بزرگ نگه داشتن.

 کرد و نگاهش به روبرو بود.فیاض اصالً نگاهم نمی

حتی ازش تشکر هم نکردم و بدون حرفی از ماشین پیاده شدم و انگار برای اونم فرقی 

 کرد که خداحافظی نکردم.نمی

 خرید راه افتادم.به سمت مرکز 

دار اینجا سوال تونستم از فروشنده های پولمن آدرس هیچ وکیلی رو نداشتم ولی می

 بپرسم تا کسی رو بهم معرفی کنن.

و یه مقدار ها چرخ خوردم ای و برای وقت گذروندن توی مغازهبی هیچ ذوق و عالقه

خواستم فقط میها و مدلشون چیزی نفهمیدم خرید کردم و اصالً از جنس لباس

 ای برای گشتن امروزم داشته باشم.بهونه
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 توی آخرین مغازه بودم که گوشیم زنگ خورد.

 کرد.اسم فیاض حالم رو بد می

 ناچار بهش جواب دادم :

 یه امروزم نمیذاری به حال خودم باشم ؟ -

ترسم زیاد بخوری سر دلت سنگین شه نتونی به اندازه کافی هوا خوردی می -

 .کنیهضمشون 

 

 آهی کشیدم و گفتم :

 چیه ؟ -

 اونجایی هنوز ؟ -

 بله اونجام هنوز کلی خرید دیگه مونده.-

اوکی فقط خواستم بگم دانیال اومده اونجا کارت تموم شد بهش زنگ بزن با اون  -

 برگرد خونه.

 دانیال کیه ؟ -

 رانندته پرنسسم !! -

 با تمسخر گفت و آه از نهاد من دراومد.

 خواستم به حال خودم باشما !می یه امروز -

 تا هر وقت خواستی باش اما موقع برگشتن با راننده برگرد. -
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 خواستم با راننده برگردم.این شامل برگشتنمم میشه ، نمی -

 مایا !!! -

 وقتی اینجوری تند و هشداردهنده صدام میزنه یعنی نباید روی حرفش حرفی بزنم.

 گردم.باشه، با راننده برمی -

 شمارشو برات میفرستم. کارت تموم شد بهش زنگ بزن.-

 ش انداختم و گذاشتمش توی کیفم.گوشی رو قطع کرد. با حرص نگاهی به صفحه

 یادم اومد شماره آراز رو توی ذهنم سیو کرده بودم و توی گوشیم سیوش نکردم.

 هنوز حفظم بود. سریع سیوش کردم توی گوشی و قید خرید بیشتر رو زدم.

ها آدرس و شماره تماس یه وکیل خوب رو پیدا کنم ره تونستم از یکی از فروشندهباالخ

خواستم باهاش حرف بزنم تا دونستم امروز وقت دیدار کردن میسر نیست. فقط میو می

اونو توی جریانات پیش اومده قرار بدم و اصالً ببینم میتونه باوجود پرونده سنگین 

 ه ؟مامان کاری براش انجام بده یا ن

 ش رو گرفتم و منتظر شدم.شماره

 گوشی رو جواب داد.

 ساله.از صداش مشخص بود یه مرد میان

 من وکیل فروغ زاده هستم، در خدمتتونم. -

 الو ؟ سالم آقای فروغ زاده. -

 سالم ، جانم بفرمایید. -
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 مایا روحی هستم راستش تازه تونستم شمارتون رو از یه فروشنده بگیرم، در مورد یه -

پرونده باید باهاتون حرف بزنم، اما متأسفانه شرایط من توی خونه طوری نیست که 

شاپ یا وقت دیدار برام امکان پذیر باشه اگه مایل باشید طی یک قرار تو کافی

 رستوران...

 سرکار خانم ؟ -

 مکث کردم.

 بله ؟ -

 پذیر نیست منو ببینید اما دارید...فرمودید براتون امکان -

 تونم بیام دفترتون آقای فروغ زاده.اینه من نمی منظورم -

 تونه به همین سادگی بهم اعتماد کنه.گفت نمیمکثش می

 اضافه کردم :

شوهرم برام بپا گذاشته ، موضوع درمورد مامانمه که االنم توی زندانه، شوهرم تمام  -

گمون هارو واسه آزادیش مسدود کرده. شرکت، خونه و هرچی که داشتیم از چنراه

درآورده، بعدم منو مجبور کرده تا زنش بشم ، یعنی مجبور که نه ، گولم زده ، با این 

خواست منو کنه ولی بعد فهمیدم همش یه بازی بوده، میترفند که به مامانم کمک می

 های مامانمو از من بگیره !!تو زندگیش بیاره تا انتقام گذشته

 ؟موضوع درمورد یه خصومت تو گذشته هاست -

 بله. -

 مادرتون االن توی زندانه ؟ -
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 ...بله، بله ، جرمش پرداخت نکردن بدهی سهامدارا و حقوق کارگراست و یه سری -

 تونم ببینمتون ؟کِی می -

 نزدیک بود از خوشحالی پرواز کنم.

گین به من ارتباطی کنین و میآه خدا خیرتون بده فکر کردم االن گوشی رو قطع می -

 خوام آقای فروغی...ازتون کمک مینداره ، من 

 فروغ زاده. -

 چه فرقی داره،  فروغی یا فروغ زاده ؟

 ی حرفام رو به هم متصل کنم و گفتم :مکث کوتاهی کردم تا دوباره رشته

خوام یه جوری هم کمکم کنید تا از شوهرم طالق بگیرم. موقع ازدواجمون حق می -

الً توی دفتر ثبت نشده و همش یه بازی طالق رو گرفته بودم ولی بعد فهمیدم اص

 مسخره بود واسه فریب دادن من.

 تونم ببینمتون ؟ االن کجا هستین ؟خانم نگفتین من کِی و کجا می -

 االن ؟ -

بله االن ، من تازه دارم میرم طرف دفترم، اگه بیرون هستین میتونم قرار مالقات  -

 رو ببینیم.بذارم همین االن همدیگه

 مرکز خرید صدف هستم.من تو  -

 صدف ؟ آها، یکی از دوستان نزدیک بنده اونجا هستن، آقای کاشفی ! -

 دونم شاید االنم از ایشون شماره شما رو گرفته باشم.نمی -
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 شاپ من االن میرسم خدمتتون.اوکی برید تو کافی -

 فرستم. میبینمتون.باشه. مشخصاتمو براتون می -

 

زاده بیاد. مشخصاتم رو کامل براش منتظر شدم تا آقای فروغیه قهوه سفارش دادم و 

 فرستادم. سر روی میز گذاشتم و چشمام رو بستم.

حضور کسی رو کنار میز حس کردم. چیزی روی میز گذاشت. از جا پریدم. پیش 

 خدمت بود که فنجون قهوه رو روی میزم گذاشت و لبخندی زد.

 ممنون. -

 خودم بود که پرسید  :یه پسر تقریبا همسن و سال 

 خواستین ؟ای نمیچیز دیگه -

 نه مرسی. -

 پسر رفت و من همچنان به در خیره بودم. آدمای متفاوتی وارد کافی شاپ میشدن.

چشمام روی هر مرد میانسال شیک پوشی ثابت میموندن که هر بار متوجه میشدن اون 

 نیست.

چشم چرخوندن توی محیط کافی  انتظار مرد خوش پوشی با باالخره بعد از یکساعت

 شاپ ، میزی که من نشسته بودم رو زیر نظر گرفت و یه راست به سمتم اومد.

 ست.زادهفهمیدم آقای فروغ

 سریع مقابلش بلند شدم.
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 لبخند که زد دیگه خیالم راحت شد و از خوشحالی نفسم رو بیرون دادم و گفتم :

 خوشحالم که میبینمتون. -

 حی ؟سرکار خانومِ رو -

 لبخندم شدت بیشتری گرفت.

 زاده.بله. خوش اومدین آقای فروغ -

 ممنونم. بفرمایید بشینید. خیلی منتظرتون گذاشتم عذر میخوام. -

 نه خواهش میکنم. من شمارو تو زحمت انداختم. معذرت میخوام. -

 ی منه. خواهش میکنم.این وظیفه -

صندلی خالی کنارمون گذاشت و نشستم و با لبخند بهش خیره شدم. کیفش رو روی 

 کت خاکستریش رو درآورد و پشت صندلی خودش گذاشت و نشست.

 عینک طبی روی چشماش بود ولی از زیر عینک چشمای خاکستریش رو میدیدم.

 پوست خیلی روشن و براقی داشت و دماغش تقریبا عقابی بود.

 ی سرش هم کچلی داشت که وسط موهای سفیدش جا کرده بود.کاسه

 هاش رو میون هم قفل کرد و بهم خیره شد.دستهاش رو روی میز زد و پنجه

 خب دخترم میخواستی منو ببینی و باهام حرف بزنی. پس بهتره شروع کنیم. -

 نمیخواین چیزی سفارش بدین ؟ -

 حرفاتون خیلی طول میکشه ؟ -

 نمیدونم. شاید. -
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 گفت :سری به معنای تفهیم تکون داد و به صندلی تکیه زد و 

شروع کنین اول از همسرتون بگید. چه جور آدمیه ؟ روابطش با شما چه جوریه و  -

برای ازدواجش چه شرطی با شما گذاشته ؟ بهتره مو به مو همه چیزو برام توضیح 

 .بدین، آز آشناییتون تا زمان ازدواج و گیرافتادن مادرتون توی زندان

میتونم برای دو گوش شنوا که هیچ  سخت بود ولی خوشحال بودم که بعد از مدتها

 ارتباطی با فیاض ندارن و قرار نیست حرفهای منو به اون منتقل بدن حرف میزنم.

ای که با فیاض آشنا شدم که ای کاش . از همون اول اول و لحظهاز همه چیز گفتم

که  ش، از رفتار و کاراش و از تمام چیزهاییی مرموزانههیچوقت آشنا نمیشدم، از عالقه

هایی که بهم میکنه و مرتب میگه طی این مدت زندگی ازش دیدم و فحاشی و توهین

میخواد قصاص مادرم رو از من بگیره، فروغ زاده با دقت به حرفهام گوش میداد، طی 

حرفهامون همون پسره دوباره اومد و سفارش قهوه و کیک فروغ زاده رو گرفت و بعد از 

های من سفارشش رو روی میز گذاشت و رفت زدن ی کوتاه ، میون حرفچند دقیقه

زاده، انقدری که ی فروغی من دست نخورده بود و هم قهوهولی تاپایان حرفها هم قهوه

های فیاض سنگینی میکردن همه رو بیرون ریختم، حرف زدم، گریه روی دلم دشنه

 کردم و در آخر گفتم :

ن آدم زندگی کنم، در واقع این کمکم کنید ازش طالق بگیرم، من نمیتونم با ای -

زندگی نیست، اون منو برده به خونش تا انتقام مادرمو ازم بگیره، هر روز دارم توهین 

میشنوم، شکنجه میشم، خسته شدم، میدونم اون عقده داره، میدونم انقدر آسیب داره 

زی که تنها راه آروم شدنش زجر دادن منه ولی من نمیتونم زیر دستش بمونم تا یه رو

لهم کنه و آروم بگیره. اصال راه فراری ندارم، با کسی مالقات ندارم، مثل یه زندانی با 
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راننده میام بیرون و با راننده برمیگردم، انگار یه مجرم سرسختم که تمام باندهای 

 تروریستی واسه من کار میکنن.

 ی دستمال کاغذی رو طرفم گرفت و گفت :جعبه

 گفتی چند سالشه ؟ -

 ودو سال.یک یا سیوسی -

 ست !؟و یه تاجر معروف و با تجربه -

 دستمالی از توی جعبه برداشتم و سرم رو با تایید تکون دادم.

یه آن تصویر مات کسی رو مقابل نگاهم دیدم و به معنای واقعی سنگوب کردم. نگاه 

 م رو از اون گرفتم و به فروغ زاده دوختم.وحشت زده

 ع بیخ پیدا کرده که بدون نگاه به پشت سرش گفت :از ترس من متوجه شد اوضا

 اینجاست؟ -

 سرم رو به دو طرف تکون دادم.

ش اینجاست، همون که برام بپا گذاشته، داره نگامون میکنه، نه. نه. اما، اما راننده -

 چی و کف دست فیاض گذاشته، فیاض منو میکشه.مطمئنم تا االن همه

 آرامش گفت :دستاش رو مقابلم تکون داد و با 

لند میشم و تو خیلی عادی با من خداحافظی . من االن بآروم باش مایاجان، آروم باش -

ت میگی تورو برسونه خونه. شاید همه راهارو به روت ببنده و میکنی و بعد به راننده

نتونی دوباره با من مالقات کنی اما میتونیم از طریق آقای کاشفی دوستِ عزیزم که 
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سوم این پاساژه با هم در ارتباط باشیم و مدارکی که الزم دارم رو برام ی توی طبقه

 بیاری. اوکی ؟

 

 زاده نگاه میکردم و تند تند آب دهنم رو قورت میدادم.هنوز ترسیده به دانیال و فروغ

ی دو میز از ما قرار داشت و دانیال پشتش نشسته نگاهم مرتب به میزی بود که با فاصله

 زاده نگاه میکرد.به منو فروغو هر از گاهی 

از کِی اونجاست ؟ حتما گزارش کامل رو به فیاض داده !! اوووه کی میتونه داد و 

 های فیاض رو تحمل کنه ؟عربده

 حواست به من هست مایا ؟ -

 با صدای فروغ زاده به خودم اومدم و پریشون گفتم :

 چی ؟ مدارک چی باید بیارم ؟ -

روز دیگه بیا اینجا و برو سراغ کاشفی، اونجا برات پیغام  بهت خبر میدم. فقط سه -

میذارم، کارایی که بهت میگمو انجام میدی و هر چی که الزم داشتم و برام میاری، 

 اوکی ؟

 ست.زادهنامطمئن سرم رو تکون دادم و میدونستم این آخرین دیدار من با فروغ

 باشه. -

 منو در جریان همه چی قرار بده.هر وقت موقعیتت فراهم بود بهم زنگ بزن  -

 باز هم نامطمئن سرم رو تکون دادم.

 باشه. -
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 ش رو با خونسردی و جرعه جرعه سر کشید و آروم گفت :فنجون قهوه

و بلند شو خیلی عادی با من  . چندتا نفس عمیق بکشاتفاق بدی نمیفته، انقدر نترس -

 رفتار کن.

 .دلیل نبوده ای که به جونم افتاده بود بیکاری که گفت رو انجام دادم. ولی دلشور

دستامم میلرزیدن و صدام توی حنجره خفه شد و نفهمیدم با چه دست لرزونی با 

 فروغی خداحافظی کردم که از میز فاصله گرفت.

 حتی به رفتنش نگاه نکردم.

 خواستم چشمم به به دانیال بیفته و نگاهش رو ببینم.نمی

 گذاشتنم میون دست فروغی رو دیده یا نه ؟ اصال صحنه خداحافظی و دست

خدای من ،ببین فیاض باهام چیکار کرده که از یه خداحافظی کردن ساده هم ترس 

 دارم !!

 حتماً دانیال اینو با سند شات و عکس برای فیاض فرستاده.

 .همین که قصد کردم بشینم صدای سروصدایی دلم رو به هم ریخت

ای کنار گوشم بود زاده و دانیال و صدای دیگهه دور فروغها و تجمع همصداها و همهمه

 گفت :که مرتب می

 خانم ؟ خانم ؟ -

 از جا پریدم و به اطرافم نگاه کردم.

 کنه ؟کار میی فیاض نیست ؟ اون اینجا چییونس بود. یونس مگه راننده
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 بیاین بریم آقا بیرون منتظرتونن. -

 من زایید !وای ، فیاض هم که اینجاست ، پس گاو 

 ای برام در نظر گرفته!دونه امشب چه شکنجهخدا می

 با پاهای لرزون قدمی به جلو رفتم.

زاده و دانیال رو گرفته بودن. فروغ زاده نگاهش به من غی دعوای فروچند نفر میونه

 افتاد.

 گرفت.ی لبش گذاشته بود و خون لبش رو میدستمالی هم گوشه

ولی  "متأسفم کاری ازدست من بر نمیاد"گفت داشت با مینگاهش طوری بود که شاید 

 ای بهم نشون داد.لبخندی که به روم زد چیز دیگه

ذاریم ، من تورو از دست این جانیِ تسلیم نشو مایا، ما دوباره با هم قرار مالقات می "

 "رحم نجات میدم بی

 خیال و دوردستی توی ذهنم اومد !ولی چه اوهام خوش

 رفتم.بیرون 

 های تنم لرزیدن..وقتی یونس در ماشین رو باز کرد تا کنار فیاض بشینم کل اندام

 نشستم و به محض بستن در صداش نیمی از وجودم رو برد.

 اینم از گِیم آور شدن نفر بعدی، حاال میخوای بری سراغ کی پرنسسم ؟ "

 

 و گفت :با ترس زل زدم بهش که به سمتم پیچید و صاف زل زد میون چشمام 
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کنی که رفتارمو بد کنی ؟ دنبال وکیل رفتی ؟ فکر چرا مایا ؟ چرا خودت یه کاری می -

 تونی با وکیل گرفتن گناه و جرم مامانتو کم کنی و از زندان بیاریش بیرون ؟کردی می

 خواستم مامانمو بیارم بیرون !نمی -

 ش لب زدم :آب دهنم رو قورت دادم و در مقابل نگاه خیره

 خواستم یکی کمکم کنه تا ازت طالق بگیرم. من خستم فیاض.می -

ش نبض گرفت و رگ کنار پیشونیش لرزید. سریع ازم رو گرفت و یه ضربه به چونه

 ی پنجره ماشین زد.شیشه

 یونس بالفاصله پشت رل نشست و فیاض گفت :

 ریم عمارت.حرکت کن می -

عمارتی که هم پناهگاه من بود و یونس بدون حرف ماشین رو روشن کرد و به سمت 

 گاهم حرکت کرد.هم شکنجه

 به جز پاییدن من کارو زندگی نداری که همش دنبالم میای ؟  -

 ها باهام قهر کرده بود.چیزی نگفت انگار مثل بچه

 چی از جونم میخوای فیاض ؟ -

 جوابم و نداد ،خودم رو به سمتش کشیدم و با بغض گفتم :

میگیری ! دقیقا شدم یه زندانی، یه کسی که انگار خون بهای  چی و ازمداری همه -

 کسی شدم. چرا ؟ چرا بهم نمیگی جرم خودمو مامانم چیه ؟

 پوزخندی زد و باز هم نگاهش به بیرون بود.
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آروم به بازوش زدم نگاهم نکرد، بغضم شدید شده بود و از ترس دلم به هم پیچ 

 خورد.می

 دید نگاهم کرد و با غصه گفتم :وقتی تماس دستم رو روی بازوش 

خوای که همش دنبالمی ؟ طالقم بده تا هر دومون از این وضعیت خالص چی می -

تونیم کنار هم باشیم. هردومون سوهان ای هم من از تو ، نمیبشیم. هم تو از من خسته

 روحِ همیم.

همه شه ، تو قبول کردی به این ازدواج تن بدی پس باید پای بهت گفتم نمی -

 مسئولیتاش وایستی.

شم. به کدوم جرم ؟ بینم، فقط دارم هرروز و هرلحظه شکنجه میمن مسولیتی نمی -

 به کدوم گناه ؟

 مگه نگفتم حق نداری با مردی مالقات کنی ؟ -

. م لرزیدها چونهبا داد بلندی که روم زد یکه خورده چشمام درشت شدن. مثل بچه

 ترس عقب رفتم. دستم از روی بازوش افتاد و با

دادم ش میاین داد زدن بیشتر به خاطر این بود تا ساکتم کنه و بحثی که داشتم ادامه

 خاتمه پیدا کنه.

 به در ماشین چسبیدم و با بغض به بیرون نگاه کردم.

کار کردم ؟ مامان کجاست که ببینه به خودم و زندگیم لعنت فرستادم. من با خودم چی

 ی کردم ؟خاطرش چه حماقت من به

 تر شد :صداش آروم
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تر کنی ! خودت داری بهت گفتم یه کاری نکن که شرایط رو واسه خودت سخت -

تر کنم. واسه چی بهم دروغ گفتی میرینی به اعصابم تا این زندگی رو هر روز برات سگی

دونستم مثل مامان هان ؟ گفتی خرید داری، منم گفتم هرچی دوست داری بخر، نمی

کاریات !! فکر کردی من اینقدر احمقم بازی درمیاری و میری پی کثافت دوروت سیاه

 که از یه بچه رودست بخورم ؟

هیچی نگفتم نگاهش هم نکردم سرم رو به شیشه تکیه دادم و به بیرون خیره شدم و 

 فیاض هم دیگه حرفی نزد.

ا بغض مثل یه گربه وحشی چنگالش رو به گلوم فشرده بود و محکم فشار میداد ت

 هاش توی گلوم فرو برن.پنجه

چشمامو بستم و قطره اشکی از چشمم چکید. لبهام از فشار لرزش و بغض به پایین 

شدن. چشمامو که باز کردم با دیدن قیافه فیاض که سر خم کرده بود و به کشیده می

کرد ترسیدم و جیغ کوتاهی کشیدم که با اخم سرش رو عقب کشید و صورتم نگاه می

 تکیه داد. به صندلی

 ماشین که جلوی عمارت ایستاد سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت عمارت دویدم.

 فیاض با اخطار صدام زد.

کنم که قبل از باز شدن در توسط این دومین باریه که جلوی خودش این کارو می

 شم.راننده خودم پیاده می

ای از دیوار تا در به گوشه توجهی به اخطارش نکردم و زنگ در رو فشار دادم و کز کردم

 باز بشه.

 کرد و جلو می اومد.پیاده شد و مثل میرغضب با چشمای عصبیش نگاهم می
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 تونستم ته شماتتش رو حس کنم.با همون اخمش هم می

 دوون رفتم داخل. در عمارت که باز شد نگاهم رو گرفتم و دوون

 شاهدخت جلوی در ورودی ایستاده بود.

 گفت :ادم و به شاهدخت که لبخند به لب داشت و میدر ورودی رو هل د

 خوش اومدین خانم. -

 اعتنایی نکردم و به سمت اتاقم رفتم.

 با همون لباسای بیرون روی تخت افتادم و پتو رو روی خودم کشیدم.

اینجا تنها جاییه که با آرامش میتونم اشکای بی صدام رو به بالش هدیه کنم ولی انگار 

 م ازم گرفته شده که کمی بعد الی در اتاق باز شد.آرامش این اتاق

خواست برگردم و حتی برنگشتم نگاهش کنم ولی سنگینی نگاهش آزارم میداد. دلم می

 تونستم بهش ناسزا بگم تا کمی دلم آروم بگیره.که میتا جایی

یار اما محال بود ، محال بود با ناسزا گفتن دلم آروم بگیره. من مثل اون نیستم که اخت

 چاک دهنم رو نداشته باشم و در کمال قباحت هر ناسزایی رو به زبون بیارم.

قدر که با شالق حرفاش به جونم افتاده تمام گوشت اون دلم رو سیاه و کبود کرده. اون

 و تنم و قلبم سیاه شده.

گرفتگی کنار رفت و دوباره آرامش و در بسته شد و باالخره سنگینی اون نگاه مثل ماه

 به اتاقم برگشت. نور

 دونم چقدر خوابیدم که با صدای شاهدخت از خواب بیدار شدم.نمی
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 خواین بیاین شام بخورین ؟خانم جان ناهار که نخوردین نمی -

 آلودگی و اثرات گریه روی صدام تاثیر منگی گذاشته بود.دماغم رو باال کشیدم. خواب

 خورم برو بیرون درو هم ببند.نمی -

 حاال چیزی نخوردین، آقا فیاض گفتن بیام صداتون کنم. از صبح تا -

 آقا فیاض گوه خورد برو بیرون گفتم. -

 خواید شامتونو بیارم اینجا ؟می -

 گفتم برو بیرون شاهدخت، چرا نمیفهمی ؟  -

 بیابرو شاهدخت ولش کن. -

ر رو صداش که به گوشم رسید پتو رو تا باالی سرم کشیدم که انگار وارد اتاق شد و د

 ی قطار روی مخم بودن.بست چون قدماش مثل سوته

خوری نخور به جهنم، اصالً کوفت بخور، پاشو با لباس بیرون رو تخت نخواب، نمی -

 پاشو لباساتو عوض کن.

 دهنتو ببند برو بیرون. -

گی ! پاتو از گلیمت دراز نکن که قاطی کنم دیگه اوه حواست باشه چی داری می -

 ها بدم میاد ؟ن کوفتیارو عوض کن ، هنوز نمیدونی من از این عادتتمومه. پاشو او

 به جهنم بلندی گفتم و پتو رو بیشتر روی خودم کشیدم و گفتم :

 خواد حتی یه لحظه هم ببینمت.گورتو گم کن، دلم نمی -

 گوشیت کجاست ؟ -
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 تا اسم گوشیم رو آورد سریع پتو رو کنار زدم و بهش نگاه کردم.

 خوای ؟وشیمو برای چی میگوشی ؟ گ -

 ی آراز رو از توی گوشیش برداشتم. اسم آراز رو به اسم عمهنکنه فهمیده شماره

 سیو کرده بودم. ۲پریگل

یه تاپ سفید ورزشی تنش بود با شلوارک سِتش که تضاد جالبی با پوست تقریبا 

 ش.بود روی اندام ورزشی و ورزیده ش داشت و خوش نشستهسبزه

 ی صورتم مکث چند ثانیه کرد و گفت :نگاهش رو

 تا زمانی که من صالح ندونم دیگه حق نداری گوشی دستت بگیری. -

 چی ؟ -

 پتو رو بیشتر کنار زدم و نیم خیز شدم.

 خوای زندانیم کنی ؟می -

 هرچی اسمشو میذاری بذار، اصالً همون. گوشیت کو ؟ -

 حق نداری با من این کارو بکنی فیاض ! -

ن اومدی خونه اجازه دادم با خیال راحت بخوابی ،یادم رفته چه غلطی کردی فکر نک -

کردم امروز ؟ اگه چیزی بهت نگفتم چون خودم حوصله بحث نداشتم و اال حالیت می

 حس دلسوزی در کار نبوده.

 حق نداری گوشیمو بگیری !! -

 کجاست مایا ؟ -
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 حق نداری... -

 حرفم پرید : محکم و خشدار صداش رو باال برد و توی

 پرسیدم کجاست ؟ -

ی خیره نگاهش کردم که به سمت کیفم که روی صندلی میز توالت بود رفت و با خیره

 غرولند گفت :

گم تو حق کنم تا یاد بگیری اینجا همه چی زوریه ، وقتی یه چیزی میاین کارو می -

شم بشنوم ، نداری رو حرف من حرف بزنی، فقط میگی چشم ، حالیته فقط باید ازت چ

نه حرف اضافه !! قرار گذاشتن با مردای توی خیابون ممنوعه، این استادمه، این 

زنم مایا، زنگ ای ببینم ازت آتیشت میهمکالسیمه، این پسر فامیلمه یا هر خر دیگه

ای که بخوای درمورد زندگیمون پیشش چغلولی کنی بزنی به وکیل یا هر کس دیگه

 کنم هم مامانِ آشغالتو.م خودتو دربدر میروزگارتو سیاه می کنم ، ه

 گوشیم رو از توی کیفم برداشت و نگاهم کرد و با تحکم و استعمار گفت :

خوای بکنی خوای بری یا با کسی قرار داری یا هر کاری میبهت گفته بودم جایی می -

ر تاول به من میگی ، به من ، اگه غیر از این باشه این زندگی رو واسه خودت سخت

 کنی.می

 خوای ببری ؟گو... گوشیمو کجا می -

 مونه تا آدم بشی.پیش من می -

 پتو رو کامل کنار زدم و از تخت پایین رفتم و مقابلش ایستادم.

 بری ؟گوشیمو بده فیاض، گوشیمو کجا می -
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 دستشو عقب کشید و با تمسخر لبخندی زد و به سمت در رفت.

کنی. گوشیمو نیستم که اینجوری باهام رفتار میگوشیمو بده لعنتی، من عروسکت  -

 خوام گاهی اوقات به آقاجونم و عمه هام زنگ بزنم تا باهاشون حرف بزنم.بده، می

 

*** 

از  یکه رمان نوازشم کن رو فقط و فقط بصورت قانون میمتشکر زیاز شما مخاطبان عز

 تیو رضا نیکرد یداریخر روندیکارت به کارت به خانم پ ایباغ استور  تیسا قیطر

 خلق داستان واستون مهمه. یو ساعت ها و روزها وقت گذاشتنش برا سندهینو

و  نیبد انیرمان پا نیا رمجازیانتشار غ یبه چرخه  میکنیخواهش م ستین نطوریا اگر

که  یا جهیرفتار شما تنها نت نیچراکه ا نیرو پرداخت کن زشیناچ ی نهیاالن هز نیهم

 سندهینو یدلزدگ یعنی نیهمراهش هست و ا میو ت سندهیکردن زحمات نو مالیداره پا

نره که شما وقت  ادتونین؛یدار زانیکه شما عز یمطالعه ا یو بطبع مرگ و نابود

ارزان  دیکتاب خوندن و کسب سواد و فرهنگ پس با خر یبرا نیگرانبهاتون رو گذاشت

 کسب فرهنگه! نیکنیکه نم یدزد تنها کار یها تیاز سا گانیدانلود را ایتر 

*** 

کرد در رو باز کرد تا بیرون با همون لبخندی که روی لب داشت و قلبم رو متالشی می

ش رو از در بیرون نکشیده بود که با عصبانیت به سمتش یورش بردم و بره هنوز تنه

 بازوش رو که بین در قرار داشت محکم گاز گرفتم.

تش محکم سرم رو به سمت عقب هل داد تا بازوش ی فیاض بلند شد و با اون دسنعره

 رو از بین دندونام که فشرده بودمش رها کنه.
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به قدری محکم گازش گرفته بودم که از جای دندونام خون اومد و با تعجب بهم نگاه 

 کرد. از درد صورتش کبود شده بود و نگاهش به بازوش افتاد که ازش خون اومد.

 و الیه قرمزی روی انگشتم اومد.دستم رو روی دندونام کشیدم 

 با نفرت تف کردم روی زمین.

 جوری بازوش رو گاز گرفتم.دونم اون همه دیوونگی از کجا دراومد که ایننمی

خودمم تعجب کردم و یه جورایی هم دلم به حالش می سوخت ولی در جواب آزار 

 که چیزی نیست.هاش ایندادن

 : ای از درد گفتبا حرص و صدای لرزیده

 این کارت به خاطر گرفتن گوشیت بود ؟ آره ؟ -

 از صدای بلندش ترسیدم و یه قدم به عقب رفتم.

 انگار تازه متوجه بودم چه کار خطرناکی کردم.

 گفته بود با دم شیر بازی نکنم و من با این کارم نشون دادم که باهاش بازی کردم.

 .ی بلندتری زد. دستام رو روی گوشام گذاشتمنعره

 این کارت به خاطر گوشیت بود ؟ -

سرمو که با تایید تکون دادم چیزی از میون دستش به مقابل پرت شد و صدای برخورد 

 و پخش شدنش به اطراف متوجهم کرد که گوشیم بوده.

 خوبه که به سمت خودم پرتابش نکرده. انگار بهم رحم کرد.

 ر نبود.ای که یک صدمش هم برای فیاض اثرگذای مسخرهواژه "رحم"
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هاش رو مشت کرد و با چشمای به خون نشسته و درشتش زل زد بهم و با نفرت پنجه

 گفت :

 شی وگرنه...برو تو اتاقت تا چند روزم جلوم آفتابی نمی -

 انگشتش رو تکون داد و با تحکم گفت :

 دونی چه بالیی سرت میارم.شو میخودت دیگه بقیه -

 ون بردم و به رفتنش نگاه کردم.رفت به سمت اتاقش. سرمو از در بیر

ی روی میز رو کشید به میز شام که نزدیک شد یک آن با عصبانیت و نعره بلندی سفره

 و هر چی که روی میز بود پخش زمین شدن.

 کرد.چیز نگاه میبیچاره شاهدخت که کناری ایستاده و مغموم به همه

 رد زندگیمون نداشت.ای که هیچ نقشی برای انتقاد و پیشنهادی در موبیننده

گوشیم که ترکید ، اینم از میز شام و یه شیر زخمی که حاال از ترسش باید خودمو توی 

 این اتاق زندانی کنم.

 

*** 

 

طبق چیزی که خواسته بود چند روزی جلوش آفتابی نشدم ناهار و شامم رو با فاصله 

خت برام توی اتاقم خوردم که فیاض میز رو ترک میکرد یا بعضی مواقع شاهدزمانی می

 میاورد.

 بازیمون تقریباً یک هفته زمان برد.این قایم موشک
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هایی فکر ای که منم بیکار ننشستم و با نشستن و کز کردنم توی اتاق به نقشهیک هفته

 کردم تا یه راه و چاره برای زندگیم باشن.می

 م به خونه برنگشت.فیاض خونه نبود امروز از صبح زود بیرون رفت و حتی برای ناهار ه

رسید کارهاش بیرون از خونه زیاد بودن و احتمال داشت تا شبم جور که به نظر میاین

 بر نگرده.

خواستم فکری که از موقع ناهار که از اتاقم بیرون رفتم شاهدخت مشغول کارها بود، می

 صبح به سرم زده رو هر طور شده عملی کنم.

به کاری گرم بشه و کمتر حواسش رو به منو منتظر فرصتی بودم تا شاهدخت سرش 

 تر میشد.موندم انگار حواسش جمعکارام جلب کنه، ولی هرچی بیشتر منتظر می

نشونم. نه حس خوبی به خودش داشتم، نه به این زن فضول رو آخرش سر جاش می

 آقای احمقش.

رو مشغول  ی فیاض رو از روی میز برداشتم و خودمرفتم توی نشیمن نشستم و روزنامه

 خوندنش کردم.

 اومد جلوی چشمم و الکی روی وسایل برق افتاده رو دستمال کشید.

خواست وانمود کنه من مشغول انجام کارام و اصال قصد فضولی ندارم که ببینم مثالً می

 کنی !!کار میتو کجایی یا چی

میاد میگم شاهدخت رو این میزو سیصد بار دستمال کشیدی االن دیگه صداش در  -

کنم برو با خیال راحت به بقیه میگه رنگم رفت ولم کن دیگه، نترس من کاری نمی

 کارات برس.
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 سریع هول کرد و گفت :

 کار به شما دارم ؟کنم چینه خانم من دارم تمیز می -

دونم تو داری تمیزکاری آره خب منم که عین یه احمق اینجا نشستم و اصالً نمی -

 من نداری !!کنی و کاری به کار می

 

 جسارته خانم من همچین منظوری ندارم باور کنین. -

خیله خب پس ول کن اینارو برو یه کار دیگه انجام بده، یه دستی به اتاق منم بکش،  -

 چند روزه تمیزش نکردیا.

 عه وا خانم پریروز تمیزش کردم. -

 اون پریروز بود امروز امروزه، کثیفه، برو تمیزش کن. -

 د و آروم گفت :مخالفتی نکر

 چشم االن میرم. -

 خیال میز شد و باالخره به سمت اتاقم رفت.بی

 از فیاض خبر داری ؟ -

کم ردی از لبخند روی که صدام رو شنید سریع ایستاد و با تعجب نگاهم کرد. کمهمین

 لبش نشست.

و  تا حاال جلوی شاهدخت اسم فیاض رو به زبون نیاوردم، حتماً داره به نرم شدن من

 بهتر شدن ارتباط بینمون فکر می کنه.
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واقعاً جای مغز چی تو سر این زنِ مرموز و مهربونه که تا این حد به آقای بداخالقش 

 وفاداره.

فکر کنم رفتن خارج از شهر یه کار فوری داشتن. به من که چیزی نگفتن اما صبح  -

 زدن.صداشونو شنیدم که داشتن با آقا آراز حرف می

 اینجا بود ؟ مگه آراز -

 نه داشتن تلفنی حرف می زدن. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم :

 باشه برو به کارت برس. -

 با لبخندش پیچید و به سمت اتاقم رفت.

 اجازه دادم چند دقیقه هم بگذره تا مطمئن بشم سرگرم کارشه.

 رو انداختم و بلند شدم.صدای جاروبرقی که از اتاقم اومد، سریع روزنامه

 ش هنوز حفظم بود.شماره

درپی گوش دادم تا صداش توی گوشم های پیش رو گرفتم و به صدای بوقشماره

 بپیچه.

 زدم.کالفه و عصبی پام رو هم به زمین می

 جواب بده دیگه لعنتی. -

 بله ؟ -

 الو آقا آراز ؟ -
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 کمی مکث کرد و بعد گفت :

 بله خودمم، بفرمایید. -

 حالتون خوبه ؟ -

 ، جانم ؟ممنون -

خوام فیاض از این تونم باهاتون حرف بزنم ؟ البته نمیمن مایام ،همسر داییتون ، می -

 مکالمه چیزی بفهمه، االن که پیشتون نیست.

کردم، ولی ای مکث کرد، انگار شوکه شده بود و شاید هم من اینجوری تصور میلحظه

 صداش حسم رو تصدیق کرد که دستپاچه و سریع گفت :

 دایی، حالت خوبه ؟ مشتاق دیدار...پیشم نیست زننه  -

 

 ش سریع گفتم :چشمامو روی هم گذاشتم و در مقابل حرف زدن صمیمانه

 ممنون ،زنگ زدم در مورد شرایط فیاض باهاتون حرف بزنم. -

 خب گوش میدم، جانم ؟ -

 اینجوری ؟ -

 یعنی چی اینجوری ؟ -

 منظورم اینه پشت تلفن حرف بزنیم ؟ -

 ی کرد و گفت :مکث 

 خوای همدیگرو ببینیم ؟می -
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 تونم با کسی حرف بزنم.دونم، آخه من تو عمارت فیاض زندانیم، نمینمی -

 تعجب توی گفتارش نشست.

 یعنی چی ؟ -

دونم یعنی چی فقط خوام در مورد همین باهاتون حرف بزنم. خودمم نمیمنم می -

 ش رو با آزار دادنِ من آروم کنه.دونم فیاض منو آورده اینجا تا روان کثیفمی

دونم گی، صبر کن دختر، تو و فیاض با هم ازدواج کردین، نمیفهمم چی میمن نمی -

 دونم چی شد که یهویی این تصمیمو...چطوری، نمی

مامانمو انداخت زندان منو هم مجبور کرد زنش بشم ،بهم گفت اگه زنش بشم به  -

 ولی اون...کنه تا آزاد بشه مامانم کمک می

وای خدای من، صبرکن، صبرکن، تو به خاطر آزاد شدن مامانت چشم بسته به فیاضی  -

 شناختی بله دادی بعد هم زنش شدی ؟که اصالً نمی

 آروم گفتم :

 بله. -

 کار کردی ؟ پس بگو دایی چرا اون روز اون حرفا رو زد.آخ دختر، تو چی -

 چی گفت مگه ؟ -

 جایی و یه سری از این حرفا. قمار اوناینکه تو به خاطر باختِ -

ی روانیه. اون از مامانم من رو اخالق فیاض شناختی نداشتم، چه میدونستم یه دیوونه -

کنه، جونم به لبم ش چیه که به خاطرش داره منو سالخی میدونم کینهکینه داره ،نمی
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ز دست فیاض خالص خوام آقا آراز، من باید ارسیده، تحمل ندارم ادامه بدم، کمک می

 خوام خودم از فیاض جدا بشم.خوام مامانمم آزاد بشه، فقط میبشم، دیگه حتی نمی

تونه کمکت کنه با خب چرا نمیری سراغ یه وکیل ؟ موضوع رو بهش بگو وکیل می -

کنی این صالحیت خودش و چیزایی که تو از زندگی مشترکتون براش تعریف می

 تونی طالق بگیری.تر میراحتجوری موضوع رو حل کنه، این

تونم با کسی مالقات داشته باشم تا در مورد دونم، ولی من نمیبله اینارو خودم می -

شرایط زندگیم حرف بزنم، فیاض همه چیزمو ازم گرفته، نه حق بیرون رفتن دارم نه 

حق اینکه با کسی حرف بزنم ،حتی گوشیمو هم چند روز پیش ازم گرفت، تو خونه 

ش، از این وضعیت کالفم، دارم دیوونه ت مراقبمه، بیرون از خونه آدمای دیگهشاهدخ

 شم.می

 صورت پوف مانند گفت : آراز کمی مکث کرد و با بیرون دادن نفسش به

 میخوای من بیام اونجا حرف بزنیم ؟ -

 االن ؟ -

 اومد.نگاهی به در اتاقم انداختم. هنوز صدای جاروبرقی می

 جا با هم حرف بزنیم.خوای بیام اونرفته جایی تا شب نمیاد اگه می آره االن، فیاض -

 خب، خب پس شاهدخت چی ؟ -

اونجا خونه داییمه ، تو نگران چی هستی ؟ شاهدخت به این کارها کاری نداره  -

 ،خیالت راحت.

 اما بهش گزارش میده که من با شما... -
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عنوان یه ای و وقتی من بیام بهن خونهدایی به من کاری نداره نگران نباش. تو خانم او -

 زنیم. اوکی ؟شینی و با هم حرف میمیزبان کنارم می

 خیالم راحت شد. انگار حس سبکی میکردم از تماسی که با آراز گرفتم.

اعتماد کردن به آراز میتونست زندگیم رو از این رو به اون رو کنه و هر چه زودتر از شر 

 فیاض راحت بشم.

 ای جواب دادم :سودهبا خیال آ

 بینمت.باشه پس می -

 گوشی تلفن رو که گذاشتم صدای جاروبرقی هم قطع شد.

سریع سر جای قبل نشستم و روزنامه رو مقابلم باز کردم و یه جوری با دقت به روزنامه 

 زل زدم که انگار اصالً از جام تکون نخوردم.

اومد و جاروبرقی رو به اتاقی که از گوشه چشم حواسم بود که شاهدخت از اتاقم بیرون 

وسایل درونش بود برد. بعد هم به آشپزخونه رفت و کمی بعد با یه لیوان چای و کیک 

 به طرفم اومد و گفت :

 خانم ، اتاقتونم تمیز کردم، بفرمایید اینم از عصرونتون. -

 هوا به روی محبتش لبخندی زدم.بی

عنوان دوست و همدم توی این خونه بهکاش فضول نبود اون وقت تنها کسی بود که 

 کردم.روش حساب بازی می

 ممنون شاهدخت. -

 که ازش تشکر کردم لبخند گرمی زد و گفت :از این
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نوش جانتون. کاری داشتید صدام بزنید میرم لیست اقالم مورد نیاز آشپزخونه رو  -

 شون کنن.ها تهیهبنویسم که بچه

 باشه برو. -

 

کشی کنم با چای و کیک و روزنامه خوندن سعی داشتم هم وقتشاهدخت رفت و منم 

 دارم. م رو خاموش نگهو هم اضطراب و دلهره

 زمان زیادی نگذشت و خیلی زودتر از انتظار من زنگ در به صدا دراومد.

اف خبر بود به سمت افدونستم مهمان پشت درِ خونه کیه ولی شاهدخت که بیمی

 رفت و با دیدن آراز گفت :

 سالم آقا آراز خوش اومدین، بفرمایید داخل. -

 ی اف اف زد و برگشت رو به من گفت :دکمه

 آقا آراز اومدن خانم. -

 بلند شدم و قبل از اومدن آراز رفتم توی اتاقم.

 شاهدخت سعی داشت با گفتن این جمله، به من بفهمونه که یعتی

اش اومدی که جلوی خواهرزادهپاشو لباساتو عوض کن اگه آقا با این ظاهر ببیندت  "

 "ستخونت ریخته

 م که آراز منو با این تاپ و شلوارک کوتاه ببینه !!انگار خودم از خدا خواسته

رسید که لباس مرتبی پوشیدم. صدای حرف زدن آراز با شاهدخت به گوشم می

 شاهدخت بهش گفت :
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 آقا خونه نیستن. -

 آراز هم در جوابش با پررویی گفت :

 ونم خونه نیست اومدم خونه داییم مشکلیه ؟دمی -

 از نوع حرف زدن و رُک بودنش خوشم اومد و با جوابی که به شاهدخت داد حال کردم.

 شاهدخت : نه چه مشکلی ! خیلی هم خوش اومدین.

 دایی نیست ؟زن -

شور داییتو ببرن با این کنه واسه خودش !+ مردهدایی میاینو ببین چه زن دایی زن

 که به من داده ! لقبی

 دخت جواب داد : شاه

 کنم خانمم میان.بله هستن شما بشینین تا من ازتون پذیرایی می -

 "خوای بری به فیاض گزارش بدی چاقال خانم ؟شاید می"

 باالخره از اتاق بیرون رفتم.

 با هر قدمم دلهره و استرس بهم غلبه میکرد.

قسمتی که من نشسته بودم و روزنامه آراز درست سر جای من نشسته بود، همون 

 خوندم.می

 روزنامه هم میون دستش بود.

 شم.متوجه شد که دارم بهش نزدیک می
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توجه نشون دادن خودش به من ثابت کنه که حواسش یه جورایی سعی داشت با بی

 نیست.

 بهش نزدیک شدم.

 سالم. -

 نگاهم کرد و روزنامه رو روی میز گذاشت و سریع بلند شد.

ای مات شد توی صورتم و ابروهاش رو با شگفتی باال داد و با مکث اهش لحظهنگ

 کوتاهی لبخند زد.

 سالم باالخره تونستم ببینمت مایاخانم. -

 جلو اومد و دستشو به سمتم دراز کرد.

 چطوری زندایی. -

 دایی گفتنش پنهان کردم و بالطبع دستم رو میون دستش گذاشتم.حرصم رو با زن

 ممنون. -

 بینمت.خوشحالم که می -

 ولی من خوشحال نبودم.

ها و نزدیکای فیاض بیزارم و االن مجبور شدم که با تو قرار بذارم تا درمورد من از آدم

 اتفاقات زندگیم و گفتنشون ریسک کنم.

لبخند اجباری زدم و دستم رو بیرون کشیدم و مثل یه میزبان دعوتش کردم به 

 وی اون خونه بشدت بدم می اومد.نشستن. کاری که از انجامش ت
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 بفرمایید بنشینید. -

 ای نشستم.نشست و منم با فاصله از اون روی مبل دیگه

 کرد.بست ویرون میش آدم رو از پاینگاه خیره

نگاهش نه جنس نگاه فیاض رو داشت نه جنس هیزی، فقط زیادی مشتاق و کنجکاو 

 بود.

 زیر نگاهش لب باز کردم.

 ین تا باهاتون حرف بزنم.ممنون که اومد -

 خواهش میکنم. خدا کنه بتونم کمکت کنم و اسباب مفیدی باشم برات. -

اومد پسر بدی خندی زدم. حرف زدن شیرینش یه حالت خاصی داشت. بهش نمیتلخ

باشه اما امکان اینکه چند تا دوست دختر همزمان داشته باشه بعید نبود. از اوناست که 

 و هم میشکافه.با یه نگاه حتی درونت

ای که دخترها ی خیلی خاصی داشت. جذبهسن و سالش از فیاض کمتر بود و جذبه

 ی خاصش غش و ضعف میرن.برای چهره

 تیپشم کامال امروزی و شیک بود.

 .گراندش هم که جای خود داشتبک

صورتش شیو شده و بدون ریش بود و چشمای سیاه و نگاهش که براق میشد اصال 

 گر چشمای منفور فیاض بود که دلم رو میلرزوند.نبود، بلکه تداعیشبیه اون 

 هاش گذاشت و کمی به جلو خم شد.ای و خوش فرم دستاش رو روی رونساعد عضله



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

271 
 

ی ارغوانیش بیرون زده بودن چشمم به ساعد دستاش افتاد که از زیر پیرهن چهارخونه

 و دلبری میکردن.

 بهت بکنم ؟خب تعریف کن. من چه کمکی میتونم  -

 نگاهم رو به چشماش دوختم.

 ی فیاض چی میدونین ؟در مورد گذشته -

 ی خیره بهم زل زد.هاش رو جلوی لبهاش گرفت و خیرهپنجه

 وقتی سکوتش بقدری کافی کشدار شد کالفه گفتم :

 اینجوری میخواین کمکم کنین ؟ -

 بذار اول من یه سوال از تو بپرسم. -

 ت :سرم رو تکون دادم که گف

 تو حرفات گفتی فیاض تورو آورده اینجا تا انتقام مادرتو ازت بگیره، مادرت کیه ؟ -

 ی فیاض شنیدین ؟پریوش، پریوشِ ابراهیمی، این اسمو تو گذشته -

 

یه آن چشماش رو بست و دستاش رو مستاصالنه پشت گردنش در هم گره زد و آروم 

 گفت :

فوبیا گرفتم. از هر چی پریوشه بدم میاد، خیلی، انقدر شنیدمش که به این اسم  -

نمیدونم چرا، فقط میدونم این زن روانِ داییمو سرویس کرده. منم به همین خاطر ازش 

 متنفرم.
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ی فیاض، مسلمه پشت فیاض رو به من نمیده و توی این طرف مقابلم کسیه از خانواده

 زمینه با اون همدست میشه.

 : کالفه و ناامید نگاهش کردم و گفتم

 پس من چی ؟ گناه من چیه این وسط ؟ -

 تو دختر پریوشی. -

 مامانم باهاش چیکار کرده ؟ -

کاری که روح و جسمشو از هم پاشیده. کاری که فیاض دیگه هیچوقت فیاض سابق  -

 نشده.

 چشمام رو بستم و کالفه گفتم :

وام بدونم گناه یه نفر به من واقعیتو بگه. بگه و منو از این سردرگمی نجات بده. میخ -

 مامانم چیه که فیاض دیوونه شده !

 آقا آراز ؟ -

شاهدخت بود که یهو سر از محفل ما درآورد و هر دو بطرفش برگشتیم که شاهدخت 

 رو به آراز گفت :

 آقا فیاض زنگ زدن اطالع دادن همین االن برید شرکت. -

 :آراز که از برخورد محکم شاهدخت جا خورده بود با تعجب پرسید 

 تو بهش گزارش دادی شاهدخت ؟ در مورد منم ؟ -
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و گزارش ندادم. آقا االن زنگ زدن در مورد خانم پرسیدن منم گفتم مهمان من چیزی -

 دارن و آقا آراز اومدن.

 باشه، باشه توضیح نده، برو به کارت برس. -

برد و با عصبانیت از جا بلند شد و چنگش رو البه الی موهای پرپشت و خرماییش فرو 

 خیره شد بهم.

 چیزی نگفت تا شاهدخت به آشپزخونه برگشت.

 وقتی رفت ،آروم گفت :

 و ببینیم؟امکانش هست بازم هم -

اومد ولی اینبار من بودم که جا خوردم، نمیدونم شاید این جمله عجیب بنظر نمی

 گفتنش خیلی عجیب بود.

 منتظر جوابی از من نشد و خودش جواب داد :

 کنم کِی و کجا !بینیم، به زودی خبرت میهمدیگرو می -

 اگه فیاض بفهمه چی ؟  -

 کنم مایا نگران نباش.گم، بهت کمک میمن چیزی به فیاض نمی -

 لبخندی روی لبم آوردم و با استرس لبخند زدم.

 جلو اومد و دستش رو برای خداحافظی به سمتم دراز کرد و بعد رفت.

 پشت سرش حرکت کردم و صدا زدم :

 شاهدخت ؟ -
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 شاهدخت که از آشپزخونه بیرون اومد محکم گفتم :

 آقا آراز رو تا دمِ در همراهی کن. -

 آراز نگاهی بهم کرد و با لبخند مبهمی گفت :

 نیازی نیست خودم میرم، ممنونم شما هم بفرمایید. -

شاهدخت سریع نگاهم کرد. از تحکم رفتارم حساب کار دستش اومد که چقدر از 

 انیم.دستش عصب

که آراز در رو بست دستام و روی سینه زدم و به دیوار تکیه دادم و خیره شدم  وقتی

داد و قبل از شروع من با لکنت و بهش که دستاش رو با استرس میون هم پیچ می

 من گفت :من

 من چیزی به آقا فیاض نگفتم خانم، ولی دیدم که شما به آقا آراز زنگ زدین. -

شه تا این حد ده باال دادم. این زن رو دست کم گرفته بودم. مگه میابروهام رو یکه خور

 خِبره و زیرک ؟!

به خدا من نگفتم ،خودشون زنگ زدن حال و اوضاع شما و خونه رو پرسیدن که  -

 گفتم آقا آراز اومدن.

 بعدم گفتی من بهش زنگ زدم بیاد. -

 که طفره بره آروم گفت :سرش رو پایین انداخت و بدون این

 بله. -

خجالت بکش شاهدخت، واقعاً خجالت بکش، تا حاال فکر کردی اگه عزیز خودت تو  -

ای زندگی کنی ؟ تونستی با همچین دیوونهاین شرایط بود، یا اصالً اگه خودت بودی می
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من نیاز به کمک دارم، یکی باید باشه که منو از دست فیاضِ احمق نجات بده، اگه 

کشی تا ببینی گردن کیه ؟ گردن تو که عین موش سرک می بالیی سرم بیاره خونِ من

 کنم که بری به اون روانی گزارش بدی و بندازیش به جونِ من ؟من کجام یا چیکار می

 آقا فیاض بهتون آسیبی نمیزنه خانم، کافیه فقط درکش کنین و به جای... -

 له کرده ؟آسیب نمیزنه که ذهن و جسم و روح و شخصیت و غرورمو زیر پاهاش  -

 گم.خانم به آقا محبت کنید، اون آدم خوبیه به خدا راست می -

 گمشو برو از جلوی چشمام. -

 خانم... -

خوام ببینمت، اگه فیاض بالیی سرم بیاره یا اذیتم کنه به گمشو برو لعنتی، برو نمی -

 گیرم.خدا قسم شاهدخت، آسایشتو ازت می

 هاش به سمت اتاقِ ته عمارت رفت.زد زیر گریه و با گرفتن دستش جلوی لب

 که مکان استراحت خودش بود.همون جایی

 

 رفتم توی اتاقم نشستم و منتظر شدم تا ببینم فیاض اینبار چه خوابی برام دیده !!

 دیگه عادت کرده بودم به خشمش، به اینکه فیاض بیاد و به بدترین حالت تنبیهم کنه.

 ل زدم.سرم رو بین دستام گرفتم و به زمین ز

 ها گذشتن و هنوز خبری از فیاض نبود.ساعت

 ای از پشت در گفت :شاهدخت به در زد و با صدای گرفته
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 شامتونو بیارم تو اتاق یا میاین سر میز ؟ -

 خورم فقط برو.چیزی نمی -

حرفی نزد و مثل همیشه کلید نکرد روی غذا خوردن یا نخوردنم. انگار اونم مثل فیاض 

 کرد.کردیم باهام قهر میشد یا بحث میمیکه وقتی دلخور 

 رفت.تاک ساعت روی اعصابم راه میتیک

رفت و هیچ کاری نبود تا با مشغول کردن خودم ، استرس و ترسم رو از م سر میحوصله

 رویارویی با فیاض دور کنم.

 چشمم به جعبه لوازم آرایشی بزرگم روی میز توالت افتاد.

 دونم...کِی بود ؟ نمی آخرین باری که آرایش کردم

 اصالً یادم نمیاد !!

 کردن.توی جعبه آرایشی خودم چه رنگای زیبایی دلربایی می

 بلند شدم و مقابل آینه ایستادم.

 جعبه رو باز کردم.

 پکیج زیباشون دلم رو به بازی گرفت.

تاک ساعت و تونستم انجام بدم تا با سرگرم کردن خودم تیکحداقل کاری بود که می

 گذر کُند زمان رو فراموش کنم.

و رو دادم و در آخر هم رژ لب  هام رو کمی رنگخط چشم زدم ، ریمل زدم و بعد گونه

 به لبهام مالیدم.
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 ی این کارها رو با دقت و ظرافت خاصی انجام می دادم.همه

 گرفت.م فرمان میهای طوالنی و دستای لرزونی که از بطن ترسیدههمراه با مکث

 ای که در انتظارش سخت گذشت ، فرارسید.ه اون لحظهباالخر

 صدای حرف زدن فیاض از توی راهرو به گوشم می اومد.

 چشمم به ساعت افتاد ،ساعت دوازده شب بود.

 جا جلوی آینه ایستادم و تکون نخوردم.از ترس همون

 صداش شبیه داد زدن بود :

کار داشتی ؟ اصالً چرا ش تو چیتو غلط کردی، بهت گفته بودم پیگیر این موضوع نبا -

گم یا نه ؟ فهمی چی میخوام چیزی بشنوم، میبه من نگفتی ؟ باشه ... باشه، االنم نمی

 این لعنتی رو قطع کن حوصله شنیدن حرفی ندارم.

 مکث کرد فکر کردم قطع کرد ولی دوباره با صدای بلندی داد زد :

 خفه شو، خفه شو دهنتو ببند. -

باز شد و همون لحظه گوشی رو از کنار گوشش پایین آورد و با  در اتاقم محکم

 چشمایی که ریز و تنگ شده بودن بهم زل زد.

خدا لعنتت کنه شاهدخت، این آش رو تو پختی. حاال بیا این مرد خشمگین رو آروم 

 کن.

دادن و قرمز نگاهش مات شد ، متحیر شد و چشماش هر لحظه تغییر رنگ می

 شدن.می
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م آروم پایین رفتن، از روی لبم روی لباسم افتادن که پیرهن سبز فسفری چشماش آرو

های مشکی طرح داده شده و زیرش هم ساپورت جذب ش با پولکتنم بود و روی سینه

 مشکی تنم بود.

 های کمد بودن.ترین لباسهمون لباسایی که مقابل آراز پوشیده بودم و پوشیده

 وجه نشدم.جلو اومد و زیر لب چیزی گفت که مت

 کرد.اون کلمه زیر لبی رو مرتب تکرار می

نشنیدم، نشنیدم تا با فاصله کمی ایستاد و متوجه شدم تمام این مدت داشته اسم 

 کرده.مادرم رو زمزمه می

 ."پریوش" 

 

 های خشم بود.نگاهش پر از شراره

 م نگاه میکرد.شده ناباورانه به ظاهرم و صورت آرایش

 بودی جلوی آراز ؟اینا رو پوشیده  -

 اومد.از ترس لبهام بهم چفت شده بودن و صدام در نمی

 تری تو کمد نبود. تمام لباسای خودمم که آتیش زدی !لباس پوشیده -

 ابروهاش رو باال داد و پوزخند زد.

 خوشگل کردی !! اینکارها واسه اونه ؟ -

 منظورش رو نفهمیدم. اون یعنی آراز ؟
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 خوشگل کنم ؟من چرا باید برای اون 

شو از کی داشتی ؟ از همون روزی که اومده بود اینجا ؟ تا چشم منو دور دیدی شماره -

 سریع ازش شماره گرفتی ؟

 طور نیست فیاض.نه ، نه این -

 کیف و گوشیشو انداخت روی زمین و با عصبانیت داد زد :

گیره ولی مثل یگی نزدیکم نشو عوقم مکنی میطور نیست ؟ منو از خود دور میاین -

 رسی تا بهتر حال بدی ؟مامانت واسه مردای دیگه به خودت می

 یورش آورد به طرفم. سریع گفتم :

 کنی من...فیاض به خدا اشتباه می -

 م نفسم بند رفت و به عقب هلم داد.زد تخت سینه

 چرا بهش زنگ زدی ؟ -

حالت ترسناکی به زد همه برجسته شده بودن و های صورتش از دادهایی که میرگ

 صورتش دادن.

زمان با صدای ریختن مشتش رو توی آینه میز توالتم زد و آینه خرد شد و هم

 هاش روی زمین فیاض عربده زد :شیشه

خواستی با اون باشی ؟ چرا بهش زنگ زدی کثافت ؟ کِی ازش شماره گرفتی ؟ می -

 خوابم ؟ش میتونه باهام بخوابه به جاش با خواهرزادهگفتی شوهرم نمی

 با گریه داد زدم.
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 نه احمق، نه چرا نمیذاری حرف بزنم ؟ -

 ش فشرد و گفت :جست زد و فکم و لبهام رو میون پنجه

خواستی با آراز باشی ؟ یه روز من حرف چی بزنی ؟ حرف نزن کثافتِ آشغال، می -

 هایی از خودت رو کردی.بازیخونه نبودم ،فقط یه روز، ببین چه هرزه

 م لب جنبیدم :الی فک اسیر شدهاز 

 خواستم کمکم کنه تا...شو از تو گوشیت برداشتم ،میهرزه تویی، من شماره -

 تا بهت حال بده ؟ -

 با گریه گفتم :

 نه، نه، نه. -

خوابم رفتی بهش گفتی تا اون بهت برسه ؟ گفتی تواناییش چون من باهات نمی -

زنها فراریه یا دلش نگیره حتی با زن خودش  خیلی بیشتر از منه، مثل من نیست که از

 بخوابه ؟

 فیاض... -

 تر فشار داد و دندون ردی هم سابید و غرید :فکم رو محکم

خوای حرف نزن اسم منو به زبونت نیار، همین امشب حقتو کف دستت میذارم. می -

الس  هرز بپری ؟ فکر کردی منم بابای احمقتم که اجازه بدم زیر چشم خودم با بقیه

بزنی و حال کنی، منم عین ماست وایستم نگات کنم، بعدم نون یه هرزه رو بدم تا 

 انرژی بیشتری بگیره واسه کثافت کاریاش ؟!

 داشت.تقال کردم و زدم زیر گریه. دستش رو از روی فکم و لبهام که فشرده بود بر نمی



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

281 
 

 با نفرت کنار گوشم گفت :

به  هیچوقت هوس خوابیدن با مردای دیگهدم که امشب یه جوری بهت حال می -

 سرت نزنه.

 پرتم کرد به عقب، تا فکم آزاد شد، جیغ زدم :

ی شرف ؟ من رفتم به خواهرزادهخوای بیی روانی، چی از جونم میدیوونه، دیوونه -

کشه ،یکی بیاد منو از دستش نجات بده ، ت داره منو میاحمقت گفتم دایی دیوونه

 کنی ؟کار میکن ، ولم کن چی فیاض ، فیاض ولم

مگه حال نمیخوای ؟ مگه واسه این چیزها خوشگل موشگل نکردی تا آرازو به دست  -

 بیاری ؟

 دستم رو کشید به سمت تخت و هلم داد روی تخت و با عصبانیت گفت :

تونه کارتو راه گیره باهات بخوابم ولی کلی وسیله هست که میخودم که دلم نمی -

 هوس مردای دیگه به سرت نزنه، با اینا چطوری ؟ هوم ؟ بندازه تا 

 انگشتای دستش رو نشونم داد و لرز به تنم انداخت.

 تونیم اول اینا رو امتحان کنیم. اگه چیز بیشتری خواستی بعد برات میخرم. می -

 لرزیدم و خودم رو به عقب کشیدم.مثل بید می

خواستم آرازو در کنی ، به خدا من میمیفیاض دیوونه بازی نکن، داری اشتباه  -

 جریان کارات و رفتارات بذارم.

زنی ؟ یک کلمه از اینجا بیرون مگه نگفتم حرف زندگی شخصیمون رو با کسی نمی -

 کنم ! گفتم یا نه ؟درز بشه روزگارتو سیاه می
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 : دستش پیش اومد تا پیرهنم رو از تنم دربیاره. به گریه افتادم و با ناله گفتم

زنم، به کس زنگ نمیفیاض باشه، باشه غلط کردم ، به جون آقاجون دیگه به هیچ -

کسی نمیگم فیاض، المصب برو سراغ مامانم، اگه اون آزارت داده برو از خودش تقاص 

 کار به من داری ؟بگیر چی

 

 پیرهنم رو رها کرد و با عصبانیت توی چشمام زل زد و گفت :

 ته که اینجوری هار شدی پیش مردای دیگه کرم میریزی.خون همون کثافت تو رگا -

حواسی من استفاده کرد و کمر ساپورتم رو گرفت و تا روی زانوم نفهمیدم چطور و از بی

 پایین کشیدش. جیغ زدم :

فیاض ، فیاض نکن بی مروت، منو به وحشت ننداز، من اولین بارمه ، اینجوری نه،  -

 میترسم.

 گفت :با تمسخر پوزخندی زد و 

 خارید واسه جا دادنش تو تنت.اگه قبال این کارو نکردی که مثل پریوش تنت نمی -

 جیغ زدم و پاهام رو جمع کردم و با دستم لباس زیرم رو گرفتم.

ترسم فیاض، به خدا اینکارو نکردم، من دخترم تا حاال هیچ مردی بهم دست من می -

دم، اما مثل تمام ی با خودت انجامش مینزده ، ببین، ببین منو، من زنتم هر وقت بخوا

 کنن.زن و شوهرای دیگه که شب زفافشونو تجربه می

خواست انجام صورتش رو گرفتم تا به چشمام نگاه کنه و گمراهش کنم از کاری که می

 بده ولی صورتش رو عقب کشید.
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گمراهی  نفرتش انقدر از منو مادرم زیاد بود که گوشش بدهکار حرفام نبودم. اصالً قصد

 قدر جدی بود که با خشم نیشخندی زد و جواب داد :نداشت و این

شب زفاف !؟ هه ! تو هم مثل مادرت زمین فوتبال شدی از بس پا خوردی، از شب  -

خواستی باهاش حال ام که میها ؟ من چندمی امزنی ؟! من چندمیزفاف حرف می

گفت تو ناتوانی جنسی داری میکرد ؟ بهش جوری باباتو خر میکنی ؟ مامانتم این

تونی منو ارضا کنی واسه همینم با مردای دیگه رابطه دارم ؟ یا تو خلوتشون قربون نمی

گفت تا رفت، بعد واسه خوب جلوه دادن خودش جلوی بقیه اینارو میش میصدقه

 گناهشو کم کنه ؟

و گفته باشه ؟ موهای تنم سیخ شدن. مگه میشه مامانم در مورد بابام این خزعبالت ر

 دستام از دور لباس زیرم شل شدن و هاج و واج به فیاض نگاه کردم.

تونم تو هم به آراز اینا رو گفتی که من ناتوانی دارم ؟ فکر کردی من بلد نیستم یا نمی -

از پست بربیام ؟ چرا نتونم ؟ درسته آدمِ قابل داری نیستی که باهات رابطه داشته باشم 

 زنمو ارضا کنم تا نره به بقیه حال بده.تونم که ولی می

کرد و انگار معلق مونده بودم توی حس پوچی و گیج و منگی یه لحظه هم رهام نمی

 آسمون تاریک و طوفانی.

 چشماش دریای خون بودن و حس کردم چیزی از روی رون پاهام کنده شد.

 کشیده شده.نگاهم که پایین رفت لباس زیرم رو دیدم که تا روی زانوهام پایین 

 با وحشت به ساعد دست فیاض چسبیدم و التماس کردم :

ترسم، فیاض باشه، باشه انجامش میدیم ،هر طور که تو بخوای، من رابطه اولمه می  -

 بذار یه ذره آروم بشیم بعد.
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 دستهای لرزونم رو نشونش دادم و گفتم :

کنه، اونم وحشت نمی ببین چقدر وحشت کردم، آدمی که قبالً رابطه داشته باشه که -

 بدم. و توضیحاز شوهرش ! بیا بشین اول آروم شو تا من برات همه چی

انگشتاشو توی بدنم کرد، جیغ زدم و سرمو تنمو تند تند به طرفین تکون میدادم. یه 

لحظه عقب کشید، فکر کردم میخواد تمومش کنه اما تا نگاهش کردم برق شهوتو توی 

 به روم نیشخندی زد و گفت : چشماش دیدم ولی با نفرت

 من یه مرد کاملم. مشکلی ندارمانا دوست دارم با اینا زنمو ارضا کنم. -

ی انگشتاش به ضرب توی بدنم برق از سرم پرید و جیغ بلندی از درد با فرورفتنِ دوباره

 زدم.

 فیااااااض....... -

 دنم فرو رفت.ی آهنیِ داغ که توی بمثل یه سیخ برنده و تیز بود یا یه میله

درد به مغز استخونم رسید و اون با نامردی و نگاهش به صورتم چرخشی به انگشتاش 

 داد و بیشتر فرو کرد که باز هم جیغ زدم و پاهام رو به هم چسبوندم.

م گذاشت تا کمرم روی تخت نیشگونی از رون پاهام گرفت و دستش رو روی سینه

 بیفته.

اهام رو چفت کردم به هم، انگشتاش رو با سرعت و جیغ زدم و تنم رو عقب کشیدم. پ

 داد.فشار توی بدنم تکون می

 کرد مهارم کنه و تقال هام رو باز نگه داره.با اون دستشم سعی می
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ای که جنگیدم برای داشتهکردم که رهام کنه فقط داشتم میدیگه التماسش نمی

ش چیز گرمی بین پاهام رحمانهدونستم از دستم رفته، چون با حرکت سخت و بیمی

 ترین عملش همه چیزمو ازم گرفت.ریخت و فهمیدم اون نامرد با وحشیانه

قدر تونستم دیگه به چشمای نفرت بارش نگاه کنم، اینچرخید، نمیسرم به دوران می

 تقال کرده بودم که قدرتی تو تنم باقی نمونده بود.

 جون کمرم روی تخت افتاد.حال و بیبی

از درد سِر شده بود که حتی حرکت انگشتش رو دیگه توی بدنم حس  بین پاهام

 کردم.نمی

چشمای گریونم رو بستم و نفسم که از شدت تقالهام با سرعت و صدا از بین لبهام و 

 شد اونو به توهم واداشت که با لحن پست فطرتی لب زد :بینیم خارج می

 ارم...جوری دکنی آره ؟ خوشت میاد که اینداری حال می -

یه آن نطقش بسته شد و دستش از حرکت ایستاد و انگار میخ و منجمد شد که حتی 

 رسید.صدای نفسش به گوشم نمی

ش افتاد که به پایین و بین الی چشمم رو کمی باز کردم و نگاهم به نگاه یکه خورده

 پاهام خیره بود.

 

 کاش قدرتش رو داشتم تا توی صورتش بزنم و بگم :

گفتی من با مردهای زیادی خوابیدم پس این از شرمندگی بمیر، تویی که میحاال برو  -

خونی که از بدنم رفته عالمت چیه ؟ مگه نه دخترانگیم توسط انگشتای کثیفت گرفته 
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گری، با غارت، با چیزی به اسم لذت دادن اما احساس شده ؟ با درد، با وحشی

 انگیزی که تمام غرورم رو ویرون کردنفرت

خواست قدرتش رو داشتم، اما نداشتم، چون نایی توی بدنم نمونده بود و فقط میدلم 

 کردم.نگاهش می

 ی عزیزم رو ازم گرفت.های وجودم نداشتم. غنچهحتی اشکی برای ریختن گلبرگ

 دخترانگی که افتخارم بود اما این حیوون...

 

باشته کردم تا سر بلند نگاهم کرد، آب دهنم رو جمع کردم و تمام قدرتم رو توی تنم ان

 کنم و توی صورتش تف کنم.

ی آشغالی هم خودتی ، اگه یه بار دیگه، یه بار دیگه بهم حاال برو بمیر، کثافتِ هرزه -

زنم. حساب داری برو از مامانم توهین کنی این منم که توهینتو محکم تو دهنت می

 پسش بگیر، کاری به کار من نداشته باش.

م بود رو کنار زدم ، با اخم صورتش رو تمیز کرد و اون یکی دستش که روی سینه

 دستش رو مقابل صورتش گرفت.

انگشتای خونی و قرمزش رو که دید دوباره بهم نگاه کرد. مشت بی جونم رو به بازوش 

 زدم و با جیغ گفتم :

 نگام نکن عوضی، گمشو برو بیرون، برو بیرون کثافت. -

توی کل تنم پیچید. آخی از درد گفتم و با پاهام به پاهام رو کمی تکون دادم و درد 

 پاهاش زدم تا از تخت پایین بره.
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های رفت و حال خیلی بدی از درد و سستی و صحنهپایین رفت، سرم گیج می

 ترسناکی که تجربه کردم داشتم.

 دوباره سرم روی بالش افتاد.

زده و از درد و اسپاسم های خها اسیر بود. همونقدر سرد و یم انگار میون برفپایین تنه

 عضالنی تنم سوزش شدیدی داشت.

 نگاهم تیره و تار شد.

کنه و دیگه مثل قبل نیست تا نطق دیدم که مات و حیرون هنوز داره بهم نگاه می

 وارش رو به سرم بکوبه.طوطی

 قدر آروم که شک داشتم حرفی بزنه.چیزی گفت. اون

 میرم به شاهدخت بگم بیاد. -

 چشمای نیمه بازم دوباره نگاهش کردم. از الی

 کردم هنوز از بدنم خون میاد.اون عوضی منو له کرد، منو کشت، حس می

 ی تنم حس منزجرکننده ای بهم دست داده بود.زدهگرمای خون میون سرمای یخ

شد تا پتکی به مغزم بزنه که چشمام بسته شدن و حس درد هر لحظه بیشتر گواه می

 زم رفته.بفهمم چی به رو

 صدای باز و بسته شدن در اومد.

 تر شد.حسِ درد غالب

 با افسوس به شب زفافم فکر کردم.
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 ترین شب زندگیم شد.شبی که برای من منفورترین و دردناک

 دست های پست و نامرد شوهرم احساس و غرور و طراوت دخترانگیم رو ساقط کردن.

کم به عمق م شد. اشک بعدی و کمهای چشمم فوران زد و بین موهام گاشک از گوشه

 فاجعه پی بردم و هق زدم و درد بیشتری توی تنم راه گرفت.

 شدن.هام بیشتر میکرد و گریهطاقتم میقدری زیاد بود که بیسوزش اندام تناسلیمم به

 کاش مامانم اینجا بود، نه، نه به اونم دیگه نیازی ندارم !!

کار دونم چیی اونه که من نمیبرگرفته از گذشتهها و خشم و خشونت تمام این نفرت

 گیر من شده.کرده و گناهش چقدر بزرگ بوده که دامن

 بار خارج بشم.بلند شدم تا از این حال رقت

گرفتن. اما به زور خودم رو باال تری میبا هر تکون عضالت شکمی و لگنیم درد مهلک

م ون بتونم پاهای کرخت و جون بریدهکشیدم و دستم رو به تاج تخت زدم تا با گرفتن ا

 رو از تخت پایین بذارم.

 لبم رو محکم گاز گرفتم و دستم رو زیر شکمم گذاشتم.

 ی روی تخت نگاه کنم.شدهخواستم به بین پاهام و خون ریختهنمی

قدر شد که اینمن از دیدن خون دخترانگیم هم وحشت داشتم و حالم متأثر می

شوهرم زن شدم، اما نه با لذت ، نه با عشق و نه با شور و  دردناک و رقت بار توسط

ی خودم این کاری کنه تا با اجازهنجوایی که کنار گوشم زمزمه بشه یا احساسم رو دست

 عمل دوطرفه صورت بگیره !!
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ی ناجوانمردانه نداشت و مثل یه دشمن که یهو سر از ای برای این حملهزمینههیچ پیش

و تو رو اسیر بگیره اسیرم کرد و در یه چشم بهم زدن احساسات گاهت دربیاره خیمه

 دار کرد.نابم رو لکه

 ننگ به تو فیاض ... ننگ به تو !!

 

 پام رو که زمین گذاشتم، در اتاق باز شد.

 شاهدخت اولین کسی بود که جلوی نگاهم ظاهر شد.

 زد.نگاهش به بین پاهام افتاد و یهو دست جلوی دهنش گرفت و کِل بلندی 

ای که توی اتاقم پیچید بغض هم به حال از حالتی که به خودش گرفت و صدای مسخره

 دردناکم پیوند زد.

 داد زدم  :

 زنی ؟برو بیرون احمق، واسه کی کل می -

سریع شلوار و لباس زیرم رو باال کشیدم. شاهدخت با خوشحالی و لبخند جلو اومد و 

 گفت :

و آماده می کنم بشینین تو آب االن وان آب گرمخانم جان بذار کمکتون کنم ،  -

 کمرتون رو ماساژ بدم.

 اومد که دستم رو بگیره توجهی به دردم نکردم و خودم رو عقب کشیدم.

گم شو، گم شو عوضی ، به من دست نزن برو بیرون من کمک هیچ کدومتونو  -

 رو سرم بیاره ؟ خوام ، مگه توی عوضی نبودی که بهش گزارش دادی تا بیاد این بالنمی
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م کنه ؟ منو ببین، ببین با دست کثیفش چه بالیی پورهمگه تو بهش نگفتی تا بیاد پاره

 ی خبرنگار.سرم آورده ؟ ببین زنیکه

 به وضعیتم و خونی که بین پاهام دیده بود اشاره کردم.

م رو بدون پوشش و لخت ای پیش پایین تنهکشیدم که ثانیهدیگه حتی خجالت نمی

 ده.دی

خیال به لوالی در تکیه زده و به منو کشید خیلی راحت و بیاونی که باید خجالت می

 کرد.نوای غمناکم گوش می

ای براش رنگ و رخسار شاهدخت پرید. حتماً آقاش در مورد امشب یه تصویرسازی دیگه

ر ی شوهرم رفتم، اونم با چه شوها به حجلهکنه منم شبیه تازه عروسساخته و فکر می

 کنم تا عزیزتر بشم.و لذتی !! و االن دارم برای شوهرم ناز و اداهای درد رو اجرا می

تصویری که توی ذهنش ساخته بود چندان هم براش اهمیتی نداشت چون باالخره من 

 زنِ آقاش شده بودم و شاهدخت از این بابت خوشحال بود.

 دوباره دستش رو جلو آورد و بازوم رو گرفت.

 نزارم جیغ زدم و شروع کردم به زدن توی دست و بازوش. با همون حال

خوام کمکتو، برو بیرون چاقالِ بدردنخور ، خیالت راحت شد ولم کن، ولم کن، نمی -

ی چی داشتی که ایِ بدبخت ؟ عقدهخواستی رسیدی عقدهدیگه ؟ به چیزی که می

هام رفتار کنه خواستی با چغلی کردن پیش فیاض شیرش کنی تا مثل یه حیوون بامی

 ؟

 با شاهدخت درست حرف بزن اون سزاوار این حرفا نیست. -
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 داد. نگاهش کردم و با خشم گفتم :صداش هم آزارم می

 ها نیست ؟سزاوار این حرف -

 بلند شدم و دست شاهدخت رو گرفتم و گفتم :

بهم باشه، من دیگه غلط بکنم با سگای این خونه دم پر بشم یا حرفی بزنم ، امشب  -

شن خودمو ثابت شده همه اینجا مشکل روانی دارن، کافیه من یه چیزی بگم هار می

 خوام تو اتاقم ببینمتون.شین برین بیرون، نمیگیرن ، پس گمگاز می

 شاهدخت مقاومت کرد و ایستاد و گفت :

 خانم بذار من کمکتون کنم شرایطتون خوب نیست. -

 یرون.خوام تو به فکرم باشی برو بمن نمی -

 کردم به سمت در بره.زدم و مجبورش میهلش دادم و با دستم به عقب پسش می

 دونی.بذار شاهدخت بمونه پیشت کمکت کنه، تو چیزی از اینکارها نمی -

زنه که ی خرابم اما حاال داره دم از چیزی میکارهگفت یه همهکه تااالن به من میاین

 کنه ؟!کارها محکوم می نصیب خودش شده و منو به ندونستن این

 خونم به جوش اومد و ناخودآگاه چشمم به چتر بارونی روی آویزِ پشت در افتاد.

ی سیاه چتر رو روی کمد و اون منو دیوونه کرد تا مثل یه دیوونه جیغ بکشم و دسته

 وسایل روی میز توالت و بقیه چیزها بزنم و همه چیز رو درهم بشکنم.

فتا، برید بیرون عوضیا ، برید، شماها آدم نیستید، حیوونین برید بیرون، برید کثا -

 حیوون ، برید بیرون.
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قدر زدم و شکستم و اتاق رو بهم ریختم که متوجه بیرون رفتن فیاض و شاهدخت این

 نشدم و نفهمیدم کِی در بسته شد.

 جا روی زمین نشستم.چتر رو انداختم و همون

و امشب من جنون رو با تمام وجود تجربه کردم  جنونی که از حال بدم نشأت گرفته بود

 هایی از خودم به نمایش گذاشتم.که حتی نذاشت متوجه بشم چه صحنه

 ی کرم رنگ اتاق گذاشتم و بلند بلند زار زدم.اشک ریختم و سرم رو روی قالیچه

 کرد. هق زدم و نالیدم :چسبندگی خونِ بین پاهام حالم رو بد می

 بخشمت. چرا باهام اینکارو کردی !!ض ، هیچوقت نمیخدا لعنتت کنه فیا -

هایی که برای رفتنم از این عمارت و دوری از دیگه پایی برای رفتن ندارم، تمام رشته

 هاش بافته بودم پنبه شدن.آدم

همه اینا زیر سرِ شاهدخته. من از فردا یه مایای جدیدم، مایایی که به طور حتم خانم 

 کار شاهدخت رو چه جوری تالفی کنم !!! دونمست و میاین خونه

 

ها پشت میزی نشسته و زل زده به مقابلش تا حال گیجی داشت، حالی که انگار ساعت

زیادی صرف کرده و در آخر چیزی  ای که باید بنویسد فکر کند اما زماندرمورد جمله

 رفته. که گذاشته به بطالت شود تمام تالشش و وقتیبه ذهنش نرسیده و متوجه می

 داد.های دخترک گوش میگیج و سردرگم پشت در اتاق مایا ایستاده و به صدای ضجه

 داد.دخترک ناله می کرد و او را مورد ستیز و لعن خودش قرار می
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تنهایی از پس خودش برآید و دوباره سرپا  تواند بهقدر درد دارد که نمیدانست آنمی

آن دخترِ لجوج و زیبا اجازه نداده و با کرد اما دخت کمکش میشود ، باید شاه

 ها را از اتاقش بیرون کرد.عصبانیتی که به نمایش گذاشت آن

گزه های دخترک فهمیده بود ی اول نشنیده بود و از لبتا حال چیزی در مورد رابطه

 چه دردی را متحمل شده.

 به انگشتانش نگاه کرد و چیزی مثل حس دلسوزی از دلش گذشت.

 کارش به خودش نهیب زد :متعجب از 

 "اون دختره پریوشه "

اش چیزی از خصوصیات دانست دختر پریوش که باشد بجز چهرهولی خودش هم می

 اخالق و رفتارش شبیه مادرش نیست.

کرد، گر و کثیف نبود که خودش مردان را به خلوتش دعوت میمایا شبیه آن زن حیله

مادرش فرق دارد ظاهر و باطنی متفاوت دارد ، فهماند او با چشمان معصومش به او می

بینی در بطنش وجود ندارد، شاید ظاهرش نمایی از پریوش داشته آنچه از ظاهرش می

باشد اما باطنش دختری پاک و معصوم است که امشب ثابت کرد او اولین مردی است 

 رفت.که به دنیایش وارد شده ، ولی این فکر از سرش بیرون نمی

فریبی از خودش به نمایش آراز گذاشته بود ؟ راز قرار گذاشت ؟ چه ظاهر دلچرا با آ "

خواست با این کارش آراز رو دعوت کنه به خلوتش بیاد ولی چون شاهدخت نکنه می

سر از کارشون درآورده و پیغام منو به گوششون رسوند پا پس کشیدن ؟ لعنتی چقدر 

رو واسه مرد غریبه انجام بده ؟  خوشگل شده بود ! چطوری تونسته این بزک دوزک

های خوش فرمشو، کمر باریک و باسن موهاشو، چشماشو ، لبای قرمزشو ، سینه
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چشمگیرشو، همه اینا رو جلوی چشم آراز انداخت که اونو به طرف خودش بکشه ؟ زن 

قدر پست !! پس نباید فکر کنم با پریوش فرق داره، پریوش هم همین بود، امشب که ان

آرایش و ظاهر دیدمش انگار پریوش مقابل چشمامه، اون مایا نبود پریوش بود، با این 

 "پریوش

 گذاشت.شد و راحتش نمیصدای مایا در سرش تکرار می

دیم ولی االن نه ، بذار فیاض بیا بشین آروم باش من زنتم، ما با هم انجامش می"

حاال انجامش ندادم ،با  ترسم ، این اولین بارمه، تاهردومون آروم بشین فیاض، من می

 "جوری نهدم با شوهرم، اما اینخودت انجامش می

ی مایا هنوز پیشانیش را به در تکیه زد تا صداها از سرش بیردن بروند ولی صدای گریه

 رسید.به گوشش می

 زیر لب زمزمه کرد.

 طفلکِ بیچاره. -

ی امر کند ، آرام شاهدخت که هنوز آنجا و گوش به فرمان ایستاده بود تا فیاض چیز

 گفت :

کاری از دستم بر میاد آقا ؟ خانم که منو بیرون کردن ، نمیشه با این حالش هم  -

 تنهاش بذارم.

 چقدر مهربانی شاهدخت را دوست داشت.

اش دخت بهترین عضو خانوادهدانست شاهکرد ولی نمیدخترک خیلی با او بدرفتاری می

 در این چند سال است.
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اش بود و بامحبت ترین آدمی که تا بحال چیزی او جزئی از خانوادهخدمتکار یا هر 

 دیده.

 قدر درشت بارش کند.امشب حقش نبود دخترک ان

 ادب.دخت را لگدمال کرد، گستاخِ بیغرور شاه

 دخت کرد و جواب داد :نگاهی به شاهنیم

دونم این نمیو هم انجام بده ، من آروم که شد برو روتختیشو عوض کن، کارهای الزم -

 موقع باید چیکار کنه هر کاری میدونی خودت انجام بده.

 شاهدخت لبخند پرمهری زد.

 دم.چشم آقا شما نگران نباشید ، هر کاری الزم باشه انجام می -

 ممنون. -

 لبخندش وسع بیشتری گرفت.

 مه آقا.وظیفه -

 

 دخت صدایش زد.خواست به سمت اتاقش برود که شاهمی

 آقا ؟ -

 ایستاد و نگاهش کرد.

 چیه ؟ -

 تون ؟خواین از فردا وسایل خانم و بیارم اتاقنمی -
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دخت کرد انگار مایا هم به همین پی برده بود که با شاهدخت چه با خودش فکر میشاه

 گونه رفتار کرد.آن

 او و مایا در یک اتاق ؟ کنار هم ؟ غیرممکن است !!

 پوزخندی زد و گفت :

دخت، سرت توکار خودت ، تو همین اتاقم زیادیه، از این فکرها نکن شاهوجه هیچبه  -

 و انجام بده.گمباشه و کاری که می

 دخت سرش را انداخت پایین و با افسوس زیر لب گفت :شاه

 چشم آقا ، ببخشید. -

 قدمی برداشت ولی دوباره ایستاد.

 راستی ؟ -

 جانم آقا ؟ -

گه، زورش به ست ، از حرصش یه چیزی می، بچهحرفای این دختره رو به دل نگیر -

 پره.من نمیرسه به تو می

 دخت با سنگینی و متانت خندید.شاه

دونه اندازه شما برام عزیزه و دوسش دارم ، هر چی شم، خدا مینه آقا ناراحت نمی -

 جوری سبک بشه من مشکلی ندارم.خواد اینای نداره میدوست داره بگه طفلک چاره

 ت اتاقش رفت. در را آرام گشود و بعد از وارد شدنش، به همان آرامی آن را بست.به سم

 رفت.هایش از سرش بیرون نمیصدای جیغ دردناک مایا و حرف
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آورترین کار ممکن که از هر زنی بیزار بود و کاری که با مایا کرده برایش چندشبا این

 بود اما آن حس چندشی و انزجار همیشگی را نداشت.

کردند حس چندش ها خودنمایی میتی حاال که انگشتانش ردِ خون تن مایا روی آنح

 واری نداشت.

 اش از کثیفی روی انگشتانش پابرجا بود.اما وسواس همیشگی

 ها از ذهنش بیرون برود.خواست دوش بگیرد تا سبک شود و فکر و خیال آن صحنهمی

 هایش را کند.لباس

 شد.تکرار میدخت هم توی ذهنش جمله شاه

 "خواین وسایل خانم و بیارم تو اتاقتونمی"

کارش او هنوز مایا دختر بود دختر، چطور ممکن است با داشتن مادر رِند و فریب

 نخورده باشد ؟!!دختری بکر و دست

زد که خودش سعی داشت انکارش کند و اجازه ته دلش چیزی مثل خوشحالی موج می

 پر و بال گرفتن نداشته باشد.

که مایا دختر بود و او اولین مردی بود که به حریمش قدم گذاشته خوشحال بود. از این

 ولی انکار می کرد.

های جوونیمو خوام نگهش دارم ؟ خوب که عذابش دادم و انتقام تمام سالمگه می "

 ی ...ی ... دخترهکنم از زندگیم بیرون ، دخترهازش گرفتم پرتش می
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کرد که او را خطاب کند، مایا از این آزمایش مایا پیدا نمیای در وصف دیگر کلمه

داد حتی در نبودش و یا حتی در سرافراز بیرون آمده و حال فیاض به خودش اجازه نمی

 خیاالتش او را دختری خراب یا هررزه یا تشبیهات ناجوری بنامد.

 های حمام را به پا زد و دوش حمام را باز کرد .دمپایی

 در وان بنشیند ولی امشب حوصله نداشت. خواستدلش می

 اش را برطرف کند.توانست وسواس کثیفیسرسری دوش گرفتن هم می

 آب گرم روی سر و بدنش فرود آمد.

 تن بلوری و براق مایا درست همان لحظه مقابل چشمانش ظاهر شد.

 توی دلش گفت.

چقدر تمیز شرف عجب بدنی داشت، روناش چقدر ظریف و نازک بودن، پوستش بی "

 "زدبود، از تمیزی برق می

هایش را درهم کشید و با سرعت و خشونت به تصور اینکه آراز او را اینگونه ببیند اخم

 جان موهایش افتاد.

نه آراز نه هیچ مرد دیگری حق ندارد تن و بدن آن بلوریِ زیبا را ببیند، حاال که 

شده و دست او تنها دستی  ترین اندام دخترک و تغییر دنیایش نصیب خودشخصوصی

داد کسی به او نزدیک شود بود که امشب آن عضو پنهانی را لمس کرده دیگر اجازه نمی

اش بیرون بیندازد، اصالً او باید مال خودش ، حتی اگر روزی او را از این خانه و زندگی

طلب دیگری به داد تا مرد فرصتماند تا آخر عمرش، هیچوقت طالقش نمیمی

اش فکر کند، آراز هم حق نداشت به تماس او توجهی کند و امروز دعوتش را راهزنی

 قبول کند و در نبود خودش به اینجا بیاید.
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 گفت.لنگید. شاید مایا دروغ مییک جای کار می

او اگر برای کمک گرفتن از کسی به خاطر طالقش دنبال راه چاره بود هیچوقت به آراز 

کرد شاید آراز به او گزارشات را بدهد زد !! چرا فکر نمیاش بود زنگ نمیکه خواهرزاده

گوی کثیف و خطرناکی باشد که با تواند مانند مادرش دروغپس این دختر هم می

توانست میان تر مینمایشِ امشب، دختر بودنش را به دستان او سپرد و حاال آزادانه

 گری کند.مردان دیگر عشوه

یا پا از با خطا کند بدون تردید و درنگ کارش را به وای به حالش، به خدا اگر ما "

 کرد...بدترین شکل تالفی می

 

 

 

 

 

*** 

 

 خواین خانم ؟ای نمیچیز دیگه -

 نه. -

االن براتون معجون هم آماده می کنم این نبات داغ رو بخورین تا درد شکمتون رو  -

 کم کنه.

 فیاض رفته ؟ -
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 رن.خوشونو میهنوز نه ، دارن صبحونه  -

 خوام برم تو حیاط قدم بزنم.هر وقت رفت بهم خبر بده می -

 حال ؟ بااین -

 تن صدام رو باال بردم و توپیدم :

 گردی برام ؟حالم مگه چشه ؟ دنبال درد و مرض می -

نه به خدا ، نه خانم ، ایشاال که همیشه حالتون خوب باشه ، منظورم به خاطر شرایط  -

 دیشب و درد شکمتونه.

 خوام، برو بیرون.توضیح نمی -

دخت بیرون رفت. خودم رو جلو کشیدم و نبات داغی که برام آورده بود رو برداشتم شاه

تا بخورم که یه کم درد زیر شکمم آروم بشه. هنوز اندامم سوزش داشت و با اینکه دردم 

 ی دیشب سنگین نبود اما هنوز حسش میکردم.به اندازه

دخت به درد زد و ز روی تختم نشسته بودم که کمی بعد شاهنبات داغ رو خوردم و هنو

 گفت :

 خانم آقا تشریف بردن. -

 خواب گشاد سفید تنم بود.با درد سنگینی از روی تخت پایین رفتم، تنها یه لباس

 که چیزی روش بپوشم از اتاق بیرون رفتم و به سمت در ورودی قدم برداشتم.بدون این

 دیشبم افتاد. اما یهو یادم به عصبانیت

 دخت ؟شاه -
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 ی فیاض میون دستش بود.های کثیف خوراکیِ صبحانهسریع بیرون اومد. بشقاب

 بله خانم ؟ -

ها و همه جا رو تمیز ها ، پلهمیز صبحانه رو که جمع کردی میری طبقه باال تمام اتاق -

ینا رو هم می کنی تا برسی به پایین، ناهارم هوس قورمه سبزی و مرغ شکم پر کردم ا

خوام، بعد از اینا یه کیک شکالتی هم درست کن واسه درست کن. آ... الزانیا هم می

عصرونه ، همه اینکارارو باید تا ساعت یک تموم کرده باشی ، اگه نتونستی به موقع 

 انجامشون بدی یه خدمتکار جدید استخدام می کنم.

جا کنم ، اونبار تمیز میو ماهی یکبرن. اتاقای باالرولی همه اینکارا تا شب زمان می -

 تمیزه، کسی رفت و شدی توی اون اتاقا نداره.

تونی ؟ پیر شدی ؟ توانایی انجامشون رو و چرا انجام بده. نمیچونو بیکاری که میگم -

 نداری ؟ بگو تا به جات یه خدمتکار دیگه استخدام کنم.

 یه لحظه نگاهش به پشت سرم افتاد.

 فیاضه.برگشتم و دیدم 

قدم سنگینی به عقب برداشتم و هینی از ترس و یکه خوردگی کشیدم و دستمو روی 

 م گذاشتم.سینه

لباس رسمی به تن کرده بود و کیف چرمش رو میون دستش داشت مثل همیشه آماده 

 برانگیز و مبهم.کرد ، یه نگاه تأملرفتن بود. به من نگاه می

 آروم پرسید :

 رو تا ساعت یک انجام بده ؟ خوای همه این کارمی -
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 خودمو جمع و جور کردم و با جدیت گفتم :

 تونه یه خدمتکار دیگه استخدام می کنم.نمی -

دادم من گفتم می کنم و این تنها نظر خودم بود که داشتم به فیاض هم نشون می

 ."خانم"ی سالخیش نیستم. من خانمِ این عمارتم ی اون یا برّهدیگه برده

 هاش نشست.ی لبخند محوی گوشهانگار لب

شدم ، حتی اخم شدیدی کردم. من که متوجه لبخندها یا پوزخندهای این عوضی نمی

 دادم.االن هم با دیدنش باید کفارّه می

 دخت کرد و گفت :نگاهی به شاه

 مثل همیشه گوشیم یادم رفته، تو اتاقمه، برو بیارش. -

 پس برگشته بود برای گوشیش !

 رفت دوباره زل زد بهم. دخت کهشاه

 از نگاهش بدم می اومد.

 انگار نسبت به دیشب حالت خیلی بهتره ؟ -

آره ،به کوری چشم تو سرپا شدم ولی هیچوقت یادم نمیره حیوون وحشی که توی  -

 ست چه بالیی به سرم آورده !!این خونه

 نیشخندی زد.

 ه کارات برسی.تونی مثل مادرت بتر میتو که بدت نیومد ! حاال راحت -
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فرسایی که بهم داده هنوز هم خدای من !! با وجود موضوع دیشب و درد طاقت

 خواد دست از نیش و کنایه هاش برداره ؟؟نمی

 انگشتم رو مقابلش تکون دادم و محکم گفتم :

بهت گفته بودم حق نداری بهم توهین کنی، گفتم اگه ازت توهین بشنوم همه رو  -

 .زنم تو دهنِ خودتمی

 زیاد به خودت فشار نیار یه وقت دیدی دوباره از پایین خونریزی کردیا. -

 تمسخرآمیز بهم گفت و باعث شد از حرص کبود بشم و با خشم نگاهش کنم که گفت :

 تو هرچی باشی واسه من دختر پریوشی اینو همیشه یادت باشه. -

یده که هیچ بویی از من ظاهر و باطنم اینه، آره دختر پریوشم، ولی تو رو کی زای -

تر از مردی و انسانیت نبردی و با کار زشت دیشبت نشون دادی حتی حیوونا هم درنده

 تو نیستن ؟!

 

دخت برگشت و گوشی فیاض رو همراه خودش آورده بود. نگاهش رو با حرص و شاه

دخت تا گوشیش رو بگیره و در عصبانیت از من گرفت و دست دراز کرد طرف شاه

 ن گفت :جواب حرف م

قلب بود که نفهمید بهترین رفیق خودش قدر مهربون و خوشمنو کسی زاییده که این -

زندگیشو ازش گرفت، اعتماد و لطف زیادیش پای رفیق کثیفشو به زندگیش باز کرد که 

 اونم...

 برگشت به طرفم.
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ی دهی مامانم نیست، این هیوال دست پروربینی دست پروردهکه منو یه هیوال میاین -

خوای از این هیوال در این روز افتادم. بارها هم بهت گفتم اگه می مامان توعه که من به

گم گوش بده. نافرمانی کنی زندگیه خودتو مادرتو به خطر امان باشی به چیزایی که می

ی تو با امنیت میندازی ، بذار الاقل مادرت این سالهای باقیمونده از عمرشو زیر سایه

 بکشه. بیشتری نفس

 م نگاه کرد.سرش رو پایین کشید و به پاهای برهنه

واسه قدم زدن تو حیاط یه لباس بهتر بپوش، ممکنه یونس یا دانیال یه وقت وارد  -

 رو ندادم. خونه بشن، درسته بهشون این اجازه

گه تا زمانی این حرفش یعنی چی ؟ یعنی غیرت داشتن روی دختر پریوش ؟ داره می

هوا وارد خونه بشن اما میخوام تا ای یونس و دانیال جرأت ندارن بین خونهکه تو توی ای

 خیالم راحت باشه که بجز خودم کسی برهنگی تنت رو نمیبینه ؟؟!

 دخت گفت :ی من گرفت و رو به شاهنگاهش رو از چشمای یکه خورده

رو  و میفرستم تو تمیزکاریه خونه کمکت کنه، تو غذاهایی که سفارش دادهیکی -

 درست کن. هر چی میخواد.

 چشم آقا ممنونم. -

توجه به اخطار فیاض برای اینکه حرصشو در با حرص نگاهی به شاهدخت کردم و بی

. رگ پیشونیش ها رفتم توی حیاط، سریع از پشت بازومو گرفتبیارم با همون لباس

 داشت نبض میزد، آروم غرید :

د داشته باشه ببینتت. اول لباستو لباست خوب نیست. ممکنه کسی به حیاط دی -

 عوض کن.
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 به تو ربطی نداره. من هر جور دلم بخواد اینجا زندگی میکنم. -

 کاریت ندارم که میخوای کجا چه جوری زندگی کنی، فقط لباستو عوض کن مایا. -

 به حرفات اهمیتی نمیدم. دست کثیفتو از رو بازوم بردار. -

نگفت. با غدی رفتم روی تاب سفید نشستم و آروم بازومو رها کرد. دیگه چیزی بهم 

 آروم به حرکت درش آوردم.

نگاه سنگینش رو حس میکردم. یه پام رو جمع کرده بودم روی تاپ. پاهام زیر لباسم 

کامال برهنه بودن و نمیدونم چند دقیقه زمان برد که بعد از نگاه طوالنیش از خونه 

 بیرون رفت.

 

** 

 

 تاب خانه بود.زمانی بیامروز بیشتر از هر 

تر کارهایش را به انجام دانست چرا ؟ ولی سعی داشت تا هرچه سریعخودش هم نمی

 برساند تا به خانه برگردد.

 آراز که وارد اتاقش شد اخم تندی به رویش کرد و گفت :

 ت چرا همونموقع نیومدی ؟کجا بودی تا االن ؟ من یه ساعت پیش فرستادم پی -

 ار داشتم االن اومدم چه اشکالی داره ؟یه خورده ک -

 اومدی، من باهات کار داشتم نه کارمندای اینجا.هرچی بود میذاشتی کنار می -
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محکم به او زد که او صاحب این شرکت بزرگ است و وقتی عذر کارمند یا مدیرش را 

 ی تند فیاض تعجبش گرفتقیدوشرط باید صورت بگیرد. آراز که از جملهخواهد بیمی

 یکه خورده گفت :

 قدر گوشت تلخ شدی ؟ خبریه ؟حاال چرا امروز این -

 های روی میزش را درون زونکن گذاشت و گفت :برگه

 چه خبر باید باشه ؟ -

 دونم، یه جوری توپت پره انگار پدرکشتگی داریم با هم ، خوبی ؟چه می-

 من خوبم ولی انگار تو خیلی بهتری !! -

 ران مانده بود.آراز از رفتار فیاض حی

قدر پوزت پره ؟ ناراحتی که زنی یه کلمه بگو چرا اینوپُز حرف میچیه ؟ چرا با دک -

خواد دیروز اومدم خونت که خودت نبودی ؟ خب مایا کارم داشت بهم زنگ زد گفت می

باهام حرف بزنه در مورد اخالق گندِ تو، منم رفتم پای حرفاش نشستم، بعدم در مورد 

شناسم ولی هر کسی هست روان فیاض رو و نمیید بهش گفتم اون زنمامانش پرس

 احساس.قدر بهم ریخته که تبدیلش کرده به یه هیوالی ترسناک و بیاین

آورد !! فیاض چینی از شدت اخم اش را به زبان میداییمایا ، مایا ، چقدر راحت اسم زن

 و عصیان به صورتش داد.

آورد که دار اسم او را به زبان نمیم و آهنگخودش که همسر مایاست انقدر نر

 گفت.اش مقابل چشمش راحت از او میخواهرزاده
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ی جذابش هیچ ست که به خاطر قیافهایترسید  آراز یک دخترباز حرفهاز آراز می

ناپذیر بود و دهد، او هم که بی میل نبود و عطشش سیریدختری به او جواب رد نمی

 کرد.اش را گرم میهبرای هر جنس مؤنثی الن

های امروزش و رفتارهای تاپش احساسات او را بدزدد اگر به مایا نزدیک شود و با حرف

 ؟؟!!

 وای ! باز هم یک پریوش دیگر ، اگر اینطور شود کاله گشادی بر سرش رفته !

های میز زد و کمی رو به تر شد، آراز جلوتر رفت و دستانش را به لبهاخمش که غلیظ

 شد تا فیاض را مجبور کند به او نگاه کند.جلو خم 

 

 فیاض با اخم به او زل زد و آراز پرسید :

اعتمادی که از نزدیک قدر به هم بریزی ! بهم بیکردم ناراحت بشی یا اینفکر نمی -

شدنم به زنت ترسیدی ؟ ما فقط با هم حرف زدیم اونم در مورد ناسازگاریتون، 

دونم، اما من کار اشتباهی نکردم چی فهمیدی رو نمیدخت چی بهت گفته یا خود شاه

نه مایا ، نه من، قبول دارم کارم درست بود که در نبود خودت رفتم اونجا ولی اون دختر 

بین باش که منو انتخاب کرده بود و به الزم داشت با کسی حرف بزنه، پس برو خوش

 من زنگ زد.

 دن.باز هم اوهام سرگردان در ذهنش به او تلنگر ز

گیرم ، اگه تو چشمتو گرفته باشی یا که به تو زنگ زده دارم آتیش میخب همین "

های قشنگِ تونه رام حرفست، از منم که بیزاره، میبهش نزدیک بشی چی ؟ مایا بچه

 "ی مامانش گیر بیفته ، همون راهی که مادرش رفتتو بشه و به راحتی تو تله
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 و رو به آراز گفت :اختیار مشت شدن از حرص دستانش بی

لی به الالی اون خوام لینه بهت بی اعتمادم، نه فکر بدی در موردتون کردم، فقط نمی -

 کنم.دختره بذاریم ، ولش کن، اون زن منه و من هر طور صالح بدونم باهاش رفتار می

 کنی فیاض.تو اذیتش می -

ناشوییمون هرچی هست ی قبل واضح بهت گفتم اون زن منه آراز ، زندگی زتو جمله -

 به خودمون مربوطه نه به دیگران، پس توام سعی کن عقب بایستی.

ای کرده تا دیگر دانست رسماً او را قهوهشناخت و میآراز عصبانیت فیاض را بخونی می

ی صلح و ها را به نشانهکار دیروزش را تکرار نکند دستانش را از میز جدا کرد و آن

 : تسلیم باال گرفت و گفت

هرچی تو بگی حق با توئه ، من اشتباه کردم که دیروز تو زندگیتون دخالت کردم ولی  -

 خب یهو زنگ زدنِ مایا تو منگنه انداختم، نتونستم درخواستشو رد کنم.

دایی ؟! مگر با این کلمه گفت زنباز گفت مایا و دل فیاض را لرزاند.لعنتی چرا نمی

 آورد ؟ریح جلوی خودش به زبان میمشکلی داشت که اسم مایا را رک و ص

افتاده رو انجام بده من یه سر بیرون کار دارم، تو هم اوکی بشین اینجا کارهای عقب -

 به جای گشتن پی الواتی بشین کارهارو چک کن ببین مشکلی تو شرکت پیش نیاد.

زنه ! المصب اخالق نیست همش دو ساعت رفتم بیرون و برگشتم ببین چه غری می -

 ، بوقلمونِ بوگندیده.که

 هایش بلند شد و گفت :ترش گونه نگاهش کرد و بدون رئوفتی در نگاه و حرف
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از این به بعد همون مرخصی ساعتیتو هم به من اطالع بده تا در نبودت یه فکری به  -

 حال شرکت بکنم.

 .وآمد آراز و کارهایش قرار بگیردگفته بود شرکت ولی از عمد گفت تا در جریان رفت

آراز هم که منظور شفاف فیاض را متوجه شد دستانش را در جیب شلوارش فرو برد و 

 صاف زل زد به دایی اخمویش و با دلخوری گفت :

وآمدم رو بگیری تحت ت جریمم کنی و رفتخوای به خاطر اومدنم به خونهمی -

 کنترلت ؟

 داست وسایلش را جمع میکرد.

 این طور نیست. -

ترسی معلوم نیست ! اما یه چیزی نگو که به حاشیه نرو، از چی میواضح بود فیاض،  -

 کنم که دایی خودم ...غرورم و غیرتم بر بخوره، منم رگ دارم ،ناموس دارم، کاری نمی

های اون منظور من این چیزا نیست، گفتم که کامالً بهت اعتماد دارم، فقط به حرف -

 دختره زیاد توجه نکن، همین !

دختر چیه ؟ تو از مادرش کینه داری چرا داری اون بیچاره رو آزار میدی ؟ گناه اون  -

 دونه مامانش چه باطن کثیفی داشته !!مایا انقدر بی تقصیره که حتی نمی

 گر آراز زل زد و محکم گفت :میون چشمان کاوش

تونست همون مایا خودش این زندگی رو انتخاب کرده، پس حق اعتراض نداره ، می -

ید مادرش رو بزنه و پیشنهاد منو رد کنه ، اما نخواست اون به خاطر مامانش اول ق

 و قبول کرد، پس کسی حق نداره بهش کمک کنه.قربانی شدن
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 مایا فقط بیست سالشه فیاض. -

 آراز !!!!!! -

ای مات و ثابت به صورت گر قدر محکم اسم آراز را خطاب کرد که آراز برای لحظهآن

 ه شد و آرام گفت :ی فیاض خیرگرفته

 باشه. -

 بیا به کارت برس من دارم میرم ، هر مشکلی تو کار بود بهم زنگ بزن . -

 اوکی. -

 به سمت دیگر میز آمد و فیاض کیفش را برداشت و از پشت میز فاصله گرفت.

ایتارو ببر تو اتاق خودت مرتبشون کن اینجا رو بهم نریز، چند تا ژورنال گذاشتم  -

 بهم نخوره.ترتیبشون 

 انگار واقعا یه چیزیت هست ! زده به سرت ؟ -

 بی حرف به سمت در رفت و فقط کوتاه گفت :

 خداحافظ. -

آراز پوزخندی زد و از چشمان فیاض پنهان ماند و خیلی سرد و ریز جواب خداحافظی 

 اش را داد.دایی

 

 دخت زنگ زد و پرسید :توی مسیر عمارت بود که به شاه

 ه ؟اوضاع چطور -
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خواست حااش خوبه آقا، نوران خانم رو هم فرستادم رفت ،خانم کسالت داشتن می -

 استراحت کنن.

 االن خوابیده ؟ -

 بله. -

 پس ناهار چی ؟ اون همه سفارش غذا داد که چیزی نخوره !؟  -

 نه آقا نخوردن صداشون هم زدم گفتن میل ندارن. -

 چشمانش را با حرص بست و باز کرد.

ب من دارم میام خونه اگه چیزی الزمه براش بخریم ، منظورم در مورد خیله خ -

 دیشبه...

 تر گفت و شاهدخت از آن طرف خط لبخندی به توجه آقایش زد.آرام

نه خداروشکر انگار دیگه خونریزی ندارن ،صبح پرسیدم حالشون بهتره. اون معجون  -

 تقویتی هم که گفتین بهشون دادم خوردن.

 هوا روی لبش نشست.خود و بیرد و لبخندی بیگوشی را قطع ک

چشمانش را که از بیرون گرفت نگاهش صاف با نگاه یونس تالقی شد. به آنی اخم 

 شدیدی کرد.

 های دیوانگی او را زیر نظر بگیرند ؟چه معنا دارد زیردستانش حالت

کرد جهت ولی او هرچقدر سعی میخود و بیاصالً دوست داشت لبخند بزند، حتی بی

دانست عقلش چیزی از دخترک را به احساسش روی این رفتارها سرپوش بگذارد می

 .انتقال داده که لبخند بر لبش آمده
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دخت با ایستادن جلوی قاب درِ ورودی به پیشوازش رفته بود. کت به عمارت رسید. شاه

 را از تن فیاض کند و او را به داخل خانه هدایت کرد.

زنم که با هم چینم براتون میرم خانمو هم صدا میاالن میزو میخسته نباشین آقا،  -

 ناهار بخورین.

زبانی داشت اعالم دخت با زبان بیگذرد !؟ شاهدخت میدانست چه در سر شاهکاش می

تری بگیرند و دهد تا آن دو باهم ارتباط صمیمانهکرد هر کاری الزم است انجام میمی

 هم عمل کنند. مثل یک زن و شوهر واقعی کنار

 پوزخندی زد و به سمت اتاقش رفت.

 گیرم.اول یه دوش می  -

فیاض وسواسی بود دیگر ، او حتی سعی داشت رفتارهای خودش را به مایا هم انتقال 

های مرتب پوشیدن و شانه کردن موهایش و دهد. مثالً مرتب دوش گرفتن را، لباس

 کرد.بیشتری به او تحمیل میهای خیلی از رفتارهای دیگر که شاید در زمان

هایی که به تن داشت را توی سبد چرک انداخت و لباس خانگی دوش گرفت و لباس

 تمیزی پوشید.

 یک رکابی جذب و چسبان مشکی و شلوارک کرم رنگی.

آراسته و تمیز و مرتب به خودش نگاه کرد . عطر مالیمی هم به لباس و تنش زد و از 

 اتاق بیرون رفت.

 گشت.های دیشب میلی سریع به میز افتادن و دنبال دخترکِ صحنهچشمانش خی
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با خودش که روراست بود، دلش هوس دیدن آن پوست براق و پاهای خوش تراشش را 

 کرده بود.

محلی داد، انگار با هر بار بیی خودش میامشب باید یه حالی هم به احساسات و غریزه

 شدند، آن هم در مورد این دخترک.می به احساساتش دچار توهم و خیال های ناجور

 دخت دیس برنج را روی میز گذاشت.به میز چیده شده نزدیک شد، شاه

 بیدارش کردی ؟ -

 دلش یک جورایی دوست داشت امروز با دخترک ناهار بخورد.

 ی آمدنش به خانه همین بود.اصالً شاید بهانه

کرد ناهار و شامش را میل می اش بود کهکنج این خانه خودش و تنهایی این همه سال

، اما این دخترک توی این یک ماه بودنش، او را کمی بد عادت کرده که دلش دنبال 

 گشت.همراه همیشگی می

نشست و به که مقابلش میحتی با تلخی، حتی با زخم زبان زدن به یکدیگر ،ولی همین

 شد برایش کافی بود.ظاهر غذا کوفتشان می

 نم آقا.کاالن صداشون می -

 

اش زد و به اتاق مایا دخت به سمت اتاق مایا رفت و فیاض دستانش را زیر چانهشاه

 خیره شد.

ش شود و خواستهدانست تا چند ثانیه دیگر صدای دخترک هیاهوی این عمارت میمی

 خیلی زود به انجام رسید که مایا داد زد :
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 وابیدم، خوابم میاد.و نخبینی خوابم ؟ تمام شبخورم مگه نمیگفتم نمی -

صدای دخترک که در گوشش نشست با لذت سه کفگیر پر برای خودش برنج کشید. 

اووووم دخترک هوس قورمه سبزی کرده بود ولی حاال او بود که با لذت از این غذا میل 

 کرد.می

 قاشق اول را توی دهانش گذاشت و لبخند پهنی روی لبش نشست.

 خورم.و من میی درست کننکوفت بخور، هر چی سفارش داد -

ی چشم بیرون آمدن دخترک را از قاشق دوم را هم توی دهانش گذاشت و از گوشه

 ی کوچکش دید. پس باالخره آمد.النه

خواست حتی در حد یک اشاره هم ظاهرش را سریع نفوذناپذیر و سخت کرد. نمی

 جلوی مایا وا بدهد تا از اخالقش سوءتعبیر شود.

 رق و خیلی خشک به غذا خوردنش مشغول شد. مثل همیشه شق و

 دخترک غرولند کنان به سمت میز آمد.

کنن انگار نمیذارن تو این خراب شده یه دقه به حال خودت باشی، یه جوری رفتار می -

های خوردن ناهار یا شامم واسشون مهمه، شما مثل حیوون رفتار نکنین محبت

یه روزم تقویتت میکنن تا جون بگیری  کننآشغالیتون پیشکش، یه روز سالخیت می

 ت کنن.دوباره شکنجه

 کرد.نیم نگاهی هم به فیاض انداخت که با آرامش غذایش را میل می

 مایا با حرص ظرف الزانیا را طرف خودش کشید.
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اش را نادیده او عاشق قورمه سبزی بود، ولی وقتی بشقاب پر پیمان فیاض را دید عالقه

 الزانیا رفت.گرفت و دستش به سمت 

تونن یه چیزی بخور الاقل یه ذره جون بگیری ، این آت آشغاال قوتی ندارن نمی -

 بسازنت.

 هات بمیرم خونم بیفته گردنت ؟ترسی زیر شکنجهمی -

تراشش اول صبح ذهنش را لعنتی فهمیده بود دلتنگ دخترک بوده امروز. پاهای خوش

 وانست خوب تمرکز کند.به تشویش انداخته بودند که توی شرکت نمیت

 با آرامش لبخندی زد و گفت :

کنم که بمیری، یه جوری شکنجه میکنم که نه شیوه من فرق داره، من شکنجه نمی -

 روزی هزار بار خودت آرزوی مرگ کنی.

 خون توی صورتش دوید و با نفرت گفت :

 آره خب مثل دیشب. -

ی که بخواهد نگاهش روی سینهی دیشب سفر کرد و بدون اینفیاض دوباره به خاطره

فرمش را اش افتاد و پوست براق و پاهای خوشسفید دخترک و چاک زیبایِ سینه

 برایش تداعی کرد.

 

** 

 

 با کابوس وحشتناکی که دیدم یهو از خواب پریدم.
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 دونم ساعت چند بود ولی از تاریکی اتاقم متوجه بودم هنوز صبح نشده.نمی

م و ذهنم پیش کابوسی که دیده بودم جا مونده بود. حتی حال و هوای خیلی بدی داشت

 های تند قلبم ؛سِر بودن اندامام و تپش

خواب دیدم کنار آقاجون ایستادم که داشت باغچه رو بیل میزد تا زمینش رو برای 

 خوای بکاری آقاجون ؟کاشت گل و گیاه آماده کنه، ازش پرسیدم چی می

 گفت :آقاجون نگاهم کرد و لبخندی زد و 

 خوام بکارم بابا، اینجا قراره قبر مادرت باشه.چیزی نمی -

حس و حال خواب با همون جدیتِ آقاجون حالی بهم دست داده بود که حتی توی 

 خواب هم عالئمم مثل واقعیت بودن.

 گفتم :زدم و با گریه میمدام جیغ میزدم ، خودم رو می

و با صدا سر و صدای بلند خودم از خواب  نه آقاجون، نه، نه، تورو خدا این کارو نکن -

 پریدم.

کرد و آتیشش های مخوفی بود که هر چند ثانیه دهنش رو باز میاتاق تاریکم مثل اژده

 کرد.رو به طرفم فواره می

تنم خیس عرق شده بود و برای کم کردن التهاب درونم تاپ نازک بنفشم رو از تنم 

 خورم.درآوردم و بلند شدم تا یه لیوان آب ب

 مادرم، مادرم، چند ماهه ندیدمش ! اگه از دوری من بالیی سر خودش بیاره ؟؟"

های این عمارت میگذره و هنوز نتونستم به این زندگی و سه ماه از زمان زندگیم با آدم

 به دوری از مامان عادت کنم.
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 ی قلبم بههای کوبندههنوز تو حس و حال خوابم بودم و حتی نفسهای تندم و تپش

 حالت نرمال برنگشته بودن.

دوباره روی تختم نشستم. باید برم به دیدن مامان ولی اون عوضی حتی اجازه نمیده از 

های هخونه بیرون برم ، وقتایی هم که بیرون میرم یا همراه خودش هستم یا رانند

 لعنتیش.

اینکه یه دعوای به سرم زد که بلند بشم و برم به اتاقش تا باهاش حرف بزنم اما با فکر 

 جدید رخ میده حرکتی نکردم.

م میکنه، کمتر بهم ناسزا میگه و حتی کمتر جدیداً کمتر بهم گیر میده، کمتر شکنجه

بینمش ولی همچنان حرفاش در مورد مامانم پا از روزهای اولی که اومدم اینجا می

 برجان.

شنایی صبح صبر سعی کردم خیاالت و فکرهای سمی رو از ذهنم بیرون کنم و تا رو

 کنم.

شد یا یه کاری تونستم با فیاض حرف بزنم، یا راضی میموقع صبحانه خوردن هم می

 کردم تا خبری از مامانم بدستم برسونه.می

 که تاپم رو بپوشم روی تخت افتادم و سرم روی بالش قرار گرفت.بدون این

تونستم حجم لباسای یپتو رو هم روم نکشیدم از بس گرمم بود و تنم التهاب داشت نم

 نازکم رو تحمل کنم چه برسه به پتو.

که دمای اتاق از سرمای اسپلیت کامالً خنک شده بود ولی برای من حس خفگی با این

ناپذیری وجود داشت که آروم و قرار نداشتم و همش به خاطر و گرما و عطش سیری

 اثرات کابوس ترسناکم بودن.
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ل این چند ساعت باقیمونده رو بهش فکر نکنم ، چشمام رو بستم و سعی کردم حداق

 ولی دوباره اون قبر و لبخند آقاجون و بیلی که میون دستش داشت برای کندن گور...

 پوفی کشیدم و چشمام رو محکم بهم فشار دادم.

 حس کردم الی در اتاقم باز شد.

م ولی بوی کنم ، اولش اهمیتی ندادقدر آروم که به خودم گفتم شاید اشتباه میاون

 عطر فیاض که بطور واضح به مشامم رسید فهمیدم اشتباه نکردم.

ی تاریک و بلند فیاض که میون قاب در پیچیدم و به در نیمه باز اتاق نگاه کردم و سایه

 بود.

 فیاض ؟ -

 جا فاصله بگیره.چیزی نگفت و سعی کرد خیلی سریع در رو ببنده و از اون

 فیاض بیا داخل کارت دارم. -

خواستم در موردش با انگار خواب بدم قرار نبود دست از سرم برداره که همین االن می

 این هیوال حرف بزنم.

 ی سیاهش کامال توی دیدم قرار گرفت.وارد اتاق شد و حاال سایه

 ساعد دست راستم رو تکیه گاه بدنم کردم و کمی نیمخیز شدم و گفتم :

 کار داشتی اومدی اینجا ؟ -

 صدای ناله میاد تو بودی ؟حس کردم  -

 آره خواب بد دیدم. -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

319 
 

فهمی تو واقعیت هستی و خوابت تموم پره میاوکی یه لیوان آب بخوری از سرت می -

 شده.

 خوردم ولی تموم نشد، از سرم بیرون نمیره. -

 حرفی که نزد، دوباره گفتم :

 خوای بدونی چی بود ؟نمی -

 برام اهمیتی نداره. کابوس کابوسه. -

 در مورد مامانم بود. -

 

بلند شدم و سریع تاپم رو پوشیدم و به سمتش رفتم. دستام رو آروم به سمتش دراز 

اش گذاشتم و به صورتش خیره کردم. وقتی دیدم تکونی نخورد دستامو روی سینه

 شدم.

 میذاری ببینمش فیاض ؟ -

 صورتش سفت و سخت شد و فکش با انقباض تکون خورد.

 نه. -

 ازت خواهش میکنم. حداقل بذار باهاش حرف بزنم مطمئن بشم حالش خوبه.  -

 بهت گفتم نه مایا ،برو بخواب. -

 هوا به گریه افتادم و با التماس و زجر گفتم :بی
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دلم براش تنگ شده لعنتی، اون عزیزِ منه، تنها کسِ منه، چرا نمیذاری مامانمو ببینم  -

 میبری ؟ چی هز جونمون میخوای ؟ ؟ این چه دیوونگیه که به روزمون

هیچی نگفت. فقط مچ دستامو گرفت و با نگاه سختش زل زد بهم. از اینکه تالشم هیچ 

 ای روی اخالق گندش نداشت خونم به جوش اومده بود.نتیجه

کردم تا م کرده بود، باید فیاض رو راضی میکابوسی که دیده بودم بدجوری دیوونه

 هرطور شده ببینمش.

ترسیدم به خاطر ندیدنِ من و دوری از منو خونه و رویای آزادی اونجا نش بودم مینگرا

 بالیی سر خودش بیاره.

 

 محکم گفت :

 من ازش بیزارم ،اجازه نمیدم تو هم به دیدنش بری. -

 ی من مامانمه. نیاز دارم ببینمش.باشه، باشه متنفر باش ولی االن تنها دغدغه -

کنم تا بالیی همی ؟ اگه یه بار دیگه تکرار کنی یه کاری مینه ،نه ، نه ، چرا نمیف -

 سرش بیارن که بجای کابوس دیدن خبر واقعیِ مرگش به دستت برسه !!

تا اینو گفت دستام رو محکم از توی دستاش بیرون کشیدم، زیر زانوهام خالی شد و 

 همونجا سقوط کردم و نشستم.

کردن مالقاتِ اون زن نیست، همش  بهت گفتم نصفه شبی زمان خوبی واسه مطرح -

یه کابوس دیدی که فردا بیدار بشی یادت رفته چی بوده، برو بخواب کمتر سوهان روح 

شرفه که حتی اگه بمیره یه ذره منم شو، من از او زن بدم میاد مایا ، اون یه کثافتِ بی

 هم برام مهم نیست.
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 زدم زیر گریه و با درد و گریه لب زدم :

کنی برم گورمو گم کنم ؟ منه عوضی، اگه از ما بدت میاد چرا منو ول نمی اون مامان -

تر از این قفس دلگیرته، خدا لعنتت کنه اصالً منو هم بنداز زندان، هر زندانی قابل تحمل

کنم ! چرا ازت خالص ، دیگه دیوونم کردی ، دارم از دست خودتو کارات دق می

 زنم جلوی پام سنگ میفته ؟ ر دری میکنم یا به هشم ؟ چرا هر کاری مینمی

های گناهکار و کثیفش چیکار کنه، تو هم چون خدا هم با منه، خودش میدونه با آدم -

 سازه !!قدمی به سمت اون زن برندار ببین خدا چطوری برات می

کار کنه ؟ همه کارارو که به نفع تو انجام داده، منم خواد چیکار کنه ؟ دیگه میچی -

خواد به من نگاه کنه پس ؟ کِی شم ، کِی میسوزم و خاکستر میم این وسط میکه دار

خواد به فریادم برسه ؟ اگه قراره زمان خواد منو از دست تو خالص کنه ؟ کِی میمی

 خوامش...خوامش ، نمیخوامش ، نمیخوام، نمیمُردنم به دادم برسه دیگه نمی

 کردم.گداز تکرار می زدم توی گوشم و با خشم و گریه و سوز و

 خوامش...خوامش، نمینمی -

 جلوی پاهام چمباته زد.

 مایا !!  -

 موهام رو گرفتم و محکم کشیدمشون.

ی صبر و غرور و تمام وجودم به حدی رسیده بود که هر روز داشتم جنون رو آستانه

 کردمتجربه می
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سوزونه، حتی منی که میست و با دیوونگی و آتیش خشمش داره همه رو فیاض دیوونه

 ترین فرد این قصه بودم !گناهبی

 زدم.کشیدم و توی صورتم میزدم و با گریه موهام رو میجیغ می

 خواست دستم رو بگیره که با نفرت گفتم :

ولم کن لعنتی، مگه تو هم آدمی که دلت به رحم بیاد ؟ خدا کِی قراره به فریاد من  -

ت بگیره ؟ شان و غرورمو تو زندونِ کثیفت باختم، خدا برسه تا تقاص منو زندگیمو از

 لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه.

 فرستادم.زدم و با گریه به هردومون لعنت میزدمش، خودمو میمی

کشیدم چنگم رو از الی موهام باز که موهامو میکرد مهارم کنه و از اینمرتب سعی می

 کرد.می

کنیا، بس کن، ببین نصف شبی به خاطر صبیم میگم، مایا داری عنکن، نکن بهت می -

ای ساختی ؟ تمومش کن ببینم ، من از خوابم نزدم که دیوونه زاده چه معرکهاون حروم

 بازیای تو رو تماشا کنم ! میگم تمومش کن.

 دستامو محکم گرفت و توی صورتم عربده زد.

 بسه مایا ! -

د که با صدای بلندی گریه سر بدم و م رو تشدید کرش گریهنفرت شنیدن کلمه به کلمه

 هقم تو کل اتاق بپیچه.هق

 سرم رو پایین انداختم و با گریه گفتم :
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خوام ببینمت ، ازت متنفرم ، تو زندگیمو خراب کردی، تو همه پاشو برو بیرون نمی -

خوای جوونیمو هم تباه کنی، پاشو برو بیرون، ازت بدم میاد، چیز منو گرفتی، می

 بخشمت.خاطر این روزها نمی هیچوقت به

 

 با گرفتن دستام و کشیده شدنشون به طرف باال حس کردم سعی داره از جا بلندم کنه.

ی بینمون رو م به سمت جلو رفت و فیاض بدون اینکه حواسش باشه داشت فاصلهتنه

تر توی مشامم کشید ،چون بوی ادکلنش آزادانهکرد و منو به طرف خودش میکم می

 رد.نفوذ ک

 هق کردم :هق

بخشمت ولم کن عوضی، ازت، ازت بیزارم، واسه این بالهایی که به سرم میاری نمی -

 گرده.،شاید حاال همه چی دست تو باشه و بهم زور بگی اما یه روزی میاد که ورق برمی

 انقدر حرف نزن ، یه وقت دیدی دوباره اون اخالق تعریفیم خودشو نشون داد ها. -

 کنه. خدا لعنتت -

 ساکت شو مایا ، ساکت شو. پاشو ببینم. -

 بلند شد و دستم رو گرفت و با خودش بلندم کرد.

 دمای اتاق یه کم سرده، پاشو یه چیز بهتری بپوش. -

 گفت. کِی تونسته تاپم رو لمس کنه و بفهمه تا چه حد نازکه ؟به خاطر تاپ نازکم می

ان اصالً نمیشه اسمشونو کمد یه وجبی های اینانتظار داری چی بپوشم ؟ تمام لباس -

 گذاشت لباس.
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 کنیم هر لباسی خواستی بخر تا دیگه انقدر بهونه نیاری.ریم خرید میفردا می -

 اش تعجب کردم.به سازشِ غیرمنتظره

 مقابلش ایستادم و بهش نگاه کردم.

 مکث، مکث، مکث.

 قدر برات مهم بود ؟ی من انیعنی خواسته -

 لحن مالیم تری گفتم : چیزی نگفت، با

 کنم.فیاض ازت خواهش می -

 تونی زنگ بزنی باهاش حرف بزنی.فردا می -

 با مامانم ؟ -

 کردی دیگه.داشتی واسه دیدنش خواهش می -

ی اون و خودم فکر کردم، بهم اجازه داد با شوک برانگیز مکث کردم و چندبار به جمله

صداش رو بشنوم و بفهمم حالش خوبه  مامانم حرف بزنم، همینم غنیمته، همین که

 خیالم راحت میشه.

هوا توی آغوشش فرو کنم فقط میدونم بیزده شدم که نفهمیدم چیکار می قدر ذوقان

 ش افتاد. رفتم و سرم روی سینه

وای خدا مرسی، مرسی که اجازه دادی حداقل صداشو بشنوم، دلم واسه مامانم یه ذره  -

 م و بفهمم حالش خوبه آروم میشم.شده، همین که صداشو بشنو

 شدت ضربان قلبش و بوی تند ادکلنش سریع منو به خودم آورد که چیکار کردم.
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 من توی آغوش فیاضم ؟

دستای آنکارت شده و تنش که مثل یه تابوت خشک و سرد بود نشون میداد اونم از 

 واکنشم شوکه شده.

 نشینی داد.فرمان عقببه آنی حس انزجار از این برخورد به سرعت به مغزم 

 ی کوتاهی پشت کمرم حس کردم.خواستم فاصله بگیرم که یک آن دستشو با فاصلهمی

حواس دستش اونجا قرار گرفته و برای پیش یا پس کشیدنش دچار انگار ناخواسته و بی

 تردید شده.

 ... میخوام بخوابم. تو هم بهتره برگردی اتاقت.می -

و دستش رو از کمرم فاصله داد و دوباره کنار پاش  آه عمیقی کشید و چیزی نگفت

 افتاد.

ی به همون شدتی که من از فیاض بیزارم اونم از من بیزاره و نمیتونیم به آینده

 درخشانمون کنار هم فکر کنیم.

آور و منزجر آغوشش فاصله بگیرم ، همین چند ثانیه رو باید سریع از فضای تهوع

ای که بهم با این سکوت قانعش کنم که بخاطر اجازه زورکی دووم آوردم و سعی کردم

 داده چقدر آروم و خرسندم.

در واقع نبودم ،من تا زمانی که کنار فیاضم نمیتونم خوشحال و راضی و امیدوارانه 

 زندگی کنم.
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های آروم و موزون قلبش متنفر بودم و هرچی ش و تپشمن از آهنگ مالیم سینه

خواستم هر طور کردن که میشدن نفرتم رو بیشتر میهاش کنار گوشم دمیده مینفس

 جا کنده بشم که باالخره ازش دور شدم.شده از اون

 

 به سمت تختم رفتم و فیاض هم به سرعت از اتاقم بیرون رفت.

ی نزدیک بین خودم و فیاض رو بک زدم، بک زدم و هر روی تخت نشستم و صحنه

 شدم.شیمون میی خودم پگانهلحظه بیشتر از رفتار بچه

 کنه !!خودی در موردم میاالن پیش خودش چه فکرهای بی

اون لحظه نتونستم احساساتم رو کنترل کنم، قلباً منو خوشحال کرد ، شنیدن صدای 

تونه مسکنی باشه برای تمام دردهای این مدتم که از زندانِ فیاض و مامانم می

 هاش به دوش کشیدم.شکنجه

روی هم نداشتم ،منتظر بودم آفتاب ابرها رو کنار بزنه و  تا صبح از خوشحالی چشم

ای که از فیاض بیرون بیاد تا نور به سیاهیه شب و زندگیم درخشش کنه و من با وعده

 گرفتم بتونم با مامان حرف بزنم.

 باالخره صبح شد و خیلی سریع از اتاقم بیرون رفتم.

 توی ذوقم زد. نخوردهدستی پا که به آشپزخونه گذاشتم آشپزخونه

شاهدخت نبود و چراغ آشپزخونه هم خاموش بود و میز صبحانه همچنان خالی و چیده 

 نشده بود.

 که در بزنم در رو با شدت باز کردم.پا تند کردم به سمت اتاقِ ته عمارت و بدون این
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ز خیال و خوش خواب بود که حتی ادخت هنوز توی رختخوابش بود و انقدر بیشاه

 صدای در بیدار نشد.

 عصبانی شدم و گفتم :

 خوای پاشی شاهدخت ؟ چرا میز صبحانه هنوز آماده نیست ؟نمی -

 هیچ، انگار نه انگار.

 دخت با توام ؟شاه -

 الی چشمش رو باز کرد و نالید :

 خانم ؟ -

چرا تا االن خوابیدی ؟مگه نباید به وظایفت عمل کنی ؟ ساعت نزدیک هفته االن  -

 شه باید بره سر کار.ض بلند میفیا

 چیزی نگفت و سعی کرد بلند بشه.

حرکاتش موقع بلندشدن از روی تخت متوجهم کردن حالش خوب نیست و وقتی 

پاهاش از تخت آویزون شدن و دستاش رو از دو طرف روی تخت فشرد، لرزش دستاش 

 بیشتر مطمئنم کردن.

 وجیه کنه گفت :نفس زنان و با حال بدی که سعی داشت کارش رو ت

 ببخشید خانم، االن بلند میشم میز و سریع حاضر میکنم. -

 جلوتر رفتم.

 دخت ؟حالت خوب نیست شاه -
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چشمای نیمه بازش و عرق های روی پیشونیش و نفس زدن هاش و دست و پای 

 دادن.لرزونش خبر از یه تب و لرز شدید می

 .نه خانم ،از دیشب خوب نیستم، نتونستم بلند بشم -

دخت که با رحمش و نه مثل شاههای بیدلم بحالش سوخت. من نه فیاضم ، نه راننده

 ش از من به فیاض دلم رو نسبت به خودش چرکین کرده.های هر روزهگزارش دادن

 کنم.نوعم رو حس میمن یه انسانم که خوب درد هم

واستم حال ناخوشش و ناتوانی جسمیش به خاطر مریضیش ناراحتم کرد، من نمیخ

ش عمل کنه، درکش شاهدخت با این حال از تخت پایین بیاد و به وظایف هر روزه

کردم و هیچوقت تحمل میکردم و اگه غیر از این بود حتی فیاض رو هم درک نمی

 ش مدارا کنم.کردم کنارش باشم و با رفتارهای ناعادالنهنمی

 دخت ایستادم و گفتم :کنار شاه

 گم که بفرستت دکتر.بخواب، میرم به فیاض میاگه حالت خوب نیست  -

 رسم.شم به کارام میخواد، االن پا مینه خانم نمی -

 خواست بلند بشه که دست روی بازوش گذاشتم و گفتم :

 خواد گفتم.بشین نمی -

وپنجه نرم می پیشونیش رو لمس کردم، داغ داغ بود، بیچاره از دیشب با تب و لرز دست

به من یا فیاض بگه یا یه جوری باخبرمون کنه که حالش خوب  کرد و حاضر نبود

 نیست.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

329 
 

چرا همون دیشب نگفتی حالت خوب نیست ؟ اگه به خاطر تب و لرز بالیی سرت می  -

 اومد چی ؟

 خانم خجالتم ندین من خوبم. -

بینم ،االن میرم به فیاض دراز بکش انقدرم نگو خوبم، من دارم تب و لرزت رو می -

 ها بگه ببرنت بیمارستان.دکتر خبر کنه یا به یکی از رانندهگم یه می

مزاحم خواب آقا نشین خانم، آقا عادت دارن تا ساعت هفت بخوابن وگرنه عصبی  -

 میشن، به پسرم زنگ بزنید با اون میرم بیمارستان.

 پسرت ؟ -

 با دست و پای لرزون خودش رو سُر داد روی تخت و با تکون سرش گفت :

 ی آقا پسرمه.انندهیونس ر -

 دونستم.چه جالب من تا االن نمی -

 شاید تا حاال پیش نیومده که بهتون بگم. ببخشید. -

دراز کشید روی تخت. گوشی روی میز پاتختی بود برش داشتم و توی مخاطبین نگاه 

 کردم.

 تنها چند شماره سیو شده بود که بینشون فیاض و یونس آشناترین بودن.

 گرفتم و اونچه که الزم بود رو بهش گفتم.شماره یونس رو 

ساعت هنوز به هفت نرسیده بود و فیاض همچنان خواب بود که یونس اومد و کمک 

 دخت لباسهاش رو به تن کرد و همراه خودش به بیمارستان برد.کرد شاه
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 دخت برگشتم توی آشپزخونه.بعد از رفتن یونس و شاه

 شدم.پاچگی دیوونه میی و دستمن تا زمان بیدار شدن فیاض از کالفگ

 .کردم و خودم رو باهاش مشغول میکردم تا فیاض بیدار بشهباید یه کاری می

یه ضبط صوت کوچیک توی آشپزخونه قرار داشت که همیشه موقع خوردن صبحانه، 

ش رو میل ی فیاض پخش میشد و فیاض با لذت بیشتری صبحانهآهنگ مورد عالقه

 باهاش همخونی میکرد.کرد و گاهی اوقات می

 انقدری که گوشش داده بودم حفظم شده بودم.

روشنش کردم و مثل همیشه صدای فریدون فروغی آروم توی آشپزخونه پیچید و منم 

شروع کردم به کارهایی که عالقه زیادی به انجامشون داشتم ، اما نه در این عمارتِ 

 مرده.پوسیده و دل

ست کنم و آروم آروم مشغول چیدن میز صبحانه ساز رو روشن کردم تا چای درچای

 شدم.

 کردم.با گذاشتن هر چیزی روی میز با آهنگ زمزمه می

 و بیادم میارهتنِ تو ظهر تابستون "

 و بیادم میارهرنگ چشمای تو بارون

 وقتی نیستی زندگیم فرقی با زندون نداره.

 و بیادم میارهقهر تو تلخیِ زندون

 دیدنهمن نیازم تورو هر روز 
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 "از لبت دوسِت دارم شنیدم

 دخت کجاست ؟شاه -

های میون م رو ترکوند که با جیغ بلندی بشقاببا اومدن یهوییش به آشپزخونه زهله

 دستم رو ول دادم و با افتادنشون صدای بلندی توی آشپزخونه منعکس شد.

 کرد.فیاض همونجا توی قاب در ایستاد و با تعجب بهم نگاه می

 خودمم شوکه شده بودم و دستم روی قلبم بود.از حرکت 

 چرا مثل جِن میای ؟ -

 من مثل جن نیومدم تو ترسویی. -

 تقصیر تو بود یهویی اومدی ترسیدم. -

 پوزخند آشکاری زد و جلو اومد و گفت :

همه سروصدا کارای عجیب غریب انجام میدی دخت کجاست که تو پا شدی با اینشاه -

 ؟

های بشقاب رو جمع کنم و م رو درآورد. نشستم تا خرده شیشهبهم تیکه زد و حرص

 گفتم :

م ، هر چیزی که به زندگی کارای عجیب غریب نیستن ،من عاشق کارهای آشپزخونه -

ای هم نیستم که های فیس و افادهحس و نفس میده رو دوست دارم مثل این دختره

زنم، من سیاه و سفید نمی گن نباید تو آشپزخونه کار کنیم یا من یکی دست بهمی

عقاید خودمو دارم، کار بیرون و اجتماع بیرون از خونه رو خیلی دوست دارم ولی با 

کارای خونه هم اصالً مشکلی ندارم، چون یه جورایی بهم حس و حال خوبی میدن، 
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شستن ظرفها، لباس شستن و آشپزی یا گاهی اوقات دوختن یه تیکه کوچیک از پارگیِ 

 ام این کارها به من معنای واقعی زندگی رو نشون میدن، چیزی که...لباسم، انج

م برام سخت شد ولی فیاض انگار دانای کل بود که با آهی که کشیدم ادامه دادن جمله

 گذره و چی قرار بود به سر زبونم بیاد.فهمید توی سرم چی می

 حروم بودی !!زنی، همون چیزایی که یه عمر ازشون مهات حرف میداری از حسرت -

من حسرتی ندارم فیاض ،مامانم شاغل بود وقت زیادی نداشت واسه کارهای خونه  -

،اکثر اوقات منم دور درسام بودم، چون واقعاً هدف و عشقم درس خوندن بود ،اگه وقت 

دادم اگرم نه انقدر ظرف نشسته روی هم تلنبار میکردم کارهای خونه رو انجام می

ها زنگ بزنه تا یکی رو ها به این مؤسسهشد آخر هفتهمی شد که مامان مجبورمی

 بفرستن خونه رو مرتب کنه.

 داد.ش که با زهر همراه شد آزارم مینگاه خیره

دونستم به خاطر اسم مامانه که مقابلش به زبون آوردم. باز هم سعی کردم حرفهام می

 م.ها مشغول نشون بدرو قیچی کنم و خودم رو با جمع کردن شیشه

 ترسونی ؟جوری میو هم ایندختببین با بی حواسی چیکار کردم ؟ شاه -

 من نترسوندمت خودت ترسیدی. -

 حرفی نزدم که گفت :

 خواستی کارای خونه رو انجام بده یا برات غذا بپزه ،یا ...چرا ازش نمی -

 گفتم که شاغل بود. -

 باشه. کفایتدلیل نمیشه بخاطر شاغل بودن واسه خونوادش بی -
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 آور نیست من عذر کارای مامانمو بخوام ؟خجالت -

 پوزخندی زد و با صراحت گفت :

 عذرشو نخواستی که تا این حد پتیاره شد. -

 فیاض !!!!!! -

 تکه نونی که برداشته بود رو با عصبانیت روی میز گذاشت و گفت :

 اول صبحی دوباره شروع نکن، باشه ؟ -

پریوش اومده واسه من صبحونه بذاره ؟ کسی که مامان دخت کجاست که دختر شاه -

 خودش حاضر نبود واسش دوزار ارزش و احترام قایل باشه !!!

 

 تا ته جیگرم سوخت ولی لبم رو گزیدم تا چیزی نگم.

 اش عمل نکنه !وای به حالت مایا اگه چیزی بگی که جنی بشه و به وعده

 ست تا زیر قول دیشبش بزنه.باله بهونهوپورت االنشم برای همینه، دننکنه این هارت

دخت از دیشب تب و لرز داشت حالش خوب نبود، صبح رفتم اتاقش دیدم حالش شاه -

 خوب نیست، زنگ زدم پسرش اومد بردش بیمارستان.

 بیمارستان ؟ -

 سرم رو باال پایین کردم که سریع بلند شد و گفت :

چرا باید عضوی از خانوادم به خاطر  چرا به من نگفتی ؟ وقتی من دکتر شخصی دارم -

 دکتر رفتن برن بیمارستان ؟
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 قدر برات مهمه که...دخت ایندونستم شاهنمی -

 داد زد :

 چرا به من نگفتی ؟ چرا نیومدی اول منو در جریان بذاری ؟  -

هایی که از مامان بهش گفتم کنه یا حرفدخت بازخواستم میواقعاً داره به خاطر شاه

 عقلش رو زایل کردن ؟دوباره 

دخت ایتقدر زیاده که حاضر نشدی بیای به من ی تو از شاهچرا نگفتی مایا ؟ کینه -

 خبر بدی ؟

ای ندارم، حتی اگه داشته باشم سرِ جونِ آدما ریسک نمیکنم، مگه من توام من کینه -

ی خودت پا گذاشتی رو منو زندگیم، شاهدخت خودش گفت مزاحمت که به خاطر کینه

خوابی حتی یک دقیقه هم از خوابت نباید بهم نشم چون عادت داری تا ساعت هفت می

 بخوره.

 چنگی به موهاش زد و با عصبانیت زیر لب گفت :

 ی احمق، تو عقلم داری !وای ، وای دختره -

تر از بهم خوردن ترین آدمِ عمارتم باارزشبا خودت چی فکر کردی ؟ یعنی جونِ مهم -

و بهم بگی ، دختنگفتی ؟ از این به بعد یاد بگیر مسائل مربوط به شاهخوابم بود که 

 دخت برای من خیلی مهم و باارزشه.حتی اگه اون مانع گفتنش بشه ، شاه

دخت بیشتر از من براش اهمیت داره ؟ از درون مثل یه حباب ترکیدم. یعنی جون شاه

 من که زنشم و بینمون خطبه عقد و محرمیت جاری شده ؟

 گی مایا چه جونِ تو چه جونِ یه موش آزمایشگاهی !!!ی میچ
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تو در همین حد برای فیاض ارزش داری، همین که ذره ذره خونت رو بمکه و بعد از 

 خالص شدنت از اینجا بیرونت کنه.

 مسلمه که به اندازه خدمتکارهاشم براش ارزش نداری.

 برو گوشیمو بیار باید به یونس زنگ بزنم. -

 م رو باال دادم.غم نگاهش کردم و شونهبا حُب و 

 تونم مگه من شاهدختم که بهم دستور میدی ؟نمی -

 شوکه یه ابروش رو باال داد و گفت :

 نمیری ؟ -

 نه. -

 خیله خب ، پس منتظر باش تا با مامانت حرف بزنی. -

 ای که دیشب گذاشته رو قال بذاره، سریعدونستم دنبال یه چیزیه تا وعدهمن که می

 بلند شدم و مقابلش ایستادم که قصد داشت از آشپزخونه بیرون بره.

 با نفرت به چشماش نگاه کردم و گفتم :

تو دیشب خودت بهم قول دادی، اگه تو هیچی مردی نداری حداقل رو قولت مرد  -

 باش و بمون. گفتی اجازه میدی باهاش حرف بزنم.

 کی ؟ من گفتم ؟ -

ی پهنش قرار گرفت و دوباره به چشماش سینهنگاهم پی انگشتش رفت که روی 

 برگشتم.
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 تونی زیرش بزنی فیاض.نمی-

چرا نتونم ؟ جایی ثبت شده که خودم خبر ندارم ؟ اینم مثل اون قوالیی که قبالً داده  -

 بودم به شرطات عمل می کنم، تو بگو بهشون عمل کردم ؟

دی بده اما الاقل این دفعه سر قدر نامرد نباش، دوست داری آزارم بفیاض ، فیاض این -

 قولت بمون و بذار من صدای مامانمو بشنوم.

دختی که من بهت دستور بدم، نه من دانیالم که داری بهم بیا برو کنار، نه تو شاه -

 کار کنم.گی چیمی

 با حرص چشمامو روی هم گذاشتم و گفتم :

رم گوشیتو میارم ولی تورو خوام، همین االن میفیاض باشه، باشه اصالً من معذرت می -

 کنم لعنتی.خدا بذار امروز با مامانم حرف بزنم ، اگه نذاری، اگه زیرش بزنی من دق می

ثابت نگاهم کرد، بدون هیچ حرف و حرکتی، نگاهش ثابت شده بود روی صورتم، 

های تونه با نگاهش اشعهدونستم فیاضِ روانی هم میمخصوصاً روی لبم و من نمی

 زی و دریدگی رو بهم نشون بده.پرقدرت هی

کسی که بارها توی حرفاش در مورد زن بودنم اهانت کرده و گفته از منو رابطه 

داشتنش با من بیزاره، ولی نگاهش غرق یه حس و شرارت عجیبی بود که تنم رو داغ 

 لرزوند.کرد و دلم رو میمی

 حرف بزنم. فیاض با توام ، تو دیشب خودت گفتی فردا میذاری با مامانم -

 نگاهش هنوز روی لبم بود و لب زیریش رو توی دهنش فشرده بود.
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و بپرس ، بعد برو بشین ، منم میرم گوشیتو میارم ، زنگ بزن به یونس حال شاهدخت -

 از خوردنِ صبحونتم با وکیلت هماهنگ کن که من...

 چی قراره به من برسه ؟ -

 نفهمیدم چی میگه و منظورش چیه !!

 رم رو به اطراف تکون دادم.با گیجی س

 یعنی چی ؟ -

 ی نگاهش شرارت بیشتری گرفت.گردنش رو کمی کج کرد و زاویه

خوای با مادرت حرف بزنی کسی که باید این اجازه رو بهت بده منم که خب تو می -

 نمیدم، حاال اگه بتونی یه جوری قانعم کنی که...

 چه جوری ؟ -

 نیشخند ترسناکی زد.

دلم رضایت بده صدای نحس اون زن تو گوشت بپیچه و بفهمی حالش  یه کاری کن -

 خوبه !

 کار کنم؟خب، خب باید چی -

 

سرش رو جلو آورد. نزدیک گوشم و نفس هاش بدون مانع به گردن و گوشم برخورد 

 کردن.

خوام، مثل اون روز ، فقط یه ذره زمانشو بیشتر کن، تا ای مییعنی یه ماساژ حرفه  -

 دخت میتونیم حسابی سرگرم بشیم.شاهاومدن 



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

338 
 

شه جهنم و ضرر سرم رو با تایید تکون دادم. قبال هم ماساژش دادم، اگه این خواسته

 انجامش میدم.

 باشه.-

خوام دستای کوچیکت رو تنم که برم شرکت بیا انجامش بده. میپس قبل از این -

 کنم رو تمام تنم...هنرنمایی کنن، تاکید می

 ش ته دلم رو خالی کرد و بهم فهموند توی ذهنش چی میگذره.لحنِ ترسناک

 خوام امروز یه گوشه از هنر اصلی مامانتو واسه شوهرت رو کنی.می -

تنم از داغی به سردی مایل شد، به آنی تنم یخ کرد و حتی توانی توی تنم نمونده بود 

 که آب دهنم رو قورت بدم.

دیدم خیره ه پیش صورت فیاض رو مقابلم میکه تا ثانی میخ و مسخ به روبرو و جایی

 بودم.

 پیشنهادش مو به تنم سیخ کرده بود.

سرش رو عقب کشید و دوباره صورتش توی راستای نگاهم قرار گرفت که با تمسخر 

 گفت :

تمکین کردن جزو وظایف اصلیه زنه، اینارو هم به کارهای دوست داشتنیه  -

دخت قم به یونس زنگ بزنم تا از وضعیت شاهت اضافه کن. من میرم تو اتاآشپزخونه

تر واسه هنرنماییات بپوشی و مطلع بشم ، تو هم بهتره بری تو اتاقت یه لباس مناسب

 برگردی. زیاد منو منتظر نذار مایا.

 که وسیله ارضا و شهوت باشن نه.ها هست ولی اینتمکین کردن جزو وظایف زن -
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 پوزخندی زد و با حقارت و نفرت گفت :

 کرد که تو رو پس انداختن ؟جوری فکر میباباتم درمورد مامانت این -

دونست، اونا خب معلومه بابام هیچوقت مامانمو وسیله ارضای شهوت و هوسش نمی -

 عاشق هم بودن منم میوه عشقشون شدم ، نه حاصل هوس و گناه یا اشتباهشون !!

 زد : بار توی صورتم مستقیم پچسرش رو جلوتر آورد و این

کرد شوهرش خوابید و وانمود میواسه همینم مامانت تو بغل مردای دیگه می -

 تونه ازنظر جنسی درست تامینش کنه ؟نمی

 گر گرفته و با خشم غریدم :

هارو بشنوی ؟ چرا در مورد مامانم این حرفا دروغه، تو اصالً کجا بودی که این حرف -

 بافی ؟همش داری یاوه و هرز می

یست دخترجون، سرتو از تو برفا بیار بیرون به اطرافتم یه نگاهی بنداز ، مثل هرز ن -

ش مامانت عوضی نباش که سر همتون کاله گذاشته تا به زندگی الکچریه مورد عالقه

ن، یعنی باید انجامشون بدی ، مثل برسه، تو زنمی، یه سری بایدها هم برات وظیفه

خوای ماساژم بدی ازت نخواستم ، تو که میتمکین کردنِ شوهرت، من که چیز زیادی 

شه میره، درعوض به چیزی کنی تموم میحاال یه خورده اون وسط دستتو باال پایین می

 خوای میرسی، خیلی راحتم با مامانت حرف میزنی.که می

 ی کثیفیه !این معامله -

 من شوهرتم. -

 کنم.عنوان شوهرم حسابت نکردم و نمیهیچوقت به -
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 اونشب میون التماسات بهم گفتی، یادته ؟ همون شبی که با اینا کارتو ساختم. ولی -

 چین کرد.های دستش رو نشونم داد و دلم رو چینانگشت

 شه اونشب و حیوون بودنت رو فراموش کنم !؟مگه می -

 سرش رو باال گرفت و به سقف نگاه کرد و نفسی کشید و گفت :

 یا نه ؟ چی شد االن ؟ معامله جوش خورد -

خیلی عوضی و دورنگی فیاض ، کافیه اسم مامانم بیاد وسط هر چیزی رو به نفع  -

کنی ، حتی همین که از دیشب بهم قول دادی و من به خاطر خودت تموم می

خوشحالیم تا خودِ صبح نخوابیدم که صبح بشه و هرچه سریعتر با مامانم حرف بزنم ، 

 اما تو بازم بهم نارو زدی.

 مکث نگاهم کرد و بعد گفت : با دقت و

 قدر سختته تن و بدن شوهرتو لمس کنی ؟یعنی این -

گیره و حس تهوع انگیزه، به همون اندازه که تو از من دلت نمیسخت نیست ، نفرت -

 و دارم.بهت دست میده منم نسبت به تو همین حس

نی و بیای، اگه من تو اتاق منتظرتم ، فقط ده دقیقه فرصت داری تا خودتو آماده ک -

مون جوش نخورده، تو هم باید قید حرف زدن با مامانتو فهمم معاملهدیر کنی من می

 بزنی.

ی تعمدی بهمزد تا منو از بهت بیرون بیاره و به کاری که گفته از کنارم گذشت و یه تنه

 محکومم کنه.
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با حقارت  ترین جمالت اماکه با کوچیکاز حرص تمام بدنم لرزش گرفته بود، از این

همه پستی ندارم تونه منو زمین بزنه و من چیزی برای رو کم کردن اینترینشون می

 خونم به جوش می اومد.

 کردم.برگشتم به اتاقم حرارت نفس هاش رو هنوز کنار گوشم احساس می

ها و رفتارهاش رو کنار بزنم و با دل ها و نگاهی حرفچشم بستم و سعی کردم همه

نشستم، اما چشمم به ساعت بود و مدت زمانی که برام تعیین کرد تا  پری روی تختم

 متوجه بشه معاملمون به کجا رسیده !!

کردم تا طور با حرص و نفرت به ساعت نگاه مییک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه و همین

باالخره نیم ساعت از زمانی که گفته بود گذشت که باالخره در اتاق رو باز کرد و هیبت 

 ریهش جلوی روم ظاهر شد.ک

 م شد.تکیه داد به قاب در و خیره

ی نفتی به تن داشت و کروات براق کرم رنگی هم بین دو طرف کتش کت و شلوار تیره

 ی پهنش رو پر کرده بود.روی سینه

 نیومدنت رو پای چی بذارم ؟ -

 بدون اینکه نگاهش کنم با نفرت گفتم :

 نداره.به پای نفرتم که هیچوقت تمومی  -

 ی چشم دیدم که سرش رو تکون داد.از گوشه

اوکی، پس معاملمون جوش نخورده، یادت باشه از این به بعد دیگه حق نداری اسمی  -

 گم ؟از مادرت و دلتنگیت واسه اون زن به زبون بیاری ! متوجهی که چی می
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 مندانه لبخندی زد و گفت :با تایید سرم رو باال پایین کردم که رضایت

دخت تا یه ساعت دیگه ی کارت فکر کردی ، یونس و شاهخوبه که خودت به نتیجه -

دخت حالش زیاد خوب نیست ، تویی که خیلی به کارهای خونه گردن خونه ، شاهبرمی

و آشپزی عالقه داری یه سوپ براش بار بذار ، یه چیزی هم درست کن خودت از 

ممکنه دیر بیام خونه، کاری داشتی بهم گشنگی نَمیری، من امشب تا دیروقت کار دارم 

 زنگ بزن.

من چیزی نگفتم و برای اونم حرف زدن یا نزدن من چندان مهم نبود که قصد عقب 

رفتن داشت. اما انگار یه چیز خیلی مهم رو یادش رفته بگه که دوباره پیچید و با تاکید 

 تری گفت :محکم

کس دیگه رو نداری، حتی با آراز، یچزنی ،حق حرف زدن با همایا فقط به من زنگ می -

 شیرفهم شد ؟

 دوباره سرم رو با تایید تکون دادم که کامل از قاب در فاصله گرفت و به عقب رفت.

 حاال بیا صبحونه بخوریم. -

پوزخندی زدم و دستام رو دور زانوهام حلقه کردم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم. از 

 بیرون بلند صدام زد.

 این چایی رو درست کن پاشو دیگه.مایا بیا  -

 گو.کنم، درد درست میکنم، برو بمیر عوضیِ دروغبرات کوفت درست می

اصالً تکون نخوردم، توی این مدت زندگی با فیاض فهمیده بودم که هر کاری کنم اون 

کنه ازم بیزاره، ولی نیش و عادت دست بلند کردن رو نداره ، حتی روی منی که ادعا می

ها فلجم قدر سمی و گزنده بودن که تا مدتکه از حرفاش بهم میزد اون زهرهایی
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برد تا تنم دوباره احیا بشه ، مثل امروز که توان هیچی نداشتم ، کردن و زمان میمی

 حتی نفس کشیدن.

 دوباره میون در ظاهر شد و گفت :

ر تا کار دارم صدامو نمیشنوی ؟ پاشو بیا برام قهوه درست کن من باید برم بیرون هزا -

 صبحونه هم نخوردم.

 به من ربطی نداره. -

 با غیظ و عصبانیت نگاهم کرد و گفت :

 اگه به تو ربط نداره پس به کی داره ؟ مگه تو زن من نیستی ؟ -

 شم زنت اما چیزای دیگه زنت نیستم ؟فقط واسه دستوراتتو اطاعت کردن می -

لی خودت دوزاریتو کج میکنی که خب تو چیزای دیگه هم قرار بود زنم باشی و -

 تحویل نگیری.

 با حرص سرم رو روی زانوهام گذاشتم و جوابش ندادم.

 مایا ساعت هشت شد من هزار تا کار دارم پاشو دیگه بچه بازی درنیار. -

 گفتم که به من ربطی نداره. -

 نگام کن. -

 تر گفت :نگاهش کردم که آروم

 وه بخورم، بیا برام درستش کن.دهت اینجا نیست ،منم باید قهشاه -

 از جام تکون نخوردم، حتی پلکم نزدم که گفت :
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 مگه با تو نیستم ؟ چرا چِت کردی ؟ -

 تونم فیاض برو بیرون درم ببند، حوصله هیچی رو ندارم.نمی -

 شه.بیا صبحونه بخور االن حوصلت اوکی می -

 شه دست از سرم بردار.اوکی نمی -

ش ام گذاشتم و چشمام رو بستم. اینبار واقعا قصد داشتم نادیدهدوباره سر روی زانوه

 بگیرم که گوشیش زنگ خورد و جواب داد :

 الو چیکار کردی ؟ رفتی ؟ خیله خب گوشی رو بهش بده. -

شه. توجهی بهش نکردم که کنار تخت اومد و به بازوم زد و حس کردم داره نزدیکم می

 گفت :

 بیا اینو بگیر. -

گه ، خواستم از خودم بی توجهی نشون بدم که با عصبانیت و دم چی میدرست نفهمی

 تندی گفت :

کنم گم ، اگه عصبی بشم تماس و قطع مییه دقیقه سرتو باال بگیر تا بفهمی چی می -

 دیگه رفت تا روز قیامت که بخوای صدای نحسِ مامانتو بشنوی.

 م.سرم رو سریع از روی زانوهام برداشتم و بهش نگاه کرد

گرم بود. لبخندم به پهنای تمام ی میرغضبیش با غیظ نظارهاخم تندی کرده بود و قیافه

 وجودم بود که به روش زدم و گفتم :

 با مامانم حرف بزنم ؟ -
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 االن بخاطر کی قهر کردی که به زور سرتو باال گرفتی ؟ -

 یعنی باهاش حرف بزنم ؟ -

 حوصله گفت :پوفی کشید و بی

بیشتر از ده دقیقه بشه من پدرشو در میارم. بعدم بیا برام قهوه درست کن ، بگیرش،  -

 کار دارم ، قهوه نخورم جون ندارم حتی راه برم.

 گه و با چه غرولندی بیرون رفت.گوشی رو گرفتم و دیگه نفهمیدم فیاض چی می

 :صدای الو گفتن مامان رو که شنیدم از روی تخت پریدم پایین و با هیجان گفتم 

 مامان ؟ -

 مایا ؟ جونِ مامان عزیزم ، حالت خوبه ؟ -

بی هوا زدم زیر گریه، بغض تمام حس و حالم رو برای حرف زدن ازم گرفته بود و در 

 ریختم.های مامان فقط اشک میمقابل ابراز احساسات و زمزمه

این کنه آره؟ خدا لعنتش کنه فقط از عزیزدلم، مایام، خوبی ؟ اون پسره اذیتت می -

رسم، اون یه روانیه خطرناکه که افتاده تو زندگیت، جهنم بیام بیرون حسابشو می

نمیذارم بیشتر از این دخترمو اذیت کنه،نمیذارم زندگیتو سیاه کنه، مامان پشتته مایا ، 

ی کم عقل و قُزمیت که اختالل روانی داره ذارم که اون مرتیکهمن دخترمو تنها نمی

بندازه، سپردم به دوست و آشناهام که یه جوری کمکم کنن تا منو مو به خطر جونِ بچه

از اینجا بیارن بیرون ، مایا جان نگران نباشیا قربونت برم، دلم برات یه ذره شده بود، 

کنم ، چقدر ازم دور شدی ! حرف بزن باهام تا صداتو بشنوم، دارم از غصه دق می

رحمه که قدر سنگدل و بیدونم اینمی دونم همه اینا تقصیر اون عوضیه،دونم ،میمی

 ها.ها و شکنجهمارو چند ماه از هم دور کرده اونم با بدترین ظلم
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 مامان ؟ -

دارم مامان رو ساکت کرد، شاید هم بغضش رو تحریک کرد که صدای بغض آلود و گریه

 اونم زد زیر گریه و گفت :

 جون مامان دختر قشنگم ؟ -

 حالت خوبه ؟ -

م، خوبم عمرِ مامان ، خوبم زندگیه مامان، تو غصه چیزی رو نخوریا، مبادا خوبم نفس -

کسی و یتیمی رو ذارم طعم بیکس و کاری ، تا روزی که نفسم در بیاد نمیفکر کنی بی

 حس کنی، میام ازدست اون هیوالی دیوونه هم نجاتت میدم.

گه که اصالً ر موردت میکنه ، یه چیزایی دکِی مامان ؟ کِی ؟ دیگه داره دیوونم می -

 تونم تصورشون...نمی

ولش کن بهش اهمیت نده، فیاض از همون اولم مشکل روانی داشت، مامان باباشم  -

 گفتن ،اونا هم دل پری ازش داشتن.همیشه ازش می

 واقعا ؟ -

اون مشکل اعصاب و روان داره مایا، حتی دکترا هم تو درمانش ناامید شدن، چون  -

خواد تن به درمان بده، اون یه عوضیه به تمام معناست که به خاطر افکار نمیخودش 

ی تن منی اذیت کثیف و فاسد خودش که هیچ رسمیت واقعی ندارن، داره تو رو که پاره

وجه ، فقط کافیه از اینجا بیام بیرون هیچذارم ؟ بهکنه، فکر کرده راحتش میمی

 کنم.ش میبیچاره

 ترسم مامان.گی من ازش میکه داری در موردش میبا این چیزایی  -
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تونه بکنه ،ببین چی دارم بهت میگم، من نترس دخترِ قشنگم، اون هیچ غلطی نمی -

تونم بلند حرف بزنم چون وکیلش اینجاست و داره یه جورایی به حرفام گوش زیاد نمی

ه کاری نکن که خوام زرنگ باشی مایا، زیاد با فیاض بحث نکن، یمیده، فقط ازت می

عصبی بشه بهت گیر بده یا اذیتت کنه ، بذار یه جورایی با نرمی خرش کنی، چه 

خوادو دونم تو که همسر قانونیش شدی براش زمان بیشتری بذار، کارایی که ازت میمی

انجام بده، هرچی میگه به حرفاش گوش بده، فیاض االن رو مودِ دشمنیه ،تو که 

ه این دشمنی رو کنار بذاره و یه جورایی منو از اینجا کنارشی باید زرنگ باشی ک

 فهمی چی میگم ؟دربیاری تا بتونم بهت کمک کنم می

 چیزی نگفتم. در واقع گیج بودم.

 فهمی منظورمو؟مایا می  -

 نه راستش درست نفهمیدم. -

 تر توی گوشی گفت :آهی کشید و آروم

تونی به که میگم تا جاییهت میتونم خیلی بلند حرف بزنم خیلی راحت بمن نمی -

رفتاری نشون بده تا خر بشه، مایا اون اگه دشمنه کلید فیاض نرمش و خوش

هاتو بهش تحمیل خوشبختیمونم هست، یه کاری کن تا سوارش بشی بتونی خواسته

تونی تو کنی ، مردها یه افسار دارن که اگه افسارشون بیاد تو دستت دیگه راحت می

و ازشون استفاده کنی، زیباییات و زنانگیتو به نمایشش بذار، تو دختر  مشتت بگیریشون

منی ، توی لوندی و زیبایی باالترین رکورد و میزنی، پس یه کم سیاست به خرج بده، وا 

 ت بده، حاال فهمیدی ؟بده تا اونم دم به تله
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د حرف بزنم تونستم خیلی بلنگیج و سردرگم نگاهی به در اتاق کردم، در باز بود و نمی

 گم.تا فیاض متوجه بشه چی دارم به مامان می

 آروم توی گوشی گفتم :

 آره فهمیدم ولی آخه فیاض با این اخالق گندش یه جوریه که... -

 تو میتونی مایا. -

نمیتونم مامان، اون لعنتی تا یه چیز میگم سریع در مورد تو میگه و دهنمو میبنده  -

 اون...

 و گفت :سریع میون حرفم پرید 

هایی که الزم بود رو بهت گفتم ، راستی اون روزم که شهره رو دیدی همه حرف -

کنه و تو مجبور دونستم اون مرتیکه آخرش کار خودشو میحرفاتو بهم رسوند ، من می

شی زنش بشی حاال که همسر قانونیش شدی و خانم اون عمارتی پس از موقعیتت می

 استفاده کن.

هایی که شاید رسیدم ، سرنخهایی میمان میزد داشتم به سرنخهایی که مااز حرف

زدن ، اما های فیاض صحت و تأییدیه میخیلی خوشایند نبودن و یه جورایی روی حرف

چیز رو خواستم باورشون کنم ، بهترین راه اینه که از مامان بپرسم و خودش همهنمی

 برام توضیح بده.

 زد پرسیدم :دلم موج میبا ترس و دلهره و تردیدی که توی 

ها هرچی شناسی ؟ بینتون چی گذشته ؟ درمورد گذشتهمامان تو فیاض رو از کجا می -

شناسی یعنی یه زنی و تمام خانوادشو میجوری که تو حرف میهست بهم بگو ، این

 و تحریک کردی به این دشمنیه بزرگ !!چیزایی بینتون هست که فیاض
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و انجام بده، بیشتر از هرچیزی روشون و ول کن ، کارایی که گفتممایا فعالً این حرفا ر -

فوکوس کن تا بتونیم به نتیجه برسیم ، اگه بخوای مقابل فیاض جبهه بگیری هم 

زندگی رو واسه خودت سخت کردی هم منه بدبخت که تنها امیدم تویی، منو ناامید 

ه وعده وعید دادن که بعید نکن ،من تو زندانم هیچ کاری از دستم برنمیاد، دوستامم ی

ای برسن، تو ضامن منی پس ضامنتو بکش تا هم خودتو بدونم با وجود فیاض به نتیجه

 نجات بدی هم  منو !! باشه ؟

باشه ، باشه مامان ، تو هر کاری بگی من انجام میدم تا هر دومون از این جهنم  -

 خالص بشیم ، فقط یه چیزی...

 جانم ؟ -

 گه ؟اره به زندان مشهد منتقلت کنن راست میفیاض گفته بود قر -

 آهی کشید و با ناامیدی گفت :

اون  دونم ، فعالً که چیزی نگفتن، اما از اون جونور هر کاری بگی بر میاد، اگهنمی -

کنن، فقط تو هوامو داری دیگه ؟ پادرمیونی کرده و چیزی گفته پس حتماً این کارو می

 نی برام یه کاری انجام بدی ؟توبهت امید داشته باشم که می

 سکوت کردم و مامان با التماس ادامه داد :

من اوضاعم اینجا خیلی سخته، از یه طرف نگران تو هم هستم باید یه جوری بیام  -

بیرون تا بتونم تو رو از چنگال اون آدم روانی نجات بدم. کمکم کن مایا، تنها تویی که 

 ونم اینجا بمونم، اگه اینجا باشم دق میکنم.میتونی به مامانت کمک کنی، من نمیت

 دادم اما با تردید گفتم :بااینکه خیلی مطمئن نبودم از قولی که داشتم به مامان می

 مامان نگران چیزی نباش من هر کاری بتونم انجام میدم. -
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 و فهمیدی ؟هایی که زدمپس حرف -

 فهمیدم. -

ی مایای بشه، همین که بیاد تو تلهخوبه قربونت برم، باهاش سازش کن تا رام  -

خوشگلم دیگه دور دور ما میشه، بعد راحت میتونیم فیاض و آدماشو از دورو بر 

 خودمون پاک کنیم.

ترین امکان بود. مامان درمورد فیاض چقدر بچگانه و توی دلم پوزخندی زدم، محال

خونه اش همشناسم که چند ماه باهکنه !! فیاض هفت خط رو من میکوچیک فکر می

تونم اون دیوونه رو رام خودم کنم یا اونجوری که مامان وجه نمیهیچشدم، من به

 گفت به قول خودش خرش کنم.می

تونه یک ملت رو مدیریت کنه، وقتی برای خواب و خوراکش و هر فیاض با سیاستش می

و طبق  کنه و خدمتکاراش هم با این نظم عادت کردنای زمان تنظیم میرفتاری دیگه

کنن پس خارج کردنش از این سبک زندگی و گرفتنش توی ی اون عمل میخواسته

تونه کار خیلی راحتی باشه که مامان این مسئولیت سخت رو به من چنگ خودم نمی

 سپرده !!

بعد از تماس با مامان حس بهتری داشتم البته نه به خاطر چیزهایی که شنیدم فقط به 

تونه تغییری در حالِ بود حالش خوبه و کابوس دیشبم نمیاین خاطر که خیالم راحت 

 خوبِ امروزم ایجاد کنه.

 گوشیش هنوز میون دستم بود.
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قدر غرق هیجان بودم به خودم که اومدم دیدم پایین تخت و روی زمین نشستم و اون

ها آزارم نداد. بلند شدم تا به بهانه پس دادن گوشیش از اتاق خارج که سرمای سرامیک

 م.بش

 جاست.از سروصداهایی که توی آشپزخونه ایجاد کرده بود فهمیدم اون

به طرف آشپزخونه رفتم.  همون آهنگ همیشگی درحال پخش بود و فیاض با صدای 

کرد. به در تکیه زدم و عمیق بهش نگاه کردم. شونه زمختش داشت باهاش همخونی می

رفت تا قهوه سازش ور میحوصلگی با قهوههای پهنش پشت سرم بودن و در اوج بی

یه بیمار روانی و خطرناک که ممکنه  گه اون یه بیمار روانیه،مامان می"درست کنه. 

زندگی من و جونم رو به خطر بندازه، اما من گاهی درون این مردِ گُنده و خطرناک، 

بینم که بدون آزار و خیلی هم معصوم و پاکه و نیاز داره اطرافیان کمی کودکی رو می

 رکش کنن یا بهش محبت کنن.د

ها و ای دور جا مونده و فقط جسمشه که داره بار سنگینِ غصهروح فیاض توی گذشته

 "دردهای ناتمومش رو به دوش میکشه.

سوزه، انقدر که علیرغم نفرتم از فیاض و رفتارهای زشتش، اما عمیقا دلم به حالش می

آمیز به این خوی تند و خشونتگاهی کنجکاو میشم تا بفهمم چی به سرش رفته که 

 روی آورده !!!

یه مرد با موقعیت اجتماعی باال و آداب و رفتارهایی که خاصِ یه آدم جنتلمنه چرا باید 

های زندگی اصال به چشمش نیاد و غرق از درون انقدر ضعیف و شکسته باشه که زیبایی

 هاش باشه ؟در کابوسِ سیاه گذشته



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

352 
 

نشنیده بگیرم و گاهی دستم رو روی سرِ کودک درونش  دوست دارم حرفهای مامان رو

هاش رو بکشم تا بفهمه تنها نیست، تا باهام حرف بزنه، باهام درد و دل کنه و غم و غصه

 هاشو دونه دونه پاک کنم و بهش تسلی بدم.بیرون بریزه، جلوم گریه کنه و من اشک

دار کرده باشه، اما اینقدر  فیاضِ امروز شاید با حرفهایی که بهم زد غرورم رو جریحه

ترین لحن تغییر میده مظلومه که حتی برای آرامش گرفتنش از من، لحنش رو به گزنده

 تا من نفهمم چقدر محتاجِ نازو نوازشه.

کرانش ش که دریای غمِ بیسرم رو به در تکیه زدم و به آهنگ صدای زمخت و گرفته

 رو فریاد میزدن گوش دادم.

ردایی رو توی جسم محکمت تلنبار کردی که حاضر به بیانشون کاش میفهمیدم چه د

 نیستی !!

هات چیه و چرا هر بار که کابوس ی کابوسفهمیدم نقش مامان توی پروژهکاش می

میبینی با صدای بلند اسم مامانم رو صدا میزنی ؟ و کاش میتونستم آهکِ جسمت رو 

م اسرار دلت رو باز کنم و تک ی درونش رو بیرون بکشم و تماکم کم بشکافم و بقچه

ت هر چی که هست از مامانم تموم تکشون رو به دست باد بسپارم، شاید اینجوری کینه

 بشه و منم از این زندانی که ناخواسته محکومش شدم آزاد بشم.

 م کرد.برگشت و با نگاهش شوکه

 سه ساعته اونجا ایستادی به چی زل میزنی ؟ -

 نم و نگاهم شده.پس خیلی زودتر متوجه اومد

های قبل تو همه داشتم از صدات لذت میبردم. با این صدای قشنگت فهمیدم خواننده -

 سوتفاهم بودن.
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ابرویی باال داد و کنار چشمش چین خورد. شاید میخواست بخنده و به سختی جلوی 

 خودش رو میگرفت.

 بلیطت کو ؟ همینجوری که نمیشه صدای خوشگلمو واست رو کنم. -

 رو باال گرفتم و گفتم : گوشیش

 اینم بلیط. حاال یه دهن دیگه برام بخون تا بیشتر حال بیام. -

 چپ چپ نگاهم کرد.

 صدای اون پاچه ورمالیده رو شنیدی کبکت خروس خون شده ! -

 آه از نهادم بلند شد. فقط بلده بزنه توی حس و حالم.

گرفتم دیدم هنوز با اون  رفتم جلو و گوشیش رو روی میز گذاشتم. نگاهم رو که باال

 های عبوسش داره نگاهم میکنه.سگرمه

 جونی زدم و گفتم :لبخند بی

 آره خیلی خوشحالم که باهاش حرف زدم. مرسی که اجازه دادی. سوپرایز خوبی بود. -

 دوباره به حالت تعجب یه تای ابروش رو باال داد و گفت :

 اصال خوب نشده.بیا برام قهوه درست کن. خودم که ریدم توش.  -

ی توی فنجون فهمیدم مقدار کمی قهوه گذاشته قهوه ساز بزرگی داشت. از رنگ قهوه

هارو از روی کانتر برداشتم و کنارش ایستادم. ی قهوهکه اینجوری بدرنگ شده. شیشه

 هامون به هم برخورد کردن، هر چند از نظر قدی تفاوت زیادی با هم داشتیم.شونه

 دش میکنم.تو بشین من آما -
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 به میزان کافی قهوه ریختم و دوباره توی دستگاه گذاشتمش.

 نگاهم به فیاض افتاد که درحال چک کردن گوشیش بود.

 فقط با مامان حرف زدم که خودت بهش زنگ زده بودی. -

 نیم نگاهی بهم انداخت و چیزی نگفت و دوباره توی گوشیش نگاه کرد.

 خوای ؟ای هم میچیز دیگه -

 صبحونه خوردم خودت بشین صبحونتو بخور.من  -

رغم چهره عبوسش امروز کمی مهربون شده بود و باوجود لبخند ریزی زدم. علی

هاش و چیزایی که قبل از رفتنم به اتاق ازش شنیدم اما همچنان امروز برای بدخلقی

 تونست شروع خوبی هم باشه.من روز خوبی بود و شاید می

ریختم و سر میز گذاشتم، یکی برای خودم و اون یکی برای قهوه رو توی دوتا فنجون 

 پز یکی رو توی بشقابم گذاشتم.های آبمرغفیاض. نشستم و از بین تخم

 .فیاض هنوز نگاهش جستجوگرانه توی گوشیش بود

 قدر از زنا متنفری ؟چرا این -

 نگاه ثابتی بهم کرد و با مکث نگاه گرفت و گفت :

 ؟مامانت چی بهت گفت  -

 هیچی فقط گفت حالش خوبه، نگرانش نباشم. -

 یعنی درمورد من اصالً چیزی بهت نگفته ؟ -
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چیزی که نه ، فقط گفت تو یه روانی خطرناک هستی که اگه من مراقب رفتار و حرف "

 .زدنم نباشم ممکنه توی آتیش خشمت قرار بگیرم و جونم به خطر بیفته

 سرم رو تکون دادم.

 نه چیزی نگفت. -

 ز همون پوزخند سابق رو زد و گوشی رو کنار گذاشت. فنجون قهوه رو برداشت.با

 تونی حاضر بشی که بریم واسه خرید ؟چه ساعتی می -

 ترین صدای ممکن گفتم :خیره نگاهش کردم و با پایین

 خوای جواب سواالمو بدی ؟نمی -

مرغ توی تخمنه محکمی گفت و حساب کار رو دستم داد که سوال بیشتری نپرسم. 

 بشقابم رو برش زدم و گفتم :

 مگه نگفتی تا دیروقت کار داری و دیر میای خونه ؟ -

االن پیام زدم به آراز یه سری کارهارو انداختم رو کولِ اون، پول میگیره که جون  -

 بکنه نه زرتی بره دختر بلند کنه.

میفتادم که فیاض لرزید و یاد اونشب اسم آراز رو که میشنیدم بند بند وجودم می

 بخاطر اومدن آراز به اینجا، با چه جنونی به جونِ خودم و تنم افتاد !

 از یادآوری اونشب درونم منقلب شد و با اخم تندی جواب دادم.

 هر وقت خودت وقت داشتی باهام هماهنگ کن تا آماده بشم. -

 ساعت شیش خوبه ؟ -
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 با همون اخم سرم رو با تایید تکون دادم.

نام کنی انگار همه چیزو ین روزها باید بری دانشگاه واسه ترم جدیدت ثبتتو ا -

 سپردی به فراموشی !!

 نسپردم. -

 نوشید و گفت :ش رو میقهوه

 من فقط دل و دماغی واسه مسائل مهم خودم نداشتم. -

 کرد.آهی کشیدم و بهش نگاه کردم اونم داشت مستقیم بهم نگاه می

و بایکوت ی مورد عالقتخوای رشتهاز هر چیزیه، تو که نمیتر بهرحال درسِت واجب -

 ی بینمون ؟!کنی ،اونم به خاطر مامانتو اوضاع بهم ریخته

 خوام.نه نمی -

 خب پس میسپارم به یونس کارای الزم رو انجام بده. -

 تونم فیاض.خودم می -

 با کمی مکث سرش رو آروم تکون داد :

 هرچه زودتر اقدام کن. -

کردم تو با درس خوندنم مشکل داشته باشی ، یا شاید نذاری برم همش فکر میمن  -

 درسمو ادامه...

ته، به هیچی فکر ترین بخش زندگیت درس و رشتهچرا نباید بذارم ؟ االن مهم -

 کنی اال اون.نمی
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 لبخند تلخی زدم.

 باشه ممنون. -

 ه ؟ کنی، جریان چیامروز رفتارت تغییر کرده، زیاد تشکر می -

 کنان گفتم :مندست و پام رو گم کردم و من

 نباید تشکر کنم ؟ -

 کردم تمام ذهنیت و نگاه و رفتارم رو از برِه وقتی گفت :حس می

گفتی ازم متنفری و حالت ازم که بری تو اتاقت یه رفتار دیگه داشتی، میتا قبل از این -

 ای مامان جونته !!خوره اما االن عجیب شدی ؟ نکنه بخاطر نصیحتبهم می

 م رو خیس کردم و گفتم :دلم هری ریخت و با سرو صدا سق خشک شده

 شه.کنم که باهام رفتار میطوری رفتار میمن در مورد رفتار آدما اون -

گیرم توام از من انتخاب خودتو پس تو هم انتقام بگیر. من دارم ازت انتقام مادرتو می -

 زندگیتو بگیر.

 ه تیکه از تخم مرغم رو توی دهنم گذاشتم و گفتم :لبخندی زدم و ی

تونم از درِ صلح وارد بشم، من توان جنگیدن ندارم فیاض ، خصوصاً با تو ، ولی می -

ها رو برطرف کرد. من شه کدورتبجای جنگ و انتقام و کینه با صلح و دوستی هم می

های دیگه اونارو راه ی تو چی هست ولی شاید بشه با حرف زدن یادونم تو گذشتهنمی

جوری حتی خودتم حس تخلیه کرد تا امواج منفیشون همیشه ازت دور بمونن، این

کنی از درون چقدر سبک و آزاد شدی، کنی، حتی حس میبهتری به زندگی پیدا می
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های زندگی یا های چسبیده به قلبمون هیچوقت اجازه نمیدن لذتفکرای منفی و کینه

 ببینیم. اونارو از خودت دور کن فیاض. های واقعی روزیبایی

 ی چشماش به خاطر تفکر عمیقش چین خورده بود و نگاهش تیز و برّان.گوشه

 چه جوری ؟ -

از اینکه جواب حرفام رو بدون طفره رفتن گفت، دلم به روی کودکِ مظلوم درونش 

 لبخند زد و با هیجان بیشتری ادامه دادم :

دونی که ا من حرف بزن یا با هر کسی که قابل میتری، بهر جور که خودت راحت -

تونی اصالً به یه مشاور خوب مراجعه کنی و تونه سنگ صبور خوبی برات باشه، میمی

 در مورد مشکالت درونیت باهاش حرف بزنی.

 ای از میز خیره شد.ی دیگهپوزخندی زد و به نقطه

میترکن و عفونتشون پخش در موردشون چی بگم که اگه حرف بزنم مثل یه دمل  -

میشه تو تنم ! حرف بزنم تا دوباره یادم بیاد چه روزهای کثیفی رو سپری کردم ؟ حرف 

بزنم تا از خودمو زنده بودنم شرمم بشه ؟ روزهایی که من تو تاریخ عمرم داشتم بدترین 

اونا قدر بی رحم و ناخالص ، تونه تجربه کنه ، ولی نه اونروزهایی بودن که هر کسی می

گفتنی نیستن ، اونا مثل زهر میمونن که تو جونم نفوذ کردن و هر بار که حرکت 

گیرن، تر تو تنم می پیچه و توانمو میکنم یا یادآوریشون می کنم زهرشون عمیقمی

 زندگی من خیلی سخت بود، از نوجوونیم تا االن ...

 آه عمیقی کشید.

تا بتونه مشکلمو برطرف کنه ولی چطوری  حق با توئه من باید با یه مشاور حرف بزنم -

تونم حرف بزنم ؟! بارها و بارها رفتم باالی کوه تا داد بزنم و همه دردهامو بگم که نمی
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تونم بریزم بیرون اما نتونستم، دردِ اون زهرها خیلی بیشتر از توانم منه ، من نمی

ه طرف هر کسی که بانی های وجود زهریم رو بتونم اشاعهباهاشون مقابله کنم ، ولی می

 این زندگی و حالم شده بفرستم.

 حتی من ؟ من مسبب حالت نبودم و نیستم فیاض !!  -

 پوزخندی زد و نگاهش بُراق شد توی چشمام.

تو زن منی اما تو هم ثابت کردی دختر پریوشی، تو هم مثل مامانت نمیتونی با  -

 شوهرت کنار بیای.

 خب تو.... -

 کنم نه ؟کثیف میی باهات معامله -

 نگاهش کردم و به نرمی و مالیم گفتم :

تو یه قدم با محبت به طرفم بردار بعد ببین من چه طوری رفتار میکنم، حرف اصلی  -

 مون اینه.من توی رابطه

 با تعجب گفت :

 مون ؟رابطه -

 صدام میلرزید و گفتم :

حرفت گوش بدم تو اسم که تو توقع داشتی من بیام تو اتاقت یا به خب، خب همین -

 اینو چی میذاری ؟

 ش رو تا ته سرکشید و فنجون رو توی نعلبکیش گذاشت و بلند شد.فنجون قهوه
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 کتش رو از پشت صندلی برداشت و مقابل من گرفت.

 منظورش رو فهمیدم و سریع بلند شدم و اونو پشتش گرفتم.

 زد.وقتی کت رو پوشید بازهم سکوت داشت و حرفی نمی

 م پیچید. کیفش رو هم از روی صندلی کناریش برداشتم و به دستش دادم .به سمت

 با نگاه سنگینش به چشمام کیف رو گرفت و آروم گفت :

مون بین من و تو یه حصار خیلی بزرگ هست که با وجودش هیچوقت به ایجاد رابطه -

خوام فکر نکردم، تو هم بهتره بهش فکر نکنی مایا ، فقط هر بار که چیزی ازت می

 قیدوشرط انجامش بده. همین.بی

 ساعت شش طبق قراری که گذاشته بود بهم زنگ زد تا آماده بشم.

 لباس پوشیدم و سر ساعت حاضر شدم تا وقتی فیاض زنگ میزنه برم بیرون.

 دخت ایستادم و برای چندمین بار پرسیدم :کنار در اتاق شاه

ت خوب نیست خرید و بذاریم دخت ؟ فیاض هم گفت اگه حالمطمئنی خوبی شاه -

 واسه یه روز دیگه !

 شاه دخت با مهربونی لبخندی زد و با تک سرفه ای گفت :

 نه به جان یونس خوبم خانم، شما برید خوش باشید عزیزم. -

گفت عزیزم. خواستم بگم بین من و فیاض هر چیزی اتفاق اولین بار بود که بهم می

 میفته به جز خوشی.
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جونی زدم نسبت بهش حس خوبی نداشتم اما به روی محبتش لبخند بیکه هنوز با این

 و گفتم :

خیله خب پس داروهاتو بخور استراحت کن تا ما برگردیم ، اگه گشنت شد سوپ تو  -

 کنیم.قابلمه هست گرمش کن بخور ، ما هم بیرون یه فکری واسه شام می

 باز هم لبخند زد.

 تون.چشم خانم، ممنونم از لطف -

 کنم، مشکلی داشتی زنگ بزن به فیاض یا یونس.واهش میخ -

 چشم. -

 در همین حین زنگ تلفن خونه به صدا در اومد.

 فکر کنم فیاض اومدش ،من برم جواب بدم. -

سریع به سمت سالن رفتم و تلفن رو برداشتم. فیاض خیلی خشک از پشت گوشی 

 گفت :

 بیا بیرون مایا. -

 باشه االن میام. -

دخت ذاشتم و با برداشتن کیفم به سمت بیرون قدم برداشتم. از کنار اتاق شاهتلفن رو گ

 گذشتم بلند گفتم :که می

 کنم زود برگردم.دخت مواظب خودت باش، سعی میمن رفتم شاه -
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به خاطر مریضیش صدای ضعیفش به گوشم نرسید ولی مطمئن بودم جوابم رو خیلی 

 صمیمی و تشکرآمیز پس داده.

 م یونس کنار ماشین ایستاده و منتظر اومدنِ من بود تا در رو برام باز کنه.بیرون رفت

 اومد، وسواس فیاض به اونا هم تلقین شده بود.از تیپ همیشه مرتبشون خوشم می

پوشیدن و ظاهر مرتبی که داشتن به تنهایی کت شلوارهای مارک و شیکی می

 خودشون کنه.میتونست دل دخترهارو یه دل نه ، بلکه صد دل عاشق 

 در رو برام باز کرد.

 کیفم رو میون دستم فشردم و کنار فیاض نشستم.

 بوی عطر تندِ فیاض فضای ماشین رو پر کرده بود.

 ی خشک و محکمش برخورد کرد.م به شونهموقع نشستن شونه

 سالم. -

 که نگاهم کنه سرش رو ریز تکون داد.بدون این

 دخت بهتره ؟سالم شاه -

 رل نشست و من جواب فیاض رو دادم :یونس پشت 

ت زنگ آره خدا رو شکر خیلی بهتره، بهش گفتم اگه مشکلی داشت به تو یا راننده -

 بزنه.

 خوبه. برو یونس، میریم مرکز خرید همیشگی. -

 چشم آقا. -
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 جا رفتیم.ی قبل همراه فیاض رفتیم، به اونبه مرکز خریدی که دفعه

 چرا همیشه میای اینجا ؟ -

 نفس کافی و غد جواب داد :با اعتمادبه

 ها سپردمشون. های خودمه که دست فروشندهچون یه بخششون مغازه -

 برانگیز باال رفتن.ابروهام یکه خورده و تحسین

 المصب پول که چه عرض کنم، دارایی کلونی داره واسه خودش !!

 بشه گفت : نیم نگاهی بهم کرد و وقتی یونس دررو براش باز کرد تا پیاده

من هرچی دارم از پدر و مادرم بهم ارث رسیده البته که خودمم توی بیشتر شدنشون  -

تالش زیادی کردم ولی دارم به درستی مدیریتشون می کنم ، چون بلدم چطوری از 

 داراییم محافظت کنم تا هر کسی بهشون طمَع نکنه.

 خیلی مرموزانه و با کنایه گفت.

شه که بتونه تمام این ثروت د جوونی مثل تو سخت پیدا میدرسته ! خیلی درست ! مر

 درستی مدیریت کنه فیاضِ بلوچی. رو به

های بزرگی که فیاض گفته بود متعلق به دوشادوش هم رفتیم توی یکی از بوتیک

 خودشه.

شون چند دست لباس مختلف و تقریباً پوشیده برام انتخاب کرد و خودم از بین

 انتخاب کردم.ترین ها رو رنگخوش

کردم اگه فیاض میلی به با های پوشیده رو درک نمیدلیل تعصبش برای انتخاب لباس

قدر مسئله رو جدی بگیره من بودن و ادامه زندگیمون نداره پس نیازی نیست این
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حلی که مشخص بود منو زندانی کنه توی اتاقم تا با هیچ مردی چه توی ،بهترین راه

 یط خونه مالقات نداشته باشم.خونه و چه بیرون از مح

 ها رو انتخاب کردیم و در جوابش که گفت :لباس

 خوای پروشون کنی ؟نمی -

 خواد.نمی -

ها رو از روی پیشخون برداشت و میون دستش گرفت و آروم های خرید و بستهنایلون

 گفت :

 خوای بریم.اگه چیز دیگه نمی -

رفتن از مغازه ،چشمش به یه لباس قرمز  با فروشنده خداحافظی کرد و در حین بیرون

 افتاد که تن مانکن بود.

 لباس قرمز کوتاهی که نیم بیشتر لباس توری بود و نمای کامالً سکسی و بازی داشت.

 انگار چشمش اون لباس رو گرفته بود و قصد داشت اون لباس رو برای من بخره.

کرد مقابلش بپوشمش ، میخرید و مجبورم برام اهمیتی نداشت که اون لباس رو می

 من توی اوضاع خیلی بدتر از اینم مقابلش قرار گرفته بودم.

های دستش رو دیدم که هر لحظه روی جلو رفتم تا حرفی بزنم اما همین که مشت

پرید قدم شدن و فکش که با نبض خیلی شدیدی میتر میها فشردههای نایلوندسته

یاض، فیاضِ چند دقیقه پیش نیست و مطمئنم رفته رو سریع به عقب برداشتم. این ف

 هیوالی درونش همین االن بیدار شده که جون منو بگیره.
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های گذشته تر از همیشه بود، انگار با دیدن این لباس قرمز به کابوسصورتش ترسناک

و وحشتناکش سفر کرده و بهترین راه این بود که ازش فاصله بگیرم یا یه کاری کنم که 

 مخاطره انگیز دور بشه. از اون فضای

فشان چشماش خودم رو متوجه عقب رفتنم شد و سریع به سمتم پیچید. با دیدن آتش

 دیدمای توی چنگالش میمثل جوجه

شدن. آب های تندش با حرارت و حرص از بینیش خارج میفکش منقبض بود و نفس

 دم.دهنم رو با صدا قورت دادم و برگشتم به عقب و به فروشنده نگاه کر

تونه پیش این آدم بالیی سرم بیاره ، ولی اونم آدمه فیاضه و هیچ کاری فیاض نمی

 تونه برای پا درمیونی کردن یا نجات من از دست فیاض انجام بده.نمی

 دستام رو با حسی از ترس و سازِش مقابلش گرفتم و صدام از ترس دورگه شده بود.

 فیاض خوبی ؟ -

 خشم کف کرده بود ، قدمی به جلو اومد که...هاش از فشار حرص و کنار لب

 آقا فیاض، حالتون خوبه ؟ -

مدت نفسم رو به سختی بیرون دادم، نگاه فیاض به پشت سرم کشیده شد، طوالنی

که از زور خشم مردمک چشماش درشت و درشت تر شده  مکث کرد و بعد از چند ثانیه

ش رو رها کرد و ی منقبض شدههای چشماش به رنگ خون دراومدن اندامبود و کاسه

 های دستش باز شدن و نفسش رو با شدت بیرون فرستاد.مشت

 هارو از دستاش گرفتم و با ترس و هیالو آروم گفتم :سریع به طرفش رفتم و نایلون

 بیا بشین فیاض فکر کنم حالت خوب نیست. -
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 پوزخند زهرآگینش تنم رو لرزوند.

 بیاین بشینین.آقا فیاض اگه حالتون خوب نیست  -

چشماش رو با حرص بست ، با تردید و ترس دستم رونامطمئن به سمت بازوش جلو 

 بردم ، تا چشماش رو باز کرد بند دلم برید و دستم رو سریع عقب کشیدم و گفتم :

 بیا یه کم بشین. -

 توجه به من برگشت و دوباره به لباس توری قرمزرنگ نگاه کرد.بی

ذهنیت شومی براش داشت که به آنی و با خشم به سمتش دونم اون لباس چه نمی

 طور که روی مانکن بود پاره پوره کرد.رفت و لباس رو همون

نه من و نه فروشنده هیچ نقشی توی سناریوی مقابل نداشتیم و با سکوت و بهت، خشم 

رحمی به افکار و ذهن ها با بیکردیم که انگار بازهم خاطرهمردی رو تماشا می

 ور شدن.نش حملهپریشو

ی لباس که روی زمین و مقابله پاهاش افتادن نفس زنان به مانکن های پاره شدهتکه

 های توری بود.خیره شد که فقط بخشی از اون پوشیده از ژندره

 کردم.م بهش نگاه میجرات گفتن هیچ حرفی رو نداشتم و با دل خون شده

 که نگاهم کنه، صدام زد :بدون این

 مایا ؟ -

کرد نفسم رو بیرون دادم و لرزیده قدمی به سمتش قل میم قلبا دردی که توی سینه

 جلو رفتم.

 بله ؟ -
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 از اینجا بریم. -

 باشه ، بریم فیاض، بریم. -

 سجاد ؟ -

 جانم آقا ؟ -

 نگاهش هنوز به مانکن بود که گفت :

 دیگه از این لباسا سفارش نمیدی، هیچوقت ! -

 چشم آقا فیاض. -

 م.زد به گلوم و سینهش چنگ میحال بد

 برگشتم و رو به پسری که اونم مثل من حسابی ترسیده بود آروم گفتم :

 شکالت یا آب تو مغازت داری براش بیاری ؟ -

 بله خانم ! -

پسر الغر اندام و قد بلندی بود اما اندامش خیلی استخونی نبود و تونسته بود با 

 برجسته کنه.های منظم عضله هاش رو کمی ورزش

 روی دماغش چسب داشت و نشون میداد تازگیا عمل کرده.

 سریع رفت و از پشت پیشخون یه چند تا شکالت همراه با یه لیوان آب آورد.

 ها رو روی زمین گذاشتم و لیوان رو از دستش گرفتم و به سمت فیاض رفتم.نایلون

آزرده و ترسیده به نظر نگاهش همچنان به مقابل بود و انگار وجودش از بابت چیزی 

 رسید.می
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 فیاض ؟ -

ی چشماش خاموش شده بود ولی فشان فوران شدهبرگشت و نگاهم کرد. آتش

 شدن.هاش پراکنی میهای دود و سوختگی از میون مردمکاشاعه

 یه کم آب بخور هر وقت حالت بهتر شد میریم. -

 با سکوت تلخی لیوان رو از دستم گرفت و قلوپی آب خورد.

یوان رو که به دستم داد اونو به سمت پسر گرفتم، اومد و لیوان رو گرفت و دوباره عقب ل

 ایستاد.

 کرد.ی من بود با درد و درد از تمام نگاهش اشاعه میباز به فیاض نگاه کردم، خیره

 بهتر شدی ؟ -

 خوبم بهتره بریم تا به بقیه خریدا برسیم. -

حال بیرون نباشی بهتره ، بریم استراحت نه بااینمن خرید دیگه ای ندارم بیا بریم خو -

 کن.

 ها رفت و از روی زمین برشون داشت و تلخ گفت :به سمت نایلون

 خواد نگران من باشی، بریم.گفتم خوبم نمی -

که فیاض دوباره دیوونه نشه جرأت نداشتم از با هم از مغازه بیرون رفتیم. از ترس این

 رفتم.بیرون رفتم و با فاصله کوتاهی ازش راه می پسره تشکر کنم. پشت سر فیاض

 فیاض متوجه فاصله گرفتن عمدیم شد که محکم گفت :

 کنار خودم راه برو. -
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ترسیدم با مخالفت یا سریع خودم رو بهش نزدیک کردم و دوشادوش هم راه رفتیم. می

لوی با رفتاری برگرفته از سرپیچی از حرفاش خوی خشونت آمیزش رو همین جا و ج

 عموم به همه، مخصوصاً به من نشون بده.

 خوای واسه دانشگاه خرید کنی ؟نمی -

 آروم و با لحنی که خیلی عادی بنظر بیاد لب زدم :

ومیل بشه ؟ مگه چقدر به اندازه کافی لباس چپوندی تو کمدها، بخرم که حیف -

 خوام لباس بپوشم.می

 کالسیات ظاهر بشی ؟جدید جلوی همیعنی دوست نداری هر روز با یه ظاهر و تیپ  -

جا شوی لباس گذاشتن که بخوام پُز لباسامو من میرم دانشگاه درس بخونم مگه اون -

کالسیام بدم، اونایی که واسه این چیزا میان دانشگاه قطعاً از نظر ذهنی کمبود به هم

 دارن.

فضای  کردیم به سمت خروجی اصلی، با سکوتی که در پیش گرفتبا هم حرکت می

 تشویش باری بینمون ایجاد شد.

 کردیم که فیاض گفت :مون نگاه میهای اطراف و اطرافهر دو به مغازه

های دانشگاه منو منم هیچوقت اهل مُد و پُز دادن و این چیزا نبودم ،شاید بین بچه -

ها بودیم ولی من شبیه اونا نبودم که پولمو به رخ چند تای دیگه تو صدر پولدارترین

شدم که از نظر اقتصادی شرایطشون خیلی بقیه بکشم، همیشه با اونایی هم دوست می

 تر از خودم بود.پایین

چیزی نگفتم ولی توی دلم غیرارادی تحسینش کردم. من باز هم درون فیاضِ تلخ و 

هاش گه توی انتخاب دوستدیدم ،همون که میخشن، آدم مهربون درونش رو می
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های سطح مالی پایین و اوضاع مادی ناچیزی یکرده که از خانوادههایی رو انتخاب مآدم

 داشتن.

 در جوابش حرفی برای گفتن نداشتم رسیدیم به بیرون و فیاض ایستاد و گفت :

 خب بجز این خریدها دیگه چیزی الزم نداری ؟ -

 وجه شباهتی به فیاض چند دقیقه پیش نداشت.دار نگاهش کردم، به هیچعمیق و مدت

سرد بود که انگار مردی که توی مغازه با اون خشم و عصبانیت قصد قدر آروم و خوناون

بود. از تغییر یهویی موضعش در عجب  داشت مغازه رو به آتیش بکشه یه فرد دیگه

 بودم.

 آروم جواب دادم :

 خوام.نه چیز دیگه نمی -

 .مایا امروز اومدیم بیرون تا هرچیزی که تو الزم داری خرید کنیم -

 نگاهی به ساعت مچیش انداخت.

هنوز دو ساعتم نیست که اومدیم ، به اندازه کافی برات زمان گذاشتم ، تا آخر شب  -

خواد بخری چون از فردا کارام سنگین میشه شاید فرصت داری هرچیزی دلت می

 فرصت به این خوبی پیش نیاد.

 من چیزی الزم ندارم فیاض. -

 بدی ؟ خوای تغییرشاتاقت چی ؟ نمی -

 یکه خورده و شوکه زل زدم بهش.
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خرید های توی دستش بااینکه زیاد بودن اما انگار چند تا نایلون سبک و خالی توی 

 دستش داشت که همون قدر محکم و منسجم جلوم ایستاده بود.

 نوک زبونم اومد که چیزی بگم ولی حرفم رو خوردم و به خیابون نگاه کردم.

 شد و سریع گفت : فیاض حسرت درونم رو متوجه

 حرفتو پس نزن هر چی هست بهم بگو. -

خودت هزار بار بهم گفتی من یه آدم موقتم برات که هیچوقت ثباتی توی زندگیت  -

شون باهات ها یا مدلشون بشه نظر بدم و تو انتخابندارم ، شاید در مورد رنگ لباس

دونِ اجباریمو داره نظرم شریک بشم ، اما فکر نکنم تو انتخاب وسایل اتاقی که حکم زن

 خیلی مهم باشه !

کنی و یکی از آدمای عمارتمی، اون اتاقم بهرحال تو داری تو عمارت من زندگی می -

 متعلق به توئه.

 اون اتاق زندونمه. -

 نگاهم کرد ، نگاهم کرد و با مکث سر تکون داد و گفت :

 خوای ؟ای نمیپس چیز دیگه -

 دخت تنهاست.هخوام برگردیم خونه، شامی -

 ها پایین رفت و به طرف ماشین حرکت کرد و طعنه زد :از پله

 قدر نگرانشی ؟اومد چی شده ایندخت بدت میتا االن که از ریخت شاه -

 حالش خوب نیست فقط به خاطر مریضیش نگرانشم. -
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نیشخند زنان کنار ماشین ایستاد و یونس سریع خریدهارو از دستش گرفت و توی 

 عقب ماشین گذاشت.صندوق 

 کنی.آره خب یادم نبود تو در مقابل جون آدما خیلی احساس مسئولیت و نگرانی نمی -

 نفس بلندی کشیدم و کیفم رو آویزون جلوی زانوهام نگه داشتم و گفتم :

 تونه تغییرش بده.هر چقدر دوست داری طعنه بزن من ذاتم اینه، کسی هم نمی -

 دم همین که خودت باشی کافیه.منم مشتاق نیستم تغییرت ب -

هوا لبخند تونست معنای متفاوتی داشته باشه، اما هر معنایی که داشت بیش میجمله

 روی لبم آورد و عیاض شوکه از لبخندم نگاهش رو ثابت کرد به صورتم.

 خوای بریم خونه ؟تو نمی -

 نه. -

 خب پس کجا بریم ؟ -

 رو کرد به سمت یونس.

 رستوران.روشن کن، میریم  -

 در ماشین رو برای هر دومون باز کرد.

به خدا که کنار فیاض نشستن یعنی ریسک کردن درمورد خودمو امنیتم، ولی چاره 

دیگه ای نداشتم من مجبورم این مرد مریض و دیوونه رو تحمل کنم حتی اگه در پسِ 

گذشت و این تحمل کردن نابودی سختی در پیش داشته باشم. تمام مسیر توی سکوت 

اختیار مو به شد بیمن به این سکوت راضی بودم. حالِ دقایق پیشش که برام تداعی می

 حال باشه ؟قدر عصبی و پریشونکرد. چی باعث شده فیاض اونتنم سیخ می
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 نگاهم رو کمی به طرفش سوق دادم.

ین ی ترسیده که از طرف والدینش تنبیه سختی شده به بیرون از ماشآروم ،مثل یه بچه

رخی بود که توی عمرم دیدم و دلم شدیداً ترین نیمرخ صورتش غمگینخیره بود. نیم

 برای این حال و اوضاعش درد گرفت. نگاهمو تا گرفتم صداش به گوشم رسید.

 یه لباس قرمز پوشیده بود. -

 دوباره بهش نگاه کردم.

 کی ؟ -

و رنگ عجیبی تاریک ماشین هر لحظه حس نگاهم کرد. نگاهش توی فضای نیمه

 گرفت.می

 خوبه که چشمات شبیه اون نیستن. -

های درد و غصه و نفرت شد. خاطرات سیاهش از مامانم دارن فضای م پر از حبابسینه

کارن تا جای هرچی عشق کنن و نهال نفرت رو توی دلم میی منو هم احاطه میسینه

 از مامانم داشتم رو پر کنن.

م رو بیرون و دوباره به بیرون خیره شد. نفس تنگ شدهحرفی نزدم ، اونم حرفی نزد 

 دادم که باز صداش گوشم رو پر کرد.

کرد کسی که مثل خواهرش بهش اعتماد داشت وقتایی مامانم هیچوقت فکرشو نمی -

 که خووش سر کاره بیاد خونه تختخواب شوهرشو پرکنه.

هام رفت و گوشگام رو به بازی میش سینههای ترسیدهقلبم داشت با کوبش

 شون از حد امکان قدرت بیشتری گرفتن.فعالیت
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یه روز که مامان خونه نبود دیدمش ، اون شب قرار بود با دوستام بریم فوتبال،  -

آورد که سخت تالش کنیم ، فشار می مسابقاتمون شروع شده بود و مربیمون به همه

باشگاه، تصادف کرد ، ما هم شب یه اتفاقی واسه مربیمون افتاد که نتونست بیاد اون

 مجبور شدیم زودتر برگردیم خونه.

ی حرفاش چه پیامی در بر دارن دونم ادامهام چنگ زدم. چرا در حالی که نمیبه سینه

قدر پریشون و مضطرب شدم ؟ تک سرفه ای زدم و فیاض با اشراف به حالِ بدم ان

 پوزخندی زد و ادامه داد :

های زنونه جلوی در دیدم که هیچوقت تو کمد کفشبرگشتم خونه یه جفت کفش  -

 مامان ندیده بودمشون.

دفعه نفسم رو کرد تا ازش بخوام یا ختم کالم رو بگه و یکچشم بستم. زبونم یاریم نمی

 بگیره یا این بحث رو ادامه نده.

تونم باور کنم تهش قراره چی بشنوم و به چه من ظرفیت شنیدنشون رو ندارم، نمی

 بیفتم !!روزی 

های های بلندش اصالً شباهتی به خندهکلید زدم به در، رفتم داخل ، صدای خنده -

مامانم نداشتن تو خونه پیچیده بودن، سریع کفشامو درآوردم و رفتم به طرف اتاقی که 

 اومد.صداش واضح از اونجا می

 پوزخندی زد.

جوری اشه ولی دزد که اینطرف تو اتاق مامان بابام بود، ترسیدم نکنه دزدی چیزی ب -

رفت که بعدم بابام بلند بلند کرد، دزد که تو اتاق خواب مامان بابام نمیسروصدا نمی
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که مامانم اون شب به خاطر سکته ی دلبریاش بره درحالیباهاش بخنده و قربون صدقه

 کردن داییش رفته بود بیمارستان.

ا، خدایا، تمام جونم رو بگیر اما اونچه اومد. خدایتنم منقبض شد و نفسم به زور باال می

 که توی تصوراتمه حقیقت نداشته باشه !

هاش هنوز تو گوشمه، انقدر حرفای زشت و رکیک به هم میزدن که تو عمرم خنده -

بابامو اونقدر بیشعور ندیده بودم، حرفاشون خیلی بد بود، از شنیدنشون حالت تهوع 

جا جلوی درِ اتاق آوردم قدری بد شد که همونگرفتم ، از استرس و اضطراب حالم به 

باال، ولی اونا متوجه نشدن، از بس سروصداهاشون بلند بود و تو حال و هوای کثیفشون 

غرق بودن ، همه تنم میلرزید، نمیتونستم اونجوری طاقت بیارم، حس اینکه بابام داره 

نه اعصابمو به هم ریخت، در غیاب مامانم با یه زن دیگه میخوابه و به مامانم خیانت میک

از یه طرفم روم نمیشد درو باز کنم و ببینمشون ، میخواستم بیخیال بشم و از خونه برم 

بیرون و تا ساعتی که قرار بود از باشگاه برگردم، بیام خونه ولی یهو صدای بابامو شنیدم 

 که اسمشو به زبون آورد، اسم اون زنِ عوضی رو..

م فشرد. دستی به گردنش کشید و با فک سفت و هاش رو محکمکثی کرد و مشت

 سختش ادامه داد :

اونشبم مثل االن رگ گردنم یه جوری میزد که تو اون سن معنی واقعی عصبانیتو  -

درک کردم. طوری دیوونه شدم که درو یهو باز کردم، زنی رو دیدم که یه لباس توری 

ی من اون شب جرات نداشتم قرمز تنش بود، مثل همین لباسی که االن پارش کردم، ول

و پاره کنم ، تازه چقدرم از دیدنش تو تنِ اون زن لذت بردم که اندامش رو با اون لباس

 چه لوندی و زیبایی بهم نشون میداد.

 خس ضعیفی نالیدم :گلوم رو فشردم و با خس
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 شه ادامه ندی ؟شه، میمی -

م رو میون دستش گرفت و انگار منتظر همین بود که سریع به طرفم برگشت و چونه

 محکم فشرد و با دندونای چفت شده روی هم غرید :

چرا ادامه ندم ؟ خوشت نمیاد از هرزه بازیاش بشنوی ؟ خوشت نمیاد بفهمی اون زنی  -

و تو چشم پدر و پسر انداخته بود کی بود ؟ خوشت نمیاد بفهمی اون که اندام قشنگش

تونه به منم سرویس بده ؟ خوشت گفت میکه دهن منو ببنده بهم شب به خاطر این

گفت من سگتم نشست و با التماس مینمیاد از التماساش بگم که جلوی پاهام می

 فیاض هر کاری دوست داری انجام بده اما به مامانت چیزی نگو ؟! 

 صداش شبیه عربده شد و به همون شدت اوج گرفت.

د و چطوری هیکل نجسشو دوست نداری بشنوی اون کثافت منو تا چه مرزی بر -

مقابل منو بابام انداخت تا هردومون باهاش رابطه داشته باشیم ؟ من !! منی که فقط 

 پونزده سالم بود !! منی که اون شب تنمو با تنِ نجسِ مامانت....

 جیغ زدم، جیغ زدم.

 وغه.نه ، نه، نه ، نگو ، نگو دروغه ، دروغه من حرفاتو باور ندارم عوضی ، اینا همش در -

ای یونس ماشین رو انحراف داد قدر بلند بود که لحظهزدم زیر گریه و صوت جیغم ان

 ولی خیلی سریع به رانندگیش مسلط شد و فیاض گفت :

 بزن کنار یوسف. -

م برداشت و صورتش رو عقب کشید ولی نگاهش هنوز به فیاض دستش رو از روی چونه

 بلند بلند گریه میکردم.من بود که دستام رو مقابل لبهام گرفتم و 
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 آخ چه دردی، چه زهری، چه ماللی !!

گفته بود زهرهام رو به طرف هر کسی میفرستم که بانیِ این زندگی و حالمه، من، منم 

 که دختر پریوشم و جزیی از وجود اون آدم حساب میشم !

فی من که تمام عمر با سرافرازی میون همه راه میرفتم و خبر نداشتم مامانم چه کال

 برای آینده و آبروی خودم میبافه !

ی سفید و پاکم پیشش حرف ی مامانم چقدر سیاه بود و وقتی من از کارنامهکارنامه

 میزدم با تب و تاب میگفت بهم افتخار میکنه !!

ی ننگ و رسوایی و بدبختی و ی افتخارش بودم اما اون مایهمن دختر سر به زیرش مایه

 فالکت من شد !!

ور کنم مادر عزیزم ؟ مادری که یه عمر به جای خدا ستایشش میکردم ؟ آخ ، چطوری با

 چطوری مایای فلک زده با این دردِ بزرگ و ناتموم بسازه و زنده بمونه ؟

 یونس ماشین رو کنار خیابون پارک کرد و خودش از ماشین پیاده شد و دور شد.

خال و پوچی داشتم و انگار هام و جیغم سرم انگار متالشی شده بود. حس بخاطر گریه

 های شناور سوار بودم.روی آب

 من اونشب... -

 نذاشتم چیزی بگه زدم توی صورتم و با گریه جیغ کشیدم :

نگو، نگو المصب ، نگو، ببر صداتو، نمیخوام بشنوم، نمیخوام. وای ، وای ، وای خدا،  -

 چطوری باور کنم، چطوری ؟

 برای مهار کردن دستام نکرد.میزدم خودم رو و فیاض هیچ تالشی 
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ی خودزنی من چشمایِ رنگ خونش پر از کینه و نفرت بودن و شایدم از دیدن صحنه

 لذت میبرد.

 م و با گریه ضجه زدم :زدم روی سینه

مامان، مامان، چطور ممکنه ؟ نه من باور ندارم، تو انقدر پاک و مهربونی که این  -

 ای این روانی رو باور کنم.ها به تو نمیچسبه. نمیتونم حرفوصله

 م داد زدم :با گریه و چشمای تار به فیاض خیره شدم و با صدای خشدار و گرفته

تو یه روانی هستی، مامانم راست میگه، تو یه دروغگوی کثیفی که به خاطر دیوونه  -

و سر هم بودنت در مورد همه حرفای کثیف میزنی وگرنه چطوری این داستان کثیف

 نمود میکنی مامانِ عزیزِ من با خودت و بابات رابطه داشته ؟کردی که وا

با گریه و هق هق مشت زدمش، چنگ زدمش، موهاش رو کشیدم و فیاض تنها با 

 گفت.سکوتش سعی میکرد کنارم بزنه، ولی چیزی نمی

پریش و کثیفی ؟ خدا ازت نگذره روانیِ کثیف، تو مغزت چی کار میکنه که انقدر روان -

ت میاد در مورد مامانم بد بگی؟ میخوای بگی مامانم از اعتماد دوست چطوری دل

صمیمیش سواستفاده کرده با شوهرش ریخته رو هم، بعدم که تو فهمیدی تورو هم 

و چه جوری سر هم کردی که راضی کرده تا دهنتو ببنده ؟ آخه بیشرف این داستان

یخولیایی و مریضته، هرزه اون ذهنِ منو به هم بریزی ؟ هرزه تویی، هرزه اون ذهنِ مال

 پدر و مادر عوضیتن که...

 دستم رو پیچ داد. جیغم به هوا رفت و توی صورتم نعره زد.

دهنتو ببند، میخوای گریه کنی، زار بزنی، هر غلطی میخوای بکن، اما اسم مامانمو تو  -

 دهن کثیفت نچرخون که روزگارتو سیاه میکنم.
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ای افتادم. این سگِ هار چیه که رِ چه دیوونهآی، آی دستم. وای خدا، من گی -

 انداختیش تو زندگیمون؟

ای کشیدم و دستم رو محکم به عقب پس زد، از دردش نفسم بند رفت و جیغ دیگه

 م بلندتر شد.گریه

 یک آن دستش رو جلوی لبهام گذاشت و غرید :

میخواستی  صداتو ببر پریوش، یادت میاد اونشب باهام چیکار کردی ؟ یادت میاد -

جلوی بابام چه کار کثیفی انجام بدی ؟ یادت میاد چی تو گوش بابام گفتی که بعد 

هردوتون تو با خنده میگفتین منم انجامش بدم چون خیلی لذت میبرم ؟ اما من 

 بازیات...نذاشتم، یادته ؟ نذاشتم تنِ کثیفت بهم بخوره ولی تو با هرزه

 جیغ زدم.

 یخوام بشنوم.ولم کن، ولم کن کثافت نم -

و باز کنم تا پیاده بشم که قفل بود، با ساعد دستم توی شیشه زدم تا خواستم در ماشین

 یونس در رو باز کنه. دستم رو کشید و گفت :

 هارو واست مرور کنم.کجا ؟ بذار خاطره -

نمیخوام لعنتی ولم کن. نمیخوام چیزی بشنوم. داری با حرفای کثیفت دیوونم  -

 م برم، درو باز کن، درو باز کن دارم خفه میشم. نفسم داره قطع میشه.میکنی. میخوا

اونشب چی به بابام داده بودی که اصال حالیش نبود چیکار میکنه ؟ فقط گاهی اوقات  -

میدیدمش یه چیزی مصرف میکنه که تا چند ساعت تو هپروت میرفت، اونا چی بودن 

 که بهش میدادی ؟
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 میدادی که حتی منو هم یادش نمیومد ؟ اونا چی بودن که به خوردش -

 نمیدونم ولم کن عوضی، چرا از من میپرسی، برو از خودش بپرس. -

ش کنی که نفهمه جلوی من با تو خودش کیه ؟ مگه اونشبم بهش ندادی تا دیوونه -

 هارو جلو چشمم ببینم.چه غلطی میکنه ؟ کاری کردی که بدترین صحنه

 و لگد پروندم توی در و جیغ زدم :مشتم رو محکم به بازوش زدم 

 فیاض بس کن. تورو قران بس کن. این درِ وامونده رو باز کن برم بیرون. -

 دستش رو طرف راست صورتم گذاشت و صورتم رو به سمت خودش پیچید و غرید :

گوش کن. باید گوش بدی، مگه نگفتی باهات حرف بزنم ؟ مگه نگفتی دردامو بریزم  -

 ای داشتی..و پتیاره ببین چه مامان هرزهبیرون ؟ گوش کن 

 هام گذاشتم.دستام رو روی گوش

 نمیخوام ، نمیخوام گوش بدم. -

 آلودم.هر دو دستم رو گرفت و از گوشم فاصله داد و تیز شد توی صورت اشک

 تو هم پریوشی، ببین با منو زندگیم تا االن چیکار کردی. -

 م شدت گرفت و هق زدم :گریه

یوش نیستم. من مایام، مایا، مایای بدبختی که دوروبرش پر شده از گوه و من پر -

 کثافت.

م پس گوش کن تا بفهمی اون زن با من چیکار کرده. مگه نمیخواستی بفهمی کینه -

 چیه یا چیشده که به این حال و روز افتادم ؟
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پایین یه ذره  نه ، نه ، نه، دیگه نمیخوام بشنوم. دیگه نمیخوام فیاض، فقط بذار برم -

 هوا به مغزم بخوره تا دیوونه نشدم.

وقتی دید نمیتونه قانعم کنه تا حرفهاش رو بشنوم و من برای شنیدنشون ممانعت 

 میکنم بلند داد زد :

ی آخر تماشاشون کردم، سکس بابامو با اون زنِ کثیف دیدم، من اونشب تا لحظه -

ببینه یا متوجه بشه پسر پونزده سالش بابامم اصال تو حال و هوای خودش نبود که منو 

ها و چشمکای مامانت ی کثیفشو میبینه، صداهاشون هنوز تو گوشمه، خندهداره رابطه

و نجس کرد، یه کارای همیشه جلو چشممه، اون عفریته یه شیطان بود که اون اتاق

 کثیف و چندشی میکردن که من اونشب ازشون لذت بردم، میفهمی ؟

 بلندتر داد زد :

ازشون لذت بردم که لباسم پر شده بود از شهوتم، من واسه اولین بار معنای  -

و حس کردم. میفهمی مایااااااا ؟ من اونشب با دیدن مامانت لذت بردم. ارضاشدن و بلوغ

ولی وقتی فهمیدم چیشده سریع از اتاق رفتم بیرون و تو حموم آوردم باال، گریه کردم، 

االیی که تو داری خودتو میزنی، منم نتونستم باور کنم خودمو کتک زدم، مثل همین ح

ها بشن خیاالت چیکار کردم یا از بابام چی دیدم، یادم نبود که قراره اون صحنه

 های کثیف....خودارضاییم که به یاد اون صحنه

ش بگیره و من اشکش رو ببینم سریع بغضش مانع حرف زدنش شد و قبل از اینکه گریه

 رو وارد قفل کرد و با باز شدن در پیاده شد. رو گرفت و رمزی

سروتهی به سر میبردم که ناباور و گیج و مسکوت فقط زل زده من توی چه دنیای بی

 بودم به جایی که حاال عاری از وجود فیاض بود.
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نه اشک داشتم، نه بغض داشتم و نه پلک میزدم. انگار تمام حیاتم رو با خودش برده بود 

 که حتی نفسمم در حد نیمه جونی دم و بازدم میشد.و یه مرده بودم 

 باور نداشتم. من هیچی رو باور نداشتم.

چشمام سیاهی رفتن و شاید هم سقوط کردم که سرم بین صندلی جلو و عقب گیر 

 افتاد.

با حال بدی از خواب پریدم و وقتی به اطراف نگاه کردم فهمیدم خواب نبودم بلکه 

 وی بیمارستانم.هوش شده بودم و االن تبی

ها بجز تختِ من دو سه تا تخت دیگه هم توی اتاق بود و یه بیمار روی یکی از تخت

 خواب بود.

بلند شدم و همین که تکون خوردم سوزش سوزن رو روی پوست دستم حس کردم. 

 سوزن رو از روی پوستم بیرون کشیدم و از دستم خون اومد.

 بهش توجهی نکردم، از تخت پایین رفتم.

کردم تا رفت و هرگز چشم باز نمین خاک بر سر شده بودم، کاش تمام جونم میم

 بار فیاض رو ببینم.دوباره چشمای به خون نشسته و نفرت

 زد.از اتاق که خارج شدم دیدمش، کنار دیوار ایستاده و با گوشیش حرف می

 تا برگشت و منو دید تماسش رو سرهم کرد و جلو اومد.

 سِرمت هنوز تموم نشده بود !چرا بلند شدی ؟  -

جوابش رو ندادم و حرکت کردم به سمت قسمتی که راه خروج از این بیمارستان رو 

 نشونم بده و از فیاض دور بشم.
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فهمی ! وایسا زنم، دستت داره خون میره کجایی که نمیوایسا دارم با تو حرف می -

 گم.بهت می

درشت شده از خشم و انزجار بهش  دستم رو گرفت و نگهم داشت. با نفرت و چشمای

 نگاه کردم و دستم رو محکم کنار کشیدم و دوباره راه افتادم.

 بازهم پشت سرم اومد و دستم رو گرفت.

 وایسا مایا، وایسا دستت داره خون میره. -

 به تو ربطی نداره برو عقب به من دست نزن. -

 .شد رو نگه داشتپرستاری که داشت از کنارمون رد می

 خانم مریضم سرمش رو از دستش درآورده دستش داره خون میره. -

عه چرا این کارو کردی ؟ بیا اینجا بشین برات چسب بزنم.، تو همونی که غش کرده  -

 بودی ؟

 من حرفی نزدم اما فیاض به تندی و محکم گفت :

 چیکار به این کارها داری کی هست، یه چسب بزن رو دستش داره خون میره. -

پشت چشمی نازک کرد و فیاض دستم رو به طرفی کشید تا روی نیمکت پرستار 

کرد. نیاز به خلوت و بشینم. بغض چه بی رحمانه گلوم رو اسارت گرفته بود و رهام نمی

کس دوروبرم نباشه تا غرق بشم توی اوهام که هیچسکوت داشتم، نیاز به جایی

 وحشتناک ذهنم.

ستم. پرستار رفت و با وسایل ریزی برگشت و با چشمای آماده به اشک روی نیمکت نش

 روی دستم چسب زخم زد.
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فیاض هم با اخم و سنگین کنارم ایستاده و نگاهم میکرد. کارش که تمام شد رفت. 

 دوباره بلند شدم که فیاض مانع شد و گفت :

 هنوز فشارت سر جاش نیست یکم بشین -

 توجهی نکردم و راه رفتم که دوباره دستم رو گرفت.

 پس خودم تا دم ماشین میبرمت. -

 تونم راه برم.ولم کن الزم نکرده خودم می -

ای که انگ کثیفی رو به خودم کدوم گوری برم ؟ بازم برم خونه این مرد ؟ همین دیوونه

مامانم زده ؟ نگاهم کرد و انگشتش رو محکم تکون داد و با چشم زهری برام خط و 

 نشون کشید :

خوام بهت کن حاال که مریض شدی دلم به حالت سوخته، میمنو ببین مایا فکر ن -

لطف کنم که یه وقت رو دستم نَمیری شرِت آویزونم بشه پس مثل بچه آدم راه 

هارو برات شیم میریم خونه ، حاال که گذشتهافتی دنبالم باهم سوار ماشین میمی

رو به راه نیست، تعریف کردم و یاد اون مامان عوضی و کثیفت افتادم حالِ منم خیلی 

کور نیستی داری میبینی اعصابم چه حالیه ، بذار الاقل یادم بره اونی که در حقش 

 ست.ارفاق کردم و آوردمش بیمارستان دختر پریوش هرزه

مثل همیشه دهنم رو قفل کرد و من جز نگاه کردن به چشمای گستاخ و قرمزش 

 حرفی برای گفتن نداشتم.

 تر گفت :آروم

 اعصاب درستی ندارم مایا، توام سعی کن...منم امشب  -
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من اصالً کاری به کارت ندارم ،اصالً حرفی باهات ندارم، تویی که دست از سرم  -

کار کنم از دست و دروغات ؟ به کی پناه داری، تویی که راحتم نمیذاری، من چیبرنمی

دمو از کنم، امشب دیگه خوببرم تا دیگه راحتم بذاری ؟ ولی نه امشب تمومش می

 کنم.دستت خالص می

 وایسا ببینم منظورت چیه ؟  -

 همونی که تو ذهنت اومده. -

 خوای خودتو بکشی ؟یعنی می -

 اومد.رفتم و اونم موازی با خودم توی کریدور بیمارستان راه میتندتند راه می

 حرفی که نزدم با حرص گفت :

دستم خالص بشی، شاید با مردنت تونی از جوری میبه جهنم خودتو بکش ، فقط این -

 اون زنیکه عوضی هم داغ رو دلش بمونه و خودشو خالص کنه.

ایستادم و با خشم و نفرت بهش نگاه کردم. همین امروز در موردش افکارم رو تغییر 

داده بودم و به خودم گفتم فیاض بر خالف تخس و خشن بودنش اما آدم مهربونی 

د با مامان حرف بزنم چه دلی ازم به قنج برد، چقدر هست ، رفتارِ صبحش که اجازه دا

گم خوشحال شدم و مدنیتم نسبت به شخصیتش کامالً عوض شده بود ، ولی حاال می

همش یه اشتباه محض بوده ،فیاض همون آدم وحشی و تخس و بدذاتیه که هیچوقت 

یزهایی که های امشب و چتونه خوب باشه و خوبی رو به دیگران القا کنه ، با حرفنمی

تونم توی اون عمارت کثیفش بمونم، به هر ازش شنیدم دیگه حتی یک ثانیه هم نمی

 قیمتی شده میرم، همین امشب میرن، همین امشب !
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خوای حرفی نزنم تا اعصابت بهم بریزه توام هیچی نگو، چون وقتی صدات به اگه می -

خوای خفم کنی م و میخوره، انگار دست گذاشتی رو گلورسه حالم بهم میگوشم می

 فهمی ؟می

 پوفی از عصبانیت کشید و آروم گفت :

 بیا بریم بیرون یونس منتظرمونه. -

 اختیار باال رفت.از روی عصبانیت صدام بی

 گفتم حرف نزن که صداتو نشنوم. -

 چشم بست و زیر لب زمزمه کرد.

 تو بیمارستانیم. -

کنم ولی نفهمید من با همین زمزمه داد تا خشمم رو کنترل انگار داشت هشدار می

کوچیک به قدری عصبی شدم که بغضم شکست و گریه هام به مشتم جون دادن تا 

 اش کوفته بشن و مرتب تکرار می کردم :تخت سینه

خوام اصالً صدات تو گوشم بره خوام صداتو بشنوم، نمیحرف نزن ، حرف نزن نمی -

 ذاری ؟،خدا لعنتت کنه چرا راحتم نمی

هام رو نوهام خم شدن و همین که خواستم از ناتوانی و ضعف پایین باش بیفتم دستزا

 گرفت و آروم گفت :

 کنن.بریم مایا همه دارن نگامون می -

متوجه بودم که به دنبال فیاض کشیده  به اطراف نگاه نکردم فقط توی عالم گریه

سیدنمون به عمارت شم تا زمانی که کمکم کرد سوار ماشین بشینم و تا زمان رمی
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های من توی ماشین پیچیده بود . زمانی که رسیدیم یونس سریع پیاده شد صدای گریه

و در قسمت فیاض رو باز کرد، قبل از پیاده شدنش دست منو هم گرفت تا پیاده بشم. 

 جونی به عقب کشیدم.پیاده که شدم دستم رو با بی

 ول کن دستمو. -

 هیش راه بیا. -

 ولم کن. -

 قدر حرف نزن.اکت مایا راه بیا اینس -

کنار در عمارت ایستاد و یونس با دسته کلید خودش در رو برای منو فیاض باز کرد و 

داد و بیشتر کرد و از این بابت حس بدی بهم میهر دو داخل رفتیم. دستم رو رها نمی

رومون حال جلوی دخت با رنگ پریدگی و بیشدم. وارد عمارت که شدیم شاهعصبی می

ظاهر شد. انگار از وخیم بودن اوضاعمون مطلع بود که چه اتفاقی افتاده و من تا االن 

 توی بیمارستان بودم.حتماً یونس بهش گفته بود.

 آقا... -

 دخت حالش خوبه یکم فشارش افتاده.چیزی نیست شاه -

 جلوتر از ما رفت و در اتاقم رو باز کرد.

 دخت گفت :تاقم شد و به شاهکرد. وارد افیاض هم که رهام نمی

 یه دست لباس تمیز براش دربیار لباساشو عوض کنه.  -

 خواستم به سمت تخت برم که محکم گفت :می

 خوای بری رو تخت ؟صبرکن اول لباساتو عوض کن، با این لباس کثیف که نمی -
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ت خوام وسایلمو جمع کنم تا از این جهنم و عمارخوام برم رو تخت، مینه نمی -

 کثیفت برم بیرون.

 چی ؟ -

 ام شد.چشماش و صورتش چین افتاد و با تعجب خیره

 دستمو ول کن تا بفهمی چی میگم. -

 کار کنی ؟ول کنم که چی -

که چند دست لباس به جای اون لباسایی که ازم سوزوندی بردارم و از اینجا برم  -

 خوام گورمو گم کنم.بیرون می

 خانم کجا با این عجله ؟شما حاال تشریف داری  -

دخت رو کنار زدم و اهمیتی به تیکه تمسخرآمیزش ندادم و رفتم به سمت کمد. شاه

 گفتم :

 برو کنار. -

ها داشته باشم فقط چند که نگاه دقیقی به لباسدخت عقب ایستاد ، بدون اینشاه

وندم ها رو چپدست لباس برداشتم و ساکی از توی کمد دیگه بیرون کشیدم و لباس

 داخلش. ساک از میون دستم کشیده شد.

 اینارو بذار کنار برو لباساتو عوض کن یه دوش بگیر و بخواب. -

 ساکمو بده. -

 نشنیدی چی گفتم مایا ؟ -
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نه فقط ساکمو بهم بده من همین االن از اینجا میرم، میخوام برم گرگان سگ در  -

 خونه آقا جونم بشم بهتره تا اینجا بمونم.

 ونت که رات نمیده.آقا ج -

 زنم تا رام بده ، حاال ساکمو بده.میرم انقد زار می -

 دخت کمکش کن یه دوش بگیره استراحت کنه.شاه -

 با حرص جیغ زدم :

 خوام اینجا بمونم.ساکمو بده عوضی من نمی -

 ای از اتاق و داد زد :ساک رو پرت کرد گوشه

گم ؟ حالیت نیست زنِ منی و اگه خودتم انگار حالیت نیست ؟ حالیت نیست چی می -

تونی پاتو از تو خونم بذاری بیرون ؟ حالیت نیست خودتو سپرِ مامانت کردی بخوای نمی

گم کشه ؟ حالیت نیست میو قربونیِ اون شدی که داره از صدقه سری تو نفس می

نیست به جای لجبازی یه دوش بگیر تا اون مغز  اعصابم داغونه، حالِ هر دومون خوب

 پوکیدت یه ذره آروم بشه بتونی بخوابی ؟

 اش برخورد کردن.دستم رو به طرف خودش کشید و ساعد دستام به تخت سینه

نگاهش که به چشمای خیسم افتاد چشماش برق زدن و هزار حس مختلف ازشون سر 

 قبلی گفت : ریز شد. خشمش رو فرو خورد و آروم تر از لحن

هایی که شنیدی به حالی دونم از هجوم این حرفکنم، میمن حالتو درک می -

تونه کمکت کنه ذهن دوباره باز رسیدی که سرت در حال انفجاره، یه دوش آب گرم می
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و دووم تر بخوابی، حداقل تا صبح آروم باش مایا تا منم بتونم یه امشببشه و راحت

 بیارم.

 گم ؟برم تو هم حالیته چی می خواممن فقط می -

 زل زد به نگاه رنجور و مصمم و آروم زمزمه کرد.

 مایا بسه ! -

 سرم رو به طرفین تکون دادم.

 مونم.به هیچ قیمتی اینجا نمی -

 خوای ؟مامانت چی حتی به خاطر اونم نمی -

سراغش یا نه که بری اصالً دیگه برام مهم نیست، هیچیِ اون زن برام مهم نیست، این -

 خوام از این قفسِ تنگ و خفقانت آزاد بشم.به خودت بستگی داره ولی من می

 چشم روی هم گذاشت.

 بهتره تمومش کنی مایا. -

ها دستم رو از زیر دستش محکم بیرون کشیدم و رفتم ساک رو برداشتم و دوباره لباس

برداشتم همونی که  رو ریختم توش. از توی کشوی میز توالت کارت بانکی فیاض رو هم

خواستم باهاش تونم باهاش یه پاساژ رو خرید کنم ولی امشب فقط میگفته بود می

سوزونه بلیط بخرم، هرچند مطمئن بودم پام رو که از اینجا بیرون بذارم کارت رو می

ولی امیدوار بودم به خاطر اسمی که از خودش روی من گذاشته انقدری غیرت به خرج 

 ل توی خیابون رهام نکنه.بده که بدون پو

 برو بیرون شاهدخت. -
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 آقا بذارید من با خانم حرف بزنم. -

 برو بیرون گفتم. -

صداش دلهره شدیدی به دلم راه انداخت که سرم رو به سمتش پیچیدم و دیدم داره 

 کُتش رو از تنش درمیاره.

دت از خواد کتکم بزنه، اما نه من طی این مست و شاید میخب، خب شاید خسته

 دونم اون اهل کتک زدن نیست !!فیاض شناخت کافی پیدا کردم و می

زنم تا حموم کنن کنم شما برید تو اتاقتون من خودم با خانم حرف میآقا خواهش می -

 و استراحت...

 برو بیرون گفتم. -

دخت سریع از اتاق بیرون رفت و از دادش پریدم و ساک از میون دستم رها شد. شاه

طرف در رفت و کلید رو توی قفلش چرخوند و برگشت به من نگاه کرد و  فیاض به

 گفت :

کنم و میگم بتمرگ و اجازه کنم وقتی در حقت لطف میزنِ منی و امشب حالیت می -

های ذهنت یه امشب دست از سرت بردارن تا تصمیم احمقانه نگیری برای بده شنیده

و که از در بذاری بیرون تو ی ؟ پاتخوای بری که خونه همسرت نباشچیه ! کجا می

کشم، فکر کردی اینا خیالِ شو به آتیش میی هر سگی پا بذاری من اونو با خونهخونه

خوای دوره کار کردم ؟ میخامِ ؟ یادت رفته با اون یارویی که دوست مامانت بود چی

ای مثل هاتو آقاجونتو به خاک سیاه بنشونم ؟ میخوبیفتم تو فک و فامیالت و عمه

 مامانت گوه بزنی تو زندگی بقیه ؟ اون با کثافت کاریاش تو هم با دردسرات !
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دوباره داد زد و من قبض روح شدم و باز هم با سروصدای خشنش دهنم رو بست که 

نتونستم در مقابلش الم تا کام حرفی بزنم. پیرهنش رو درآورد و پائین انداخت و نگاه 

 و حرفش که تنم رو به هم لرزوند. م به دنبال پیرهنش رفتترسیده

کردو امشب با کاری که هیچوقت نتونستم با مامانت بکنم حتی وقتی التماسم می -

تونم طوری بکوبم خوام بهت نشون بدم من ناتوانی ندارم و میدخترش می کنم، می

 بهت که نفست درنیاد.

 چشم بستم و با درد سنگینی نالیدم :

 جز موندن ندارم.ای بهی دیگهچاره نمیرم، پشیمون شدم یعنی -

کنم که موندن ای حالیت مینچ نچ دیگه دیره خانم خانما، من امشب به زبون دیگه -

گم اینجا نرو یا این کارو نکن و بمون، حتی تو واسه تو اجباره، یعنی وقتی بهت می

 ."نه"همین زندانی که ازش بیزاری، حق نداری بگی 

 دیگه نمیرم. باشه فیاض متوجه شدم، -

 کمربندش رو باز کرد.

 قبال هم گفته بودی دیگه نمیری ! -

لرزید. به حالت اختیار مییاد اونشب و آزار جنسیش وحشت به دلم انداخت و بدنم بی

 گریه نالیدم :

 ایندفعه دیگه راست میگم، نمیرم بخدا. -

افتاد میخواد  ای و دست بردم به طرف مانتوم ولی یادمساک رو پرت کردم طرف دیگه

م رو به فیاض سپردم که با باهام چیکار کنه دوباره دستم رو پایین انداختم و نگاه لرزیده
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اخم عمیقی لباساش رو درآورد و تنها با لباس زیری مقابلم ایستاد و در آخر ساعت 

 مچیش رو هم باز کرد و به طرفم اومد. قدمی به عقب رفتم و چسبیدم به دیوار.

 ی کوتاهی ایستاد و گفت :میز گذاشت و در فاصله ساعتش رو روی

 برو رو تخت و حاضر شو. -

دستی به صورتم کشیدم و دستم رو مقابل لبهام نگه داشتم. حالت صورتم پر از بغض و 

 اشک و گریه بود.

فیاض دارم بهت میگم نمیرم دیگه، اصال بیا قفل و زنجیرم کن تا خیالت راحت باشه،  -

 بقران نمیرم.

 رو باال داد و محکم گفت : سرش

م بشی و هیچوقت اینجوری خیالم راحت نمیشه، کاری میکنم تا اهلی خودم و خونه -

 حرف رفتن نزنی.

وخو ، م بود، ولی نه با این خلقمن همسرش بودم و به قول خودش تمکین کردن وظیفه

د، نه وقتی مون موج میزی منزجر، نه با این احساسِ نفرتی که بیننه به این شیوه

 مون لذت ببریم !!ای درکار نیست و قرار نبود هیچ کدوم از رابطهعالقه

کردم اما به چه قیمتی به قیمت آروم شدنش تا یادش بره مامانم باهاش باید تمکین می

دار کرده و اونو تبدیل ترش چطوری روح پاکش رو خدشهچیکار کرده یا بابای عوضی

ترین آدمی بره که داشتن خشمش سراغ مظلومخاموش نگه کرد به یه هیوال که به بهای

 روحش از هیچکدوم این اتفاقات خبر نداره ؟!

 های این هیوال !!شدم و خودم زخمی چنگالامشب باید مرهم می
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های بلندش رو از یادآوری اونشب و کارهای ها و نفسشدم و عربدهامشب باید خفه می

 کثیف پدرش و مامانم تحمل کنم !!

شد منم مثل دزد شب آخ مایا، کی همچین سرنوشتی رو برات رقم زد ؟ کاش می

کردم و رفتم و به خاطر نوشتن این اقبال سیاه خفتش میاش مییواشکی به خونه

شم گی خودت بیا به جای من بازی کن، ببین حتی یه دقیقهاگه راست می"گفتم می

 "هزاربار مرگه

ینو فهمیدم که به خاطر خشمش چه جوری خودش رو گفته بود ناتوانی ندارم و من ا

رفت و ام به هوا میهام و نالهکوبه تا با هر بار کوبیدن صدای بلند نفسمحکم به تنم می

ها متنفره و من دیدم که حتی بوسیده از درد به خودم پیچ میخوردم. گفته بود از زن

شدن و دندوناش توی مینشدم، نوازشم نکرد و به جای اون موهام توی دستش کشیده 

رفتن و حتی یک ثانیه هم چشماش رو باز نمیذاشت تا صورتم رو ببینه گردنم فرو می

 چون انگار این موضوع حالش رو بدتر میکرد و شباهت منم که به مامان زیاد بود.

ام گرفت. هیکل درشت و کمی از تجاوز نداشت گریهاز درد و رابطه زوریم که دست

داد ،صدای نفس هاش و نجواهای جازه نفس کشیدن بهم نمیسنگینش هم که ا

 مشمئزش که همراه فحش های رکیک بودن دلم رو چرکین کردن.

آورد نالیدم که داشت مرتب اسم مامانم رو کنار گوشم میبه موهاش چنگ زدم و از این

: 

 فیاض دیگه جون ندارم برو کنار عوضی. -

 ید :تر کشید و توی گوشم غرموهام رو محکم
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خفه شو پریوش، مگه همیشه التماسم نمیکردی تا باهات باشم ؟ پس دهنتو ببند تو  -

 که به آرزوت رسیدی، اما داری حال منو بهم میزنی، حس میکنم بوی گوه میدی!

 من پریوش نیستم لعنتی، من مایام ولم کن. -

کثیفش  ها و حس و حالانگار اصالً حالیش نبود چی میگم، انقدری که توی گذشته

غرق بود نفهمید من چی میگم و چه درد سختی رو به تن میکشم. اما این درد خیلی 

کرد و به جایی تر از رابطه زوری و کثیفش بود که منو به جای مامانم تصور میمهلک

کرد و هر بار داد. پوست سرم به خاطر کشیدن موهام ذوق ذوق میم میاون شکنجه

رفتن و صدای جیغم گرفتن و توی تنم فرو میو هدف میدندوناش یه تیکه از گوشتم ر

 خندید.که درمیومد با لذت می

پریوشِ کثافت باید زیر دستام جون بدی، تو نجسی، تو گوهی ،تو کثیفی، یادته  -

ت میدم تا مثل سگ زیر پاهام قدر شکنجهمیخواستی با خودمو بابام بخوابی ؟ اون

 بمیری.

 کن بیشرف ، لگنم ترکید ولم کن دیگه. فیاض ، فیاض ، پاهامو ول -

ناخنام رو محکم روی تنش کشیدم تا بفهمه و رهام کنه اما انگار قدرت بیشتری گرفت 

تر جسمش رو توی تنم فرو کنه و صدای جیغم رو در بیاره. موهای سرش رو تا محکم

 کشیدم و با گریه گفتم :

 تمومش کن دیگه. -

الِ منه، اجازه نمیدم حتی یه لحظه هم ببینیش، دخترتو ازت گرفتم، مایا دیگه م -

بهش گفتم تو چه کثافتی هستی، بهش گفتم مادرش چقدر لجن بوده و تو گذشته با 

 شوهرش چیکار کرده ! اونروزو یادته ؟
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یک آن تنش رو از روم برداشت و دوباره پاهام رو باال گرفت، چشماش هنوز بسته بودن 

هام و محکم طه بازشون کنه، چنگ زد به تنم و سینهو گویا قصد نداشت تا پایان راب

 فشردشون و داد زد :

من هیچوقت به مامان نگفتم تو با بابا رابطه داری، هیچوقت نگفتم وقتی خونه نیست  -

تو میای پیش بابام و بهش خیانت میکنین ! منم پا به پای شما کثافتا به مامانم خیانت 

 کردم میدونی چرا ؟

نم، نمیدونم کثافت ولم کن دیگه، خدا تو و پریوش و بابات و لعنت کنه، نه، نه نمیدو -

 ولم کنین.

نگفتم چون منم خوشم اومده بود، روحمو کثیف کرده بودین، چون هر وقت میومدی  -

 خونه کاری میکردی تا منم...

ام مشت به کمرش تنهکردم، از درد پایینکوبیدم و گریه میسرم رو محکم به بالش می

 ش زدم و غریدم :زدم، به سینهمی

برو کنار عوضی، برو کنار ، داری بهم توهین میکنی، داری نابودم میکنی بیشرف، من  -

 زنتم، زنتم. من مایام، پریوش کجاست دیگه احمق ؟ 

کردم تا به خودش بیاد، چون اصال مراقب روحم نبود که با کردم، تکرار میتکرار می 

کرد. یه لحظه چشماش رو باز کرد و صورتم رو دید و اش میهاش داشت خفهپنجه

 ناباورانه زمزمه کرد :

 پریوش. -

 من پریوش نیستم ، بهم نگو پریوش، من مایام زنت، زنِ قانونیت که کاش نبودم. -
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های مغزش ایمان بیاره. سریع چشمام رو نشونه رفت انگار میخواست به صحت داده

حس عجیبی توی چشماش نشست ، مثل همون حسی که همیشه با دیدن اشکام 

بار خیلی بیشتر از دفعات قبل بود که به آنی کنار کشید ولی قبل شد، اما اینپررنگ می

ش رو روی ه باال برد و محتوای باالآوردهکه کامل از روی تنم کنار بره یه دفعاز این

بارتر از آوردن اسم مامانم میون رابطه اولم قسمت رون پام ریخت. این کار حتی حقارت

هامم برای جمع کردن اجزای تنم قدر که ذرهبا شوهرم بوده. حس کردم پودر شدم اون

دن. بلند زدم زیر ی تنم و احساساتِ پاکِ روحم ششن ، تحقیر و تخریب آویزهپیدا نمی

ی کثیفی که بوجود گریه و فیاض کنار رفت ولی هنوز ناباور و متعجب به منو صحنه

کرد. زیر لب چیزهایی گفت و کمی بعد با زانو خودش رو به سمتم آورده بود نگاه می

 کشید و دستم رو گرفت :

 .مایا بازم، بازم ارت خون رفته. الپات خونیه -

ی بکارتم ای به پردهه بودم .مطمئن شدم اون روز ضربهخون الی پام رو حس کرد

 خورده و کامل از بین نرفته.

 ای بود.اما االن مشکلم چیز دیگه

 از من حالت بهم خورد ؟ از من ؟ -

 یه لحظه گوش بده، من... -

 اش.جیغ زدم و با مشت زدم توی سینه

عه دیوونه راحت شَم. برو بیرون، برو بیرون بیشرف، خدا منو بکشه که از دست تو -

 موهام رو کشیدم. دستم رو گرفت، چنگ زدم به موهاش و محکم کشیدمشون.

 به من دست نزن، برو گورتو گم کن روانی. خدا ازت نگذره. -
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 مایاااااا !! -

سرِ من داد میزنی ؟ هر کاری دلت خواست مثل یه روانیه متجاوز سرم انجام دادی  -

 بازم طلبکاری که داد میزنی ؟

 من روانی نیستم، بهم نگو روانی. -

 برو پایین از تخت، برو اوسکول، تو انقدر مغزتو گوه زدی توش که توالت عمومی شده. -

 مایا بذار االن میرم... -

 با پام کوبیدم توی رونش تا از تخت پایین بره.

نیه مایا مُرد، نگو مایا، اسم منو به زبون نیار، تو هیچیت مثل آدم نیست، یه روا -

 العقلی که کلِ جامعه پزشکی هم نمیتونه مُخِ گوهتو درمان کنه.ناقص

نگاه خیره و ممتدش ازم کنده نمیشد و با اخم تندی همراه بود، اما بدون حرفی از 

خواد کردم میتخت پایین رفت و سریع شلوارش رو پوشید. دوباره نگاهم کرد ،حس می

 بود و دوباره باال آورد. بازم باال بیاره چون حالت صورتش یه جوری

حالی برگشت بهم نگاه کرد چیزی مثل حس خم شد روی زمین و عق زد عق زد و با بی

ای پشیمونی و درد میون چشماش بود. دستاش رو مقابلم باال گرفت و با صدای دورگه

 گفت :

 دخت بیاد اتاقتو عوض کنه.گم شاهاالن، االن می -

ی لرزون نگاهم به خودشو منفجر میشد. با چونه م از سوزش فشار قلبم داشتسینه

 زردآبی بود که بخاطر تهوعش از من باال آورده.

 فقط برو بیرون ریخت کثیفت رو نبینم. -
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دست به لباساش نزد و فقط با همون شلواری که پوشیده بود به طرف در رفت کلید رو 

 چرخوند و در رو باز کرد و برگشت و دوباره بهم خیره شد.

گم بمون حق کنی، وقتی بهت میخواستم این کارو بکنم تو مجبورم میمن نمی -

 نداری حرف رفتن بزنی ، مامانت یه جور منو دیوونه کرده تو هم یه جور دیگه.

در رو باز کرد و رفت بیرون. بلند بلند گریه کردم، ضجه زدم و با درد از تخت پایین 

کسی به منی که تا االن اجازه ندادم دست هیچرفتم. روی تنم باال آورده !! روی من !! 

هق و پاهای لرزون به طرف حمام تنم بخوره و تنها خودم رو نصیب اون کردم ! با هق

لرزیدن. قدر پاهام رو باال نگه داشته بود که پاهام تعادل نداشتن و همش میرفتم. این

مد و حمام پر شد از بخارِ اودوش آب رو باز کردم و زیر آب داغ ایستادم. نفسم باال نمی

 آورد. کسی به در زد.آب که بدتر نفسم رو بند می

 خانم، آقا گفتن اتاقتونو عوض کنم. -

 کنه !آقا، آقا !! آقا برای من چقدر تعیین تکلیف می "

 هق گفتم :با گریه و هق

 نمیخواد، فقط اتاقمو تمیز کن. -

 صداش رو شنیدم که گفت :

 خانم.الهی برات بمیرم  -

دخت که این سرنوشت سیاه نصیبم شده ،یه مرد روانی که به جای الهی من بمیرم شاه

اش کرد، به جای عشق دادن و گفتن عالقهبوسه و نوازش دندوناشو توی تنم فرو می

کرد و آخر سر زد، به جای نوازش دادن تنم بهم تف میفحش و حرفای رکیک بهم می

 ال آورد.هم که خوب لذتش رو برد روم با
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دخت که صدای گریه هام رو شنید دوباره به ی بعد شاهباز زدم زیر گریه و چند دقیقه

 در زد و گفت :

 بیام کمکت عزیزدلم ؟ -

محتاج کمکش بودم ، داشتم می ترکیدم و دلم می خواست یکی باشه تا سر روی 

 های گریه کنم.هاش بذارم و هایشونه

 شاه دخت ؟ -

 ؟ اگه اجازه بدین خودم بیام داخل کمکتون. جانم ؟ جانم خانم -

 دخت.بیا شاه -

که زن شدم و با حقارت لخت دیده، همون روزیدخت قبال منو نیمهتنم لخت بود ،شاه

کِل کِل زن شدنم رو ازش شنیدم. تنها خودش بود که بهم تبریک گفت، برام کاچی 

 گفت :درست کرد ،بهم معجون داد و با محبت می

 خواین حمومتون بدم خانم ؟ریزی ندارین ؟ میرین ؟ خوندرد ندا -

 وقتی وارد حمام شد و وضعیتم رو دید توی صورتش زد و هین بلندی کشید.

 یا امام رضا خانم این چه سر و بدنیه ؟ -

های تنم افتاد که جای دندونای فیاض روشون مونده مردگیها و خوننگاهم به کبودی

 بود.

گی آدم خوبیه، کجاش گی مهربونه، میدخت بعد تو میر کرد شاهکاببین باهام چی  -

گفتم من زنتم مایام اما اون کردم میمهربونه که درد کشیدن منو ندید ؟ التماسش می
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گرفت، تنم داره آورد محکم گازم میگفت پریوش، هر بار که اسم مامانمو میبهم می

 دخت.گیره شاهآتیش می

خیس و دردناکم رو به بغلش کشید و باهام زد زیر گریه. روی  جلو اومد و با بغضش تنِ

 سرم رو بوسید، حرف زدم و نالیدم :

ام ؟ من که تنها با روم باال آورد شاه دخت، رو من ! رو زنش ! مگه من آدمِ کثیفی  -

 قدر تحقیرم کنه ؟خودش رابطه داشتم ! من که زنشم ! چطوری دلش اومد این

کرد و کشید و به جای فیاض اون بود که نوازشم میت میدخت به صورتم دسشاه

بوسیدم و پا به پام اشک می ریخت و من تا االن نفهمیدم این زن داد، میدلداریم می

چقدر مهربون و متواضعه و چه روح زالل و خالصی داره که به خاطر رفتار ناشایستی که 

حالِ مریضش ته و حتی بااینروزهای قبل باهاش داشتم هیچ کینه ای ازم به دل نگرف

خوره. موهام رو شست، بدنم رو ده و باهام غصه میمثل یه مادر داره تنم رو شستشو می

 گفت :کشید و با غصه میهم شامپو زد و آروم روی زخمام دست می

بمیرم برات عزیزکم، بمیرم ، آقا که همچین آدمی نبود ، چطور دلش اومد این گل ناز  -

 رو پرپر کنه ؟

کرد تا دخت یه فصل دیگه گریه کردم و اونم همراهیم میهای شاهها و گریهبا مویه

که سه بار شامپو به تنم زده بود ولی با وسواس باالخره حمام من به اتمام رسید. با این

 گفتم :مرتب بهش می

 یه بار دیگه هم بشور. -

ت با محبت حوله کردم درست تمیز نشدم، شاهدخهنوز احساس بدی داشتم، حس می

 پیچم کرد و مثل یه بچه فرستادم بیرون و گفت :
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جوری فکر نکن اتاقتونم تمیز کردم االن میام یه دمنوشم به خدا تمیزی خانم این  -

 براتون میارم که سریع آروم بشین بخوابین.

لرزید. م هنوز مثل یه بچه از بغض و گریه میسرم رو به معنای تشکر تکون دادم. چونه

ای از قاب در اتاقم بیرون رفت. ام رو که از حمام بیرون گذاشتم حس کردم سایهپ

های زیادم احتماال خطای دید گرفته دیدن و به خاطر گریهچشمام که حسابی تار می

های فیاض نبود، شاهدخت روی زمین و تمام اتاقم رو تمیز کرده بود بودن.اثری از لباس

و یه خوشبوکننده هم توی اتاق زده تا فضای کثیفی  و رو تختیم رو هم عوض کرده بود

که ایجاد شده بود رو از یادم ببره. مگه از یادم میره ؟ محال بود ، محال ! این اولین 

دخت که حمام رو شست بیرون اومد و ام با شوهرم بود !! شاهبستر شدن و رابطههم

ورد که نفهمیدم چیه کمکم کرد لباس پوشیدم. موهام رو خشک کرد و برام دمنوش آ

فقط خوردمش و روی تختم دراز کشیدم. خونریزیم کمی بعد خوب شده بود ولی 

 زخمای تنم...

های منزجری که توی اتاقم و روی تختم برام پیش اومد و یادآوریشون برخالف صحنه

خواستم از این اتاق بیرون برم و کردن اما اتاقم رو دوست داشتم و نمیحالم رو بد می

 جواب شاهدخت که دوباره پرسید :در 

 تر بخوابین.خواین اتاقتون رو عوض کنم تا راحتاگه می -

 و دوست دارم چون یه جورایی بهش عادت کردم.نه من این اتاق -

های شب بود که موقع غلت زدن کم به خواب فرو رفتم. نیمهچشمام سنگین شدن و کم

حس کردم کسی توی تاریکی داره به  م از درد به هوا رفتروی تخت همین که ناله

 م حبس موند و نمیتونستم حرکتی بکنم.طرفم میاد، از ترس نفس توی سینه
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ی آرومی کرد. به موهام دست کنارم ایستاد و دستش رو روی پیشونیم گذاشت و زمزمه

کردم هر لحظه موهام کشیده کشید اما نوازششون نکرد. ازش ترس داشتم و حس می

هایی که با فیاض داشتم، سعی کردم سرم رو ازش دور کنم ولی توانی بشن مثل صحنه

 کوبید.نداشتم. سرش رو خم کرد توی صورتم، نفسهام تنگ شدن و قلبم تند می

 م کشید و چیزی گفت که با شنیدنش فهمیدم کیه.انگشتش رو نرم روی گونه

 تو پریوش نیستی، مایای منی. -

 .لرز به تمام نقاط تنم سرایت کرد

جون نالیدم و اون دوباره سرخم کرد تا خواستم کنارش بزنم ولی قدرتی نداشتم، بیمی

های مکررم فهمید که از وجودش کنارم ترس دارم، نامردی بشنوه من چی میگم، از ناله

نکرد و عقب رفت و عطر و هواش رو هم با خودش برد و توی تاریکی دیدم که در اتاق 

 رو باز کرد و بیرون رفت.

دخت ایجاد کرده بود از خواب بیدار شدم. توی اتاقم بود و یه با سروصداهایی که شاه

 حال گفتم :جعبه دارو هم میون دستش داشت. چشمامو دوباره بستم و بی

 دخت ؟ انگار پرستار شدی ؟تغییر شغل دادی شاه -

 لبخندش رو شنیدم.

 آقا صبح زود رفتن این داروهارو واسه شما خریدن. -

 چشمام تا آخرین حد ممکن باز شدن و زل زدم به شاهدخت.

 بله ؟ -

 تر شد.لبخندش با شیطنت پررنگ
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 تون تا حالتون خوب بشه.باید این داروها رو بخورین و از این پماد هم بزنید به بدن -

پوزخندی زدم و دستم رو جک زدم زیر تنم و نیمخیز شدم و به داروهای میون دستش 

 نگاه کردم.

 فته واسه من دارو خریده ؟ر -

 با لبخندی که روی لبش داشت سرش رو آروم باال پایین کرد. چشمام بیشتر گرد شدن.

خواد بگه پشیمونم ؟ خجالت نکشیده بعد کار دیشبش رفته اینارو خریده ؟! می -

م میکنه بعد میره قرص و دوا میخره تا درمونم کنه پشیمونی تو سرش بخوره. پاره پوره

 ؟!

آقا واقعاً پشیمونه خانم، االنم رفتن بیرون چون حالشون خیلی خراب بود، دیشب شما  -

ولرز داشتین و هزیون می گفتین، فکر کنم آقا به خاطر این ماجرا خیلی تا صبح تب

 خوان چند ساعتی تنها باشن.ناراحته ، گفت می

 .م زدم و نفرین کردمبا حرص و دندون قروچه مشتم رو محکم روی سینه

 بری که الهی برنگردی فیاض. -

 دخت لب گزید و تندی دستم رو گرفت و گفت :شاه

 نگو خانم، توروخدا نفرین نکن، به جوونیش رحمتون بیاد. -

جوونیش پر پر بشه که داره منو ذلیل میکنه تو این خونه ! دلت واسش میسوزه  -

 دخت ؟ واقعا دلت واسه اون هیوال میسوزه ؟شاه

نکنین، آقا خودشم حال درستی  خیلی بد بود میدونم، ولی نفرینکار دیشبش  -

 نداشت.
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دخت نگم، مهربون و ساده بود با حرص لبهام رو به هم چفت کردم تا چیزی به شاه

 دیگه. اما یک آن چیزی توی سرم اومد و گفتم :

 کجا رفته حاال ؟ -

خوان چند ساعتی میجور که پیداست دونم ،فکر کنم رفتن عمارت پدرشون، ایننمی -

 جا باشن، چون هر وقت از چیزی ناراحت باشن میرن اونجا.اون

 نسبت به اینجا خیلی دوره ؟ -

 یه چند ساعتی. یه جورایی خارج از شهره و مسیرش به اینجا دور میشه. -

 دخت گفت :سرم رو تکون دادم و توی فکر فرو رفتم شاه

 پماد براتون بزنم.خانم لباساتونو در بیارین تا از این  -

پتو رو کنار زدم و از تخت پایین اومدم. یه لباس خواب بنفش و گشاد تنم بود. اینو کی 

 تنم کرده ؟!

 دخت.خوام برم بیرون شاهمی -

 االن ؟ -

 آره االن. -

 ولی آقا که... -

 خوام برم بیرون.دی که همین االن میزنی و خبر میمثل همیشه بهش زنگ می -

 که حالتون خوب نیست. ولی شما -

 دخت ؟شاه -
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 بله ؟ -

 با حرص نفسم رو بیرون دادم و گفتم :

 خواد بره بیرون.برو به فریاد زنگ بزن و بگو مایا می -

 چشم خانم. -

 مخالفتی نکرد و داروها رو روی میز پاتختی گذاشت و بیرون رفت.

دخت گفته ه انگار شاهلگنم یه تیر خیلی بدی از درد کشید و سردرد ریزی هم داشتم ک

دخت به در زد و ولرز کرده بودم. توی سرویس بودم که شاهبود من دیشب تا صبح تب

 گفت :

 خوان با شما حرف بزنن.خانم آقا پشت تلفنن و می -

 خوام صداشو بشنوم.گفتی نمیبهش می -

 با عصبانیت گفتم :

 االن میام بیرون. -

م و وقت زیادی پشت تلفن نگهش دارم بیشتر از که حرص فیاض رو دربیاربه خاطر این

زمان معمول توی سرویس موندم و برای لباس پوشیدنمم زمان زیادی تلف کردم و 

وقتی به تلفن نزدیک شدم و گوشی رو برداشتم انتظار داشتم فیاض گوشی رو قطع 

 م کرد.کرده باشه ولی با الو گفتنم ، صدای آرومش توی گوشم پیچید و شوکه

 خوای بری بیرون ؟می -

 خیلی سرد و پر از نفرت جواب دادم :
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 خوام برم.آره می -

چرا خودت زنگ نزدی بهم بگی ؟ مگه نگفته بودم هر وقت کاری داری خودت بهم  -

 زنگ بزن ؟

 خواستم صداتو بشنوم.چون نمی -

 صدای پوف بلندش رو شنیدم. رمقی توی صداش نداشت.

 خوای بری ؟حاال کجا می -

 میرم بیرون دیگه. -

 خب دقیقا کجا ؟ -

 چه میدونم میرم یه قبرستونی یه خورده هوا بخورم. -

 با آه آرومی که کشید مکث کرد، مکث کرد و آهسته گفت :

 میتونی ؟ -

 اینو گفت و من ته منظورش رو فهمیدم و با زَهر و تلخی تیکه انداختم :

 تونم یا نه ؟خوای بدونی مینگرانم شدی که می -

 ای کرد و درنهایت بدون طفره رفتن گفت :دوباره مکث چند ثانیه

 نگرانتم. -

 به جای قنج رفتن دلم حالت تهوع گرفتم و با عصبانیت گفتم :
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بره بعد و مینگران نباش، من به نگرانی تو نیازی ندارم ، تو همون قاتلی که سر طرف -

نه، دست از سرم بردار فیاض، کهای گریه میش هایشینه باالی سرِ جنازهخودش می

 خوام نه صداتو بشنوم نه خودتو ببینم.حداقل یه امروز فقط، چون نمی

 اوکی، پس با یونس برو. -

 آهی از عصبانیت کشیدم و گفتم :

 مگه یونس با خودت... -

 من تنها اومدم، نیاز داشتم یکم تنها باشم. -

 سوخت.م براش نمیای دلحال ذرهصداش چه سوزی گرفته بود ولی بااین

 شو ندارم.خیله خب با یونس میرم ، هرچند حوصله -

 که تلفن رو بذارم صدام زد.قبل از این

 مایا ؟ -

 سکوت کردم و اون گفت :

 گردم خونه تو هم برگرد باشه ؟من تا چند ساعت دیگه برمی -

ن عمل خواستم انجام بدم و اون با بدتریترسیده بود فرار کنم، کاری که دیشب می

آوری که باهام کرد جرات انجام این کاررو ازم گرفت. با یادآوری دیشب تمام شکنجه

 دردهام قدعلم کردن و با نفرت و پوزخند گفتم :

جا با کاری که تو دیشب باهام کردی دیگه فکر فرار به سرم نمیزنه ،خیالت راحت هیچ -

دوباره زنگ خورد و  نمیرم. گوشی رو گذاشتم و خیلی سریع لباس پوشیدم. تلفن
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کرد فهمیدم بازهم دخت جواب داد و از حرف زدنش که تندتند اطاعت امر میشاه

 دخت اومد و توی قاب در اتاقم ایستاد.فیاض پشت خطه. وقتی تلفن رو قطع کرد شاه

 آقا گفت اول داروهاتونو بخورین بعد برین خانم. -

 خودم انداختم و گفتم : روسریم رو جلوی آینه مرتب کردم و نگاه آخری به

 گردم.نیاز نیست، میرم و برمی -

 مطمئنین حالتون خوبه ؟ دیشب حالتون خیلی بد بود. -

 نگاهش کردم و ناخودآگاه دلم برای مهربونی و محبتش ضعف رفت.

ای داشته باشم به روش لبخندی زدم و روی به سمتش رفتم و بدون اینکه ازش کینه

های نیمه بازی از تعجب بهم خیره شد. انگار باور دخت با لبشاهش رو بوسیدم که گونه

نداشت از دیشب تا حاال تا این حد عوض شده باشم و نسبت به خودش رفتارم رو تغییر 

 دادم.

دخت همین دیشب بهم ثابت کرد کامالً سوای از فیاض و این عمارت درندشتشه و شاه

 ی فیاض رو سر اون بشکنم.ه کوزهست که باهاش بدرفتاری کنم و کاسناعادالنه

دخت ، مرسی به خاطر این مهربونی، خدا نگهت داره مرسی به خاطر دیشب شاه -

 برامون ، نگران منم نباش، من خوبم برم بیرون یه هوایی عوض کنم و برگردم.

شد سرش رو جلو آورد و روی پیشونیم رو لبخندی زد و با غمی که از نگاهش ساطع می

 ت :بوسید و گف

وپناه باشه عزیزم شما هم خیلی مهربونین، امیدوارم زودتر مشکالتتون حل خدا پشت -

 بشه.
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 منظورش رو فهمیدم و باز هم لبخند زدم.

تر باشی از این به بعد با من انقدر سنگین حرف نزن، دوست دارم باهام راحت -

 خواد بگی خانم.شاهدخت. بهم بگو مایا دیگه نمی

 کنن.کنم دعوام میجوری صداتون میا فیاض ببینن اینوای نه، اگه آق -

 خب پیش اون همون خانم صدام بزن هر چند خانم تو سرش بخوره. -

 یهو خندید و آروم گفت :

 کنم.چشم هرچی شما بخواین صداتون می -

 کنم.جوری صدات میعه نشد که ،از همین االن تمرین کن بگو باشه مایا این -

 ولی آخه... -

دخت ببین من چقدر راحت باهات حرف میزنم، بذار به همدیگه کنی شاهعادت می -

نزدیک بشیم تا دوستای خوبی باشیم. اون هیوال که همینجوری این خونه رو برام جهنم 

 کرده.

 لبخندی زد و با چهره شادتری گفت :

 باشه عزیزم، مایا صدات میکنم. -

م ایستاده بود. من نمیدونم وقتی از عمارت بیرون رفتم، یونس جلوی در منتظر

ی کنه که با یه اشارهمونه پسرش کجا اتراق میدخت خودش توی عمارت فیاض میشاه

 شه.ش حاضر میفیاض سراپا گوش به فرمان و در خونه

 در رو باز کرد و نشستم.
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 خودشم نشست و پرسید :

 کجا بریم خانم ؟ -

 چهارراه مرکزی. و دور بزن از مسیر فرعی بریم طرفخیابون -

 چشم. -

ماشین رو به حرکت درآورد ، وقتی پشت چراغ قرمز ایستاده بود از توی آینه نگاهی 

 بهم کرد و گفت :

 مسیرتون جای مشخصیه خانم ؟ -

 طوری برو تا بگم کجا بمون.همین -

 منظورم اینه... -

 گم بایستی.قدر سوال نپرس ،مسیرم هرکجا باشه بهت میاین -

 رو تکون داد.ریز سرش 

 بله چشم. -

ی غلیظی نگاهم رو گرفتم و به بیرون خیره شدم. وقتی به مقصد موردنظرم با چشم غره

 تر بهش گفتم :رسید یه چند متر پایین

 بمون. -

 ای بپرسه و گفتم :پیاده که شدم امان ندادم سوال دیگه

 همین جا بایست یه ربع تا نیم ساعت کار دارم بعد برمیگردم. -
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پرسن و من باید شه بپرسم کجا کار دارین ؟ آخه آقا فیاض از من میببخشید ولی می -

 بگم کجا رفتین !

 تر از هدفم رو نشونش دادم و گفتم :بیمارستان پایین

خوام برم بیمارستان، حالم خوب نیست ،اگه ازت پرسید بهش بگو جارو ببین میاون -

 مارستان چون حالم اصالً خوب نبود.عالی دارم میرم بیبه خاطر شاهکار جناب

گم، سرش رو خیلی سنگین و متین پایین انداخت و با تکون نفهمید من چی می

 دادنش سعی کرد از حرفم اطاعت کنه.

از ماشین فاصله گرفتم و یونس در رو پشت سرم بست. راه افتادم به طرف بیمارستان 

سرم نیاد. اگرم فهمیده  پاییدم که یه وقت یونس پشتولی همش پشت سرم رو می

باشه کجا میرم و به فیاض اطالع بده، تا اومدنِ فیاض من میتونستم تمام کارهام رو 

دخت گفته بود چند ساعت از اینجا فاصله داره و اومدنش انجام داده باشم. شاه

هایی که امروز کشیدم رو خراب کنه. حدود ربع ساعت توی انتظار تونست نقشهنمی

ی پذیرش رو خوند بتم شد. صدام زدن و رفتم توی اتاق. دکتر که برگهنشستم تا نو

های مانتو رو باز کردم و شلوار و لباس زیرم رو هم اشاره کرد روی تخت بخوابم. دکمه

در آوردم و دراز کشیدم. معاینه و دیدن تمام اجزای تنم چه حس حقارت انگیزی بود 

هارو مثل لباس به تنم کردم و تا حقارتم تمام اون ولی به خاطر داشتن برگ برنده

ها رو از پایان کارلبم رو محکم گزیدم تا زیر گریه نزنم. کارش که تمام شد دستکش

 دستش درآورد و گفت :

 پاشو لباساتو بپوش. -
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گرفت بلند با دردی که باز هم توی شکمم و لگنم پیچیده بود و هر لحظه شدت می

نوشت. نیم نگاهی کتر داشت توی برگه چیزهایی میشدم و لباسام رو پوشیدم. خانم د

 های مانتوم رو می بستم.بهم کرد که داشتم دکمه

 گفتی متأهلی ؟ -

 بله. -

 پس اونی که دیشب باهات خوابیده شوهرت بود ؟ -

 بله. -

 خوای ؟این برگه رو برای گواهی طالق می -

 ازش جدا بشم. فعالً دارم تشکیل پرونده میدم تا از طریق وکیل بتونم -

تون فکر کنم شوهرت دچارِ بیماری روانی باشه چون تمام عالئم نشون میده رابطه -

هات تجاوز بوده، یه تجاوز کامالً وحشیانه و زوری ، ردِ دندوناشم هنوز روی تنت و سینه

ت عنوان مدرک روی پروندهجاهارو هم بگیری و بهکنم عکس اونهست ، توصیه می

خوای م چیزایی که صدق این قضیه رو حکم کنن برات نوشتم اگه میبزنی ،من تما

 تونم یه وکیل خوبم بهت معرفی کنم تا زودتر به نتیجه برسی.می

 وکیل دارم خانم دکتر فقط باید بتونم برم دیدنش. -

 ی زناشوییتون بوده ؟این اولین رابطه -

 م :جلوی میزش ایستادم و آهی از سرِ درد و رنج کشیدم و گفت

ی بکارتمو با قبال هم رابطه داشتیم، اما نمیشه اسمشو گذاشت رابطه، اون پرده -

 انگشتاش پاره کرد. اون اولین باری بود که بهم دست زد، دیشبم دومین بار.
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 های دیگه رو یادداشت کرد.یه تای ابروش رو باال داد و دوباره توی برگه یه سری نوشته

کنم حتماً قرص م مشاهده نشد ولی پیشنهاد میاثری از مِنی شوهرت توی رح -

بخوری تا بر اثر این تجاوز یه بارداری اشتباه صورت نگیره ، مخصوصاً تویی که داری 

 گیری.ازش طالق می

ای که سریع کنار کشید و روم باال آورد دیشب نتونست با اون یاد دیشب افتادم و لحظه

 دید.منو پریوش میی کثیف خودش رو تخلیه کنه از بس رابطه

 چطوری ممکنه باردار بشم وقتی که... -

های جورواجوری از مرد و ژنتیک و ساختارش داره پس بهتره این علم پزشکی تعریف -

قضیه رو جدی بگیری و یه قرص بخوری تا برات دردسر نشه، اینجا توی نسخه برات 

 کنی بخوری. ی بغل تهیهنوشتمش که از همین داروخونه

 باشه حتما. -

زد کارش که تمام شد هنوز درحال نوشتن جزئیات توی اون برگه بود و با من حرف می

 برگه رو به سمتم گرفت، گرفتمش و یه کارت ویزیت هم برداشت و به طرفم گرفت.

جواب ت رو بیاینم اون وکیله که گفتم. اگه خواستی یه سر برو دیدنش، پرونده -

 ذاره.نمی

تشکر زدم و کارت ویزیت رو هم از دستش گرفتم. روی کارت ویزیت  لبخندی به معنای

 زاده لبخند به لبم آورد.که نگاه کردم اسم آقای فروغ

کردن وکیل خودمه، اما چشمم به وکیل با تبحر و سرشناسی که همه ازش تعریف می

 "تجاوز سخت"برگه افتاد 
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ف دکتر رفتن که انگار اونم به آنی غم رو به قلبم مهمون کرد و چشمای غمگینم به طر

غم نگاهم رو حس کرد که با افسوس نفسی کشید وسرش رو پایین انداخت. اون که 

تونه درک کنه غم درون چشمهای جسم های زیادی رو مثل من معاینه کرده راحت می

ها میفتم قلبم از درد مچاله من و امثالم چه معنای دردناکی داره ، وقتی یاد اون صحنه

 شه.می

از اتاقش بیرون رفتم و رفتم به بخش پذیرش و رو به خانمی که داشت با همکارهاش 

 کرد گفتم :صحبت می

 شه یه تلفن بزنم ؟می -

درحال حرف زدن با همکارهاش بود ولی متوجه شد که چی گفتم چون تلفن رو از روی 

ب داد ش رو گرفتم و وقتی جوامیزش برداشت و اون رو به سمتم کشید. سریع شماره

 گفتم :آروم می

 تونم رو کمکت حساب باز کنم ؟هنوزم می -

 ای مکث کرد ولی سریع گفت :لحظه

 مایا ؟ مایا تویی ؟  -

 میتونم ؟ -

آره ، آره چرا که نه ؟ من سرم بره اما قولم نمیره، پس هر طور شده بهت کمک  -

 میکنم.

 پس از همین االن شروع کن. -

 چیکار باید بکنم ؟ -
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 یونس زنگ بزن یه جوری ازم دورش کن.به  -

بعد از اینکه آراز خیالمو راحت کرد و مطمئن شدم یونس دیگه اونجا نیست ،به سمت 

 پاساژ صدف دربست گرفتم.

ی پزشک وقتی رسیدم سریع به مغازه آقای کاشفی رفتم و تمام مدارک خودم و برگه

زاده تماس ون. خودش با فروغقانونی رو به دستش دادم تا به آقای فروغ زاده برسونتش

گرفت و بهش خبر داد که من اونجام و براش چه مدارکی رو آوردم. درحال حرف زدن 

 بودن که نگاهی بهم کرد و جواب داد :

 دم به خودش تا باهاش حرف بزنی.باشه من االن گوشی رو می -

 گوشی رو مقابلم گرفت.

 برم به کارام برسم.خواد با خودتون حرف بزنه، بفرمایید ، من می -

تر کنه. تا صدای آقای ی ما رو راحتها مکالمهرفت تا با درگیر کردن خودش با قفسه

فروغ زاده رو توی گوشی شنیدم انگار که تنها منجیِ نجاتم رو یافته باشم زدم زیر گریه 

 و آقای فروغ زاده با تعجب گفت :

 کنی ؟مایاجان داری گریه می -

 هق هق کردم :

م و ، من یه سری برگه آوردم دادم به آقای کاشفی، مدارک خودم، کپی شناسنامهمن  -

تونین بکنین، و هم آوردم، هر کار میحتی کپی از سند ازدواج و شناسنامه اون نسناس

 خوام یه کار کنین رأی دادگاه واسه طالق به نفع من باشه.فقط طالق می

 یه ایراد محکم و بزرگ از شوهرت...کنم اما باید باشه من تمام تالشمو می -
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 تر که دیشب به بدترین شکل بهم تجاوز کرد ؟ایراد از این بزرگ -

 تاسف بار زمزمه کرد :

 اوه مایا !! -

کنه ی پزشک قانونی رو آوردم ثابت میخوام کمکم کنین طالق بگیرم. برگهفقط می -

آدم وحشی و خطرناک اینکارو یه روانی بهم تجاوز کرده، تجاوز از نوع سخت، یعنی یه 

 تونم با این بهانه همه چیزو به نفع خودم تموم کنم مگه نه ؟کرده و من می

 آروم و مأیوسانه جواب داد :

 گم واقعاً متأسفم.کنم دخترم ،تمام تالشمو. بازم میمن تمام تالشمو می -

دازه کافی برای ترکم، نگید چون من به انگین بیشتر میجوری که میجوری، ایناین -

خودم و دخترونگیای قشنگم که زیر دستِ اون عوضی پرپر شدن متأسف هستم فقط به 

 ش بیام بیرون.مردهخوام از قفس سرد و دلفکر رها شدنم، می

 خوای بیای دفتر من تا با هم حرف بزنیم ؟حتماً مایا، نگران نباش می -

مطمئنم یه دعوای سخت و حسابی در ش رو پیچوندم که نه باید برگردم خونه راننده -

 پیش دارم ، اآلناست که پیداش بشه بهتره برگردم.

 خوای برگردی به اون خونه ؟بازم می -

 ای ندارم که برم فعالً مجبورم بسازم تا کارای شما به نتیجه برسه.جای دیگه -

 تونم...خب، خب بیا پیش من، من می -

 ی خودش باشم.زمان طالق تو خونه نه آقای فروغ زاده ،ترجیح میدم تا -
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گیری اما ممکنه طی این موندن دردسر جدیدی باشه هر جور خودت تصمیم می -

ی زوری که ممکنه طور تجدید رابطهایجاد بشه ، مثل کتک و آزار و خشونت و همین

 فهمی مایا ؟منجر به بارداری بشه و دیگه نتونیم جمعش کنین، منظورمو می

 رو گزیدم و گفتم :با خجالت لبم 

ی شمام، اگه فرصت گیر بیارم تا اون موقع مراقب همه چیز هستم. منتظر نتیجه -

 گیرم.دوباره از خونه باهاتون تماس می

 تر برگرد خونه.گیرم، هرچه سریعاوکی برو وقتتو نمی -

قرصی محکمی که خیالم راحت شده بود که کارهام رو با ازش خداحافظی کردم و با دل

وفقیت به پایان رسوندم برگشتم خونه. این فکر همون صبح زود به سرم زد و چه م

م رو برای ی تن شکنجه دیدهعاقالنه تصمیم گرفتم که به پزشک قانونی رفتم و نامه

 اجرای حکم دقیقی تحویل وکیلم دادم.

وقتی به خونه برگشتم ماشینش دم در بود. از بابت نداشتن گوشی هم خدا رو شکر 

کرد و من هام رو شکر آب میبسا نقشهزد و چهم ، و اال تا االن هزار بار بهم زنگ میکرد

صورت تهدید به گوشم می رسیدن ها و رفتارهای عجیبش که بهبه خاطر ترس از حرف

 تونستم کارهام رو مثل امروز درست پیش ببرم.نمی

ست، نه مِ این خونهزنگ در رو زدم و منتظر شدم در رو باز کنن. من فقط اسمم خان

تونم با کسی مالقات کنم و نه به خواست خودم گوشی دارم ، نه کلید خونه و نه می

هاست اما با اسم و رسم خانم بودن. بیرون برم یا برگردم ، همه چیزِ من شبیه زندانی

دخت در رو برام باز کرد و داخل رفتم. خبری از فیاض و خشمش نبود ، اما همین شاه

ش رو به رخم دخت با دل نگرانی جلوی در ورودی ایستاد و چهره ترسیدهکه شاه
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شه. ترسم رو پشت نقاب خونسردیم پنهان کردم و به گذاشت فهمیدم امروز واویال می

 دخت سالم کردم.شاه

 جوابم رو مثل همیشه گرم و مهربانانه داد و کیفم رو از دستم گرفت.

های سرخابی که کنار توی کمد گذاشتم و صندلجلوتر رفتم و کفشام رو هم درآوردم و 

کمد برای من گذاشته بودن رو پام کردم. چشمم به فیاض افتاد که با لباس بیرون، 

 مالید.هاش رو با انگشتاش میحال روی مبل نشیمن نشسته و شقیقهبی

ی تونستم بفهمم که واویال هم در مقابل این ظاهر و قیافهاز این دیدگاه می

دخت کردم. دستاش رو از دو اش کم میاره. پوفی کشیدم و نگاهی به شاهزخشونت

 "یعنی اونم فهمیده که چقدر اوضاع خرابه"طرف کمی باز کرد 

هاش بند بند تنم رو های دیشب و حقارتبه سمت اتاقم حرکت کردم. هنوز صحنه

 میلرزوندن. به پاگرد اتاقم که رسیدم حرف زد و صداش به گوشم رسید.

 ته بودی پزشک قانونی ؟رف -

 ته دلم خالی شد ولی رنگ نباختم.

ی امنیت بگیرم. این حق من بود که در ازای جسم و روحی که ازم به تاراج رفته برگه

 سوالش رو نادیده گرفتم و خواستم برم داخل که دوباره گفت :

شکایت رفته بودی از شوهرت شکایت کنی ؟ اون برگه رو گرفتی که برعلیه من بری  -

 زنه ؟کنی ؟ آدم مسائل زناشوییشو میبره تو عموم جار می

گشتم و نگاهش اختیار مشت شدن. برنگشتم، اگه برمیخونم به جوش اومد و دستام بی

 تونستم به این صبوری خشمم رو کنترل کنم.کردم نمیمی



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

420 
 

 ازم شکایت کردی مایا ؟ -

که صدای بلندش خونه رو در هم  باز هم توجهی نکردم و یه پام رو داخل اتاق گذاشتم

 فرو ریخت.

 زنم منو نگاه کن.دارم با تو حرف می -

 برگشتم به سمتش و با عصبانیتی که تنم رو به رعشه انداخته بود محکم گفتم :

 آره ازت شکایت کردم. -

 کرد.بلند شده بود و با تعجب نگاهم می

ام نگاه کنی فیاض، تونی توی چشمچقدر وقیحانه بهم زل زدی و به راحتی می

 که همین آدم رو دیشب، با تن و بدن و افکار و حرفای زشتش هزار بار کشتی.درحالی

 شکایت کردی ؟ از من ؟  -

آره از تو ، رفتم پزشک قانونی اون برگه رو هم گرفتم تا مدرکی داشته باشم که  -

 حرفامو ثابت کنم.

 گی ؟چی داری می -

 اال گرفتم و گفتم :قدمی جلو اومد دستم رو سریع ب

شی ، من دیگه راهشو پیدا کردم، دست بهم بزنی میرم پزشک قانونی نزدیکم نمی -

زنم تا پدرتو دربیارن ، از حقم کوتاه نمیام، جسمم نابود شده ، همه رو پروندت می

 روحم کشته شده ، نمیذارم از این موضوع قسر دربری.

 همونجا ایستاد ولی با شک و ابهام پرسید :
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 تو رفتی چیکار کردی ؟ رفتی چیا گفتی ؟ -

ی تجاوز سختی که دیشب بهم شده رو به اثبات برسونم و رفتم پزشک قانونی تا نامه -

خوای مثل خوام، میخوام ازت طالق بگیرم حاال که نمیحقمو ازت بگیرم، من طالق می

 م.آدم از این جهنم بیرونم کنی تا نفس راحت بکشم خودم افتادم پی کارا

کرد، اما یه لحظه نگاهش ابروهاش با شدت باال رفتن. گیج و مستاصل بهم نگاه می

دخت که کیفم رو میون دستش داشت و با فاصله از من ایستاده گردش کرد روی شاه

بود. نگاه سنگین فیاض رو که به خودش دید سریع رفت توی اتاقم تا کیف رو بذاره، اما 

 فیاض صداش زد :

 .صبر کن شاهی -

 دخت دوباره ایستاد و فیاض به طرفش رفت و کیفم رو از دستش کشید.شاه

 ام در هم قالب کردم.پوزخندی زدم و دستم رو جلوی سینه

من مثل تو عوضی نیستم که دروغ بگم، هر کاری الزم بود امروز انجام دادم، امیدوارم  -

 بزودی از خودت و این زندگیه سگیت نجات پیدا کنم.

ش دلشت تمام محتویات کیفم رو روی زمین ظ و ترسناکی که روی چهرهبا اخم غلی

ها افتاد منقلب شد و با چشمای مون و شناسنامهریخت و چشمش که به سند ازدواج

 درشت شده دوباره بهم نگاه کرد.

 ای باال دادم و گفتم :سردی ویرون کنندهم رو با خونشونه

تجاوز شده، یه تجاوز کامالً وحشیانه و  دیدی که بهت دروغ نگفتم، دیشب به من -

 قدر در مقابلت ضعیفم که نتونم از تنم و شخصیتم حمایت کنم؟زوری ، فکر کردی این
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 های زناشویی میگن تجاوز؟من شوهرتم کجا به رابطه -

سوختم، وقتی اینو گفت انگار مغزم آتیش گرفته، باورم نمیشد انقدر راحت در مورد 

 ش حرف بزنه!بطههای دردناک راصحنه

واقعا تو اونو یه رابطه عادی میبینی؟ عوضی من یه جوری درد کشیدم انگار گروهی  -

 بهم تجاوز شده ! تمام لگنم و کمرم درد میکنه!

 فکش سخت تکون خورد.

 من شوهرتم تو فقط با من خوابیدی. -

 ش.قدمی جلو رفتم و زدم تخت سینه

قدر افتضاح بود که موقع معاینه دکتر فکر وضعیتم انآره فقط با تو رابطه داشتم اما  -

 کرد یه هیوالی وحشی این بالرو سرم آورده.

 ای دندون روی هم سابید و گفت :لبهاش رو جمع کرد و با عصبانیت کنترل شده

 ری هواخوری.مثل همیشه بهم دروغ گفتی مایا، گفتی می -

نگاهش معطوف دستم شد که های مانتوم بردم حواسش و دستام رو به طرف دکمه

م کردم. روسریم رو انداختم کنار و مانتوی باز شدهها رو باز میداشتم یکی یکی دکمه

 رو از تنم درآوردم و پایین انداختم، پیرهنم رو از روی شکم باال زدم و گفتم :

نگاه کن، ببین اینا جای چیه ؟ دیشب هر قسمت از تنم رو هزار بار زیر دندونات  -

گن رابطه زناشویی ؟ واقعاً همه گرفتم ؟ به اینا میی ، تقاص اینارو نباید ازت میگرفت

جوری که زنشون زیر جوری که زنش رو تیکه پاره کنه ؟ اینجوریه ؟ اینرابطه ها این

دست و پاشون از درد جیغ بزنه، گریه کنه، سرشو محکم تو بالش بکوبه و التماس کنه 
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جوریه که ها ایناینا فقط به فکر خودش باشه ؟ همه رابطهی اما شوهرش فارغ از همه

های داخلی زن خونریزی کنن و بدون آماده کردن زنشون رابطه رو شروع کنن که اندام

اون رابطه انقدر براش دردناک باشه که حس کنه یه تیغ به بدن شوهرش وصل شده که 

 با هر رفت و برگشت بدنشو تیکه تیکه می کنه ؟

 جیغ زدم :

قدر درد داره یا من اشتباه خوندم ، اشتباه متوجه شدم که اول ها اینآره ؟ همه رابطه -

کنن کنن، آمادشون می کنن، با عشق لمسشون میشن، ناز و نوازششون میبوسیده می

خونن تا به زنشون و بجای فحش و عربده توی گوشش زمزمه های قشنگ و عاشقانه می

 عشق همدیگرو ببوسن و بغل هم پناه ببرن ؟! ارزش و بها بدن و با شور و

 با گریه گفتم :

من اینا رو اشتباه فهمیدم فیاض ؟ نمیدونستم وقتی ازدواج میکنم حکم یه کیسه  -

و واسه شوهرم دارم که از هر جا ناراحت میشه شب مثل یه گرگِ درتده به جونِ بوکس

وضیِ بیشرفی، کاری باهام کردی تنم بیفته تا تخلیه بشه ! تو یه هیوالیی لعنتی، یه ع

 ریزی دارم، اینارو ببین...ی دیشب خونکه هنوز از رابطه

 مردگی ها و جای دندوناش دست کشیدم و گفتم :روی خون

دادم و پس میاز دردشون هزار بار لب گزیدم، چرا من ؟ من دیشب داشتم تقاص چی -

ی ؟ پس یا دست از سرمون بردار یا ؟ من برات نفرت نفرت انگیزم ؟ از منو مامانم بیزار

تونم با جوری ادامه پیدا کنه ، من نمیهر دومونو بکش تا خیالت راحت بشه، نذار این

 فهمی ترس چیه ؟ترسم میتوئه دیوونه اینجا بمونم ، ازت می
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های دستاش و مظلومیت ش، مشترنگ نگاهش و صورتش و چشمای درشت شده

 هیچ کدوم نتونست غم روی دلم رو کم کنن.اش داشت مزخرفی که توی چهره

ای باشه که من از اون بیزارم و حاضرم هزار بار شاید نفرت فیاض از من به همون اندازه

های دیشب رو از توی مغزم بیرون بریزم، در سرش رو محکم به دیوار بکوبم تا صحنه

حتی وقتی شد ،این حد از این موجود کریه بیزارم. نگاهش از چشمام گرفته نمی

 کرد.دادم نگاهشون نمیمردگی و زخمای تنم رو بهش نشون میخون

 ی لطیف و حساسشه که طاقت دیدن این چیزهارو نداره !! هه !!حتماً به خاطر روحیه

ای که من گرفتم نوشته شده که تو مریضی فیاض در این شکی نیست حتی تو برگه -

یل محکم ازش جدا بشم ولی بیا عاقالنه به تونم با این دلتو دچار بیماری هستی من می

که دنبال انتقامت بیفتی باید بدونی اگه بالیی سرم این موضوع فکر کنه، قبل از این

تونی از دست قانون و عدالت فرار کنی ،خونِ من تا آخر عمر بیاری هیچوقت نمی

آخر عمر گردنته حتی اگه از دست قانون فرار کنی عذاب وجدانی که درگیرش میشی تا 

 بیخ ریشته.

 دستی به صورت منقلبش کشید ولی نگاهش از چشمام کنده نشد.

دونم واسه آدمای دوروبرت چه جور آدمی هستی یا چه محبوبیتی بینشون من نمی -

کنم که بینمت به این فکر میداری ولی واسه من حکم جالدی رو داری که هر وقت می

و خراب نکن، من همش بیست سالمه نذار قراره امروز چطوری شکنجه بشم ، زندگیم

 های...موقعیت

 و به کی دادی ؟اون مدارک -

 .وای، انگار هیچ کدوم از حرفام رو نشنید و دوباره آب روغن قاطی کرده
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 چشماش چقدر قرمز شدن. چشمام رو محکم روی هم فشردم و با عصبانیت گفتم :

 تر ازت جدا بشم.چه سریعدادم به کسی که بتونه پیِ کارامو بگیره تا هر -

 به کی مایا ؟ -

 یکی از شونه هام رو باال دادم و گفتم :

 ها بیفتی دنبال اون ؟بگم که حاال مثل دیوونه -

قبالً هشدار داده بودم بقیه رو قاطی دردسرات نکن که دود این آتش تو چشم اونا هم  -

 میره.

جوری امید داشتم که متوجه نمیشه کرد اما یه با حرفاش و نگاهش ته دلم رو خالی می

 زاده پناه آوردم.دوباره به آقای فروغ

 تر گفت :فقط با حرص نگاهش کردم. آروم

دونم دیگه سراغ اون وکیل قبلی نرفتی اون با کتکایی که به کی دادی مایا ؟ می -

 اونروز خورده تا حاال کارشو بوسیده گذاشته کنار ، پس بگو کجا رفتی؟ مطمئنم خودت

 و به کی دادی؟نرفتی دادگاه، اون مدارک

 به تو ربطی نداره! -

 تر گفت :برگشتم به سمت اتاقم که محکم

 مایا گفتم بگو اونارو به کی دادی؟ -

 خوام حتی صداتو بشنوم.برو گورتو گم کن نمی -

 مایا !!!!! -
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داد و گفت  در رو محکم بستم ، در اتاقم رو بشدت باز کرد و با عصبانیت انگشتشو تکون

: 

ی رو ؟ مایا من تو رو طالق نمیدم اینو آویزهبگو به کی دادی اون مدارک لعنتی -

 دم ،حاال بگو اونارو تحویل کی دادی ؟گوشت کن، من، تو رو، طالق، نمی

منم گفتم برو گورتو گم کن، تا صبح بمونی اینجا بهت جواب نمیدم، فقط امیدوارم  -

 تونم از شرِ توعه روانی خالص شَم.کارامو زود انجام بده که ب

 داد زد :

 من مریض نیستم ، من روانی نیستم حق نداری با این بهونه ازم جدا بشی ! -

جدا نشم که بزنی ناقصم کنی یا بالیی سرم بیاری بعدم شبونه ببری چالم کنی تو یه  -

 کس نفهمه ؟قبرستونی که هیچ

 کرده بود توی مغزش داد زد : با عصبانیت و حرصی که از تاثیر حرفام ریشه

 و سر نبریدم بیام تو رو بکشم احمق ؟ مگه من قاتلم ؟من تا حاال یه مرغ -

 م رو آسیب بزنم.توی این خونه چقدر مجبور بودم داد بزنم و گلو و حنجره

 .به بدنم اشاره کردم

جسم  گن قاتل ؟ اونان ؟ اصال چرا به یکی میپس اینایی که روی تنم کاشتی چی -

کشه تو روح منو کشتی هرچند از جسمم چیز سالمی باقی نذاشتی ،پس آدم رو می

 خیلی به خودت افتخار نکن چون تو هم یه قاتلی.
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های روی پیشونیش کنار زد. متوجه بودم چقدر دستی به سر و صورتش کشید و عرق 

روی  عصبیه چون لرزش دستاش غیرعادی بود و فکش مرتب میلرزید. دستشو دوباره

 ی در گذاشت و عاجزانه پرسید :دستگیره

شناسم کجا رفتی امروز ؟ پیش کدوم وکیل رفتی ؟ من تمام وکیالی این شهرو می -

توشو دربیارم اما خودت بگو کجا رفتی؟ مایا من سرم درد می کنه، تونم تا شب تهمی

تَمم تصادف ی خِرفست، امروز حتی شرکت نرفتم ، اون خواهرزادهاعصابم بهم ریخته

 دروپیکر معلوم نیست...و گذاشته بیکرده شرکت

یه لحظه مکث کرد ، مکث کرد و با دقت بهم خیره شد ، مکثش سریع ذهنم رو 

 ریکاوری کرد و فهمیدم برای چیه !!

های اش دیگه مثل ثانیهگه، حالت چهرهخودم رو نباختم و منتظر بودم ببینم چی می

بیرون جسته و شده بود همون فیاض دیشبی که مثل  قبل نبود، از الک مظلومیتش

 گرگ تنم رو درید.

های محکمش ته دلم رو خالی کرد. از جام تکون نخوردم که به جلو اومد و با قدم

م شک نکنه اما همینکه مقابلم ایستاد و زل زد به چشمام ترسم رو نشون دادم و واهمه

دادن آب دهنم رو با صدا قورت میبا نگاه به چشمای قرمزش که خبر از خشم بزرگی 

 پته افتادم.دادم و به تته

 و داری که اینجوری نگام میکنی ؟چیه ؟ این دفعه طلب چی -

 دونی دیگه مگه نه ؟دونی من از دورویی خیلی بدم میاد، میتو می -

 باز از روی ترس و غیرارادی آب دهنم رو قورت دادم که گفت :
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کشین. م نقشه میفهمم تو و آراز واسه پیچوندن منو رانندهوای به حال جفتتون اگه ب -

 میبینی جای مامانت کجاست ؟

رفت و دوباره اش رفت که تندتند و با شتاب باال و پایین مینگاهم به سمت سینه

 برگشتم به صورتش که محکم گفت :

که  اون هیچ ارزشی واسه من نداشته که این همه بال سرش آوردم حاال فکر کن کسی -

 تر زنم باشه و بخواد دورم بزنه چه بالیی سرش میارم.به من وصل باشه و از همه مهم

 کار به آراز دارم ؟من چی -

آخه درست اون ساعتی که تو پزشک قانونی بودی اونم یهو تصادف کرد و زنگ زد به  -

قدر جزئی بود که ما نفهمیدیم یونس که بره کمکش، جالب اینجاست تصادفش اون

 نس سر پیاز بوده یا ته پیاز یا قرار بود بره اونجا سرشو بگیره.یو

 چشم روی هم گذاشتم و با حرص گفتم :

این موضوع به من دخلی نداره ،من از پزشک قانونی اومدم بیرون یونس و ماشینشو  -

 ندیدم حتی گوشی نداشتم که بخوام بهش زنگ بزنم ببینم کجا رفته.

 به آراز زنگ زدی که باهات همکاری کنه.گوشی نداشتی اما یه جوری  -

ی توعه، هیچوقت نمیاد به نفع من کاری انجام بده اینو مطمئن باش آراز خواهرزاده -

 دونه داییش چه آدمِ روانی هم هست.که میدرحالی

 ای کرد و سرش رو جلو آورد و و توی صورتم گفت :قروچهدندون

کنه مایا خانوم. قربه هارو برعکس میدم کی داره این وسط جهت عبهت نشون می -

 و به کی تحویل دادی ؟فعالً بگو اون مدارک
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 انگشتم رو به طرف در اتاق گرفتم و محکم گفتم :

 برو بیرون منم اعصاب بحث کردن ندارم، تو که باید بهتر بدونی چه حالیم. -

 یک کلمه جواب منو بده. -

 و با عصبانیت به سمت در رفت. جوابی بهش ندادم که صورت خشمگینش قرمزتر شد

فهمی وقتی ازت سوال باشه نگو، االن که تمام دفتر وکیالرو به آتش کشیدم می -

پرسم باید سریع بگی کدوم گوری بودی و مدارک مهم زندگیمون دست کی دادی. می

 حاال برو بتمرگ.

دم اما وقتی م رو بیرون دادم و رفتم که در رو ببناز اتاقم بیرون رفت. نفس حبس شده

 کنه.به در رسیدم دیدمش که روی وسایلم نشسته و بینشون نگاه می

از میونشون چیزی برداشت و بهش نگاه کرد. چشمام رو ریز کردم تاببینم چیه ولی 

هاش فضای دیدم رو کامل احاطه کرده بودن. مجبور شدم با گنگی جلو برم چون شونه

خواست یدم زیر زانوهام خالی شد. دلم میو پشت سرش ایستادم. کارت ویزیت رو که د

زمین و زمان رو لعنت بفرستم. چرا زودتر به عقلم نرسید اون کارت رو از توی کیفم 

 دربیارم. متوجه بود که پشتش ایستادم که با پوزخند گفت :

خواد نیاز نیست دیگه چیزی بگی، این وکیله هم انگار تنش حسابی میخاره که نمی -

 ه ما باشه مگه نه ؟کنِ زندگیوِل

 ش نگاهم کرد و پوزخند هنوز روی لبش بود.از روی شونه 

 ها برن واسش درستش کنن.شاید هم ول کنش خراب شده، میدم به بچه -
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کردم که بلند شد و ایستاد و با انگشتش روی ی درهم و عصبانی نگاهش میبا چهره

 م زد و گفت :شونه

کنی تا اون روی پسندی که همیشه کاری میتر میتو انگار روی هیوال بودنمو بیش -

گفتم این کارو نکن پشت دستشو داغ میذاشت منو باال بیاری واال تا االن به هر خری می

شه ها ؟ فکر کردی از اینجا میری یا از من اونکار نره تو چرا اصال حالیت نمی تا سراغ

 شی ؟جدا می

 کرد : پچسرشو جلو آورد و کنار گوشم با حرص پچ

تونه جدامون کنه مایا ،ما شبیه زن و شوهرای دیگه نیستیم و همین فقط مرگ می -

 کنه کنار هم.استثناعه که مارو قفل و زنجیر می

 سرش رو عقب کشید و به کارت ویزیت بین دستش نگاهی کرد و زیر لب گفت :

 ها شرفیاب می شن خدمتت جناب فروغ زاده.االن بچه -

 نه فیاض، ما باید از هم جدا بشیم اینو بفهم.بذار کارشو بک -

کرد نگاهم کرد و ای که نگاهش پایین بود و به کارت میون دستش نگاه میاز اون فاصله

 زهر خندی زد.

گیره. خب این از اولین االن که برات توضیح دادم هیچوقت بین ما جدایی صورت نمی -

امروزه، برو دست به دعا شو که آراز معما، حاال دومین معما آراز و ربطش به موضوع 

 امروز با تو همکاری نکرده وگرنه...

 سریع میون حرفش پریدم.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

431 
 

بهت گفتم به من ربطی نداره دیگه واقعاً داری حالمو بهم میزنی خدا بکشتت خرم  -

منو هم بکشه که مثل یک کودن خودمو نسپرم به تو و چشم بسته بیام تو این خراب 

 شده.

 ش زدم و گفتم :نیت من خندید، مشت محکمی توی سینهبه حرص و عصبا

 ای.نخند ، بخدا که تو دیوونه -

رفتم توی اتاق و در رو محکم بهم کوبیدم. از عصبانیت پاهام سِر شده بود و از این 

رسید که آقای کردم. روی تخت نشستم، هیچ راهی به ذهنم نمیموضوع وحشت می

ش رو دختم کمک بگیرم شمارهخواستم از شاه،اگه میزاده رو در جریان بذارم فروغ

ی موبایل اون بهش زنگ بزنم. از بیچارگی خودم افسوس می حفظ نبودم که به وسیله

هامم بیخیالم شده بودن. افتادم روی تخت و پناهی که حتی آقاجون و عمهخوردم، از بی

ه سقف سفید اتاقم سرم رو روی بالش انداختم. دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و ب

 خیره شدم.

تونستم مامان رو ببینم یا شم که اگه میگاهی به یه حس پر از نفرت و خشم اسیر می

 گفتم :آوردم و میباهاش مالقاتی داشته باشم همه اینا رو به روش می

 همه کار اشتباه کردی ؟از روی من خجالت نکشیدی که این -

های اون در موردش دروغ گفته باشه اما حرفکنم شاید فیاض گاهی به این فکر می

شن که احمق عقلتو بنداز به اش مثل پتک توی سرم زده میمردی که منو برد به خونه

ها حرف نزن، اینا بیخودی نیست، پوالیی که یهویی مامان جمع کرد و کار و مثل احمق

که باالی شهر  ایبه من گفت تونسته با دردسر وام بگیره تا شرکت بزنه یا اون خونه
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برای هردومون خرید. چشمام رو به هم فشردم، دلم نمیخواست هیچکدوم از اینارو باور 

 کنم، برگشتم به عقب و فکر کردم.

به اون روزهایی که مامان توی خونه و زیر چشمام بود، به رفتارهاش و کارهایی که 

 انجام میداد.

مدت داشت یا های طوالنیتماس تماسهاش با مردهای همکارش زیاد بود ، گاهی اوقات

دیدم تماس تصویری ها میکردن، بعضی وقتمکالمه هاش به آخر شبها کش پیدا می

زنه زنه که من نفهمم اونی که داره باهاش حرف میمی گیره و با هندزفری حرف می

کیه. زیاد به خودش میرسید و رفتار و حرکاتی که شاید در شان یه زن متشخص نبود. 

 ی محکم به پیشونیم زدم. داغ شدم.انیت یه ضربهبا عصب

 چرا من زودتر متوجه اینا نشدم ؟ -

من که متوجه شده بودم اونی که داره چوب الی چرخ مامانم میذاره کسی نیست بجز 

فیاض، اونی که زیر آب مامانم رو زد تا آخرش به زندان بیفته کار خودشه، ولی 

ترین معبد ستایش بود درگیر چه کارهای سهیچوقت نفهمیدم کسی که برای من مقد

ی خودش و بابا رو خالف و غیر شرعیه که بجز آبروی خودش، آبروی منو خانواده

 لگدمال کرده و همه مثل گاو پیشونی سفید اونو به چشم یه زنِ...

کنم و انگار اسیر یه شه ، به خدا که هیچکدوم از این چیزا رو باور نمیآه خدا باورم نمی

کنم بیدار بشم فایده ای نداره و مدت شدم که هر چقدر تالش میوس طوالنیکاب

 ی کابوسِ تلخِ زندگیمم.همچنان درحال دیدنِ ادامه

صدایی از بیرون اومد، فهمیدم داره با کسی حرف میزنه، سریع الی در رو باز کردم و 

 اختیار از دادی که زد از جا پریدم.گوش ایستادم، بی
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از جون ما و زندگیمون ؟ دوست داری اون دفتر زاغارتتو آتیش بزنم ؟ چی میخواین  -

من با کسی سرِ شوخی ندارم آدمِ به اصطالح محترم، لنگتو بکن تو کفش خودت ، پات 

باز بشه تو زندگیم و بخوای زندگیه منو خراب کنی دنیارو سرت خراب میکنم حالیته ؟ 

 نذارن. پس حواست به لنگای فضولت باشه که همه جا پا

 نزاکته.زاده حرف میزنه، چقدر بد زبون و بیلعنتی داره با آقای فروغ

سرت تو کار خودت باشه، وکیلی که وکیلی، برو یقه دزد و قاتالرو بگیر واسه چی تله  -

موش گذاشتی تو زندگی من ؟ تو گوه میخوری، مرتیکه من احترام موی سفیدتو دارم 

ی زنِ منو قبول کردی، اون میگم گوه خوردی پروندهکه دهنمو وا نکردم، وا کردم که 

پرونده رو میبندی میذاری کنار واال درِ اون سیاهچالتو واست تخته میکنم، ناموس نداره 

ناموس، اون دهنِ آشغالیتو ببند ، دهنتو ببند، گفتم که این کارو نکنه، روانی تویی بی

 دهنتو ببند.

ی بلند و بند اومد. خدا به خیر کنه، طبق مکالمه های بلندی که زد نفسماز داد و عربده

ش کردن. ای به گوشش رسیده و تا چه حد آشفتهپریشونش فهمیدم چه کلمات کوبنده

موهام رو پشت گوشم زدم و دوباره گوش ایستادم، دیگه حرفی نمیزد انگار تماسش رو 

بود، حدس میزدم  با فروغ زاده قطع کرده بود. قلبم از ترس و هیجان تپش تندی گرفته

بیاد به اتاقم و یه دعوای دیگه راه بندازه. خواستم در رو ببندم که دوباره صداش به 

 گوشم رسید.

ست که اونروز ها طرف این آدرسی که برات میفرستم، همون وکیلهدانیال برو با بچه -

 تو کافی شاپ خفتش کردی، انگار دوباره تنش میخاره که جفتک پرونده به زندگیم،

 میری سراغش یه گوشمالی درست و حسابی بهش میدی تا ...
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سریع از اتاق بیرون رفتم، دیگه نفهمیدم چی داره میگه فقط با دو خودم رو بهش 

 رسوندم و گوشی رو از کنار گوشش قاپیدم و با شدت عصبانیت صدام رو باال بردم.

رش بیارین همین امشب بقران مجید اگه برید دوروبر اون پیرمرده بیچاره یا بالیی س -

 خودمو میکشم از دستتون خالص شم، دارم قسم میخورم.

 با اخم تندی هشدارم رو نادیده گرفت و دستش رو به سمتم دراز کرد.

بده من اون گوشی رو ببینم. تو گوه خوردی که رفتی جیک و پوک زندگیمونو دادی  -

 ونش میدم گاپون چی.م ؟ روانی بودنمو نشها، بهش گفتی من روانیدستِ غریبه

 دستی که گوشی رو سفت گرفته بود رو به عقب روندم و گفتم :

کاری به کارِ اون وکیله نداشته باش، من میخوام ازت طالق بگیرم، من میخوام از  -

 دستت خالص شم چرا مثل سگِ ولگرد افتادی دنبال مردم پارس میکنی ؟

 چشم روی هم گذاشت و با دندون قروچه لب زد :

 گوشیتو بده به من . -

نمیدم، نمیدم، نمیدم لعنتی، چرا متوجه نیستی چی میگم، آقای عزیز، آقای دیوانه،  -

آقای هیوال من میخوام ازت طالق بگیرم، من اون روزی که به تو بله دادم فکر میکردم 

آدمی، از کجا میدونستم قراره بیام تو این قفس زندانی بشم و شب و روزم کنار یه 

رحم بگذره، خسته شدم، میتونی درکم کنی چه حالی دارم ؟ واهلل هیوالیِ درنده و بی

 بخدا درک نمیکنی، نگام کن،ببین...

 دستم رو که لرزش شدیدی گرفته بود نشونش دادم و گفتم :
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اینجوری پیش برم کم کم باید قرص اعصاب بخورم، بابا بقران داری منو هم روانی  -

ی منو چسبیدی، خب برو سراغ زده به زندگیت اومدی یقه میکنی، یکی دیکه گوه

همون، چرا منو بیخیال نمیشی ؟ چه غلطی کردم بهت بله دادم، خب بیشرف تو گولم 

زدی ، گفتی با این شرط، به اون شرط بیا زنم شو، منه احمقم گولتو خوردم، چه 

 اب بکشم.میدونستم قراره چوب دوسرطالی مامانم بشم که از همه طرف خودم عذ

ها و حفره هایی که من یکی یکی سرپوششون رو بر نسبت به تمام حرفها، دردودل

تفاوت بود، تنها میداشتم و غم و رنج سنگینی که درونشون بود رو فریاد میزدم کامال بی

ای که از وراجی کسی خسته حوصلهنگاهش براق میشد و نفسش رو هم مثل آدمای بی

 دوباره به کرات رفتارش رو ادامه میداد.شده باشن بیرون میداد و 

بده من اون گوشی رو برو تو اتاقت بگیر بخواب که مجبور نشی چوب دوسر طالی  -

 دیگرون باشی. اونو بده به من برو.

 فکر کردی دروغ میگم که خودمو میکشم ؟ -

نگاهش تیز شد توی چشمام، بدون اغراق نگاهش کردم. دیگه حس و حالی برای مقابله 

برو برگرد امشب جلوی چشمای دارم، اگه تنها همین امیدم رو از دستم بگیره بین

خودش کار رو تموم میکنم. مگه یه انسان چقدر توان داره که هر روز به امید فرج و 

بهتر شدنِ فرداش بجنگه ، بجنگه و هر روزش بدتر از روز قبلش بشه و تمام انرژی و 

 امیدش رو از دست بده !

جدی گرفت چون به آنی که جست زد و فکم رو محکم گرفت و با چشمای تهدیدم رو 

 ی چشمام شد و غرید :ش خیرهعصبی و آتیش گرفته
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خودتو میکشی ؟ واسه کی ؟ واسه مردای تو خیابون ؟ واسه اینکه نمیخوام طالقت  -

 بدم ؟ واسه اینکه زنمی ؟ خودتو بکشی که چی بشه ؟

 بدم. تا نیمه جونمو از دست تو نجات -

 توی صورتم نعره زد :

تی که با مگه من میخوام بکشمت که همش اینو میگی ؟ تو هم مثل اون مادرِ دریده -

حرفاش تحریکم میکرد شیر بشم تا خالف عقلم عمل کنم، بهم میگفت البد مردی 

نداری، البد خجالت میکشی به اندام یه زن دست بزنی، سرکوفتم میداد ، منو بخاطر 

م نمیگرفت باهاش انجام بدم تحقیرم میکرد، تو هم مثل اون کثافت داری کاری که دل

تبدیلم میکنی به یه هیوال که حتی خودمم از دستش آسایش ندارم. نذار هرروز گندِ 

اون روزهارو باال بیارم، نذار مایا، به وَال نه به خودم رحم میکنم ،نه به تو رحم میکنم نه 

ی روانی ؟ آره، آره من روانیم، تو هم اگه یه زنِ هرزه به اون مامانِ کثافتت، بهم میگ

یهویی بیاد و در عرض چند سال تموم خونوادتو از هم بپاشه و به نیستی ببرتتون 

 اونوقت میتونی بازم صاف تو چشام نگاه کنی و بگی روانی ؟

اومدن ولی داغ های آتیشِ سرخ توی صورتم فرود میحرارت و بزاق دهنش مثل گدازه

 های نفسش بود.تر از گدازهاش خیلی سنگینحرف

هاش توی مغزم رژه فکم رو محکم رها کرد. قدمی به عقب مایل شدم. هنوز تیتر گفته

میرفتن. اونجا که گفت مامانم با حرفاش سعی در وسوسه کردنش داشته تا ناخواسته به 

 انجام اون عمل دست بزنه. نکنه، نکنه با مامانمم...

بهش دست نزده، گفت هیچوقت بهش دست نزدم، مامانم چیکار کرده  نه، نه قبال گفت

 خدایا !!
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 فک سختش روی صورتش زیادی میکرد و به سختی واکنش نشون میداد.

همش منو یاد اون کثافت و روزهای خرابم ننداز، بذار یادم بره خودم چی شدم،  -

و قیافَت که شبیه  مامانم چیشد یا چی به سرِ بابام رفته ! همینجوری هم با حضورت

 اون زنه آزارم میدی !!

مامانش چیشده ؟ باباش چی شد ؟ چرا گفت با اومدن مامان تو زندگیشون همه به 

نیستی رفتن ؟ حس میکنم این رازِ کثیف به کنکاش بیشتری نیاز داره، باید تمام 

با  صفحات این راز با دقت خونده بشن که چیزی ازش ناخونده به جا نمونه، پدر فیاض

مادرم رابطه داشته، خب اینارو گفته بود، بعدم به خودش پیشنهاد داده، اینم گفت، اما 

این وسط چی به سرشون رفته ؟ مادرش، پدرش و خودِ فیاض که دارم میبینم تبدیل 

به یه موجودانسان نما شده که مثل خفاش شبها کنارم کمین میکنه و ذره ذره از خونم 

 رو میمکه.

وار به چشماش بود و نگاه اون حتی یه اپسیلون از صورت ندانه و بیچارهنگاهم چه دردم

 من کنار نمیرفت.

 مات و مبهوتِ هم بودیم، با دنیای نفرت و کینه و خشم از وجودِ هم.

فکش رو که بدون کنترل میلرزید با دستش فشرد و صدای خشدارش با تن آرومی به 

 گوشم رسید :

و لباسای نو و گرونت میکرد از جیب بابای و مشقت اون پوالیی که خرج تو و درس -

جایی توش نشسته بودین از پولِ بابای ی همهای که تو و اون هرزهمن بود، اون خونه

کارش، و مفت از چنگ بابای من کشید بیرون که خودش شد همهمن خرید، شرکت

الی میفهمی چی میگم ؟ ولی من همه رو از چنگش درآوردم، خونه ، شرکت، پو
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ی پونزده ساله بانکیش، زندگیشو، حتی دخترشو از چنگش گرفتم. من اون پسر پپه

نیستم که هر روز چشم انتظارِ این بودم کِی پریوش میاد خونمون تا با صدای کثیفش و 

بازیاش خودمو خالی کنم، من اون پسره نیستم که هروقت میدیمش دلم هرزه

ستش بهم میخورد همه چی یادم میرفت و میخواست سرشو از تنش جدا کنم اما تا د

م فکر میکردم، من االن میفهمم وجودِ زنا یعنی گوه و کثافت، هیج زنی فقط به غریزه

ارزش اینو نداره که آدم زندگیشو به پاش بذاره، بابام چوبِ اینارو خورد که همه چیزشو 

ولی میدونم با  باخت اما من نمیخوام یکی مثل بابام باشم، نبودم و هیچوقتم نمیشم،

اونی که خودشو زده به موش مردگی و مظلوم بودن چیکار کنم که درس عبرتی بشه 

 واسه تو.

ش سوزو گداز قلبش رو اشک بدون فرمانم از چشمام پایین افتاد. نفس داغ و بریده

هاش که میون موهاش رها شدن و انگار قصد کندن موهاش رو فریاد میزد و پنجه

اده از خودم پایین اومد، من هیج راه فراری ندارم، برای هزارمین بار ارداشتن. دستم بی

فهمیدم نمیتونم به خواست خودم پام رو از اینجا بیرون بذارم، جرم مامان انقدر سنگینه 

، انقدر سنگینه که خودم باید سرم رو مقابل این مردِ زخم خورده پایین بیارم و بگم 

بالیی که میگی هستیم، مامانم انقدر خطا کرده حق با توعه، منو مامان مستحق هر "

که من نمیدونم چی باید بگم تا باری از گناهش کم کنم، اما هر کاری که دلتو خنک 

 "میکنه و آرومت میکنه انجام بده

 ای از زیر پلکم رها شد.زهرخندی به حالِ غمناکنم زدم و چشم بستم و اشک دیگه

 صدای آه بلندش بیشتر دلم رو چزوند.

 قرار بود بری بخوابی. -
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هق ریزی زدم و سرم رو با تاسف به حالِ هردومون به اطراف تکون دادم. گوشی رو از 

 میون دستم گرفت و آروم گفت :

منو وحشی نکن مایا، روزگار به من زخم نزده که بگم به تخمم نیست، عزیزترین کسِ  -

ی گوهمو تداعی تمام گذشتهتو بهم زخم زده که هر حرفی بزنی یا هر عملی انجام بدی 

 میکنی واسم.

ی کمی از من ایستاده چشمام رو باز کردم و با نگاه تارم صورتش رو دیدم که در فاصله

 بود و بهم نگاه میکرد.

 دست و صورتت و بشور برو بخواب. -

 زاده آسیبی نرسون فیاض.به فروغ -

 چیزی نگفت فقط نگاهم کرد و لبش رو جویید.

 نیست، فقط برحسب کارش میخواست از منی که موکلشم دفاع کنه. اون آدم بدی -

 نیشخندی زد.

فیاض اون آدم محترمیه، بخدا این رفتار دور از شان و انسانیته که بخوای باهاش  -

 درگیر بشی، بحث و دعوامونو کش نده تا بقیه هم قاطیش بشن.

 باز هم چیزی نگفت، هق زدم.

 پرونده رو ببنده دیگه نیازی نیست روش کار کنه. و بده خودم بهش میگم اونگوشی -

 برو تو اتاقت. -

 با گریه و مخالفت سرم رو به اطراف تکون دادم.
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 .نه نه ، بده خودم بهش بگم تا خیالت راحت بشه. نمیخوام بهش آسیبی بزنی -

 بهش آسیبی نمیزنم. فقط میخوام یه گوشمالیه کوچیک بدم بهش. -

 ای به بازوش زدم و گفتم :عصبانیت ضربهرفتم جلو و با گریه و 

چرا میزنی ،همین گوشمالی یعنی آسیب، بده من بهش بگم دیگه، مگه همینو  -

نمیخواستی ؟ مگه نخواستی منو منصرف کنی از طالق ؟ بده تا بهش بگم. میگم 

منصرف شدم دیگه طالق نمیخوام، مگه من به خواست خودم ازدواج کردم تا به 

ست تا مثل اونا هم آزادانه ق بگیرم ؟ مگه زندگیم شبیه زنای دیگهخواست خودم طال

طالق بخوام ؟ من یه زندانیم، منو جای خون آوردن اینجا تا تقاص گناهای بقیه رو از 

من بگیرن، منو بچزونن تا یادشون بره تو گذشته چی به سرشون بردن. میگم من یه 

میخوان سرم میارن. من آدم نیستم،  م که دست و پامو دهنمو بستن هر بالییقربونی

م میکنن، بده فیاض ، بده من زن نیستم، من بدلِ پریوشم که به جای اون دارن شکنجه

 به من گوشی رو.

م از شدت لرزش طوری شده بود که کنترل تعادلش رو نداشتم، لبهامم موقع چونه

رده بودن، نگاهم انگیزی رو برام ایجاد کحرف زدن به پایین کشیده میشن و فیس رقت

تر میشد و و اشکامم که معلوم بود چی به سرِ نگاهش آوردن که فکش هر لحظه سخت

 تر.نگاهش غیر نفوذی

ها ها و شکنجهم شدت گرفت و زانوهام تا شدن، جسم و جونم زیر اشد این حقارتگریه

 تحلیل رفته بود.

بگیرم اما خودش سریع هوا جلوی پیرهن فیاض رو گرفتم تا جلوی سقوط کردنم رو بی

 دستم رو گرفت و باال کشیدم.
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م جریان کرد و حریر ای، مستقیم به شامهای بعد بوی عطرش بدون هیچ فاصلهثانیه

های ش و صدای تپشهام پاک میکرد، اما اوج و فرود سینهنرمی اشکام رو از روی گونه

ش سر گذاشتنم روی سینهبلندش به آنی بهم فهموند اون حریرِ نرم پیرهن فیاضه که با 

 رو باهاش پاک میکنم.دارم اشکام

 مغزم، قلبم و تمام بدنم فریاد زدن :"

 "همین االن فاصله بگیر. -

قدم اول رو به عقب برداشتم.، دستاش آزاد بودن و هیج مانعی برای عقب کشیدن 

ن چشمام ای که سعی در ترک کردنداشتم، قدم دوم و راه برای رفتنم باز بود و با گریه

 م در فضای عمارت پیچید.نداشت پا تند کردم به طرف اتاقم و صدای بلند گریه

 

 

* 

نگاهش فقط یک مسیر را دنبال میکرد، همان مسیری که مایا به اتاقش رفت و در را با 

صدای بلندی به هم کوبید. هنوز چشمهای آبی و براقش مقابل چشمانش بود، 

زش را هدف میگرفتند و بَنگ شلیک میکرد، سوتِ هایش هر بار یک جایی از مغگریه

ها و مغزش برنمیداشت. بیشتر از آنکه دلش به اش دست از سر گوشبلند شلیکِ گریه

 حال خودش و زندگی فالکت بارش بسوزد دلش به حال دخترک میسوخت.

 داد که به ناحق تن مایا را به صالبه کشیده.صدایی مرتب به او هشدار دیشب را می
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بست و نفسش را با صدا بیرون داد، به خاطر بغض و اشک مایا از خیرِ گوشمالی  چشم

خیالش شود ،باید خودش به دیدنش برود تا توانست بیگذشت ،اما نمیدادن وکیل می

 به او حالی کند پایش را از کفشش بیرون بکشد و در زندگیش موش دوانی نکند.

هایش روی استخوان فک و دندان کارت ویزیت را میان دستش مچاله کرد. فشار

اش به حدی زیاد بود که حس کرد خودش هم از خشمِ هیوالی درونش در امان آرواره

 نیست.

مشت دستش را باز کرد و نفس عمیقی کشید تا خشمش را کنترل کند و سریع به 

 دخت مثل همیشه آنجا سنگر گرفته بود.سمت آشپزخانه رفت که شاه

 به او گفت : پشت کانتر ایستاد و رو

 بیا برو داروهاشو بهش بده، پمادم بزن به بدنش زخماش زود خوب بشن. -

 باشه آقا االن میرم . -

لب فشرد تا چیزی که نوک زبانش آمده را بیرون نریزد اما نتوانست، انگار که کلمات 

 بدون خواست خودش از او پیشی گرفتند.

، اول غذاشو بهش بده بعد داروهاشو من یه سر میرم بیرون، خودت هواشو داشته باش -

 بده به خوردش که استراحت کنه. 

 دخت لبخند تلخی زد.شاه

باشه براتون سوپ گذاشتم با خوراک ماهیچه ، االن میبرم براش، مقویه، یکم جون  -

 بگیره.
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توی دلش فحش بدی به خودش داد، او که از دخترک بیزار است چرا نگران خورد و 

 رمار اوست ؟خوراک و کوفت و زه

هایش را به تن کرد و از عمارت بیرون زد. نبودِ یونس جلوی درِ خانه کار امروزِ لباس

 آراز را بیادش انداخت و توی دلش گفت :

ده تا بفهمم هدفت از بلبشوی دراز و چموش که نم پس نمیآخ آراز، این دخترِ زبون -

 مسائل زندگیم شده باشی.امروز چی بوده، ولی وای به حالت اگه دوباره قاطی 

پشت رل نشست و به سمت دفتر وکیلِ معروف راند. روبه روی ساختمان ماشینش را 

 زاده نیشخند به لبش آورد.پارک کرد و پیاده شد، اسم دفتر وکالت فروغ

وقتی داخل ساختمان رفت مستقیم رفت به طرف قسمتی که مختص به دفتر وکیل 

 بود.

،نگاه منشی با لبخند به طرفش رفت، محکم و با صالبت  های محکمی وارد شدبا قدم

 کرد.ی جذابیتش میهارا خیرهمیداشت و نگاهقدم بر 

 قبل از آنکه چیزی بگوید منشی گفت :

 سالم آقا خوش اومدین ، شما وقت قبلی داشتین؟ -

 از لبخند این خانم زیبا خوشش نیامد و با اخم گفت :

 اده رو ببینم.زنه، ولی میخوام آقای فروغ -

 زاده امروز وقت ندارن میتونم براتون یه وقت تعیین کنم که....آقای فروغ -

 همین االن میخوام ببینمش. -
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ها رفت و به دوسه نفر مراجع کننده توی دفتر نشسته بودن ، نگاه کوتاه منشی روی آن

 آرامی گفت :

ی ورود بدم ه افرادی اجازهآقای محترم گفتم که امروز وقت ندارن، من تنها میتونم ب -

 که از قبل نوبتشونو...

 دستش را محکم روی میز منشی زد و با خشم گفت :

بهش زنگ بزن بگو بلوچی اومده، شوهرِ مایا روحی، همون که امروز مدارکشو تحویل  -

 گرفته.

ی اتاق منشی با اخم سری تکان داد و تلفن روی میزش را با حرص برداشت و شماره

ی مردِ عصبانی و سختِ مقابلش بود و کمی بعد ه را گرفت، ولی نگاهش خیرهزادفروغ

 زاده را شنید گفت :که صدای فروغ

ی خانمشون دست شماست و میخوان یه آقا اومدن با شما کار دارن، میگن پرونده -

همین االن ببیننتون ... آقای بلوچی ، مدارک خانمشون رو امروز تحویل گرفتین بنام 

 وحی ... آها، بله بله االن میگم منتظر باشین.مایا ر

 منتظر نه، بگو همین االن. -

منشی دستش را به طرف فیاض باال گرفت تا آرام شود و صدای بلندش توی گوشی به 

 زاده نرسد.گوش آقای فروغ

 گوشی را که گذاشت با دست اشاره کرد به فیاض که بنشیند.

 داخل. دو سه دقیقه منتظر بمونین بعد برید -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

445 
 

ی نشستن نداشت ، نگاهش را دور تا دور مکان سفید و کاربنی هنوز ناآرام بود و حوصله

 آنجا چرخ داد و به ساعت روی دیوار زل زد.

دخت  داروهایش را داده ؟ امروز چه عجزی از نگاهش دخترک نهارش رو خورده ؟ شاه

به او نشان دهد از خوی  هایش راای که پیراهنش را باال زد تا زخممیبارید، آن لحظه

هایی که ای کوتاه به زخموحشیِ خودش شرمش گرفت که حتی قادر نبود برای ثانیه

 روی تنش مُهر کرده نگاه کند.

دفاع را زیر کِی آنقدر درنده شده بود تا گوشت و تنِ یک موجود ظریف و بی

ترک را نفهمد ؟ و درد دخ احساس شده بود که گریههایش بگیرد ؟ کِی آنقدر بیدندان

های ناجور خودش هم عاجز مانده بود که این دیوانگی از کجا دیشب و در آن صحنه

سربرآورده که به جسم دخترک رحم نکرد، عاجز بود ولی میدانست توی تمام آن 

های مشمئزش و های کثیفش ، حرفدید ، آن خندهها به جای مایا پریوش را میصحنه

 که پر از پلیدی و مکر بود.ی زیبایش صورت آرایش شده

اش رفت ، کاش همین االن پریوش مقابلش بود تا نگاهش به سمت دستان مشت شده

 ریخت.ها از ذهنش بیرون میبرید و برای همیشه این صحنهنفسش را می

شد و هایش نمیشیطانِ بدصفت با او چه کرده بود که هیچ آرامشی نصیب روزها و شب

 شد.ی عذابِ بیشترش میها مایهکارها و خواستنحضورِ مایا با تمام ان

 آقای بلوچی، بفرمایید میتونید برید داخل. -

از افکار پریشانش بیرون آمد و به طرف اتاقی رفت که کسی قبل از ورودِ او بیرون آمد. 

 کنار ایستاد تا او کامال خارج شود و بعد پا به اتاق گذاشت.
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شود، هنوز نیمخیز نشده که دستانش را مقابل او  زاده مقابلش بلنداجازه نداد فروغ

 گرفت و با صدای رسا و محکمش گفت :

 و روشن کنم و برم.بشینین ، زیاد وقتتونو نمیگیرم فقط اومدم یه چیزی -

 گفت :زاده طوری ماتش برده بود که انگار داشت توی دلش میفروغ

ه ذهنش انقدر مریضه که حیف از این جوون، با این همه جذبه و  تحکم حیف نباش"

اون دختر بیچاره رو به درموندگی رسونده ؟ تجاوزِ سخت، تنها چیزی بود که در نگاه 

 "اول از ذهنش گذشت

های میز گذاشت و کمی به زاده نزدیک شد،دستانش را دو طرف لبهوقتی به میز فروغ

 زاده متمایل شد و با قاطعیت گفت :سمت فروغ

 بودم پاتو از زندگیم بکشی بیرون. درسته ؟قبال بهت هشدار داده  -

 زاده سری تکان داد.فروغ

 گفتی ولی همسرت به کمک من نیاز داره. -

ای ؟ شوهرش منم، هر کاری که من بگم انجام میدی ،مگه به کمکِ تو ؟ تو چیکاره -

 بهت نگفتم دست از سرِ منو زندگیم بردار ؟

ق میخواد چون با اخالق و رفتار شما آقای محترم خانمتون از زندگیش شاکیه طال -

 اوکی نیست ، شما که بهتر میفهمین چی میگم.

اگه االن لباسات مرتبه و دارم محترمانه باهات حرف میزنم احترام این میز و صندلی و  -

)دستش را به طرف مدارک و افتخاراتی که روی دیوار نصب شده بود دراز کرد( اون 

گفتم، واال اینجا رو سرت خراب میکردم که کاری به و دارم که چیزی بهت نمدارک
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زندگی منو زنم نداشته باشی، دخالت بیجا نکن. اون مدارکم که صبح آورده تحویلت 

 داده رو بهم پس بده.

زاده تحت تاثیر حرفها و خشمش قرار گرفت سعی کرد با احترام جو متشنج فروغ

 بینشان را آرام کند.

 رف بزنیم آقای بلوچی.بهتره بشینین تا با هم ح -

رو هم واسه همیشه من واسه حرف زدن نیومدم، فقط مدارک زنمو بده، این پرونده -

 فراموش کن.

آقای بلوچی شما نمیتونید با تهدید و عربده و گروکشی سرپوش بذارید رو مشکالت  -

زندگیتون، اون دختر به کمک من نیاز داره، شرایط زندگیش نرمال نیست، سخت تو 

ست، متاسفانه شما دچار بیماری روانی هستی که باید حتما درمان بشید، به جهشکن

جای این شاخ و شونه کشیدنا برید درمانتون رو کامل کنید تا بیشتر از این پیشرفت 

 نکرده.

شد، آنقدر ناآرام و عصبی که انگار در دلش بمبی ترکیده، دستانش مشت شدند و  ناآرام

اش را سر برده بود که دلش پیرمردِ نفهم و فضول حوصلهفکش به سختی لرزید. این 

 خواست بزند دماغش را بشکند.می

 مدارک خانممو بده. -

ی نهایی روی این پرونده کار متاسفم من نمیتونم اینکارو بکنم، چون قراره تا نتیجه -

 کنم تا خانم روحی ازتون طالق بگیرن.
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زاده یورش برد نگه دارد، به سمت فروغدیگر نتواست بیشتر از این خشمش را خاموش 

اش چنگ زد و صدایش را طوری باال برد که حتی دیوارها هم از اوج صدایش و به یقه

 لرزیدند :

و ندی دفترتو با خاک یکسان میکنم. اون زن مالِ منه، حقِ منه،جزیی از اگه مدارک -

ی زبون نفهم با طالق ره.ییدن دیگه نمیذارم اون دختزندگی منه، روانِ منو تو بچگی گ

گرفتنش بیشتر داغونم کنه، مدارک و بده تا بالیی سرت نیاوردم جنابِ وکیل.زنم 

 پشیمون شده از طالق، دیگه نمیخواد رو این پرونده کار کنی، شیرفهم شد؟

های خاموش عمارت پوزخند به لبش آورد. غرمق به خانه برگشت. دیدنِ چراخسته و بی

گذشت چشمش به نه روشن بود و وقتی از کنار آشپزخانه میتنها چراغ آشپزخا

داد شاه دخت مثل همیشه به های کوچک روی اجاق گاز افتاد که نشان میقابلمه

 فکرش بوده و برایش غذا گذاشته.

دخت بود که تا االن این خانه را گرم نگه داشته بود، هم برای های شاههمین مهربانی

دخت حسابی امروز به نحوی نشان داد رفتارش با شاه خودش و هم برای دخترکی که

 و او از این بابت بسیار خوشحال شد. تغییر کرده

با اینکه گرسنه بود ولی هیچ میلی به غذا خوردن نداشت. گذشت اما دلش برای دیدن 

زد، اتاق کسی او را به طرف اتاقی منحرف کرد که عقلش با صدای بلندی فریاد می

 امهربانِ این عمارت است.دخترک چموش و ن

شد که با سمجی او را به پاگرد اتاق اش نمیخودش را لعنت کرد ولی دلش انگار حالی

 کشاند و مجبورش کرد دست دراز کند و در را آرام باز کند.
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دیدن تاریکی اتاقش و تختی که او را در آغوش کشیده بود دلش را قرص کرد. دخترکِ 

ها و جیغ و غرغرهایش آرام در اتاق و کشیدننشان چموش مثل همیشه از پسِ خط و

 کشید.تخت این عمارت خوابیده، جایی که او هم زیر سقفش نفس می

 این حس لبخند به لبش آورد و قلبش با اشتیاق کوبید.

 پایش را داخل اتاق گذاشت و آرام آرام به تخت دخترک نزدیک شد.

ی به او نزدیک شد، با هم رابطههای دیشب برایش تکرار شدند، زمانی که صحنه

دردناک و پریشانی داشتند و وقتی اتاقش را ترک کرد چه حال منزجری ازتمام آن 

شب به او سر زد و ها دریافت کرده و چقدر برای دخترک نگران بود که نیمهصحنه

ش کند، دخت را صدا زد تا پاشویهمتوجه شد دخترک در تب و لرز میسوزد و شاه

 وض کرد و با خوراندن دمنوش و دارو توانست تبش را پایین بیاورد.لباسش را ع

کرد، اش را لمس میطور کنار تختش ایستاده بود و موهای ابریشمیدیشب هم همین

بازی در کوفت و بچهاش را نوازش داد و نفهمید چرا قلبش هر لحظه بیشتر میگونه

 آورد.می

لمس کرد، مایا تکان ریزی خورد که باعث هارا دستش را روی موهای مایا کشید و آن

اش راه پیدا کند و دستش را سریع به عقب بکشد، ولی انگار ی سینهشد ترس به قفسه

کوچک بیدار نشد، جسارت بیشتری گرفت و  خوابش سنگین بود که با این تماس

هوا لرزید و خودش نفهمید اش کشید ، دلش بیانگشتش را به آرامی روی گونه

کرد اش چه معنایی دارد، فقط میدانست کشش عجیبی او را به مایا نزدیک میهلرزدل

اش را لمس کرد. فرم و برجستههای خوشتر رفت و لباختیار پایینکه دستش بی

قلبش کوفت و کوفت و تکان خوردن مایا بیشتر شد، حس کرد قصد بیدار شدن دارد 
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از اینکه پایش را از داخل اتاق بیرون که دوباره سریع دستش را به عقب کشید ولی قبل 

 بگذارد صدای مایا او را سر جایش خشک کرد.

 تو اتاقِ من چیکار میکنی ؟ -

 برگشت و برق چشمهای مایا را توی تاریکی دید.

باید چیزی بگوید که آشفتگی مایارا کم کند، مایا از وجود او در اتاقش ترسیده بود و 

 ی باریکی داشت.صدایش رعشه

دیدی که شتم از جلوی اتاقت رد میشدم صداتو شنیدم انگار داشتی خوابِ بد میدا -

 همش ناله میکردی.

کرد دستش را از زیر تنش رها خیز شده بود و نگران و ترسیده به او نگاه میمایا که نیم

 کرد و دوباره سر روی بالش انداخت اما با پوف سنگینی گفت :

من درگیر کابوسای تو. طبق معمول داشتم خوابِ تو درگیر کابوسای مامانم شدی  -

 تورو میدیدم.

ابروهایش به سختی باال پریدند. مجبور شد دروغ بگوید که در حال دیدن کابوس بوده و 

او صدای ناله هایش را شنیده که به اتاقش آمده ولی دوست داشت بداند چه کابوسی 

 دخترک را به بیداری کشانده ؟

 چه کابوسی میدیدی ؟ -

 آلود جواب داد :خواب مایا بین خواب و بیداری
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خواب دیدم تو همین تاریکی کنارِ تختم ایستادی داری موهامو نوازش میکنی، همش  -

ترسم از اینکه بکشیشون هی میخوام خودمو بکشم عقب اما نمیتونم انگار مَسخت می

 شم.می

 نتوانست لبخند ریزِ روی لبهایش را فرو بخورد.

 را گرفته بود ولی ترسید و با خود گفت :دخترک مچش 

 نکنه منو دیده باشه ؟ -

 توی همین فکرها بود که دوباره صدای ریزِ مایارا شنید :

 و دیدم. انگار قراره کابوس همیشگیم باشه.جالبه که دیشبم همین کابوس -

 قلبش هیجان گرفت و آدرنالین سریع در تمام بدنش پخش شد.

 نوازشش شده بود !! پس مایا دیشب هم متوجه

 صدایش کمی لرزش داشت که گفت :

خب به اینا که نمیگن کابوس. رویای شیرین محسوب میشن. حتما زیاد بهم فکر  -

 میکنی.

چیزی که توی خواب ازت میبینم هر چی باشه واسه من کابوسه، اصال همینکه  -

ه مثل بیداری ببینمت طوری وحشت میکنم که میخوام از دستت فرار کنم ولی متاسفان

 ای ندارم.بازم راه و چاره

قلبش گرفت ، توقع نداشت توی دیدِ مایا انقدر زشت و پلید باشد که تا این حد ازش 

 وحشت کند.
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سیبک گلویش تند تند تکان میخورد، آب دهانش را پایین فرستاد و نفس حبس 

 اش را بیرون داد و گفت :شده

حشتناک باشم که تو ازم می ترسی چه برسه من توی بیداری هم نمیتونم اونقدری و -

 به خواب.

 گفت :اش حرف دیگری داشت. انگار داشت میحالیپوزخند مایا با وجود بی

برو خودتو مسخره کن هیوالیِ ترسناک. با این کارایی که تو میکنی انتظار داری به  "

شبت تو تنم ی دیچشم یه شوهرِ مهربون و دلسوز بهت نگاه کنم ؟ هنوز اثرات رابطه

 "بیداد میکنن !!

های مایارا شنید فهمید دوباره به خواب رفته و خیلی آرام از وقتی صدای آرام نفس

 اتاقش بیرون زد.

 بغض راه گلویش را سد کرد.

 به دیوارِ کنار در تکیه داد و به حرفها و پوزخندِ آخر مایا فکر کرد.

 کشید.رحمش خجالت میاز خودش و دنیای بی

 آرام به دیوار پشت سرش کوبید و زیر لب گفت :سرش را 

رحم شدی فیاض باید یه فکری به حالِ خودت کنی، اینجوری کش پیدا چقدر بی "

 "کنه حتما یه بالیی سرش میاری

 حرف وکیل توی سرش پژواک شد.

تو دچار بیماری روانی هستی آقای بلوچی بهتره درمانتونو کامل کنین تا بیماریتون  "

 ."این پیشرفت نکردهبیشتر از 
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 محکم دو طرف سرش را فشرد و زیر لب با بغض نالید :

 نه من روانی نیستم، نیستم، نیستم. -

به طرف اتاقش رفت و در را طوری باز کرد که حجم هوا با شدت به صورتش اصابت 

 کرد، سراغ بارِ کوچکش رفت و ویسکی برداشت.

، همیشه ویسکی را با یخ زیاد ی ویسکی داغ بود و جگر داغش را سوزانیدشیشه

 نوشید اما امشب ناپرهیزی کرد.می

شد، به میز کنار بارش تکیه داد و شیشه را سر انقدر عصبی بود که متوجه چیزی نمی

آمد، برای شروع قاعده و شخمی بدش میکشید، همیشه از این مدل مشروب خوردنِ بی

مغزش ته بکشد و آوای  خوردنش هم دستورات و مدل خاصی داشت اما خدا نکند

اش فریاد بزند، قاعده و دستور و هر کوفت دیگری تر از نظم روتین زندگیاش بلندناله

 شد.ی افکارش میجایش سطل زباله

 رمق گفت :آنقدر نوشید که صدایش تحلیل رفت و کشدار و بی

ن روانی خودتون روانیم کردین خودتونم میگین روانی، هه. روانی ، روانی، روانی، م -

نیستم لعنتیا، من فقط پرِ دردم، پرِ زخمم که هر کاری میکنم هیچکدوم درمونم 

نمیشه. دلم میخواد بمیرم شاید اینجوری از دست خودمو افکارم خالص شم، شایدم 

ی من زندگی میکنه، به فراموش کنم پریوش کیه، مایا کیه و پرا اون االن تو خونه

زم شکایت کرده من روانیم، میخواد ازم طالق بگیره. عنوان زنم، زنم، زنی که رفته ا

 طالق ، آخ.

 ی شیشه را به لبهایش نزدیک کرد و قلوپ دیگری نوشید.به سقف نگاه کرد و دهانه
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مایا ، مایا ازم میترسه، ازم وحشت داره، اون زنمه، کدوم زنی ار شوهرش ترس و  -

ده، خونوادمو نابود کرده، تمام وحشت داره ؟ زنی که مامانش نوجونی منو به نیستی بر

زندگیمونو سرویس کرده انتظار داره من باهاش چیکار کنم ؟ اگه این بالها سر زندگیه 

 خودش میرفت میتونست منو ببخشه ؟

ی میز برخورد کرد هوا از دستش افتاد و به لبهسرش را میان دستانش فشرد بطری بی

ع فکرش به سمت دخترک رفت و صدای شکستن بلندش سکوت اتاق را شکست. سری

رغم نفرتش یک چیزهایی از دخترک برایش مهم نکند از خواب نازش بیدار شود ؟ علی

بود، مثال همین خوابِ آرام و راحتش، امنیتش، سالمت جسمانیش ولی وقتی یاد 

 های تنش افتاد ، پوزخندی زد و به خودش گفت :زخم

و زخم و خونمردگی رو تنش  از سالمت جسمیش دم میزنی بعد کلی جای گاز -

 ی روانی.کاشتی ؟ بایدم بهت بگه دیوونه

مغزش کامال تحلیل رفته بود اما مراقب بود  از روی میز پایین پرید ، با اینکه هشداری

ها نرود و دومین قانون شکنیِ امشبش را انجام داد که با لباس بیرون پایش روی شیشه

دمر شده روی تخت افتاد و به آنی به خواب و تنی پر از خستگی و به آب نکشیده، 

گرفت هایی که کابوس پریوش دوباره گریبانش را میعمیق و ناآرامی فرو رفت. از همان

 برید....و امانش را می

 

 

 

*** 
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امروز نسبت به دیروز حالم بهتر بود. بعد از اینکه از تخت پایین رفتم و به ظاهرم 

 م رو توی آشپزخونه بخورم.تا صبحانه رسیدم سعی کردم از اتاق بیرون برم

فیاض توی آشپزخونه نبود و این جز نادرترین روزهایی بود که طی این همه مدت 

 متوجه نبودش شدم.

 سالم صبح بخیر شاهدخت. -

شست، بوی غلیظ و خوشایند قهوه هم شاهدخت پشت سینک ایستاده بود و ظرف می

 کرد.دی آدم رو مست میتوی فضا پیچیده بود و برای صبح به این زو

 به سمتم برگشت و لبخند زد.

 صبح بخیر خانم. -

 خانم نه، بگو مایا، مگه فیاض نیست ؟ -

 .صندلی کنار کشیدم و نشستم

 تو اتاقشه ولی انگار حالش خوب نیست. -

 اون هیوالی هزار جون هم مگه مریض میشه؟

 چرا خوب نیست ؟ خودش گفته یا خودت حدس میزنی ؟ -

دیدم سر تایم همیشگی نیومد آشپزخونه رفتم یه سر زدم بهش دیدم حالش  صبح -

 خوب نیست. انگار دیشب زیاده روی کرده.

 ظرف گردو رو به طرف خودم کشیدم و کمی گردو برداشتم و گفتم :

 مشروب خورده ؟ -
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 آره. -

میگیره خب به جهنم. شاید خدا شروع کرده به انتقام گرفتن ، اون داره انتقام خودشو  -

 یه گردن کلفتی هم هست که انتقام منو ازش بگیره.

 مایا ؟ -

برای اولین بار بود که راحت باهام حرف میزد و به جای خانم گفتن اسمم رو صدا زده، 

 م کرد و گردو صاف پرید توی گلوم.شوکه

م نگاهش کردم که صندلی کنار بیرون ی آرومی به کمرم زد، از روی شونهاومد ضربه

و نشست و مثل مادری که قصد نصیحت کردن دختر یا عروسش رو داره لبخند  کشید

 به لب و مالیم گفت :

 میشه یکم بهش نزدیک بشی ؟ -

 به کی ؟ -

 آقافیاض. -

 ای کردم و لیوان شیری که کنار بشقابم بود رو برداشتم و کمی ازش خوردم.تک سرفه

 بهم تجاوز کنه ؟منظورت چیه شاهدخت ؟ بهش نزدیک بشم که دوباره  -

نه من منظورم این نیست ، آقا خودشم به خاطری کاری که اونشب باهات کرده  -

پشیمونه. من میگم بهش نزدیک شو تا از این حال بیاد بیرون، تغییرش بده، اینکه 

دیشب تا خرخره مشروب خورده و نظم زندگیشو بهم ریخته و تا االن تو رختخوابه 

ر کارایی که باهات کرده پشیمونه، شوهرت نیاز داره یعنی حالش خوب نیست، بخاط
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ای که بخاطرش پاتو به این زندگی باز داره تغییر کنه مایا ، بهش نزدیک شو تا اون کینه

 کرده کنار بره و به جاش دوست داشتن و عشق بیاد باال.

 پوزخندی زد. نزدیک بود از تعجب چشمام از حدقه دربیان.

ت شاهدخت جون، اون قرار نیست تغییر کنه، اون مریضه، تو انگار حالت خوش نیس -

روانیه باید حتما بره درمان بشه، من نمیدونم پدرش و مامانم چه بالیی سرش آوردن و 

ای که به مغزش خورده چقدر فجیغ و سنگین بوده اما میدونم فیاض نیاز به ضربه

ده هم خودشو از بین میبره درمان داره، اگه درمان نکنه یا بخواد به همین روند ادامه ب

هم دیگرونو، اون سادیسم داره شاهدخت. منو نیورده تا زندگیشو تغییر بده منو آورده تا 

ذره ذره جونمو بگیره که خیالش راحت بشه اگه به هر طریقی نتونسته بالیی سرِ 

 پریوش ببره اما به جاش دخترشو از همه چی ساقط کرده.

 با ناامیدی آهی کشید و نگاهش رو به چشمام ثابت کرد. 

گذشته بر اینا من واقعا نمیتونم کمکش کنم. آدم به کسی کمک میکنه که براش  -

ارزش داشته باشه، فیاض نه برام ارزش داره نه حالش واسم مهمه. میبینی حالِ خودمو 

خواد سرم گیاره می؟ وقتی اون چشم میبنده رو درد و رنج من و هر بالیی که دلش 

پس منم نباید به حال اون غبطه بخورم یا دلم به حالش بسوزه. اینجور موقعا میگم به 

 جهنم که مریضه، اصال کاش همینطور مریض بمونه تا هر چه زودتر...

نگو اینجوری مایا، تو که نمیدونی آقا چه دل پاکی داره، میدونی واسه منو یونس  -

 چیکار کرده !!

رده ؟ اون جونوری که من دیدم محاله بدونه محبت و مهربونی چیه یا چه چیکار ک -

 معنایی دارن.
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 سرش رو به طرفین تکون داد.

ترین شرایط زندگیم تنها کسی که دست منو پسرمو گرفت خانم بود بعد از تو سخت -

 اونم آقا.

 خانم ؟ -

واسه منو پسرم کم  مامانِ آقا فیاض رو میگم، خدا بیامرزتش خیلی خانم خوبی بود، -

 نذاشت بعد از مرگش تنها کسی که پناه خودمو یونس شد آقا فیاض بود.

ها و شناخت بیشتر شاهدخت از فیاض و دوست داشتم بیشتر بدونم و راجع به گذشته

 ش اطالعات بیشتری داشته باشم و یه چیزایی برام شفاف سازی بشن.خانواده

دشو زندگیش بیشتر برام بگو، همینطور در از فیاض چی میدونی شاهدخت ؟ از خو -

 ی خودت.مورد گذشته

لیوان شیرم رو جرعه جرعه سر کشیدم و گوش سپردم به حرفهای شاهدخت که انگار با 

 ش رفته.ای به خاطرات گذشتهخیره شدن به نقطه

ی پدر ی آقا فیاض رو از بچگی میشناسم، هم خودشو هم خونوادهمن خونواده -

بابام پسر یه شیخ عراقی بود، مامانمم دختر فقیرترین مرد روستاشون، رو. بزرگش

ش که کردن، بابام و خونوادای مامانم توی یکی از روستاهای شمال زندگی میخونواده

واسه گشت و گذار میان به روستامون یه روز اتفاقی چشمش به مامانم افتاد و با هم 

واسه ازدواج پسرها رو الک کنن، هر کی میومد  ازدواج کردن، اونموقعا که مثل االن نبود

خواستگاری سریع دخترشونو شوهر میدادن بهش. اما اون خیر ندیده اصال آدم خوبی 

نبود ،یه پاش روستا بود یه پاش عراق، به مامانمم درست خرجی نمیداد. تو این اومدنا و 

شد که انگار من  رفتناش مامان منو حامله شد وقتی اومد یه جوری به مامانم مشکوک
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م. دیگه به مامانم اعتماد نداشت، کتکش میزد، بهش میگفت از کجا ی یکی دیگهبچه

ی خودش باشه. این کشمکشا ادامه داشتن تا دوباره برگشت به معلوم این بچه بچه

عراق ،بدون اینکه خرجی یا پولی کف دست مامانم بذاره، اوضاع مامانم خیلی بد بود، 

 یسه خانوم بهم میگفت که از آقاش شنیده بود.اینارو بعدها نف

ی فیاض دیده بودم. نفیسه و نفیسه اسم مادرِ فیاض بود. این اسم رو توی شناسنامه

 های پدرومادرش بودن.سَتار نام

کردم یه غم مرموز ای که با وجود ناتموم بودنش اما حس میمنو غرق کرد توی گذشته

 و دراز اونو به سیاهی کشیده.

پولی خسته شده بود، اونموقعها پدرشم مریض بود برادراشم پول نداشتن امان از بیم -

مامان  که زیر دست و بالشو بگیرن، تو نبود بابام من به دنیا اومدم، بخاطر منم که شده

های روستا اونجا جمع با پیشنهاد قمرخانوم رفت توی کارگاهشون کار کنه، تمام زن

 قالی میبافتن.  میشدن و واسه آقاایوب دار

 لبختد تلخی زد.

آقاایوب و قمرخانوم پدر و مادر نفیسه خانوم بودن که هردوشون خیلی سال پیش  -

رفت واسه آقاایوب دار قالی میبافت اونم دستمزد خوبی بهش . مامانم هر روز میمُردن

میداد ، این بار بابام رفتنش خیلی سال طول کشید، هیچ خبری ازش نبود وقتی 

شت و فهمید مامانم کار میکنه بهش تهمت میزد، یه وقتایی هم نمیذاشت بره برگ

 کارگاه چون همش فکر میکرد مامانم و آقاایوب با هم رابطه پنهونی دارن.

 به لبهاش چینی داد و آه عمیقی کشید.
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دیگه کمتر میرفت سفر یا وقتی هم میرفت زودتر برمیگشت روستا پیشمون، سالها  -

ه سالم شد، مامانم هنوز واسه آقا ایوب کار میکرد اما خودشو بابام هر گذشت تا دوازد

روز بحث و دعوا داشتن که تو با ایوب یه سرو سری داری که هر روز میری اونجا 

ای هم به مامانم تهمت زد که با آقاایوب دارن زیرآبی میرن ،نمیدونم کدوم خیر ندیده

 اونم ...

 خت !!وای نگو که مامانتو کُشت شاهد -

 غم سیاهی چشماش رو پوشوند و گفت :

نه یه جوری آبروی مامانمو همه جا برد که زحمت اینکارو به خودش داد، مامانم یه  -

گناه مُرد، هیچکدوم از خونوادشم پیگیرش شب خودشو کشت ،باورت میشه مایا، بی

گناه بوده. ی ننگشون بوده، ولی آقاایوب به من گفت مامانم بینشدن، فکر میکردن لکه

 اون هیچ گناهی نکرده بود فقط کارخودشو میکرد دستمزدشو میگرفت.

ش بودم، چه بالی سختی و تاثربرانگیزی سرِ مادر مغزم هنگ کرد و ناباور خیره

 ش رفته. ذهنم داشت حرفاش رو تکرار میکرد که ادامه داد :بیچاره

بدون اینکه بهم اهمیتی بده اونا انقدر پست بودن که حتی منو هم نخواستن، بابامم  -

سرپناه و تنها و کسی که اونموقعها تونست سرپناهم باشه ول کرد رفت ، من موندم بی

ش تا در ازای بافتن دار قالی بهم جا همین آقاایوب بود، به محض اینکه منو برد به خونه

کس بیی داییام پیدا شد، با آقاایوب درگیر شدن که دخترو و مکان بده، یهو سروکله

دیدی میخوای اینم سواستفاده کنی ؟ ناچارش کردن منو توی اون سن به عقد خودش 

 در بیاره..

 ی یه غار باز موند.چشمام به مغزم چسبیدن و دهنم ازحیرت به اندازه
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خوندم میگفتن اغراقه، دروغه ولی نامه رو اگه از روی کتاب یا جایی میاین زندگی

وجود داره و سرنوشت شوم شاهدختم به اینجا ختم  متاسفانه همه چیز توی واقعیت

نشده بود که همچنان ادامه  داشت. آه عمیقی کشید و اشک چشماش رو پاک کرد و 

 ادامه داد :

منو عقد کرد ، من شدم زنِ دوم آقاایوب اما بنده خدا مثل دخترش باهام رفتار  -

ستم اینجوری شر گفت تو دخترمی و این سنخیت من میخوامیکرد، بارها بهم می

هاش از من بیزار شده بودن، هر روز داییات و بقیه رو از سرت وا کنم. قمرخانوم و بچه

تو غیاب آقا اذیتم میکردن ولی با همه اینا آقا منو فرستاد مکتب تا درس بخونم ،وقتای 

 بیکاریمم دار قالی میبافتم.

میشدی ؟ اون پیرمرد توی دلم گفتم اگه مثل دخترش دوسِت داشت که ازش باردار ن

چطوری دلش اومد بهت دست بزنه ؟ تصورم هنوز توی ذهنم بود که با حرفش خط 

 بطالنی روش کشید.

همه چی خوب پیش رفت تا اینکه من رسیدم به سن هیفده سالگی ، زمانی که آقا  -

ی قصد داشت طالقم بده و بفرستتم شهر تا هم به تحصیلم ادامه بدم هم به آینده

اشته باشم ، میگفت تو دخترمی هیچوقت به چشم همسرم بهت نگاه نکردم، بهتری د

میدونست قمرخانوم و پسراش چقدر اذیتم میکنن و من به روم نمیارم، میخواست 

ی دخترشو بهم میده تا بخاطر اونا هم که شده منو دور کنه، حتی بهم گفت شناسنامه

 برداره.واسه همیشه هویت اون مردِ کثیف عراقی رو از روم 

 آهش قلبم رو آتیش زد.

شاهدخت، شاهدخت، دختر آقا بود که همسن و سال من بوده، تو سن دو سالگی  -

شو باطل نکرده بودن ، میخواست یرقان به کبدش زد و مُرد، ظاهرا شناسنامه
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ی اونو به من بده اما درست چند روز قبل از اینکه کارهای طالق رو شناسنامه

بده آقا یهو سکته کرد و مرد، دوباره من موندم با سه تا پسر قولچماقِ سروصدا انجام بی

 قمر خانوم.

ای که فهمیدم چی میخواد بگه، قبل از شنیدن واقعیت غیر ممکن یونس و شکنجه

دخت شده بود موهای تنم سیخ شدن. تصور اینکه یکی از اونا بهش دست گریبان شاه

 فیاض رو برام زنده کرد. ی خودم بادرازی کرده باشه تمام رابطه

بله همین بود. شاهدخت مو به مو برام تعریف کرد و فهمیدم اون شب نه تنها یکی ، 

های فیاض به شاهدخت دست درازی کردن. بلکه هر سه قولچماق یا بهتره بگم دایی

 ... هههه !!!دروغ نیست که میگن حالل زاده به داییش میره

 دخت زد زیر گریه.شاه

ی فکر نمیکردن من باکره باشم ولی مگه براشون مهم بود، اونشب انقدر اونا حت -

قمرخانومو صدا زدم که بیاد به دادم برسه اما انگار نه انگار ، شایدم صدام به گوشش 

میرسید اما براش مهم نبود که پسراش دارن باهام چیکارم میکنن، نصف شب منو با 

 همون حال از خونشون انداختن بیرون.

 فیسه چی ؟ چرا اون نیومد کمکت ؟پس ن -

نفیسه خانم از من خیلی بزرگتر بود، اون ازدواج کرده بود به یه مرد پولدار تو شهر.  -

ی صمیمی ی آقاش بودم رابطهمن زیاد نمیدیدمش همون چند سالی هم که تو خونه

 باهم نداشتیم اما رفتار بدی هم باهام نداشت.

 غت ؟بابات چی شد ؟ دیگه نیومد سرا -

 ی نه باال داد و گفت :سرش رو به نشونه



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

463 
 

ی داییام و پدربزرگم نرفتم، ازشون متنفر دیگه هیچوقت ندیدمش، هیچوقتم خونه -

بودم. من بعد مامانم خیلی تنها شدم، هیچکس منو نخواست منم نخواستمشون. تک و 

کُلفتی کردم، گرفتم. تو این خونه و اون خونه پدرمو به دندونی بیتنها سه سال بچه

به دادمون برسه، تنها کسی که دنبالمون بود  و نداشتیم تابیچارگی کشیدم ، هیچکس

نفیسه خانومِ خدابیامرز بود ، وقتی پیدامون کرد التماسش کردم چیزی به کسی نگه، 

م پسر یکی از اون میدونست برادراش اونشب باهام چیکار کردن، میدونست بچه

ی نقلی کوچیک برای منو یونس اجاره کرد اری کرد و یه خونهداداشای خودشه اما رازد

ش تا ببینمش و تو کارهای تا اونجا رندگی کنیم، فقط گاهی اوقات میرفتم به خونه

ش کمکش کنم تا محبتاشو به نحوی جبران کنم، از من خیلی بزرگتر بود و خونه

 احترام خاصی برام داشت.

و باردار شده بود. بعد از ترالن خانوم دیگه فیاض اونموقعا که میرفتیم پیشش تازه آقا

هیچوقت باردار نشد تا اونموقع، بهم گفت این از برکت پاقدم منو پسرمه که خدا جواب 

 خوبیاشو بهش پس داده.

 هنوز گیج و منگ بهش نگاه میکردم، تمام پازل ها کنار هم جمع شده بود.  

 ی فیاض بوده !!ی مردهپس شاهدخت اسم خاله

 اسم واقعی خودت چیه شاه دخت ؟ -

 با نفرت زید لبی گفت :

 ماجده. -

سرم رو با گیجی تکون دادم و به صورت اشک آلودش خیره شدم. چه سرنوشت کثیف و 

تر از سرنوشت من، بیچاره یونس که حقارت باری داشتی شاهدخت، حتی حقارت بار
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ن بود که مادرش همسر چه داغی روی پیشونیش مهر شده، تنها شانسی که آورده ای

 آقاایوب بوده و تونستن براش هویت مشخصی بگیرن و اال...

 بعد از اینکه نفیسه خانوم مُرد تو برای همیشه اومدی اینجا ؟ -

ی چند روز آقا ستار فوت آقا هفده سالش بود که نفیسه خانوم مُرد، بعدشم با فاصله -

اض بوده، مارو توی چشم همه آورد اینجا، کرد، از اونموقع تا االن پناه منو یونس آقا فی

ی مادریش قطع کرد، تنها کسی که براش مهمه خواهرش حتی ارتباطشو با خانواده

 ترالن خانمه.

 ی اوناست ؟پس داییاش نفهمیدن یونس بچه -

ها نمیدونه مایا، یه بار یکی از داییای آقا فیاض اومد اینجا تا یونس چیزی از گذشته -

نه بفهمه یونس بچهی کیه، ولی آقا یه طوری باهاش برخورد کرد که دیگه باهام حرف بز

 هیچوقت جرات نکردن پاشونو اینجا بذارن.

بعد از شنیدن حرفای شاهدخت حالم طوری دگرگون شده بود که دلم انزوای همیشگی 

 رو میخواست. بدجوری تحت تاثیر حرفاش قرار گرفته بودم.

 شه !ست که دلسوز بچهشبیه یه حس مادرانهحاال میفهمم چرا حسش به فیاض 

م رو با فیاض بهتر کنم و من توی اون شرایط ،مثال برای پیروی از اصرارم کرد رابطه

حرفش مجبور شدم برم به اتاق فیاض، هنوز روی تختش خوابیده بود و ساعدش رو 

 روی پیشونیش نگه داشته بود.

چطوری از عادات روتینش دست لباس بیرون به تن داشت و این متعجبم میکرد 

 برداشته !

 کرد ولی متوجه کسلی و حال ناخوشش بودم.اتاق تاریکش فضای ناامنی برام ایجاد می
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رو کنار کشیدم تا نور کافی به اتاقش درز پیدا ی پنجرهجلو رفتم ولی در رو نبستم. پرده

 کنه.

 دخت، مگه نمیبینی من خوابم ؟پرده رو نکش شاه -

 !! البته که منم با میل خودم به اتاقت نیومدم جنابِ هیوال ! دختهه شاه

دخت گفت حالت خوب نیست. هر چند اگه اونم نمیگفت با این شکل و شمایل شاه -

 افتضاحی که پریدی رو تخت مشخصه توچه حال و وضعی..

دستش رو از روی پیشونی و چشماش برداشت و نیم نگاهی بهم انداخت. انگار از دیدنم 

 پ کرده بود فقط نمیتونست حرفی بزنه تا نشون بده چقدر متعجبه.کو

 فقط یه خورده کسالت دارم. -

 نمیخوای بری شرکت.  -

 دوباره دستش رو سایبون چشماش کرد و گفت :

 رو هم بکش نور آزارم میده.حوصله ندارم. تو هم برو بیرون درو ببند ، این پرده -

فتن و سبک شدن ترجیح میدی توی تختت انگار به جای بلند شدن و دوش گر -

 بمونی تا بدتر بشی، اوکی خوددانی.

هام رو همزمان باال دادم و نگاهم رو از اون که چشماش رو با ساعد دستش شونه

اراده پوشیده بود گرفتم و خواستم به سمت در برگردم که پام روی چیزی رفت و بی

خت پایین اومد که انگار نیروهای جیغی کشیدم که فیاض پرید باال و یه جوری از ت

 مسلحانه ریختن توی اتاقش و اون باید از دستشون فرار کنه.

 از رفتارش انقدری شوکه شدم که نفهمیدم پام روی چی رفته.
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 چی بود ؟ چت شد یهو ؟ -

 چیزی نگفتم که به زیر پام نگاه کرد و اخم غلیظی فضای دو ابروش رو در بر گرفت.

 کوفتی از دستم افتاد شکست ،نکنه شیشه رفته تو پات ؟ی دیشب این شیشه -

 ی کوفتی بود.پس اون صدای شکستنی که دیشب منو از خواب نازم پروند این شیشه

 بازومو گرفت و به سمت خودش کشیدم :

پات زخمی نشده ؟ بیا کنار ببینم. پاتو نذار رو زمین که اگه شیشه تو صندلت رفته  -

 نفوذ نکنه تو پات.

ی تیزی زخمی نشده بود، فقط چیزی رو زیر پام حس کرده بودم ومطمئنم شیشهپام 

 توی پام یا صندلم فرو نرفته.

 به سمت حرکت دستش جلو رفتم که گفت :

 پاتو نذار رو زمین. -

من هنوز گیج بودم که چطور ممکنه بخاطر زخم شدن یا نشدن پای من انقدر نگران 

 بشه ؟

 د عجیب بنظر میرسید. توی بهت آروم لب زدم :اینطور که به هول افتاده بو

 پام زخم نشده فقط یهویی جیغ کشیدم. -

 از کجا معلوم ،وایستا نگاه کنم ببینم. -

زیر پام  جلوی پام زانو زد و صندل رو از پام درآورد و بهش نگاهی کرد، یه تیکه شیشه

 بود که با فشار صندلم بیشتر له شده بود.
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ی تخت تعادلش رو نگه یه لحظه سرش گیج رفت ولی با فشردن دستم و گرفتن لبه

 داشت و نفسی کشید و بلند شد.  

 شانس آوردی نرفته تو پات. وقتی راه میری جلوی پاتو نگاه کن. -

دستم رو رها کرد و دوباره به سمت تخت رفت. نگاهم پی راه رفتنش بود که به سختی 

 رفت.و ناموزون راه می

 برو بیرون میخوام بخوابم. -

 بیا برو یه دوش بگیر تا به شاهدخت بگم بیاد اینجارو جمع و جور کنه. -

 توان حرف زدن نداشت و به سختی گفت :

 فعال حوصله ندارم برو بیرون. -

 میخوای تو تختت باشی ؟ -

 دوباره سخت و اخمو شد و به سختی گفت :

 آره تو هم بهتره بری مزاحمم نشی. -

یه شب به جون من میفتی یه شب به جونِ خودت. من نمیفهمم به جای این کارها  -

 و...این همه دکتر و روانشناس تو دنیا هست که میتونن مشکلت

با صدای عوق بلندش حرفم رو قطع کردم و دیدم چمباته زد روی زمین اما دستش رو 

 ی تخت بند کرده بود تا توانش رو حفظ کنه.به کناره

ی ناتوان و ضعیف روی زمین و ش رو که باال آورد و مثل یه بچهزرد رنگ معده محتوای

کنار تخت کِز کرده بود منو به خودم آورد که به طرفش برم. اون به کمکم نیاز داشت. 

 گفتم : قدم اول رو به سمتش برداشتم و به خودم
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 ...نفرتتو میذاری کنار فقط کمکش میکنی اون عوضی هر چی باشه مریضه -

 زیر بازوش رو گرفتم و گفتم :

 پاشو بریم تو حموم. -

 بریده بریده و ضعیف گفت :

 میخوام،میخوام بازم بیارم باال اگه حرکت کنم گَند میزنم به اتاق. -

 پاشو تا باال نیاوردی بریم تو سرویس. -

ش رو خم کرد و با یه دستش منو به عقب هول داد تا همین که بلند شد دوباره تنه

 ش رو ببینم.نزجار باالآوردنش رو نبینم شایدم دوست نداشت ضعف و ناتوانی این لحظها

جونی ازش باقی مونده بود که چشماش هم درست باز دوباره باال آورد و تقریبا نیمه

 نمیشدن.

 کرد.زیر بازوش رو گرفتم و به صورت نزارش زل زدم. اون اما نگاهم نمی

 م ؟ باید دوش بگیری، بوی اسفراغ گرفتی.میتونی پاشی که بریم تو حمو -

 بهتره بگی بوی گوه گرفتم. -

 بهرحال. پاشو، کمکت میکنم آروم آروم بریم تو حموم. -

دستش رو از میون دستم بیرون کشید، دو زانو نشسته بود روی زمین و سرش متمایل 

 به زیر بود.

 خودم میتونم تو برو بیرون. -
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پس بدم، منم دارم بهت لطف میکنم که اومدم کمکت، نذار جواب خودتو به خودت  -

ولیده و پَکرت یه ذره هم برام مهم نیست، حاال اگه ی ژوگرنه نه حالِت ،نه این قیافه

 میخوای تا حموم کمکت کنم پاشو.

 تر گفت :ش رو به چشمام دوخت و اینبار محکمنگاه درمونده

م لطف کنی. از لطف تو و مادرت زیاد به کمکت نیازی ندارم، تو هم الزم نیست در حق -

 به ما رسیده.

 

هارو به جون کنم ،من پریشب بدترین شکنجههاش سکوت نمیدر مقابل نیش و کنایه

خریدم و حاال برای کمک کردن بهش پیشقدم شدم و اون یه جوری حرف میزنه انگار 

 حق ندارم این منت رو به روش بیارم.

خودم مطمئنم، همین که هنوز اینجام و دارم این  مامانمو نمیدونم ولی از لطف -

 و تحمل میکنم از سرتم زیادیه.جهنم

وقتی دوباره دستم رو زیر بغلش گذاشتم تا کمکش کنم بلند بشه عقب نکشید و بلند 

شد، نایی توی بدنش نداشت و انگار تمام انرژیش به فنا رفته بود ولی همچنان مثل 

نفوذ قدم برداره تا من تاشدن و درموندگیش رو همیشه سعی داشت پر قدرت و با 

 بخاطر بیماریش نبینم.

 وارد حموم که شدیم دوش آب رو ولرم کردم و گفتم :

ی مفصل خت بگم برات یه صبحونهبرو زیر دوش تا دوش میگیری منم برم به شاهد -

 و روبه راه کنه.آماده کنه بعدم بیاد اتاق

 هم داشت.به سمت در رفتم که صداش در جا نگ
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 مایا ؟ -

 ایستادم ولی به عقب برنگشتم.

 و برام آماده کن.نمیخوام زیر دوش باشم وان -

گفت در حال درآوردن برگشتم نگاهش کردم، توی این مدتی که داشت اینارو می

 حرف به سمت وان رفتم و شیرآب رو باز کردم تا پر بشه.هاش بود. بیلباس

 هاش رو از تنش درآورده.تمام لباس کردم، متوجه بودم کهنگاهش نمی

 های پریشب دوباره توی تنم نشست.ش و یاد صحنهلرز از خودش و اندام مردونه

نقصش رفتن و برگشتن چون نگاه ای روی اندام مردونه و هیکل بیچشمام لحظه

 ش رو که به خودم دیدم سریع چشم دزدیدم و به وان چشم دوختم.خیره

 د زدن تمام اجزای تنش رو دیدم و بیشتر لرزیدم.توی همون یک ثانیه دی

 کرد و جسمم رو در هم پاره کرد.با این اندامِ وحشی روی تنم حرکت می

و  ی لطیف و ابریشمیکار بدی و به جون پارچهمثل قیچی که به دست یه آدم ناشی

داشته و مثل  . از فکر اینکه قبال با کسی رابطهزیبا بیفته و تاروپودش رو در هم پاره کنه

هاش وادار کرده یه لحظه مغزم جام کرد ولی زبونم به حرکت من اونو هم به شکنجه

 افتاد و پرسیدم :

 قبل من تا حاال با کسی رابطه داشتی ؟ -

 آره. -
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ای شرم و خجالت بهش بیحال بود ولی محکم جواب داد و باعث شد اینبار بدون ذره

کرده و طوری شکوهمندانه مقابلم ایستاده بود و نگاه کنم. پاهاش رو کمی از عرض وا 

 گفت :کشید که انگار داشت میهیکل بی نقصش رو به تصویر می

 "کنیتر از من پیدا نمیهیچکس حریف من نمیشه، جذاب"

ترین پسر روی زمین نبود و جذابیتش اصال جذاب بود و خیلی هم خوش اندام اما جذاب

 اومد.به چشمم نمی

 تردیدهای زیادی رو توی ذهنم روشن کرد که گفتم : جوابش چراغ

 میشه بپرسم با کی ؟ -

 آره چرا نشه. این حقته که بدونی. بهرحال من شوهرتم. -

با تمسخر گفت و نیشخندی زد. سکوت کردم و اون جلوتر اومد و ته دلم هری فرو 

 ریخت.

شروع کننده همکالسیم بود، تو دانشگاه باهاش آشنا شدم، خودش خواست، خودش  -

های بود ، گفت سکس کنیم منم اوکی دادم، اما همین که شروع کردم تموم صحنه

و برام زنده کرد نتونستم ادامه بدم روش باال آوردم، اونم یه خورده گردوخاک راه پریوش

 انداخت بعدم فِلنگو بست رفت. واسه همیشه.

ش نگاه کنم فقط ایین تنهوقتی نزدیکم شد از ترس نفسم بند اومد، بدون اینکه به پ

 حالیش خمار شده بود.ی چشماش بودم که بخاطر بیخیره

 ازم میترسی مایا ؟ -
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رو میون  سوالش غافلگیرم کرد. جوابی برای گفتن نداشتم. مطمئنا خودش ترس

 چشمام دیده بود.

 دخت بگم بیاد اتاقتو تمیز کنه.بشین تو وان منم برم به شاه -

 باید حرف بزنیم. -

 ش رو آب پوشید.دوباره از حرکت نگهم داشت، فرو رفت توی وان و جسم برهنه

 های وان باز کرد و چشم بست.نگاهم به سمت صورتش رفت. دستاش رو از دو طرف لبه

 .ستهامو یکم ماساژ بده بدنم خیلی کوفتهماساژ میخوام، بیا شونه -

 ماساژت بدم ؟توقع داری بعد اون همه بالیی که سرم آوردی بیام  -

 بیا. -

 هاش اشاره کرد.به گردن و سرشونه

من بیشتر کنجکاو بودم حرفاش رو بشنوم و برای اینکه بفهمم چی میخواد بگه خودم 

 رو قانع کردم تا دستام تنِ کثیفش رو لمس کنن.

 به طرفش رفتم و گفتم :

 روغن بزنم ؟ -

 نه ، فکر کنم دستات به تنهایی مفید باشن. -

هاش فرود اومدن و اراده روی گردن و شونهرفتارش بیشتر شد و دستام بی تعجبم از

تر میشد و رخوت توی کشیدم سرش آویزونماساژش دادم. هر قسمتی که دست می

 گفت :داد میهای بلند و صداداری که بیرون میپیچید و با نفستنش می
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 رد میکنه.بیشتر مایا، بیشتر. انگار تو تنم بمب ترکیده که انقدر د -

 عضالتت درد میکنن ؟ -

 جوابی که نداد، سرم رو جلو کشیدم و دیدم لبخند محوی روی لبشه.

 چشماش رو یهویی باز کرد و مچ نگاهم رو گرفت.

فکر کنم بخاطر اونشبه که با هم کُشتی گرفتیم، نمیدونم بخاطر اثرات اونه یا دردهای  -

 بعدشه که نتوستم به اوج برسم...

شدن روی تنش و خواستم فاصله بگیرم که خندید و مچ دستم رو گرفت دستام مشت 

 و گفت :

اوه، باشه، باشه ببخشید، حواسم نبود تو به اونشب فوبیا گرفتی نباید در موردش  -

 حرفی بزنم. 

 هاش پیش رفتن.نفسم رو با عصبانیت بیرون دادم و دوباره دستام برای ماساژ شونه

کشیدم که طفره رفتنش رو از بحث اصلی به رخش می حرفی نزدم و با مکثم داشتم

 گفت :

 ی بینمون باید حرف بزنیم.قرار نیست در مورد اونشب چیزی بگم اما در مورد رابطه -

 ترس دوباره به تنم نفوذ کرد و دستام از حرکت ایستادن.

 دیروز رفتم دیدن وکیلت. -

 ش بهم نگاه کرد.پوزخندی زد و از روی سرشونه

 نخوردمش فقط باهاش حرف زدم. ماساژتو بده مکث نکن. نترس -
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 چی گفتی بهش ؟ -

کمرش رو از زیر دستم عقب کشید و سرش رو به طرفم پیچید و مستقیم زل زد به 

 چشمام.

شخصیتم که برم اونجا دعوا راه بندازم نه اون در حدیه که بینمون نه من آدم بی -

 .دم تا مدارکتو پس بگیرمدرگیری پیش بیاد، فقط یخورده گردوخاک کر

 خب چطوری ؟ -

تیزتر نگاهم کرد، توی نگاهش چیزی نبود که بفهمم دنبال چیه و ذهنش رو برای چه 

چیزی آماده میکنه ، نگاهش در عرض چند ثانیه عوض شد و با مکث و دقت زل زد به 

 تمام اجزای صورتم، انگار درون من دنبال شخص خاصی میگشت.

 مادرتی ؟چرا انقدر شبیه  -

 کالفه شدم و چشم بستم.

 آخ خدا باز شروع شد، جواب منو بده. -

 به یکی از قوالیی که بهت دادم عمل میکنم. -

 یکه خوردم و با تعجب میخکوب شدم توی نگاهش.

 چی مثال ؟ -

 میخوام مامانتو از زندان بیارم بیرون. -

 گفتم :به صورتش که بدجنسی خاصی پشت نگاهش بود نیشخندی زدم و 

 البد بابت این لطفت یه شرط غیرممکنم داری ! -
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 چشمکی زد :

و جبران کنم، این کارم یه چرا غیرممکن ؟ من فقط میخوام اونشبی که آزارت دادم -

 جور پیشکشه که شاید خوشحالت کنه.

چرا فکر میکنی هنوزم سرنوشت مامانم برام مهمه که خواستی با این کارت  -

 نو خوشحال کنی ؟خودشیرینی کنی یا م

 برات مهمه که االن اینجایی.  -

مهم بود، اما دیگه نیست، با اون حرفایی که تو از گذشته و رفتاراش داشتی محال  -

 ممکنه که برام مهم باشه چی به روزش میاد.

 لبخند ریزی زد و مچ دستم رو گرفت.

 بیا پرنسسم، بیا تا بهتر در مورد این موضوع حرف بزنیم. -

 ر میکنی دستمو ول کن.چیکا -

 میخوایم حرف بزنیم. -

 خب چه حرفی ؟ چرا داری منو میبری تو وان ؟ -

 نمیخوام بیارمت اینجا، ولی به موقعشم میارمت. -

 آهی از سر کالفگی کشیدم.

 ولم کن کن فیاض حرفتو بزن. -

روشنم  ی وان نشوندم و نگاهش رفت طرف برجستگی باسنم که زیر شلوارک آبیلبه

 شد.تر نمایان میبرجسته
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 نگاهش شرارت ریزی گرفت و لبخند محوی زد.

 کی میری برای دانشگاهت ثبت نام کنی ؟ -

 اون چیزی که میخواستی بگی این نبود، بهم بگو چیه ؟  -

داد ش آزارم میی چشماش چین افتاد و با دقت زل زد بهم. سکوت و نگاه خیرهگوشه

 : خواستم از کوره در برم که گفت

 ام ؟تو به وکیل گفتی من روانی -

زاده رفته و تمام مدارکی که برای ای جا خوردم ، پس مطمئنا پیش فروغبرای لحظه

مونه که همیشه ای میجدا شدن ازش تهیه کردم بودم رو پس گرفته.مثل سایه

 همراهمه، همیشه.

 با تنفر چشم بستم و گفتم :

ای که بهش نشون دادمم خودش فهمید چه ههر چی که الزم بود گفتم. با اون برگ -

 ای داری.العادهاخالق فوق

 ی ریزی کرد.قروچهسرش رو با حرص تکون داد و دندون

کردی، من دوست ندارم کسی از اتاق خوابم سر در بیاره که بین ما نباید اینکارو می -

 گذره.چی می

که نتونه زیر دست و پات  هِه، بین ما !! بین تو و توهمات ذهنیت و یه جسمِ ضعیف -

 دووم بیاره.

 اگه اونشب نگفته بودی من مایام هنوزم... -

 چی میخواستی بهم بگی ؟ -
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 تلخ و عصبی نگاهش کردم که نفسی کشید و گفت :

 میخوام باهات معامله کنم. -

ش برجسته و قطور روی ش رفتن که هر دو سینهای روی پهنای سینهچشمام لحظه

تراشِ ماهر هر کدوم از این عضالت رو با دقت بودن و انگار یه سنگش مهر شده سینه

 .حکاکی کرده

حمه که به راحتی میتونه منو ری بیش یه اسطورهاین مرد برخالف ظاهر زیبا فریبنده

تونم هیچکدوم از رفتارها و نابود کنه و من در مقابلش اونقدر ضعیف و ناتوانم که نمی

 خودش بیشتر از هر کسی به این امر واقف بود.حرکاتش رو تالفی کنم و 

رحمی توی نگاه ای دلکردم ذرهتنم از حرفش لرزیده بود که با مکث و نگاهم سعی می

 ی توی چشماش گفت :زدهتخس و محکمش ایجاد کنم ولی اون با شرارت موج 

بهم یه  من مادرتو آزاد میکنم بیاد بیرون، فقط بخاطر تو مایا ولی تو در عوض باید -

 قول بدی.

 پوزخند روی لبم نشست و با حرص گفتم :

 طمع نیست.از قدیم گفتن سالم گرگ بی -

 بینی ؟تو منو گرگ می -

خودت چی فکر میکنی ؟ گرگ نیستی که دندوناتو تا ته تو گوشتم فرو کردی و اون  -

 همه زخم رو تنم گذاشتی ؟

 با تلخی و موافقت از حرفم سرش رو تکون داد.
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روز اولی که به ازدواج با من رضایت دادی تمام شرایط زندگیمو چشم بسته قبول  -

 کردی ، یادته ؟

 ولی اصال نمیدونستم چه جهنمی در انتظارمه. -

 اخم کرد.

 و من نساختم، مامانت ساخته.این جهنم -

شو در میون بیاری، منی که حتی هر کسی مسئول گناهای خودشه نه اینکه پای بچه -

 نستم مامانم چیکار کرده سزاوار این ظلم نیستم.نمیدو

شدن، تر از هر شکستی میتر و غمگیننگاهش به چشمام بود و هر لحظه فرو ریخته

ش رو بیشتر توی آب فرو برد و سرش که خم شده بود نگاهش رو زیر چشمی بهم تنه

 نشون میداد.

 ون.منم گناهی نداشتم که مامانت پای منو وسط کشید تو گناهش -

تر دچار انفجار مغزی شده بودم ، برای بار این حرفارو قبال شنیده بودم و یک بار قبل

دوم تحمل نداشتم مغزم از حرّافیِ چیزهایی اشباع بشه که به جز ضرر و زیان برای منو 

 ای نداشتن.زندگیم و روح و جسمم معنای دیگه

 ی وان پایین برم که با دستش مانعم شد.خواستم از لبه

 صبر کن. -

 نگاهم کرد.

میخوام موضوع طالق رو واسه همیشه فراموش کنی مایا، تو هیچ شانسی نداری که از  -

 من طالق بگیری.
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 حتما در ازای آزادیِ مامانم شرطت اینه ؟ -

 با تایید سرش رو تکون داد.

 با حرص پوزخندی زدم و گفتم :

 ه کنی ؟مو تبافکر میکنی انقدر احمقم که اجازه بدم آینده -

ای نداری، همین االنشم نداری ولی من میخوام بهت خب من فکر میکنم تو راه دیگه -

 لطف کنم که مادرتو آزاد میکنم.

کنی ؟ چرا اگه مامانم انقدری گناهکار باشه که تو میگی پس چرا داری آزادش می -

 نی.اصال نمیری سراغ خودش ؟ میتونی از این به بعد حساباتو با خودش تسویه ک

یه جورایی باهاش تسویه حساب کردم که بهت میگم هیچ راهی واسه طالق گرفتن  -

 نداری. 

هام دوخت که باعث شد اخم کنم و عرق پروا به سینهریشخندی زد و نگاهش رو بی

 ی کمرم راه بره.روی تیره

 چی تورو انقدر زخمی و وحشی کرده ؟ -

 طعنه زدم :

ها خوشت میومد که تا همین االنم داری واسه خودت تو که گفتی از دیدن اون صحنه -

 تکرارشون میکنی.

 اخم تندی کرد.

اون یه لجنه مایا، یه لجن که منو تا خرخره غرق خودش کرد، ولی تو اینجایی تا  -

 کاری کنی که همه اونا یادم برن مگه نه ؟
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 بوی خوبی به مشامم نمیرسید که ترسیده لب زدم :

 چه کاری ؟ -

و دستش رو روی رون پام گذاشت و با نگاه تیز و موشکافیش یه دور تنم چشمکی زد 

 رو ارزیابی کرد و گفت :

میخوام با تو ریسک کنم، خودمم نمیدونم دقیقا تهش چی میشه ولی میخوام همه  -

 اون روزهامو با تو تالفی کنم.

به با نفرت بیشتری زل زدم بهش و دستش رو از روی پام پس زدم. لبخند بدجنسی 

 آلودم زد و گفت :نگاه خشم

 داری تو دلت فحشم میدی آره ؟ -

چی از من میخوای فیاض ؟ وقتی ازم بیزاری چرا میخوای کنارت باشم تا هر روز  -

تو به روت بیارم ؟ من دختر همونیم که تا خرخره غرقت کرد تو لجنِ خودش، گذشته

 شم ؟ی دقت بانهبهتر نیست بجای نگه داشتنم ازم دور بمونی تا کمتر آی

م شد. متوجه شدم دست چپش ی وان خیرهنوچی کرد و دوباره با تکیه دادن به بدنه

ای هست که اون پایین و زیرآب فرو رفته ولی بخاطر کف موجود از شامپویی چند دقیقه

که سطح آب رو پوشیده بود واضح نبود داره اون زیر چیکار میکنه. البته که نمیخواستم 

 نم. نگاه خیره و گیجم رو که دید با لحن بم و مخموری جواب داد :بهش فکر ک

نمیخوام از دستت بدم چون میخوام کارایی رو که یه عمر از انجامشون با پریوش سر  -

 باز زدمو با تو انجام بدم.

 منظورت چیه ؟ -
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 منظورم واضح بود مایا. تو زنمی. بنظرت باید چیکار کنیم ؟ -

بود توی چشمام و حرفام  شتم با خشمی که زبونه کشیدهتنم گر گرفت و سعی دا

 العبور بودن این راه رو بهش نشون بدم.صعب

 هیچوقت اجازه نمیدم دوباره بهم دست بزنی. -

 و میگفت : م میکردبه حالت تمسخرآمیزی توی گلوم خندید، انگار داشت مسخره

، خودت که داری هراز خیالی انگار حواست نیست کجا اومدیادختر تو چقدر خوش"

م که هر کاری گاهی یادآوری میکنی اینجا اسمش جهنمه، جهنم و منم ارباب جهنمی

 "خواستم تو باید انجامش بدی

با اینکه چند دقیقه پیش باالآورده بود و قاعدتا باید عالئم ضعف و سستی رو توی 

ل شده تا ضعیف صورتش میدیدم ولیرهیچ ردی نداشتن و انگار با اون کار بیشتر سرحا

 و درمونده.

 و انجام بدی که ازش بیزاری.من همین االنم میتونم تورو مجاب کنم کاری -

 آب دهنم رو قورت دادم که گفت :

 میخوای بدونی مامانت چه جوری انجامش میداد ؟ -

 سرش رو کمی کج کرد و به حالت عجیب و تمسخرآمیزی گفت :

میکرد چی بود و چه جوری منو تو دام  که برامبهتره بگم میخوای بدونی تنها کاری  -

 خودش اسیر کرد ؟

 ای شد توی گلوم که حرفای فیاض سعی در شکستنش داشتن.بغض مثل شیشه
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همون دستی که تا االن زیر آب بود رو بیرون آورد و مچ دستمو گرفت و با دستش زیر 

 آب فرو برد. ترسیدم و صدام لکنت گرفت :

 دادی چیکار میکنی ؟ -

 هیش نترس بیا تو وان. -

 چیکارم داری ولم کن. -

کشیدم توی وان و انگار هیچ توانی برای مقابله نداشتم ، فقط یه دست و پا زدن جزیی 

ش با همون بود که در نهایت خالسالح شدم و مقابل خودش، نزدیک به تنِ برهنه

 لباسایی که توی تنم بود فرو رفتم توی آب .

 فیاض ولم کن. -

وام به جای خاطرات سیاه اون زن خاطرات تورو تو ذهنم بسپارم. پس بهتره میخ -

 شروع کنی.

زدم میخواد چیکار کنه ولی خفقان گرفته بودم، دستم رو زیر آب فرو برد ، حدس می

گفت قوای بدنم رو ترسیدم و هم چیزهایی که در مورد مامان میچون هم ازش می

 بردن.برای مقابله از بین می

به صورتم و چشمام بود که حس کردم دستم روی جسم سفت و سختش قرار  نگاهش

 گرفت و با حرکت دست خودش آروم دستم رو حرکت داد.

میلم برای عقب کشیدن زیاد بود، ذهنمم که محکم و سخت تلنگر میزد ولی شنیدن 

حرفاش و دردی که البه الی هر کدوم از چشماش اشاعه میزد و از طریق کلماتش 

ی تیره و کبودی داشته مانع عقب بیرون میریخت تا من بفهمم چه گذشته اونارو

 کشیدن دستم شد.
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وقتی فهمید تالشی برای کنار کشیدن ندارم سرش رو به وان تکیه داد و چشم بست و 

 انگار با درد و بغض حرف میزد.

 کرد مایا روحی، اون زنی که تو بخاطرش جهنم منومامانت منو اینجوری اغوا می -

بست ، وقتی بهش میگفتم گورشو از زندگیمون گم پذیرفتی هر روز اینجوری دهنمو می

کنه و دست از سر بابام برداره یهو جلوی پام چمباته میزد، با پام عقبش میزدم، بهش 

گریش کاری میکرد که من التماسش کنم بیشتر، دادم اما اون با خنده و حیلهفحش می

یوش، نه، نه، مایا، دیگه نمیگم پریوش ،باید فراموشش کنم بیشتر پریوش. ازت بیزارم پر

 باهام چیکار کرده، باید بگم مایا.

 تر تکون داد و نالید :دستم رو سریع

از این به بعد تو قراره منو آروم کنی، تو قراره با رفتارات اغوام کنی، میخوام فقط با  -

مو بریزم دور و ذهنمو دهزنم اغوا بشم و به اوج برسم،میخوام تمام خاطرات پوسی

 بازسازی کنم.

انقدر غرق شده توی لذت پر از دردش که حواسش به بغضِ شکسته و اشکهای من 

نبود، باالخره با نفس بلند و صداداری که بیرون داد تکون شدیدی خورد و دستم رو رها 

 کرد ولی هنوز مچ دستم میون دستش اسیر بود.

ای به نظر میرسید که بعد از طی کردن سودهچشماش بسته بودن و شبیه ماشین فر

مسافتی طوالنی نیاز داره تا موتورش خنک بشه، همونقدر خسته و درمونده بود و 

هاش شده و داره هر کدوم از اون ترجیح میداد بهم نگاه نکنه. انگار باز هم غرق گذشته

آورد و اونو رمیش درفتارها رو به خاطر میاره که چه جوری مامانم سر از حریم مردونه

کرد که هر چقدر براش لذت بخش بود اما نفرت عمیق و حس به کاری دعوت می

 گناهی نابخشودنی در پی داشت.
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بارها و بارها بهم نزدیک شد، نجسم کرد، با دست کثیفش لمسم کرد، منم هر کاری  -

گناهش  فایده بود، اون کارشو بلد بود که چطوری منو تویمیکردم تا ازش دور بشم بی

شریک کنه تا همه چیزو فراموش کنم و تنها تمرکز کنم روی کاری که سعی داشت 

 منو به اوجِ لذت برسونه.

 آه عمیقی کشید.

تو کمکم میکنی همه اونارو فراموش کنم مگه نه ؟ تمام اون خاطراتو با تو میسازم،  -

 ه.تک تکشونو، میخوام یادم بره اون زن توی زندگیم چه نقش کثیفی داشت

هاش نگاه کنم دنیای سیاه هنوز چشماش بسته بودن و من میدونستم اگه به مردمک

هاش رو پیدا میکنم، مردی که زخمیِ آزارهای جسمی و روحیِ مادرم بود و البته غصه

 که حسشون میون حرفهاش به راحتی ملموس بود.

بمونه تا  منو هرزه کرد مایا، درست مثل خودش ، میخواستم از چشم مامان پنهون -

 گرفتار شده ولی... نفهمه به جز شوهرش پسر عزیزو دلبندش چه جوری تو دام اون زن

 چشماش رو باز کرد و زل زد به اشکهام که پهنای صورتم رو در برگرفته بودن،

هایی که بخاطر فعالیت نمیدونم اونایی که توی صورت خودش بود اشک بودن یا عرق

 سخت جسمش پدیدار شدن.

 بودم ادامه بده، با خودم گفتم :منتظر 

 نکنه مادرش توی اون شرایط پسرش رو دیده که مامانم باهاش چیکار کرده ؟ -

 اما حتی نمیخواستم همچین چیزی رو تصور کنم چه برسه به باورش.
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چیزی نگفت و فقط زل زد به صورتم، همونطور که حدس زده بودم فضای چشماش 

زگاری که مادرم نوجوونی و دنیای سفیدش رو براش ی رومملو شده بود از درد و غصه

 پَر پَر کرده بود.

فقط رنگ چشماته که تورو متمایز میکنه از اون، البته نمیتونم منکر معصومیت  -

 درونشون بشم.

 چشم بستم و قطرات اشک از زیر پلکهام پایین افتادن. هق زدم :

 دیگه از مامانم بیزارم فیاض. -

 منم ازش بیزارم. -

 گاهش کردم.ن

 ولی اون االن به کمکت احتیاج داره. -

 بدون اینکه چیزی بپرسم یا برام مهم باشه ادامه داد :

توی زندان بهش مواد تزریق میکنن اگه اینجوری پیش بره باید تا چند وقت دیگه  -

ش باشی، منم قبل از اینکه اتفاقی براش بیفته تصمیم گرفتم بفکر تحویل گرفتن جنازه

 کنم، فردا میسپارم به بکتاش پیگیر کارهای آزادیش باشه.آزادش 

گشتم که ثابت کنه دلش به حالِ دنبال یه رد یا نشونی از ترحم توی چشماش می

تر از قبل شده مامانم سوخته ، اما نه ،انگار با گفتن این حرف نگاهش و صورتش سخت

 بود.

 دلت به حالش سوخته ؟ -

 ابروهاش داد.با نفرت چینی به صورتش و 



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

486 
 

 ابدا، گفتم که فقط بخاطر تو میخوام اینکارو بکنم. -

ی ی سالهمامانم، مامانم، مامان، به جای هیوال گفتن به این مردی که من پسر پونزده

اون روزهایی رو میبینم که تو با لوندیات و کارهای کثیفت مجبورش کردی دل ببنده 

ت که اغوای زنانگیت و لمس اندامِ ممنوعهبه نامردیت و اونقدر غرق بشه توی شهوت و 

 یادش بره االن زمانش نیست و باید روی چیزهای بهتری تمرکز کنه.

ی پونزده ساله تو باهاش چیکار کردی ؟ چطوری تونستی دست به اغفال یه پسر بچه

بزنی ؟ با چه وجدانی میتونی کارتو توجیه کنی که در این مورد حق داشتی ؟ اصال چه 

میداد اندام یه  و هر چقدرم کثیف بودی بوی مادر بودنت نباید بهت اجازهحقی ؟ ت

ی تازه به بلوغ رسیده رو لمس کنی و بهش اجازه بدی پا توی دنیای کثیف و پسربچه

ی تو بذاره !! دلم داره منفجر میشه مامان ! از خودم شرمم میگیره که تو حقیرانه

ی اونارو گناهای کثیفت میگرفتی و دونه دونه مادرمی، از اون پوالیی که تو از دسترنج

کردی عوقم میگیره !! من حاضر بودم تو هم مثل شاهدخت توی خرج منو تحصیلم می

کردی اما کسی از کردی یا اصال سر خیابون گدایی میهای دیگرون کار میخونه

پایمال هامون ی کثیف و قرمزت چیزی نگه، از شرفی که از منو خودت و خانوادهگذشته

م، از فیاض خجالت میکشم، از خودمو غرورم و شخصیتم خجالت کردی سرافکنده

ی اینا میکشم، شدم چوب دوسرطال که دارم تاوان گناهای تورو پس میدم که ته همه

باید دلمم به حالت بسوزه که وضعیتت توی زندان بحرانی شده و بخاطر آزادیت زیر 

 .بشم و دم نزنم دست و پای این هیوالیی که ساختی له

هیوال تویی، مکار تویی، فریبنده تویی، تو، تو ، تو، که با زندگی و عاقبت هممون بازی 

آلودت باختی و مارو هم توی باتالق نحست کردی، تویی که زندگی رو به دنیای هوس

 .فرو بردی
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 تپه و حاضرتو، که هنوزم مادرِ منی و من هنوزم دلم به عشقت و گرمای وجودت می

نیستم بخاطر تقاص گناهای کثیفت توی اون هلفدونی بمونی تا بیشتر از این درمونده و 

 بدبخت بشی.

 م مقابل چشمای تیزِ فیاض لرزید، بغضم ریش شد و بند بند وجودم رو تکون داد.چونه

دستم رو از میون دستش رها کرد، فهمید چه سونامی توی تنم بپا شده که راحتم 

هوا و با ی انتهایی وان و بیبده، عقب رفتم و چسبیدم به گوشه گذاشت تا انفجار رخ

 .بغض و رنج دستم رو جلوی صورتم گرفتم و زدم زیر گریه

ی چندمیه که با این سوز و نمیدونم از زمانی که پام رو به این عمارت گذاشتم این دفعه

ایزهای فیاض تازه ی آخرم نخواهد بود. سوپرم به اوج میرسه اما میدونم دفعهدرد گریه

ای که شروع شده و هنوز ماجرای تلخ زندگیش با مامانم و پدرو مادرش ادامه داره، ادامه

مطمئنم من توی یادآوریشون نقش پررنگی دارم و قراره برای تداعی هر خاطره ، 

 ترین شکنجه هارو به تن بکشم.سخت

ی بزرگ توی فیاض از توی وان بیرون رفت و دست منو هم گرفت و طرف روشوی

 حمامش برد. نه اینکه دلش به حالم بسوزه، فقط به این خاطر که گفت :

میخوای بری بیرون بیا اول دستاتو  بشور میدونم از کاری که کردی چقدر چندشِت  -

 شده.

 کنار ایستاد و خودم دست و صورتم رو شستم.

ن سوال توی ، همیحتما خودشم از کارهایی که مامانم باهاش میکرده چندشش میشد

ذهنم نقش گرفت که به آنی جوابش رو از خودش شنیدم ، بدون اینکه ازش بپرسم با 

 ی قبلش گفت :مکث کوتاهی از جمله
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بستم به آب و صابون و لیف کشیدن، منم همیشه بعد از رفتن مامانت خودمو می -

دم انقدر خودمو میسابیدم که جای دستاش از رو تنم پاک بشن ولی هیچوقت نفهمی

 جاشون از رو تنم پاک میشه اما از تو ذهنم نه. 

پس بگو وسواسش از کجا سر به عمل درآورده که تا این حد روی هر کار و رفتاری 

 وسواس به خرج میده.

ای که توی حمومش و از اتاقش بیرون رفتم. دلم یکبار منفجر شده بود، همون لحظه

ت مخربش هنوز توی تنم جریان داشتن کنارش توی وان نشسته بودم، اما انفجار و اثرا

 تر از قدم بعدیم میشد.و حال خیلی بدی بهم دست داده بود که انگار هر قدمم لش

های خیسم رو توی سبد چرکِ به زور و به سختی خودم رو به اتاقم رسوندم و لباس

 توی حموم پرت کردم.

 باری از چندش و بیزاری و نفرت و دلسوزی داشتم.حال رقت

 گرفتم و لباس تمیز و مرتبی پوشیدم. دوش 

 تمام لحظاتی که توی حموم اتاقم گذروندم همراه بودن با بغض و اشک.

 تری نسبت به قبل از دوش گرفتنم داشتم.از اتاق بیرون رفتم و حس سبک

بخش قهوه توی فضا پیچیده بود با این چاشنی به آشپزخونه که رسیدم، دوباره بوی آرام

ال پختن غذا برای ناهار هم بوده. دم عمیقی از بوی قهوه کشیدم و که شاهدخت در ح

 چشمام رو بستم.

م لبخند روی ی آوارشدهشاهدخت که وجود منو حس کرد برگشت و با دیدن چهره

 لبش ماسید. سریع چیزهایی که میون دستش داشت رو کنار گذاشت و به سمتم اومد.
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 مایا، چی گفت بهت ؟ دعوات کرد ؟ -

و حال بودم اونقدری که نمیتونستم اصال حرف بزنم فقط سرم رو اطراف تکون حس بی

 دادم و گفتم :

 گند زده به اتاقش باید بری تمیزش کنی شاهدخت.. -

 شده مایا، دقم دادی دختر. مگه چیکار کرده ؟چی -

ی مشروبشم شکسته تو اتاق، رفتی حواست دیشب مشروب خورده آورده باال، شیشه -

 نره روشون. باشه پات

 ای وای بیچاره، االن حسابی ضعف کرده ، باید براش صبحونه آماده کنم. -

 خودم آماده میکنم تو برو به اتاقش برس. -

 ها رفت و گفت :توجه به حرفم به سمت یکی از کابینتبی

نه آخه تو نمیدونی معجونشو چطوری درست میکنم، از اونم بهش بدم بخوره که  -

 بره.ضعفشو از بین ب

 آمیزی گفتم :ظرف عسل رو از دستش گرفتم و با طمئنینه و لحن احترام

تو برو سراغ اتاقش خودم همه اینارو با هم قاطی میکنم میشه معجون بعدم به  -

 خوردش میدم.

 با دقت به صورتم چشم دوخت.

 تو درآورد ؟دوباره اشک -
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ختم با وجود نگاهش کردم. توی نگاهش حس دلسوزی و غم نشسته بود. شاهد

 ی غمناک خودش اما دلش به حالِ من سوخته.گذشته

 ازت یه سوال دارم شاهدخت ؟ -

 سرش رو کمی کج کرد و آماده برای جواب دادنم شد.

سالی که اومدی پیش فیاض تاحاال زنی رو دیدی که تقریبا شبیه من باشه و تو از اون -

 بیاد اینجا ؟

 و میگی ؟پریوش -

 ب میشناسیش.اوه پس خیلی خو -

ش با آقا خیلی خوب میشناسمش مایا، اون کامال شبیهته، یه چیزایی در مورد رابطه -

هم میدونم، آقا ازش بیزاره اما اون همیشه سعی داشت خودشو به آقا غالب کنه ،تا 

 کرد که...همین دو سال پیشم میومد اینجا التماس آقارو می

 س کن شاهدخت.به جای چغولی کردن بپر اتاق منو سروی -

شاهدخت و من سریع به طرفش برگشتیم که چه اتو کشیده و شیک و تمیز وارد 

شد، بدون نگاه به هیچکدوممون صندلی کنار کشید تا بشینه و شاهدخت از  آشپزخونه

 ی صداش سریع گفت :ترس و جذبه

 ببخشید آقا، االن میرم. -

 من...! یخوبه، هر چه سریعتر به کارت برس. مایا صبحانه -

هاش ، به همون دستی که زیر آب بود و دست منو روی جسم نگاهم رفت به دست

ش ،به مدل خاص گرفتن چاقو و چنگالِ داد، به اندام و ابهت مردونهسختش تکون می
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توی بشقابش، انگار یه نقاشه و ابزار میون دستش رو با ظرافت خاصی گرفته تا طرح 

 تبدیل کنه. دلرباش رو به زیباترین نقش ممکن

به سمتم برگشت و نگاهش از چشمای من و نگاهم به آرومی کنده شد و به شاهدختی 

 رفت محکم گفت :که داشت از آشپزخونه بیرون می

 خانم گفتن انقدر سختته که از دهنت افتاده ؟ -

شاهدخت که برگشت و با خجالت قصد داشت تند تند عذرخواهی کنه، به جای اون 

 سریع گفتم :

ن ازش خواستم اینجوری بام حرف بزنه. توی این خونه نیاز دارم با کسی دوست م -

 باشم، البته اگه ایرادی نداشته باشه!

نگاهش به من برگشت و آروم دستش رو به معنای برو برای شاهدخت تکون داد و 

 درکسری از ثانیه اون ناپدید شد و فیاض گفت :

 میخوای برام معجون درست کنی ؟ -

چیزهایی که بینمون رخ داده بود و حرفهایی که ازش شنیدم حس خوبی به  با وجود

 این دیدار مجدد نداشتم ولی در پاسخش گفتم :

 اوهوم، ولی چیزی ازش نمیدونم. -

 خب چرا به شاهدخت گفتی تو درستش میکنی ؟ -

 این جونور بالیی بود واسه خودش.

 گوشت و خونت نفوذ کرده ؟ست که تو فالگوش ایستادنم جز اتفاقات گذشته -

 نه جز مدیریت خونمه. -
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 دوباره اذیتت کردم ؟ -

 ش به اتفاقیه که توی اتاقش پیش اومد، در اصل مجبورم کرد به انجامش.فهمیدم اشاره

 خودت چی فکر میکنی ؟ اصال حالِ من برات مهمه ؟ -

 محکم گفت :

ی و امنیتیت، همه حالت ، رفتارات، اوضاع روحیت، جسمیت و حتی شرایط درس -

ی منی و من نمیخوام بهترین شکارم رو با ندونم کاری چیزت برام مهمه، چون تو طعمه

 از دست بدم.

های آخرش های اولش میخکوبم کردن اما جملهابروهام گیج و ناباورانه باال پریدن، جمله

وی و تشبیه من به طعمه و شکار باارزشش زیر و بمم رو به آتیش کشید، صراحتش ت

 شمار نابودکننده.گفتن این حرفها ستودنی بود و به همون اندازه مثل یه بمبِ ثانیه

سرم رو با تایید حرفهاش باال و پایین کردم و اون لحظه دلم به حال خودم سوخت، 

هاش رو بردارم و جایی بشینیم و دوتایی با خلوت و دوست داشتم خاکستر سوخته

د که از پا درم آورده و توانِ انجام هیچ کار کسی هم همدردی کنیم. متوجه شبی

ای رو ندارم که بلند شد و اول پخش صوتی رو روشن کرد و آهنگ فریدون فروغی دیگه

رمقم بیرون های بیمثل همیشه توی فضا پیچید. اومد و ظرف عسل رو از میون دست

 کشید و گفت :

 تا من درستش میکنم قهوه رو بریز تو فنجون. -

 

 و بیادم میاره ظهر تابستونتن تو  "

 و بیادم میارهرنگ چشمای تو بارون
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 وقتی نیستی زندگیم فرقی با زندون نداره 

 و بیادم میاره.قهر تو تلخی زندون

 من نیازم تورو هر روز دیدنه

 "از لبت دوسِت دارم شنیدنه.

 

 گفت رو انجام دادم. فکری از سرم عبور کرد، یه فکر سمی و مسموم.کاری که

دلیل گوش دادن این آهنگ چی میتونه باشه وقتی تنها یه زن هم مخرب زندگی و 

 ترین نیازش ؟ی اصلیجوونیش بوده و هم تامین کننده

به آنی حرفهای امروزش رو برام تداعی کرد که در مورد فراموش کردن مادرم و 

 خاطراتش چی بهم گفت.

 این آهنگ و بیاد مامانم گوش میدی ؟ -

 چی ؟ -

 ترین سوال عمرش رو شنیده.وری برگشت به طرفم انگار مسخرهیه ج

 ش شدم و گفتم :ی میز گذاشتم و با نفرت خیرهبا حرص دستم رو لبه

 و به خاطر مامانم گوش میدی ؟پرسیدم این آهنگ -

 پوزخندی زد و دوباره مشغول میکس کردن معجونِ مخصوصش شد.

 بخاطرش آهنگ گوش بدم ؟مامانت ارزش به خاطر آوردن داره که من  -
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ی این آهنگ چیه ؟ حتما تو رو میبره تو اون دروغ نگو، پس دلیل گوش دادن هرروزه -

 ...خاطرات و به خاطرش

یه آن دست از کارش کشید و به تندی به طرفم یورش آورد. بازوم رو میون دستش 

 گرفت و سخت فشرد و غرید :

یوش انقدر زیاده که نمیتونم روی هیچ زن منو به اون زن نسبت نده، نفرت من به پر -

 ای حسمو تغییر بدم. نه تنها از اون، حتی از همه زنها، حتی از تو هم بیزارم.دیگه

 .کوتاه نیومدم و جسورانه زل زدم توی چشماش

 ها قفلی زدی رو این آهنگ ؟پس چرا مثل دیوونه -

 سرش رو نزدیک صورتم آورد و خیره به چشمام گفت :

 منو یاد مامانِ عزیزم میندازه. حاال فهمیدی دلیلش چیه ؟چون  -

ی بازوم درد سرم رو آروم تکون دادم و بازوم رو رها کرد، تازه فهمیدم چقدر عضله

گرفته. بازوم رو مالیدم و فیاض هم دوباره برگشت و مواد معجونش رو داخل میکسر 

 ش رو زد.ریخت و دکمه

مالیدم که نگاهش کشیده شد اما هنوزم بازوم رو میبطرفش رفتم و به کانتر تکیه زدم 

 به بازوم و قرمزی که از جای دستش روی پوستم مونده بود.

 از اون پمادی که گرفتم بزنی جاش میره سریع. -

 لب برچیدم.

 م میکنی بعد دارو تجویز میکنی ؟پاره تیکه -

 فته.تقصیر خودته، کمتر از فک و زبونت کار بکشی این اتفاقا نمی -
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ت خیلی سال پیش با مامانم تموم شده پس چرا دو سال پیش بازم اومده اگه رابطه -

 اینجا ؟

 میخوای بخاطر چغولی کردنِ شاهدخت سخت تنبیهش کنم ؟ -

 نه. -

مو بخورم، بعدم برو مرغ نیمرو کن من صبحانهخب پس به جای این سواال دو تا تخم -

 شگاهت.نامِ دانآماده شو که بریم واسه ثبت

 

 

* 

کرد، بنظر با هم رفتیم برای ثبت نام، با ماشین خودش بودیم و خودش رانندگی می

اومد که حالش نبست به روزهای قبل خیلی بهتره و انرژی بیشتری برای حرف زدن می

پرسید. فقط با من داشت که در مورد کار خودش و یا شرایط زندگی من ازم سوال می

 مربوط رو پرداخت میکردم بیحوصله شد و گفت :های موقعی که داشتم فیش

ها سریع انجامش حاال حتما باید همین االن پرداختشون می کردی ؟ میدادیم به بچه -

 میدادن.

 من دوست دارم کارهای مربوط به خودمو، خودم انجام بدم نه دیگرون. -

نگاهم کرد و ریموت ماشین رو زد و با نگاه تحسین برانگیزی که اخم هم سایبونش بود 

 گفت :
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بشین. ولی االن برنمیگردیم دانشگاه که اینارو تحویل بدیما، ظرفیتم واسه امروز  -

 تکلیمه ، دارم له له میزنم واسه یه فنجون قهوه و یه خوراک خوشمزه.

 منم حسابی گشنمه. -

 در ماشین رو باز کردم که بشینم، شنیدم که گفت :

 خودت از خیرِ برگشتن به دانشگاه میگذری.خب خداروشکر الاقل بخاطر شکمِ  -

 با لبخند حرص آوری گفتم :

 کی گفته قراره بگذرم ؟ -

 نگو که میخوای همین االن ببری تحویلشون بدی ؟ -

 لبخندی زدم و سرم رو با تائید تکون دادم که گفت :

پی ای ، میریم یه چیزی میخوریم فردا دوباره میفتیم مایا من گشنمه خودتم گرسنه -

 کارات.

با اینکه دلم شیطون شده بود تا اساسی حالش رو بگیرم اما بخاطر گرسنه بودنِ خودمم 

سعی کردم کوتاه بیام، حاال که گفت فردا ، پس میتونم فردا هم از کارو  زندگی 

 بندازمش.

 تا نشستم روی صندلی یهو لگنم تیر بدی کشید و زیر شکمم درد گرفت.

های این نامرده رحمیو روی شکمم گذاشتم، اینا بخاطر بیآخی از درد گفتم و دستم ر

 که هنوز دردِ فشردنِ تنش، توی تنم هست.

 چیشد ؟ درد داری ؟ -
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 با اخم غلیظی نگاهش کردم که با پریشونی دستی به گردنش کشید و گفت :

 خوری ؟برات مسکن گرفتم چرا نمی -

 عصبی شدم و از کوره در رفتم :

 دی ؟ اون قرصاهم تو سرت بخورن.شو. فهمیفقط خفه -

نگاهش سریع سخت شد و انگشتش رو باال گرفت تا چیزی بگه ولی نتونست چون من 

 ش رو محکم فشرد و بدون حرفی استارت زد.منی کرد و آخرسر پنجه

 اما حواسش به من بود که کمی بعد از سکوت کشدارش به سمتم پیچید و گفت :

 میخوای بریم دکتر ؟ -

ه اطراف تکون دادم. دردم کمی بهتر شده بود و فیاض هم تا رسیدن به سرم رو ب

گیرم بیرون بیام و ی سخترستوران دیگه چیزی نگفت و همین باعث شد کمی از جبهه

 دردم رو فراموش کنم.

 رفتیم به یه رستوران شیک و بزرگ.

و شهرتش باشه تا حاال به اینجا نیومده بودم، البته که فیاض جایی میره که درخور شان 

 و پولداریش رو بیشتر به رخ بکشه.

 منو رو به سمتم فرستاد و آروم گفت :

 هر چی میخوری سفارش بده، فقط زود که خیلی گشنمه. -

منو رو برداشتم و نیم نگاهی به سمتش انداختم. کتش رو از تنش درآورده و پشت 

قراری که باهاش به رستوران صندلیش گذاشته بود، یاداولین دیدارمون افتادم، اولین 

 اومدم.
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درست همینطور شیک و مرتب و برازنده جلوی چشمم ظاهر شده بود و در دل چقدر 

 ای بهش زل زده بودم.کردم و با چه نگاه شوریدهتحسینش می

کی فکرشو میکرد فیاضِ جذاب و نفوذ ناپذیرِ اون روزها، یه آدمِ ویرون شده و مریض 

 ض بودنش رو باور نکنه و االن ما زن و شوهریم.باشه که حتی خودشم مری

های تونه اونو به اثبات برسونه جز مُهر و اسمهِه، مزخرفترین لقبی که هیچ چیز نمی

 مون.درون شناسنامه

 مِنو تو صورت من نیستا، نگاه کن که سریع سفارش بدی. -

 با خجالت ریزی سرم رو پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم.

 غذای دریایی میخوام.من  -

میدونستم از غذاهای دریایی متنفره و عمدا چیزی رو سفارش دادم که الاقل به تالفی 

 از صبح ناهار امروزش رو کوفتش کنم.

 توقع که نداری منم همینو بخورم ؟ -

میتونی به نظر من احترام بذاری و همین غذارو سفارش بدی، میتونی هم در کمال  -

 ای بدی.هادبی سفارش دیگبی

ش کمی کج کرد، اما نه در حدی که حالت شق و رقش رو از بین سرش رو روی شونه

 ببره.

اوه مایا، باید بهت بگم تالفی قشنگی نیست، چون من در خصوص غذا خوردنم میتونم  -

 ترین آدمِ روی زمین باشم.ادب ترین و بیشعوربی

 چیزی که همیشه هستی. -
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 باال داد و چشمک ریزی زد .ابروهاش رو با لبخند محوی 

 ی گوساله میخوام با خوراک سبزیجاتِ تازه.من فیله -

هامون رو آورد مشغول غذا خوردن شدیم، خودمم چندان اشتیاقی گارسون که سفارش

های توی ظرف به خوردن خوراک دریایی نداشتم و به زور داشتم از میگو و ماهی

 شید و گفت :میخوردم که فیاض ظرف غذاش رو به طرفم ک

ش چیه ولی میتونی امتحانش کنی ، فکر کنم نمیدونم حست به گوساله و فیله -

 ش بهتر از اونی باشه که داری میخوری.مزه

 م رو با اشتها جوییدم و گفتم :زیرش نرفتم و لقمه

 م.من عاشق غذاهای دریایی -

 کامال مشخصه. -

 که چی ؟ -

 باره سکوت رو شکستم.دیگه جوابم رو نداد. کمی که گذشت دو

 فیاض ؟ -

 هوم ؟ -

 من تازه فهمیدم یونس پسرداییته چرا تا حاال چیزی نگفتی ؟ -

 خندی زد و یه تیکه گوشت به چنگالش زد.کج

 انگار صمیمیتت با شاهدخت خیلی بیشتر از یه دوست شده ! -

 ای ؟تو از این بابت ناراضی -
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 گفت :تفاوت کج کرد و نگاهم کرد و لبهاش رو بی

نه. از نظر من ایرادی نداره، هیچکس تا حاال نتونسته جلوی چغولیای زنارو بگیره منم  -

 م.یکی از اون دسته

 ای مات صورتم شد.حرفش باعث شد لبخندی بزنم و فیاض برای لحظه

ی منو شاهدخت بشه و از نظر اون حقِ حرف زدن با کردم مانع روابط صمیمانهفکر می

عمارت رو نداشته باشم ولی خداروشکر کردم که حداقل توی این هیچکس از اعضای 

 ها بهم سخت نگرفته.مورد هم مثل غذاخوردنم شبیه زندانی

یونس پسر داییم باشه یا نباشه جایگاهش از خیلی وقت پیش مشخص شده، به  - 

همون اندازه که اون احتراممو داره منم احترامشو دارم، هم خودش و هم شاهدخت ولی 

عادت ندارم به اطرافیانم رویِ زیادی بدم تا سوارم بشن یه بار تو عمرم اینکارو کردم که 

 شو خوردم.همون یه بارم ضربه

حتما منظورش با مامانمه که نگاهش به آنی سخت و تلخ شد. سعی کردم بحث رو از 

 ها دور کنم و پرسیدم :روی مامان و گذشته

یکم از خواهرت برام بگو ،فقط اون اوایل گفتی کانادا زندگی میکنه دیگه چیزی در  -

 موردش نگفتی.

فتی اینارو هم خب چی باید میگفتم ؟ تو که همه اطالعاتو از شاهدخت گر - 

 کردی.میپرسیدی خودتو راحت می

شاهدخت به این سواال جواب نمیده، چون ازت میترسه. فقط مسائل مربوط به  -

 خودشو بچگیاشو برام تعریف کرد.
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نیشخند ریزی زد و کمی از آب پرتقالش رو با نی سر کشید و وقتی لیوانش رو پایین 

 گذاشت گفت :

های من بهت راپوت بده نمیتونست اینارو برات مهمانچطور میتونه از رفت و آمد  -

 توضیح بده ؟

لعنتی، باز هم اشاره کرد به مامانم و سوالی که من امروز صبح در مورد مامانم از 

 شاهدخت پرسیدم.

 با حرص کوتاهی نگاهش کردم و گفتم :

 ی سنیتون انقدردوست دارم یکم در موردش حرف بزنیم، اینکه چطور شده فاصله -

 .زیاده و یه پسر همسن و سال تو داره

 اخم ریزی کرد و آروم جواب داد :

 سال از من کوچیکتره.آراز همسن من نیست، هفت -

 چیزی نگفتم و با دستمال دور دهنش رو تمیز کرد و ادامه داد :

مامانم خیلی جوون بود که ازدواج کرد، شوق اومدنش به شهر و زن یه آدم پولدارتر از  -

و حامله شد. باباش براش مثل یه رویا میموند که سریع زنش شد چند ماه بعدم ترالن

اکبر راهشو سوا کرد و ترالنم رویاهاش شبیه مامان بود که بعد از نامزدیش با پسرِ دایی

 ی تدریس همونجا هم موندگار شدن و ازدواج کردن.ا، به بهانههردوشون رفتن کاناد

 یعنی تو شش ،هفت سالِت بوده که خواهرت رفته کانادا ؟ -

 دستش رو دور لیوان پیچید ، کمر شق و صافش میلی به خمیده شدن نداشت.
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نه. من هفت سال از آراز بزرگترم، ولی اونموقع که ترالن رفت خارج همش دوسالم  -

رالن توی هیجده سالگیش رفت خارج، درست سنی که مامان خودشو به دنیا بود. ت

 آورد.

سریع توی ذهنم معادالت ریاضی سن و سال خانوادگیشون رو حل کردم ، کمی  زمان 

گذشت ،انگار حواسش معطوف من بود که با دقت تمرکز کرده بودم تا بفهمم مامانش 

 تعریف میکرد. اونموقع دقیقا چه سنی داشته که شاهدخت برام

 وقتی به جواب رسیدم سریع گفتم :

 و چهارسالش بود؟پس مامانت اونموقع که تورو به دنیا آورده سی -

 سرش رو با تایید و لبخند ریزی تکون داد

بیشتر  ریاضیتم که اوکیه، بیخودی نیست که پزشکی قبول شدی، حاال رو کدوم رشته -

 کراش داشتی ؟

 دامپزشکی. -

با حیرت باال داد و برق تحسین توی نگاهش نشست، در حالیکه من منتظر ابروهاش رو 

 م کنه.م بهم خرده بگیره یا مسخرهبودم برای انتخاب شغل و عالقه

 اما بدون اغراق و تمسخر گفت :

 و انتخاب کردی.ی لطیف و مهربونت میخوره که این شغلِ خاصبه روحیه -

 منظورت چیه ؟ -

 حقوقشون باشه نسبت به آدما هم...ویوونات و حقخب آدمی که دلسوز ح -
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ی حرفش رو خورد انگار تعجب میون چشمام رو دید که سعی کرد زل زد بهم و ادامه

 ش رو کات کنه.انتهای اصلی جمله

 خب ؟ -

 ای هست که میخوای بدونی ؟هیچی در مورد ترالن چیز دیگه -

تا چه حد میتونه رئوف و غیرقابل بیشعور دیگه نگفت، من عالقه داشتم بفهمم فیاض 

 پیش بینی باشه !

 اینبار میخوام در مورد یونس بپرسم. -

 دستش رو به معنی پس زدنِ حرفم تکون داد و گفت :

در مورد یونس هر چی میخوای بدونی از شاهدخت بپرس، شارژ باتریم داره تموم  -

 میشه، فقط به سواالت ضروریت جواب میدم.

 رون دادم و گفتم :نفسم رو با حرص بی

فقط میخوام بدونم چرا تو عمارتت نمیمونه، آخه شاهدخت خودش اونجاست ولی  -

 یونس معلوم نیست کجا میمونه.

معلوم هست فقط تو نمیدونی کجاست. من بعد اینکه هردوشونو آوردم عمارت پیش  -

عمارت  خودم ،براشون یه خونه خریدم و اختیارو دادم به خودشون، اینکه میخوان تو

بمونن یا توی اون خونه ، که یونس ترجیحش این بود جدا بشه، ولی شاهدخت دوست 

ی یونس هم خیلی دور نیست، ته خیابون خودمونه که یه داشت پیشم بمونه. خونه

 سوت بزنم دمِ عمارت پیداش میشه.
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پس بگو چرا هر وقت بهش زنگ میزنه جیرینگی حاضر میشه. دیگه سوالی برای 

داشتم ، البته داشتم ولی در مورد خودش و مامانش بود که االن نمیخواستم پرسیدن ن

کردم تا بفهمم هارو باز میبحث رو دوباره به سمت مامان بکشم، باید آروم آروم این گره

 ی ستارِ بلوچی درآورده.مامان چطوری سر از خونه

 تقریبا هر دومون دست از غذاخوردن کشیده بودیم که فیاض گفت :

 نصف بیشتر غذای من مونده نمیخوای بخوری ؟ -

 نه من دیگه سیر شدم میل ندارم. -

 پس برم حساب کنم ؟ -

 منم میرم دستامو بشورم. -

بلند شد و همزمان با برداشتن کت و کیفش گوشیش زنگ خورد. اخم ریزی کرد و از 

 میز فاصله گرفت اما حواسم بود که تماسش رو وصل کرد و شنیدم که گفت :

 چیه آراز ؟ - 

های بهداشتی دور شد و به سمت پیشخون رفت تا حساب کنه، منم به سمت سرویس

از  هام و مرتب کردن ظاهرم وقتی برگشتم فیاض با فاصلهرفتم و بعد از شستن دست

 منتظرم ایستاده بود. درب سرویس

و فرار کنم  ها ممکنه جیم بزنممثال با خودش چی فکر کرده اینکه از راه فاضالب توالت

 ؟ نزدیکش که شدم حرص خاصی رو توی چشماش دیدم و به تندی گفت :

 آراز اومده خونه، منتظرِ منه میخواد راجع به شرکت حرف بزنه. باید بریم خونه. -

 حرکت کردیم به طرف بیرون که گفت :
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 زیاد جلوش ظاهر نمیشی ، رفتیم خونه تو سریع برو تو اتاقت استراحت کن. -

 و چپ چپ نگاهش کردم. ایستادم

حاال من زندانیتم، من دختر پریوشم که نمیتونی بهم اعتماد کنی یا بهتره بگم اصال  -

 ی خودت انگ میچسبونی ؟اعتمادی نداری، ولی چرا به خواهرزاده

 انگ نچسبوندم فقط دارم از ناموسم دفاع میکنم تا کسی چپ نگاش نکنه. -

ای خشکم کرد و ی بود که انگار برای لحظهحرفش برای من شوک چند ولتاژی و قو

 دچار برق گرفتگی شدیدی شدم.

 ناموسم !

 امروز رفتارهای خیلی عجیبی از این جونورِ مرموز دیدم !

 

 

*** 

 

 

با ورودمون به خونه آراز از روی مبل بلند شد و اول نیم نگاهی به من انداخت و بعد به 

 فیاض و لبخند محوی زد.

 فیاض دراز کرد :دستش رو به سمت 

 دیگه یواش یواش داشتم میرفتم، دیر کردین. -

 فیاض هم بهش دست داد و خشدار گفت :
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 انگار کارت خیلی مهمه. -

 آره خیلی. -

 دستاشون رو عقب کشیدن و آراز به من نگاه کرد.

 خوبی مایا ؟ خداروشکر امروز سرحال بنظر میای. -

ست ونهگفتی فیاض روانی و دیوا دیروز میچیشده تو که ت"عمال داشت بهم تیکه میزد 

 "اما حاال با هم میرین بیرون دور دور میکنین ؟

 من که معنای حرفش رو به خوبی حس کرده بودم واضح گفتم :

مجبورم دووم بیارم، زندانبانم که بهم رحم نمیکنه. خودم باید یه جوری خودمو آروم  -

 کنم.

 فیاض سریع برگشت و تیز نگاهم کرد.

 برو تو اتاقت استراحت کن، امروز خیلی خسته شدی. -

 چه اشکالی داره بیاد پیش ما ؟ من اومدم هردوتونو ببینم. -

 فیاض نگاهش کرد و سعی کرد آمرانه حرف بزنه.

ما که حرفامون در مورد شرکته، مایا کاری به این کارها نداره که الزم باشه بینمون  -

 بشینه.

واستم در مورد یه چیز دیگه هم حرف بزنم. بیا، بیا بشین غیر از اوضاع شرکت میخ -

 کنی دختر ؟مایا. چرا ایستادی نگاه می
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فیاض دوباره نگاهم کرد و قبل از نشستنِ خودش روی مبل بهم اشاره کرد جفتش 

بشینم ولی من که نمیخواستم این امتیاز بزرگ رو از دست بدم برای اینکه حرصش رو 

وی مبلی نشستم که نزدیک به آراز بود و ابروهای فیاض با حیرت در بیارم رفتم دقیقا ر

 باال پریدن.

آراز شروع کرد به حرف زدن در مورد وضعیت کار و شرکت و سفارشات الزمشون و 

ی فیاض روی من بود که با لجبازی سعی داشتم خونش سنگین و خیره تمام مدت نگاه

 ق شدم.رسید تا حدودی هم موفرو کثیف کنم و بنظر می

کردم حواسم به اطراف و ی روی میز بودم و وانمود میدر حال خوندن مجله

ش رو توی نلبعکیش میذاشت های فیاض نیست که با حرص فنجون قهوهقروچهدندون

های ریز مجله رو قیدانه داشتم خطتا صداش انعکاسی از خشمش رو بهم برسونه. بی

 میخوندم که گفت :

 ای برو تو اتاقت مایا. هنوز لباسای بیرونم تنته.اگه از بحث ما خسته -

 من مشکلی ندارم. -

 بحث ما در مورد کاره خیلی مهم نیست که اینجا نشستی. -

 به حالت دوئل خیره شدم توی چشماش و محکم گفتم :

منم میدونم در مورد کاره و با اینکه از حرفاتون سر در نمیارم اما دوست دارم اینجا  -

 .بشینم

های مبل سفت شدن ، هاش روی دستهلبهاش رو با عصبانیت و حرص جلو داد و پنجه

 فکش هم تکونی خورد و سرش رو ریز باال و پایین کرد.

 آراز لبخند کوتاهی شبیه پوزخند زد.
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خب چیکارش داری فیاض ؟ چه اشکالی داره اینجا باشه ؟ تازه من که گفتم یه کار  -

بهتون میگم. حرفام در مورد شرکت تموم شد تو چیزی دیگه هم دارم که به موقعش 

 نمیخوای بپرسی ؟

 نه جمع کن این کاغذ ماغذارو، زودتر بگو ببینم چی میخوای بگی ؟ -

 های روی میز شد و لبخند شیطونی زد.آراز مشغول جمع کردن برگه

 نوچ اینجوری که نمیشه سوپرایزه باید اول سور بدی. -

 ی ؟سوپرایزِ چی ؟ چه سور -

 آراز با شیطنت چشمکی زد.

 فعال بمون تو خماری تا بعد بهت میگم.  -

 صورتش رو به سمت من که روی مبل کناریش نشسته بودم پیچید و گفت :

 رفته بودی واسه دانشگاهت ثبت نام کنی ؟ -

 آره. -

 کدوم دانشگاهی ؟ -

 هاش دوید :صدای فیاض بلند و رسا توی صحبت

هارو بفرسته خارج، پیگیری ردی ؟ قرار بود یه سری از فرشبا شمعخانی مالقات ک -

 کردی ببینی مشکلی داشته یا نه ؟

ی میز گذاشت و با برداشتن یه پیش دستی و گالبی از ظرف هارو گوشهآراز برگه

 های روی میز ،به طعنه گفت :میوه
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 ها هم مشکلی نداشتن.آره دایی پیگیری کردم همه چی هم خوب بود بچه -

از مشتری اماراتی چه خبر دیگه نیومد واسه تمدید قرارداد ؟ میدونی کِی زنگ زده و  -

 نیومده ؟ نکنه پشیمون شده ؟

ی گالبیش رو به سمت من تعارف کرد و همزمان جواب فیاض رو هقسمتی از برش زد

 داد :

نه پشیمون نشده، همین دو سه روز پیش زنگ زد گفت باباش مُرده سفرش به تاخیر  -

 افتاده ولی با اولین پرواز خودشو میرسونه اینجا ... بردار مایا.

 تعارفش رو پس زدم.

 مرسی نوش جونتون. من میل ندارم. -

 ها.همش یه تیکه، واسه هضم غذا هم خوبه -

 نگاه انزجارآمیز فیاض جسورم کرد و برش رو برداشتم و تشکر کردم.

 ممنون. -

 کنم ؟ نوش جونت. میخوای بیشتر برات قاچ -

 نه مرسی. خودتون بخورین. -

گالبی رو که توی دهنم گذاشتم برگشتم و نگاهم با نگاه قرمز رنگ فیاض تالقی شد. 

های همیشگیم سر جای خودشون ثابت بمونن پس چرا قبل از حاال که قراره شکنجه

 شکنجه شدنم یکم اونو اذیت نکنم تا دلم خنک بشه !!

روم زد و به آراز چشم دوخت. حواسم به فکش بود  لبخندی زدم و لبخند پر خشمی به

 که موقع حرف زدنش به سختی تکون میخورد.
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 تو آخرش سوپرایزتو نگفتی ؟ -

 اگه قول میدی شام مهمونم کنی بهت میگم. -

 بینم یه امشبم تحملت میکنم.جهنم. هر روز که ریختتو می -

 نه منظورم اینجا نیست، شام همه با هم بریم بیرون. -

هاش همه سیخ و برجسته های صورت و پنجهگوش فیاض از خشم قرمز شده بود و رگ

 شده بودن.

 خورده باال داد.ابروهاش رو یکه

 همه با هم ؟ -

آره تو و مایا منم با یکی از دوستام میام. دوست دوران دانشگاهمه، البته دوست  -

 اجتماعیمه.

توی اتاق خوابت به من چه ریطی ی اجتماعی تاکید کرد. خب مثال دوست روی کلمه

داره که دوست اجتماعیت ربط داشته باشه ؟ یا فکر کردی برام مهمه که تاکید میکنی 

 ؟

بهش نگاه نکردم ، در واقع نگاهم به فیاض بود که اصال بهم توجه نداشت ولی در جواب 

 آراز گفت :

 اوکی. هماهنگ کن هر ساعتی گفتی منو مایا هم میایم. -

اومد آراز فعال قصد رفتن داره و فیاض فکر میکرد با این جمله آراز رو برای بنظر نمی

ش بود در جواب فیاض سرش رفتن بدرقه کرده ولی آراز که هنوز در حال خوردن میوه

 رو تکون داد و به سمت من برگشت.
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 نگفتی کدوم دانشگاه ثبت نام کردی ؟ -

ستم هر سوالی پرسید جواب دادم. پسر در مورد دانشگاه و ثبت نامم و اینکه چه ترمی ه

برد، برای منی که طی چند خوش مشربی بود و آدم از صحبت کردن باهاش لذت می

هایی که برام در نظر گرفته بود این همنشینی و ماه زندگی با فیاض و محدودیت

 .در مورد درس و دانشگاه و عالئقم رو دوست داشتم صحبت

تر از اون چقدر ی تحصیلیمم و مهمشد چقدر عاشق رشتهبعد از چند ماه بهم یادآوری 

م هست و دیدن مکرر های دیگهعاشق ادامه دادن درسم و قرار گرفتنم بین همکالسی

 های اجتماعی و جدید.آدم

کرد و با تمام وجود به حرفهام آراز حین حرف زدنِ من مستقیم به چشمام نگاه می

 ت براش تا جوابم رو بده.داد، نه مثل فیاض که زور داشگوش می

 حرفهام که تموم شد با لبخند گفت :

 استاد رادمهر هم توی دانشگاه شما میاد  -

 با هیجان گفتم :

 آره. تو از کجا میشناسیش ؟ -

م یه زمانی محیط زیست بود ولی خب بخاطر دایی و کارش مجبور شدم تغییر رشته -

 رشته بدم.

 مونو ادامه ندادی ؟مگه به شغلت عالقه نداشتی چرا ه -

 نیم نگاهی به فیاض کرد.
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گفتم که بخاطر دایی و پوالی دُرشتش ترجیح دادم بیام تو کار تجارت. بابا تجارتِ  -

 فرش کالس داره، به هر کی بگی شغلت اینه جلوت زانو میزنه...

 نگاهش به طرف فیاض تیره شد و آروم پرسید :

 فیاض تو خوبی ؟-

هاش حالت صورتش و نگاهشم سرخ شده عالوه بر گوش نگاهم رفت به سمت فیاض،

داد و مثل کسی که هاش رو با چه اضطراب و خشمی میون هم حرکت میبود و دست

 کرد.قرار باشه هی این پا و اون پا میبی

 چشماش منو هدف گرفتن و آروم گفت :

 خوبم. -

 

 بوجود بیاد.خواستم لجبازی کنم تا خطرات بدی برای خودم بیشتر از این نمی

صحبتی منو آراز هم که کامال دوستانه و محتاط پیش رفته بود، نمیدونم چرا این هم

گی رو میبینه که دیوونه انقدر عصبی شده که به جای منو حرفام ، عشوه گری و هرزه

 توی گذشته روانش رو تخریب کردن.

 با عذرخواهی کوچیکی بلند شدم.

 تنهاتون میذارم.ببخشید من میرم تو اتاقم.  -

 صدای پوزخند صدادار فیاض رو شنیدم که مثال داشت میگفت :

 حاال هم نشسته بودی چرا بلند شدی ،زود نیست واسه رفتن ؟ -

 آراز هم به رسم ادب بلند شد و گفت :
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 وقت مبارکی بود از همنشینیت خیلی خوشحال شدم مایا. -

 منم همینطور. -

 شب میبینمت. -

و سریع راهم رو کج کردم به طرف اتاقم و هر لحظه منتظر بودم  لبخند زورکی زدم

فیاض پشت سرم وارد بشه و با چوب و چماق و شالق به جونم بیفته اما تا موقع رفتن 

 آراز خبری ازش نشد.

روی تختم دراز کشیده بودم که در اتاق رو باز کرد و همونجا مقابل در ایستاد و با 

 :ای گفت صدای خشدار و گرفته

به موقعش خوب گوشات کر میشنا، خوبه از تو رستوران بهت گفتم رسیدیم خونه برو  -

 بچپ تو اتاقت، تو چشمِ این مرتیکه نباش.

 به سمتش برنگشتم با زمختی و حرص ادامه داد :

برگرد ببینم، واسه چی با آراز گرم گرفته بودی؟ خودم نشسته بودم انقدر زبون  -

 کردی؟می میریختی، من نبودم چیکار

 ی بحثم نداشتم، به سکوت و تنهاییم نیاز داشتم و کمی آرامش کذایی.حوصله

با توام مایا، یه کاری نکن جدی جدی قفل و زنجیرت کنم تو همین اتاق، بذار بفهمم  -

تو هم شبیه اون مادرِ کثافتت نیستی، حق نداری با هیچ مرد دیگه ای بخندی، حق 

صداتو نازک کنی و عشوه بریزی، حق نداری از جفتِ من  اینداری واسه هیچ مرد دیگه

جُم بخوری و بری جایی بشینی که حساسیت منو بیشتر کنی، میشنوی چی میگم یا 

 دادی به آراز!خودتو زدی به موش مردگی ؟ تا االن که داشتی دل و قلوه می
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 توی همون حالت دراز کش به سمتش برگشتم و توپیدم :

دادم بیشعور، داشتم در مورد درس و دانشگام حرف میزدم، تو من کِی دل و قلوه  -

 ؟اونارو میگی عشوه

تو گوه خوردی حرف زدی مگه نگفتم بیا برو تو اتاقت ! درس و دانشگاه بخوره تو  -

گرمی میکنی واسش ؟ ت کرده بود. تو چونهسرت اوسکول ، آراز با اون چشاش یه لقمه

 خواستم پاشَم دهنشو سرویس کنم.یه بند نگاش رو لبات بود ،فقط می

تو یه روانی و بدبینی تقصیر من چیه ؟ من که تو نیستم به رفتار آدما و نگاهشون  -

 ؟ شک کنم. خب داشتم حرف میزدم اونم نگام میکرد. اینکه معنیِ بدی نداره

 پا گذشت داخل اتاق و عصبانیتش بیشتر شد.

و نمیبینه که حواسمو همه ناموسم کسیام ؟ من بدبینم که چشمام جز من روانی -

 جوره بهش میدم تا کسی جرات نکنه مثل گرگ دندون تیز کنه واسش ؟

 داد زد:

ی خودم بخنده چه برسه به ام که نمیخوام زنم تو صورت خواهرزادهآره من روانی -

مردای دیگه ؟ بابات شُل و وِل بوده که مالشو سفت نگرفته تا هر کسی به ناموسش 

گیرم، من مثل بابای پفیوزت نیستم که کرده، اما من تو رو با چنگ و دندون می طمَع

مثل االغ سرشو رو بالشت مامانت میذاشت اما نفهمید زنش با مردای دیگه چه بزن و 

 بکوبی راه انداخته.

 خون توی عروقم دوید و داد زدم :

عزیزای خودتم فکر بد ای که در مورد از اتاقم گمشو برو بیرون. تو یه شکاک روانی -

 میکنی.
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ترین فکر بد میکنم چون میدونم همونایی که هیچوقت فکرشو نمیکنی میتونن سمی -

زَهر باشن، من به جنس خودم اطمینان ندارم، تو بگو برادرت، بگو بابات، مگه باالتر از 

جور ی کثیفِ بابامو دیدم ؟ من هزارویهاینم هست که خودم با چشمای خودم رابطه

 ورد از مردهای اطرافم دیدم که...م

 جیغ زدم :

ای بخدا. شو بیرون. تو روانت مشکل داره، تو دیوونهخفه شو فیاض، خفه شو برو گم -

مغز منو با این اراجیفِ کثیف بهم نریز، من مثل تو نیستم که همه رو به یه چشم نگاه 

د همه مردهارو مثل تو کنم، آدما واسه من ارزش و احترام دارن. اگه اینجوره منم بای

 وحشی و درنده و خشن ببینم.

 دستم رو روی چشمام گذاشتم و با نفرت چشمام رو به هم فشردم و گفتم :

بیشرف تو به هر کی اعتماد نداری نداشته باش به جهنم، من خو زنتم، مرض ندارم  -

 کاریا برم.بخوام دنبال این کثافت

شد. صدایی به جز نفسهامون به گوشم  فرماای توی اتاقم سکوت حکمبرای لحظه

 رسید. حس کردم کنارم ایستاده و داره نگاهم میکنه.نمی

 تر روی صورتم فشردم و گفتم :دستم رو محکم

، واقعا برات متاسفم که دیدگاهت نسبت به آدمها برو بیرون. حرفات خیلی زشتن -

ی آدمارو پریوش و تو همه و سَتار روانتو به هم ریختنانقدر کثیف و پلیده. یه پریوش

 سَتار میبینی.
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ش نگاه کردم، کمی روی تنم دستم رو از روی صورتم برداشت. به چشمای خروشیده

خم شد و قلبم با شدت ضربان گرفت. سرش رو نزدیک صورتم آورد، نزدیکه نزدیک و 

 ی کم با حرارت لب زد:توی اون فاصله

و ستار نیستن. یه کاری کن خیالم  تو یه کاری کن من بفهمم همه آدما پریوش -

 راحت باشه زنم اون چیزی نیست که در موردش فکر میکنم.

ش گذاشتم تا به عقب پسش بزنم. قلبش چه تند و کوبنده تپش دستم رو روی سینه

 ورتر از هر آتیشی بود.کرد و حرارت تنش شعلهمی

ود، انگار مسخ ی من به اون برفتن و چشمای ترسیدهچشماش توی چشمام راه می

 ترس و استرسم شدا بودم و قادر به حرف زدن نبودم.

حس کردم خیلی نرم و شبیه یه موجود نامرئی داره کم کم تنش رو روی من سایبون 

کنه، از ضعف و سکوت و ترس من استفاده کرد و دستهاش میون پنجه هام فرو می

 حرف میزد. رفتن و اونارو کنار سرم قرار داد و با نگاهش داشت باهام

مثال یه کاری کن یا چیزی بگو که آرامشی از تو به خیالِ ناآروم ذهنم رسوخ کنه و  "

 "بفهمم تو آدمِ خیانت نیستی

 م سنگین شده بود.زدم و قلبم و قفسه ی سینهنفس نفس می

 فیاض ! -

زده و با فشردن انگشتاش میون انگشتای دستام متوجه شدم که به راحتی روم خیمه

 هام هجوم آورده بود.تر کرد که لرز توی تمام اندامس رو برام قویاین ح

 سرش رو کنار گوشم آورد و پچ زد :
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 فیاض چی ؟ بگو مایا. -

 بُ... بلند شو. -

 و میخوای راه بدی ها ؟من که شوهرتم، منو تو بغلت راه ندی پس کی -

 هی...هیچکس فیاض، پاشو. -

هاش به تنم چسبیدن. هراس و انداخت و تمام اندامتنش رو محکم و سنگین روی تنم 

وحشت و دوگانگی از تمام احساسات بهم هجوم آورد و وقتی یکی از دستاش رو از توی 

م بیرون کشید و سعی کرد پتورو توی همین حالت رومون بکشه فضارو برای پنجه

 خودم و جسمم ناامن دیدم و شروع کردم به تقال زدن و پس زدنش.

 پایین، برو از تختم پایین حق نداری بهم نزدیک بشی.برو  -

پتورو روی تنمون کشید و نفسش رو کنار لبم بیرون داد. هوای تنش و نفسش با این 

 تر شدم.هام نفوذ کرد و جریگاه تنش و پتو، کامل توی ریهحبسِ عجیب، زیرِ خیمه

 برو پایین فیاض. داری حالمو بهم میزنی. -

 کنار لبم پچ زد :

 مگه من شوهرت نیستم ؟ میخوام با زنم باشم. -

 با صدای بلندی داد زدم :

آره زنتم ،اما گوه میخوری هر وقت هر بالیی دلت خواست سرم بیاری، من آدمم  -

 میفهمی، آدمم و اجازه نمیدم دوباره بهم تجاوز کنی و نابودم کنی.

لبهام نشست،  گی به چشمام زل زد و نگاهش آهسته پایین رفت و رویبا خیره

 ای از ترس از تنم عبور کرد.صاعقه
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 ی لعنتیت درد دارم.منو بیشتر از این نشکن. هنوز از اون رابطه -

هام رو رها با کمی مکث و تعلل آروم آروم دستاش رو از توی دستام عقب کشید و پنجه

تخت کرد و با پس کشیدن پتو از روی هر دومون تنِ سنگینش رو از روم برداشت و از 

 پایین رفت.

های پیش کردم، به ثانیهود رو هنوز حس میهاش که مستقیم توی دهنم بهوای نفس

گذر کردم به اینکه زیر پلِ تنش چطوری فشرده میشدم و چه فضای تنگی رو برام 

جونی دستم رو به سمت در ایجاد کرده بود، سریع نشستم و نفس عمیق کشیدم و با بی

 نشونه گرفتم.

 ون فیاض.برو بیر -

ای هم نشون نداد فقط در یه چشم به هم زدن نه تنها اتاقم چیزی نگفت و رفتار دیگه

م رو هم ترک کرد و با رفتنش باالخره نفس آرومی از رو بلکه تنِ رنج کشیده و خسته

 م بیرون دمید.سینه

 با خستگی تنم رو دوباره روی تخت دراز کردم و زیر لب گفتم :

دوباره بهم دست بزنی یا بهم تجاوز کنی ؟ اگه صبحم هر کاری  فکر کردی میذارم -

ی توی عوضی خواستی انجام دادم فقط بخاطر امنیت تنم بود نه بخاطر دلسوختن واسه

 و روانی.

 سوار ماشین کنارش نشسته بودم و نگاهم به بیرون بود.

طوری توی بعد از اون رفتارش یه کلمه هم باهاش حرف نزدم، هنوزم که یادم میاد چ

 تختم اومد و تنش رو روی تنم انداخت قلبم پایین میفته.
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بشه یا باهاش حرف  قبل از اومدنمون هر چی سوال ازم پرسید و سعی کرد بهم نزدیک

 کردم که با حرص گفت :بزنم چیزی نگفتم و فقط سرم رو باال پایین می

 وا کنم برات ؟زبونت کدوم گوری رفته که هی سر تکون میدی ؟ وا میکنی یا  -

با غیظ زل زدم توی چشماش که دستم رو گرفت و به طرف ماشینش برد و تند تند 

 هشدارهای الزمش رو داد.

اونجا که میریم چونه گرمی نمیکنی مایا خانوم، مثل االن کفر منو در نمیاری که  -

ه تو م در ننداز ، اون هر گوهی باشوسط همه برینم به هیکل آراز، منو با خواهرزاده

 حواست به کارات باشه یه وقت سوتی ندی شر بپا کنم. میفهمی چی میگم ؟

 قبل از اینکه بشینم سرم رو آروم تکون دادم، محکم گفت :

 گفتم زبونتو وا کن، بگو چشم. -

 باشه. -

 بگو چشم مایا. یه مدت بهت رو دادم پرو شدی چَشم گفتن از زبونت افتاده. -

 تند گفتم :برای اینکه از سرم وا بشه 

 باشه چشم ، چشم، چشم. -

نشستم توی ماشینش و در رو محکم به روم بست. توی مسیر هم چیزی نگفتم و سرم 

کردم ولی حواسم بود که مرتب بهم نگاه رو تکیه دادم به صندلی و بیرون رو تماشا می

 میکنه یا یه نموره قاطی میزنه.
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دستش رو به طرفم دراز کرد. نگاهم کمی بعد  گفتگفتم، اونم چیزی نمیچیزی نمی

به دستش افتاد که دستمال کاغذی رو به سمتم گرفت و بدون اینکه نگاهم کنه با 

 جدیت گفت :

 رژلبتو پاک کن. -

 چرا پاک کنم ؟ -

 چون من میگم. -

ان ؟ اگه حق ندارم پس اون همه وسیله که ریختی رو میز توالت همشون نمایشی -

 اونجارو پر کردی از وسیله آرایشی ؟ ازشون استفاده کنم چرا

 مایا پاک کن، با من بحث نکن. -

 اگه پاکش کنم تموم آرایشمو پاک میکنم. -

آرایش زیادی نداشتم فقط ریمل و خط چشم نازکی زده بودم و همین رژلب آلبالویی 

 م رو پوشش بدم.ی رنگ پریدهخواستم کمی چهرهروشنی که می

 نگاهم کرد و آروم گفت :

 فقط رژلبتو پاک کن. -

پوزخندی زدم و با عصبانیت نگاهم رو به بیرون دوختم. دوباره دستمال رو جلوم تکون 

 داد.

 بگیرش مایا، تو امروز یه ذره آرایشم نمالیده بودی انقدر زل زده بود به لبات حاال که... -

 پس دردت اینه ؟ -
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 نگاهم کرد و به تندی گفت :

غیرتم که تورو با این ظاهر ببرم اونجا که از باال تا پایین بیخب معلومه، مگه من  -

 وجبت بزنه ؟

ش دستمال رو با حرص از دستش گرفتم و آفتاب گیر ماشین رو پایین آوردم تا با آینه

 آرایشم رو پاک کنم.

به جز رژلبم تمام آرایشم رو پاک کردم و دستمال رو محکم توی صورتم کشیدم و 

 غرولند کردم.

ن همه آشغال خریده که بگه پاک کن، منو مسخره کرده، برگشتیم خونه همه رو او -

و بگو همش یادم میره اونجا زندانیم، حق آتیش میزنم تا خیالت راحت شه، منه احمق

 های اتاقمو ندارم فقط باید زجر بکشم و نگاه...استفاده از دکوری

 یک آن دستم رو گرفت و توپید : 

 تو کاخ سلطنتی زندگی میکنی ؟ ای که داریزندانی -

اون کاخ سلطنتیت واسه من حکم یه قبرو داره آقای بلوچی، اینکه فقط حق دارم  -

اونجا نفس بکشم یعنی زندان، زندانم به این اندازه تلخ و سختگیر نیست که در کنار 

 ی روحی و جسمی بشم.تحمل کردن فضاش هر روز یه جور شکنجه

ش و سرم رو دوباره روی صندلی گذاشتم و چشم بستم. با دستمال رو پرت کردم بطرف

کم شدن سرعت ماشین و توقفش سرم رو کمی به سمتش پیچیدم. فکر کردم رسیدیم 

هاش رو درک اما نه، خودش هم کالفه و خسته بود و دلیل پرخاشگری و دل دل زدن

 کردم، دستی به سرو صورتش کشید و از ماشین پیاده شد.نمی
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ای که دیدم و اینکه توی فروشگاه رفت. باز هم چشمام رو بستم تا لحظه دور شدنش رو

 در ماشین بازو بسته شد و بوی عطرش دوباره فضارو در برگرفت.

 بیا یکم آب بخور. -

 محلش نذاشتم و حتی چشمام رو باز نکردم که کفرش دراومد و عصبی و خشن گفت :

کنم بعدم برت مینجا میزنم لهت میمایا بخوای اینجوری رفتار کنی به خدا قسم ه -

گردونم خونه، چون نذاشتم با اون ریخت و قیافه بری جلوی اون توله سگ می

 خودنمایی کنی قهرت گرفته آره ؟

 با تاسف و اخم زل زدم بهش. نگاه تاسف بارم رو که دید بدتر داد زد :

 .یشتر بشهتو ببینه تا هیزی کردنش بتو خوشگلی، نمیخوام آراز آرایش کرده -

 رو هیز و کثیف میبینی.آراز هیز نیست تو مشکل روانی داری همه -

هست، هست، هست، من بهتر میشناسمش یا تو ؟ کافیه فقط چشم منو دور ببینه تو  -

 میشی براش یه طعمه !

زبون به دهن گرفتم و سعی کردم توی این مورد خیلی باهاش بحث نکنم. اصال مگه 

 ای هم داشت ؟نتیجهبحث کردن با فیاض 

ی آب معدنی رو از دستش گرفتم که دست از سرم برداره و حرکت کنه تا فقط شیشه

 ش بگذرونیم.امشب کذایی و مزخرف رو کنار خواهرزاده

 

 باالخره به رستورانی که آراز آدرس داده بود رسیدیم.
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میز آراز فیاض جلوتر از من به سمت پیشخون رفت و از پیش خدمتی که ایستاده بود 

 دوست.های اون هستیم. آقای ایرانرو پرسید اینکه ما مهمان

های شوهرم آشنا بودم که حتی فامیلیشون رو پوزخندی زدم، من چقدر خوب با فامیل

 بلد نبودم.

ی مرمری و فرش پوشیده باال ی باال، از راه پلهپیش خدمت مارو راهنمایی کرد به طبقه

دیدمش کنار دختر زیبا و جذابی نشسته بود و به ظاهر رفتیم و با یه چشم چرخوندن 

 خیلی صمیمانه حرف میزدن و میخندیدن.

 اوناها اونجان. -

 فیاض رد نگاهم رو گرفت و دیدشون.

 ای بزرگی هم کنار میزشون قرار داشت.ی شیشهپنجره

 فیاض نگاهی به اخمِ صورتم کرد و آروم راه افتاد به طرفشون و دست منو هم گرفت.

 واسه اولین بار میخوای جلوی اون آدم غریبه ظاهر شی مثل مادرمُرده ها نباش. -

 کنارش حرکت کردم و لبخندم پر از حرص و عصبانیت بود.

جلوی اون دختره چیزی در مورد ازدواجمون و زندانت حرف نمیزنیا ، آدم که نباید  -

 ن.ی زندگیشو بریزه رو داریه تا همه ازش سر در بیاردل و روده

 

 نتونستم پوزخند نزنم، نزدیکشون رسیده بودیم و فیاض آروم و خفه غرید :

 مایاااااا ! -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

524 
 

ها توجهشون همین مایا گفتن یعنی کلی خط و نشون کشیدن. کنار میز رسیدیم و بچه

 به ما جلب شد.

 آراز بلند شد و با خنده و هیجان گفت :

 ین راه دعواتون شده برگشتین خونه.بَه باالخره اومدین. کُشتین مارو. گفتم نکنه ب -

 دعوا واسه چی ؟ مگه زن و شوهر به این خوبی میتونن با هم دعوا کنن. -

این رو دختری گفت که همراهش بود و اونم بلند شد و مقابلمون ایستاد، اما حواسم بود 

که تمام نگاهش به فیاضه و انگار داره با نگاهش دعوتش میکنه شلوارش رو براش پایین 

 بکشه.

 ذره کس نمیدونست فیاض چه جونوریه، فقط من میدونستم که داشتم ذرهاحمق ! هیچ

 کردم.غرورمو کنارش نابود می

 ی اصلیش بود به طرفش برگشت و گفت :ای که تمسخر نشونهآراز با خنده

 ست پگاه خانوم حاال کم کم با باطن قضیه هم آشنا میشی.این ظاهر قضیه -

 منظورت چیه ؟ -

 ن، حاال کم کم باهاشون آشنا میشی.این زن و شوهر اعجوبه -

ی زندگیمو با اخم زل زدم بهش، بقول فیاض دلم نمیخواد خوب یا بد، کسی دل و روده

 جلوی بقیه بریزه روی داریه.

 فیاض سعی کرد فضولیش رو یه جوری بهش بفهمونه که با نیشخندی گفت :

 زنم، مارو با دوستت آشنا کن.به جای فضولی کردن تو زندگی منو  -
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اوه یادم رفت. این خانمِ زیبا پگاه جان هستن از دوستای قدیمی من که یه زمانی  -

 همکالسیم بوده.

پگاه لبخندی زد و دستش رو به طرفم دراز کرد. بهش دست دادم بعدم به فیاض دست 

 داد و نازی توی صداش ریخت و گفت :

ایی خوشتیپ و جذابی داشته باشه، ماشاهلل عجب فکرشو نمیکردم آراز یه همچین د -

 کِیسی هم تور کردیا...

 نگاهش به من بود و برای گفتن اسمم دل دل کرد که آراز راحتش کرد :

 .مایا. این الماسِ درخشان هم اسمش مایاست و داییِ خوشتیپمم شوهرشه -

عنوان همراه خودش به کرد انگار داره منو به آراز با غرور زل زد بهم ، طوری نگاهم می

 کنه و احساس فخر و غرور بهش دست داده.دیگران معرفی می

اون لحظه از نگاهش حس خوبی نگرفتم و حرفهای فیاض داشتن برام بوی واقعیت 

ی چشم دیدم دستاش گرفتن، نامحسوس خودم رو به فیاض نزدیک کردم، از گوشهمی

ه دید بهش نزدیک شدم یکه خورد هاش بلندتر و کشدار شدن، منو کمشت شده و نفس

 و سریع مچ دستم رو گرفت.

الماسِ "انگار میخواست به آراز نشون بده من مالِ اونم و کسی حق نداره منو به اسم 

 به دیگران معرفی کنه. "درخشان

پروا جلوی فیاض صندلی برام کنار فیاض پشت میز نشسته بودم، بماند که آراز خیلی بی

دش بشینم ولی من مقابل چشمای عصبیِ فیاض و مشتاقِ آراز، عقب کشید تا جفت خو

 درخواستش رو پس زدم :

 ممنون شما کنار هم بشینین منو فیاض هم اینجا میشینیم. -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

526 
 

 فیاض سریع صندلی عقب کشید تا من بشینم و خودش هم کنارم نشست.

اجازه دلیل رفتارم ربطی به فیاض نداشت، من برای شخصیت خودم ارزش قائل بودم و 

تاهل و زندگیه هر چند اجباریم کنار فیاض هستم کسی با  نمیدم تا زمانیکه در شرف

 هیزی بهم نظر کنه.

ای نیستم و آدما با هم فرق دارن، من به فیاض و به همه نشون میدم من پریوش دیگه

نما کنن ،ذهن و ساختار و تفکر قرار نیست اگه مادرم راه خطایی رفته همه منو انگشت

ی ی گندیده وجود داره و هم میوهانسانی با هم فرق داره، توی هر سبدی هم میوه هر

 تازه و نوبر.

غذاها رو سفارش دادیم، برخالف ظهر غذای گوشتی و کبابی سفارش دادم و فیاض هم 

 سفارش منو داد.

هاش رو بشمارم و با صندلیم تقریبا نزدیک خودش بود طوری که میتونستم تعداد نفس

 کرد.م برخورد میش به شونهونی شونههر تک

بابت رفتاری که با آراز داشتم انگار حس خوبی گرفته بود که هوای غذا خوردنم رو 

م رو ،ولی یه کلمه هم چیزی بهم داشت ، مثال ساالد رو کنارم میذاشت، یا قوطی نوشابه

 واسم نیست.کردم حداد و من وانمود میگفت و توی سکوت این کارهارو انجام مینمی

 دایی این پنجشنبه قراره بری کیش ؟ -

 اوهوم. -

 جدی ؟ شما هم میخواین برین کیش ؟ -

هاش های ارتودنسی روی دندوننیم نگاهی به فیاض کردم بعد هم به نیش پگاه که سیم

 ها غذا میخوره ؟بودن، چطوری با این سیم
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 آره میخوام برم. چطور مگه ؟ -

ته پنجشنبه یه پرواز کاری دارم به کیش، پس احتماال با هم آخه منم دقیقا همین هف -

 همسفر میشیم.

خیالی مشغول خوردن غذاش بود، فیاض اما با تمرکز زل زده بود به هردوشون آراز با بی

که مقابلمون نشسته بودن. لیوان آب پرتقال رو برداشت و کمی ازش خورد و سرش رو 

 کردم.یبه سمت من پیچید که داشتم بهش نگاه م

 آروم سرش رو تکون داد.

 چیه ؟ - 

 م رو باال دادم و چیزی نگفتم و دوباره مشغول خوردن غذام شدم که آراز گفت :شونه

 میگم خدایی امشب که داشتین میومدین دعوایی چیزی نکردین ؟ -

 پگاه دوباره صدای نازش رو بلند کرد :

کنن ؟ هردوشون به این نازنینی  عه آراز چرا اینجوری میگی بهشون ؟ واسه چی دعوا -

 ،چقدرم به هم میان.

هاشونو بینی قیافهتو که نمیدونی پگاه جان، فکر کنم قبل اومدن دعواشون شده نمی -

؟ اینا هرروز با هم دعوا دارن، مایا به دایی میگه زندانبان، یعنی فیاض واسش حکم یه 

 دارن ؟زندانبان رو داره. حاال گرفتی چه زندگی گل و بلبلی 

ای تونستم خودم رو خالص کنم و با خوردن غذا پرید توی گلوم ولی با تک سرفه

 نوشابه بهتر شدم. فیاض نگاهش رو از من گرفت و به آراز که گفت :

 چیه اینجوری نگام میکنی خب مگه دروغ گفتم ؟ -
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بطی داره دارم به این فکر میکنم با این حرفها قراره به کجا برسی یا مثال به تو چه ر -

 که بحث زندگی مارو پیش کشیدی ؟

 پگاه لبخند ریزی زد :

 ها، ول کنین این حرفارو، االن بحثتون میشه، بیاین از شاممون لذت ببریم.عه بچه -

 آراز با پرویی بیشتری گفت :

نه آخه من چیز بدی نگفتم، مگه غیر اینه شما دوتا یه ازدواج سوری داشتین، یا به  -

 ا نمیدونیم!هر دلیلی که م

 بس کن آراز. -

 ی آراز رو بسته نگه داره.هشدارِ خشدار فیاض هم نتونست چونه

و گل و بلبلی رو در وشوهرای عاشقپگاه غریبه نیست که، شما هم نمیخواد ادای زن -

 بیارین، وا بدین بابا ، پگاه خودیه.

 پگاه با لبخند منو فیاض رو زیر نظر گرفت و گفت :

ها میگه ؟ شما سوری ازدواج کردین ؟ وای خدایا مثل این فیلما و  داستانآراز راست  -

 که تهش به عشق و دوست داشتن ختم میشه ؟

 ش کنم.دوست داشتم بلند بشم و شال لیموییش رو دور گردنش بپیچم و خفه

 ی پر از تمسخری گفت :آراز با خنده

تم نمیشه خودش گفته بعد مو میشناسم کارش به عشق و عاشقی خنه بابا من دایی -

یه مدت قراره مایارو طالق بده ،یه تسویه حساب کوچیک با هم دارن بعد میفرستتش 

 بره پی کارش. درست میگم دایی ؟
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ی بلند فیاض از جا پروندم، نه بخاطر سرفه کردنش، شوکه بودم از حرفایی صدای سرفه

 ه.ای به من میگکه به آراز زده بعد در موردش چیزهای دیگه

جلوی پگاه حس بدی داشتم که این حرفارو در مورد منو زندگیم شنیده، با نفرت زل 

زده بودم به فیاض و حالش برام معنایی نداشت که پشت سر هم از شربتش میخورد تا 

ش رو بند بیاره، این وسط پگاه هم بلند شده بود و به جای منو آراز توی کمر سرفه

 ش بهتر بشه.فیاض میزد تا سرفه

ها های بلندش ناچارا بلند شد تا خودش رو به بیرون و سرویسفیاض بخاطر سرفه

 برسونه، پگاه با نگرانی چشماش دنبال فیاض بودن.

 ای هم افتاد.ای وای بیچاره یهو پرید تو گلوش به چه سرفه -

 برو ببین اگه کمکی چیزی میخواد به دادش برسی. -

هم از سر راهش برداره تا با من خلوت کنه. بیخود دوزاریم افتاد که قصد داره پگاه رو 

 نیست که فیاض در موردش اون حرفهارو زد.

پگاه که با کمی من من کردن به دنبال فیاض رفت حس کردم خودشو آراز از قبل با 

 هم هماهنگ کردن تا امشب چه جوری راه رو برای هم هموار کنن.

مغرورانه نگاهم کرد، یه دستش رو هم دور مثل فیاض محکم تکیه داد به صندلیش و 

 داد.ش پیچید و توی دستش دورش میقوطی نوشابه

 خب مایا خانوم حاال نوبت توعه تعریف کن. -

کارت خیلی زشت بود که اون حرفارو جلوی پگاه زدی، حاال من به درک چرا آبروی   -

 داییِ خودتو بردی ؟
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 ش رو خیلی راحت باال داد.شونه

گفتم، گفت میخواد بعد یه مدت طالقت بده، من نمیفهمم اون یه مدت کِی دروغی ن -

م که هنوز فرا قراره بیاد که ما موندیم عالف و چشم انتظار ،چند ماهه منتظر اون لحظه

 نرسیده.

 موهای تنم سیخ شدن.

 یعنی چی ؟ چی داری میگی ؟ -

رم طالق بگیری مایا، ِدایی هستی که یه چیزایی رو درک میکنم، ولی منتظهنوز زن -

کِی ؟ نه دایی تورو میخواد نه تو اونو، این زندگی چرا باید الکی کشدار بشه ؟ تمومش 

ی منّت میذارمت رو و زندانبانت رها کن. هرزمانی باشه به دیدهکن خودتو از بندِ زندان

 سرم. اما دست بجنبون...

 میفهمی چی داری میگی آراز ؟ من زنداییتم. -

 همم.آره میف -

 از عصبانیت دستام لرزیدن و توپیدم :

نه نمیفهمی اگه میفهمیدی این حرفارو نمیزدی، قباحت داره، تو نون و نمک داییتو  -

ی اون بزرگ شدی ،داری از شرکت اون نون میخوری و نمکدون میشکنی ؟ رو سفره

ری، چی با میخوری، داری با اسم و اعتبار اون مثل آدم تو شهر راه میری و احترام میخ

 خودت فکر کردی که مثل گرگ دندوناتو تیز کردی واسه زن و زندگیش ؟

 شو سرت خالی کنه.های گذشتههه زن ؟ تو واسه اون یه ابزاری که عقده -

 تو چیکار به زندگی من داری ؟ -
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من یه بار بهت کمک کردم مایا هنوزم رو قولم هستم، گفتی کمک میخوای تا ازش  -

ی همه چیز میمونم نوکرتم هستم، فقط بجنب ، سر این موضوعم بحث جدا بشی، من پا

نکن، من شرف ندارم به اون فیاضی که در موردت میگه موقتیه بعد یه مدت میزنم 

 پشتش میگم برو هری ؟

سرم انقدر داغ شده بود انگار درون یه دیگ داغ فرو رفته و صورتمم از ازدحام خون 

 ستام رو جلوی صورتم گرفتم که گفت :هام داشت منفجر میشد، دتوی رگ

میخواست سراغ زن خوشگل و جوون نره که تو چشم بقیه جولون بده، من ازت  -

خوشم اومده مایا، همون دفعه اول که یه لباس آبی تنت بود، چرا چسبیدی به دایی ؟ 

اون آدم زندگی کردن با جنس مخالفش نیست، فقط بگو چیکار کنم ؟ قرار بود ازش 

 گیری پس چیشد ؟طالق ب

 ی کیفم رو گرفت :ببلند شدم و کیفم رو برداشتم سریع دسته

 کجا میخوای بری ؟ -

 میرم دنبال فیاض ، حس میکنم بدون شوهرم پیش تو امنیتی ندارم. -

ت بری پزشک قانونی و از شوهرت شکایت کنی نمیدونستم اینکه صبحِ شب حجله -

 اسمش میشه امنیت !!

در مورد مسائل زندگیم حرف بزنی آراز . برات احترام قائلم چون  بهت اجازه نمیدم -

کنم ، اما خوشم نمیاد تا زمانیکه قرار بود بهم کمک کنی و اینو هیچوقت فراموش نمی

 ای بهم داشته باشی.توی تاهل فیاضم نگاه دیگه

رم اما واست نگرانم مایا، جوونیتو تباه نکن، به فکر آزادیت باش، من داییمو دوست دا -

 میدونم تورو نابود میکنه واسه همینم میگم تا دیر نشده ازش جداشو.
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دلت به حال من سوخته یا بخاطر خودت میگی ؟ میخوای ادعا کنی تویی که یه  -

ای و اصال منو نمیشناسی بیشتر از کسی که هر روز و شب کنارمه و باهام زندگی غریبه

م تو چرا میخوای باروت بندازی تو زندگیش رحمیکنه دلت سوخته ؟ اون روانی، اون بی

؟ تو که میخوای هم از توبره بخوری هم از آخور ،الزم نیست هوای منو داشته باشی، 

ای که واسشون دندون تیز تو داشته باش که الاقل مشتی از اون پوالی گندههوای دایی

 کردی بهت برسه.

 ت :کیفم رو با عصبانیت به عقب کشیدم که رهاش کرد و گف

بهش گفتی که رفته بودی ازش شکایت کنی چون سالمت جسمتو به خطر انداخته  -

 بود ؟

 بُراق شدم توی چشماش و تیز و خنجری گفتم :

آره بهش گفتم ولی تازگیا فهمیدم حتی اگه قاتلم باشه اما به جز خودش پیش کسی  -

 امنیت ندارم.

آراز بدم تا چشمای هیزش خواستم جواب دندون شکنی به حرفم درست نبود فقط می

 رو طرفم ببنده.

ی فیاض و هین آرومی کشیدم که با صدای همین که برگشتم فرو رفتم توی سینه

 ای گفت :دورگه

 میریم خونه مایا. -

هاش رو با خورد، انگار که داشت دندوننگاه تیزش به آراز بود و فکش سخت تکون می

 داد.قدرت روی هم فشار می
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حرکتی نکرد فقط مچ دستم رو گرفت و همراه خودش به پایین کشید هیچی نگفت، 

 ولی صدای پوزخند صدادار آراز رو شنیدم.

قبال بهش اعتماد کردم و خواستم ازش کمک بگیرم اما حاال میفهمم اشتباه کردم، 

حرفهایی که بهش زدم فقط و فقط از روی عصبانیت و بخاطر شکستن حریم منو 

د. اصال به آراز  ربطی نداشت که موضوع زندگیم رو برای یه غریبه زندگیم مقابل پگاه بو

باز کنه، حس میکنم غرورم مقابل همه شکسته و همه دارن منو بخاطر گناه مادرم و 

 کنن.ازدواج اجباریم انگشت نما می

 توی سکوت راهی بیرون شدیم و فیاض ریموت ماشین رو زد.

 اومد.ودی هم راضی بنظر میش عصبی و تلخ و غمگین بود و تا حدچهره

 در رو برام باز کرد و نشستم.

 نگاهم به درِ رستوران افتاد که پگاه دوون دوون از رستوران بیرون اومد.

فیاض اونو ندید و سریع سوار ماشین نشست و استارت زد و قبل از اینکه پگاه که تازه 

 متوجه ما شده بود به ماشین برسه ماشین رو به حرکت درآورد.

 ای نگذشت که گفت :کیفم رو روی صندلی عقب پرت کردم و چشم بستم. ثانیه

 اون حرفها مال اون ... -

 نمیخوام چیزی بشنوم. -

حرفی نزد و شاید سرش رو تکون داد و شاید با حرص و آروم به  سکوت کرد و دیگه

به کوبید و شاید از عصبانیت پا روی پدال گاز گذاشت و ماشین رو فرمون مشت می
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پرواز درآورد، نمیدونم، چون اصال نگاهش نکردم تا زمانیکه ماشین توی پارکینگ 

 عمارت توقف کرد و من سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت اتاقم دویدم.

کردم برای صدای مایا مایا گفتنش از خواب پروندم، سردرد بدی داشتم ولی حس می

ست. سریع در اتاقش رو باز کردم که فیاض مشکلی پیش اومده یا خوابش در آرامش نی

با صدای باز شدن در اونم ناگهانی از خواب پرید و وسط تخت نشست. توی تاریکی 

 رسید.های بلندش به گوشم میدیدمش و صدای نفس

خواستم به اتاقم دیده و حاال که از خواب پریده بود میمطمئن شدم خواب بد می

 برگردم. آروم به عقب برگشتم.

 تویی ؟ مایا -

 آره. -

 رسید.صداش مثل همیشه نبود، کلماتش کشدار بودن و لحنش مخمور بنظر می

 پام رو دوباره به اتاقش گذاشتم ولی جلوتر نرفتم.

 انگار کابوسات عوض شدن، تا دیروز پریوش بود حاال شد مایا! -

با نور کمی که توی اتاق منعکس میشد دیدم که دستاش رو توی صورتش کشید و 

 ت :گف

تو هم همش خواب مامانتو دیدم، اومده بود اینجا داشت تورو با خودش میبرد، -

 میخندیدی و ازم دور میشدی.

 خوای ؟یکم آب می -

 اوهوم.-
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 آباژور کنار تختش رو روشن کرد و حاال دید بهتری توی فضای اتاقش داشتم.

اونجا قرار داشت ی خاکستری بزرگی هم از توی پارچ روی میز کنج اتاق که کاناپه

لیوان آبی پر کردم و به سمتش رفتم. نگاهش کامال به صورتم بود و لیوان رو از دستم 

زش کوچیک دستش و دیدم و همینطور لرهای عرق توی صورتش رو میگرفت. دونه

 اهمیت اینجوری قرمز شده بودن.چشمایی که بخاطر یه خوابِ بی

ریشون بود و خودش رو سُرید به عقب و به کمی آب خورد و لیوان رو به دستم داد، پ

تاج تخت تکیه زد. لیوان رو دوباره سر جای خودش گذاشتم و سوالی که برای گفتنش 

 تردید داشتم رو پرسیدم :

کابوست نباید انقدر برات مهم باشه که با این وحشت از خواب بیدار شدی، به خوابت  -

 ادامه بده.

 بیرون برم. به سمت در حرکت کردم تا از اتاقش

 اگه مامانتو آزاد کنم تو میخوای باهاش بری؟ -

 برگشتم به طرفش.

 تو نگران اینی که من ترکت کنم؟ -

 

سرش رو به تاج تخت تکیه داد و چشم بست.دحرکت سیبک گلوش با عضالت 

 ش سِت کاملی بود برای این نیمه شبِ مشکوک.ی باال تنهشدهتیکه
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تا کمتر تو گوشم مزخرف بگه، اونم که جوابم رو نداد توی دلم به شیطون لعنتی کردم 

و من خودم مطمئن بودم که هیچوقت براش مهم نیستم و خواستم برگردم که دوباره 

 صدام زد:

 بیا مایا. -

شب مشکوک بنظر میاد ولی نمیدونم چرا برخالف چند روز پیش که گفتم که این نیمه

حاال ترس زیادی نداشتم و انگار پاهام توی تختم اومده بود و ازش وحشت کرده بودم 

 کشیده میشدن به طرفش.

کنار تختش ایستادم. چشماش رو باز کرد و با نگاهش به سرتا پام چشم دوخت. 

ناخودآگاه چشمای خمارش ارتعاشی توی تنم بوجود آوردن. چشمم به محتوای نارنجی 

 ای افتاد که بدون لیوان کنارش بود.رنگ شیشه

از مهمونی آراز برگشتیم متوجه بودم فیاض هرشب خودش رو به تقریبا شبی که 

مشروب وصل میکنه تا ذهنش رو آروم نگه داره، حتی یه شب پا گذاشت توی اتاقم و 

 هام نفوذ کرد.من خودمو به خواب زدم و بوی مشروبش تا عمق ریه

 چیکارم داری؟ -

 بشین. -

حاال که دقت کرده  میشدهنوز نفس نفس میزد و دمای شدیدی هم از تنش ساطع 

تر میتونستم بوی الکل و نفسهای الکلیش رو بودم روی مشروب خوردنش، واضح

م تقریبا با صورتش زیاد بود ولی پاهاش احساس کنم. انتهای تخت نشستم و فاصله

 پشت کمرم قرار داشتن چون دراز کش بودن.

 واب باشی.من فردا صبح زود پرواز دارم ممکنه زمانی که میرم تو خ -
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البد همون سفری که آراز گفته بود و پگاه برای همسفر شدن با شوهرم ازم اجازه 

میخواست و من مثل بوق وسط هر سه نشسته بودم بدون اینکه بدونم فیاض قراره بره 

 مسافرت.

 خب؟ -

و برات روشن کنم زمان ببره تا برگردم، میخوام قبل رفتنم یه چیزایی ممکنه دو هفته -

 که...

و حفظم، اینکه از خونه بیرون نرم، یا اگه خواستم همه اون چیزایی که میخوای بگی -

 برم حتما با دانیال یا یونس...

 با یونس، فقط با یونس میری و میای، من به جز اون به هیچ احدی اعتماد ندارم. -

 به طعنه گفتم :

 .خوبه الاقل توزندگیت به همین یه نفر اعتماد داری -

 و بپام که از پشت بهم خنجر نزنه.من میدونم باید به کی اعتماد کنم و کی -

ای که بین منو آراز بحث پیش حرفش هزار معنا داشت، گاهی حس میکنم اون لحظه

اومده بود فیاض مو به موی همه اون حرفارو شنیده ،بعد از اونشب نگاهش به من 

رم بی حوصله بود که هیچکس متفاوت شده بود و اعصابش حسابی داغون، و انقد

 تونست باهاش حرف بزنه.نمی

کارای دانشگات که انجام شده از شنبه هم میری سرکالسات، مراقب باش، سر وقت  -

برو سر وقتم برگرد، من همیشه از طریق یونس بهت زنگ میزنم، دوست ندارم تا زمان 

 برگشتنم کار اشتباهی کنی مایا.
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میگی رو انجام میدم، کار اشتباهی هم نمیکنم، حداقل تا کارایی که اوکی تمام این -

 زمان برگشتنت.

 سرش رو آهسته تکون داد و نگاهش روی لباس خواب سفیدم ثابت شد.

دست گذاشتم روی زانوهام تا بلند بشم که با چیزی که شنیدم دوباره سر جام ثابت 

 موندم و نگاهم بهش خیره موند.

 نجا بذاره.آراز دیگه حق نداره پاشو ای -

 ای ماتم برد و به خودم گفتم یعنی اونشب حرفای آراز رو شنیده ؟!!لحظه

 چرا ؟ -

ی منه و من دوست ندارم کسی که ازش چون اینجا عمارت منه، کاخ منه، خونه -

م بذاره که از اسرار زندگیم سر دربیاره و اونارو سوژه کنه خوشم نمیاد پاشو تو خونه

 واسه خندیدن تو عموم.

 با این حرفش کامال موافق بودم و سرم رو با تایید تکون دادم.

 اوهوم. حق با توعه. -

 میخوای بدونی سوپرایزش چی بود مارو کشید اونجا تا اون مسخره بازیارو انجام بده ؟ -

 نمیدونم چی بود. خووش که چیزی نگفت. -

بمونه ، من رسما پای ترالن تا یکی دوماه دیگه ایرانه، میخواد یه چند ماهی اینجا  -

همه رو او زندگیم کات کردم، به آراز گفتم میتونن برن عمارت بابام. نمیخوام کسی بیاد 

 اینجا تا دوباره رو اعصابمون راه برن.
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ی گفت چندان اهمیتی نداشت، اومدن ترالن هم خیلی مسئلهاینکه فیاض چی می

ونه در خصوص زندگیم و مهمی نبود چون من فهمیده بودم که حتی ترالن هم نمیت

هایی که از پسرش دیدم، تنها چیزی که فیاض بهم کمک کنه، اونم بعد از بیشعور بازی

 اومد حرف زدن آرومِ منو فیاض بود که ظاهرا از اثرات این نیمهخیلی عجیب بنظر می

 اومد.شبِ مشکوک به شمار می

 .این اولین باریه که شبیه یه زن و شوهر واقعی حرف میزنیم

اون این ازدواج رو قبول نداره، منم قبول ندارم پس نباید از این فکرهای احمقانه به 

ذهنم راه بدم. سریع بلند شدم و با دستپاچگی از افکاری که به سرم خطور کرده بود 

 گفتم :

 من میرم بخوابم. -

فت ش رو از تاج تخت گرپاهاش رو به سمتم کشید و اونارو از تخت آویزون کرد و تکیه

 ی تخت نشست.و لبه

کنه اما دوست دارم ازت یه سوال بپرسم، این چند روز نشخوار فکری داره دیوونم می -

 نه پرسیدنش میتونه آرومم کنه نه نپرسیدنش.

 تردیدگونه بهش زل زدم و ذهنم از حرفش آشفته شد.

 ه.خب اون چی هست ؟ شاید براش یه جواب درست داشته باشم تا بتونه آرومِت کن -

تاریک و جنجالی که از منتظر بودم که سوالش رو بپرسه و هر چه زودتر از این اتاق نیمه

ش به اندازه این ی برهنهاوهام سرگردون من راه گرفته بود خالص بشم. دیدن باالتنه

جنجالِ احساسی نفسگیر بود، اون یه مرد جذاب بود، یه مرد کامال جذاب با اندامی 
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کنه ولی از نظر روحی مریضه و زنی رو مجذوب خودش می سکسی و متناسب که هر

 منی که همسرشم بیشتر از هر کسی ازش وحشت دارم.

م رو برهنه تنهمستقیم و عجیب به من خیره بود، به من و لباس خوابی که نصف پایین

 مم پوششی نداشتن.نشون میداد و بازوهام و سینه

لت نگاهش از باال تا پایین رصدم کرد چشماش و رنگ نگاهش تغییر کرد، چند بار حا

 میکرد.که تاب نیاوردم و حس خطر تا حدودی گیجم 

 انگار سوالی نداری منم الکی دارم وقتمو تلف میکنم. بهتره بخوابی. -

همین که پیچیدم و قدم اول رو برداشتم مچ دستم رو گرفت و منو کشید به طرف 

م از هیجان زیاد و ای کشیدم و سینهههوا افتادم روی پاهاش و جیغ خفخودش که بی

 رفت.آدرنالینی که حاال بشدت اوج گرفته بود باال و پایین می

 ش چسبید.ی برهنهم به سینهباالتنه

دستاش تنم رو در گرفتن و نگاهش گره خورده بود توی چشمام و لبهام و حسی بدی 

 هاش کرکننده شد.به قلبم هجوم آورده بود که تپش از ترس

شمام رو بستم و آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم به آرومی باهاش حرف بزنم، چ

ایه که میتونه دندوناش رو تا ته توی گلو و اون برای من هنوز همون فیاض درنده

 گوشتم فرو کنه.

 بهتره دستاتو از دور تنم باز کنی، من باید برم تو اتاقم، تو هم راحت بگیر بخواب. -

 بری تو اتاقت چی ؟اگه من نخوام  -
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چشمام رو باز کردم و به چشمای تیره و تنگش نگاه کردم. مثل یه دریای پر تالطم 

 اومدن که قصد طوفانی شدن دارن.بنظر می

حرکت توی آغوشش موندم که با سرش رو کنار گوشم آورد، نفسم حبس شد و بی

 صدای ضعیفی پچ زد :

بیدارت کنم ولی نتونستم. تو بگو چرا ؟ چرا امشب سه بار اومدم تو اتاقت ، میخواستم  -

 نتونستم بیدارت کنم که برگردم اینجا و اونقدر مشروب بخورم تا بوی گوه بگیرم ؟

کردن و طوری با اقتدار حرف میزد که حرارت نفسهاش مستقیم به گوشم برخورد می

 صداش هم توی اون هیاهوی خشم و تاریکی گیرا و جذاب شده بود.

حسی که از این مرد دریافت می کردم ترس بود و ترس. دوست نداشتم  ولی من تنها

 بپرسم اما زبونم ناشیانه عمل کرد.

 چیکارم داشتی که میخواستی بیدارم کنی ؟ -

ی گوشم رو خیلی ضعیف بین لبهاش فشرد، قلبم به کوبش افتاد و پچ حس کردم الله

 زد :

 میخوام لمست کنم. -

 دهنم رو دوباره به سختی قورت دادم.تنم به رعشه افتاد و آب 

 تمام بدنتو. -

منتظر عکس العملم بود چون نه حرفی میزد و نه واکنشی نشون میداد، صبر کرده بود 

 ش عمل کنه.تا من این موضوع رو هضم کنم و جوابم رو بشنوه تا به خواسته

 ولی من، من نمیخوام لمسم کنی. -
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 چرا ؟ میترسی ؟ -

ت و بند دلم رو برید. یعنی دوباره میخواد گازم بگیره ؟ میخواد اون کشدار و بم شده گف

هارو روی جسم کوچیکم انجام بده ؟ نه من تحملش رو ندارم، اگه یه بازیوحشی

تونستم بخاطر بهتر شدن های سالم دنیا میی عادی و روتین بود مثل تمام رابطهرابطه

زم طلب کرده رو بهش بدم و حتی روحیاتش بهش کمک کنم و اونچیزی رو که امشب ا

نفرت رو برای ساعتی پشت دیوارهای تنم جا بذارم تا زمانی که جسمش از روی تنم 

 برداشته بشه و من به حالت قبلم برگردم ولی اینطوری نه.

افتم که مثل یه ارّه درون تنم فرو میرفت و چه یاد حرکات دردآور جسمش می

تر از هر ی زناشوییم بود و دردناکلین رابطههایی از خودش به جا گذاشت. اوزخم

ای که تا بحال در موردشون مطالعه کرده بودم. مکثم باعث شد که سخت پهلوم رابطه

 رو فشار بده.

 آمیزش.ی خشونتاینم از استارت رابطه

 ای نداری که راحت از اتاقم بیرون بری.بهتره به حرفم گوش بدی، چون راه دیگه -

 وغبار ترس و نفرت دلم رو پوشش دادن.عصبی شدم و گرد

 ش.با حرص مشتی زدم روی شونه

 تو نمیتونی مجبورم کنی لعنتی، اگه من نخوام حق نداری بهم دست بزنی. -

 م رو روی تخت انداخت و خم شد روی تنم.تا اینو گفتم یک آن خیلی سریع تنه

ی که انگشتای صورتش و بوی تنش منو یاد اولین نزدیکیمون انداختن. همون شب

 ش رو محکم درونم فرو کرد و تند تند فشار داد تا جونم رو گرفت.مردونه و کشیده



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

543 
 

کردم و با صدای خشن و چشماش رو قفل کرد توی چشمام که با ترس نگاهش می

 گیرایی گفت :

 چطوری میخوای مانعم بشی وقتی میدونی تهش به چیزی که میخوام میرسم ؟ -

 چشم بستم.نفسم رو بیرون دادم و 

 .کرد با نیشخندش مسخره

 با جیغ و گریه و داد و بیداد ؟ -

 به معنای نه سرم رو به اطراف تکون دادم.

 خب ؟ -

حق با اون بود، من راهی نداشتم به جز تسلیم در مقابل این غولی که وقتی کاری رو 

 اراده کنه حتما انجامش میده.

اختیار دستام جسمش رو روی تنم انداخت و من برجستگی اندامش رو حس کردم و بی

 م کرد. ش گذاشتم تا به عقب هولش بدم. دوباره مسخرهرو روی سینه

 اینجوری میخوای مانعم بشی مایا ؟ -

 نه. -

 چشماتو باز کن. -

همیشه و  های چشمش چین افتاده بود و اونو جسورتر ازچشمام رو باز کردم. گوشه

 تر نشون میدادن.تاببی
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نگفتی پس چطوری میخوای مانعم بشی ؟ بگو تا منم حالیت کنم حق مخالفت  -

 نداری.

 چرا ندارم، این تنِ منه. -

 ."منم"زیر پای منی و تنها مردی که براش لِنگاتو باز میکنی  -

 با حرص چشم روی هم گذاشتم که غرید :

 نبند چشماتو. -

 کردم. دوباره بهش نگاه

 بهتره باهام راه بیای من امشب باید آروم بشم. -

 تو با من آروم میشی ؟ -

 ردی از پوزخند روی لبش نشست که نفهمیدم برای چیه.

های کثیفِ مادرت از جلوی چشمام دور بهت که گفتم باید کاری کنی که تمام صحنه -

 بشن.

دیدم که ازش می هایییه دستش رو میون موهام فرو برد ولی مثل تمام خواب

نوازششون نکرد، ترسیدم اونارو بکشه و مرتب سرم رو به اطراف تکون میدادم که عصبی 

شد و موهام رو کمی کشید نه در حدی که خیلی دردم بیاد و یه دستش رو هم با فشار 

 م.کمی روی گلوم گذاشت و لبش رو چسبوند به چونه

 کنم ؟ ی اولمونو برات تکرارمیخوای دوباره رابطه -

 حس کردم از درموندگی اشکم میخواد در بیاد. چیزی نگفتم که ادامه داد :
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چیزت بهونه دارم همهی کافی از اون مادرِ بیسعی کن آرومم کنی مایا، چون به اندازه -

 که سر تو تالفی کنم پس بدون حرف باهام راه بیا.

 تکرار کنه.ی اول رو های رابطهشاید اینبار قصد نداشت وحشی بازی

با حرفهای مبهمش کمی دلم رو قرص کرده بود اما فقط کمی، باید اول ازش مطمئن 

 میشدم.

برای اینکه نشون بدم باهاش راه اومدم سرم رو با موافقت تکون دادم و بهش زل زدم. 

دستش رو از دور گلوم برنداشت و موهام رو کمی بیشتر به عقب کشید و نگاهش رو ریز 

 ، آروم گفت :ریای پرتالطم چشماش به رنگ خون شده بودو خمار کرد. د

 میخوای بگی ؟ چی -

 های ذهنتو از پریوش و ستار پاکسازی کنم؟میخوای ازم یه ربات بسازی تا آفت -

 م کنه.فشار دستش روی گلوم به آنی بیشتر شد ولی نه به اون اندازه که خفه

و تا آخر باهاش انجام خوام سکسممینمیدونم. فقط میدونم تو تنها زنی هستی که  -

 بدم.

 که دوباره روم باال بیاری ؟ -

ش رو از روی تنم برداشت اما روی لگنم نشست و هاش رو روی تخت زد و تنهپنجه

 سعی کرد لباس خوابم رو از پایین باال بیاره. دستم روی دستش نشست و نالیدم :

 صبر کن. -
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شت و خیمه زد روم و چشماش مشتاقانه بهم خیره های تنم گذادوباره دستاش رو کناره

ترین آدم ترین و محرمشدن. از ترس و هیجانی که برای انجام این رابطه با ترسناک

 زندگیم داشتم ،لکنت گرفتم :

کشی، اذینم نمیکنی که بدنم تیکه پاره و زخم بشه، گیری، موهامو نمیگازم نمی -

م نمیبیندی، فقط منو ببین، من مایا، زنت، تو کنی، چشماتناخناتو تو گوشتم فرو نمی

امشب میخوای با زنت رابطه داشته باشی، پس هر چی تو ذهنته بریز دور و فقط به این 

 لحظه فکر کن فهمیدی؟

هیچ تاییدی بهم نداد ولی چشماش گواه این تاییدیه بودن. لباسم رو باال کشید، آدمی 

ی که میدونستم به اجبار یا با نفرت یا با هر نبودم که بخاطر نشون دادن اندامم به مرد

ای اسمش شوهرمه خجالت بکشم اما چون بین منو فیاض تمام دیوارهای مزخرف دیگه

اعتماد و احساسی فرو ریخته بود اعتمادبنفسم از من گرفته میشد که با خجالت پاهام 

قبل از شروع رو جمع کردم حتی زمانی که لباس زیرم رو هم درآورد و پایین انداخت. 

هر کاری به چشمام زل زد که با خجالت سعی داشتم ببندمشون و از نگاهش گریزون 

 بشم که پچ پچ کنان گفت :

کنن تو پریوش نیستی، زنمی، تو هم چشماتو نبند، فقط اونان که به من یادآوری می -

 مایا.

م به سمت های چشمتوی این جمله هر باری که بود اشک منو درآورد و اشکم از گوشه

رحمی به هام راه گرفت و از ترس اینکه منو با مادرم اشتباه بگیره و دوباره با بیشقیقه

ور بشه چشمام رو نبستم. اشکام رو پاک نکردم، خودش رو درون تنم فشرد و تنم حمله

اشکام رو پاک کرد، نبوسیدم، نوازشم نکرد، فقط با حرفایی که کنار گوشم زمزمه 

م رو ای به رابطه و شهوت هردومون بودن کمی غریزهپردهارات بیکرد و همه اشمی
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ی لذت ی سرد و مزخرف کنار بیام و هر چند گِس مزهتکون دادن تا منم با این رابطه

خیلی ریزی رو بین اون ضربات تند و دردناک حس کنم و تا خواستم چشمای خمارم 

 رو ببندم با صدای پر هیجانی غرید :

 نبندشون. -

 ...حواسم نبود.حَ -

لَش شد روی تنم و انگشت شستش رو به چشمام کشید. نگاهش تمام مدت توی 

 ای مجبور نکنن.چشمام بود تا موج افکار پریشونش اونو به کار وحشیانه

 تو مایایی، تو زنمی، تو پریوش نیستی، این چشمای آبی مالِ مایاست، مایا، مایایِ من. -

* 

ای میشد که قادر نبود خودشو از روم برداره. چند دقیقه هنوز روی تنم افتاده بود و

مون پایان گرفته بود ولی صورتش رو توی گردنم فرو برده بود و بلند نمیشد. از رابطه

های اونم برام م خارج میشدن. نفسشمار از سینههام بلند و بیخستگی زیاد نفس

 ملموس بودن و به پوستم میخوردن.

ش زیر کمرم مچاله لباس خوابم رو کامل درنیاورده بود و پارچهآروم روی کمرش زدم. 

 کرد.شده و اذیتم می

 بلند شو فیاض. -

 حرف بلند شد و حتی نگاهمم نکرد.بی

ی از تخت پایین رفت و برگشت بهم خیره شد، نگاهش نگاهی نبود که من چند دقیقه

 تاب کنن.دیدم، حس کردم میخوان مثل یه مارِ کبری بهم زهر پرپیش می
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 بلند شو برو تو اتاقت، دستتم به جایی نزن که نجس بشه. -

 انگار توی قلبم یه جرقه از انفجار رخ داد.

سرم پر از هوا شد و با گیجی نگاهش کردم. تمام مدت توی رابطه خودش رو نگه داشت 

 تا با موفقیت به انتهاش برسه ولی حاال که تموم شد...

دید که چطوری نابودم کرده، لباس خوابم رو از و نمیبه سمت حموم رفت و انگار من

ای که کمی روی شکمم پایین کشیدم و بلند شدم، من احتیاج داشتم بعد از اون رابطه

آمیز و بهتر از قبل پیش رفته و حس بهتری نسبت به انجامش پیدا کردیم رفتار توهین

 زشتش روباهام عوض کنه و تغییر کنه اما نشد.

ن و بغل کردن نداشتم، انتظار تشکر نداشتم ولی توقعم نداشتم به این انتظار بوسید

 م کنه.ذرهصراحت چیزی بگه که مثل بمب اتمی ذره

. درسته صدای عوق زدن راه افتادم به سمت اتاقی که صدایی در جا نگهم داشت

 خودشه،اون لعنتی بعد از رفتن من باال آورد.

سپری شد. تمام مدت به مایا فکر کرد ، به مایا و تمام این سیزده روز مثل جهنم برایش 

اش شد که شبیه ی آخری که قبل از رفتن به فرودگاه به اتاقش رفته بود و خیرهلحظه

 جنین معصومی روی تختش خوابیده و زیر چشمانش قرمزی از ردِ اشکهایش مانده بود.

ی د، خم شد و بوسهی زیبا و غرق خوابش تاب بیاورنتوانست در مقابل معصومیتِ چهره

 اش زد.عمیقی روی پیشانی

مایا تکان ریزی خورد و توی خواب لبخند زد، شاید لبخند خوابآلودش برایش این معنا 

را داشت که حتما دوباره به خواب او راه پیدا کرده و متوجه شده که بوسیدتش. به 
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 جسم کوچکش خیره شد، جسمی که دیشب با سخاوت بهش هدیه کرده و برایش

 سنگ تمام گذاشته بود ولی با بدترین جمله دلش را شکست.

اش را، انگار هم دست خودش نبود، دوست نداشت نه شادی دخترک را ببیند و نه غصه

باری بود روی دلش و هم قادر بود با آن جسم نحیف و کوچکش باری از روی دوشش 

 بردارد.

یا مستقر شده و به مایا و در اتاقش چرخی زد ،سیزده روز بود که توی هتل کالیفرن

 کرد.زندگیشان فکر می

 هایی هم داشت.زندگی در کنار مایا هر چقدر تلخ اما شیرینی

ی او برخالف مادرش ذات پاک و مهربانی داشت و مطمئن بود که خصلتش را از خانواده

اش به ارث برده ولی دوباره نظرش را تصحیح کرد ،آنها هم مهربان و دلسوز پدری

و  دادند مایای پاک و معصوم کنار مادرِ عفریتهد وگرنه هیچوقت اجازه نمینبودن

 اش زندگی کند.شیطانی

 یاد پریوش افتاد و قرار کارهایی که به بکتاش سپرده بود.

ی بکتاش را گرفت و توی تراس اتاقش ایستاد. وقتی بکتاش جواب داد آرام و شماره

 شمرده گفت :

 ادی رو برام بفرست، بهم بگو اوضاع اونجا چطوره ؟لیست کارهایی که انجام د -

 همه چیز خوبه آقا، فقط آراز خان.. -

 با شنیدن اسم آراز اخمی کرد.

 آراز چی ؟ -
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 متوجه شده که شما کیش نرفتین امروز اومده بود دفترم تا در مورد شما بپرسه. -

 قرارهاش باشه.دایورتش کن تو حاشیه، خیلی مهم نیست، فقط حواست به کاراش و  -

حواسم هست، خودشم کوتاهی نکرده، تمام تمرکزش روی کارهای شرکت و  -

 های مهمه.های کاریش با آدممالقات

 اوهوم خوبه. -

به باغ بزرگی که فضای بیرون هتل را پوشیده و چشم انداز زیبایی از خودش به نمایش 

شلوارش فرو برده گذاشته بود خیره شد و با ژست شیکی که یک دستش را در جیب 

 داد.اش با بکتاش گوش میبود و به مکالمه

دید و نمای اگر مایا اینجا بود و او را پوشیده در این کت و شلوار برند و شیک می

 زیبایی که از خودش در این تراس دلباز ساخته بود، امکان داشت دلش برایش بلرزد ؟

 د آمده ؟اصال مایا بعد از آن رابطه، احساسی درون دلش بوجو

 به خودش گفت:

 گیریم که بوجود اومده چه فرقی به حال من داره؟ "

زند، دانست یک پایش لنگ میکه میخیلی ابلهانه این جمله را تصور کرد در حالی

کشید تا با دیدنش یک جایی از ها او را به طرف اتاق مایا میشبهمان پایی که نیمه

 اش آرام بگیرد.سینه

کرد به سمت مایا کشیده شود و از او چیزهایی دست را وادار می همان پایی که او

ها دست توانست به آننیافتنی طلب کند، چیزهایی که فقط خودش مالکش بود و می

 بزند و لمسشان کند.
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دلش دوباره به تکاپو افتاد، انگار وجودش برای لمس آنها بیمارگونه نبض گرفت ولی 

اش با او ادامه های پی در پیتوحش انگیزش به رابطهفهمیده بود که اگر با رفتارهای 

کند، آمده بود به کالیفرنیا تا با دکتر اتابک شک آسیب جدی به او وارد میدهد بی

 درمورد شرایطش حرف بزند و در مورد آمدنش به هیچکس حتی به آراز هم نگفته بود.

های مکرر م و اکرانی سینمایی از فیلمثال گوش سپرده بود به وکیل ولی سرش پرده

هارا پس بزند کرد. چشم بست و سعی کرد تمام آنهای خودش و مایا را پلی میصحنه

 شد پرسید :و با فکی که روی هم فشرده می

 کار کردی ؟برای پریوش چی -

کارهارو پیش بردم، گفتی آسته انجامشون بدم تا برگردی،چون  فعال مراحل اولیه -

باشه که خودت تو عمارت نباشی، یه سری از کارهاشو انجام  نمیخوای آزادیش زمانی

ها و امضاها مونده که گذاشتم نامهدادم، مراحل قانونیش تقریبا طی شده فقط رضایت

 زمانی که خودت برگشتی تا با مدیریت خودت کاملشون کنم.

 در مورد چیزایی که گفتم باهاش حرف زدی ؟ -

ده ، تعهد داده جایی که دخترش هست هیچوقت بله حرف زدم، برگه رو هم امضا ز -

 پاشو نذاره.

 خوبه، دیشب پیام زدی گفتی مایا بهت زنگ زده ؟ -

زنگ زد تا در مورد شرایط مامانش بدونه، اصرار هم داشت از تماسش چیزی به شما  -

 م بود که اطالع بدم.نگم ولی خب من وظیفه

 چی گفت ؟ -
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شد لذتی عمیق در چیزی که به مایا مربوط میخودش هم نفهمید چرا با شنیدن هر 

 شود.تنش جاری می

ترین چیزی بود کرد و این شیریناش رخنه میمایای چموش داشت کم کم به زندگی

 که توی آن دقایق به ذهنش خطور کرد.

گفت وضعیت مامانم چطوره و کِی آزاد میشه، منم گفتم تا اومدن شما دست  -

 جام دادم فقط منتظر کسب اجازه از شما هستم.داشتم همه کارهارو اننگه

 در مورد من چیزی نپرسید ؟ -

 نه، فقط گفت کِی برمیگردین، که احتماال پرسیدنش بخاطر آزادی مادرشه. -

داد، مثال فکر میکرد طی این مدت پوزخندی زد و چشم بست. چرا خودش را آزار می

ال خودش تغییری توی احساساتش دوری و تماس نگرفتن با مایا و یا رها کردنش به ح

 شد ؟ ایجاد میشد و مایا دلتنگش می

 حاال که بکتاش ناامیدش کرده بود با حرص گفت :

 ی منو نگیری آزادش نمیکنی.پس جواب خوبی بهش دادی که گفتی تا اجازه -

 

بکتاش چیزی نگفت ولی پیدا بود که از تعریف او خوشش آمده، تماس را به اتمام 

 ت :رساند و گف

شرح جرئیات اصلی رو برام بفرست ، اگه اتفاقی افتاد یا دوباره مایا بهت زنگ زد  -

 سریع بهم خبر بده.
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 تماس را قطع کرد و با حرص گوشی را روی میز انداخت و نفس عمیقی کشید.

 حوصلگیِ تمام دقایق حضور او را تحمل می کرد.منتظر آمدن دکتر بود و با بی

آدم فرصت طلب و وراج بود که داشت بیخودی وقتش را تلف از نظر او دکترش یک 

کرد. روزی که جریان زندگی و رفتارهای خودش را در رابطه با مایا به او گفته بود می

 دکتر به او برچسب بیماری روانی زد.

کند و اش را درمان نکند به مراتب عود میو به او گفته بود اگر بیماری "سادیسم"

 ی وحشیانه تری به او تحمیل شود. ممکن است رفتارها

تر و یا هایی که بیماریشان مشابه او بود حاال کمی آرامبرایش فیلم گذاشت و از تمام آدم

 کمی شدت گرفته لرز به تنش انداخت، با نفرت بلند شد و رو به دکتر غرید :

اتِ من روانی نیستم میفهمی ؟ منو از اون سرِ دنیا کشوندی اینجا که این چرندی -

و بگی من سادیسم دارم ؟ اصال مدل من اینه، دوست دارم و تو ذهنم فرو کنیمزخرف

زنمو تحقیر کنم، بشکنمش، صدای جیغش که داره درد میکشه تو گوشم بپیچه، دلم 

و تو چشماش حس کنم، لرزش و وحشتمیخواد وقتی ازش میخوام با هم باشیم ترس

ای و بهم ترجیح بده که هیچوقت نتونه مرد دیگهو ببینم، میخوام انقدر ازم بترسه تنش

 یا بهم خیانت کنه.

 دکتر فقط به او چشم دوخت تا عصبانیتش کمی فروکش کند.

ی اول دانست در وهلهتر از شرایط اورا مالقات کرده و میمشابه این بیمار و حتی سخت

 دهند.هر کدام چه واکنشی نشان می
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هایش یک چیزی به او ثابت شده شود، میان حرفخواست از درِ دوستی وارد عمل می

بود که حس کرد او با وجود نفرتش، به مایا تعصب دارد و از اینکه همسرش به او 

 داد.خیانت کند و روزی با مرد دیگری باشد این فکر آزارش می

 اش را جدی بگیرد.اجازه داد از دفترش برود و با خودش خلوت کند تا بیماری

ی دکتر شواهد بیشتری به او نشان داد و سردرگمش کرد تا به او توی مالقات بعد

بفهماند واقعا مریض است و نیاز به درمان دارد. سرش را میان دستانش گرفت و به 

 تصاویر روی مانیتور زل زد و تنها یک چیز گفت :

 ش بدم که خودم آروم بشم اما االن واقعاقبال آورده بودمش تا عذابش بدم، تا شکنجه -

کنه یا درد کنم اونم شبیه خودمه، وقتی گریه میدلم نمیخواد اذیتش کنم، حس می

 کشم.کشه خودمم درد میمی

 دکتر لبخندی زد.

 داری درگیرش میشی فیاض.  -

 واکنشش به حرف دکتر پوزخند بود.

گناهه و مامانش یه آشغال به تمام اصال اینطور نیست. فقط فهمیدم اون دختره بی -

 معناست.

ی اولت چه برخوردی ولی تو اینارو با رفتارت نشون دادی نه حرفات، گفتی تو رابطه -

 ی دوم به مراتب اونا کمرنگ شدن.باهاش داشتی اما تو رابطه

 چون چشماشو نبسته بود و من متوجه بودم اون زنِ خودمه. -
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پس نباید ش بدی، ت تا شکنجهولی تو االن گفتی همون زن رو آورده بودی تو خونه -

 کنی یه جای کار میلنگه ؟ن یا باز !! فکر نمیبرات مهم باشه چشماش بسته

 پوفی کشید و با سردرگمی بیشتری سرش را میان دستانش فشرد.

م ازم دفاع کرد، بهش گفت اگه من قاتلشم ولی بازم کنار خودم مایا جلوی خواهرزاده -

ستم اذیتش کنم وقتی تنها خودم مامن امنیت داره، با این وجود ظالمانه بود که میخوا

 امنیتشم.

کرد آنها را پیدا ش نگاه کرد. باید کمکش میشدههای گمدکتر متفکرانه به او و پازل

 کند و کنار هم بچیند.

 تو فکر میکنی احساس مایا بهت تغییر کرده ؟ -

جوری  نه، مایا هیچوقت به من احساسی نداشته که حاال تغییر کنه، من هر بار یه -

 دلشو میشکنم ، از من وحشت داره، حتی از خوابای خوبی که ازم میبینه میترسه.

 و به خودش گفت :

 کدوم خوابا ؟ همونا که خودم هر شب میرم باال سرش و میبوسمش ؟ -

ترین مسئله توی خب ترسش بخاطر رفتار توعه، تو تنش رو شکنجه دادی، مهم -

ن هست که تو با رفتارت دیوارهای اونو سست ی جنسی بینشوزندگی زناشویی رابطه

کردی و مایا نمیتونه بهت اعتماد کنه. تا حاال به این فکر کردی اگه ببوسیش، اگه 

نوازشش کنی یا تنش رو با احساسی به جز نفرت و عذاب لمس کنی چه لذتی به همراه 

تم به یه ت فشار بدی و با این کار خودداره ؟ تا حاال سعی کردی سرش رو به سینه

آرامش مطلوب برسی ؟ سعی کردی حرفاشو بشنوی یا باهاش دردودل کنی ؟ سعی 
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هایی از عشقبازی بین خودتو زنت رو بارها و بارها توی ذهنت بسازی که کردی صحنه

 کنی ؟ در اولین فرصت اونارو باهاش تجربه

رسید ستوه می ها بهمحکم سرش را به معنای نه به اطراف تکان داد. داشت از این سوال

 ریختند.و اعصابش را بهم می

و قید این سفر و شنیدن  خواست از آنجا بیرون برود یا کال به عمارتش برگردددلش می

خواست که با حرفهای تکراری دکتر را بزند. اصال دلش دخترکِ زبان درازش را می

 لباس خوابِ شل و ولِ توی تنش جلویش رژه برود و گارد بگیرد.

ان که هر دو طرف بهش احتیاج دارن، هر کار عاطفی و احساسی اینا چیزاییفیاض  -

تر میکنه، باعث میشه هر دو طرف از اون که بین طرفین انجام بشه اونارو بهم نزدیک

های مردی احساس شکل گرفته به آرامش واقعی برسن، قلب یه زن در مقابل عاشقانه

تو میگی مایا ازت متنفره ولی من میگم که احساسش رو به پاش میریزه خیلی ضعیفه، 

 کافیه بهش نشون بدی چقدر برات ارزش داره...

 اون واسه من ارزشی نداره. -

همین دختری که میگی بشدت ازت متنفره کافیه فقط بهت دل ببنده اونوقت  -

میبینی همون قلبی که من امروز بهش گفتم ضعیف، چقدر با قدرت پای عشقی که 

 کنه.ه و ازش مراقبت میواردش شده میجنگ

 واسه همین میگی درمانت رو ادامه بده تا رفتارمو باهاش عوض کنم ؟ -

فیاض کامال مشخصه تو درگیر مایا شدی، تو اون پسری نیستی که برای بار اول در  -

تر شده اما خداروشکر ذهنت و دیدگاهت ها حرف زدی، بیماری تو پیشرفتهمورد زن

ه تو با مایا رابطه داشتی یعنی یه قدم محکم که میتونه به خیلی تغییر کرده، اینک
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درمانت خیلی کمک کنه، لمس کردن تنِ زنت تونسته برات یه منبع آرامش باشه که 

 .هر وقت بخوای اون آرامش رو دوباره ازش دریافت کنی

ولی من هر دوبارو باال آوردم پس نمیشه ثابت کرد دیدگاهم عوض شده، من فقط  -

توی تنمه، واال هیچ لذت و ارامشی  ِ اشباع شدهخلیه میکنم، از هر چی سمخودمو ت

 انگیزه مثل مادرش با چاشنی کمتر. ازش دریافت نکردم، اون یه زن نفرت

 دکتر از پشت میز بلند شد.

آه فیاض تو داری خودت رو گول میزنی پسر، من حاضرم قسم بخورم تو همین االنم  -

ف و زیبا حسابی تنگ شده ولی بخاطر سفارشات من دلت برای اون موجود ظری

 نتونستی صداشو بشنوی.

مستاصالنه به دکتر خیره شد و با همان بیچارگی به مبل تکیه زد. نفهمید چه چیزی به 

 او گفته که برداشتش نسبت به زندگیشان انقدر خوشبینانه بود.

، شاید احساس آیددانست که هیچوقت عالقه ای بینشان پیش نمیتنها خودش می

ش بدهد ی قبل از او بیزار نبود تا شکنجهکرد و دیگر به اندازهنفرتش به مایا تغییر می

شد، چون در قاموس او همچین چیزی جایی نداشت ،به قول آراز ولی به او دلبسته نمی

 او آدمِ زندگی کردن با جنس مخالف نبود.

را از همان اول برایش ویران  های زندگیشک و تردیدش نسبت به اطرافیانش پایه

داد که مایا به ی پیشرفت بیشتر نخواهند داد ولی اجازه هم نمیکردند و به او اجازهمی

 جز خودش با مرد دیگری باشد، چون حتی فکر کردن به این موضوع او را دیوانه میکرد.

آن داد و ی سومی که با دکتر داشت و با صدای در از افکارش بیرون آمد ، بعد از جلسه

بیدادها و صداهای بلندی که از خودش در اتاق دکتر به نمایش گذاشته بود دیگر دلش 
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خواست دوباره با او حرف بزند و تصمیمش برای برگشتن به ایران قطعی بود که نمی

دکتر دیشب به او زنگ زد و متقاعدش کرد برای حرف زدن بیشتر و در نتیجه 

 برگشتنش را به تعویق انداخت.

 

**** 

 

 

شاهدخت پاشو بیا دیگه، بیا یکم برقصیم، مگه نمیگی تو هم شمالی هستی خب بیا با  -

 من یه دور بزن حال بیایم.

دستشو کشیدم تا هیکل تپلش رو از روی صندلی تکون بده و بیاد با من برقصه، امروز 

و ی داغونم رو سرخواستم با همین کارهای ریز و کوچیک روحیهکالس نداشتم و می

 سامون بدم که شاهدختم برام طاقچه باال گذاشته بود و میگفت :

ی من نه به تو که راحت میتونی تو حسش نیست مایا جان. نه به نگرانی و دلشوره -

 ست آقا باهات حرف نزده میفهمی اینا یعنی چی؟این اوضاع برقصی،دو هفته

ال که نیست من دارم خب به پشمای سگِ چوپون که زنگ نزده، مگه واسم مهمه، حا -

عشق میکنم امیدوارم هر جا هست همونجا بمونه ، امیدوارم دیگه برنگرده به این خونه 

 تا منم مثل آدم زندگی کنم...

 شاهدخت با تعجب توی صورتش زد.

ها، چطور میتونی بدون شوهرت عه وا، زبونتو گاز بگیر دختر، اون طفلک شوهرته -

 زندگی کنی ؟
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دادم و شمالی که به جای فریدون فروغی گذاشته بودم تکون میخودم رو با آهنگ 

 گفتم :

شوهری که دوزار واسه من ارزش قائل نیست گور به گورم بشه اهمیتی نداره، اون یه  -

عوضیه شاهدخت، منم تازه دارم یه نفس راحت میکشم، تو هم اگه نمیخوای برقصی 

ب نکن، بذار حاال که نیست یه نرقص فقط با حرف زدن در مورد اون خوشیِ منو خرا

 دور روز نفسمو چاق کنم.

 ش رو سرزنش کنه.چپ چپ نگاهم کرد، مثل مادری که میخواد بچه 

ناخودآگاه یاد مامانم افتادم، وقتایی که بهم چشم غره میرفت و دلم ضعف میرفت برای 

م سینهشدن، قلبم پر شد و نتونستم این درد بزرگ رو توی چشماش که ریز و خمار می

ی تپل و گوشتی شاهدخت رو ی پروتزی مامان گونهطاقت بیارم که به جای گونه

 ش به لبخند تبدیل شد و گفت :بوسیدم. چشم غره

 مایا دورت بگردم بیا برو بهش زنگ بزن ،شاید منتظره تو بهش زنگ بزنی. -

 و بشنوم.رو تموم کن ، خوشم نمیاد حتی اسمش عمرا، یا برقص باهام یا بحث فیاض -

 مایااون شوهرته. -

 هر خری میخواد باشه. -

پناه به خدا، بابا یه زنگ بزن ببین چرا بهت زنگ نمیزنه، من میگم نکنه رفته دنبال  -

 کاری چیزی که تورو از خودش جدا کنه، هی وای، خدا نکنه.

 شاهدخت ؟ -

 م شد.مکث کرد و خیره
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،رفته دنبال کارهاش، زنگ زدن یا فیاض به من گفته دو هفته تو کیش کار داره  -

نزدنش واسه منم مهم نیست ، شاید شعورش رسیده و خودش عمدی زنگ نمیزنه تا 

 رو تالفی کنه.من یه ذره نفس راحت بکشم که وقتی برگشت همه

 متعجب و یکه خورده نگاهم کرد و دهنش کمی باز موند.

رفتارش عوض شده، تو تا حاال و تالفی کنه دختر ؟ اون بیچاره نسبت به تو و چیچی -

 اینارو نفهمیدی ؟

چشمام رو ریز کردم و به سمت پخش صوتی رفتم و ولوم آهنگ رو پایین آوردم و گفتم 

: 

 و باید بفهمم ؟چی -

 اینکه رفتار آقا نسبت بهت تغییر کرده ؟ -

هه تغییر کرده ؟ از چه نظر میگی شاهدخت ؟ از نظر خودت میگی که خیلی  -

ی قبل من زندگی کردی یا از نظر من ؟ اگه نظر منو میخوای تو پنج دههببخشیدا 

 کسی که به من میگه نجس هیچ تغییری نکرده.

روم نبود بهش بگم وقتی بهم گفت چشماتو نبند تا من تورو به جای مامانت اشتباه 

نگیرم چقدر سوختم و خاکستر شدم، تو زنی ، مثل خودمی و میدونی وقتی شوهرت 

هایی که برای اون در نظر گرفته یا به جای دیگری تصور کنه و یا شکنجه جسمت رو

هایی که قرار بوده از جسم اون دریافت کنه رو روی تنت پیاده کنه چقدر درد داره لذت

 شاهدخت!

هایی که به روحِ تنم زده من شاید هر توهینی رو از فیاض فراموش کنم اما این لطمه

 میشه رو نه.
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م از یاد ببرم یه روزی توی قالب مامان براش نقش بازی کردم و برای هیچوقت نمیتون

 اون حکم بدل پریوش رو داشتم.

تا خواست چیزی بگه دستم رو مقابلش باال بردم تا ادامه نده و صدای آهنگ رو دوباره 

 زیاد کردم. به سمتش رفتم و گفتم :

ای هست که از پسِ ن به اندازهی اون آقای اوسکولتو نخور، اوپاشو قِر بده انقدرم غصه -

 خودش بر بیاد.

من نگرانم مایا، آخه با هممون حرف میزنه به همه زنگ میزنه سراغتو هم میگیره اما  -

با خودت حرف نمیزنه، من که میدونم بینتون یه چیزایی عوض شده ولی چرا داره 

 .دوری میکنه خدا میدونه

 و، بیا برقصیم یخورده شاد شیم.ی روانی رکون لقش ، ولش کن اون مرتیکه -

منو شاهدخت کمی رقصیدیم، فارغ از تمام مشکالتم سروصدایی راه انداخته بودم توی 

عمارت که صدا به صدا نمیرسید، جیغ میزدم، شادی میکردم و با صدای بلند 

میخندیدم و شاهدخت رو هم مجبور میکردم همپای خودم برقصه و شاد باشه و با 

های نابی که ازش غارت رفته بود و همه با تلخی ده تا دخترونگیصدای بلندی بخن

 گذشتن زنده بشن.

وقفه این کارهارو تکرار کردیم که شاهدخت کم آورد و با خستگی حدود چند دقیقه بی

 و نفس زنان صندلی کنار کشید و گفت :

 من دیگه نمیتونم. پاهام نمیکشن مایا. -

ه شاهدخت یهویی بلند شد و خواست با سرعت ولی من مکث نکردم، ادامه میدادم ک

 بیرون بره که جلوش رو گرفتم.
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 چی شده ؟ -

 صورت اونم مثل خودم عرق کرده بود و نفس نفس میزد.

 تلفن داره زنگ میخوره. -

 بخاطر خستگیش کوتاه اومدم و گفتم :

 تو بشین خودم میرم. -

یقی که توی عمارت پیچیده سریع رفتم تلفن رو برداشتم، نمیدونم از صدای بلند موس

الو، "بود صدای فرد پشت خط به گوشم نمیرسید یا اون حرفی نمیزد که هر چی گفتم 

 صدایی به گوشم نرسید و تلفن رو سرجاش گذاشتم. "الو

از دانشگاه که بیرون رفتم ماشینی جلوی پام ایستاد، با دیدن آراز دهنم از تعجب وا 

 : اراده اخمی کردم و گفتمموند. بی

 نگو که دلیل محکمی واسه اومدنت داشتی ؟ -

 دارم. بیا بشین تا یونس نیومده. -

 موقع جلوی دانشگاه بود.یونس هنوز نیومده ؟ همیشه این

 نمیتونم ، کارتو بگو ببینم چی میگی،من باید اینجا بمونم تا یونس بیاد. -

 چون زندانبانت برات تعیین کرده ؟ -

 از ؟برای چی اومدی اینجا آر -

 و به دایی گفتی ؟تو اون حرفایی که بهت گفتم -

 شوکه شدم.
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ت چی گفته ؟ خب معلومه که نه، فکر میکنی انقدر احمقم که بهش بگم خواهرزاده -

 کنه.ندازتت بیرون، ریشه فامیلیشو هم باهات قطع میغیر از اینکه از شرکتش می

 نیشخندی زد.

 ایه.خوبه که فهمیدی چه دیوونه -

خواست و ایه نگفتم ،واال االن باید عذرتو میمنم بخاطر اینکه میدونستم چه دیوونه -

 کرد.بیرونت می

چشماش رو تیز کرد و اخم غلیظی توی صورتش نشوند. در ماشین رو از داخل باز کرد 

 و اشاره زد که بشینم.

 بشین کارت دارم. -

م یا نه باید بگم نگفتم، پس اگه واسه اینا اومدی که بپرسی من به فیاض چیزی گفت -

 خیالت راحت باشه.

 فیاض کیش نرفته، تو میدونی کجاست ؟ -

از سوالش یکه خوردم و باگیجی نگاهش کردم. یعنی چی ؟ پس کجا رفته ؟ مگه نگفته 

 بود میره کیش ؟

با نگاه ماتم و اخمی که توی پیشونیم نشسته بود آراز رو متوجه کرد که من از چیزی 

 خبر ندارم.

پس تو هم خبر نداری کجاست ! رفتم پیش وکیلش اونم نمیگه کجا رفته، اومدم  -

 پیش تو گفتم شاید خبر داشته باشی.

 یعنی چه نرفته کیش ؟ -
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لبش رو کج کرد و دستی که پشت صندلی نگه داشت بود رو به عالمت نمیدونم تکونی 

 داد.

 بهت نگفته کجا میره ؟ -

شب از شما شنیدم، شب قبل پروازشم بهم خبر داد که نه ،فقط همون چیزایی که اون -

 فردا میره.

 متفکرانه بهم زل زد و با نفسی که پر صدا بیرون داد پرسید :

پس چطوری با یه همچین مردی زندگی میکنی که حتی نگفته کجا میره یا چیکار  -

 میکنه ؟

 ببین آراز... -

 دستش رو از پشت صندلی برداشت و سریع مقابلم گرفت.

تو ببین مایا، من دائیمو خیلی دوست دارم، اصال نمیگم اون آدم بدیه یا مشکل  -

ی تو ی اونم واسه آیندهنگرانشم که دربدر دنبالش میگردم، به اندازه خاصی داره، االنم

نگرانم ، دایی مریضه ،مشکل داره، خودتم اینو فهمیدی، پس بهت گوشزد میکنم باهاش 

 بیاره، نمیتونی زندگیتو...نمون، ممکنه بالیی سرت 

من همه اینارو میدونم آراز، ممنون که بفکرمی، اما فعال صبر کردم تا خودش برگرده  -

 بعد در موردش مفصل باهاش حرف بزنم.

 فیاض کتکت میزنه ؟ -

 نه اصال. -

 با تعجب ابروهاش رو باال داد.
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 روز رفتی پزشک قانونی ؟پس چرا اون -

 محکم و تغیرآمیز گفتم :سرم رو کمی خم کردم و 

کنم به تو ربطی داشته باشه پرسی، فکر نمیچندباره داری در این مورد ازم سوال می -

 داره ؟

ای که بود به هم خیره شدیم تا ای برافروخته از هر شعلهبرای چند ثانیه هر دو با چهره

و از ماشینش  غضبناکم رو ازش گرفتماینکه بوق ماشین یونس منو به خودم آورد و نگاه

 دور شدم.

یونس از ماشین پیاده شد و نگاه تندی به ماشین آراز انداخت و بدون حرفی در رو برام 

ی سمت باز کرد تا بشینم، همین که در رو بست به طرف ماشین آراز رفت و کنار پنجره

 آراز ایستاد و با هم کمی حرف زدن و دوباره برگشت به طرف ماشین خودش.

ای به ذهنم خورد که شباهت کوچیکی به آراز هم داشت، یهو جرقهی جدیش چهره

 های پدرش !یونس عموی آرازه و شاید هم یکی از پسرعمو

پشت رل نشست و سریع به گوشیش چنگ زد ، حدس زدم میخواد گزارش اومدن آراز 

 رو به فیاض بده.

 یونس ؟ -

 سرش رو باالگرفت و از توی آینه نگاهم کرد.

 بله خانم ؟ -

 فیاض کجاست ؟ -

 گردن.رفتن مسافرت و انشاهلل تا چند روز دیگه بر می -
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 میدونم رفته مسافرت منظورم اینه کجا رفته ؟ واسه چه کاری رفته ؟ -

 نمیدونم خانم. -

دوباره سرش رو پایین برد و با گوشیش مشغول شد. جواب درستی بهم نداد و حرصم 

 گرفت.

 نجا دیدی ؟داری بهش پیام میزنی آرازو ای -

 بدون اینکه توی آینه نگاهم کنه با حدیت گفت :

 بله خانم. -

 هام و نشخوار فکری.بیشتر حرصم گرفت و افتادم به جون ناخن

ها سرم خراب میشه و من تقصیر کار میشم و فیاض میگه اینکه االن تمام کاسه کوزه

ف خودت کشیدی، ی منو طرحتما تو چراغ سبزی، تیکی، چیزی پروندی که خواهرزاده

 همه اینا...

صدای زنگ گوشی یونس توی ماشین پیچید. با دلهره نگاهش کردم که با هدست روی 

 گوشش تماس رو وصل کرد.

جانم آقا ؟ بله سوار ماشینه، نه اونم رفت، نمیدونم من در جریان حرفاشون نبودم  -

 رفتین.فقط دیدم اومده اینجا، بله ازش پرسیدم، در مورد اینکه شما کجا 

 بله داریم برمیگردیم عمارت.

 یونس از توی آینه نیم نگاهی بهم کرد و گفت :

 خانم شما مشکلی ندارین ؟ آقا میگن همه چی خوبه ؟ -
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 با حرص و تندی گفتم :

 بگو عالیه، لطف کن بمون همونجا و دیگه برنگرد. -

بود مثل همیشه لبخند محوی زد و نگاه گرفت و به حرفهای فیاض گوش داد که معلوم 

کرد و تمام مدتی که یونس شنونده بود، چشم گفت داشت بهش سفارشات الزم رو می

 و چشم گفت و چشم.

 

* 

 

 

برای مدت زیادی توی آینه به خودم خیره بودم، به زیبایی که واقعا زیبا بود و حتی 

 فیاضِ بیرحم رو هم به این باور رسونده بود.

 وی ماشینش گفت :ش افتادم که با حرص تیاد جمله

 تو خوشگلی نمیخوام آراز صورت آرایش شده ت رو ببینه. -

ی یه چهره بود تا زیبایی خاصی بهش من خوشگل بودم، همون چیزهایی که الزمه

ببخشه و خیلی از دخترها دوست داشتن این فیس رو داشته باشن رو داشتم، چشمهای 

اینکه برجستگی زشتی روی عضروف یا آبی، بینی نه خیلی کوچیک یا بزرگ ولی بدون 

سرش داشته باشه، ابروهام کشیده و سیاه و پر پشت بودن که توی این چند ماه حتی 

یه سر به آرایشگاه نزدم تا یه مدل خاص بهشون بدم و اکثر اوقات خودم مرتبشون 

ای که کمی کوچیک بنظر میرسیدن، به قول کردم، لبهای صورتی و تقریبا برجستهمی

اومد و پوست سفیدی که ای بودن و کوچیک بودنشون بیشتر به چشم میان غنچهمام
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کرد. دستی به موهای بلند و از خودش به ارث بردم و بیضی صورتم رو چشمگیرتر می

 حالتم کشیدم.بی

هاش نبوده و تنم توی دوست داشتم حاال که فیاض نیست و هیج خبری از شکنجه

 م بدم.ل و صفایی به ریخت و قیافهاستراحت مطلق بسر میبره یه حا

باید برم آرایشگاه و موهام رو مدل تیکه ای کوتاه کنم ولی از قدشون نمیگیرم، یا بگیرم 

تا حالتشون عوض بشه و خودمم با این تغییرات یه جون تازه بگیرم. ابروهام و صورتم رو 

 هم اصالح کنم.

 فکر خوبیه.

آرایشگاه، من که این دوروبر آرایشگاه با شاهدخت هماهنگ کردم که با هم بریم 

 .نمیشناختم، اون بهتر از هر کسی میدونه

 اونم سریع استقبال کرد و با خوشحالی گفت :

 همین االن آماده میشم که بریم. -

چیزی به صورتم نزدم چون میخواستم اصالح کنم، فقط یه مداد سیاه توی چشمام 

 کرده بودم. کشیدم و ریمل زدم، با همین هم کلی تغییر

 

*** 

ست، علت نگفتنش خیلی مهم نبود ولی به هیچکس نگفت بازگشتش چه زمانی

 داد سکرت هم برگردد.همانطور که سکرت رفته بود ترجیح می
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ای که مقابل فرودگاه در انتظار مسافر ایستاده بود سپرد و روی هایش را به رانندهساک

 صندلی عقب ماشین نشست.

ا توی صندوق عقب گذاشت خیلی زود پشت رل نشست و فرمان ها رراننده که ساک

 ماشینش را در دستانش گرفت.

 کجا برم آقا؟ -

 آدرس عمارت را به راننده داد و محکم گفت :

 خیلی عجله دارم ، زود برو. -

اش کامال مشهود بود که کار کند ؟ عجلهعجله ؟! مثال عجله داشت به عمارتش برسد چه

داد و دستانش را روی تاب است که مدام پایش را تکان میو بی برای چه کسی دلتنگ

طاقتی حتما دلیلش آن طاقت شده بود و این بیکشید. بیانبوه موهای سیاهش می

 اش بود.ی توی خانهجانور دوپای ریزه میزه

لبخند محوی زد که فقط خودش متوجه آن شد ولی به آنی لبخندش را جمع کرد و به 

 ن ابروانش نشاند.جایش اخمی میا

دانست ولی فهمیده بود که حتی یک ساعت دیگر دلیل اینکه یهویی برگشته را نمی

نمی تواند در آن شهر و کشور غریب و لعنتی به سر ببرد و بدون اینکه دکتر اتابک را در 

 جریان بگذارد مقدمات برگشتنش را فراهم کرد و با اولین پرواز برگشت.

 کرد.المتش میاگر دکتر بفهمد قطعا م

هایش فقط به درد دو های دکتر پی برد. اینکه تمام حرفبه کرات به پوچ بودن حرف

 گوی سمت راست و چپش میخورند.
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دکتر گفته بود باید تا چند ماه یا شاید هم یکی دو سالی از مایا فاصله بگیرد و حتی 

 هایی.کوچکترین تماس یا لمسی با او ایجاد نکند. تا به رسیدنِ نتیجه ن

 ههههه... به همین خیال باش دکترجان.

ی لذیذشان را چشیده، از همین حاال هم محال بود از چیزهایی دست بکشد که تازه مزه

ها را درون خودش کُشته و حاال دلتنگ لمس کردن چیزهایی بود که برای یک عمر آن

 ها قد برافراشته شدند.تمامی آن حس

سوم لمس کند و آنقدر درونش بکوبد که عرق از تمام خواست تنِ مایا را برای بار می

تنش شره بگیرد و حسِ آرامش درون جسمش فرا بگیرد. حتی با وجود افسردگی و 

 های بعد از آن.عوق زدن

های پیش و رفتار ی مردانگی را دوست داشت. شاید سالاو این حس تازه کشف کرده

ه با مایا داشت و چیزهایی که با او کرد، اما آنچه کزشت پدرش را برایش یادآوری می

گذشت برایش یک معنای تازه پیدا کرده بود که او همسرش است و هیچ کار خطا و می

غیر شرعی بین هر دو صورت نگرفته و هر طور دلش بخواهد میتواند آرامشِ از دست 

 اش را از او دریافت کند. چشم بست و تا رسیدن به عمارت دل توی دلش نبود تارفته

 زمانی که راننده گفت :

 رسیدیم آقا. -

 سریع کرایه راننده را همراه با انعام خیلی درشتی حساب کرد و پیاده شد.

اش بود، وقتی مایا را ترین سرفصل زندگیبرای خودش برگشت از این سفر هیجانی

 لمس می کرد.
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چه عذابی در  رحمهای بعد با این شیرِ زخم خورده و بیآخ بیچاره مایا که امشب یا شب

 پیش داشت.

 هایش را به داخل خانه برد.ساک

 اند.های خاموش عمارت فهمید شاهدخت و مایا خوابیدهبا دیدن چراغ

 ها را داخل برد.بدون کوچکترین سرو صدایی قفل رمزدار درِ اصلی را باز کرد و ساک

جسم کوچک  تاب دیدنِها تحمل نداشت، آنقدر بیتا رسیدن به اتاقش و گذاشتن ساک

 ها را همانجا رها کرد و به سمت اتاق مایا رفت.اش بود که ساکخوابیده

 اش حبس ماند و به خودش گفت:نفس توی سینه

 چه مرگته ؟ خودتو کنترل کن اوسکول. -

 در اتاقش را خیلی آرام باز کرد.

 با باز شدنش بوی خوشی از اتاق و جسم کوچکِ درونش ساطع شد.

 ثل همیشه خودش بود و تختخوابش.جسمی که باز هم م

 به سمت جلو رفت و دم عمیقی کشید.

های آرام مایا متوجهش کرد که خوابیده. تمام روزهایی که در هتل بسر برده بود را نفس

اش برگردد، عمارتی که حاال برایش حکم به سختی گذراند تا فقط به عمارت کوفتی

 داده.بهشت را داشت و نفهمید چرا این لقب را بهش 

 جلوتر رفت و توی تاریکی کنار تختش ایستاد.
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طاقت توی تخت مایا دست از نگاه کردنش برداشت و نفهمید چطور و خیلی آرام و بی

اجازه وارد اتاقش میشد و او را هایی که بیخزید که حتی مایا را بیدار نکرد. تمام شب

 کرد متوجه شده بود، خواب سنگینی دارد.پنهانی لمس می

 مایا که به مشامش خورد انگار جان دوباره به تنش برگشت. بوی

دستش را آرام زیر سرش فرستاد، حسِ خوب این کار قلقلکش داد تا تنش را هم به او 

بچسباند و شیرینیِ این لذت را دوچندان کند، ولی هنوز مانده تا شیرینی بیشتری را 

 بچشد و آرام شود.

را پشت گردن مایا بیرون فرستاد و بوی تنش را  اش اسیر مانده بودنفسی که در سینه

 نفس کشید.

هایش اعالم آمادگی کردند برای لمس جسم ظریف و کوچک مایا ، بعد از تمام مردانگی

بیست و هشت روز او را دیده، نفس کشیده و در آغوشش گرفته، بوی خوش موها و 

 کند.تنش را هم استشمام می

 دنش بزند اما یکهو به خودش توپید :ای به پشت گرخواست بوسهدلش می

 اون ارزش بوسیدن نداره فقط ازش لذت ببر همین. -

ها که این فکرهای موقعهایی که چندبار او را بوسیده بود، آنولی یادش آمد به شب

کرد نفهم که مجبورش میکرد یه خودش بود و یه دل زبانناجور به سرش خطور نمی

 ها بزند.موهای مایا بگذارد و بوسهها و پیشانی و لب روی گونه

 و زیر لب آرام گفت :

اونموقعا که از این خربازیا در میارم مستم، میفهمی مایا خانوم، وگرنه تورو چه به این  -

 ها ؟ارزش
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اما دلش زودتر از افکارش جنبید و قبل از اینکه فکری پشیمانش کند لب روی گردن 

های هوس و دلتنگی روی پوستش زد و اندامی نرم و داغ و پرمایا گذاشت و بوسه

اش بیشتر لرزیدند و نبض گرفتند و خون با سرعت توی عروق تنش دوید وقلبش مردانه

 با چه صدایی کوبش گرفت.

توانست پنهان کند که چقدر محتاج بوسیدن و از هر کس که پنهان بود از خودش نمی

نش بود و قصد نداشت حتی لمس این دخترک ظریف است. هنوز لبش چسبیده به گرد

 ای لبش را بردارد که مایا تکان شدیدی خورد و زیر لب گفت :ثانیه

 اهلل.اهلل، بسماهلل، بسموای بسم -

ای زیر کشید روی تنش و خواست غلتی بزند که با دیدن دست مردانه پتو را باالتر

بازتاب شود و هوا جیغ بنفشی کشید و قبل از اینکه صدایش در عمارت سرش بی

شاهدخت را به این اتاق بکشاند فیاض دستش را روی لبهایش گذاشت و از پشت سر 

 لب کنار گوشش کشید و گفت :

 منم فیاض، جیغ نکش. -

 قلب مایا یکهو سر ریز شد و ریخت.

های نبودش به پایان رسیدند و شد او از سفر برگشته و چه قدر زود لحظهباورش نمی

ای این شیرِ درنده بود که توی تختش دراز کشیده و تنش مماس هحاال اسیر چنگال

 تنش شده و دستش را زیر سرش دارد.

آهی کشید و با استقبال خیلی بدی توی آغوشش چرخید و به برق چشمان گیرایش 

ها اشاعه که حتی توی تاریکی براق بودند نگاه کرد و انگار احساسات نامفهمومی از آن

 زد.می
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 ناخشنود گفت :

 رسیدن بخیر. -

قلب فیاض تندتر کوبید. به این باور رسید که دلش حتی برای شنیدن صدایش تنگ 

 شده بود.

 ممنون. -

 تازه رسیدی ؟ -

 آره. -

اش را بهتر مایا پوزخند زد و فیاض توی این فکر بود که آباژور را روشن کند تا چهره

 منطق.رگش شده، احمقِ بیچسبید. دلش چه مببیند، اینطور توی تاریکی به دلش نمی

یواشکی میری به ناکجاآباد یواشکی هم برمیگردی، البته حق داری نگیا، مگه منو تو  -

 نسبتی داریم با هم ؟

 تر هم شده.تر و چموشدرازنه خیر، انگار با رها کردنش به حال خودش زبان

 توی دلش گفت :

ونه و زنم دور کرده تا این یاغی ای گل بگیرن دهنِ اون دکتر دوزاری رو، که منو از خ -

 ی خودم.رو ببره و حاال صاف بذاره تو کاسهاز لحظات نبودنم بهترین بهره

حرص میخورد و توی تاریکی به صورتش خیره بود. عطر تنش آنقدر مجذوبش کرده 

بود که دوست داشت هرچه سریعتر با او یکی شود، بدبختی آنجا بود که با فشار جسم 

 توانست به او بفهماند حالش چقدر وخیم و محتاج است.،باز هم نمی سختش به مایا
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خواست البته که مایا همه چیز را فهمیده بود ولی جرات بیان کردنشان را نداشت، می

دارد،  هایش شروع کند تا او را از انجام هر کاری پشیمان یا باز نگهها و نفرتاول از کینه

تر از آن است کند کاری انجام دهد ضعیف ض ارادهدانست که اگر فیااما خوب هم می

که در مقابلش مقامت کند و او در نتیجه مامن لذت و هوسش میشد و همچین چیزی 

 خواست.را نمی

اومدی، بابت این آمد منو بشنوی بهت میگم خوشاگه اومدی تو اتاقم تا خوش -

رسی، حاال بهتره بری تو ماهی هم که منو به حال خودم گذاشتی تا روبه راه بشم میک

 اتاق خودت چون بهتر از این نمیتونم ازت استقبال کنم.

 فیاض تنش را بیشتر به او فشرد و با لحن ضعیفی لب زد :

 میتونی پرنسسم. -

قلب مایا از ترس کوبید و چیزی نگفت که فیاض با همان لحن چیز دیگری گفت و او را 

 تر کرد.شوکه

 دلت برام تنگ شده بود ؟ -

اش مسخره ترین سوال را پرسید اما لحنش آنقدر نیاز داشت که مایا به سوال مسخره

 نخندد و به آرامی و صادقانه جواب بدهد.

 نه. -

 جدی ؟ -

 آره چرا باید دلم برات تنگ میشد وقتی... -

 ما با هم خوابیدیم، رابطمونم خوب پیش رفت. -
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ویلی رفته و تونستی با کارها و رفتارهای آها، پس فکر کردی بعد از اونشب دلم قیلی  -

 زشتت احساساتمو به وجد در بیاری ؟

 مشتش را آرام به بازوی محکم فیاض زد و با حرص گفت :

ترین تصوریه که تو ذهنت داشتی، هنوز یادم نرفته چه عاشق شدنم به تو مسخره -

یزارم، از اینکه جوری با حرفات آتیشم زدی، از اینکه منو تو قالب مامانم میبینی ب

بعدش بهم گفتی نجسم ازت بیزارم، تو حتی با عوق زدناتم حال منو بهم زدی که انقدر 

 احمق بودم اجازه دادم باهام بخوابی.

بست، او امشب این دخترِ زیبا را طلب داشت، مهم نبود با جیغ و نه، باید دهنش را می

 هایش.ی مخالفتدن همهکردن و خاموش کر گریه و ناسرا گفتن باشد یا با رام

اش او را از بند های مردانهاو باید با تنش یکی میشد تا جسم سرکشش آرام بگیرد، اندام

اش رها کنند و به پاس سختی که توی این یکماه کشیده امشب را با آرامش غریزه

 بخوابد.

 توی یک حرکت مایا را به زیر خودش فرستاد و روی تنش خیمه زد.

غی کشید و تا خواست چیزی بگوید دست فیاض روی لبهایش قرار مایا از ترس جی

اش شد که از ترس و هیجان های لرزیدهگرفت، حتی توی تاریکی هم متوجه چشم

 اش.های ترسیدهگر خوبی بود برای لمس تمام تپشاش حساند. سینهدرشت شده

 آرام ولی محکم گفت :

هم نیست ،تنها چیزی که االن برام بعد از اون رابطه چه حسی داشتی یا داشتم م -

 مهمه اینه که میخوام دوباره لمست کنم، پس دوباره آرومم کن. میبینی چه حالی دارم.

 مالید.خودش را به تن مایا می
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ی فیاض را حس کرده بود لرزی های مشکوک و برجستهمایا که از قبل جز به جز اندام

 تکان داد. به تنش نشست و برای مخالفت سرش را به اطراف

 توجه به مخالفتش تکرار کرد :فیاض اما بی

 مجبوری آرومم کنی مایا، چون تنها کسی هستی که میتونه بهم آرامش بده. -

 دستش را از روی لبهای مایا برداشت تا حرفایش را بشنود. مایا به تندی گفت :

گوه بزنی تو  من چه قراردادی با تو بستم که مجبور باشم تنمو بهت عرضه کنم تا تو -

 سر و بدن و هیکلِ من ؟

 انگار نمیفهمی کی هستی، الزمه دوباره بهت نشون بدم ؟ -

تو  م که ثابت کنه من زنِ توام ؟ کو وظایف اصلیزنتم ؟ آره زنتم ؟ پس کو ؟ کو حلقه -

م پایبند باشم ؟ من از تو چه خوبی دیدم که بخاطرت از تنِ که منم به وظایف شبونه

م ؟ حتی یه حلقه هم تو دستم نذاشتی تا بهم بفهمونی حداقل خودت این خودم بگذر

 و قبول داشتی.ازدواج

دستش را به سمت پاتختی کشاند تا آباژور را روشن کند، فیاض که دید دست مایا به 

رسد خودش کمی خم شد و به جای او آباژور را روشن کرد و از این بابت آباژور نمی

ی تخس اورا ببیند ولی با دیدنش انگار توده ی ت چهرهتوانسخوشحال شد که می

 بزرگی راه گلویش را بست و دهانش از حیرت باز ماند.

 مایا انگشتش را مقابلش باال گرفت.

ی کوفتیت ؟ اصال کدوم گوری رفته بودی که به منه زنت خبر اگه زنتم پس کو حلقه -

دادنات ؟ زنتم که هر وقت عشقت ندادی بدونم ؟ من زنتم فقط واسه ارضا شدنت و آزار 

 .کنی و بری بعدم غرورِ منو بشکنی ؟کشید بیای بُ
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هایش گرفت و او را که هنوز در صدایش اوج گرفت وجلوی لباس فیاض را میان پنجه

 بهت بود تکان داد.

اگه نخوام دیگه ریختتو ببینم، اگه نخوام بهت حال بدم و آرومت کنم، اگه نخوام تو  -

باشم یا کال از زندگیم محو بشی باید چیکار کنم فیاض ؟ چیکار کنم که این زندگی 

 بری گورتو واسه همیشه گم کنی و راحتم بذاری ؟

 پریوش. -

انگار قدرت مایا برای مقابله تحلیل رفت و تمام انرژی و زور و بازویش را گرفت، فقط با 

 رد.همین یک کلمه ، فقط با همین لحنی که آتش در دل مایا روشن ک

 تری گرفت.ی فیاض برایش رنگ واضحدلش لرزید و حاال بهت چهره

 ای از آنها را بین انگشتانش گرفت.دستش را بطرف موهای مایا دراز کرد و طره

های فیاض مایا چشم بست و منتظر بود موهاهایش کشیده شود، چیزی درون چشم

 ی که دریده شده بود.دیده بود که او را یاد اولین بار انداخت، همان اولین بار

 رفتی از لجِ من موهاتو این رنگی کردی تا دیوونم کنی. -

ی توی چشمانش برای چه بوده. چشم باز کرد و همزمان تازه فهمید خشم شعله زده

 ی فیاض مثل طوفانی بر سرش نازل شد.نعره

 کی بهت گفت موهاتو این رنگی کنی ؟ -

زل زده بود و خودش را اسیر میدید زیر تنِ هیچ جوابی برای گفتن نداشت، فقط به او 

 اش.غول پیکری

 بازوهای مایا را گرفت و محکم تکانش داد و با خشم بیشتری غرید :
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کی بهت گفت این رنگیشون کنی ها ؟ کی بهت گفت ؟ میخوای دیوونم کنی ؟ تو هم  -

عذاب میخوای مثل مامان کثافتت دیوونم کنی ؟ باشه، باشه، فقط یادت باشه خودت 

میکشی، یادت باشه زندگی خودتو اون زنیکه دست منه اگه من بخوام حتی اجازه 

 ندارین نفس بکشین.

 من نمیدونستم تو از این رنگ بدت میاد، منظوری نداشتم فیاض. -

هایش را توانست خشمش را خاموش کند فقط بطور موقت عربدهاین جمله هم نمی

 ساکت کرده بود.

 کردنش کمی مهربانانه بجنگد.آرام مایا هم سعی کرد برای

 م عوض باشه .نمیدونستم تو از این رنگ متنفری.میخواستم وقتی برمیگردی چهره -

 میخواستی نظرمو به خودت جلب کنی ؟ -

 مایا به آرامی سر تکان داد و تایید کرد.

 ای زد.فیاض پوزخند مغضوبانه

 که عاشقت بشم ؟ -

 نمیدونم. که شاید عاشقم بشی. -

دوباره پوزخند زد و دستش را روی گلوی مایا گذاشت و کمی آن را فشرد و مایا از ترس 

 هایش غرید :بیشتری تکان خورد وقتی فیاض از الی دندان

پس تو هم میخواستی کلک مامانتو بهم بزنی، میگم که دختر همون کثافتی، اونم  -

ه، بهم میگفت بخاطر من تر بشه دل منو بدست بیارو میزد تا خوشگلهمیشه این رنگ

 ش بیفتم.زده، میخواست منو به خودش جذب کنه تا تو تله
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فشار دستش روی گلوی مایا به قدری شد که مایا به تقال افتاد و فقط میان تقالهایش 

 گفت :یک چیز می

 کنم. دستتو بردار.فیاض باشه، باشه آرومت می -

شد. فیاض سریع دستش را خالص میکرد وگرنه با این خشم، امشب باید آرامش می

 عقب کشید، دلش هوار زد :

ی روانی، دکتر مگه نگفت نرو، بهش نزدیک نشو، کردی دیوونهداشتی زنتو خفه می -

در مورد گذشته چیزی بهش نگو، انقدر نگو پریوش، پریوش ،پریوش، چرا راحتش 

عه، زنِ توعه، تو نمیداری تا اول خودتو درمان کنی بعد بیای طرفش ؟ مایا مال تو

هاش، ریز و درشت بدنش متعلق به توعه، چرا اونو از خودت ی توعه، تمام اندمخونه

 میترسونی ؟

 زد :اما عقلش فریاد می

خفه شو، اون از عمد رفته موهاشو این رنگی کرده تا روان منو بیشتر بهم بریزه، من  -

پیشش چون بهش نیاز  دارم از دستش دیوونه میشم، منه احمق با دلتنگی اومدم

داشتم، چون اونو از خودم میدونم، اون زنمه اما بهم میگه زنم نیست، بهم میگه خوبه 

مدت نبودی یه نفس راحت کشیدم، نه من اونو ترک نمیکنم تا آرومم کنه، که این

 مخصوصا امشبی که بعد از یکماه منو یاد اون زنِ هرزه انداخته.

 هایش باال کشید و غرید :ا را از روی رانبا خشونت و حرص لباس خواب مای

باید آرومم کنی پس چی فکر کردی اینکه راحتت میذارم ؟ مامانت منو دیوونه کرده،  -

 ی آخر کاراشو تو جبران کنی، تو، تو مایا، فهمیدی ؟باید تا قطره
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لباس زیر مایا را هم با خشونت بیشتری از تنش درآورد و مایا پق زد زیر گریه و 

 اش را پشت دستانش که صورتش را پوشیدند مخفی کرد.های خفههگری

های خودش را هم کند و پیراهنش را باالتر از شکمش جمع کرد رحمانه لباسفیاض بی

 ای بعد خودش را درون جسم کوچکش فشار داد.و لحظه

 ای کشید و آخ گفت.مایا از درد جیغ خفه

 کردند.گلِ زیبایی برخورد می یای بودند که به ساقهضرباتش انگار تیشه

حرکاتش که ریتم تندی گرفتند مایا به هق هق افتاد، جسمش میان بازوان و تنِ 

 کرد.ای فیاض اسیر بود و فیاض چه ناجوانمردانه اورا پر پر میعضله

آرام دست روی گلوی مایا گذاشت، اما فشار نداد میخواست چشمان مایا را ببیند و با 

دستانش را از روی صورتش بردارد. مایا که بطور غیرارادی دستانش را برداشت اینکار او 

هایش دلِ فیاض را لرزاند اما از ضربات تندش کم نکرد و با صدای خیسیِ چشم

 ای غرید :گرفتهخش

ت روانِ منو بهم ریخته، تو باید آرومم کنی میفهمی ؟ هر وقت بخوام باید همادر هرز -

 آرومم کنی.

 ی لرزانش بیشتر لرزید.از ترس لب جنباند و چانهمایا 

 باشه فیاض، هر وقت بخوای آرومت میکنم. -

 تو زنمی حق نداری بگی من زنت نیستم. -

 هستم، هستم. من زنتم. -
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فیاض بیشتر به تنش فشار آورد و با صدای تلخش که سوزی از بغض و درد و گریه 

 داشت نالید :

افتت کجاست تا ببینه من به سگِ درخونمم حسابش کجاست ؟ مادر کث اون هرزه -

هاتو بشنوه ها ؟ نکردم اما به جای خودش دخترش تو تختمه ! کجاست که صدای ناله

 کجاست پرنسسم ؟

هایش هر خم شد و گردن مایا را بین لبهایش گرفت و بوسید. مایا از ترس اینکه دندان

ایش را توی کمر فیاض فرو کرد و هآن توی گوشتش فرو بروند به تقال افتاد و پنجه

 هایش روی کمرش نشاند و به گریه افتاد.ردی از ناخن

 فیاض ، فیاض توروخدا. من مایام، من زنتم. -

اما فیاض بوسید و بوسید، جای جای سینه و گردنش را و انگار از بوسیدنش سیر 

 شد، از تقالهای مایا سرش را فاصله داد و چشم در چشمش شد.نمی

های زیباش نفهمد او مایاست، کسی که میدانست توی این بود با وجود چشممحال 

 ای برایش ساخته بود.مدت با نبودش چه حال آشفته

. چرا تو، تویی که جونِ ت منو یاد مادرت میندازهآره تو مایایی، مایایِ منی اما چهره -

 ی کثافت بشی ؟منی باید شبیه اون زنیکه

یا گم شد و مایا نشنید که فیاض چی گفته و حتی فیاض هم حرفش میان گریه های ما

 داند.نفهمید چطور از دهانش پریده و او را جانِ خودش می

 تر از یک خواب سنگین بعد از مصرف مورفین.جسمش آرام شد، آرام

کرد های مایا را حس میای را تجربه کرد. وقتی گریهرها شده بود اما مایا درد دوباره

زد و همین باعث کرد را پس میرا که داشت از تنِ نحیفش دریافت میذهنش لذتی 
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فایده هایش حرکاتی انجام دهد، حرکاتی که بیشد برای اغوا کردن مایا و رد کردن گریه

هم نبود و میان آن دردها لذت کوچکی را هم نصیب مایا کرد و تمام مدت نگاهش روی 

یشدند، با این وجود به جز چشمانش به چشمان مایا خیره بود که هر لحظه خمارتر م

 جای دیگری نگاه نکرد تا تصویر زشت پریوش برایش تداعی نشود.

برد تا رنگ مویش را فردا در اولین فرصت باید دستش را میگرفت و به آرایشگاه می

 عوض کند وگرنه هر روز بینشان همین آش بود و همین کاسه.

هایش خشک شده بود رسید و تقریبا گریهمایا که از این احساس ناخشنود بنظر می

ی نحس فیاض ساعد دستش را روی چشمانش گذاشته و حرفی برای ندیدن چهره

 نمیزد.

از روی تنش پایین رفت ولی مثل همیشه ترکش نکرد، دلش برای دخترک کوچک 

 شد.میان بغلش لرزیده بود و هق هقش هر لحظه برایش مرور می

اش احساسات نابش را لگد کرده و او را بیش از همیشه رحمیمیدانست باز هم با بی

 زخمی کرده.

اش را اش پایین کشید تا تن برهنهکنارش دراز کشید ،لباس خواب مایا را از روی سینه

بپوشاند. میل عجیبی داشت به اتاقش برود و توی حمامش آنقدر عوق بزند تا چیزهایی 

از سرش بیرون بریزد ، ولی االن زمانش  ها به ذهنش آمدهاش از گذشتهکه حین رابطه

روی تنش حتما  های به جا گذاشتهکرد تَرکنبود، اگر مایا را با این حال ترک می

 شکستند.می

تنش را به سمت خودش کشید و دستش را زیر سرش برد. مایا عقب کشید و با بغض 

 صدایش نالید :
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 برو بیرون. -

اش او را شرمنده ، این دختر همیشه با مهربانیکندگفته بود هر وقت بخواهد آرامش می

 کرد ومحال بود فیاض رهایش کند.می

 دوباره دست فشرد زیر تنش و مایا به حالت گریه توپید :

 گفتم بیرو بیرون. -

فیاض دستش را از روی چشمانش برداشت و مایا باز تقال کرد که دستش را همانجا نگه 

های دقایق ها و غرشش هیچ شباهتی به عربدهدارد. آرام صدایش زد و لحن و صدای

 قبل نداشت.

 مایا ؟ -

 مایا نگاهش کرد و با دلگیری و توپ پر بهش توپید :

چیه ؟ دیگه چیه فیاض ؟ آرومت کردم مگه نه ؟ حاال برو بیرون بذار به درد خودم  -

 بمیرم. اگه من دارم تورو دیوونه میکنم تو داری ذره ذره منو میکُشی.

تپیدن قلب خودش هم که شده به  که به گریه افتاد قلبش از تپش افتاد و برای تندمایا 

اش قرار داد و او را سفت و آنی دستش را پشت سر مایا گذاشت و سرش را روی سینه

های قلب خودش ی مایا اوج گرفت و تپشسخت به خودش فشرد. با این کار گریه

جریان گرفت حتی بیشتر از گرمایی  سرعت بیشتری گرفتند و گرمایی که توی تنش

 رحمش داشت.بی آغوشیی پیش از همبود که چند دقیقه

 کرد حرف دکترش برایش به اثبات رسید.وقتی که آرامش این لذت را حس می
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ات و بفهمی چه لذتی به همراه داره و با تا حاال سعی کردی سرشو بذاری رو سینه"

 "به یه آرامش مطلوب میرسین !!کار نه تنها اون بلکه هردوتون این

خواست این تخت و این جسمِ گفت آرامشش آنقدر شیرین بود که دلش نمیراست می

رفت تا ظریف و این اتاقِ دوست داشتنی را ترک کند ولی چاره ای نداشت، باید می

 سمومات ذهنش را توی فاضالب حمامِ اتاقش خالی کند.

 

 

* 

باز شد و چقدر برایش چرب زبانی کرد و از  صبح شاهدخت با دیدنش رنگ و رویش

 هایش گفت.نگرانی

ی حضور آقا شده و اینکه توی اتاق مایاست و از جیغ و گریه های با اینکه دیشب متوجه

مایا فهمیده بود که آقایش او را مجبور به چه کاری کرده اما با این حال خیلی 

ه دیشب نقض کند و طوری حرف محجوبانه با فیاض رفتار کرد تا تصوراتش را نسبت ب

 زد که انگار اصال نفهمیده او دیشب از سفرش برگشته.می

 آقا معجون هم درست کنم براتون ؟ -

فیاض نگاهی به ساعتش انداخت ،مایا باید برود به دانشگاه، پس چرا بلند نمیشد ؟ 

 اش را به آرامی جویید و در جواب شاهدخت گفت :لقمه

 که مایا هم بخوره. اوهوم بیشتر درست کن -

 شاهدخت تلخندی زد و توی دلش گفت :
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خوب میزنی ناکارش میکنی بعد به خورد و خوراک و تقویتش میرسی ؟ آخه دلت  -

 و اینجوری زخم و زیلی کنی ؟میاد اون نازنین

 چرا بیدار نمیشه شاهدخت مگه نباید بره دانشگاه ؟ -

 فت هشت صبح باید سر کالسش باشه.بله آقا، اتفاقا امروزم کالس داره، دیشب گ -

 پس چرا هنوز تو تختشه ؟ -

 شاهدخت فقط نگاهش کرد و با مکث نگاه گرفت و مشغول هم زدن مواد معجون شد.

 نمیدونم. االن میرم بیدارشون میکنم. -

 و آماده کن خودم میرم.نمیخواد تو معجون -

با هر قدمی که بهش نزدیک از پشت میزش با اقتدار بلند شد و به طرف اتاقی رفت که 

 گرفت.میشد قلبش بیشتر ضربان می

ی مایا را میون تخت دید. موهای روشنش در اتاق را باز کرد و جسم مچاله شده

 پریشونش شده اطرافش بودند.

روی شکم خوابیده بود و یک پایش را توی شکمش جمع کرده و دستش کنار صورتش 

تراشش را به نمایش گذاشته بود ای برهنه و خوشبود. پتو از روی تنش کنار رفته و پاه

تر نشان میداد. قلبش هیجان و شور و برجستگی باسنش را با این پوزیشن برجسته

 زیادی گرفت.

توانست از دیدنش دل بکند و یا دید که نمیی عمرش را میبدون شک زیباترین صحنه

 مایا را بیدار کند.

 آرام جلوتر رفت و کنار تختش ایستاد.
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داد و اینکه مایا توی خواب دون دون شدن بازوهایش خبر از سرد بودن دمای اتاقش می

 احساس سرما کرده.

گرفت، مخصوصا آن برجستگی زیبایی چشم از تنِ صیقلی و پوست سفید و براقش نمی

 کرد.گرفت و هر روز تماشایش میکه باید قابش می

 موجود ظریف را میان تنش بچالند.کوبید و دوست داشت تنِ این محابا میدلش بی

های باز مایا او را تکان داد. خوب که اندامش را رصد کرد به صورتش رسید و چشم

صورتش قرمز بود و نشان میداد تمام دیشب را توی گریه بسر برده ،مخصوصا با وجود 

 هایش.ورمِ پلک

 ایستادی به چی زل میزنی ؟ -

 فه بود ولی خودش را جمع کرد و گفت :از اینکه مایا مچ نگاهش را گرفته کال

 مگه تو کالس نداری ؟ ساعت هفت و نیمه، کی میخوای بیدار شی ؟ -

ی شق مایا با عصبانیت نیمخیز شد و بالشتک پشت بالشتش را برداشت و به طرف قیافه

 و رق او پرت کرد و غرید :

 ..به تو ربطی نداره ، گورتو از این اتاق گم کن برو گمشو بیرون -

 بالشتک را توی هوا گرفت و کنار مایا گذاشت و آرام گفت :

 کالسِت کی تموم میشه که بیام دنبالت بریم آرایشگاه ؟ -

 بخاطر اینا میگی ؟ اینا تورو یاد مامانم میندازن ؟ -

 ای کرد.فکش سفت و سخت تکان خورد و دندان قروچه
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تم سریع آماده شی، صبحانهنیم ساعت بیشتر فرصت نداری، از تخت بیای پایین و  -

 باید بخوری.

 کردم ؟میدونی تموم دیشب به چی فکر می -

 سرش را خیلی ریز تکان داد که مایا گفت :

ی به اینکه واقعا تو از همون اول مریض بودی، گرفتار بودی، یه احمق بودی که بنده -

تمام اون دادی مامانم بهت نزدیک بشه، تو هوست شدی وگرنه هیچوقت اجازه نمی

سالها با مامانم بودی بعد که سنش باال رفت و از ریخت و قیافه افتاد اومدی سراغ 

سال از خودت کوچیکتره و شباهت کاملی به کِیس مورد بدلش، کسی که چهارده

 ت داشته.عالقه

 اختیار مشت شدند.هایش بیپنجه

 میتوانست با یکی از آنها دهان مایا را خرد و خمیر کند.

 تو ببند مایا.دهن -

چرا یه جوری حرف میزنی که انگار این نیست ؟ اگه نیست پس چرا مامانِ من تا  -

 دوسال پیش اینجا رفت و آمد داشته ؟

 پاشو سریع آماده شو. -

 مایا با حرص جیغ زد :

 جوابِ منو بده. -

 فیاض از کوره در رفت و محکم غرید :
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ای نداشتم، اون خودشو بهم نزدیک عالقههمچین چیزی نیست، من به اون زن هیچ  -

 میکرد تا منو فریب بده.

 مایا هم تقریبا داد زد :

 اومد ؟پس چرا تا دو سالم پیش هنوزم به اینجا می -

هایش ای به حرفخواست حتی لحظهاین همه افترا را از طرف مایا باور نداشت، نمی

 ریخت.میها را از دهانش بیرون فکر کند که لگام گسیخته آن

 ی مایا را فشرد و غرید :جلو آمد و چانه

چون بوی خطرو حس کرده بود، چون فهمیده بود میخوام چه بالیی به سرش بیارم  -

 که اومد و التماسم کرد تا بیخیالتون بشم.

 چیزی از تخسی مایا کم نشد و تمسخر آمیز پوزخند زد.

نج ماهه دارم باهات زندگی میکنم اینارو به کسی بگو که یه احمق باشه نه منی که پ -

 و با اخالقت آشنا شدم.

 های آبی و براق مایا خیره شد.توی چشم

ها را از کاسه ها را دوست داشت اما اگر دخترک دهانش را نبندد آنچقدر این چشم

 بیرون میریخت.

 تو فکر میکنی من لحظاتی که با تو تجربه میکنم و همش بیاد اون آشغال... -

میکنم ، بلکه مطمئنم مامانمو میخواستی و بخاطر تکرار اون لحظات منو آوردی فکر ن -

 اینجا تا...
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ی مایا آورد و با انگشتانش دهانش را بست ، دندان روی هم سابید فشار محکمی به چانه

 و گفت :

به نفع خودته دهنتو ببندی مایا، با زیر و رو کردن این قبر چیز خوبی دستتو  -

 ز چند تا استخون و خاکستر هیچی تو این قبر نیست.نمیگیره، به ج

 اگه غیر از اینه چرا با من ازدواج کردی فیاض ؟ -

خواست امروز خشن باشد، آن هم با وجود اتفاقات دیشب و بینشان که برای دلش نمی

شدند اش دمیده میهای مایا روی سینهترین اتفاق عمرش بود وقتی نفسفیاض شیرین

خواست دوباره دخترکِ زیبایش را بترساند، دیشب به کرد، نمیپاک می هایش راو اشک

خودش قول داده بود هیچوقت آزارش ندهد، هیچوقت او را نترساند، هیچوقت با 

گذاشت هیوالی درونش رحمی خودش را به جسمش تحمیل نکند اما مگر مایا میبی

ند و بعد هم در الک کرد تا بیدارش کآزار بخوابد ؟ خودش فضولی میآرام و بی

 رفت.مظلومیتش فرو می

دست خودش نبود که صورتش را به صورت مایا نزدیک کرد و با حرص مشهودی گفت 

: 

بهت اخطار دادم دهنتو ببندی مایا، بحث خوبی شروع نکردی، منو بیاد اون روزها  -

 .گیرِ خودت میشهننداز که آتیشش دامن

 اش زد و به حالت گریه غرید :ی سینهامان مشتی بر روطاقت و بیمایا بی

ت اومدی سراغ من، تو چرا نمیگی بیشرف، چرا نمیگی که تو بخاطر مامانم و عالقه -

مریضِ مامانم شدی ، حتی اگه انکارش کنی واسه همینه که منو عذاب میدی چون من 

 پریوش نیستم برات، من مایام دخترش...
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 عنتی، اون زن قاتلِ مادرمه.من هیچوقت از اون زن خوشم نمیومده ل -

رسید. های ساعت به گوشش نمیانگار همه جا سکوت شد و حتی صدای عقربه

هایش منگ شده و قادر به شنیدن دید اما گوشهای تند فیاض را میکشیدننفس

 نبودند.

چرخید. چشمانش تا آخرین حد ممکن گشاد سرش پر از هوا شد و اتاق دور سرش می

 .اش فکر کرده به جملهشدند و ناباوران

شنید که دوست مادرش قاتل بود، قاتل مادرِ فیاض، چه چیزهایی در مورد مادرش می

 داشت زمین دهان باز کند و او را به کامش ببلعد.

ای اش نالهسرش را با گیجی به طرفین تکان داد و از پشت لبهای به هم چفت شده

 کرد.

ار بزند. سردرگم بود و هوا برایش پس شده و ی فیاض زد تا او را کندست روی سینه

 توانست نفس بکشد.نمی

 آید،خواست از تخت پایین بیمی

یک آدم مگر ظرفیتش چقدر بود که در مقابل این همه شوک و اتفاقِ یکهویی دوام 

 بیاورد.

تواند روی پاهایش بایستد، دوباره به پاهایش را از تخت آویزان کرد اما حس کرد نمی

 رمز و کبودِ فیاض نگاه کرد و آرام نالید :صورت ق

 نه. نه فیاض. -
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اش گذاشت تا آرامش کند، فیاض فهمید چه بر سر دخترک آورده، دست روی شانه

 گفت، لعنت به او و زبانش.نباید می

 صبر کن مایا. -

 با دیوانگی جیغ کشید. مایا

 ولم کن. ولم کن. -

 گونه مقابلش گرفت.دستش را سریع برداشت و آنها را تسلیم 

 خیله خب آروم باش مایا ، مایا. -

 گفت :مایا شیون زد و جیغ کشید، جیغ کشید و با نفرت و ناباوری می

 .نه، نه، نه، اینو دیگه باور ندارم، مامانم قاتل نیست، اون کاری نکرده، این امکان نداره -

تاب نیاورد و سریع  داد، فیاضکشید، یقه جِر میزد، موهایش را میبه صورتش می

دستانش را گرفت، اگر روزهای اولِ آمدنش بود اصال برایش مهم نبود که او خودش را 

کشد، اما حاال قضیه فرق داشت، مایا دیگر دخترِ پریوش نبود، میزند یا موهایش را می

 همسرش بود و تحمل نداشت او را انقدر آشفته ببیند.

 جیغ زد و او را هل داد.سرش را در آغوشش گرفت و مایا بیشتر 

ولم کن عوضی، چرا بهم دروغ میگی، چرا میگی مامانم قاتله، همه انگ کثیفی بهش  -

 زدی، چرا این... چرا قتل... خدا لعنتت کنه فیاضِ دروغگو، خدا لعنتت کنه.

های مایا به هق هق ریزی تبدیل او را رها نکرد و آنقدر سرش را آنجا نگه داشت تا گریه

 شدند.

 ست زیر پاها و کمرش گذاشت تا او را به حمام ببرد.د
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با وجود نفرت و خشمِ خودش از برمالکردن این موضوع ولی دل توی دلش نبود که مایا 

کرد، اما بیچاره فیاض، بیچاره دلش را به این حال رسانده، باید هر طور شده آرامش می

 ش کردنشان نبود.که چه اسراری را درون خودش داشته و تا االن حاضر به فا

خواست مخالفت کند اما فیاض با تحکم رفتارش او را به مایا توی بغلش تقال کرد و می

 حمام برد و در وان نشاند.

 صدا و تلخ اشک میریخت.آب ولرم را باز کرد و چشمش به صورت مایا بود که بی

 خیلی آرام و آهسته لب زد :

 ردش بهت بگم.متاسفم. االن زمان مناسبی نبود که در مو -

 مایا دوباره ناباورانه بهش زل زد، توقع داشت بگوید :

 و میزدم چون همش دروغ بود.متاسفم نباید این حرف -

 هایش شدت بگیرند.اما او چیزی گفت که دوباره گُر بگیرد و اشک

 اش لرزید و با بغض و تعجب گفت :چانه

 یعنی، یعنی میخوای بگی همش راسته ؟ -

 بهش فکر نکنی تا بعدا در موردش حرف میزنیم. بهتره االن -

نه همین االن بگو، میبینی که چقدر پوستم کلفت شده، منی که بعد این همه بال و  -

 چیزهایی که شنیدم هنوز میتونم نفس بکشم پس تحمل اینم دارم. راسته ؟

 های وانفیاض سرش را آهسته تکان داد و نگاهش را به آبی دوخت که داشت به لبه

 رسید.می
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مامان فهمیده بود که پریوش با شوهرش ریخته رو هم ،یه روز که بابا خونه نبود  -

کشوندش تو خونه تا باهاش حرف بزنه، هر دوشون با هم درگیر شدن، مامان ازش 

خواست دیگه به خونمون نیاد چون متوجه شده بود با منم تیک میزنه ، انگار اتفاقی 

ونروز همه حرفاشونو شنیدم، دیدم که پریوش چطوری داد و دیده بودش تو اتاقم ، من ا

 کرد و جلوی مامان میگفت اینا دروغه، داره بهش تهمت میزنه، اونموقع هفدهبیداد می

سالم بود، فکر میکردم مامانم از موضوع دوستی پریوش و بابام چیزی نمیدونه اما 

خواست یه جوری فقط می باالخره فهمیده بود و بخاطر من نمیخواست طالق بگیره ،

 این موضوع رو جمعش کنه تا به من آسیب نرسه. 

 .هایش را روی هم فشردپوزخند تلخی زد و دندان

های زندگیش رو تحمل کرد ولی وقتی فهمید پریوش به منم هه. بخاطر من سختی -

 ها یواشکی میاد تو اتاقم...نزدیک شده و بیشتر وقت

 چطوری فهمید ؟ -

 به دریای آبیِ چشمان مایا دوخت.نگاهش را 

ها را جایی فرو های دستش سفت شدند، باید آنخورد و مشتفکش به سختی تکان می

 نشاند تا آرام شود.می

ی پریوش جلوی چشمانش قرار گرفت صورت مایا داغ آن روزها را تازه کرده بود، چهره

کرد ر شلوارش را باز می، آن لحظه که مقابل صندلی نَنویش چمباته زد و با دستش کم

پاشید و به تقالهای او توجهی های دلفریب و کثیفش را به روی پسرک میو لبخند

 کرد.نمی
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همان موقع که مادرش را توی قاب در اتاقش دید و دنیا برایش تیره و تار شد و آن 

 لحظه بود که فهمید باید هر طور شده این شیطان را از زندگیشان بیرون کند.

 و گردنش راه گرفت. دی از پیشانیعرق سر

 انگیزش منزجرترین چیز بود.تداعی آن خاطرات توی این صبحِ دل

 توانستند دیوار را هم بشکافند.هایش آنچنان سفت بودند که میمشت

هایش را ی وان را هدف گرفت ، خم شد و مشتبه جای صورت زیبای مقابلش، لبه

 وقتی داد زد :محکم به آنجا کوفت و بغضش ترک خورد 

منه احمق اصال نفهمیدم مامانم کِی ازم ناامید شد که یه روز رگشو زد و برام یه نامه  -

 گذاشت که هیچوقت فریب اون شیطان رو نخورم.

 

**** 

زد، سرم انقدر سنگین بود که انگار یه جرثقیل روش م میکسی داشت تند تند به گونه

 رسید.صداها کماکان به گوشم می گذاشتن، نمیتونستم چشمامو باز کنم ولی

 مایا ؟ مایا جان ، چشماتو باز کن. -

 صدای یه مرد بود، آه فیاض، آره آره خودشه، مایا جان !!

 از کِی تا حاال انقدر مهم شدم که اون جان رو به تنگ اسمم چسبونده ؟!

نیشخندی زدم، نمیدونم کسی دید یا نه ،فقط دلم میخواست بخوابم و هیچ صدایی 

 نشنوم.

 اما دوباره صداش توی گوشم نشست.
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 پس چیشد شاهدخت ؟ رفتی یه آب قند بیاریا. -

 بیخشید آقا ، یخ هم آوردم که بذاریم رو پوستش تا زودتر به هوش بیاد. -

 مگه جاییش باد کرده که یخ آوردی، بده من اون آب قندو ! -

 دستی زیر سرم نشست و صدای زیر لبی و حرصیش توی گوشم.

 و ببرن که نری موهاتو عنی کنی.مرده شورِ این رنگ -

 چیزی روی لبهام قرار گرفت.

 مایا، دهنتو باز کن یکم از این آب قند بخور. -

لبهام رو کمی از هم فاصله دادم، محتوای شیرینی توی کامم فرو رفت اما همون لحظه 

 ای خم کرد.سریع عوق زدم و فیاض سرم رو به جهت دیگه

ی خالیم بودم و میلی به باز کردن چشمام نداشتم و هر چی که توی معده حالهنوز بی

 بود بیرون ریخت.

 نوچ کرد و با عصبانیت گفت :

 شاهدخت برو زنگ بزن به دکتر جاللی بگو هر چه زودتر بیاد اینجا. -

شاهدخت با چَشم گقتنش بهم فهموند که از کنارمون رفت که دوباره فیاض اون جان 

 اسمم چسبوند.رو کنار 

 مایا جان، مایا ؟ میتونی چشماتو باز کنی ؟ -

 ای نگاهش کردم، تار میدیمش و رمق نداشتم حرف بزنم.از الی چشمم لحظه

 هام رو بستم و میدونستم ظاهرم خیلی مشمئز شده.دوباره پلک
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 کمی آب سرد به صورتم زد و آروم گفت :

ت میکنه. میتونی چشماتو میاد معاینهفکر کنم شوکه شدی فشارت افتاده االن دکتر  -

 باز کنی ؟

لرزید، بخاطر باال آوردنمم دمای بدنم افت کرده بود که سرمارو با سردم بود و تنم می

 کردم.تمام وجود حس می

های فیاض دور تنم خودم رو جمع و مچاله کردم که جای گرمی فرو رفتم و دست

 .پیچیده شدن

 داد زد :

 شاهدخت ؟ -

 ی از ثانیه شاهدخت حاضر شد.توی کسر

 من که نمیدیدمش فقط صداش رو میشنیدم که در جواب فیاض، نفس زنان گفت :

 جانم آقا ؟ -

 برای مایا یه لباس تمیز بیار زود باش سردشه. -

کرد و سردی دستش رو روی صورتم موهام رو به عقب میزد، دستش رو خیس می

 کرد.یه حس خوب به تنم تزریق میاش بود و کشید، سرمم روی گرمای سینهمی

 هوا نالیدم و فیاض آروم گفت :بی

چی ؟ نمیشنوم چی میگی ، صبر کن االن شاهدخت لباس میاره لباستو عوض میکنم  -

 میبرمت رو تختت.
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گفت و من یهو ها میای که داشت در مورد گذشتهپس من هنوز توی حمام بودم، لحظه

 غش کردم.

 اجازه نمیداد منو اینجوری به تختم ببره. بخاطر وسواس لعنتیش هم

دلم میخواست سر روی بالشت بذارم و دیگه بلند نشم، تنها همینو از زندگیم میخوام 

 فقط همین.

 بده به من تو برو بیرون شاهدخت. -

 انگار شاهدخت برام لباس آورده بود.

س خشک و های زیرش رو و لبالباس خیسی که تنم بود رو درآورد، همراه با لباس

 ای.تمیزی تنم کرد. بدون چیز دیگه

 انگار اینم لباس خواب بود چون تا پایین و روی پاهام افتاد.

ای که با سنگ زدن بالِش رو جون و شکسته بود، مثل پرندهبلندم کرد، جسمم بی

 شکستن و کسی تنِ زخمیش رو روی دستاش بلند کرده.

 منو به جای گرمی برد.

سردم خورد و کمی جون گرفتم و تنم از این تناقضِ دما به سرعت گرمای اونجا به تنِ 

 واکنش نشون داد و دندونام روی هم صدا دادن.

 ای باز کردم و کناف سقف اتاقم آرومم کرد.توی جای گرمی فرو رفتم. چشمام رو لحظه

هایی پس روی تختم بودم. همون جایی که مامن همیشگیم بود حتی با وجود شکنجه

 داد، بازم تختم رو دوست داشتم.اونجا بهم میکه فیاض 

 ی فیاض رو هم دیدم، فقط همون نگاهش رو و دوباره چشمام بسته شدن.نگاه تیره
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** 

ست، کتابخونه انقدر وارد کتابخونه شدم. بهم گفته بودن استاد فرخی توی کتابخونه

د و امیدوار بودم بزرگ بود که نمیشد با یه نگاه پیداش کرد، اما خدارو شکر خلوت بو

 وقت کافی برای حرف زدن داشته باشه.

 ها راه رفتم تا اینکه دیدمش.بین ردیف کتاب

پشت میزی نشسته بود و چند تا کتاب قطور هم مقابلش داشت و به مطالبشون دقت 

 کرد.می

ای نداشتم. باید باهاش حرف بزنم. این قاعدتا نباید خلوتش رو بهم میزدم اما چاره

م رو چیزی نیست که بتونم به راحتی هضمش کنم و شبیه یه غده روی سینهموضوع 

 تصرف کرده.

. استرس داشتم و وقتی به میز نزدیک شدم با شرمندگی و صدای لرزونی جلوتر رفتم

 گفتم :

 استاد فرخی ؟ -

اون منو نمیشناخت چون وقتی سرش رو باال گرفت با تفکر و دقت به صورتم زل زد. 

اختمش دکتر فرخی یکی از استادهای بنامِ این دانشگاهمون بود که ولی من میشن

 داد.شهرت خوبی توی مسائل آسیب شناسی داشت و واحدهای باالتر رو درس می

 بله بفرمایید ؟ -

ببخشید من نباید مزاحمتون میشدم اما یه مشکلی شخصی دارم که باید باهاتون  -

 دیدم اینجاست.حرف میزدم و تنها جایی که شمارو تنها 
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 بله حتما. خوشحال میشم کمکتون کنم. -

به صندلی مقابلش اشاره کرد. با خحالت نشستم. از اینکه وقت گرانبهاش رو اشغال 

 کردم خجالت می کشیدم.

هاش رو مدل فیاضی روی های دیگه گذاشت و دستکتاب رو بست و روی بقیه کتاب

 .اف زل زد به چشماماش چلیپا کرد و به صندلی تکیه داد و صسینه

 چرا هر کسی رو میبینم منو یاد فیاض و حرکاتش میندازه؟

 من سراپا گوشم خانمِ... -

 مایا روحی. من دانشجوی ترم سه دامپزشکی هستم. توی همین دانشگاه. -

 گوش میدم خانم روحی. -

دوست داشتم موقع حرف زدن به صورتش نگاه کنم اما این موضوع چیزی نبود که به 

 ورتش زل بزنم و شمرده شمرده دردهای زندگیم رو بیرون بریزم.ص

سرم رو پایین انداختم و شروع کردم، از روز اول و دیدن فیاض تا روز ازدواجمون و 

مون و اتفاقاتی که هایی که گذاشته بودیم و همینطور روند زندگی پر از چاله چولهشرط

از اینکه نمیتونم ازش طالق بگیرم و طی زندگی منو تحت الشعاع خودشون قرار دارن و 

 هیچ راه فراری ندارم.

 تمام حرفهام رو که زدم نیم نگاهی بهش انداختم تا ببینم نگاهش چه شکلیه.

 متفکرانه بهم نگاه میکرد، نگاهم رو که دید نفسش روومحکم بیرون داد که گفتم :

 اون دچار بیماری سادیسمه مگه نه ؟ -

 هاش رو به هم فشرد.چشم
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 قطعا. تا حاال برای درمانش پیشقدم شده ؟ -

 هام رو به پایین قوس دادم.دلم چین چین شد و با تلخی لب

نمیدونم ، قبال تو حرفهاش اسم دکترو آورده بود، اینکه دکتر رفته و دکتر روانِ  -

 بیمارش رو تایید کرده، اما خودش باور نداره مریضه..

روی صندلیش نشست. سن و سالش پنجاه و تر با افسوس سری تکون داد و راحت

 ای به نظر میرسید و یه عینک مطالعه هم روی چشماش داشت.خورده

اغلب اونایی که بیماری روانی دارن باورشون نمیشه بیمارن. فقط اطرافیان میفهمن ،  -

 بخاطر آزارهایی که میبینن.

 پس راه و چاره چیه ؟ درمان میشه ؟ -

 ی کنی ؟تو میخوای باهاش زندگ -

هام رو ببینی بعد میفهمی من توی این سینه کردی تا غصهی دلم رو باز میکاش پنجره

 ها که جا نکردم.چه

 سراسر غرق یه غم بزرگ شدم و گفتم :

 من راهی واسه طالق گرفتن ندارم. گفتم که اون تمام راهارو به روم بسته. -

ای یه جورایی باهاش کنار پس میخوای بگی شانسی واسه جدا شدن نداری و میخو -

 بیای ؟

دکتر تو که نمیدونی من توی اون خونه زندانیم و بخاطر روح زخمیش و حق کودکی "

هایی شدم. خبر داری هر شب هر شب به اتاقم که ازش پایمال شده متحمل چه شکنجه

 میاد و منو محکوم میکنه باهاش بخوابم تا آرومش کنم ؟ 
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هاش رو همیشه حس د میکنه ! جای نیش و دندونهاشه و درتمام تنم جای پنجه

میکنم. دردی که از فشردن بدنش توی تنم میپیچه. اون قبال خیلی بهتر بود و حتی 

مون کاری کنه تا موجی از لذت به تنم کرد برای راضی نگه داشتن من از رابطهسعی می

ر شده و مدفون گذره چون راز سر به مهتزریق بشه، اما حاال تمام شبم با شکنجه می

 خانوادگیش رو برام بازگو کرده.

اینکه مادرش بر اثر حضور مامانِ من توی زندگیشون فوت کرده، اینکه پدرش بعد از 

فوت مادرش انقدر خودش رو سرزنش کرده و فیاض بخاطر مرگ مادرش باهاش بد 

 رفتاری کرد تا یه شب توی خواب سکته کرد و مُرد.

ها بازم نمیخواست دست از سرِ فیاض و ثروت بزرگشون برداره و اینکه مادرم با تمام این

حاال با ابراز اون دردها من مامنی برای آرامشش شدم ، آرامشی که خودم زیر دست و 

پاهاش له میشم، زار میزنم و اون بعد از آروم شدنش با پشیمونی منو توی آغوشش 

 "میگیره تا دلداریم بده.

 رمان بشه، امکانش هست آقای دکتر ؟من میخوام فقط کمکش کنه د -

 سرش رو با تایید تکون داد.

چرا نباشه، من دکترهای خوبی رو میشناسم که با روش هیپتوتیزم و روان درمانی  -

میتونن سطح بیماریش رو کاهش بدن، البته بخاطر شرایط دارویی و نبود امکانات الزم 

میشناسم که میتونه طی چند  وپیشنهادم اینه راضیش کنی بره توکیو، اونجا کسی

ی خوبی های درمانی پیشرفته ذهنش رو آروم کنه. اون گذشتهجلسه هیپنوتیزم و راه

نذاشته، با این وجود آسیب روحی و ذهنیش خیلی زیاده، پس بهترین راه هیپنوتیزمه، 

 ولی فکر میکنم کارهای درمانش خیلی زمان ببره، اما ارزشش رو داره.
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ش شرمندم. نمیخوام بخاطر خودم درمان ره. من یه جورایی از گذشتهبله که ارزش دا -

ای میبینه برای ای نداره و فقط منو طعمهبشه، بلکه بخاطر خودش. اون به من عالقه

 شکنجه دادنم.

شون های مورد عالقهی بیمارهای سادیسمی میشن کیساکثر افرادی که طعمه -

با وجود اینکه حتی اجازه نمیده ازش طالق هستن پس نمیتونی بگی اون ازت متنفره، 

 بگیری و بقول خودت تمام راهارو به روت بسته.

 م دارم شکنجه میشم، خودش بارها گفته از من بیزاره.من بخاطر چهره -

ولی یاد رفتار آرومش میفتم که بعد از هربار شکنجه دادنم منو توی بغلش میگیره و 

 باهام حرف میزنه تا آروم بشم.

قطعاً آدم مهربونیه ولی انقدر تخریب شده و آسیب دیده که میخواد دردهاش رو با اون 

 م براش.ای شریک باشه و من بهترین گزینهکس دیگه

روزی که حالم بد شد و دکتر آورد باالی سرم حواسم بود چه جوری آشفته شده و با 

ی بهش پرسید و دکتر بهش گفت شوک عصبی خیلی بدنگرانی در موردم سوال می

 وارد شده.

طاقت شد و بخاطر اون شوک تا چند روز باهاش حرف نزدم، نگاهش نکردم تا فیاض بی

 از راه خشونت دوباره به منو آرامشش دست پیدا کرد.

بقول دکتر اون منو میخواد، بارها شنیدم که میگه آرامشش منم، آرامشی که با شکنجه 

 دادن و درد کشیدنم همراهه.

 م.سرم رو تکون داد

 ش بوده خواهرت بود ؟گفتی اون کسی که توی گذشته -
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نگفته بودم مادرم، جون واقعا از گفتنش خجالت میکشیدم. یه مادر قداست خالصی داره 

که با گفتن این حرفها آدم بیشتر از خودش خجالت میکشه تا اون. گفته بودم خواهرم 

 تا بار منفی کمتری از نگاه و حرفهای استاد دریافت کنم.

 سرم رو پایین انداختم.

 بله. -

 ی تو کامال شبیه خواهرته ؟و چهره -

 بله همینطوره. -

 چند ثانیه مکث کرد و بعد نفسش رو بیرون داد.

ایه، ولی باید مراقب اگه میخوای فعال باهاش بمونی تا کمکش کنی کار انسان دوستانه -

شوهرت موقع عصبانیت های مشابه باشی این وسط به خودت آسیب نزنی، چون آدم

متوجه هیچی نمیشن و خیلی سخت و دردناک به طرف مقابلشون آسیب میزنن. اگه 

ترین قدمی که باید واقعا تصمیم قطعیه منم تو این راه بهت کمکت میکنم و مهم

برداری مالیم رفتار کردنه، یعتی بجای زَهر پاشیدن و نمک زدن به زخمش باید پادزهر 

 میگم؟ای چی باشی، متوجه

 هاست که پادزهرش شدم.من مدت -

قدم بعدی حرف زدن راجع به بیماریشه ،سعی کن بهش بفهمونی اون واقعا مریضه و  -

باید هر طور شده درمان بشه، اگه میتونی باهاش حرف بزنی که بره پیش این دکتری 

نوان که معرفی کردم عالی میشه. کافیه شش ماه اونجا باشه میتونم بهت قول بدم به ع

 یه آدم نرمال با ذهن باز برمیگرده پیشت.
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،اونموقع هم  ماه بره چه برسه به شش ماهتاسف بار نیشخندی زدم. محاله اون برای یک

که رفته بود مسافرت خدا میدونه برای چه کاری رفت که حتی حاضر نشد به یونس یا 

 بقیه بگه.

 این یه موردو محال میبینم آقای دکتر.. -

و دل میبنده و راضی میشه من مطمئنم، با شناختی که ما از این جور اون به ت -

ان، کافیه چند مورد اینجوری ازت ببینه ها داریم اونا محتاج عاطفه و مهربونیکیس

 ش با تو هر کاری بخوای انجام میده.ت میشه که برای پایداری رابطهطوری دلبسته

 ازم متنفره. من،من اینجوری فکر نمیکنم. بارها بهم گفته -

 من اینو بهت ثابت میکنم خانم روحی. -

 من نمیخوام اون به من دل ببنده که راهی واسه بازگشت از اون زندگی نداشته باشم. -

 با دقت بهم زل زد و آروم گفت :

اما تو داوطلب شدی که کمکش کنی، اگه غیر از اینه من میتونم خیلی راحت بهت  -

 واهد بیماریش حتی غیابی ازش طالق بگیری.کمک کنم که با استفاده از ش

 هام رو روی میز در هم گره کردم و بهشون زل زدم.دست

طالق گرفتنم شاید به همین آسونی باشه اما میدونم اگه زیر سنگم پنهان بشم فیاض  -

 منو به حال خودم نمیذاره. 

 خب پس تو میخوای واقعا بهش کمک کنی ؟ -

 که گفت :سرم رو با تایید تکون دادم 
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ی خودت بخاطر تزریق مواد شرایطش خیلی خواهرت االن توی زندانه و به گفته -

ش داشته االن به کمکت نیاز داره و من به بحرانیه، اون هر اشتباهی که توی گذشته

،بهتره با شوهرت حرف بزنی اول از  عنوان یه انسان واقعا برای شرایط دشوارش نگرانم

 ره بیرون.همه اونو از زندان بیا

 

* 

صحبت کردن با دکتر خیلی سبکم کرده بود ولی به همون اندازه هم گیج بودم 

های خوبی زد و کمی از سردرگمی نجاتم داد که بیشتر برای تایید چیزهایی بود ،حرف

 که توی سرم داشتم.

از دانشگاه بیرون اومدم و ماشین یونس رو دیدم، یونس پیاده شده و جلوی در منتظر 

 ستاده بود.من ای

 آه عمیقی بیرون دادم و به طرفش رفتم.

 سالم. -

 خیلی با احترام سر خم کرد.

 سالم خانم. -

 .در ماشین رو باز کرد و نشستم

ها عادت دارن ظاهر هر چیزی رو ببینن در های اطرافیان خیلی برام مهم نبود. آدمنگاه

شهامت داشته باشن که ی من حالیکه من مطمئنم هیچکدومشون نمیتونن به اندازهک

 با یه شیرِ زخمی توی یه قفس بخوابن.
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هایی بودم که از دکتر فرخی، به سمت عمارت حرکت کرد. تمام مدت توی فکر شنیده

استاد معروف دانشگاهمون شنیدم بودم و انقدر محو افکارم بودم که نفهمیدم کِی جلوی 

 عمارت ایستاد و پیاده شد تا در رو برام باز کنه.

 کلیدش در رو برام باز کرد.ی پیاده شدم با دستهوقت

 دلم با نگرانی غرش کرد.

 م دسته کلید نداشتم.من هنوز از خونه

وارد عمارت شدم و به لب های خندون شاهدخت هم که به پیشوازم اومده بود توجهی 

 نکردم.

 فقط پالتوم رو به دستش دادم و گفتم :

 فیاض اومده ؟  -

 آره تو اتاقشه. -

هام رو عوض کنم. اون بدش میاد ی تکون دادم و اول رفتم توی اتاق خودم تا لباسسر

 ی خونه بشینم.که با لباس بیرون توی خونه راه برم یا روی وسایل تمیز و برق گرفته

ای پوشیدم با شلوارک کتان کرم رنگ و برس رو به موهای مشکیم شومیز کوتاه فیروزه

 ه از نو بستمشون.کشیدم تا مرتبشون کنم و دوبار

هاش مونده فردای همون روزی که من به مدت بیست و چهار ساعت توی شوک حرف

هام رو توی تخت گذروندم، در سکوت عمیقی همراهش شدم و منو برد به بودم و ساعت

 آرایشگاه و مجبورم کرد موهام رو مشکی کنم.

 البته چیزی شبیه اجبار نبود.
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در مورد مامان شنیده بودم ترجیحم این بود باهاش کنار  گیرمنی که اون همه رازِ حناق

 بیام و هر کاری که میخواد انجام بدم.

کردم چون اونی ای میمامانم دنیای اون رو ویرون کرده بود و اون دنیای منو و نباید گِله

 ای از وجودِ من بود.که زندگیش رو خراب کرده پاره

 به سمت اتاقش راه افتادم.

 نیمه باز بود.در اتاقش 

 ی آروم به در زدم و سرکی به داخل کشیدم.یه ضربه

کرد داشت با دست پشت پنجره اتاقش ایستاده بود و در حالیکه بیرون رو تماشا می

 کرد پس اونم تازه رسیده.های پیرهنش رو باز میچپش دکمه

 ای که به در زده بودم برگشت و نگاهم کرد.از تقه

زدم برای رفع خستگیش هم توی دستش بود که حدس مییه لیوان خیلی کوچیک 

 .داره می نوشه

 بیا تو مایا. -

 وارد اتاقش شدم و در رو بستم.

ها حس ترسم رو از این مرد فراموش کرده بودم، دیگه بالیی نبود که سرم من تازگی

 بیاره ،پس یه جورایی بهش عادت کرده بودم.

 میشه با هم حرف بزنیم ؟ -

 تاپام انداخت و کمی از نوشیدنیش خورد.نگاهی به سر
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 حرف. حرف. البته. بشین. -

ها نشستم و اونم بعد از کَندن پیرهنش اونو گذاشت روی کنسول و روی یکی از مبل

 .نشست

ی پایین هاوسی بود. با این تفاوت که طبقهگفته بودم اتاقش برای خودش پنت

 عیب بود.و بی ساختمون بود ولی از نظر امکانات و بزرگی کامل

 نگاهش رو به من دوخت و آروم گفت :

 خسته بنظر میای ؟ -

 و نزارم کشیدم و گفتم : دستی به صورت خسته

 بیشتر رنگ پریدم. -

 بخاطر پریودیته ؟ -

 آره. -

ی درازی که اونجا بود رو برداشت و کمی از لیوانش رو روی میز گذاشت و شیشه

 : محتواش توی لیوان خالی کرد و گفت

 پریودیات خیلی طول میکشن چرا ؟ مطمئنی مشکل خاصی نیست ؟ -

 ست.همش یه هفته -

 م شد.ای خیرهتکیه داد به مبل و پا روی پا انداخت و با ظاهر فریبنده

 گفت فقط سه روز خونریزی دارم.با همکالسیم که دوست بودم می -

 خب بیولوژیک هر زنی فرق داره فیاض. -
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ها خیلی به من سخت میگذرن. تو هم که دائم تموم میشه. این هفته اما صبر من داره -

 فکر پیچوندنی و ازم فرار میکنی.

 نپیچوندم، دست خودم که نیست. شرایطم مقدور نبوده. -

 سرش رو با تایید تکون داد و باز قلوپی از نوشیدنیش خورد.

 تو هم میخوری برات بگیرم ؟ -

 نه. -

 ی حرف بزنی ؟خب ، در مورد چی میخواست -

چشمام رو یکبار بستم و باز کردم. هنوز حرص داشتم و به خودم گفتم نباید میومدم به 

 اتاقش.

 در مورد همین بحثی که تازه شروع کردی میخوام حرف بزنیم. -

 مونه ؟ همین که دائم به من سخت میگیری ؟کدوم بحث ؟ منظورت رابطه -

 آره. -

 ن.لبخند ریزی زد و چشماش برق گرفت

 خوبه، این بحث رو دوست دارم. میتونی شروع کنی. -

 ای نوشید.ی دیگهو با لذت جرعه

 م گرفت و آروم لبخند زدم.ای که برای شنیدین حرفهام داشت خندهاز عجله

 تر شد و گفت :نگاهش براق

 خجالت نکش بگو مایا، زود باش. -
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ی ی ما اصال رابطهرابطهمون بهتر پیش بره فیاض. تو میدونی من میخوام رابطه -

درستی نیست، هم خودت عذاب میکشی هم منو عذاب میدی، واسه من حکم یه 

 شکنجه رو داره و تو اینو بهتر میدونی.

نگاهش به آنی تلخ شد و چشماش رو آروم بست و بعد از باز کردن دوباره بهم خیره 

 شد.

 میخوای بگی من مریضم ؟ -

 نگه و ادامه دادم :دستم رو باال گرفتم تا چیزی 

من نمیتونم ازت فرار کنم، نمیتونم جلوتو بگیرم یا مانعت بشم باهام انجامش ندی،  -

تو از تنِ من نگیری، اگرم بخوام این حکم ازدواج نمیتونم اجازه بدم آرامش از دست رفته

اجباری یا زورکیمون دست و پاهام رو بسته، اما ازت میخوام واسه بهتر شدنش یه 

تری بخش زندگیمون شده، همونطور م درست بگیری، این رابطه یکی از اساسیتصمی

که تو بهش احتیاج داری منم دارم، خب ، خب نمیشه بگم من اصال میلی به انجامش 

 ها یه جورایی به منم لذت میدی.ندارم، تو گاهی اوقات توی همون شکنجه

 ؟ پس تو میخوای من بیشتر باهات ور برم و بهت حال بدم -

 تنم گرم شد و حس خجالت داغم کرده بود.

تر و خیلی عمیقمنظورم این نیست، فقط بخاطر خودم نمیگم، من میخوام اون لذت -

 به همدیگه بدیم.

کردم اما با تموم شدن حرفم بهش تمام مدت به زیر پاهام و یا جاهای دیگه نگاه می

 مل کرده بود.نگاه کردم، خیلی منطقی داشت به حرفام گوش میداد و تا

 نفس عمیقی کشید و گفت :
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هایی که حین رابطمون هست واسه خودمم تو چه نظری براش داری ؟خشونت -

ای ندارم. تو ی دیگهخوشایند نیست، ولی وقتی تو مانعم میشی و پسم میزنی چاره

و به دنیا هم نمیدم، دوست دارم میدونی من بهت احتیاج دارم، میدونی من این آرامش

ختص به خودمن همه رو و لمس کنم، بهت دست بزنم، چیزهایی که مه تنتهمیش

داشته باشم، بدون هیچ مانعی، بدون اینکه تو پسم بزنی، اما هر وقت سراغت میام تو 

گروکشی میکنی و پسم میزنی، منم میشم یه وحشیِ عوضی که فقط میخوام به آرامشم 

 برسم.

ن هر شب به من نزدیک میشه و من پسش کار همیشگیمون بود، اوگفت اینراست می

میزنم، جیغ میکشم، گریه میکنم، نفرینش میکنم و ازش میخوام بره گورشو گم کنه و 

 ش برسه.بهم دست نزنه و در نتیجه اونم وحشی میشه تا با خشونت به خواسته

گنجید که حرف بزنم، اما های هردومون خیره به هم بودن و چیزی توی سرم نمیچشم

 ی کالم رو در دست گرفت.این سکوت رو شکست و رشته فیاض

خب تو اومدی در این مورد حرف بزنی که هر دومون به این رابطه نیاز داریم و باید  -

 اصالحش کنیم درسته ؟

 درسته. -

 ای که تو دلت میخواد ؟پس تو میخوای انجام بشه اما به اون شیوه -

و آزار برام چیزی نداشته فیاض، ما زن شیوه ای که تا االن پیش رفته جز درد و -

شوهریم، من میگم حاال که به هر طریقی قراره بینمون صورت بگیره حداقل رضایت 

 .هردومون توش لحاظ باشه

 حوصله شد و به تندی گفت :به نظر کمی بی
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ی انجامش من درست متوجه نمیشم مایا، تو روی زمان بندیش مشکل داری یا نحوه -

 ای دیر به دیر...؟ مثال میخو

 .ی انجامش مشکل دارمبا نحوه -

 خب ؟ -

خورد و تمام حواسش چشم تنگ کرد و مقتدارنه زل زد بهم. دیگه از نوشیدنیش نمی

 رو معطوف منو حرفهام کرده بود.

رو حس کنم انجام  "لذت"من میخوام هر کاری که باعث میشه بیشتر از درد کشیدن  -

ه میکنی و به جونم میفتی بدم میاد، از اینکه گازم میگیری بدی. از اینکه لباسمو پار

ترین هاتو تو گوشتم فرو کنی، دوست ندارم حین نزدیکبدم میاد، دوست ندارم پنجه

 ی بینمون من بیشتر و بیشتر ازت متنفر بشم.رابطه

 ش حرف زدنم رو تحت الشعاع قرار نده و ادامه دادم :چشمام رو بستم تا با نگاه خیره

ت خب چرا نباید اونجوری انجام بشه منی که محکوم میشم به تن دادن به خواسته -

 که...

 که تو هم لذت ببری و آروم بشی ؟! -

نگاهش کردم. اینبار لم داده بود روی مبل و هر دو پاهاش رو طوری کشیده بود که من 

کشیدم که هاش رو به طور واضح حس کنم. نگاهم رو به سمت چشماش تغییر اندام

 خمار بنظر میرسیدن.

 نفسش رو محکم بیرون داد و گفت :

 من همین االنم تورو بیشتر از هر زمانی میخوام مایا. -
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 آب دهنم رو قورت دادم.

 ...اما من -

نه نه نگران نباش، شرایطت برام قابل درکه، واسه من که مهم نیست ،باهاش مشکلی  -

 ندارم اما دلم نمیخواد تو اذیت بشی.

 زیرلب گفتم :

 ممنون. -

ممنون برای چی ؟ اینکه موافقت کرده تا خشونت رو کنار بذاره و به من میگه دوست 

 نداره اذیتم کنه و توی این شرایط بهم دست بزنه ؟

 ترسوند.تر میشد و  منو میتر و ضعیفلحنش هر لحظه بم

یرم، اینکه تو دوست بگ خب مایا با این چیزایی که من ازت شنیدم میتونم یه نتیجه -

 داری بیشتر...

ها و چیزهایی که در لمس بشم، بوسیده بشم، نوازش بشم و به جای شنیدن فحش -

مورد مامانم میگی حرفای بهتری بشنوم، اصال هر چیزی میخواد باشه فقط به مامانم 

 مربوط نشه.

 سریع دستش رو روی هوا تکون داد و با اخم و نفرت گفت :

نمیخواد در موردش حرفی بزنی، خوشم نمیاد اسم اون بیاد وسط، تو اگه اوکی، اوکی،  -

با من راه بیای منم مجبور نیستم اسم اون زنیکه رو به زبون بیارم ! با همش موافقم ولی 

 شرط داره...

 بی اراده اخم تندی کردم و اون ریز خندید.
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فات عمل نترس کوچولو، شرطام خیلی سخت نیستن، ولی خب من زمانی به حر -

 میکنم که تو هم به شرطام عمل کنی.

 شوکه و با کمی ترس زل زدم بهش که گفت :

تو هم باید منو لمس کنی، ببوسی و نوازشم کنی، فکر کنم بیشتر از تو من محق این  -

 احساسات باشم درست نیست پرنسسم ؟

ام ته دلم آروم گرفت، چقدر ترسیده بودم از اینکه شرط سختی برای اجرای حرفه

آمیزش ادامه بده. داشته باشه و با مخالفت من دوباره به همون اخالق قبل و خشونت

ی زیادی نیست، همون چیزیه که برای هر دومون مطرحش کردم. پس اگه خواسته

 قراره من بوسیده بشم اونم بوسیده میشه، حتی با نفرت و کینه.

 لبخندی زدم و فیاض یه تای ابروش رو باال داد.

 یعنی تو باهام موافقت کردی ؟این  -

 سرم رو با خجالت ریزی به معنای موافقت تکون دادم که سریع به روی پاش اشاره کرد.

 خیله خب، پس از همین االن نشونم بده که بفهمم رو شرطات هستی. -

 مردد به صورتش نگاه کردم که با حرکت دستاش بهم اشاره کرد طرفش برم.

 .لت خوب نیستاذیتت نمیکنم، میفهمم حا -

ی دکتر فرخی. به سمتش رفتم. با پاهای قدم اول ، قدم اول روباید برمیداشتم، به گفته

 اش میز وسط رو هل داد تا کنار بره، حاال انگار من بخاطر اون میز دل دل میزنم.کشیده

 با شک و تردید دوباره نگاهش کردم.

 با دستش روی رون پاش زد.
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نمیتونی پای حرفایی که زدی وایستی پس انتظار نداشته منم بشین مایا، اگه خودت  -

 بهشون عمل کنم.

سریع روی پاش نشستم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم. من دارم کنار این هیوال 

 زندگی میکنم و برای آرامش خودمم که شده باید رفتارهاش رو کنترل کنم.

ای از شور و ن و آمیزهنفسهاش مثل همیشه گرم و داغ بودن. نگاهش تند و خش

 احساسی پنهانی داشت.

 بوی عطرش توی مشامم فرو رفت.

 از این بو بیزار بودم.

من شاید اولین زنی نباشم که از بوی تن و ادکلن شوهرش بدش میاد اما مطمئنم جز 

هاش رو ها هستم که هم باهاش میخوابم ، هم توی بغلش فرو میرم و نفسنادرترین

 یزارم.میبلعم و هم ازش ب

ش چسبیده بود به تنم. اغراق رو کنار گذاشتم و توی پستوی ذهنم ی داغ و برهنهسینه

 گفتم :

ی توی آغوشم نبوده که ی برهنههاش پهن و قشنگن. هیچوقت با باالتنهچقدر شونه -

 ها حس کنم.ش رو با این اندامجذابیت مردونه

 انگشت شستش رو روی چشم چپم کشید و چشم بستم.

بهم یاد بده، دوست داری چطوری لمست کنم ؟ دوست داری کجاهارو بیشتر ببوسم  -

 یا از کجا شروع کنم ؟

 چشم باز کردم و حاال اون بود که چشماش رو بست و منتظر بود من یه حرکتی بزنم.
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باید شروع میکردم و به فیاض نشون میدادم مالیمت توی این رابطه حتی با نفرت، 

 بد، میتونه خیلی بهتر از خشونت جواب بده. حتی با وجود خاطرات

با دستام که دور گردنش بودن سرش رو کمی خم کردم و پهنای گردن و پوست 

 گندمی گردنش رو بوسیدم و مکیدم.

تر کشید و پهنای گردنش رو بهم سپرد تا بیشتر روش فوکوس کنم. سرش رو عقب

 دادم.رو نوازش می بوسیدمش، بوسیدمش و با دستام موهای سرش و پشت گردنش

شم این لعنتی شوهرمه که بخاطر مامانم به بیماری دچار شده و من قربانیه مورد عالقه

 که میتونه با رفتارهاش بدترین آزارهای روحی، جسمی و جنسی رو بهم بده.

باید طبق حرفهای دکتر اونو به خودم دلبسته کنم تا هر طور شده بره و خودش رو 

ر منو زندگیم، بخاطر خودش و این بیماری که داره رفته رفته بدتر درمان کنه، نه بخاط

 میشه.

های ریزی شدن، خودمم دست کمی از های بلندش شبیه نالهانقدر بوسیدمش که نفس

 حالِ فیاض نداشتم.

ی هم آغوشی با این جسم رو حس کرده بودم، هر چند با خب منم یه زن بودم که مزه

 بارها و بارها با این مرد یکی شدم.اجبار و درد و خشونت، اما 

های خودمم ها صدای نفسهوا و بخاطر این نوازش و بوسهپس دست خودم نبود که بی

طاقت کردن و به آنی دستش رو پشت کمرم گذاشت و از بلند شدن که فیاض رو بی

پشت سر روی چیزی افتادم. فکر کنم روی میز بود، همون که با پاهاش کنارش زده 

 بود.
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های درشت شده به م رو خاموش کردن و با چشمریع آدرنالین و ترس، لذت و غریزهس

 فیاض زل زدم که خم شده بود روم.

 کرد.کمرم جای بدی بود و بخاطر شرایط پریودیم درد می

 روی صورتم خم شد و بازدم عمیقش رو کنار لبم بیرون داد و با تب و تاب تندی گفت :

مایا روحی ؟ ها ؟ پس راهشو یاد گرفتی ، میخوای اینجوری  داری باهام چیکار میکنی -

 باهام بجنگی درسته ؟

 نگاهم با ترس خاصی توی چشماش بود.

تر برد و پوست گردنم رو بین لبهاش گرفت، ترسیدم گازم بگیره، سرش سرش رو پایین

 رو به عقب فرستادم.

 نه فیاض. -

 دوباره به چشمام خیره شد.

 مایا نمیتونم جلوی خودمو بگیرم.ای العادهتو فوق -

 لکنت گرفتم و با بیچارگی لب زدم :

 یَ... یعنی چی ؟ تو که گفتی ... -

 ها نیاز دارم، میتونی آرومم کنی ؟و بوسهمن هنوزم به این ناز و نوازش -

 من حالم خوب نیست چی میگی ! -

 طاقت و محکم توی صورتم نعره زد.بی
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کردی و میبوسیدی، همینطوری ادامه بده ، یه مسم میهمینطوری که االن داشتی ل -

کاری کن من آروم بشم. تو میدونی من چقدر بهت نیاز دارم. میدونی که از عمد خودتو 

 ازم دریغ میکنی.

آورد من از تغییرات زیر لباسش هم متوجه میشدم که چقدر بهم نیاز اگه به زبون نمی

 .داره

 خب چیکار کنم ؟ -

و دستم رو کشید و با خودش بلندم کرد، همونجوری که عقب کشیده  از روم عقب رفت

 بود دوباره سر جای قبل نشست و منو هم روی پاش نشوند و گفت :

 هر کاری میتونی انجام بده. فقط منو از این خالء بکش بیرون. -

کاری که ازم خواست رو انجام دادم. به عنوان یه همسر و کسی که به خودش و خداش 

 ده توی بهتر شدن حالش بهش کمک کنه.قول دا

با هزار روش میشد یه مرد رو آروم کرد و من یکی از اون هزار روش رو امتحان کردم و 

 کامال نتیجه داد.

 .های صورتش رو به جز لبهاشبوسیدمش البته گردن و قسمت

 که عشق نباشه نمیتونم یه بوسه واقعی ترجیحم برای بوسیدن لبهاش اینه تا زمانی

 روی لبهاش بزنم.

های دلخواهش اونم متقابال منو بوسید، لمس کرد، دستاش رو زیر شومیزم برد و قسمت

رو لمس کرد و هر کاری که سرعت عمل منو توی کارم باال میبرد انجام داد و در 

 هام رو در بیاره.موردش خیلی زیرکانه حرف میزد تا منو هم اغوا کنه و صدای نفس
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وقتی بخاطر من اینجوری میشی دلم "گفت بارها توی گوشم می هایی کههمون نفس

 "میخواد تموم درونتو بشکافم

 باالخره آروم شد و با چشمای خمار و نفس زنان نگاهم کرد.

 انگشت شستش رو روی لبهام کشید و گفت :

 ان.لبهای کوچیک و صورتیت خیلی خواستنی -

 زد.بدنم بود و قلبم تند تند میهنوز هیجان اتفاقی که بینمون افتاده بود توی 

 خواستم کنارش بشینم که گفت :

 نه. بذار اول یه دوش بگیریم بعد. -

لعنتی، اون هنوز منو یه عامل نجاست میبینه که دوست نداره روی وسایل اتاقش 

 بشینم یا بهشون دست بزنم.

دم از از کاری که براش کردم پشیمون شدم و به آنی از حس دلسوزی که داشتم پر ش

 نفرت.

به عقب برگشتم تا هرچه زودتر از اتاقِ کثیفش برم بیرون، فقط باید برم اتاقم و خودم 

رو توی وان حمومم خفه کنم و پشت دستم داغ بذارم که برای این مرد خوبی کردن 

 ای نداره.نتیجه

 همین که قدمی برداشتم سریع مچ دستم رو گرفت.

 افتخارِ امروز تو همه چیز با هم مشترک باشیم. همینجا با من حموم کن. میخوام به -

 تو دوباره داشتی به من میگفتی... -
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نه اشتباه نکن، من فقط گفتم نشین، تو نمیتونی حرف منو اونجوری که خودت  -

 میخوای تعبیر کنی. منظور بدی نداشتم.

 نگاهم رو به در دوختم و میل زیادی به رفتن داشتم اما دستم میون دستش بود.

 تر گفت :آمرانه و آروم

 با هم دوش میگیریم باشه ؟ -

ی مرموز بود، البته من بیشتر فکر ترین قسمت این پروسهدوش گرفتن با فیاض سخت

میکنم اون بخاطر باور نکردن حرفم میخواست باهام دوش بگیره تا بهش ثابت بشه من 

 واقعا خونریزی دارم یا نه.

 وافقت کردم و با هم رفتیم توی حمام.برای رو کم کردنش توی این قضیه م

 باید مقابلش کامال لخت میشدم و ناچاراً اینکار رو کردم.

 اون بارها تن و بدن منو لخت دیده.

 لخت شدم و فیاض هم کامل لخت شد.

 نگاهم از پشت سر به اندام و قامتش بود.

م هیچ عیب و این مرد شوهرِ منه، این مردی که شاید از چهره و اندا "توی دلم گفتم 

نقصی نداشته باشه و اونقدر جذاب باشه که دل هر زنی رو ببره اما از درون پر از خارو 

 "خسه که وقتی به آغوشش پناه میبری مثل یه کاکتوس میمونه

آب دهنم رو قورت دادم. تا بغضم رو پس بزنم. من واقعا دلم براش میسوزه. اون آدم 

 خیلی بدی نیست فقط مریضه.

 تادم و دوش رو تنظیم کرد.کنارش ایس
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 کرد.تا االن که کامل لخت شده بودم نگاهم نمی

برام عجیب بود با وجود وسواسش چطور راضی شده با من دوش بگیره ولی چندان هم 

عجیب نبود چون اون با من دوش گرفت و عالوه بر این به من شامپوی بدنش رو زد و 

 خودش با دستاش تنم رو شستشو داد.

ه کامال واسم عجیب بود و به طور عینی داشتم از فیاضِ آروم و مهربونِ چیزهایی ک

 امروز میدیدم.

 کار رو انجام بده. این راه خوبی برای ایجاد صمیمیت بین هردومون بود.اجازه دادم این

های متعدد من داشت اما ثابت کرده که درونش هایی که توی شبفیاض با وجود زشتی

 های سیاه روشون کنار برن.البته اگه پردهچقدر مهربون و شفافه، 

 وقتی متوجه خونریزی داشتنم شد، کمرم رو کمی زیر آب گرم ماساژ داد و پرسید :

 میخوای تو وان آب گرم بشینی بیشتر کمرتو ماساژ بدم ؟ -

من با وجود حالِ خوبِ اون خوب بودم، یعنی اصال باورم نمیشه فقط بخاطر رفتار 

 .تغییر کنه. من این فیاض رو دوست داشتم، فیاضِ مهربون آمیزِ من زودمحبت

های خودش به من، از حمام بیرون باالخره با هم دوش گرفتیم و با دادن یکی از حوله

 .اومدیم

 ای زدم که با نگرانی مشهودی گفت :عطسه

 اوه نکنه سرما خوردی ؟ دمای حموم که اوکی بود ! -

 های لبم تمیز کردم و گفتم :م رو از کنارهعطسهدستمالی برداشتم و اثرات 

 .. حساسیتهبخاطر بوی شامپو و ایناست -
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 خیله خب بیا بشین اینجا. -

ی من بود ولی بخاطر تفاوت ی سفیدش همرنگ حولهبه کنار خودش اشاره کرد. حوله

کشیدم. رو جارو می  ش برام بلند بود و انگار داشتم باهاش زمینقدیمون قدِ حوله

کنارش نشستم. زنگی از کنار میزش فشار داد و توی کسری از ثانیه شاهدخت رو به 

 داخل اتاق کشید.

شاهدخت با دیدنمون توی اون حالت و حوله پوشیده چشماش برق زدن و لبخند روی 

 لبش نشست.

چقدر  آی شاهدخت مارموز. من بیشتر از هر کسی میدونم تو با دیدن این صحنه

 ی.خوشحال شد

چند بار لبهاش رو از هم فاصله داد که چیزی بگه ولی دوباره جلوی خودش رو گرفت، 

 کشید..انگار برای گفتن حرفهاش جلوی فیاض خجالت می

 فیاض محکم گفت :

 اگه از دیدنمون مستفیض شدی به من نگاه کن تا بهت بگم چیکار کنی. -

 و دستپاچه گفت : دوخت با خجالت ریزی خودش رو جمع و جور کرد و به فیاض چشم

 بله آقا کاری داشتین ؟ -

 یه چای نبات داغ برای مایا بیار، واسه منم قهوه با شیر. -

 منم قهوه میخوام شاهدخت. -

 فیاض سریع گفت :
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فعال نخور تا خونریزیت قطع بشه، تو با این خونریزی کلی خون از بدنت رفته و کم  -

 بیاره. خون شدی، چای نباتم گفتم بخاطر دردت

 کافئینش آرومم میکنه. -

 ش رو گرفت و به شاهدخت گفت :نگاه خیره

 پس یه نبات داغم براش بیار. -

 چشم. همین االن میارم. -

شاهدخت موقع برگشتن به سمت در چشمکی بهم زد و شکلکی با لبهاش درآورد که 

 م گرفت.خنده

 کبکش خروس میخونه. -

 ردم.چشم از در گرفتم و به فیاض نگاه ک

تورو خیلی دوست داره، مطمئنم با دیدن ارتباط نزدیک بینمون خیلی خوشحال  -

 شده.

و محبتش رو به روم باز کرد.  بعد از فوت مادرم اون تنها کسی بود که آغوش مادرانه -

 هیچوقت نمیتونم محبتاشو فراموش کنم.

 :ش کشید و گفت دستش رو پشت کمرم گذاشت و منو به سمت خودش و سینه

 بیا اینجا کوچولو، تو امروز واسه من شاهکار کردی. باید حسابی ازت قدردانی کنم. -

 جون و تلخی روی لبم اومد.لبخند بی

 اش گذاشت و روی موهام رو نرم بوسید و سفت به بغلش فشارم داد.سرم رو روی سینه
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رای بهتر اگه میدونستم با تغییر رفتار من انقدر خوب و مهربون میشی خیلی زودتر ب

 شدنت تالش میکردم فیاضِ بلوچی.

 تا شب همه چیز خوب پیش رفت، خوب که نه خیلی عالی.

ها سفر کردن از این قله به اون قله و از این شبیه دو کبوتر عاشقی بودیم که بعد از سال

 شاخه به اون شاخه پریدن به هم رسیدیم.

نشون میداد که هیچوقت انتظار کرد و رفتارهایی زد، میخندید، شوخی میبرام حرف می

 دیدنشون رو از فیاضِ خشک و مغرور نداشتم.

اون بخاطر مهربونیه من یه آدم دیگه شده. آدمی که وقتی از این بعد نگاهش میکردم 

 میتونستم روش حساب باز کنم و به زندگی دلگرم بشم.

بدون کینه و  های قبل عالی وارتباط منو فیاض نسبت به تمام روزهای قبل و حتی ماه

 دلخوری سپری شد.

ای رخ داده و خدا اون فیاض هیوالیی رو برده و به کردم معجزهطوری که من حس می

 جاش یه فیاض دیگه رو برام فرستاده.

تمام بعداز ظهر رو توی اتاق فیاض گذروندم و اصال خسته نشدم، حتی یه روز پر انرژی 

 و پرنشاط بود برام.

ی شاد و شنگول بنظر میرسید و یم، فیاض شبیه یه پسر بچهروی میز شام نشسته بود

 هاش هم میخندیدن.عالوه بر لبهاش چشم

از پلوی خوشرنگ و رویی که توی دیس به نگاهمون چشمک میزد توی بشقابم کشید و 

 گفت :
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 کافیه؟ -

کردم حواسم نبود چقدر توی بشقابم کشیده، نگاه کردم و از بس به صورتش نگاه می

 وه بشقابم رو پر کرده.دیدم ا

 و بخورم.خیلیه فیاض من نمیتونم همش -

میتونی. بخور بدنت تقویت بشه. از این جیگرها هم بخور. داغه، به شاهدخت گفتم  -

 واسه تو کباب کنه.

خیلی اهل غذاهای گوشتی نبودم اما برخالف من فیاض عاشق گوشت بود و هر روز 

 و جوجه. های گوشتیروی میزش پر بود از خوراک

 ناچار بودم از خوراک گوشتی که شاهدخت برامون درست کرده بود بخورم.

کردم تا هر دومون توی آرامش غذامون رو بخوریم اما اون دوست داشت نگاهش نمی

 حرف بزنه. مثل تمام بعد از ظهر.

 امروز که داشتی میرفتی دانشگاه احیانا سرت به جایی چیزی برخورد نکرده؟ -

 شک تکون دادم.سرم رو با 

 نه. چطور مگه؟ -

 نیم نگاهی بهم کرد و لبخند زد.

آخه خیلی عوض شدی، اومدی تو اتاقم، در مورد چیزهایی حرف زدی که میدونستی  -

تر از همه تالفی انتظار این چند روزو به بهترین شکل چقدر بهشون عالقه دارم و مهم

 برام جبران کردی.
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القه داشت که در مورد اتفاقات توی اتاقش حرف لبخند محوی زدم. اون هر چقدر ع

 بزنه من به شدت ازشون متنفر بودم.

نه اینکه پشیمون باشم از چیزهایی که گفتم نه، ولی قرارداد ما به خوبی بسته شده و 

اکشنی کنه به مسائل توی دلم نمیخواست هر بار بحث اون قراراد رو پیش بکشه و ری

 اتاق.

 .لی خوشحالم که حرفام انقدر روی تو تاثیر گذاشتننه سرم جایی نخورد و -

 ش رو به چشمام دوخت و آروم گفت :نگاه خیره

 اگه تو همیشه اینجوری باشی منم آرومم مایا . -

دستش رو به طرفم دراز کرد، میدونستم برای چیه و سریع دستم رو بطرفش کشیدم 

 که اونو میون دستش گرفت و آروم فشرد.

 ی فیاض حساب باز کنم.ی روی اخالق تازه شکل گرفتهمن نمیتونم خیل

ایه که ممکنه هر لحظه بلرزونتم و بنای منو زندگیم رو فیاض برای من شبیه زلزله

م، جایی که از رخداد زلزله مصون نیستم و تخریب کنه، من روی گسل این زمین لرزه

 خیال باشم.میدونم فقط بطور موقت میتونم خوش

 میخوای در مورد یه چیز دیگه هم باهام حرف بزنی، اون چیه ؟تو اتاق گفتی  -

 مطمئن نبودم االن زمان خوبی برای مطرحش کردنش باشه یا نه.

 میخوای بذاریم یه وقت دیگه در موردش حرف بزنیم ؟ -

 من االن رو مود آرومم میتونی هر چی میخوای بهم بگی. -
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آماده کردم برای هر نوع برخورد تند و قاشق چنگالم رو توی ظرفم گذاشتم و خودم رو 

 صداداری.

به صندلیم تکیه دادم و فیاض با ابروهای باال رفته متعجب بهم زل زد و فهمید چیزی 

 که میخوام بگم ممکنه چه عواقبی در بر داشته باشه.

 سرش رو با ابهام تکون داد.

 نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم:

 در مورد مامانمه فیاض. -

بیشتر باال رفتن و اخم تندی کرد و قاشق چنگالش رو هم رها کرد و مثل من  ابروهاش

 تکیه داد.

 خب؟ -

بودن دستاش روی میز و ظاهر خشکش و حالتی که شق نشسته آزارم میداد و برای 

 حرف زدن تمرکز درستی نداشتم.

تر اون صندلی رو اشغال میگرفت و نگاه تیزش رو غالف میکرد تا من کاش کمی نرم

 کردم.شهامت گفتن حرفام رو پیدا می

از زیر میز انقدر پاهام رو با استرس حرکت دادم که یهو پام بین هر دو پاهاش زندانی 

 شدن و خشدار گفت :

 به جای تکون دادن اینا حرف بزن. -

قبال گفته بودی شرایط مامانم خوب نیست ، گفتی تو زندان بهش مواد تزریق میکنن  -

بیاریش بیرون اما االن دوماهه گذشته، تو رفتی سفرت و برگشتی و تا خواستی از زندان 
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ی توعه پس کی میخوای بهش االن هیچ اقدامی نکردی. بکتاش گفته بود منتظر اجازه

 اجازه بدی..

 هر وقت خودم صالح بدونم. -

ای ذهنم از حرکت افتاد و صامت بهش خیره انقدر خشدار و محکم گفت که برای لحظه

 شدم.

باره قاشق چنگالش رو برداشت و شروع کرد به پر کردن قاشقش از محتویات غذا و دو

 آروم گفت :

 فراموشش کن. شامتو بخور. -

هاش که محکم بهم فشرده میشدن اما من فکش رو که به سختی تکون میخورد و آرواره

 رو دیدم و لرزیدم.

 تر گفتم :آروم

م، تو خودت گفتی قصد داری آزادش االن بهترین زمانه که در موردش حرف بزنی -

 کنی. شرایط مامانم خوب نیست، باید کمکش کنیم.

 از همون زاویه تیز نگاهم کرد. نگاهش مشکوک و ریزبین بود.

 نگو امروز هدفت از اون حرفها و نزدیکت به من ، بخاطر مامانت بوده ؟ -

 اصال اینطور نیست. -

 روی میز.یک آن داد زد و قاشق و چنگالش رو انداخت 

اگه نیست چطور بعد این همه مدت همین امروز باید در موردش حرف بزنی که  -

ی مغزم، ای، خورهبرینی تو حالِ خوشِ من ؟ تو به من میگی روانی، اما خودت خوره
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ی همه زندگیم، یکم بهم حال میدی بعدش میای ی خوشیم، خورهی روحم، خورهخوره

 دماغم میکشی بیرون. مگه مرض داری ؟ مگه آزار داری ؟و از با اسم اون زنیکه همش

با دستپاچگی سعی داشتم براش توضیح بدم اون طوری که اون فکر میکنه نیست، 

پریدم اما اون با غضب و خشم هاش میوار بین حرفگرفتم و لکنتدستام رو باال می

 وار حرفهاش رو بهم زد و از پشت میز بلند شد.سریع و چکش

 ش گذاشتم.بره، زود بلند شدم و راهش رو سد کردم و دستم رو روی سینهنذاشتم 

 فیاض بقران من... -

تو میخواستی از اتفاقات بینمون بیشترین بهره رو ببری. اما کور خوندی، دستت واسم  -

 رو شد. حاال برو کنار.

بخاطر  به مرگ خودم اون حرفایی که تو اتاق زدم و چیزهایی که بینمون اتفاق افتاد -

مون این نبود، من اونارو بخاطر زندگیمون گفتم. تو شوهرمی، من زنتم ، نمیخوام رابطه

 مثل دوتا خروس جنگی باشه.

ی پهنش زدم و خواست کنارم بزنه که با عصبانیت و کالفگی مشت محکمی روی سینه

 با جیغ گفتم :

ی واسه خودت ببری دارم با تو حرف میزنم، حق نداری یه تنه قضاوت کنی، حق ندار -

و بدوزی، من اون حرفارو به خاطر زندگیمون زدم ربطی به موضوع مامانم ندارن. 

 اصالمامانمو آزاد نکن، نکن به جهنم.

 خم شد توی صورتم و با دندون قروچه و عصبانیت گفت :
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آزاد نمیکنم پس چی فکر کردی، بهم نزدیک میشی تا خرم کنی، باج میدی تا  -

به تو انجام بدم ؟ من اون کثافت حرومزاده رو آزاد نمیکنم تا همونجا حمالت بشم کارا

 گا بره مایا، میفهمی ؟ آزادش نمیکنم.

 م گرفت. داد زد :گریه

 من با گریه خر نمیشم انقدر بیخودی زار نزن. -

 کنار رفتم تا رد بشه و به اتاقش بره. 

 ای که گفته بودم.بیا اینم از زلزله

 م.ی ویرون کنندهآرامش بسر میبرم و حاال درگیر اون زلزله گفتم که موقتا در

ش داده بود روی صندلی خودش که بخاطر غضبش موقع بلند شدن از میز فاصله

 نشستم و به رفتنش نگاه کردم.

ی زیادی باهام نداشت و حرف آخرم رو بهش زدم تا بفهمه اون سخت در هنوز فاصله

 اشتباهه.

زاد نکنی من رو حرفهام هستم فیاض، بهت ثابت میکنم داری تو حتی اگه مامانمو آ -

 اشتباه فکر میکنی.

هام باال پریدن و با حرص رفت توی اتاقش و در رو با صدای بدی به هم کوبید که شونه

 داد زدم :

 روانی. -

 بعد از کلی حرص خوردن بلند شدم که برم به طرف اتاقم.

 کنه.شاهدخت رو صدا زدم که بیاد میز رو جمع 
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ی مخصوص رو ببرن که بعدازظهر با چه اشتیاقی به شوره این شام دو نفرهای مرده

 ی مخصوص برامون ترتیب بده.شاهدخت گفته بود یه شام خوشمزه و دو نفره

 شاهدخت که اومد اشاره کردم میز رو جمع کنه.

 اینارو جمع کن شاهدخت. -

فیاض پیش اومده و البته که صدای صورتم مشهود همه چیز بود که چه اتفاقی بین منو 

 هامون رو کامال شنیده.داد و جیغ

 حرف و بدون اینکه سوالی بپرسه به طرف میز اومد. با دیدن ظرف غذاهامون گفت :بی

 شما که چیزی نخوردین، بیارم تو اتاقت مایا ؟ -

 م گفتم :با صدای گرفته و خروسه زده

 . زهرمارش کرد روانی.نه نمیخوام شاهدخت. کوفت بخورم بهتره -

نمیخوام دخالت کنم اما بحث خوبی رو شروع نکردی ، الاقل یه امروز دندون رو جیگر  -

 میذاشتی نمیگفتی مایا جان.

 چپ چپ و با حرص نگاهش کردم که سرش رو پایین انداخت.

 کردم اما فهمیدم که بینتون چه اتفاقی افتاده.ببخشید نباید دخالت می -

نفهمیدی شاهدخت، چون نمیتونی شرایط منو درک کنی. مامانم داره تو زندان اتفاقا  -

کرده، میدونم آدم خوبی نیست، میدونم ریده تو گذشته و  میمیره، من میدونم گناه

 ی این روانی...آینده

 خواره که واسه یه شاهی کف کفشمو لیس میزد.روانی اون سگِ پاچه -
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اقش بیرون اومد ؟ لباس بیرون پوشیده بود و میخواست از م رو ترکوند این کِی از اتزهله

 عمارت خارج بشه.

 با عصبانیت نگاهم کرد.

 پالتوش رو روی اون یکی دستش انداخت و انگشتش رو مقابلم گرفت و گفت :

انقدر حرف اون مامانِ کثافتتو نیار تو زندگیم، انقدر نگو مامانم مامانم، تو این همه  -

اشی ؟ بمیره به جهنم، میرم میشاشم رو قبرش، اگه کر مُرده و زندهازش شنیدی بازم بف

جراتشو داشتم بخاطر زندگی که از منو خانوادم سوزونده اون هیکل نجسشو 

 میسوزوندم.

 سر تا پام یخ زدن و لرزیدم.

 نگاهی به شاهدخت انداخت.

کنه یه شامشو نخورده یه چیزی بده بهش کوفت کنه، جای اینکه هی مامان مامان  -

 ذره فکر خودش باشه.

 تفاوت باشم.اون مامانمه فیاض، هر چقدرم بد باشه نمیتونم نسبت به حالش بی -

. دیگه حق نداری اسمشو بیاری مایا. یکبار دیگه اسمشو بشنوم بالیی فکر کن مُرده -

 که فکرشو نمیکنی سرت میارم.

شاهدخت سریع دستش رو ی بلندش وا رفتم روی زمین و زدم زیر گریه که از عربده

زیر بغالم گذاشت و فیاض که خواست بره بیرون دوباره پشیمون شد و برگشت پالتوش 

 ها و به سمتم اومد.رو انداخت روی یکی از صندلی
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های فیاض به جاشون دور تنم نشستن. نفس های شاهدخت کنار رفتن و دستدست

 نفس میزد و زور دستاش دور تنم غیرعادی بود.

 مایا. پاشو -

 خیره شدم توی چشماش و گفتم :

تو پاشم کدوم گوری برم ؟ پاشم چیکار کنم که تو مثل یه استفراغ تموم گذشته -

 بیاری باال و دست از سرم برداری ؟ چرا نمیفهمی اون مامانمه، اون تنها کسیه که دارم.

 ی خِرفت و هرزه.همه کسِ تو منم نه اون زنیکه -

 ی داغش گذاشتم.رو روی سینه م لرزید و انگشتمچونه

و داری، تو کس و کار من نیستی، تو تو ؟ تو واسه من یه عزراییلی، حکم هزار دشمن -

 و پس میگیرم. هیچیِ من نیستی. حاال که اینطوره قرارادمونم فسخ میشه، هر چی گفتم

 دستاش رو از دورم برنداشت ولی با عصبانیت گفت :

ی زیر حرفت با اون هیوالیی که خودت بهتر میشناسیش تو گوه میخوری. بخوای بزن -

 در میفتی.

ش قدرت کف دستم رو با حرص و کالفگی زدم توی پیشونیم. اون لعنتی با یه جمله

 .اینو داره که منو از پای بست ویرون کنه

 آخ فیاض چرا نمیمیری من از دستت راحت شم. -

ی ر کرد با وجود رابطهفکش سفت و سخت تکون خورد و نگاهش رنگ باخت. فک

ی بینمون من یادم میره چه بالهایی به سرم آورده که توقع داشت همین صمیمانه

 ای بهش داشته باشم !!امروز همه چیز رو فراموش کنم و احساس دیگه
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 صداش توی گلوش لرزید وقتی گفت :

 نباید دلم به حالت بسوزه دخترِ پریوش اما زمین سرده، پاشو. -

م و همینطور شرایط قاعدگیم جسم و جونی کردم و بخاطر بغض و گریهمیفین فین 

 نداشتم. دستم رو کشید و مجبورم کرد بلند بشم.

کردم بیا برو دست و صورتتو میه نباید باهات بحث میدرک میکنم که اعصابت تخ -

 بشور بعد شامتو بخور. اونارو جمع نکن شاهدخت بذارشون مایا هنوز شام نخورده.

 من شام نمیخورم بذار جمعشون کنه. -

شامتو میخوری بعدش میری تو اتاقت و انقدر فکر و خیال میکنی که تا صبح عر بزنی  -

 منم هیچ کاری بهت ندارم.

به نگاه طوفانیش خیره شدم. درونشم طوفانی بود ولی انگار داشت مراعاتم میکرد که 

 چیزی بهم نگه.

 با زاری گریه کرد.م لرزید، بغضمم لرزید و دلم چونه

 من فقط نگرانشم فیاض. بهم حق بده. -

 اخم تندی کرد و نگاهش رو از چشمای خیسم گرفت.

هیش. نمیخوام چیزی بشنوم مایا. بهتره بخاطر خودتم که شده تمومش کنی. در  -

 مورد اون قراردادم همه چیز سر جای خودشه.

 تیز نگاهم کرد.

ی شه. چون من در اولین فرصت ازت یه رابطهیعنی به نفعته که سر جای خودش با -

 مهیج میخوام همراه با اجرای تمام شروط امروزمون.
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وار بهش زل زدم. دلم میخواد زیر عهد و پیمانی که با خدا بستم بزنم و بگم من بیچاره

از پسِ اینکار برنمیام. نمیتونم اون کسی باشم که به عنوان ناجیِ فیاض انتخاب کردی. 

ی فیاض خیره میشم، وقتی به چشمای پر دردش زل میزنم ،وقتی ذشتهوقتی به گ

محبتی و آزارهایی که در گذشته دیده به چه شیطانی میبینم اونم یه انسانه و بخاطر بی

تبدیل شده دلم براش میسوزه و دوست دارم بیشتر بهش کمک کنم ، بیشتر به 

ن شخصی که براش ارزش دردودلش گوش بدم، محرمش باشم، همدمش باشم و به عنوا

 قائله و احترام خاصی بهش داره کاری کنم تا بهم تکیه بده.

امروز که از دانشگاه برگشتم با وجود خستگی که توی تنم بود اما رفتم حموم، دوش 

 گرفتم، بدنم رو شیو کردم و برای امشب آماده شدم.

شم میدونه اون ها همه چیزش رو به مردی داده که خودمثل یه زنِ احمق که تازگی

موندم و میدونستم بعد الیقش نیست. من باید پای قراردادی که باهاش بسته بودم می

 ی کوتاه، امشب به سراغم میاد.از این استراحتِ چند روزه

ی همه چیز رو توی سرم کشیدم که کِی و چه جوری برای فیاض آماده موقع شام نقشه

 بشم.

گرفتم و بقول خودش میخواستم از این راه بهترین  رو با فیاض یادمن تنها راه مقابله

 بهره رو ازش ببرم. با این جنگِ نرم و اغواگر میتونستم به همه چی دست پیدا کنم.

 های خودم یا چیزهای دیگه.به مامانم، به زندگی بهتر، به درمان فیاض و آزادی

نگاه کردم. بعد از  لباس صورتی کوتاهی که تنم بود رو درآوردم و به لباس مشکی مقابلم

هام انتخاب کردم تا برای امشب بپوشمش. لباس ظهر با وسواس اونو از بین لباس

 هام زیرِ لباس قابل دیدن بودن.مشکی باز و کامال تور بود که با یه نگاه تمام اندام
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های لباس زیرم رو بستم و ای درهم و گرفته توی آینه به خودم خیره شدم و بندبا قیافه

 ین فکر میکردم امشب چه واکنشی نشون میده ؟به ا

العملش از اینکه میبینه من حاضرم به تمام حرفایی که توی اتاقش زدم عمل کنم عکس

چیه ؟ بازم خوشحال و مهربون میشه یا در نهایت کارمون به دعوا و خشونت همیشگی 

 میکشه ؟

 تم.آماده شدم. آرایش کردم. عطر زدم و روی صندلی میز توالتم نشس

به ساعت نگاه کردم. با وجود این همه وقت گذروندن هنوز ساعت ،یازده شب بود و من 

هایی که روی میز ازش دریافت کردم نشستم. با آوانسباید تا دوازده منتظر اومدنش می

 فهمیدم اونم برای امشبش چه فکرهایی در نظر گرفته.

ننده تر از حال االنم بود. هر کخسته بودم ولی انتظار و وقت گذروندن با فیاض خسته

گرفتم، شایدم اسمش خو گرفتن و رحم خو میچند منه احمق داشتم به اون عوضیِ بی

کردم. احساسی که نه ای پیدا میعادت نبود، شایدم داشتم به اون لعنتی احساس دیگه

 میتونم اسمش رو وابسته شدن بذارم نه نفرت. چیزی مابین این تناقض ها.

هام زده بودم و و به الک قرمزی که امروز روی ناخن هام گذاشتمدست سرم رو روی

 حد فیاض رو به خودشون جلب کردن نگاه کردم.توجه بی

 اون لعنتی حتی از الک زدن من خوشش اومده بود. باالخره در اتاقم باز شد.

 شد.نگاهم به قد و قامت بلندش افتاد که توی تاریکی مثل یه شبح سیاه وارد اتاقم 

نگاهش هنوز به تاریکی اتاقم عادت نکرده بود اما همینکه براش عادی شد متوجه شد 

 اونجا نشستم.

 چرا اینجا نشستی مایا ؟ گربه شاخِت زده ؟ -
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 لبخند تلخی زدم که اون نتونست ببینه.

 منتظرت بودم. -

 اوه جدی ؟ منتظر من بودی ؟ -

بده. بوی شامپو و عطر جدیدی و نشون حدس میردم شوکه بشه و این عکس العمل

 تر از شبهای قبل بود.میداد که متفاوت

نزدیکم که شد این بوی محرک بیشتر به مشامم نفوذ کرد و فهمیدم بجای لباس، 

 ی ربدوشامبرش توی تنشه.حوله

بی اختیار و بخاطر این احساسات و هیجانات زنده شده، تنم نبض گرفت و نفسم بریده 

 بریده شد.

 کارچی بو کشید و با سرمستی گفت :مثل یه ش

 .نه انگار واقعا منتظرم بودی. چه بوی خیلی خوبی میدی -

 من که گفتم برات آماده شدم. -

 مکث کرد، مکث کرد و بعد با حالتی از مستی و گیجی گفت :

 آخ مایا، قراره امشب رو حرفات بمونی درسته ؟ -

 همینطوره. -

 ببینم  چه شاهکار جالبی برام داری. و روشن کنم تاپس الزم شد چراغ -
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برگشت که چراغ رو روشن کنم من کلید چراغ کم نوری که روی میز توالتم بود رو 

روشن کردم که سریع برگشت و نگاهش اول به صورتم افتاد و چشماش احساسی از 

 حیرت و خماری گرفتن.

 با مکث طوالنی به لبهای قرمزم چشم دوخت. توی دلم گفتم :

 "بذارم اینارو ببوسی محاله"

نگاهش پایین رفت و به لباسم رسید .همون لباسی که خیلی راحت میتونست مدل 

ی پهنش زیر حوله سِت لباس زیرش رو هم ببینه. آب دهنش رو قورت داد. سینه

 چشمم رو گرفت. بهترین و زیباترین عضو تنش بود.

 تاب جلو اومد.برام کف زد و بااشتیاق و بی

آلی که تحت ، تو ثابت کردی یه همسر خوب و ایدها، براوو. این عالیه دختربراوو مای -

 هر شرایطی واسه شوهرش سنگ تموم میذاره.

 هام هیچ حسی ندارن که حتی تکون بخورم.نزدیکم شد و من حس کردم اندام

 تو واقعا میخوای زندگیمون سروسامون بگیره درسته ؟  -

 سرم رو با شک و تردید تکون دادم.

 بدون هیچ کینه و نفرتی ؟ -

 اینبار با قاطعیت سر تکون دادم.

 کردن.هامون به هم اصابت میاونقدر بهم نزدیک شده بود که نفس

 م گذاشت و سرم رو باال گرفت و با حرارت تندی لب زد :دو انگشتش رو زیر چونه
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 منم همینو میخوام. -

 گونه گفت :نگاهش توی صورتم در گردش بود و پچ پچ

 یه فیلم باحال آوردم که با هم ببینیم. -

نفسم بند رفت. چی ؟ اون احمق رفته فیلم پورن آورده ؟ من توی عمرم بیشتر از دوبار 

های مزخرف و ناجور ندیدم و تا چند وقت ذهنم نسبت به ازدواج و از اون فیلم

 اره.های زناشویی مختل شده بود. عمرا اگه بذارم اون فیلم رو اینجا بذرابطه

 نه فیاض... -

 چرا نه ؟ میتونه به حرکاتمون کمک بیشتری بکنه. -

 نمیخوام، نمیخوام از این مزخرفات ببینم. -

 مموری رو به دستگاه وصل کرد و با ریموت روشنش کرد.نیشخند ریزی زد و رفت فلش

 فیاض من نمیخوام ببینم. اگه میخوای اینو روشن کنی من میرم بیرون. -

 ش کنم.رو تخت تا پلیهیش بریم  -

 با عصبانیت بلند شدم تا ریموت رو از دستش بگیرم.

 و خاموش کن وگرنه امشب هیچی عایدت نمیشه.صاحابنمیخوام. اون بی -

 گفت :ش نگاه تمسخرباری بهم کرد طوری که انگار داشت میاز روی شونه

به زور میگیرم  مگه میتونی ندی، خودت که بهتر میشناسی منو، دادی دادی، ندادی"

 "ازت.
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میخواستم برم بیرون که مچ دستم رو گرفت، زور لعنتیش چقدر زیاد بود، طوری منو 

 گرفته بود که نمیتونستم تکون بخورم.

انقدر گفتم و گفتم که بیشتر خودم عصبی شدم و فیاض فقط زل زده بود به حرص 

 خوردنم و حرفی نمیزد.

 ی تختم نشستم.و رفتم لبهخسته از این کشمکش دستم رو پس کشیدم 

 چند دقیقه با سکوت گذشت که صدای فیلم به گوشم رسیدم.

 اون بیشرف باالخره فیلم رو پلی کرد.

اومد که منتظر شنیدن صدای ناهنجارشون بودم ولی نه صدای حرف زدن دو زن می

 کردن، سرم رو باال گرفتم و به تصویر در حال پخش چشمانگار داشتن با هم دعوا می

 دوختم.

هاشون تنشون بود و دو زن توی آشپزخونه که یکیشون به دختر و اون یکی به لباس

 مادرش شبیه بود داشتن با هم بحث میکردن.

 فیاض به سمت تخت اومد و تمسخری کرد.

 ها نگاه نکن.اهلل قران خدا غلط میشهنعوذب -

 ی شروری زد.با حرص نگاهش کردم که تک خنده

 تا یکم پیش رو چشاتو گرفته بودی که نگاه نکنی. چشاتو ببند پس، -

نزدیک تختم رسیده بود. با حرص مشتی زدم به رون سفتش که لبخندی زد و کمربند 

شل و ول ربدوشامبرش رو باز کرد و اونو از تنش کند و تنها با یه لباس زیر تنگ و 

 چسبون مقابلم ایستاد.
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 رای دیدن همدیگه روشن شده بود.ی کافی فضا ببخاطر نور تلویزیون به اندازه

خزیدم باالی تخت و برای اون جای کافی خالی کردم. آروم کنارم دراز کشید و منو که 

داشتم هاج و واج و با تعجب بهش نگاه میکردم به سمت خودش کشید و مجبورم کرد 

 دراز بکشم.

ای فیلم یه دستش زیر سر خودش بود و یه دستش زیر سرِ من و هر دو با هم به تماش

 نشستیم.

 اینو هم به حال خوشمون اضافه میکنم.

شاید الزم باشه برای خودم یه دفترچه کوچیک بخرم و تمام این اتفاقات خوب رو توش 

یادداشت کنم تا هر وقت به خارهای کاکتوسی فیاض میچسبم با خوندن یکی از این 

که شاید نظیرش توی  خاطرات پی ببرم که اون گاهی اوقات میتونه انقدر مهربون باشه

 دنیا هم پیدا نشه.

ش رو توی موهام فرو کرد و آروم نوازششون میداد، با دستی که زیر سرم داشت، پنجه

گاهی هم اونو روی پوست کمرم میکشید و من حس خوش قلقلک و برانگیختن 

 م رو حس میکردم.احساسات زنانه

ش به یه باند از خانواده مضمون فیلم درام بود و سرگذشت دختری که بخاطر فرارش

ی مافیا برخورد میکنه و رئیس باند میخواد به عنوان یه روسپی از اون دختر سواستفاده

جنسی کنه اما حضور دائمش و دیدن همیشگیش باعث میشه کم کم بهش عالقه پیدا 

کنه و روزی که توی شرط بندی باخت بزرگی نصیبش میشه از اینکه طرف شرط بندی 

ه با اون دختر بخوابه یه درگیری خیلی بزرگ توی بار اتفاق میفته که اجازه تعیین میکن

 نده کسی به دختره دست بزنه.
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تمام مدت هردومون مشغول دیدن فیلم بودیم، موضوعش منو گرفت و سخت رفته بودم 

توی عمق فیلم و اصال حواسم نبود که فیاض به طرف من پیچیده و با اون یکی دستش 

 رده و دستش روی تنم میلغزه.لباسم رو درآو

ی اول پسره دختر رو حاال فیلم رسیده بود به جاهایی که دلخواه فیاض بودن و تا صحنه

هاش شروع کرد به بوسیدن لبهاش فیاض سوتی زد و کوبید به دیوار و با گرفتن دست

 مخمورانه گفت :

 شه.اینجاهارو خوب دقت کن که کار ما هم االن شروع می -

نگاه خاصی تک تک حرکاتشون رو زیر نظر گرفته بود، انگار داشت از تمام خودش با 

 های خودش.گرفت برای اجرای برنامهها اسکن میاون صحنه

 م رو به طرف تلویزیون کشید و آروم گفت :بدون اینکه نگاهم کنه چونه

 اونورو نگاه کن یاد بگیری. -

واستن بین هردوشون موج میزد نه خیر، فیلم تا کجاها پیش رفت ولی حس ملموس خ

هایی که از پسره داشت اما این احساس توی دختر به شدت مرد نبود، شاید بخاطر کینه

 و مرتب بهش مشت میزد.

ام چون نمیتونم بدیاش رو هام با فیاض اینجورییاد خودمون افتادم، منم توی رابطه

 ای به ذهنم خورد.فراموش کنم و همون لحظه جرقه

فیلم رو آورده تا یه چیزهایی رو بهم نشون بده، اون میخواد با این فیلم منو فیاض این 

 تکون بده چون تصور خودش از این فیلم ماییم، هردومون!

 فیاض، فیاض به من دلبسته شده !؟ یعنی 
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یعنی میخواد با این فیلم پیامش رو به من برسونه که بفهمم احساسش بهم تغییر کرده 

 یشه میگه بهم نیاز داره و دوست داره لمسم کنه ؟و برای همینه که هم

 دوباره زل زدم بهش دیدم اونم داره نگاهم میکنه.

 چشماش موجی از اشتیاق و خواستن و نیاز داشتن. پچ زد :

باالخره دختره هم کوتاه اومد و باهاش خوابید، ببین چطوری زیرش ناله میکنه. دوس  -

 بشنوم. های تورو هم اینجوریدارم صدای ناله

 ای کرد به تصویر.اشاره

هات رو تنم بمونن. ببین چطوری به کمر پسره چنگ میزنه. منم میخوام جای پنجه -

 بهم نشون بدی تو هم مشتاقی برام.

فرصت نداد به تصویر نگاه کنم چون به آنی خیمه زد روم و توی اولین نگاه چشمش به 

 لبهام افتاد.

 ت چپ پیچیدم. بین لبهاش غرش کرد.تا سر خم کرد سریع سرم رو به جه

م نذاشتما ، واسه تو گذاشتم که یاد بگیری امشب اونجوری که و واسه عمهاین فیلم -

 میخوایم به هم لذت بدیم.

 نگاهش کردم و پوزخندی زدم.

 تو فکر میکنی منم مثل اون دختره عاشقت میشم ؟ -

شدن که نگاهش رنگ های چشمش یکی یکی پاره نگاهش تیره شد و انگار مویرگ

 خون گرفت.
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اون دختره یه احمق بود که عاشق اون عوضی شد، میبینی که اسمشم فیلمه، پس  -

نمیتونی تو دنیای واقعی همچین چیزی رو تصور کنی، چون من هیچوقت عاشقت 

نمیشم فیاض، هیچوقت یادم نمیره باهام چیکار کردی، هیچوقت نمیتونم فراموش کنم 

یه جانی به جونم افتادی، هیچوقت یادم نمیره که تصورت از منم  تو شب زفافمون مثل

 یه روسپی بوده مثل اون...

ی تند و خشن. انگار دینامیت به لبهاش وصل بود که لبهام رو مهروموم کرد. با یه بوسه

 انفجارش به صورتم و مغزمم سرایت کرد.

بود ببوسمش. محال  ش تا لبهاش رو از روی لبهام برداره. محالمشت زدم روی شونه

و ای که دختر و پسر توی فیلم با ولع همبود طعم زبونش رو بچشم. مثل صحنه

 میچشیدن.

من امروز با دکتر فرخی توی دانشگاه یه مالقات کوچیک داشتم، اون در مورد رفتار 

 فیاض ازم پرسید و من در جوابش گفتم :

تی رفتارم رو باهاش تغییر دادم یه اون همچنان از من و خواهرم نفرت داره، اما از وق -

 آدم دیگه شده.

دکتر عقیده داشت این احساسِ فیاضه که داره عوض میشه، احساسی که داره حتی از 

 مرز وابستگی هم میگذره.

نه امکان نداره اون به من دل ببنده، اون عاشق من نیست، نمیتونه با این فیلم حس 

 گنگش رو به من نشون بده !!

اطراف تکون میدادم چون نمیخواستم خیاالت توی ذهنم رو باور کنم. اما سرم رو به 

 یهو با کشیدن موهام برق از سرم پرید و فیاض توی گوشم خشدار زمزمه کرد :
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اگه تو هم نبوسی مجبورم با خشونت باهات رفتار کنم. تو که اینو نمیخوای ها ؟ مگه  -

 .نگفتی امشب بخاطر من حاضر شدی پس بهم ثابت کن

 

توی تصمیمش و خوب اجرا شدن این رابطه کامال مصمم بود و منو مجاب کرد به انجام 

 کارهایی که میخواست.

 اش رو میپذیرفتم.تصمیم همین بود یا باید کنار میومدم یا باید خشونت رابطه

هام حتی بوسیدم و بوسیده شدم، کمر و گردنش رو نوازش کردم و اون تمام اندم

س کرد، بوسید ، نوازش کرد تا زمانی که من بین اون همه احساس یه هام رو لماندام

حس نو رو تجربه کردم، احساسی که تا االن هیچوقت با فیاض شکل نگرفته بود و برام 

تازه بود ولی توی شناختش احمق نبودم، اما همین که صدام و لرزش تنم رو حس 

رفت و انگار داشت بخاطر کردم بغض بزرگی به گلوم چنگ زد و فیاض محکم دربرم گ

این حس جدیدی که خودش باعثش شده به خودش افتخار میکرد و مغرورانه و با یه 

 م بود.لبخند ریز و خاص خیره

هام رها شدن، دست خودم نبود، من به تمام رها شدم و با رها شدن جسمم اشک

شته باشم م داچیزهای نابی که روزی آرزو داشتم به بهترین نحو کنار همسر آینده

 شون انقدر تلخ و گس بود که از زهرمارم بدتر بود.رسیده بودم اما چه رسیدنی، مزه

هق هقم که بلند شد و دستام رو جلوی صورتم گرفتم، فیاض سریع عقب کشید و 

 کنارم دراز کشید.

 صدای اونم تلخ بود که آروم لب زد :

 ش میکنی ؟چرا گریه میکنی مایا ؟ اولین بارته تجربه -
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 هق هقِ من تنها جوابی بود که شنید.

 .سخت نگیر. تو فقط ارضا شدی، اینکه چیز بدی نیست -

رو ی پهنشمن نمیخواستم بشنوم، نمیخواستم اون حرف بزنه، فقط از اون عوضی سینه

کرد و امشب بدون م رو برام زنده میمیخواستم که انگار آرامش الالیی های کودکانه

ش وت کنه خودم توی آغوشش خزیدم و سرم رو روی سینهاینکه فیاض از من دع

 گذاشتم.

 با این حرکت صدای کوبش تندِ قلبش واضح به گوشم رسید. 

تر توی آغوشش فشار داد. اون لحظه دست گذاشت پشت کمرم و سرم و تنم رو محکم

تنها همین رو میخواستم و نفهمیدم یه آدم چطور میتونه هم بالی جونم باشه هم مامن 

ش و شنیدن صدای قلبش و لمس گرمای آرامشم که با همین سر گذاشتن روی سینه

 .تنش تونسته به راحتی آرومم کنه

بعد از آروم شدنم رهام نکرد، ولی فهمیدم بیخودی هم نیست که رهام نکرده چون کار 

ره ای که روی دلم چیره شده دوباتموم مونده و من باید با هر درد و غصهاون هنوز نیمه

کردم ، چون ش بپردازم که ای کاش این کار رو نمیی سکانس مورد عالقهبه ادامه

فیاض شبیه یه فوالد سفت و قدرتمند شده بود و اصال به من امان استراحت نداد و تا 

 دم دمای صبح با تنی خسته و کوفته زیر دست و پاهاش له شدم.

 دراز کشید و با خستگی گفت :دیگه نایی توی تنِ هردومون نمونده بود که کنارم 

 بریم دوش بگیریم ؟ -

 جون نداشتم حتی حرفی بزنم. صورتم رو توی بالشت فشردم و گفتم :
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م که فقط میخوام بخوابم. تو هم بهتره بری تو اتاق خودت دوش نمیتونم. انقدر خسته -

 بگیری.

 : بیشتر بهم چسبید، سریع بهش نگاه کردم و براق شدم توی چشماش که گفت

نه نه. نگران نباش منم انقدر خستم که حتی نمیتونم برم تو اتاق خودم. امشب  -

 نوازی کن.مهمونِ توام. پس بیشتر مهمون

تر کشیدم که جا برای خوابیدنش حال نداشتم زیاد باهاش بحث کنم. خودم رو عقب

 کافی باشه ولی اون رضایت نداد و با چسبوندن خودش به من و گذاشتن دستش زیر

 سرم منو هم توی بغلش فشرد و به ثانیه نکشید هر دومون خواب رفتیم.

 

** 

ها میگذشتن و هیچ تغییر مثبتی توی زندگیم ایجاد نمیشد. گذشتن، هفتهروزها می

یا رفتارش  فیاض به ظاهر بهتر از قبل شده بود ولی من عالئم خوب بودن رو توی چهره

 نمیدیدم.

رای نبودم اون روز ادامه داشتن و اگر روزی با عقایدش همها و تحقیرهاش زبونزخم

میشد و نه تنها درو دیوار خونه از صداش میلرزیدن بلکه منو هم از درون  برام جهنم

 کرد.تخریب می

مثل کرم ابریشمی که پیله کردن از یادش رفته و روز به روز رو به نابودی  شده بودم

من به تحقیرها و وسواس و رفتارهای کثیف  میره. توی این زندگی همه چیز برای

 ها این اخالق شدت بیشتری گرفته بود.فیاض ختم میشد که تازگی
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هام و انگار نه از مامانم خبر داشتم که به چه حال و روزی افتاده ، نه از آقاجونم و عمه

 گذشت اونا هم بیشتر از قبل منو به فراموشی میسپردن.هر روز و ماهی که می

تر از قبل میشد. تنها آرامشی که من توی ریختکننده تر و بیم روز به روز کسلزندگی

اومد و به شبهایی بود که گاهی به اتاقم میکردم همون نیمهزندگی و کنارش حس می

م رو توی آغوش کرد و در پایان جسم زیروروشدهقول دوستم نفسش رو چاق می

 گشت.میگرفت و بعد به اتاقش برمی

ش م دعوت کنم یا به خونهت. من حتی جرات نداشتم دوست جدیدم رو به خونهآه دوس

 برم یا بیرون از محیط دانشگاه یا خونه با هم قرار بذاریم و بیشتر با هم آشنا بشیم.

ها با هم دوست شده بودیم، اما دوستیمون فقط به همون نهال همکالسیم بود که تازگی

ای از خودم بهش ، من نه گوشی داشتم که شمارهچند ساعت دیدار دانشگاه ختم میشد

بدم، نه میتونستم تلفن خونه رو بهش بدم که اون بهم زنگ بزنه و نه میتونستم در 

مورد مسائل زندگیم و شوهرم باهاش دردودل کنم تا کمی سبک بشم و مطمئن بودم با 

یچکس رو ی ضدحالِ دوستی، به زودی همین عزیز رو هم از دست میدم و هاین شیوه

ای به زندگیم نگاه توی کانون خودم ندارم. کسی که طرف من باشه و بتونه از بُعد دیگه

 کنه.

با تنها کسی که حرف میزدم دکتر فرخی بود که اعتقاد داشت برای بهبود حال فیاض 

 تالش بیشتری کنم.

سانی اون میگفت از یه جهت دیگه به زندگیت نگاه کن و اینجوری تصور کن که با یه ان

ی تیغ ایستادی و تنها دو راه پیش رو دارین یا مُردن یا که دچار بحران فکریه روی لبه

نجات خودتون، تو میتونی برای نجات خودت هر اقدامی رو انجام بدی اما برای اون آدم 
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چی ؟ وجدانت راضی میشه که اونو توی همون شرایط تنها بذاری تا مُردنش رو تماشا 

 کنی ؟

 لسوزی سرم رو به اطراف تکون دادم ادامه داد :وقتی من باد

پس بیشتر تحمل کن، صبور باش و کاری کن فیاض شرایط بیمار بودنش رو بپذیره،  -

 اگه اون زندگی و کنارِ تو بودن رو دوست داره پس حتما دل به درمانش میده.

 وقتی پوزخند میزدم سخت بهم میتوپید :

 هرِ عزیزِ تو ساخته پس تو مسئولی بهش کمک کنی. مایا یادت باشه اون هیوال رو خوا -

 دلم میلرزید. ولی مگه به همین آسونیاست که دکتر تعریف میکنه ؟

 تنها بودن توی کارزار فیاض خیلی دردناک و سخت بود.

توی این هفت ماه زندگی با فیاض من خیلی بزرگ شده بودم، بزرگ و جسور و به 

هام بلند پرواز بودم و دلم نمیخواست نوز مثل گذشتهکردم، هم فکر میامیدها و آینده

های پروازم رو قیچی میکنه ولی همین که بحث مامان رو فیاض کسی باشه که بال

کشیدم دوباره همون وحشیِ سابقی میشد که قادر بود منو از دنیا هم ساقط پیش می

 کنه.

 میگذروندم. نهاون روز پنجشنبه بود و چون کالس نداشتم باید وقتم رو توی خو

دائم نشستن توی اتاق و دراز کشیدن توی تخت منو بیمار میکرد و من به این سبک 

ی دیگه پرواز زندگی عادت نداشتم، دوست داشتم مثل یه پرنده از این شاخه به شاخه

 کنم و دائما در حال تحرک باشم.
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تا روزهایی که  بلند شدم و به یونس زنگ زدم و گفتم چند تا فیلم و کتاب برام بخره

کالس ندارم وقت خودم رو با اونا سپری کنم، آقاجونم همیشه میگفت بهترین تفریحات 

 .کتاب خوندن و فیلم تماشا کردنه

توی هر کدومش یه سناریوی عمیق هست که نگاهت رو به زندگی و دنیای اطرافت 

 بیشتر باز میکنه.

ازم خواست همراه یونس به فیاض که متوجه دستورم شد خودش به خونه زنگ زد و 

 م رو خرید کنم.های موردعالقههای معتبر برم و کتابیکی از کتابخونه

 تا غروب مشغول انتخاب و خرید بودم.

 چندتا کتاب خریدم و چند تا فیلم تا سرگرمی مفیدی برای مواقع بیکاریم داشته باشم.

 جب کردم.وقتی برگشتم خونه از اینکه شاهدخت به استقبالم نیومد تع

تری از اتاق فیاض به گوشم میرسید. چیز عجیبی بود. داخل که رفتم سرو صدای عجیب

 جلوتر که رفتم صدای خودش رو شنیدم :

 شاهدخت بهش بگو لباساشو اینجا نذاره مگه اون کمدهارو خالی نکردی برای مایا ؟ -

مقابل من بود و نزدیک اتاقِ فیاض رسیدم و سرکی به داخل اتاقش کشیدم. صورتش 

داشت با عصبانیت به شاهدخت و همون دختری که چند ماه پیش برای کمک به 

شاهدخت به خونه فرستاه بود توضیحاتی میداد که منو دید و دستش روی هوا ثابت 

 موند و رو به شاهدخت و اون دختر گفت :

 شما به کارتون برسید. -

 به طرفم اومد. اخمی کردم.
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 اینجا چه خبره ؟ -

 خریداتو انجام دادی ؟ -

های شاهدخت دیدم که برگشت نیم نگاهی بهم کرد و تمام وسایل خودم رو توی دست

 مدت لبخند داشت.

 تر شد.دوباره به فیاض نگاه کردم و اخمم غلیظ

 پرسیدم اینجا چه خبره ؟ -

فهمیده بودم چه خبره ، فقط میخواستم یه توضیح مختصر ازش بشنوم، اصال چرا این 

 ضوع بدون هماهنگی با من صورت گرفت ؟مو

 نگاهش به طرف وسایلم رفت و برگشت و خیلی محکم گفت :

 دارم وسایلتو جابجا میکنم تو اتاقِ خودم. -

 چرا ؟ -

 چون اینجوری صالح دیدم. -

ابروهام رو باال دادم. دلم میخواست بهش نیش بزنم و بِغُرم تو که از من بیزار بودی 

باره خواستی روم باال بیاری چون همش میگفتی پریوش همین چندشب پیش دو

پریوش، پریوش ، شبی که معلوم نیست چه مرگت بود وقتی اومدی خونه انقدر مشروب 

و بیاری تو اتاقت تا شبا کنار خوردی که به جون من افتادی، حاال میخوای دخترِ پریوش

 خودت بخوابه ؟

 شاهدخت ؟ -
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وارش فرو برد و سرش رو باالتر از حد معمول های شلهاش رو توی جیبفیاض دست

 باال گرفت و منتظر بود ببینه چی میخوام بگم.

شاهدخت که اومد در جواب سالم گفتنش چیزی نگفتم، نگاهم توی چشمای فیاض 

 بود و محکم گفتم :

 .وسایل منو برگردون به اتاقم. من با این دیوونه یه جا نمیمونم -

 ولی آخه ما تقریباً... -

 برگرد به کارت برس شاهدخت. -

 ی کارهاش برسه.ای برگشت توی اتاق تا به ادامهشاهدخت بدون حرف دیگه

 ها کارشونو بکنن هر حرفی داری اونجا بهم بگو.بیا بریم بیرون بذار بچه -

ی خودم وسایلمو آوردی تو این اتاق ؟ فکر همینجا میگم. واسه چی بدون اجازه -

 کردی من با تو ...

 ستم رو کشید به سمت بیرون.د

تو همینجوری هم شبها با من یه جا میخوابی، فقط جای خوابت عوض نمیشه اتاقتم  -

 عوض میشه.

 ش رهاش کنم.دستم رو کشیدم ولی نتونستم از میون پنجه

 من اتاق خودمو میخوام. فقط اونجا راحتم. دوست ندارم تو اتاقت باشم. -

تو از این به بعد تو اتاق من میمونی. خسته شدم هر شب ی بیخودی نیار مایا. بهونه -

 مثل یه مار میسُرم از این اتاق به اون اتاق.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

654 
 

میتونی نسُری. کی گفته هرشب پاشی بیای به اتاق دخترِ پریوشی که انقدر ازش  -

 بیزاری اما نمیتونی از تنش بگذری؟

 تر و خشدار گفت :ای کرد و محکمدندون قروچه

نزن. همین که گفتم. از این به بعد تو اتاق من میمونی اینجوری  رو حرفم حرف -

 تره.خیالم از بابت همه چی راحت

تر وجود داره. چیزی که بنظر نمیومد بخاطر خودش منو به اتاقش میبره. یه چیز مهم

تر کرده و دوباره شده همون فیاضی که دائما بهم میگفت چند روزه فیاض رو آشفته

گیریاش شبیه هاش و سختپریوشی باید زجر بکشی و عذابپریوش، تو دختر 

ها و نازدادنم کردم با بوسههای قبل شده بود با این تفاوت که من سعی میعذاب

دوزشون رو برای خودم کمتر کنم و اون کم کم متوجه میشد من مایام و سزاوار این 

 ها نیستم.خشونت

 م :با عصبانیت چشمام رو توی حدقه چرخوندم و گفت

 من خوشم نمیاد با تو یه جا باشم. بگو وسایل منو برگردونن به اتاق خودم. -

کسی به گوشیش زنگ زد گوشی رو از توی جیب شلوارش بیرون کشید وبهش نگاهی 

 انداخت اما یهو صورتش در هم فرو رفت و سریع ازم فاصله گرفت.

 پشت سرش راه افتادم که با عصبانیت داد زد :

واست باشه نیاد اینجا ؟ داری چیکار میکنی؟ زودباش، زود باش جمعش مگه نگفتم ح -

 کن.

 ی به فرد پشت خط کشید.زنگ خونه به صدا دراومد و فیاض نعره



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

655 
 

 مگه نگفتم حواست باشه احمق ؟ -

 هام رو به عقب برداشتم. اینجا چه خبره ؟اختیار قدمبی

برگشت به طرفش و با پریشونی شاهدخت که بیرون اومد تا به سمت اف اف بره فیاض 

 گفت :

 تو فقط مایارو ببر تو اتاق. خودم میرم دمِ در. -

گیج و هنگ برگشتم به شاهدخت نگاه کردم. وقتی زنگ دوباره به صدا دراومد فیاض 

 بلندتر داد زد :

 ببرش تو اتاق شاهدخت. -

ن اینکه اف اف من حسابی گیج بودم. یه خبرهایی هست، اینجا یه اتفاقاتی افتاده. بدو

 رو جواب بده بیرون رفت و در رو محکم بست.

 شاهدخت بازوم رو گرفت و آروم گفت :

 بریم تو اتاق مایا. -

 کردم.قلبم تند تند میزد. نفسم به شماره افتاده بود. مات و مبهوت به در نگاه می

 برگشتم به طرف شاهدخت و لبهام رو به سختی تکون دادم.

نجا چه خبر شده. من همش دو ساعت بیرون بودم، تو این دو چیشده شاهدخت ؟ ای -

 ساعت چه اتفاقی افتاده ؟

 .اونم پریشون بود ولی میخواست وانمود کنه مشکلی پیش نیومده

 چیزی نیست عزیزم. بیا بریم یکم بشین تا برات یه چایی بیارم گرم بشی. -
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 دستش رو پس زدم.

 چه خبره. نه نه من چایی نمیخوام فقط بگو اینجا -

دوباره دستم رو گرفت و آروم به طرف اتاق کشیدم، نمیخواستم مثل یه احمق باشم که 

هر چیزی رو توی این خونه ندید بگیرم. سریع دستم رو آزاد کردم و به طرف در دویدم. 

 شاهدخت داد زد :

 نه مایا. خونِ آقارو کثیف نکن. با این کارت ناراحتش میکنی. -

گذشتم، طول حیاط رو هم دویدم و وقتی در اصلی رو باز کردم و نگاهم به از در ورودی 

بیرون افتاد زنی رو دیدم که پشتش به من بود و سوار ماشین نشست و فیاض درِ 

ماشین رو براش بست و خم شد کنار در چیزی بهش گفت و بعد به یونس دستور داد 

 که حرکت کنه.

از این خونه درآورد و فیاض رو تا دم در پوش کی بود که یهویی سر اون زنِ شیک

 کشید و اجازه نداد تا االن از وجودش باخبر بشم ؟

ماشین که حرکت کرد و دور شد نگاه فیاض به طرف من کشیده شد، انگار سنگینی 

 نگاه هاج و واجم رو حس کرد و با دیدنم از همون فاصله غرید :

 مگه نگفتم نیا بیرون ؟ -

و زانوهام تا شدن. انگار تنم به یکباره شکست، مثل کاغذی که از دست و پاهام لرزیدن 

ها بیزاره، اما پای یه زن به طرف زنوسط تا خورده. اون کثافت به من گفت از تمام

 .ی من باز شدهآشیانه
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اون عوضی داره منو بازی میده، به من دروغ میگه ،به اسم مامان منو زجر میده تا یه 

ها بخاطر خوب شدنش همه دردی رو ص بشه و من مثل احمقروزی هم از دستم خال

 خرم تا اون به بهبود روانش فکر کنه.به جون می

سریع دویدم داخل، نپرسیدم اون زن کیه، فقط محال بود دیگه اجازه بدم فیاض از من 

 سواستفاده کنه.

و رو به هر چی وسیله از اتاقم برده بودن توی اون اتاقِ لعنتی همه رو بیرون ریختم 

 شاهدخت و اون دختر داد زدم :

 همین االن اینارو میبرین تو اتاق خودم. زود باشین. -

فیاض با عجله و نفس زنان اومد و جلوی در اتاقش ایستاد و تا لب باز کرد که چیزی 

 بگه داد زدم :

هیچی نمیگی. حرف بزنی همین االن یه بالیی سر خودم میارم. من فقط میخوام تو  -

 خودم باشم.اتاق 

**** 

 م بودم.پشت میز صبحانه نشسته بودم و آروم مشغول خوردن صبحانه

فیاض زودتر از همیشه از خونه بیرون رفته بود. صبح صدای کوفتنِ بلند در رو شنیدم. 

کرد عصبانیتش رو دائما سر وسایل خونه و درها خالی کنه تا من بفهمم انگار سعی می

 کرده. چه حرص و خشمی درونش رو پر

کردم تا فیاض نتونه در رو باز کنه و ای میشد که در اتاقم رو از داخل قفل مییک هفته

 مزاحمم بشه.
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هر چند اونم توی این مدت اصال به اتاقم نیومد و انگار متوجه شده بود که چقدر 

 عصبانیم که اجازه داد توی خلوت خودم باشم.

واب بیدار شدم. شاهدختم که کامال امروز به شدت کسالت داشتم و کمی دیرتر از خ

 درگیر پخت و پز و تمیزکاری خونه بود چون امشب یه مهمان عزیز داشتن.

ای باالخره ترالن خانم به ایران اومدن و فیاض امشب بعد از تاخیر دو سه هفته

ی خواهرش رو دعوت کرده بود و دیشب سر میز شام چقدر باهام حرف زد که خانواده

ای به زبون نیارم و حتی یه نیم نگاهم به طرف آراز نندازم یا حرف اضافه رفتار نسنجیده

و اگه سوالی پرسید جوابش رو ندم و به شوخیاش نخندم و تمام مدت مثل یه منگل به 

همه نگاه کنم و لبخند بزنم، لبخند بزنم و وانمود کنم هیچ چیز غیرمعمولی وجود 

 نداره.

قویم روی میز افتاد که تاریخ امروز رو نشون توی دلم پوزخندی زدم و چشمم به ت

 ماه.میداد. هیجدهم دی

 ماه بیشتر از زمانی که فیاض گفته بود طول کشید تا به ایران بیان.تقریبا یک

شایدم از خیلی وقته به ایران اومدن و امشب به عنوان مهمان به این عمارت پا 

 میذاشتن.

دردناکی که مثل پتک به مغزم برخورد کرد  اکشن شد و یهو با فکرذهنم به یکباره ری

 از پشت میز بلند شدم.

با صدای کشیده شدن صندلی شاهدخت سریع نگاهم کرد، مثل همیشه درگیر کارهای 

 ها رو روی کانتر ریخته و تمیزشون میکرد.آشپزخونه بود و وسایل توی کابینت
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کیده توی تنم که داشتم از درون منم شبیه اون وسایل بهم ریخته بود ، انگار نارنجک تر

 حواسیِ خودم لعنت میفرستادم.حرص و عصبانیت به بی

 چیشد مایا ؟ زیاد نخوردی ، میخوای برات املت درست کنم ؟ -

من حتی قادر نبودم به خاطر بیارم برای صبحانه چی مقابلم بوده که شاهدخت پیشنهاد 

 یه املت خوشمزه رو میده !

پوشیدم و کارت فیاض رو هم برداشتم و اومدم بیرون سریع به اتاقم رفتم، لباس 

 .شاهدخت هنوز ایستاده بود. گیج و متعجب از کارم.

بیا یه زنگ بزن به دانیال یا یونس ببین کدومشون دمِ دسته بیان دنبالم میخوام برم  -

 بیرون.

 خورده گفت :یکه

 چیشده مایاجان ؟ -

دست و پاهام و حتی صدام هم  میکرد،کن داشت آسیابم استرس مثل یه آسیاب

 میلرزید.

 هیچی فقط بیا زنگ بزن کار دارم، زود باش. -

کرد و من با وحشت به خودم و خنگ بازی که این مدت اون با وحشت به من نگاه می

 درآوردم. چطور ممکنه یه همچین سوتی بزرگی از دستم در بره ؟

ه تغییراتی توی جسمم رخ داده چطور ممکنه نفهمم چه بالیی سر تن و بدنم اومده و چ

 ؟
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خیال باشم ؟ چطور میتونم بگم این غیر ممکنه وقتی چطور میتوتم انقدر احمق و خوش

من میدونم هیچی غیرممکن نیست ؟ دست خودم نبود عصبانی بودم و شاهدختم 

پیچم میکرد که کجا میخوام برم ؟ چیکار دارم ؟ کارم چیه ؟ من که امروز داشت سوال

 ارم پس چیشد ؟ چیشد و چیشد ؟کالس ند

 اختیار بهش توپیدم :صدام باال رفت و بی

چیکارم داری کدوم گوری میخوام برم، بیا زنگ بزن به یکی بگو بیاد منو ببره بیرون.  -

ای از لحنم متعجب شد اما سریع از مقابل انقدر سوال نپرس شاهدخت ؟برای لحظه

 چشمم گذشت و رفت تا شماره بگیره.

راب کیفم رو از میون این دستم به اون دستم انتقال میدادم تا زمانی که برگشت بااضط

 و گفت :

دانیال حالش خوب نبود زنگ زدم به یونس االن میاد. خیر باشه مایاجان چیزی شده  -

 ؟

نمیخواستم حتی یک کلمه در این مورد حرف بزنم و سوخت کافی هم برای حرف زدن 

 نداشتم.

 رفتم یونس جلوی در بود. نشستم و به تندی گفتم :تا از عمارت بیرون 

 ای که توی مسیرت دیدی نگه دار.اولین داروخونه -

 

 

**** 
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های شرکت هیچکس را به داخل اتاقش راه ندهد ، فقط به منشی گفته بود غیر از بچه

خواست او را ببیند. از بخاطر همین زنی که حاال با پرویی به شرکتش آمده و می

 اش خارج شد.هایش سفت شدند و نفسش با تمام شدت از سینهپنجهعصبانیت 

 هایش در هر ثانیه با حجم باالیی پر و خالی میشدند.شش

 هایش قصد داشتند پوستش را دریده و بیرون بزنند.خونش به جوش آمد و رگ

وقتی بحث میان منشی و آن زن باال گرفت چشمانش را توی حدقه چرخاند، یاد مایا 

کرد.خودش هم به قدری عصبانی بود که او همیشه از روی عصبانیت این کار را میافتاد 

 توانست دهان آن زن را خرد کند.می

اش را به یک جهنم دوری بفرستدش که هیچوقت به بکتاش گفته بود بعد از بهبودی

 هایش را به دیوار کوفت و غرید :اش را نگیرد. مشتسراغ او و خانه و زندگی

 نتت کنه بکتاش.خدا لع -

 صدای آن زن بلند شد.

ش دارم. صداش کن واال خودم میرم میخوام همین االن ببینمش. چیکار به خواهرزاده -

تو اتاقش. فیاض ؟ فیاض میدونم اینجایی، صبح دیدمت که اومدی، میخوام باهات حرف 

 بزنم بگو منو...

ش به صورت کریهش نگاه ادر را به شدت باز کرد و با چشمان قرمز و به خون نشسته

 کرد. زن به سرتا پایش نگاهی انداخت.

ای زبانش بسته شد که چیزی اش بقدری خشن و پر ابهت بود که برای لحظهچهره

بگوید ولی او همان پریوش گذشته بود که نه از فیاض و نه هیچ مرد دیگری برای 

 هایش ابایی نداشت.کاریخراب
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را دید که بهش نزدیک میشد. دستش را باال  های اوفیاض عوقش گرفت وقتی قدم

 گرفت و به تندی گفت :

کنی وگرنه میگم بیان جمعت کنن. مگه نگفتم دیگه همین االن گورتو از اینجا گم می -

 دوروبر زندگیم پیدات نشه ؟ بکتاش چی بهت گفت ؟ مگه قول نداده بودی ؟

 ندارم، فقط چند دقیقه.بذار حرف بزنیم. خواهش میکنم. انتظار زیادی ازت  -

نگاهش را از او گرفت و به آهستگی قدمی به عقب برداشت ،مشتانش همچنان پر بودند 

 روی کند یا چرت و پرت بگوید.و وای به حال پریوش اگر امروز زیاده

عقب که رفت پریوش با رضایت از زبان چرب و نرم خودش لبخندی زد و پشت سر او 

 وارد اتاق شد و در را بست.

فیاض اجازه نداد بیشتر جلو برود و روی وسایلش بنشیند همانجا نگهش داشت و 

 خودش مقابلش ایستاد.

 همراه با چشمان تیزش، اخمش و صورت پر از نفرت و بیزاریش.

 خب زود بگو شرتو کم کن. -

 من به اونجایی که تو تعیین کردی میرم... -

 خوشحال میشم بزودی گورتو گم کنی. -

 رط مهم دارم.اما یه ش -

 چشمانش تیر شلیک میکردند و اخمش مثل طوفانی بود.
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تو اینجا شرط نمیذاری زانیه خانم، منم که تعیین میکنم چیکار کنی یا کدوم  -

گریات برسی. همین االن بزن به چاک تا دهنتو سرویس دهقبرستونی بری که به جن

 نکردم.

 پریوش چشمانش را بست و آرام گفت :

 یه بار ببینمش بعد هر گوری بگی میرم فیاض.بذار فقط  -

 انگار نمیفهمی چی میگم نه ؟ -

 های ناتمامش بود، جیغ زد :پریوش که خسته از این التماس

نه نمیفهمم ،دلم واسه دخترم یه ذره شده المصب، حیوون، بذار یه لحظه فقط  -

 ببینمش و بوش کنم. من مادرم چرا درک نمیکنی ؟

خورد. یک آن یاد مایا افتاد. صدایش و حتی طرز  پریوش یکهفیاض از صدای جیغ 

صورتش با صورت مایایش مو نمیزد. دلش به هم پیچید. چرا باید این مادر و دختر 

 انقدر شبیه هم باشند ؟

 صدایش توی گلو پیچید، انگار داشت از وجود این بغضِ سرطانی خفه میشد.

 : دستش را به طرف در گرفت و با صدای بمی گفت

برو بیرون تا نزدم لهت کنم. آخه پتیاره اگه من از اون هلفدونی نمیاوردمت بیرون و  -

ترکت نمیدادم که االن استخونات زیر خاک بود. چی واسه من فاز برداشتی مادر مادر 

ها هم حسِ مادرونه دارن ؟ مگه میدونن مادرن نباید دنبال کثافت دهمیکنی ؟ مگه جن

شون گیر بیفته ؟ مگه تو هم آدمی بیشرفِ زنازاده گناهی بیه بچهکاری برن که فردا یق

ت ارزش قائل نبودی، تو که حالیت نبود یه دخترِ معصوم ؟ تویی که دوزار واسه بچه

داری، همش زیر پای مردها پهن میشدی االن اومدی دور برداشتی مادر مادر بلغور 
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دتو خورد نکردم. اسمِ هر چی میکنی ؟ بدو، بدو فقط بزن به چاک تا اون دهن گشا

ت ، شاشیدم تو روح اون کسی که نطفه مادره به گوه کشیدی، شاشیدم تو حس ماردونه

ش داد بهت تا مادر بشی، ارزش یه حیوونم بهتر از توعه، حداقل تا بزرگ شدن بچه

ی همون حیوونم نبودی که شرف داشته نمیذاره هیچ نری گردش بیاد ، تو چرا به اندازه

 کاری نکنی ؟شی بخاطر دخترت کثافتبا

پریوش که از صدای داد و بیداد بلند فیاض جاخورده بود زد زیر گریه و دستانش را 

 روی زانوانش گذاشت و کمرش خم شد.

 فیاض دستش را میان موهایش فرو برد و نفس کشید، نفس کشید.

بهش دست بزند ؟ او ه خودش بیزار بود، چطور اجازه داده بود این زنِ بدکاره از بچگی

 که حاال مادر زنش بود.

 با نفرت چشمانش را بست. حتی نمیخواست تصور کند مادر مایاست.

 هایش نالید :امیدوار بود هر چه زودتر گورش را گم کند اما او میان گریه

تورو خدا بذار ببینمش فیاض، اگه نبینمش دق میکنم. من آدم خوبی نبودم، بدکاره  -

ی دخترم بود. مامانم مُرد اسیر دست بودم، اما هرکاری کردم بخاطر آیندهبودم، بدبخت 

بابام شدم، شب و روز کتک میخوردم از دستشون. منو تو بچگی شوهر دادن، حقوق زن

بخور نمیر شوهرم نیازهامو برطرف نمیکرد. نمیخواستم مایا هم مثل من بدبخت باشه، 

، چیزی نباشه که اون بخواد و من نتونم از میخواستم تمام نیازهای دخترمو برطرف کنم

 پس خریدنش بر بیام، بابات...

 ی کثافت، برو بیرون.خفه شو هرزه -
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هایش فشار آورد که حس کرد صدای غرشش آنقدر بلند بود و طوری روی دندان

 دندانش را شکست.

جلو رفت و دست دراز کرد تا صورت فیاض را لمس کند اما فیاض عقب کشید و تف 

 نداخت روی زمین. پریوش دوباره چشمانش را بست و باز کرد و با بغض گفت :ا

ای و هم یه آدم تقاص منو از مایا نگیر، تو هم دشمنی هم دوست. هم یه آدم کینه -

رو اذیت نکن. دلم میسوزه که داری به جای مهربون که فقط من میشناسمت. اما مایام

 من اونو شکنجه میکنی.

 سریِ اونه بدبخت. حاال گمشو برو بیرون.نفس میکشی از صدقه تو هر چی داری -

 ی پریوش لرزیدند.لبها و چونه

میشد به این امید بود که دلش را ببرد و  بعد از فوت ستار هر وقت به فیاض نزدیک

 برای همیشه پایش را توی زندگی فیاض قفل کند.

د اما نه، اون اجازه نداد و تر میتوانست افسارش را به دست بگیرنوجوان بود و راحت

هایش را از فرق نمیدانست سالهای بعد با مردی روبه رو میشود که تمام گذشته و زخم

 سرِ خودش و دخترش بیرون میکشد.

مایارو بهم پس بده. هر چی بگی قبول میکنم .حتی اگه بگی جلوی چشمات خودمو  -

نگیر. زندگی و دنیاشو خراب  نو از اوناما مایارو آزاد کن. تقاص م دار بزنم اینکارو میکنم

نکن فیاض. دخترم سزاوار این همه ظلم نیست. اون خیلی پاک و معصومه. اون حتی تو 

 عمرش دوست پسرم نداشته.

 فیاض نیشخند زد و با عصبانیت جلو رفت و توی صورتش ثابت شد و گفت :
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چه جوری زنش  میخوای بسوزی آره ؟ میخوای بیشتر بسوزونتم ؟ میخوای بدونی -

 کردم ؟

 انگشتانش را نشان داد.

با اینا. یه شب به زور لختش کردم، جیغ میزد، گریه میکرد ، خودشو میزد میگفت  -

من زنتم، من تا حاال با کسی نبودم اما من انقدری که از تو خورده بودم حرفاشو باور 

 جیغش تو گوشمه. نداشتم، با اینا زنش کردم. یه جوری از درد جیغ زد که هنوز صدای

 

های پریوش پایین ریختند و جگرش سوخت. با دخترش چه کرده بود این مردِ اشک

 روانی و زخمی !!

میخوی بدونی چند بار صداش زدم پریوش و به جای تو بدنشو تیکه پاره کردم،  -

گازش گرفتم، موهاشو کشیدم، انگشتامو تو بدنش فرو میکردم و اون فقط جیغ میزد و 

 شید ؟ میخوای بدونی همیشه اونو نجس میدیدم و روش باال میوردم ؟درد میک

 صدایش اوج گرفت.

ی واقعی رو ی یه رابطهمیخوای بدونی منه احمق با زنم میخوابم اما هیچوقت مزه -

حس نکردم چون دکترها بهم میگن تو مریضی، روحت ارضا نمیشه، فقط جسمته که 

آزار روحی و فکری، با هزار کوفت و زهرماری که تو  رها میشه، اونم با درد ، با بغض، با

تو مغزم کاشتی، تو ، توعه نجس و کثافت که من باید همین االن انقدر سرتو تو دیوار 

بکوبم که مغزت بریزه بیرون اما دارم به جای خودت دخترتو شکنجه میدم. دارم اونو 

 .آزار میدم، دارم روانیش میکنم که اونم بشه یکی عین خودم

 اش بلند شد.هایش گذاشت و صدای گریهپریوش جیغ زد و دست روی گوش
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 دخترش چه گناهی کرده بود ؟

 فیاض خم شد و کیف و وسایلش را از روی زمین برداشت.

هایش آلوده کرد آنقدر نجس شده که حتی نفسحس نجاست گرفته بود و احساس می

 اند. با خشونت به او توپید :به آن نجاستِ کذایی

م یا بری درِ دانشگاه مایا یا بیای اینجا شکمتو پاره میکنم. یه بار دیگه بیای درِ خونه -

 کاری که باید همون چند سال پیش میکردم. فهمیدی ؟

 پریوش زار زد :

ست. تا حاال از گل نازکتر با دخترم کاری نداشته باش. اون بچه دخترمو ول کن روانی -

هاتو رو من دا فیاض طالقش بده بیا سراغ من، بیا عقدهبهش نگفتم بذار بره . توروخ

 خالی کن، بیا اصال شکممو پاره کن ولی...

 یک آن نعره زد :

مایا مالِ منه، زنمه ،حقمه، نمیذارم بهش نزدیک بشی که بهش نخ بدی چیکار کنه تا  -

 ازم طالق بگیره، اون مالِ منه، تقاص زندگی خودمو خونوادمو ازش میگیرم ،تقاص

گناهایی که تو کردی همه رو ازش میگیرم، هیچوقت نمیذارم ببینتت، هیچوقت 

ت کنن، نمیذارم ببینیش، به یونس و دانیال سپردم اگه بری دمِ دانشگاش تیکه تیکه

پس حواستو جمع کن دورو برِ زنِ من بپلکی با خاک یکسانی. تو دختری به اسم مایا 

 نداری.

،زارید، جیغ کشید ولی در نتیجه با تماسی که فیاض گرفت پریوش گریه کرد، داد زد 

 چند تا از اعضای نگهبانی آمدند و او را از اتاقش بیرون کردند.
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با فکر به مایا و رفتن یهوییش به داروخانه همه چیز از یادش رفت و خودش هم سریع 

 از اتاق بیرون رفت.

و میخواست از دهان و بینی و صورتش گر گرفته بود و انگار خون از مغزش سرریز شده 

 هایش فواره بزند.گوش

 ی بکتاش را گرفت و وقتی بکتاش جواب داد محکم توپید :شماره

این زنیکه رو بفرست همون گوری که گفتم. بکتاش من دندونام تیز بشن اول گلوی  -

تورو زخمی میکنما. پس منو هار نکن. اون االن تو شرکت من بود. چند روزه میره 

ها از اونجا دورش کردن. یه هفته پیش گاه کشیکِ مایارو میده تا ببینتش که بچهدانش

 م.هم اومد دمِ خونه

 بکتاش تا گفت :

 آقا بخدا من... -

 داد زد :

اون انقدر دُم درآورده که تو هم به تخمش نیستی، مگه نگفتم ترس بنداز زیر پاهاش  -

 رد شه ؟ یه کاری کن که جرات نکنه از صد کیلومتری مایا

 من تمام تالشمو کردم راضی نمیشه بره آقا، میگه فقط یکبار مایا خانم رو ببی... -

 من نمیخوام مایارو ببینه. این موضوع رو حل کن تا گردوخاک نکردم. -

 تماس را قطع کرد و سوار ماشینش نشست.

کرد. بیرون رفت و دوباره چشمش به پریوش افتاد که روی جدول نشسته بود و گریه می

 او را سوزانده بود ولی نه آنطور که جگرش حال بیاید.
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با تیک آف وحشتناکی از کنارش گذشت تا گردوخاک کوچکش را نشانش دهد. همین 

ای که بیرون از شهر توی یکی از روستاهای اطراف برایش امروز باید میرفت به خانه

 .خریده بود تا آنجا زندگی کند و برای همیشه از مایا دور شود

 ها دربدر شود.خرید تا توی خیاباناگر بخاطر مایا نبود این خانه را هم برایش نمی

حالش خراب بود و دوست داشت آنقدر نعره بزند که رمقی توی جانش باقی نماند. ولی 

 او دیگر مردِ دیروز نبود که جا بزند.

ی بینشان دار خواهد بود و میدانست تا درگیری محکمرویارویی با پریوش هم ادامه

 پیش نیاید او وِل کن این قضیه نمیشود.

 ساعته را با سرعت طی کرده بود که کمتر از نیم ساعت رسید.به عمارت رسید. راه یک

 داخل خانه رفت و شاهدخت به استقبالش آمد.

وسایلش را بدستش داد و وقتی لب باز کرد تا گزارشات پیش آمده را برایش توضیح 

 ."نیازی به گفتن نیست"ت یعنی دهد دستش را باال گرف

 میخواست خودش با مایا حرف بزند و علت کار یهوییش را بفهمد.

 به سمت اتاقش رفت و در را به یکباره باز کرد.

با چیزی که دید برق از سرش پرید و شوکه شد. اتاق زیبای دخترک اصال شبیه اتاق 

و وسایل کهنه و بدرد های شکسته نبود. انگار انباری شلوغی بود که خرت و پرت

 نخوری آنجا را پر کرده بودند.

 چشم گرداند روی تک تک وسایل آبی و زیبای اتاق که همه خرد و خاکشیر شده بودند.
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های درون کمد که ی میز توالت، لباسها، آینههایش، ادکلناش، رژلبمدادهای آرایشی

 کنده بود.را هم  ی پنجرههمه پخش شده بودند وسط اتاق و حتی پرده

تنها جایی که از خشم دستانِ کوچکِ دخترک در امان مانده، تختش بود که خودش را 

در برگرفته و انگار اصال متوجه آمدنش به اتاق نشده که حتی حاضر نبود دستش را از 

 روی چشمانش بردارد.

ها افتاده اما برایش گنگ بود که مایا از چه چیزی عصبی شده که به جان این وسیله

دراز با خلق و خوی مهربانش به این شدت لبخند از روی لبش کنار نمیرفت. سرتقِ زبان

 هم عصبانی میشد ؟

 اخم کرد تا صورتش جدی شود و خشدار گفت :

 توضیح بده مایا. اینجا چه خبره ؟ -

مایا جوابی نداد و حاال اخمش کامال واقعی شد و قدم به داخل اتاقش گذاشت. از بین 

 ه هم ریخته و شکسته گذشت تا به تختش نزدیک شد.های بوسیله

هایش داشت اما میخواست اول بفهمد درد میلی شدیدی به دوش گرفتن و کندن لباس

 مرموزِ مایا چیست ؟

 با توام. نگام کن بگو این چه وضعشه ؟ چرا اتاقتو اینجوری کردی ؟ -

 کفریش کنند. باز هم مایا جوابی نداد. انگار او و مادرش امروز میخواستند

با عصبانیت دست مایارا از روی چشمانش کنار زد و وقتی چشمهای قرمز مایا به رویش 

 ها گفت :باز شدند خیره به آن

 دردت چی بوده ؟ چرا رفتی داروخونه بدون اینکه به من بگی ؟ -
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 مایا حرفی نزد تنها واکنشش اشاره به قسمتی بود که فیاض به آنجا نگاه کرد.

 ی یک شی کوچک و باریک قرار داشت.روی پاتخت

 متوجه نشد چرا به آنجا اشاره کرده، دوباره به چشمان قرمزش نگاه کرد.

 های نفرت یکی یکی به طرفش پرتاب میشدند، آرام سرش را تکان داد.اشاعه

 چی میخوای بگی، درست حرف بزن ببینم امروز چِت بود که رفتی داروخونه ؟ -

 ؟ میخوای بدونی چِم بود -

 فیاض اخم کرد.

 چرا حرف نمیزد تا راحتش کند؟

 گذاشت تا حرف بزند ؟باید پشت سرش اسلحه می

 مو سر میبری، بگو مایا.داری حوصله -

 اونو نگاه کن. -

حوصله و باز هم به آن شی کوچک و مزخرف اشاره کرد. فیاض آن را برداشت و بی

 سرسری نگاهش کرد.

 خب که چی ؟ نگاش کردم ! -

 نمیدونی این چیه ؟ -

 نه از کجا بدونم چیه ؟ تو بگو. -

 چک.بیبهش میگن بی -
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چک چیست. انگار هینوتیزمش کرده باشند که هیچ بیآنقدر خنگ نبود که نداند بی

هایش به گوش نمیرسید و فقط به صورت مایا خیره بود. امکان صدایی به جز نفس

 ها سر بدهد !ندارد همچین خبطی از هردوی آن

 .اشولی امکان داشت. این حالِ مایا، رفتنش با عجله به داروخانه، اتاقِ در هم ریخته

 چک میان دستش نگاه کرد و بغض بزرگی توی گلویش جا شد.دوباره به بی بی

ها ایجاد شده بود. یکی که آب دهانش را قورت داد. یک جسم دیگر بین هر دوی آن

 کرد.شدنشان را برایشان زنده می متعلق به آن دو بود و بوی لحظات یکی

لحظاتی که اگر برای خودش خوب ولی برای دخترک مقابلش حکم شکنجه را داشتند 

و حاال مایا از آن لحظات یک امانتی داشت، یک چیزی که از وجود او ناخواسته به 

دست مایا سپرده شده. یک چیزی که معلوم نبود دخترک بخاطر نفرتش از او چه 

 گناه نشان میدهد.موجود بی واکنشی برای

های ی به آتش کشیده میان شعلهصدایش سوز گرفت، رنگ باخت و مثل یک خانه

 آتش سوخت و هر قسمتش آرام آرام به خاکستر تبدیل میشد.

 مالِ منه ؟ -

های روی هوا حامله شدم. برو یقه یک به یکشونو بگیر ببین کار کدوم بوده نه از پشه -

 که خِنگ زده !

 ق از جانش رفت و دلش لرزید.رم

 لبخند گِسی زد. حتی شوخی مایا چهارستون بدنش را در هم لرزاند.

 میان این فالکت و ناآبادی آمدن آن بچه را کجای دلش بگذارد ؟
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 ی مایا بود.ی مات و رنگ و رو رفتهنگاهش به چهره

اش ال او از نطفهاش برسد و حاکرد تا به خواستههایی که او را زیر تنش له میچه شب

 باردار شده.

 اش شده.اش گذاشته بود حاال مادر بچهبرای شکنجه دیدن پا به خانه دخترکی که

 کرد.ترکید و رسوایش میماند همینجا جلوی مایا میبغضش بیشتر شد. اگر می

 شد !! دخترِ پریوش !!اش میمادر بچه مایای کوچک و رنج کشیده

سرگیجه داشت و دوست داشت بغضش را خالی کند و با قدمی به عقب رفت. انگار 

 صدای بلندی گریه کند.

چرخ فلک او را از کجا به کجا پرت کرده بود. دوباره قدمی به عقب برداشت و مایا سریع 

 خودش را جلوی او کشید و با چشمان به خون نشسته غرید :

 کجا ؟ اول جواب منو بده. بگو چرا این کارو کردی ؟ -

داد دانست همیشه حواسش را میکار را کرده، فقط میدانست چرا ایننمی خودش هم

 کرد.اش میاما اینکه چطور از دستش در رفته داشت دیوانه

 جان و ضعیف زمزمه کرد :لبهایش به سختی تکان خوردند و بی

 من همیشه مراقب بودم خودمم نمیدونم... -

 د زد :اش کوبید و دامایا به یکباره مشتی به سینه

 اگه مراقب بودی پس من چطوری حامله شدم ؟ -
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 مایا دوباره مشت کوبید و مثل یک ماده پلنگ غرش کرد :

خونه م کردی بیشرف ؟ عمدا اینکارو کردی تا پامو میخ کنی تو این دیوونهچرا حامله -

 ؟ میخواستی تا ابد نگهم داری و بیچارم کنی ؟

 مایا من... -

 ی فیاض زد و به گریه افتاد :وی سینهتر ردستانش را محکم 

 وجدان ؟چرا اینکارو کردی فیاض ؟ چرا داری بدبختم میکنی بی -

کرد. بغضش در حدی بود که حتی نمیتوانست حرفی بزند تا باید از این اتاق فرار می

مایارا متقاعد کند همه چیز ناخواسته صورت گرفته و حتی خودش هم گیج و ویج بود 

 آمده.،چه بر سرش 

شکست و فیاض مستاصالنه دنبال های باقیمانده را میکشید، وسایلزد، جیغ میمایا می

 کرد ؟راهی بود تا آرامش کند اما خودش را کی آرام می

فهمید کِی سوتی داده که به امروز رسیدند. مایا حامله بود و این بارداری اصال نمی

 بود.ناخواسته هردویشان را شوکه و پریشان کرده 

 نگهش دارد. دست مایا را گرفت تا از دیوانگی

ای، پات تو این زندگی میلنگه ، ای، روانیولم کن کثافت عوضی، تو خودت دیوونه -

چطور تونستی اینکارو بکنی ؟ چرا زندگی منو خراب میکنی ؟ چرا دست و پای منو با 

 این بچه بستی ؟ چرا اینکارو باهام کردی ؟ چرا ؟

 هایش نالید :زمین نشست و های های گریه کرد و میان ضجهتا شد و به 
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خدا ، خدا این چه هیوالییه که سپردی به من، چرا این زندگی رو به من دادی ؟ من  -

 چه گناهی کرده بودم که زندگیم افتاده دست این هیوال.

 سر گذاشت روی زمین و با صدای خسدار و بلندی زارید.

. خدا لعنتت کنه فیاض، چرا بدبختم ، نمیبخشمشخدا. من این مردو نمیبخشم -

 کردی ؟

 فیاض زیر هر دو بغلش را گرفت و آرام گفت :

 بلند شو مایا. -

 هق زد.

 چرا اینکارو کردی فیاض ؟ -

 .من خودمم نمیدونم چی شده -

 مایا به یکباره سرش را بلند کرد و غرید :

امله نشدم، از توی بیشرف ها حداری مثل سگ دروغ میگی عوضی، من که از پشه -

حامله شدم، میخواستی با این کارت به چی برسی ؟ به بدبختیِ بیشتر من ؟ به اینکه 

 هامو قیچی کنی که نتونم پرواز کنم ؟تمام بال

 دوباره هق زد و پای فیاض را با درماندگی گرفت.

اینکارو کردی م، این بدترین بحران زندگیمه چرا من هزار تا امید داشتم واسه آینده -

 فیاض ؟

 داد زد و پای فیاض را تکان داد.
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چرا کثافت ؟ چرا لعنتی ؟ چرا هر بار که از خدا میخوام بمیری تا از شر خودتو  -

 زندگیت خالص بشم یه بالی بدتری نصیبم میشه ؟

دیگر نتوانست طاقت کند. مهم نبود که مایا روی زمین نشسته و بر سرش مشت 

. فقط میخواست فرار کند. کی گفته مردها آنقدر قوی هستند که کوبید و داد میزدمی

کنند ؟ او برای این دردِ شیرین تازه شکل گرفته نیاز داشت زار بزند تا بغضش گریه نمی

 رها شود.

پایش را از میان دستان مایا رها کرد و در حالیکه مایا هنوز داشت علت کارش را 

 رون رفت.گفت از اتاقش بیپرسید و ناسزا میمی

ای با رفتنش شاهدخت را دید که بیرون از اتاق با دستانی در هم قالب شده و چهره

 کرد.پریشان ایستاده و نگاهش می

توان گفتن هیچ حرفی را نداشت فقط به سمت اتاق خودش رفت. شاهدخت هم 

او ی ی او باردار شده و بچههای شبانهفهمیده بود که دخترک زیبای آن اتاق از شکنجه

 ی او.را در بطنش دارد. بچه

 در اتاق را بست و به در تکیه داد و نفسش را رها کرد.

اش را در پیش گرفت.ودستی به صورتش کشید و اشکی آرام از زیر پلکانش راه گونه

 جلو رفت.

لباس هایش را یکی یکی از تن کند و اسکاچ عزیزش را برداشت و بطرف وان رفت. توی 

 از کرد و برای خودش نوشیدنی ریخت.وان نشست و آب را ب

 گفت :هایش افتاد وقتی مادرش مییاد بچگی
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و شیطونتو ی کوچیکایشاال بزرگ بشی من تو رو تو لباس دامادی ببینم، بعدم بچه"

 "تروخشک کنم

 ای زد. بغض داشت امانش را میبرد. نوشید و تک سرفه

بله گفت و چه نفرتی از چشمانش ای که به مایا دوباره نوشید و یادش آمد به لحظه

 کشید.شعله می

کرد حریص میشد تا همانجا خوب از او پذیرایی کند، همان وقتی به دخترک نگاه می

 دختر ، همان بله، همان ازدواج، کارشان را به اینجا کشاند.

 ها منکر اشک هایش شود.نوشید اما نمیتوانست با این نوشیدن

ز فوت مادرش دوباره لبریز شده بودند و سر ریز شدند و ها و بعد اها بعد از سالآن

 بغضش را شکستند که او مردانه و محکم دست جلوی صورتش گذاشت و زیر گریه زد.

 

آمدند نزدیک غروب شده بود و کم کم خواهرش ترالن با شوهرش و آراز به اینجا می

 های تلخ و غمگین مایا همچنان عمارت را پر کرده بود.ولی زوزه

 کرد :هایی که زمزمه میهمراه با صدای ناله

 چرا اینکارو کردی ؟ -

توی یک چشم به هم زدن تصمیم گرفت به اتاق مایا برود و دوباره با او حرف بزند. 

هایی شود از خودش واکنشنمیخواست حاال که برای اولین بار با خواهرش رو به رو می

 .نشان بدهد که ضعف او را به خواهرش نشان دهد
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مخصوصا در چشمانِ تیزبینِ آراز که همانند شکارچی زبلی منتظر بود تا فیاض از بازی 

 با شکارش خسته شود و او وارد میدان شود.

هوا سفت شد و رگ گردنش نبض گرفت. دیگر شکی به خواستن و تعصبش ش بیپنجه

 روی مایا نداشت.

ای بهتر شدن زندگیشان قدم مایا همان روزی که به اتاقش آمد و از او خواسته بود بر

دانست خواستنش با یک محکمی به سمت هم بردارند شده بود نور چشمیش و می

 کند.تر توی تنش کودتا مینفرت خیلی بزرگ

ای صامت شد. روی تخت به صورت اریب افتاده بود و با با باز شدن در صدای مایا لحظه

 کرد.اشک و ناله مویه می

 را بست.پا به داخل گذاشت و در 

 .ی بینیش پایین افتادجلو رفت و اشک مایا را دید که از روی تیغه

 و نفسش کشدار و سنگین بیرون جست. آرام لب زد : دلش گرفت

 اومدم حرف بزنیم مایا. -

 صدای مایا زخم داشت.

 میخوای مردونگی کنی بگی سقطش کنیم آره ؟ -

 شد ولی محکم گفت :ی توی گلویش دوباره پیداش فیاض مکث کرد. توده

 نه. -

 نه ؟ -
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 روی تخت نشست و به فیاض زل زد.

 چطور میتونی بگی نه ؟ من این بچه رو نمیخوام. خودتو نمیخوام. زندگیتو نمیخوام.  -

 چشم بست و شمرده شمرده گفت :

درسته من شرایط پدر شدن رو ندارم و هیچوقت به این گزینه فکر نکرده بودم که یه  -

از وجود من ساخته بشه و من بشم پدرش. یه جورایی هم هنگم هم  ایروزی بچه

 نمیتونم باهاش کنار بیام ولی نمیتونم اجازه بدم سقطش کنی.

اش و صورتش که خیس از اشک بودند خاری شدند توی دل چشمان قرمز و ورم کرده

 فیاض تا یکه خورده آه بکشد.

 تو میخوای سقطش کنی آره ؟ -

 پوزخند زد.فیاض پرسید و مایا 

خب معلومه ، من دختر پریوشم تو هم بخاطر نفرتت منو نگه داشتی نه اینکه مادر  -

 ت باشم.بچه

و به آرزوهات  هات قیچی نشنم بهت لطف کنم تا بالتو میخوای من با سقط بچه -

 برسی که...

 من نمیخوامش. -

 ری خواستی بکن.مو سقط کنی. به دنیاش میاری بعد هر کامنم اجازه نمیدم بچه -

 ی خیره نگاهش کرد اما یک آن چیزی توی سرش دوید که گفت :مایا خیره
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تو به دنیا نیارم تا خاری بشه رو دلت که هربار آره آره حق با توعه، اصال چرا بچه -

هایی که منو به مسلخگاه میبردی برات تازه بشه و یادت بیاد چه دیدیش داغ این شب

 عوضی بودی ؟

 را قورت داد.آب دهانش 

 مایا مثل همیشه غافلگیرش کرد.

 اش سرسری نگاه کرد.دستانش را با گیجی توی صورتش کشید و به اتاق به هم ریخته

 خواست بر سرش داد بزند.دلش می

و گرفتی ؟ میخوای گذره ؟ چه فکری با خودت کردی که این تصمیمچی تو سرت می "

هم میخوای مثل مادرت که جونِ منو گرفت ی خودم ؟ لعنتی تو عذابم بدی ؟ با بچه

 مو بگیری ؟جونِ بچه

 سرش را به اطراف تکان داد. 

 اش را آزار دهد.نه اجازه نمیداد مایا بخاطر تصوراتِ نفرتش از او بچه

 گناهش نه.ی بیخودش الیق هر نفرتی بود اما بچه

 خیلی آرام گفت :

 تو که مشتاق بودی که سقطش کنی پس چیشد ؟ -

 نظرم عوض شد. -

 تر شد و صورتش رنگ پراند.نگاهش تیره

 تو میخوای بخاطر نفرتت از من او بچه رو نگه داری تا ... -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

681 
 

تا هر وقت میبینیش عذاب بکشی که چی به سرِ مامانش آوردی و اون حاصل چه  -

 هاییه.شب

ا توی دهانش قفل شده بود، زبانش هم انگار فلج شده، قدرتی نداشت و اال باید سرش ر

 .کوبیددیوارها می

های بینشان که خواست، اما با وجود تناقضاو آن بچه را میخواست، مایا هم او را می

 زد.خواستنشان با تصوراتی از کینه و خشم بود که همیشه بین احساساتشان موج می

 کشید.های خارداری بود که دور تنش میای کرد. نگاه مایا سیمقروچهدندان

 وهایش زد و آرام و کنترل شده گفت :چنگی به م

 م باشی.اگه بخوای سقطش میکنیم. منم خیلی مایل نیستم تو مادر بچه -

 مایا سوخت اما دم نزد.

او همیشه بدتر از االن هم دلش را سوخته بود. فقط نیشخندی زد و با تکان سرش رای 

 منفی داد.

 سقطش نمیکنم. -

 فیاض تهدیدگونه غرش کرد :

م تالفی کنی ؟ حق نداری مثل سرت داری ؟ تو نمیتونی کارهای منو با بچهچی تو  -

 مامانت...

بازیاش منو به این حال و روز انداخته تو چرا نمیگی مثل خودت، اونی که با وحشی -

بودی، تو که فکر کردی هیچ دستی باال دستت نیست، اما ببین خدا به موقعش گذاشت 

 .یزی هست که توی هیوالرو سر جات بنشونهت تا بفهمی بازم یه چتو کاسه
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 با عصبانیت بیشتری داد زد :

 وقتی دارم حرف میزنم انقدر نپر تو حرفِ من. -

 مایا ساکت شد و با عصبانیت عقب رفت و به تاج تخت تکیه داد.

ای ی بچهسر میخواست بوسیلهصورت فیاض از عصبانیت کبود شده بود، دخترک خیره

 ای بود.کرد از او انتقام بگیرد. این چه انتقام مسخرهمی که توی نهادش رشد

گناه او را پای انتقام و به خودش آمد، که او هم ناعادالنه به جای پریوش دخترِ بی

هایش اما امروز ضجه میزد که دختر شکنجه کشیده بود. پریوشی که با وجود هرزه بازی

 ها نیست.شکنجهها و گناهش را رها کند، او سزاوار این عذاببی

خدا بدجوری چوب خطاهایش را زده بود، درست به موقع ، ولی نمیخواست شرایط 

 خودش را با شرایط پریوش یکسان بداند.

 انگشتش را مقابل مایا تکان داد و محکم گفت :

 من اینو تعیین میکنم نه تو. -

ه بهت گفته باید ی آشغالی که اون روز اومده بود دمِ خونتو نمیگی، حتما اون زنیکه -

 سقط بشه آره ؟

 اختیار احساس فیاض به قلقک افتاد.بی

 .باورش نمیشد مایا هم حسادت کند

یعنی مایا بهم حس داره ؟ اون لعنتی که همیشه از نفرتاش دم میزنه "ذهنش تلنگر زد 

!!" 

 ی سرش را کج کرد و نیشخندی زد.زاویه
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م جز خودم نمیتونه در مورد بچه و خوب اومدی. اونکه هست ولی کسی بهآشغال -

 تصمیم بگیره.

دانست ای کرد. از آن روز تا حاال حالش یک جوری شده و خودش نمیمایا دندان قروچه

اش انقدر بهم ریخته و علت این مرض چه چیزی بود. چرا با دیدن آن زن جلوی خانه

 پریشان شده؟

با نگه داشتنش روزهایی را خواست اصال به این بچه میل و رغبتی نداشت و فقط می

های خودش سپری برای فیاض به خاطر بیاورد که همه با درد و شکنجه و صدای گریه

 شدند.

ماند و ماند و او میروزی که بعد از تحویل دادن بچه یک ثانیه هم کنار فیاض نمی

 کرد.ی کوچکی که خاطرات را برایش زنده میبچه

 خواست چیزی بگوید که فیاض گفت :

االن ترالن اینا میرسن پاشو یه دوش بگیر لباساتم عوض کن یه دستی هم به سر و  -

روت بکش فکر نکنن یه زامبی تواین اتاق کمین کرده، بعدا در مورد این قضیه حرف 

 میزنیم..

 دوباره مایا لب جنباند و تا خواست بگوید :

واسه فرار من از دستت ها رو به خواهرت گزارش میدم تا اون یه راهی تمام این اتفاق"

 "پیدا کنه

 هایش را پس زد و گفت :فیاض دوباره حرف

جلوی ترالن رفتار بدی نشون نمیدی، در مورد این بچه هم چیزی نمیگی، نمیخوام  -

 . اوکی ؟کسی از اسرار زندگیم چیزی سر در بیاره
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 مایا سرتقانه و جسور گفت :

 به همشون میگم تو چه هیوالیی هستی. -

این حرف فیاض را داغ کرد. مقابلش ایستاد و خم شد توی صورتش و به سختی با 

 ی لبهایش گرفت و محکم و خسدار گفت :های شیرین و خوشمزهنگاهش را از دلبری

حرف اضافه بزنی جلوی همه میزنم تو دهنت مایا. مراقب حرفات باش. دُم در بیاری  -

ری حسابتو بد میرسم، برام مهم نیست دُمتو قیچی میکنم، پاتو از گلیمت فراتر بذا

ای، این هشدارهارو جدی بگیر، خودت میدونی من قاطی ای یا هر کوفت دیگهحامله

 کنم بد قاطی میکنم.

اش را رها های فیاض با حرارت تندی به مشامش فرو رفته بودند و فیاض چانهنفس

 کرد تا کنار برود.نمی

 دور کند.اش گذاشت تا او را دستش را روی سینه

نگاه فیاض به دست کوچک و ظریف مایا کشیده شد اما چیز دیگری توجهش را جلب 

 های گرد مایا دلش قنج رفت.کرد و از دیدن چاک سفید و براق سینه

ست که دلش فهمید چرا کشش به این دختر انقدر زیاد و خواستنیخودش هم نمی

 ش را بوسه بزند !!العاده و زیبایهای فوقخواهد یک دل سیر انداممی

طور هم آبی بر ور می کرد همانکرد و آتش را شعلهاین دخترِ زیبا در آنی که فوت می

 ریخت تا خاموششان کند.هایش میروی شعله

 تواند او را از خود رها کند. هم درد بود و هم مسکن و میدانست هیچوقت نمی
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توانست است، چون دیگر نمیخوشاید هم بهتر که حامله شده و خودش این بچه را می

 داشت.اش پیدا کند و تا ابد او را برای خودش نگه میراهی برای فرار از زندگی

آورد بازوی ظریفش را گرفت. چرا انقدر الغر شده بود ؟ داشت چه بر سر این دختر می

دخت بگوید حسابی تقویتش کند، او حاال بار دیگری را هم به جز خودش ؟ باید به شاه

 کند.می حمل

 نگاهش را در صورتش چرخاند و به این فکر کرد محال بود او را از دست بدهد.

 مایا فقط زمانی از او جدا میشد که مُرده باشد.

 پاشو برو دوش بگیر. -

 

 

*** 

 دوش گرفتم و لباس پوشیدم.

 هارو شنیدم.در حینی که داشتم آماده میشدم صدای اومدن مهمون

ها اومدن و من برای استقبال ش اومد و خبر داد که مهمونشاهدخت هم چند دقیقه پی

 بیرون برم.

 م ؟من ؟ مگه من خانومِ این خونه

 امشب با همه کار داشتم، مخصوصا با فیاض !!

مدت زیادی توی اتاق موندم تا درست و حسابی حرص فیاض رو در بیارم و بعد برای بار 

 دوم که شاهدخت اومد صدام زد و گفت :
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 یلی عصبیه مایا، میگه چرا نمیای بیرون ؟آقا خ -

 با دستم عالمت دادم بیرون بره و آروم گفتم :

 االن میام. -

 وقتی شاهدخت بیرون رفت دوباره نگاهی به خودم انداختم.

بلیز ساتن سبز فسفری پوشیده بودم که به چشمام جالی بیشتری میداد و پوستم رو 

 بودن و الغری بازوهام رو میگرفتن.های لباس پف تر میکرد. آستینروشن

 شلوار جذب مشکی هم زیرش پوشیدم.

 .پوشیدهام و قرمزی صورتم رو میپلک آرایشمم به اندازه بود. حداقل ورم

ها نشسته بودن رو به طرفم هام توجه افرادی که روی مبلرفتم بیرون. صدای صندل

 جلب کرد.

 سریع ترالن خواهرِ فیاض رو دیدم.

 ی خاص آراز هم برگرفته از مادرش بوده.فتاده و زیبایی بود و چهرهزن جا ا

 همه بلند شدن به جز فیاض.

 ترالن لبخندی زد و رو به فیاض گفت :

 این مایا خانومه درسته ؟ -

 به جای فیاض آراز با یه شعف خاصی گفت :

 جون.ی داییبله. مایا خانوم، الماسِ خونه -

 اکنشی نشون ندم اما من لبخند زدم و جلو رفتم.هاش وفیاض گفته بود به حرف
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 ماشاهلل چقدرم خوشگله. واقعا یه الماسه. -

ی ترالن خانم حس خوبی گرفتم و با محبت به روش لبخند زدم و بهش دست از جمله

 دادم.

 خوشحالم میبینمتون. -

 .نظیری مایای داداشم افتخار کنم. تو بیمنم همینطور عزیزم. باید به سلیقه -

ی قشنگش منو غرق اعتماد بنفس شدیدی کرد. ولی چه سود ! چه سود ! وقتی با جمله

ست که منو یاد های شوهرم به قدری تخریب و فرو ریختهدرونم بخاطر آزارها و اذیت

 ارگ بم میندازه !!

اول به ترالن خانم و بعد به شوهرش که پسر دایی فیاض بود و بعد هم به آراز سالم 

 هم دست دادیم.کردم و با 

 تر دستم رو فشرد و صمیمانه گفت :آراز طوالنی

 خیلی زیبا شدی. این رنگ لباس واقعا بهت میاد. -

 ممنونم. -

دستم رو عقب کشیدم و نگاهم به فیاض افتاد که اخم تندی داشت و با گذاشتن 

 دستش روی زانوهاش بلند شد و گفت :

 ت میز. بفرمایید... بهتره بریم سمو کشیدهشاهدخت میز شام -

 کنار گوشم گفت :

 اومدی نه االن !!چرا انقدر دیر کردی ؟ تو باید همراه من به استقبالشون می -
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 رفتن سر تاپام رو با حرص و اخم رصد کرد و گفت :ها که به طرف میز میمهمون

 یه لباس بهتر نبود بپوشی ؟ باید حتما چشم و چال آرازو در بیارم که بفهمی لباس -

 درست تنت کنی ؟

لباسم مشکلی نداشت. داره بیخودی بهم گیر میده و من میدونم بخاطر تعریف و تمجید 

 آرازه !

همه نشستن و من به اجبار کنار فیاض نشستم. باز هم با صدای ضعیفی کنار گوشم 

 آروم زمزمه کرد :

 حرفامو فراموش نکن مایا، بذار به مهمونامون خوش بگذره. -

. همه خوش بگذرونن ولی مایا نامحسوسی به طرفش انداختم و نیشخند زدمنیم نگاه 

 نابود بشه ؟!

چرا متوجه نیست چقدر داغونم و بخاطر بارداری زورکیم چه بغضی رو توی گلوم حمل 

 میکنم ؟

 ی غذام نفهمیدم.چیزی از مزه

 ها چند قاشق از گلوم پایین فرستادم.فقط به رسم ادب نسبت به حضور مهمان

 تمام مدت نگاه ترالن روم بود.

 و سال مامانم یا شایدم بزرگتر بنظر میرسید.تقریبا همسن

 کردن.تر جلوه میموهای بلوندی داشت و زیباییش رو خاص

 نگاهم رو که دید لبخندی زد و گفت :
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تو خیلی نازی مایا. من یه دختر هم سن و سال تو دارم که بخاطر درسش نتونست تو  -

و رو ببینه ولی داییشو زنراهیمون کنه. خیلی دوست داشت بیاد داییاین سفر هم

 قسمت نشد.

پس آراز یه خواهر دیگه هم داره ! چرا تا حاال نشنیده بودم ؟ نه فیاض چیزی گفته بود 

 نه آراز. به سختی لبخند زدم.

 سعادت نشده پس. -

 آراز هم لبخندی زد و گفت :

ببینی ولی اگه دوست داشتی میتونی بری کانادا. تو فکر نکنم بتونی کیانارو اینجا  -

 تر از اینجاست.چی مدرن و پیشرفتهحتی برای تحصیالتتم باید میرفتی اونجا. همه

 سرم رو تکون دادم و در جوابش با حرصی خفته گفتم :

آره موافقم. خیلی دوست داشتم تحصیالتمو اونجا ادامه بدم اما نشد، یه مدتم دنبالش  -

خبر همه درهارو به روم ه برم اونجا اقامت تحصیلی بگیرم ولی یه از خدا بیبودم ک

 بست.

 ترالن زمزمه کرد.

 آخی حیف شد. کی بود حاال ؟ -

 دست فیاض از زیر میز روی رون پام نشست و رونم رو محکم فشرد.

 چشمام رو بستم و باز کردم و در جوابش گفتم :

 مهم نیست. -

 آراز ادامه داد :
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 مین االنم فرصت داری واسه رفتن. اگه بخوای من میتونم کمکت کنم.تو ه -

ش رو روی سعی کردم دست فیاض رو از خودم دور کنم تا رهام کنه. نشد. فشار پنجه

هاش داشتن توی گوشتم فرو میرفتن. صدای رون پام بیشتر کرد طوری که انگشت

 های تندش هم به گوشم میرسید.نفس

 اسه رفتن ندارم. فعال که دارم اینجا تحصیالتمو ادامه میدم.االن دیگه تصمیمی و -

 ای بگه فیاض خشدار گفت :قبل از اینکه آراز چیز دیگه

 الزم باشه. خودم اینکارو براش میکنم آراز جان. تو از شامِت لذت ببر. -

به سمتش نگاه کردم. فکش انقدر سفت شده بود که مات و مبهوت موندم چطوری اونو 

 داده تا حرف بزنه !!تکون 

کرد. دست لعنتیش حاال داشت نگاه تیزش روی آراز ثابت مونده بود و به من نگاه نمی

روی رون پام بصورت نوازشی گردش میکرد و جایی که نباید میرفت رفت که با 

 عصبانیت اونو از خودم کَندم و پام رو روی پام انداختم. 

 چند سالته مایا جان ؟ -

 سال. ۲۰ -

 های ترالن با شگفتی باال رفتن.ابرو

 ت چیه عزیزم ؟اوه چه جالب یکسال از کیانای من کوچیکتری. رشته -

 ی کیاناست.مایا دامپزشکی میخونه مامان. هم رشته -

 ترالن با لبخند گفت :
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 این خیلی خوبه. امیدوارم موفق باشی. فیاض در مورد کیانا بهش نگفته بودی ؟ -

 داد : فیاض با صدای بمی جواب

 نه. فرصت نکردم. -

 آراز پوزخند محسوسی زد.

 ولی چیزی نگفت و ترالن خانم ادامه داد :

صد دفعه بهت زنگ زدم خواستم زنتو ببینم هی گفتی خوابه، سرش درد میکنه،  -

ست، دانشگاست، الاقل میذاشتی با کیانا آشنا بشه که در مورد درساشون حرف خسته

 بزنن پسرِ خوب.

 اومد.پیش نمی خب فرصتش -

 پسرِ خوب !!"توی دلم نیشخندی زدم. 

 چه لقب مزخرفی برای این دیوِ دوسر بکار برد !!

داد ولی های کوتاه و صدای بمش اوج بی حوصلگیش رو به بقیه نشون میبا این جواب

 ترالن فعال متوجه رفتارهای عجیب برادرش نشده بود.

. آه، جای دخترم خیلی خوشحال میشهی خودشه اگه کیانا بفهمه مایا هم رشته -

 حسابی خالیه. این دو نفر دوستای خیلی خوبی میشن.

نگاهی به فیاض انداختم که بشدت توی خودش بود و دل و نیملبخند گسی زدم و

 دماغی برای این مهمونی نداشت.

 همه به ظاهر مشغول خوردن شدن که کمی بعد هادی شوهرِ ترالن پرسید :
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 جوونه فیاض، چه جوری با هم آشنا شدید ؟همسرت خیلی  -

 از روی کینه. -

 های توی بشقابش لبخندی زد.ابروهای ترالن باال رفتن و آراز در حال خوردن سوخاری

 مایا !! -

 توجهی به هشدارش ندادم. نگاه هادی ثابت شده بود توی صورتم.

 با حرص لبخندی زدم و گفتم :

ما از روی کینه با هم آشنا شدیم. خب میدونید ام. من شوخی نکردم. کامال جدی -

 ش چیه...قضیه

 مایا بسه اگه شامتو خوردی میتونی... -

 نگاهش کردم و توپیدم :

چرا نگم ؟ چرا حرف نزنم ؟ چرا باید همش خفه شم تا تو هر بالیی دلت خواست  -

چقدر به رحمانه تو دستای تو قضاوت شدم و سرم بیاری ؟ چرا نباید بگم من چقدر بی

خاطر این قضاوت شکنجه شدم، درد کشیدم ،زخم زبون شنیدم، توهین و ناسزا شنیدم 

 ؟

ترین حرکت کف دستم رو روی میز زدم. صدام تقریبا اوج گرفته بود و این بی ادبانه

 هایی بود که برای اولین بار میدیدمشون.جلوی مهمان

؟ واقعا کسی هست تا ببینه  من داشتم حناق میگرفتم، کی دلش میخواد جای من باشه

 من از دست این مریضِ روانی چی میکشم ؟

 میخواستم داد بزنم تا همه دنیا بفهمن با چه هیوالیی زندگی میکنم.
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دستش رو مقابلم گرفت. اون هیچوقت کتکم نمیزنه و مطمئن بودم نمیزنه اما 

 ی روحی تا دلش بخواد...شکنجه

 بسه، بهت گفتم دهنتو ببند. -

 و به اطراف تکون دادم.سرم ر

 دیگه نمیتونم خفه بشم. -

 اینجا چه خبره فیاض ؟ -

هادی بود که اینو گفت. مردی که سبزه بودن صورتش زیادی تند بود و سیبیل جو 

 گندمی داشت.

 نگاهش کردم و جسورانه گفتم :

م ام که باهام ازدواج کرده ؟ بپرسید چه جوری منو وادار کرد برازش بپرسید من کی -

 محضر تا امضا بزنم و زنش بشم ؟بپرسید چه جوری شب و روز منو اینجا...

 دستم رو گرفت و تکونم داد.

 خفه میشی یا نه ؟ -

 ترالن توپید :

 بذار حرفشو بزنه چرا نمیذاری؟ -

 فیاض اما به تندی گفت :

ی نمیخوام حرف بزنه. پاشو برو تو اتاقت گورتو گم کن. مگه نگفتم دهنتو ببند چیز -

 نگو که داغ کنم ؟
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 بلند شدم و رو به همشون با بغض گفتم :

های بچگیشو تخلیه کنه. بپرسید چرا ؟ مگه من باهاش اون با من ازدواج کرده تا عقده -

چیکار کردم ؟ چرا نرفت سراغ همون کسی که بهش زخم زده تا از اون تقاص بگیره ؟ 

 چرا من ؟

 سر کشید و غرش کرد :ز پشتموهای بلندم رو که دُم اسبی بسته بود ا

 دهنتو ببند مایا. دهنتو ببند. گمشو برو تو اتاقت. -

 هیییی فیاض، چرا موهاشو میکشی ؟ این چه کاریه ؟ -

از درد کشیدن موهام و کاری که کرد تا منو حقیرتر از همیشه نشون بده اشک توی 

 چشمام جمع شد و دوباره ادامه دادم :

 اینو یادم رفت بگم. -

 ره کردم به سمت اتاقم.اشا

اونجا زندان منه. من زنِ این آقا نیستم، خانمِ این خونه نیستم ، من فقط زندانیشم،  -

 یه زندانی که حتی گوشی نداره، نمیتونه بره بیرون یا با کسی حرف بزنه.

منتظر نموندم تا واکنش های بقیه رو ببینم سریع به سمت اتاقم رفتم و در رو محکم 

 بستم.

هاشون که شبیه بحث بود کم و بیش به گوشم تخت افتادم و صدای صحبتروی 

 میرسید. توجهی به صداها نکردم و دستم رو روی شکمم گذاشتم و هق زدم.

دیو و دلبر نماد قشنگی برای منو فیاض بود. اما قرار نبود من عاشق فیاض بشم و 

 هیچوقت نمیشدم ولی از اون دیو باردار بودم.
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هاش چه چیزی در انتظارمه شم بستم. میدونستم امشب با شکنجهآهی کشیدم و چ

 ولی در واقع هیچی نبود.

 ها گذشتن.چون ساعت

مهمونا کم کم برگشتن به عمارت خانوادگیشون و عمارت فیاض خالی شد و باز هم 

سراغم نیومد و حتی شاهدخت رو فرستاد تا ببینه من چیزی الزم دارم یا نه و اگه درد 

 ارم برام دکتر خبر کنه.و مشکلی د

 

*** 

 

 روزها میگذشتن و عالئم بارداریم کم کم خودشون رو نشون میدادن.

هایی های ناجور و حتی لکه بینیسردردهای کم خونی. شکم پیچ حالت تهوع. سرگیجه

 که درست موقع سیکلم داشتم.

بود من توی این مدت فیاض کمتر اذیتم میکرد یا بهتره بگم از زمانی که فهمیده 

 م بده و خودش رو آروم کنه.اومد تا شکنجهباردارم دیگه شبها به اتاقم نمی

کرد که جرات خوردنِ یه لیوان آب بدون کرد ولی انقدر کنترلم میاذیتم نمی

 هماهنگیش نداشتم.

 ش بیارم.تا یه قدم بر میداشتم فکر میکرد میخوام بالیی سر بچه

میرفتم تا کمی راه برم یا چیزی برای خوردن پیدا کنم حتی شبها وقتی از اتاقم بیرون 

 گفت :ش پیدا میشد و مییهو مثل جن سروکله
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 دنبال چی هستی ؟ چیزی میخوای ؟ -

ش رو از بین ترسید من با خوروندن چیزی وجود بچهیه جورایی بهم مشکوک بود و می

 ای نداشتن.قش افاقههم روی این اخال های بیرون از خونهببرم و انگار کنترل کردن

ش رو نمیخواد ولی حاال برای برام جای سوال داشت اونکه قبال وانمود کرده بچه

 سالمتی و بودنش این همه تقال میزنه !!

 برام از همه لحاظ سنگ تموم میذاشت و بارداریم کامال اونو تغییر داده بود.

 ا چیزهای دیگه.کردم مقابل چشمم بود. از غذا گرفته تهر چیزی که اراده می

کردم منو میبرد دکتر ولی ظاهرش به سفتی یه سنگِ قبر تا یه درد کوچیک حس می

 روح.شده بود. همونقدر سرد و مات و بی

ها گرفتم. های انتهایی دانشگاه پایین رفتم. یهو سرم گیج رفت و دستم رو به نردهاز پله

های فیاض رو ارداری و اخالقتازه از اتاق دکتر فرخی اومده بودم بیرون و موضوع ب

 براش بازگو کردم.

 اولش درنگ کرد و برای حالم حسرت خورد و آروم زمزمه کرد :

 ست.این فاجعه -

دکتر هم میدونست بارداری من از اون هیوال یه فاجعه به شمار میاد و این بزرگترین 

 آسیب برای من بود.

 رفت. م به خودی خود توی هم فروانقدر تلخ گفت که چهره

 همونجا روی پله نشستم.

 کردن.حرفهای دکتر مرتب توی ذهنم تکرار میشدن و انگار داشتن قیامت بپا می
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 ای ؟از کی فهمیدی حامله -

 بیست روزی هست که فهمیدم. تا یه چند روز دیگه دوماهم کامل میشه. -

 داری ؟حاال میخوای باهاش چیکار کنی ؟ نگهش می -

 طوره منو تحت کنترل قرار داده.دارم دکتر ؟ اون همهای ی دیگهچاره -

ترین کاری بود که کردی مایا. چرا مراقب نبودی ؟ تو که دیدی فیاض عقالنهاین بی -

 مریضه !!

 چشم بستم که صدای آرومی رو از پشت سرم شنیدم.

 اتفاقی افتاده مایا ؟ -

 دوستم بود. نهال. سر بلند کردم.

 آروم گفتم :

 ه سرم گیج رفت نتونستم برم پایین نشستم اینجا.یه لحظ -

 ام رو هم از دستم قاپید و گفت :بازوم رو گرفت و کیف و جزوه

 کنم بری پایین. حتما فشارت افتاده، صبحونه نخوردی ؟پاشو من کمکت می -

 م بخاطر بارداریمه نهال.اما سرگیجهخوردم.  -

هایی که باالخره که شکمم باال میاد و آدمبه خودم گفتم شتر که دوال دوال راه نمیره 

 دوروبرم هستن متوجه میشن که من باردارم.

 ایستاد و متعجب گفت :

 تو بارداری مایا ؟ -
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 سرم رو با حسرت تکون دادم که شماتتم کرد.

 االن ؟ وسط درس و امتحانات ؟ -

 ناخواسته بود. خودمونم هنوز تو شوکیم. -

 خب پس سقطش کن. -

 ی دلم زدم.پوزخندی تو

اطرافیانم چقدر راحت میگن سقط. من حتی از شنیدن این کلمه هم لرز به تنم میفته 

 و با وجود فیاض و رفتارهای جدیدش میدونستم هیچوقت همچین اتفاقی نمیفته.

 رو میخواد.نمیتونم. شوهرم بچه -

ا ست. تو داری درس میخونی، چرا بهش نمیگی تمایا این تصمیم خیلی ظالمانه -

و دارین دار شدنشرایطتتو درک کنه. تو تازه اول راهی، هنوز سنی نداری، فرصت بچه

 ترن.اما درسات خیلی مهم

اون خودشم نمیخواد از درسام عقب بیفتم یا رهاشون  شوهرم با درسام مشکلی نداره -

 کنم. ولی این بچه رو هم میخواد.

 آهی کشید و گفت :

یه بچه بیاد وسط زنشون یادشون میره. از مردهای مردها همشون همینن. تا پای  -

شون قراره ی سازندهاینجوری متنفرم. فقط میگن بچه بچه بچه، حاال انگار کارخونه

 بازنشسته بشه، تو که ماشاهلل هر وقت اراده کنی میتونی بسازی این نشد، بعدی.

 خندیدم و گفتم :

 خوب میدونیا. -
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 با هم رفتیم پایین و نهال گفت :

چند سال پیش با یه پسری نامزد کردم میخواستیم با هم ازدواج کنیم ،همه مراحلم  -

ست و میخواد منو بگیره تخم دوزرده بذاره تا ازدواج پیش رفت اما تا فهمیدم عشق بچه

سریع بهمش زدم.. عطاشو به لقاش فروختم و گفتم بزن به چاک من زن تو نمیشم. برو 

 کشی واست باز کنه.هو بگیر که کارخونه جوجیکی 

 هر دومون زدیم زیر خنده و اون ادامه داد.

خالصه من که دیگه حاضر نیستم گول هیچ مردی رو بخورم. تصمیمم ندارم فعال  -

 ایم که فقط بچه بیاریم براشون.ازدواج کنم. مگه ما کارخونه

 د.با حسرت آهی کشیدم.چقدر غبطه میخوردم برای زندگیم در حالی که زندگی نبو

ش میدید ولی آدم سالمی بود ودر حقم بدی کاش فیاض منو به چشم کارخونه

 کرد.نمی

های ش راضی بودم. مثل تمام زنش حتی برای بچههای روزانهمن به همون محبت

ورزیدم،زندگی سرزمینم عاشق شدن رو بلد بودم و در ازای هر محبتش عشق می

 کردم.گلستان میمون رو میکردم و زندگی خودم و اون و بچه

 روی یکی از نیمکتها نشستم.کالس بعدی کنسل شده بود.

 میخواستم برم بیرون ولی مطمئن نبودم یونس یا دانیال دنبالم اومدن.

 ها بو برده بودم که اونا هم به دستور فیاض تمام وقت کشیکم رو میدن.تازگی

 و دوباره برگشت پیشم. ی دانشگاه برای هردومون دوتا رانی خریدنهال رفت و از بوفه

 اینو بخور یکم حال بیای. -
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 رانی رو گرفتم و تشکر کردم.

 با این حالت حاال چطوری میخوای بری خونه ؟ کالس بعدی هم که کنسل شد. -

 ی شوهرم میاد دنبالم، فقط نمیدونم االن اومده یا نه.راننده -

 خب بیا بهش زنگ بزن. -

من گوشی ندارم و در این مورد اصال سوال نهال همین چند روز پیش فهمید که 

م رو خواست و من در کمال حیرت گفتم گوشی ندارم و ای نپرسید. وقتی شمارهاضافه

 گوشیم شکسته، فقط سرش رو تکون داد و گفت :

 مهم نیست. -

های در حالیکه کامال متوجه شده بود یه جای زندگیم میلنگه وگرنه با وجود راننده

م به دقیقه دنبالم میان و پول کالن شوهرم رو به رخ اطرافیان شخصی فیاض که د

 ترین چیز بود.میکشن گفتن این جواب مسخره

 گوشیش رو در آورد و به طرفم گرفت.

 .بیا زنگ بزن ببین اومده یا نه. چی این همه راه بری تا بیرون نگاه کنی -

همه چیز تموم بود.  دختر بانمکی بود. فقط یه خورده چاق بود. اما ترکیب صورتش

های بلند و پوستش سفید بود و با هارمونی موهای سیاه و ابروهای پرپشت و مژه

 سیاهش تضاد زیبایی داشت.

تراش زیر این عضو ی کوچیکش خیلی خوشای بودن و چونههاش هم  تقریبا قلوهلب

 قشنگ قرار داشت.

 گوشیش رو گرفتم و اون کنارم نشست.
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 نبودم پس مجبور شدم به فیاض زنگ بزنم. ی یونس رو حفظشماره

 که با تاخیر جواب داد و با صدای زمختی گفت :

 بله بفرمایید؟ -

 منم مایا. -

 حس کردم ترس و ابهام توی صداش پیچید.

 مایا چیشده ؟ از کجا داری زنگ میزنی ؟ -

نتونستم م ی دوستمه. دانشگام. کالس بعدیم کنسل شده. بخاطر سرگیجهاین شماره -

 برم بیرون نگاه کنم ببینم یونس اونجاست یا نه. میخواستم اول مطمئن بشم.

 آره، آره اونجاست. اما صبر کن االن خودم میام دنبالت. -

 نیاز نیست من... -

 اومدم. همین االن اونجام. -

 : تماس رو قطع کرد. پوفی کشیدم و گوشی رو به نهال برگردوندم و گفتم

 اد دنبالم.خودش االن می -

 لبخندی زد و گفت :

 تا گفتی سرگیجه دارم نگرانت شد. -

 توی دلم پوزخندی زدم. فیاض نگران من میشه ؟!

 تا زمانی که فیاض بیاد منو نهال بیشتر با هم وقت گذروندیم و حرف زدیم.

 بین حرفامون یه میس کال افتاد روی گوشی نهال و اون گفت :
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 ی شوهرت نیست.بنداز ببین شماره شو نمیشناسم. یه نگاهشماره -

 دیدم فیاضه و بلند شدم و گفتم :

ها خیلی نیاز داشتم. آره خودشه فکر کنم اومده. من برم دیگه نهال. به این دقیقه -

 واقعا سبک شدم.

 م دراز کرده بودم پس زد و گفت :لبخندی زد و دستم رو که برای گرفتن کیف و جزوه

 از حاال به بعد باید هواتو داشته باشم تو بار شیشه داری.خودم میارمشون. بریم.  -

هوا لبخند زدم و هردومون به سمت بیرون از دانشگاه رفتیم.فیاض با ماشین خودش بی

 اومده بود و جلوی در منتظرم بود.

ش رو بیشتر پالتوی شیکی به تن داشت و کت و شلواری که ابهت و جذبه

ی با بیرون رفتن ما به سمت دانشگاه نگاه کرد و مارو کردن.نگاهش به خیابون بود ولمی

 دید.

 جلو اومد و گفت :

 مایا. بهتری ؟ -

 آره خوبم. -

 .سالم -

 تازه متوجه نهال شد و بهش نگاه کرد و آروم و متین جواب سالمش رو داد.

 ش مرد هیزی نیست و من طی این چند ماه اینو فهمیده بودم.بر عکس قیافه

 مشکوک که مرتب سر از عمارت در میاره برام جای سوال داشت.اما اون زنِ 
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نکنه حاال که فیاض به من نزدیک نمیشه اونو نگه داشته برای مواقع ضروری و نیازش. 

وسایلم رو از نهال گرفت و تشکر کرد و حتی تعارف کرد که اونو هم برسونه ولی نهال 

 سر باز زد و گفت :

 ای کار داره.جای دیگهمیخواد کمی پیاده روی کنه و  -

 سوار ماشین شدیم.وقتی فیاض نشست آروم گفت :

 نیازه بریم دکتر ؟ -

 نه، حالم بهتره. -

نگاهش نمیکردم و اون نفس عمیقش رو به بیرون فوت کرد و ماشین رو به حرکت 

 درآورد.

 گرسنه نیستی؟ شاید بخاطر اینه که سرگیجه داشتی ؟ -

 ی به غذا و چیزهای دیگه هم ندارن.ان. ربطاینا عالئم بارداری -

 میخوای بریم یه جایی بشینیم یه چیزی بخوریم؟ -

 من فقط میخوام برم خونه استراحت کنم. -

دیگه حرفی نزد و تا پایان مسیر که به عمارت رسیدیم سعی کرد منو به حال خودم 

 بذاره.

 زمانی که ماشین جلوی عمارت توقف کرد خواستم پیاده بشم که گفت :

 مایا؟ -

 برگشتم و نیم نگاهی بهش انداختم.
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 ترالن از ما دعوت کرده شب بریم عمارت بابام. -

نه نمیام. هیچوقت به مهمونی خونوادگیت نمیام. چون بینشون جایی ندارم. من  -

سنخیتم با تو واقعی نیست چرا اینارو بهشون نمیگی که بفهمن منو تو چیز واقعی 

ت و ارزشم که حتی نخواستی در مورد خواهرزادهش تو بیبینمون نیست، من اونقدر پی

 ش با من حرف بزنی.سن و سالش و رشته

 .پریشون شد وسعی کرد برام توضیح بده که دلیل بدی نداشته

من فکر نمیکردم این موضوع خیلی مهم باشه که بخوام بهت بگم. تو هم هیچوقت در  -

 مورد خونوادم چیزی نپرسیدی!

 دم میگفتی؟پرسیاگه می -

 چشمام زل زد و آروم گفت : میون

وتاریک خودم برات حرف زدم، هر سوال ی تنگمیگفتم. وقتی در مورد گذشته -

 ای هم داشتی بهت میگفتم.دیگه

دیگه مهم نیست. بهرحال من مهمونی خانوادگیت نمیام. هیچکس از موقعیت من  -

 درکی نداره منم نمیتونم بین همچین آدمایی باشم.

 همراه من بیا. -

 نگاهش کردم و زهر خندی زدم.

 با تمسخر انگشتم رو رو به طرفش نشونه گرفتم :

 همراهِ تو ؟ خودت چه نسبتی با من داری ؟ شوهرمی یا قاتلم ؟ -
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ما یه چیزی مشترک داریم مایا. بهتره اینو قبول کنی. اون بزودی خودشو به همه  -

 نشون میده.

م باید مهمونی کوفتیتونم تحمل کنم ؟ خودت کم دردی حاملهکه چی ؟ چوت ازت  -

 زبونای بقیه رو هم طاقت کنم ؟رو دلم که نگاها و زخم

 حوصله گفت :دستش رو باال گرفت و بی

 اوکی. پس فراموشش کن. -

هاش میون هم فرو رفتن.به جهنم. به جهنم. حین پیاده شدن صدای آروم و سگرمه

 گفت :ش رو شنیدم که نهفته

 من امشب میام تو اتاقت. -

سریع و با خشم برگشتم و دوباره نگاهش کردم ، خیره شده بود به خیابون مقابل و 

ش رو جلوی لبهاش جمع کرد. انگار نه انگار اون بود که زِر زده میخواد بیاد به پنجه

 اتاقم !!

 ی ماشین تا نگاهم کنه.زدم روی پنجره

 ؟نفهمیدم چی گفتی کجا میای  -

 تر از قبل گفت :محکم

 میام اتاقت. -

 رعدی از تنم عبور کرد. لرزش محسوسی بود که از حرفش گرفتم.

ت تکون نمیخوره که بهت دوباره شکنجه ؟ حتی باوجود این بچه هم وجدان نداشته -

 حالی کنه نمیشه یا نمیتونم ؟
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 نمیخوام اذیتت کنم. -

 وپیدم :های تندی تسرم رو خم کردم و با حرص و نفس

های وحشی فقط یه مریض اگه اسمش اذیت کردن نیست پس چیه ؟ با اون رابطه -

 سادیسمیه که آروم میشه نه یه آدم نرمال.

 ترین صدا گفت :چشم روی هم گذاشت و بعد از مکث کوتاهی با ضعیف

 نیاز دارم آروم بشم مایا. -

 آرامشت با تیکه کردن منه ؟ -

 ریخته و شلوغ، امشب باید آرومم کنی.سرم شده مثل یه کمد بهم  -

ش در جا پوزخندی زدم و در رو با بدترین صدا و بلندترین ضربه به هم کوبیدم که شونه

 پرید.

تو شرف نداری فیاض. بخدا شرف نداری که به اسم آرامش و این کوفتیا منو بیچاره  -

 کردی.

 

** 

 

 

همونجا جلوی در ایستاد و فقط  اون شب به اتاقم اومد اما چنان قشقرقی بپا کردم که

 نگاهم کرد و آخر سر با کالفگی و استیصال گفت :

 یه فیلم آوردم با هم ببینیم. -
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فیلم. من عاشق فیلم بودم و امشب هم که یکی از شبهای سخت فکریم بود پیشنهادش 

 رو با سکوتم قبول کردم و اون دعوت شد به اتاقم.

کشید. بدون اینکه دلم بخواد اونو به حریمم راه داده  فیلم رو پلی کرد و اومد کنارم دراز

 بودم. انگار کسی از درون قانعم کرده بود تا باهاش راه بیام.

منم با رفتارم  ترسید وهام میی قبل خیلی بهم نزدیک نشد، انگار از واکنشمثل دفعه

 این اجازه رو بهش نداده بودم.

 دراز کشیدیم و به تماشای فیلم پرداختیم.ی خیلی جزیی کنار هم هر دومون با فاصله

 هایی که گوش آسمون رو کر میکرد.با نادیده گرفتن صدای قلب

های اول فیلم نفهمیدم چطوری به ای بود ولی همون صحنهفیلم قشنگ و عاشقانه

 خواب رفتم.

خوابم هنوز انقدری عمیق نشده بود که حس کردم دست فیاض زیر سرم فرو رفت و 

 ه طرف خودش کشید و سرم جای گرمی فرو رفت.جسمم رو ب

 پتو رو بخاطر گرم بودن اتاقم از روم کنار زده بودم.

 ی تنم داد.های خنک شدهاما فیاض اونو کشید روم و حس خوبی به قسمت

فهمیدم که میون بغلش جا شدم، هم حس رضایت داشتم و هم میخواستم پسش بزنم 

بود و اینکه خودم جای گرم  نرمی فرو رفته بودم  ولی با وجود خوابی که در برم گرفته

 بیخیال شدم و خیلی راحت جسمم رو به خواب عمیقی سپردم.

 

* 
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 .های آش رو پاک میکردمتوی آشپزخونه نشسته بودم و کمک شاهدخت سبزی

. این غذای محبوب و اصیل همیشه امروز ازش خواهش کردم برام آش رشته درست کنه

ای هم پریم پخته میشد و چه آش خوشمزهپخت عمه گلنم با دستی آقاجوتوی خونه

 میشد .

شاهدخت هم بیچاره کم نذاشت به یونس زنگ زد تا سبزی تازه خرید کنه و هر دو 

 شروع کردیم به پاک کردنشون که خودم اصرارداشتم کمکش کنم.

 فیاض که به خونه اومد شاهدخت سریع دستاش رو شست و به استقبالش رفت تا

 وسایلش رو از دستش بگیره.

 صداش اومد که به شاهدخت گفت :

 مایا کجاست ؟ -

 ست آقا.تو آشپزخونه -

 حالش خوبه ؟ -

بله خدارو شکر مشکلی نداره. فکر کنم ویارش از االن شروع شده که هوس آش رشته  -

 کرده.

 تر گفت :فیاض آروم

. این خیلی سفارشیه های خوشمزه و معروفت براش بپزرشته یکی از اون آش -

 شاهدخت.

نیشخندی زدم ولی میتونستم ندیده هم لبخند پت و پهن شاهدخت رو ببینم که با 

 ذوق جواب داد :
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 چشم آقا خیالتون راحت.-

کمی بعد فیاض اومد به آشپزخونه و وقتی منو دید پشت میز که دارم سبزی پاک 

 میکنم سریع گفت :

نمیتونه پاک کنه بگه براش کمکی بیارم مگه  تو چرا نشستی پاک میکنی ؟ شاهدخت -

 تو...

 خودم دوست داشتم کمکش کنم از یه جا نشستن خسته میشم. -

 داخل آشپزخونه اومد و لیوانی از باالی سینک برداشت تا آب بخوره.

بشین درستو بخون. برنامه نگاه کن، کتاب بخون، خودتو با این چیزها مشغول کن که  -

 خسته نشی.

 ای ظرفیتش پر شده بود.عصبی حرف میزد. انگار از جای دیگهتند و 

 پشتش به من بود واال جرات نداشتم بهش دهن کجی کنم و بخندم.

های مداوم منه و مطمئن بودم فیاض داره بیشتر این اخالق گندش بخاطر دوری کردن

 به مرز عاصی شدن میرسه.

 شیش زنگ خورد.لیوان آبی پر کرد و یه سر نوشید و در همین حین گو

 لیوان رو با صدا توی سینک گذاشت و گفت :

 .ییدمون.هر دقیقه فرت و فرت زنگ میزنه، گ -

 جواب داد :
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و بدی. باز چیه آراز چیه ؟ تازه خبر مرگم رسیدم خونه تو زنگ زدی که آمار شرکت -

کنم  سبزی میده قاطیم بو قورمهچی ؟ بهش بگو گورشو از اونجا گم کنه. بگو من کله

میام جلو همه حسابتو بد میرسم. بابا نفهمه، منو ندیده که اگه بزنه به سرم چطور 

خونشو میریزم ! اوکی، االن خودم به بکتاش خبر میدم. با این زبون نفهم باید مثل سگ 

 نه مثل آدم. رفتار کرد

ز گوشی رو قطع کرد. داشتم هاج و واج بهش نگاه میکردم که از روی عصبانیت با آرا

 حرف میزد. مگه کی اومده اونجا که انقدر شاکی شده و روانش رو انگولک کرده ؟؟

پیامی رو تایپ کرد و نفسش رو با عصبانیت و صدا بیرون داد و گوشی موبایلش رو روی 

 میزی که من مشغول به کار بودم پرت کرد و صندلی کنارم رو کشید و نشست.

 .شه و به همه سرایت پیدا میکنهاخالق سگ مصبش روز به روز داره بدتر می

 نیم نگاهی بطرفش انداختم داشت خیره نگاهم میکرد و چشمش به دستام بود.

 به طعنه و با اخم تندی گفت :

اگه خیلی دوست داری از دستات کار بکشی بیا تن منو ماساژ بده یه خورده حال بیام  -

 چرا الی اینا غلتشون میدی ؟

ها م گرد کردن چشمام بود در حالیکه نگاهم بین سبزیجوابی بهش ندادم اما واکنش

 اون با منظور ادامه داد : پیچ و تاب میخورد.

میتونی غلتشون بدی رو چیزهای بهتر، خودت که نمیتونی الاقل از دستات یه خیری  -

 به ما برسه که دارن تند و فِرز کار میکنن.

 و گفتم : با اخم نگاهش کردم
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 ار به کارم برسم.پاشو برو بیرون بذ -

 تری داری.تو غیر از این کارای مهم -

 رسیدگی به امورات کثیفِ تو ؟ -

 ترین بخش زندگیمونن. اینو خودت گفتی یادت رفته ؟اونا اصلی -

 چیزی نگفتم که گفت :

 همون روزی که اومدی تو اتاقم. -

ی میداد یه چرت م بو قورمه سبزفراموششون کن. اونا مال زمانی بودن که بقولت کله -

 و پرتی گفتم.

من این حرفها حالیم نیست مایا خانم. خودت میدونی بزنه به سرم دیگه کوتاه نمیام.  -

 فعال دور دستته داری میتازونی اما محاله بیخیالت بشم.

حوصله و با عصبانیت بیشتری به کارم ادامه دادم و زیر لب غرولند میکردم که بره بی

 ی خیره نگاهم میکرد که کمی بعد گفت :رهبیرون ولی همچنان خی

مو سقط کنی و طالق بگیری تو چیکار اگه یه روز مامانت بیاد اینجا و ازت بخواد بچه -

 میکنی مایا ؟

 نمیدونستم منظورش از این سوال چیه و منتظر چه جوابی از من بود !!

م رو سر این حوصلهجوابی ندادم و فقط اخم کردم تا با این سواالت بیهوده بیشتر از 

 نبره. دست روی بازوم گذاشت تا نگاهم روبطرف خودش بکشه و آروم سر تکون داد.

 چیکار میکنی مایا ؟ -
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 ضربتی و سخت و خشن جواب دادم :

هر کاری میکنم تا از شرِت خالص بشم. دیگه برام مهم نیست بعدش چی پیش میاد.  -

 یزی ترجیح میدم.ولی یه لحظه آزادی از این زندان رو به هر چ

 مات شد. خیره شد و رنگ باخت.

 پوزخند تلخی زد و دیگه چیزی نگفت.

 آرنجش رو روی میز گذاشت و دستش رو زیر سرش جک زد و به طرفم خیره شد.

 انگیز.انگار به تماشای یه فیلم برجسته و مشهور نشسته. یه فیلم درام و غم

 کرد.نگاهم می تا پایان کارِ منو شاهدخت اونجا نشسته بود و

ی همیشگیش رو دم کرد و شاهدخت که دید فیاض قصد بیرون رفتن نداره براش قهوه

 با شیر و شکر کنارش گذاشت و دوباره به کمک من اومد.

زمانی که کارم تموم شد و خواستم از پشت میز بلند بشم یهو یه کمر درد شدیدی 

 گفتم :اختیار دستم رو روی کمرم گذاشتم و گرفتم که بی

 آخ. فکر کنم کمرم رگ به رگ شد. چه دردی گرفت یهو. -

 شاخدت گفت :

 بخاطر زیاد نشستنه. یکم راه بری دوباره خوب میشی. -

 . بلند شد و گفت :ولی فیاض انقدر هول کرد که وِل کن کمرِ من نبود

 چرا درد گرفته ؟ مگه نگفتم تو سبزی پاک نکن. کجاته ؟ ببینم ؟ -

 ی کمرم.دست گذاشت رو
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 اینجات ؟ -

 تر.نه. یکم پایین -

 اینجا ؟ -

 آره رو همون گودی کمرم تیر میکشه. -

 ی آرومی گفت :شاهدخت با خنده

 بخاطر حاملگیشم هست. این کمردردها عادیه. -

 طاقت گفت :فیاض دوباره بی

ری باید مراقب باشی. همش یه جا کُرُچ نشو، پاشو یکم قدم بزن دوباره بشین. اینجو -

 پیش بری که خار کمرتو سرویس میکنی.

 نیم نگاهی با اخم بهش انداختم که بازوم رو گرفت و گفت :

 پاشو دستاتو بشور بیا بریم برات ماساژ بدم بهتر بشه. -

منو شاهدخت به هم نگاه کردیم. فیاض از آشپزخونه بیرون رفت. شاهدخت با لبخند 

 برم. سرشابرویی باال داد و اشاره داد منم پشت

اهمیت ندادم ، فقط رفتم دستام رو شستم و خواستم برم طرف اتاقم که دیدم کنار در 

 اتاقم منتظرم ایستاده.

ای نداشتم و رفتم توی اتاق و اون زودتر از من داخل اتاق رفت. حرصم گرفت. چاره

 گفتم :

 برو بیرون. میخوام یه ذره دراز بکشم.-
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اعت اونجا نشستی گِل و میکروب سبزیا رو لباسات لباس در بیار بریم تو حموم. سه س -

 ها بری تو تخت ؟ریخته ، میخوای با این لباس

 ببینم تو اگه وسواس داری واسه خودت داشته باش، چیکار به من داری ؟  -

 دستم رو گرفت و به طرف حموم حرکت کرد.

 ی منو بارداری !مه. مثل اینکه بچهوسواسِ منم بخاطر بچه -

یتونم حموم کنم فیاض. هر روز هر روز منو مجبور میکنی دوش بگیرم. خسته من نم -

 شدم. مگه من بطَم هی شناور بشم تو آب.

یه حموم کردن انقدر برات سخته ؟ نمیتونی دوش بگیری فقط بشین تو وان بعد بیا  -

 بیرون. این برای سالمتیت و تمرکز فکریت هم خوبه.

 ی.آخ که تو چقدر بفکر سالمتی من -

 ای بهم نگاه کرد و رفت تا وان رو پر کنه منم لباسام رو از تنم کندم.با چشم غره

لباس زیرهام هنوز توی تنم بودن که میخواستم بعد از رفتنش درشون بیارم. اما محکم 

 گفت :

 همه رو در بیار. دیگه با من که نباید رو درواسی داشته باشی. -

 ن بیارم رفتم طرف وان و گفتم :حرصی نگاهش کردم و بدون اینکه درشو

 مرسی که انجامش دادی . حاال برو بیرون. -

 میخوام کمرتو ماساژ بدم. آب و یکم بیشتر گرم کردم بخاطر کمرت. -
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میشه از این محبتای دوزاریت واسه من خرج نکنی ؟ باور کن نه خوبیتو میخوام نه  -

 چیزی ، فقط بذارم به حال خودم باشم.

ر صدام رو شنید که دستم رو گرفت و منو به جهت مخالف پیچید و پشت انگار نه انگا

 سرم قرار گرفت. دستش که روی سگک سوتینم نشست با حرص گفتم :

 منم نمیدونم با چه زبونی حالیت کنم که دوست ندارم حتی دستتو لمس کنم. -

 هام در آورد و کنار گذاشت.با آرامش و سکوت سوتین رو از دور سینه

ز اینکه متوجه حرکت بعدیش بشم دستاش روی لباس زیرم نشستن و اونو هم قبل ا

 ای کشیدم.پایین کشید. ناخواسته جیغ خفه

 فیاض ؟ -

 رو من برات ساختما. چیه ؟ مگه اولین بارته میخوام لمست کنم و ببینمت ؟ اون بچه-

 میخوای نشونت بدم چطوری ؟

 با آرنجم محکم زدم توی شکمش و غریدم :

 زهرمار. میخوام نسازی. افتخارم میکنه !! -

 چرا نکنم ؟ داریم پدر مادر میشیم مایا خانوم. -

با اینکه از حرفش دلم قنج رفت ولی الل مونی گرفتم و رفتم توی وان نشستم. اومد 

هام کشید. چه های بزرگش رو نوازشی روی کمرم و شونهپشت سرم قرار گرفت و دست

میکرد. انقدر خوب بود که دست از غرغرکردن برداشتم و حس خوبی به تنم تزریق 

 سعی کردم روی اون لحظه متمرکز بشم و ازش لذت ببرم.
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هاش هر لحظه بهتر و اومد و نوازش دستیه خواب با ارامش داشت به سراغم می

 تر میشدن.ملموس

 آروم و مخمور گفتم :

 خیلی خوبه فیاض. -

 اونم به همون بمی و آرومی پرسید :

 داری آرامش میگیری ؟ -

 آره. عالیه. -

هام داشتن به سمت جلو پیشروی هاش رو بیشتر روی تنم کشید. از روی شونهدست

 کردن. یکبار اینکار رو انجام داد.می

تر کشیده شدن. باز های اون دوباره به پایینحس بدی نداشتم و چیزی نگفتم و دست

م رو هم ماساژ داد. اونقدر راحت روی سینههم چیزی نگفتم و برای بار سوم اون خیلی 

 تنم رخوت بود که نتونستم واکنشی نشون بدم.

 بخشم بیرون کشید.آروم لب زد و منو از هپروتِ لذت

 پس من چی مایا ؟ -

 چی ؟ -

 ای به پشت گردنم زد و داغی لبهاش لرز به تنم انداختم.بوسه

 منم آرامش میخوام. -
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به ماساژ دادنم ادامه داد تا باز هم تنم رخوت شد و چشم  سکوتم که طول کشید، دوباره

 های خودش رو هم از تنش درآورد و توی وانم خزید.بستم. کمی بعد لباس

 گفتم :یکه خورده نگاهش کردم و

 قضیه چیه؟ چرا اومدی تو وان ؟ -

 خیلی عادی گفت :

 میخوام پاهاتو هم ماساژ بدم. پاتو بکش . -

 بیرون، منم دوش میگیرم میام. نمیخواد .پاشو برو -

ی پای چپم رو گرفت و به طرف خودش کشید. اونو روی زانوش گذاشت و شروع پنجه

تر های پام تا ساق و زانوم. پامو کمی عقب کشیدم که محکمکرد به ماساژ دادن انگشت

 گرفتش.

 فیاض نمیخواد ول کن پامو. -

 هیش ،تو چشماتو ببند ریلکس کن خودتو. -

طمئن بودم اون پام رو رها نمیکنه و تا کارش رو انجام نده بیرون نمیره سعی وقتی م

 کردم دیگه مخالفتی نکنم.

هام رو حسابی ماساژ داد و حس های پام و انگشتچشمام رو بستم و اون تمام قسمت

 کامال متفاوتی توی تنم تزریق کرد که داشتم از این آرامش نهایت لذت رو میبردم.

 منم مثل تو توی وان دراز کشیده بودم و چشمام بسته بودن که...یه روز که  -

 به سرعت نور چشمام رو باز کردم.
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 ی روحی دیگه !!نه ! نه ! بازم خاطره، بازم آب کردن دلِ من و یه شکنجه

 ای که سرش پایین بود نگاهش رو خیره کرد توی صورتم و تلخ شد.با زاویه

 اونم اومد تو وان پیشم. -

 دهنم رو با صدا قورت دادم و حس کردم گلوم بشدت خشک شده.آب 

 کی ؟ -

 پوزخندی زد.

 مامانت. پریوش. -

 پسِ سرم تیر کشید و اون ادامه داد.

 گفت میخواد ماساژم بدم تا حمامم بهتر بهم بچسبه. میدونی که منظورش چی بود ! -

رکت دستاش اما هنوز قلبم به تپش افتاد و از ترس پام که میون دستش بود سِر شد. ح

 روی انگشتام بودن و نیشخندی زد.

 من شروع کردم به تقال کردن که بهم دست نزنه اما... -

 فیاض ! -

 ساکت شو فقط گوش بده. -

ی کمرم از اخطارش ش تکونم داد. چشمام رو بستم اما تیرهصدای خشدار و دورگه

 لرزید.
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ین حرف یا برخورد اشتباه من برای این یعنی االن توی زمانی سِیر میکنه که کوچکتر

خودم عواقب بدی به همراه داره و باید رهاش کنم توی اون خاطره تا اونو بیرون بریزه و 

 ی اون خاطره ذهنش آروم بگیره.خشمش رو نشون بده تا از حمله

ها هایی که از اون روزها حرف میزد و فک و استخونصداش زمخت شد، مثل تمام وقت

 واکنش سختی نشون میدادن.هاش و رگ

من نمیخواستم اون لجن بیاد اونجا با پام میزدم بهش تا بره بیرون. مثل چسب  -

 چسبیده بود بهم و تکون نمیخورد. شروع کرد به ماساژ دادن انگشتام. همینجوری...

حرکت دستش روی انگشتام منفورترین حسی بود که به تنم میداد. نه آرامش بود نه 

 هارو جلوی چشمم زنده میکرد.دترین صحنهلذت، بلکه ب

 هارو آروم نوازش میداد.انگشتاش الی انگشتای پام حرکت میکردن و اون

 گرفته اما آرومی گفت :با صدای خش

 اینطوری ماساژم میداد مایا. بلد بود چیکار کنه تا دهنمو ببنده. -

م و دیدم داره با های پام چیز خیلی گرمی رو لمس کردن. سریع چشم باز کردانگشت

 میزنه. هام رو لیسلبها و زبونش دونه دونه انگشت

ترس، دلهره و حس ترحم و نفرت و خشمم از مامانم به حدی زبونه کشید که اشک 

 توی چشمام جمع شد.

های قرمزش رو توی نگاهم دوخت. نگاهش بقدری کینه و انزجار داشت که چشم

 .هام افتادن و ناگزیر به سکوت شدمشونه
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کرد. اون یه جادوگر بود، من پست میخوام بهت نشون بدم مامانت چطوری جادوم می -

 ترین شرایط سنیم بودم که هر رفتار کوچیکی روم تاثیر میذاشت.نبودم، تو سخت

سرم رو با موافقت براش تکون دادم. پام رو توی دستش نگه داشته بود ولی چنان 

رفت پام رو از ت و عصبانیت پیش میکه اگه با همون قدر فشاری بهش میداد

 استخونش جدا میکرد.

 با درد نالیدم :

 فیاض پام. -

نگاهی بهش کرد و انگار متوجه شد چه فشاری از زورش روش سنگینی میکنه. فشارش 

رو کم کرد و به حالت نوازشی دستش رو کشید روش تا قرمزیِ حاصل از زور دستش رو 

 شد.کم کنه و دوباره به چشمام خیره 

ها بیزار بودم. فقط بخاطر کارهای اون که ها از تموم زنمن بخاطر مامانت تا مدت -

 .دیدمو نسبت به همه خراب کرده بود. هیچ زنی نمیتونست نظرمو جلب کنه

 حتی من؟ -

نفهمیدم چی شد که یهو میون حرفش پریدم و این سوال رو پرسیدم. فیاض هنوز خیره 

 یک آن خودش رو به طرفم کشید و تقریبا روم خیمه زد. بود بهم و جوابی نداد اما

از زیر به چشماش زدم. هم ترس داشتم و هم حس ترحم، ولی نمیتونم تا آخر عمرم 

های خودشه. دیگه های مادرم رو پاک کنم. هر کسی مسئول خطا و گناهحساب گناه

 .حتی به فیاض هم نمیگم اونو آزاد کنه
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چیزی در مورد آزادیش یا رضایت دادن، به فیاض نگفتم.  از روزی که فهمیدم باردارم

تونم ازش بگذرم ی ارزشمندیه که مادرم توی زندگیم گذاشته و نمیاین بارِ گران توشه

 یا ببخشمش.

ش خیره شده توی چشمام بود و در انتظار واکنشم بود. سعی داشت تنِ نگاه تیره

هاش گذاشتم تا مانع پیش رفتن نهش رو باهام مماس کنه که دستم رو روی شوبرهنه

 بیشتری باشم ولی اون با صدای خفه و ریزی گفت :

 آفرین دخترِ خوب. لمسم کن. -

های قلبم تند شدن و یکه خورده نگاهش میکردم. از لحن مخمور و ریز صداش تپش

م چسبید. پوست تنش که به اش به باالتنهی برهنهسرش رو خم کرد و سینه

 و تنم یخ کرد. دنم برخورد کرد مور مورم شدهام و بسرشونه

 کنار گوشم پچ زد :

منو آروم کن مایا. تو زنمی با همه فرق داری واسم. منو آروم کن تا یادم بره چه پسرِ  -

 بدی بودم و چه کارهای زشتی انجام دادم که تو هیچکدومشون تقصیری نداشتم.

ها تنم رو به حراج بذارم تا ش از گذشته! من نمیتونم برای آروم شدن و رهایی این محاله

 پاره کردنِ تنم به آرامش برسه. با دستم دوباره سعی کردم عقبش بزنم.هربار با تیکه

 سرش رو کنار کشید و زل زد به چشمام.

 نمیتونم کاری برات انجام بدم، برو بیرون. -

 صورتش یخ زد و با اخمی که قادر بود پیشونیش رو بشکافه گفت :

 ا نمیتونی ؟چر -
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 تو به زور تحمل میکنم.چون انقدری ازت متنفرم که حتی وجود بچه -

 کرد و با بدترین لحن ممکن گفت :مثل یه تفنگ آماده به شلیک بهم نگاه می

کاریاشو ی مامانتم حسِ مادری نداری که تظاهر میکنه تمام اون کثافتیعنی به اندازه -

مثل خودش زندگی نکنی و کم و کسری تو زندگیت  ت انجام داده تابخاطر تو و آینده

 نداشته باشی ؟

قسم میخورم به تالفی چیزی که گفتم قصد داشت بچزونتم. چون با این حرف تا 

ی وجودم رو سوزوند و طوری از روم کنار رفت که انگار اون بود که گفته از من ریشه

 .بیزاره و بخاطر نفرتش نمیتونه با من باشه

کردم. در سکوت به سمت رختکن رفت و از توی کمد اونجا گاهش میهاج و واج ن

 ای برداشت و دور تنش پیچید و دوباره نگاهم کرد.حوله

آورد. چشم بستم تا با این نگاه رنجش خاصی توی نگاهش بود که دلم رو به درد می

 ی دستش نکنم.خودم رو بازیچه

ی خودش نکنه فکری برای معالجه اون یه مریضِ روانیه که اگه تحت درمان نباشه یا

 منو بیچاره میکنه.

 سرم رو پیچیدم تا به سمتش نگاه نکنم.

به جای بیرون رفتن دوباره به طرفم اومد. ناباورانه برگشتم به سمتش تا ببینم علت 

برگشتنش چیه که یک آن قدم بلندی به طرفم برداشت و دستش رو کنار صورتم قرار 

 لبهام رو محکم گاز گرفت. م ،داد و با گرفتن چونه

ش مثل یه جرقه بود که تمام اجزای تنم واکنش نشون دادن. دردِ گاز و مکیدن و بوسه

 لبش رو برداشت و نفس زنان و تند گفت :
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اگه آرومم نکنی میفتم به جونِ پریوشِ کثافت که منو به این حال و روز انداخته که  -

 حتی زنِ خودم بهم بها نمیده.

 هش. صدام و زبونم لرزش و لکنت گرفت و گفتم :خیره شدم ب

 بُ، برو هر غلطی میخوای بکن، فقط دست از سرِ من بردار. -

م هنوز میون دستش اسیر بود که فشاری بهش وارد کرد و سرم رو به طرف چونه

 خودش کشید.

 محلی میکنی بعدمن بخاطر تو دوباره دارم هیوال میشم مایا. به خاطر تو که بهم بی -

 میگی دست از سرت بردارم ؟

آره، آره دست از سرم بردار لعنتی. نمیخوامت. ازت بدم میاد، آرومت نمیکنم، به  -

جهنم که مریضی یا مامانم چیکار کرده، به من چه، مگه اونموقع که جفتتون تو کثافت 

خودتون غرق بودین من بینتون بودم یا سروکاری باهاتون داشتم ؟ دست از سر من 

ی کافی از خودت و مامانم کشیدم، دیگه ظرفیتم فیاض، منو راحتم بذار ، به اندازه بردار

 پر شده، تحمل ندارم بیشتر از این با خفت و تحقیر زیر دست و پاهات له بشم.

 َکنم.حق نداری پسم بزنی، میدونی روزگار مامانتو سیاه می -

کارو میکنم. بهت باشم اینبرام مهم نیست چیکار میکنی. فقط تا زمانی که کنارت  -

 اجازه نمیدم با له کردن جسمم به آرامشت برسی.

م رو انگار برق التماس توی نگاهش نشست. ولی مثل سنگ سفت و سخت بود. چونه

رها نکرد و دستش رو توی وان فرو برد و با خشونت هر دو پاهام رو از هم فاصله داد. 

ا برسونه که سریع مچ دستش رو گرفتم فهمیدم میخواد چیکار کنه و دستش رو به کج

 و اون وحشیانه غرید :
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 مایااااا من بهت نیاز دارم. -

 مثل خودش داد زدم :

 نمیخوام، نمیخوام باهات باشم لعنتی برو کنار. -

 روی دستش زدم و گفتم :

 ت میارم. بخدا قسم میارم فیاض !اگه نری هر بالیی که فکر کنی سر بچه-

 ذ کرد.دستش بین پاهام نفو

 خون توی صورتم دوید و عصبانیتم شدت گرفت.

 دستتو بکش عقب. -

با حرص و خشمی که صورتش رو کبود و سخت کرده بود چنگ محکمی به بین پاهام 

زد. درد داشت اما میدونستم داره با این کار خشمش رو بیرون میریزه. لبهام رو محکم 

م رو سریع به عقب پس ام ، چونهروی هم چفت کردم که با برداشتن دستش از بین پاه

 زد و سریع از توی حمام اتاقم بیرون رفت.

لحظات زندگی منو فیاض همین بود. یک لحظه شیرین و یک لحظه اونقدر تلخ و 

ها هر چه زودتر بگذرن و اون لحظه به سرعت برق نفسگیر که در دل دعا میکردم دقیقه

 و باد تموم بشه و االن هم تموم شده بود.

اینکه پسش زده بودم و دلش رو شکستم و مانع لذت بردن و آرامشش از خودم شدم با 

 ولی ته دل ناآروم بود.

 بخاطرش بغض کرده بودم و میل داشتم برای حالِ بدش گریه کنم.
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کشه. دردی که علتش برای م تیر میهربار که فیاض رو پس میزنم درد بدی توی سینه

 خودمم گنگ و نامفهومه.

های مادرم رو به تنهایی پس بدم ، هردومون میسوزه. من نمیخوام تاوان گناهدلم برای 

های ناعالجی به نمیخوام فیاض با وجود بیماری روانیش بهم نزدیک بشه و درد و زخم

 تنم بزنه که جبرانش سخت باشه.

میخوام هردومون زندگی کنیم. بدون کینه، بدون خشم، بدون بیزاری ، بدون عصبانیت 

 زدن و نیش و کنایه.و زخم 

ها و ولی نه فیاض آدمِ تغییر کردنه تا بفکر درمانش باشه و نه من آدمی بودم که گذشته

 هاش رو فراموش کنم و اجازه بدم بهم نزدیک بشه.زخم

احمق  هام و رفتارم موج میزنه بیزارم. چون میدونم منهاما از حس دلسوزی که بین نگاه

روحم میسوزه منطقم رو از دست دادم و درگیر احساساتی وقتی دلم برای قاتلِ جسم و 

 ترین شکل توی بدترین لحظات اعالم حضور میکنن.شدم که به احمقانه

ی شاهدخت هم گلِ ی خوشمزهموقع شام کنار هم روی میز نشسته بودیم. آش رشته

 میز شاممون شده بود. 

فتاد دیگه نتونستم از یه ظرف بزرگ و پر کشید و روی میز گذاشت. چشمم که بهش ا

ی پر آش رشته کشیدم و چه ذوقی داشتم برای شام بخورم و برای خودم یه کاسه

 خوردنش.

 کرد.فیاض هم زیرچشمی نگاهم می

هام اول بوش کردم. بوی خاصی میداد و حس روزهایی رو که کنار آقاجون و عمه

 نشستم و کنارشون آش میخوردم برام زنده کرد.می
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 ستم و زیر لب گفتم :با لذت چشم ب

 آخ یادش بخیر. -

 چشم باز کردم و نگاهم با نگاه دقیقش تالقی شد که آروم پرسید :

 یاد چی بخیر ؟ -

 اختیار آه عمیقی کشیدم و گفتم :بی

گل پری برام درست میکرد. من خیلی آش ی آقاجون عمههمیشه که میرفتم خونه -

نظیر بودن. یه لحظه یاد اون هم بیپری های عمه گلرشته دوست دارم، آش رشته

 خاطره ها افتادم که چقدر براشون عزیز بودم اما حاال...

 .اونا خودشون طردت کردن. کسی با بودنشون مشکلی نداشت -

 اخمی غلیظی کردم که ادامه داد :

 یادت رفته ؟ بخاطر مامانت هر برچسبی رو بهت زدن بعدم تنهات گذاشتن. -

کردن و سعی کردم از حرفهای فیاض و بازی می رِ آش رشتهی پچشمام توی کاسه

 ها دور بشم.گذشته

ولی خب، هیچوقت یادم نمیره همین مردِ مرموز و زیرک بود که منو از خانواده و 

ی عزیزهام دور کرد. حاال یه جوری بهم نگاه میکنه و حرف میزنه که انگار اون آشیانه

 آزارترین موجودِ روی زمینه.بی

 ش کنم. قاشق اول رو که توی دهنم گذاشتم عشق کردم.قی برداشتم تا مزهقاش

هوا به اون ش چه خاطراتی رو برام تداعی کرد. لبخندی زدم و بیی خوشمزهاووف مزه

 که داشت خیره و مشتاق نگاهم میکرد گفتم :
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 ش خیلی خوب شده فیاض، تو هم بخور مطمئنم خوشت میاد.مزه -

ه لبخند محو زد. شاهدخت گفته بود فیاض از آش رشته متنفره چیزی نگفت و فقط ی

 ولی میدونستم اگه امتحانش کنه نظرش کامال عوض میشه.

ای کنارش گذاشتم و اونقدر هیجان داشتم و از خوردنش لذت میبردم که خودم کاسه

 گفتم :

 زود باش برای خودت بکش واال یه ذره هم ازش نمیبینی. -

 قابل حرفم واکنش نشون داد و خندید و گفت :برای اولین بار در م

 و بخورین نوش جونتون.من دوست ندارم. شما همش -

ش بود. فوکوسم به آش رشته به حدی زیاد بود که حتی از منو بچه "شما"منظورش از 

کردم این آش رشته هاش و یا حامله بودنم دلگیر نمیشدم و فقط به این فکر میحرف

هاییه که توی عمرم خوردم و طوری با آب و تاب و لذت آش رشتهترین یکی از خوشمزه

ای خوردم که باالخره دل فیاض رو به ضعف انداختم که اونم با میل عجیبی مالقهمی

ش ریخت و شروع کرد به خوردنش ولی لبخند پت و پهنش یک لحظه هم از توی کاسه

و شیطنتام چرخ  روی لبش کنار نمیرفت و چشماش با شور و هیجان روی رفتار

 خوردن.می

 

 

 

**** 

 مایا، مایا پاشو دیگه. چقدر میخوابی ؟ -
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از الی چشمم نگاهش کردم و دوباره چشمام رو بستم که یه کف زد و تشویقم کرد به 

 بیدار شدن.

پاشو، پاشو دخترِ خوب. مگه دکتر نگفت وقت بیشتری باید صرف ورزش کردن کنی  -

 ؟

های لگنیم ی رفته بودیم دکتر، دکتر گفته بود ماهیچهدیروز که برای معاینات جسم

کردن تقویتشون کنم تا برای زایمان و سنگینیِ ماهای  خیلی ضعیفن و باید با ورزش

 آخرم فشار زیادی بهم نیاد.

آلود حوصلگیم. نگاهش کردم و خواباز نگرانیش حس خوبی گرفتم ولی امان از بی

 گفتم :

 . یه برنامه بذار همینجا ورزش میکنم.نمن حوصله ندارم برم بیرو -

و قرق فایده ای نداره ، دو روز ورزش میکنی بعد میذاری کنار . یه جایی اینجا نه -

 کردم میریم اونجا دوتایی با هم ورزش میکنیم.

 کجا ؟ -

 با دستش اشاره زد اول بلند بشم.

ساعت ورزش کنی تا تو اول پاشو یه تکونی به خودت بده تا بریم. باید روزی دو  -

هات ورزیده بشن. رو خوردنتم مراقب باش. باید غذاهایی که کالریشون باالست ماهیچه

کمتر بخوری. اول بریم باشگاه بعد که برگشتیم یه نگاه به برنامه غذاییت میندازم میدم 

 و بیشتر مصرف کنی بهتر باشه.دکترمم چک کنه تا ببینه چه چیزهایی
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ش ی بارداریم شده روی بچهاشتم. اگه بگم از وقتی متوجهتعجبی روی رفتارش ند

چقدر حساسیت نشون میده و عالوه بر سالمتی اون حتی نگران سالمتی منم هست و 

 زمان بیشتری رو توی خونه کنارمون سپری میکنه دروغ نگفتم.

آلود وسط تخت نشستم و پکر و خوابدستم رو کشید و از حالت درازکش بلندم کرد.

 شدم بهش. خیره

 موهام رو از کنار صورتم مرتب کرد و اونارو پشت گوشم زد و گفت :

 تو که فعال سه ماهته انقدر سنگین شدی چطوری میخوای ماهای آخرو طاقت کنی؟ -

 حال جواب دادم :آلود و بیخواب

 م.حوصلهسنگین نیستم فقط کسل و بی -

گم میکنه. دست و صورتتو بشور  پاشو ،االن میریم یکم ورزش میکنیم کسلیت گورشو -

 حاضر شو تا بگم شاهدخت برات عصرونه حاضر کنه.

 پاهام رو از تخت آویزون کردم و گفتم :

 چیزی نمیخورم فیاض، هیچی میلم نیست. ناهار زیاد خوردم هنوز شکمم سنگینه.-

 جریان این تلخیِ دهنت چیه که شاهدخت میگه. -

بخاطر  دکترمم پرسیدم میگه چیز خاصی نیست از نمیدونم. دهنم همش تلخ میشه -

 تغییر هورمونات و بارداریه. 

 مچ دستم رو گرفت تا کمک کنه پایین برم.

 خیلی خب پس بیا کمکت کنم دست و صورتتو بشوری که سریع راه بیفتیم. -
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باهاش همراه شدم. بردم توی سرویس. خودم جلوی روشویی ایستادم و صورتم رو 

 ه هم موهام رو کمی نمناک کردم تا مرتبشون کنم.شستم و جلوی آین

بیرون رفتم و از توی کمدم لباس درآروم و پوشیدم و با شونه زدن موهام اونارو باالی 

سرم جمع کردم و یه شال روی سرم انداختم. آخرهای سال بود و بزودی همه جا جشن 

 و سرور عید به راه میشد.

. تغییرات ریزی هم توی صورتم ایجاد شده بود که رنگ پریده و نزارم رو از نظر گذروندم

 هام و زردیِ پوستم و خشکی لبهام بود.ترینشون ورم پلکمهم

تر از این بودم که حوصلهپودر رفت اما دوباره پشیمون شدم. بیدستم به سمت کرم

 وقتی برای آراش کردن بذارم.

 کرد.نگاهم میبرگشتم به طرف فیاض که تمام مدت پشت سرم ایستاده بود و 

 کارم تموم شد بریم. -

 نمیخوای آرایش کنی ؟ -

 نه. اصال حوصله ندارم. -

ی رژهام برداشت و جلو اومد و بدون اینکه من بخوام یا چیزی بگم رژلبی از بین جعبه

 دستم رو به سمت خودش کشید. مخالفتی نکردم و ایستادم مقابلش.

 فقط رنگ پریدگی صورتم رو کم کنه. هام کشید. بنظر مالیم زد تارژ رو روی لب

نگاهی توی آینه به خودم انداختم. خوب نزده بود و کمی از لبم خارج شده بود. 

ی دور لبم رو پاک کردم و انگشتم رو کشیدم روی لبم تا رژ های کثیف شدهقسمت
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تر های لبم یکنواخت بشه. رنگ صورتم با این رژ لبِ روشن سرزندهروی تمام قسمت

 ود. لبخندی زدم و بهش نگاه کردم که با شور نگاهم میکرد و آروم گفتم :شده ب

 مرسی. قیافم بهتر شد. -

 چیزی نگفت ولی چشماش احساس خوبی بهم میدادن.

 حاال اینجایی که میخوام بریم مال کیه ؟ -

 خودم. -

 نیشخندی زدم.

 بچه مایه داری پس ! -

 سرد و یخ زده نگاهم کرد و آروم گفت : نه لبخند زد نه واکنشی نشون داد. مثل همیشه

هارو انجام میدیم بعد بزن بریم. یه مربی خصوصی برات گرفتم اول میریم نرمش -

 میریم استخر که تو آب راه بری تا بدنت درد نگیره.

 یه جوری به فکرمه و برام زمان میذاره که هر کی ندونه میگه چقدر عاشقشه!!

 این ادا چیه در میاری فیاض خان ؟ته تهش دختر پریوشم برات پس 

 با هم بیرون رفتیم. سوار ماشین خودش نشست و منم کنارش نشستم.

 با اختیار خودم پخش صورتی رو روشن کردم و آهنگ شمالی شروع به پخش شد.

حوصلگیم اما بهم حس و حال خوبی داد که همراه با آهنگ بشکن زدم و با وجود بی

 رقصوندم. هام رو میشونه



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

732 
 

یه لحظه نگاهم کرد و لبخندی زد. کاری به نگاهش نداشتم و برای خودم آروم مشغول 

 رقصیدن بودم.

 رقصتم که عالیه. -

حرفش میون صدای آهنگ پخش شد و من درست نفهمیدم این جمله رو شنیده باشم.. 

 صدای آهنگ رو کم کردم و گفتم :

 چی گفتی ؟ -

 میگم رقصتم عالیه. -

 !! ون که هیچوقت رقصیدن منو ندیده. اآره درست شنیدم

 من که تا حاال نرقصیدم که تو ببینی، از کجا میدونی رقصم خوبه. -

 انگار که فکری به سرش زده باشه تمرکز کوتاهی کرد و گفت :

میگم چطوره به جای باشگاه رفتن و این کارها همون رقص شمالیتو هر روز تو خونه  -

 انجام بدی، هم ورزشه هم تفریح.

 کردم.نگاهم کرد که داشتم هاج و واج و ناباور نگاهش می

 هوم چطوره ؟ -

 خورده گفتم :اکشن شد به اون شب و یکهذهنم سریع ری

 تو کِی رقص شمالی منو دیدی ؟ -
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تازه فهمید چی گفته، چون سریع نگاهش رو گرفت و به خیابون خیره شد و اخم تندی 

ای نپرسم. نیشگونی از رونش گرفتم که با هکرد که مثال من حساب ببرم و چیز دیگ

 همون اخم و به تندی غرید :

 عه، چیکار میکنی ؟ -

 جای همون نیشگون مشت محکمی زدم و گفتم :

 تو خونه دوربین گذاشتی آره ؟ -

 نه. -

نه ؟ اگه نه پس چطوری منو دیدی که شمالی رقصیدم ؟ تو که اونموقع مسافرتِ  -

 کوفتیت بودی !

 مشت زدمش که دستم رو گرفت و با خشونت گفت :دوباره 

 من از کجا بدونم تو کی رقصیدی همینطوری حدس زدم. -

از دروغش حرصم گرفت این عوضی توی خونه دوربین گذاشته و منو دید میزنه. 

 ای بزنم که عربده زد :خواستم مشت دیگه

 مایا بس کن. میگم ندیدم. چرا چرت و پرت میگی ؟ -

؟ عه ، عه منو بگو این  که هر غلطی تا االن کردم تو آمارشونو داشتی چرت و میگم -

مدت چقدر احمق بودم که همش پای شاهدختِ بیچاره میذاشتم اونم از ترسش هیچی 

 دونی دوربین داره، اون فیاضِ بیشعورم داره دیدت میزنه.گفت که این گوهبه من نمی

 همچین چیزی صحت نداره. -

 دروغ نگو. -
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 ا.مای -

 مایا و زهرمار. -

 نوچ. -

 ، منو ببر خونه اصال نمیخوام ورزش کنم.نوچ و کوفت -

 جیغو.بیا اینجا ببینم. زود خودشو لوس میکنه. جیغ -

اش کشید تا توی بغلش نگهم سریع دست گذاشت پشت سرم و سرم رو به طرف سینه

یی کنم تا نسبت به کرد و ازش میترسیدم و نمیخواستم تقال، داشت رانندگی می داره

 . فقط آروم گفتم :رانندگی حواسپرت بشه

 و کنترل میکنی.ولم کن. داری ماشین -

 اما فعال باید تورو کنترل کنم که یهو دور بر میداری. -

من از رفتارات عاصی شدم. تو حتی تو خونه هم دوربین گذاشتی انگار من یه  -

آزادیامو گرفتی هم دوربین تروریست خیلی خطرناکم که هم حبسم کردی، هم 

 گذاشتی که آمار دستشویی رفتنم داشته باشی، بخدا تو شکاکی، یه شکاکِ دیوونه.

 یه لحظه سرم رو کنار کشیدم و چشم تو چشم شدیم و گفتم :

 نکنه تو اتاقمم دوربین هست ؟ -

 سرش رو باال داد و با صدای زمختی گفت :

کمربندتو هم ببند هر دفعه میشینی من باید بگم تا نه. درست بشین رو صندلیت اون  -

 ببندی !
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 دروغ میگی ؟ -

 یک آن تند و تیز و خشن نگاهم کرد و توپید :

 که چی ؟ -

 از طرز نگاه خشن و صداش لرزیدم اما کم نیاوردم و گفتم :

 که تو اتاقم دوربین نیست. -

 :حوصله و کالفه انگشتش رو باال گرفت و محکم و جدی گفت بی

مم اگه گذاشتم از قدیم و ایام بوده. پس ، تو خونهیه بار پرسیدی بهت گفتم نیست -

 ، الکی کشش نده.ربطی به تو نداره

ش باید این موضوع رو از شاهدخت بپرسم از کِی توی خونه شاید حق با اون باشه

 دوربین بوده !

 دیگه حرفی نزدم و کمربندم رو بستم و به بیرون خیره شدم.

ال یادم اومد ، اونشب با همین آهنگ شمالی میرقصیدم و شاهدخت رو هم مجبور حا

 کردم همراهیم کنه.

همون شبی که یک نفر به خونه زنگ زد و تنها سکوتش بود که از پشت خط به گوشم 

 رسید.می

روی بیلبورد بزرگ خودنمایی میکرد. با  "اخوان"رسیدیم به باشگاه مورد نظرش. اسم 

خل و تنها یه پسر جوون اونجا بود که به عنوان منشی کار میکرد و مارو هم رفتیم دا

 کرد.راهنمایی کرد به اتاق بزرگی و چقدر هم برای فیاض خودشیرینی می

 ای بود.پسر تقریبا بیست و سه، چهارساله



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

736 
 

 وقتی خواست بیرون بره از فیاض پرسید :

 چیزی برای خوردن بیارم آقا فیاض ؟ -

 برت میکنم.نه برو بعد خ -

 پسر با ادای احترامی بیرون رفت. رو به فیاض گفتم :

 این قراره آموزشم بده ؟ -

همون لحظه کسی یه ضربه به در زد و امان نداد من سوال بعدیم رو از فیاض بپرسم. 

 قیافه بود وارد شد.مرد بلند قد و درشت هیکلی که کامال فیتنس و خوش اندام و خوش

سالن اختصاصی بود که انگار برای افراد خاصی قرق میشد.  اونجا بیشتر شبیه یه

های هاش ایجاد شده بودن حاصل ورزشهایی که روی لپنزدیکمون رسید. فرو رفتگی

 مداومش بودن.

به فیاض دست داد ولی نه معمولی، با هم روبوسی کردن و چقدر از دیدن همدیگه 

 خوشحال بودن. با لبخند گفت :

 ،میدونی از کِی نیومدی باشگاه پسر ؟  نه بیای اینجا دوباره ببینمتمگه اینکه با بهو -

خودم که حسابی گرفتارم، این مدت سرم خیلی شلوغ بود نتونستم بیام. اما همسرم  -

 ی ورزشی رو تا پایان بارداریش انجام بده.باید یه دوره

 دکتر به من نگاه کرد.

ا گذاشتم. فراهان هستم ، از اوه ببخشید، من حواسم پی فیاض رفت شمارو ج -

 دیدنتون خوشبختم خانمِ بلوچی.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

737 
 

های بدِ فیاض خبر بهم دست نداد فقط لبخند زد و منم لبخند زدم. انگار از عادت

 ای باهام برخورد کنه.ی رعایت شدهداشت که ترجیح داد با فاصله

که  ولی من هنوز توی شوک این بودم وقتی فیاض تا این حد وسواس و شکاک داره

حتی دوستاش هم از وخیم بودنش اطالع دارن چرا منو آورده اینجا تا یه مرد 

 های الزم لگنیم رو بهم بده ؟چهره و جذاب و جوون آموزشخوش

ی اول خیلی سبک باهام نرمش هارو شروع کردیم. برای جلسهبا دکتر فراهان ورزش

ها و بکوب ورزش گاهکرد و فیاض هم اونجا بود و خودش رو وصل کرده بود به دست

 میکرد.

هاش داشت کفرم گرفت. اون هر چقدر حس و حال و از انرژی ناتمومی که حین ورزش

 حوصله خودم رو تکون میدادم.رمق و بینشاط ورزش کردن داشت، من بی

 م کرد و به شوخی گفت :یه جا که دکتر بیرون رفت تا برامون نوشیدنی بیاره مسخره

پاتو باز و بسته کنی ؟ میخوای خودم کمکت کنم ؟ من  یکم چیه مگه جون نداری -

بندی کنم که ده تا ، قول میدم یه جوری لگنتو آب واسه این روش راه حل بهتری دارما

 بچه بیاری و آخ نگی !

های ورزشی شیکی هم تنش بود. اینارو همینجا بهش ای رفتم بهش. لباسچشم غره

 ن.دادن و تنش رو زیبا به رخ میکشید

 ی زیرین اون مکان.بعد از انجام اون حرکات با هم رفتیم به طبقه

ای که به حدی بزرگ بود که میشد لشکر مغول همه با هم توی استخرش شنا طبقه

های شنارو کنن. یه استخر بزرگ و طویل و ظاهرا مختص به ورزشکارهایی بود که دوره

 ای دنبال میکردن.حرفه
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 خودش از توی کمد برداشت و گفت :لباس شنا برای خودم و 

 برو تو اون اتاق بپوش بعد بیا. -

 ها خیلی هیجان انگیز بود.رفتم جایی که گفته بود. برای من دیدن این منظره

ای زد و توی قسمت عمیق استخر فرو وقتی بیرون رفتم فیاض رو دیدم که شیرجه

 ایش ایستادم.رفت. به تماشای شنا کردن حرفه

شنگش که زیر عمق آب پیچ و تاب می خوردن و مثل یه شی سبک به عضالت ق

 .کشیدنخودشون رو به چالش رقص زیبای روی آب می

اختیار دلم قنج رفت و لبخندی روی لبم نشست. ظاهرا امروز آهنربایی شده بود که بی

 ش منو به خودم آورد.کشید. نگاه خیرهداشت منو به طرف خودش می

 لبخندی زد و گفت :

 کردی ؟داشتی چشم چرونی می -

 چرونی میکردم لو رفتم.ای وای خاک بر سرم یه بارم که داشتم چشم

 اخمی کردم و گفتم :

میخوام بیام تو آب. بیا این جا بمون هوامو داشته باش یه وقت غرق نشم. خیلی وقته  -

 شنا نکردم.

 بلدی اصال ؟ -

 نمیدونم تا حدودی. -
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کم عمقش بمون فقط تو آب راه برو. تا عضالتت گرفتگی پیدا بیا خودم مراقبتم. جای  -

 نکنن.

 روی قسمت پلکانیش ایستادمهمون پایین به استقبالم ایستاد.

 تو که از خداته من غرق بشم چرا یه جوری حرف میزنی که باورم بشه نگرانمی ! -

 های خیسش رو به طرفم دراز کرد.اخم تندی کرد و دست

تم. پهلوهام رو گرفت و کامل کشیدم پایین و من توی آب فرو رفتم. رو پایین رف دو پله

 اولش ترسیدم و جیغ کشیدم و سریع به گردنش آویزون شدم.

 فیاض ولم نکن. من میترسم. خیلی وقته شنا نکردم میترسم یادم رفته باشه. - 

 هاش رو از دور تنم رها نکرد. پاهام رو جمع کرده بودم که گفت :دست

 . پاهاتو تکون بده. خودتو هم سبک بگیر . زور نزن به آب.رفتمتنترس گ -

پاهام رو حرکت دادم. تنم روی آب شل شد ولی یک آن حس کردم کمرم رو رها کرد 

که سریع و از ترس به لباس زیرش چنگ زدم و لباس زیرش به پایین کشیده شد و 

 فیاض یهو پق زد زیر خنده.

من که پیشتم . شورتمو کندی اینو ول کن. نکنه چیز  چیکار میکنی مایا ؟ عه، نترس -

 ای میخوای ؟دیگه

هام رو که رفتن یا جواب دادن نداشتم. دستانقدر ترسیده بودم که حس چشم غره

 هام رو از روی لباس زیرش جدا کردم و گفتم :گرفت دست

 خب ترسیدم گفتم نکنه ولم کردی غرق بشم. -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

740 
 

تلخی زد که از گفتن حرفم پشیمون شدم. آروم گفت یه جوری نگاهم کرد و پوزخندی 

: 

تو انقدر منو وحشتناک میبینی ؟ بنظرت من میتونم با یه همچین ترفندی بیارمت  -

 اینجا و مُردنتو تماشا کنم ؟

سرم رو به عالمت نه باال دادم . اون هر چقدر عذابم داده باشه اما ثابت کرده هیوالی 

 .مهربونیه

هام توی دستش برگشت به سمت جلو حرکت کرد. یکی از دست دیگه هیچی نگفت و

 بود.

 میبرمت قسمت کم عمقش. بمون اونجا فقط راه برو. باشه ؟ -

 باشه. -

 حاال بیشتر پا بزن و اون دستتو هم مثل من حرکت بده. -

ای دستم رو حرکت دادم. لبخندی زد ولی نگاهش هنوز مثل خودش به حالت قورباغه

 .تلخ تلخ بود. تلخِ

 خوبه، خوبه همینجوری ادامه بده. شنا کردنت بدک نیست . قبال رفتی شنا ؟ -

 چند باری با مامانم میرفتم استخر. البته خیلی نه. یه پنج، شش باری میشد. -

 تر رسیدیم دستم رو رها کرد و گفت :وقتی به قسمت کم عمق

 ه که شدی صدام بزن.ش بده بعد حسابی راه برو تا خسته بشی. خستخودت ادامه -

های عمیق استخر شنا کاری که گفت رو انجام دادم و فیاض ازم دور شد و به قسمت

کرد. وقتی ایستادم و به طرفش نگاه کردم دوباره عضالت قشنگش روی آب به حرکت 
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کرد و به ای هر قسمت از آب رو فتح میدرآومده بودن. چه زیبا و ماهرانه وحرفه

 فوذ میکرد.تر نهای عمیققسمت

 رنگ مایوم با لباس زیرش سِت بود..

یه بیکینی قرمز رنگ پوشیده بودم و اونم یه شورت قرمز مخصوص شنا تنش بود که 

 خودش انتخابشون کرده بود.

تمام مدتی که راه میرفتم نگاهم به شناکردن فیاض بود و اونم حواس کاملش به من 

 بود که هر چند دقیقه یکبار میگفت :

ت سر رفت میتونی بگی که بریم نداری مایا ؟ خسته نشدی ؟ هر وقت حوصله مشکلی -

 بیرون.

 من دلم میخواست کنار اون شنا کنم.

 ها به پایان برسن.دلم نمیخواست این دقیقه

حس امروز و این لحظه رو خیلی دوست داشتم و سعی داشتم به طور تعمدی بیشتر 

 کششون بدم. تقریبا ازم فاصله داشت.

 اض بیا.فی -

 با شنا خودش رو به سمتم کشید و گفت :

 ؟ چیه خسته شدی ؟ بریم بیرون -

 نه. -

 چشماش تنگ شدن و خفیف نالید :
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 ؟ "هوم پس چیشده" -

 میخوام اون قسمتی که تو شنا میکنی شنا کنم. -

ی کوچیکش رو متقاعد نگاهی به عمق آب انداخت و مثل یه پدر که سعی داره بچه

 داد :کنه، توضیح 

 برات عمیقه مایا. ممکنه سختت باشه اونجا شنا کنی یا تعادلتو رو آب نگه داری. -

 نفهمیدم چطوری نازِ عجیبی توی صدام افتاد که خودمم متعجب شدم.

 تو که پیشمی، مراقبمم هستی. -

 سریع جلو اومد و دستمو گرفت و برد به قسمت عمیق.

خودمو فیاض گیج و منگ بودم. حتی با دلم قنج رفت .از این احساس دوگانگی بین 

 ندیدنِ واضح صورتش، میتونستم لبخند روی لبش رو حس کنم.

میفهمم که اونم از این احساس گیج و منگه ولی معلومه که مثل من از این بخش 

 آور بینمون غرق خوشی و لبخند شده.هیجان

های ای از تپشدیگه آب انرژی هردومون رو گرفته بود و هر دو خسته بودیم، اما انرژی

 قلبمون، خستگیمون رو پس میزد.

کارو نگاهم کرد. منتظر نبودم تا بهم بگه پاهات رو تکون بده، چون خودم داشتم این

هام رو هم حرکت میدادم ولی نمیخواستم اون منو رها کنه. میخواستم کردم و دستمی

عضالتی که با دیدنِ  ی کوچیک. درست نزدیک به اون وکنارش باشم. با همین فاصله

 دادن.حرکتشون دلم رو قنج می

 آهسته گفتم :
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 ولم نکن. -

 ولت نمیکنم. -

ی پر حرارتی مثل هامون مقابل هم بودن و نگاهش ثابت شده بود روم. اشاعهصورت

 داغی آتشفشان از نگاهش به سمتم روونه شده بود که حس گرما و داغی میکردم.

هامون و صدای حرکت آب رو بخاطر تکون خورد من این سکوت و خلوت دونفره و

 های نگاهمون رو دوست داشتم.همینطور حرف

این لحظه انگار برای من حکم همون طلسمی رو داشت که مامانم همیشه برای راکد 

 بودن بازارش ازش حرف میزد.

 ما هردومون طلسمِ هم شده بودیم، همینجا و توی همین لحظه.

. فیاض واکنشی نشون نداد و مثل همیشه نگاهم میکرد اما آروم آروم بهش نزدیک شدم

با هیجان زیرپوستی که میتونستم عمقش رو به اندازه همین آب توی چشماش حس 

 کنم.

هاش هام دور شونهبهش نزدیک شدم و انگار که از خودم اختیاری نداشته باشم دست

چون خیلی  نشون بده حلقه شدن و چه ناشیانه فکر کرده بودم قرار نیست هیچ واکنشی

سریع و محکم جسمم رو به خودش چسبوند و کشیدم به قسمت انتهایی استخر ، 

 جایی که پاهام زمین کف استخر رو حس کردن.

هام اونا از کارش سر درنیاوردم تا زمانی که پشتم به ستون خورد و با گرفتن مچ دست

و با هیجان و لذت بوسیدم و رو از هر حرکتی باز نگه داشت و لبش رو روی لبم گذاشت 

ی اون بوسه لبم رو سیراب ای بودم که تازه به دریا رسیدم از مزهمنم که انگار تشنه

 کردم و بوسیدمش.
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 بوسیدمش و به خودم نهیب زدم. بوسیدمش و خودم رو لعنت کردم.

هایی زیر دست این هیوال جون داد و تکه پاره شد از بوسیدمش و برای تنم که چه شب

رون گریه کردم ، هق زدم و اون جامِ شراب هم مستم کرد و هم دلم رو زد که دوست د

 داشتم به یاد تمام اون روزها عوق بزنم و باال بیارم.

مردی که من در حال بوسیدنش بودم قاتلم بود ،مردی که پاهاش رو مثل یه مار دور 

خالف جهتش  هاش طوری اسیرم گرفته که کوچکترین حرکتیپاهام پیچیده و دست

 انجام ندم.

 کرد.ش بهم محبت میمردی که منو نمیخواست، از من بیزار بود، اما بخاطر بچه

رو به دنیا هم نمیده ،  مردی که بارها بهم گفته بود از تنم آرامش میگیره و اون آرامش

 .اما همون تن رو بارها له کرده و بند بندش رو در هم شکسته

 میون لبهاش بیرون دادم.آه. نفس پر از حسرتم رو 

فیاض به ناله تشبیهش کرد و سریع لبش رو کنار کشید و پیشونیش رو به پیشونیم 

 زنان گفت :چسبوند و نفس

 میریم خونه مایا. همین االن میریم. حسابی باهات کار دارم. -

هامون انعکاس جالبی ایجاد کرده بودن. حرکت آب هم تنم به رعشه افتاد. صدای قلب

 این نواختشون تاثیر بهتری داشت. روی

کمکم کرد تا بیرون برم و خودش هم بیرون اومد و منو به سمت همون اتاقی که برای 

 تعویض لباس فرستاده بود فرستاد.
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 طاقت بود که گفت :انقدر بی

 همونجا هم دوش بگیر سریع بیا بریم. -

 نشون میداد.تابیش بهم یک آن نگاهم به تنش افتاد که چه شواهدی از بی

از خجالت لب گزیدم و به سمت اون اتاق رفتم. من باید اول تکلیفم رو با خودم معلوم 

 کنم که میتونم امشب باهاش کنار بیام یا نه ؟

 نه من نمیتونم برای این موضوع با فیاض راه بیام. باید باهاش حرف بزنم.

اهات حرف بزنم دیدم برگشتم و تا خواستم بهش بگم من باید در مورد مسائل مهمی ب

 داره به سمتم میاد.

ش رو طوری نشون میداد که صامت و یکه شور و اشتیاق برای یکی شدنمون چهره

 کردم.های بلندش نگاه میخورده به قدم

 ام از هول کردنِ فیاض به تنگ اومد و قلبم محکم میکوبید.ی سینهقفسه

 تا اینکه فیاض بهم نزدیک شد و گفت :

 هم نیست، هست ؟ اصل جفتمونیم که پیش همیم.مکان که م -

 یعنی چی ؟ -

 همینجا انجامش میدیم. -

 موهای تنم سیخ شدن ولی تنم به شدت نبض گرفت و با استیصال به اطراف نگاه کردم.

 اینجا، تو این استخر که ممکنه هرآن کسی بیاد و مارو ببینه ؟ -

 کسی جرات نداره بیاد سرک بکشه.اینجا اختصاصیِ منه. تا زمانی که من پایینم  -
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 خب چرا نریم خونه ؟ -

هاش م رو میون دستهای برهنهچشماش رو شیطون کرد و چشمکی بهم زد و شونه

 گرفت و گفت :

ای عمل ای تصمیم میگیری منم باید لحظهچون نمیتونم تا خونه صبر کنم، تو لحظه -

 .کنم واال از چنگم در میره

 م...فیاض من حامله -

یه دستش رو روی باسنم گذاشت و محکم چنگش زد و کنار گوشم اغواگرانه و 

 پرحرارت پچ زد :

، پس دوباره بهونه نیار مایا. من نیازو تو چشمای تو هم دکتر که گفت مشکلی نداره -

 میبینم.

ش چسبوند و لب روی گردنم گذاشت و ی برهنهقلبم به سرعت کوبید. منو تنگ سینه

م که چسبیده به با لبهاش مکید .از حرکت محکم تپش قلبش باالتنه پوست گردنم رو

 هام تغییر شکل نشون دادن.ی پهن و لُختش بود نبض گرفت و اندامسینه

 اختیار نفس بلندی کشیدم و نالیدم :بی

 اگه تو بازم بخوای اذیتم کنی چی ؟ -

 نترس مایا، قول میدم اذیتت نکنم. -

 اینجا یه جوریه. آخه -

سرش رو عقب کشید و توی چشمام نگاه کرد. اخم ریزی داشت و با تغیر ملموسی 

 توپید :
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 فکر میکنی اگه یه جوری بود خودم اجازه میدادم زنم اینجا لخت بشه ؟ -

 هه زنم، زنم ! همیشه خیالم از بابت تعصب بیش از حدش راحت بود.

 باال اومد.م و گردنم کشید تا کم کم به قسمت لبهاش رو روی سینه

 ش رو فریاد میزدن.ی بیدار شدههاش غریزهصدای نفس

 هام رو دورگردنش حلقه زدم و آروم گفتم :با حرارت لبهاش کار دستم داد و دست

و ی بینمون بد بگذره ! حسمقول بده اذیتم نکنی فیاض، من نمیخوام دوباره لحظه -

 نسبت به این رابطه خراب نکن.

آغوشیمون رو حس ی خودش دلم میخواد توی این لحظه لذتِ همفهمید منم به اندازه

 کنم. چون صداش با خماری تحلیل رفت و پچ زد :

 قول میدم مایا کوچولو. -

 اگه بزنی زیر قولت من میدونم و تو، دیگه از این آرامش خبری نیست... -

 دست زیر باسنم و زانوهام گذاشت و بلندم کرد.

 .آخ. مایا -

 

 

*** 

ی دستمال کاغذی رو آورد و به طرفم گرفت. مثل یه باتری م بلند شد و جعبهاز رو

 رسید.شارژ شده پر انرژی بنظر می
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 چشمکی زد و گفت :

 پاشو خودتو تمیز کن. باید بریم. -

ی به این خوبی که همه چیزش بر طبق سلیقه و لذت دلم ازش پر بود. چرا بعد از رابطه

 رفت و ازم تشکر نکرد ؟هردومون پیش رفت در آغوشم نگ

شکل میدم. فکر کنم زیادی دارم در مورد فیاض توهمات عجیب و غریب توی ذهنم

همین که بهم آسیبی نزده و به بهترین شکل ممکن انجامش داده و آروم گرفته، باید 

 خدارو شکر کنم.

موقع برگشت به خونه هر چقدر من دوست داشتم با اون حرف بزنم و اون از ماجرای 

مون تعریف کنه و بگه چقدر براش متفاوت بوده و این نوع رابطه رو خیلی بیشتر ابطهر

گیر و غمگین از وحشی بازیاش دوست داشته، در عوض ساکت بود و مثل یه آدم گوشه

 توی الک خودش فرو رفته و حرفی نمیزد.

 انگار از یه موضوع فکریِ سخت ،آزار دیده و حواس و تمرکزش رو مختل کرده.

کوتش رو بر هم نزدم. نه با صدای خودم و نه با صدای آهنگ و تا رسیدن به خونه س

 نتیجه بود.هیچ حرفی نزدیم. انتظار من برای حرف زدنِ فیاض هم بی

 ماشین رو توی پارکینگ عمارت پارک کرد.

 نه اون اقدامی برای پیاده شدن داشت نه من.

مقابلش که جز یه دیوار خالی چیزی بار به خیره نگاهش میکردم که چقدر تلخ و رقت

 کرد.نبود نگاه می

 دلم براش آوار شد. چیزی که من ازش میبینم آرامش نیست یه نشخوار فکریه.
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 بی هوا دستم رو روی دستش گذاشتم که تکونی خورد و برگشت به طرفم. 

های غم و خستگی توی نگاهش موج میزدن. سرم رو تکون دادم و لبخند ریزی اشاعه

 .زدم

 چیشده ؟ خیلی تو فکری.  -

 هیچی. -

 صداش هم مثل چشماش جون و رمق نداشت.

 نادیده گرفتم و باز هم لبخند زدم.

 حس میکنم یه چیزی داره اذیتت میکنه. مربوط به منه ؟ -

 نه. -

 ی دستامون افتاد و آروم گفت :حرفی نزدم و منتظر نگاهش کردم . نگاهش به گره

 مربوط به خودمه. -

 رو با صدا بیرون داد و دوباره به مقابلش زل زد. نفسش

اینکه چرا هر بار که با تو میخوابم کارهای مامانت یادم میاد عذابم میده مایا. من  -

نمیخوام گذشته یادم بیاد. نمیخوام وقتی بغلت میکنم و میبوسمت از ترس چهره ی 

مات خمار میشن و مامانت به صورتت نگاه نکنم. صورتتو دوست دارم، حالتی که چش

ترین بخش رابطمونه، دلم نمیخوام مغزم یهویی به اون نفس نفس میزنی برام جذاب

ی مامانت تو ذهنم بیاد. این موضوع خیلی آزارم میده. من روزها سفر کنه و یاد و خاطره

 .م با تو باشهمیخوام تمام تمرکزو حواسم رو تو و رابطه

 یعنی نیست ؟ -
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ترین صدای ممکن جواب داد فیاض با آوارگی نگاهم کرد و با ضعیفبا تردید پرسیدم و 

: 

 نه نیست. -

لبهام با حیرت از هم فاصله گرفتن و چشمام درشت شدن. این موضوع برای خودمم 

ی لذت بخشمون مامانم و کارهاش یهویی توی ذهنش ست اینکه وسط رابطهآزار دهنده

 بیاد.

 و گفت : ش زدبا مشتش تقریبا محکم به شقیقه

دلم میخواد یه جوری این انبارو خالی کنم که هیچی از اون موقع یادم نیاد و فقط تو  -

توش باشی. من در عذابم، اصال دلم نمیخواد اینجوری بشه، اما نمیدونم چطوری پریوش 

 سر از ذهنم در میاره...

 لب گزید و با عصبانیت چنگش رو البه الی موهاش فرو برد و سکوت کرد.

بهتری فرصته که بهش بگم مریضه و هرطور شده باید برای درمان خودش اقدام  این

 .کنه

 دستش رو فشردم و با تردیدی که جون به سرم کرد لب زدم :

فکر کنم باید بری دکتر فیاض. بهتر نیست این موضوع رو با یه روانشناس یا  -

 روانپزشک در میون بذاری ؟

 ام ؟تو هم فکر میکنی من روانی -

 پس کسی قبل از من بهش گفته که این مشکل رو داره.

 کنجکاو شدم بدونم کی گفته و پرسیدم :
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 ای اینو بهت گفته ؟کس دیگه -

ی دست چپش رو مقابل لبهاش جمع کرد و نگاهش سرش رو با تایید تکون داد و پنجه

 هنوز به بیرون خیره بود.

میکنه. از طریق مجازی باهاش آشنا  دکتر اتابک. یکی از دوستامه که کالیفرنیا زندگی -

شدم. اونم بهم میگه من مشکل روانی دارم که باید حتما درمان بشم. ولی من مشکلی 

و ندارم مایا . تو که خودت دیدی. اذیتت نکردم، آزارت ندادم، با همدیگه یه رابطه خوب

 تجربه کردیم مگه نه؟

ض بهش آگاهی داده تا برای خوشحال بودم که دکتر اتابک در مورد مریض بودن فیا

ترین قدم رو برداشته و حاال نوبت منه که با درمانش اقدام کنه. دکتر اتابک اصلی

 .هام تشویقش کنم برای درمانش پیشقدم بشهحرف

مون مامانم میاد تو حق با توعه همه چی خوب بود اما اینکه تو میگی وسط رابطه -

حل موضوع باید حل بشه فیاض، باید یه راه ذهنت هم خودتو اذیت میکنه هم منو، این

 ت دور بشی.اساسی برای درمانت پیدا کنی تا از گذشته

 دوباره با کالفگی به موهاش چنگ زد و زیر لب گفت :

 که مدام میاد تو ذهنم. اون حرومزاده منو به این روز انداخته -

 نگاهم کرد. عجز توی نگاهش بود. 

سر  خندیدم،گیر و منزوی نبودم. همیشه میآدم گوشهمن مریض نبودم، هیچوقت یه -

به سر مامان بابام میذاشتم، باهاشون میرفتم سفر، با دوستام وقت میگذروندم و تفریح 

میکردم، یه پسرِ شاد بودم، پسری که نگاهش به زندگی پراز شور و نشاط بود. اما بعد 

میرم، نه با کسی گرم میگیرم و  ها نه رفیق دارم، نه تفریح دارم، نه مسافرتاون اتفاق
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شادی میکنم، نه نگاهم به زندگی قشنگه. من پر از نیازم مایا، پر از خالء و پوچی که 

مه، تو میگی ازش دور شو ولی من هر روز سعی میکنم با سرعت مسبب همشون گذشته

ترین قسمت تمام ذهنمو ریکاوری کنم تا فراموشم بشن ولی نمیشن ، حتی تو خصوصی

 دگیمم که کنار توام بازم ریشه میکنن و یادم میان.زن

 با تاسف آهی کشیدم و سرم رو پایین انداختم.

ی اون روزهارو بکنم تا هر بار که بهت نزدیک میشم میخوام قبرِ لحظه به لحظه -

 چالشون کنم که دیگه سر در نیارن تو زندگیم...

میشنوی برو دکتر فیاض، یه درمان  ای نداشته بازم سر درآوردن. اگه از منولی فایده -

ای میتونه ذهنتو پاکسازی کنه. من شاید اونموقع بتونم فراموش کنم چی کامل و حرفه

به سرم آوردی و باهام چیکار کردی یا اصال چطوری منو آوردی تو زندگیت، اما اگه 

 تم به این زندگیدرمان نکنی و زندگیمون اینجوری پیش بره نمیتونم حتی با بچه

 دلخوش کنم.

 اخمی کرد و نگاهش براق شد.

 یعنی بازم با وجود بچه میخوای بذاری بری ؟ -

 ای بپا کرد توی تنم ولی با جسارت سرم رو تکون دادم و گفتم :ترس ولوله

اگه خودتو درمان نکنی زخمایی که به من زدی هم درمان نمیشن، منم نمیتونم تو  -

 زندگیت بمونم.

سخت شد و دستم رو که روی دستش بود میون دستش گرفت صورتش به آنی سفت و 

 و نوازشش کرد ولی چه نوازشی...

 چشماش تنگ شدن و شمشیرِ ابروهاش میون هم فرو رفتن و خشدار گفت :
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 اگه من نخوام چطوری میخوای از زندگیم بری بیرون ؟ -

 بدون اینکه از چشمای زهرِآلودش نگاه بگیرم محکم گفتم :

ود داره که عدم سالمت ذهنیتو به اثبات برسونه. پس منو از این موضوع هزار راه وج -

 نترسون. اگه تا االنم اقدامی نکردم فقط به امید بهتر شدن زندگیمونه.

تر شد و انقباض سختِ صورتش از هم شکافته شد. لب زیریش رو به بازی آروم

 هاش گرفت و متفکرانه بهم زل زد.دندون

ظر بودم نظرش رو در مورد حرفهام بشنوم. انگار نیاز داشت در دیگه حرفی نزدم و منت

 موردش فکر کنه، اونم نه یه روز یا دوروز. اشاره کرد برم پایین.

 برو استراحت کن. امروز خیلی خسته شدی.. -

 های مقابلش برام باز  کرد و دوباره نگاهم کرد که گفتم :در رو با یکی از دکمه

 تمرین ؟باز فردا باید بریم  -

 نه یه روز در میون میریم. فردارو استراحت کن. -

 خم شدم توی پنجره و گفتم : اون هنوزم قصد نداشت پیاده بشه

 تو نمیخوای پیاده شی ؟ -

 خطوط اخمش هنوز بین ابروهاش جا خوش بود، لبش رو جویید و جواب داد :

 کنم. م یکم با خودم خلوتیه سر میرم بیرون کار دارم. شاید برگردم باشگاه نیاز دار -

 با موافقت از حرفش سرم رو تکون دادم. از ماشین فاصله نگرفتم و ایستادم که گفت :

 هوا سرده برو داخل، یه چیزی هم بخور گشنه نخوابی. داروهاتم یادت نره. -
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** 

 

که  م بودهایی که قبل از شنا انجام داده بودم انقدر گرسنهبه خاطر رابطه و شنا و تمرین

ی چهار نفر غذا بخورم ولی محال بود سبزیجات پخته و استیک توی قادر بودم به اندازه

 بشقابم رو بخورم.

 ش شبیه من بود که اونم میلی به خوردن گوشت نداشت.مم ذائقهخداروشکر انگار بچه

. شاهدخت مشغول پاک کردن نخود از پشت میز بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه

 ، انگار یونس امروز برای خونه خرید کرده.لوبیاها بود

 چیزی میخوای مایا ؟ شامتو خوردی ؟ -

. دوست نداشتم . تو کِی دیدی من گوشت بخورم که برام استیک درست  نه نخوردم -

 کردی شاهدخت !

 خب آقا فیاض گفت درست کنم، سبزیجاتم کنارش گذاشتم برات. -

 رفتن.آره دیدم اما خوشم نیومد بوی گوشتو گ -

از کارش دست کشید و به طرفم اومد که داشتم دنبال مواد الزم برای درست کردن 

انقدر نگام کن تا جونت درآد فیاض خان، رقص منو  "ساالد میگشتم و توی دلم گفتم 

 "دید میزنی آره؟

ش کنم خب چی میخوای برات درست کنم عزیزم ؟ هر چی میخوای بگو برات آماده -

 تو برو بشین.
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 ه تو به کارت برس. خودم انجامش میدم. چیز خاصی نیست.ن -

 مخالفتی نکرد و دوباره نشست و در حینی که داشتم میگشتم ازش پرسیدم :

 یونس امروز خرید کرده ؟ -

آره. به دستور آقا یه لیست دیگه بهش دادم تا هر چی که برات مناسبه رو خرید کنه.  -

 رات درست کنم.فردا هم میخوام پای اسفناج و کوفته ب

 اوخ بازم گوشت ! -

نمیشه که نخوری عزیزم. بهرحال بدنت بهش نیاز داره. بخاطر رشد اون فسقلی هم که -

 شده باید بخوری.

 ها برداشتم.چیزهایی که الزم داشتم رو یکی یکی از قفسه

کتری برقی رو روشن کردم تا آبش جوش بیاد و اونو توی ظرف ریختم تا پاستاهارو 

 م.جوش بد

پاستاها که آماده شد آبکششون کردم و بعد کاهوهای خورد شده و ذرت و نخود فرنگی 

های ریز ریز شده رو هم بهش اضافه کردم و همه رو با هم مخلوط کردم و و کالباس

 روش یه عالمه سس ساالد و فلفل ریختم تا تند بشه. من عاشق غذهای تند بودم.

 و قورت دادم و گفتم :آب دهنم که جمع شده بود توی دهنم ر

 اووف به به چه ساالدی شده. بابات بیاد ببینه اینو به خوردت دادم نقص عضوم میکنه. -

 شاهدخت خندید و گفت :

 حاال کجا رفته خودش ؟ -
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 گفت میخواد تنها باشه. -

 بیرون خوش گذشت بهتون ؟ -

ایی به صورت پرسید، جا خوردم و با نگاه گذرها نمیشاهدخت هیچوقت از این سوال

 خندونش گفتم :

 تر از قبل شده.آره خوب بود. اگه چشمش نزنم اخالقش بهتر شده، خیلی مهربون -

بهت گفتم اون آدم خوب و مهربونیه، این مهربونیش سرِ نفیسه خانمِ خدابیامرز رفته،  -

 اونم خیلی مهربون بود.

همونجا نشستم. آب ظرف ساالدم رو روی میز گذاشتم و یه صندلی کنار کشیدم و 

 دهنم مرتب جمع میشد و چه اشتهایی داشتم برای خوردنش.

 اما قبلش در جواب حرف شاهدخت گفتم :

مهربون باشه یا نباشه چنگی به دلِ من نمیزنه ،من فقط دلم به حالش میسوزه  -

 همین.

این حرف حتی برای خودمم صحت نداشت که از درون پوزخندی زدم ، چه برسه به 

 که ترجیح داد بحث رو ادامه نده. شاهدخت

حسابی از اون ساالد خوردم، شکمم انقدر سنگین شده بود که نمیتونستم از جام تکون 

 بخورم.

 اصال نفهمیدم چطوری ظرف به اون بزرگی رو خالی کردم.

 اومد.حس سیری و سنگینی آزارم میداد و نفسم به زور باال می

 کمی برجسته شده بود و گفتم :ها دستی روی شکمم کشیدم که تازگی
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 ها افتادم روش حاال نمیتونم تکون بخورم.آخ، خیلی خوردم. عین گرسنه -

ها شاهدخت هم توی این فاصله کارهاش رو انجام داده بود. اومد روی یکی از صندلی

 نشست و گفت :

 یکم بشین االن یواش یواش هضم میشن. همش سبزیجات بوده. -

. مو میکَنهتا بوده، کالباس بوده که اگه فیاض بفهمه خوردم کلهسبزیجات بوده، پاس -

 هر چند خودش میبینه.

 خندید و گفت :

 .حاال یه بار که عیب نداره -

 اما یک آن ساکت شد و با تعجب گفت :

 از کجا میبینه ؟ -

 نیشخندی زدم و سرم رو با شیطنت تکون دادم و گفتم :

 ؟ هنوزم نمیخوای آقاتو لو بدی نه -

 که چی ؟ -

 اینکه اینجا دوربین گذاشته و همیشه منو دید میزنه. -

 هاش رو تا کجا گزید و گفت :کف دستش رو پشت اون یکی دستش زد و لب

 استغفراهلل، آقا اینجوری نیست مایا. -

 کاری کنه.زورم گرفت که هنوزم سعی داشت در دفاع از فیاض پنهون

 به تندی و با حرص و اخم گفتم :
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آورده. منو بگو خودش بهم گفت، باالخره امشب لو داد چطوری سر از همه چی در می -

 ای. بیشعور حتی رقصیدن منو هم دید زده.چیفکر میکردم تو راپورت

 شاهدخت زد زیر خنده و میون خنده گفت :

 میدونستم میبینتت، چقدر خوشش اومده حاال. -

 چرا بهم نگفته بودی ؟ -

دارهای خوبی هستیم براش. اونارو ناراحت میشد. منو یونس راز نگهاگه میگفتم آقا  -

چندسال پیش بخاطر امنیت خونه زده، چون یه شب که عمارت خالی بود دزد اومد 

 اینجا تمام چیزهای باارزش عمارت رو دزدید.

 پس شما کجا بودین ؟ -

مراسمش، یه  ی آقا فوت کرده بود، خودش و یونس رفته بودن اونجازندایی کوچیکه -

 .دو سه روزی هم شمال موندن، منم رفته بودم مشهد زیارت

 با افسوس آهی کشید و گفت :

رفته بودم واسه این پسره دعا کنم بلکه از خر شیطون بیاد پایین زن بگیره ، چند  -

 سال گذشته اما هنوز خبری نیست.

 یونس یا فیاض ؟ -

 آقا فیاض که زن گرفت ، منظورم یونسه. -

ب چرا زن نمیگیره شاهدخت ؟ سنش که کم نیست، دو سه سالم از فیاض بزرگتره. خ -

 انقدری غرق کارهای فیاض شده که خودشو فراموش کرده، تو براش آستین باال بزن.
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. حس میکنم از بس با چی بگم مایا. خودش دوست نداره زن بگیره من که از خدامه -

قا هم قبل از اینکه تو بیای اینجا به هیچ زنی آخه آ آقا فیاض گذشته حسی به زنا نداره

 گراست.میل نداشت. گاهی فکر میکردم نکنه همجنس

 و گفتم : م گرفت و پق زدم زیر خندهیهو از این فکر خنده

 البد فکر کردی خودشو یونسم با هم ؟ -

سرش رو با تایید تکون داد ولی یه چین بزرگی از چندش و اخم افتاده بود توی 

 .صورتش

ها هم که بدشون خب معلومه به اینم فکر کردم. اون دوتا همیشه با همن، از زن -

 اومد، هر روز منتظر بودم نکنه امروز بیان خبر ازدواجشونو بهم بدن.می

م شدت بیشتری گرفت و دستهام رو محکم بهم کوبیدم و صدام توی کل عمارت خنده

 و آشپزخونه پخش شد. 

 ندید و گفت :ی من خشاهدختم از خنده

 باور کن. همش میگفتم نکنه امروز بیان بگن ما عقد کردیم. -

 

___ 

و تموم کرده بودم بلند شدم که داروهام رو بخورم بعد از صحبت و شوخیامون که شامم

 بعد برم به اتاقم. همین که بلند شدم حس کردم هر چی که توی معدمه االن باال میاد.

 به سمت بیرون تا خودم رو به حموم برسونم. هوا عوق زدم و سریع دویدمبی

 م کف دستم که جلوی دهنم رو گرفته بود ریخته شد.مقداری از اسید معده



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

760 
 

دختم اومد و با لحنی که هم بغض داشت و هم در حموم رو باز کردم و رفتم داخل. شاه

 بوی شادمانی گرفته بود گفت :

بخیر کنه که این بچه جسم و جونتو الهی عزیزدلم ، باالخره ویارت شروع شد، خدا  -

 میگیره.

توی اون لحظات انقدر حالم بد بود که نفهمیدم چی میگه. هر چی خورده بودم رو باال 

 آوردم تا کمی بهتر شدم.

دست و صورتم رو شستم و دوباره برگشتم توی آشپزخونه، ولی نا نداشتم نه حرفی بزنم 

 و نه سر پا بمونم.

ای که حتی نمیدونم چی بود رو آماده شاهدخت برام جوشوندهنشستم روی صندلی تا 

 کرد و بهم داد ، وقتی خوردمش حالم بهتر شد . آروم گفت :

 میخوای یه چیز دیگه بیارم برات بخوری ؟ -

 حال گفتم :بی

 باید داروهامو بخورم بیارشون شاهدخت. -

رو خوردم و خواستم بلند  داروهام توی کسری از ثانیه داروهام رو آورد و کنارم گذاشت

 بشم تا برم توی اتاقم.

 دخت کمکم کرد و زیر بغالم رو گرفت و با کمکش رفتم توی اتاق.شاه

هام رو عوض کردم. پتو رو کنار زد و روی تختم دراز کشیدم و برام لباس آورد و لباس

 پتورو کشید روم و پرسید :

 چیزی میخوای برات بیارم مایا ؟ -
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 هارو خاموش کن.غنه، فقط چرا -

این کار رو کرد و بیرون رفت و در رو بست. انقدر خسته بودم که حتی به فیاض و 

نبودش فکر نکردم، اینکه تا االن کجا مونده و چطوری داره در مورد حرفام و 

 .تصمیماتش فکر میکنه

 به ثانیه نکشید که خواب رفتم.

خت اومده بودن توی اتاقم و آروم نمیدونم داشتم خواب میدیدم یا واقعا فیاض و شاهد

 داشتن با هم حرف میزدن.

 خیلی آورد باال ؟ -

، بیچاره هر چی خورده بود رو پس داد. دیگه چیزی نخورد با شکم  بله آقا خیلی -

 گشنه هم خوابید.

 چرا یه چیزی بهش ندادی بخوره ؟ وضعیتشو نمیبینی شاهدخت ؟ -

شاهدخت رو سرزنش میکرد و شاهدخت با  انگار صداشون توی واقعیت بود که داشت

 صدای ریزتری گفت :

 بخدا بهش گفتم گفت میل ندارم فقط داروهاشو خورد خوابید. -

 خیله خب تو برو. -

انقدر گیج خواب بودم که انگار توی ماشین خوابیدم و با حرکت ماشین خواب منم 

 .تر میشهسنگین

 تخت فرو رفت و کسی کنارم نشست. 
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یگفت فیاضه، صادقانه میگم حاال عاشق بوی عطر و تنشم و دلم میخواد بوی عطرش م

 هزار تا شیشه بخرم و تا ابد پیش خودم نگهشون دارم. از این ادکلن

دستش رو روی پیشونیم کشید و موهام رو به پشت سرم هدایت کرد و نوازششون داد. 

 دلم قنج رفت ، اون امروز خیلی خاص و متفاوت شده.

آلودم رو باز کردم دیدم داره با نفوذ فش پیچیدم و یه لحظه چشمای خوابکامل به طر

 و لبخند نگاهم میکنه.

 آروم و خفه لب زدم :

 کی اومدی ؟ -

 همین االن. بیدارت کردم ؟ -

 چشمام رو بستم و نالیدم.

 هوم. -

ش روی صورتم افتاد و بعدم حرارت لبهاش که روی پیشونیم نشستن. حس کردم سایه

 عنتی منو بوسید و من بیشتر ضعف کردم برای بودنش کنارم.اون ل

. چشمام بسته بود و دستم رو روی دستش گذاشتم و اونو به سمت خودم کشیدم

 لبهاش به گوشم چسبیدن و آهسته گفت :

 هامو عوض کنم.من هنوز دوش نگرفتم باید برم لباس -

کم کم سنگین میشدن اهمیت به حرفش دوباره دستش رو کشیدم. چشمام داشتن بی

 و من اشتیاق این رو داشتم تنش رو لمس کنم و توی آغوش اون بخوابم.
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از این احساس نمیتونستم گریزی داشته باشم چون اون همسرمه و من تمام وقت 

کنارشم. خوب و بدش رو دیدم ، خشونت و لذتش رو هم دیدم و االن توی این نیمه 

که امشب شیداگونه منو جسمم رو طواف شب، اخالق مهربونش رو میخوام همونی 

 میداد.

 به سمت خودم کشیدمش و بدون اینکه چشمام رو باز کنم خفیف نالیدم :

 امشب بیخیال وسواست شو. -

م عمل کنه ولی در نتیجه تسلیمم شد کمی مکث کرد. شاید قصد نداشت طبق خواسته

 و اون مکث رو شکست و گفت :

 پس بذار لباسام رو در بیارم. -

هاش رو در آورد و صداشون اومد که روی زمین انداختشون و سریع زیر پتوم لباس

و تنش هدایت کنه  خزید. دست زیر سرم گذاشت. اون قبل از اینکه منو به سمت سینه

ش رو در من مقصد خودم رو میدونستم که با قرار گرفتن دستش زیر سرم راه سینه

های شیرینش رو برهنه و گرمش و بوسه پیش گرفتم و خودم رو جا کردم توی آغوش

 هام و پیشونیم به جون خریدم و با آرامش تن به خواب سپردم.روی چونه و گونه

 

 

*** 

م رو توی م رو برداشتم و به سمت اتاق فیاض رفتم. میخواستم عصرونهسینی عصرونه

 بالکن اتاقش با هم بخوریم.
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ها گیری و آزمایش به اصطبل اسبنمونهفردا یه سمینار آموزشی داشتیم که باید برای 

که خارج از شهر بود میرفتیم و باید فیاض رو در جریان این موضوع میذاشتم و بهش 

 های ورزشیم رو انجام بدم.بگم فردا نمیتونیم به باشگاه همیشگی بریم تا تمرین

 ای میشد که هردومون یه روز در میون به باشگاه میرفتیم.سه هفته

عید هم گذشته بودن، عیدی که من حس خاصی ازش دریافت نکردم و شبیه تعطیالت 

تمام روزهای عادی گذشت. با این چاشنی که شاهدخت سفره هفت سین رو تدارک 

دید و ترالن خانم و شوهرش رو هم دعوت کرد. ولی آراز همراهشون نیومد و ترالن 

ادم وقتم رو توی اتاقم خانم انقدر با من سرد برخورد کرد که بعد از شام ترجیح د

 های برّانشون.بگذرونم تا مقابل چشم

نگاهشون برام اهمیتی نداشت و میدونستم آراز در جریانش گذاشته که من دختر 

 پریوشم و برای همین با نگاه سرد و توخالیش بهم خیره شده بود.

گرمی ی منو فیاض بود که روز به روز رو به پیشرفت میرفت و هردومون دلمهم رابطه

البته من نه، من فقط برای درمانش دلگرم بودم بیشتری به زندگیمون پیدا کرده بودیم.

 کرد هیچوقت به این زندگی حس خوبی نداشتم.و تا زمانی که برای درمانش اقدام نمی

کردم ریز ریز و آروم در مورد بیماری فیاض بهش آگاهی میدادم و همچنان سعی می

 رمان خودش اقدام کنه.کردم تا برای ددعوتش می

کرد و گاهی چنان داد و تائید میگاهی کامال به حرفهام گوش میداد و سر تکون می

 ها درگیر اون افکار پیچیده بود.توی فکر فرو میرفت که ساعت

روزهای بارداریم خوب پیش میرفت و منم کم کم با این موضوع کنار اومده بودم و 

 شکمم دلم قنج میرفت.بعضی از شبها از وجود بچهی توی 
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کرد، کنارم اومد، بهم محبت میفیاض هم بجای اذیت کردن بیشتر با دلم راه می

های نداخت تا ساعتکردیم و دلِ منو به تب و تاب میخندید و باهم شوخی میمی

 بیشتری رو باهاش وقت بگذرونم.

مم هست و شبها های منه دلیل آرامش و امنیتمن فهمیده بودم اگه اون دلیل ناآرومی

اش از وجودش کنارم مسرور میشدم که با گذاشتن سرم روی عضو پهن و گرمِ سینه

م رو گرفت و آرامشش جای تمام آرزوهای نداشتهخوابِ آرومی تن و چشمام رو در برمی

 کرد.برام پر می

من از این احساساتِ سردرگم متعجب بودم. برام گنگ بود که چطوری و از کِی این 

 تابِ فیاض باشم.ات پیچیده رو در خودم جا دادم که بیاحساس

به اتاقش که نزدیک شدم صدای حرف زدنش رو شنیدم ،انگار داشت با گوشیش حرف 

 میزد.

 کنار ایستادم و گوش دادم.

من به کسی اجازه نمیدم تو زندگیم دخالت کنه، پس بهتره این قضیه هر چه زودتر  -

شو خراب کرد، به اون ربطی نداشت تو زندگی من چی تموم بشه ... آراز خودش جایگاه

ی یه جنجال جدید ندارم ترالن ، میگذره یا من چه مشکلی دارم ... من اصال حوصله

لطفا این بحث رو تموم کن ... یعنی چی ؟ در مورد مایا فقط خودم تصمیم میگیرم که 

ون اصال از این مدل چه اتفاقی بیفته یا نه، دوست ندارم در این مورد چیزی بشنوم، چ

حرف زدن خوشم نمیاد ... دوسش داشته باشم یا نداشته باشم به خودم ربط داره، این 

 زندگیه منه، خودم انتخابش کردم، خودمم میدونم چطوری زندگیمو جمع کنم ... 

 داد زد :
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تمومش کن ترالن، تموش کن، اون دخترِ هر کسی باشه االن زنِ منه و ازم  -

 ست.حامله

 به یکباره آتیش گرفت. پس ترالن هم منو شناخت. تنم

 فیاض به تندی جواب داد.

ست ! چرا باید بگم ؟ اصال زندگی من به دیگرون چه ربطی داره ؟ ببین بله که حامله -

 خواهرِ من تو خودت میدونی من از دخالتِ بیجا خوشم نمیاد...

 بلندتر داد زد :

ترین مسئله زندگیم حرف میزنم... مایا مهم احترامی نمیکنم دارم در مورد مهمبی -

 م که هست ؟نباشه بچه

 انگار به اوج کالفگی رسید که سعی کرد تماسش رو جمع بندی کنه.

ی ادامه دادن ندارم. چون این بحث بشدت عصبیم واقعا ببخشید ترالن، اما حوصله -

 میکنه.

 بستم. لرزید. سرم رو چسبوندم به دیوار و چشمسینی توی دستم می

 ش ندارم. از اضافی بودنم توی این خونه بیزارم.من هیچ ارزشی برای فیاض و خانواده

 بیا داخل مایا. -

 متوجه شد که اونجا کمین کردم و حرفاش رو شنیدم.

کرد و خودمو نشون دادم. پشت به من به طرف پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه می

 رده بود.هاش رو پشت سرش در هم قالب کدست
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من بهتر شدن زندگیم رو کنار این هیوال حس میکنم، تغییراتی که هر چند ریز اما 

 کمک بزرگی توی بهبود حالِ خودم و فیاص و زندگیمون داشتن.

 سینی به دست پیش رفتم و گفتم :

 خواستم عصرونه بخورم گفتم بیارم اینجا با هم بخوریم.می -

م و بهش نگاه کردم. برگشته بود به سمتم و با ها گذاشتسینی رو روی میز وسط مبل

 کرد.ای و نافذی به اندامم نگاه مینگاه خیره

هاش یه تاپ بندی زردرنگ تنم بود با شورتک آبی که نوارهای توری سفید دور پاچه

بودن. حس خوبی از نگاهش دریافت کردم، اینکه توی چشمش یه زیبایی خاص دارم و 

 ن با احساساتش درگیر میشه.اون هر بار با نگاه به م

هام هام رو پشت کمرم در هم قالب کردم تا گردی و برجستگی سینهمثل خودش دست

 رو بیشتر به نمایش چشماش بذارم و با لبخند گفتم :

 ببرمشون تو بالکن اونجا بشینیم ؟ -

 ببر. -

 سینی رو برداشتم که سریع گفت :

 دخت تو این خونه چیکار میکنه ؟،شاه صبر کن خودم میبرمشون. چرا تو آوردیشون -

 سنگین نیستن، همش دو تا فنجون و یه ظرف کوچیک کیکه. -

 گفتم : توی دلم

ت نباش، اونو صحیح و سالم بهت تحویل میدم، تو فقط برای درمانت اقدام نگران بچه -

 کن. هر چه زودتر.
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ها و از درختچه توی تراس بزرگ اتاقش فضای قشنگی برای نشستن بود. چون پر بود

های تزیینی و شیک و یه آکواریوم خیلی بزرگ که تا سطح باالی دیوار رو گلدون

 های زیبارو درونش داشت.پوشیده بود و انواع ماهی

های زیبای های داخلش مشغول شدم، به گلکمی با آکواریوم و دید زدن ماهی

ون نگاهی که توی اتاق ها دست کشیدم و فیاض روی صندلی نشسته بود و با همگلدون

 کرد.داشت بهم نگاه می

امروز دوباره میخواستم در مورد مامان باهاش حرف بزنم، چون دکتر فرخی گفت هر 

چه زودتر در مورد شرایط خواهرم )مامانم(  باهاش حرف بزنم، وضعیت مامان کامال 

 ست.کنندهنگران

بود که روزها با بغض و گریه سر خودمم این روزها نگرانیم برای حال مادرم بقدری زیاد 

 .کردممی

قبال چند باری از فیاض خواستم به مامانم رضایت بده تا آزاد بشه، اوایل فقط بهم نگاه 

کرد و در سکوت از اتاقم بیرون میرفت ولی به مرور صداش رو باال میبرد و اونقدر می

 ی خودم پشیمون میشدم.داد و بیداد میکرد که از گفته

 تر شدی.چاق -

 جاخوردم و سریع بهش نگاه کردم و بعد به پروپاهام.

 تر شده بود.تر شده بودم و هم شکمم برجستهگفت هم کمی چاقراست می

 اوهوم بخاطر بارداریمه. -

 بیا بشین. مگه نمیخواستی عصرونه بخوریم ؟ -
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 هارو کنار کشیدم و خواستم بشینم که گفت :رفتم و یکی از صندلی

 اینجا بشین. اون باسن خوشگلتو بنداز رو پام. بیا -

 با خجالت نگاهش کردم. چقدر پرو شده جدیداً.

 سرش رو عقب داده بود و نگاهش از باال ریزبینانه توی صورتم و اندامم میگشت.

پاهاش رو هم از عرض کمی باز کرده بود و ژست نشستن و اندامش و همینطور 

اونو شبیه یه سوپرمدل جذاب و خودشیفته نشون های اسپورتی که به تن داشت لباس

 میدادن.

 اب از شوق روی پاهاش نشستم.ضعفهرفتم و به ناچار و شاید هم دل

 قلبم به تندی میتپید.دستهاش رو دور شکمم حلقه کرد.

 ش چسبید.پشت کمرم به سینه

 د :ش تکیه داد و دستش رو نوازشی روی شکمم کشید و پرسیسرم رو از پشت به شونه

 خب تعریف کن. از امروزت بگو. دانشگاه چطور بود ؟ -

 خوب بود. -

 خب ؟ -

ش رو لمس و چشمام رو بستم و دل دادم به نوازش دستی که نه منو، بلکه داشت بچه

 کرد.نوازش می
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های اصطبل مسموم فردا یه سمینار آموزشی داریم. بیرون از شهره ، یه سری از اسب -

مون قراره برن اونجا برای نمونه گیری، از دانشجوها هم شدن تیم پزشکی دانشگا

 خواستن همراهشون برن تا از تجربیاتشون استفاده کنن.

 تو هم جزءشونی ؟ -

 اوهوم. -

 با این شرایط میخوای بری بیرون از شهر ؟ -

ش بود به صورتش نگاه کردم. صورتامون با توی همون حالتی که سرم تکیه به شونه

 نچی از هم فاصله داشتن و حرارت نفسهامون به هم برخورد میکردن.ی یک ایفاصله

 آروم لب جنبیدم و نگاه اون به لبهام خیره شد.

 میخوای بگی نرم ؟ -

 ای بهت بدم مایا.بیرون از شهره. نمیتونم یه همچین اجازه -

حین حرف زدنش منم به لبهاش خیره شدم و کششی در من ایجاد شده بود که مثال 

 آهنربارو داشت.یه 

با یکی از واحدهای دانشگاه میریم، همه چی تحت امنیته. این اولین سمینارمون  -

 نیست. قبال هم همراهشون رفتم فیاض.

 بهرحال نمیتونم اجازه بدم با اونا بری، مگه در یه صورت که خودم ببرمت. -

 لبخند روی لبم نشست و تعجب آمیز گفتم :

 واقعا ؟ -
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 های چشماش نشست که دلم براشون قیلی ویلی رفت.ین جذابی گوشهلبخند نزد اما چ

ش زدم و از لمس زبری ته ی ریزی به چونههوا سرم رو نزدیک صورتش بردم و بوسهبی

 ریشش زیر لبهام حس خوبی توی تنم پیچید.

 چشم بستم و با صدای آرومی گفتم :

 باشه، با خودت میرم. اتفاقا اینجوری خیلی بهتره. -

 طور ؟ تو که همیشه ازم ترسیدی.چ -

آره. ولی وقتی آرومی انقدر مهربونی که دلم نمیخواد از جفتت تکون بخورم. اینجور  -

 .و دوست دارم فیاضمواقع وقتی پیشتم حس امنیت دارم. من این حس

 چیزی نگفت ولی نفسش رو به حالت آسوده توی صورتم فوت کرد و من گفتم :

ت جبران بشه یا از تو ذهنت بره بیرون. تو آدم خوبی گذشتهکاش یه راهی بود تا  -

ها هم پاکه هم ی درونتو خیلی دوست دارم که شبیه بچههستی، من اون آدم خوبه

 آزار و تنهاست که آدم دوست داره فقط بغلش کنه و نازش بده.معصوم و اونقدر بی

 توی گلو خندید و دلم برای مردونه خندیدنش ضعف رفت.

 عطل چی هستی، پاشو بیا نازم بده.پس م -

انگیزی مهربون و آروم بودن نگاه توی چشمای تیره و نفوذناپذیرش که به طرز شگفت

 کردم و گفتم :

دلم میخواد کمکت کنم اما راهشو بلد نیستم، تنها چیزی که میدونم اینه که بری  -

 پیش یه دکتر خوب و مشکلتو حل کنی.

 مایا.ما که با هم مشکلی نداریم  -
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 دو دل بودم ولی به زبون آوردم و گفتم :

 مشکلی نداریم اما خیلی چیزها بینمون هنوز گنگ و راکد مونده. -

 مثال ؟ -

 نفس عمیقی کشیدم.

م گذاشت و با صدای هاش رو زیر چونهخواستم چشمام رو ببندم که یکی از دست

 گیرایی گفت :

 نبندشون.وقتی میدونی چقدر چشماتو دوست دارم به روم  -

 قلبم به سرعت پمپاژ کرد و خون توی عروقم جریان گرفت و تنم داغ شد.

ی مرطوب و خیسی با زبون و لبش به لبم زد ولی خیلی سرش رو جلو آورد و بوسه

 ای که به لبم داشت گفت :کوتاه بود و زود عقب کشید و با نگاه پرجاذبه

ن خیلی آرومم مایا، زندگیم همه خودت میبینی همه چی بین منو تو تغییر کرده. م -

 چیم رو رواله، تو ، خودم، زندگیم ، رابطمون، دلیلی واسه دکتر رفتن نمیبینم.

 های قدیمیت دست نمیکشی و این یعنی هنوز ناآرومی.هات پابرجان. تو از کینهکینه -

 این روزها اذیتت کردم ؟ -

 نه. -

 خب ؟ -

 میدونی در مورد چی میخوام حرف بزنم.اومدم باهات حرف بزنم فیاض. خودتم  -

 ابروهاش رو باال داد و پوزخند ریزی زد :
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رو بردار برو بیرون. االن اگه بازم میخوای اوقاتمو با اسم اون زنیکه خراب کنی سینی -

 و خراب کنم.چیحالم خوبه، نمیخوام با شنیدن حرفات بزنه به سرم که همه

م م و خواستم نگاه بگیرم که فشار بیشتری به چونهبا ناامیدی آب دهنم رو قورت داد

 آورد و نگهم داشت.

بیخیال اون زن شو مایا، وجود اون زن تا االن هیچ سودی بهت نرسونده، چرا انقدر  -

 بفکر حال و وضعیتشی ؟

 . من نگرانشم.چون مامانمه -

ی ار واسه بچهدمی، اگه خیلی نگرانی و دلت میسوزه نگرانیتو نگهتو هم مادرِ بچه -

 خودت و زندگیت.

 لب برچیدم و با بغض گفتم :

 من نگران زندگیمم هستم که میگم برو خودتو درمان کن. -

 االن تنها مشکلت درمان کردن منه ؟ -

 هوا گفتم :سرم رو با بغض تکون دادم و نفهمیدم چطور بی

ونم گفته تو با یکی از استادام در موردت حرف زدم، اون مشکلتو درک میکنه، ا -

مریضی باید حتما درمان بشی، یه دکتر خوب میشناسه تو توکیو میگه تنها راه درمانت 

 اینه که بری اونجا و اجازه بدی درمانت کنه.

 چشماش تنگ شدن و اخمی روی پیشونیش نشست و نگاهش موجی از تعجب گرفت.

 تو در مورد زندگیمون پیش دیگرون حرف ببر بیار میکنی ؟ -
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ها زل زدم و ناچار سرم رو تکون ه فهمیدم چی گفتم با ندامت و ترس به چشمحاال ک

 دادم که نیشخندی زد.

 دیگه چیا گفتی ؟ -

فیاض بهم حق بده. من باید در مورد تو حرف بزنم تا نسبت به بیماریت شناخت  -

 ت کنم.بیشتری پیدا کنم ، بفهمم چه رفتاری نشون بدم تا کمتر آزرده

 ی پوزخند کج کرد.رو به نشونهبا تمسخر لبش 

 که اینطور. پس بخاطر حرفای استادته که همش آویزونم میشی !! -

 ای که بکار برد دلم به تنگ اومد و چشمهام رو محکم به هم فشار دادم.از کلمه

 ای روی شکمم کشید و گفت :دستش رو با حس ملموسانه

 نگفتی ، دیگه چیا بهت گفت ؟ -

 حرص دادنش به تندی گفتم :نگاهش کردم و برای 

 تو بیماری. باید بری خودتو درمان کنی. چون اونم با نظرم موافقه و میگه -

 . از این کلمه استفاده نکن مایا.من بیمار نیستم -

 مو بخورم.دستاتو بردار میخوام عصرونه ستنتیجهباشه، بحث کردن با تو همیشه بی -

 هاش رو برنداشت.دست

 آغوشش فشردم و گفت :تر در تنگ

 پرنسس کوچولوم قهر کرده ؟ -
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فیاض من واقعا نگرانتم. میخوام بری دکتر تا ذهنتو کامل درمان کنی که هیچ  -

که خاطراتشون ای میگی ای از قدیم یادت نیاد. خوشم نمیاد همش از گذشتهخاطره

 ن !!سالها ازت دور شدن، مُردن اما هنوز تو ذهن تو زنده

ی درمان کنم که بعدش مامانتو ببخشم اونم به آرزوش برسه بیاد بشینه تو کَلهبرم  -

 خودمو عمارتم ؟

ی من باالخره به آرزوش که رسیدن به پول و منظورش این بود که مامانم به وسیله

 ها بود میرسه.ثروتِ بزرگ بلوچی

ایین ولی هاش رو از دورم باز کنم که برم پاز حرفش یه جوری شدم و خواستم دست

 اون لب چسبوند به گوشم و گفت :

اگه تو داری در مورد واقعیت حرف میزنی من خودِ واقعیتم مایا. پس دنبالش نرو که  -

 مون حیف و میل بشه.ی خوشمزه. نمیخوام عصرونهچیز خوبی نصیبت نمیشه

د. ی گوشم زد و سرش رو عقب کشیی ریزی به اللهحرفی نزدم و تاییدشم نکردم، بوسه

 گرمای دستش دوباره روی پوست شکمم نشست.

 تر از قبل شده بود و تغییر دمای بدنش رو به سرعت حس کردم.دستش خیلی داغ

 اونو نوازشی دور تا دور شکمم کشید و من با تردید به چشماش نگاه کردم.

 ای زد و سرش رو برای بوسیدنم جلو آورد.لبخند مجذوب کننده

کتی نکردم که به راحتی لب روی لبم چسبوند و کامم رو مسخ نگاهش شدم و هیچ حر

ی پام برهنه از هوای رطوبتی زبون و لبهاش خیس کرد و همزمان دستش رو روی رون

 ش فشردش.پنجه کشید و محکم میون
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 ای بین لبهاش کشیدم و سرم رو فاصله دادم.سریع جیغ خفه

 ی تو گلویی کرد و گفت :خنده

بدون هیچ لوندی منو هوایی میکنی، بدون اینکه حتی خودت تو بر عکس مامانت  -

 بخوای.

دستش رو روی همون قسمت از رونم که فشرده بود آروم کشید و صورتش رو دوباره 

 جلو آورد.

 بم شده نالید :

 تابش میشم !! هوم مایا کوچولو ؟تنت چه سِحری داره که وقتی میبنمت اینقدر بی -

اشتم و زبری صورت جذابش رو لمس کردم و پچ زدم دستم رو طرف راست صورتش گذ

: 

 تاب میشی ؟تو واسه من بی -

 با آرامش چشم بست و لبخندی زد.

 اوهوم، معلومه داری باهام چیکار میکنی ؟ -

 آروم زمزمه کردم.

 دیو و دلبر. -

 هوم اصطالحشو دوست دارم. باالخره یه حرف قشنگ ازت شنیدم. -
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چرخ خورد و لب و زبونش روی لبم و من حبس و اسیر ش دستش روی رونم و کشاله

هایی که با شور و هیجان و موندم توی آغوشی که هم نفرت داشت و هم تخدیر و بوسه

 اشتیاق و کینه روی لبهام کاشته میشدن.

 برد.مون افتادم و کاری که اون داشت پیش مییاد عصرونه

 گفتم :سریع سرم رو عقب کشیدم و با اخم به دستش زدم و 

 هامون سرد شدن. من اومدم اینجا عصرونه بخوریم نه چیز دیگه.قهوه -

 م رو به سمت لبهام گرفت و گفت :لبخندی زد و دست دراز کرد و فنجون قهوه

 تو بخوری. ونهرو پای منم میتونی عصر -

 

 

 

*** 

اده و با ای ایستمحض ایستادنش او را دید که گوشه راه افتاد به سمت دانشگاهش و به

 دیدن ماشینش سریع به سمتش می آمد .

قبل از واکنش نشان دادن او و یا بیرون رفتنش از ماشین مایا در را باز کرد و نشست و 

 چین نفس بلندی جابجا شد.آهی از سر آسودگی کشید و دل فیاض با هم

بالم. خوای بیای دنگرفت گفتم نکنه یادت رفته باشه یا نمیم میدیگه داشت گریه -

 همه رفتن فقط من موندم.
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کرد از صبح تا االن برای ندیدنش چه جوری شد، حس میدلش از دیدن مایا یک

 دلتنگ بوده.

کردند و یاد آن لحظاتی گیر میاش او را یک جور عجیبی نفسعرقهای ریز روی پیشانی

روی  گرفت وکرد ، صورتش برق میافتاد که مایا برای به اوج رسیدنش تقال میمی

هایش را با فشار محکمی روی کردند و پنجهاش قطرات ریزی خودنمایی میپیشانی

 گذاشت.کمرش می

ها درون تنش خودداری کند و سریع سرش را تکان داد تا از انقالب گرفتن آن صحنه

 نفسش را تند و با صدا بیرون داد و گفت :

 و برام بخون االن جلدی میریم اونجا.آدرس -

 س را برایش خواند و فیاض ماشین را مثل برق و باد به حرکت درآورد.مایا آدر

 در میان جمعیت دانشجوها و استادها فقط نگاهش به دخترکِ خودش بود.

 به سواالتی که از استاد میپرسید و مشتاقانه برای شنیدن جوابشان گوش میداد.

را برای خودش  ای از آن زمین بزرگ چند تا نیمکت و میز بود که او قسمتیگوشه

اشغال کرده و آنجا نشسته بود و در حین نوشیدن چایی که از او پذیرایی شده به 

 ریخت.کرد و دلش فرو میدخترک زیبایش نگاه می

علت اینکه تند تند دلش برای آن چموش رام شده تنگ میشد برای خودش هم 

 کند.نامفهوم بود، ولی میدانست به زودی یک مفهوم محکم پیدا می

های ضعیفی به گرش بود تا زمانی که سمینارشان تمام شد و مایا با خستگی و قدمنظاره

 طرفش آمد.
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یک کاله آفتاب گیر هم روی سرش داشت که وقتی به فیاض نزدیک شد آن را از روی 

 سرش برداشت و صندلی کنار کشید و ندید که چطوری دلِ فیاض را به لرزه انداخت.

 چقدر سخت بود. عمرا اگه بخوام دوباره بیام سمینار.وای مُردم از خستگی.  -

 خسته شدی ؟ -

آره تو آفتاب سوختم. خوشبحال تو اینجا واسه خودت لم دادی چایی هم میزنی.  -

 تشنمه.

 االن میگم برات آب بیارن. -

 نمیخواد بده از همین یکم میخورم. گلوم خشک شده. -

 هم حلقه شده بود دورش. منظورش به لیوان چای فیاض بود که دست فیاض

ی چایش را هورت سر کشید ی باقیماندهوقتی لیوان را از میان دست فیاض ربود و نیمه

 فیاض با تعجب ابرویی باال انداخت.

 ها بیزار بود که به مایا توپید :هم خوشش آمده و هم از این عادت

ی باید بیشتر رعایت اهارو ترک کن. مخصوصا االن که حاملههزار بار گفتم این عادت -

 .کنی

شاید تو خودت از کسی دلت نگیره ولی من نسبت به تو اینجوری نیستم، از بس  -

 وسواس داری فهمیدم چقدر تمیزی، میدونم یه باکتری هم تو دهنت نیست.

 از تعریف مایا خرسند شد و لبخند خیلی محوی زد.

رخ بود و نگاه فیاض را بیقرار های مایا بخاطر آفتاب و گرما گل انداخته و سروی گونه

 کردند.می
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بخاطر ایستادن زیر آفتاب برق و سرخی شیرینی توی صورتش افتاده که یک آن به 

 سرش زد از این تصویر جذاب کنار خودش عکس بگیرد.

کرد روزی از روزها کناری زنی بنشیند که دلش بیقرارانه برایش او که هیچوقت فکر نمی

 کس بگیرد.بتپد و بخواهد با او ع

 گوشی را از توی جیبش درآورد و به مایا گفت :

 یکم صندلیتو بهم جفت کن میخوام عکس بگیرم. -

کرد یک روزی به سرِ هیوالی وحشتناک و پریشان توی مایا جا خورد. اصال فکر نمی

 عمارت بزند که کنارش عکس دونفره و شیرین بگیرد.

یک کرد و فیاض گوشی را برای سلفی اش را بیشتر به فیاض نزدمشتاق شد و صندلی

 های مایا حلقه کرد.گرفتن باال برد و دستش را دور شونه

مایا که از رفتار فیاض امید روشنی حس کرده بود خودش را به او چسباند و سرش را 

ی فیاض گذاشت و با لبخند به لنز گوشی چشم دوخت و اولین عکس روی سینه

 مشترکشان را گرفتند.

 ببینمش. -

 عکس را به مایا نشان داد و منتظر عکس العملش بود که مایا خندید و گفت :

 چقدر خوب افتادیم . بذار یه چند تا دیگه هم بگیریم. -

توانست رفتارهای مایا را واقعی تالقی کند، او همین دیشب گفته بود تمام کاش می

اش انجام عقیدههای استادش تنظیم کرده تا کاری خالف رفتارهایش را بر طبق گفته

 ش نکند.ندهد و آزرده
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اش غرق است خواست، همین دختری که هنوز در خواب کودکانهاما او همین مایا را می

کرد او دختر پریوش کرد که فراموش میو گاهی آنقدر شیرین و دلبرانه محبت می

 .است

فیاض  هوا در مقابل چشمان مستِهای دیگری هم گرفتند و مایا تمام مدت بیعکس

 های بیشتری درآمد.چسباند و قلب فیاض به تپشکرد و خودش را به او میدلبری می

 او را جلوی نگاه حسودِ همه در بر گرفت و آرام گفت :

 مون پسر باشه یا دختر ؟فکر میکنی بچه -

 مایا به چشمانش نگاه کرد و از این سوالِ یهویی یکه خورد.

 ؟نمیدونم. تو دوست داری چی بشه  -

 میخوام که شبیه خودتم مهربون و شیطون باشه. یه دختر -

 مایا دست روی ساعد دستش گذاشت و تقریبا آویزانش شد.

 من که شیطون نیستم. -

 تو همین االنم داری جلو چشم بقیه شیطونی میکنی مایا، مراقب باش همه دارن -

 نگامون میکنن.

 ی ریزی کرد. هشدارش را جور دیگری تالقی کرد و قلبش لرزید و خنده

 این سفر کوتاه را در آرامش و صلح به خوشی سپری کردند.

 موقع برگشت فیاض به او گفت :

 کی جنسیت بچه مشخص میشه ؟ -
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 ماه چهارم. -

 یعنی تو همین ماه ؟ -

 و تعیین جنسیت.آره دکتر گفت آخرای این ماه برم سونوگرافی غربالگری  -

 سرش را تکان داد و لبخند پهنی روی لبانش نشست و گفت :

دلم میخواد هر چه زودتر جنسیتشو بفهمم که برم براش خرید کنم. یه کلکسیون  -

 بازی.بزرگ لباس و عروسک و اسباب

هایش بکار برد توجهی نکرد، او گفته بود خرید کند و تنها به فعلی که فیاض میان حرف

 خودش را به زبان آورد، بدون اینکه همراهی مایا را بخواهد.احساس 

 اما مایا با شادمانی خندید و از اعماق وجودش با ذوق گفت :

ش چند تیکه لباس کوچولو خریده بود، وقتی ها واسه بچهدیروز یکی از بچه -

دیدمشون یه جوری شدم. تا حاال از نزدیک بچه کوچیک ندیدم که لباساشون چه 

ی کف دستم بود. کفشای کوچولو، ن. باید لباساشو میدیدی هر کدومش به اندازهاندازه

 شلوارهای کوچیک.

 فیاض لبخند صدا داری زد و دلش برای آن موجود کوچک قنج رفت.

و  دید. شلوارهای کوچک، کفشبزودی تمام وسایل کوچکش را از نزدیک می

ی رفت و انگار همین امروز هر دو در های عروسکی و گلدارش. دلش قیلی ویلپیراهن

 کردند.دنیای دیگری زندگی می

سیسمونی دیدم چیزهاش خیلی باحال بودن. میخوام  منم دیروز رفتم پاساژ. یه مغازه -

 از همین حاال براش خرید کنم. هر چی میبینم بخرم بذارم کنار براش.
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 از حاال ؟ ما که نمیدونیم پسره یا دختره.. -

 ال داد و با اشتیاق گفت :ای باشانه

 ش میخریم. هر چی باشه فقط سالم باشه.چه اشکال داره از هر دو نمونه -

 من فکر کنم خیلی گشنمونه. -

 .تر کردهایش و فیاضِ بیچاره را بیچارهناز داده بود میان حرف

 االن نگه میدارم یه جایی یه چیزی بخوریم. -

 مایا باز هم ناز و دلبری کرد :

 هوس یه چیز عجیب کردیم. ما -

 اش به مغزش راه گرفت.دلش برای این دو موجود لرزید و چیزی از میان سینه

 اش بودند.این دو موجود خانواده 

 چی ؟ هر چی باشه سه سوته جلوته، فقط بگو چی میخواین. -

 چیز خاصی نیست. -

 خب بگو. -

 یه اسپاگتی چرب و داغ و خوشمزه میخوام. -

 کنار اولین رستورانی که سر راهشان بود نگه داشت.بالفاصله 

دخترش هوس اسپاگتی کرده بود، دخترش او که درون مایا النه کرده بود و با آن 

ی کوچک و ظریفش افسار مادر چموشش را در دست گرفته تا به پدرش آرامش جثه

 ببخشد.
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برای خودش دنده داخل رستوران رفتند و فیاض سریع سفارش مایا را به گارسون داد و 

 کبابی سفارش داد.

ها روی میز چیده شدند به غذایش دست نزد و مشتاقانه به دخترک موقعی که سفارش

 های اسپاگتیزیبای مقابلش چشم دوخت. وقتی با هول و لذت چنگالش را میان رشته

ها را توی دهانش جا کرد و آنفرو میبرد و لبهایش را برای بلعیدنش از هم باز می

 داد.یم

 اش را با شام امشبش ببلعد و نفس تازه کند.دوست داشت لبهای چرب و صورتی

 ی پیراهنش را باز کرد.دکمه

 آورد.او حرارت نفسگیری داشت که از پا درش می

کرد با وجود داشتنش اما همچنان دست ای بود که حس میاین دخترِ عجیب مثل ملکه

 ست. نیافتنی

از جسم مایا چیزی بیشتری از او میخواست، چیزی که انگار فیاض بجای آرامش گرفتن 

 اش کم داشته.ها در زندگیتمام این سال

* 

آوردم. روی تخت خودم و توی نمیدونم این چندمین باری بود که طی امروز باال می

بغل فیاض دراز کشیده بودم که دوباره حالم بد شد و از آغوش فیاض بیرون اومدم و 

 سرویس.سریع رفتم توی 

هام شروع شده بود کنارم امروز اصال از خونه بیرون نرفت، از صبح که حالت تهوع

آوردم. اومد توی کرد. پشت سر هم عوق میزدم و باال مینشست و برای حالم نگرانی می

 م رو مالید و گفت :حموم و موهام رو پشت سرم جمع کرد و آروم شونه
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 در باال میاری ؟تو که از صبح چیزی نخوردی چرا انق -

 ی دهنم بدم میاد.از مزه -

 بخاطر ویارته ؟ -

 بریده بریده جواب دادم :

 آره. هر روز بدتر از قبل میشه. -

 ش تکیه دادم و نالیدم :از پشت سرم رو به شونه

 حالم خوب نیست فیاض نمیدونم چی به جونم میشه. -

 م رو عمیق بوسید و گفت :ی برهنهشونه

 وب میشی. فکر کنم چند ماه اولش اینجوریه.یواش یواش خ -

 اومد و نالیدم :م گذاشتم. نفسم منقطع بیرون میدست روی سینه

از بس باال آوردم حس میکنم فشارم افتاده. حال ندارم حتی حرف بزنم. یکم آب بزن  -

 به صورتم.

ب گرفت تا این کار رو برام انجام داد. صورتم رو شست و هر کدوم از دستام رو زیر شیرآ

 خنک بشن.

 مرسی. -

 شیرآب رو بست و گفت :

 دخت ببینم چی برات داره بیارم بخوری بهتر شی.بیا بریم دراز بکش. برم پیش شاه -
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نشستم روی تخت که گوشیش زنگ خورد. دستپاچه رد تماس زد و اونو گذاشت روی 

 میز و سریع از اتاقم بیرون رفت.

 شدم گوشیش رو بردارم و چک کنم. یه حس موذی تو سرم پیچید و وسوسه

چون این تماس هر چند دقیقه یکبار تکرار میشد و فیاض بهش رد تماس میداد و 

میگفت آرازه. دوباره زنگ خورد، بلند شدم و به سمت گوشیش رفتم که روی میز توالت 

 اتاقم بود.

 بود. ش سیو نشدهشماره

سی هست به فیاض بگه و اونو میخواستم جواب بدم ولی پشیمون شدم، ترسیدم هر ک

 عصبانی کنم.

 تماس قطع شد ولی بالفاصله پیامی اومد که کجکاوم کرد توی گوشیش سرک بکشم.

قبال رمزش رو زده بودم و میدونستم رمز گوشیش چیه، امیدوار بودم عوضش نکرده 

 باشه و خداروشکر سریع باز شد.

 پیامش رو از باالی نوتیفکشین دیدم که نوشته بود :

فیاض قربونت برم، بیا پیشم کارت دارم. من راه آروم کردنت رو بلدم، فقط بیا، باید با  -

 هم حرف بزنیم.

. اما تا صدای پاهاش رو شنیدم سریع گوشیش رو گذاشتم و برگشتم روی تخت نشستم

 کوبید و حسی شبیه حسادت توی تنم قدعلم کرد.قلبم چه جوری می
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و بلده ؟ کیه که به جز من کنارش آروم میشه ؟ اون زن، کیه که راه آروم کردن فیاض ر

شاید همونی که چند وقت پیش جلوی عمارت دیدمش، این پیام نمیتونه از طرف یه 

 مرد باشه.

 م انگار شکاف بزرگی خورد و قلبم تیر کشید. سینه

فیاض با یه سینی خوراکی اومد توی اتاقم. حسم بهش یه جوری شده بود، یه جوری 

 اومد.ل روزهای اول ازش بدم میکه مث

 سینی رو روی پاتختی گذاشت و با لبخند گفت :

 برات برنج خورشت آوردم با ساالد پاستا که عاشقشی. -

پس اونشب منو دیده که چطوری با عشق و عالقه برای خودم ساالد پاستا درست کردم 

 و خوردم.

 این همه غذا آوردی واسه کی ؟ مگه من میتونم بخورم ؟ -

تو از صبح صد دفعه باالآوردی، باید جون داشته باشی تحملشون کنی یا نه ؟ پاشو یه  -

چیزی بخور. حالت که بهتر شد میریم بیرون هوات عوض شه. ناهار که نذاشت بخوری 

 الاقل االن یه چیزی بخور.

ی دهنم عوض بشه نشست کنارم. وادارم کرد که به زور چند لقمه غذا خوردم تا هم مزه

 هم ضعفم از بین بره. و

گوشیش دوباره زنگ خورد، با چشمای بُراق و تیزی زل زدم بهش که بلند شد و بعد از 

چک کردنش دوباره رد تماس زد و سریع بهم نگاه کرد که داشتم مشکوکانه بهش نگاه 

کردم. ته دلم خالی شد. اون کیه که فیاض داره در مقابلم رل بازی میکنه ؟ چرا می

 یشو جواب نمیده ؟گوشی کوفت
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 لبهای متعجبم رو تکون دادم و گفتم :

 چرا جوابشو نمیدی ؟ از صبح تا حاال صد دفعه زنگ زده ، شاید کار واجبی داره !! -

خوند ،همونی که من نگاهش رو گرفت و گوشی رو چک کرد، داشت پیامش رو می

 خونده بودم و هنوز باز نشده بود.

 :شروع کرد به تایپ کردن و گفت 

چیز مهمی نیست. بهت گفتم که آرازه کارم داره، حوصله ندارم برم پیشش، جوابشو  -

 نمیدم که مجبورم نکنه برم.

 خب جواب بده بهش بگو نمیتونی بری که اینقدر زنگ نزنه. -

 نگاهم کرد و به تندی گفت :

 تو چیکار به من داری، غذاتو بخور خودتو تقویت کن. -

حرص چشمام رو روی هم فشردم. بیشتر از اون مقدار دیگه حالم زیرو رو شد و با 

 کرد.کردم و دلم بی قراری مینتونستم بخورم. چون بدجوری احساس حقارت می

 سینی رو کنار کشیدم و گفتم :

 نمیتونم بیشتر بخورم. مرسی. -

 بهتر شدی ؟ -

 آره بهترم. -
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وابشو بدی حداقل اگه نمیخوای ج"گوشی دوباره زنگ خورد. خواستم بهش بتوپم 

ولی  "گورتو گم کن از اتاقم برو بیرون، اون داره با صداش آزارم میده، تو هم با دروغات

 نگفتم، چون همچین حقی رو نداشتم. فیاض حق هیچی رو به من نمیداد.

 هام گذاشتم که باالخره جواب داد.دستام رو به معنای اعتراض روی گوش

 زنی ؟ نمیتونم بیام...بله، بله ، بله چیه همش زنگ می -

 ی میز توالتم بود و لبهاش رو از سر کالفگی میجویید.نگاهش با اخم بزرگی توی آینه

کِی االن ؟ خب چیکار داری ؟ نمیدونم ببینم چی میشه اگه تونستم میام. فقط زنگ  -

 نزن دیگه، باشه گفتم تونستم میام.

 قطع کرد و با عصبانیت گفت :

گفتم کار دارم امروز، انقدر بهم زنگ نزن هر قرار و حرفی  زبون نفهم خوبه بهش -

 هست بذار واسه وقت شرکت نه االن.

 کی ؟ -

 نگاهم کرد و با اخم و تمسخر گفت :

آراز دیگه. کی ؟ بابابزرگم ! زنگ زده برم شرکت در مورد یه سری کارها باهام حرف  -

 بزنه.

شنیدم لعنتی، زنی که برات نوشته مغز سرم سوت کشید. آراز ؟ من صدای یه زن رو 

 بود راه آروم کردنت رو خوب بلده. خودم رو باال کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم.

قلبم پر شده بود. سنگین بود و انگار یه تشت بزرگ از غم و غصه توش گذاشتن و قصد 

 شستنشون رو ندارن.
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 کردم و دروغی که ازش شنیدم.به فیاض نگاه می

ن شرایط بارداری برای اون کم نذاشتم. چه شبهایی که خسته میاد من حتی توی ای

توی اتاقم و از من طلب آرامش میکنه و من مثل یه احمق اونو دو دستی بهش تقدیم 

 میکنم.

هاش بیدار میشه و من با دست کشیدن توی موهاش و چه شبهایی که از درد کابوس

 یاالت شیرین سراغش بیان.نوازش تن و بدنش آرومش میکنم تا به جای کابوس خ

تری بهش چه شبها و روزهایی که اون بهم نیش میزنه و من با مهربونی و کلمات قشنگ

 جواب پس میدم تا کم کم خوی خشنش رو کنار بذاره و به درونِ مهربونش نگاه کنه.

ش برعکس شد ؟ گفتی ای کردی من انجام دادم، ولی چرا نتیجهدکتر فرخی هر توصیه

خارها گل میشن، من محبت کردم خار تیزتر شد ولی خودمو گزید. با دقت و از محبت 

 موشکافانه نگاهم کرد و گفت :

 چیشده ؟ باز حالت بده ؟ -

 نه. -

 خب چرا اینجوری نگاه میکنی ؟ -

چه جوری نگاه میکنم ؟ از بس آوردم باال جون نمونده برام. یه خواب درستم ندارم  -

 ت.دت نمیذری، یا کابوسات نمیذارن یا دردسرهای بچهکه الاقل آروم بشم. یا خو

 با حرص گفتم و پتو رو کنار زدم تا دراز بکشم .اون ابرو باال انداخت و جلو اومد و گفت :

 میخوای بخوابی ؟ -
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زحمت ببر بیرون. ببخشید که جامون عوض شده و من دارم به تو دستور اینارو بی آره -

م کنی که من هات اعالم نکرده بودی میخوای حاملهشکنجهی میدم. آخه تو برنامه

 تکلیف خودنو بدونم.

 :دوباره ابرویی باال انداخت و انگار حرص من بیشتر شده بود که دراز کشیدم و گفتم

 !! این همه بال کم بود که حاملگیمم باید میدیدی تا با خیال راحت بشینی سرجات -

 .ببرمت بیرون یکم حال و هوات عوض شهچته تو ؟ اگه خوب نیستی پاشو  -

 پوزخندی زدم و با تمسخر پرسیدم :

 مگه خودت نمیخوای بری بیرون ؟ -

 نه من بیرون کاری ندارم. برم چیکار ؟ -

 همین االن خو آراز بهت زنگ زد گفت بری پیشش یه کار مهم باهات داره ! -

 و ریشخندی توی دلم زدم.

ه انگار راه آروم کردنتم خوب بلده، یه مزه چشیدی دور آراز نه ، دوست دختر عزیزت ک

برداشتی فیاض خان، فردا باید اعالمیه بزنن تو شهر که همه دخترهارو زندانی کنن تا 

 یه وقت کار دست دیگرون ندی ! سرش رو باال داد و به گنگی گفت :

 حوصله ندارم. تو هم حالت خوب نیست نمیتونم تنهات بذارم برم. -

من که طبیعیه، اولین بارم که نیست باال میارم. بقول شاهدخت تازه شروع شده، حالِ  -

 اگه کارت داره برو.

 سینی رو برداشت و گفت :
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 .ای نمیخوری ؟ میخوام سینی رو ببرمچیز دیگه -

 ی کافی خوردم.نه مرسی. به انداره -

 زیرلب زمزمه کرد.

 زدن. حاال که من نشستم سرجام اون شروع کرده به غر -

به اخم پهنش زل زدم که در عرض چند ثانیه کلِ صورتش رو پوشونده بود و از اتاقم 

 بیرون رفت.

 عصر همراه هم بیرون رفتیم.

این پیشنهاد خودش بود و اینقدر سماجت کرد تا حسم رو برای بیرون رفتن جمع و 

 جور کردم و آماده شدم.

 تا سیسمونی سر بزنیم.بهم انگیزه داد تا برای بهتر شدن حالم به چند 

ی این موضوع بودم که با هزار ذوق و امید آماده شدم منم که انگار این روزها شیفته

ی عصبانیم پنهان کردم و فیاض هنوز متوجه نشد ولی لبهای خندونم رو پشت چهره

 هام ربط میداد.دلیل این حالم چیه و اونارو به موضوع بارداریم و تغیبر هورمون

دخت سوال رفتم داشت در مورد این موضوع از شاهاشتم از اتاق بیرون میچون وقتی د

 ی بارداریشون بداخالق بشن ؟ها توی دورهپرسید ، اینکه طبیعیه زنمی

 کنارش توی ماشین نشستم و به مرکز خرید بزرگی رفتیم.

 ی بزرگ سیسمونی و عروسک فروشی داشت.جایی که چندین مغازه

 رفتیم، از همون جلوی در با نیش باز نگاهش کردم و گفتم : هاتوی یکی از مغازه
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 ان مگه نه ؟اینا خیلی گوگولی -

 چین های ابروش رو باز کرد و لبخند پهنی زد.

 عالیه. آدم بینشون حس زنده بودن میکنه. -

 ساعد دستش رو گرفتم و با همون نیش باز گفتم :

 ضعف میرم براشون. پس بیا بریم نفس تازه کنیم. من که دارم غش و -

 اینقدری که ذوق داشتم یادم رفته بود با فیاض زدم به کنتاکت. ولی وقتی فیاض گفت :

 تو برو داخل، تا تو نگاه میکنی منم یه زنگ میزنم به آراز و میام. -

ریختم زمین. رفتارش کامال مشکوک بود و اون حس مرموز دوباره توی تنم روشن شد. 

میدادم اما انگار برام مهم شده بود که همونجا جلوی در  شاید نباید بهش اهمیتی

ایستادم و به دور شدنش نگاه کردم که گوشی موبایلش رو از جیبش در آورد ، شماره 

گرفت و اونو کنار گوشش گذاشت و شروع کرد به حرف زدنی که من فقط جنبش 

 لبهاش رو میدیدم.

 به سختی نگاه گرفتم و رفتم داخل مغازه.

م با دیدن لباسهای کوچیک نوزادی و چیزهای زیباشون سریع عوض شد و حس حالِ بد

های اختیار لبخندی زدم و جلو رفتم و تیکهای توی تنم دوید که بیشور و شعفِ دوباره

 هارو برداشتم و بهشون نگاه کردم.کوچیک لباس

ی که های کوچولوی، منگوله های عروسکی، خرسی، کیتیهای خال خالی، لباسلباس

های دختر و پسر توی این بهشون وصل بود و چیزهای متنوع دیگه که برای گوگولی

 مغازه ریخته بودن.
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منتظر نشدم تا فیاض هم بیاد که براشون لباس انتخاب کنم خودم چند تیکه لباس 

مون هر توی کوچکترین سایزها انتخاب کردم. هم دخترونه و هم پسرونه. جنسیت بچه

 های جنس مخالفش رو به یه مرکز خیریه ببخشم.میتونستم لباس چیزی میشد بعدها

هارو انتخاب کردم و چند تا عروسک و چیزهای مورد نیاز دیگه مثل روغن، شامپو لباس

 ، لوسیون هم برداشتم.

این خرید یه خرید جزیی بود برای تغییر حال خودم و شاید برای دلخوش شدنم به 

عشق چندانی بهش نداشتم و فقط خودم رو  وجود اون کوچولویی که من هنوزم

 ی کوچیکش میدونستم.سرپناهی برای خونه

ی اتاقش و همینطور چیدن اتاقش بعد قرار بود خرید اصلی سیسمونیش و وسایل دیگه

 از تعیین جنسیتش باشه.

ش یک آن جا خوردم. چشماش زمانی که فیاض اومد تا حسابشون کنه از دیدن چهره

 هاش همه برجسته و سیخ شده.قرمز بودن و رگ

 ای گفت :رو به من با صدای گرفته

 چی گرفتی من که ندیدمشون ؟ -

 پیش خودم گفتم :

نی کوچولوتو های نیتو با این قیافه مگه میتونی ذوقی هم داشته باشه که لباس -

 ببینی.

 آروم پرسیدم :

 چیشده ؟چرا ناراحتی ؟ -
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 ناراحت نیستم. -

 ری شده، انگار از دعوای خیابونی اومدی.ت یه جوولی قیافه -

 پوف عصبی کشید و گفت :

 بذار ببینمشون مایا. -

هاش باز شدن، نیشش هارو درآورد. اخمها رو روی میز گذاشتم و یکی یکی لباسنالیون

 رفت تا بناگوشش و حس خوبی هم به من تزریق کرد.

 جلوی پیشخون ایستاد و رو به فروشنده گفت :

 چقدر شد ؟حساب ما  -

 های خرید رواز دستم گرفت و گفت :وسایل رو که حساب کرد نایلون

 همش همین دو تا نایلون فکستنی رو خریدی ؟ -

االن براش چی بخرم وقتی نمیدونم دختره یا پسر؟ نباید اول مشخص بشه که بعد  -

 وسایلشو بخریم ؟

 ها بیا پایین.خیله خب. دستتو بده من، یواش از این پله -

 نمیخواد خودم میام. این همه پاساژ خوب و مرکز خرید، منو آورده اینجا که پله -

 برقیشم خرابه.

 دیشب که اومدم اینجا اوکی بود. از کجا میدونستم خرابه.  -

 ای رفتم و گفتم :چشم غره
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خوبه که تیکه ننداختی بگی خرابه که خرابه، به جهنم، اینقدر زر نزن بیا پایین، فقط  -

 م باشه.ت به بچهحواس

 ها نگهم داشت و توی صورتم نگاه کرد و خیلی آروم گفت :سر یکی از پله

 همه طوره دارم باهات راه میام. نمیدونم چته فقط نرو رو مخم باشه؟ -

من هیچیم نیست. فقط نمیدونم تو چته یا آراز چی بهت گفته که اونجوری اومدی  -

 خرید کردن ذوق داشتی. ی توعه و تو واسهداخل، خوبه این بچه

 دستم رو محکم فشرد و گفت :

تو همین دیروز یه آدم دیگه بودی امروز شدی یکی دیگه ؟ جریان چیه مایا ؟ کی  -

 داره پُرت میکنه ؟ آراز ؟

 منو ببر خونه حوصله ندارم فیاض. -

 چته مایا ؟ -

ذارم و ش بنگاهش کششی داشت که دلم میخواست گم بشم توش و سرم رو روی شونه

بهم دروغ نگو، من تا اینجا نیومدم که این همه سختی رو به جون بخرم بعد "زار بزنم 

 "ای بهت پیام بده راه آروم کردنت رو بلدهکس یگه

ی خوشبو و پهنش رو زبون به دهن گرفتم و سرم رو که تقال میزد فرو بیاد روی سینه

 محکم روی گردنم آنکارت نگه داشتم و گفتم :

 خوب نیست فیاض، دلم میخواد بریم خونه.حالم  -

 سر تکون داد و گفت :

 خودت چیزی نیاز نداری ؟ -
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گرش رو دیدم و سرم رو  ی اشکی که توی چشمام نشسته بود نگاه طغیاناز پشت پرده

 به معنای نه تکون دادم.

 نفسش رو به تلخی بیرون داد و دوباره دستم رو گرفت و بطرف ماشین برد.

 اینکه شام رو بیرون خوردیم به عمارت برگشتیم.بعد از 

 من راهم رو بطرف اتاقم کج کردم که گفت : وقتی به عمارت رسیدیم

 میریم تو اتاق من. -

 چرا ؟ -

 چون کمرم برید از بس رو تخت یه وجبیت خوابیدم. -

 م بخوابی !مجبورت که نکردم بیای رو تخت یه نفره -

 تر گفت :د کردم برم به سمت اتاقم که محکمای رفتم و دوباره قصغرهچشم

 لباساتو عوض کن بیا اونجا. اتاق بچه رو هم ببین بگو چه فکری براش داری. -

بیشعور فهمیده بود اسم بچه که میاد حالی به حولی میشم و میخواست با این ترفند 

کرد و منو از اتاقم بکشه بیرون که موفق هم شد ولی قبلش منو به چالش حمام دعوت 

 گفت :

سعی کن به اینکارها عادت کنی هر وقت از بیرون میای اول لباس  اول دوش بگیر. -

 کثیفاتو از تنت جدا کن بعد دوش بگیر.

 وا مگه کجا رفتیم ؟ -

 هر چی ؟ برو با من بحث نکن. اونارو در بیار زود دوش بگیر بیا تو اتاقم. -
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 قم.سری به تاسف براش تکون دادم و رفتم توی اتا

که باید  مگه هر چی میگه من باید انجام بدم ؟ اون بیماری وسواس داره، من چه مرگمه

 بهش مبتال بشم !

هام رو عوض کردم و از اتاقم رفتم بیرون که برم فقط دست و صورتم رو شستم و لباس

 به طرف اتاقش.

 خوند.میباز بود و با صدای بلندی داشت آواز وقتی رسیدم توی اتاق در حمام نیمه

 حتما فکر نمیکرد من به این زودی بیام تو اتاقش.

الی در رو کمی بیشتر باز کردم و سرکی داخل کشیدم، اون زیر دوش لخت بود و از 

 پریدیم. شانس بد منو دید و هر دو با هم یهو از ترس واکنش نشون دادیم و

و صدای جیغم  خواستم جیغ بزنم ، ولی فیاض که واکنش نشون داد منم ترسیدمنمی

 به هوا رفت.

 با همون سرو بدن برهنه و خیس اومد به طرفم.

 وای مایا چرا یهویی میای که هم منو زَهله ترک کنی هم خودتو ؟ ببینمت ترسیدی ؟ -

های تندی میکشیدم. با دست خیسش دستم رو گرفت و دستم روی قلبم بود و نفس

 گفت :

 نگام کن ببینم ،خوبی ؟ -

 دسته بیلش افتاد توپیدم :نگاهم تا به 

 خوبم، تو برو خودتو جمع کن. -
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 ایستاد و گفت : از تشری که بهش زدم زد لبخندی روی لبش نشست و صاف

 بینیش.اولین بارت که نیست می -

 به صورتش نگاه کردم و اخم تندی کردم.

 ای توی گلو زد و گفت :تک خنده

نکنه داری  ه میکنی ؟ آی شیطوناگه نمیخواستی ببینیش چرا دزدکی میای نگا -

 دعوتم میکنی ؟

 به چی ؟ -

 به همون چیزی که هم من بهش عالقه دارم هم خودت. -

 تری کردم و پنچر شده عقب نشینی کردم.اخم غلیظ

دستم رو از پشت بست و چیزی برای تیکه انداختن نداشتم. یه جوری هم دسته بیلش  

 . هِه.خودش کسی دسته بیل نداره رو به نمایش انداخته بود انگار به جز

 برگشت توی حموم ولی در همونجوری باز مونده بود.

 ها تا دوش گرفتنش تموم بشه که بلند گفت :منم نشستم روی یکی از مبل

 تو کِی دوش گرفتی که اومدی اینور ؟ -

 با حرص بلند جواب دادم :

 کنم. نگرفتم. من که مثل تو وسواس ندارم هی خودمو بشور بساب -

 پاشو بیا تو حموم. زود باش. مگه نگفتم دوش بگیر. -
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من نمیتونم مثل تو وسواسی باشم فیاض. دیروز حموم کردم، مگه راسوام که بو بدم  -

 هر روز هر روز دوش بگیرم.

های خیسش رو دور بدنم گذاشت و به آنی نفهمیدم کِی از حمام بیرون اومد که دست

 بلندم کرد.

 زدم.هول کردم و جیغ 

 فیاض. نمیخوام حموم کنم. -

 خندید. جیغ جیغِ من آروماز تقال و

 باید به زور ببرمت . تنبلِ درختی. -

 وای حوصله ندارم. چه گیری دادی. تنبل درختی هم خودتی. -

م گرفت که بدتر جیغ زدم و تا خواستم یکی بخوابونم زیر گوشش گاز ریزی از گونه

 م حبس شد.م فرود اومد و نفس توی سینهزمینم گذاشت و موج آب روی تن

 هییییییی ... بیشعور. -

ی لُختش زدم که بلندتر زیر خنده زد و من مثل خندید. مشت محکمی به سینه

 ی زیبا و دلفریب شدم ... دلفریب.ها مسخ اون خندهدیوونه

 گذره !!کاش میفهمیدم دوروبرِ این مردِ مرموز چی می

 تیم تا اتاق مورد نظر رو نشونم بده.باالخره دوش گرفتیم و رف

 کنارِ خودش رو در نظر گرفته بود که  کمی از اتاق من فاصله داشت. اتاق



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

801 
 

اتاق فیاض هم با من فاصله داشت. در اصل اتاق آخری رو به من داده بود که مثل 

اومد ها ازش فاصله داشته باشم ولی مثل موش کور فقط شب به شب به اتاقم میجزامی

 کرد.ش رو ازم سیرآب میو تن

 با این فکر قلبم در جا منفجر شد و به اتاق نگاه کردم.

 این عمارتِ بزرگ بیشترین چیزی که داشت اتاق بود.

 اتاق مناسبی بود و میتونستم وسایل بچه رو به خوبی توش بچینم.

کنم مون زندگی مگه من میخوام تا آخر عمر کنار این هیوال و بچه"اما یهو به سرم زد 

 "؟

 م بود.هاش رو پشت کمرش در هم قالب کرده و خیرهنگاهش کردم ،دست

 خب چطوره ؟ -

خوبه. فعال که دکورش واسه آدم بزرگاست. باید موقع چیدمان وسایل بفهمیم خوب  -

 میشه یا نه.

 اگه مشکلی داره عوضش میکنیم یا میگم ترتیبشو بدن اونجوری باشه که تو میخوای. -

خوردم. از شگفتیِ حرفش و دوباره به داخل اتاق و وسایل خاکستری و به شدت تکون 

 شیکش نگاه کردم.

 ترم میشه.هاش جا بشن قشنگ. اتاق اصال ایرادی نداره، هر وقت وسیلهنه خوبه -

 ی انتهاییش و با لبخندی گفت :دست کشید به گوشه
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های کوچیک پایینم کمد. این بازیاش باشهاونجا تختشو میذاریم کنارشم کمد اساب-

واسه لباساش ترتیب میدیم. اونجا هم کالسکه و اسباب بازی درشتاشو میذاریم که 

 میگم یه جوری درستش کن که حالت جاساز براشون داشته باشه.

 اوهوم. خوبه. -

 به محض اینکه بفهمم جنسیتش چیه اتاقش تکمیله. -

 سرم رو تکون دادم.با ذوق گفت و منو به لبخندِ تلخی وا داشت و فقط 

 فکر میکنی تا آخر عمر کنارمون نیستی ؟ -

 سریع به صورتش نگاه کردم.

 کرد ولی صورتش کامال جدی بود.اون هنوزم داشت به داخل اتاق نگاه می

 گفتم :آروم

 من که چیزی نگفتم. -

 فکر میکنی. -

 فکرهای منو از کجا میخونی لعنتی ؟

 فکر نکردم. -

 اوکی. -

هاش رو پشت سرش گرفته مثل ناپدری بداخالقی اینجوری که دست نگاهم کرد.

 ی همسرش رو تنبیه کنه.خواد بچهمونه که میمی

 نگاهش رو به سر تا پام انداخت و گفت :
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با این حوله که نمیتونی تا صبح سر کنی، برو لباس بپوش، بعد بیا اتاقم. یه فیلم  -

 انتخاب میکنم تا بیای.

 اتاقت بخوابم ؟میخوای امشب تو  -

 چشماش رو کوتاه به هم فشرد و سرش رو با موافقت تکون داد.

 فکر نمیکنی یکم این ادا بازیا و اتاق مشترک داشتنمون دیر شده ؟ -

 یعنی چی ؟ -

 روز اول منو پرت کردی تو اون اتاق تا ریختمو نبینی حاال... -

 اینا خیلی با هم فرق داره.می، اون موقع دختر پریوش بودی ولی االن مادر بچه -

 :پوزخندی زدم و گفتم

ام، چون نور چشمی داری، پس بگو چرا دیگه باال نمیاری، عوقت نمیگیره که من کی -

چون قراره پدر بشی، دیگه مهم نیست گذشته چی بوده و چی شده، مهم اینه مایایِ 

 برد. ت از بیناحمق سوخت و ساخت تا خودشو به پای تو و انتقام و کینه

 دستم رو گرفت و با چشمای زغالی و وحشیش توی چشمام زل زد و محکم گفت :

ست، منی که تا تکون اونی که سوخت منم مایا، من که هنوزم سرم پره درد و کینه -

های میخورم یاد گذشته ها میفتم، تا حاال به ذهنت افتاده یا شده بپرسی چرا اتاق

 نمیذارم ؟ اتاق من اون باال بود نگاه کن.ی باالرو بستم و پامو اونجا طبقه

 ی باالرو نشونه گرفت و گفت :طبقه

دو سال پیش وقتی من خونه نبودم مامانت اومد اینجا تا باهام حرف بزنه، بدون اجازه  -

پای کثیفشو تو اتاقم گذاشت. آره من وسواس دارم، اما وسواس من از همونموقع شروع 
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گذاشت، نه تنها اتاقمو بلکه تمام وسایلمو عوض کردم. شد که مامانت به عمارتم پا 

 چون اون عوضی دستشو به وسایلمم زد.

 ها هم فاش شد و من موندم و یه شرمساری دیگه.راز اون اتاق

 دیگه دارم از مامانم بیزار میشم، بیزار.

و شرمسارم نرمش خاصی رو توی چشماش بوجود آورد که چشمکی زد و  نگاه خیره

 م گذاشت و گفت :از پشت کمرش آزاد کرد و روی شونه دستش رو

 برو لباس بپوش بیا. میرم یه مقدار تنقالت بر میدارم که با هم بزنیم تو رگ. -

 یه فیلم از تام هاردی یا براد پیت بذار اگه داری.. -

 لبخندی زد و لُپم رو کشید و گفت :

 باشه پرنسس تخس. میگردم ببینم ازشون داریم یا نه. -

سرم رو تکون دادم و جدا شدم تا به سمت اتاقم برم و لباس بپوشم اما صدای زیر لبیش 

 رو که آمیخته با لبخند و شیطنت بود شنیدم.

 های هالیوودی !خودت یه شوهر خوشتیپ و جذاب داری، چِت کردی رو جذاب -

 واسه خودت حتما یه نوشابه باز کن. -

برسری دادم و رفتم توی اتاق و دستم رو خاک ی بلندش دلم رو برد و به خودمقهقهه

 تپید و نفس عمیق کشیدم.م گذاشتم که تند میروی سینه

 

**** 
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برای تعیین جنسیت رفتیم دکتر. موقع سونوگرافی فیاض سر از پا نمیشناخت. وسایلم 

رو میون دستش گرفته بود و کنارم ایستاده و به دکتر که در مورد سالمتیش توضیح 

 اه میکرد.میداد نگ

خب اینم از صدای قلب کوچولوتون که ماشاهلل داره مثل توپ میزنه. یه جوری هم  -

 میزنه انگار دستگاه من میخواد واسه همیشه بمونه رو شکمم مامانش که زورش اومده.

خنده و با هیجان دستی به صورتش م گرفت و به فیاض نگاه کردم دیدم داره میخنده

 کشید که دکتر گفت :

ان. چون میخوان واسه بابا و حسادتاش طبیعیه معموال همه دخترها اینجوری -

 مامانشون جلب توجه کنن.

ها یکی یکی به پرواز در اومدن، من یه دختر کوچولو دارم. من انگار درون قلبم پروانه

 نه،ما ، منو فیاض.

 نگاهم برق گرفت و بغض به گلوم چنگ زد.

مید و شور و زندگی درونشون نشست بود و به طرفم هاش زل زدم که برقی از ابه چشم

 اومد.

 خیلی خوشحالم. خداروشکر. -

 با بغض لبهام رو تکون دادم.

 خواستی شد.همون چیزی که می -

 لبخند شادمانی زد و گفت :
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شماری میکنم. یه دخترِبامزه با از االن واسه اومدنش لحظه میخوام واسش سور بدم. -

 ی و خوشگل.یه عالمه وسیله صورت

 میخوای مهمونی بگیری ؟ -

 خواست جوابم رو بده که با صدای دکتر از این بحث جدا شدیم.

ی خب لباستو مرتب کن بیا برات یه سری توضیحات بدم. در مورد داروهات و نحوه -

 از بارداریت. نزدیکی کردنت توی این دوره

دو به سمت میز دکتر رفتیم  با دستمال شکمم رو تمیز کردم و از جام بلند شدم و هر

 که فیاض زیرگوشم آروم گفت :

 میبینی که دکترم با نزدیکی تو این ماهها مشکلی نداره، بعدا نگی نمیشه و نمیتونم. -

 نگاه لعنتیش. ای بهش رفتم و روی صندلی نشستم.چه شوری گرفته بود با اونغرهچشم

 

* 

 

 واهرش رو هم دعوت کرد.ی خیه مهمانی بزرگ خانوادگی گرفت و خانواده

 ی این مهمانی رو نداشتم.حتی آراز هم اومد ولی من اصال حوصله

خت کارهای الزم رو برای مهمانی انجام وقتی از دانشگاه برگشتم خودم کمک شاهد

دادم و هر چقدر مخالفت میکرد که دست به کاری نزنم و فقط استراحت کنم اهمیتی 

خونه و مانع ادامه کارهام شد و هر دو با هم برای اومدن ندادم تا زمانی که فیاض اومد 

 .ها حاضر شدیممهمون
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هنوز اتاقمون مشترک نبود و امیدی هم توی مشترک شدنش نداشتم ولی شبهارو توی 

اتاقِ اون میگذروندم و انگار هیچ بحث و جدال و دلخوری بین هردومون نبود که راحت 

 رفتیم.به خواب نرم و پرآرامشی فرو میزدیم و هامون رو بغل میو آروم تن

 این آرامش فقط مختص به شبهامون بود.

های تکراریمون بودیم اما با تاریک شدن هوا سرو صدای هر چقدر روزها درگیرودار بحث

 رسید.گرفت و صدای قلبمون بیشتر به گوش میمغزهامون آروم می

ه یه خوشبختی کوتاه مدت بهترین بخش این زندگی فقط شبهای گرممون بود که شبی

 رمانتیک و رویایی بنظر میرسید.

 کردن.ها اومدن وقتی مقابلشون حاضر شدم همه چپ چپ نگاهم میزمانی که مهمون

ی فیاض بود که ترالن اصال باهام برخورد درستی نداشت و انگار به خاطر نگاه خیره

 فقط جواب سالمم رو داد و روشو ازم گرفت.

یرایی کرد و بعد از صرف میوه همه رو دعوت کرد دور میز شام شاهدخت از همه پذ

 جمع بشیم.

های مزخرف آراز تکرار شدن ولی اینبار نه قصد باز ادا اطوارهای گذشته و شوخی

داشتم،  های نچسبش بخندم نه خودم حوصلهلجبازی با فیاض رو داشتم که به شوخی

 کردم.به زور داشتم حضورشون رو تحمل می

 محلی من برای آراز خیلی مهم بود که تیکه انداخت :گار نخندیدن و بیاما ان

 قولنجتو بشکنی دوباره سیسمت راه میفته ها. -
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نگاهش کردم و همون لحظه فیاض ظرف غذارو بهم نزدیک کرد تا برای خودم فسنجون 

 بکشم.

 تشکر کردم و مقداری کشیدم که ترالن پرسید :

 غذا خوردنت خوبه که ؟ -

 تقریبا خوبه. آره -

 ویارت اذیت نمیکنه ؟ -

 فیاض به جای من جواب داد :

 .تر شدههر روز از صدای عوق زدنش بیدار میشم. امروز حالش یکم رو به راه -

 ای به غذای گوشتی نداری ولی میدونی که باید بخوری.شاهدخت میگه عالقه -

 روحی زدم.لبخند بی

 نگرانیتون.خورم. مرسی از تا حد نیاز می -

ی سالم و قوی میخوایم ازت. حاال درسته اونموقع م میگم. ما یه بچهبخاطر برادرزاده -

که پیش مامانت بودی نداشتین که گوشت بخورین ولی اینجا تا دلت بخواد هست،هر 

 چقدر میخوای بخور.

 جریان چیه مامان؟ -

 د.آراز با تعجب پرسید و نگاهش رو بین منو مادرش رد و بدل کر

 جا داشت بلند بشم و یکی بخوابونم تو گوش این عجوزه و بهش بگم :
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خارج زندگی کردنم ربطی به شعور آدما نداره، روز اولی که اومدی با اون قمپوزایی که  -

کردی گفتم حاال چقدر حالیته و آدم حسابی هستی، کالسِ پولتو نذار برام که در می

 ارزی !شعورت نشون داد چندشاهی می

ت گرم و بزرگ فیاض از زیر میز روی دستم نشست و آروم فشردش و خیلی ریز دس

 گفت :

 شامتو بخور. -

 کسی هنوز جواب آراز رو نداده بود که مستقیم به خودم نگاه کرد و گفت :

 ای مایا؟تو حامله -

 فیاض با صدای خشنی تمسخر کرد:

 مو ببُری؟آره میخوای موقع زایمان،تو بند نافِ بچه -

 از پوزخند صداداری زد و به صندلی تکیه داد و گفت :آر

آور عجب ! حیف که نمیشه حماقت آدمارو تو گینس ثبت کرد وگرنه مال تو مدال -

 میشد.

کرد، فیاض با عصبانیت رو به نگاهش کردم دیدم با خودمه، جون داشت نگاهم می

 ترالن گفت :

 دهنِ اینو ببند ترالن. -

 : به جای ترالن هادی غرید

 ساکت شو آراز. -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

810 
 

 پرده و خیلی رُک نگاهش رو بُران کرد توی نگاه فیاض و تمسخری گفت :آراز اما بی

 اش کردی واقعا ؟ حامله -

 باید ازت اجازه میگرفتم ؟ -

 ش میدی یه روزم...نه. فقط بگو چطوریاست جریانش، یه روز تا سر حد مرگ شکنجه -

 هادی دوباره توپید :

 راز، اگه نمیخوری برو کنار، بذار ما شاممونو بخوریم.شامتو بخور آ -

 گفتم : توی دلم

درد که هیچی حالیتون نیست، بعد من از کوفت بخورین، جک و جونورای مرفه و بی -

 دلشوره باید عین کانگورو بپر بپر کنم.

 کاریش ندارم بابا، دائی خودمه میخوام باهاش بحث کنم. -

 بهتره شامتو بخوری.من بحثی ندارم آراز  -

 مگه قرار نبود بری درمان ؟ -

 ترالن با صدای خشنی سرِ آراز هوار زد :

ست که اینجوری بهش میگی ؟ دهنتو ببند، چرا تو درمان برای چی ؟ مگه دیوونه -

 زندگیشون دخالت میکنی ؟

 چرا اینقدر قضیه رو سرسری میگیری فیاض ،باید میرفتی دنبال درمانت. -

 ش شبیه جیغ شد.ترالن صدا

 گفتم تو زندگیشون دخالت نکن آراز . -
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 کرد.آراز صورتش رو به سمت فیاض پیچیده بود و نگاهش می

ش خورد ولی درون آشفتهها به آرومی شامش رو میقید از این بحثفیاض اما داشت بی

 تفاوتش حس میکردم.رو پشت ظاهر خشک و بی

 ن قول ندادی؟دارم با تو حرف میزنما، مگه تو به م -

 فیاض شونه باال انداخت.

 چه قولی ؟ -

 فکر کن ببین چند وقت پیش چه قولی به من دادی ؟ -

 ای توپید :قاشق و چنگالش رو یهو رها کرد و با اخم و صدای گرفته

 آراز به حرمت ترالن و هادیه که چیزی بهت نمیگم ، از این دعوت پشیمونم نکن. -

محکم کنار کشید اما قبل از اینکه از میز فاصله بگیره به آراز بلند شد و صندلیش رو 

 من نگاه کرد و گفت :

جونتو تُفت کرد انداختت بیرون بعد میفهمی کجای مایا. فردا که نیمه خیلی خری -

 ای که حالیت نیست ولی بزودی حالیت میشه.کاری. شاید االن حامله

 هادی صداش رو باال برد و تن و بدن منو لرزوند.

 گمشو برو کنار آراز. بسته. -

آراز کنار رفت و من نفس زنان و لرزیده نگاهی به فیاض کردم که صورتش سرخ و عرق 

 کرده بود. دستم رو دوباره میون دستش گرفت و گفت :

 استرس نداشته باش. برات خوب نیست. -
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 میتونم برم تو اتاقم ؟ -

 اخمی کرد و گفت :

 نه. نمیبینی مهمان داریم ؟ -

 ستم رو میون دستش مشت کردم و با حرص گفتم :د

 مهمونای من نیستن. خودت کنارشون باش. -

 صندلیم رو کنار کشیدم که فاصله بگیرم اما فیاض دستم رو کشید و مانع شد.

 بشین مایا. -

چرا نمیذاری بره داداش ؟ راست میگه خب، ما که مهمونای اون نیستیم، آخه شاید  -

 عادت به مهمون خودی نداشته باشه، درسته ؟مایا هم مثل مامانش 

 ای که پروند وجودم پر از نفرت شد و دستام رو مشت کردم.از تیکه

من در مقابل این ابلهان خلع سالح بودم، فقط بخاطر کارهای زشت مادرم. سرش رو 

 جلو آورد و با حقارت بیشتری به تنم تیغ زد.

 م باشی.یاد که تو قراره مادرِ برادرزادهتو سزاوار این زندگی نیستی مایا. حیفم م -

تنم یخ بست و مورمورم شد. دست گذاشته بود روی احساسات پاکم و قلبم رو نشونه 

 گرفت که ترکیدم و گفتم :

 من تو گناه مامانم شریک نیستم. -

 پوزخندی زد و چشماش خونی شدن.

 یبینه ؟و شنیدی وقتی کابوسِ مامانتو مهای فیاضتا حاال صدای ناله -
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 فیاض آروم غرید :

 ترالن جان ؟ -

 اما ترالن بلندتر ادامه داد :

 دیدی چطوری زجر میکشه ؟ تا حاال ازش نپرسیدی دلیلش چیه ؟ -

 ترین صدایی که از خودم شنیدم گفتم :آب دهنم رو قورت دادم و با ضعیف

 پرسیدم. -

 داد زد :

 پس شنیدی، میدونی علتشون چیه ؟ -

 میدونم. -

میدونی که مادر عوضیت باعث خودکشی مامانم و خراب شدن زندگیش شده ؟  -

ای که میدونی که تک تک اون لحظات رو فیاض دیده، خودکشی مامان رو و لحظه

بهش میگه پریوش باعث این کارش شده ؟ همه اینا باعث شدن حالش این باشه که 

 مدام تو کابوساش اسم اون زنیکه رو به زبون بیاره.

برای حالِ خرابش خودکشی مادرش رو بهانه کرده و من چقدر برای این موضوع فیاض 

ازش ممنون بودم که به خواهرش نگفته مادرم در چه حد پست فطرت بوده و تا چه 

 کاری هاش پیش رفته. هادی دستش رو گرفت و آروم صداش زد.عمقی از کثافت

 ترالن خواهش میکنم. -

کُشتین، برادرمو روانی کردین، همین تو و مادرت که شماها مادرمو کُشتین، پدرمو  -

 بخاطر پول و ثروت خانوادگیمون رخنه کردین تو زندگیمون.
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 مایا نه مامان، اون روحش از چیزی خبر نداره. -

نگاهم به دنبال آراز رفت که اینو گفت، آراز گفت ، نه شوهرِ خودم، اما ترالن محکم 

 بهش تشر زد :

دفاع نکن، اینم دختر همون مادره. روز اول که دیدمش یه جوری  خفه شو آراز ، ازش -

خودشو نشون داد و حرف میزد انگار بخاطر کارهای مامانش باید بهش افتخارم 

 دادیم.می

 م افتاد و با بغض لب زدم :اشکم با داغی روی گونه

 من معذرت میخوام. -

 نگاه همه روی من ثابت شد که تکرار کردم.

هاست م که حتی مدتمعذرت میخوام. خودم اینقدر از وجود مامانم شرمندهمن واقعا  -

دیگه از فیاض نخواستم آزادش کنه، نخواستم ببینمش، نخواستم صداشو بشنوم تا 

بفهمم حالش خوبه، هر گناهی که اون کرد من تاوانشو پس دادم، نمیدونم تا چه اندازه، 

و بیست سالگیم گرفتارشون شدم. من اما میدونم سزاوار این همه ظلم نبودم که ت

 اونموقع هیچ درکی از زندگی مامانم نداشتم وگرنه...

چیکار میخواستی بکنی ؟ دوتایی واسه بابا و برادرم نقشه میکشیدین ، مثل االن که  -

 بهش رسیدی ؟

من دعوت نکردم که آشوب بندازی به جونش حالش بد شه، اون  ترالن بسه -

 م رو بهتون بدم.ن تا خبر خوشِ جنسیت بچهست. گفتم بیایحامله

 ترالن رو به فیاض با تهدید و خودخوری و نفرت گفت :
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باشه بخاطر حامله بودنش چیزی نمیگم ولی بعد زایمان اینو هم طالق بده بره همون  -

روستایی که گور مامانشو کَندی فرستادیش اونجا، فقط بذار بچه رو سالم تحویلمون بده 

 خودت بکَن، اینا عین بال میمونن فیاض ،باید از خودت دورش کنی. بعد شرشو از

 نگاه متعحبم رو به چشمای فیاض ثابت کردم و با بغض زمرمه کردم:

 مامانمو کجا فرستادی ؟ -

 آروم گفت :

 آزادش کردم. -

 رو.ی آشغالهه. باید میذاشتی میمُرد زنیکه -

هاشون رو تحمل کنم که پقی حقارتاز این همه توهین منفجر شدم و دیگه نتونستم 

زدم زیر گریه و به سمت اتاقم دویدم. مگه من چه گناهی کرده بودم که گناه مادرم رو 

 به اسم من مینوشتن ؟

 

* 

 خوشیِ خبر تعیین جنسیت بچه تبدیل شده به دعوای بزرگ خانوادگی.

و  کردم فیاضهمون شبی که من توی اتاق خودم رو حبس کردم و فقط گریه می

اومد و آخر سر هم با قهر خواهرش هنوز درگیر بحث بودن و صداشون تا توی اتاقم می

 و دلخوری عمارت رو ترک کردن و رفتن.

بعد از رفتنشون فیاض هم بدون اینکه به اتاقم بیاد و چیزی بگه از خونه بیرون رفت و 

 دیگه به خونه برنگشت.
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سوم کشید من بخاطر اصرارهای  فردای اون روز هم نیومد و وقتی به روز دوم و

 شاهدخت اینکه شاید اتفاقی براش افتاده باشه به موبایلش زنگ زدم، اما خاموش بود.

 به یونس زنگ زدیم و تنها گفت :

 "نگران نباشین ،خوبه "

و همین آسوده خاطرمون کرد که در خصوص سالمتیش نگرانی نداشته باشیم و االن 

گذشت و فیاض هنوز قصد نداشت به خونه می درست یک هفته از زمان نیومدنش

 قرنطینه کردن خودش رو کنار بذاره و برگرده.

 البته که علت برنگشتنش کامال مبهم بود.

میخواستم بفهمم موضوع چیه و شاید هم این کار یه بهانه بود برای دیدنش و قلبی که 

 کوبید.توی این مدت سخت و سنگین می

هاش گرفته شده و هیچکس دل و دماغ کاری عمارت و آدمانگار با نبودش تمام انرژی 

 رو نداشت.

و وای به من که از همه بدتر بودم که تمام این یه هفته رو با سرگردونی توی اتاقم 

 سپری کردم.

 ای لوازم آرایشی به صورتم بمالونم رفتم شرکتش.شال و کاله کردم و بدون اینکه ذره

ارهاش از همه چیز با خبر بودن که دانیال با یه تماس مطمئن نبودم اونجا باشه اما راهد

 به یونس مطمئنم کرد اونجاست.

وقتی رسیدم نگهبان بهم گفت کدوم قسمت باید برم ، با آسانسور باال رفتم و کمی بعد 

 :جلوی میز منشی ایستادم و گفتم
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 میخوام آقای بلوچی رو ببینم. -

 شما ؟ -

 همسرش هستم. -

از تعجب و حیرت گرفت و خواست به فیاض زنگ بزنه که دستم رو ای صورتش آمیخته

 : روی تلفنش گذاشتم و گفتم

 خودم میرم داخل. -

 نمیشه ، دو نفر تو اتاقشون هستن. -

به حرفش توجهی نکردم و چند قدم جلوتر رفتم و با دست لرزونم در اتاقش رو باز 

 کردم.

 کرد وتنم گرم شد. باالخره دیدمش و قلبم به تندی شروع به تپیدن

 تمام اتاق از بوی عطرش اشباع شده بود.

 همون عطر ماندگاری که بوش رو هر شب روی بالشت و رختخوابم حس میکنم.

 زد.داشت با دو نفری که مقابل میزش بودن حرف می

 یکیش آراز بود و اون یکی یه مرد دیگه.

یمه باز موندن و خواست چیزی بگه نچشماش منو دیدن و لبهاش در حینی که می

 اخمی از سر تعجب کرد.

 آراز پیچید و تا منو دید رو به اون آقا گفت :

 شو بذار واسه بعد. بیا ما بریم خانومش اومده.بقیه -
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هر دو بلند شدن تا اتاق رو ترک کنن و آراز هم مثل اون مردِ غریبه خیلی غریبانه از 

 کنارم گذشت و مارو تنها گذاشت.

ای نگاه بدون اینکه حتی ثانیهم بود.ه صندلیش تکیه زد و هنوز خیرهفیاض مقتدرانه ب

 بگیره.

 اینجا چیکار میکنی ؟ -

من برای این پفیوز چقدر دلتنگ بودم و اون خیلی راحت میپرسه چرا اونجام ؟حتی رد 

 و نشونی از دلتنگی هم میون چشماش مشهود نبود.

 نچه که روی زبونم اومد رو گفتم :نمیخواستم چیزی از واقعیت رو تغییر بدم و او

 ما هوس یه چلو کباب کردیم که میخواستیم کنار تو بخوریم. -

هاش رو از هم باز کرد و انگار ضامنش رو کشیدم که سریع نگاهش رنگ باخت و دست

 ای گفت :با احساس شیفته

 بیا مایا. -

بینه چطوری هیجان ها وقتی پدر یا مادرش رو میی دلتنگ که بعد از مدتمثل یه بچه

زده میشه و بغض میکنه به سمت آغوشش رفتم تا لمسش کنم و بوی تنش توی 

 هام نفوذ کنه.ریه

ها من این یک هفته رو چطوری خوابیدم ؟ چطوری به این هیوال وابسته شدم که شب

 بدون نبود و لمسش مثل یه بیمار این پهلو و اون پهلو شدم ؟

 احت توی بغلش جا بشم.صندلیش رو کمی عقب کشید تا ر
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اش افتاد و روی پاش نشستم و دستام رو دور گردنش حلقه زدم و سرم روی سینه

 عمیق تنش رو بو کشیدم.

مم از لمس و بوی پدرش مثل لعنتی چیزی توی شکمم تکون خورد و من فهمیدم بچه

طر من ذوق کرده، شایدم اون آرامشی که دنبالش بودم و تا اینجا بخاطرش اومدم بخا

 سماجت کوچولوی توی رحِمم باشه.

شالم از سرم افتاد توی گردنم ،فیاض اونو کنار زد و سرش رو میون موهام فرو برد و دم 

 عمیقی کشید فهمیدم شال رو کنار زده تا دنبال آرامشش بگرده.

 با بغض گفتم :

 چرا نیومدی خونه ؟ -

 حالم خوب نبود. -

گفت حالتو خراب کردن که از من بدت بیاد و  حالت خوب بود اما چیزهایی که ترالن -

 ازم دوری کنی.

 چیزی نگفت و بغضم شدت گرفت و نالیدم :

ت نیستی. اصال برات مهم نیست. من به جهنم الاقل بخاطر اصال بفکر خونواده -

 دخترت.

ش عقب کشید و نگاه گرم و براقش رو توی چشمام خیره کرد و صورتم رو از روی شونه

 گفت :

م واسه دخترم تنگ شده بود. االن میریم رستوران همیشگی یه چلو کباب دل -

 خوشمزه بهتون میدم بخورین.
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 "پس دلت برای من تنگ نشده بیشعور ؟ فقط دخترت !"خواستم جیغ بزنم 

تا اشک چشمام رو نبینه و کمی بیشتر توی  اش انداختمدوباره سرم رو روی شونه

ی از تنش به مشامم نفوذ کنه. بذار فقط دلتنگ آغوش لعنتیش نشستم تا بوی بیشتر

دخترش باشه، بذار فقط بخاطر اون منو تحمل کنه و بهم محبت کنه، اما من به پای 

 قلبِ احمقم دلتنگ این دیو بودم.

م رو بلعیدم، توی رستوران همیشگی رفتیم و با اشتها چبو کباب مخصوص و خوشمزه

 فیاض لبخندی زد و گفت :

 !ش داره شبیه باباش میشه، از پاستا و الزانیا زدی تو کار گوشتانگار ذائقه-

یاد حرف ترالن افتادم و تیکه ای که در مورد گوشت خوردن بهم انداخت و به آنی غذا 

 کوفتم شد و گفتم :

من از بچگی از گوشت بدم میومد، اینکه گوشت نمیخورم ربطی به گدا گشنگی  -

 دمه همیشه...پدرومادرم نداشته، اتفاقا تا یا

 دستم رو سریع گرفت و گفت :

م مناسبه بخور. هر های ترالن رو فراموش کن. هر چیزی که واسه سالمتی بچهحرف -

 چیزی که اون دوست داره.

 با حسرت آهی کشیدم و به خودم گفتم :

م، دیگه خبری از نگرانی های ترالن رو گوش داده که همش میگه بچهاحتماال حرف -

رو ازم میگیره و بقول آراز تفم میکنه  نیست و شک ندارم بعد از زایمان بچهواسه من 

 بیرون.
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نمیخواستم به این موضوع فکر کنم تا حالم رو خراب کنه. از اون روز هم که فهمیدم 

 مامان آزاد شده نه ازش اطالعی داشتم و نه از فیاض تشکر کردم.

تر از روزهای قبل بود ولی با این نگاهم رو دوختم به صورتش که ریشش کمی نامرتب

 وجود با قلبم بازی میکرد.

 مرسی که مامانمو آزاد کردی. -

 بعد از اینجا بریم واسه اتاق ماهرو هم خرید کنیم ؟ -

 :ای زدم و گفتمآب توی گلوم گیر کرد و تک سرفه

 ماهرو کیه ؟ -

 نیشش کمی باز شد.

 دخترم. -

 رت با من ؟اسم بچه رو انتخاب کرده ؟ بدون مشو

مم منو بخشمت که حتی برای انتخاب اسم بچهمامان، هیچوقت بخاطر این روزها نمی

 حساب نکردن.

سرم رو با تلخی تکون دادم و بهش فهموندم هر کاری دوست داره بکنه، دیگه از چیزی 

 متعجب و دلگیر نمیشم. دیگه حقی برای گالیه و اعتراض ندارم.

 

** 

اونجا ؟ حواستون باشه به درو دیوار نخوره. این کمدو این گوشه نه نه بذاریدشون  -

 بذارید.
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میگم مایا تو بیا یکم بشین عزیزم، دانیال که هست خودش حواسشو میده. دیشب تا  -

دیر وقت بازار بودی اومدی گفتی پاهام درد میکنه از صبحم که بیدار شدی داری اینارو 

 چک میکنی یکم بشین خب.

 اهدخت نگاه کردم و گفتم :با خستگی به ش

 م، تمام استخونامم درد میکنه ولی آروم نمیگیرم.خیلی خسته -

 های بزرگ توی پذیرایی کشید و گفت :دستم رو گرفت و به طرف مبل

هارو میارن هر وقت کارشون تموم ای بابا بیا بشین کاریت نباشه، فعال که دارن اثاث-

 کنیم.شد با هم مرتبشون می

 فت دست نگه دارم تا خودشم بیاد.فیاض گ -

خب خوبه. بشین اینجا من برم یه لیوان شیر تازه برات بیارم، ببینم چرا استخونات  -

 درد میکنه.

 تمام دیشب تو بازار راه رفتیم فکر کنم مال اینه. -

 سرش رو تکون داد.

 آره، برم برات یه لیوان شیر بیارم. -

و خالی کردن که دارن کار میکنن،از صبح اتاق هایه چایی هم دم کن واسه این بچه -

 هارو آوردن.حاال هم که وسیله

 لبخندی زد و گفت :

 چشم واسه اونا هم چایی دم میکنم. -
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هام رو مالوندم، نسبت به قبل پاهام خیلی درد میکرد. دامنم رو کمی باال زدم و مچ مچ

روی اندامم، اما از این چاقی  تر شده بودم و علیرغم نفرتم از چاقی و حساس بودنمچاق

 لذت میبردم.

الشعاع دختر کوچولوی شیطونِ فیاض بود و مثل باباش های درونم کامال تحتحس

 کرد. تلفن زنگ خورد، بلند شدم تا جواب بدم.داشت منو به خودش مانوس می

دخت که سر از آشپزخونه بیرون آورد با دستم بهش عالمت دادم نمیخواد بیاد و شاه

 ونم برگشت.ا

تلفن رو برداشتم و مثل همیشه تصور شنیدن صدای زمخت فیاض رو داشتم ولی با الو 

 گفتنم صدایی رو شنیدم که کامال غیرمنتظرانه بود برام.

 مایا جان عزیزدلم. خوبی مادر؟ -

هوا بغضی از شنیدن صداش همزمان دو حس نفرت و عشق از قلبم نشات گرفت و بی

 هام سرازیر شدن.ه توی گلوم نشست شکست و اشککه در کسری از ثانی

 مامان هم گریه کرد و گفت :

قربونت برم ،نفسِ مامان دلم برات یه ذره شده. میخوام ببینمت اما فیاض نمیذاره  -

ست، اونجا هم شبیه یه حصاره که فایدهبهت نزدیک بشم. هر چی التماسش میکنم بی

ایا، من دلتنگتم باید دخترمو ببینم. دارم میمیرم نمیتونم بیام پیشت، تورو خدا تو بیا م

و میام تا اینجا به این امید که فقط ببینمت اما هربار از ندیدنت، هر روز صد کیلومتر راه

 ناامید برمیگردم،تو میای مایا؟ میای عزیزم؟

 با بغض جواب دادم :

 .فیاض برام بپا گذاشته -
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هاشون. پنج به بعد ان بیان خونه میرن خونهمن آمارشونودارم. اونا وقتی فیاض میخو -

 طرفای عمارت نیستن.

 فیاض بیاد خونه ببینه من نیستم چی ؟ -

 نمیخوای بخاطر من اینکارو بکنی؟ -

 چشمام رو بستم و نفسم رو با عصبانیت و خشم بیرون دادم و گفتم :

 ؟ کجا باید بیام -

 آدرس رو داد و تهش گفت :

 حسی نداری نه؟تو واسه دیدنم هیچ  -

 باید اول ببینمت تا بهت نشون بدم حسم چیه مامان. -

 شاپ منتظرتم.تو کافی ۶باشه، باشه عزیزم. ساعت -

 

____ 

 

 عصر زودتر از همیشه فیاض به خونه برگشت. یک ساعت زودتر از هرروز.

باید آه از نهادم بلند شد و به ساعت روی دیوار پذیرایی نگاه کردم. تا یک ساعت دیگه 

خواستم قبل از اومدن فیاض بیرون برم و برای سر قرارم حاضر میشدم، من می

 آوردم.ای میبرگشتنم یه بهونه

کردم که هنوز کت و شلوارش رو توی تن جلوی اتاق ایستاده بودم و به فیاض نگاه می

 کرد.های ارزشمندِ اتاق دخترش نگاه میداشت و با ذوق به وسیله
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 ش چرخی زد و با طمئنینه گفت :ش کشید و بین اتاق شلختهخوابدستی به تخت

 و که بچینیم چه اتاقی بشه اینجا. مگه نه مایا ؟این وسایل -

ای زدم و دوباره نگاهی به ساعت انداختم با موافقت سرم رو تکون دادم و لبخند آشفته

 .که در راستای دیدم بود

فیاض یه جوری جیم میزدم و به دیدنش ای نداشتم، باید با وجود ریسک بود ولی چاره

 رفتم.می

شاید بعد از این فرصت دیگه هیچوقت نتونم مامانم رو ببینم ، باید ببینمش و باهاش 

 حرف بزنم و بگم :

 "م اینقدر ظلم کرده ؟چرا در حق خودش و منو آینده "

 فیاض نگاهم کرد و گفت :

 االن شروع کنیم ؟ -

به حدی اشتیاق داشت که حتی قید تعویض لباس و  نگاهی به سر و وضعش انداختم،

 دوش گرفتن همیشگیش رو زده.

 االن ؟ تو که هنوز لباساتو عوض نکردی ؟ -

و مرتب کنیم. اول لباسامو عوض میکنم یه دوشم میگیرم بعد میام که با هم اتاق -

 خوبه ؟

تا بتونم  با استرس لبخند زدم. خداروشکر که قانعش کردم چند دقیقه تنهام بذاره

 م رو سروسامون بدم.نقشه

 آره خوبه. منم میرم یه قهوه آماده میکنم تا دوش گرفتنت تموم بشه. -
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فیاض که رفت دوش بگیره منم سریع رفتم توی اتاقم تا حاضر بشم و یواشکی فلنگ رو 

 ببندم.

خبری از شاهدخت نبود، حتما رفته توی اتاقش تا کمی استراحت کنه، چون کار 

 نداشت.خاصی 

ش رو حاضر کنم با پاییدن اطرافم آماده شدم و بدون اینکه به قولم عمل کنم و قهوه

سریع از خونه بیرون رفتم ولی استرس کم مونده بود قوای پاهام رو بگیره که نتونم جم 

 بخورم.

با همون پاها دویدم تا سر کوچه و برای تاکسی زردرنگی که دیدم دست بلند کردم تا 

 ای که با مامان قرار داشتم برسونه.همنو به کاف

با رسیدن به مقصد هول کرده از تاکسی پیاده شدم و حتی یادم رفت کرایه رو حساب 

کنم که اونم نامردی نکرد و دستش رو گذاشت روی بوق ماشین و یه بند بوق زد تا منو 

 متوجه کنه ولی منه گیج و ویج برنگشتم تا صدام زد :

 د پس ؟خانوم کرایه ما چیش -

ش رو ای وای. برگشتم و از توی کیفم پول در آوردم و بهش دادم و نموندم تا باقیمونده

 بگیرم و سریع رفتم توی کافه.

نیازی به چشم چرخوندن دور میزهای خلوت کافی شاپ نبود و تنها یه زن رو دیدم که 

رو روی  ای نشسته و آرنجاشقیمت و شیک روی میز دونفرهبا لباسی نه چندان گرون

 میز گذاشته و سرش رو میون دستاش گرفته بود.

 های ضعیفی جلو رفتم.به کُندی و با قدم
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ها ی عشق من چطوری تونست اینقدر در حقم بدی کنه که بینمون فرسنگاسطوره

 فاصله بوجود بیاد ؟

 کوبید ، از استرس بود یا هیجان یا شوق دیدنشم نمیدونم.قلبم نامیزون می

دیک میز رسیدم حس کردم اون زنِ فرو ریخته پریوشی نیست که سالها فقط وقتی نز

 کرد.بخاطر زیبایی و جوون موندنش تالش می

سال نشون  ۵۰تارهای سفید موهاش به قدری زیاد شده بودن که سنش رو باالی 

میداد. حضورم رو حس کرد که سرش رو باال گرفت و تا  صورتش رو دیدم از خیرت 

 دهنم وا موند.

سرعت بلند شد و توی کسری از ثانیه بغلم کرد و سر و صورتم رو با بغض و اشک  به

 ماچ بارون کرد.

 دو تا قهوه با شیر سفارش دادیم.

م رو من بخاطر شرایط بارداریم نباید زیادکافئین مصرف کنم بخاطر همین معموال قهوه

 تر بیاد.با شیر میخوردم که درصد کافئنیش پایین

م رو هم زدم ،مامان هم با خیرگی و لبخند که کنار فنجون بود قهوه با قاشق کوچیکی

 بهم زل زده بود.

چیز رو فراموش میکنن، حاال که ها با دیدن هم، همهبیخود نیست که میگن عاشق

هام رو فراموش کردم و فقط چیزی رو میبینم که توی این دیدمش و کنارشم تمام کینه

 د نمیتونم دلخوریم رو ازش فراموش کنم.ماهها دلتنگ دیدنش بودم، هر چن

 خب از خودت بگو، اوضاع عمارت چطوره ؟ چطوری باهاش اردواج کردی ؟ -
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 :پوزخندی زدم و قاشق رو کنار فنجون گذاشتم و گفتم

چطوریشو که دیگه خودت میدونی، اما اگه میخوای سر از اوضاع در بیاری، در حال  -

 حاضر بدک نیست.

نمیکنی ؟ به صورتم نگاه کن، میدونی چقدر دلتنگ چشمات و صورتت بودم چرا نگام  -

 تا ببینمت !

 نگاهش کردم و مامان با لبخند غمگین و تلخی گفت :

 از من دلخوری ؟ بخاطر ازدواجت و رفتارهای فیاض یا من که ... -

 مکث کرد و لبش رو داخل دهنش کشید و نگاهش رو به اطراف سوق داد.

ای بگه که فیاض رو درگیرش کرده. یشد در مورد خودش و گذشتهانگار شرمش م

های لبهاش پدید اومده بودن. یادمه های تقریبا درشتی توی پیشونیش و گوشهچروک

 هارو نداشت.چند ماه پیش و یا قبل زندانی شدنش این چروک

ت و ای ازش خوردم که دوباره نگاهش رو به صورتم دوخفنجونم رو باال گرفتم و جرعه

 گفت :

ی من نمیدونم چی از من بهت گفته که اینجوری رفتار میکنی، اما در مورد گذشته -

 ها گذشته و آدم باید بقیه عمرشو بسازه و جبران کنه ؟آدما مگه نمیگن گذشته

 جبران ؟ هه ! -

 پوزخندی زدم و فنجون رو تق روی زیرفنجونی زدم و گفتم :

گذشته اشتباهاتی میکنن که بشه تو آینده  معموال اون آدمایی که میگی توی -

ش میدزده بازی برای بچهجبرانشون کرد یا فراموششون بشه. مثال طرف میره یه اسباب
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مو بشکنم، منم یه مادرم، بعد رو میکنه به خدا و میگه پول نداشتم نمیتونستم دلِ بچه

خش، اون کار م بشم، خودت بزرگی کن و منو ببی بچهیه پدرم و نمیخوام شرمنده

ست و یه جوری واسه خدا یا وجدانِ خودش توجیه میکنه. کارش ناجوانمردانهزشت

درسته، اما پشتش یه دلیل محکم داشته که دستشو به اون کارِ کثیف زده ولی تو چی 

 ؟

 ت بوده.منم هر کاری کردم بخاطر تو و آینده -

به آنی خشمش فواره زد و  انگار هیوالی درون فیاض به تنِ منم سرایت کرده بود که

 محکم روی میز زدم و گفتم :

ی منو هارو رو سرِ من ننداز مامان .اون پوال ارزششون از آیندهدلیل اون کثیف کاری -

 شرفت بیشتر بود که حتی به زندگی یه پسر بچه رحم نکردی ؟!

 سرش رو پایین انداخت و با ندامت چشماش رو بست.

چی کشیدم ؟ میدونی فیاض بخاطر کارهایی که تو سرِ  تو میدونی من تو این مدت -

 روح و روانش بردی با من چیکار کرده ؟

 اشکی از چشمش پایین افتاد.

بهم گفته باهات چیکارت کرده، ازت شرم دارم مایا، کم مونده بخاطر این موضوع  -

 سکته کنم.

 پس چرا هنوزم میری دیدنش ؟ -

 دستپاچه گفت :

 حرف بزنم که بذاره ببینمت.خب میخواستم باهاش  -
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 ش میکنی.ولی داری دیوونه -

 من فقط میخوام بهت نزدیک باشم همین. اون حق نداره منو از دخترم دور کنه. -

 نیشخندی زدم و گفتم :

 ترش میکنی.بیخیال شو مامان، تو هر چی بیشتر دوروبرش باشی دیوونه -

 یعنی چی ؟ تو هم نمیخوای من کنارت باشم ؟ -

 ن االن فقط بفکر فیاضم.م -

 داری طرف اونو میگیری مایا ؟ پس منو تو چی میشیم ؟ -

ی به تمام معنا بود حالِ فیاض خوب نیست مامان، روزهای اولی که اومدم یه دیوونه -

که دهنمو سرویس کرد، حالِ منم خوب نیست تنها بخاطر شرایط بارداریمه که االن یه 

 ش میسازم.ذره بهتر شده و منم دارم باها

 دهنش سه متر باز شد و متعجب و بریده بریده لب زد :

 ای ؟ از فیاض ؟تو، تو حامله -

 سرم رو تکون دادم و نفسم رو مثل آه بیرون فرستادم.

نمیدونم بعد از این بارداری سرنوشتم چی میشه اما میدونم اون پر شده از زخمایی  -

رای آرامش گرفتنش تنِ منو نشونه میگیره که تو بهش زدی و اونقدر ناآرومه که هربار ب

 و اونقدرم میگه پریوش ، پریوش تا از اون دردها فارغ بشه.

 چشماش پر از عالمت سوال و تعجب شدن.

 میگه پریوش ؟ -
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هاشو جای دیگه گفت، االن خیلی کمتر میگه، ولی انگار عربدهاوهوم قبال زیاد می -

 ش آسیبی نرسه.خالی میکنه تا به بچه

 د پوزخند روی لبش نشست.ر

ی روانی، منو دربدر کرده توی روستایی که نمیتونم نفس بکشم، من اگه اهل دیوونه -

ی آقاجون خودم میموندم، باید منو از این مهلکه زندگی اینجور جاها بودم که خونه

 نجات بدی مایا ، تو االن بارداری میخوام خودم کنار دخترم باشم تا کمکت کنم.

؟ مثال بیای جلوی فیاض که تا یه قدم راه میری بزنه دندونای منو خورد کنه  چطوری -

 ؟

 اون اینکارو نمیکنه. -

 از کجا مطمئنی ؟ مگه میدونی تا االن باهام چیکار کرده ؟ -

سرش رو پایین انداخت و با خجالت گفت: "فیاض فقط سروصدا و هارت و پورت داره.  -

 من بیشتر از تو میشناسمش.

اختیار زبونم تند و قلبم رو با پاش لگد کرد و درد لگدش به استخونمم رسید. بی انگار

 نیش دار شد و گفتم :

 به این افتخار میکنی که بیشتر از منی که زنشم میشناسیش ؟ -

 

 با خجالت نگاهش رو پایین انداخت و کوتاه گفت :

 نه. -
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ینانه سرش پایین بود و بهم م رو کامل خوردم و به صندلی تکیه دادم. هنوز شرمگقهوه

 کرد. دلم میخواست بغلش کنم و عطرتنش رو نفس بکشم.نگاه نمی

 کنم.زنم و سرزنشش میرحمی بهش زخم میاون مامانمه و من دارم با بی

 ولی میدونستم تمام اینا حقشن.

 آهی کشیدم و با مالیمت بیشتری باهاش حرف زدم :

ین االنم کلی خطر به جون خریدم که اومدم اینجا. من باید برگردم خونه مامان، تا هم -

 چیزی هست که بخوای بهم بگی !

 رو میبینیم ؟بازم همدیگه -

تر میشه نمیدونم. چون معلوم نیست االن که برگردم خونه سلولِ حبسم چقدر تنگ -

 برام.

 های براق اشک رو میدیدم.با درد بهم زل زد. توی چشماش حلقه

زنیم. هم تو هم من، من چند ماه زندان بودم مایا، اونجا بهم مواد باید باهاش حرف ب -

 کردن، تازه یه ذره...تزریق می

 کی نجاتت داد ؟ -

 با مکث تلخی گفت :

 تو. -

 پوزخندی زدم.
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خوبه که اینو میدونی. من حماقت کردم که قبول کردم بخاطر آزادیت زنش بشم، اما  -

 داشت تورو از اون مخمصه بیرون کشید.اونم مردونگی کرد که با هر دردی که 

 من میدونم بخاطر تو اینکارو کرده. یا شایدم دلش به حالِ خودم سوخت. -

 تر گفت و انگار خاری بود که به قلبم و تنم نفوذ کرد.ی دوم رو ضعیفجمله

 صورتم به آنی در هم شد و گفتم :

 کی آزادت کرد مامان ؟ -

 فیاض. -

 دادم. سرم رو امیدوارانه تکون

 کی باعث شد ترک کنی ؟ -

 فیاض. -

 سرپناه و آواره نشی ؟کی بهت خونه داد تا بی -

 آهی کشید و گفت :

 فیاض. -

خب ؟ اینا کمه ؟ با وجود اینکه تو بهش بدی کردی اما اون واست سنگ تموم  -

 دردسر زندگی کنی.گذاشت، بهت خونه هم داده که بی

 م، دخترم !؟ شرکتم، خونه بعد اینکه همه چیزمو ازم گرفته -

 ارزش باشن ؟در مقابل چیزهایی که تو ازش گرفتی فکر نمیکنی اینا خیلی بی -
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ارزشه ؟ تو تا این حد خودتو سزاوار رفتارهای زشتِ فیاض میدونی دخترم چی اونم بی -

 ؟

 من همسرشم مامان. -

یه بار کُشتم اون هزار آره همسرشی ولی روزی هزار بار تورو کُشته، من اگه خانوادشو  -

 دخترمو کُشته.

ی مامانم نیشخندی زدم و سرم رو به طرفین تکون دادم و در مقابل منطق ناعادالنه

 جبهه گرفتم.

تو باعث شدی مامانش خودکشی کنه، پدرشو روانی کردی که نفهمه داره چه غلطی  -

 عقل بشه تا جلوی پسرش با تو...میکنه ، کاری کردی که اونقدر بی

کرد ،نمیدونم چی بودن، کراک ، شیشه یا هر باباش موادی بود، مواد مصرف می -

رویه و زیاد ای، من نمیدونم اونا چی بودن فقط میدونم مصرفشم اونقدر بیکوفت دیگه

 بود که حتی فیاضم نمیشناخت.

 داری خودتو تبرئه میکنی که کار تو نبوده ؟ -

باشم تاحاال هزارتا برج ساخته بودم واسه  من اگه میخواستم تو کار مواد و ساقی -

 خودمون !! 

 خانمانشون کنی ؟پس کار اصلیت چیه ؟ تیغ زدن مردهای پولدار تا بی -

 توپید :

 مایا بسه. تو از گذشته هیچی نمیدونی. -
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و نمیدونم مامان ؟ باباش به جهنم ، مامانش به جهنم خودش چی ؟ چیکار به چی -

 خودش داشتی پس ؟

 باال رفته بود، بدون اینکه حواسم باشه توی مکان عمومی هستیم.صدام 

ای با تاسف سرش رو پایین انداخت. اما نه این تاسف برای کاری که با فیاض کرده فایده

 نداره.

بارها میخواستم بیام دیدنت نشد، میخواستم فقط ببینمت تا بهت بگم تو با فیاض  -

 سر نوجوون...چیکار کردی ؟ چطوری دلت اومد با یه پ

م رو کامل . من نتونستم جملهدستم توی هوا موند، مشتش کردم و اونو روی پام زدم

کارها میداده این کنم، در واقع شرمم میشد در مقابل کسی که به راحتی تن به این

ساله رو اغوا چطور تونستی یه پسرپونزده"بار رو به زبون بیارم و بگم ی خفتجمله

 "کنی؟

غ بود توی گلوم. مامانم تیغِ گلوم شده که نه میتونستم قورتش بدم نه باال مثل یه تی

 بیارمش.

 های آخرم رو گفتم :بلند شدم که برم و تنها جمله

من دیگه نمیخوام ببینمت مامان، حتی اگه فیاضم اجازه بده، من نمیخوام ببینمت، نه  -

که میگم خیلی تلخ باشه اما باهات حرف دارم، نه دوست دارم کنارت باشم، شاید اینی 

 ازت متنفرم. بخاطر تمام بدبختیایی که فیاض و خودم کشیدیم ازت متنفرم مامان.

 ش به شدت لرزید.دستش رو به سمتم دراز کرد و چونه

 مایا. -
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 سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم :

ی فیاض رونده دیگه دختری به اسم مایا نداری، هر بالیی سرم بیاد، حتی اگه از خونه -

 بشم بازم نمیخوام ببینمت.

من نمیذارم اینکارو بکنه، نمیذارم روزی بیاد که بخاطرِ من تورو از خودش برونه،  -

قلقش دست منه مایا، فقط بذار بیام تو اون عمارت کنارت باشم، کاری میکنم تا آخر 

 عمرش غالم زیر پات باشه.

 االن چی گفت ؟ لعنتی. یک آن منجمد شده و مسخ خیره شدم بهش، اون

ذهنم فلش بکی خورد به روزهای گذشته، همون روزی که پیامی روی گوشی فیاض 

 اومد و براش نوشته بود.

 "من راه آروم کردنت رو بلدم"

سرم سوت کشید و گیج رفتم، چرا تا حاال به این فکر نکردم کی به جز من راه آروم 

 کردن فیاض رو بلده ؟

میکردم این پیام از طرف کسی باشه که بقول خودش بیشتر از من باورم نمیشد ، باور ن

 فیاض رو میشناسه.

 میخواست شوهرم رو آروم کنه ؟ چطوری ؟ خدایا چطوری ؟

کردم تا با مامانم مقابله نکنم، داشت رفتم، نموندم، خشم دستام رو به زور کنترل می

ی شکمم نبود، کمرم شکسته اومد و من انگار از درد شکمم خم شده بودم، ولدنبالم می

 بود و از درد اون پشتم قوز شد.
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وقتی فهمیدم مامان هنوز به فیاض و پول و عمارتش امید داره، وقتی فهمیدم بخاطر 

اون عمارت حاضره منو هم قربانی کنه و بدون اینکه ککش بگزه من چی کشیدم برای 

 اون زندگی و تجمالتش نقشه میکشه کمرم شکست.

صبر کن بذار حرف بزنیم دخترم. ببین مایا تو زنشی میدونم، منم نمیخوام  مایا، مایا -

به زندگیت آسیبی برسونم عزیزم، اما اینکه تو رفتی تو عمارتش و همسرِ قانونیش شدی 

و راضی امتیاز بزرگیه، باید ازش بهترین استفاده رو ببریم، منو ببر پیش خودت. فیاض

 م تو روستا زندگی کنم.کن که منم بیام اونجا، من نمیتون

 کردم.اومد و من فرار میدنبالم می

 رسیدم به چهار راه و میخواستم از خیابون عبور کنم.

 از پشت بازوم رو گرفت و گفت :

دارم باهات حرف میزنم، میشنوی چی میگم ؟ یکم عاقل باش و از این فرصت  -

ر آرزوشو داشتم، تو داری و داری، همونی که من یه عماستفاده کن، تو بهترین موقعیت

ش میشی اون هیچوقت ولت نمیکنه، اگه میخواست ولت کنه از دخترِ من مادرِ بچه

 دار نمیشد، ازش بخواه منو به عمارت راه بده یا خونه و شرکتمو بهم پس بده.بچه

 اونا، اونا متعلق به باباش بودن تو اونارو با پول باباش خریده بودی. -

قید از خیابون پرتردد و د که همیشه میشناختمش، جیغ زد و بیمثل همون پریوشی ش

 شلوغ اطرافمون گفت :

 اونا مال منن لعنتی، بهش بگو یا برش گردونه بهم یا منو به عمارتش راه بده. -

اهمیت ندادم و دوباره راه افتادم، باز اومد پشت سرم و تا بازوم رو گرفت برگشتم و 

 غریدم :
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 م کن، ازت متنفرم لعنتی، ازت متنفرم.به من دست نزن. ول -

به راهم ادامه دادم و خواستم از عرض خیابون بگذرم که با صدای ترمز وحشتناکی که 

هاش روی آسفالت شد و چیزی که به تنم برخورد کرد، سرم باعث کشیدن الستیک

 گیج رفت. تصادف شدیدی نبود که به تنم آسیبی بزنه اما چیزی بود که با رخ دادنش

 مامانم به گوشم رسید. ی آشنایی با جیغفشارم افتاد و پخش زمین شدم و صدای نعره

 

 

* 

 

 

 

 فقط باید استراحت کنه. خداروشکر مشکلی نداره -

 ها، فشار مشار و وضعیت جسمیش اوکیه ؟غش کرده -

موردی نداره ،نداره دیگه. غش کرده مثل تموم  اوکیه فیاض جان. اوکیه ،وقتی میگم -

 هایی که تو این شرایط یا از ترس یا از شوک و چیزای دیگه غش میکنن.خانم

 ای نمیخواد ؟باشه، پس همین داروها رو بگیرم واسش ؟ چیز دیگه -

نه فقط داروهاش رو تهیه کن سر ساعتم بهش بده بخوره، مشکلی پیش نمیاد. البته  -

 اش خوب نیست.باید تا چند روز استراحت کنه، هیجان و استرس زیادی بر

 این داروها تو بارداریش موردی ندارن ؟ -
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ی فیاض و دکتر خیره شدم که دکتر عاقل الی چشمم رو کمی باز کردم و به مشاجره

 کرد و سرش رو تکون داد و گفت :اندرسفیه بهش نگاه می

 موردی نداره. نگران نباش. -

 اوکی. ممنون. -

 کرد.به مشامم نفوذ میتوی اتاق خودش بودم و بوی خودش با قدرت 

 به سرعت همه چیزرو به خاطر آوردم.

با مامانم قرار داشتم، با هم بحث کردیم و بعد اون پیام یادم اومد و عصبانیتم اوج گرفت 

که از کافه بیرون زدم و باعث شد موقع عبور از چهارراه اونقدر گیج و ویج بشم که 

ی چشمام بود، اون هنوز مقابل پرده ی عصبیه فیاضنفهمم چطوری راه میرم ولی چهره

ای که ماشین رو نگه داشت و با نگرانی و خشم پیاده شد و صدام زد و من از لحظه

 وحشت و ترس و احساس نفرت و ناباوری که بهم دست داده بود سقوط کردم.

 خدایا، فیاض فهمید من خودسرانه از خونه بیرون رفتم و مامانم رو دیدم.

مون کردم و بالیی سر بچهای تصادف میخودش با ماشین دیگه اگه به جای ماشین

 اومد فیاض پوستمو میکند !!می

 م، نکنه اون آسیبی دیده ؟بچه

دستم رو روی شکمم گذاشتم، برجستگی شکمم امیدوارم کرد ولی باز نگران بودم و 

 باید میفهمیدم دخترم سالمه.

 رفت و بلند گفت : چشمام رو باز کردم. پشت سر دکتر به سمت بیرون
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 ها بره از داروخونهشاهدخت دکترو راهنمایی کن، این نسخه رو هم بده به یکی از بچه -

 ش کنه.تهیه

 کمی بعد داخل اومد و در رو بست.

 از صدای بستن در توی جام پریدم ولی واکنشی نشون ندادم.

بهش اون سراغ یکی از کمدهای کوچیک و معروفش رفت، همون که به اصطالح 

 ی کوچیک بود.هاش به شکل یه کتابخونهمیگفت بار و قفسه

 یه شیشه برداشت و اونو سر کشید.

 بی اختیار و از ترس تلقینی آب دهنم رو قورت دادم.

ها و اینور و اونور دیدم میدونستم وقتی اینجوری مشروب رو سر اینقدر که توی فیلم

 .ی تاسف باقی میمونهمیکشن اعصابشون به فنا رفته و فقط برای من جا

میدونم بیدار شدی ، فقط نمیدونم داری به چیه من زل میزنی ؟ شایدم اونقدر واسه  -

 دارم که حسابی به ریشم میخندین.خودتو مامانت خنده

چشمام رو باز کردم و همونطور که دراز کشیده بودم و متوجه شدم یه سِرم هم توی 

 دستمه زل زدم بهش.

 پایین ریخت. از نگاهش قلبم هری

 نزدیک تخت اومد و کنارم ایستاد.

 کشید.از نگاهش آتیش شعله می

بطری رو دوباره سر کشید و وقتی نفسش رو بیرون داد و با عصبانیت و صدای خشداری 

 گفت :
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چرا رفتی دیدنش ؟ بهت گفته بودم دور اون آشغالِ هرزه رو خط بکش ،گفتم نباید  -

 ببینیش مگه نه ؟

 میشستن و آشوب وجودم رو پر کرده بود.توی دلم رخت 

 آروم صداش زدم :

 فیاض ؟ -

ی تخت زد و شیشه با تمام محتویاتش مثل یه ی میون دستش رو لبهآن شیشهیک

 بمب ترکید و شکست.

 های صورتش رو سیخ و برجسته کرد.ی بلندی زد که تمام رگعربده

ی من رفتی دیدنش ا بدون اجازهمگه بهت نگفتم حق نداری اون زنیکه رو ببینی ؟ چر -

 ؟

 تنم سست شد و قلبم فرو ریخت.

 دستاش رو محکم توی سرش زد و دوباره صداش رو با خشونت باال برد :

 ؟ واسه چی رفتی دیدن اون حرومزاده -

 توضیح میدم برات. -

چیز همهو میخوای توضیح بدی ؟ اینکه تو هم یکی مثل اون مامانِ کثافتت ؟ بیچی-

 م میومد چی ؟بالیی سرِبچهاگه 

 میخواستم باهاش حرف بزنم. باید واسه یه بارم که شده میدیدمش.  -
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ی دوزاری ی من پاشدی رفتی تو کافه با اون هرزهتو گوه خوردی، چطور بدون اجازه -

 قرار گذاشتی ؟

ش به سمت خودم رو کمی باال کشیدم، به درک که سرم توی دستمه، نگاه طوفان زده

 م رفت و دوباره به صورتم برگشت.سرم زدهدست 

 دستم رو باال گرفتم تا آرومش کنم.

بذار توضیح بدم فیاض. بهم زنگ زد گفت همش میاد پیش تو التماست میکنه تا  -

بذاری منو ببینه، دلش واسم تنگ شده بود، اون یه مادره فیاض، درک کن، همونطور 

مو دوست دارم، بینمون بوده بازم بچه که موقعیت منو میبینی با وجود هر چیزی که

 نمیتونی رو احساس مامانمم پا بذاری.

هام دود ییرون های بینی و گوشخونش به جوش اومد و شبیه یه اسب بود که از پره

 میزد.

موهام رو از پشت سر گرفت و سرم رو محکم به عقب کشید، درد سِرُمِ توی دستم که 

 متر بود.جابجا میشد از درد کشیدن موهام ک

 جیغ زدم :

 من فقط میخواستم مامانمو ببینم،مگه چیکار کردم روانی، این جرم بزرگیه ؟ -

تو غلط کردی دیدنش رفتی، من این همه تورو محدود میکنم تا به همه ثابت کنم  -

پریوش هر کثافتی که بوده دخترش اونی نیست که دیگرون فکر میکنن، دخترش زنِ 

یا رفتارهاش و هرزه بازیاش ربطی به زن من ندارن. تو رفتی منه، کارهای اون کثافت 

 ..شعراش گوش میدی ؟جلوش نشستی قهوه کوفت میکنی و به ک

 دستم رو از پشت روی موهام گذاشتم و گفتم :



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

843 
 

حرفای دیگرون به جهنم، مگه واسم مهمه دیگرون چه زری پشت سرم میزنن،  -

بشی ،من دخترشم و بخاطر زنِ تو بودن  نمیتونی تا آخر عمر نسبت منو مامانمو منکر

 و فراموش نمیکنم.این نسبت

هام از مامانم امروز به اوج خودش ها و نفرتبا اینکه درد داشتم، زخم داشتم و کینه

رسیده بود ولی دلم نمیومد به فیاض بگم چقدر از مامانم بیزارم مخصوصا وقتی که 

 فهمیدم اون پیام رو هم خودش برات فرستاده.

و جلوی کسی نمیندازیم که بفهمن چی و میخوریم ولی استخون همما گوشت هم

 بینمون پیش اومده.

 دلم میخواد انقدر بزنمت تا جونت در بیاد مایا ،چرا رفتی پیشش ؟ -

 با بغض گفتم :

ولم کن فیاض. من کار اشتباهی نکردم نمیتونستم به دیدنش نرم. تا کی میخوای  -

 مانع ارتباطمون بشی ؟

تر کشید که سرم بیشتر به عقب کشیده شد و گردنمم به پشت خم شد موهام رو محکم

 و توی چشماش نگاه کردم.

های خشمگینش رو به بقدری خشم داشت که کوتاه اومدم و چشمام رو بستم و نفس

 جون خریدم و گفتم :

 خودمم میخواستم ببینمش. -

 داد زد :
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ای که زنیکه ببیننت، این کمترین شکنجه من نمیخواستم ببینیش. نمیخواستم اون -

 واسش در نظر گرفتم که تو گوه زدی توش.

 با پشت دست محکم توی دهنم زد و موهام رو رها کرد.

 نگاهم جرقه زد و یکه خورده دستم رو روی لبم گذاشتم.

 ها بود.تر از گذشتهاوضاع بینمون وخیم

 چوقت روم دست بلند نکرده بود.من خشم و عصبانیت این مرد رو زیاد دیدم ولی هی

به اشیا و وسایل اتاق دست زد ولی چیزی نشکست فقط جاشون رو تغییر میداد، قاب 

کرد های کوچیک خودش رو که روی کنسول ودراروش بودن همه رو بر عکس میعکس

 خوابوند.یا می

و های عجیبی که بیشتر وقتی آدم کالفه چیزها رو محکم سر جاشون میذاشت، حالت

 سردرگمه انجامشون میده.

 برگشت و به تندی گفت :

بهت چی گفت ؟ نگفت میخواد بیاد تو این عمارت زندگی کنه ؟ نگفت من شرکت و  -

 ی قدیمیشو بهش پس بدم ؟خونه

 کردم و چیزی نگفتم.هاج و واج نگاهش می

 پوزخندی زد و ادامه داد :

ن بخاطر منافع خودش میخواد ای احمق، تو هنوز نفهمیدی اوآخه تو چقدر ساده -

 و میخواد اوسکول.پاشو بذاره اینجا ؟ تو واسش کیلو چندی ، اون این عمارت

 کسی به در اتاق زد.
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 گفت : فیاض به طرف در رفت و پالستیکی رو از شاهدخت گرفت که شنیدم

 اینارو یونس گرفت سریع آورد آقا، چیزی الزم ندارین براتون بیارم ؟ -

 منون.نه .برو م -

 دوباره در رو بست و برگشت و با پوزخندی به لب گفت :

صحیح و سالم تو خونه بود یهو سر از ناکجاآباد درآورده که نئش درب و داغونشو  -

 بیارم خونه.

هام بود که به گوشش هنوز با درماندگی و تعجب بهش نگاه میکردم و تنها صدای نفس

اونو روی پاتختی کنار تخت گذاشت و رسید و صدای شِپ شِپ پالستیکی که می

 صندلی جلو کشید و روش نشست.

 پسِ سرم ذوق ذوق میکرد. درد کشیدن پوست سرم بود.

 ای که باشت دستش بهم زد نبض گرفته بود و میسوخت. لبم هم از گرمای خون و ضربه

 م لرزیدن. نیم نگاهی به طرفش انداختم و از بغض گوشه های لبم و چونه

های بیرون تنش بودن و فقط کتش رو در آورده بود. انگار بعد از بیرون سهنوز لبا

رفتنم متوجه شده و فرصت نکرده مثل همیشه اونارو از تنش دور کنه و خودش رو به 

 آب و صابون و لیف ببنده.

یه پیرهن جذب نخودی و شلوار کتانی به تن داشت که فیت تنش بودن و پاهای 

 زیباترین حالت نشون میدادن.تراش و بلندش رو به خوش

پاهاش رو کشیده بود و دستاش رو چلیپا زده روی سینه و با خیرگی و موشکافی نگاهم 

 کرد.می
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 لب جنبیدم و با بغض آروم گفتم :

بهم گفت میخواد باهام حرف بزنه. اگه به تو میگفتم نمیذاشتی برم دیدنش، مجبور  -

 شدم یواشکی برم.

 م کنی ؟ورنگهت داشتم تا آخر اینجوری جیم بزنی و مسخرهچند ماه از همه چیز د -

 ت کنم.قصدم این نبود که مسخره -

بکشین تا چطوری دهن منو سرویس  پس قصدت چی بود ؟ اینکه برید دوتایی نقشه -

 کنین و برینین تو زندگیم ؟

 نه فیاض. من به دیدنم مامانم رفتم چون... -

 زد : نعره

 حق نداشتی هیچوقت باهاش حرف بزنی و ببینیش. اون مامانِ تو نیست -

 : تو صورتش زل زدم و محکم گفتم

هست، هست فیاض، پریوش دیگه اون پریوشی نیست که قبال میشناختی ، مامانم  -

 ست...بخاطر کارهاش خیلی پشیمون و افسرده

 اسم اون زنیکه رو جلوی من نیار، نمیفهمی چقدر ازش بیزارم ؟ -

 

اومد. انگار صدای مامانم بود که جیغ و داد و بیدادی از بیرون اتاق می صدای جرو بحث

 میزد و سروصدا میکرد.

فیاض سریع بلند شد و جست زد به طرف در اتاق، منم خواستم از تخت پایین برم که 

 برگشت و محکم گفت :
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 از تخت نمیای پایین مایا، بتمرگ سر جات.-

 میخوام ببینم چه خبره.-

 داد زد :

 نمیخوام ببینی، اگه بیای من اون حرومزاده رو تیکه تیکه میکنم. -

منظورش با مامانم بود. مستاصالنه و با زاری روی تخت نشستم و تا فیاض بیرون رفت 

ی خونی رو روش از عصبانیت سوزن رو از توی دستم بیرون کشیدم و چسب و پنبه

 گذاشتم تا خون بیشتری ازش نیاد.

و این زندگی و کابوسِ مامان برای منو فیاض وحشت دردناکی  کردسرم بشدت درد می

 بود.

ها و سرو صداها میخواستم به تاج تخت تکیه بدم و پاهام رو دراز کنم که صدای جیغ

 بیشتر شدن.

 فیاض عربده میزد و من از ترسِ صداش کم مونده بود به خودم جیش کنم.

 به حرفش گوش ندادم و بلند شدم رفتم بیرون.

 باز کردن در اتاق سرو صداهاشون بلند و رسا به گوشم رسید.با 

ی باال نگاه میکرد و با تهدید و عصیان فیاض کمی اونورتر از من ایستاده و به طبقه

 گفت :

همین االن نیای پایین گورتو گم نکنی خودم میام از اونجا پرتت میکنم پایین. بیا برو  -

 خوار.ی پاچهگورتو گم کن سلیطه

 خبره اینجا ؟ چه -
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 نگاه فیاض به آنی به من خیره شد و با عصبانیت گفت :

 کی گفت بیای بیرون ؟ مگه نگفتم بتمرگ رو تخت جم بخوری اینو پاره میکنم ؟-

ش رفت که مامان رودیدم پشت با دستش اشاره زد به باال و نگاه من دنبال اشاره

 کرد و گفت :های طبقه باال ایستاده و گریه مینرده

منی که اینجام دیگه امیدی به هیچی ندارم، اومدم تا جلوی چشمات خودمو بکشم تا  -

شاید نفرتت از من خاموش بشه و کمتر مایا رو اذیت کنی، بسه فیاض ، اینقدر دخترمو 

 عذاب نده تمومش کن.

بازی کنی تا ..خول، تو راست میگی واسه دخترت اینجایی یا اومدی سیاهبیا پایین ک -

 تو پس بگیری ؟شرکت

 بیا پایین مامان ، واسه چی رفتی اونجا ؟ -

 هاش رو روی سابید و گفت :فیاض اومد و بازوم رو کشید به عقب و دندون

 مگه نگفتم نیای بیرون ؟ -

 ولم کن ببینم، هی نیا نیا، نمیبینی مامانم زده به سرش. -

ا فیاض دلش به من رحم داد زدم : اومدی اینجا چیکار کنی مامان ؟ که خودتو بکشی ت

ترش میکنی میندازیش به جونِ بیاد ؟ نه خیر با اینکارها دلش به رحم نمیاد، دیوونه

 من.

فیاض حق نداره اذییت کنه، اومدم بهش بگم من پیشکش اون همه زخمی که بهت  -

زدم، هر کاری میخوای بکن حتی اگه راضیت میکنه خودمو میکشم تا خیالت راحت 

 ز سر تو برداره.بشه ولی دست ا
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 زیر زانوهام خالی شد و با عصبانیت بهش توپیدم :

و نمیکنی الاقل مراعات بازیارو جمع کن، مراعات هیچیبیا پایین مامان این مسخره -

 م. خبر مرگم همین االن از زیر سرم پا شدم اومدم بیرون.منو کن که حامله

 فیاض هلم داد و گفت :

 برو تو اتاق. شاهدخت؟ -

 ن غرشی کرد که همه جا خوردیم و شاهدخت سریع حاضر شد و گفت :چنا

 جانم ؟ -

ببرش تو اتاق نذار بیاد بیرون، من با این عوضی کار دارم. که میخوای خودتو بکُشی  -

لوندی ، اومدی جلو  آره ؟ این نمایشارو واسه کسی انجام بده که نشناستت پریوش

منو تو به اون چه ربطی داره آخه ؟ میخوای چشم مایا خودتو بندازی پایین ؟ دشمنی 

بکُشی جلو من خودتو بنداز ، فقط صبر کن مایا بره تو اتاق بعد خودتو میندازی پایین ، 

 تم فرقی با مُردن نداشته باشه.میبرم که زنده وگرنه میام باال چنان بالیی به سرت

 ه گفتم :شاهدخت داشت اجبارم میکرد برم توی اتاق، کنارش زدم و ترسید

بیا پایین مامان، این کارها حتی نمایش شوخیشم قشنگ نیست، با این کارها میخوای  -

 به چی برسی ؟ به من ؟ به فیاض ؟ به پول ؟ به چی المصب ؟

 کرد.ای زد که صداش آدم رو قبض روح میی دیگهفیاض نعره

 برو تو اتاق مایا. -

 :مامان از روی نرده تکونی خورد و من جیغ زدم 

 مامان. -
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 شاهدخت بازوم رو گرفت و فیاض دوباره داد زد :

کارت چی میخوای از جونِ من ؟ بیشرف دست از سرِ ی خراب بیا پایین برو پیزنیکه -

منو زندگیم بردار ، یه عمر آلت تو دستت بودم که هر گوهی خواستی خوردی، پاتو از 

 م بکش بیرون، ازَمون دور شو.زندگیم و زن و بچه

 مان با مظلوم نمایی هق هقی کرد و گفت :ما

 میخوام این سناریو رو تموم کنم فیاض. -

داشتم از حال میرفتم. آب دهنم خشک شده بود. دستام رو روی زانوهام گذاشتم و با 

 عجز گفتم :

ای نیست. همه رو گرفتارِ خودت کردی، جونِ من بیا پایین مامان، اینکار کارِ عاقالنه -

 تمومش کن.بیا پایین 

 .تری میذاشتکردم سرِ فیاض تاثیر منفیکشیدم و تقال میهر چی من زجر می

فیاض رو دیوونه کرده بود که هی دورِ خودش میچرخید، فحش و ناسزا به مامانم میداد، 

خودش رو میزد و مامان انگار نه انگار، سر جای خودش ایستاده بود اشک میریخت و 

 گفت :می

کار گناه نابخشودنی خودش رو تموم کنه تا شاید فیاض همه گذشته رو  میخواد با این -

فراموش کنه و با من رفتار بهتری داشته باشه ولی یه درصد فکر نمیکرد اون داره بدتر 

میکنه که با این حالتِ روان پریش یه چشمش به مامانم بود و نعره  فیاض رو روانی

 ل تا به سراغم مامانم بره.میزد و یه چشمش به من که منو بفرسته داخ

 من اما تمام انرژیم تحلیل رفت و دیگه جونی توی بدنم نداشتم و وقتی مامان گفت :
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ی جفتمون بودم، همیشه فکر مایا منو ببخش، من هر کاری کردم بخاطر آینده -

میکردم میتونم اینجوری یه عمر زندگی خودمو خودت رو بیمه کنم تا کمبودی نداشته 

یدونستم قراره همون پسر بزرگ بشه و یه زمانی عاشق دخترم بشه و ازش باشیم، نم

خواستم از بچه دار بشه، منو ببخش که باعث شدم این همه عذاب بکشی، من نمی

فیاض یه هیوال بسازم تا تورو آزار بده، میخواستم بعد فوتِ بابات کسی باشه که 

ولی زمانی که فیاض مارو با هم ی خوبی بود، طوره ساپورتمون کنه، سَتار گزینههمه

 دید همه چی بهم خورد.

 فیاض داد زد :

 اسم بابامو تو دهنِ کثیفت نچرخون. -

 : جون گفتمبریده بریده و بی

 م میدی.تورو خدا بیا پایین مامان، داری سکته -

 فیاض تا رنگ و روی زارِ منو دید با عصبانیت دوباره نعره زد :

ست، اینکارها تن و بدنِ زنمو میلرزونی حیوون، اون حامله بیا پایین پریوش، داری -

چیه میکنی ؟ بیا پایین برو از یه جای دیگه خودتو پرت کن پایین ، چرا اومدی جلو 

 چشم مایا ؟

ها افتادی و خواستی مایارو میخوام جلو چشم هردوتون باشه تا هر وقت یاد گذشته -

 اذیت کنی این صحنه همه رو برات پاک کنه.

من جیغ زدم و فیاضم سر شاهدخت عربده زد که منو ببره توی اتاق ولی مثل یه سنگِ 

 بزرگ سرجام ایستاده بودم و نمیذاشتم شاهدخت حتی یه اپسیلون جابجام کنه.
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تم مثل بید میلرزید و زانوهام از فشار زیاد لرزشِ پاهام به هم برخورد میکردن، فیاض 

ها باال بره خودم رو با جیغ از جست زد تا از پلهکه با فحش گفتن رکیکی به مامانم 

شاهدخت بیرون کشیدم و پشت سرش با سرعت باال رفتم، ترسیدم  ی دستمیون حلقه

 بالیی سر مامانم بیاره چون با تهدید گفت :

 پس صبر کن خودم بیام اینکارو بکنم. چرا فرصت به این خوبی رو مفت از دست بدم. -

 که باال بره و به مامانم برسه که پاش رو گرفتم. ی آخر رسیدبه سه پله

این مرد دیوونه بود و هر چیزی از رفتار غیرمعمولیش سر میزد، مامان هم از ترس جا 

 خورده بود و تکون نمیخورد، فیاض هلم داد.

 برو پایین مایا. برو کاریت نباشه. -

 زدم زیر گریه و به التماس افتادم.

مامانم دیوونه شده، من آرومش میکنم هر چه سریعتر از  فیاض ولش کن، تو روخدا، -

 اینجا بره، تو بیا برو خودتو آروم کن، جونِ من، جونِ ماهرو.

 مامان جیغ زد :

 آره برو پایین. کاری نمیکنم. االن میرم، االن میرم فیاض. -

زندانی م نرم محاله پریوش، محاله بذارم بری،خودم میندازمت پایین چشمم کور دنده -

 میکشم، اصال دخترت زنمه مگه میتونه بهم رضایت نده!

 ای رو باال بره که پاش رو محکم گرفتم و داد زدم :ی دیگهخواست پله

 شاهدخت برو به یونس زنگ بزن بیاد. -

 مامان هم جیغ زد :
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 میگم برو پایین خودم میرم گورمو گم میکنم.-

، بقدری عصبانی بود که هر حرفی مامانم یه قشرقی بپا شده بود که امان از خشم فیاض

زد انگار بدترین فحش بود براش و مثل یه شیرِ نرِ وحشی که توی قفسی اسیر باشه می

 ش کنه.پارهاز پشت قفس تقال میزد تا خودش رو به حریفش نزدیک کنه و تیکه

پاش میون دستم بود اما چه فایده عصبانیتش به حدی رسید که خون جلوی چشماش 

گرفت و برای اینکه خودش رو به مامانم برسونه در مقابل زوری که از خودم نشون  رو

 میدادم تا مانعش بشم خودش رو از حصارم بیرون کشید و باال رفت. 

 جیغ زدم، مامانمم از ترس جیغ زد:

 فیاض ، باشه، باشه غلط کردم. -

فیاض دور موهای  های باقیمونده رو باال رفتم که دیدم دستپاهام میلرزیدن و پله

 مامانمه و اونو روی زمین میکشه. انگار دنیا دور سرم چرخید.

 خودم رو رسوندم بهش و دستش رو گرفتم :

 ولش کن فیاض، ولش کن لعنتی. -

لگدی به پهلوی مامانم زد که صدای جیغش بلندتر شد. من باعجز به گریه افتادم و 

 د که هلم داد و گفت :های فیاض رو گرفتم، انگار اصال منو نمیدیدست

 مگه نمیگم گورتو از زندگیم گم کن، چی میخوای از منو مایا ؟ -

 فیاض تورو خدا ولش کن. -

 ای به پای مامانم زد و مامان جیغ زد :لگد دیگه

 مایا این روانی رو ازم دور کن. -
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 انگار با هر لگدی که به مامانم میزد قالبش رو بیشتر توی گلوم فرو میکرد.

های مامان التماسش میکردم رهاش کنه، ولی انگار کردم و میون جیغبلند گریه می بلند

دیوونه شده بود که نه منو میدید نه دست از سر مامانم برمیداشت، تواون گیرودار که 

هاش رو که میخواست به پای مامانم بزنه به مقابلشون ایستاده بودم حتی یکی از مشت

 نصف شدم. زبونمم بند رفت.کمر من اصابت کرد و از درد 

اگه یونس کمی دیرتر میرسید خدا میدونه مامانم االن چه حالی روزی داشت، یونس با 

 هیکل درشتی که داشت فیاض رو عقب کشید و برای اولین بهش تشر زد :

 کُشی میکنی ؟بسه، دیوونه شدی فیاض ؟ داری ضعیف -

های دهنش رو که دورو بزاق فیاض جا خورد، نفس زنان عقب رفت و با ساعد دستش

 پاک کردو گفت : و صورتش پخش شده بودناطراف لب

 این هرزه رو بنداز بیرون از خونه یونس، بندازش بیرون وگرنه میکُشمش. -

کرد و از دهنش خون نیمه جونِ خودم رو به سمت مامانم کشیدم، داشت گریه می

 میومد.

 مامان ؟ -

 ه و گفتم :نگاهم کرد، با غصه زدم زیر گری

 چرا اومدی اینجا ؟ مگه نگفتم نیا ؟ -

 های دعواشون بودم.تازه انگار فیاض صدای منو شنید و متوجه شد منم نزدیک صحنه

 اومد و بازوم رو محکم گرفت و باال کشیدم و گفت :

 تو چرا اینقدر نفهمی، مگه نگفتم نیا باال ؟ اومدی اینجا چه غلطی بکنی ؟ -
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 میکُشتی عوضی، برو اونور به من دست نزن.داشتی مامانمو  -

 میکُشمش پس چی فکر کردی. -

 کشیدم به طرف پایین و رو به یونس گفت :

شو بنداز بیرون به دانیالم بگو تمام وقت میاد در عمارت میمونه پای نئش حرومزاده-

 این زن به اینجا برسه دانیال خودشو مُرده حساب کنه. زود بندازش بیرون.

 راه افتاد، دست منم میون دستش بود.دوباره 

 با گریه خودمو به عقب کشیدم و گفتم :

 ول کن دستمو ببینم چه بالیی سر مامانم آوردی. -

 ایستاد و محکم و خشدار برام خط و نشون کشید :

مایا به خدا قسم همین االن با خودم راه نیفتی پایین اونی که االن میمیره مامانِ  -

 ی آدم بیا پایین نرین تو اعصابم.ومده اینجا. پس مثل بچهدیوثته که پاشده ا

 والشِ مامانم انداختمشنگاهی به جسم آ

 خونم فواره زد و با حرص و عصبانیت گفتم.

 خدا بکُشتت فیاض. -

 غرید :

؟ اومده  خدا خودتو مامانتو کُشت که آسایش و زندگیمو نابود کردین. منو هالو دیده -

نه خودمو میکشم، خودمو میکشم، تو اگه راست میگی میخواستی اینجا نمایش اجرا ک

 اینکارو بکنی یه جای دیگه خودتو حروم میکردی نه جلو چشم دخترت.
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 بردم توی اتاقش و اونجا حبسم کرد و گفت :

 صدات بیاد باال حرف بزنی خودت میدونیا. -

 رفتم روی تخت نشستم و با زاری نگاهش کردم.

های روی زمین افتاد و زنگ کنار میز رو فشار داد. کارد چشمش به خورده شیشه

میزدی خونش در نمیومد. مستاصل وسط اتاق ایستاده بود و هوف هوف نفس 

 کشید.می

 شاهدخت که سریع به اتاق اومد بهش گفت :

 اینارو تمیز کن تا من یه دوش بگیرم. -

 به سمت حموم رفت و عصبی و بلند گفت :

 مزاده نجسم کرد.بازم نجس شدم، حرو -

 برگشت و به شاهدخت نگاه کرد و گفت :

 یونس انداختش بیرون ؟ -

 بله آقا. -

 ها. تو چطوری درو به روش باز کردی ؟دیگه نبینم راش بدی تو خونه -

 ببخشید ولی گفت با شما قرار داشته. -

چقدر گوه خورده، من با اون چه قراری دارم، هر کی ندونه تو که بهتر میدونی من  -

 و هیچوقت راه نمیدی بیاد تو خونم.زن ازش بدم میاد، دوسال پیش گفتمت این

 شاهدخت سرش رو پایین انداخت و گفت :
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 بله آقا چشم. ببخشید من اشتباه کردم. -

نگاه تیزی به من انداخت که اخم شدیدی کردم و ازش نگاه گرفتم، رفت توی حموم و 

هارو جمع کرد و قبل از دختم در سکوت شیشهتوی این فاصله منم اشک ریختم و شاه

 بیرون اومدن فیاض اتاق رو تمیز و مرتب شده تحویلم داد و رفت.

دراز کشیده بودم روی تختش. دلم میخواست برم تو اتاقم. بوی عطرش که از بالشت و 

 تختخوابش به مشامم میخورد دلم رو به هم پیچ میداد.

 کتک زده اشک تمام صورتم رو غسل میداد.میومد چطوری مامانم رو  وقتی یادم

 جای زار زدن بیخودی پاشو برو یه دوش بگیر بیای سر حال. -

 فین فین کردم و دماغم رو باال کشیدم.

اون توی آینه مشغول رسیدگی به خودش بود. عطر میزد ، افترشیو میزد و با برس 

 موهاشو شونه کرد و توی آینه نگاهی بهم انداخت. 

 ای چرخیدم تا صورتمم مقابلش نباشه.رو بستم و به پهلوی دیگه سریع چشمام

ی تخت نشست و دستش رو روی بازوم گذاشت تا حس کردم به تخت نزدیک شد. لبه

 منو بطرف خودش بکشه.

 با آرنجم محکم پسش زدم و گفتم :

 گورتو گم کن. بهم دست نزن. -

 چی ؟ برگرد ببینم. حرفای جدید یاد گرفتی ؟ -

 به سمتش پیچیدم که سر تکون داد و با اخم گفت : سرم رو
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 یعنی چی بهت دست نزنم ؟ -

 چون برام غیرقابل تحمله. برو کنار. -

 ای توی گلو زد که انگار قصد تمسخرم رو داشت.تک خنده

بازوم رو با قدرت بیشتری به جهت خودش کشید که تنم طاق باز شد. با حرص چشمام 

های تری گرفت و لبخند محوی هم گوشهه اون رنگ مالیمرو توی حدقه چرخوندم و نگا

 لبش و چشماش نشستن.

 تو ندارم.راحتم بذار. حوصله -

مو نداشته باشی. چیزی نشنوما. انگار هربار که میخوام هیش، غلط میکنی حوصله -

 و برات تکرار کنم.بهت دست بزنم باید یه چیزایی

باوجود عصبانیتِ من و این شلم شوربایی  پس میخواست یه رابطه رو شروع کنه ! حتی

 که ساخته بود ؟

م گذاشت خیز بشم اما اون با قدرت دست روی سینههلش دادم به عقب و خواستم نیم

 .و مانعم شد و سریع روم خیمه زد

ش باز شد ی ربدوشامبری تنش بود که با خیمه زدنِ یهوییش روی تنم کمر حولهحوله

 ایش دو طرف بدنم رو محصور کردن.و عضله و پاهای برهنه

 ها ؟ چیه ؟ میخوای پسَم بزنی ؟چطوری ؟ نشون بده ! -

 برو کنار فیاض. -

 چون مامانتو مثل یه سگ کتک زدم زورت گرفته ؟ -

 داشت روی نقطه ضعفم دست میذاشت. 
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 با بغض گفتم :

داری  کارت خیلی نامردی بود، همیشه فکر میکردم با وجود هر مشکل و مریضی که -

ها نیستی ولی امشب فهمیدم در موردت خیلی اشتباه اما آدمِ دست بلند کردن رو زن

 کردم.

 زل زده به چشمام اخمی کرد.

االنم میگم همچین آدمی نیستم، اما اون زن آزارم میده، از قصد اومده اینجا تا روانیم  -

 کنه، ندیدی چطوری قُپی میومد واسم. خودت که دیدی !

 م لرزید و گفتم :ش گذاشتم و به آنی چونههدست روی سین

 ای هم که من خوردم نوش جونم.باشه حق باتوعه. اون ضربه -

 اخمش از گنگی بیشتر شد و گفت :

 کدوم ضربه ؟ -

 یه مشت زدی تو کمرم. -

 کِی ؟ -

 اومده بودم که نذارم مامانمو بزنی مشتتو زدی تو کمرِ من. -

 توپید : پوفی کشید و به آنا عصبی شد و

ی کوفتی که میخوام ببرمت باال کولت تو کی گفت اصال بیای باال ؟ من از هر پله -

میکنم که یوقت به خودتو بچه فشاری نیاد بعد تو اون همه پله رو اومدی باال خودتم 

 میندازی وسط دعوامون ؟
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 ترسیدم مامانمو بکُشی. -

 میکُشتمش هم به تخ*مم نبود. -

 بغض متورم شد. لب برچیدم و گلوم از

باشه حاال که به تخ*مت نیست پاشو برو همین االن بکشش. حوصله خودمم ندارم ،  -

 تو هیشکی بجز خودت واست مهم نیست.

هام هاش رو توی پنجهپنجههام میگشتن. اونارو که پیدا کردن آرومدستاش دنبال پنجه

سرش رو خم کرد  قفل کرد و کنار سرم نگهشون داشت. به نرمی خلع سالحم کرد و

 توی صورتم.

 چشمای خمارش وجودم رو تکون دادن. آروم گفت :

 کجای کمرتو زدم ؟ نشونم بده تا برات ببوسمش زود خوب شه. -

 رو با حرص بستم و گفتم : چشمام

 الزم نکرده فقط ولم کن برو پایین. -

 :تنش رو روی تنم مالید ، چشم بستم، خونم به جوش اومده بود و تشر زدم 

 راحتم بذار فیاض. میگم حوصله ندارم عوضی ! -

 اخم تندی کرد و روی بینیم رو با حرص ولی آروم گاز گرفت و غرید :

 ی آخریه که پسم میزنی. فهمیدی ؟این دفعه -

 سرم رو با بغض تایید تکون دادم تا تنِ لشش رو سریع از روی تنم برداره.

 اما همینجوری هم عقب نکشید.
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ها تقال زدم چشمام بسته بودن لبم رو محکم بوسید و مکید. مثل دیوونه توی حالتی که

 تا دستام آزاد بشن که پسش بزنم.

 هاش رو تحمل کنم.هاش یا بوسهامشب ازش بیزار بودم و دلم نمیخواست صدای نفس

با گازی که از لب زیریم گرفت لبهام رو از هم فاصله دادم تا ناله کنم که سریع زبون 

 ی دهنم فرو رفت و زبونم رو به بازی گرفت.گرمش تو

قدرت زیادی توی مهار کردنم داشت و من بخاطر ضعیف بودنم در مقابلش اشک 

 ریختم.

م رو با خودش ادغام کرده ش سینهی برهنهآورد ولی حجم سینهبه شکمم فشاری نمی

 و نفسم رو به تنگی میرفت.

هاش ازم فاصله گرفت، اخم داشت. دست ی زبون و لبش توی دهنم،بعد از بازی زیرکانه

 هام برداشت و از تخت پایین رفت.رو از توی پنجه

کرد. ربدوشامبرش رو از توی تنش درآورد اخمی روی پیشونیش بود و با دقت نگاهم می

 ، تنها یه باکسر طوسی به تن داشت که جزییات تنِ سختش رو به تصویر میکشید.

 گفتم :روی پهلو و به سمتش چرخیدم و 

 کردی پنبه شد.هر چی تو این مدت رشته -

ی چشمم روی بینیم افتاد هاش رفت. اشکی از گوشهپوزخندی زد و به طرف کمد لباس

 و نالیدم :

 ازت متنفرم فیاض. -
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دستش روی کمد ثابت موند و برگشت بهم نگاه کرد ، نگاهی که تلخ و سرد بود و با 

 نیشخندی گفت :

 خودت. پاشو برو تو اتاقِ -

* 

 

یک هفته توی اتاق خودم بودم. این روزها حال روحیم و شرایط جسمیم اصال خوب 

 نبود. بخاطر فشارهای عصبی این مدت دردهای بارداری و شکمیمم زیاد بودن.

 اومدم و به زندگی در جهنم فیاض ادامه میدادم.با این وجود کنار می

 ضعیتش بدتر از قبل شده بود.بخاطر ماهرو کوچولو و پدرِ خشمگینش که حاال و

 بهم کاری نداشت و همین کار نداشتنش مثل خشم قبل از طوفان بود.

کردم خوندم و باهاش حرف میزدم، براش کاردستی درست میشبها برای ماهرو قصه می

 تا اگه یه روزی من کنارش نبودم اونارو به عنوان یادگاری ازم داشته.

پشمی، اینارو از توی اینستاگرام گوشی نهال یاد  های کوچولو وقایق، خونه، عروسک

 گرفته بودم.

 کردم.خریدم و خودم برای دختر کوچولوم درستشون میهر چی دلم میخواست می

هایی که توی این زندگی پشت سر میذاشتم اما این کارها ذوق و اشتیاق با وجود تلخی

 کردن.و شاد بودن رو در من زنده می

خونه. وقتی شاهدخت جلوی در ورودی مقابل راهم رو گرفت از دانشگاه برگشتم 

 :روحی زدم و گفتملبخندی بی
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 از ناهار بگو ناهار چی داریم ! -

 خندید :

 خورشت کرفس و کشک بادمجون درست کردم. -

 و بچسب.اوخ کشک بادمجون -

 :ش رو بوسیدم و گفتمخم شدم و گونه

 عاشقشم. دمت گرم عشقِ خودم. -

 خندید و گفت :تر ملموس

 . راستی ؟تا کاراتو انجام بدی منم یواش یواش میز ناهارو میچینم -

 تر گفت :آروم

 ست.آقا هم خونه -

 "این ساعت از روز ؟ توی این یک هفته هیچوقت برای ناهار خونه نیومد !"

 سرم رو تکون دادم و گفتم :

 اوکی. -

کاری به کارم نداشت و من برای این ولی شاید غمِ عالم بود که توی دلم جمع  شد. 

 کشیدم.ای نم میخوردهموضوع مثل چوب خیس

 به سمت اتاقم رفتم. در روکه باز کردم از دیدنش یکه خوردم.

های روی تختم نشسته بود و دستاش رو روی رونای پاهاش گذاشته و چندتا از عروسک

 .کوچیکی که برای دخترم درست کرده بودم رو میون دستش داشت



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

864 
 

 منو که دید نگاهش براق شد.

 رفتم داخل و در رو بستم.

 سالم. -

 سری تکون داد. مثال جواب سالمم بود.

 بعد از یک هفته فرار و گریز و مقابل چشم هم نبودن کامال غافلگیرم کرد. 

های مانتوم رو باز کردم. تلخ بودم ولی بشدت م رو کنار گذاشتم و دکمهجزوه و کوله

 و آغوشش تنگ شده بود.دلم برای خودش 

 اینارو خودت درست کردی ؟ -

 بطرف کمد رفتم.

 آره. -

 قشنگن. هنر جالبیه، واسه ماهرو ؟ -

 اوهوم. -

 خواستم یه دست لباس بردارم تا بپوشم که گفت :

 اول دوش بگیر. -

 به عادت همیشگی چشمام رو توی حدقه چرخوندم و گفتم :

 االن نمیتونم. خیلی خستم. -

 بگیری سبک میشی.دوش  -
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خیره نگاهش کردم و ناچار وسایلم رو برداشتم و رفتم توی حموم اما با صدای بلندی 

 تیکه زدم :

 چیشد سری به پایین شهر زدی ؟ -

 به خودم و اتاق پستوم اشاره کردم.

 چیزی نگفت. لباسام رو در آوردم و دوش رو تنظیم کردم و رفتم زیر دوش.

ا حوله تنم رو خشک میکردم که در حموم باز شد. کمربند بعد از دوش گرفتن داشتم ب

 زدم و بهش نگاه کردم. م رو گرهحوله

 یه دستش روی طاق در بود و اون یکی دستش توی جیبش.

 کمی آشفته بود و چشمای قرمزش هم خبر بدی برای گفتن داشتن.

 مامانت ازم شکایت کرده مایا ؟ -

 وا شد.دستم روی کمربندم ثابت موند و دهنم 

 چی ؟ -

 اون روز که اینجا زدمش. به جرم ضرب و شتم ازم شکایت کرده -

 مامان اینکارو نمیکنه ؟ -

 پوزخندی زد.

 تو هنوز مامانتو خوب نشناختی ؟ اون واسه پول هر غلطی بگی میکنه. -

 ولی من مطمئنم این دروغه. -

 باشه تو اینطور فکر کن. فردا باید با من بیای دادگاه. -
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 دادگاه چرا ؟ -

 هام کشیدم و گفتم :نگاهش روی تنم رفت و برگشت. حوله رو بیشتر روی سینه

 نگفتی دادگاه واسه چی ؟ -

باید بیای اونجا بگی که مامانت اومده اینجا ترسوندتت و بازی راه انداخته که خودشو  -

 بکشه...

ی ه کاسهاین دو نفر قطعا منو دیوونه میکردن. چشمام بقدری درشت شدن که ب

 آوردن.چشمام فشار می

 سرم رو ناباور تکون دادم و گفتم :

 من همچین غلطی نمیکنم. -

خواستم برم بیرون ولی سفت و سخت مقابل در ایستاده بود و خودشو داخل کشید و 

 مقابلم ایستاد.

ش نگاه کردم. هر چی که از چشماش های تیرهتر بود. به چشمازم یه سرو گردن بلند

میشد قدرتی بود که منو مسخِ خودشون کنن و مثل یه طلسم شده توشون غرق اشاعه 

 بشن.

 

 م رو به نرمی نوازش داد.دستش طرف راست صورتم نشست و با شستش گونه

تو اینکارو میکنی مایا، بخاطر سالمتی خودتو ماهرو، کم تن و بدنتو لرزوند ؟ نزدیک  -

 بود طوریتون بشه ؟

 نگاهش چرخوندم و گردنم رو کج کردم. ناباورانه چشمام رو توی
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 صورتم داغ شده بود.

 فردا با من میای باشه ؟ -

 نه. نمیام. -

میای ،میخوام دوباره بندازمش تو اون سیاهچال تا بفهمه با دُم شیر بازی کردن چه  -

 حالی داره.

 باز چی تو سرت داری فیاض؟ -

دم، بهش خونه زندگی خودش شروع کرده، خودت که شاهد بودی، من آزادش کر -

دادم، ازش خواستم از تو و زندگیم دور بشه ولی نشد، تنش میخاره میخوام یه جوری 

 خالدونش بسوزه.براش بخارونم که تا فی

ترکید. با گیجی از چشمای مصممش نگاه گرفتم. ازشون جا خوردم و م داشت میسینه

ه چنان هیوالیی ازش لرزیدم. این مرد بهم ثابت کرده اگه روانش سیخونک بخور

 برافراشته میشه که جهان منو مامانم رو به نیستی میبره.

 پوزخندی مقابل صورتم زد.

 هنوز یادم نرفته تمام اینا رو تو باعث شدی مایا خانوم. -

 سرم رو باال گرفتم و گفتم :

چرا میگی من ؟ من چه غلطی کردم بین تو و مامانم که از گذشته تا حاال دشمنیتون  -

 موم نمیشه و دست از سرِ همدیگه بر نمیدارین ؟ت

دستش هنوز روی صورتم بود، با عصبانیت کنارش زدم که لبخند تمسخرآمیزی زد و 

 قدمی جلوتر اومد.
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اونی که نمیخواد دست برداره مامانِ توعه ، تاحاال شغال دیدی ؟ عین یه شغال  -

 میمونه که هر چی پسش میزنی باز میاد جلوت سبز میشه.

م رو گرفت و م رو باز کرد. خواستم عقب برم که شونهدست دراز کرد و کمربند حوله

 آروم گفت :

 هیش. میخوام ماهرو رو لمس کنم.-

 نمیخوام لمسش کنی. هم من هم ماهرو از دیوونه بازیات خسته شدیم. -

نگاهش توی صورتم من بود اما بخاطر نوازش دستش روی شکمم ضعف و عشق و شور 

 ماش رنگ گرفته بود.توی چش

 چشم بست و آروم گفت :

بخاطر ماهروعه که چیزی بهت نمیگم. وگرنه اون روزی که رفتی سر قرار با مامانت و  -

 کردم.پای اون زنیکه رو تو خونم باز کردی باید دندوناتو تو دهنت خورد می

 تا اینو گفت دستش رو از روی شکمم پس زدم و غریدم :

و بخاطر ماهرو تحمل میکنی، من بخاطر چه خری دارم تحمل گمشو برو بیرون. ت -

 میکنم ؟

 نگاهش مثل یه کوه سخت شد. 

 ما یه چیز مشترک داریم با هم. -

 ست.ونهی یه آدمِ دیوکی ماهرو ؟ اون واسه من هیچ ارزشی نداره. اون بچه -

 تر شد و سریع بازوم رو گرفت و منو توی بغلش کشید.نگاهش سخت
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 جیغ زدم :

 برو کنار فیاض، بخدا دارم دیوونه میشم از دستت. -

 م شد و آروم نجوا کرد :موهای خیسم رو عقب زد و با احساس دلتنگی خیره

منم ازت متنفرم، دلم میخواد یه کاری کنم تا مثل خودم زجر بکشی ولی نمیتونم.  -

رت چند ماهه دیگه میخوای اینجوری به حال خودم رهام کنی ها ؟ مگه من شوه

نیستم ؟ تو بجای اینکه طرف منو بگیری، بیای منو آروم کنی خودتو ازم دور میکنی که 

منم بخاطر بارداریت نتونم حرفمو به کرسی بنشونم ؟ داری از این موقعیت سواستفاده 

 میکنی مایا حواست هست؟

ب توی این لحظه چقدر ازش بیزار بودم و چقدر حالم رو بهم میزد وقتی با این تب و تا

چیزهایی رو ازم میخواست که برای گرفتنشون حتی به زور اجبارم میکرد. کنارش زدم 

 و با اخم گفتم :

منم از تو متنفرم. به جهنم که حالت خوب نبود و آرامش میخواستی. گفته بودم  -

ای که به زور و شکنجه تو شکمم هیچوقت بهت دل نمیبندم. حتی به این بچه

 کاشتیش. باورت نشده نه ؟

 ای کرد و نگاهش به سمت شکمم رفت و سیبک گلوش تکون خورد. دندون قروچه

 تو دوست نداشته باشی !تو هر چقدرم ازم متنفر باشی اما یه مادری ،نمیتونی بچه -

 پوزخندی زدم و مقابل چشماش گفتم :

 میخوای بهت ثابت کنم حتی بیشتر از خودت ازش بیزارم ؟ -
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ا دیوونه شده بودم که برای اثبات حرفم میخواستم به ماهرو هانگار از فشار این مصیبت

 مشت بزنم. دستم رو گرفت و غرید :

 تمومش کن مایا. -

 ی گوشم رو ترکوند.زور زدم تا دستم رو بیرون بکشم که صداش پرده

 گفتم تمومش کن پریوش. -

ه حدی اسم مادرم رو که آورد لرز به تنم نشست. وقتی اسم مادرم رو میاره یعنی ب

عصبیه که هیچکس به جز خودم نمیتونه آرومش کنه. نفهمیدم کِی بغض توی گلوم 

 نشست و به آنی شکست. به هق هق افتادم :

 ت بدم میاد.ازتون متنفرم. ازت بیزارم فیاض. از خودتو بچه -

 خیره به چشمام، محکم و جدی گفت :

 م میمونی.تا آخر عمرت زن منو، مادر بچه -

لرزید و اشک از چشمام افتاد. نگاهش مثل همیشه با دیدن اشکم عجیب شد و م چونه

 تنم رو لرزوند. چشم به لبم دوخت و با حسرت دستاش رو از هم فاصله داد و گفت :

 بیا اینجا دخترِ چموش. -

 سرم رو با مخالفت تکون دادم. اخم کرد.

دت دور کنی. تو زنمی ، من ی بارداری منو از خواز این به بعدم حق نداری به بهونه -

 ازت آرامش میخوام.

 تا قدمی به عقب رفتم سریع مچ دستم رو گرفت و لحنش پر از حرص شد.
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 فرار نکن لعنتی. بیا تو بغلم. -

 ولم کن، نمیخوامت، خودتو بوی تنت حالمو بهم میزنین. -

د. ش افتانیشخندی زد و با گرفتن بازوم منو طرف خودش کشید که سرم روی سینه

 سر کنار گوشم گذاشت و نفس عمیقی کشید و گفت :

 فقط یه دقیقه، یه دقیقه تو بغلم باش تا بفهمی قلبم چه جوری میزنه. -

 با نفرت توی بغلش موندم و هق هق کردم :

 م کردی فیاض. بخدا دیگه خسته شدم.خسته -

توی بغلش آروم بغلم کرد. دست زیر زانوهام گذاشت و بلندم کرد. مثل یه پرِ سبک 

 جابجام کرد و گذاشتم روی تخت. حوله هنوز توی تنم بود.

هام رو که چند روز پیش خودش برام خریده بود رو از توی رفت و یکی از لباس بارداری

 کمد آورد و گفت :

 حوله رو بده اینو بپوش. -

تا حاال لباس بارداری نپوشیده بودم، چون برجستگی شکمم در حدی نبود که نیاز به 

 های گشاد باشه.این لباس

 اما حوله رو از دور تنم کنار زدم.

نگاهش با خیرگی و حسرت جز به جز تنم رو رصد کرد. نفس عمیقی کشید و نشست 

 ی لباس رو از سرم گذروند.کنارم و خودش یقه

ی تخت گذاشتش تا بعد توی بالکن حمام وقتی پوشیدمش حوله رو برداشت و روی لبه

 ورو کنار زد و گفت :آویزونش کنم. پت
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 حاال بخواب. -

 من بخوابم تو میخوای چیکار میکنی اونوقت ؟ -

 .کاریت ندارم دراز بکش -

احساسِ مرموز چشماش برام قابل لمس بود. من نمیخواستم درگیرش بشم. فیاض آدم 

. کالفه نفسم رو بیرون دادم ی جدید سرم در میارهدمدمی مزاجیه که هر روز یه برنامه

 گفتم :و 

 گرسنمه. به شاهدخت گفتم میزو بچینه تا ناهار بخوریم. -

 باشه حاال یکم بخواب بعد با هم میریم بیرون. -

 دست روی بازوم گذاشت و ترغیبم کرد به دراز کشیدن. 

 دستش رو پس زدم و به تندی گفتم :

 نمیخوام دراز بکشم. -

 و سرم از جا پریدن.هام وار توی صورتم داد زد که شونههوا و دیوونهبی

 میخوام بوت کنم لعنتی. دراز بکش. -

 کوبید.به تبع از حرفش دراز کشیدم ولی ضربان قلبم تند می

ای داشت و نفس نفس میزد. وقتی بغلم کرد تا کنارم دراز کشید ولی اخم خیلی گزنده

 توی بغلش جام کنه غر زد :

 بیشتر از همه منو دیوونه میکنه.ببین منو با دخترِ پریوش چه گیری افتادم. داره  -

 ضربان قلبش حتی تندتر از صدای قلبِ من بود.
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ش گذاشت و محکم به خودش فشارم داد و لبش رو چسبوند به زیر سرم رو روی سینه

 کشید. آروم گفت :های عمیقی میگوشم و نفس

 ایه که به جونِ آدم میفته ؟دلتنگم مایا. میفهمی دلتنگی چه خوره -

ستم در جوابش چی بگم ولی انگار قلبم با صدای بلندی که داشت به فیاض نمیدون

 جواب میداد منم با وجود اینکه انقدر از نفرتم دم میزنم اما شدیداً دلتنگت بودم.

تر میشد انگار بوم کشید، بوسیدم، توی بغلش فشارم میداد و هر چه این فشار سخت

 ت.دلتنگیش هم بیشتر میشد و عطشش سیرابی نداش

 

*** 

 

 

 لباس پوشیدم و حاضر شدم که برم دانشگاه.

 فیاض از اتاقش بیرون اومد و منو که دید گفت :

 کجا میخوای بری ؟ -

 کجا میرم ؟ میرم دانشگاه. -

 های دیشب رو فراموش کرده باشه اما نه.امیدوار بودم حرف

 اخمی کرد و گفت :

 مامانتو روشن کنیم بعد.امروز دانشگاه نمیری. اول میای بریم تکلیف  -

 .فکر میکردم دیشب این موضوع تموم شده -
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هفته به تختم اومد و نه برای ایجاد رابطه بلکه برای دیشب، شبی که دوباره بعد از یک

هامون کنارم خوابید و منو در برش گرفت و برام از روشنایی و به آغوش کشیدن قلب

 زد.روزهای قشنگی که آرزوشون رو داشتم حرف می

 رد پوزخند روی لبش نشست و به طرف آشپزخونه رفت.

 االن یه قهوه میخورم میریم. -

 من نمیام بر علیه مامانم گزارش بدم فیاض، این کار از من بر نمیاد. -

 بدوم اینکه نگاهم کنه و در حالیکه به سمت آشپزخونه میرفت خشن گفت :

 تو گوه میخوری نیای، من میبرمت. -

 ش ایستادم و گفتم :ه سینهرفتم و سینه ب

بذار خودم با مامانم حرف بزنم شکایتشو پس بگیره، بهش میگم دیگه دورو بر خودتو  -

 زندگیت نباشه، اصال همین االن بهش زنگ میزنم که...

 پسم زد و با خشونت گفت :

 غلط میکنی با اون هرزه دهن به دهن بشی. اینبار چشم پوشی نمیکنم. -

م فتاد و نگاه م از روی شونهکردم و دستام رو از هم باز کرد. کوله بیشتر راهش رو سد

 گذرای فیاض به اون کشیده شد و بعد به چشمام.

 شو میخواد فیاض، اینارو بهش بده تا دست از سرمون برداره.و خونهمامانم شرکت -

 پُرت کرده که بیای اینارو ازم بگیری بدی بهش ؟ -
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وعه، اون دنبال پول و ثروتته، تو که میدونی این چیزارو نه فقط فهمیدم که حق بات -

 میخواد، خب بهش بده تا بره پی کارش.

به هیچ وجه اینکارو نمیکنم مایا. تو هم همین االن میای میریم دادگاه و میگی که  -

 اون خرابه چطوری آسایشمونو بهم ریخته.

 سرش رو جلوتر کشید و با قدرت پچ پچ کرد :

ای تنها راهیه که میتونم بندازمش تو زندون، من همین االن ازش پرونده فکر نکن این -

ی نامشروع گیرش بندازم تا باقی دارم که میتونم به جرم مزاحمت و پیشنهاد رابطه

 عمرشو تو زندون سر کنه.

 هام و خونم یخ زدن.از حقیقتی که به رخم کشید بدنم لرزید و مردمک

 انگیزش بهم خورد.مامانم و وجود نفرتای حالم از خودم و برای لحظه

 کردم.پیام رو خودم ندیده بودم هیچوقت حرف فیاض رو باور نمی اگه اون

ترین زنیه که دستش رو گرفتم. من از فیاض بیزارم ولی نه در حد مامانم، اون عجیب

 توی عمرم دیدم و عزیزترین کسیه که توی عمرم داشتن.

 شک دیدم رو تار کرد.نگاهم لبریز از التماس شد و ا

 اون یه عوضیه میدونم، اما بهش رحم کن فیاض، بخاطرِ من. -

 بخاطرِ تو ؟ که داری اونو به من ترجیح میدی ؟ -

 هق زدم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم.

 من بین شما گیر افتادم، خودمم نمیدونم چیکار کنم. -
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 ساعد دستم رو گرفت و گفت :

میگم چیکار کن. خوردن قهوه باشه بعد از دادگاه. اول  نمیخواد فکر کنی، من بهت -

 تمومو تموم کنم.باید کار نیمه

خواست منو دنبال خودش و به طرف بیرون بکشه. سرباز زدم و خودم رو وصل کردم به 

 :در و گفتم

 نمیام، نمیذارم تو هم بری. - 

 پرخاشگرانه بهم توپید و دستش رو توی هوا تکون داد.

و ، باید به مامانت بفهمونم دیگه تورو هم نداره. تو مال من شدی و کاری میای مایا -

 میکنی که من میخوام.

 نمیام. -

 هلم داد به سمت بیرون.

 زود باش راه بیفت. زبون وا کرده واسه من ! -

 زدم زیر گریه و لوالی در رو محکم گرفتم و گفتم :

ر خودم باهاش حرف میزنم راضیش نمیام، بخدا نمیام فیاض، تو هم نباید بری، بذا -

 میکنم بره پی کارش. مامانی به حرف من گوش میده.

 حرف مفت نزن فقط راه بیفت. -

 جلوی پاش نشستم و شلوارش رو گرفتم.

 فیاض وایسا. وایسا حرف بزنیم. -
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 پاشو مایا. -

تر گرفتم، طوری چنگش دستاشو زیر بغالم گذاشت. نفسم بند رفت. شلوارش رو محکم

زدم که گوشت تنش رو توی مشتم حس کردم. انگار روحم داشت از تنم بیرون میرفت. 

 نفس زنان گفتم :

گورشو گم کنه ،ولش کن ، بیا بریم تو اتاق، من آرومت  من ، من باهاش حرف میزنم -

 میکنم فیاض، مگه همیشه نمیگفتی آرامشتو ازم میگیری !

 یزد.صداش خش گرفته و عصبانیت شدیدی توش موج م

 پاشو مایا. گفتم -

 تر میشد.رحمتر و بیدستام میلرزیدن و هر چه تنِ من سست میشد اون سخت

 بلندم کرد و مشتم به زور از روی شلوارش باز شد.

 توی چشمام نگاه کرد و محکم گفت :

 . بریم.یونس منتظرمونه -

 یه قدم به عقب رفتم. غرید :

 وقت دادگاه شروع میشه.بریم مایا داری عصبیم میکنی، االن -

 تا دستم رو رها کرد دویدم توی خونه و به سمت اتاقم رفتم.

کردم. میخواستم برم توی اتاق و در رو از اونور قفل دویدنش رو پشت سرم حس می

کنم که از پشت سر موهام رو کشید و با تمام قدرت و زورش محکم به عقب پرتم کرد 

 توپ روی زمین پهن شدم و جیغ زدم : ،طوری که با اون جسم ضعیفم مثل یه
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 آی. -

 داد زد :

آی و زهرمار. بهت میگم بیا به اون زنیکه بفهمون ازش متنفری تا چشمش از تو و  -

زندگیمونه بریده شه، چرا لج میکنی ؟ نمیبینی چه کارستونی واسم درست کرده ؟ 

میذاشتم همونجا تقصیر خودِ بیشرفمه که رفتم بخاطر توعه االغ آزادش کردم، باید 

 بپوسه تا بمیره.

م چیزی مثل سنگ توی رحمم جمع شد. انگار میخواست از حلقومم بیاد باال و به سینه

خیز اومدن. آرنجم رو به زمین تکیه زدم تا نیمهام به زور باال میکرد. نفسفشار وارد می

 بشم که کنارم نشست و گفت :

 ،اما تو هم دقیقا عین خودشی. گاهی فکر میکنم با اون کثافت فرق داری -

موهام رو کشید و میخواست با زور از روی زمین بلندم کنه، باز دیوونه شده بود و انگار 

 م.فراموشش شده من ماهرو رو حامله

های ویرون ش نگاه کردم. دوتا اژدها با شعلهدستش رو گرفتم و به چشمای یخ زده

 شون از میونشون زبونه کشیده بود.کننده

 قدری حالم بد بود که چشمام سیاهی میرفتن، نفسم باال نمیومد و فقط گفتم :ب

 فیاض حالم خوب نیست. -

 موهام رو رها کرد و با عصبانیت گفت :

 بمیر لعنتی. به درک -
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 ، دستم رو به سمتش دراز کردم. اونبلند شد و به سرعت راه بیرون رو در پیش گرفت

 نالیدم :پشتش به من بود و داشت میرفت. 

 فیاض. -

 نیومد ،برنگشت و منو ندید.

 

 

* 

 

 

 

 

 قبل از اینکه از خانه خارج شود صدای جیغ شاهدخت به گوشش رسید.

 لرزید.ی کوتاهی ایستاد. مایا را کتک زده بود و از عصبانیت بدنش میلحظه

لش با خودش عهد بسته بود هیچوقت او را نرجاند، چون فهمیده بود چیزی میان سینه

. اما امروز او هم کند و خواهشش از مرز خواستن و وابستگی گذشتهمدام او را طلب می

کرد که طاقت از کف داد اش میی پریوش به اعصابش غلبه کرد و داشت دیوانهبه اندازه

 اش را داد.و جواب پرویی

 باز هم پریوش به زندگیه آرامش نفوذ کرد و خوشیِ روز و شبش را گرفته بود.
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رحم اش از پریوش بقدری زیاد بود که دوباره او را به هیوالیی ناآرام و درنده وبیکینه

 تبدیل کرده بود.

 کرد.اش میکرد بیشتر دیوانهمایا هم که برای مادرش دلسوزی می

های هراسان شاهدخت و آقا آقا گفتنش او در را باز کرد که بیرون برود ولی صدای قدم

 را در جا نگه داشت.

 زنان و دستپاچه به سمت فیاض جلو رفت :ت گریه کنان جیغ زد و نفسشاهدخ

 آقا ، مایا، مایا بیهوش شده.-

 !! بیهوش شده ؟ او که کاری نکرد، فقط هلش داد و او روی زمین افتاد

 ی کوچکی غش میکرد.جون بود که با ضربهدخترک چقدر سست و بی

 حال رفت. مثل روزی که توی خیابان دیدش و مایا در جا از

 اومده باشه ؟ آقا میترسم یه بالیی سرِ خودشو بچه -

بچه ؟ ذهنش سریع روی بارداری مایا رفت، ماهرویش، مایا ماهرو را باردار بود، چطور 

 فراموش کرده ؟ چقدر امروز آزرده و عصبی بود که حتی فراموشش شده زنش حامله

 است ؟

 که نامش را صدا زد. ایصدای ناالن مایا توی گوشش جرقه زد لحظه

اش مثل سنگ سفت شد و نفس کشیدن را از خاطر برد. نکند با آن ضربه بالیی سینه

 سر ماهرو یا مایا آورده ؟

 پا تند کرد به طرف داخل خانه. مایا را بیهوش شده روی زمین دید و قلبش ایستاد.
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 از ترس صدایش لرزید.

 مایا ؟ -

 نمیکرد. مایا بیهوش شده بود و چشمانش را باز

های ابرهای باروری شد که میل به سریع به آغوشش کشید و بلندش کرد. دلش مثل

 باریدن داشتند.

 بخشید.اگر بالیی سر مایا یا ماهرو دخترشان بیاید هیچوقت خودش را نمی

 بیرون رفت و به یونس گفت :

 باز کن درو زود باش. -

 یونس جا خورد و در عقب را برایشان باز کرد.

 خت هم توی این فاصله لباس پوشید و پشت سرشان آمد.شاهد

 آقا بذار منم بیام.-

کرد که چرا شاهدخت هم برای مایا نگران بود و اشک میریخت. خودش را لعنت می

کرد بیرون نیامد تا وقتی صدای فریاد فیاض را شنیده بود که داشت مایا را دعوا می

بیرون آمدنش مساوی بود با پرت کردنش جلوی فاجعه را بگیرد. اما خوب میدانست 

 توی خیابان و بیکار شدن پسرش.

 فیاض را خوب میشناخت و حق نداشت برای هیچ کاری از او دخالت کند.

 فیاض توپید :

 بشین زود باش. -
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وحشتناکی به حرکت در آورد و به سرعت سمت نشستند و یونس ماشین را با تیک آف

 بیمارستان رفت.

 

 

* 

 

 عد *ماه ب ۵* 

 مایا خانم تویی ؟ -

از صدای آشنایی که به گوشم رسید از خواب پریدم. طبق معمول از خستگی خوابم 

 برده بود و با خوابی که از فیاض دیدم و داشت صدام میزد بیدار شدم.

سرم رو باال گرفتم، انتظار دیدن فیاض رو داشتم ولی استاد بود که لبخندی هم به لب 

 داشت.

 : صورتم کشیدم و گفتمدستام رو توی 

 ببخشید. خوابم برد. -

 ها تعطیل بودن؟اینجا چیکار میکنی ؟ امروز که کالس -

توی کتابخونه بودم. خودمم اصال نفهمیدم چرا سر از اینجا درآوردم ، فقط میدونم 

ی قوی مغزم رو آروم نگه داره و کنندهبقدری حالم گرفته بود که میخواستم یه روان

هاش من دوباره یاد اون روز از کتاب پیدا نکردم، هر چند البه الی خطچیزی بهتر 

 هایی که از گلوم و چشمام نشات گرفتن و نفهمیدم کِی خوابم برد.افتادم و حسرت
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 دادن به صندلی گفتم : کش و قوس آرومی به بدنم دادم و با تکیه

 م سر میرفت ، اومدم اینجا کتاب بخونم یکم آروم بشم.حوصله -

 صندلی کنار کشید و مقابلم نشست.

 تو واسه کتاب خوندن نیومدی مایا، حالت خوب نیست ؟ -

 جوابی برای گفتن نداشتم، چون در واقع حالم گواه همه چیز بود.

 میخوای حرف بزنیم ؟ -

 سرم رو به طرفین تکون دادم و یاد این شعر از وحشی بافقی افتادم.

. کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست. دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست"

 "گلگشت چمن با دل آسوده توان کرد. آزرده دالن را سر گلگشت چمن نیست.

 زمزمه کرده بودم ولی استاد شنید و گفت :

 چیشده مایا ؟ -

ها از روی صندلی آهی کشیدم و به یکباره چشمام مهی از غم گرفتن که مثل سرگشته

 :بلند شدم و گفتم

تون باید برگردم استاد، یکم دلم گرفته بود اومدم اینجا سبک شدم. با اجارههیچی  -

 خونه.

ی کتابخونه بذارم که دستش رو روی جلد کتاب کتاب رو بستم تا اونو توی قفسه

 گذاشت تا نگهم داره.

 نگاهش که کردم گفت :
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 بست خورد ؟راه سختی که رفتی به بن -

 بستم نخورد استاد.حتی به بن -

م زل زد که هر نقطه از صورتم بازتابی از ماش باریک شدن و با دقت به چهرهچش

 هام داشتن.گذشته و حسرت

 این چند ماه چی کشیدم و بیچاره دلم.

 دستش رو از روی کتاب برداشت و بلندشد و گفت :

 من میرسونمت خونه. -

 مرسی ماشین آوردم. -

چیزیت هست، چرا مثل قبل نمیای با  باید باهات حرف بزنم مایا. من میبینم که یه -

 هم حرف بزنیم تا کمکت کنم ؟

 چشمام رو توی حدقه چرخوندم و اونارو بستم.

شد و دادم اون غرق یه احساسِ شیرین میوقتی این حرکت رو جلوی فیاض انجام می

 نیاورد. کردم، اما هیچوقت احساسش رو به روممن کامال حسش می

 باز کردم و گفتم : با تلخی نگاهم رو به روش

 امروز نمیتونم، میشه بذاریم یه روز دیگه ؟ -

 فردا عصر، با صرف شام موافقی ؟ -

 ناچار شدم قبول کنم تا یه امروز راحتم بذاره.

 باشه. فردا عصر میبینمتون. -
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 دست دراز کرد و دستم رو میون دستش گذاشتم و باهاش خداحافظی کردم.

 کردن.سرش به جای خون دود پمپاژ میهای اگه فیاض میدید حتما رگ

 کتاب رو توی قفسه گذاشتم و با یه نیم نگاه به استاد از اونجا خارج شدم.

 سوار ماشینم نشستم. لعنتی.

 درسر باشه.رو خریدم تا گشت وگذارم به اینور اونور بی یک ماهی میشد که این ماشین

و آهنگی که هر روز توی  نود نوک مدادی بود. پخش صوتیش رو روشن کردمیه ال

 ی دوست داشتنی گوش میدادم توی ماشین پخش شد.آشپزخونه

 "فریدون فروغی."

هوا یاد اون روزی افتادم که بعد از حرف زدن با مامان اومدم بیرون و صدای همخونی بی

 فیاض رو با آهنگ شنیدم.

 های ریزی که اون روز با هم داشتیم.شوخی

 برام بخونه و اون مسخره کرد که باید بلیط بگیرم.ازش خواستم یه دهن دیگه 

مهربونی که ان روز در حقم کرد و با وجود نفرتش از مامانم اما قادر نبود دلم رو بشکنه 

 و اجازه داد باهاش حرف بزنم.

کنم اونا قصد ندارن منو تنها بغض توی گلوم نشست. هر چقدر از خاطرات فرار می

 .بذارن

گردم، باید به نهال بیرون اومدم و با چه بغضی دارم به خونه برمی با چه بغضی از خونه

 زنگ بزنم امشب بیاد پیشم وگرنه توی اون چهاردیواری دق میکنم.
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کردم که در واقع های مجتمع بزرگی زندگی میرسیدم به خونه. توی یکی از آپارتمان

 ی تفریبا زیادی با عمارت داشت.فاصله

 وی پارکینگ پارک کردم و باال رفتم.ریموت زدم و ماشین رو ت

 رویی به روم باز شد.از آسانسور که بیرون زدم در واحد روبه

ها و های مهربونی که یه خانم و آقای تقریبا پیر بودن و مهموناشون اکثرا بچههمسایه

 هاش بودن.نوه

 سالم عموجان. روز بخیر. -

آش رشته درست کرده یه کاسه هم جان امروز سالم دخترم ، یه دقیقه صبر کن خانم -

 برای تو کنار گذاشته.

 ممنون. زحمت کشیدید. -

خواهش میکنم یه لحظه صبر کن االن میارمش. تا آقای رستمی بره و برگرده من در  -

ی بزرگی از آش خوش رنگی برگشت، کشک و آپارتمانم رو باز کردم و اون با کاسه

خدا خیرشون بده که ندونسته از دلم خبر  پیازداغ روی آش دلم رو به هم مالش داد.

 داشتن که من چقدر آش دوست دارم.

 :با لبخند و تشکر کاسه رو از دستش گرفتم و گفتم

 خیلی ممنون، از جمیله خانم حسابی تشکر کنید، دستتون درد نکنه. -

 نوش جانت دخترم. -

 بفرمایید خونه ؟ -

 ای زد و گفت :لبخند پدرانه
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 شما بفرمایید در خدمت باشیم ؟ممنون بابا  -

 مرسی. به جمیله خانم سالم برسونید. -

 و میرسونم. برو داخل بابا مزاحمت نمیشم.بزرگیت -

 رفتم داخل و در رو بستم و آش رشته رو نفس کشیدم.

ای برام زنده شد، زمانی که از شاهدخت خواستم برام آش رشته ی دیگهدوباره خاطره

 به وجد آوردم تا توی خوردن همراهیمون کنه.درست کنه و فیاض رو 

لبخند روی لبم ماسید و کاسه رو با حرص روی کانتر گذاشتم و گوشی و ریموتم رو از 

 دستام جدا کردم.

لباسهام و چیزهایی که بهم آویزون بودن مثل باری روی تنم انباشته بودن، کیفم رو 

 م.هارو از تنم کندروی مبل پرت کردم و یکی یکی لباس

 گیر تلفن رو لمس کردم که صدای مامان به گوشم رسید و باز لعنت گفتم.دکمه پیغام

مایا، تورو خدا اینکارو نکن با من، بذار ببینمت، بذار با هم حرف بزنیم، مایا من دارم  "

 "دق میکنم ، بخدا حالم خوب نیست، میخوای وقتی مُردم بیای باالی سرم

 زد زیر گریه و با هق هق گفت :

چرا اینکارو باهام میکنی ؟ مگه من چیکارت کردم لعنتی ؟ اگه فکر میکنی اینا تقصیر "

ی روانی بود، بهت گفتم ازش شکایت کن، منه سخت در اشتباهی، اون عوضی یه دیوونه

 "گفتم...
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قطعش کردم ، تحمل نداشتم صداش رو بشنوم، من درگیر یه خشم خیلی بزرگ بودم 

ی بیرونیم که اونم بر اثر سابیدن کرد تا برسه به پوستهم مییکهتکه داشت از درون تیکه

 های گذشته کامال نازک و شکننده شده بود.تیغ

هام رو داخل اتاق بردم. خواستم اونارو توی کمد بذارم که یاد وسواس فیاض لباس

 افتادم و انداختمشون توی سبد چرک. دوش، دوشم باید بگیرم.

تم و وارد حمام شدم. دوش گرفتم و در پایان بدنم رو با یه دست لباس تمیز برداش

 هام رو پوشیدم.ی تمیزی خشک کردم و لباسحوله

 "لعنت، لعنت، لعنت"تمام مدت بغض توی گلوم بود و مرتب میگفتم 

 رفتم توی آشپزخونه تا یه چایی دم کنم.

پستاشو نگاه  اگه"گوشیم رو هم برداشتم و وارد اینستا شدم. یهو به خودم تشر زدم. 

 "کنی دهنت سرویسه

 به پیجش سر نزدم و مستقیم رفتم توی دایرکتِ نهال و بهش پیام دادم.

امشب بیا پیشم نهال، دارم دیوونه میشم. امروز روز سختی بود برام، مطمئنم شبش  -"

 "تر میشه.سخت

 بیرون اومدم و قفلش کردم تا هوس به سرم نزنه فرستادمش و بالفاصله از صفحه

 پیجش رو ببینم.

ی دیشب رو توی های تلنبار شدهچای دم کردم، کمی خونه رو تمیز کردم و ظرف

 ماشین گذاشتم تا شسته بشن.
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نگاهم هر چند دقیقه یکبار به تقویم روی میز میرفت که داشت با نشون دادن تاریخ 

 کرد.امروز بهم دهن کجی می

اتاق رفتم تا موهام رو سشوار بکشم که بغضم رو مثل تمامِ امروز قورت دادم و به سمت 

 با صدای اعالن اینستا برگشتم و به گوشیم چنگ زدم.

 نهال در جوابم نوشته بود.

 "حتما عزیزم. تا یه ساعت دیگه اونجام. "

های خوب توی زندگی توی این مدت که فقط نهال برام مونده ، فهمیدم وجود دوست

 .چقدر میتونه ارزشمند و موثر باشه

 هام رو خشک کردم و کارهای باقیمونده رو انجام دادم.مو

 تا اومدنِ نهال شام هم سفارش دادم.

ی دوست داشتنی دست نهال که اومد هر دو کنار هم شاممون رو خوردیم. به آش رشته

 ی شاهدخت از زیر زبونم بره.نمیخواستم مزه ی قوی آش رشته نزدم. چون

ای که ترین آش رشتهرات زندگیم بود و خوشمزهترین خاطاون برای من یکی از قشنگ

خانوم شرمنده شدم که به آش خوردم و برای این موضوع از اعماق وجودم از جمیله

 ش دست نزدم.رشته

 ولی به جای من نهال ته کاسه رو لیس زد و گفت :

 ای، از اول میدادی میخوردم قید پیتزارو میزدم.وای عجب آش رشته -

 نوش جونت. -

 خوردی پشیمون میشیا.ن -
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 میل نداشتم. -

 نگاهم کرد و کاسه خالی رو کنار گذاشت و گفت :

 قرار بود دیگه بهش فکر نکنی !؟ -

ی شام رو روی زمین پهن کرده بودیم. نهال این مدلی بیشتر دوست داشت. بساط سفره

 کردم.خودمم احساس راحتی بیشتری می

 دستم رو روی شکمم گذاشتم.توی همون حالت کنار سفره دراز کشیدم و 

 چشم بستم و پرت شدم توی اعماق خاطرات.

امروز روزی بود که دکتر بهم گفت اگه وضعیت بارداریم خوب پیش بره توی این تاریخ 

 وضع حمل میکنم و ماهرو رو بدنیا میارم.

 اشک با تمام قدرت توی چشمام نشست.

 صدای نهال منو از اون اعماق بیرون کشید.

ها بشی، به این فکر کن که خودتو از اون زندگی نجات قرار بود بیخیال گذشتهمایا  -

 دادی.

نجات دادم ؟ من دارم مثل یه کِش پوسیده همش کِش میام تا یه روزی از هم گسسته 

 بشم. تمومم کردن، بعد از اینکه خوب ازم استفاده کردن تمومم کردن و انداختنم دور.

 هام پایین افتاد.های چشمام به سمت شقیقهگوشهچشمام رو باز کردم و اشک از 

 نگاهم به نهال بود که اونم آه کشید و اون طرف سفره مقابل من دراز کشید و گفت :

 به چی فکر میکنی ؟ باهام حرف بزن. -
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 کردم نهال.امروز روزیه که باید زایمان می -

 چشم از سقف گرفت و با تلخی نگاهم کرد.

 ینجوری پیش بری ذهنتو مریض میکنی.فراموشش کن مایا. ا -

 ای افتادم که مامان داد زد :دوباره ذهنم پرت شد و یاد اون لحظه

این آقا ذهنش مریضه، بیماره، داره دختر منو زجر میده، خودتونو که دیدید با این  -

 م آورده.کارش چه بالیی سر بچه

که روی بال هردومون  ی شگون بختیکردم و پرندهمن فقط به چشمای فیاض نگاه می

 نشسته بود.

 هر دو با تلخی از هم نگاه گرفتیم و قاضی گفت :

حرف مامانتو تایید میکنی خانمِ روحی ؟ آقای بلوچی مشکل حادِ روانی دارن و شمارو  -

 ؟آزار میدادن

 نه. -

 مامان با دخالت و سرزنش بهم توپید :

 چه بالهایی سرت آورده ؟لوح نباش مایا، چرا نمیگی اینقدر احمق و ساده -

 شد.کردم و حکمی که تا چند ساعت دیگه نصیبم میمن فقط به قاضی نگاه می

های تند و گیراش قادر بود از مرز نگاه سنگینِ فیاض رو حس میکردم و انگار با اشاعه

 تنم عبور کنه و هر کدوم از استخونام رو بشکنه.

 بارها از خودم پرسیدم :
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 آخر زد و منو از زندگیش و ذهنش بالک کرد ؟ سیم چی شد که فیاض به -

 و جوابش با صدای بلندی توی سرم اکو میشد.

 ماهرو ،دخترش. -

 دختر کوچولوی منو فیاض که قرار بود امروز بدنیا بیاد و توی آغوشمون لمسش کنیم.

 م رو خیس کرد.اشک با قدرت پیشی گرفت و موهای شقیقه

نحس، روزی که همه چیز در کسری از ثانیه به یه  ذهنم ری اکشن شد به اون روزِ

 سونامی بزرگ تبدیل شد و زندگیم رو نابود کرد.

من روی تخت بیمارستان بودم و وقتی بهوش اومدم تا چند دقیقه چشمام تار میدیدن، 

 های سیاه که از جلوی چشمام کنار رفتن نور اتاق چشمم رو زد.پرده

درد بدی زیر شکمم شدم که انگار لگنم رو از تنم  کم کم هوشیاریم کامل شد و متوجه

 جدا کرده بودن.

یک یادم اومد که با فیاض بحثم شد و اون هلم داد و افتادم، ولی بعدش چیزی به خاطر 

 نداشتم. اینکه چه اتفاقی افتاد و چطوری به بیمارستان اومدم !

یه باند زیر دستم رو روی شکمم گذاشتم، برجستگی شکمم کم شده بود و به جاش 

 گرفت.شکمم قرار داشت که دردش هر لحظه بیشتر اوج می

 خواستم به خودم تکونی بدم تا بفهمم قضیه چیه که دستی روی دستم نشست.

 نگاهش کردم. شاهدخت بود که با لبخند مغمومی گفت :

 خوبی عزیزم ؟ -
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 چه اتفاقی برام افتاده شاهدخت ؟ چِ... چرا رو شکمم باند زدن ؟ -

اختیار ن خوردم تا بهش نگاه کنم اما دردش، و وای، وای چنان دردی داشت که بیتکو

 جیغ زدم.

 شاهدخت سریع گفت :

 رو دربیارن.تکون نخور مایا، بهت سوند وصل کردن، زیر شکمتو پاره کردن تا بچه -

بچه رو در بیارن ؟ مگه موقع زایمانم بوده ؟ من تازه چهار ماهمو تموم کردم، چی  -

 ی شاهدخت؟میگ

 هیش ، فعال بذار خوب بشی بعدا بهت مبگم. -

 میگم چیشده ؟ فیاض کجاست ؟ -

 حرفی نزد داد زدم :

 م کو ؟فیاض کجاست ؟ چرا شکممو پاره کردن ؟ بچه -

باز هم جوابی نداد، دو تا پرستار از جلوی در سرک کشیدن و دعوای منو شاهدخت رو 

 که دیدن داخل اومدن. پرسیدم :

 م کو خانم پرستار ؟ واسه چی عملم کردی ؟بچه -

 سنج رو از توی کشوی کمد کنار تختم برداشت و گفت :تب

 اول دهنتو باز کن. تبت رو اندازه بگیرم. -

 باز نکردم و غریدم :

 چرا عملم کردین ؟ -
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ت تو شکمت مرده بود ، شوهرتم اجازه نداد با کورتاژ خارجش بچه سقط داشتی خانم -

 تم درشت بود.مجبور شدیم سزارینت کنیم. البته بچهکنیم، 

 دنیا دور سرم چرخ خورد و اون اتاق شبیه قفس تنگی شد برام.

 حاال میفهمم چرا فیاض کنارم نیست و اجازه داده فقط شاهدخت کنارم باشه.

 تراژدیِ غمگین من از اون لحظه شروع شد.

کشیدم، مویه سر داشتم. زوزه می گریه کردم و درد داشتم. هق هق کردم و باز هم درد

 میدادم، بغض میکردم، جیغ میزدم و خودزنی میکردم و باز هم درد داشتم.

ی بزرگ از غم و حسرت بوجود اومده بود که رحمم خالی شده بود و به جاش یه غده

 کرد.داشت نابودم می

 م میگفت :هااونشب توی بیمارستان بستری بودم. وقتی شاهدخت هربار در جواب گریه

 آروم باشم. -

کردم که خودش سرش رو انداخت پایین و از اتاقم بیرون چنان جیغ و دادی می

 رفت.می

ای که داشتم با گریه برای جنین فقط یکبار حس کردم کسی در اتاقم رو باز کرد، لحظه

 خوندم.م شعر و الالیی میمُرده

ش د کرد که با رفتارهای زنندهم مُرده بود و مامان یکبار دیگه فیاض رو نابوبچه

 ش رو ازش گرفت.عزیزترین عضو خونواده



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

895 
 

م میمُردی که حتی آخ مامان، مامان این حرف زور داره برام ولی کاش تو به جای بچه

و ثابت کنی ؟ اینکه هنوزم مثل مونم رحمت نیومد ؟ با اون نمایش اومدی چیبه بچه

 ش رو ازش بگیری ؟ضای خانوادهقدیم قدرت داری و میتونی یکی دیگه از اع

هر چقدر چشم انتظار بودم نیومد، حتی برای ترخیصم نیومد ، به محض اینکه ترخیص 

 شدم یونس دنبالم اومد.

 کنار شاهدخت نشستم و یونس سعی کرد منو جایی غیر از عمارت ببره.

 وقتی مسیر خونه عوض شد بهش پرخاش زدم :

 خونه ؟کجا داری میری، مگه نباید بریم  -

 کرد و گفت : از توی آینه نگاهم

 ی قدیمی.آقا گفتن ببرمتون خونه -

 ی قدیمی ؟خونه -

 به شاهدخت نگاه کردم تا اون یه جواب درست حسابی بهم بده که گفت :

 ای که قبال خودتو مامانت توش بدین.خونههمون -

 واسه چی برم اونجا ؟ -

 دستم رو فشرد و از چشمام نگاه گرفت.

آقا خودش میاد باهات حرف میزنه مایاجان. فعال که اینجوری صالح دیده، شاید  -

 میخواد یه مدت از هم دور باشین.

 یکه خورده ابروهام رو باال دادم
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 اونی که باید طلبکار باشه من بودم که صدامم در نمیومد.

ال داده موردنیازی که توی عمارت داشتم رو اننق ی قدیمی، تمام وسایلبردم به خونه

 بودن به این خونه.

 هام و یه سری چیزهای دیگه.کتاب

 پس فیاض روی این تصمیم کامال فکر کرده بود.

خونریزی داشتم و زیر شکمم متورم و دردناک بود. شاهدخت کمک کرد به آرومی روی 

 تخت نشستم.

 یکم دراز بکش مایا. االن برات غذا درست میکنم بخوری. -

 شاهدخت ؟میخوای بمونی پیشم  -

 لبخندی زد و گفت :

 آقا گفته تا زمان خوب شدنت یه چند روزی بمونم پیشت. -

چقدر مهربون بود این زن و به کرات به مهربونیاش پی بردم که توی اون چند روزی که 

 حالم درب و داغون بود از جون و دل برام مایه میذاشت.

 د :وقتی ازش پرسیدم فیاض با مامانم چیکار کرده جواب دا

 خودش که هیچی ولی همه کارارو سپرد به بکتاش. فکر کنم مامانتو بازداشت کردن. -

 دیگه دلم براش نمیسوخت حتی توی دلم گفتم :"

 "حقشه هر کاری باهاش بکنه. -
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روزها گذشتن و اوضاع عملم رو به بهبودی میرفت و باز هم خبری از فیاض نبود تا 

 ار شدم ، دیدمش که کنار تختم ایستاده بود.اینکه یه روز صبح وقتی از خواب بید

 صدای صحبت نهال منو به خودم آورد.

ی کنارم رو جمع کرده و حاال با دو تا چایی به کنارم نگاهش کردم. نفهمیدم کِی سفره

 .برگشت

 من کجا غرق بودم که باز زمان از دستم در رفته بود ؟

هام رو پاک کردم و اشک بود. اشکدستام رو توی صورتم کشیدم. تمام صورتم خیس از 

 گفتم :

 معذرت میخوام نهال.-

 اشکالی نداره، اگه حس میکنی سبک میشی گریه کن من خلوتتو بهم نمیزنم. -

 های خوشرنگ نگاه کردم.بلند شدم و نشستم و به چایی

 مرسی. -

 عشقم، کاری نکردم که. خواهش میکنم -

 نشست. لبخند گسی روی لبم

. مگه نه ی یه قفس کوچیک برات تنگ میشهن همه بزرگیش گاهی به اندازهدنیا با ای -

 ؟

اما این سیاره وقتی تنگ میشه که دلت واسه کسی تنگ شده باشی و اونو نداشته  -

 باشی.
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 لبخند تلخم از روی لبم رفت و به چشماش نگاه کردم که پرسید :

 دلت واسه فیاض تنگ شده؟ -

 ای باال دادم.شونه

 نم.نمیدو -

اون مریض بود مایا، خودتم اینو میدونی، حتی گفتی چند بار میخواستی با شواهدی  -

 که ازش داشتی جدا بشی ازش.

 سرم رو با تایید تکون دادم و اون ادامه داد :

خب پَ دیگه چی میگی، خداروشکر که خودش سر عقل اومد و اینکارو واسه  -

 کرد.ت میده واال دیوونههردوتون انجام داد، این بیشتر به نفع تو ش

 به نفع من نشده، حاضرم قسم بخورم شرایط بیماریش االن بدتر از قبل شده. -

 گرانه گفت :سرزنش

واست مهم نباشه، تو بفکر خودت باش. زندگی بدون فیاضم ادامه داره، تا کِی  -

 میخواستی با یه آدم روانی که حتی بیماری خودشو قبول نداشته زندگی کنی ؟

 : عمیقی کشیدم و توی دلم گفتم آه

 "روانی نبود، مامانم روانیش کرد."

 ی دانشگاه دید.امروز دکتر فرخی منو تو کتابخونه -

 اونجا رفته بودی چیکار ؟ -

 م سر میرفت رفتم با کتاب خوندن خودمو سرگرم کنم.حوصله -
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با این حال گفت کرد تا کمی سردتر بشه و بتونه ازش بخوره. لیوان چاییش رو فوت می

: 

 الهی بمیرم خب میگفتی من میومدم پیشت ! -

نمیدونم چِم بود نهال، انگار یه خوره افتاده بود به جونم، آروم و قرار نداشتم، اونجا هم  -

مو گرفت که چرا در مورد فیاض و زندگیم دیگه بهش چیزی رفتم دکتر فرخی یقه

ودم کندمش ولی قول شام فردارو ازم نمیگم. میخواست باهام حرف بزنه، به زور از خ

 گرفته تا موضوع رو بهش بگم.

 خب یه کلمه بهش میگفتی موضوع چیه تا خیالشو راحت کنی. - 

سه بار تو دهنم چرخید که بهش بگم ولی نتونستم. هنوز خودم باورمم نشده که  -

وری آزاد بخوام به دیگرون انتقالش بدم. راستی از وکیلتون نپرسیدی ببینی مامانم چط

 شده ؟

 کمی از لیوان چاییش خورد و آروم جواب داد :

 نه. ولی یه خبر بد ازش فهمیدم. -

 چی ؟ -

کرده ،اونجا چطوری بهش میرسوندن ی آخر تو زندان مواد مصرف میمیگن تا لحظه -

 خدا عالمه ولی اوضاعش خوب نیست.

ه و چی از جونم دیگه هیچی مهم نبود، هیچی، حاال میفهمم برای چی پیدام کرد

 میخواد.

 م دیگه چیزی برام ارزش نداشت.من رهاش کرده بودم و غیر از خودِ شکسته
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ای که میتونه برای اونشب نهال پیشم موند و با هم در مورد عشق حرف زدیم و معجزه

ها داشته باشه. نهال هم عاشق بود و خیلی دوست داشتم در مورد عشقش برام دلِ آدم

کرد و اینقدری که من وا بده بودم اون مثل فیاض سرسختانه رفتار میحرف بزنه. اما 

 کرد فکر منو در مورد عشق و حال و هوای خودش دور کنه.سعی می

 صبح زودتر از من بیدار شد و صبحانه رو حاضر کرد.

 صدام زد که با هم صبحانه بخوریم چون انگارقصد داشت بعدش بره بیرون.

 : صورتم سر میز رفتن و گفتم بیدار شدم و بعد از شستن

 که دیر بیدار شدم. شرمنده -

 هارو از تستر بیرون آورد و گفت :ی املت رو روی میز گذاشت و نونتابهماهی

 منم دیر بیدار شدم، ماشاهلل دیشب از بس حرف زدیم یادمون رفت بخوابیم. -

 ای نون گرم برداشتم و پرسیدم :تیکه

 کجا میخوای بری حاال ؟ -

 برم خونه پیش مامانم، سرماخورده، صبح زنگ زد صداش در نمیومد. -

 بالش دور باشه عزیزم. -

 ی ما.ای چیزی نداری بیا بریم خونهمرسی. تو میخوای چیکار کنی ؟ اگه برنامه -

 چیکار کنم. امروز باهاش قرار دارم.دکتر فرخی رو -

 حاال کو تا شب. عصر زودتر برگرد خونه حاضر شو. -
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نه تو برو. تو فکر من نباش. چند ماه تونستم دووم بیارم، سختیش تو همین روزهاست  -

 که اونم میگذره.

 سری تکون داد.

اوهوم. پس سعی کن فیلم ببینی، کتاب بخونی، خودتو مشغول کن که کمتر بهش  -

 فکر کنی.

 لبخند زدم.

 باشه فدات. -

 زنگ خونه رو زدن.

 از نون رو برای لقمه گرفتن برش میزد پرسید :نهال در حالی که داشت قسمتی 

 کیه ؟ -

 نمیدونم. -

 صندلیم رو کنار کشیدم و بلند شدم.

ی زیبای شاهدخت رو مثل به سمت در رفتم و از توی چشمی در نگاه کردم و چهره

 دیدم. ی باارزشی توی اون صبحِ کسل کنندههدیه

 سریع در رو باز کردم و از خوشحالی جیغ زدم :

 شاهدخت. -

 های غذا توی دستش بودن ولی با این وجود به بغلم اومد و صورتم رو بوسید.ظرف
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ای جونِ شاهدخت .چقدر دلم برات تنگ شده بود. امروز دیگه طاقت نیوردم یونس -

 گفت پاشو حاضر شو ببرمت.

 خوش اومدی قربونت برم. -

 بوسیدمش و کنار رفتم تا وارد خونه بشه.

ی من لند شده و توی قاب در منتظر دیدن مهمونِ عزیز و ناخوندهنهال از پشت میز ب

 بود.

 به محض دیدنش شاهدخت نگاهم کرد و گفتم :

 نهال همکالسیمه دوست خوبمم هست. -

 و رو کردم به نهال.

 اینم شاهدخته نهال. همونی که همیشه ازش تعریف میکردم. -

 نهال جلو اومد و به شاهدخت دست داد و گفت :

 خوشحالم که میبینمتون. مایا همیشه ازتون تعریف میکنه. -

ممنون عزیزم. هر کی به این گل دخترِ مهربون نزدیک بشه مثل خودشم مهربون و  -

 نازه.

 تری بهش زد.تعریفش از منو نهال بود و نهال لبخند گشاده

 اینا چیه آوردی شاهدخت ؟ -

 به ظرفهای توی دستش اشاره زدم و اون گفت :
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د روز پیش که بات حرف میزدم گفتی دلت واسه دستپختم تنگ شده، برات غذا چن -

 درست کردم آوردم با خودم.

 ای جونم. -

 دوباره پریدم تو بغلش و یه ماچ آبدار و محکم کاشتم روصورتش و گفتم :

 تو چقدر ماهی شاهی جونم. -

کرد که  هر سه رفتیم روی میز نشستیم و شاهدختم توی خوردن املت همراهیمون

 هوا ازش پرسیدم :بی

 هنوز خبری ازش نشده ؟ -

 نیم نگاهی به نهال کرد و آهی بیرون داد و گفت :

 یه بار فقط به یونس زنگ زد گفت حالش خوبه. -

یعنی تو این دو ماه فقط همین یه بار زنگ زده گفتم خوبم ؟ عجب آدمیه ، نگرانیه  -

 بقیه هم که اصال براش مهم نیست.

 مایا ؟ -

ها نبود. رو کردم به نهال که صدام زده کردم و اصال حواسم به نگاهداشتم خودخوری می

 بود ،نیم نگاه خجولی به شاهدخت انداخت و گفت :

 مگه قرار نبود دیگه بهش فکر نکنی، چرا دنبالشی هنوز ؟-

 شاهدخت انگار بدش اومد که سریع طرف منو گرفت و گفت :
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ن ، با هم زندگی کردن مگه و دوست داشتفتشون همخب دوسش داره نهال جان. ج -

به این راحتی فراموششون میشه ؟معلوم نیست چیشد که بعد اون لجبازیا اینجوری از 

هم جدا شدن، اون بیچاره هم بعد طالقِ مایا نه اومده عمارت، نه میره شرکتش، معلوم 

 نیست کجاست. تو این مدت فقط حرصِ جفتشونو خوردم.

ر بود که اگه میذاشتی صدتا فحشم به مامانم میداد که باعث شده زندگی انقدر دلش پ

 کرد و چیزی نگفت.داری میما ویرون بشه، ولی بخاطر من خویشتن

 نهال ولی مطمئن جواب داد :

فیاض مریض بوده شاهدخت جون، بهتر بود اول میرفت درمان میکرد بعد میومد  -

 سراغ مایا.

نبود ، میخواست بخاطر نفرتش از مامانم منو عذابم بده از اول که برنامش زندگی  -

 ی محکمی هم پشت تصمیمیمش نداشت.،هیچ ایده

 ای باال دادم و گفتم :هردو که نگاهم کردن ،شونه

در اینکه دوسش داشتم شکی نیست و در اینکه زندگیم با فیاض تموم شده هم شکی  -

دخت میگفت فیاض آدم مهربونیه ولی نیست، اما نمیتونم نگرانش نباشم، یه زمانی شاه

چه جور آدمیه یه به حرفش خندیدم که اینطور نیست ، االن هر کی ازم بپرسه اون

کلمه میگم خیلی مهربونه، اینو زمانی فهمیدم که خودش اومد خونه و بهم گفت بهتره 

 یه فکری به حال آرامشمون کنیم و طالق گرفتنو بهترین نتیجه میدونست.

م اومده بود. اون روز، همون روزی که از خواب بیدار شدم و اونو توی اتاق دوباره یاد

 جلوی پنجره دیدم.
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م رو از رحمم بیرون بعد از چند روز و عمل جراحی سختی که داشتم تا جنین مرده

 بکشن، اومده بود تا باهام حرف بزنه.

 تکیه دادم. در سکوت عمیقی آروم جابجا شدم تا به شکمم فشار نیاد و به تاج تخت

 چه عجب اومدی. -

شق و اتو کشیده ایستاده بود. انگار نه انگار ماهرو رو از دست داده بودیم. بنظر نمیومد 

ی من از این موضوع ناراحت باشه. اما وقتی برگشت و به صورتم نگاه کرد ، به اندازه

 فهمیدم حتی یکصدم از ناراحتی اون رو من ندارم.

 هاش آسمون سیاهی از غم بودن.پوشیده بود و چشم روریشش نامرتب شده صورتش 

 ای گفت :گرفتههاش رو بطرفم برداشت و کنار تختم ایستاد و با صدای خسقدم

 حالت خوبه ؟ -

بغض کردم. توقع نداشتم حالم رو بپرسه یا وضعیتم براش مهم باشه، اونم بعد از 

 بود. وضعیت اسفناک این چند روز که اصال سراغی ازم نگرفته

 نه زیاد. -

دلم نیومد ماهرو رو تو شیکمت تیکه تیکه کنن، واسه همین گفتم سزارینت کنن،  -

 متاسفم. میدونم خیلی درد کشیدی.

 نگاهم خیره به صورتش بود و اشکی از چشمم چکید و گفتم :

منم متاسفم. خیلی متاسفم که بخاطر رفتار زشتِ مامانم یکی دیگه از عزیزاتو از  -

 دی.دست دا

 آهی کشید و تنها واکنشش کشیدن کفِ دستاش توی صورتش بود.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

906 
 

حق با توعه. اون بازی یکی دیگه از عزیزامو گرفت. همش دارم به این فکر میکنم  -

کردم، کاش به تو انس کاش هیچوقت سراغش نمیرفتم، کاش با تو ازدواج نمی

امانتیه من خو میگرفتی به نمیگرفتم تا حامله بشی و یا تو اون وضعیتی که تو داشتی با 

عنوان یه هدیه برای خوشحال کردنت مادرتو از زندان آزاد نمیکردم تا زندگیمونو بهم 

و بریزه. جبران کردن این اشتباهات کار سختیه، اما همش میگم کاش میتونستم زمان

برگردونم به عقب و تنها یه فرصت داشتم اونوقت تنها تصمیمی که میگرفتم این بود، 

چوقت اجازه نمیدادم با آزاد شدنِ مادرت پاش به زندگیمون باز بشه که هم تورو از هی

 دست بدم هم ماهرو رو.

 منو ؟ -

کردم که بقدری شوکه شدم که نتونستم حرفش رو هضم کنم و یکه خورده نگاهش می

 آروم گفت :

ی از اومدم بهت بگم من هیچ قدرتی ندارم که با شیطان بجنگم. من نمیتونم زندگ -

م رو دوباره جمع و جور کنم. جنگیدن با مامانت کار سختیه مایا. شاید اگه دست رفته

اون روز تو لجبازی نمیکردی و میومدی باهام تا مامانتو تو زندان بندازم همه چی بین 

 کرد، اما تو نشون دادی مامامتو به منو ماهرو ترجیح میدی.منو تو تغییر می

 نه. -

 :جلوتر کشیدم و با گریه گفتم جیغ زدم و خودم رو

نه ، به مرگِ خودم اینطور نیست. منم ماهرو رو دوست داشتم فیاض. به جونِ خودم  -

ی اون منو آروم نمیکرد، با هیچکس به جز خودش درد و دل به اندازه هیچکس

قرار نبودم، منو متهم نکن به ی اون بیکردم، واسه دیدن هیچکس به اندازهنمی
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م بودم فیاض، براش یه عالمه عروسک و کاردستی درست منم عاشق بچه مهری،بی

ت بیرون کردی ازم یادگاری داشته باشه، براش شعر کردم که اگه یه روز منو از خونه

میخوندم، باهاش حرف میزدم، بهش میگفتم بیاد تا تو به عشق اونم که شده بری 

 .درمانتو انجام بدی و زندگیمون یه رنگ بهتر بگیره

 تر شد و با لحن محکمی گفت :فکس سفت

ی ماهرو بهت نیاز هیچوقت قرار نبود از خودمو ماهرو جدات کنم. منم به اندازه -

 داشتم، به آرامشی که ازت میگرفتم و به زندگی که بهم داده بودی، ولی حاال...

ن گرفتم و جلوتر رفتم. نگاهش سخت شده بود. چنگ زدم به شلوارش، مثل همو حناق

 روزی که میخواست ببرتم دادگاه تا مامانمو به زندان بندازم.

 از باال نگاهش رو توی چشمای خیسم ثابت کرد و فکش به سختی تکون خورد.

 چی تو سرته فیاض ؟ -

 .باید طالق بگیریم مایا. این به نفع هردومونه -

 تو اینجوری فکر میکنی ؟ -

 هیج واکنشی نشون نداد، فقط آروم گفت :

از اینکه توی این مدت اینقدر عذابت دادم متاسفم .نباید از همون اول پای تورو وارد  -

دشمنی خودمو مامانت می کردم. کارم خیلی ناشیانه بود، چون نشون دادم با پریوش 

هیچ فرقی ندارم و خدا با رفتن ماهرو درد بدتری بهم داده تا به عمق این قضیه پی 

 ببرم.
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ارش بند کردم و کمی کمرم رو باالتر کشیدم تا به چشماش اون دستم رو هم به شلو

 نفود بیشتری داشته باشم.

درد توی لگنمم و زیر شکمم پیچید ، لب گزیدم ولی بهش اعتنا کردم. فیاض اما متوجه 

 شد که دستاش رو زیر بغالم گذاشت و گفت :

 ست، اذیت میشی.بشین مایا، عملت تازه -

 با بغض گفتم :

 حرف بزن، واقعا تصمیمتو گرفتی که طالقم بدی ؟اول باهام  -

 : نگاهش رو از چشمام گرفت. تکونش دادم و گفتم

 مون مقصر میدونی ؟از منم مثل مامانم متنفر شدی ؟ تو هم منو تو سقط بچه -

 اینبار نگاهم کرد و محکم گفت :

که باعث این  نه. من تورو مقصر نمیدونم. فقط اشتباهات خودمو مامانتو مقصر میدونم -

 اتفاقات شد.

 پس چرا میخوای طالقم بدی ؟ -

کرد. نگاهش هیچ حسی نداشت جوابم نداد، مکث کرده بود و با دقت به چشمام نگاه می

 ، انگار کسی با یه بیلچه تمام احساسات خاکِ چشماش رو بیرون ریخته بود.

 لب باز کرد و با سوالش غافلگیرم کرد.

 ؟تو نمیخوای طالقت بدم  -
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ها بود که به سکوتم رو به معنای این برداشت کرد که موافق نیستم ولی بودم، مدت

 کردم.ی طالق فکر میگزینه

ای که باعث شد از این فکر بیرون بیام و به زندگی با فیاض فکر کنم وجودِ تنها انگیزه

 ماهرو بود ،اما با نبود ماهرو دیگه امکان ادامه دادن وجود نداره.

بیه دیو و دلبر بودیم و شاید توی این مدت زندگی به هم عالقمند شده ما شاید ش

ایه که نمیتونه با بار منفی خوردهبودیم ولی سرنوشتی کنار هم نداشتیم. فیاض مردِ زخم

 که از مامانم به زندگیش رسیده ، بدون اینکه به من آزاری برسونه کنار من زندگی کنه.

م گذاشت و بون آورد در حالیکه انگشتش رو زیر چونهتر به زسوالش رو دوباره و آروم

 م رو به نرمی نوازش میکرد.چونه

 تو نمیخوای ازم جدا بشی مایا ؟ - 

تر از زمانی که گرفتم، حتی سختترین تصمیمی که باید میسخت بود، سخت

 میخواستم بهش بله بدم.

 : گفتم با اشکی که از چشمم چکید، سرم رو آروم باال و پایین کردم و

 میخوام. -

م ثابت موندن. حرکت روی چونهم قطع شد. انگشتاش بینوازش دستش روی چونه

چشمام رد باز کردم و با دو مردمک به گِل نشسته رو به رو شدم. آوارِ نگاهش به منم 

 : سرایت کرد که با اشک و بغض گفتم

 فکر کنم این بهترین تصمیمیه که گرفتی. -
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دستش رو عقب کشید. جای دستش روی پوستم میسوخت و دلم  سرش رو تکون داد و

میخواست مجددا دستش رو روی صورتم بذاره و در حینی که داره نوازشم میکنه من 

 دستش رو بوسه بارون کنم.

 تر و سریع بهم پشت کرد و دوباره کنار پنجره ایستاد و گفت :عقب رفت، عقب

ای مامانت کینه داشتم که حتی مهریهعقد ما خیلی مزخرف بود، چون اونقدر از  -

ی کافی بهت پول میدم تا هیچوقت کمبودی تو بنامت نزدم، ولی بعد طالق به اندازه

، ولی دلم نمیخواد تو این خونه زندگیت نداشته باشی. این خونه رو بنام خودت زدم

ت نکن باشی تا خاطرات گذشته بیان تو ذهنت. مادرتو ازت دور میکنم ، ایندفعه مخالف

،چون خودتم میدونی اون نه تنها خیرش بهت نمیرسه بلکه پر از شره برات. واسه 

ی دیگه بخر ، یه جای مطمئن و آروم. تو دختر موفقی هستی و بلند خودت یه خونه

هایی زیادی تو زندگیت داری، شانس واسه بدست آوردن همشون بهت رو میکنه پروازی

 به چیزهایی که میخواستی برسی. فقط به آینده و زندگیت فکر کن تا

ترین ش رو کمی کج کرد و بهم چشم دوخت. لبخندی ریزی زد و از نظر من تلخشونه

 ها دیده بودم.لبخند فیاض بود که توی تمام این ماه

شبیه  هیچوقت ازت متنفر نبودم مایا. حتی زمانی که باهات عقد کردم و بهت میگفتم-

 ی کوچولوعه که خیلی خیلی مهربونه.درونت یه فرشته. تو فقط شبیهشی ولی پریوشی

 هام پیشی گرفتن و آروم گفت :اشک

 بخاطر کارهایی که باهات کردم منو میبخشی ؟ -
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ی تلخ نگاهم رو پایین انداختم و تنها اشک ریختم، اشک ریختم و ناموفق از این مکالمه

های بغضی که از اون گریه فیاض دور شد ، دورتر شد و کامال از دیدم محو شد و من با

 بعد رفتنش به سراغم اومد از هپروتِ اون خیاالت و اون خاطره بیرون اومدم.

ای بود که فیاض جلوی قاضی ترین تراژدی زندگیم سقط ماهرو نبود بلکه لحظهتلخ

 گفت :

 ما با هم توافق کردیم. میخوایم جدا بشیم. -

 قاضی پرسید :

 چرا ؟ -

 محکمی هم گفت : محکمش به قاضی بود به همون فیاض در حالیکه نگاه

 رو دوست نداریم.چون همدیگه -

میگم نظرتون چیه حاال که این آقا فیاضتون نیست ما بریم مسافرت یه چند روزی  -

 خوش بگذرونیم تا مایا هم از این فکرها بیرون بیاد؟

 م :م رو باال دادم و گفتحوصله شونهبا صدای نهال بخودم اومدم و بی

موقع امتحاناته من پاشم کدوم گوری برم ؟ خودتم که با منی، باید به امتحانا فکر  -

 کنیم نه گشت و گذار.

مون امتحانا که تا سه هفته دیگه شروع میشه ما میتونیم یه سه چهار روز بین فرجه -

 بریم سفرو برگردیم. شما چی میگی شاهدخت جون؟

 ت :شاهدختم با موافقت از حرفِ نهال گف

 پیشنهاد خوبیه، فقط باید مایا پایه بشه. -
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 فیاض چی پس ؟ -

 شاهدخت موهای تقریبا کوتاهش رو پشت گوشش زد و گفت :

 و میخواد.. فقط یونساون با مسافرتای من کاری نداره -

و نذاره بیاد فقط سه تایی میریم؟ اونوقت مامانم اجازه نمیده که خب اگه یونس -

 بیام.تنهایی با شما 

ای به نهال منظورش این بود که یه مرد همراهمون باشه و شاهدخت با لب و لوچه

 واکنش نشون داد. "ی معروفشچه میدونم واهلل"منظور 

 من گفتم :

و برام بپا بذاره ، فکر فیاض که فعال نیست. منم که دیگه زنشم نیستم که بخواد یونس -

اهدخت میتونه بهش بگه اگه راضیه اونم نکنم با اومدن یونس مشکلی داشته باشه، ش

 بیاد همراهمون.

 نهال سریع بشکن زد و با ذوق گفت :

 تو االن موافقتتو اعالم کردی، حرفتو پس بگیری میزنم تو دهنت مایا. -

 با خنده سرم رو تکون دادم و تسلیم گونه دستام رو باال گرفتم و گفتم :

 باشه من تسلیم. -

* 

فرخی حاضر شدم. توی رستوران بزرگی که از قبل رزرو کرده  عصر سر قرارم با دکتر

 بود در انتظار اومدنم نشسته بود.
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به میزش نزدیک شدم و سالم کردم و نشستم. انگار زمان زیادی رو منتظرم بوده در 

 حالیکه اصال دیر نکرده بودم.

زندگیم اصال های تلخِ شاممون رو سفارش دادیم، شامی که در البه الی گفتنِ واقعیت

 ها رو برای استاد مرور کنم.بهم نچسبید و دوباره مجبور شدم اون واقعیت

ابراز تاسف کرد و اینکه اصال فکر نمیکرد اون فیاضی که مصرانه برای داشتنم حکومت 

 .ی طالق رو امضا کنه و با سردی از دادگاه خارج بشهمیکرد به این راحتی برگه

 خند یا یه جمله.حتی بدون یه نگاه یا یه لب

هاش رو ی هم از رستوران بیرون اومدیم. استاد دستبعد از شام هر دو شونه به شونه

 های منسجمی کنارم راه میرفت. پرسید :توی جیب شلوارش فرو برده بود و با قدم

از وقتی حرفاتو شنیدم همش به این فکر میکنم پشت کارِ فیاض چه منظوری بوده ؟  -

تر میشه و ممکنه بهت آسیب کرده چون میدونسته تو بیماریش غرق اینکه تورو آزاد

 ی مامانت متنفرشده ؟بزنه یا از تو هم به اندازه

 بهم گفت ازم متنفر نیست. حتی گفت برای سقط ماهرو منو مقصر نمیدونه. -

 مردها حرفای واقعیشون رو جار نمیزنن مایاجان. -

 یعنی بهم دروغ گفته؟ -

 منم ایستادم که گفت : مقابلم ایستاد و

ممکنه اون حس دوست داشتنی که از تو داشته جاشو به نفرت تغییر داده که به این  -

 راحتی طالقت داده وگرنه هیچوقت اینکارو نمیکرد.

 ی پنهانی زل زدم بهش که ادامه داد :با غصه
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 گرفته. ای که از روزی نفرتشاین نبودِ یهوییشم برمیگرده به همین تصمیم عجوالنه -

نمیخوان  ها بخاطر دوست داشتنشون از معشقشون جدا میشن چونولی بعضی آدم -

 بهش آسیبی بزنن.

 لبخندی زد.

 پس تو فکر میکنی به این دلیل ازت جدا شده ؟ -

 گیرش فرار کردم و گفتم :ناگزیر از نگاه مچ

رده این موضوع بخدا دیگه هیچی نمیدونم. فیاض تو هر شرایطی غافلگیرم ک نمیدونم. -

 طالقم برمیگرده به همین اخالقش.

 به دنبالم آروم حرکت کرد و گفت :

 امیدوارم تو این مدت به خودش بیاد و یه تصمیم عاقالنه برای سالمتیش بگیره. -

 .منم نگران همینم و مثل شما امیدوارم که این اتفاق بیفته -

شین دکتر پارک شده بود ، تر از مابه پارکینگ رسیدیم. ماشینِ من کمی پایین

 ی بغل راننده افتاد و گفت :میخواستم باهاش خداحافظی کنم که چشمش به آینه

 ؟ گندش بزنن اینو کی از جا کنده -

ش به طرفش رفت و آینه رو که روی کاپوت قرار داشت برداشت و براندازش کرد. چهره

 در هم رفت و گفت :

 نمیدونم کدوم روانی اینکارو کرده. -

 چشمم به خط بزرگی که روی ماشین چندصد میلیونیش بود افتاد و گفتم :
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 یه چیز بدترم هست. -

عمیق و بزرگ اشاره کردم. یهو چشماشو درشت کرد و با  نگاهم کرد و به اون خط

 تعجب گفت :

کی جرات کرده همچین کاری بکنه ؟ خدا لعنتش کنه، ارزش ماشینمو آورده پایین.  -

 فرهنگ پیدا میشه که رو ماشین بقیه خط بندازن ؟مای چیپ و بیهنوز از این آد

فرهنگه که از روی حسادت دلم میخواست تالقی کنم که واقعا کار یه آدمِ چیپ و بی

اینکارو کرده اما دلم میگفت این حسادت بخاطر اقتصاد و شرایط مالی نیست، این 

 استاد منظور خاصی داشته. حسادت کارِ یه آدم عاشقه که فکر میکنه شام خوردنم با

 نگاه کردم. هوا قلبم شور گرفت و به دورو اطرافمبی

هیچ رد و نشونی ازش نبود ، هیچی ولی من دلم رو خوش کرده بودم، حتی به دروغ و 

 تظاهر تا امیدوار بشه این کار، کارِ فیاضه.

* 

شاهدختم توی زمان سفر رفتنمون فرا رسید منو نهال توی یه ماشین بودیم و یونس و 

 ماشین خودشون. نهال یه شور و شوقی داشت که انگار داشتیم میرفتیم مالزی.

ش که همراه با موزیک شادی که خودش توی ماشین گذاشته بود و به حرکات بامزه

 م میگرفت و بلند بلند میخندیدم.میرقصید خنده

 دستم رو گرفت و با شادی خاصی گفت :

 یکم با من برقص. -

 نهال.نمیشه  -
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 نگفتم قر بده حاال، فقط یکم دستتو تکون بده. -

 عه. دارم رانندگی میکنم. -

 خب بکن. یه ذره خودتو هم تکون بده. -

میترسم نهال جان، برو کنار من بعد مدتها دارم رانندگی میکنم، خیلی بهم اعتماد  -

 نکن، برو اونور یه وقت کار دست خودمون ندم.

 غش غش خندید و گفت : -

 بعد عمری اومدم مسافرت نکشیمون صلوات. -

ولی دستمو ول نکرد و اونو همراه با دست خودش تکون میداد. جاده شلوغ بود. داشتیم 

میرفتیم گیالن. ظاهرا فیاض اونجا حسابی ویال داشته و یونس داشت مارو میبرد به 

 یکی از ویالهای فیاض.

بیاد که بریم مسافرت چه  دلم میخواست وقتی یونس بهش میگفت قراره همراه ما

واکنشی نشون داده ؟ یا اصال به گوشش رسیده که من برای خالص شدن از فکر و 

 خیاالت خودش تصمیم گرفتم همراه دوستام به این سفر برم ؟

در حینی که نهال دستم رو تکون میداد یهو یه ماشین سنگین از سمت راستم سبقت 

ای از سمت چپم سبقت گرفت و شین دیگهگرفت. خیلی به ماشینمون نزدیک بود. ما

 من بین دو ماشین گیر افتادم.

 از وضعیت خوفناکی که پیش اومد سریع به نهال تشر زدم :

 ول کن دستمو نهال. -
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اونم به بحرانی بودن اوضاع پی برد که دستم رو رها کرد و صدای پخش صوتی ماشین 

 آورد. رو پایین

چپ و راستم خالص کنم جونم هزار بار باال  بقتکمی دستپاچه شدم تا خودم رو از س

 اومد.

 ماشین رو کنار جاده کشیدم و توقف کردم.

ماشین یونس هم جلومون توقف کرد و خودش سریع از ماشین پیاده شد و اومد توی 

 ی قسمت نهال.پنجره

 سرش رو خم کرد و گفت :

 حواستون کجاست ؟ نزدیک بود تصادف کنین. -

های قلبم انقدر تند کردم. نفسم هنوز سر جاش نیومده بود و تپش با پریشونی نگاهش

 بودن که نمیتونستم حرف بزنم.

 نهال جواب داد :

 تقصیر منه، بهش گفتم برقصیم حواسش پرت شد. -

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم :

 حواسم پرت نشد اون عوضی از راست سبقت گرفت گیجم کرد. -

عینک آفتابی روی چشماش ولی میتونستم اخم و  نگاه کردم به یونس و با وجود

 پروا جلوی من گفت :نگاهش رو به نهال ببینم و بعدم بی

 تو هم سنگین بشین سرجات تا برسیم بعد هر چقدر خواستی تو ویال برقص. -
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 تو پرِنهال خورد که با جدیت گفت :

از نظر شما یعنی چی سنگین بشینم ؟ مگه دارم چیکار میکنم ؟ یکم شادی و رقص  -

 مردها ایراد داره ؟

 یونس گفت :

کردی نزدیک بود بین ماشینای نه ایراد نداره، فقط داشتی حواسِ مایارو پرت می -

 دیگه له شین.

از وقتی از فیاض طالق گرفته بودم دیگه بهم نمیگفت خانم و یکی دوباری که پریوش 

کرد ولی مایا اهام رفتار میتر برو رسوند خونه پیشم و باهاش برخورد داشتم صمیمانه

هام رو تحریک کرد که از سرم بیان باال. از کِی اینقدر راحت شده گفتنِ یهوییش شاخ

 که بهم میگه مایا ؟!

 نهال رو ترش کرد و دست به سینه شد و گفت :

ما خودمون بلدیم چیکار کنیم که له نشیم. میخوای بگی فقط شما بلدین رانندگی  -

ارمون نیست. بفرما یه مسافرت خواستیم بیایم پند و نصیحتاشون کنین و ما چیزی ب

و بپوش، شروع شد، بشین سرجات، شیطونی نکن، موهاتو بکن داخل، این لباس

 اینجوری نخند، سرو صدا نکن...

 یونس آروم صداش زد :

 !! نهال -

 ی هر دوشون نگاه کردم.ابروهام رو باال دادم و به مناظره
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بین هردوشون هست، واال واسه دیدار اول اونم اینقدر صمیمانه  حس میکنم یه چیزی

 برانگیزه.حرف زدن یکم شک

 .نهال با غیظ نگاهش کرد، نه خیر، مطمئن شدم یه چیزی بینشونه

 کردن انگار وجود منو به کل فراموش کرده بودن.یه جوری رفتار می

متوجه نگاه خیره و یونس دستش رو به سمت صورت نهال دراز کرد اما یک آن 

 مشکوک من شد و سریع دستش رو عقب کشید و نفسش رو بیرون داد و گفت :

آروم برونید. منم پشت سرتونم. جاده شلوغه. هر جا خسته شدین وایستین. عجله که  -

 نداریم ،داریم خوش میگذرونیم. قرار نیست بریم جایی رو فتح کنیم.

 ها تذکر میدی.یونس خان که داری مثل بچهدست و پا نیستیم ما اینقدرها هم بی -

ی نهال رد لبخند روی لبهای غرهابروهام بیشتر باال رفتن. خصوصا وقتی از زهرِ چشم

یونس افتاد. یه جورایی اخالق و رفتارش شبیه فیاض بود، اینقدری که با فیاض گشته 

 مثل خودش خشک و عصا قورت داده شده.

اصله گرفت و رو به من با همون صدای زمخت سری تکون داد و از قاب پنجره ف

 همیشگیش گفت :

 برو یا علی. فقط حواستون باشه. -

ی سرک ماشین رو روشن کردم و تک بوقی برای شاهدخت زدم که همش از پنجره

 میکشید تا مارو ببینه و خیالش راحت بشه که مشکلی نبوده.

نگفتن ؟ چرا الاقل نهال چیزی  ان ؟ چرا هیچوقت بهماین دو تا مارمولک از کِی با هم

 نگفت ؟
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 م چه شکلی بود که گفت :با حرص نگاهش کردم، نمیدونم قیافه

 اگه قبال بهت میگفتم تو هیچوقت نمیذاشتی که بهت نزدیک بشم. -

پایین کردم  این همه وقت ازم پنهون کردن ؟ اصال باورم نمیشه ! سرم رو با حرص باال و

 شدن.و دستام دور فرمون فشرده 

 هاست.پس این جریان مال گذشته -

 خب آره ولی من... -

 محکم زدم توی بازوش و غریدم :

پس تو اون موقعا که من میومدم باهات دردودل میکردم از همه چی خبر داشتی. کل  -

 خبرارو اول از یونس میشنیدی بعد از خودم.

باهام دردودل  نه بخدا، یونس هیچوقت در موردت بهم نگفت. تازه تو هر موقع -

میکردی بعدش با یونس دعوا میکردم که چرا اون به من نگفته، میگفت دعواهای شماها 

به ما ربطی ندارن، منم به یه عنوان دوست باید کنارت باشم و هر کاری از دستم بر 

 میاد برات انجام بدم.

بازوش. که کف سرم داغ شده بود و انگار دود از سرم بلند میشد. دوباره محکم زدم توی 

 جیغ زد :

و از دست میدی یه بالیی سرمون مایا چته ؟ دیوونه شدی ؟ االن باز کنترل ماشین -

 میاد ها.

 به جهنم. اصال من چرا پاشدم اومدم مسافرت با یه مشت دروغگو ؟ -
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و ی یونسعه. دروغ چیه بابا. با هم دوست بودیم به تو نگفتیم. اصال به من چه برو یقه -

 .گفت بهت نگم. چون میری به مامانش میگی بگیر اون

ی دیگه بهش بزنم خودشو کشید جلو و زد با تغیر نگاهش کردم و تا خواستم یه ضربه

 زیر خنده.

 بابا اگه میخواستیم هنوزم ازت پنهان کنیم که االن رو نمیکردیم. -

خواستی تو بعد پنج ماه که از اون عمارت اومدم بیرون بازم بهم نگفتی. که چی ؟ می -

هم راپورت چیه فیاض باشی ؟ که آب میخورم بری بهش گزارش بدی ؟ واقعا که، واقعا 

 که نهال، تموم این مدت خر تشریف داشتم.

 عه، بالنسبت. -

با حرص زل زدم بهش. ماشینی از پشت سر بوق زد ، توی آینه نگاه کردم دیدم ماشینِ 

دادم که عالمت داد برم. خب دارم  تکون "چیه"یونسه، دستم رو از بیرون به معنی 

میرم اوسکول. چقدر مارموزِ این بشر ؟ تمام آدمای اون عمارت از دم مرموز تشریف 

 داشتن، اون از فیاض، اینم از پسردایی شلفتش.

خندید. ازش دلگیر بودم و حس دوباره نگاه کردم به نهال که با نیش باز داشت می

ه اون دوست دختر یونس بوده و تا االن هر قدمی میکردم کاله گشادی سرم رفته. اینک

 که بر میداشتم به یونس و بعد از اون به فیاض گزارش داده میشد.

با دلخوری و قهر و کین روم رو گرفتم. دیگه از این سفر لذتی نمیبردم. قطعا نمیبردم. 

تمام مدتی که باهاش همکالسی بودم از درک و شعور باالش حرف میزدم در حالیکه 

نمیدونستم اون دوست دختر یونسه که با نقشه بهم نزدیک شده و تمام جزئیات 

 گراست.کردم یونس همجنسزندگیم رو میدونه. هه. بعد فکر می
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ای بود که در مورد فیاض داشتم اما به موقعش چنان اینم مثل همون خیاالت مسخره

 گیره.یدسته بیلی برام رو کرد که هنوزم یادش میفتم تمام بدنم درد م

روم چشم دوختم و حرفی نمیزدم که نهال یه لیوان چای گرفت و اونو بهبا حرص به رو

 روی کنسول کنارم جا داد و گفت :

من مخبرِ فیاض و یونس نبودم مایا. منو یونس فقط دوست بودیم بدون اینکه در  -

 مورد زندگی شما قصد فضولی داشته باشیم.

 داد : نگاهش نکردم. آهی کشید و ادامه

ما دو ساله باهمیم. قبل از اینکه بیای عمارت و زنِ فیاض بشی. تصمیم داریم با همم  -

 ازدواج کنیم ولی این موضوع رو به خاطر درس من سر بسته نگه داشته.

ی چشم نگاهش کردم و ریشخندی زدم. با پشت دستش آروم به بازوم زد و از گوشه

 گفت :

ک نشدم، ببین یونس ازت تعریف میکرد گفت هم بخدا من واسه چغولی بهت نزدی -

ی منی، تو همون دانشگاهی که من درس میخونم ، به میلِ خودم بهت نزدیک رشته

شدم چون ازت خوشم اومده بود میخواستم باهمدیگه دوست باشیم، تو هم دختر 

 توداری بودی ولی الزم بود با یکی حرف بزنی تا کمی سبک بشی.

 ز دوستیت با یونس بهم نگفتی ؟واسه همینم چیزی ا -

خب اگه میگفتم ممکن بود تو باهام ادامه ندی، یا شایدم دیدگاهت به دوستیمون  -

 کرد.تغییر می

حرصی پوزخندی زدم و لیوان چایی رو برداشتم و قلوپی ازش خوردم و سعی کردم 

رو عذاب  ان جز اینکه دارم خودمحرفی نزنم. خب مثال که چی حاال فهمیدم اونا با هم
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مونم که میدم چیه اونا به من مربوط میشه ؟ تهش که منو فیاض از هم جدا شدیم، بچه

 و عوض میکنه ؟این وسط از بین رفت حاال دلخوری من از این دو نفر چی

 

رسیدیم به ویال، توی مسیر نهال همش باهام حرف میزد تا دلخوریم رو رفع و رجوع 

هیچی از حرفاش رو نفهمیدم و فقط به یه چیز  کنه، ولی چنان دپرس شده بودم که

ی شاهدخت باالخره تموم شد و عروسش رو پیدا کرده ولی فکر میکردم که دغدغه

 کردم.جالبه که به جای خوشحال بودن تمام اینهارو با ریشخند توی ذهنم تالقی می

د روزمون ها یونس تصمیم گرفت بره تا برای موندنم چنبعد از حمل وسایلمون توی اتاق

خریدهای الزم خوراکی رو انجام بده. بالفاصله نهال هم داوطلب شد همراهیش کنه و 

 به جفتشون چشم دوختم. من با حرص و چشم غره

ی تازه دم ها که رفتن شاهدخت شروع کرد به مرتب کردن آشپزخونه تا یه قهوهبچه

 درست کنه.

گ و قشنگی بود. یه تراس خیلی ها. ویالی بزربا خستگی نشستم روی یکی از کاناپه

 بزرگم داشت که میز و تخت و بساط قلیون و باربیکیو هم اونجا به راه بود.

زدم یونس امشب به افتخار نهال جونش یه کباب مشتی بهمون بده و از حاال حدس می

 دلم برای خوردنش مالش رفت.

 میگم مایا این دختره نهال رو چند وقته میشناسی ؟ -

دنبال آمارش از من نباش برو از پسرت بپرس که از قبل انتخابش کرده، تو  خواستم بگم

 هم واسه عروس یافتن زحمت نکش که بزودی عروست میشه.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

924 
 

ی بزرگ انداختم که شاهدخت وسط وسایل شیک و نیم نگاهی به سمت آشپزخونه

 کابینتاش که به رنگ سفید بودن ایستاده بود.

 تا چای هم درست کنه.کرد داشت زیر کتری رو روشن می

 ها گفتم :از لجِ بچه

 زیاد نمیشناسمش چطور ؟ -

 لبخند شیطونی زد و به گردنش قر و پیچی داد که من تهش رو خوندم.

ازش خوشم اومده، دختر خوب و پر انرژیه. همش حس خوب میده به آدم، االنم که با  -

 .نم و ببوسمشیونس رفت بیرون انقدر ذوق مرگ شدم که دلم میخواست بغلش ک

 چرا ؟ چون با پسرِ تخست رفته بیرون ؟ -

 با خنده تایید کرد.

 زبون بتونه از پسِ پسرِ خشکِ من بربیاد.فکر کنم همین فنچولِ خوش -

 زیر لب گفتم :

 ای و مرموز.خبر نداری براومده چقدرم حرفه -

 چیزی گفتی ؟ نشنیدم. -

 حال و کسلم که انگار از مجلس ختم میام.نه. من پاشم برم یه دوش بگیرم. انقدر بی -

 خندید و گفت :

ها میرفتم ببینم چی میگن به باشه، منم چای و قهوه دم میکنم تا بیای. کاش با بچه -

 هم، یونس یه موقع چیزی نگه بهش ناراحتش کنه.
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 به سمت اتاقم رفتم و گفتم :

 خطن.نمیگه نگران نباش، اونا خودشون هفت -

ای هر روزم به نیم ساعت طول کشید. نه اینکه کار خاصی داشته قیقهدوش گرفتن ده د

 کردم.باشم،فقط زیر دوش ایستاده بودم و فکر می

سرم پر از هوا بود و نیاز داشتم یه جوری خودم رو تخلیه کنم. انگار وجودم لبریز از 

ستخونی بغضِ ناشکستنی بود که نه اشکم میمومد نه میتونستم بغضم رو فرو بدم. مثل ا

 که توی گیر کرده و نه باال میاد نه فرو میره.

ی خودم و فیاض رو روی داریه ریختم و اینکه بعد از اون چطوری با نهال زیرو بم رابطه

 دوست شدم و اجازه دادم سر از اسرار زندگیم در بیاره.

کردم نهال هم عالوه بر یونس میدونه فیاض کجاست یا داره چیکار میکنه حس می

هام یه جوری باهام حرف میزنه که بتونه آرومم کنه و فکرم همیشه توی دردودل چون

رو از هرچیزی که مربوط به فیاض و زندگیمه دور نگه داره، ولی دلِ المصبم مگه 

 میذاشت فکر نکنم.

تمرکز و حواسم هنوز توی عمارتِ اون بود و جسمم توی این ویالی بزرگی که باز هم 

 متعلق به خودش بود.

م به مهربونیشون اما نمیتونن حتی من اینجا کنار افرادی هستم که با وجود عالقه

 داشتنیم کم کنن.بخشی از دلتنگیم رو برای هیوالی دوست

 آخ ، هیوالی مهربونم.

 

* 
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های حیاط ویال نشسته بودن از خواب بیدار ها که روی درختصبح با سرو صدای پرنده

ی آقاجونم مینداخت. آخ نو یاد گرگان و خونهشدم. این حس و حال بیدار شدن م

آقاجون، دلم ازشون چرکین شده که حتی با وجود آزاد شدنم از زندانِ فیاض و داشتن 

 گوشی باز هم دست و دلم نمیرفت که بهشون زنگ بزنم یا یه سر به دیدنشون برم.

دشون دور شون بودم، نباید منو اینجوری از خومامان هر چقدر بد باشه، من که نوه

 کس و کار بمونم.میکردن که بی

گاهی از این تنهایی و خال به جایی میرسم که زندانِ فیاض رو به هر چیزی ترجیح 

 میدم که از همونم رونده شدم.

پتو رو کنار زدم. چه تخت راحتی هم داشتم. چه بند و بساطی اینجا به پا کرده، چه 

داره که هر چی خرج میکنه تمومی دکوری، چه وسایل شیکی، من موندم چقدر پول 

 ندارن.

ی پنجره رو کنار زدم تا نسیم خنک صبحگاهی بیاد توی از روی تخت بلند شدم و پرده

 اتاق و اکسیژن و انرژی بیشتری بهم بده.

نفس عمیقی کشیدم و همونجا جلوی پنجره کش و قوسی به بدنم دادم که حس کردم 

 صدای پچ پچ میاد.

ها به تراس بزرگ ویال دید داشت ولی تراسش اونقدر بزرگ بود که ی تمام اتاقپنجره

های عاشقی که اینجا میان میتونستن یه قسمتی ازش پنهان بشن و به بلبل

 شون بشم.هاشون بپردارن بدون اینکه کسی متوجهعاشقانه
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ی نهال رو دیدم که . سرم رو کمی جلو کشیدم و قسمتی از تنهبعععععله. همینطوره

صندلی نشسته و هیکلی غولی یونس دربرش گرفته و دستاش رو پشت کمرش روی 

 گذاشته بود.

 خندید.داشتن ریز ریز با هم حرف میزدن و نهال به همون آرومی می

شون حرصم گرفت، شاید هم حسادت بود و شاید اگه از اول در جریان دوستی و رابطه

بعد از این همه مدت برداشتن بودم خیلی بهتر میتونستم باهاشون کنار بیام، ولی 

نقابشون نه تنها خوشحالم نکرده بلکه اونقدر ازشون دلخورم که اگه راه داشت از این 

 کردم.سفر انصراف میدادم و برمیگشتم و خودم رو توی آپارتمان کوچیکم حبس می

ی نهال کمی بلند شد، سرم رو از پنجره جلوتر بردم و شنیدم که یونس صدای خنده

 هش گوشزد کرد :آروم ب

 تر یه وقت مامانم و مایا میشنون.هیش آروم -

 نهال هم سرخوشانه و شیدا گفت :

اونا هنوز خوابن. مایا دیشب انقدر توپش پر بود که حتی نگامم نکرد ، بدون شب  -

 بخیرم گذاشت رفت تو اتاقش.

 صدای حرص زده و زمخت یونس رو بهتر از نهال شنیدم که گفت :

کاری به روابط اونا نداشتم اما نمیدونم چرا روابط خودم واسه دیگرون  من هیچوقت -

 مهمه که بخاطرش قهر میکنن.

ش با نهال خیلی هه، چه حس برتر بودن و مهمی بهش دست داده که فکر میکنه رابطه

 برام مهمه ؟
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 خواستم سرمو ببرم بیرون و بگم :

 نمایی چیز خوبی نیست.روابط عاشقانتون به من ربطی نداره اما سیاه  -

ی اتاقم رو طوری محکم بستم تا مثال بهشون ولی محل نذاشتم و در عوض پنجره

 بفهمونم سرو صداشون نذاشته درست بخوابم.

از اتاق بیرون رفتم. از کنار اتاق بغلیم که رد میشدم صدای بلند خروپف شاهدخت به 

 بیرون از اتاقش راه پیدا کرده بود.

 ش رو جدا کنه و باهاش همخونه نباشه.پسرش ترجیح داده خونه حاال فهمیدم چرا

 های دیوار هم وا میشن!از این سرو صداها که ترک

ها چای دم کرده بودن و میز صبحانه رو هم چیده بودن. بازم رفتم توی آشپزخونه، بچه

 های اول صبحشون یه سودی برای ما داشته.خوبه عشقوالنه بازی

ه نگاهی به بیرون انداختم. دیدمشون هر دو کنار هم داشتن به ی آشپزخوناز پنجره

 ی این دو نفر.طرف بیرون از ویال راه میرفتن. عاشقانه فقط عاشقانه

 پر از حسرت شدم و آه کشیدم.

 های نهال خواهد بود.قطعا این یکی از بهترین مسافرت

نکردیم و از بودن  ی زیبایی با فیاض نداشتم. با هم سفرمن هیچوقت تصویر عاشقانه

 هاش توی سفر لذت نبردم.کنارش و عاشقانه

خورده دست زیر ی شکستصندلی کنار کشیدم و نشستم و مثل یه زنِ چهل ساله

 چونه زدم و به فکر فرو رفتم.
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هایی بود که فیاض به اتاقم میومد، بغلم شبی من همون نیمهتمام لحظات عاشقونه

شک منه هایی میگفت که بیکشید و توی گوشم زمزمهمیکرد، عطرِ تنم رو به نفس می

 اون هیوال غش میرفتم. ندید بدیده از محبت

م میکشید و با لبخند به تمام جزئیات صورتم نگاه میکرد و وقتی انگشتش رو روی چونه

 میگفت :

 ایه که نقش زیباترین زنِ دنیارو تو قابش جا داده.صورتت شبیه یه نقاشی حرفه -

 یزدم، چقدر عاشقانه حرف زدنشم سنگین و دلنشین بود.لبخند م

های کوچه بازاری حرف نمیزد. دستِ کم وقتی عصبی میشد فحش و ناسزا مثل آدم

ش سنگین و خاص بود و من همینو دوست میگفت. ولی در هر حال کالم و رشته

 داشتم.

 دم.اینقدر توی افکارم غرق شده بودم که با صدای تک زنگ گوشی از جا پری

 ها بود که روی کانتر قرار داشت.نمیدونم گوشی کدوم یکی از بچه

ی نهال هستن اونارو در جریان فکر کردم زنگ خورده رفتم سر وقتش تا اگه از خانواده

بازی با پسر اوضاع خوبِ اینجا بذارم و سانسور کنم که دخترشون در حال عشق

 شاهدخته.

ی گوشی داشت مضمون پیام روی صفحهی گوشی قفل نیه پیام بود و چون صفحه

 نمایان شد.

 پیام از کسی بود که قلبم رو لرزوند و متوجه شدم گوشی یونس توی دستمه.

 "اوضاع چطوره یونس ؟ مشکلی نداشتین ؟ "
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 مهابا به تپش افتاد و برای بار چندم پیامش رو خوندم.قلبم بی

 اال و پایین میپریدن.های قلبم با هیجان و شعف بدلم ضعف و شور گرفت. تپش

 های تندی گفتم :دست روی قلبم گذاشتم و زیر لب با نفس

تو کجایی فیاض ؟ چقدر دلم برات تنگ شده، تو چرا دلت واسه من تنگ نمیشه  -

 معرفت ؟ یعنی واقعا فراموشم کردی ؟بی

 پوشید. حالم به وفور بهتر شده بود ولی قلبم ای از اشکاختیار چشمام رو حلقهبی

 سوزشی از درد و دلتنگی گرفت.

 بخورم. گوشی رو گذاشتم و رفتم برای خودم چای ریختم تا صبحانه

منو میدیدی که چطوری برای پیامی که دزدکی  کاش اینجا هم دوربین داشت و االن"

 ."از گوشی یونس خوندم چه حالی شدم

_ 

 

 

 

کیلومتری از رشت فاصله صبح روز بعد تصمیم گرفتیم ناهار رو ببریم ماسوله، چند 

 ترین جاهای گیالنه.داشت ولی یونس میگفت یکی از دیدنی

ش کمی پیچ در پیچه و مون بود. گفته بود جادههمه با یه ماشین رفتیم و یونس راننده

های تندی داره و نخواست مستقیم بگه رانندگیتو قبول ندارم که بذارم با سرباالیی

 بقیه خیط کنه. ماشین خودت بیای تا منو جلوی



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

931 
 

تر لم شاهدخت مرموز هم از لج بهونه کرد که میخواد عقب پیش من بشینه تا راحت

 بده و نهال رو فرستاده بود جلو کنار یونس.

 به این حرکتش پوزخند زدم و توی دلم گفتم :

 ای چاقالِ تابلو. -

 

ها ی از ماشیناآور بود، عدهی قشنگی داشت البته کمی هم دلهرهحق با یونس بود جاده

های تندش باال بیان ولی یونس ثابت کرد که عالوه بر نمیتونستن از اون سرباالیی

ی اون قسمتِ ی خوبیه که مارو به باالترین نقطهماشینِ محکمش خودش هم راننده

 باصفا برد.

ی زیادی هم اونجا بودن و فکر کردم فقط خودمون موفق شدیم بیایم باال ولی عده

 ز ماسوله رو تصرف کرده بودن.ی سبمنظره

 یه جا مستقر شدیم و از ماشین پیاده شدیم.

 عطر خوشِ فضای سرسبز رو نفس کشیدم و با لذت چشمام رو بستم.

 آخیش، عجب جاییه. چه حال و هوایی داره، تا حاال نیومده بودم اینجا. -

و اوف کرد، شاهدخت تا بخواد هیکل تپلش رو از توی ماشین بیرون بکشه هزار تا آخ 

تر خودشیرینی کرد و خواستم جلو برم که دستش رو بگیرم تا بیاد پایین که نهال سریع

 گفت :

 بدید من دستتونو، من کمکتون میکنم. -

 گرفت و گفت :شاهدخت هم با لبخند شیرینی ذوق کرده دست نهال رو
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 قربونت برم مادر. دستت درد نکنه. -

سرم رو باال گرفتم دیدم یونس سریع گوشیش رو کردم نگاه سنگینِ کسی رو حس می

گرفت ؟ گرفت ؟ فیلم میپایین برد. گوشیش مقابل من قرار داشت، یعنی ازم عکس می

نمیدونم فقط دیدم دستپاچه شد و الکی برای برهم زدن اون جو خودش رو با پهن 

 کردن زیرانداز و قرار دادن وسایل مشغول کرد.

چایی ریخت و همه دور هم نشسته بودیم تا چای بخوریم. دلم بعد از ناهار نهال برامون 

 های قشنگ رو میخواست.خوابیدن توی این سبزه

کردم که مثال دراز چشماش رو بستم و داشتم این تصویر روی توی ذهنم الیو می

ها و فیاض دوربین به دست باالی سرم ایستاده و داره ازم عکس کشیدم توی سبزه

تر های مختلف براش نازو کرشمه میریزم و هر عکس قشنگبا ژست میگیره و من هربار

از قبلی میشه اما یک آن با حرفی که شاهدخت زد الیو ذهنم سریع پراکنده شد و به 

 شاهدخت نگاه کردم که در امتداد حرفش آهی هم کشید.

کاش آقافیاضم همراهمون بود، کاش اصال از هم طالق نمیگرفتن که مسافرت به این  -

ی این دونفرو میخورم، واهلل به خوبی رو از دست بدن، من بیشتر از هر چیزی دارم غصه

 خدا حیف شد.

 ی چشم منو میپاییدن.نگاهی به نهال و یونس انداختم که از گوشه

 :خجالت زده گفتم

ای بابا بیخیال شاهدخت جون، زندگیه دیگه، بعدشم همون بهتر که از هم جداشدیم.  -

 چوقت آباد نمیشد.اون زندگی هی
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کی گفته آباد نمیشد ؟ آقا فیاض درسته یکم برخورداش تند بودن ولی قلب مهربونی  -

 داشت، اون تورو از ته دلش دوست داشت مایا.

 پوزخندی زدم و لیوان چاییم رو باال گرفتم.

میخواستم یه جوری خودم رو از شرِ نگاهاشون خالص کنم، اصال چرا اینجوری بهم نگاه 

ش فرو بریزه ن ؟ مثال اون زندگی کجاش قشنگ بود که دلِ من برای تکرارِ دوبارهمیکن

 ؟

 ولی میریخت ،بدجوری هم میریخت !

 

__ 

 

بازیا داری چیکار میکنی ؟ چرا گوشیتو دیر جواب میدی ؟ نمیدونی من از این گوه -

 بدم میاد ؟

 یونس با عذر خواهی کشداری گفت :

 روتون جایی بودم نمیشد جواب بدم.ببخشید آقا، گالب به  -

شاش بندم که میشدی باید جوابِ منو میدادی یونس، این بارِ دومه که دارم زنگ  -

 میزنم.

 بله میدونم ببخشید. -

یونس حسابی از تشرهای فیاض حساب میبرد. شاید در حالت دوستانه آنقدر با هم 

ولی وقتی فیاض از چیزی  عیاق میشدن که لفظ آقا و غریبگی از بینشان رانده میشد
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ی های دوستی و فامیلی کنار میرفت و او حکم همان رانندهآنها پردهبود بین ناراحت

 همیشگی را داشت که موظف بود وظایفش را به نحو احسن انجام دهد.

 دست از شماتت یونس برداشت و نفس عمیقی کشید.

 ود.اش کمی دورگه شده بصدایش بر اثر تند حرف زدن تشرگونه

 چه خبر حاال ؟ اوضاع چطوره ؟-

 این یعنی تمام چیزهایی که در مورد مایا طی سفرشان اتفاق افتاده را گزارش بدهد.

گرفتند، دلش یونس تعللی کرد و به قسمتی چشم دوخت که دخترها داشتند عکس می

اش را از سرش فاصله داده و با های روسریبرای ژست نهال مالش رفت که بال

بسته سرش را رو به آسمان گرفته تا باد موهایش را نوازش دهد، اصال یادش چشمهای 

دل و بیقرار به نهال چشم دوخته بود رفت فیاض پشت خط منتظر گزارشش هست، بی

 و لبخند میزد.

هارا نادیده بگیرد جلو میرفت و چشمان مستِ دخترکِ اگه میتوانست تمام این چشم

 ما خب با تشر بعدی فیاض به خودش آمد.کرد ازیبایش را بوسه باران می

 کدوم گوری رفتی پَ ؟ -

 ببخشید آقا، یه لحظه حواسم پرت شد. -

و فرستادیم دنبال ماموریت. انگار زیاد بهت خوش میگذره یونس زکی ! مارو باش کی -

 خان، همش تو هپروت و حواسپرتی!

 ای زد.ی دومش لبخند به لب یونس آورد و تک خندهجمله
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نگفته بود که یونس را ناراحت کند، علیرغم حرف زدن تندش با یونس اما مثل  طوری

 ش میدانست.شاهدخت او را با ارزشترین عضو خانواده

اصال راننده که راننده، پسرِ نامشروعِ دایی هم که هیچ، او با مردانگی و معرفتش مهرش 

 کرد.اه میرا کاشته بود توی دلش که مثل یک رفیق و برادرِ واقعی بهش نگ

اوضاع خوبه آقا، مایا خانوم یکم دپرسن ولی خب امیدوارم این سفر بتونه یه ذره  -

 آرومشون کنه.

 حالش چطوره ؟ -

 خوبه. یعنی بنظر میاد که خوب باشه. -

 االن کجاست ؟ داره چیکار میکنه ؟ -

 با نهال دور شده، دارن عکس میگیرن. -

های مختلفش را موقع وست داشت ژستای روی لبهایش نشست. دلبخند ذوق زده

 عکس گرفتن ببیند.

هایش را در زیباترین حالت تماشا خوشا به آنکه عکاس نقش و نگارِ زیبایش بود و ژست

 کرد.می

 دلش قنج رفت و چشمانش را بست و به آنی خودش را آنجا کنارِ دخترک تصور کرد.

 توی افکارش.موقع لگد پراند اما تا خواست تمرکز بگیرد یونس بی

 آقا تونستم براتون دو سه تا عکس بگیرم... -

کیفیت و شخمی در بیاد اما ، همین االنم ازش بگیر. حتی اگه بیهمه رو برام بفرست -

 بگیر همه رو برام بفرست میخوام ببینمش.
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 .چشم االن میگیرم میفرستم -

 یادت باشه یونس، به کسی نمیگی من زنگ زدم! -

 راحت. فقط معلوم نیست کِی برمیگردین ؟خیالتون  -

 نفس بلندی کشید و گفت :

نمیدونم. این بزرگِ خل و چلم تا دهنِ منو نگاد ول کن نیست، چند جلسه کالس  -

ت.خمی تخیلی گذاشته برام یه چندتا چینی اوسکولم میان اونجا معلوم نیست چی 

 خره میام.میگن. احتمال داره یه چند ماهی دهنم سرویس شه ولی باال

 امیدارم همه چی خوب پیش بره. -

 ی لبش را جویید و گفت :گوشه

اوهوم. خوب میشه نگران نباش. فقط زود عکسارو بفرست برام. سعی کن همیشه در  -

 دسترس باشی که خبرهای خوبی بهم بدی.

 آهی کشیدو ادامه داد :

تحمل میکنم، و این دوری خیلی کمرشکنه یونس، خودتم میدونی دارم چه زجری -

 سعی کن همیشه با خبرات یه کاری کنی که زجرِ این دوری برام قابل تحمل بشه.

 چشم آقا. -

 مایا در مورد من چیزی نگفته ؟ -

به من نه، اما چند روزپیش تو بحثی که با نهال و مامانم داشته انگار از دوریتون ابراز  -

 نگرانی کرده.
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د که کنارش روی مبل دراز کشیده و سرش نیشش ول شد و دستی روی سرِ جانی کشی

 را روی رانش گذاشته بود.

ها باهاش انس گرفته تا دردِ غربت و خستگی این جانی دوست جدیدش بود که تازگی

 تر کند.دوری را برایش آسان

 بگی ؟ شو بهمچی گفت مثال ؟ میتونی عین جمله -

 فیاض بپرد. یونس نخواست چیزی بگوید تا این سرخوشی از ذهن و روحِ

دلگرمی دادن به یک بیمارِ روانی که در شرف درمان است بهترین دارو برای التیام آن 

 ست.همه خستگی

 ی مایا را کمی تغییر داد.با چاشنی تند و تیزی جمله

به مامان گفته خیلی نگرانتونه، کاش میفهمید شما کجایید و حالتون چطوره یا یه  -

وبه و مشکلی ندارین. نهال هم بهش گفته هنوز به جوری مطمئن میشد اوضاعتون خ

شما فکر میکنه، مایا خانمم گفته خب معلومه، شوهرم بوده، ما با هم زندگی کردیم و 

 و وابستگیم رو بهش کتمان کنم. نمیتونم عالقه

 بیشتر دلش قنج رفت، قنج رفت و لبخندش پهن شد توی صورتش.

 ذاشتش روی میز.کالم دیگری گوشی را قطع کرد و گ بدون

 سرخوشانه و مست سرش را به مبل تکیه داد و چشم بست.

آنقدر مست و مدهوش این جمله شد که انگار همین االن یک شیشه شراب مرلوت را 

 سرکشیده.

 دستی روی سرِ جانی کشید و موهایش را نوازش داد.
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 کرد.اش را بیشتر به رانش مالید و یک جورایی برای او خودشیرینی جانی پوزه

 توی این مدت سریع با هم رفیق و صمیمی شدند.

 زیرلب گفت :

 تو هم شنیدی جانی ؟ مایا دلش برام تنگ شده. -

 ی قبراقی توی گلو زد.خندهتک

 نگرانه کجام یا دارم چیکار میکنم. -

 ای به فکر فرو رفت و اخم جایگزین لبخندش شد.لحظه

 هش صدمه بزنم ؟نکنه فکر کرده دارم یه کارایی میکنم که ب -

 فکرش خیلی احمقانه بود که سریع نوچی زد و گفت :

 نه اینجوری فکر نکرده، در مورد عالقه و وابستگیش گفته، پس واقعا نگرانمه. -

 تر شد و زمزمه کرد :لبخندش پهن

 مایا...  -

 تکرار کرد.

 مایا. -

 با شیرینی و دل ضعفه صدایش زد.

 پرسنسم. -

 اعتراف کرد.و همراه با نفس بلندی 
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 "خیلی میخوامت لعنتی. -"

 همان لحظه صدای اعالن اپلیکیشن وتساپش آمد.

 سریع به گوشی چنگ زد.

 هارا فرستاده بود.یونس عکس

هایی ولی معلوم بود که دخترک اصال حواسش نبوده و نفهمیده کِی آخ چه عکس

 اند.هارا ازش گرفتهعکس

دراز کرده تا اناری از  ایستاده بود و دست ها کنار درخت انار توی ویالیکی از عکس

 شاخه درخت بچیند.

های تراس نشسته و مثل یک زن بالغ و جاافتاده در عکس دیگرش روی یکی از صندلی

رخش شکارِ عکس شد و عکس دیگرش حال نوشیدنی قهوه یا چای بود و نیم

کرد. عکس ه میهاش را از دوطرف تنش باز کرده و با چشمان بسته به آسمان نگادست

بعدی کیفیت چندان خوبی نداشت. ژستی بود که اکثر دخترها میگرفتند، یک برگ 

 توی دستش گرفته و به جای دیگری نگاه میکرد.

 چقدر رمانتیک و هنری بود این دختر.

 چقدر دلش برایش تنگ شده بود.

 حتی با وجود این دوری اجازه نمیداد کسی دوروبرش بپلکد.

ی لندهور و اضافی چه قرار پرفیضی داشت که همراهش به مرتیکه مایای پرنسسش با

 رستوران رفت ؟
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.کش بدهد خوب شد که به یونس گفت ترتیب یک ضدحال اساسی به مردکِ پفیوز و ج

 گرفت.واال غمباد می

 مایا فقط مالِ خودش بود و هیچکس جرات نداشت بهش نزدیک شود.

 

* 

 

 تم برمیگشتم به آپارتمانم.از مسافرت برگشتیم. من تنهایی داش

 م کرده بود.ی شلوغ رانندگی کردن حسابی خستهاز صبح توی جاده

یونس که دیگه جلوی شاهدختم یخش باز شده بود موقع رسیدن گفت خودش نهال رو 

 شون میرسونه.به خونه

منم اونقدر خسته بودم که با جون و دل استقبال کردم و همون ورودی شهر ایستادم تا 

 .ل توی ماشین یونس برهنها

 .سفر خوبی بود ولی چیزی نبود که بتونه منو سرحال بیاره و آرومم کنه

 وارد خیابونمون شدم. جلوی مجتمع زن الغر اندامی ایستاده بود.

 ایستادن.ها باشه چون اونا کلید داشتن و اینجوری منتظر نمیبهش نمیومد از همسایه

داخل ببرم ولی یه آن پشیمون شدم، من نمیدونم خواستم ریموت بزنم که ماشین رو 

 این زن کیه و ممکنه با باز شدن پارکینگ بدون اجازه وارد مجتمع بشه.

 همونجا ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.

 ی من گذاشت.از پشت سر دیدم زن دستش رو روی زنگ خونه
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 چیز عجیبی نیست. عجیب بود اما جلوتر که رفتم فهمیدم

 .ش برای خرید موادش تموم شده و سراغ دخترش اومدهدوباره بودجه زنیه که

 چرا اومدی اینجا ؟ -

های آب رفته و ش کامال درب و داغون شده بود، گونهبرگشت به طرفم. قیافه

 زیرچشماش گودافتاده و لبهاش سیاه و کبود بودن.

 ای زد و گفت :لبخند پژمرده

کم کنی اما من مادرتم، نمیتونم دلتنگیمو واسه تو هر چقدر نخوای منو ببینی یا د -

 دلم برات تنگ شده بود اومدم ببینمت. م خفه کنم.بچه

م ت تموم شده اومدی سرکیسهواسه من اشک تمساح نریز پریوش جون، باز جیره -

 کنی ؟

غمگینانه سرش رو پایین انداخت. پوزخندی زدم و جلو رفتم. در رو باز کردم و از خیر 

 ردن ماشین توی پارکینگ و درآوردن وسایلم گذشتم.پارک ک

ظاهرا با این خستگی و مالقات منو مامان دیگه هیچ انرژی برام نمیمونه که بتونم کار 

 ای انجام بدم.دیگه

 در رو باز کردم.

هنوز احترام بزرگی و مادر بودنش رو داشتم که به طور خودکار عقب کشیدم و در رو 

 .تا وارد بشهداشتم میون دستام نگه

 برو داخل. -

 براش چای ریختم و به طرفش رفتم که مظلومانه روی مبل نشسته بود.
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چیشد که بازم اومدی سراغِ من ؟ اون دفعه باهات حرف نزدم ؟ نگفتم هر کی زندگیه  -

 خودشو بکنه و کاری به همدیگه نداشته باشیم ؟

زندگی با مامانت انقدر سخته که  می.نمیتونم مایا. ما یه عمر با هم بودیم، تو بچه -

 همش از خودت دورم میکنی.

 با حرص لیوان رو تق مقابلش گذاشتم.

هارو هم کنارش همیشه عادت داشت چاییش رو با نبات یا خرما بخوره، قندون نبات

 گذاشتم و گفتم :

 قبال در موردش حرف زدیم مامان، حتما برام سخته که مدام اینکارو میکنم. -

 نگاهم کرد و گفت :با تاسف 

 پس من چیکار کنم ؟ نمیتونم ازت دور باشم. -

نمایی نشستم و عصبی چشمام رو روی هم گذاشتم و نفسم رو بیرون دادم. من از سیاه

نوارو خوشم نمیاد و این کامال برام واضح بود که مامان داشت نقش یه آدم مظلوم و بی

 بازی میکرد.

 میخوای مامان ؟یه راست برو سر اصل مطلب، چی  -

 خسته شدم از این وضعیت. -

کمی خیره نگاهش کردم. اونقدر خسته بودم که دلم میخواست سرمو بذارم همونجا و 

راحت بخوابم ولی ظاهرا راحتی در کار نبود. سعی کردم تشویش رو از هردومون دور 

 کنم و آروم گفتم :



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

943 
 

زندگی کنی یا این وضعیت خب حاال من چیکار کنم ؟ من باعث شدم که تنهایی  -

 نصیبت بشه ؟

 نه اما میتونی از این فالکت نجاتم بدی. -

 این چیزیه که خودت خواستی مامان. شرمنده کاری از دست منم بر نمیاد. -

 مایا... -

خوددار بودن هم حدی داشت و من نمیتونستم با وجود شرایطی که توی زندگی برام 

 هوا اوج گرفت.م ،دست خودم نبود و صدام بیپیش اومده اعصابم رو آروم نگه دار

مامان چی میخوای ؟ پول ؟ باشه من بهت پول میدم، هر چقدر بخوای میدم فقط  -

کارا یه ذره به خودت و م کردی، به جای اینلطفا تنهام بذار دیگه هم نیا اینجا، خسته

 زندگیت اهمیت بده. خودتو اصالح کن.

 هجوآمیز نیشخندی زد و گفت :

 منو آواره کردین تو روستا، همه چیزمو ازم گرفتین، بعدم یه جوری حرف میزنین... -

 تو که اینو میگی دیگه من باید خفه خون بگیرم. -

ت، واسه تو که بد نشد. طالق گرفتی کلی مال و مول و ثروت بهت رسید. این خونه -

و رسم فیاضم یه  اونم ماشینت، درستم که داری ادامه مید،ی فردا با پادرمیونی اسم

شغل پردرآمدم نصیبت میشه، من چیکار کنم ؟ از عرش به فرش افتادم، از زندگی تو 

و عوضی ی زندانم لقبِ یه آدمِ لجنباالشهر تهران افتادم توی روستا، به خاطر سابقه

گرفتم، از این بدتر که موادی هم شدم ؟ تو چی کم داری آخه ؟ واسه خودت بهترین 

ی خوشبختی نشستی زورت میگیرت واسه مامانتم یه دادی رفتی رو قله و ترتیبزندگی

 بای کنی ؟بای
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 اشک توی چشماش نشست و با حرص بیشتری گفت :

ش پولتو به رخم میکشی ؟ بابا دمت گرم، مگه من نمیدونم فیاض به عزیزدردونه -

اولم واسه  چقدر مال و ثروت داده ! هر چی از من گرفت داد به تو، نوش جونت، من از

ی خودت جون کَندم تا به تو برسن، اما توقعم اینه که منو از اون دهات مسخره

ی به این قشنگی یه اتاقِ اضافه نداره بدی به من توش دورافتاده بیاری بیرون. خونه

 زندگی کنم ؟

 محکم گفتم :

 نه نداره. -

 چشماش کامال قرمز شده بود و ناباورانه بهم زل زد.

ی با این فیلمی که برام بازی کردی بهت بگم بیا بشین رو تخمِ چشمم توقع داشت -

 خوش اومدی ؟

 چشماش رو محکم به هم فشرد و با صدای لرزونی گفت :

 آره توقع بیجا داشتم، بهم یه مقدار پول بده برم گورمو گم کنم. -

 تا کِی میخوای اینجوری ادامه بدی مامان ؟ چرا ترک نمیکنی ؟ -

 نداره، پول بده میخوام برم. به تو ربطی -

 پرت کرد. کارتش رو از کیفش درآورد و جلوم

 و غمگینش دلم رو شکست. و کالم شکسته زانوهای شکسته

من دختری نبودم که با این صراحت با مامانم حرف بزنم، خدا میدونه چقدر عاشقش 

 بودم، ولی خودش باعث شد ذهنیت و احساس من نسبت بهش تغییر کنه.
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 یم رو برداشتم تا از طریق موبایل بانکم براش پول واریز کنم.گوش

تا حد ظرفیتی که میشد براش واریز زدم ، آخر شب هم براش سه میل دیگه واریز 

 زدم.می

 کارتش رو به سمتش سُر دادم و گفتم :

ی خودمه مامان. های بانکیم مهریهای و ماشینی که زیرپام میبینی و پولاین خونه -

و برات مهم نباشه با تنت و احساست چیکار کردن تا به اون پوالیی بهشون شاید ت

پوال روزی هزار بار شکنجه شدم و  افتخار میکنی رسیدی، اما من بابت تک تک این

 تمام زنانگیم به غارت رفت.

 بلند شد و کارت بانکیش رو برداشت و با نفرت گفت :

بابای کثیفش بخوابه، ازش بیزارم، از  ننه امیدوارم فیاضم به زودی بمیره و بره جفتِ -

اینکه باعث شده تک دخترمو از دست بدم و تمام داراییمو ببازم و یه معتادِ بدبخت و 

 در باشه، ازش بیزارم.دربه

 قلبم فرو ریخت، خواستم داد بزنم.

 "نفرینش نکن"

 در ورودی رو باز کرد و قبل از اینکه از در بره بیرون گفت :

وای مثل یه انگل مزاحم خودتو زندگیت نشم تند تند کارتمو شارژ کن. برام اگه میخ -

 یه خونه همینجا اجاره کن بیام تو شهر، نمیتونم تو اون خراب شده زندگی کنم.

گویه مامان رو از روی عصبانیت تالقی کردم و بهش توجهی نکردم ولی حرفهای وایه

ای گرفتن چیزهایی که بهم هشداره بود این موضوع به یکبار دوبار ختم نشد، مامان بر
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نه تنها یکبار بلکه چندبار دیگه هم اومد دم خونه و سروصدا راه انداخت و طوری رفتار 

 کرد انگار منو فیاض با هم همدستی کردیم تا اونو به این روز بندازیم.می

اوضاعش اونقدر پیچیده و سخت بود که کار به جایی رسید که بهم ناسزا 

ها یه شب بین جدال منو مامان های رکیک میداد طوری که همسایهشمیگفت،فح

 سروصداراه انداختن و منو مزاحم آرامششون میدونستن.

حتی آقاوخانومِ رستمی که بقول خودشون منو مثل دخترشون میدونستن اونا هم با من 

 چپ افتادن.

یت مامان بکنه و مجبور شدم این قضیه رو به استاد فرخی بگم تا یه فکری به حال وضع

 باالخره فهمید که اون آدم خواهرم نبوده بلکه مادرمه،اما چیزی هم به روم نیاورد.

گفته بود توی کمپ بهزیستی آشناداره و با اونا حرف زده تا مامان رو برای درمان و 

 ترک موادش ببرن اونجا.

 شما مطمئنی نتیجه میده آقای دکتر؟ -

یم خوب میشه. اینجوری پیش بره وضعیت زندگی و آره چرا نده، نتیجه میده خیل -

 آرامش تورو هم بهم میزنه.

هام نمیتونم سربلند کنم. من ، کاری کرده که جلوی همسایههمین االنم به هم ریخته -

ها ازم باید از این خونه برم آقای دکتر، مامان اوضاع بدی رو برام ساخته، همه همسایه

 ان.شاکی

یا. این گردابیه که مامانت ساخته و متاسفانه حاضر نیست بعد میفهمم چی میگی ما -

اون همه مشکلی که به بارآورده راحتت بذاره ولی باالخره تموم میشه. انشاهلل درمانش 

 نتیجه میده. 
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 نفسم رو با عصبانیت بیرون دادم و گفتم :

 ی خودمو دارم که از فردا باید بگردم دنبال خونه.فعال دغدغه -

دار، برادرم بنگاه داره میخوای بهش بسپارم برات یه خونه روزی دست نگه یه چند -

 مناسب پیدا کنه؟

 ممنون میشم اگه اینکارو بکنین. -

اوکی. حتما بهش میگم. اگه فردا مامانت دوباره اومد بهم زنگ بزنم تا خبر بدم بیان  -

 ببرنش.

 باشه. -

ود اومده به هیچ وجه قابل تحمل مایوسانه تماس رو قطع کردم. شرایطی که برام بوج

 ای جز اینکار و رفتن از این مجتمع ندارم.نیستن و هیچ چاره

 هام ازم گرفت.ها و سروصداهاش تمام اعتبارم رو پیش دروهمسایهمامان با مزاحمت

 ی پنجره رو کنار زدم.موبایلم رو روی کانتر گذاشتم و پرده

 تابیدن.دلِ شب میها با درخشش توی آسمون صاف بود و ستاره

 دلم مثل هرشب برای فیاض تنگ شد.

 قرارتر از قبل میشدن و من راهی به جز تحمل نداشتم.احساساتم هر روز بی

هشت ماه از طالقم گذشته ، دیگه ندارمش و قرار نیست دوباره اتفاق خوبی بینمون 

فها نیست، بیفته که امیدی برای داشتنش داشته باشم اما گوشِ قلبم بدهکار این حر

حالیش نیست که فیاض اونو فراموش کرده و خدا میدونه کجا و کنار کی داره زندگیش 

 رو ادامه میده.
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مثل همیشه پناه بردم به تختم و زانوهام رو بغل زدم. خاطرات مثل شبح توی تاریکی 

 مقابل چشمام نمایان میشدن.

 م کنن.انگار سعی داشتن دست دور گلوم بذارن و خفه

های کنترل ای عمارت رو کرده بود، هوای اون دیوِ وحشی و حتی عصبانیتدلم هو

ش. توی این مدت بهم ثابت شده هیچ موجودی روی زمین نمیتونه مثل خودش نشده

 قلبم رو به تپیدنِ دوباره وا داره.

 

** 

 

م اومد یه طبق قراری که با استاد فرخی گذاشتم چند روز بعد که مامان دوباره دم خونه

 م فرستاد و مامان رو برای ترک اعتیادش به کمپ بردن.تی

اعتیادش به هروئین متاسفانه اونقدر زیاد بود که باید چند ماهی رو توی کمپ 

 میگذروند.

 ی جدید گرفتم.با کمک برادر آقای فرخی یه خونه

 ی فعلیم بود.تر از خونهچند خیابون پایین

 مو جابجا کردم.به کسی نگفتم خونه

ستم در حال حاضر با کسی برخورد داشته باشم. خصوصا با نهال و شاهدخت که نمیخوا

 های نزدیکی به فیاض بودن.آدم
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ی نگرانیم از وضعیت فیاض اهمیتی هنوز از نهال دلگیر بودم ولی این موضوع به اندازه

نداشت. من فهمیدم که از فیاض کامال جدا شدم و این جدا شدن به معنای اینه که 

گر هام سخت و شکنجهبا شرایط زندگیم وفق بدم. حتی اگه روزها و شب خودم رو

 بگذرن.

*** 

 ی جدیدم اومدم.چهار ماهی میشد که به خونه

 ی امتحاناتم با نمرات عالی به دستم رسید.درسم تموم شده بود و نتیجه

یزدیم بعد از گرفتن نتایج نهال رو اتفاقی توی دانشگاه دیدم، با هم تلفنی زیاد حرف م

 اما بعد از مسافرت دیدار مجددی با هم نداشتیم.

 معرفتی عتاب و خطاب میکرد.کرد و منو به نامردی و بیازم گالیه می

 داشتیم از خروجی دانشگاه بیرون میرفتیم که گفت :

 راستی یه خبر خوب هم از فیاض خبر دارم. -

کرد. هر چقدر میخواستم اسم فیاض قلبم رو فرو ریخت و شروع به تاخت و تاز شدیدی 

فایده بود، وانمود میکردم برام اهمیتی نداره ولی چنان تفاوت جلوه بدم بیخودم رو بی

 ای به تنم انداخته بود که جلوی در خروجی ایستادم و گفتم :ولوله

 چیه ؟ -

 دوست داری بشنوی ؟ -

 بگی یا نگی برام مهم نیست. -

 با تعجب گفت :
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 جداََ؟ -

رو تهیه کنم ولی با آوردن اسم فیاض م بازار و موادخوراکی موردنیاز خونهقصد داشتم بر

و اینکه نهال از اون خبرداره دست و پاهام از حرکت ایستادن و قلبم طوری به شور 

افتاده بود که دلم میخواست بدون حاشیه و طفره رفتن همه چیزرو بهم بگه. زل زل 

 ش گرفت و گفت :نگاهش میکردم که خنده

 داری از فضولی میمیری که بهت بگم آره ؟ -

 گفت :با لبخند شیطونش قدمی برداشت و

 ولی نه، تا نگی چقدر مشتاقی بهت نمیگم، پس ولش کن بیخی. -

 نذاشتم دورتر بشه، سریع بازوش رو گرفتم و گفتم :

مشتاق نیستم اما بدم میاد حرفتو نصف و نیمه بزنی . یا کامل بگو یا اصال چیزی در  -

 موردش نگو.

 پس مشتاقی که بدونی؟ -

نگاهم به روبه رو افتاد. ماشین یونس اونجا بود. حتما اومده دنبال سوگولیش. بعد از 

اینکه از نهال خداحافظی میکردم باید یه جوری جیم بزنم که ردمو نزنن و آدرس 

و اون  هایی که به فیاضم رو پیدا نکنن. میخوام از همه دور باشم، از تمام آدمخونه

عمارت مربوط میشن. من برای فراموش کردنش نیاز دارم ازشون دور بشم... اگه نهال با 

 حرفهاش بذاره.

ی جدید فیاض داره برمیگرده ایران مایا. این مدت اصال ایران نبوده. میخواد یه خونه -

 بخره از عمارت بره. به یونس گفته براش خونه بگیره.
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 چرا ؟ -

دوست نداره تو عمارت زندگی کنه، ظاهرا میخواد تمام خاطرات اون انگاری  نمیدونم. -

 خونه رو از ذهنش پاک کنه.

 قلبم به یکباره صدا داد و گیج و مبهوت به نهال نگاه کردم.

 ی قلبم از اشک پر شد و به چشمام نفوذ کردن.انگار کاسه

فراموشم کنی، کردی تا پس این مدت بیکار ننشستی فیاض، تو هم داشتی تالشتو می"

 "خودمو،خاطراتمو و چیزهایی که بینمون گذشت.

 حرف از نهال فاصله گرفتم.بی

 پشت سرم راه افتاد وگفت :

 مایا. -

 تنهام بذار نهال. -

 .ای بابا من که چیزی نگفتم فکر میکردم این خبر خوشحالت میکنه -

 ایستادم و محکم گفتم :

وفراموش کردم، درسته سخت بود، اما زمان آدمچرا باید خوشحالم کنه ؟ من اون  -

چی و حل کرد، تموم شده برام نهال ، تموم شده،حاال میذاری به زندگیم برسم یا همه

 نه؟

 

 قید بازار و خرید رو زدم و برگشتم خونه.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

952 
 

 حالم شبیه کسی بود که بهش میگفتن تا چند روز دیگه بیشتر زنده نیستی.

ه حبس کنم و بلند بلند بزنم زیر گریه و تنها دیوارها دلم میخواست خودم رو توی خون

 هام باشن. نه دوستی ، نه رهگذری.شاهد صدای گریه

نوا بودم که حوصله درآوردن شال و مانتوم رو نداشتم و همونطور چپه انقدر کرخت و بی

 شدم روی تخت.

ه فیاض ای بهم بده و از اینکشاید نهال بقول خودش قصد داشت خبر خوشحال کننده

ای که من دلم پر ش منو خوشحال کنه، اما کدوم خونه ؟ خونهداره برمیگرده به خونه

میزنه یه بار دیگه ببینمش و اون ترجیح داده برای مرور نکردن خاطراتش از اونجا دور 

 باشه !!

کسی به موبایلم زنگ میزد، اصال اهمیت ندادم. حدس میزدم نهال یا شاهدخت باشن. 

هایی که به فیاض نزدیک هستن رو نمیخواد، دلم بغل بت کردن با آدماالن دلم صح

های شیرینش و حتی اخم و تخم و شماتتش و غضبی که آقاجونم رو میخواد، حرف

 برای ازدواجم با فیاض داشت.

هام دلم میخواد توی آغوشش فرو برم و سکوت کنم و اون با نوازش دستاش روی شونه

 .م دور کنهستهو سرم دردهام رو از تنِ خ

 ی آقاجون.توی یک تصمیم ناگهانی سریع بلند شدم و زنگ زدم به خونه

مسلما بعد از این همه مدت مِهر پدریش منو میبخشه و باهام حرف میزنه. دلم تنگ 

 صداش بود ،اون مایا گفتنش که با عشق رو زبونش جاری میشه.

 تلفن به دست وسط خونه منتظر ایستاده بودم.
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اکان صدای گوشیم به گوشم میرسید و تصمیم نداشتم به شخص پشت خط هنوز کم

 جواب بدم.

ست. ولی یادم عمه گلناز گوشی رو برداشت. تعجب کردم چرا این ساعت از روز خونه

 ها سرکار نمیره.ست و عمه گلناز دوشنبهاومد امروز دوشنبه

 الو ؟ الو ؟ -

 الو عمه.-

 واااای مایا تویی ؟ -

 ای زدم.م گرفت و تک خندهبش خندهاز لحن متعج

 سالم. آره خودمم عمه.خوبین ؟ -

وای قربونت برم. تو کجایی مایا ؟ میدونی چقدر نگرانت بودیم ؟ چرا اصال زنگ نزدی  -

 از خودت خبر بدی ؟ دق کردیم اینجا، میدونی این مدت با آقاجون چیکار کردی ؟

هامم سخت گرفته که ه به آقاجون و عمهانگار غمِ دلتنگی تنها به من سخت نگرفته بلک

 اینجوری حرف میزد.

 با خودم گفتم :

م یا اگه نگرانم بودین چرا سراغمو نگرفتین، حاضر نشدین حتی بیاین ببینین زنده"

 ."مرده، حاال که خودم زنگ زدم میگی نگرانت بودیم!!

 صدای آقاجون اومد که پرسید :

 کیه گلناز ؟ -
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 عمه با خوشحالی گفت :

 مایاست آقاجون. -

 آقاجون : مایا ؟ مطمئنی ؟

 گلناز : بله که مطمئنم. بیا، بیا باهاش حرف بزن تا دلت وا شه.

 بعد به من گفت :

 اگه بدونی اینمدت چی کشیده! -

آقاجون گوشی رو گرفت و تا صدای الو گفتنش به گوشم رسید فهمیدم چقدر دلتنگش 

 بودم.

 مایا بابا ؟ -

 سالم آقاجون. -

 هات چقدر نگرانت بودیم؟سالم قربونت برم تو کجایی دختر؟ میدونی منو عمه -

 حرفی نزدم. انگار از درون داشتم با گالیه به حرفش جواب میدادم که گفت :

هارو فرستادم دنبالت نتونستن ازت خبری بگیرن، کجا بودی، چرا زنگ چندبار بچه -

 نزدی؟

 کی اومدین دنبالم؟ -

 ور خط گفت :عمه گلناز از اون
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ای ازت داشتیم نه اون شوهرِ لعنتیت چند بار خودم اومدم چندبارم پری، نه شماره -

میذاشت ببینیمت، با پرویی میگفت شما که محلش ندادین، تو عقدشم نیومدین پس 

 مایا مایا نکنین واسه من، از همون راهی که اومدین برگردین.

 وااا ! جدی میگی ؟ -

 ن بود که صدام رو واضح میشنید و جواب میداد.انگار گوشی روی آیفو

ش یه قولچماق عوضی بهش زنگ آره بخدا. حتی همین یه ماه پیشم رفتیم دم خونه -

 زد اونم صداشو برد باال که مایا بی مایا برید پی کارتون.

 گفت :با تعجب ابروهام به سقف چسبیدن. نفسی کشیدم که اینبار آقاجون

 گ نمیزدی بهمون مایا؟االن کجایی؟ چرا زن -

سرم رو پایین انداختم. حاال انگار آقاجون اینجاست و داره نگاهم میکنه. اگه میفهمیدن 

خبری ازم گالیه طالق گرفتم و چند ماهه از فیاض جدا شدم قطعا برای این بی

ها برای جویای حال و وضعیتم کردن. ولی خب من از کجا میدونستم آقاجون و عمهمی

 نتیجه برمیگشتن.اومدن و با توپ و تشر فیاض بیو به تهرون میاهاین همه ر

تری نقش چاره ای نداشتم باید راستش رو میگفتم ولی توی سرم فعال موضوع پررنگ

ها و آقاجونم رو ازم دور بسته بود. اینکه چرا یکماه پیش باز هم فیاض قصد داشته عمه

وده، اون از من طالق گرفته و حق نداشت م بکنه ؟ اگر ناراحتی بود بین منو خانواده

 .م رو ازم دور کنهدوباره خانواده

 ما از هم طالق گرفتیم آقاجون. -

 چی ؟ -
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صدای عمه و آقاجون همزمان به گوشم رسید. ولی عمه زودتر از آقاجون به حرف اومد 

 و با خوشحالی گفت :

بهترین کارِ تاریخیِ  گرم دختر.آخیش. باالخره یه شاهکار خوب ازت دیدم ، دمت-

عمرتو کردی. خوب کردی عمه، آفرین که از اون دیوونه جدا شدی، من نمیفهمم چه 

اجباری پشت سرت بوده که حاضر شدی زنش بشی، پری یه چیزایی بهم گفت ولی به 

 اونم نگفتی دلیل اصلیت چی بوده، اما خوشحالم که باالخره ازش طالق گرفتی.

 مایا ؟ آقاجون : کِی طالق گرفتی

 آهی کشیدم و گفتم :

 شش، هفت ماهی هست. -

ی هات درِ خونهبعد از این همه مدت تازه به ما خبر دادی ؟ چرا نگفتی الاقل عمه -

 شوهرت نرن ؟

 ببخشید نتونستم بهتون زنگ بزنم. -

 کمی مکث کرد و آروم نفسی کشید و خودش رو سرزنش کرد.

هات دلخور بودی که زنگ نزدی، حق داشتی عزیزم. میدونم بابا حق داری. از منو عمه -

 خبر میذاشتی. ولی ما هم نگرانت بودیم ، نباید مارو بی

 عمه دوباره پارازیت انداخت :

و سور واست ماهه طالق گرفتی تازه خبر میدی ؟ الاقل میگفتی یه ساتبیشعور هفت -

 میگرفتیم میرقصیدیم.

 وی دلم نیشخندی زدم. من دارم از غصه میمیرم سات و سور بخوره تو سرم.ت
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چیزی نگفتم. فقط آه آرومی کشیدم و گوشی رو هم فاصله دادم تا صداش رو نشنون. 

 آقاجون پرسید :

 ی قبلیتون که خالیه.کِی میای پیشمون مایا ؟ االن کجا زندگی میکنی ؟ خونه -

 بهم داد. یه خونه خریدم، فیاض مهریه -

خوبه بابا خوب کردی. اما چرا نیومدی پیش خودمون ؟ من که هزاربار گفتمت بیا  -

اینجا زندگی کن پیش خودمون باش،نمیخوام کنار مادرت زندگی کنی، اون زن جز 

 بیا پیش ما عزیزم. دردسر واسه تو وپسرم هیچی نداشته

ی زندگی کنم. نمیخوام های قدیم. من نمیخوام کنار کسدوباره همون حرف و حدیث"

م کنه که چیکار کنم یا نکنم، خوب و بد تا االن خودم با زندگی و کسی امرو نهی

مشکالتم کنار اومدم، ترجیح میدم از این به بعدم خودم باشم تا دیگران توی مسائل 

هام پشتم باشن بهم زندگیم دخیل باشن. اون روزی که توقع داشتم آقاجون و عمه

دن،بودنشون االن هم برام اهمیتی نداره، اگه زورِ دلتنگی نبود به همین اعتنایی کربی

 "ای هم دل نمیدادم.تماس چند دقیقه

با احترام بهشون فهموندم زندگی خودم رو ادامه میدم. نگفتم مامانم اعتیاد پیدا کرده و 

االن توی کمپ ترک اعتیاده، انگار غرور و شانش هنوز برام باارزش بود که دلم 

گفتم من تنهام و هام چیزی در موردش بدونن فقط بهشونمیخواست آقاجون و عمهن

کنار مامان زندگی نمیکنم. خبر قبولی امتحانات و پایان تحصیلم رو بهشون دادم. عمه 

گلناز میگفت بیا اینجا هزارتا آشنا ماشنا هست که سه سوته میری سرکار راحت واسه 

چون آقای فرخی هم قول یه کار خوب توی یکی از  خودت کار میکنی، اما قبول نکردم.

های بزرگ اینجارو بهم داده بود. میخواستم چندسال توی کلینیکی که استاد کلینیک
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معرفی کرده بود مشغول به کار بشم تا بعد از اون برای خودم مستقل بشم و دنبال 

 های بیشتر باشم.تجربه

 

* 

 

بودم. روز و شب سرم به کار گرم بود و از سه ماهی میشد توی کلینیک مشغول به کار 

این بابت اونقدر خوشحال بودم که کمتر به فیاض فکر میکردم. البته انگار اونم طی 

ش زورش رو زد تا منو فراموش کنه و کامال موفق همون چند ماه تالش تحسین کننده

 شده بود.

 البته اگه احساسی از من توی دلش مونده بود!

 برمیگشتم خونه که دکتر فرخی بهم زنگ زد. داشتم از کلینیک

 سریع ماشینم رو کنار خیابون پارک کردم و به تماسش جواب دادم.

 جانم آقای فرخی؟ -

 سالم مایا جان. کجایی؟-

 دارم میرم خونه. االن از کلینیک برگشتم. -

مادرت از کمپ زده بیرون، انگار رفته مجتمع قبلی که توش ساکن بودی اونجا  -

ی سابق( به داداشم زنگ زده جریان و سروصدا راه انداخته، آقای ایرجی)خریدار خونه

 گفته ولی رفتم اونجا ندیدمش، نمیدونم کجا رفته.

 چشمام رو محکم روی فشار دادم و گفتم :
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 باشه ممنونم که خبر دادین. -

 با عصبانیت زدم روی فرمون.

واسه من نذاریا. کجا ول کردی رفتی حاال ت پیدا شد پریوش ؟ یه جو آبرو باز سروکله -

 ؟

 ماشین رو به حرکت درآوردم که دوباره گوشیم زنگ خورد.

نهال بود، دلم نمیخواست توی این شرایط باهاش حرف بزنم، گوشی رو چنگ زدم و 

 قبل از اینکه اون چیزی بگه گفتم :

 نهال یه کاری برام پیش اومده االن اصال نمیتونم... -

 .مایا. در مورد مامانتهگوش کن  -

 خدای من. نهال از کجا خبر داره ؟

 چیشده ؟ -

های اونجا هم باهاش بحث کردن. مامانت رفته عمارت سروصدا راه انداخته. نگهبان -

من نمیدونم چه اتفاقی افتاده اونجا ولی یونس گفت بهت خبر بدم انگار با مامانت درگیر 

 شدن.

 ای کردم و گفتم :ن قروچهسرم به مرز انفجار رسید. دندو

 باشه االن میرم اونجا. -

 گوشی رو پرت کردم روی کنسول و از اولین تقاطع دوربرگردون زدم.

 بقدری عصبانی بودم که زبونم حتی به نفرین هم وا شده بود.
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چیکارت کنه ،داری دیوونم میکنی، مگه نفرستادمت کمپ بری اونجا ترک  خدا بگم -

جون من ؟چی میخوای از جونِ فیاض؟ بعد یه سال  رفتی دمِ  کنی ؟ چی میخوای از

ش بگی چند منه ؟ اصال چی داری بگی ؟ دهنمو سرویس کردی دیگه. هی میگم خونه

مامانمه، زده به سرش، چیزی نگم فردا پشیمون بشم، مگه تو میذاری ؟ مگه میذاری 

شورِ زم گرفتی. مردهدهنِ گوهم بسته بمونه ؟ خدا لعنتت کنه که آسایش و زندگیمو ا

و جوونیمو به خطر انداختم، ارزششو نداشتی .تو ارزش منو ببرن که بخاطر تو زندگی

 و نداری.هیچی

انقدر گفتم و حرص خوردم که نفهمیدم کِی رسیدم، طوری ماشین رو توی خیابون 

ها توجه چند نفری که مقابل عمارت عمارت پارک کردم که از صدای سابیدن الستیک

تاده بودن بهم جلب شد. عصبانیتم اجازه نداد حتی نگاهی به بنای بزرگِ عمارت ایس

 هام رو مرور کنم.بندازم و دلتنگی

 سریع از ماشین پیاده شدم و در رو به ضرب به هم کوفتم.

سه نفر مقابل مامان ایستاده بودن که یکیشون یونس بود و اون دو نفرم احتماال 

 های عمارت بودن.نگهبان

ان برگشت به سمتم. شک داشت خودم باشم، چون چشماشو ریز کرده بود و نگاهم مام

 میکرد و وقتی متوجه شد خودمم سریع به طرفم اومد و گفت :

 گردم.جارو دارم دنبالت میمعلوم هست کجایی ؟ همه -

 اشاره کردم به ماشین و با توپ پری گفتم :

 برو بشین تو ماشین. -

 مقابلم ایستاد و گفت : طلبکارانه و دست به کمر



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

961 
 

چرا منو انداختی کمپ ؟ میخواستی از شرم خالص شی ؟ تو با اون جونورِ آشغال  -

 دست به دست هم دادین تا نابودم کنین ؟

حوصله نگاهی به یونس کردم، خواست جلو بیاد اما چنان اخمی بهش کردم که قدم بی

 بعدی رو برنداشت و همونجا ثابت موند.

 نوز داشت با قلدوری و طلب تند حرف میزد تشر زدم :به مامان که ه

 بشین تو ماشین. -

 نگاهش براق شد و با عصبانیت گفت :

 تو واقعا دخترِ منی ؟ -

ها زنگ من هیچ خری نیستم. یا برو تو ماشین یا میذارمت همینجا تا این قولچماق -

نم نمیکشه حتی م که ذهبزنن مامور بیاد ببرتت. حوصله بحث ندارم، اونقدر خسته

 حرف بزنم. پس برو بشین تو ماشین.

 و گور شده بودی ؟کدوم گوری گم -

ها های ریزبین یونس و نگهباننه خیر. کوتاه بیا که نبود ،دستش رو گرفتم و زیر نگاه

 تند تند به سمت ماشین رفتم، در رو باز کردم و گفتم :

 به خدا قسم نشینی میذارمت میرم. -

ی سنگینی بهم رفت. غرهنشست.چون چاره ای نداشت و قبلش یه چشممخالفت  بدون

 در رو بستم و اومدم که پشت فرمون بشینم صدای حرف زدن یونس رو شنیدم.

 بله آقا ، مایا خانوم اومد بردش. -
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پوزخندی زدم و در رو باز کردم و بعد از نشستن اون رو محکم به هم کوبیدم وبا 

 .آفی از اونجا دور شدمتیک

 واسه چی اومدی اینجا ؟ -

 مامان پوزخندی زد و با تغیر گفت :

بابا ایول، ایول، واقعا دمت گرم. دمت گرم که منو به دوزار میفروشی ! بازم به مرام  -

و نشناسه، منو انداختی تو اون ها که حداقل تو یه زندونی نمیندازنم سگ صاحبشغریبه

 زندونِ جهنمی حاال طلبکاری ؟

 روی صندلش و با حرص گفت :صاف نشست 

من یه عمر واسه کی سوختم ؟ یه عمر واسه کی دربه در شدم ؟ تا اینجا تر و خشکت  -

پدرِشغالِ گرفتی بری کردم، بزرگت کردم که خودمو آواره کنی ؟ که هر چی از اون بی

 خوری کنی ؟تک

 واقعا واست متاسفم که هنوز بفکر مال و منال و این کوفتیایی. -

 زد :جیغ 

م منم واسه خودم متاسفم که دخترِ بیشعوری مثل تورو بزرگ کردم که داره بیچاره -

میکنه. با دشمنم دست به یکی میکنی ؟ خجالت نمیکشی از مادرت ؟ مثل سگ پاسم 

خور، یه عمر واسه این پوالیی که لیاقتِ مفتمیدی اینور اونور تا از شرم راحت شی ؟ بی

 ش و راحت خرجشون میکنی...دستته و داری با دلِ خو

 ترمز وحشتناکی گرفتم. یهو دستاش رو به داشبورد بند کرد و با تعجب زل زد بهم.

 با عصبانیت توپیدم :
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وقتی دیوونم  "داد زدم"حاال میفهمم با اون فیاضِ بدبختم چیکار کردی تا روانی شد  -

دارم نه مامان میکنی اینجوری میشم میبینی ؟ دست از سرم بردار. من نه مامان 

میخوام. اینا پوالی تو نیستن. من زنِ فیاض بودم، تو چی کارَش بودی ؟ چرا همش 

ی کثیفتو نبش قبر میکنی ؟ دست از سرم بردار پریوش، به من سرکوفت نزن گذشته

ی من از خودگذشتگی نکردی که حس کنی با یه ازدواجِ که اگه بخوام بزنم تو به اندازه

 به فنا رفته. چُسَکی کلِ زندگیت

 کرد. نفسم رو بیرون دادم و گفتم :هاج و واج نگاهم می

 واسه چی از کمپ فرار کردی ؟ -

 تر بود.اونجا از هر زندونی واسم سخت -

 ش نگاه کردم.به چشمهای غارگرفته

 بفکرت بودم که فرستادمت اونجا. میخواستم ترک کنی. -

 ت و به بیرون چشم دوخت.تر نشسپوزخندی زد و دوباره روی صندلی مرتب

 آره بفکرم بودی. اگه بودی چرا یه بارم دیدنم نیومدی ؟ -

 چون قبال هم بهت گفتم میخوام ازت دور باشم. -

 پس اینجوریاست که هر کی بره پی کارِ خودش ؟ -

 انقدر اعصابم شخمی بود که پلک زدنم از یادم رفته بود. سرم رو تکون دادم که گفت :

زندگیت دخالت نمیکنم، کاری هم به کارت ندارم، تو هم باید همینکارو باشه من تو  -

 بکنی.

 با موافقت و تایید گفتم :
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 فقط بگو چی میخوای تا واسه همیشه راحتم بذاری. -

 تمام چیزهایی که ازم گرفتین. -

 نیشخندی زدم و گفتم :

زده. اونجا رو ی قدیمیمون که فیاض به نامم من فقط یه موردشو دارم. همون خونه -

میدم بهت برو هر کار دوست داری بکن. واسه شرکتت منو بیخیال شو، چون نه پولم 

م بر میاد که شرکتتو از فیاض پس بگیرم. فقط میرسه برات شرکت بزنم نه از عهده

 خونه رو بهت میدم برو دنبال زندگیت منو هم بذار به حالِ خودم.

 :به خونه که رسیدیم با جدیت بهش گفتم 

 هام نبر.سروصدا نمیکنی . من اینجا آبرو دارم آبرومو پیش همسایه -

پشت چشم نازک کنان پشت سرم راه افتاد. از آسانسور که خارج شدیم با حرص و کین 

 گفت :

خوب واسه خودت زندگی الکچری راه انداختی. پوالرو کشیدی باال منو انداختی تو  -

 ها ؟خرابه

 چپ چپ نگاهش کردم.

 ی باال داد و گفت :اشونه

چرا اینجوری نگاه میکنی مگه دروغ میگم که تو و اون شوهرِ بیشرفت سرِ منو  -

 و هاپولی کنین ؟مالوندین از این زندون به اون زندون شوتم کردین تا هر چی دارمشیره

آره از عمد اینکارو کردم. خوبه ؟ مگه چی داشتی مامان ؟ خدایی بگو یه شرکت  -

تیکه پارچه با یه خونه دوخوابه چقدر ارزش داشتن که فیاض واسشون  فسقلی و چند
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نقشه بکشه ؟ تو که فیاض و بیشتر از من میشناسی میدونی چقدر پولداره !! میدونی 

 اون چیزایی که ازت گرفت یه درصدم از مالش حساب نمیشن ؟

 نیشخند منظورداری زد و تیکه انداخت :

 درشت دوست داره. آره میدونم. انگار دخترمم پول -

رومو ازش گرفتم ،در رو باز کردم و باز بین خودم و در فاصله انداختم تا مامان بره 

 داخل. 

ی سابقمون رو توش بعد از اینکه داخل رفتیم به سمت کشویی رفتم که کلیدهای خونه

 گذاشته بودم.

 اومد. دسته کلید رو برداشتم و برگشتم، توی هال نبود ، صداش از توی آشپزخونه

 اینجام. دارم چای درست میکنم تو هم میخوری ؟ -

 با تمسخر گفتم :

 م.آره دستت درد نکنه اتفاقا خیلی هم خسته -

 کجا بودی ؟ سرکار ؟ -

 حوصله نشستم روی مبل. توان بحث کردن نداشتم.بی

 .م رو از سرم در آوردم و حس کردم راه نفسم بهتر باز شدهمقنعه

 کار میکنم. توی کلینیک آره -

؟ پاشو تا من چای دم میکنم یه  های مردمهو گربهالبد از صبح تا شب دستت به سگ -

 دوش بگیر. تنت از نجاستشون پر شده.
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 ای با تمسخر زدم.تک خنده

 ت ، بذار منم به کارهام برسم.بیا برو خونه -

چی یه جا قورت معرفتی رو با همه نترس االن میرم. زیاد مزاحمت نمیشم. تو که بی -

 دادی، منم حالیمه مامان جان، نمیخواد بهم بفهمونی که اینجا سرخرَم.

های سرم رو همونجا روی مبل تکیه دادم. مامان دیگه چیزی نگفت و صدای لیوان

 ای نشون میداد داره چایی دم میکنه تا برای هردومون بیاره.شیشه

داشت. زمانی که بهش گفت فکرم رفت پیش عمارت و تماسی که یونس با آقا 

همون   تصویری از صورتش جلوی چشمام رخت بست "مایاخانوم اومد بردش"

 دیسیپلین همیشگی و دیپلماتی که توی ظاهر و لباساش داشت.

ای دور نگاه میکنه و به حرفهای شخص پشت خط اونطور که گوشی به دست به نقطه

 ."اوکی"گوش میده و یه کلمه در پایان میگه 

 های خونه همه خاموش بودن.میدم کِی خوابم برد . وقتی بیدار شدم چراغنفه

آخرین لحظه چشمام رو بستم و سرم رو تکیه داده بودم به مبل، اما حاال درازکش روی 

 مبل خوابیده بودم و یه بالشت زیرسرم و پتوی نازکی هم روم بود.

کت کردم. شام نخورده بودم و این کارِ مامانمه. از جا بلند شدم و به سمت آشپزخونه حر

 حدس میزدم بخاطر گرسنگی و ضعفم بود که این ساعت بیدار شدم.

هارو بین راه روشن کردم و در حینی که میرفتم به کاغذ روی کانتر توجهم یکی از چراغ

 جلب شد.

 مامان با خط درشتی نوشته بود.
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به زندگی خودم  من رفتم، حالمم خوبه، همونطور که خواستی ترک کردم. میخوام"

بچسبم، فقط کمکم کن شرکتمو از فیاض پس بگیرم، من مجاز نیستم بیام اینجا 

 "مون، درِ اونجا همیشه به روت بازهدیدنت، اما تو هر وقت دوست داشتی بیا به خونه

سرم رو با تاسف تکون دادم و رفتم بطری شیر رو از یخچال درآوردم تا یه لیوان شیر 

 بخورم.

 

** 

 

 ها کدومتون وقت داره امشب بیاد با من ؟بچه -

سال توی کارش آقای غضنفری دکتر و متخصص کلینیک بود که بیش از پونزده

تخصص داشت و انگار یه مورد اورژانسی پیش اومده بود که طبق همیشه یه نفر رو با 

 .خودش همراه میکرد تا کمک دستش باشه

مان شیفتش عصر بود با بی حالیه تمام خانم زعفرانی یکی از بهیارهای کلینیک که ز

 گفت :

م امشب بله وای بازم مورد اورژانسی ! من یکی که امشب نمیتونم. باید برم خونه عمه -

 برونه دخترشه.

 گذروند گفت :ی آموزشیش رو میآرش یزدانی هم که مثل من دوره

 تو زندگیم میفته. ایمنم به خانمم قول دادم شام ببرمش بیرون اگه دیر برم یه تفرقه -

 ها خندیدن و آقای غضنفری نگاهِ درخواستیش رو به من انداخت.بچه
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 ای باال دادم و گفتم :شونه

 من بیکارم. اشکالی نداره اگه بخواین من میایم. -

 غضنفری با رضایت و خوشحالی گفت :

 ش.این عالیه. یه مورد پیش اومده که باید بریم خونه -

 خونه ؟ -

 ش زیاد دور نیست همین اطرافه.خداروشکر خونه آره. ولی -

های درمانی خب کار ما یه جوریه شبیه بیمارستان، اصال با بیمارستان و یا کلینیک

دیگه فرقی نداره ،فقط بیولوژیک و سیستم بیمارهامون با هم فرق دارن، پذیرش ما 

مه بریم همیشه حیوانات هستن و گاهی موردهای اورژانسی پیش میاد که حتی الز

 ای که مکان زندگی اون حیوون باشه.خونه

 های دیگه نیاز به کمک دارن.هایی که موقع وضع حمل و بیماریخصوصا گاوها و اسب

 پس من وسایل الزم رو جمع میکنم. -

یه ساک بزرگ از تمام وسایل مورد نیاز پزشکی همیشه حاضر بود تا در مواقع اورژانسی 

بهیارها همراه آقای غضنفری میرفتن و این دومین باری بود با خودمون ببریم. همیشه 

 که طی این یکسال کار کردن توی کلینیک باهاش همراه میشدم.

دمای صبح طول یکبار که برای زایمان گاوی به خارج از شهر رفتیم و کارمون تا دم

 کشید و حاال که هنوز نفهمیدم کجا و برای چه درمانی قراره بریم.
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ی اده کردم، یه لیست کوچیک دارویی هم بهم داد و همه رو از توی قفسهوسایل رو آم

داروها برداشتم و توی ساک گذاشتم. با آقای غضنفری از کلینیک خارج شدیم. ساعت 

 ها هم داشتن برای رفتن آماده میشدن.کاری به پایان رسیده بود و بچه

 نزدیک پارکینگ دکتر غضنفری گفت :

هم درمان کرد. من نمیدونم چه اصراری داشتن که حتما  سگش رو میشد همینجا -

پولداراست ،کالسشون در نمیاد خودشون شخصا بیان  باید بریم خونه. اداهای این

 درمونگاه.

 شاید حالش خیلی بده. -

 امیدوارم که اینطور نباشه. بیا با ماشین من میریم. دوباره که باید برگردیم کلینیک.-

فکر میکردم چیکار کنم ؟ خب بعد از کار من میتونستم از کمی مکث کردم، داشتم 

م دیگه لزومی نداشت برگردم به کلینیک. غضنفری خودش اونجا برگردم به خونه

 میتونست وسایل رو به کلینیک برگردونه یا فردا با خودش بیارتشون.

 گفتم :

نم برگردم من با ماشین خودم میام که بعد از اونجا برگردم خونه. فکر نکنم بتو -

 م.کلینیک چون خیلی خسته

 سری تکون داد و گفت :

 باشه. پس بشین. پشت سرم حرکت کن. لوکیشن داده. -

 بفرستین رو گوشیم که اگه گمتون کردم بتونم بیام. -



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

970 
 

قبل از اینکه بشینه برام لوکیشن رو فرستاد و سوار شد. منم نشستم و پشت سرش 

 حرکت کردم.

 

ی خیلی بزرگ و شیک و سنگ نما بود که انگار از خونهش رسیدیم. یه به خونه

 های گرانیتی و مرمر ساخته شده.سنگ

هاش در مقابل از حیرت چند ثانیه فقط به نمای زیبا و براق خونه نگاه کردم که سنگ

 ها برق میزدن.نور چراغ

 ی به این شیکی داشته.صاحب این خونه حتما یه آدم الکچری و پولداره که سلیقه

 غضنفری زنگ خونه رو زد و نگاهی به من کرد. پرسید :

 رو به راهی ؟ -

 بله خوبم . -

 خسته که نیستی ؟-

 نه. مشکلی ندارم. -

 .در برامون باز شد. کسی حتی نپرسید کی هستیم. انگار در جریان اومدنمون بودن

 پا به داخل خونه گذاشتم و دکتر هم پشت سرم اومد.

ی بزرگ و حیاط گذشتیم غضنفری هم مثل من از خونهیاز حیاط بزرگ خونه که م

 زیباش که به شکل مدرنی پوشیده از باغ واستخر بزرگی بود در حیرت موند و گفت :

 ی قشنگیه.خونه-
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 .همینطوره -

 جلوی در ورودی یه آقایی ایستاده بودن.

داشت و بنظر میرسید حکم نگهبان یا پیش خدمت رو داشته باشه. در رو برامون نگه 

 گفت :

 خوش اومدین بفرمایید. -

 سرمون اومد و گفت :داخل رفتیم و خودش هم پشت

 راهنماییتون میکنم. -

زیبایی که از نژاد گریت دین  مارو برد به اتاقی که یه سگ بزرگ و سیاه اونجا بود. سگ

 بود و خیلی دوست داشتنی و لوس به نظر میرسید.

ای کردم قطعا لوس و افادهت زیبایی زندگی میمنم اگه توی همچین خونه و تشکیال

 میشدم.

ش رو ی ریزی کرد و پوزههام رو پوشیدم و وقتی به تنش دست کشیدم نالهدستکش

 روی مبل مخصوصش گذاشت. لوس.

 دکتر از اون آقا پرسید :

 خب مشکلش چیه ؟-

 صبر کنین االن آقا خودشون میان توضیح میدن. -

 :کسی از بیرون بلند گفت 
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جانی حالش خوب نیست، تا زمانی که حالش بهتر نشه جایی نمیرم. باشه پس به  -

 یونس بگو خودش بلده چیکار کنه.

 با شنیدن صداش هول کردم و به آنی قلبم توی دهنم میزد.

با شگفتی به غضنفری نگاه کردم که داشت سگ بیچاره رو معاینه میکرد، اون مردی که 

ی رفتنش رو صادر کنه به ود آقاش پا به اتاق بذاره تا اجازهکنار در ایستاده و منتظر ب

 من نیم نگاهی انداخت.

آن با ظاهری شیک و نفس کم آوردم و با گیجی توی جای خودم وول میخوردم که یک

 خیره کننده توی قاب در نمایان شد.

نفسم بند رفت. قلبم به شدت کوبید و تمام قد چشم شدم تا اینکه رو به زیردستش 

 اشاره کرد بره بیرون و اون با یه چرخش سریع از در بیرون رفت.

 هنوز به من نگاه نکرده بود و دکتر غضنفری رو زیر نظر داشت.

 خوش اومدین آقای دکتر. -

ش، من مات موندم و غضنفری سریع به سمتش برگشت. ماسک خدایا صداش، چهره

 پیدا بود.های چشمش هم زده بود روی دهانش اما لبخندش از گوشه

 ممنونم جناب. -

ای از تنم عبور یادم اومد خودمم ماسک روی صورتمه و وقتی فیاض بهم نگاه کرد رعشه

ی ضعفِ کرد و اون با کمی مکث به چشمام خیره شد. چشمای آبیم که زمانی نقطه

 .فیاض بودن

 : ی نفسگیر که برای هردومون سخت گذشت نفسی بیرون داد و گفتبعد از چند ثانیه
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 خوش اومدین خانم. -

بزاق دهنم رو قورت دادم. از هیجانِ زیاد دهنم تلخ شده بود. حرفی نزدم و فقط سرم رو 

 تکون دادم. مگه با این شرایط میتونستم حرف بزنم !!

دکتر غضنفری اطالعات کامل رو در مورد سگش پرسید تا بتونه بیماریش رو تشخیص 

 داده بود. ، انگار مسمومیت غذایی بهش دستبده

هر چند من اصال از حرفاشون چیزی نفهمیدم و چند بار هم بین کارهام سوتی میدادم 

 ی فیاض بود.و این بخاطر تاثیر صدای رسا و متحیر کننده

ایستاده بود باالی سر جانی و با دقت به کار دکتر نگاه میکرد اما من متوجه نگاه 

شاید هم شناخته ، نمیدونم فقط سنگینش روی خودم میشدم. اون منو نشناخته و 

نگاهش به چشمام تنم رو چنان داغ کرده که خیس عرق شده بودم و چند بار با ساعد 

 های روی پیشونیم رو پس زدم.دستم عرق

 از من پرسید :

 شما گرمتونه ؟ -

دکتر غضنفری بهش نگاه کرد و وقتی فهمید طرف حرفش من بودم بهم نگاهی انداخت 

 چته انقدر تپق میزنی !! ، یعنی جواب بده

 قبل از اینکه چیزی بگم سوال بعدیش رو پرسید :

اگه گرمتونه اسپلیت اتاق رو روشن کنم. اینجا اتاقِ جانیه بخاطر جانی که حالش بد  -

 بود خاموشش کردم.
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او خدایا. من دارم پس میفتم. کاش از من چیزی نپرسی. کاش اصال حرف نزنی فیاض. 

 بعد از دوسال داری با قلب اوسکولم چیکار میکنی ؟چرا دوباره دیدمت. 

نگاهش خیره به من بود و منتظر بود حرفی بزنم. شایدم میخواست حرف بزنم تا صدام 

 ! امرو بشنوه و مطمئن بشه من کی

الل و مسکوت فقط زل زده بودم بهش. به ته ریشش که گاهی قبل از خوابیدن زیر 

ترین عضو ترین و جذابنقصخوش حالتش که بیدستم نوازشش میدادم. به لبهای 

صورتش بودن و به چشمای نافذ و جذابش که طوری مشکوکانه بهم زل زده بودن انگار 

 میخوان مچم رو بگیرن.

 خانم روحی آقا با شمان ؟ -

 ابروهای فیاض به سرعت باال پریدن و لبخند خیلی محوی روی لبش نشست.

 م لوم داد.دکتر غضنفری زودتر از صدایِ خود

 :دیگه راه فراری نبود و آروم و لرزون گفتم

 نه ممنون. گرمم نیست. -

 م بود و غضنفری گفت :هنوز مات و مبهوت خیره

 ی جانی رو شستشو بدیم.خانم روحی بیاین اون طرف بایستین باید معده -

ش ش رو شستشو بدیم. به حرف دکتر گوجانی نیمه بیهوش بود. چون میخواستیم معده

دادم و رفتم اون قسمتی ایستادم که فیاض ایستاده بود. نزدیک بودن بهش خون رو 

توی عروقم منجمد میکرد. دستم برای کار میلرزید و اصال حواسم نبود دکتر چی میگه. 
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ی نازکش شکست باید بهش آمپول میزدم که آمپول از دستم افتاد روی زمین و شیشه

 و دکتر با تشر گفت :

شو نداشتی از همون اول ست خانم روحی ؟ اگه خسته بودی یا ارادهحواست کجا -

 میگفتی من شمارو نیارم.

 ببخشید ،ببخشید آقای دکتر. -

ناشیانه خم شدم تا آمپول شکسته رو بردارم که فیاض دست روی دستم گذاشت و آروم 

 گفت :

یکنه میرم تون منیازی نیست جمع کنید. به کارتون برسید. اگه حضور من دستپاچه -

 تر به کارتون برسید.بیرون تا راحت

با این حرف دمای بدنم سریع باال رفت و به دستش نگاه کردم. دستش رو به کُندی 

 ای هر دوخیره شدیم توی چشمای هم.برداشت و برای لحظه

 هوا تند و سوزنده شدن.چشمای شیطونش دلم رو لرزوندن و نفسهام بی

و نگاه گرفتم دیدم دکتر مشکوکانه بهمون نگاه میکنه.  با تاخیر چشم روی هم گذاشتم

 بیشعور عمدا گفت یعنی من اونقدر برات مهمم که حضورم گیجت کرده.

 سعی کردم با جدیت و صدای صافی بهش جواب بدم :

 م ، کار کردنم ربطی به شما نداره.لزومی نداره برید بیرون. من امشب یکم خسته -

طوری به بیرون فوت کرد که گرماش توی صورتم پخش لبخند محوی زد و نفسش رو 

. انگار یه اسبِ وحشی داره چهارنعل کوبهتر از قبل میشد و حس کردم قلبم وحشی

 م میتازه.توی سینه
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های سنگینش تا پایان کار سعی کردم بهش توجهی نکنم و وقتی کارمون از لج نگاه

ی زیبا ا هر چه زودتر از اون خونهتموم شد وسایل رو جمع کردم و توی ساک گذاشتم ت

 و مخوف دور بشم.

فوکوس میکردن، ای در کنترل نگاهم نداشتم که هربار روی صورت فیاض من اراده

هام نداشتن تا صداش رو انقدر شیرین و دلنوازانه به گوشِ ای توی پیچوندن گوشاراده

باید میرفتم تا بیشتر از های تندِ قلبم نداشتم پس ای هم توی تپشقلبم نرسونن، اراده

 این گاف ندادم.

 اما همین که خواستم پا به فرار بذارم اون گفت :

م رو بدون پذیرایی راهی دعوتتون میکنم به صرف شام. من عادت ندارم مهمون ویژه -

 کنم.

 مهمون ویژه !! اوه. مطمئنم که منظورش با دکتر نیست.

 گفت :ی حرفش با لحن قاطع و محترمی و در ادادمه

غیر از این شما تالش زیادی برای سالمتی جانی کردید و از این بابت یه تشکر  -

 مخصوص بهتون بدهکارم.

 :دستپاچه و لکنت گرفته لبهام رو از هم باز کردم و گفتم

 ببخشید. من نمیتونم دعوتتون رو قبول کنم باید برگردم خونه. -

 و گفت : نگاهم کرد، نگاهم کرد و سرش رو آروم تکون داد

 باشه هر جور مایلید. پس راهنماییتون میکنم. -
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خودش ؟ خدایا خودش میخواست راهنماییم کنه ؟ اون که با این همه دک و پز حاضر 

ی نشده سگش رو بیاره کلینیک تا درمانش رو توی کلینیک انجام بدیم حاال برای بدرقه

 مهمانش پیش قدم شده ؟

 رو به دکتر غضنفری گفتم :

 ید اگه امشب تو کارم خطایی سر زد، یکم حالم نامیزونه، باید برگردم خونه.ببخش -

 نیازی به کمکم هست ؟ -

نه نه ممنون. فکر کنم یه دوش آب گرم و یه استراحت کوتاه میتونه دوباره سر حالم  -

 بیاره.

 اوکی. پس میتونی بری. مراقب خودت باش. -

 ممنون. خسته نباشین. -

 ین.شما هم خسته نباش -

آوردم رو م بود. باید اول دستام رو میشستم و ماسکم رو در میتمام مدت فیاض خیره

 به فیاض گفتم :

 کجا میتونم دستامو بشورم ؟ -

 اشاره کرد برم بیرون. رفتم و متوجه شدم پشت سرم موقر و آروم راه میاد.

 .کردبا حرص ایستادم و بهش نگاه کردم. منه خسته رو نفسگیر می

کردم که ای زد ، نفهمیدم منظورش چیه ، داشتم هاج و واج نگاهش میجلو اشارهبه 

 گفت :
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 سرویس بهداشتی اونجاست. میتونی دست و صورتت رو بشوری. -

 قسمت رفتم اما شنیدم که زیر لب گفت :نگاهم رو گرفتم و به اون

 هیجانت با یه دریا آب هم فروکِش نمیکنه. -

شدم و در رو محکم بستم. ماسک رو از روی صورتم  اهمیت ندادم. وارد سرویس

 ها انداختمشون توی سطل آشغال.برداشتم و همراه با دستکش

 .های قلبم و صورتم که اینجوری گلگون و قرمز شدهلعنت به تپش

چند دقیقه خودم رو اونجا حبس کردم و هی آب زدم به صورتم اما تا کِی میخواستم 

 اونجا بمونم ؟

ی کوچیک و سفید رنگ جلوی در سرویس ایستاده بود، اومدم با یه حولهبیرون که 

ش و حتی رنگبندی ی زیادی به رنگ سفید داشت. شکل و نمای داخلی خونهعالقه

 بیشتر وسایل سفید رنگ بود. عمارت قبلی هم سفید بود. یادش بخیر.

 یده اینی توی دستش انداختم. ازش بعتعجب آمیز نگاهی به صورتش و بعد حوله

 کارهارو انجام بده.

 حوله رو بطرفم گرفت، گرفتمش و به طعنه گفتم :

 بهت نمیاد با این همه ادعا خودت کارهای خدمتکارهارو برای مهمانت انجام بدی. -

نگاهش محو صورتم بود و تازه فهمیدم بخاطر برداشتن ماسک از روی صورتمه که داره 

 .م رو واضح نگاه میکنهچهره

هاش رو توی جیب شلوار مشکی اسپورتش گذاشت و ای توی گلو زد و دستهتک خند

 سرش رو باال داد و گفت :
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 بستگی داره مهمانم کی باشه. -

حوله رو خیلی آروم توی صورتم گذاشتم و دستام رو هم خشک کردم. اما اعتراف 

 میکنم از جوایش کیلو کیلو قند توی دلم آب شد.

 فتم :حوله رو به سمتش گرفتم و گ

 بهرحال ممنون. -

 باالخره لبخند ریزش وا شد و حوله رو از دستم گرفت.

 تا دمِ در همراهیت میکنم. -

 نیازی نیست خودم میرم. -

 با تایید سر تکون داد و لبخند زد.

 علیرغم خانم شدنت هنوزم یه زبون تخس و سرتق داری. -

 : اینو گفت و با گرفتن حوله کنار ایستاد و مقتدرانه گفت

 .خوش اومدید خانمِ مایاروحی -

یعنی برو. انگار از احترامِ زیادیم جو برت داشته که پروبازی در میاری. من فقط خواستم 

 بهت احترام بذارم که همراهیت کنم اما اشتباه کردم.

زل زل نگاهش میکردم. دست دراز کرد بطرف در خروجی که خیلی دورتر از فضای 

 ا اقتدار منو تشویق به رفتن میکرد.بزرگ داخلِ خونه بود و ب

ش راه خروج رو در پیش گرفتم و اهمیت از نگاه تنگ و موشکافانهزورم گرفت ولی بی

 ازش دور شدم.
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*** 

 

کنار جانی ایستاد و نگاهش کرد. حالش نسبت به ساعتی قبل بهتر بود و سطح 

تا ساعتی  هوشیاریش هم باال رفته بود. دست روی سرش کشید ، جایی که دخترک

 قبل لمسش کرده.

ها را با دلتنگی برای مایا سر کرد و دلش در تب و تاب این بود تا یکبار تمام این ماه

 دیگه چشمان زیبایش را ببیند.

 مگر میشد صاحب آن چشمهای زیبا را نشناخت ؟

 مگر میتوانست شورِ آنها را فراموش کند ؟

ه چشمانِ زیبای دخترک افتاد قلبش ای که پا به داخل اتاق گذاشت تا چشمش بلحظه

 ای کوبید.مثل اسب رم کرده

تظاهر میکرد نشناختش ولی قلبش ، حرارت سوزانِ نگاهش ، تمنای لبهاش برای 

سرکوبشان  "خوش اومدین خانم"خواندنِ اسمش همه چیزهایی بودند که قبل از گفتن 

در مقابل پرنسسش کرد و بعد با ظاهری خشک و حدی وارد اتاق شد ، ولی خودداری 

 چقدر سخت و طاقت فرسا بود.

کرد. طاقت نداشت بیشتر از این دوری بینشان را تحمل کند. اصال باید کار را تمام می

 حرفهای بزرگ به درد الی جرز دیوار میخوردند.

اش را کجای بزرگ که از عشقش به مایا خبر داشت، این محدود کردن و وِروِر اضافی

 گذاشت ؟دلش می
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ی ریزی کرد و فیاض با عصبانیت چشمانش را محکم به هم فشار داد. جانی ناله با

 محبت دستش را روی تنش کشید و گفت :

. خوب شدیا. پاشو پسر انقدر لوسبازی در نیار. بوی مایا بهت بخوره مست شدی جان -

!! 

 جانی سرش را باال گرفت و بهش نگاه کرد.

 و گفت : آلود جانی زدلبخندی به چشمان خواب

تو هم دیدیش ؟ دستش رو سرت بودا. دلش میخواست منو لمس کنه خودشو گرفته  -

 بود ولی به جاش به تو یه حال اساسی داد. میشنوی چی میگم ؟

 جانی که دوباره چشمانش را بست با خرص گفت :

درمونت ای که داشت . مایا اینجا بود. اون خانم خوشگلههی پسر دارم واست زر میزنما -

پدر ،چه اندامی میکرد همونیه که همیشه برات تعریف میکردم . چقدر خوشگل شده بی

زده به هم، ولی زیادی مشنگ میزد، منو که دید یهو گیج شد، ترسیدم با گیج بازیاش 

 بزنه ناقصت کنه.

 خندید و با دل ضعفه و شور گفت :

ا بهت خورده دیگه، منم جانی، جانی هی ؟ پاشو چقدر میخوابی. هر چند دست مای -

 اگه اینجوری لمسم میکرد تا فردا تخت و آروم میخوابیدم.

هایی که آرام و آسوده توی بغل کوچک ذهنش به خاطرات گذشته سفر کرد. شب

 رود.ای که با بوی تن مادرش به خواب میمثل بچه دخترک خواب میرفت
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ها را میخواهد شب آن ی وجودش فریاد میزد دلش تکراراحساس و شور قلیان شده

 ،ولی بزرگمهر، آخ بزرگ خدا لعنتت کند.

 ی بزرگ را گرفت.جانی را تنها گذاشت و بیرون رفت و شماره

اش را میل اش نشسته بود و نسکافهبزرگ که عصر روز تعطیلش را توی تراس خانه

 ی فیاض لبخندی زد و آیکون سبز تماس را لمس کرد.کرد با دیدن شمارهمی

 طوری پسر. همین االن تو فکرت بودم که زنگ زدی.چ -

 مقدمه گفت :نگذاشت حرفهای معمول احوالپرسی بینشان داغ شود سریع و بی

 جون.شوره این تز دادنتو ببرن که دهنمو سرویس کردی دکیای مرده -

ش بیشتر ی فیاض به سرعت زیر خنده زد و قهقههبزرگمهر از حرص کلماتِ کشیده

 را درآورد که توپید :حرصِ فیاض 

. نخند بابا. گ.یدی منو، چقدر دیگه باید صبر کنم ؟ فکر نمیکنی داره خسته کوفت -

 کننده میشه ؟

اش اش احساس کرد و با فروخوردن خندهجدی بودن فیاض را پشت کلماتِ درمانده

 پرسید :

 ای ؟چه خبر شده حاال ؟ تو که خوب بودی. مگه قرار نبود با شرایط کنار بی -

 سخته بزرگ. سخته. -

 های لبش را جویید و آرام گفت :گوشه

 م.باالخره امشب دیدمش. اومده بود خونه -
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 .اوه !!! پس اولین قدم رو مایاخانوم برداشته -

ها سپردم دکتر بیارن خونه و. جانی حالش خوب نبود. به بچهنه، اتفاقی دیدیم هم -

 ببینتش که مایا هم اومده بود.

 برانگیز لبخندی زد. تحسین

 این خیلی عالیه که مایا خانم دکتر شده. -

 دلِ فیاض قنج رفت. چرا خودش به این موضوع فکر نکرده بود ش

 مایای کوچولو و مهربانش دکتر شده. خانم دکتر جان.

 لبخندی زد و گفت :

ی دوره شو کامل تموم کرده که اسمشو بذارم دکتر یا نه، شاید اینالبته نمیدونم دوره -

 آموزشیش باشه.

 اتابک تایید کنان گفت :

 . خب حاال میخوای چیکار کنی فیاض ؟همینطوره -

 ؟ بزرگ -

ی اش را روی میز گذاشت و چشمانش را از صفحهمکث کوچکی کرد و ماگ نسکافه

 ی مقابلش گرفت.روزنامه

 جان ؟ -

 

 .دستی به موهاش کشید. آشفتگی روی صداش هم تاثیر گذاشته بود
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میگم بنظرت وقتش نشده برم دنبالش ؟ میخوام زندگیمو سروسامون بدم. دیگه  -

 خسته شدم از این وضعیت.

 نفسی کشید. کمی دل دل کرد برای گفتن حرفش ولی با مکث کوتاهی گفت : بزرگ

 فکر میکنی تو این مدت اوضاع خودت بهتر شده ؟ -

 کرد.تنش مینشست زارترش میپیراهنی بود که هر چه بیشتر به آشفتگی مثل کهنه

ی کاناپه نشست و تمرکز کرد. میخواست راستش را به اتابک بگوید اما کالفه روی دسته

 ای نبود باید میگفت.گفتنش شاید دوباره از مایا دورترش میکرد. ولی چاره

 مشتش را آرام روی ران پایش زد و به سختی گفت :

شده گوه زده به اعصابم . یه ساله از هر طرف  ی مامانش پیدانمیدونم. دوباره سروکله -

 ش پیدا میشه.دکش میکنم دوباره مثل یه موشِ کریه از یه سوراخِ دیگه سروکله

 بزرگ با عصبانیت صندلی را پس زد و بلند شد.

آه خدا ،از دستِ این پریوش که نمیذاره تو آب خوش از گلوت پایین بره. چرا به من -

 نگفته بودی فیاض ؟

 ر نمیکردم اهمیتی داشته باشه.فک -

تو سرویس کرده. یه سال داشت فیاض ،داشت ، اون زنیکه همونیه که به هر روشی مخ -

 آوارگیتو فراموش کردی ؟

ولی من خوبم بزرگ باور کن خوبم. گفتی یه سال از مایا دور شو تا بفهمیم درمان  -

 نمیتونم بیشتر از این...نتیجه داده یا نه، میبینی که نتیجه داد، من حالم خوبه 

 هوا داد زد :بی
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ولی تو داری میگی یه ساله مامانش اومده تو زندگیت، من نمیدونم این موضوع چقدر  -

 روی تو تاثیر داشته.

 ای کرد و مشتش را روی رانش کوبید و غرغر کرد :دندان قروچه

زندگیت انگار زیر یه من میگم خوبم ،میفهمی ؟ اُرد نده بابا. یه جوری میگی اومده تو  -

سقف باهم زندگی کردیم ! اون جن.ه خانم هیچ غلطی نکرده. واسه شرکت کوفتیشه که 

 همش موی دماغم میشه.

 اتابک مکث کرد و بعد از کمی با تحکم گفت :

 تو دوباره باید بیای اینجا فیاض، من یه نوبت دیگه از دکتر کالرا برات میگیرم... -

ی عصبانیت و خشم ی کاناپه بلند شد، آشفتگیش به دامنهبا عصبانیت از روی دسته

 رسیده بود.

اوسکول کردی منو ؟ پاشم بیام اونجا چیکار کنم ؟ نمیشنوی میگم حالم خوبه،  هه. -

میگم حضور اون زنیکه روم تاثیری نداشته ؟ نمیفهمی میگم زنمو میخوام، میخوام برم 

دارم، دیگه از کسی کینه ندارم، یه زمانی دنبالش تا زندگیمو بسازم ؟ من دیگه خشم ن

اما خودم بیشتر  م تا به پاس کارهای کثیفِ مامانش عذابش بدم،مایارو آوردم تو خونه

تر شدم، کارم رسید به جایی که یه سال تو غربت تر شدم، بدبختعذاب کشیدم، مریض

 دربه درِ درمان بودم، یه سالم اینجا. من زندگیمو میخوام بزرگ.

نفس میزد. خونش به جوش آمده بود و بزرگ میدانست در این شرایط حرف  نفس

 کرد و به تنگ آمده.ای ندارد. دلش آنقدر پر شده که داشت سرریز میزدنش فایده

مشتش را آرام به دیوار کنار پنجره کوبید. جایی که ایستاده بود و داشت از پشت 

 رد.کی صاف و تمیز و براقش به بیرون نگاه میشیشه
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من میخوامش بزرگ. خسته شدم از این محدودیت. یه سال تو اون جهنم بودم ،یه  -

م که نذاشتی حتی یه بار برم دیدنش و ببینمش. من اینجوری سالم تو زندانِ خونه

خوب نمیشم، دارم بدتر میشم میشنوی ؟ هر روز منتظرم یکی یه چُسی بده بیرون که 

ام، خشمم از ه پرِ خشمم، بیشتر از همیشه زخمیشو بچسبم، بیشتر از همیشسریع خره

و مادرش نیست، خشمم بخاطر خالء زندگیمه، جای یه نفر تو زندگیم خالیه که  گذشته

تر کرده، اینبار با دخترپریوش کاری ندارم، زنِ خودمو میخوام، زندگیِ زندانمو برام تنگ

 مو میخوام.از دست رفته

 ببین فیاض...  -

ه نمیتونی بیشتر از این محدودم کنی. من مایارو دوست دارم. برام نه بزرگ. دیگ -

گردن یا کسی کمین نشسته تا احساساتشو به سخته ببینم مردهای دیگه دوروبرش می

 قدم بشم.بازی بگیره، میخوام قبل از هر کسی خودم دوباره پیش

روحت زمان ست ؟ تو حداقل باید دوسال به ذهنت و بدنت و مطمئنی کارت عاقالنه -

 ریکاوری بشه. بدی تا طبق درمانت همه چی

 اما فکر میکنم هیچ روش درمانی بیشتر از این روم نتیجه نداشته باشه. -

 کدوم روش ؟ -

 میرم سراغ مایا. -

 اتابک مستاصالنه پوفی کشید و با سردرگمی گفت :

بذار یه چند ماه ی دیگه هم پیش کالرا بگذرون اگه نظر منو بخوای میگم نه، یه دوره -

 بعد، مایا فعال تو شوروشوقِ کارشه، نترس کسی اونو ازت نمیدزده. دیگه هم زمان بگذره
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نمیتونم به این خیاالت چنگ بندازم تا ببینم خدا چی میخواد، اونقدر خوشگل شده  -

 که...

 با خنده وسط حرف فیاض پرید و گفت :

 که میترسی از دستش بدی ! -

گذاشت همینجا خار مادرش را به ه سواد و کالسِ طبابتش احترام نمیاگر دکتر نبود و ب

 فحش رگبار میبست ولی زبان به دهان گرفت و با حرص و شوریدگی گفت :

من دیگه به زر زرات توجه نمیکنم دکی. خودم کاری که میدونم درسته رو انجام  -

 میدم.

 

 

* 

 

تی به شاهدخت قول داده بودم امشب کارم خیلی بیشتر از همیشه طول کشید، منه لعن

امشب همراهشون باشم. هر چند از اون پسرِ بیشعورش بدم میومد ولی بخاطر اصرار 

ای نداشتم که قبول کنم. خداروشکر فیاض امشب به این مراسم شاهدخت و نهال چاره

 جوش میزدن برای دوباره دیدنش. نمیومد ولی ته تهای دلم

 ابی دیر شده. االن صدای گوشیم درمیاد.به ساعت نگاه کردم. فکر کنم حس

 دوش گرفته بودم، داشتم تند تند موهام رو خشک میکردم که گوشیم زنگ خورد.

 انقدر فس فس کردم تا صدای شاهدخت باالخره دراومد.
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 گوشی رو از روی کنسول میز توالت اتاقم برداشتم و با شرمندگی گفتم :

بده، دارم لباسامو میپوشم، این غضنفریِ  دارم میام شاهدخت، یه چند دقیقه امون -

 بیشرف کلی کار ریخت رو دستمون من امشب تا فرق سرم تو کارها غرق بودم.

 گفت : شاهدخت متوجه عجز و خستگیم شد که آروم

باشه عزیزم. اشکالی نداره. ما چند دقیقه دیگه راه میفتیم، میمونیم دم در تا تو هم  -

 برسی.

 :دم و گفتمبه موهای خیسم چنگ ز

 ای وای اینجوری که خیلی بد شد، ببخشید شاهدخت. -

 نه عزیزم عیب نداره. اونجا میبینمت. به جای غرغر کردن بشین سریع آماده شو. -

 گوشی رو گذاشتم روی میز و خشک کردن پشت موهام رو بیخیال شدم.

باشن پشت سرم دم اسبی بستمشون و فقط قسمتی که میخواستم زیر روسری بیرون 

 رو سشوار کشیدم.

 یه آرایش مختصر و مناسب هم انجام دادم.

دلم از گرسنگی مالش رفت. آهی کشیدم و دوباره به کارم ادامه دادم تا زمانی که 

 ظاهرم کامل شد.

یه روپوش خاکستری بلند پوشیده بودم ، همراه با شالی که توی تناژ رنگی مانتوم بود و 

نظر میرسید، با شلوار مازراتی کرم رنگ ، یه حریر آبی تر از رنگ اون بفقط کمی تیره

 هم زیر روپوشم پوشیده بودم.
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کیف و سوییچم رو برداشتم و برای تیپ خودم که قرار بود با یه جفت کفش خانمی و 

 شیک تکمیل بشن چشمکی زدم و بیرون رفتم.

ت داشتم حاال که ظاهرم شیک و آراسته شده بود علیرغم میل باطنیم یه جورایی دوس

جواب گذاشته و فیاض رو ببینم ولی شاهدخت گفته بود اصرارهای منو یونس رو بی

 دعوتمون رو رد کرده.

اومد، حداقل بخاطر یونس که تموم این سالها کنارش بوده، بیشعور حتما باید می

 گذشته بر این مثل اینکه یونس پسر داییشه.

من چه، البد بازم با اون اخالق تند و نمیدونم چه دلیلی داشته که نیومده، اصال به 

مزخرفش بین خودش و یونس یه چیزهایی اتفاق افتاده که ترجیح داده توی مراسمش 

 نباشه.

اون سگِ سوسولش توی چه وضعیتیه، حالش به طور کامل روبه راه شده یا نه ؟ 

هیچوقت نگفته بود به حیوونات خونگی عالقه داره، اونم سگ خشمگین و قوی گریت 

 دین.

 ی نهال حرکت کردم.نشستم توی ماشین و با سرعت به سمت خونه

دل توی دلم نبود، یه اضطراب و آشوب یهویی افتاده به جونم که بیشتر بخاطر استرس 

امشب و بودن توی جمعی بود که هیچ نسبت فامیلی و خانوادگی با من نداشتن و تنها 

 شدم.به عنوان یه دوست برای هر دو خانواده محسوب می

ی نهال که رسیدم ماشین یونس رو از دور تشخیص دادم، با وجود اینکه به خونه

شاهدخت گفته بود فیاض همراهمون نمیاد اما ته دلم احتمال میدادم شاید اومده باشه 

 .که خب با دیدن ماشین یونس خیالم راحت شد اشتباه حدس زدم



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

990 
 

 از ماشین پیاده شدم.

که خودش از یه عروسِ خوشگل چیزی کم نداشت.  توی نگاه اول شاهدخت رو دیدم

ی عروس شدن رو بهش نداد و ازش زنِ زیبایی که تا به امروز سرنوشتِ لعنتیش اجازه

 یه مادر مجرد با قلبی باکره ساخته.

اومد و یه جلوتر رفتم و به شاهدخت لبخند زدم. بیش از حد شاد و سرزنده بنظر می

 .لباس درخو و شیک هم به تن داشت

تر از همیشه حاضر شده بود و انگار توی دلش قند از یونس که چیزی نگم، جذاب

 میسابیدن.

 

هاش که کم مونده بود دامنش رو زیر بگیرن به طرفم اومد شاهدخت با ترق تروق کفش

 و گفت :

 وای خداروشکر اومدی مایا. نگران بودم دیر برسی. -

 و اال آماده شدنم خیلی زمان نبرد.ببخشید گفتم که کارم تو کلینیک طول کشید  -

 .مرسی که اومدین مایاخانوم -

اومد ولی در جواب تشکرش لبخندی زدم و یونس بود که گفت. بااینکه ازش خوشم نمی

 گفتم :

 خواهش میکنم. امیدوارم همه چی خوب پیش بره و به چیزی که میخوای برسی. -

 از ته دل گفت :شاهدخت دستاش رو کمی رو به آسمون باال گرفت و 

 انشاهلل. -
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 پس گل و شیرینی کو ؟ نگرفتین ؟ -

 یونس گفت :

 االن میارم تو ماشینن. -

 خب بیارین بریم داخل دیگه. -

 رفت به سمت ماشینش که یه آن ایستاد و گفت :

 این ماشین آقا فیاض نیست ؟ -

 تر نگاه کرد. بند دلِ منم برید وقتی گفت :دقیق

 آره خودشه. اومدش. -

و با خوشحالی پاتند کرد به سمت ماشینش. نگاه هاج و واجم روی ماشین سیاه و مدل 

باالیی افتاد که کنار ماشین من پارکش کرد و با یه تیپ منحصر بفرد و جذاب از ماشین 

 پیاده شد.

 هارو توی تنش بدرّن.هاش قادر بودن لباسی سینه و ماهیچهعضالت برجسته

یع زل زده بودم بهش غافلگیرانه چشمکی به روم زد و موقع پیاده شدن از بس ضا

 ش مرتب کرد و دستی به کراواتش کشید.های کتش رو روی سینهلبه

م کرد. نمیتونستم ازش نگاه گربه شروع به بازیگوشی توی سینه قلبم مثل یه بچه

 پوش و جذاب شده بود.بگیرم. لعنتی بیشتر از همیشه خوش

ی اینا . چرا حس میکنم همهامشب رو برام نفسگیر کنهپس قصد داشت با اومدنش، 

 ان ؟ تاخیرش توی اومدن و این فیس و افاده !!عمدی
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 سریع به شاهدخت نگاه کردم که به جای فیاض منو زیر نظر گرفته بود.

 گیر و عصبیم رو که دید چشماش رو به روبه رو دوخت و صدا زد :نگاه مچ

 در بیار بریم داخل دیگه.یونس سریع بیا گل و چیزهارو  -

 تو که گفتی نمیاد شاهدخت ؟ -

با شرمندگی نگاهم کرد ولی ظاهرا اونم غافلگیر شده بود. عصر بهم گفته بود خودمو 

 یونس ازش خواستیم بیاد گفته حوصله ندارم.

 بجای اون صدای گیرایی از پشت سرم گفت :

 من مشکلی داری مایا خانوم ؟ با اومدن -

ای کردم و به سمتش برگشتم. وای خدا، اگه امشب عقلمو از ن قروچهبا حرص دندو

 دست ندم شانس میارم.

چه بوی خوبی میداد ، اصال اون ادکلنی نیست که زمانی که باهاش زندگی میکردم 

ازش استفاده میکرد، هر چند من بوی اونم دوست داشتم، یه بوی خاص بود شبیه 

 تنباکو.

محکم بودن و خودداری سخت بود، ولی من تمام این  در مقابل این همه فریبندگی

ها و دوسالی که تنهایی سپری کردم یاد گرفتم که وقتی رودر روی فیاض قرار ماه

میگیرم احساسات و صدای قلبم رو کنترل کنم و بهش نشون بدم اون نتونست طبق 

 چیزی که میخواسته منو شکست بده و خردم کنه.

کوبید که شک داشتم صداشون لی قلبم با چه صدایی میحالت صورتم رو محکم کردم و

 به گوش فیاض نرسه.
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 کسی از اومدن شما به من نگفته بود. -

 و تغییر میده ؟ ناراحتی میتونی برگردی !خب حاال که فهمیدی چی -

 لعنتی اونقدر با نفوذ به چشمام نگاه میکرد که زبونم بند اومد.

 زبونش رو روی لبش کشید و ادامه داد :ای سُرید روی لبم و نگاهش لحظه

اومدم ؟ یا چرا فکر این مراسمِ خواستگاریه یکی از اعضای خانوادمه چرا نباید می -

 ؟ میکنی باید برای اومدنم از کسی اجازه میگرفتم

. همینو میخواستی که بهت بگه اونی که مثل همیشه چیزی داشت تا دهن منو ببنده

 تویی نه من ؟ ستاینجا غریبه و اضافه

نه، من شاید غریبه باشم ولی اضافی نیستم چون رسما توسط شاهدخت دعوت شدم. 

 آهنربای نگاهمون رو یونس با حرفش قطع کرد که گفت :

 فکر کنم داره کم کم دیر میشه بهتره بریم داخل. -

فیاض با نگاه خیره و داغش به چشمای من تاییدکنان سرش رو تکون داد و بم شده 

 د :نالی

 آره بهتره بریم داخل. -

 ی ما هنوز میون هم غرق بودن.شاهدخت زنگ در رو زد و نگاهِ خیره

ای که انگار بویی از تمسخر داشت شق ایستاد و نفس عنیقی کشید و با تک خنده

 دستی به کراواتش کشید.

 ی کراواتش رو دور گردنش اونقدر تنگ کنم تا خفه بشه.جا داشت برم جلو و حلقه



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

994 
 

 ش افتاد دلم قنج رفت. خاک بر سرِ دلِ من.ا نگاهم که به گردن کشیدهام

 ایش گرفتم و متوجه شدم در باز شد.نگاهم رو به سختی از گردن و اندام عضله

شاهدخت که بخاطر استرس و هیجانش کمی صداش میلرزید دستش رو به سمتم دراز 

 کرد :

 بیا بریم داخل مایا. -

 ی نهال احوالپرسی کردیم.خانوادهیکی یکی جلو رفتیم و با 

ی ویالیی تقریبا کوچیکی داشتن، البه شون اومده بودم. خونهمن قبال چند باری به خونه

اونقدرا هم کوچیک نبود که یه حیاط فکستنی داشته باشه یا یه هال و پذیرایی 

 ت.ی بزرگ رو روش گذاشکوچیک ، ولی اونقدرا هم جا دار نبود که بشه اسم یه خونه

هاشون که دوتا ماشین زیر قسمتی از حیاطش رو سایبون زده بودن برای پارک ماشین

 های زینتی و زیبا.هاش پر بود از گلدونسایبشون بود و گوشه گوشه

ی اداری بودن و تک برادرش هم تا اونجایی که من از نهال مامان و باباش بازنشسته

 شنیدم داشت مهندسی برق میخوند.

ی ای از چهرهدرش احوالپرسی کردم و به برادرش نواب رسیدم که ورژن دیگهبا پدر و ما

نهال بود با این تفاوت که قد خیلی بلندی داشت. زمانی که داشتم باهاش احوالپرسی 

شون اومده بودم و کنارشون میکردم بخاطر شناخت قبلیش از من که چندباری خونه

ورد کرد، به دستم فشاری داد و به شوخی تر از بقیه باهام برخوقت گذروندم صمیمانه

 گفت :

 تو چرا رفتی اونوری شدی ؟ باید میومدی تو تیم ما. -
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 با خنده جواب دادم :

هر دوشون دوستای منن. واسه خواستگاری تو تیم آقا دامادم اما اگه خدا بخواد واسه  -

 عروسی میام تو تیم شما.

 ال بترکونیم.آره آره ، منو تو حسابی باید تو عروسی نه -

 ای، ما تازه اومدیم خواستگاری.تو از حاال بفکر عروسی -

ست، اونا از قبل انتخابشونو کردن امشب اداشو واسه ماها در بابا اینا همش فرمالیته -

 میارن. 

هاش ای کرد و وقتی برگشتم دیدم فیاضه، چنان سگرمهکسی از پشت سرم تک سرفه

م ترکید و سریع از مقابل هوا زهلهچشم غره رفت که بیتوی هم فرو رفته بودن و بهم 

 نواب جیم زدم.

مبل دونفره رو انتخاب کردم تا شاهدخت هم بعد از احوالپرسی گرمش با مادرِ نهال بیاد 

 کنارم بشینه.

نگاهم یه لحظه با نگاه فیاض اصابت کرد به پدر نهال چیزی گفت و در حین خندیدن 

هی میشد نگاهش به من افتاد و اخم تندی کرد. سریع ها راکه داشت به سمت مبل

ازش نگاه دزدیدم و به خودم تلقین کردم امشب از نگاه کردن بهش پرهیز کن. تمام 

حواست باید پیش خواستگاری و افراد دیگه باشه و اون یه نفری که باعث حرارت تند 

 هات رو به حد وحشتناکی رسونده رو فاکتور بگیر.تنت شده و تپش

ین تصورات همش یک ثانیه زمان نبرد که مبل کنارم فرو رفت و بوی عطرش تیز و ا

 تند به مشامم نفوذ کرد.
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کرد با حرص نگاهش کردم بدون اینکه نگاهم کنه داشت مدل نشستنش رو تنظیم می

 نگاهش میکردم. و انگار نه انگار من داشتم با عصبانیت و خیره

نجا و تصرف یه مبل دیگه تا کنارش نباشم، چون دیر شده بود برای بلند شدنم از او

همه سر جاشون نشستن و شاهدخت که منو فیاض رو کنار هم دید لبخند معناداری زد 

گله، گذاشتم ی اینا زیر سرِ این تپل خانومِ خوشترم کرد. من که میدونم همهو عصبی

 سر یه فرصت مناسب تالفیش رو در بیارم.

 فقط خودش صدام رو بشنوه.خیلی آروم لب زدم طوری که 

 چرا اومدی نشستی اینجا ؟ -

 جان ؟ -

 نگاهش کردم و قلبم فرو ریخت.

 ."جان"این اولین باریه که در جوابم میگه 

کرد که کمی سردرگمم شدم و زمان برد یه جوری سرش رو کج کرده بود و نگاهم می

 تا دوباره مغزم ری استارت بشه که بگم :

 چرا نشستی اینجا ؟ -

 ای کنارت بشینه ؟دوست داشتی کس دیگه -

دستم انداخت، حتما فهمیده منه احمق دوسش دارم که داره با سرگرمی و تفریح دستم 

 میندازه.

 با حرص گفتم :

 آره هر کسی به جز تو. -
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پس معذرت میخوام که جای یکی دیگه رو اشغال کردم. ولی میبینی که چاره ای  -

 نداری و باید تحملم کنی.

ی کتش رو که به سمت من خم شده بود رو جمع کرد و صاف و مغرورانه نشست و لبه

 دستش در همون حین با بدنم خیلی جزئی تماس پیدا کرد.

 های شربت ازمون پذیرایی کرد.بعد نهال اومد و با لیوان چند دقیقه

تم رو ای رفتم و لیوان شربوقتی به ما رسید چشمکی ریزی زد که در جوابش چشم غره

 برداشتم.

 برای منم بردار. -

صدای فیاض بود که منو خطاب قرار داد. سرش توی گوشیش بود و داشت چیزی 

مینوشت و دستاش مشغول تایپ بودن. فقط یه نیم نگاه به نهال انداخت و مودبانه 

 تشکر کرد و دوباره فرو رفت توی گوشیش.

 حتما انتظار داشت من براش یه لیوان شربت بردارم.

ی دیگه نگاهم رو از نهال هم غرهنهال اشاره زد اینکار رو بکنم که دوباره با یه چشم

 گرفتم و به جهت مخالف هردوشون پیچیدم.

نمیدونم نهال یا خودش باالخره مجبور شد لیوان شربتش رو برداره که نهال از 

 مقابلمون رد شد.

 

های تلویزیونی توی سریالانتظار من از خواستگاری اون چیزهایی بودن که همیشه 

دیده بودم، خب من خواستگاری نزدیکی ندیدم و خواستگاری خودمم که اصال مراسمی 

 نداشت تا بخوام با امشب قیاسش کنم.
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بقول نواب انگار از قبل همه چیز هماهنگ شده بود و همه میدونن یونس و نهال 

ایشون رو کنار گذاشتن انتخاب نهایی هم هستن برای همینم سواالت و حرفهای کلیشه

 تر میشدن.و بیشتر داشتن با هم آشنا و صمیمی

حواسم پیش بقیه بود که پای فیاض به پام خورد. نگاهش که کردم باز طوری به روبرو 

زل زده بود که انگار به من توجهی نداره و فقط قصد داشته مدل نشستنش رو تغییر 

 کرده. خیلی آروم و با حرص گفتم : بده که به طور غیر عمد پاش به پای من برخورد

 من نمیدونم این همه جا چرا اومدی جفت من نشستی و همش وول میخوری ؟ -

طوری به بابای نهال خیره بود و به حرفهاش گوش میداد که انگار من کنار گوشش 

 ویزویز کرده باشم. اصال جوابم رو نداد.

 با توام ؟ -

 ؟ از قبل رزروش کردی ؟ سر یه وجب جا چرا اینقدر بحث میکنی -

 : ای کردم و گفتمطوری که بقیه صدامون رو نشنون دندون قروچه

 آره از قبل رزروش کردم. حق نداشتی کنارِ من بشینی. -

ی دیالق بیاد بشینه ؟ از من مور مورت میشه اما بقیه نشستم که اون پسرهمن نمی -

 که بهت دست میزنن قلقلکت میاد که هرهر میخندی ؟

 چشمام تا آخرین حد ممکن گشاد شدن و با تعجب گفتم :

 پسر ؟ ای تو ؟ کدومبا کی -

نفهمیدم منظورش چیه ، گیج شدم، اصال به اون چه ربطی داره کی جفت من یشینه ! 

 ست که اومده جفتم نشسته حرف اضافی هم میزنه ؟خودش چیکاره
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چشم تو چشم شدم و یه  وقتی سرم رو پیچیدم با نواب که کنار مادرش نشسته بود

 ست.لحظه فهمیدم منظورش از دیالق گفتن با این بیچاره

ش شبیه خربزه مشهدیه یه جوری نگاه میکنه انگار چه بیشرفِ دماغ پیکانی، کله -

 گوهی هست.

داشته سریع به سمت فیاض برگشتم. این همون آدمِ سابقه که منو توی زندانش نگه

و فرار کردنم از زندگیش هنوزم از تعصبات پوچ و  بود، حتی با وجود طالق گرفتن

 ش دست برنداشته.گونهمریض

یه آن لرز به وجودم افتاد. اصال با چه جسارتی انقدر راحت و بیخیال کنار این آدمِ 

 خطرناک نشستم ؟

توی نگاهش چیزی نبود که منو یاد گذشته بندازه ولی با این وجود من ترسیده بودم 

 تر گفت :آرومکه خودش فهمید و 

 من خوشم نمیاد کسی با مدل هیزی به یه زن نگاه کنه. -

هاش زندگی کردم. فیاض هنوز توی گذشتهدلم آروم نگرفت و هنوز خیره نگاهش می

اون چند ماهی که غیبش زده بود و کسی "میکنه پس نهال روی چه حسابی گفته 

 "نمیدونست کجاست رفته بود خارج واسه درمان؟

یرون دادم. ترسیدم اما برای اینکه بهش بفهمونم اون دیگه هیچ حقی نسبت نفسم رو ب

 به من نداره گفتم :

در مورد هر زنی میتونی نظر بدی اما در مورد من، ما خیلی وقته پامونو از زندگی هم  -

 بیرون کشیدیم.

 ای هم بهش زدم که مطمئنم متوجهش شد.طعنه
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 صدای ریز پوزخندش اومد و زیر لب گفت :

 حق با توعه. -

ای رسید که نهال و یونس رفتن توی اتاق تا با هم حرف حرف خواستگاری به مرحله

 بزنن.

ش با مامانِ نهال گرم شده بود و بابای نهال م سر میرفت و شاهدختم که چونهحوصله

طرف مخاطبش رو فیاض قرارداده بود و در مورد آثار باستانی و بهترین مناطق تفریحی 

 یران با هم حرف میزدن.شهرهای ا

برانگیز بود. از مردی به سن و سال بابای اطالعات عمومی باالی فیاض کامال تحسین

نهال انتظار داشتم که همچین اطالعات باارزشی در مورد آثار باستانی و یا تاریخ 

شون داشته باشه اما برای پسری به سن و سال فیاض با این معلومات و اطالعات دیرینه

 سلمبه کمی عجیب و متحیرکننده بود. قلمبه

از صدای جذابش موقع حرف زدن قلبم قیلی ویلی میرفت. این همه نزدیکی و اون همه 

ای رو دارم دور بودن برام سخت و طاقت فرسا بود. اینجا که نشستم حس لیوان شکسته

 .که هیچکس برای رفع تشنگیش حتی بهش دست نمیزنه

شب با ساز مخالفی میکوبید. دلم میخواست از اونجا برم گیر شده بود و امدلم بهانه

بیرون تا هوای فیاض و بوی عطرو تنش از سرم بیفته، تا صداش رو نشنوم، تا وسوسه 

نشم هربار نگاهش کنم. کنار هم بودنمون منو سخت بیمار کرده بود که دلم میخواست 

دوست نداشتنش  مثل یه طبیب دستش رو روی سرم بکشه و درمانم کنه. تظاهر به

اونقدر برام سخته که نمیدونم حس کالفگی و استیصالم رو چطوری از کسی پنهون 

 کنم !
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 توی خودم فرو رفته بودم که کسی گفت :

 مایا ؟ -

 صدای نواب بود سرم رو باال گرفتم مقابلم ایستاده بود و گفت :

یه  پزشکیشون باشهقبال گفتی برات یه سایت پیدا کنم که در مورد حیوانات و مطالب  -

سایت بزرگ و معروف پیدا کردم بیا بریم نشونت بدم اگه دوستش داشتی برات 

 بفرستمش.

نگاهی به فیاض انداختم و از جام بلند شدم. اخم هاش شدیداً توی به طور غیرارادی نیم

های پدر نهال توجهی نداشت. از نگاهش ته دلم خالی شد هم فرو رفته بودن و به حرف

 صمیمم رو گرفته بودم و همراه نواب به اتاقش رفتم.ولی ت

 گفت :کردم انگار که داشت مینگاه سنگین فیاض رو از پشت سرم احساس می

 "ری تو اتاق یه پسر مجرد؟کنی داری میکار داری میچی"

ذاشتم، تونستم برگردم این اولین باری بود که داشتم به اتاق نواب پا میراه رفته رو نمی

توی زندگیم غیر از سر زدن به اتاق شوهر سابقم به اتاقِ شخصی هیچ مرد دیگه ای من 

پا نذاشته بودم، شاید درخواست نواب کمی غیر محترمانه بود و شاید هم منظوری 

 گفت کار درستی انجام ندادم.نداشت درهرصورت احساسم می

 در اتاقش رو باز کرد و کنار ایستاد.

ی بسته شدن در رو شنیدم. کمی استرس گرفتم که باعث وارد که شدم پشت سرم صدا

رسید. وقتی به سمت زده به نظر می. برعکسِ من نواب آروم و هیجانلرزش دستام شد

 میز لب تابش رفت گفت :
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 این اولین باریه که یه خانم زیبا و غریبه توی اتاقم میاد. -

کردم. پس داداش نهال لبخند ریزی زدم ،شایدم داشتم توی دلم حرفش رو مسخره می

دونه من یه زن مطقه و مجردم، البد از اینکه فیاض کنارم نشسته هم بعله !! اون که می

 بینه.دستی میای تعبیر کرده که منو دماونو به هر چیز دیگه

 همون طور که وسط اتاقش ایستاده بودم گفتم :

 حاال از نظرت این خوبه یا نه ؟ -

 خندید و صادقانه گفت :

 م فکر کنم تو هم متوجه شده باشی.من خیلی هیجان زده -

 سرم رو تکون دادم و برای برهم زدن جو بینمون گفتم :

ای سایت رو نشونم بده که برگردیم پیش بقیه ببینیم نهال و یونس به چه نتیجه -

 رسیدن.

 کرد جواب داد :که داشت لپ تابش رو روشن میدرحالی

کنن، من از خیلی وقت پیش ردوشون با هم ازدواج مینتیجه که مشخصه ،بزودی ه -

 صبرانه منتظر این روز بودن.دونم هر دوشون بیرابطشونو فهمیدم می

 فکری داره نهال !!چه داداش روشن -

 به تمسخر گفتم ولی اون خیلی پرانرژی و هیجان آمیز چشمکی زد و جواب داد :

ت بدم اگه مطالبش اوکی بود همه رو مرسی نظر لطفته، بیا بشین تا سایت رو نشون -

 فرستم.میریزم تو فایل برات می
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 شون به ایمیلم.ایمیل دارم بعد بفرست -

 سرش رو تکون داد.

 اوهوم خوبه پس. -

صندلی رو برام عقب کشید، آروم و با استرس جلو رفتم و روی صندلی نشستم و 

دیگرش رو پشت رفت و دست خودش هم کنارم ایستاد. یه دستش با موس ورمی

 صندلیم گذاشت.

ش کردم، عمارتی اتاقش چیز خاصی نداشت و یه لحظه با پنت هاوس فیاض ماه مقایسه

 طور اتاقاش.که بشدت دلم براش تنگ شده بود و همین

تختش سه برابر تخت قهوه ای نواب بود، میز مطالعه و کارش و تمام وسایل اتاقش که 

اب در مقایسه با اون خیلی ساده ولی مرتب به نظر لوکس و الکچری بودن، اما اتاق نو

 میرسید.

دستش از پشت سر با کمرم برخورد ریزی کرد ،حس مورمور بهم دست داد و 

 نامحسوس خودم رو کمی جلو کشیدم.

کرد که اصالً حواسش نیست تا اون درحال گشتن توی لپ تابش بود و طوری وانمود می

هاش با تاپ بود، ولی لبه. نگاهش هم به صفحه لپسایتی رو که گفته بود برام باز کن

 من حرف زدن :

 اون آقایی که کنارت نشسته بود کیه ؟ -

 فیاض ؟ -
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پرده و عیان ای نگاهم کرد و چیزی مثل رعد از تنم عبور کرد، نگاهش کامالً بیلحظه

 بود.

 آره اسمشو یادم رفته بود، با فیاض نسبتی داری ؟ -

 شوهر سابقمه. -

 اش یکه خورده باال پریدن و ناباورانه گفت :ابروه

 یعنی دوباره قراره بینتون... -

و دیدیم ،اصالً قرار نبود امشب به این مهمونی بیاد ،فیاض و نه، اینجا تصادفی هم  -

 یونس باهم نسبت فامیلی دارن و تقریباً از بچگی باهم بزرگ شدن.

 اوم چه جالب، انگار هنوز روت کراش داره. -

 تر جواب دادم :تاپ و من راحتی لپهش برگشت به صفحهنگا

طور نیست ،ما دو ساله از هم جدا شدیم، بعد دو سال این دومین باریه که نه این -

 بینیم.همدیگه رو می

 

که من بفهمم روی دستم نشست، با دستش از روی موس به آرومی لغزید و قبل از این

م قرار گرفت. پروا روی شونهدستش هم بیتعجب به دستش نگاه کردم که اون یکی 

 لرزش آرومی از تنم گذشت و با اخم به صورتش نگاه کردم.

چشمای عسلش توی بهترین حالت ممکن قرار داشتن همراه با یه برق عجیبی که دل 

 آدم رو به لرزه مینداخت.
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کوبید، آروم سوخت و قلبم از ترس و هیجان میجای دستش روی دستم و کمرم می

 فت :گ

دونم شاید از نظر تو کارم بی ادبی باشه ولی من عمدا آوردمت اینجا مایا، نمی -

پاییدت خواستم باهات حرف بزنم از اینکه اونم کنارت نشسته بود و چهارچشمی میمی

 حس خوبی نداشتم.

 اخمم بیشتر شد.

 شه بری کنار ؟!فهمم، میمنظورتو نمی -

 لبخندی زد و گفت :

 تقصیر منه که خیلی سریع میرم سر اصل مطلب.ببخشید  -

 من االن گیجه گیجم نمیفهمم چی میگی. -

شه بیشتر باهم وقت بگذرونیم ؟ منظورم اینه میشه منو تو با هم باشیم ؟ من می -

 دوست دختر ندارم مایا میتونم با تو باشم ؟

 داشت.یه جورایی منو توی بغلش گرفته بود و صورتش هم توی صورتم قرار 

ته قلبم جیرینگ صدا داد وقتی در با شدت باز شد و فیاض رو با اون حجم از ناراحتی و 

 پریشونی توی قاب در دیدم.

نگاهش یکه خورده به دستای نواب روی شونه و دستم افتادن و فاصله کوتاهی که با 

 من داشت.

 سریع و هولناک به طرف نواب یورش آورد.

 ت کنم.ناموسِ کثافت االن پاربی -
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 اومد افتضاح.ش بسته بود واال گندی باال میخداروشکر حداقل در اتاق رو قبل از حمله

 یقه نواب رو گرفت و کوبیدش به میز لپ تاپ و روی تنش خم شد.

 من با پریشونی به پیرهنش چنگ زدم و گفتم :

 شه.ولش کن فیاض االن آبروریزی درست می -

 توجه به من سرش عربده زد :بی

 شرف به چه حقی کشوندیش تو اتاق ؟...کشِ بی -

وای چه فحش زشتی داد بیشعور، تا به خودم بجنبم مشتی توی صورت نواب زد، پریدم 

 جلوش و گفتم :

فیاض ولش کن امشب خواستگاری یونسه شر درست نکن، گناه داره مراسمشو بهم  -

 زنی !می

 هلم داد اونور.

 آوردتت اینجا ؟برو کنار ببینم این سگ پدر چی  -

 نواب داد زد :

 به تو چه، چیکارَشی، مگه شما ازهم طالق نگرفتین؟ -

 فیاض تو صورتش عربده زد :

 طالقشم که داده باشم هیچکس حق نداره بهش نزدیک بشه. فهمیدی ؟ -

 پیرهنش رو از پشت کشیدم و گفتم :

 چی میگی تو، ولش کن . -
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 نگاهم کرد و توی صورتم پرخاش زد :

 گه خوردی پاشدی اومدی تو اتاقش گمشو برو بیرون. تو -

 باشه باشه میرم اول اینو ولش کن ،االن مراسمو بهم میزنی. -

 دستش رو توی هوا تکون داد و باتحکم بیشتری گفت :

 ترکونم.زنم مخشو میگمشو برو بیرون وگرنه می -

 وای، وای هنوزم همون روانیه سابقه، آبروم رو برد.

که اتفاق بدتری نیفته ازشون فاصله گرفتم، بهتره گورم رو کالً از این خونه از ترس این

 گم کنم نه فقط این اتاق.

شدم و کردم و وارد این خونه میاز همون اول که دیدمش نباید ریسکش رو قبول می

 نشستم.کنار فیاض می

عجیبی همه توجه به سر و صداشون از اتاق رفتم بیرون. به جمع که رسیدم به طرز بی

کس خبر نداشت توی اتاق پسرشون چه رفت و هیچچیز ساکت و معمول پیش می

 اتفاق وحشتناکی به راهه.

چی "دخت که زودتر متوجه پریشونیم شده بود با تکون ریز سرش بهم رسوند شاه

 "شده؟

تونستم بین همه بهش بگم چه اتفاقی افتاده، فقط ناچاراً به مادر نهال که من که نمی

 عی داشت منو دعوت کنه به صرف میوه گفتم :س

 با عرض معذرت من یکم حالم خوب نیست باید برگردم خونه. -

 دخت.و رو کردم به شاه
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 دخت جان حالم خوب نیست یه سردرد بدی گرفتم که حتماً باید برم.ببخشید شاه -

ند شد و دخت فهمید یه اتفاقی افتاده، مخصوصاً که فیاض هم غیبش زده بود، بلشاه

 گفت :

 باشه عزیزم تو ببخشید که مجبورت کردم حتماً بیای. -

ای برای و سعی کرد مادر نهال رو هم متقاعد کنه که من جز خستگی هیچ دلیل دیگه

 رفتن ندارم.

مایا جان سر کار بود تازه اومده بود خونه که من مجبورش کردم بیاد همراهمون، آخه  -

 م تنهایی خدمت نرسیم.آقا فیاض قرار نبود بیاد گفت

خوای برات قرص بیارم همینجا هم استراحت مادر نهال : چه اشکالی داره عزیزم اگه می

کن تا بهتر بشی، اصالً شام خوردی مایاجان ؟ شاید سردردت به خاطر ضعف و 

 گرسنگی باشه ؟!

 و گفتم :ای زدمحوصلهلبخند دروغی و بی

 شام خوردم ممنونم. -

 پشت سرم حس کردم. های فیاض روقدم

 اومد و بدون مقدمه گفت :

 با اجازتون من باید برم، یه کار فوری برام پیش اومده که باید حتماً انجامش بدم. -

 پدر نهال هم بلند شد و گفت :

 ای بابا حیف شد که شما هم دارین میرین. -
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 نگاهی به من کرد و رو به فیاض گفت :

 خواد بره.مایاجان هم می -

 ا تمسخر لب زد :فیاض ب

 چه تفاهم جالبی. -

 ای با همون تمسخر زد.و بعد تک خنده

 خوام برم.ولی ما با هم هماهنگ نکردیما، باور کنید من کار دارم که می -

 گه واسه خودش.چپ چپ نگاهش کردم ،چه اراجیفی می

 پدر و مادر نهال با احترام گفتن :

 دونید.چی بگیم هر جور خودتون صالح می -

 

خداحافظی کردیم و در همین حین نهال و یونس رو دیدیم که از اتاق بیرون اومدن و 

 لبخند به لب داشتن.

 دخت و بقیه و با یه خداحافظی کوتاه بیرون رفتیم.توضیح رو گذاشتم به پای شاه

رسیدن، تو به قول نواب همه چی از قبل تعیین شده و امشب هر دو به مرادشون می

داد از ، معلوم نیست فیاض چه بالیی به سرش آورد بود که ترجیح میفکر نواب بودم 

 اتاقش بیرون نیاد.

ها انقدر هول اجازه ندادیم کسی همراهیمون کنه هرچند پدر و مادرها با دیدن بچه

خیال ما شدن و با تعارف ما برگشتن سرجاشون بودن تا بفهمن نتیجه چی شده که بی

 نشستن.
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 دیم فیاض به سمت ماشینش رفت و با حرص بلند باالیی گفت :از حیاط که بیرون اوم

 مالیش کنن.خوشش میاد همش دست -

 شنیدم و با عصبانیت گفتم :

 درست حرف بزن. -

 در ماشین رو میون دستش نگه داشت و نگاهم کرد که هنوز جلوی در ایستاده بودم.

مالیت ای که دستاگه خوشت نمیاد واسه چی رفتی تو اتاق اون پسره ک.نی عقده -

 کنه ؟

خواد یه سایت معروف بهم گفتم درست حرف بزن خودت که شنیدی گفت می -

 معرفی کنه.

سایت معروف ؟ هه، من که مردم فهمیدم تو چشاش چه حیله کثیفی نشسته تو  -

 نفهمیدی ؟

 نخیر نفهمیدم همه که مثل خودت خبره نیستن این چیزارو بفهمن. -

 سرعت پشیمون شدم از گفتنش.گفته بودم که به توی عصبانیت بهش چیزی

 پوزخند به لب گفت :

فهمی، خودتو زدی به نفهمی که بگن گاگول تشریف داری، آره خب تو اصالً نمی -

خواد دست مالیت کنن خب به خودم بگو، من که بهتر از خوای لمس شی ؟ دلت میمی

 هر کسی قلق تنتو بلدم !!

 شد با حرص و عصبانیت گفتم : انگار از توی سرم دود بلند
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 شه ؟گمشو برو پی کارت اصالً به تو چه ربطی داره که کی بهم نزدیک می -

 ی خیره و بعد پقکی زد و با حرص سرش رو تکون داد.نگاهم کرد ،خیره

 مالیت میکنن.آره خب به من ربطی نداره کیا دست -

تند و سرعتی ماشین رو  نشست توی ماشین و در ماشین رو محکم بست و با یه حرکت

 سروته کرد و پا روی پدال گاز گذاشت.

 طوری که گرد و خاک حاکی از حرکت السیکاش توی فضا بجا موند.

 ی روانی هنوزم همون احمق سابقه.دیوونه -

 نشستم توی ماشینم و به راه افتادم.

 دادم.قدر عصبی بودم که همش زیر لب فحشش میاون

 یه تصادف روبرو شدمچند کیلو متر جلوتر با 

که باید چند دقیقه توی ترافیک معطل اومد تصادف سختی باشه، ولی از اینبه نظر نمی

موندم به زمین و زمان فحش دادم، خواستم مسیرم رو تغییر بدم و از خیابون می

 ای برم که چشمم افتاد به ماشینِ فیاض.دیگه

 خودشه.خوب که دقت کردم دیدم اونی که تصادف کرده 

نگرانش شدم و سریع ماشینم رو کنار خیابون پارک کردم و پا تند کردم به طرف 

 ماشینش.

 خودش توی ماشین نشسته بود و بیرون همه در حال سروصدا و بوق زدن بودن.
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ی سیاهش انگار منو دید که شیشه رو به شیشه ماشینش ضربه زدم ، از پشت شیشه

 پایین کشید.

اش راه پیدا کرده شده بود و خونش تا پایین به سمت شقیقهی پیشونیش خونی گوشه

 بود.

 حالت خوبه ؟ اینجا چه خبره ؟ -

 سرش رو آروم تکون داد و با صدای ریزی گفت :

 به اینا بگو خوبم برن پی کارشون. -

 یعنی چی سرت خونی شده ! -

 گم خوبم بگو فقط برن.می -

 آقا ؟ آقا حالت خوبه ؟ -

انگار صاحب ماشین شاسی بلندی بود که با ماشین فیاض تصادف  پسر جوونی بود که

 کرده.

 فیاض عصبی نگاهش کرد و با اخم گفت :

 خوبم بهتره بری. -

 خواین ببرمتون بیمارستان ؟می -

 و واسه بقیه باز کنم.خواد فقط برو که راهنه نمی -

 گم پیشونیت زخمی شده.یعنی چی برو ؟! صبرکن ببینم، می -

 ای بهم کرد و گفت :عصبانیت گفتم، نگاه خیرهمن با 
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بیخودی شلوغش نکن میگم حالم خوبه، هوی مگه نگفتم خوبم ایستادی به چی نگاه  -

 کنی برو پی کارت !!می

خیال کرد. با این حالش هم بیبه پسره گفت که انگار داشت بروبر منو نگاه می

ل جدایی و طالق این رفتارهای شه !! اصال نمیفهمم چرا بعد از دوساتعصباتش نمی

 مسخره رو در میاره ؟!

 پسر که از خدا خواسته بود ول کرد و رفت و ماشینش رو تندی به حرکت درآورد.

ها که دیدن اون رفته و تصادف جزئی بوده شروع کردن به بوق زدن برای فیاض ماشین

 تا ماشینش رو جابجا کنه و بتونن رد بشن.

 یا برو اونور من بشینم.یا ماشینتو جابجا کن  -

 زدن.هایی داد که داشتن از پشت سرش بوق میبا حرص فحش رکیکی به ماشین

 دستش رو بیرون آورد و گفت :

 درد، دارم میرم خب. -

 خودش رو به سمت صندلی کناری کشید و جارو برای من خالی کرد تا بشینم.

 پارک کردم.سریع در رو باز کردم و نشستم و ماشینش رو کنار خیابون 

نگاهش کردم که دستش رو به پیشونیش گرفته بود و یه دستمال نگه داشته بود روی 

 زخمش.

 خوای بریم بیمارستان ؟حالت خوبه ؟ می -

نععععع، فقط گوشیمو بده یه زنگ بزنم به یونس اگه مراسم تموم شده بیاد منو  -

 برسونه.
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 کردم تا یونس بیاد ؟؟حال رهاش میبااین

 کنم نگاهم کرد و گفت :دید حرکتی نمیوقتی 

 با توام، چرا زل زدی بهم، گوشیمو بده. -

 توجه به نگاهش ماشین رو روشن کردم و گفتم :بی

 رسونمت.خودم می -

 با انگشتش به پشت سرمون اشاره کرد.

 شه ؟ماشینت چی می -

 برمش.جا بعد میام میمیذارمش همین -

 پوزخندی زد و زیر لب گفت :

 خودش شر درست میکنه خودشم میخواد جمعش کنه ! -

شد به خاطر عصبانیتی که از من و اتفاق امشب گرفته منظورش رو گرفتم ، باورم نمی

باعث این تصادف جزئی شده. درسته چیز خاصی نبود ولی نگران وضعیتش بودم و 

 حس عذاب وجدانی ذهنم رو درگیر کرده بود.

 ره نگاهش کردم و گفتم :پشت چراغ قرمز که ایستادم دوبا

 این چه رفتار زشتی بود تو اتاق نواب درآوردی ؟ -

 نواب ؟ -

 تمسخرآمیز سرتاپام رو نگاه کرد.

 بازیتون شدم.ببخشید که مزاحم عشق -
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حرف بیخود نزن. خودتم میدونی کارها و رفتارهای من دیگه به تو هیچ ربطی ندارن.  -

 رفتار میکردی. کارت زشت بود، نباید میومدی اونجوری

 اوهوم نباید دخالت میکردم. -

 مطمئنی حالت خوبه؟ زخمت عمیق نیست ؟ -

 نگاهم نکرد، دستمال رو از روی زخمش برداشت و با حرص گفت :

واسه من دلسوزی نکن خانم خانما، من همونیم که گفتی هیچ حقی نسبت به تو  -

 ندارم.

 م پرسیدم که حالت خوبه یا نه !گم هیچ حقی نداری، فقط بر حسب کاراالنم می -

 کارت؟ -

 پقی زد و با تعجب گفت :

 م که از کارت حرف میزنی ؟ یه سگ پشمالوی خشن و بدجنس...من شبیه جانی -

هاش رو جلوی صورتم حرکت داد و یهو زد زیر خنده. تازه فهمیدم چی گفتم و پنجه

 اون چه برداشتی از حرفم کرده.

کندم از بلندش زل زده بودم و دلم قنج می رفت و دل نمیی ها به خندهمثل ندیده

 دید زدنش.

تقریباً نزدیک خونه بودیم وقتی رسیدیم نفهمیدم کِی ریموت رو زد که در باز شد و 

 ش پارک کردم.ناچاراً ماشینش رو بردم توی جایگاه مشخص شده

 ای رو لمس کرد و درِ ماشین براش باز شد.دکمه
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 شه نگاهم کرد و گفت :وقتی خواست پیاده ب

 گم بره ماشینتو بیاره.بیا باال وقتی یونس اومد بهش می -

 عمرا اگه با تو یه جا تنها بمونم.

 من با یه آژانس میرم پیش ماشینم. -

 کامل پیاده شد و گفت :

هر جور دوست داری. گفتم شاید دلت بخواد جانی رو ببینی. نیست که خیلی به  -

ی کارت تو اتاق دیگرون پا میذاری ه جا پزشو میدی و به بهونهکارت عالقه داری و هم

 ی خوبیه واسه اومدنت.گفتم جانی بهونه

 اختیار رفتم تو اتاق نواب حق نداری بهم توهین کنی!چون بی -

 سرش رو خم کرد و با چشمای سیاه و براقش بهم زل زد و تمسخر آمیز گفت :

نداری؟ هر کی گفت بیا باید بچپی تو اتاقش؟ اختیار رفتی؟ یعنی اختیار خودتو بی -

حاال اینا هیچ هر کی خواست لمست کنه مثل بز نگاش میکنی تا خوب همه جاتو 

 دست بکشه ؟

 یک آن داد زد :

وقتی اختیار خودتو نداری گوه میخوری پاتو بذاری جایی که میدونی ممکنه هر  -

ری میکرد که جلوش زانو بزنی و اتفاقی بیفته ! اوسکول اگه من نیومده بودم پسره کا

 براش بل.سی !

، توهین خیلی بدی بهم کرده بود. یعنی انقدر منو دم چشمام رو محکم روی هم فشردم

 دستی و احمق میبینه که به خودش جرات داده اینو بگه ؟
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 م کرد.دهن کجی کرد و مسخره

 اختیار رفتم.بی -

 کشید و گفت :با حرکتِ تند دستش عصبانیت شدیدش رو به رخم 

اختیار رفتی خب به جهنم، چرا میذاری لمست کنه ؟ به اسمِ یه سایتِ کوفتی زود بی -

خرت کرد، میخوای لمس بشی ؟ دوست داری کسی لمست کنه پاشو بیا، بیا داخل ، 

.می برات در هم دارم خودمم بهترین اطالعاتو از تو هزار سایتِ تخ من یه سگِ زنده

م. اصال چرا دیگرون ؟ خودم که بهتر از هر کسی میتونم بهت حال میارمو تحویلت مید

بدم. ما که شناخت قبلی هم از هم داریم نه ؟ منم بدم نمیاد یه بار دیگه بینمون تکرار 

 شون کنیم.بشن و تجربه

 بغض بیخ گلوم چسبید و داشت چشمام رو پر میکرد.

 ای فیاض.خیلی بیشعور و عوضی -

م و طوری به هم کوبیدمش که اگه ماشین بدبخت میتونست حرف در ماشین رو باز کرد

 بزنه بلند داد میزد :

 "هوی یواش"

 ش بیرون برم که یهو دستم رو از پشت سر گرفت و گفت :رفتم به سمت در تا از خونه

 وایسا کجا داری میری این وقت شب. -

 به تو ربطی نداره ولم کن. -

چشمم افتاد و نگاه اون تغییر رنگ داد. صورتم  هوا ازوقتی به سمتش برگشتم اشک بی

 رو با دستم پوشیدم که آروم گفت :
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 ها برسوننت.خیله خب بیا. االن میگم بچه -

ای میشناسی چرا الزم نکرده. گمشو برو اونور، تو که منو بیشتر از هر کس دیگه -

 بیخودی بهم تهمت میزنی ؟ من از کجا میدونستم چیکارم داره ؟

 معذرت میخوام. عصبی شدم تند رفتم. حاال اشکاتو پاک کن بریم داخل.باشه  -

 انگار با این حرفش چشمام بیشتر تحریک شدن تا بیشتر ببارن.

نمیدونم بخاطر چی بود و چه دلیلی داشت که اونجوری خم بشم و بزنم زیر گریه اما 

بودم، وقتی بهش فکر میکنم میفهمم من هیچوقت از فیاض عذرخواهی نشنیده 

هیچوقت ندیدم که اشتباهش رو بپذیره و بخاطرش از من معذرت بخواد، شاید این یه 

ها و زمانی که من باهاش زندگی میکردم امتیاز بود که نشون میداد فیاض شبیه گذشته

نیست، اما این موضوع ثابت نمیکرد که اون درمانش رو به طور قطعی سپری کرده و 

کنه، چرا که اگه معمولی بود امشب اون گند افتضاح رو مثل یه آدم معمولی رفتار می

 توی اتاق نواب نمیزد تا آبروی منو ببره.

 تری گفت :با صدای آروم

 من که عذرخواهی کردم مایا. -

 با من حرف نزن، چیزی بهم نگو فیاض، چون اصال نمیدونم چه مرگم شده.

کردم و طوری نشسته بودم یاز تاثیر صدای آروم و حرفاش داشتم مثل ابر بهار گریه م

م که یه عده ریختن و اجناسم رو کامل ازم روی زمین انگار یه دست فروش خیابونی

 دزدیدن.

 صداش به گوشم رسید که انگار با موبایلش حرف میزد.
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 سالم کجایی ؟ بیا دم در باید مهمانمو برسونی. -

 ای بعد دستش زیر بازوم نشست.و لحظه

 ورتتو بشور تا دانی بیاد.بلندشو بریم داخل ص -

 دست خودم نبود که هق هق کردم.

 ِ... ولم کن فقط میخوام برم.و -

 مقابلم خم شد. صورتش رو نمیدیدم ولی متوجه بودم داره نگاهم میکنه.

 مایا ؟ -

 چیزی نگفتم ، حرکتی نکردم.

 مایا خانوم ؟ -

 باز هم مثل قبل، با صدای خاص و آرومی گفت :

ره فهموندم نباید به چیزی که مالِ منه نزدیک بشه. میفهمی اینو ؟ کار من به اون پس -

 اشتباهی نکردم که اومدم تو اتاقش.

خیلی سریع دستام رو از روی صورتم برداشتم و زار و اشکی نگاهش کردم که با آرامش 

هام بیشتر شد. خیره گرش از دیدنِ اشکلبخندی زد. ولی تالطم نگاه طغیانی و طوفان

 شمام ادامه داد :به چ

 نمیتونم اجازه بدم کسی بهت نزدیک بشه. این منو عصبی میکنه. -

 "باید طالق بگیریم"ی سابقمون و اونجا اومد و گفت روزی که منو برگردوند به خونه

گاهش برگردم اما اون روزی که رفتم توی دادگاه و حاضر بودم حتی دوباره به شکنجه
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ه ،پس اون موقع چی ؟ چرا مثل امروز نگفت من مال نظر کردبهم بگه از طالق صرف

روزها مثل االن برای حالم نگران خودشم و کسی حق نداره بهم نزدیک بشه ؟ چرا اون

نشد ؟ چرا حالیش نبود توی بدترین شرایطی که من بودن کنار خودش رو بیشتر از هر 

نارم باشه و باهام م ککسی میخوام و اینکه نیاز دارم توی افسردگی بعد از سقط بچه

ی روحی ش بیرونم کرد و چه ضربهحرف بزنه تا آروم بشم منو از خودش روند و از خونه

ها توی تنهایی خودم غرق شدم، پیله کردم ، پوست انداختم تا بدتری بهم زد که مدت

دوباره به خودِ خودم برگردم. چرا اونموقع کنارم نبود ؟ من االن به این نیاز ندارم که 

اض چیزهایی رو بهم بگه که باید اونموقع بهم میگفت، نیاز ندارم کنارم باشه چون با فی

و تو زندگیمون داشته باشم ی ماها کسیتنهاییام خو گرفتم و یادگرفتم قرار نیست همه

ها توی دنیا میسّر نشه و آدم باید بلد باشه تا یارو همدممون باشن، شاید این برای خیلی

 پر کنه که جای خالی کسی به چشمش نیاد. تنهاییش رو با چی

من یادگرفته بودم و دلم نمیخواست حاال که سوختم و از خاکستر خودم برپا شدم 

 دوباره منو محدود کنه به مال خودش بودن.

بلند شدم. چروک ریزی بین دو ابروش نشست و متوجه شد براش یه پیغام محکم و 

 هشدار دهنده دارم.

 اونم مقابلم ایستاد.

 سریع و کوبنده گفتم :

من مال تو نیستم، من متعلق به خودمم، موضوعات من به تو ربطی ندارن فیاض. ما  -

 از هم جدا شدیم . بفهم اینو،طالق گرفتیم. طالق.

 ساعد دستم رو گرفت و محکم و قاطع توی چشمام خیره شد و گفت :
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این واسه طالقمونم  ای به جز من نداری. یادته ؟بهت گفته بودم هیچوقت گزینه -

 شامل میشه.

دستم رو محکم به عقب کشیدم ولی انقدر زورش زیاد بود که نتونستم از میون دستش 

 بیرونش بکشم.

 پوزخندی زد.

 چته ؟ کجا میخوای بری که کش و قوس میدی به بدنت ؟ انقدر زور نزن -

 باز شدن. هام ریختن و لبهام با لرزش برای حرف زدنهام با شدت روی گونهاشک

اونموقع که منو بعد سقط ول کردی، توی بدترین شرایط تنهام گذاشتی، حتی اجازه  -

ندادی یه بار دیگه بیام تو عمارت تا اتاقی رو که با هزار امید و انگیزه واسه دخترمون 

و ببینم باید به اینجا هم فکر میکردی، من بعد سقط ماهرو تورو هم با اون آماده کردیم

 قلبم دفنت کردم ، تو هم واسه من مُردی فیاض. تموم شدی. بچه کنار

 چشماش به آنی تار و غمگین شدن و نگاهش یخ بست که به سختی گفت :

 کی میتونم باهات حرف بزنم ؟ -

 ماشینی از بیرون بوق زد.

دستم هنوز میون دستش بود، به پشت سرم نگاه کردم که پشت در بزرگ و آهنی خونه 

 اومد و انگار قصد رسوندن منو داشت.میصدای بوق ماشین 

هام حس کرد که عاجزانه نگاهش کردم. جوابی بهش ندادم ،خستگیم رو از توی مردمک

 آروم دستم رو رها کرد و گفت :
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ی منو تو به پایان نرسیده مایا. باهات خیلی کار دارم. به زودی میام با هم حرف قصه -

 میزنیم.

 بغض ریشه کرده بود توی گلوم.

 سرم رو به اطراف تکون دادم و گفتم :

 ای منو بطرف خودت بکشی.تموم شده فیاض، اینبار دیگه نمیتونی با هیچ بهونه -

سوییچم رو از روی زمین برداشتم و پیچیدم و اشک از چشمام پایین افتاد. اون ندید و 

ا دیدن دانیال تر میشد در روباز کردم و بیرون رفتم و بمن با قلبی که داشت زار و مچاله

هام که کنار ماشین منتظرم ایستاده بود، خاطرات دوری رو برام تداعی کرد که اشک

 شور بیشتری برای بارش گرفتن.

 

 

 

 

*** 

 

 

 ای زدم و گفتم :تک سرفه

 حالم خوب نیست شاهدخت. -
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میخوای بیام پیشت ؟ من بیکار نشستم تو خونه خودمم خسته شدم، اصال تو بیا  -

 اینجا.حلیم بادمجونم درست کردم، میدونم دوست داری بیا اینجا دور هم باشیم.

 دماغم رو باال کشیدم و دستمال رو دور بینیم کشیدم.

نه نمیتونم.سرماخوردگیم از اون خراست که نمیفهمه چی به چیه ممکنه به تو هم  -

 سرایت کنه.

میشم میام اونجا تو با این حالت ای بابا.خب جهنم، منم میگیرم دیگه. اصال خودم پا  -

 که نمیتونی بیای.

ی خودمم ندارم نیا. ناچار شدم اوکی بدم تا دیگه روم نشد بهش بگم من کال حوصله

 الاقل شاهدخت توی امروزِ کوفتیم کنارم باشه.

 تم برام بیار.باشه ،پس از اون حلیم بادمجون خوشمزه -

 میارم قربونت برم. -

وی خونه کنارم بود. توی آشپزخونه بود و داشت از حلیم ساعتی بعد شاهدخت ت

بادمجون داخل ظرفی میریخت که برام بیاره، منم روی مبل دراز کشیده بودم و چندتا 

دستمال کاغذی هم میون مشتم گرفته بودم تا آبریزش بینیم رو باهاشون بگیرم. از 

 صبح هم چیزی نخورده بودم.

 با یه سینی کوچیک بیرون اومد.

 وی غذاش سریع مشامم رو بازی داد.ب

 سینی رو گذاشت روی میز کنارم.

 سر راهش نون داغ سنگک هم خریده بود. خالصه که سنگ تموم گذاشته بود برام.
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با دیدن ظرف پر حلیم بادمجون انگار جون گرفتم، سریع بلند شدم نشستم. شاهدخت 

 هم روبروم نشست.

از صبح انقدری که فین فین کردم و آب اون ژل و میدی من دستامو تمیز کنم؟  -

 دماغمو گرفتم دیگه حالم از خودم بهم میخوره.

 ژل ضدعفونی رو به سمتم کشید و گفت :

اونشب تو مراسم چتون بود دوتایی ؟ یهو گذاشتین رفتین زدین پدرِ اون بیچاره رو  -

 هم درآوردین.

 با تعجب نگاهش کردم.

 کسی چیزی فهمید ؟ -

ی باباش رفت که بگه بیاد باهامون خداحافظی کنه انگار فهمید که موقع خداحافظ -

خودش و فیاض با هم درگیر شدن قبل اینکه بیاد به ما چیزی بگه نهال نمیدونم چی 

 .به مامان باباش گفت که جمعش کرد. ترسیدم نکنه مراسم بهم بخوره

 صرف نظر کنم. قاشقی از حلیم خوردم. فوق العاده بود ولی نمیتونستم از حرف زدن

 از اولشم نباید میومدم داخل. وقتی فیاض و دیدم باید برمیگشتم. -

 من دیدم کنارت نشسته خوشحال شدم چه میدونستم قراره بعدش قیامت بپا کنه. -

 پوزخند به لب کمی از نون سنگک رو توی دهنم گذاشتم و گفتم :

 همون اوسکوله قدیمیه. شما که گفتید درمون شده ! اینجوری درمون شده ؟ اینکه -

و خوب چی بگم من. یونس میگه خوب شده، اونا که همیشه با هم بودن و هم -

 میشناسن بهتر میفهمه.
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. کجاش خوبه شاهدخت ؟ اومد تو اتاق نزدیک بود بزنه دماغِ نواب و آبروی منو برد -

 ...یسیبترکونه ! کلی فحش و دری وری بارِ من کرده که رفتی واسه پسره بل

 هیییییع خدایا، دروغ میگی ! -

هه. بابا اصال قاطی کرده بود، من که نفهمیدم چه جوری سر از اتاق اون پسره درآورد  -

.نمیدونستم چی بهش بگم. کم مونده بود به پاش بیفتم بگم گوه خوردم اومدم تو اتاق 

 حاال بیا بریم بیرون عزیزم.

 زد زیرخنده. ش گرفت ودخت از تاثیر حرف زدن من خندهشاه

 هوم؟ خدایی چطوری سر از اونجا در آورد؟ -

 ش رو کوتاه کرد و گفت :خنده

گفت میره دستشویی، حتی آقای ریاحی)پدرنهال( بلند شد دستشویی رو بهش نشون  -

 داد براش حوله تمیز هم برد،دیگه نمیدونم کجا رفت.

 سرم رو با حرص تکون دادم.

 اومد تو اتاق مچ مارو گرفت بعدم که واویال شد.خط به جای دستشویی اون هفت -

 دخت مشکوکانه پرسید :شاه

 مچتونو گرفت؟ مگه چیکار میکردین؟ -

دستام زیادحس نداشتن، با اینکه قرص خورده بودم هنوز تنم رخوت داشت و عضالتم 

 درد میکردن.

 اونارو لبه های میز گذاشتم و کمی به جلو خم شدم و گفتم :



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1026 
 

قاطی کرده بود. میگفت با هم دوست بشیم و از این حرفا، یه دستش رو  داداش نهال -

م، نفهمیدم چطوری فیاض درو باز کرد که اینارو دید، دستم بود،یه دستشم رو شونه

 حمله کرد بهش.

اییییش ،چه پسر هیزی، اصال خوبش کرد، گوه خورد بهت دست زد. رو حساب چی  -

 بردت تو اتاق که بهت دست بزنه !

ش میکنین ؟ حاال گوه خورد قبول، ولی گوه بابا بیچاره مگه چیکار کرد انقدر گنده -

خوریش انقدری نبود که شوهرِ سابقم یهو بیاد داخل و اونجوری غیرتی بشه که پسر 

 .مردمو بزنه

 ای رفت و گفت :گزهشاهدخت با تعجب لب

 وا شوهرت بوده ها مایا !! -

، اونم واسه من در حد همون نوابه، حق نداشت "بوده"بوده شاهدخت جان، شوهرم  -

 جهت سرم غیرتی بشه که آبرومو ببره. من خودم از پسِ زندگیم برمیام.بیخود و بی

 هاش رو به هم گره زد. نگاهش به من بود و با حسرت حرف زد :آهی کشید و دست

ه مایا. من چی بگم. اون بنده خدا هم درسته طالقت داده اما همش دلش پیش توع -

که از حرفاشو رفتارش میفهمم چقدر میخوادت فقط نمیدونم چرا این همه مدت دست 

 رو دست گذاشت و سراغت نیومد ؟!

 باز در مقابل حرفاش مثل همیشه پوزخند زدم و گفتم :

اتفاقا اونشبم از اراحیفش مستفیض شدم. مالِ من مالِ منی راه انداخته بود بیا به  -

 رف میزد که هر کی ندونه میگه بَههههه چقدر طرف عاشقته.دیدن. یه جوری ح
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ی این جریان رو دهت دیدم که دوست داره ادامهاشتیاق رو توی چشمها و صورت شاه

 .بشنوه

خب اونشب برای خودمم عجیب و خاص بود، با اینکه وانمود میکردم از حرفش هیچ 

 نی. حس خوبی دریافت نکردم ولی پر بودم از حس شوق و دگرگو

انگار توی حالت گم بشی و یهو متوجه بشی یکی از آرزوهات درست لحظه ای که اصال 

 انتظارش رو نداشتی برآورده شده و رویاش به واقعیت تبدیل شده.

 اما این احساس چیزی نبود که قلبم رو از اشتیاق بودنِ با فیاض لبریز کنه.

رو دوباره با اون آدم شریک  من به تنهایی خودم خو گرفتن و حاضر نیستم تنهاییام

 بشم.

 خب بعدش چی گفت ؟ -

 م رو بجوام و بعد گفتم :دهنم پر بود، مجبور شدم منتظر نگهش دارم تا لقمه

ای ، با هیچ. زدم تو پرش که واسه خودش خیالبافی نکنه. بهش گفتم هیچ وقت دیگه -

 ای منو تو ما نمیشیم آقای بلوچی.هیچ دلیل دیگه

ی سنگینی که رفت بهم فهموند از جوابی که به فیاض غرهراه با چشمچین صورتش هم

 دادم خوشش نیومده، با اخم و تغیر پرسید :

 چرا اینو گفتی بهش ؟ باور نمیکنی میگم دوسِت داره ؟ -

 نوچ باور نمیکنم. نوشدارو بعد مرگ به درد من نمیخوره. -

روز به آقا گفتم خیلی تو از اوننکنه میخوای به برادرِ استادت جواب مثبت بدی ؟  -

 فکره.
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 کی بهش گفتی ؟ -

 شب خواستگاری. -

 ی خیره نگاهش کردم و بعد با اخم گفتم :م خیرهدر حین جوییدن لقمه

نه همچین چیزی نیست. اصال واسه چی باید ازدواج کنم شاهدخت ؟ من از فیاض  -

دگی فیاض کشیدم، کم چه خیری دیدم که از یه مرد دیگه بخوام ببینم ؟کم تو زن

 م کرد ؟!مم سقط شد، بعدم آوارهتحقیر شدم،کم بال به سرم برد، دیگه ته تهش بچه

 هاست مایا.اونا مال گذشته -

هاست اما دردشون که میشینه رو دل آدم و تا آخر عمر همونجا هم اتراق مال گذشته -

دیگه نمیتونم به  میکنن چی ؟ اصال فیاض خوب شده باشه، هر چی میخواد باشه، من

 .ای اعتماد کنم، نه به فیاض نه هیچ کس دیگههیچ مرد دیگه

تاسف بار آه خیلی خیلی عمیقی کشید و در تایید حرفِ من و درد و دلم سرش رو 

 پایین انداخت و گفت :

هاش اون بالرو سرم آوردن از هر چی مرد رو زمین بود منم بعد اون شبی که دایی -

یکنی نمیتونستم ازدواج کنم ؟ بارها نفیسه خانوم بهم میگفت یکی ازم بیزار شدم. فکر م

خواسته باهات حرف بزنم واسه ازدواج، قبول کن شاهدخت، بذار یه مرد باال سرِ خودتو 

پسرت باشه، قبول نکردم. چون باورهامو از دست داده بودم، چون تنها آدمی که 

ها خاک خوابیده بود و پسرهای همون میتونستم به عنوان یه مرد قبولش کنم زیرخروار

آدم ذات کثیف و لجن بودنشون رو بهم نشون دادن، دیگه نمیتونستم به کسی اعتماد 

کنم. شاید باورت نشه مایا ،اما اون روزها حاضر بودم حتی آقا ایوب دوباره زنده بشه و 

 خودش تو اوج پیریش بهم دست بزنه ولی همچین بالیی سرم نمیرفت.
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اثر زل زده بودم بهش. دیگه اشتهام کور شده بود. به طرز فجیعی دوست با غم و ت

داشتم پا به پاش گریه کنم. نمیدونم این روزها به چه دردِ العالجی دچار شدم، فقط 

 تاثیر نبود.میدونم حضورِ فیاض در حالم بی

جلو رفتم و کنارش نشستم. بغلش کردم. بوی تنش همیشه بهم آرامش میداد و امروز 

 م افتاد و با بغض و حسرت گفت :م. سرش روی شونهه

، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنی. منم مثل توام دنیا همیشه به ما بدهکاره مایا -

ی من له نشده. اینی که میبینی مقابلته فقط دردهامو جار نمیزنم. هیچکس به اندازه

 پوست کلفت شدم. ترین روزهاشو پشت سر گذاشته. انقدر کشیدم که دیگهسخت

 هاش گفتم :بوسیدمش و با نوازش دادن کمر و شونه

ی بزرگ داری. شوهر و مرد فراموششون کن شاهدخت جونم، تو االن یه خونواده -

، عروس دارَم که تو داری ،من هستم، فیاض هستمیخوای چیکار ؟ خداروشکر بچه

 خوبشون رسیدی.ی شدی، اینا حاصل همون ساخت و سازیه که االن به نتیجه

*** 

 گل و برات فرستاده گفت بدم به تو.مایا جان، یکی این دسته -

 خانم زعفرانی بود. ناباورانه و با شوک جلو رفتم و گفتم :

 کی بود؟ نگفت اسمش کیه؟ -

 نه. فقط اینو بهم داد و رفت. -

 دسته گل رو گرفتم. با یه کارت کوچیک روش دست نویس نوشته شده بود :
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نباشی خانم دکتر مایاروحی، اینو بذار به حساب یه عذرخواهی کوچیک برای  خسته "

 ."شبی که خیلی بد و شاید هم خوب گذشت 

 .با دسته گل به اون بزرگی برگشتم خونه

هایی که با خستگی برمیگشتم امشب یه حس سرشار از انرژی و برعکس تمام شب

صندلی کنارم نگاه میکردم این حس نشاط داشتم و هر بار که به دسته گلِ فیاض روی 

 گرفت.شدت بیشتری می

روی فرمون ماشین آروم و ریتمیک ضربه میزدم و با آهنگ رپی که از بهزاد لیتو توی 

کردم ، امشب ساز دلم ناکوک شده بود و با فضای ماشین پخش میشد همخونی می

 کرد.حال و هوای جدیدش شیدایی می

شامم کردم. قبل از اینکه برسم به رستوران همیشگی تا رسیدن به خونه فکری برای 

 سفارش یه چلو مرغ دادم تا وقتی میرسم شامم حاضر باشه.

 ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و از آسانسور باال رفتم.

م به صدا دراومد که حدس میزدم پیک تا در خونه رو باز کردم و رفتم داخل زنگ خونه

 غذام رو آورده باشه.

جوشی م مثل دیگ آباف رفت ولی با دیدن مامان کلهی افبه سمت دکمهدستم 

 شروع به قل قل کردن کرد.

 بازم اومده تا مخل آرامشم بشه و شامم رو کوفتم کنه.

 با عصبانیت دکمه رو زدم و رفتم کنار.

 دوباره زنگ رو زد. این یعنی نمیخواد بیاد باال. آیفون رو برداشتم.
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 چیه مامان ؟ -

یام باال فقط اومدم بهت بگم زنگ بزن به اون قرمساقِ پفیوز بگو شرکتِ منو نم -

و که ازم گرفتی ی آدم مالیتو به آتیش میکشم، بگو به نفعته مثل بچهفروختی خونه

 بهم برگردونی واال...

وای ، وای، وای خدا منو بکشه پریوش ، خدا منو بکشه که دیوونم کردی با شرکتت،  -

 باز چی شده ؟

 با عصبانیت داد زد :

 با من اینجوری حرف نزن مایا، اون پدرسوخته میخواد شرکتِ منو بفروشه. -

 ی منو میگیری ؟خب من چیکار کنم چرا هر دفعه میای یقه -

 چی میخوای آقا ؟ -

 برای خانم روحی سفارش شامشونو آوردم. -

 مامان توی آیفون گفت :

بعدش زنگ بزن به اون بیشرف بگو شرکتمو بهم شامتو آورده. من برم دیگه. تونستی  -

پس بده. دارم دیوونه میشم مایا. من کارخودمو میخوام، زندگی خودمو بهم پس بدین 

کس ولم کردین چطوری از میرم پی کارم دیگه هم سراغتون نمیام. اینجوری االف و بی

 پسِ خودمو زندگیم بر بیام.

 من که همیشه پول میفرستم به حسابت. -

 من میخوام خودم کار کنم میفهمی ؟ -

 دستم رو به سرم گرفتم و از روی ناچاری گفتم :
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 باشه باهاش حرف میزنم. -

ی زندگی همون اش برای ادامهدر واقع دلم به حالش سوخته بود. شاید تنها انگیزه

شرکت فکستنی باشه که براش جوش میزنه و نه من میتونم حالش رو درک کنم نه 

 فیاض.

به طور کامل کوفتم شده بود فقط چند قاشق خوردم که گرسنگیم رو برطرف  شام که

 کنم.

 بعد از شام به شاهدخت یه پیام زدم.

 "شم ندارمشو ندارم، تلفن خونهچطوری میتونم با فیاض حرف بزنم ؟ شماره"

مشغول تمیز کردن سینک و کانتر شدم. نیم ساعت گذشت و شاهدخت هنوز جواب 

 بود.پیامم رو نداده 

کماکان خودم رو با تمیزکاری خونه مشغول کردم و سعی کردم برای ناهار فردا آشپزی 

کنم. چون فردا صبح میخواستم برم بانک و یه مقدار پول به حساب مامان واریز کنم. 

ازش دورم اما شرایط و اوضاع بدِ زندگیش رو کامال درک میکنم. دلم نمیخواد بعد از 

 و تنگنای نداری قرار بگیره.این همه سال توی مضیقه 

 مشغول درست کردن خورشت کرفس بودم که گوشیم زنگ خورد.

 .حدس میزدم شاهدخت باشه

ی ناشناسی بود. تماس رو دستام رو شستم و گوشیم رو از روی کانتر برداشتم، شماره

 باز کردم و گفتم :

 بله ؟ -
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 سالم خانم روحی. حالتون خوبه ؟ -

نمیشناختم اما انگار چندبار صداش رو شنیده بودم که در حال حاضر مرد ناشناس رو 

 حضور ذهن نداشتم تا بشناسمش.

 ممنون بفرمایید ؟ -

 فرخی هستم. -

تا یادم افتاد کیه لبهام پایین افتادن و بیخودی لبخند زدم و فاز محترمانه به خودم 

 گرفتم.

شتم فکر میکردم صداتون چقدر آهان. حالتون خوبه، ببخشید من به جا نیاوردم ، دا -

 آشناست برام.

 آروم و موقر خندید.

 خواهش میکنم خوبید شما ؟ -

 ممنون. خوبم. بفرمایید ؟ -

 راستش زنگ زنگ زدم در مورد اون قضیه حرف بزنیم، اگه امکانش هست. -

 برادر استاد فرخی بود که چند روز پیش ازم خواستگاری کرد.

با کمال میل پیشنهادشو قبول میکنم. البته که مورد بیچاره خوش خیال بود که من 

ای نداشت ، اما خودم میلی برای اخالقی یا ظاهری یا حتی ایراد سواد و چیز دیگه

 پرده بگم :که تصمیم گرفتم رک و بی ازدواج مجدد نداشتم
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من در مورد پیشنهادتون فکر کردم آقای فرخی، از همون اولم جوابمو به شما دادم  -

ها شما گفتید بیشتر فکر کنم که متاسفانه بازم باعث تغییر نظرم نشد. آ... جواب من منت

 منفیه آقای فرخی....

 بوق، بوق، بوق. با تعجب به گوشی نگاه کردم.

. چند ثانیه کنار گوشی ها  مشکلی چیزی پیدا کردننمیدونم عمداً قطعش کرد یا خط

 جواب بدم ، نزد. ایستادم و منتظر شدم که اگه زنگ زد دوباره

به درک که بهت برخورد، چقدر به اشتباه در موردت فکر میکردم که باادبی، ادب  "

و قطع میکنی اوسکول ؟ انتظار داشتی بهت بگم بععععله که سریع به داری که گوشی

تریش قبات برخورده؟ داداشت که به اصطالح استاده مثل تو اعتماد به سقف نداره که 

 "بنازه اینجوری به خودش

گفتم و برگشتم تا به کارم برسم که حرص میخوردم و همینجور بهش بد و بیراه می

 دوباره صدای گوشی دراومد.

 "حرفامو پس میگیرم، تو باادبی، باادبی، ببخشید "

 خودش بود. گوشی رو برداشتم و دستپاچه توضیح دادم :

ر مشکل شدن. آآآآم ها دچاببخشید نمیدونم چیشد که یهو قطع شد، فکر کنم خط -

داشتم میگفتم، من این چند روز به پیشنهادتون خیلی فکر کردم آقای فرخی، ولی 

 متاسفانه نظرم تغییری نکرد و باید بگم جوابم برای پیشنهاد ازدواجتون منفیه.

یِ اوه این که خیلی بد شد مایا، ولی فکر کنم اینا که گفتی واسه اون برادرِ تخم - 

 ؟استادته درسته 

 ها ثابت ایستادم و دهنم یه هوا باز شد. اون با سرخوشی ادامه داد :مثل برق گرفته
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 من که هنوز خواستگاری نکردم پرنسمم.  -

 تو ؟ تو االن زنگ زدی ؟ -

االن آره، ولی فکر کنم قبل من برادرِ استادت زنگ زده بود، آخه یه بار زنگ زدم  -

 مشغول وراجی بودین.

 با عصبانیت گفتم :

 واسه چی زنگ زدی ؟ -

 گفتی باهام کار داری. -

 من گفتم ؟ -

به شاهدخت پیغام دادی، اینجا بود ، وقتی پیامتو دید بهم گفت منم سریع زنگ زدم  -

 .بپرسم چی شده

 هوش و حواس باشم که گاف بدم.وای خدا، باورم نمیشه تا این حد بی

فیتو شنیدم ؟ مثال میخواستی با کجا رفتی چرا حرف نمیزنی ؟ ناراحتی که جواب من -

این آتو هر روز منو بکوبی زمین و جمعم کنی ؟ یه درصد فکر کن من مهلت میدادم دو 

 داری تا حرصم بدی !!نمک نگهروز، فقط دو روز اون یارو رو تو آب

از اینکه فهمیده بود من به خواستگارم جواب رد دادم حس خوبی نداشتم. هر چند با 

ش بهم زد میدونم برای فیاض دارم و حرفهایی که توی حیاط خونهشناختی که از 

ای ممکن نیست که خب این توی تصمیمات قطعیم شامل خودش ازدواج دومم گزینه

 هم میشه.

 تر و با صدای بمی گفت :آروم
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 چیکارم داشتی مایا ؟ سوپرایز شدم که گفتی کارم داری. -

خارج شدم و سعی کردم روی مکالمه و افکارم رو جمع کردم و از احساس پریشونی 

 چیزهایی که قرار بود به فیاض بگم متمرکز بشم :

 باید باهات حرف بزنم. -

 م برداشت سویی کنه سریع اضافه کردم.وقبل از اینکه در مورد جمله

 در مورد مامان و شرکتش. -

که  مکثش میگفت از حرفم خوشش نیومده و شاید دلش بخواد اونقدری سرم داد بزنه

 های گلو و فکش از هم باز بشن.رگ

 ای از خصم و نفرت گفت :نفس حرصیش رو بیرون داد و با صدای دورگه

 بازم که رابطمون داره منتهی میشه به مامان جونت. -

 منظورت چیه ؟ -

نمیدونم. بشین خودت فکر کن. ازدواجمون که سرِ این فُگور خانم بود، طالقمونم که  -

ش وسط زندگیمون پیدا شده، درست همین حاال که  باز سروکلهخودش باعث شد حاال

من دارم تالش کنم چیزهایی بهتری بینمون صورت بگیره اون مثل یه سنگ بزرگ 

 مانع شده.

چیزهای بهتری بین منو توصورت نمیگیره فیاض. االنم مجبور شدم در مورد مامان  -

ی تی. اون هیچ شغل و حرفهبهت بگم. چون زده به سیم آخر. تو درآمدشو ازش گرف

 ای نداره که بیخیال شرکتش بشه.دیگه

 .ارث پدرش نبود، ارث پدرم بود -
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انقدری که محکم و ضربتی بهم زد اللم کرد. صدام توی نطفه خفه شد. نفس بلندی 

 کشید و گفت :

اینو نگفتم که تورو ناراحت کنم. دارم بهت میگم اونا مال خودم بودن، چیز زوری  -

 نگرفتم. ازش

خب، خب کسب و کارش بوده، تو کسب و کارشو ازش گرفتی. مامان نمیتونه بیکار  -

 . چیکار کنه تا خرج خودشو در بیاره ؟بشینه

 مایا. من بهش پس نمیدم -

خودمم به سیم آخر زدم. نمیخواستم از این طریق حرفم رو به کرسی بنشونم ولی 

 کرد که با تحکم به فیاض بگم : ش وادارمنتیجهعزوجز مامان و تالشِ بی

م به خطر انداختی تو به من خیلی بدهکاری فیاض، یادت باشه زندگی خودمو بچه -

 ارزش و استفاده شده از... بعدم مثل یه شی بی

 با عصبانیت داد زد :

ت زندگی میکنه و بخاطر اون لعنتی خودتو به آب و آتیش نزن، اگه االنم داره تو خونه -

نکردم تو خیابون فقط بخاطر خودته، اون ارزششو نداره مایا. اصال آمارشو داری ؟ پرتش 

فکر میکنی یه روزم جیبش خالی میمونه ؟ از کدوم کسب و کار حرف میزنی ؟ کسب و 

و جلو انداختم صدتا کار شرافتمندانه بهش پیشنهاد داد، به کار میخواد ؟ من یونس

کردم ،گفتم کس و کاری نداره، نره دوباره تو  مرگ خودم فقط واس خاطر تو اینکارو

کاریاش غرق شه، اون زنیکه پول درشت دوست داره، میدونی منظورم چیه ؟ کثافت

اینو اون پالسه تا یکی  دیگه به پول خرد و کوچیک رضایت نمیده، هر روز تو ماشین

 درش بذاره یه پول درشت بندازه جلوش.
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 ش غریدم :پردهاز حرفای بیهام رو گرفتم و با نفرت روی گوش

باز شروع شد، بازم نیش و کنایه و تحقیرهای همیشگی، اصال اشتباه کردم که بهت  -

 زنگ زدم.

 نفس نفس میزد. میخواستم تماس رو قطع کنم که پی برد و سریع گفت :

نه  مایا ، به جون خودم همه اینایی که گفتم راستن. نه قصد دارم توهین بارت کنم -

و کنایه، مامانت دست بردار هرزه بازیاش نیست. اگرم دنبال اون شرکت لعنتیه تیکه 

 میخواد که اسم و رسم خودشو بین مردهای گردن کلفت اطرافش بیاره باال.

 باشه. من اشتباه کردم که زنگ زدم و ازت خواستم کمکش کنی. -

 آروم گفت : مکث کرد و بعد از چند ثانیه که برای هردومون با سکوت و تلخی گذشت

 حالت چطوره ؟ خودت خوبی ؟ -

 م تحلیل رفته بود و داشتم به جمالت آخرش فکر میکردم.آهی کشیدم.حوصله

 .معلومه که خوبم یا نه فکر کنم از صدام -

 خودشیرینی کرد و با چاپلوسی گفت :

 هارو دوست داشتی ؟گل -

 اوهوم. -

واست با یه چیز خیلی بهتر ازت شون خیلی احساساتی بودا. میخامروز فرستنده -

 . هوم ؟عذرخواهی کنه ولی گفت چی بهتر از گل

 های رز سفید و دوست داشتنیش.اختیار نگاهم رفت به طرف گلحرفی نزدم و بی
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 دوسشون داشتی ؟ -

 آره ، مرسی. -

 صدای نفس زدنش طوری شد که حس کردم از جایی به جای دیگه جابجا شده.

مد. شاید بسته شدن در بود و شاید هم باز شدنش. و بعد طوری صدای برخورد چیزی او

نفسش رو بیرون داد انگار یه جای نرم و راحت فرو رفته و لَم داده. با صداش از خلسه 

 بیرون اومدم که گفت :

 فقط همین ؟ یه مرسی و تموم. -

 انتظار داری چی بگم بهت ؟ -

 ای زد.تک خنده

ه مثال منو دعوت کنی به یه مهمونی یا با هم قرار بذاریم تر میخوام. اینکیه تشکر ویژه-

 بریم بیرون. 

 اونوقت به چه منظور ؟ -

 من بهت گل دادم. -

مون قرار نبود به این زودی به اتمام برسه. از ایستادن خساه شدم ، صندلی ظاهرا مکالمه

داشتم به م نشستم و در حالی که هنوز کنار کشیدم و پشت میزناهار خوری آشپزخونه

 صدای جذابش گوش میدادم و دلم ضعف میرفت گفتم :

 این چیزی رو بینمون عوض نمیکنه فیاض. -

 هارو ازم گرفتی.اما تو گل -
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 من از تو چیزی تحویل نگرفتم. -

 هارو با خودت بردی خونه مایا. این چه معنی میتونه داشته باشه ؟من دیدمت که گل -

 ای هم میگرفتم میاوردمشون خونه.کس دیگهنمیدونم تو بهم بگو. از هر  -

 با عصبانیت کشداری گفت :

حرف بیخود نزن. گل گرفتن از کسی که میدونی بهت حس داره و سعی داره  -

ها جا افتاده ای رو ایجاد کنه یعنی جواب دادن به درخواستش. این تو تمام فرهنگرابطه

 تو هنوز نفهمیدی ؟

 خیلیا گل بگیرم یعنی قراره با همشون...نه بابا ؟ خب من ممکنه از  -

 کالفه توی صحبتم پرید.

محض رضای خدا انقدر گاگول نباش مایا. وقتی از کسی که عاشقته گل بگیری  -

 موضوعش فرق میکنه.

 یکه خورده دستم توی موهام ثابت موند و چشمام از فرط تعجب و هیجان گرد شدن.

 تابی کوبید.ق و بیهوا گرم شد و با چه شور و اشتیادلم بی

ای مکث کردیم. مکث و خاموش و انگار حتی نفسهامون با احتیاط و هردو برای لحظه

 تردید دم و بازدم میشدن.

هارو ش چی گفته و من داشتم به فیاضِ مغرور و خشنِ گذشتهاون فهمید توی جمله

کلمه فکر میکردم که حتی نمیتونستم تصورش کنم یه روزی حتی از روی شوخی این 

 رو به زبون بیاره.
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بهم گفته بود عاشقمه و من گیج و سردرگم گوشی به دست داشتم به هیاهوی ذهنم و 

قلبم توجه میکردم. به چیزی که بارها توی سرم اشاعه میشد و باز فلش بک میزد و 

 دوباره صداش روح و روانم رو بازی میداد.

ش خیلی دیر شده، اما چنان زور عاشقمه. زیباترین کلمه و تصوری که برای واقعی شدن

 و تحکمی داره که هنوزم میتونه روی قلب و جسم من تاثیر بذاره.

 مثل یه انفجارِ پرسرعت که تمام جوارح تنم رو تحت الشعاع قرار میده.

نفهمیدم کِی بوق اشغالِ اتمام تماس توی گوشم پیچید ولی تنها چیزی که فهمیدم 

 تراف باور نکردنی بود.این بود که برای فیاض هم این اع

بعد از تماسم با فیاض برادر دکتر فرخی دوباره زنگ زد و اینبار که تحت تاثیر حرفهای 

فیاض قرار گرفته بودم هیجان بیشتری داشتم برای حرف زدن و خیلی راحت بارِش رو 

 هام برداشتم و بهش جواب منفی دادم.از شونه

و مجبور شده قطع کنه و طوری حرف گفته بود توی تماس قبلی مشکلی پیش اومد 

ادب و گستاخ بوده و همون اول با میزد و عذرخواهی میکرد که من نفهمم چقدر بی

 شنیدن جواب منفیم تماس رو قطع کرده...

 

 

*** 

 

 

 



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1042 
 

 

 چند روز بعد دوباره یه دسته گل بزرگ ازش دریافت کردم.

ای نبود که براش داره و چیز تازهم رو بود. فهمیدم آدرس خونه م فرستادهاینبار دم خونه

ش و یهویی باهاش برخورد کردم من با نگران باشم. حتی اونشبی که پا گذاشتم به خونه

ش کشیده و با هم هاش بوده که منو به خونهخودم فکر کردم حتما اینم جزیی از نقشه

 روبه رو شدیم.

 بینی نشده باشه.چطور میشه یه آدم انقدر مرموز و پیش

ی کوچیک هدیه ،از گل بزرگ رزهای صورتی و قرمز رو که همراه بود با یه جعبه دسته

 گل رو خوندم.پستچی گرفتم و کارت روی دسته

اینا هم به افتخار جواب رد دادنت به خواستگارت بود، تو همیشه با عقل درست پیش "

حال رفتی و من در این مورد تحسینت میکنم، چون میدونی چیکار کنی تا منو خوش

 "کنی

نمیخواستم وا بدم و لبخند بزنم، چون ممکنه یه جا همین دوروبر ایستاده باشه و داره 

 هوا لبخندم شل شد و نیشم رو باز کرد.دیدم میزنه اما بی

. دسته گلی که چند روز پیش برام فرستاده بود خشک شده بود ، تمام برگشتم به خونه

وچیکی ریختم تا نگهشون دارم. این تنها ی کهاش رو جدا کردم و توی شیشهبرگگل

 های قشنگش رو تا ابد نگه دارم.کاری بود که میتونستم یادگاری

 پیامکی روی گوشیم اومد. مطمئنم خودشه.

رو ردی میز گذاشتم و گوشیم رو از روی عسلی که بین مبل و  گل و جعبهسریع دسته

 تویزیون قرار داشت برداشتم و پیامش رو خوندم.
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وع هر چیزی میتونه تلخ و گاهی هم شیرین باشه. ما یکبار تلخ شروع کردیم، شر -

اینبار شروعی دوباره خواهیم داشت و کامالً شیرین... خوشحالم که لبخند رو لبات 

 "میارم

 . تلخ و شیرین !!چه واسه خودش بریده و دوخته، پرو..

 شروع کجا بود ! اصال شروع چی ؟

اف میکنم اونقدر خوشحال بودم که سراز پا نمیشناختم اما دلم قیلی ویلی رفت و اعتر

سراسر وجودم رو لرزونده بود. چون پیامش برگرفته از محتوا و مفهوم سنگینی بود که 

 سعی داشت میون این کلمات درخواست دوباره با هم بودنمون رو داشته باشه.

آور اون زندگی دلهره من طعم تلخ زندگی با فیاض رو قبال چشیدم نمیخوام دوباره وارد

 و پرهراس بشم.

گل قشنگش رو توی گلدون گذاشتم و پیامش روبدون جواب گذاشتم و برگشتم دسته

 جعبه رو باز کردم.

 برام چیزی فرستاده بود که قلبم رو بیقرار کرد و منو برد به اون خاطره.

 ها کنارش گرفتم.سمینار، حاملگیم و عکسی که توی اصطبل اسب

رو با بهترین کیفیت و زیباترین حالت برام فرستاده بود که دلم رو همون عکس 

 .گیر کنه. کاری که میدونه روم چه تاثیری خواهد داشتبهونه

روز چقدر به زندگیم و ی شیرینی بود و اونبه عکس هردومون زل زدم، چه خاطره

 اخالق خوبِ فیاض امیدوار شده بودم.
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فیاض با دستش تنم رو احاطه کرد و نیمی از ای که رفتم توی بغلش و اون لحظه

 صورتامون رو به هم نزدیک کردیم و عکس گرفتیم.

های چشماش و برقی که از چشماش ساطع شده بود لبخند واقعیش و چروک گوشه

 وجودم رو لبریز کرد از بغض و حسرت و با تلخی لبخند زدم.

 

 

 

 

**** 

 

 

تر به خودم و مرخصی گرفتم تا راحتای که من عروسی نهال و یونس بود. پنجشنبه

 کارهام برسم.

رفتم آرایشگاه و با یه مدل موی تقریبا ساده و شیک و آرایشی مالیم و مناسب ظاهرم 

 رو آراسته کردم.

 شاهدخت و نهال اصرار داشتن برم آرایشگاه و برای امشب سنگ تموم بذارم.

م رفتم و آرایشگاه اطراف خونهترین شاهدخت همراه نهال رفته بود ولی من به نزدیک

 خیلی هم از کارشون راضی بودم.

 برگشتم خونه تا لباسم رو بپوشم.
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 ی کارهام رو که انجام دادم به طرف سالن حرکت کردم.همه

 ماشین رو توی ورودی سالن پارک کردم و پیاده شدم.

های سالاونجا یه عده آدم ایستاده بودن که اکثرشون مردهای گردن کلفت و همسن و 

 فیاض بودن.

 معلومه که دعوت فیاض و یونس هستن.

هام باید از بین اون جمع شلوغ و پرسروصدا میگذشتم و آروم راه رفتن بخاطر کفش

 این همه آدم برام سخت بود. اونم زیرِ نگاه

ای نداشتم و باید میگذشتم اما انگار خدا دل دل زدنم رو حس کرد که سریع به چاره

 دادم رسید.

 دای ریز و آشنای کسی رو از پشت سرم شنیدم و تنم به یکبار گرم شد.ص

 مایا ؟ -

 ی سمت مخالف رو پایین آورد و گفت :به سمتش برگشتم که شیشه

 صبر کن ماشین و پارک میکنم با هم میریم. -

 چشمک ریزی هم زد و ماشین رو درست باالتر از جایگاه ماشین من پارک کرد.

ای گفتم و منتظر شدم بهم دلم به قامت و جذابیتش ماشاهللوقتی پیاده شد توی 

نزدیک بشه. انگارسوپرمدل یه برند معروفه که همیشه آرابیراه کرده و شیک جلوی دید 

 همه ظاهر میشه.

های براق و تمیزش که گویا یه ذره خاک هم به سمتشون نرفته نگاهم رفت به کفش

 ت.بود، موقر و شیک و منحصر بفرد قدم برداش
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 گردن بلندش توی این کت و شلوار شیک و تیره دلم رو به تکاپو انداخت.

از این همه جذابیت و آراستگی تنم داغ شده بود و احساس زنانگیم کشش زیادی بهش 

 پیدا کرد.

باورم نمیشه یه زمانی فیاض و من زن و شوهر بودیم و من بخشی از زندگیم رو میون 

 کردم.بازوها و سینه و تنش سپری 

 نزدیکم شد.

بنظر میرسید چشمای اونم مثل چشمای من حرص و ولع داشته باشن و شاید هم این 

 ست که اینجوری فکر میکنه.تصور یه زنِ دلتنگ و دیوانه

 م کرد ولی نمیتونستم از جذابیتش چشم بگیرم.شور نگاهش دستپاچه

دمون اختصاص دادیم انگار هیچکس اطرافمون نبود و ما بخشی از زمین رو فقط به خو

 که به همدیگه خیره بمونیم و دلمون پر از ضعف و خوشی بشه.

 خیلی ریز طوری که کسی صداش رو نشنوه با چشمک و لبخند جذابی گفت :

 امشب زیادی خوشگل شدی، جریان چیه ؟ -

 هوا لبخندی زدم و از هیجان و دستپاچگی موهام رو کنار زدم و گفتم :بی

 عروسی. مثل اینکه اومدم -

شون ترجیح دادم با خودش همراه نگاهش به سمت آدمایی رفت که من بخاطر همهمه

 بشم.

 گفت :قدمی جلوتر اومد و وقتی داشت می
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 فکر کنم واسه این عروسی یکم زیادی باشه. -

های آرومی دستم رو گرفت و من قبل از اینکه به خودم بیام و چیزی متوجه بشم با قدم

 باهاش همراه شدم.

انقدری که درگیر احساسِ بینمون و فرورفتن دستامون میون هم شدم که اصال حواسم 

 نبود کِی از بین اون جمع گذشتیم و فیاض باهاشون احوالپرسی کرد.

ای که از داغی دستامون بهم سرایت شده بود حس مورموری و خوشی جریان الکتریسته

 بهم تزریق کرد.

هر کدوم از اعضای تنم داشتن این خوشی با  از تنم و نبض عضالتم هیچی نگم که

 صدای بلندی رو فریاد میزدن.

نمیخواستم رهام کنه و میلی نداشتم که حتی با اغراق و ترفند دستم رو از میون 

 دستش بیرون بکشم.

 به طرف ورودی میرفتیم که گفت :

 دور یه میز میشینیم کنارهم. -

 کنار تو ؟ -

 کرد و با اخم ریزی گفت :ی چشم نگاهم ای از گوشهلحظه

 و میشناسی که بشینی کنارش ؟تو اینجا به جز منو شاهدخت کسی -

 بعد طعنه زد.

 ی کله ک...ی بشینی !!نکنه میخوای کناراون پسره -
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 چشمام با تعجب از فحشی که داده بود گرد شدن.

که لبخند با اینکه جلورو نگاه میکرد و آروم راه میرفت اما متوجه نگاه سنگینم بود 

 محوی زد و گفت :

 ادبه.قبال انقدر فحش نمیدادم. کمال همنشینی با یه دُکی جونه بی -

 ادب ندیده بودم.تا حاال دکی بی -

 ای مکث کردم و گفتم :ثانیه

 عجیب شدی. -

 از چه نظر ؟ -

 پرونیات.رفتارات، حرفات، چیزهایی که میگی ، حتی مزه -

ای و کنار در ورودی مقابلم ایستاد تا در مورد جملهدستم رو میون دستش محکم فشرد 

 که گفتم حرف بزنه.

تر شدی و تو هم عجیب شدی. میخوام بگم خیلی خانم شدی، زیباتر شدی، خاص -

 نیافتنی و سخت.خیلی هم دست

 از تعریفش لبخند روی لبم نشست.

 م.لعنت به برقِ چشمهای شوریده

 ولی همون مایایِ مهربون سابقی. -

 ب زیریم رو با لبخند گزیدم و گفتم :ل

 چون دستمو میون دستت نگه داشتم و اعتراضی نکردم اینارو میگی ؟ -
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نه. اتفاقا واسه این یه مورد فهمیدم بخاطر فرار از نگاه اونا مجبور شدی تحملم کنی و  -

 چیزی نگی.

 بهم گفت :م بیرون دادم، با اینکه غیر مستقیم نفسم رو با هیجان عجیبی از سینه

 اگه بخوام میتونم دستم رو از میون دستش بیرون بکشم. -

 ولی خودم هیچ رغبتی برای این کار نداشتم و داشتم مثل یه احمق بهش نگاه میکردم.

تر نشون میداد و با تکون خوردن با نگاهی که داشت هر لحظه منو توی چشمش بزرگ

 محکم سیبک گلوش لب جنبوند :

 جم نخور مایا .باشه ؟امشب از کنار من  -

 ناشیانه پرسیدم :

 چرا ؟ -

 ای داد.دستم رو کشید و جوابم رو چیز دیگه

 تو فعال بیا داخل با اون چشای المصبت. -

رفتیم داخل. شاهدخت بود که به استقبالمون اومد و تا دستامون رو قفل شده میون هم 

یغ بنفشم سر بده انقدری دید دهنش از حیرت باز موند و کم مونده بود از خوشی یه ج

 که چشماش و دهنش یه هوا باز شده بودن.

 کرد، ولی من سریع گفتم :فیاض چیزی نگفت و مغرورانه به اطراف نگاه می

و  ، مجبور شدم واسه اینکه تنهایی مسیر شلوغ حیاطو دیدیم شاهدختما اتفاقی هم -

 طی نکنم...



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1050 
 

 .آره دیگه دستشو قفل کنه تو دستِ من -

 دمم نفهمیدم چطور شد خندیدم.خو

 شادخت هم به خودش اومد و با نشون دادن میزی گفت :

 بهرحال خوش اومدین .اون میزو واسه شما گذاشتم. -

. دلم میخواست اون میز نزدیک بود به جایگاه عروس و داماد. که من اینو دوست نداشتم

یاض هم مثل خودم بود که آخر آخرها بشینم و به همه چیز اشراف داشته باشم. انگار ف

 با مخالفت گفت :

 تر میخوایم.نه اونجا نه. یه جای پرت و آروم -

 شاهدخت با یه نگاه معنادار بهم لبخندی زد.

وا !! خب مگه چی گفت ؟ نظر منم همینه خب. از جایی که خیلی سروصدا و شلوغی 

 باشه زیاد خوشم نمیاد.

 بودن نشونه گرفت و گفت : از میزهای انتهایی که هنوز اکثرشون خالی

 اونجا خوبه آقا ؟ -

پقی از خنده زدم که هر دو نگاهم کردن ، دست خودم نبود اما توی این حیث و بیث 

 دار بود.آقا گفتن شاهدخت خیلی خنده

 چپ چپ که نگاهم کرد با شرمندگی گفتم : 

 ته.ست که هنوز وِرد زبونببخشید شاهدخت اما این آقا گفتنت خیلی بامزه -

 به جای شاهدخت فیاض گفت :
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 شاهدخت قراره دوباره برگرده پیش ما زندگی کنه. -

 خنده از روی لبم پر زد و با تعجب به فیاض نگاه کردم.

 ی تو ؟منظورت اینه میاد خونه -

 سرش رو با تایید تکون داد.

 خب چرا میگی میاد پیش ما ؟ -

پریدن و نیم نگاهی به شاهدخت کرد که اونقدر محکم گفتم که ناخواسته ابروهاش باال 

 اونم هاج و واج ایستاده بود و نگاهمون میکرد.

 حرفش رو مزه مزه کرد و آروم و شمرده در حالیکه به چشمام خیره بود گفت :

 شاهدخت منتظر توعه که برگردی پیشم تا بتونه بیاد پیشمون زندگی کنه. -

 .وسه از میون دستش بیرون کشیدمدستم رو سریع

 تر باال پریدن و نگاهش به طرف دستم رفت.خوردهابروهاش یکه

 محکم و جدی بهش توپیدم :

و با حرفات برام زهر نکن فیاض. بذاره همینطوری که هستم ، همینطوری که امشب -

 فکر میکنی آروم و مهربونم کنارتون خوش باشم.

نشستم. قبلش اما به سمت یکی از میزهای آخر حرکت کردم و صندلی کنار کشیدم و 

ای از میز روپوش روی لباسم رو در آوردم و شالم رو هم کنار کیفم تا کردم و گوشه

گذاشتم. دیدمش که از بین میزها گذشت تا نزدیکم بشه. وقتی رسید صندلی کنار 

 کشید و به اخم و تخمِ من توجهی نکرد و راحت نشست.
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اومد از صورت و مغزش ردم، بنظر میپاش از زیر میز به پام برخورد کرد. نگاهی بهش ک

 حرارت بیرون میزنه.

ی چشمش استخون فکش با سختی روی صورتش تکون خورد و تیز و بران از گوشه

 بهم زل زد.

 چیه ؟ -

 ای باال دادم.شونه

 هیچی. -

ای خشدار هام درجا پریدن و اون با دندون قروچههام و شونهمحکم روی میز زد ، پلک

 گفت :

های منو بشنوی مایا، اینکه داری همش چیزهایی و میگی که صحت ندارم حرفباید  -

 مغزمو میترکونه.

کدوم حرفها؟ اینکه چرا باهام ازدواج کردی و چرا بعدش طالقم دادی؟ همه چی که  -

از اول مشخص شده بود، هم خودت میدونستی ،هم به من فهموندی تا حالیم بشه برای 

 چی اونجام.

 زد.نیشخند عصبی 

 .در مورد طالقمون اون چیزی که تو فکر میکنی نیست -

مون سقط شد و تو چون دیدی چی مثال؟ واقعا چی فیاض؟ مامانم داغت کرد، بچه -

من طرف مامانمو گرفتم حاضر نشدم بیام دادگاه علیهش حرف بزنم از زندگیت 

دستت. هرچند دیگه مامانت تا قدرعافیت بیاد  انداختیم بیرون. گفتی برو ورِدلِ همون
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تاریخ مصرفمم گذشته بود. آدم با جنسایی که بُجنل میشن چیکار میکنه، خب میندازه 

 دور دیگه.

 من تورو ننداختم دور. -

، اتفاقا بابتش خیلی هم ازت ممنونم. چون یه دریچه نجات واسم باز کردی انداختی -

نی که حتی نمیشه اسمشو که دوباره به زندگیه عادی و روتینم برگردم. نه اون زندا

 گذاشت زندان.

انقدری عصبی شدم که داشتم میلرزیدم. تکیه دادم به صندلی و به روبه رو چشم 

 دوختم. یه پام رو هم روی اون پام انداختم و به طور عصبی تکونش میدادم.

 های بلندش رو شنیدم و حرکت عصبی دستاش بین موهاش.صدای نفس

 ز حرکت نگهش داشت که انگار برق گرفتم. آروم گفت :دستش یهو روی پام نشست و ا

 ببین مایا. اون روزی که اومدم در مورد طالقمون حرف زدم دلیلشو... -

 صدای جیغ و سوت و ترقه و شلوغی حرفش رو قطع کرد.

ها شاهدخت تپل رو دیدم که با لباس آبی بلندش که دامنش رو هم نگه میون شلوغی

 داشت به استقبال عروس و داماد میرفت.داشته بود میون دستاش 

ای کنار یکی از میزها ایستاده بود و ها چشمم افتاد به نواب. گوشهتوی این دید زدن

 خیره به ما نگاه میکرد.

عمیقی هم از توی چشماش به سمتم اشاعه میشد که حس بدی  "یه خاک برسرت"

 بهم میداد.
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ه استقبال عروس و داماد برم ولی فکری نگاهم رو گرفتم و بلند شدم. میخواستم منم ب

 "اش توی این جشن نیستن؟چرا آراز و خانواده"از ذهنم گذشت که 

 فیاض هم بلند شد و گفت :

 بعدا در این مورد مفصل حرف میزنیم. -

 پوزخندی زدم و راه افتادم. خودش رو بهم نزدیک کرد و کنارم راه میرفت.

ترو پسرهایی جلوی عروس و داماد شروع به یهو همه جارو رقص نور فرا گرفت و دخ

رقصیدن و هو کشیدن شدن. شاهدخت هم میونشون بود و چقدر خوشحال بودم که 

 این صحنه رو میدیدم.

چشمم افتاد به نهال و یونس. نهال داشت همپای دختر و پسرها خودش رو تکون میداد 

ه بود و فقط یه ی میمون عین فیاض خشک و سرد ایستاداما یونسِ عصاقورت داده

لبخند جزیی و ریز میزد. انگار نه انگار همه دارن اون وسط خودشونو واسه عروسیِ این 

 پدر خفه میکنن.بی

نگاهم روشون بود و چه با حسرت بهشون نگاه میکردم ولی از اعماق وجودم براشون 

آرزو میکردم مثل این صحنه همیشه بخندن و شاد بشن و شاهدخت هم شادیاش 

 مثل امشب تموم نشدنی باشه.درست 

ش فرو رفت و چیزی مثل ی گرم و مردونهم میون پنجهکسی دستم رو گرفت. پنجه

 احساسِ خوشی و قلقلک ازم سرریز شد.

های مقابلم نگاه میکنم شاید توی اون لحظه حس کرد که چقدر دلتنگانه دارم به صحنه

 ه موقتی بده.گاکه با لمس دستم و گرفتنش سعی کرد به من یه تکیه
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هاش رو حس کردم و چیزی که گفت قلبم رو به تپش کنار گوشم حرارت نفس

 واداشت.

تر از امشب رو برات جبران کنم. یه عروسی خیلی خیلی قشنگمیخوام تمام گذشته -

 که همه به عروس شدنت حسادت کنن.

ل زده بود و لبخند تلخی زدم و صورتم رو به طرفش پیچیدم. اون باز هم به رو به رو ز

 همون لبخند تلخِ منو هم روی لبش داشت.

هایی که یکی یکی داشتن سر باز میکردن و خودشون رو هردومون پر بودیم از حسرت

 گری مشترک.هایی مشترک با سرکوبنشون میدادن. حسرت

 اش تو این جشن نیستن ؟ مشکلی بینتون پیش اومده ؟چرا آراز و خانواده -

 کنه اخم ریزی کرد.بدون اینکه نگاهم 

 اش اما بزودی برمیگرده.آراز چند ماهی هست رفته کانادا پیش خانواده -

 پس شرکتت چی ؟ -

 فعال که خودم دارم مدیریتش میکنم. -

 نگاهی بهم انداخت و دستش رو از میون دستم بیرون کشید. نیم

 حتما بخاطر سوالی که پرسیدم ناراحت شده !

موقتی و کوتاه بود و بعد از اون چه حسِ گس و خرابی  فکر کردم تکیه گاهم چقدر

هام رو پوشید و تقریبا تنم رو در برگرفت و منی نصیبم میشه اما یهو دستش دور شونه

که هنوز داشتم هاج و واج نگاهش میکردم توی فضای تاریک و روشن اونجا یهو با 

 ای که به موهام زد غافلگیرم کرد.بوسه
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ی عمیقی فرو رفته بودم و گیج و اون بوسه من چنان تو خلسهتا یک ساعت بعد از 

منگ میزدم که اصال حواسم به اطرافم نبود و حتی متوجه نبودم تمام مدت فیاض 

 کنارم روی میز نشسته و یه ریز داره حرف میزنه.

مثل آدمی که از شوک خبری توی فکر فرو میره و هیچی نمیتونه از اون حال خارجش 

 کنه.

هارو میدیدم ، نهال و یونس رو هم میدیدم و همینطور شاهدخت. اطرافم همه رقصنده 

به نحوی خوشحال بودن و شادی میکردن و من غرق یه بوسه و حرارت دستی بودم که 

 در برم گرفته بود.

 موقع صرف شام هم از جام جُم نخوردم البته چون فیاض قبلش بهم توپیده بود :

هات میفته بیرون، پایین پاهاتم که م میشی چاک سینهاین چیه پوشیدی آخه ؟ تا خ -

 مشخصه، یه لباس کوفتی بهتر نبود به جای این بپوشی؟

بعد که شاهدخت اومد اصرارم کرد کمی باهاش برقصم وقتی میخواستم بلند بشم با 

 غیظ گفت :

اصال نمیذارم برقصه. میخواستی برقصی یه لباس  نه. نمیاد شاهدخت. با این لباس -

هاتو انداختی بیرون مناسب میپوشیدی . اینجا شیر تو شیره، نمیبینی خودت ؟ پاچه

 واسه کی ؟

 وا !! مگه لباسم چشه ؟ -
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حاال لباسم عیب چندانی نداشت، البته اگه اون بند خوری روی قسمت سینه و 

آستیناش رو فاکتور میگرفتم و همینطور چاکی که پایین لباس روی یکی از پاهام رو 

 میکرد، ولی خب زیرش جوراب پارازین نازک پوشیده بودم. خالی

گیریش برای لباسم، دیگه نتونستم از کنارش جم بخورم. موقع بخاطر سماجت و سخت

هایی که من شامم خودش رفت برای هردومون شام آورد و بعد با غرغر کردن و اخم

 نمیدونم بخاطر چی بودن شروع به خوردن کرد.

ن دادان به مردم ؟ انگار غذای سگه ! پلوش شِفته و حلوایی شده، این چیه درست کرد "

 دندون خوبه که بدون جوییدن قورتش بدن.های بیواسه نودساله

 ای از گوشتش رو توی دهنش گذاشت و گفت :م گرفت. با حرص تکهاز غرغراش خنده

هول بود که . شاشیدم به یونس با این تاالر گرفتنش. اونقدر گوشتشم که خوب نپخته -

 ها اینو بخورن باال میارن !ترین جارو رزرو کرد. این غذاست آخه ؟ اردکمسخره

ی بدی نداشت. ولی من که فقط داشتم از پلوی سبز رنگش میخوردم که خب مزه

کرد، شایدم داشت ی خاصی داشت که انقدر غرغر مینمیدونم برای فیاض چه مزه

 اینجوری عصبانیتش رو بیرون میریخت.

بعد از شام که سالن کمی خلوت شد و مهمونای کمتری توی تاالر موندن شاهدخت 

 دوباره اومد و اصرارم کرد باهاش یه دور شمالی برقصم.

آلود فیاض میدیدم احساس خوبی گرفتم و از اینکه وسوسه شدن رو توی چشمای اخم

 :فهمیدم اینبار مخالفتی نداره فقط وقتی بلند شدم تصنعی بهم توپید 

با این لباس میخوای بری ؟ الاقل مانتوتو روش بپوش ،رقص شمالی میزنی کل بدنت  -

 تو این لباس تکون میخوره.
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نگاهی به اطراف انداختم. هنوز جمع زیادی از مردها توی تاالر بودن. لباس منم یه 

زیتونیِ تقریبا چسبان بود و بقول فیاض با شمالی رقصیدن و تکون خوردنم کلِ اندامم 

 اومد.به لرزه در می

سریع مانتوم رو روی لباسم پوشیدم. بذار هر کی میخواد مسخره کنه مهم نیست. شالم 

 رو هم سرم کردم و با شاهدخت رفتم باال.

به درخواست یونس آهنگ شمالی شد. منو شاخدخت بودیم که جمع کوچیکی از 

 دوستای یونس هم به جمعمون اضافه شدن. 

خت بود، پسری کنارم بود و میخواست دستم رو بگیره که یه دستم توی دست شاهد

 سریع کسی به جاش جلو اومد و دستم رو گرفت و دیدم یونسه.

ای ایستاده بود ولی شوهرش باالخره از اینکه نهال نمیتونست مثل مابرقصه و گوشه

 م گرفت و زبونم رو براش در آوردمافتخار رقصیدن داد و به جمع ما پیوسته بود خنده

 که با خوشحالی خندید و شروع به دست زدن کرد.

همون لحظه به مقابلم نگاه کردم و چشمای تیز فیاض رو روی خودم دیدم. میز رو ترک 

 تر ببینتم.کره بود و اومده بود قسمت جلو تا واضح

های شلوارش فرو برده سرش رو طوری باال برده و با فیگور جذابی دستاش رو توی جیب

ترین صحنیه که تا االن ازش دیدم و نگاهِ میکرد که حس کردم این جذاببود و نگاهم 

 پرحرارتش تنم و حتی عضالت بین پاهام رو داغ کرد.

 شروع کردیم به رقصیدم. از اون فاصله چشمای مشتاق و براق فیاض رو میدیدم.
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حرکاتمون به خودی خود با آهنگ تند شدن. این تنها چیزیه که من از آقاجون و 

هام یاد گرفتم و اونقدری توش مهارت داشتم که بتونم تا چند ساعت برقصم و عمه

 خسته نشم.

شاهدخت ولی کم آورد و سریع عقب کشید ولی منو یونس مقابل همدیگه ادامه دادیم. 

 ش رو با این رقص ببینم.ی عصاقورت دادههیچوقت فکر نمیکردم یه روزی قیافه

 ل حسابی سوپرایز میشم.فعال که دارم با این دوتا خل و چ

باالخره تموم شد و همه برامون دست زدن. تنم حسابی عرق کرده بود. دی جی ازمون 

 تشکر کرد و اعالم کرد آهنگ بعدیش برای عروس و داماده و هردوشون بیان روی سِن. 

من آروم آروم پایین رفتم. گردنم عرق کرده بود و موهام تقریبا به پوست گردنم 

توی رقصیدن شالم افتاد بود توی گردنم و این بیشتر باعث تعریق گردنم میچسبیدن. 

 شد.

 یک آن همه جا تاریک شد و فضا آماده شده بود برای رقص عروس و داماد.

ی اول چشمام جایی رو ندیدن ولی دوباره با نور کوچیکی که توی سن برای لحظه

ر خودم رو ادامه بدم که عروس و داماد روشن شد تا ازشون فیلم بگیرن تونستم مسی

 کسی دستم رو گرفت و به دنبال خودش کشیدم.

ی اول بود. چون من صاحب این دست و عطری ترس و استرس فقط برای همون ثانیه

که به مشامم میرسید و با احساسم بازی میکرد رو میشناختم. فقط نمیدونم چی توی 

 تاالر میبره. ترین جای ممکنِ اینسرش میگذره که داره منو به خلوت

هر چی جلوتر میرفتیم توی تاریکی بیشتری فرو میرفتیم ، نمیدونستم کجاست ، 

 پرسیدم :
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 داری کجا میری ؟ -

 سریع ایستاد و منو به جایی چسبوند و به آنی لبهای نرمش روی لبهام افتادن.

نی ی داغ تمام احساساتم رو از خواب زمستومن که از همه جا بیخبر بودم و این بوسه

اختیار آهی میون لبهاش کشیدم که اون پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند بیدار کرد بی

 تر جواب داد :و پرنفس و سخت

 آخ مایا. مایا. مایا. -

هامون به هم با دستهاش صورتم رو پوشوند و سرم رو کمی باالتر گرفت. نوک بینی

 برخورد کردن.

اد اول با لمس کردنم احساساتش رو لبش رو فقط روی لبم میکشید انگار که میخو

 سامان بده.

عضالتم به طرز عجیبی میون تنش سست شده بودن و حتی قدرت ذهنیم اونقدر کم 

شده بود که هیچ فکری به مغزم خطور نمیکرد که در این لحظه چه واکنشی نشون بدم. 

 فقط چشمام رو بسته بودم و به این فکر میکردم.

ای رو با این کشش و ست، من هیچوقت همچین بوسهل شدهاین واقعا یه فیاضِ متحو "

هاییه که تا بحال ازش ترین بوسهالعادهحرارت ازش تجربه نکرده بودم، این یکی از فوق

 "دریافت کردم.

 دلم با شور و حرارت میکوبید.

م برخورد بعد از نرمی لبهاش خیسی زبونش رو روی لبم کشید و نوک بینیش با گونه

 دم عمیقیش پوستم رو نفس کشید.کرد و با 
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ی ای که ثانیهاغوای حرکتش زانوهام رو تا کردن. از درون له له میزدم برای همون بوسه

 اول روی لبهام زد و خیلی کوتاه اما شورانگیز بود. 

م کنه، صورتم رو رها نمیکرد و با نوک بینیش انگار سعی داشت با این رفتارهاش آماده

قش تمام صورتم رو لمس میکرد و طولی نکشید دوباره لبهاش های عمیو دم کشیدن

 طعم خوشِ اون بوسه رو به لبهام هدیه دادن.

 .ای که زمان زیادی برد تا منو به خودم بیارهبوسه

 پشیمون ؟ نه اصال پشیمون نبودم

 من اونقدر مست لبهاش شده بودم که موقعیتم رو درک نمیکردم.

زش گرفتم و میتونم بگم یه شاهکار بود که قلب و احساسم ی عمرمو انظیرترین بوسهبی

 رو به زانو درآورد.

 چشمام هنوز بسته بودن و توی صورت هم نفس نفس میزدیم.

 آروم و با صدای ریزی گفت :

 تو این دوسال محال بود یه روزم بهت فکر نکنم. -

نفسهای داغش  چشمام رو باز کردم. پیشونیش بهم متصل بود و لبهاش با فاصله از هم

 رو به من هدیه میدادن.

 لبهاش دوباره تکون خوردن.

من بخاطر از دست دادنِ ماهرو طالقت ندادم مایا، بخاطر خودت طالقت دادم تا از  -

 بیماری و خشمم در امان باشی.
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ش رو برای خودم نگه دارم و به چیزی غیر از اون ی بوسهگیج بودم و میخواستم خلسه

 فکر نکنم.

همین االن برم هیچ حرف و فکری نمیتونه احساسم رو از اون بوسه تغییر بده و اگه 

 سردرگمم کنه.

 به زور لبهام رو از هم فاصله دادم و گفتم :

 من ، من میخوام برم. -

 سرش رو با تایید تکون داد.

 منم همینطور. -

 ی کوتاهی بینمون ایجاد شد.قدمی به عقب برداشت و فاصله

ای وحشیش بیشتر به تب و تاب انداختنم. دلم رها شدن توی نگاهم کرد. چشم

 آغوشش رو میخواست مثل قبل.

م حاال انگار جامون عوض شده بود و من سرگردونِ پیدا کردن آرامش از دست رفته

 کردم.بودم که مطمئنا میون این بازوها دریافتش می

 نفس زنان لب زد :

 تا پیش ماشین میام باهات. -

گاهمون بیرون بیایم دوباره بازوم رو گرفت و اما قبل از اینکه از کمین موافقت کردم.

 ی عمیقی به پیشونیم زد و گفت :بوسه

 همه چی درست میشه مایا. بهت قول میدم. -
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، فقط میخوام حس و حالی که توی تنم نه نمیخوام حتی یک کلمه دیگه حرف بزنه

ها و شاید هم روزها بشینم و ببرم و ساعت شکوفا شده بود رو بردارم و با خودم به خونه

 به این لحظه و بوسیدنمون فکر کنم.

ها رفتیم همه طوری محو دیدن عروس و داماد بودن که کسی متوجه با هم کنار ماشین

 رفتنمون نشد.

 من پشت فرمون نشستم و فیاض هم.

که پشت کردم نگاهش کردم، اونجوری موقعی که داشتم ماشین رو از تاالر خارج می

 فرمون نشسته بود نگاه وحشی و خواستنیش به سمت من بود.

از تاالر بیرون رفتم و ماشینِ فیاض هم پشت سرم اومد و درست تا رسیدن به خونه 

 همراهیم کرد.

 

*** 

ی سگی بودیم که توی خیابون ظاهراً فرد توی کلینیک مشغول بستن دوپای شکسته

محبت کردن اونو به  و یه خانم و پسر بچه مریض و روان پریشی بهش آسیب زده بود

 کلینیک ما آوردن تا درمانش کنیم.

هاش رو به گوشمون میرسوند متاثر و غمگین از ته دل برای سگِ بیچاره که با درد ناله

بودم و باورم نمیشد کسی اونقدر سنگدل و مریض باشه که بتونه همچین بالیی سرش 

؟ یه عده شبیه اون آدم و یه عده شبیه این مادر و  بیاره. مگه فرق حیوونات با ما چیه

ان که به این سگ کوچولو کمک قلبن و احساساتیی نازنین که تا این حد خوشبچه

 .کردن تا هر چه زودتر درمان بشه
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 آه غمگینی کشیدم که دکتر غضنفری با نگاهی به من به ادامه کارش پرداخت و گفت :

 ایط کنار بیای ؟ هنوزم عادت نکردی با این شر -

ی کاریم اضافه بشه و از این بدترو ببینم بازم اگه حتی صدسال دیگه هم به کارنامه -

 رحمی و قساوت دلِ یه سری آدما عادت کنم.نمیتونم به بی

 ش رو بیرون فرستاد.سری به معنی تفهیم تکون داد و نفسِ خسته

 بزن. خب کارِ این خانم کوچولو هم تموم شد. آمپولشو بهش -

های بلندش دلم سگ کوچولو زمانی که توی کلینیک اومد اونقدر درد داشت که با زوزه

حسی زدم رو کباب کرد ، برای به جا آوردن استخون پاهاش و گچ گرفتنش براش بی

ی بلندش موقع درد دلم رو به درد آورد. حاال با وجود هر چند با این وجود باز هم زوزه

 وزاد ،آروم و راحت خوابیده بود.اتمام کارمون مثل یه ن

بهش آمپول زدم و روی سرش دست کشیدم. چشمای سنگینش رو به روم باز کرد. 

وحشتش از اون آدمی که باهاش اینکار رو کرده باعث نشد که تشکر کردن رو از من 

فراموش کنه، سرش رو به حالتی زیر دستم تکون داد که انگار اون داشت دست منو 

 نوازش میداد.

هوا بغضم گرفت و اشکی از چشمم چکید. روی تنش آثار زخم و کبودگی هم بی

 هاش رو براش بستم.مشاهده شده بود که من با ضماد و بخیه بیشتر زخم

از اتاق بیرون رفتم. خانمی که سگ رو آورده بود و خیلی محترم و مهربون بنظر 

 لوش هم به دنبالش.رسید از روی صندلی بلند شد و به سمتم اومد. پسر کوچومی

 از صمیم قلب بهش لبخند زدم و گفتم :
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 و آوردین درسته ؟شما اون سگ -

 صدای پسر بچه رو به جای مامانش شنیدم.

 آره. حالش خوب میشه خانم دکتر ؟ -

 بله چرا خوب نشه عزیزم. -

 خم شدم و روی سرش رو بوسیدم و گفتم :

 ای ؟زادهمیدونی تو یه شیر مردِ بزرگ -

 ید و به مامانش نگاه کرد.خند

 مرسی خانم دکتر. -

 بلند شدم و رو به مامانش گفتم :

. پاهاشو گچ گرفتیم. و نجات دادینممنون که انقدر مهربونین و جون اون سگ -

 زخماشم بخیه کردیم فقط میخواین باهاش چیکار کنین ؟

میبریمش خانم دکتر. منو شوهرم قصد داریم یه کمپ کوچولو بسازیم واسه این  -

 خانمان. این قراره اولین عضو کمپمون باشه. کوچولوهای بی

 چقدر خوب. باعث افتخاره که با همچین آدمای خوش قلبی آشنا میشم. -

یاد گرفتم، پدر خدابیامرزم همیشه به حیوونا کمک میکرد، من این چیزهارو از پدرم  -

 خداروشکر شوهرمم مرد خوبیه که با این کارم موافقت کرده.

این خیلی خوبه. منو خوشحال میکنه که آدمایی هم وجود دارن مثل شما که از جون  -

 ها مراقبت کنن.پناهاین بی
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 لبخندی زد و گفت :

این کار  ما کمپمون رو تا چند روز دیگه دایر میکنیم اگه بخواین شما هم میتونین تو -

 سهیم باشین. البته اگه دوست دارین. این فقط یه پیشنهاده.

از پیشنهادش با کمال میل استقبال کردم، چی از این بهتر. مایی که در طول هفته 

کس و چاره بعد از درمان بیو اغلب حیوونات بی چند مراجعه کننده مثل امروز داشتیم

کمپایی بفرستیم که معلوم نبود سرنوشتشون  بی پناه میموندن و مجبور بودیم اونارو به

 بعد از این چی میشه.

از خدا خواسته قبول کردم تا در کمپشون شرکت کنم و هر کمکی از دستم بربیاد برای 

م یود که این شغل حمایتشون انجام بدم. من عاشق حیوونات بودم و شاید بخاطر عالقه

 دوست داشتنی رو انتخاب کردم.

ر و وقتی کلینیک در سکوت عمیقی فرا رفته بود من توی اتاق مشغول بعد از پایان کا

 هام بودم تا برگردم خونه.تعویض لباس

اومد نثل همیشه قصد داشته باشه دکتر غضنفری هنوز توی اتاقش بود و بنظر نمی

 .برگرده خونه

 از اتاق که بیرون رفتم نگاهی توی اتاقش انداختم.

پاهاش رو روی میز گذاشته بود و دستهاش رو روی  روی صندلی چرخ دارش نشسته و

شکمش در هم قالب کرده و در حالیکه چشماش رو بسته بود سعی داشت تمرکزی 

 برای رفع خستگیش داشته باشه.

ی ریز به در اتاقش بزنم که باید رفتنم رو بهش گزارش میدادم. مجبور شدم یه تقه

 چشماش رو باز کرد.
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 رم، شما نمیخواین برین خونه ؟آم ببخشید ،من دارم می -

 سرش رو با خستگی باال داد.

 . امشب تو کلینیک میمونم. تو برو خسته نباشی.نه -

خواستم اهمیتی ندم ولی نشد. ما هر دو از اون دسته همکارهایی بودیم که تا آخرین 

 کردیم.دقایق پا به پای هم کار می

 مشکلی میش اومده آقای غضنفری ؟ -

 بست و دوباره جایگاه سرش رو روی صندلی تنظیم کرد و نالید :چشماش رو 

 اوهوم. با خانمم بحثم شده ترجیح میدم یه چند روزی از هم دور باشیم تا این مشکل -

 حل بشه.

از اینکه صریح به موضوع شخصیش اشاره کرد تحت تاثیر قرار گرفتم. پس بگو چرا 

 و رو دوش من انداخته بود.امروز همش تو الک خودش بود و بیشتر کارهار

 ی بعدیش دهنم رو بست.خواستم چیزی بگم که با جمله

. شرایطمون خیلی حاد نیست، ما خودمون خواستیم چند روزی از هم دور بیخیال مایا -

 باشیم. این بهترین راهیه که همیشه مشکالتمونو حل میکنیم.

 : ی آویزون قدمم رو به عقب برداشتم و گفتمبا لب و لوچه

 اوکی. پس من میرم. -

 باشه. درو هم قفل کن لطفا. -

 حتما. شبتون بخیر. -
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 شب بخیر. -

ای برگشتم تا به سمت در خروجی برم که کسی با یه سگ گنده و سیاه در شیشه 

 کلینیک رو باز کرد و وارد شد.

 .مات و هنگ سر جام ایستادم. هنوز منو ندیده بود و داشت ریز ریز با سگش حرف میزد

یادت نره چی بهت گفتم جانی. تو خودتو میزنی به مریضی تا مخِ خانم دکترتو کار  -

 بگیرم، سه نشه ها یه جوری...

من حرفش ناتموم موند. چون از اتاق غضنفری خیلی  سرش رو که باال گرفت با دیدن

 فاصله نگرفته بودم متوجه شد که من هنوز اونجام و کسی وارد کلینیک شده که گفت :

مریض نگیر مایا. من سرم درد میکنه میخوام استراحت کنم. هر کی هست بگو بره  -

 فردا بیاد.

 نگاهم به طرف فیاض بود و بلند گفتم :

 یکی از آشناهای منه، خودم کارشو انجام میدم. -

غضنفری دیگه چیزی نگفت. به سمت اتاقم رفتم تا سروصداهامون هر چی هست اونجا 

 ی نرسه.باشه و به گوش غضنفز

 پرت کردم. با حرص در رو باز کردم و داخل شدم و کیفم رو با عصیانیت روی میزم

موقعی که دستام رو چلیپا زدم و به سمت در برگشتم اون با سگش وارد شد و در رو 

 آروم بست.

 چرا اومدی اینجا ؟ -
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و  نگاهی به جانی انداخت که جانی هم سریع با نگاهش خودش رو به موش مُردگی زد

 ادای مریض بودن رو در آورد.

 با انگشتش بهش اشاره کرد.

 ش کنی.جانی حالش خوب نبود آوردم معاینه -

تمسخر بار نیشخندی زدم و دوباره به جانی نگاه کردم که چه خوب برای دفاع از 

 صاحبش خودش رو مریض و بی حال نشون میداد.

سرش رو روی زمین گذاشت و چشماش رو بست و برای کمک گرفتن از من هر بار 

 عاجزانه بهم نگاه میکرد. 

 و بزن.و تموم کنه، حرفاتبهش بگو مسخره بازیاش -

خیله خب. هی پسر پاشو نمیخواد خودتو مریض نشون بدی. لو رفتیم. پاشو، پاشو بیا  -

 اینجا.

یه صندلی برای جانی کنار کشید و جانی پرید روی به میز تکیه زدم و نگاهشون کردم. 

 کرد.صندلی و روی دو پای آخرش نشست و بهم نگاه می

 طفلکی شیطون چه شق نشستن رو هم از صاحبش یاد گرفته !

 چرا ازم فرار میکنی ؟ -

 نگاهم رو بطرف فیاض کشیدم. محکم ایستاده بود و این سوال رو پرسید.

 ازت فرار نمیکنم. -
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ت گل دیگه داری فرار میکنی. زنگ میزنم به موبایلت جواب نمیدی، در خونهچرا  -

میفرستم اونارو دور میندازی، خودمم که میام درو باز نمیکنی. به شاهدختم جوابِ 

 سرباال میدی، مشکلت چیه ؟

. فقط فکر کنم لزومی نداره به خودت و کارات اهمیتی بدم، االنم مشکلی ندارم -

 ه، اگه لطف کنی از اینجا بری بیرون.میخوام برم خون

ی خیره با اخم زل زده بود بهم، سگش هم همینطور. من بین نگاه هردوشون خیره

 مستاصل ایستاده بودم که فیاض گفت :

بعد از شب عروسی به جای اینکه همه چی خوب پیش بره و ما مشکلمونو حل کنیم  -

را وقتی بینمون یه آتیش تند و تیز روشن تو یهو از این رو به اون رو شدی. چرا مایا ؟ چ

شد و تو هم نشون دادی که بهم عالقه داری ؟ قلبم تاالپ تولوپ میکوبید. نفس نفس 

 هام بود.میزدم و این بخاطر هیجان و کوبش نبض و تپش

 ای واسم نداشت.ای در کار نیست، اون بوسه تصادفی بود. معنی دیگهعالقه -

 .ستش از روی سر جانی پایین افتادابروهاش باال پریدند و د

 تصادفی چه کوفتیه دیگه ؟ -

دستام رو از پشتم به میز تکیه دادم. انرژی و توانم داشت در مقابل حرارت چشمای 

 شرور و تیزش تحلیل میرفت و همینطور نفسم...

 من اونشب گیج شدم، تو یهویی منو بوسیدی، خب، خب من... -

ی نشون بدی ،فقط بوسیدی و کِیف کردی بعدم مثل تو هم نمیدونستی چه واکنش -

 و بستی که یه وقت من عرض پاهاتو از هم باز نکنم ؟!احمقا فلنگ
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 چشمام مات و متحیر شدن روی صورتش و اون با پرویی تمام گفت :

ی داغِت قایق سواری کنم فکر کردی اونجوری بوسیدمت تا پشت بندش برم تو جزیره -

 و...

 زه نمیدم اینجوری حرف بزنی.بسه. بهت اجا -

 جلو اومد. عصبانیت از چشماش اشاعه میرد.

چه جوری مایا ؟ میدونی من از اینکه بهت زنگ بزنم و جوابمو ندی متنفرم ! میدونی  -

از پس زده شدن بیزارم ولی بازم یه جوری باهام بازی میکنی که انگار تکلیف خودتو 

ی که فکر میکنم همه چی عوض شده ولی نمیدونی. یه شب منو اونقدر قشنگ میبوس

 بعدش یه جوری ازم فرار میکنی که نمیتونم بفهمم دلیل این کارها چیه!!

بخاطر اینکه من تو رو نمیخوام. اینو از اولم بهت گفتم که به دلت صابون نزنی منو  -

دوباره برگردونی به زندگی لعنتیت. من یه زن آزادم فیاض ، میبینی، کارمو دوست 

م، زندگیمو دوست دارم، اینبار بخاطر هیچکس زندگی نمیکنم، از روی اجبار زنِ دار

ی تو چه کسی نمیشم، خودمم، میخوام یه جوری هم زندگی کنم که یادم بره تو خونه

بالیی به سرم رفت و چطوری زن بودنمو به سخره گرفتی و آزارم دادی. هیچوقت به 

ن آفریده نشدم تا کیسه بوکست باشم، آفریده ی این دوسال زندگی نفهمیدم که ماندازه

ای زندگی کنم و از زندگیم لذت ببرم. حاال هم شدم تا مثل تو ، مثل هر موجود دیگه

 برو بیرون دیگه مزاحمم نشو.

هاش ش و همینطور مشت دستجابجا شدن استخون فکش و چشمای از حدقه دراومده

کردم، حتی بیشتر از اون روزهایی که  بهم نشون داد اونو بیشتر از هر زمانی خشمگین
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ای برای برگشتنم به کنارش زندگی میکردم، چون حاال من ازش جدا شدم و هیچ بهونه

 هاش بدم.زندگیش نداره تا با اون مجبورم کنه تن به خواسته

نمیتونه با یه بوسه نشون بده ی تمام فقط فکر کردم، اونبعد از بوسیدنمون من دو هفته

شده، کاری که با نواب کرد، برخوردی که هنوز با مادرم داره و یه سری که درمان 

 ها و رفتارهایی که ازش میبینم نشون میده اون هنوز به طور قطعی درمان نشدهحرف

ست ولی این باعث نمیشه که قید خودم و ی قلبی من به این موجود سرسختانهعالقه

 زندگیم رو بزنم تا آرامشش رو بهش برگردونم.

حقارت چیزهایی که توی عمارت فیاض تجربه کردم اونقدر وزنشون روی قلبم سنگینی 

 های احساسی قلبم در مقابلشون به چشم نیاد. کنن که خواستهمی

فیاض برای من عزیز و دوست داشتنی میمونه اما نمیتونم به خاطر اون از خودم بگذرم 

 و به زندگیش برگردم.

 هوای هردومون رو سرگردون کرده.لعنت به اون بوسه که حال و 

 تو نمیخوای دوباره با هم باشیم؟ -

من که از خدامه ولی "سوالش ضربان قلبم رو بیشتر کرد. انگار قلبم داشت میگفت 

 "کسی به حرفم اهمیت نمیده

ش بود دست و پاهام رو شل کرد، کاش نگاهش، سوالش و عجزی که توی چهره

 رو بینمون تغییر بدم.و همه چی میتونستم برعکس این کلمه رو بگم

 نه. -

 تر شدن.هاش سفتمشت دست
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 هاش.های سخت روی ساعد و پنجهچشمم افتاد به رگ

در اتاقم باز شد و غضنفری توی قاب در ایستاد. جانی چند تا پارس کرد تا خودی 

نشون بده و شایدم داشت به غضنفری میفهموند چرا برای بدموقع مزاحم گفتگمون 

 شده.

 فیاض سریع بهش اخطار زد :

 هیش جانی. -

 جانی که ساکت شد غضنفری یه نگاه به فیاض و من انداخت و پرسید :

 مشکلی پیش اومده مایا ؟   -

اومد که منو به اسم واکنش تند فیاض رو دیدم. یادمه حتی از آراز هم بدش می

 هاش برای همینه.کوچیک صدا میزد و حس کردم اخم

 آروم گفتم :

 نه مشکلی نیست. االن میره. -

 نگاهش به طرف فیاض برگشت.

 من شمارو قبال... -

 ی من.برای درمان سگم با خانم روحی اومدید خونه -

 غضنفری دوریالیش افتاد، از همه جهت.

 سرش رو تکون داد و گفت :

 اوکی. قصد دخالت نداشتم. فقط دیدم سروصدا میاد اومدم. -
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 ری.چیز مهمی نیست آقای غضنف -

نیم نگاهی به فیاضِ عصبی انداخت و به من لبخندی در باب اطمینان زد و دوباره در رو 

 بست.

فیاض با تمسخر سرتاپام رو رصد کرد و نیشخندی به روم پاشید. خدا میدونه چه فکری 

 کرده که اینجوری نگاهم میکنه.

 جلو اومد و با هر قدمی که به طرفم برمیداشت قلبم توی دهنم میزد.

 ش فهمیدم میخواد چیزی بگه که کرک و پرم بریزه.ز سخت شدن چهرها

تفاوت نشون نزدیک صورتم که شد چیزی گفت که شاید من به ظاهر خودم رو بی

 میدادم اما از درون باز تخریب شدم و فکر مامان ناراحتم کرد.

 خبر داری مامانت این روزها چقدر روی اعصاب و آرامشم راه میره ؟ -

رو محکم روی هم فشار دادم که نگاه تیز و سوزانش به سمت لبهام رفت و باعث هام لب

 شد تنم داغ بشه.

 اما سریع و هشداری به چشمام زل زد و گفت :

اگه، اگه یکبار دیگه پاشو بذاره دوروبر شرکتم قلم پاشو میشکنم. تا االنم بخاطر تو  -

ه نمیام. داغشو میذارم رو ی دیگه کوتاچیزی بهش نگفتم و تحملش کردم ولی دفعه

 دلت. فهمیدی ؟

 نفسم بند رفت. منتظر حرف و حرکتی از من نشد، پیچید و به جانی گفت :

 بریم پسر. -
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و با عصبانیت نگاه آخرش رو بهم حواله کرد و در اتاق رو باز کرد و همراه با سگش 

 بیرون رفت.

رفتار آخرش بخاطر اون  روی صندلی نشستم و به در خیره شدم. لعنتی. من که میدونم

 مایایی هست که از زبون غضنفری شنیده.

دست از فکر و خیال برداشتم. اونقدر خسته بودم که دلم میخواست خودم رو توی 

 تختم قفل کنم و تا فردا بخوابم.

از کلینیک که بیرون رفتم چشمم به ماشینش افتاد که باالتر از کلینیک پارک شده بود. 

 گِ فضولش رو نمیدیدم نمیتونستم بفهمم خودشه.اگه سرک کشیدنای س

حاال من بودم که نیشخند میزدم. لعنت بهش که فکر کرده چی ممکنه بین منو 

 غضنفری پیش بیاد !!!

___ 

 

 تلفن به دست توی خونه راه میرفتم تا مامان جواب تماسم رو بده.

 بعد از چندتا بوق پی در پی باالخره صداش به گوشم رسید.

 ؟مایا  -

اومد چون طی این دوسال خیلی کم پیش می تعجبی نداشت که اینجوری هنگ کرده

 که بهش زنگ بزنم.

 سالم خوبی ؟ -

 چه عجب یادی از مامانت کردی ! برات مهمه خوبم یا نه ؟ -
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 نفسم رو با شدت بیرون دادم و گفتم :

 االن وقت این حرفا نیست زنگ زدم بهت یه هشدار بدم. -

 هشدار ؟ -

 ای زد.خندهتک 

 نکنه اون غول روانی و مسخره بهت گفته زنگ بزنی ؟ -

آره دقیقا خودش گفت. مامان ازت خواهش میکنم بیا بشین سر جات انقدر نرو رو  -

 مخش.

پس گفته میرم رو مخش. چقدر خوب. وا نداده بود که من بفهمم چقدر روش تاثیر  -

 داشتم. اینارو تازگیا بهت گفت ؟

 و لپهام ورم کردن و غریدم :از حرص صورتم 

 ش کردی که راه افتاده دنبال من.همین امشب بهم گفت، چون دوباره دیوونه -

 پوزخندش رو که شنیدم با عصبانیت گفتم :

انقدر پاتو نکن تو کفشش مامان، باز داری دیوونش میکنی. چی میخوای دم به دقه   -

 میری تو اون شرکت کوفتی سروصدا راه مینداری ؟

 ام ؟یه بار گفتمت. یادت رفته ؟ مشخص نیست دنبال چی -

 و اذیت میکنی. اگه دیوونه بشه بالیی سرت بیاره چی ؟با این کارات داری فیاض -

 اش زیادی تمسخر داشت و خیلی هم به خودش غره بود که گفت :تک خنده
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تورو بترسونه هر گوهی میخواد بخوره، چه غلطی میخواد بکنه ؟ شاید حیونکی بتونه  -

اما واسه من فقط از دور پارس میکنه، من ازش نمیترسم ، شرکتمو میخوام، بهم پسش 

 بده، کاری به کارش ندارم.

مامان بهت نمیده ، چرا نمیخوای بفهمی ؟ فیاض علنا تهدیدت کرده، به من گفت یه  -

 بار دیگه پاتو بذاری...

 چرا نمیای پری ؟ -

گفت. قلبم پایین  "هیس"ه شدم که مامان سریع بهش صدای یه مرد بود و بعد متوج

 ریخت و با تردید پرسیدم :

 اون کیه مامان ؟ -

 سعی کرد خیلی واضح بپیچونتم.

 مه دارم میرم خرید.راننده -

از روی تمسخر خندیدم، ولی خدا میدونه چقدر عصبی بودم و ذهنم داشت یکی یکی 

ه فیاض در مورد مامانم و کارهاش گفته کرد. همونایی کهای گذشته رو کالف میرشته

 بود.

 ته که اسمتو بهت میگه ؟ معلوم هست داری چیکار میکنی؟راننده -

یعنی چه ؟ چی داری واسه خودت میگی ؟ مراقب باش چی میگی مایا. رفتی زل  -

 ی روانی اومدی لیچار بارِ من میکنی ؟زدی به دهنِ اون مرتیکه

ای از سالن و روی میز برداشتم و پرت کردم به گوشه با عصبانیت ظرف شکالتم رو از

 داد زدم :
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م که داری شِرووِر تحویلم میدی ؟ الزمه زل م که داری خرَم میکنی ؟ بچهمن بچه -

بزنم به دهنِ کسی تا بهم بگن مامانم چه غلطی میکنه ؟ خودم که دارم میشنوم، دارم 

خره بیشرفت کیه که میگم اون نره میفهمم که هنوزم دست از گندکاریات برنداشتی !

باهاشی ؟ چرا دست از این کارات برنمیداری پریوش ؟ چرا آبرومو به حراج میذاری ؟ تو 

 مگه مامانِ من نیستی لعنتی ؟

و میگیری و به حرفاش اهمیت میدی نه نه خیر نیستم. تا روزی که پشت اون دیوث -

چیکار به من داری که چه غلطی میکنم، من مامانتم نه تو دخترمی، برو پی کارت بابا، 

 همه عمرم یه کار ازت خواستم نتونستی انجامش بدی پس تو کارای منم دخالت نکن.

نفس زنان و عصبی پیغام اصلی فیاض رو به گوشش رسوندم، هر چند میدونستم ککش 

 نمیگزه.

 ست مامان.فیاض به خونت تشنه -

لِ من میسوخت زنگ نمیزدی اینارو بگی یه هردوتون برید به درک. تو اگه دلت به حا -

کاری میکردی تا اون عوضی جلوی هردومون به زانو در بیاد. اینه همه هنرت ؟ 

اینجوری میخوای گلیم خودتو از آب بکشی بیرون ؟ تو که هنوز از پس اون روانیه 

 کوفتی...

کرده بودم. فایده بود. اصال نباید بهش زنگ میزدم. ولی داغ گوشی رو قطع کردم. بی

لعنت بهت مامان. لعنت بهت که آبرومو بردی. چطور میتونی خودتو برای این مردهای 

 نانجیب به حراج بذاری.

داشتم خفه میشدم. رفتم توی آشپزخونه و یه لیوان آب سرد خوردم. انگار عطشم 

م حس فروکش نکرد. گلوم باد کرده بود و خس خس وحشتناکی توی گلو و سینه
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یوان رو پر کردم و دوباره سر کشیدم. حالم بدتر شد و هر لحظه صدای اون کردم. لمی

 مرد توی سرم منعکس میشد.

 بلندتر ، بلند تر و بلندتر. "چرا نمیای پری"

 کردم هیچ فضای آزادی توی ذهنم نمونده و پر شدم از اون صدا.اونقدر که حس می

باور کنم و مامانم رو با م آتیش گرفت. هیچوقت نمیخواستم حرفای فیاض رو سینه

ترین لقب دنیا تصور کنم اما صدای اون مرد یه سونامی توی قلبم و ذهنم بپا کثیف

 کرده...

باید داد بزنم ، باید به حال خودم خون گریه کنم، باید اونقدر سرم رو توی دیوار بکوبم 

 که مغزم متالشی بشه.

کس شدن من، دربه در شدنم ، بیی مادرمهام، دوری کردن خانوادهدوری آقاجون، عمه

توی جهنمی که فقط بخاطر خودش آتیشش رو لمس کردم و هر بار که میسوختم به 

امید آزاد شدن و رهاییش از زندان دردِ اون جراحات و سوختن تنم رو تحمل میکردم، 

 بیماری فیاض و لمس آتش انتقامش...

 ظرفشویی تکیه دادم. زانو زدم و نشستم روی زمین و کمرم رو به کابینت زیر

م رو احاطه کرده بود، سرفه زدم تا خالصم کنه ولی با اولین بغض تمام گلو و سینه

هام پایین ریختن و بغضم هق هق شد و تمام دیوارهای آشپزخونه رو در هم سرفه اشک

 لرزوند.

**** 

مورد با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار پریدم. حتم داشتم غضنفری باشه و باز یه 

 اورژانسی پیش اومده که به کمکم نیاز داره.
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حس شده بود که با تکون خوردن شروع روی شکم خوابیده بودم، دست چپمم کمی بی

 به مور و مور کردن و گز گز کرد.

 ی فیاض رو دیدم.به گوشی چنگ زدم و در کمال تعجب شماره

 ب گذاشتم.جواهاش رو بیهای گذشته تا جایی که تونستم تماستوی هفته

بخاطر خودِ احمقم که بعد از اون بوسه حس کردم تبدیل به یه زن رویایی شدم که 

 هایی زیادی میکنم.دارم برای خودم خیال پردازی

ها و زنی که اجازه داده توسط یه جنتلمن بوسیده بشه و رویا بسازه و به دور از گذشته

 های بینشون در موردش فکر کنه.آسیب

ا با خودم جنگیدم ولی با هر تماسش مثل االن گیج و سرگردون هتوی این هفته

 میشدم.

متوجه شدم که طی این همه روز و ماه و سال من شیفته و عاشق فیاض بودم و به روی 

 آوردم.خودم نمی

درسته ندیدن اون کسی که دوستش دارید دلتنگیش به کرات مثل یه زخم میمونه که 

تر از دفعات قبل میشه میشه و تیرش هر بار سخت آروم آروم جراحتش توی قلب بیشتر

تر میشه ولی وقتی دوباره باهاش مواجه میشید ولی با گذشت زمان همه چیز کمرنگ

حس میکنید دیگه هیچ قدرت و دفاعیه برای تصمیمات قلبتون ندارید و توی مرحله ای 

زتون سر بزنه و من ترین رفتارها امنطقترین کارها و بیقرار گرفتید که ممکنه احساسی

درست توی اون مرحله قرار گرفتم که مستاصل موندم از اینکه چه رفتاری با فیاض 

 داشته باشم.
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ای بعد صدای پیامک گوشیم اونقدر به گوشی نگاه کردم که تماسش قطع شد و ثانیه

 اومد.

 خودش بود که برام پیام زد.

 "پاشو بیا شرکت مامانتو جمع کن تا خونشو نریختم"

 رق از سرم پرید و زل زدم به پیامش. مامان ، مامان خوبه دیشب بهت زنگ زدم لعنتی.ب

های تو تمومی ندارن. همین دیشب یه کاری کردی تا به زور قرص و گریه چرا مصیبت

 بکپم روی این تخت.

 لعنت بهت. لعنت بهت که داری رسما میرینی به آسایشم.

چون اونقدر عصبی بودم که دلم میخواست از تخت پایین رفتم. هیچ کوفتی نخوردم. 

 ی خودم رو بدرّم. لباس پوشیدم و سریع از خونه رفتم بیرون.یقه

مطمئن بودم دیر برسم فیاض یه بالیی سرش میاره. خصوصا با تهدیدی که دیروز توی 

 کلینیک کرد.

جلوی شرکتش ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم. شکمم از گرسنگی به قاروقور  

ها یه چای و بیسکوییت خوردم دیگه افتاد. از دیروز عصر که توی کلینیک کنار بچه

هیچی کوفت نکردم اونم بخاطر رفتارهای مامان که هر روز با یه شاهکارش بیشتر از 

 کرد.قبل غافلگیرم می

م رو عصبی کرده بودم م باال زد. این روزها بخاطر فکر و حواسِ درگیرم معدهاسید معده

 هام واکنش نشون میداد.ا هر تنش اون زودتر از بقیه اندامکه ب
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از آسانسور که باال رفتم و وارد شرکت بزرگش شدم سروصدای بلندی از توی راهرو 

اومد. جلوتر رفتم و فهمیدم راهرو نیست صدا از توی اتاقه اما اونقدر بلند بلند بحث می

 کردن که فکر کردم توی راهروئه.می

 ه تنم سیخ کرد.غرش فیاض مو ب

اگه همین االن نری بیرون جنازتو میندازم رو زمین ، واسه چی هرروز پامیشی میای  "

اینجا ؟ زبون آدم حالیت نیست ،بفهم نمیخوام ریختتو ببینم االغ، دست از سرم بردار تا 

 "ندادم وسط میدون آزادی جرت بدن

به در اتاق نیمه بازه  دهنم وا موند و با شوک به منشی که کنار میزش ایستاده و

 زل زدم. رئیسش نگاه میکرد

جلوتر رفتم. همون منشی سابقی بود که قبال منو اینجا دید و خودم رو همسر فیاض 

 معرفی کردم.

 گندش بزنن، امروز با این فاجعه پاک آبروم میرفت.

 "متو ببر بیرون تا بالیی سرش نیارودمامانِ هرزه"فکر کن فیاض جلوی همه داد بزنه 

تنم از این فکر لرزید. راه برگشتی نبود و باید با وجود مامان به این فضاحت و آبروریزی 

 تن میدادم.

چشمای منشی روی من چرخیدن ، بعد از دوسال منو بخاطر آورد و با لبخند 

 ای سالم کرد.هراسیده

 سالم، خوبید خانم بلوچی ؟ -

 میدادم اصال ؟ بلوچی نبودنم رو ؟و وقتی برای جواب دادن بهش نداشتم ،جواب چی
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 در اتاق رو آروم هل دادم. وای از سر و صداهاشون.

 برو بیرون مفنگی.حوصله ندارم انرژیمو با توعه دوزاری مفت بسوزونم. بزن به چاک. -

اونجوری که مامان مقابل میزش ایستاده و پشتش به من بود، منو نمیدیدن چون جلوی 

 .دید فیاض رو هم گرفته بود

 های میزش گذاشت و با قدرت و تحکم گفت :هاش رو روی لبهدست

ببین فیاض ،بیا اصال رُک و راست با هم حرف بزنیم. واسه هر کی که زیر بازی کنیم  -

واسه همدیگه که روییم. ها ؟ تو بابت گذشته حسابی منو چزوندی و داغم کردی. 

بفهمم دستم نمک نداشته و چه ای بودن که بالهایی هم که به سرم آوردی به اندازه

جوری نمک خوردی و نمکدون شکوندی. اما عیبی نداره، بازم بشکن، خودمم میگم 

دمت گرم رفیق، فقط این نمایشارو بذار کنار، االن که دیگه هیچکس بین منو تو نیست، 

 رو قبول میکنم. صاف و صادق شرطاتو بگو، هر چی باشه همه

 فیاض غرید :

 م فقط گورتو گم کن. نمیخوام در مورد اون روزها چیزی بشنوم.هیچ شرطی ندار -

چرا نمیخوای ؟ هر کی ندونه منو تو که خوب میدونیم تو اون روزها بینمون چی  -

 گذشته !!

 دهنتو ببند پریوش برو بیرون. االن دخترت میاد. -

ل بچگیات به مایا خبر دادی بیاد اینجا ؟ چرا ؟ ترسیدی نتونی خودتو غالف کنی ؟ مث -

 که...

 فیاض محکم روی میزش زد و بلندتر غرید :
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برو بیرون تا دهنتو نگ..دم. اینجا شرکتمه خیلیا ممکنه صدای نحس و کثیفتو  -

 بشنون.

 بعد بلند داد زد :

 خانم خجسته کسی جلوی اتاقم نباشه. -

 خجسته که ظاهرا منشیش بود صداش اومد که گفت :

 بدار خونه.چشم آقای بلوچی. میرم تو آ -

مامان به طرز عجیبی ازش پیروی کرد و تُن صداش رو پایین آورد . جالبه که هموز 

 متوجه من نشده بودن.

 این بازیا چیه در میاری ؟ میخوای به مایا ثابت کنی ازم متنفری ؟ -

ی مقابلم، جایی که منفجر شد و با شوک و حیرت میخ شدم به نقطه مقلبم توی سینه

 ه بودن و حرف میزدن.هردو ایستاد

 فیاض در جوابش شیشکی زد و با تمسخر گفت :

 فکر میکنی نیستم ؟ -

 مامان اما محکم بود و جوابش رو رد کرد.

 نیستی. اون همه با مایا زندگی کردی تا حاال بهش گفتی دوسش داری ؟ -

 هاش رو مالید و از الی دندوناش غرید :حس کردم فیاض شقیقه

 نداره، گمشو برو بیرون.به تو ربطی  -
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میدونم که نگفتی. چون به جز من کسی تو قلبت نمیشینه، من اولین زنی بودم که  -

 بهش دلبستی. یادته ؟

 ی فیاض رو باز هم شنیدم. مشتش رو روی میز زد و نالید :صدای مستاصل و بیچاره

 از اینجا برو. برو لعنتی. داری عصبیم میکنی. -

یا ساختی همه تقصیرارو انداحتی گردن من، چرا ؟ چرا نگفتی توی جدالی که با ما -

بهش ما اگه هر کاری بینمون پیش اومد بخاطر چی بود ؟ چرا نگفتی تو خواستی از 

 ستار فاصله بگیرم تا با هم باشیم. مگه غیراز این بود که دوسَم داشتی !!

دور از واقعیتن حس کردم نفسم باال نمیاد. مامان چی داره میگه ؟ این حرفها به 

 هیچکدوم از اینا نمیتونه واقعیت داشته باشه !!

 مامان هنوز داشت ادامه میداد.

من بهت سخت نمگیرم چرا این چیزارو بهش نگفتی، خب حق داشتی، مایا برات یه  -

کیس جدید و بکر بود، میخواستی اینجوری نگهش داری، ولی اگه از همون اول 

داری با مایا باشی که شبیه خودمه، هر طور شده کاری میگفتی برات پیر شدم دوست 

 میکردم تا مایا بهت دل ببنده و مال خودت بشه...

چی داری میگی تو ؟ چرا نمیری گورتو گم کنی ؟ منو یاد چی میندازی ؟ ها ؟ اصال  -

 دنبال چی هستی ؟

 مایا. دنبال اینکه بهت بفهمونم تو هنوزم منو دوست داری و بخاطر من رفتی سراغ -

صدای متالشی شدن تک تک اندامام رو شنیدم، انگار یه بمب مخرب توی تنم کار 

 گذاشته بودن که استخونام رو هم در هم شکست.
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دوسِت دارم ؟ هه ... اگه دوست داشتم که نمینداختمت تو زندون، کاری نمیکردم  -

و پس رکتاینجوری به دست و پام بیفتی و بدبخت بشی. داری موس موس میکنی تا ش

بگیری ؟ کورخوندی هرزه خانم، با این حرفات دیگه نمیتونی مثل بچگیام منو خامِ 

خودت کنی. اسم مایارو هم به زبونت نیار، حیفه، بخدا حیفه که دخترِ توعه بیشرف 

 باشه.

کرد. انگار یه ای ساکت شد. خواستم چیزی بگم ولی زبونم یاریم نمیمامان برای لحظه

 اونجا ایستاده و فقط قادره صداهای اطرافش رو بشنوه.مجسمه بودم که 

 مامان آه عمیق و توخالیش رو بیرون داد و به نمایشش ادامه داد  :

ها یهویی عوض بشی و اذیتم کنی اما فکر من نمیدونم چی باعث شد که اونموقع -

میکنی واسَم آسون بود که ازت جدا بشم ؟ فکر میکنی وقتی جدا شدم بهم سخت 

شت ؟ اینکه االن میبینی جلوت سروصدا میکنم و داد و بیداد راه میندازم بخاطر نگذ

اون حسرتایی که تو بهم دادی. دلم ازت خونِ فیاض، ما با هم مشکلی نداشتیم ولی بعد 

فوت پدرو مادرت تبدیل شدی به یه هیوالییه که از خودت فراریم دادی. ازت ترسیدم، 

ی در حالیکه میدونستی هیچ نقشی تو مردنشون چون تو منو قاتل خونوادت میدید

نداشتم،اون یه اتفاق بود، نفهمیدیم مامانت چه جوری مارو کنار هم دید که بعد 

خودکشی کرد. فیاض بلند شد و سریع دست روی گلوی مامان گذاشت و با صدای 

 بلندی نعره زد :

برسی اگه مامانم  چیارو داری زیرو رو میکنی ؟ داری نبش قبر میکنی که به اینجا -

 خودکشی کرده من باعثش شدم ؟ منه گوه که تو بغل نجسِ تو لم داده بودم ؟

 ای روی میز کوبید که من با لرز باال پریدم و داد زد :با اون یکی دستش مشت دیگه
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تو اونموقع سی سالت بود کثافت، من یه جوون خامِ پونزده ساله بودم که بخاطر  -

رب خودمو گم کردم، بخاطر لمس دستت، خودمو ، وجدانمو، بازیای تو رب و هرزه

مو فراموش کردم، تو داری از چی حرف میزنی ؟ داری مردونگیمو، خونوادمو، همه چی

و بهت برگردونم ؟ از اسم مایا مایه با افتخار از ج...ه گریات حرف میزنی تا شرکت

؟ از نوجونیای احمقم  گیای خودتو یادم میاریمیذاری تا اونو پیشکش کنی ؟ هرزه

 میگی که اونقدر خر بودم نفهمیدم تو چه منجالبی اسیرم کردی ؟

 ی محکم دستاش هل داد به عقب و نعره زد :مامان رو با ضربه

یک بار دیگه اسم منو زندگیم تو دهنِ گوهت بچرخه میدم تو کل شهر اون دهنتو  -

 واست بگ.ن. گمشو از جلو چشمام برو بیرون !

رو که ضربتی جلوی مامان توی هوا چرخ داد چشمش به من افتاد که هاج و انگشتش 

پر شده بود و مغزم داشت  واج و مبهوت نگاهشون میکردم. گوشم از حرفای سَمیشون

 میترکید.

های اون حرفها، اون واقعیات، اون تصاویری که من هردوشون رو توی صحنه

زهایی که در مورد مامان بهم ی فیاض و چیجورواجوری کشیدم و حرفهای گذشته

گفته بود، داشتن قلبم رو از کار مینداختن ،حس کردم نمیتونم راه برم یا نفس بکشم یا 

 ی بلندی گفت :چیزی بگم، مامان هنوز متوجه من نشده بود که با گریه

من میدونم ازم کینه داری ، میدونم خشمت کاری کرده که یادت بره چطوری زندگی  -

رو ال که پیشتم، وقتی میدونی فقط خودم میتونم کاری کنم که همه گذشتهکنی، اما حا

فراموش کنی و دوباره مثل قبل آروم بشی چرا رفتی سراغ مایا ؟ تو فقط با من آروم 

 میشدی فیاض، یادته چطوری...



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1088 
 

 های روی میزش رو بهم ریخت و رو به من با تهدید نعره زد :فیاض با دیوونگی قفسه

 بیرون وگرنه میکشمش مایا.اینو ببر  -

 مامان سریع برگشت و بهم نگاه کرد. نگاهش رنگ باخت. با تعجب زل زده بودیم به هم.

 خودمم نفهمیدم میون اون بهت و گیجی چطوری زبون وا کردم و گفتم :

 ما...مامان چی داری میگی؟ -

و گفت هاش رو پاک کرد و به سمتم اومد ساعد دستش رو کشید روی صورتش و اشک

: 

تو دیر اومدی که حرفاشو بشنوی مایا، اون داره بازیت میده، خودش به من گفت  -

دوسِت نداره، بخاطر من اومده سراغت، اصال میدونی چرا منو انداخت تو زندان؟ چون 

 ازم خواست تو رو بهش پیشکش کنم من قبول نکردم اونم...

 نگاه کنم.فیاض بهش حمله کرد. نتونستم اونجا وایستم و فقط 

حرفای مامان هیچکدوم واقعیت ندارن و من اینو میدونم ولی چطوری روش میشه با 

 این سن به زبونشون بیاره!

 موهای مامان رو که توی دستش گرفت پریدم وسط و رو به فیاض گفتم :

 آروم باش، آروم باش فیاض،ازت خواهش میکنم. االن میبرمش بیرون. -

 رو همینجا با هم میکشه.االن میزنه هردومون اونقدر خشمگین بود که گفتم

 در عوض مستاصالنه توی سر خودش زد و یهو زد زیر گریه و با دردمندی گفت :

دری نکشیدم تو غربت که این بیشرف ببرش بیرون مایا. ببرش بیرون،من یکسال دربه -

 م.گوه بزنه تو کاسه کوزه



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1089 
 

 ش رو بین موهاش فرو برد.هاش پشت کرد به ما و دستدلم ریش شد برای اشک

مامان تا خواست چیزی بگه سریع دستم رو جلوی دهنش گذاشتم و با عصبانیت 

 توپیدم :

 بریم بیرون. زودباش. -

از اتاق که بیرون رفتیم ،منشی رو کنار در ندیدم، خوبه که شعورش رسیده و هنوز 

 برنگشته تا به این جدال خانوادگی گوش بده... ههه! خانوادگی!

 تم توی آسانسور و به مامان توپیدم :رف

از من نه، از خودت خجالت بکش که با این سن اون حرفارو بهش زدی. من جای تو  -

 دارم میمیرم مامان، چطوری روت شد اون حرفارو به زبون بیاری؟

مو به رخ بکشم. بهت میگم چرا! من نمیتونم مثل تو سرمو بندازم باال و غرور نداشته -

 شته باشی غرور چه عنیه آخه.پول که ندا

بدون اینکه خم به ابروش بیاد توی آسانسور کنار من ایستاد و موهاش رو مرتب کرد. 

وری هارو انگار نه انگار چند دقیقه پیش با چه افتضاحی جلوی منو فیاض اون دری

 گفته.

ه ای آسانسور به خودش نگاه کرد و گلوی قرمزش رو وارسی کرد کی شیشهتوی دیواره

 های فیاض روش مونده بود.جای پنجه

 دستت بشکنه بیشرف. یه جوری بندازمت به گوه بخوری که بفهمی پریوش کیه ! -

 واقعا به خودت و کارات افتخار میکنی ؟ -

 توقع حرف بهتری ازت ندارم. با اون خوابیدی دیگه، مخت هم مثل خودش رد داده. -
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 تا شبیه تو باشم. مخم سوخته باشه و بهم بگن روانی بهتره -

 از وارسی کردن گلوش دست برداشت و با غیظ مقابلم ایستاد و گفت :

و بریم یه جایی که باهات حرف بزنم تا درست حالیت کنم چیکار کنی. این پدروسگ -

فقط تو میتونی رامِش کنی من دیگه از پسش بر نمیام. یه کاری کن اُبهتمو بهم 

 بذارم اینجا.برگردونه، غلط بکنم دیگه پامو 

باورم نمیشه چرا هنوز دنبالم میاد ؟ چی مونده که بشنوم ؟ چه کاری هست که بخواد با 

 م کنه ؟اون بیشتر ویرونه

 نگاهم که کرد و نفرتم رو که دید آهی کشید و گفت :

کردم. چیکار کنم یه عمر دست اینطوری نگام نکن، من همیشه اینجوری خرش می -

نگی بمیریم ؟ کدوم یکی از فامیالی نسناسِ بابات میومد میذاشتم رو دست که گش

دوقرون بندازه کف دستمون ؟ زندگی به من یاد داده اگه میخوای تو پول غرق شی و از 

زندگی لذت ببری باید خودتو بچسبونی به آدمای خرپول که حساب میلیون، میلیارد 

 حالیشون نباشه..

 با تاسف سرم رو تکون دادم.

ی آسانسور بکوبم تا مخم بریزه بودم که میخواستم سرم رو به دیوارهاونقدر عصبی 

 بیرون و فراموش کنم چیا شنیدم.

 سوت آسانسور مصادف شد با سوتِ مغزم.

راه افتادم اصال نمیدونستم دارم کجا میرم. ذهنم کار نمیکرد. فقط میدونم از اون 

 شرکت کوفتی بیرون اومدم.
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 کرد.هام سنگینی میشونه نگاه سنگین کسی از پشت سر روی

 مایا وایسا، کجا سرتو انداختی پایین میری. وایستا. -

 تا دستاش به تنم خوردن جیغ زدم :

 به من دست نزن. -

ی اتاق فیاض رفت که توی ساختمون تجاری بزرگش نگاهم خیلی زود به طرف پنجره

 داشت میگفت :قرار داشت و جوری پشت پنجره ایستاده و به ما نگاه میکرد انگار 

حرفام بهت ثابت شد ؟ دیدی در موردم اشتباه کردی ؟ هیوال من نیستم، اونیه که  "

 "کنار خودت ایستاده

یک آن ماشینی با سرعت کنارمون ترمز کرد و یه زن درشت هیکل از ماشین پیاده شد 

و در یه چشم به هم زدن لگدی توی شکم مامان زد و شروع کرد به فحش دادن و ناسزا 

 گفتن و همزمان مشت و لگد زدن به مامان.

 گیج شدم و ناباورانه نگاه میکردم. اینجا چه خبره ؟ این دعوا برای چیه ؟

 ی مغزم پخش شد.صدای زن توی همهمه

از جون شوهر من چی میخوای جند..ه ؟ اومدی خوابیدی زیر پای شوهرم تا زندگیمو  -

 ! ی کثافتازم بگیری ! بیچارت میکنم حرومزاده

موهای مامانم رو کشید. مامانم که الغر اندام بود نمیتونست در مقابل ضرباتش زیاد 

ای با ماشین مدل باالیی ایستاد و سریع پیاده شد و اومد دستای مقاومت کنه. مرد دیگه

 زن رو گرفت.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1092 
 

ولش کن ریما. زشته، آبروریزی نکن تو خیابونی، یکی ازت فیلم میگیره سوژه میکنه،  -

 یم اینکارها در شانت نیست. بیا بر

 هاش و موهای بلوندش وِیلون شدن دوروبرش. زن داد زد :شال زن افتاده بود روی شونه

هر بالیی میخواد  و زشته داداش ؟ زندگیم داره نابود میشه، بذارم این هرزهچی چی-

نو سر زندگیم بیاره و دم نزنم ؟ من چند ماهه این بیشرفارو زیر نظر دارم تا مچشو

 گری دربیاره....هو میکُشم تا نیاد تو زندگی مردم جبگیرم. این کثافت

 با لگد توی شکم مامان زد.

تازه به خودم اومدم و خواستم برم جلو که کسی از پشت دستم رو گرفت ، برگشتم 

 دیدم یونسه، چشماش رو درشت کرد و با اخم غلیظی گفت :

وط نیست. هر کی خربزه خورده پای لرزش هم دخالت نکن مایا. این موضوع به تو مرب -

 وایمیسته.

 تو، تو بهش گفتی... -

و از شرکت بیرون کنم که این نه. من تازه اومدم. فیاض بهم زنگ زد گفت بیام پریوش -

 دعوارو دیدم.

 دروغ نگو. -

 به جون مادرم دروغ نمیگم. -

که یه لحظه مامان از اومد. هر دو زن با سروصدا با هم گالویز بودن صدای جیغ می

چنگش فرار کرد و در حالیکه شالش رو از روی زمین برمیداشت تا روی موهاش بزنه 

 گفت :
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واست متاسفم ریما. خوب گور زندگیتو کَندی، آخه خوکِ گوشتالو اگه شوهرت  -

دوسِت داشت که بهت خیانت نمیکرد چی فکر کردی ؟ امین نمیخوادت بدبخت، عوقش 

 زنه واال زیر سرش واسه یه زن دیگه بلند نمیشد.میگیره بهت دست ب

کاش روی گوشام رو میذاشتم و حرفاش رو نمیشنیدم. این آبروریزی فردا همه جا توی 

هام و آقاجونم و منو رسوا میکنن. بازم خوبه یونس منو نگه مجازی پخش میشه و عمه

ی آبرو و غرور داشته وگرنه زودتر خودم رو لو میدادم که دخترشم و همین یه ذره

پنهانیمم از بین میرفت. چقدر بده آدم از وجود پدر و مادرش اینجوری سرافکنده و 

 شرمنده باشه.

 برات متاسفم مامان و برای خودم متاسفم که از تو یه اسطوره ساخته بودم.

های دیگرون که چی بشه ؟ پول انقدر ارزش داره که مرهارو از راه افتادی دنبال زندگی

 ش بسازی ؟دگیشون بدزدی و هزارو یه مشکل مثل زندگی فیاض و خانوادهزن و زن

 کسی داد زد :

 .خانم بیا اینور وسط خیابونی -

من احمق بودم که با وجود نفرت شدیدم از مامات باز دلم به شور افتاد چون دیدم 

 ها چطوری با سرعت رد میشن.وسط خیابونه و ماشین

های یونس بیرون بکشم و بطرفش برم که یونس برم دستخواستم خودم رو از میون 

 های ماشینی روی آسفالت اومد.گردوند و صدای بلند برخورد چیزی و سایش الستیک

ی پیش یخ و منجمد شدم. چه اتفاقی افتاده ؟ چرا صدای مامان نمیاد ؟ تا همین ثانیه

ینم چه اتفاقی افتاده. داشت حرف میزد ! جرات نداشتم به عقب برگردم و نگاه کنم و بب

 دست و پاهام میلرزیدن.
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 صدای همون زنی که با مامان دعواش شده بود رو شنیدم.

 حقت بود. امیدوارم بمیری. ی هرزهزنیکه -

 مردی زمزمه کرد.

 "یا خدا"

ها و پیاده شدن آدمارو حس میکردم. فشارم داشت افت میکرد. توقف یکی یکی ماشین

اتفاقی افتاده ! اون ، اونی که تصادف کرد و ماشین بهش خورد  باید برگردم و ببینم چه

 کیه ؟

 کسی از دور داد زد :

 زود مایارو ببر خونه یونس. -

 میخواستم برگردم ، یونس اما نذاشت و با صدای لرزونی گفت :

 بهتره ما بریم خونه. همین االن. -

حد بهش نزدیک  به چشماش خیره شدم که هر لحظه کدرتر میشدن. هیچوقت تا این

نبودم تا اجزای صورتش رو واضح و دقیق ببینم ولی متوجه بودم یه اتفاقی افتاده که 

 اونم شوکه شده.

ی نفی به قدرت باز کردن لبهام رو نداشتم تا چیزی بپرسم، فقط سرم رو به نشونه

 ای که میگذره برای منوار برگشتم و حس کردم هر ثانیهطرفین تکون دادم و بیچاره

 مرگه، مرگ.

زنی روی زمین افتاده بود و خون زیادی هم ازش ریخته بود روی آسفالت و مردم دور و 

 برش حلقه زدن. یکی گفت :
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 برید عقب، نبضشو بگیرم شاید هنوز زنده باشه. -

 یکی دیگه گفت :

 االن زنگ میزنم آمبوالنس بیاد. -

شال قرمزش. مانتوی کرم های مامانم خیلی شبیه بودن. های اون زن به لباسلباس

 رنگش که زیرش یه شلوار جین تنگ و پیرهن سنگیِ خردلی پوشیده بود.

زانوهام شُل شدن. جلوی دیدم رو گرفته بودن و چیزی نمیدیدم اما صدای اون مرد، 

 همونی که نبض مامانم رو گرفته بود به گوشم رسید که گفت :

 نبضش نمیزنه، انگار ضربه مغزی شده. -

 هام صدای بلند فیاض رو دوباره شنیدن.ار شد ولی گوشنگاهم ت

 مایارو ببر خونه لعنتی. از اونجا دورش کن. -

تر ای که توی اتاقش به گریه افتاد زارتر و آشفتهبه طرفش برگشتم. حتی از اون لحظه

 بنظر میرسید.

ض، ، مامان تصادف کرد فیابیا، بیا فیاض، مامانم روببین که چطوری غرق خون شده

 مامانم... مامانم... مامانم...

دستم از میون دست یونس شل شد و پخش زمین شدم و صورتم با شدت به آسفالت 

 برخورد کرد و کسی داد زد :

 مایاااااااا... -

 

**** 
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 شاهدخت چیکار میکنی بهت گفتم اونارو ول کن بیا برو براش یه چیزی بذار بخوره.. -

 وسایلم از روی میز برداشت و چَشمی گفت و رفت.شاهدخت دست از جابجا کردن 

توی حال و اوضاعی نبودم که شرایط اطرافم رو درست درک کنم ولی میدیدم همه زیاد 

و دارن، بهم میرسن، باهام حرف میزنن و سعی دارن منو از این دوربرم میگردن و هوام

 حال بکشن بیرون.

های کلینیک که توی ت و حتی بچههام، آقاجونم، نهال و یونس، فیاض ، شاهدخعمه

 .اومدن به دیدنماین روزها زیاد می

 ی مبلی که من نشسته بودم انداخت.فیاض کتش رو از تنش کند و روی دسته

م نفوذ کرد. دلم لرزید ولی توی حس و حالی بوی عطرش با قدرت شدیدی به شامه

 ه دور کنه.نبودم که به وجدم بیاره و منو از این حالِ مریض و درموند

 علیرغم همه اینا حضورش رو دوست داشتم.

 ای که توی این روزها ازش داشتم بودنش برام آرامش بود.با وجود نفرت و کینه

 از روی مبل کنارم پتوی مسافرتی نازکم رو برداشت و کشید روی زانوهام و پاهام.

 .م بودهبه لحظهاین مدت همیشه جام همینجا بود و این پتو انس لحظه

 جلوی پاهام پایین مبل چمباته زد و به صورتم خیره شد.

 بهتری مایا ؟ -

 گرفتم.سرم رو تکون دادم. اگه سوزش جای سِرم رو فاکتور می

 برات یه بالشت بذارم یکم بخوابی ؟ -
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سرم رو به طرفین تکون دادم. غمباد توی گلوم رهام نمیکرد و چشمامم همکاری 

 تا از این حال بیرون بیام.ای گریه کنم نمیکردن تا ذره

 دستش رو روی زانوم گذاشت. حس کردم زانوم داره آتیش میگیره.

 پس چیکار کنم ؟ میخوای ببرمت تو اتاق خودت استراحت کنی ؟! -

تازه از بیمارستان اومده بودیم. شاهدخت این روزها پیشم بود نمیدونم کِی متوجه شد 

 رو خبر کرد و منو بردن بیمارستان. تب دارم و ممکنه دچار تشنج بشم که فیاض

 با گذشت یک هفته بازم باور نمیشد که مامان مرده و اونو به خاک سپردیم.

کردن هام التماسم میی فامیل سرخاکش جمع شدن. آقاجونم و عمهباالخره همه

 همراهشون برم گرگان، نرفتم. چون دل خوشی نداشتم ازشون.

 گذاشتن تا از سرناچاری به این کارها پناه بیاره. اینا همونایین که مامانم رو تنها

 با پیشنهاد همه مخالفت کردم و برگشتم به خونه خودم.

هر چند فیاض و شاهدخت یه لحظه هم تنهام نذاشتن، ولی فیاض توی خاکسپاری 

مامانم نیومد و فقط آخرای مراسم توی مسجد اومد کنارم که آقاجون به محض دیدنش 

هام به حالم رسیدگی اون بدون اعتنا به سروصدای آقاجون و عمه باهاش درگیر شد و

 میکرد.

 

 نگاهم به چشماش بود، بخاطر من درد سنگینی رو به دوش میکشیدن و دم نمیزد.

 ی خودت ؟ من حالم خوبه نمیخوام کسی مراقبم باشه.چرا نمیری خونه -

 ببین عزیزم... -
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 یادمه قبال هیچوقت بهم نگفتی عزیزم. -

 یکه خورده حرفش رو قطع کردم و اون چیزی نگفت. فقط با گردِ تاثر بهم زل زد.

ای نداری که بهم میگی عزیزم ؟ دیگه ازم متنفر نیستی کینه چون مامانم مُرده دیگه -

 ؟

 آهی کشید.

 من هیچوقت ازت متنفر نبودم مایا. -

 ولی تو خیلی اذیتم کردی.  -

 آغوشم بگیره. دستاش رو به سمتم دراز کرد تا در

 هیش ... بیا، بیا عزیزم، باید یه جوری اونارو فراموش کنی. -

 از آغوشش سر باز زدم و با تکون سرم به اطراف نالیدم :

 نمیتونم. -

 نگاهش تیره و تنگ شد و انگار آواری از غم روی مردمکاش افتاد.

 یعنی نمیخوای منو ببخشی؟ -

 تو ،تونستی پریوش و ببخشی؟ -

 رد لب برچیدم :مکث که ک

چرا فیاض ؟ چرا نتونستی ببخشیش ؟ چرا ازش انتقام گرفتی ؟ چرا داری یه کاری  -

 میکنی که همش تنش بلرزه ؟

 با اخم گفت :
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 مگه چیکار کردم ؟ -

 م گرفتم.دست لرزونم رو جلو بردم و جلوی پیرهنش رو توی پنجه

 تو باعث شدی بمیره. -

 رد.چشماش رو محکم بست و فکش تکون خو

چرا اونقدر اذیتش کردی ؟ چرا یه کاری کردی تا ازش دور بشم ؟ تو باعث شدی  -

 بمیره.

 محکم تکونش دادم.

توعه لعنتی باعث شدی بمیره. مامانم مُرده. مُرد فیاض. مُرد. حاال خیالت راحت شد ؟  -

 خدا.. مُرد. مُرد، مامانم، آخ و ندارم. خیلی تنها شدم. تنها کسمم مُرددیگه هیچکس

زدم زیر گریه. بعد از تصادفِ مامان وقتی  توی بیمارستان به هوش اومدم متوجه شدم 

ی بیست روزه هم توی شکمش داشته. من فقط شوکه به که مامان مُرده و یه بچه

 کردم و توان هیچ حرف و رفتاری نداشتم. منجمد شده و آوار.اطرافم نگاه می

ی یه چوب خشک و سرمازده ببرتم خونهفیاض تونست آوارم رو جمع کنه و مثل 

 خودش.

خودش و شاهدخت هوام رو داشتن، باهام حرف میزدن و التماسم میکردن گریه کنم تا 

 از حالِ مرگبارم رها بشم.

ی جدیدی که کردم، به فیاض، به شاهدخت، به جانی و درودیوار خونهمن فقط نگاه می

 فرو میرفتن.انگار سیم خاردار بودن و توی گوشت و تنم 



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1100 
 

ای. فقط زل میزدم به نه اشکی، نه گریه روز خاکسپاری هم به همین شکل گذشت

 خاکش و توی سرزمین درونیم شیون سر میدادم.

ی خودم و شاهدخت هام برگشتم خونهبعد از خاکسپاری و بخاطر حضور آقاجون و عمه

 ی فامیلیمون خصوصی باشه.هم مارو تنها گذاشت تا کمیته

 م توی اون مدت ساکت بود، شایدم حرفی برای گفتن نداشت.آقاجون

روز آخرِ مراسم موقع برگشتن به گرگان منو بوسید و توی بغلم گریه کرد و ازم خواست 

 حسابی مراقب خودم باشم.

خیلی دوست داشت تعارفش کنم بیشتر کنارم بمونه یا همراهشون برم، اما من به 

 خلوتی که بتونم دوباره آرامشم رو ببینم. تنهایی خودم نیاز داشتم و شاید هم

به محض رفتنشون دوباره شاهدخت برگشت پیشم و وقتی دمای باالی تنم رو دید که 

م رو بردن شدهداشتم توی تب میسوختم با کمک فیاض و برای دومین بار جسم له

 بیمارستان.

 

ین انداخته هام توی خونه طنکردم و صدای گریههنوز داشتم توی آغوشش گریه می

هام رو در برگرفتن و با حرکت نوازش گرشون طوافم میداد، بودن ، دستاش کمر و شونه

 ی آرومی کرد.سعی داشت آرومم کنه و توی گوشم زمزمه

گریه کن عزیزم. گریه کن. آدم موقع مرگ عزیزش باید گریه کنه تا نبودش رو تاب  -

 بیاره. منم بعد فوت پدرومادرم خیلی گریه کردم.

 با هق هق گفتم :

 هنوز باورم نمیشه که مُرده. -
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 کم کم باور میکنی. -

 تو هم بعد فوت بابات گریه کردی ؟ -

 آره. -

 اومد ؟تو که گفتی ازش بدت می -

 ولی وقتی مُرد آتیش گرفتم مایا. داغ عزیز هر چی باشه سنگینه. -

 بود. منم دارم آتیش میگیرم فیاض، دارم آتیش میگیرم. اون مامانم -

ی بیشتری خودم رو توی آغوشش فشار دادم و هق هق کردم. روی سرم رو با گریه

 بوسید. حس کردم خودش هم بغض داره.

 هیش ... پاشو ببرمت تو اتاق. تو باید استراحت کنی. -

 می... میخوام برم سر خاک مامانم. -

 االن نه. تا زمانی که حالت خوب نشه نمیذارم بری. -

فرساتر از تمام لحظات سختی که تجربه کرده بودم ودن و طاقتروزهای سختی ب

 گذشتن.می

 تنهاییِ مبهمِ من تازه شروع شده بود. حتی با وجود فیاض و شاهدخت.

تر بخوابم و به چیزی فکر نکنم و بخش داد تا راحتوقتی بردم توی اتاق بهم یه آرام

 گفت برای شام صدام میزنه.

بیدن فقط تونست ذهنم رو از فکر کردن به اتفاقات پیش شاید همون دو سه ساعت خوا

 اومده دور کنه ولی به محض بیداری باز هم، فکر، فکر و فکر.
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های گرمی به گردنم میخوردن و یه چیز سنگین هم روی پاهام و دور شکمم نفس

اومد پتو باشه چون این سنگینی رو از پشت سرم احساس افتاده بود. بنظر نمی

 کردم.می

ی داغی پشت گردنم زده شد م رو کمی از بالشت فاصله دادم تا ببینم چیه که بوسهسر

 تر به خودش فشردم و گفت :هوا جیغ زدم که اون محکمو من از ترس بی

 نترس مایا. منم فیاض. -

 تو ، تو اینجا چیکار میکنی ؟ -

 بذار ویندوزت بیاد باال بعد میفهمی عزیزم . -

 اینجایی ؟ تو تختم ؟یعنی چه ؟ میگم چرا  -

 خب موندم پیشت. حالت خوب نبود. -

توی بغلش چرخیدم و به صورتش نگاه کردم. خاک بر سرِ من که به محض دیدن 

چشماش بند رو به آب میدم و نمیتونم حتی یه اپسیلون عقب برم تا از آغوشش بیام 

جود بیرون. برعکس دوست دارم همینجا بمونم. توی همین حرارتی که حتی باو

 لباساش به تنم اشاعه میشه.

تر شدن و چسبوندم به خیرگی و نقطه ضعفم رو که دید دستاش دور تنم محکم

 خودش.

هامون افتادم. همونایی که بعدها مرض شدن توی دلم و احساساتم رو به یاد گذشته

 عشقِ این مرد گره زدن.

 به هم زل زدن. های آواریومهردو مسخ هم بودیم. مثل دو ماهی که از پشت شیشه
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 باید بری. -

لغزید و ی لبش رو جویید و به لبهام خیره شد. دستش از پشت روی موهام میگوشه

 داد.موهامو نوازش می

 با غرور لبش رو به لبخندی کج کرد و گفت :

چرا برم؟ تو که دوست داری بمونم پیشت، از اینکه تو بغلمی چشات دارن برق میزنن  -

 ختن!هات گل انداو گونه

 نه. من... -

بازم گیج شدی؟ من عاشقِ گیج بازیاتم مایا ! میدونی چرا وقتی بهت نزدیک میشم  -

 دسپاچه میشی و نمیدونی چیکار کنی؟

 مثل خنگوال سرم رو به طرفین تکون دادم یعنی نمیدونم.

 اون با اعتماد و اطمینان و در حالیکه نگاهش به موهام و نوازششون بود گفت :

 م نشون میدی بهم حس داری.چون به -

 به استخون ترقوه و سیبک گلوش زل زدم.

هوس مکیدن و بوسیدنش توی جونم ولوله انداخت. فقط کافی بود سرم رو جلو ببرم و 

 لبهام رو به اون نقطه بچسبونم و ممالکت اون منطقه از آنِ خودم میشد.

 ای جلو رفتم به خودم نهیب زدم.تا ذره

؟ شما طالق گرفتین، دیگه زن و شوهر نیستین، این بود حواست کجاست احمق "

 "محکم بودنی که ازش دم میزدی؟
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اما جواب که مشخصه. یه زنِ عاشق تحکم و کوفت و مرض نمیشناسه، عشقش رو که 

 ببینه اختیار از کف میده.

همون لحظه و درست زمانی که من داشتم به عشقبازیم با فیاض فکر میکردم فکر فوت 

میل عقب و توی سرم اومد و حس و حالم رو خراب کرد و سعی کردم بیمامان یه

 بکشم.

 اومدی تو تختم. منو تو هیچ نسبتی با هم نداریم.تو نباید می -

 خودمم سعی کردم بلند بشم که اجازه نداد و با ریشخندی که به لب داشت گفت :

ن که کسی و نداری دوونی مایا ؟ بهتره دیگه تمومش کنی، االچرا همش منو سر می -

 بخوای پاسوزش بشی !

من اینکارو نمیکنم فیاض. از فوت مامانمم به عنوان برگ برنده استفاده نکن. از این  -

و بخاطر تنهاییش مجاب کنی برگرده . نمیتونی یه زنموضوع هیچ سودی بهت نمیرسه

 به زندگی که دوست نداره.

جک زد روی تخت و با اخم به صورتم بازوش رو از زیر سرم بیرون کشید و آرنجش رو 

 خیره شد.

 یعنی تنها بودنتو به من ترجیح میدی ؟ -

فقط نگاهش کردم. بازوم رو گرفت و با فشاری که به گوشت و استخونم وارد کرد ریز 

 تکونم داد.

چرا نمیگی تو هم منو میخوای و عاشقمی ؟ من که خر نیستم مایا، میبینم تو نگاهتو  -

میگذره، میفهمم تو قلبت چه انفجاری رخ داده، همون انفجاری که دوسال ت چی چهره

دمار از قلب و زندگیه من درآورد ! من بیشتر از همیشه میخوامت، این واضح نیست ؟ 
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ها نیستم و دارم بخاطر قلبم ای و احمقِ گذشتهواضح نیست که دیگه اون فیاض کینه

 ازت خواهش میکنم برگردی پیشم ؟

 زی نگفتم و توی دلم گفتم :باز هم چی

 من دارم میمیرم واسه چشیدن طعم لبات. تو چی میدونی از عشق فیاضِ بلوچی ؟ -

 نگاه خیره و مسکوتم رو که دید با عصبانیت بلند شد و از تخت پایین رفت و غر زد :

ست که بعد از یکسال زندگی با هم، بهم اعتماد ست. واقعا مسخرهاین خیلی مسخره -

. ما یه سال زن و شوهر بودیم، اگه ماهرو زنده میموند االن هردومون پدرومادرش ندادی

 بودیم.

 برگشت به طرفم و عصبی تر غر زد :

بجز اوایل زندگیمون، بین من تو هیچوقت مشکلی نبوده، اگه حرف مامانت پیش  -

صابم کردی رو اعاومد من هیچوقت با تو بدرفتاری نداشتم که اونم خودت غالب مینمی

 وری بارِت کنم.تا بزنه به سرم دری

 اما من زندانیت بودم. -

 ش رو به سقف دوخت و نفسش رو با آه عصبی بیرون داد.چشمای گستاخ و شوریده

 ش زد.با کالفگی دستی به گردن و پشت موهاش کشید و محکم روی سینه

دم تو اون عمارتِ تو زاندانیِ قلبم بودی ، اگه نمیترسیدم از دستت بدم حبست نمیکر -

 کوفتی.

 دقیقاً از چی ترسیدی ؟ -

 بلند شدم و نشستم و اون جواب داد :
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 تو چند بار سعی داشتی ازم طالق بگیری، حتی واسش وکیل گرفتی یادت رفته ؟ -

 ولی بعد سقط بچه خودت رهام کردی. چطور اونموقع نترسیدی که گفتی طالق ؟ -

 : چشماش رو بست و با حرص و عصیان گفت

باید میرفتم دنبال درمانم. اگه میموندی پیشم نمیرفتم. تو پایبندم میکردی تو  -

 منم قیدِ درمانمو میزدم. عمارت پیشِ خودت

آب دهنم رو قورت دادم. شوریدگی چشماش به قلب منم سرایت کرده بود و حال 

بل خوشی بهم داد. سروتونین خونم داشت باال میرفت و قلبم از شدت هیجان مثل ط

 کوبید.می

دست روی دستگیره در گذاشت و در حالیکه سعی داشت بیرون بره برگشت و التماس 

 ها و نگاهش ریخت.رو توی حرف

و جبران کنم مایا. فقط اینبار من حاضرم هر کاری بخوای انجام بدم تا این دوسه سال -

 بهم اعتماد کن بذار دوباره از نو شروع کنیم.

رو بست. اون با هیجان و آدرنالینی که هر لحظه بیشتر اوج از در بیرون رفت و در 

 گرفت وسط تخت نشسته بودم و به حرفاش فکر میکردم.می

تنها یه چیز به سرم خطور کرد. حق با اونه دوری من حالِ اونو خیلی بهتر از قبل کرده. 

 اون شبیه فیاضی که روزهای اولی که باهاش زندگی کردم و آزارم میداد نیست.

گیر شده که دوست داره همیشه مراقبم باشه و ازم بیه یه جنتلمن واقعی و سختش

 حمایت کنه.
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شاید بهتر باشه بهش زمام بیشتری بدم. دوری بیشتر میتونه روش تاثیرات بهتری 

ی امید و تری دارم . چیزی که بتونه بارقهداشته باشه. من توقع عشق و احساس ملموس

جوری که با سماجت و قلدوری میگه برگرد پیشم و . نه اینانگیزه رو در من روشن کنه

 ها گولِ قلبم رو بخورم و برگردم پیشش.منم مثل احمق

 از تخت پایین رفتم تا اول یه آبی به دست و صورتم بزنم و بعد برم بیرون.

توی آینه که بخودم خیره شدم باز مامان و تصویرِ وحشتناک مرگش توی سرم تیتر 

 شد.

ای بود که فهمیدم دیگه مامان وجود نداره، مُرده و من باید تک و فاجعه لحظهعمق 

 .تنها به مسیر سختِ زندگیم ادامه بدم

درسته توی این دو سه سال مشکالت و اختالفات بینمون شدت گرفتن و منو اون 

 هیچوقت کنار هم نبودیم، اما اینا به این معنی نبودن که دلتنگش نباشم.

بود و هیچ دختری نمیتونه فراموش کنه توی بچگی تا بزرگسالی چه لحظاتی مادرم  اون

 رو حتی کنارِ مادرِ...

 

 

 

**** 
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خوابی مثل تمام شبهای قبل گریبانم رو گرفت و مثل یه مریضِ بدحال توی تختم بی

 غلت میزدم.

ن و مشکالت، پوستم رو کلفت کرده بودن و شاید بهتر باشه بگم منو از نو ساخته بود

 میدونستم این درد هم با وجود تلخی و سنگینیش یه روزی تموم میشه.

گیری بهش گفتم از های شیرینیش با سختفکرم رفت پیش فیاض که بعد از حرف

 اینجا بره و تنهام بذاره و اون با خیرگی و لجبازی دست به کمر شد و گفت :

بمونم پیشت، اگه دوباره  چطوری با این حال تنهات بذارم ؟ حالِت خوب نیست باید -

 تب کردی چی ؟

 من خوبم. فقط میخوام تنها باشم. -

 نوچی زد و با عصبانیت به شاهدخت چشم دوخت.

 تو یه چیزی بهش بگو. نمیشه که تنهاش بذارم. -

 من پیشش میمونم آقا. -

 من نمیخوام هیچکدومتتون بمونید میخوام تنها باشم. -

 انیت چونه و فکش رو منقبض کرد.فیاض باز بهم خیره شد و با عصب

نمیشه مایا، نمیشه، تب داشتی ، تازه از بیمارستان آوردمت، من از کجا بدونم حالت  -

 بهتر شده که تنهات بذارم ؟

 باور کن خوبم. یعنی نمیفهمم حالم خوب شده یا نه ؟ -

 اگه دوباره تب کنی تبت بره باال... -
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 حناق گرفته بودم تب کردم.دیگه تب نمیکنم. از بس این مدت  -

 یعنی االن حناقت رفته دادار دودور کنه ؟ -

ی ریزی به لبم م گرفت و بعد از سیلِ سختِ روزهای متوالیم خندهمیون اون حال خنده

 اومد که خودش هم لبخندی زد و گفت :

مطمئن نیستم بتونم با این حال تنهات بذارم. برو بشین شامتو بخور با منم بحث  -

 .نکن

 من خوبم. فقط میخوام تنها باشم. -

های به کردم علیرغم لبهای ساکت و چشمحرکت فکش یه جوری بود که حس می

 ست.هاش روی همدیگهظاهر آرومش در حال سابیدن دندون

ی مبل برداشت و با چیزی نگفت فقط جلو اومد و با حرص کتش رو از روی دسته

 اخطار محکمی گفت :

صدا، حتما بهت زنگ میزنم. جوابمو میدی مایا، یک ثانیه دیر بشه گوشیتو بذار رو  -

 من اینجام. این درو هم از جاش میکَنم.

با تایید سرم رو تکون دادم و اون ندید دلم چه جوری برای صدای خشن و تبدارش قنج 

 رفته.

 خشنِ دوست داشتنیِ من.

 ه.شاهدخت رو هم به اجبار راهی کردم همراهش بره و تنهام بذار

بیچاره برام سوپ سبزیجات و سیب زمینی پخته و اسفناج درست کرده بود تا بقول 

 خودش یه ذره جون بگیرم.
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ش خوردم و توی بعد از رفتنش بخاطر داروهام دو سه قاشق از سوپ خوشمزه

 رختخوابم خزیدم و روزهای خوشِ بچگیم رو رقم زدم.

 گرفت.ون پر میهامها و صدای خندهمیون هر خاطره مامان و خوشی

کردم. از چشمام از اشکِ زیاد سوزش گرفتن و باز هم خاطرات خوبمون رو مرور می

ی زیاد نفسم داشت بند میرفت که صدای هشدار پیامم به گوشم رسید. گریه و غصه

هایی که حالم رو پرسید دوباره میخواد از حالم فهمیدم خودشه و مثل تمام این ساعت

 با خبر بشه.

 "وبه ؟حالت خ"

 براش نوشتم.

 "خوبم اما نتونستم بخوابم"

 و بعد بلند شدم که از اتاق برم بیرون.

داد راحت روی تختم دراز بکشم و آسوده ام اجازه نمینفس تنگی و درد قفسه سینه

 باشم.

خواستم به طرف آشپزخونه برم تا کمی آب بخورم که صدای زنگ گوشیم به گوشم 

 رسید.

هام بود برگشتم و دیدم فیاضه که قصد داره ویدیو کال برقرار  زنگ یکی از اپلیکیشن

 کنه.
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اومد باهاش حرف بزنم تا الاقل کمی از این فضای سنگین دور بشم، اصالً از هر بدم نمی

ای که منو به شوک خواد حرف بزنیم بجز مرگ مامان و فوت ناگهانیش و لحظهچی می

 انداخت.

کردم و گوشی رو از صورتم فاصله دادم تا تصویرم نشستم روی تخت و تماس رو برقرار 

 رو بهتر ببینه.

ور تصویرش که جلوی روم افتاد یهو ضربان قلبم تند شد و انگار آتیشی توی تنم شعله

 شد که داغم میکرد.

 اون زودتر به حرف اومد.

 حالت خوبه ؟ -

 صداس هنوزم خشن و دلگیرانه بود. انگار از دستم حسابی دلخوره.

 خیلی بهترم. آره -

 حرص توی صورتش دوید.

دروغگوی کوچولو. من این روزهارو تجربه کردم میدونم االن چه حالی داری پس بهم  -

دروغ نگو. نباید تنهات میذاشتم، باید حداقل می اومدی اینجا پیش خودم تا مراقبت 

 باشیم.

 ترم.ی خودم راحتمن تو خونه -

 تو تازه عزادار شدی. -

 از این موضوع استفاده نکن.بهت گفتم  -
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رحمن فقط کافیه تنها بشی، یهو کلی خاطره منظورم این نیست، این شبا خیلی بی -

 کنن. کنن تا بدتر داغتخوب و بد به ذهنت خطور می

 یه شب دو شب که نیست این تازه آغازشه. -

 زنم.برو کنار جانی دارم حرف می -

 روی شونه و کمر فیاض بازی کنه.یه لحظه سر جانی رو دیدم که سعی داشت 

 با حرص بیشتری گفت :

 اینجا همه چی مهیایِ اومدنته مایا، کافیه فقط بخوای. -

 "اینجوری نه فیاض نه"

 بلند شدم تا برم به سمت آشپزخونه و همزمان گفتم :

خوام برگردم به اون گم نمیتو انگار هیچکدوم از حرفای منو متوجه نمیشی، من می -

 زندگی منو تو تموم شده، ما دوساله از هم...خونه ،

 با عصبانیت بلندی توی حرفم دوید و گفت :

راه نرو تصویرتو درست ندارم، برو کنار گفتم جان، عهههه ! من از این به بعد تنهات  -

 نمیذارم تو باید برگردی اینجا مایا.

 تونم دوباره برگردم پیشت و باهات زندگی کنم.منم نمی -

االن حالت خوب نیست نیاز داری کسی مراقبت باشه خب کی بهتر از من که همه تو  -

 طور هواتو دارم ؟!

 پوزخندی زدم.
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تو خودت نیاز به مراقبت داری تا کسی کنترلت کنه نگو که الکی راه افتادی دنبال  -

 من !

 مکثی کرد و بعد از کمی با اطمینان گفت :

خوام تو مراقبم باشی، ه مراقبت تو دارم ،میگی ،اصال من نیاز بآره خب راست می -

دونی چرا ؟ چون درمانم پیش توعه، وقتی تو دوسال درمان کردنم جواب نداد، می

کنم، دیگه از کسی بدم نمیاد کنارمی حالم خوب و روبراهه، دیگه به گذشته فکر نمی

 بینم.ست کی زنده ،فقط خودمو تو و زندگیمو می،دیگه برام مهم نیست کی مُرده

 تر گفت :ای کرد و بعد که سکوت و خیرگی منو دید آروممکث کوتاه دیگه

ی مون یه ایدهمن بهت نیاز دارم مایا، برگرد پیشم، پیشنهاد طالق و دوری دوساله -

گرفتم تو هیچ کدوم از داروها پیداش نکردم، تو خودت اشتباه بود،آرامشی که از تو می

گفتی شبیه یه بچه معصوم و بودم،همیشه بهم می دیدی وقتی کنارتم چقدر آروم

 شم.آزار میبی

 شدی.ولی وقتی آزارم میدادی از صد تا هیوالی وحشی هم بدتر می -

 لبخند شیطونی زدم.

 دیگه آزارت نمیدم پرنسسم. تو میشی تاجِ سرم. -

 گاهی فکر میکنم عقلم رو از دست دادم و چیزهایی که میشنوم حرفهای فیاض نیستن.

ترین ای که نبض حساسلب زیریم رو با شور و شعف توی دهنم فرو بردم و با دل ضعفه

 هام رو هم به پا داشته بود لب زدم :اندام

 منم عوض شدم این مشخص نیست فیاض؟ -
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 کالفه آهی بیرون داد.

دادم لعنتی، تو دیگه اون مایای مهربونم بله میدونم، کاش هیچوقت طالقت نمی -

 نیستی.

 دوباره برگشتم و روی تختم نشستم و اون ادامه داد :

 قدر سرسخت شدی که نمیدونم چه راهی پیدا کنم تا دلتو بدست بیارم. اون -

 ""بدست آوردن دل یه زن کار سختی نیست. فقط عشق، امید و بها و ارزش میخواد""

و بهش تمن که میدونم همه اینا به خاطر مامانته، تو فکر میکنی اگه اون شرک -

میدادم دست از اون کارها برمیداشت ؟ نه مایا، پریوش عادت نداشت پله پله بره باال، 

 همش میخواست دستش تو جیب اینو اون باشه تا با پول بقیه خودشو بکشه باال.

های تند قلبم هوا توی ذهنم اومد که توی اون بحبوحه و حرکت تپشسوالی بی

 پرسیدم :

 ؟ چرا هیچوقت نبخشیدیش -

 فیاض پوزخندی زد و گفت :

درست گفتم تو به خاطر مامانت با من لج افتادی، اما به اطالعت میرسونم من خیلی  -

 وقت پیش بخشیدمش مایا.

که من تو زندگیت بودم و حامله شدم و بهت گی نبخشیدیش، حتی وقتیدروغ می -

 مون زندگی کنم.خوام با تو بچهنشون بدم می

 موهاش کشید و گفت : مستاصالنه دستی به



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1115 
 

بخشیده بودمش به جون مایا ،همون روزی که رفتم آزادش کردم خواستم تورو  -

 خوشحال کنم.

بابد حرفش رو باور کنم، اون فیاضه، همون که همیشه یه روی جدید از خودش نشون 

 رو غافلگیر میکنه. میده تا آدم

 نفس عمیقی کشیدم.م گذاشتم و آرنجم رو روی رونم گذاشتم و دست زیر چونه

 پس چرا به من نگفته بودی؟ -

وقتی آزادش کردم بهش گفتم بره دنبال زندگیش، بهش پول و خونه و هر چیزی که  -

اش پیدا دونستم اگه سر و کلهتو نیاد،چون می میخواست دادم،فقط خواستم دیگه سراغ

باشه، من توعه مونو نابود کنه، گفتم ازت دور گرده تا زندگیبشه دنبال راهی می

 ؟خواستم، میفهمیها میو از همون موقعسنگدل

 هوا داد زد :ای از عصبانیت کرد و بیدندون قروچه

 ...دی منو، اَح.انقدر لوسبازی نکن بچه، گا -

 با منی؟ -

م که همش میچسبه بهم، منو با یه ماده سگِ حشری اشتباه نه با این سگِ دیوونه -

 کولم.گرفته همش میپره رو 

پرده و رک گوییش خواستم جلوی خودم رو بگیرم ولی نتونستم، با این حرف زدنِ بی

 زدم زیر خنده که فیاض با حرص ساختگی گفت :

 تو و جانی آخرش منو دیوونه میکنین. بیا قهر کرد رفت، هوف ! مایا ؟ -

 م رو جمع کردم. لعنتی یه جور خاصی صدام زد.خنده



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1116 
 

 هوم ؟ -

ا که مامانتو دور کردم بخاطر خودمون بود، ترسیدم بیاد یه کاری کنه همن اونموقع -

ازم دور بشی. هیچوقت تو فکر این نبودم که طالقت بدم، میخواستم همیشه تو زندگیم 

 باشی، مال خودم باشی، مامانت که اومد یهو...

 خیال فیاض اون دیگه مرده بهتره در موردش حرف نزنیم.بی -

 کون داد.سرش رو با موافقت ت

خوای بیام ها نگیم از خودمون بگیم، شرایطت چطوره؟ میآره بهتره چیزی از گذشته -

 پیشت ؟

 بیای پیشم ؟ -

 آره میام بنشینیم حرف بزنیم خیالمم راحت بشه که حالت خوبه. -

 من نیاز به مراقبت ندارم، خودم از پسِ زندگیم برمیام. -

 با لج بازی روی چیزی ضربه زد و گفت :

 تونم ازت دور باشم، باید ببینمت تا مطمئن بشم حالت خوبه.من نمی -

 خوام راستشو بهم بگی !!یه سوال ازت دارم فیاض می -

 گم.بپرس هر چی هست راستشو بهت می -

 و نگاه کرد به جای دیگه.

 بیا اینجا پسرِ بداخالق. زود باش. -
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ای به گرفت و فیاض بوسه جانی دوباره اومد پیشش، صورتش کنار صورت فیاض قرار

 ایه که قهر کردنم بلد نیست.سرش زد. چه سگِ لوس و بامزه

 اون روز تو اون زنه رو خبر کردی بیاد تو خیابون... -

کنم که آبروی تو به خطر بیفته، نه، نه مایا، من از پریوش بدم میاد ولی کاری نمی -

 تورو در نظر داشتم. کنم. چون همیشههیچوقت تو کاراش دخالت نکردم و نمی

 آهی کشیدم و دوباره بلند شدم و گفتم :

 خوام قطع کنم.اوکی می -

چیکار کنیم پس ؟ منو جان بیایم پیشت ؟ پسرمم دلش برات تنگ شده، مگه نه  -

 جانی ؟

ای ریز کرد، حلقش و زبونش رو جلوی دوربین کشید و لیسی به صفحه جانی ناله

 و گفت :گوشی زد که فیاض غش غش خندید 

 گوشیمو به گا داد. داشت لیسِت میزدا. اینم عاشقت شده. -

م رو مخفی کردم. چقدر شیطون بودن هردوشون و چطوری با حرفاش دستم خنده

 میندازه !!

 دستمال کاغذی روی صفحه کشید و دوباره تصویرش برام مشخص شد و تکرار کرد :

 ت حداقل از نزدیک لیست بزنه !حاال بیایم یا نه ؟ بذار این بچه رو بیارم پیش -

 بیشعور چقدر دوپهلو حرف میزنه !

 لرزید که گفتم :جریان خونم باال رفت و دمای تنم اوج گرفت. صدام می
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 فیاض ؟ -

ای با سکوت بهم زل زدیم، چشمای محکمش یه جوری بودن که حرف توی لحظه

و برای همیشه قطع ماسید ولی الزم بود تا بهش تذکر بدم که این اتصال ردهنم می

 کنه.

تونم باهات ادامه بدم، میخوام این آخرین باری باشه که اینارو بهت میگم. من نمی -

 بهتره گذشته هارو فراموش کنی.

 با تمسخر و عصبی خندید.

ها ندارم پس حرف مفت نزن ،با ای تو فراموش کردن گذشتهدونی من ارادهتو که می -

 خودت وا کنی مایا خانوم !! تونی منو از سراین حرفا نمی

تماس رو قطع کرد. توی حرف زدنش عمق عصبانیتش رو احساس کردم وقتی بهش 

 بهتره گذشته رو فراموش کنه و دست از سرم برداره."گفتم 

 

 

 

** 

 

 

گن خاک سردی میاره ولی برای من چند روز بعد رفتم سر خاک مامانم. درسته می

 میشدم.تر جوری نبود، هر روز دلتنگاین
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میره بهتره به خاطر آرامش روحش خاطرات بدش یادمه یه جایی خوندم وقتی کسی می

رو از ذهنمون بیرون کنیم و فقط به لحظات خوش و خوبی که باهاش داشتیم فکر 

 کنیم حتی اگه یه لبخند باشه.

زدم و به هاش رو ورق میکردم خاطرات خوب و تنها خوبیمنم داشتم همین کارو می

 خوردم.اون روزها غبطه میحال 

های اخیر فیاض بهم برای من مامان، مامان بود، نه پریوش و نه اون چیزی که طی سال

 نشون داد.

داشت و حقایق خودش و کاش هیچوقت فیاض این پرده رو از مقابل چشمام بر نمی

 کرد.شون رو برام برمال نمیمامانم و رازهای آلوده و پنهان

یکی پرپر کردم و روی هایی که براش برده بودم رو یکیگل کنار قبرش نشستم و

 مزارش ریختم که هنوز سنگ قبری نداشت.

کس و سرد به این خونه دلتنگیم اشک شد و از چشمام فرو ریخت. مامان خیلی بی

سپرده شد. کاش قبل از هرکاری به آینده و احترام عزیزاش فکر میکرد. شاید االن همه 

مزارش بودن. بابای خودش که اصال نیومد، انگار نه انگار دختری کنارِ من روی سنگ 

 هام که احتماال بخاطر من اومدن.داشته. آقاجون و عمه

 آه کشیدم و آروم باهاش حرف زدم.

بینی مامان ،آخرش بجز من کسی نیست که بیاد رو مزارت ،رفتی پیش بابا ؟ می -

سش داشتی یا نه ولی امیدوارم اونجا دونم تو دوگفتی خیلی عاشقت بود نمییادمه می

و با هم زندگی خوبی داشته باشین، جات اینجا خیلی خالیه، اگه میتونستم زمان

کردم برگردونم به عقب بیشتر هواتو داشتم، بیشتر بهت میرسیدم، اصال یه کاری می
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تر از اون چیزیه که فیاض شرکتتو بهت برگردونه، طعمِ داغِ عزیز کشیدن خیلی سخت

 کنم مامان، هیچوقت،.کردم. من هیچوقت فراموشت نمیفکرشو می

 ها میریختن.هام دونه دونه روی مزارش کنار گلبرگآه کشیدم و اشک

و بگیرم و یا تقصیرو بندازم گردن دیگرون، تصادفت یه چیزی نبود که برم یقه کسی -

دونم ارو بزنم میهگم اون زنه هم حق داشته مگه نه ؟ نباید این حرفاز یه طرف می

و تونن جای عشقولی اومدم بهت بگم دیدی، نه پول ، نه ثروت، نه مقام هیچکدوم نمی

کشیدی اونا هیچوقت عاشقت نمیشدن، کدومشون بگیرن تو هرچقدرم ازشون پول می

اومده سر مزارت ؟ کدومشون تو مراسمت شرکت کرد ؟ کی دلش به حالت سوخت ؟ 

ی و زنش اون آبروریزی رو راه انداخت کجاست ؟ همون که بخاطرش تصادف کرد

دیدی ؟ جز من هیشکی ککش نگزید، حتی فیاضی که گفتی دوسش داشتی، اونم 

 .نیومد ولی گفت بخشیدت، با این کارش خیلی خوشحالم کرد

ها رو روی مزارش پخش کردم و از جا بلند شدم. به سنگِ سردش خیره شدم و آه گل

 سوزناکی کشیدم.

سپارمت ت که بخیر نشد ولی امیدوارم آخرتت بخیر باشه ،به خدا و بابا میعاقبت -

 مامان.

ها بود. با دیدنش دلم ی اون ساعتترین منظرهاز مزارش فاصله گرفتم. غروب آفتاب تلخ

بیشتر گرفت و به سمت ماشینم رفتم. عاقبتِ کسی که سعی داشت روی زندگی 

 باالخره به کجا رسید!دیگرون سقف و آرزوهاش رو بسازه 

سوار ماشین شدم و یه راست رفتم به خونه. ریموت زدم و ماشین رو توی پارکینگ 

 پارک کردم.
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کردم که خداروشکر دیشب رفتم برای خونه مواد غذایی تهیه میچند روز پیش باید می

 یهویی یونس خریدارهام رو برام انجام داد.

حسابی سوپرایز شدم و فهمیدم این کار  های خرید دیدمشوقتی پشت در با نایلون

فقط از فیاض بر میاد. فیاضی که توی این مدت بیشتر از همیشه هوام رو داشت و سعی 

 کرد بقول خودش ازم مراقبت کنه.می

خواست بیاد پیشم تا باهام حرف بزنه یه زد یا میتوی این روزها هر وقت بهم زنگ می

کردم و اونم بعد از چند بار اعتنایی میرم بهش بیکردم تا متوجه بشه علنا داکاری می

 سعی کردن توی تماس آخری که محکم و کوبنده بهش گفتم :

 منو به حال بذار، چرا متوجه نیستی میگم همه چی بینمون تموم شده ؟ -

جوابم اونقدر ناراحتش کرد که بخاطرش سه هفته منو به حال خودم رها کرد و این 

لم نکرد بلکه حس ناامیدی و پوچی بیشتری بهم دست داد که موضوع نه تنها خوشحا

و جای خالیش به طور مرموزی بهم  کردم زندگیم دچار یه خال بزرگ شدهحس می

 کرد.دهن کجی می

م ها باال اومد و توی پاگرد خونهاز آسانسور که بیرون رفتم کسی همزمان با خودم از پله

 رسید.

آلود  ش خیره شدن. چشماش تنگ و اخمای تیرههچشمام مات و مبهوت روی کت سرم

 بهم زل زده بودن.

 با تعجب گفتم :

 چطوری اومدی باال ؟ -

 ش رو باال داد.خیلی ریلکس شونه
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 از در پارکینگ. -

 کردم ؟و پارک میوقتی من داشتم ماشین -

ساعت دیدمت ،خوشم نمیاد مثل یه ولگرد خیابونی باهام رفتار بشه یا سه باید می -

 های لجباز درو از روم باز نکنی.پشت آیفون چونه بزنم تو هم مثل دختر بچه

 مستاصل سرم رو تکون دادم و کلید رو وارد قفل کردم تا در باز بشه.

 خوام تنها باشم.منم بهت گفتم حرفی بینمون نمونده ، می -

 خودتی. ست تو حالفکر کنم به اندازه کافی بهت آوانس دادم. االن سه هفته -

 ای که بهش گفته بودم.اشاره کرد به آخرین تماسمون و اون جمالت کوبنده

تونستم صدای تپش های قلبم کاش می نگاهی به طرف صورت جدیش انداختم و اینیم

 رو خفه کنم تا یه وقت به گوش فیاض نرسن.

 دررو باز کردم و کنار ایستادم ،اشاره زد.

 برو داخل. -

 اومد و در رو آروم بست. وقتی رفتم پشت سرم

 راه افتادم که که از پشت سرم محکم و جدی گفت :

 تونی انتقالی بگیری از این خراب شده بری بیرون !تو نمی -

 یکه خورد به سمتش برگشتم و شوکه گفتم :

 تو از کجا فهمیدی ؟ -
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 ها رفت و تمسخرآمیزاومد خیلی عصبانی باشه. به طرف مبلپوزخندی زد. بنظر می

 گفت :

 کنی فهمیدنش کار سختیه برام ؟فکر می -

 آشفته شدم و رفتم و به طرفش.

 خدایا، اون دوباره منو تعقیب میکنه ؟ بعد میگه من درمان شدم !!

هر چند یه حس خیلی خوب داشتم از اینکه از کارو زندگیش افتاده و تمام دغدغه و 

 حواسش من شدم.

 ش کوبیدم و غریدم :تخت سینه

ق نداری منو دنبال کنی چیکار میکنم یا کجا میرم !! کارای من دیگه به تو تو ح -

ی کارامو چک میزدی زندانیت بودم، اما حاال یه ربطی ندارن، اون موقع که کنتورِ همه

 زنِ آزادم، یه زنِ مطلقه !!

 مچ دستم رو توی دستش گرفت و به چشمام خیره شد.

 که دیگه نتونم پیدات کنم ؟خوای از دستم فرار کنی بری جایی می -

خوام برم جایی که تو راحتم بذاری، من تصمیممو گرفتم از اینجا برم، مامانم آره می -

خواد تو شهری زندگی کنم که ازش کلی و اینجا ندارم، دلم نمیکسمُرده دیگه هیچ

ها خوام برم یه جهنمی که نه فیاضی باشه نه اثری از گذشتهی مزخرف دارم، میخاطره

!! 

 دستم رو بیشتر به طرف خودش کشید.
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برای نگاه کردن به چشماش باید سرم رو باالتر می گرفتم، چون قد و هیکلش ازم 

 خیلی بلندتر بود.

 طلب به چشمام نگاه میکرد، نگاهی که میگفت :به صورتش خیره شدم جاه

 "ای نداری بری پرنسسممتو به جز منو بغلم جای دیگه "

 کردم.های قوی و قدرتمندِ قلبش رو زیر دستم حس میکوبش ش وحرارت سینه

 ش و دروغ چرا این چسبندگی رو دوست داشتم.چسبیده بودم به سینه

رو بوسیده بودیم. اوف ای که توی عروسی نهال و یونس همدیگهمنو برد به اون خاطره

 طعمِ اون بوسه و لبهاش...

 زد :سرش رو کمی جلو کشید و خیلی بم و آروم پچ 

و بهت اجازه نمیدم طبق میل خودت رفتار کنی و از اینجا بری. نمیذارم آرامشم -

برداری ببری با خودت جهنمی که نتونم بهش دسترسی داشته باشم تو همینجا 

 مونی، کنارِ من ...می

تر لبهام رو م رو باال گرفت تا راحتسرش رو خم کرد توی صورتم و با دستش چونه

چشماش به تنهایی میتونستن احساساتم رو تحت فرمان بگیرن و وای شکار کنه. فقط 

 به لبهاش...

 و اگه نمونم ؟ -

 متری صورتم ثابت موند و همون جا ایستاد.م صورتش توی سانتیبا جمله

 نگاهش مثل یه شکارچی بود که تیرش به خطا رفته، زهرآلود و بهم خیره شد.

 ای زدم.با موفقیت تک خنده
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 به خودت مطمئنی که فکر میکنی منو از کارام پشیمون میکنی !تو خیلی  -

 نفس داغش به صورتم خورد. چشمام از حرارتی که بهم میداد خمار شدن.

 فکر میکنی نمیتونم ؟ -

های همدان برام کار من انقالیمو گرفتم فیاض، انتقالی که نه، توی یکی از درمونگاه -

 پیدا شده که میخوام برم اونجا.

تر فشرد. جالبه که از دردش داشتم لذت میبردم. من فیاض رو با و محکمفکم ر

 رفتارهای خشنش میشناسم و اینجوری خودشو توی دلم جا کرده.

 م رو نوازش داد و گفت :با انگشت شستش چونه

تو باورم نداری که میخوای ازم فرارکنی. چه جوری بهت ثابت کنم تغییر کردم تا  -

 نی؟دوباره بهم اعتماد ک

 داری از من میپرسی چیکار کنی که دلمو بدست بیاری ؟ -

 کنار لبم خشن غرید :

آره دقیقا میخوام یه کاری کنم که دلِ کوفتیتو بدست بیارم. اصال بذار از اینجا شروع  -

 کنیم.

م افتاد و با اون دستی که مچم رو گرفته بود کشیدم به طرف دستش که از روی چونه

شو روی بلند شد. چقدر امیدوار بودم یکبار دیگه طعم لبهاش و بوسه ها آه از نهادممبل

 لبهام مزه میکنم.
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تو بشین واسه خودت یه فیلم بذار، رقص بذار، آهنگ یا هر چی که دوست داری، منم  -

میخوام خودمو تو آشپزخونه سرگرم کنم. میخوام برات شام درست کنم. یه شام دونفره 

 و رمانتیک.

و با حیرت زل زدم بهش که برای راست جلوه دادن حرفاش کت  چشمام تنگ شدن

ها ،اصال بهش توجهی نداشتم که کجا اسپورتش رو درآورد و انداخت روی یکی از مبل

 افتاده و فقط نگاهم به فیاض بود.

 هاش رو به باال تا زد و گفت :آستین

حرف بزنی تا سرگرم و حاضر کنم. میتونی با منم بشین. تو استراحت کن تا من شام -

 بشم. چون به شنیدن صدات نیاز دارم.

 تو زده به سرت فیاض ،حالت خوبه؟ -

ی عمیق و خودش رو جلو کشید و با گرفتن دو طرف صورتم توی حیرتِ من بوسه

 به پیشونیم زد و گفت : عاشقانه

مم م که شخصیتش واسه خودخیلی خوبم مایا. خیلی. اصال وقتی پیشتم یه آدم دیگه -

اومد، خب میخوام بهت نشون بدم وقتی جالبه. مگه نه تو همیشه ازغرورِ بیجام بدت می

 تو که کنارم باشی غروری در کار نیست.

 فیاض بهتره بری. من فکر کنم... -

هیش. بشین. یا اول برو لباساتو عوض کن تا من شام و حاضر کنم. امشب یه شب  -

 خاص و رمانتیک داریم پرنسسم.

 م زد و رهام کرد.ای به گونهبوسهدوباره 
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آروم هلم داد به سمت اتاقم. من هنوز گیج و شوکه بودم ولی جالبه که بطور خودکار 

 داشتم ازش پیروی میکردم و دیگه مخالفتی نداشتم.

ای هام رو عوض کردم. یه بلیز سورمهای لباسرفتم توی اتاق و با چه حال شیداگونه

 پاهام از زیرش پیدا بود. که تقریبا بخشی از ساقپوشیدم همراه با یه دامن 

وسواس عجیبی هم داشتم که منو نگه داشته بود جلوی آینه و مکثم رو توی اتاق 

 بیشتر کرد.

شون کردم و یه طرفه بافتمشون موهای مرتبم رو باز کردم و دوباره با وسواس شونه

 ی چپم.روی شونه

با این ظاهر و مدل مویی که زدم خیلی صورت و ابروهام اصالح نکرده بودن ولی 

 اومدم.دخترونه و بکر بنظر می

ای که تنها برای جسم بکار برده نمیشه، از نظر من بکر بودن به قلب آدم بکر، واژه

 تشبیه میشه، جایی که آیا کسی تونسته اونو برای خودش تسخیر کنه یا نه ؟

اسش نسبت به خودم مطمئن در واقع فیاض اونو تسخیر کرده بود ولی چون از احس

 نبودم این واژه رو بکار بردم.

م دیگه مثل روزهای قبل سرد نیست، دلگیر کردم خونهاز اتاق بیرون رفتم. حس می

نیست، دیوارها نیش ندارن، روح سرگردونی توی خونه نمیچرخه تا به ریشم بخنده، به 

صی گرفته بود که طرز عجیبی امشب این خونه برای من صفا و آرامش و گرمای خا

 میتونستم نفس تازه بکشم و لبخند بزنم.

ست و تا کمر داخل یخچالم ی اینا بخاطر وجود مردیه که توی آشپزخونهمطمئنم همه

 فرو رفته.
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توی این خونه یه مرد هست که تنهاییِ امشب صاحب خونه رو پر میکنه، برای همینه 

 م بوی آرامش گرفته.که خونه

 ؟ دنبال چی میگردی -

 هنوز سرش توی یخچال بود که جواب داد :

 یه مشت خرت و پرت که بتونم یه چیزی سر هم کنم بخوریم. -

 اصال بلدی غذا درست کنی؟ -

ست اگه شوهرِ به این خوبی رو از دست بدی. من میتونم خیلی کارها آره و احمقانه -

 برات انجام بدم.

 بدون غرور؟ -

 روی در بود که محکم گفت :در یخچال رو بست ولی دستش هنوز 

 برای تو بدون غرور. -

 تر رفت و به پاهام خیره شد.نگاهش به بافت موهام و بعد لباسم و پایین

 چشماش شوررو برق گرفتن و لبخند ریزی زد.

 خب؟ دوست داری کمکم کنی تا با هم انجامش بدیم؟ -

یا بهتره بگم کنارش اومد کمکش کنم ناخواسته اومده بودم توی آشپزخونه و بدم نمی

 باشم.

ها رو درون ظرفی ها و ذرت و هویجرفتم کنارش ایستادم .سعی داشت کلم بروکلی

 بریزه و اونارو برای پختن روی اجاق گاز بذاره.
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 چیکار باید بکنم ؟ -

نفسگیر و تنگ نگاهم کرد و به آنی حجم زیادی خون توی تنم و صورتم دوید. نگاه 

 هم که گفت :هردومون ثابت شدن توی 

 میتونی ساالد درست کنی. منم یه غذای مکزیکی برات درست میکنم. -

 : لبخند زدم

 هوم. خیلی خوبه ! بلدی ؟ -

کردم یه چیزهایی هم یاد آره. تو این دوسال بخاطر درمانم دائم به اینور اونور سفر می -

 گرفتم .

ا چه حد برای درمانش چیز زیادی در این مورد نپرسیدم ولی کنجکاو بودم بدونم ت

 پیش رفته ؟ به حرف منم گوش داده و پیش دکتری که بهش گفته بودم رفته یا نه ؟

رفتم و با درست کردن ساالد خودم رو مشغول کردم و اونم مشغول درست کردن شامِ 

 مکزیکی شد.

 ی فریز درآورد. نفهمیدم اصال چی میخواد درست کنه.مقداری گوشت هم از قفسه

 ندش بزنن.اَح. گ -

 م سوالی نگاهش کردم که گفت :برگشتم و از روی شونه

 شراب، آبجو ،چیزی نداری؟ -

 چی ؟ -

 میخوام بریزم تو غذا. سسش با اینا بیشتر مزه میده. -
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 ابروهام رو باال دادم و با تعجب گفتم :

 نه من از این چیزها ندارم. ولی اگه به غذا میزدی من لب نمیزدم. -

ن توی چشماش دوید و در حالیکه داشت مواد توی ماهیتابه رو هم دیدم که شیطو

 میزد گفت :

 چرا ؟ میترسی مستت کنم بعد مجبور بشی باهام بخوابی ؟ -

نه. انگار بیخود داره به خودش زحمت میده. این همون فیاض بیشعوره سابقه که 

 های هیزی توی آستینش داشت.ی خدا از این حرفها و جوابهمیشه

 نگاهم رو که روی خودش دید جذاب خندید و گفت : خیرگی

ی شوخی میکنم. ساالدتو درست کن. خودت میدونی وقتی پیشتم شبیه یه پسربچه -

 حشری میشم که واسه اولین بار معشوقه گرفته.

 مثال جالبی بود و مخفیانه لبخند زدم.

م، شایدم باید اگه بخوام با خودم رو راست باشم از بودن کنارش حس خیلی خوبی داشت

به خودم اعتراف کنم از تنهایی زندگی کردن بیزارم، فقط یه همدم مثل اون میتونه 

 م پاک کنه.گردوخاک تنهاییم رو از درو دیوار خونه

سکوت مرموزی بینمون طنین انداخت و فقط صدای قرچ قرچ سبزیجات توی دستِ من 

بخشی که از پخت سبزیجات و هم زدن محتوای ماهیتابه به گوش میرسید و بوی لذت 

 و گوشت به مشامم میخورد.

 الزم نیست با دور شدنِ خودت امتحانم کنی، فکر کنم تا االن بهت نشون داده باشم... -
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سر هر دومون همزمان به طرف هم برگشتن، من با شوک و اون با هیجانی که چشماش 

 ش رو کامل کرد :تر از همیشه نشون میداد ،جملهرو شوریده

 من خیلی عاشقتم مایا. -

قلبم سخت کوبید. این دومین باریه که این کلمه رو از زبونش میشنوم. یه بار توی 

 اعترافاتش غیرمستقیم بهم گفت و االن ،واضح و بدون اغراق.

اینو زمانی فهمیدم که تو رستوران به آراز پریدی و گفتی کنار خودم امنیت داری و  -

 ح میدی.ای ترجیاونو به هر چیز دیگه

 لب زیریم رو توی دهنم فرو بردم. خون توی عروقم با شدت بیشتری جریان گرفت.

ولی تو بهم ثابت نکردی که چقدر برات اهمیت دارم ؟ اصال عشق واسه تو چه معنی  -

 داره فیاض ؟

 واسه تو چه معنی داره ؟ -

 من ؟ -

؟ تو چرا مخفیش آره تو. حداقل من االن اعتراف کردم که چقدر عاشقتم، تو چی  -

میکنی ؟ میخوای بخاطر امتحانِ من ورش داری ببریش با خودت یه شهر دیگه تا از 

 فشار و دلتنگی خفه بشی ؟ 

حرفی نزدم. چه خوب دستم براش رو شده. من نمیتونم چیزی از اون پنهون کنم چون 

 به روونی آب خوردن میمونم براش.

 ادامه داد :
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رفتم مایا، دوسال پیش، همون روزی که طالقت دادم، راهی که میخوای بری و من  -

فکر کردم اگه ازت دور باشم همه چی خوب پیش میره، نمیگم بد بود، بزرگ و 

دوستاش خیلی بهم کمک کردن تا درمان بشم، از جلسات فوق تخصصی بگیر تا هزار 

 دستگاه و طب سوزنی و دنگ و فنگ دیگه. ولی هیچی واسه من مایا نبود.

لو اومد. حتی با وجود قاشق چوبی توی دستش و پیش بندی که به خودش قدمی ج

 تر هم شده.تر و جذاببسته بود اصال از جذابیتش کم نشد، بنظرم حتی سکسی

بنظر میاد، یه مرد که خیلیا آرزو دارن حداقل یه شب  اون یه مرد جاافتاده و قوی

بقول خودش حاضر نیست وا کنارش باشن و آرزوی خودش زنیه که مقابلش ایستاده و 

 وار عاشقشه.بده و بگه چقدر سخت و دیوونه

 قبل از اینکه قدم بعدی رو برداره و قلب منو بیشتر از این به هیجان بندازه گفتم :

 غذا. -

 آهی کشید و با ناامیدی برگشت و قاشق رو توی ماهیتابه چرخوند و گفت :

تا من یه آدم عادی بشم، ولی هربار  بزرگ میگفت اونا خیلی به درمانم کمک میکنن -

که برمیگشتم خونه به خودم میگفتم کو ، من که تغییری ندیدم، چرا وقتی تو عمارت 

 پیش مایا بودم احساس بهتری داشتم ؟

 دوباره نگاهم کرد و اینبار با لبخند و شور بیشتری گفت :

یم امید و عشق بدی. ، االنم فقط خودت میتونی به منو زندگدرمانم خودت بودی مایا -

اینکه تصمیم گرفتی اینجوری امتحانم کنی، اوکی، ولی بهت قول میدم اگه اینجوری 

 ی واقعی میشم.پیش بره من بجای درمان یه دیوونه

 من میخوام با دکترت حرف بزنم. -
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 با بزرگ ؟ -

 ی درمانت کنارت بوده.نمیدونم همون که لحظه به لحظه -

 خت و ناچار گفت :ای بهم اندانگاه خیره

اوکی. ولی قبلش بهم اعتراف کن چقدر دوسم داری ! این قراره بعدش خیلی چیزهارو  -

 بینمون عوض کنه.

 اول باید حرفای دکترتو بشنوم. -

. اون در حالیکه گوشی رو کنار ای گرفتباز نگاهم کرد، نگاهم کرد و در نتیجه شماره

ی فرد پشت خط رو بشنوه من داشتم با دید گوشش نگه داشته بود و منتظر بود تا صدا

های پرزدار و ی بار پیرهنش مشخص بود و ساعد دستش که از زیر دو دکمهزدنِ سینه

 کردم.دارش هیزی میرگ

...  الو بزرگ ... سالم ... میتونی حرف بزنی ؟ با من نه ... مایا میخواد باهات حرف بزنه -

 من گوشی رو میدم به خودش. فعال...نمیدونم ولی هر چه الزمه بهش بگو. 

گوشی رو مقابلم گرفت. به طرفش رفتم تا از دستش بگیرم که دستش رو عقب کشید و 

 خیره به چشمام گفت :

 به تمام حرفاش گوش بده. قراره خیلی چیزها بشنوی. -

 قلبم به تندی تپش گرفت و گوشی رو ازش گرفتم.

دکترش حرف زدم و با هر حرفش دهنم به وقفه با رفتم توی اتاق و نیم ساعت بی

 ی یه غار وا میشد.اندازه
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باور نکردنی بود. چیزهایی که میشنیدم شاید به ظاهر حرف بودن ولی این اتفاقات برای 

 فیاض رخ داده بودن.

 موقعی که به پایانِ تماس رسیدیم دکتر گفت :

کر خیلیم خوبه، ولی بقول ببین مایا خانوم من نمیگم اون االن حالش بده، نه ،خداروش -

های دیگه اعمال نمیشه، خودش تا زمانی خوبه که کنار تو باشه، این در خصوص آدم

فیاض واسه افراد مهم زندگیش چهارچوب قرارداده و تنها اونا شامل امنیتش میشن. تو، 

 ش. حاال هر تصمیمی میخوای بگیری با خودته.شاهدخت، خواهرش و خواهرزاده

 شد نفس بریده و مستاصل وسط اتاق ایستادم.تماس که قطع 

 حرفاش توی ذهنم بازتاب میشدن.

ی خلوت زیر مشت و لگد رو توی کوچهچندماه پش زیردستاش برادر زن یونس"

گرفتن، فکر میکنی کی ازشون خواسته ؟ اصال میدونی بخاطر چی اینکارو کردن ؟ فقط 

و کتک زده تا دندوناش خورد شدن، نمیدونم طرفِ تو هیزی میکرده، این به کنار، یه ز

 اصال برو از خودش بپرس چرا، حتما دلیلشو بهت میگه.

 کردم.چیزی به ذهنم نمیرسید و فقط درمونده به مقابلم نگاه می

 میدونم چیا شنیدی. -

با تعجب برگشتم و به فیاض نگاه کردم که دستاش رو چلیپا زده و به قاب در تکیه داده 

 بود.

 ه کتک زدی دلیلش چی بود ؟اون زنی ک -
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ی سکس بذارم سر از کارامو شرکتم در وکیل یکی از رقبام بود، میخواست با نقشه -

بیاره، منم یه مشت خوابوندم تو فکش تا واسه هر کاری از تنش مایه نذاره. ترمیم 

 دوندوناشم خرج زیادی برام نداشت.

 با تعجب چشمام گشاد شدن که گفت :

 م دست بزنه.اون حق نداشت به -

 منظورش چیه ؟

 بهت دست زد ؟ -

 سرش رو تکون داد.

 شو کرد، ولی موفق نشد.سعی -

 ابروهام که یکه خورده باال رفتن ادامه داد :

 فقط تو میتونی اینکارو بکنی. فقط تو مایا. من فقط متعلق به توام. -

 ای فیاض، تو هنوز مریضی.تو یه دیوونه -

 : چشم بست و با عصبانیت گفت

 نیستم. بهت گفتم حالم خیلی خوبه. -

 داد زدم :

 و له کنن ؟پس چرا گفتی بزنن داداش نهال -

 ی لبش با چندشی باال رفت.گوشه
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...ی. چشم و چالشو درآوردم تا به ناموسم چپ نگاه نکنه. نه اینو ،هر ی کونهه. پسره -

 کی که بهت نظر بد بندازه شکمشو پاره میکنم.

بودم که نمیدونستم چی باید بگم، تنها یه چیز که باید بزودی انجامش اونقدر هنگ 

 میدادم.

 حاال با این چیزهایی که شنیدی نظرت در مورد رابطمون چیه ؟ -

با سکوت و گیج و مبهوت نگاهش میکردم که جلو اومد. جلو اومد و نزدیکم ایستاد و 

 دستام رو بین دستاش گرفت و گفت :

دم هیچوقت اذیتت نکنم مایا. اصال بیا امتحانم کن، هوم ؟ بیا یه من بهت اطمینان می -

چند وقت کنار هم زندگی کنیم اگه رفتار زشتی ازم دیدی هر تصمیمی بگیری قول 

 شرف میدم بهش عمل کنم.

 .خوبه -

 خوبه چی ؟ خوبه که بری باهاش زندگی کنی ؟ داری بهش میگی تصمیمت اینه ؟

و به  "خوبه"شاید هم هضمش نکرده که من از چه نظر گفتم انگار حرفم رو باور نکرد، 

این زودی باهاش موافقت کردم، اما میدونم متوجه شد گیجه گیجم و نمیدونم باید 

 چیکار کنم.

پشت دستام رو نوازش داد، نرم و ملموس و نگاهش با حرارت زیادی به صورتم خیره 

 بود.

 د :سرش رو جلو آورد و کنار صورتم به آرومی پچ ز

 میخوای در موردش بیشتر فکر کنی ؟ -
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 سرم رو با موافقت تکون دادم.

 م فعال در حال فروپاشیه، باید خوب فکر کنم.آره این خیلی بهتره. جمجمه

 یه ماه زمان میخوام. سراغمم نیا ، بهم زنگ نزن تا بفهمم باید چیکار کنم. -

 نفسش رو توی صورتم بیرون داد.

 و باید باهام موافقت میکرد. ای نداشت ی دیگهچاره

 این یعنی االن برم ؟ تا چند دقیقه دیگه شاممون آماده میشه. -

اون میخواست بیشتر کنارم وقت بگذرونه و من مطمئن نبودم بتونم حضورش رو تاب 

زده بودم که تنهایی همیشگیم رو به بودنِ بیارم. چون از حرفای دکتر به قدری شگفت

 فیاض ترجیح میدادم.

 ستم رو کشید و راه افتاد به سمت بیرون.د

..شعر زیاد میگه. اگه غیر این بود بهم بیا عزیزم. به حرفای بزرگ فکر نکن. اون ک -

 نمیگفت باید با اون ج...ده میخوابیدم.

 چی ؟ بهت گفت باید باهاش میخوابیدی ؟ - 

 خندید و گفت :

ست. از زنا پسش زدم. احمقانه پیشنهاد چندشی بود. اون فکر میکنه من بخاطر نفرتم -

گشادِ قدیم دوباره رو سرم بره. من فقط میتونم  انقدر سست عنصر نیستم که بذارم کاله

 عاشق یه زن باشم. با یه نفر بخوابم و همون یه نفرم تا آخر عمر...

 ای بهم انداخت.یهو ایستاد و نگاه مرموزامه
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 ام تند و سریع دم و بازدم میشدن.هکوبید و نفسمحابا میبخاطر حرفاش قلبم بی

م رو نوازش داد. دستش باال اومد و توی صورتم نشست و با انگشت شستش گونه

حرکتی نکردم. مسخ شده فقط بهش خیره بودم و نگاه اون هر لحظه رنگ و حس 

ای میگرفت. خدا لعنتت کنه بزرگ که بهش نگی با یه زن دیگه بخوابه. هر چند از دیگه

 م اینکارو نمیکنه ولی ته دلم یه جوری شد.فیاض مطمئن

 چرا منو با تو امتحان نمیکنن تا بفهمن چقدر حالم خوبه ! -

 نبض و شور و ضربان قلبم با تمام قوا توی تنم قدعلم کرد.

ی سوت و کور و منه زده به سرش داره بهم پیشنهاد میده باهاش بخوابم ! این خونه

 درآورده !!رو دیده دُم  عاشق و احمق

اگه اون بطور کامل درمان نشده باشه و من برگردم پیشش و باهاش زندگی کنم ممکنه 

 بازم رفتارهای خشنش توی رابطمون تکرار بشن ؟

هاش روی تنم میموندن و زخم ناشی از دندوناش همون که هربار رد کبودی چنگال

 هام !!روی گردنم و سینه

ه و نمیدونم اون چی میگه و من به چی فکر میکنم هوف ... االن اصال مغزم کار نمیکن

 فقط نیاز دارم یه مدت طوالنی ازش دور باشم.

خودم رو عقب کشیدم. دستش از روی صورتم پایین افتاد. توی این لحظه یه احترام 

احترامی کنم اما مجبور بودم از خودم خاصی براش قائل بودم و نمیخواستم بهش بی

 دورش کنم که گفتم :

 ن... میخوام تنها باشم فیاض. میشه همین االن بری ؟م -
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 م برونمش.جاخورد ولی انگار انتظارش رو داشت که هر آن از خودمو خونه

 ای زد و با نفس سختی که بیرون داد لب زد :لبخند خسته و افسرده

 چَشم. همین االن میرم. -

ی ز کاشتن بوسهش فشارم داد و بعد ابه تنش و سینه کشیدم توی بغلش و محکم

عمیقی روی موهام ،آروم آروم عقب رفت تا با برداشتن کتش راه خروج رو در پیش 

 بگیره.

 

 

 

*** 

باالخره خودم رو از چنگ کارها خالص کردم و منتظر بودم غضنفری رو یه جایی گیر 

 بیارم که بتونم راحت باهاش حرف بزنم.

م در آوردم و خواستم برم توی هارو از دستوقتی دیدمش رفت به سمت اتاقش دستکش

سرویس که بعد از شستن دستام برم پیشش ولی یهو همون خانمی که قبال با پسرش 

 یه سگ پا شکسته رو آورده بودن اینجا وارد کلینیک شد.

 با دیدن سگِ آشنای توی بغلش لبخندی زدم و گفتم :

 حال خانمِ کوچولو چطوره ؟ ببینمش، بهتر شده. -

 نزدیکم شد.

 سالم خانم دکتر. ما بازم اومدیم. -
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 سالم خوش اومدین. -

 سویارو آوردم واسه معاینه ببینیم وضعیت پاهاش بهتر شده که آتلشونو باز کنیم. -

 ای جان. پس اسمشو گذاشتی سویا خانم ! -

 خندید و گفت :

 بعله. سونیا خانمِ من. -

 پسرت همراهت نیست ! -

آقایِ بامعرفت و خوش قلبی که برای  یه بار دیگه م سوالی نبود ولی دوست داشتمجمله

 کرد رو ببینم.وضعیت سونیا نگرانی می

پسرم میره مدرسه. قرار بود ما با هم سونیارو بیاریم ولی خودم زودتر آوردمش که اگه  -

 گچ پاهاش باز شد سویرایزش کنیم.

 سگ رو از دستش گرفتم و اول روی ترازو گذاشتمش.

 ایستاد تا حرکاتش رو کنترل کنه.خانم هم کنارم 

هاش هم بهتر شده باشه، دیگه وزنش بهتر از قبل شده بود و احتمال میدادم شکستگی

های مهربون اونقدر و امیدوارم کنار این آدم های تنش نبودها و کبودیخبری از زخم

رحمیِ همنوع منو فراموش کنه و یادش بره چه بالیی به بهش خوش بگذره که بی

 رش آوردن.س

 ی سویا باهاش حرف زدم :در حال معاینه

 برای کمپتون چیکار کردین، راه افتاد ؟ -
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و پیدا کردیم، یه جای بزرگ براشون در نظر گرفیم همونطور که شما آره. جاش -

 گفتین اگه بتونیم تعداد زیادی از این خوشگالرو اونجا نگهداری کنیم عالی میشه.

 بتونم حتما میام اونجارو ببینم. این خیلی خوبه. هر وقت -

 ممنون که کمکمون کردین خانم دکتر. شما لطف بزرگی به ما داشتین. -

ی مامان که ی سابقمون و خونهلبخندی زدم. همین چند روز پیش بعد از فروش خونه

توی روستا بود نصف پول رو به حسابش واریز کردم تا بتونه برای این کوچولوها یه کار 

ی امکانات هر ی غذا و بقیهه انجام بده و یه کمپ بزرگتر بسازن و برای تهیهخیربینان

ماه بخشی از حقوقم رو در اختیارشون بذارم تا یه کمک جزیی براشون باشه. باقیمونده 

های پول خونه رو هم به سازمان حمایت از کودکان شیرخوار دادم. من عاشق بچه

م هر کمکی از دستم بر بیاد ازشون نیکه زندهکوچیک و حیووناتم و قسم خوردم تا زما

 دریغ نکنم.

ای جمع کردنِ های زیادی کردیم، در مورد کمپ و کارایی که قصد داشت برصحبت

ست و ای کاش خدا این بیشتر این حیوونات بامزه انجام بدن ، این زن یه فرشته

بکشن و دنیا پر از ای کرد تا زمین و طبیعت نفس تازههارو روی زمین بیشتر میفرشته

 مهربونی و صلح و صفا باشه.

 ای از فیاض افتادم که در خصوص کارم گفت :یاد جمله

 "و دوست داشته باشه معلومه قلب مهربونی دارهکسی که حیوونات"

وضعیت سویا خیلی بهتر شده بود. گچ و آتل پاهاش رو باز کردم و کمی پاهاش رو 

 حالت خشکی خارج بشن.هاش از حرکت دادم تا رباط و مفصل
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. ولی خیلی مراقب پاهاش باشید. وقتی گچش گرفتیم استخونش خداروشکر خوبه -

ها و پرش خورده خورد شده بود، االن خوب شده اما هنوزم به مراقبت نیاز داره، دویدن

 و شیطونیاش باید کنترل شده باشن.

 گلوی سونیارو نوازش داد و به روش لبخندی زد و گفت :

خودم مراقبشم خانم دکتر. باید به هم کمک کنیم تا قوت پاهاش مثل قبل بشه. من  -

 مگه نه کوچولوی من ؟

. به همدیگه معلومه زیادی بهش رسیده که سونیا انقدر خوب به درمان جواب داده

ش رو به دست صاحب جدید و مهربونش خیلی انس گرفته بودن و سونیا با ناز پوزه

 وس کرد. چقدرم تمیز و گوگولی شده بود.کشید و خودش رو براش ل

 بقیه کارهارو سپردم به زعفرانی کار خودم که تموم شد رفتم به طرف اتاق غضنفری.

 ش وارد اتاق شدم.یه تقه به در زدم و با گفتن بفرماییدِ خسته

 باز لم داده بود روی صندلی و داشت دولوپی نسکافه و کیک میخورد.

 ش تعارف زد :پشت بخار متصاعد شده لیوانش رو باال گرفت و از

 بفرما. -

نوش جان. زیاد وقتتو نمیگیرم در مورد درمونگاهی که برام کار پیدا کردی، دیروز بهم  -

 زنگ زدن و گفتن باید از شنبه اونجا باشم.

 ابروهاش به سرعت جا خالی دادن و پریدن باال.

 عه پس چرا نگفتی ؟ -

 چیکار کنم.من خودمم هموز گیجم نمیدونم  -
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ی اول بود چون دوباره به خوردنش ادامه داد و هوم تعحبش از این موضوع همون ثانیه

 گفت.

ای ندارم اینا چرا اینقدر عجله دارن، بهم گفتن شنبه باید اونجا باشم، من که خونه -

 ؟،برم همدان کجا اسکان کنم

 میتونی بری هتل. -

 هر روز کرور کرور پول هتل بدم !! -

 واسه فرار کردن از شوهر سابقت شاید مجبور باشی. -

 حاال من بودم که با تعجب زل زدم بهش.

 العملم خیره بودن.در حالیکه لیوان جلوی لبهاش بود، چشمای تیزش به منو عکس

 پرسید :

 چرا نگفتی اون شوهرت سابقته ؟ -

 فیاض اومده اینجا ؟ -

 از کجا پیدا کرده ؟و پس فکر کردی اون اطالعاتِ توپ و مامان -

 خب چرا بهش گفتی ؟ -

ش طوری خودتو نشون دادی انگار یه تو چرا نگفتی شوهرته ؟ شبی که رفتیم خونه -

جای جدید پا گذاشتی ! فیاضِ بلوچی، تاجر بزرگ فرش ،کسی که حمایت کننده 

ی مستضعفینه، کسی که از خَیِری و پولداری شهرتش همه جا بیست سی تا خیریه

ه بعد تو به من نگفتی اون شوهرته، یه جوری هم ازش فرار میکنی انگار گیرِ یه پیچید

 ی زنجیری افتادی !!!دیوونه
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نزدیک بود از حیرت جیغ بکشم. بقولِ خودش این اطالعاتِ توپ و مامان رو از کجا 

 درآورده ؟

 اون ادامه داد :

طالقتون یه چیز پیش  البته نمیتونم با این چیزا قضاوتتون کنم ولی مطمئنم مشکل -

 پاافتاده و بیخود بوده. چون هم تورو میشناسم هم...

 تو اینارو از کجا میدونی ؟ -

 ش رو کمی باال داد.شونه

 در موردش تحقیق کردم. -

انقدر برات مهم بود که بری زیر و بمشو دربیاری ببینی کجا دست خیر زده کجا  -

 دستِ شر ؟

 یز گذاشت و محکم گفت :لیوانش رو با صدای بلندی روی م

مهم بود بفهمم چرا هویت شوهرِ سابقتو از اطرافیانت پنهون  مهم بود مایا. خیلی برام -

کردی ؟ مگه بیچاره چه مشکلی داشته که الاقلی به منی که هر روز باهمیم و دوستای 

 هم حساب میشیم چیری نگفتی ؟

 ت بگم.،دلیلی نداش زندکی شخصی هر کسی به خودش ربط داره -

 . فقط بگو چرا داری ازش فرار میکنی ؟. بهترین جواب اینهآره. عالیه -

 اینم به خودم ربط داره. -
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دستش رو محکم روی میز زد و بلند شد و جلوی میز ایستاد. طوری ایستاده و به میز 

ش برجسته و ستبر شده تکیه داده بود که بخاطر گذاشتن دستاش دو طرف میز، سینه

 بود.

هنش رو همیشه زیر کمربند شلوارش مخفی میکرد و با اینکه سنش حدودا چهل رو پیر

 رد کرده بود اما خیلی خوشتیپ و خوش استایل بنظر میرسید.

خیلی دلم میخواد کمکت کنم مایا، ولی اون لعنتی اومد اینجا وقتی فهمید کار  -

ری زیاد نکنم تا انتقالیتو من انجام دادم خیلی شیک و مجلسی تهدیدم کرده گوه خو

 کالهمون نره تو هم.

 ش رو زیرورو کردماون مکث کرد و من با بهت جمله

 متوجهی چی میگم؟ -

پس این آسمون ریسمون بافتن بخاطر اینه که فیاض تهدیدش کرده و اونم قرار نیست 

 از این به بعد کمکم کنه.

یه تشر زانوهاش منو باش روی همکاری چه کسی حساب باز میکنم ! هه...کسی که با 

 میلرزه و شلوارش رو خیس میکنه !

اگه میخوای بری اونجا کار کنی میل با خودته با توجه به اینکه تو االن شرایطشو  -

و دارم که تا هر زمانی که خودت نداری. اگرم منصرف بشی که چه بهتر، من این سعادت

 بخوای همکاریمو باهات ادامه بدم.

. تصمیم گرفتم از فیاض دورباشم و هر طور شده اینکار رو نیشخندی زدم.این غیرممکنه

 میکنم.
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های هر کسی با دیدنِ ظاهر فیاض قضاوت رو به عهده میگیره ولی اونی که از شب

ها و آزارهای جنسی و جسمیش سردرآورده ها و تحقیرها و شکنجهخاموش و کابوس

 منم، من، من!

. من دلیل این نارو نوزِ بیخودیه زنارو اون مرد خوبیه مایا، خیلی هم دوسِت داره -

زدنِ آدمی که میدونی نمیفهمم، اما یه روزی میرسه که میفهمید خیلی دیر شده، پس

 جونش به تو بنده اشتباهِ محضه.

بله میدونم و من برای همین دارم فرار میکنم و تا مطمئن نشم هیوالی درون فیاض 

 مُرده به زندگیش برنمیگردم.

تو گذشته داشتین میتونید درموردش حرف بزنین، خیلی از مشکالت با اگه مشکلی  -

 حرف زدن حل میشن. باهاش یه قرار...

 .مشکل ما با حرف زدن حل نمیشه -

 ش به هم گره زد و مشتاقانه گفت :دستاش رو جلوی سینه

 .خب مشکل چیه؟ خیلی دوست دارم بفهمم -

ه بود اوج کنجکاوی و فضولیش رو بهم ی گوش دادن ایستاداینجوری که کامال آماده

 نشون میداد یه قدم به عقب رفتم و برای چزوندنش گفتم :

شاید فیاض براش مهم نباشه ولی من خوشم نمیاد مشکالت شخصیمونو پیش  -

دیگرون جار بزنم. بابت کاری که برام ردیف کردی مرسی ولی ببخشید که اینو میگم 

 خیلی بزدلی.

 ی آخرش رو شنیدم که گفت :رون رفتم اما جملهدر رو باز کردم و بی
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 ی زندگی جای بخشش وجود داره. میتونی ببخشیش.هنوزم دیر نشده، هر لحظه -

ها از کلینیک در اتاقش رو به ضرب کوبیدم و بدون خداحافظی با هیچکدوم از بچه

برای گفت اینجا مکانی هست که دوباره برمیگردم و بیرون زدم. یه حسی از درونم می

 همیشه کارم رو ادامه میدم، پس چراغ خاموش رفتنم چیزی رو تغییر نمیده.

تصمیم گرفتم مدت بیشتری از فیاض دور باشم، نمیدونم  من توی همین یکی دو هفته

این توی حالش و حالِ خودم و تصمیم قطعیم برای ادامه دادن زندگیم با اون موثر 

 شتری ازش دور باشم.هست یا نه، فقط میدونم میخوام زمان بی

از اون هیوالیی که حاال تبدیل شده به آدم جدیدِ خیر و بزرگواری که انگار تازه دارم 

 میشناسمش.

ی زندگیش ثبت شده باشن ولی برای من جدید و ها قبال توی کارنامهشاید این خوبی

های ست و اون لحظه چه افتخاری زیر پوستم دوید وقتی غضنفری از حمایتتازه

 ش حرف میزد.انمردانهجو

 آخ فیاض، فیاض تو واقعا کی هستی !!

 

 

 

 

 

**** 

 یک ماهی میشد که به همدان رفتم و توی درمانگاه جدید مشغول به کار شدم.
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برخالف تصورم، هیج خبری از فیاض نبود ،حتی وقتی بی خبر اومدم به این شهر و 

بازم زنگ نزد تا چیزی دلیل کارم رو بهش نگفتم که سعی دارم ازش فاصله بگیرم 

 .بپرسه

های من خسته و درمونده شده که بیخیالم انگار اونم از این کشمکش و دوری گرفتن

 شد و دیگه سراغی ازم نگرفت.

برای خودم هزار تا فکر و خیال بافتم، اینکه نکنه بره سراغ یه زن دیگه و با کس 

 ای ازدواج کنه ؟دیگه

 کنه چی؟گیری فراموشم اگه با این فاصله

 اگه به غرورش برخورده باشه و دیگه نخواد ببینتم یا سراغم نیاد ؟

 ترک میشدم.هزار فکر و خیال مسموم که با هرکدومش زهره

انگار تازه از خواب زمستونی بیدار شدم و به خودم اومدم که ممکنه فیاض رو از دست 

به ذهنم خطور بدم و جالب اینجا بود که طی ماهای گذشته هیچوقت همچین فکری 

 نمیکرد.

 تونستم برای زندگی کردن یه سوئیت کوچیک اجازه کنم.

داره ولی اینطور که معلوم نیست سرنوشت قراره برای چه مدت منو توی این شهر نگه

ی این شهری بودم که هر بار هواش رو استشمام پیدا بود حاالحاالها مهمونِ غریبه

 کرد.م میگرفت و بیچارهودم نشات میکردم چیزی شبیه دلتنگی از اعماق وجمی

های همیشگیم تنها زندگی کردنم جسارتم رو باال برده بود و دیگه باکی از تنهایی

هام همچنان سرجای خودشون ثابت بودن و به موقعش قدعلم نداشتم اما دلتنگی

 کردن.می
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گینشون رو با های سنوقتی از درمانگاه برگشتم خونه یه سری خرید انجام دادم و نایلون

 خودم از توی پارکینگ به آسانسور حمل کردم و باال رفتم.

ی جدید واحدهای این ساختمون تقریبا خالی بودن ولی چند شب پیش یه همسایه

 اومد و واحد کناری منو اجاره گرفت.

به حدی خسته بودم که به خودم زحمت ندادم از توی چشمی نگاه کنم ببینم کیه یا 

 ن !د نفرهشون چنخانواده

تا به االن هم سروصدایی ازش نشنیدم ، شاید یه دانشجو باشه و فقط شبها برای خواب 

به سوییتش میاد و شاید هم برای موقت اینجاست و داره یه سری کارهاش رو اینجا 

 ی کم جمعیت و ساکت و آروم باشن.سروسامون میده و شاید هم یه خانواده

دگی خودشونو میکنن ، منم زندگی خودمو و برام مهم بهرحال برام مهم نبود. اونا زن

 نیست کی اطرافم زندگی میکنه.

ای مشامم رو وسایل رو با خودم از توی آسانسور بیرون آوردم که بوی عطر ویرون کننده

 پر کرد.

 ها همونجا ایستادم و نفس عمیقی کشیدم.مثل احمق

م عاشقِ بوی عطرش بودم که با یه زمانی این بویِ فیاض بود و علیرغم نفرتمون از ه

 تنش ترکیب میشد.

ی جدیدم زیادی ولخرجه های عمیقم با اشتیاق بیشتری بو کشیدم ، انگار همسایهبا دم

که همچین عطر گرون قیمتی به خودش میزنه، شایدم از این عطرهای ارزون قیمت 

وی این دخمه باشه که بوی ترکیبیش مشابه ادکلن فیاض باشه، آدم پولدار که نمیاد ت

 سوییت اجاره بگیره !
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. ولی هنوز چشم و دلم سیر نشده بود و میخواستم اون بو در رو باز کردم و رفتم داخل

 م رو پر کنه.تمام فضای خونه

شام خوردم، ظرفهام رو توی ماشین گذاشتم، برای خودم تنقالت و چایی برداشتم و لم 

 اولین بار با فیاض دیده بودم رو پلی کردم.دادم روی کاناپه جلوی تلویزیون و فیلمی که 

همون که دختره اسیر یه باند مافیا میشه و قرار بود توی قمار به رقیبش سپرده بشه 

 ولی آخر سر بخاطر اون دختر، چه دعوایی توی کلوب راه انداخت.

ای که دختره هاش، حتی عشقبازیاشون، حتی لحظهمحو تماشاس شدم. تک تک صحنه

همه و همه یادآور زندگی من با فیاض بودن  "دوسِت دارم"پسره اعتراف کرد  با گریه به

 ی اون شب رو برام زنده کرد.و خاطره

انگار خودم بودم و اونم فیاضه که منو محکم توی حصار آغوشش گرفته و سرو صورت و 

 بارون میکنه. لبهام رو بوسه

هام رو با زبون خیس کردم لبهاشون که با شعف و ولع روی هم چفت شدن حریصانه لب

 و لبهای فیاض رو روی لبهام تصور کردم. اونجوری که قبال میبوسید نه.

مثل اونشب، شبی که توی عروسی نهال و یونس منو بوسید، اون بوسه چی داشت که 

هنوزم فراموشم نمیشه ؟ چرا قبلنا که لبهام رو میبوسید همچین احساسی رو تجربه 

 نکردم ؟

 زی از اون خلسه بیرون پریدم و لعنتی فرستادم.یهو با صدهی چی

کردم که خروس های یکی شدنمون رو تداعی میداشتم کم کم داغ میشدم و صحنه

 م رو به صدا درآورد.محلی زنگ خونهبی
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این وقت شب برام عجیب بود و طی این یک ماهی که اینجا مستاجر بودم این اولین 

 در اومده. م به صداباریه که میبینم زنگ خونه

 فیلم رو استوپ کردم و ظرف پفک رو کنار گذاشتم و رفتم به سمت در.

 یه تاپ خال خالیه سفید صورتی تنم بود با یه شلوارک مشکی اسپورت.

از توی چشمی نگاه کردم ، کسی پشت در نبود، میترسیدم در رو باز کنم ولی بخودم 

گفتم اینجا امنه، توی این مدت که اتفاقی نیفتاده، فوقش اگه مشکلی باشه یه جیغ 

م یه آدم ویلچری باشه یا شاید یه ناتوان م میاد بیرون، اصال شاید همسایهمیزنم همسایه

 د ولی بعد به خودم گفتم پس چطوری زنگ در رو زده ؟که نمیتونه تا پشت در بیا

 میخواستم باز نکنم و بگذرم، چند دقیقه هم دل دل کردم.

اشتباهه که با وجود تنها بودنم این کار احمقانه رو انجام بدم ولی خب احساسی بر من 

ی غلبه کرد که در رو باز کنم و وقتی نگاه کردم کسی بیرون از خونه نبود، در خونه

هم بسته بود، با تعجب و شاید اینکه حین فیلم دیدن اشتباهی صدای زنگ رو  همسایه

ی قرمز قلبی شکل افتاد و کلی زرق شنیدم خواستم در رو ببندم که چشمم به یه جعبه

 م قرار داشت.و برق ازش آویزون بود که پشت در خونه

 ردن.ترس، یکه خوردگی و اضطراب و هزار احساس گزنده بهم هجوم آو

م کامال مرموز و ش میگرفتم و در رو میبستم ولی قرارداشتنش جلوی خونهباید نادیده

 مشکوک بنظر میرسید.

 زل زدم. ی همسایهاختیار به خونهبی

بسته بود، به خودم گفتم این جعبه اینجا چی میخواد ؟ کی اونو گذاشته اینجا ؟ ممکنه 

 م اینو برای من گذاشته ؟صاحب خونه
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 رو همونجا باز کردم تا اول به دقت موشکافیش کنم.جعبه 

چند تا شکالت توش بود و یه عروسک خرسی کوچولو و یه شاخه گل قرمز و چند تیکه 

لوازم آرایشی برند، الک و رژ، رژگونه و یه کرم پودر و یه ادکلن شیک و زنونه، همراه با 

 یه ساعت برند و زیبا.

 به کف سرم چسبیدن.هام بقدری گشاد شدن که چشمام پلک

 این هدیه مال کیه ؟ 

 توش یه کارت بود که نوشته شده بود :

میشه خواهش کنم اینارو شما نگه دارین برای خودتون ؟ امشب شب ولنتاینه، خیلی "

دوست داشتم امشب کنار عشقم باشم و در حالیکه داریم با هم یه فیلم عاشقونه و 

معرفت ترکم کرد، دیگه کنم، اما اون بیرمانتیک نگاه میکنیم اینجوری خوشحالش 

کادوهاش هم بدردم نمیخورن پس اگه میشه برشون دارید تا هیچوقت چشمم بهشون 

 "ممنون "نیفته

وا ! بخدا ملت رد دادن. خب به من چه که امشب شب عشاق و چه کوفتیه .اینارو چرا 

 داده به من ؟

ویل بدم که انگار دستی جلوم رو بلند شدم و توی یه اقدام سریع خواستم ببرم بهش تح

 گرفت.

عجزش و ناراحتیش رو توی کلماتش حس کردم، شاید از کارش منظوری نداشته و 

 بودنِ این کادوها آزارش میدن و نمیخواد امشب کنارش باشن.

 حتما حالش خوب نیست، نگهشون دار ممکنه فردا دوباره بیاد سراغشون.
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 ای میگیرن.ت عجوالنهها توی دلخوری و عصبانیت تصمیماآدم

کردم تا ای رنگِ سوییتش نگاه میم ایستاده بودم و به در قهوههمونطور جلوی در خونه

 باالخره پشیمون شدم و داخل رفتم و در رو بستم.

م بیرون میاد و ببینه من جعبه رو زمان زیادی توی چشمی خیره بودم که بینم همسایه

ی واحدهای خونه ساکت و ون خونه هم مثل بقیهبرداشتم یا نه، ولی نیومد و گویا ا

 م گذاشته.خالیه و انگار یه روحِ نامرئی این جعبه رو جلوی در خونه

 از این تصور پشتم لرزید و سریع از در فاصله گرفتم.

تا یک ساعتِ بعد با دل پر خون و دلتنگم همینطور زل زده بودم به کادوی ناشناسی که 

 وست داشتم توی همچین شبی از عشقِ خودم کادو بگیرم.مالِ من نبود ولی چقدر د

 فیاض تا حاال به من کادویی چیزی داده بود ؟

مون رو هم فکر کردم اما چیزی یادم نیومد. آخرین باری که بهم گل داد عکس دونفره

 .ش دلم رو بدست بیارهبرام فرستاده بود تا با تداعی خاطره

ی خودمو فیاض مونده برام، ها چیزی که از رابطهبلند شدم و به طرف اتاقم رفتم. تن

 انگیزمونه.ی خاطرههمین عکس دونفره

 عکس جلوی میز توالتم بود. قابش گرفته بودم تا همیشه جلوی روم باشه.

 ای با قدرت از چشمام چکید.نگاهش کردم و اشک دیگه

 م چسبوندم و با بغض نالیدم :عکس رو به سینه

برم از دلتنگیت خفه میشم. دارم خفه میشم فیاض. فکر نمیکردم تو راست گفتی اگه  -

 انقدر سخت باشه.
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ی خیلی بزرگ برام بیاری، یه شاخ اومدی پیشم، انتظار ندارم یه هدیهکاش یهویی می

 گل، یه چیز خیلی کوچیک بهم بدی و بگی :

 "امروز، روز عشاقه عزیزم ، تو هم که عشق منی این هدیه رو برای تو گرفتم"

م حتی به تماستم یا اصال بهم زنگ بزن. من توی همین حال و روز مفلوک و درمونده

 قانعم. چطوری مایاتو فراموش کردی فیاض ؟

 یعنی بخاطر دور شدنم سزاوار اینم که تو فراموشم کنی ؟ 

عکس رو با خودم بیرون بردم و روی کاناپه نشستم. تازه که فهمیدم امروز چه روزیه 

اش تنگ شده و چقدر دوست داشتم همین امشب کنارم باشه و مثل اون چقدر دلم بر

های عاشقانه به هم کارتی که نوشته شده بود، با هم فیلم میدیدم، حرف میزدیم، حرف

میگفتیم و اون منو میبوسید، آخ بوسه، بوسه، مثل این فیلمی که داشتم تنهایی 

مون ال افتادم و دلم برای خاطرهکردم و فکر کنم بخاطر اونه که به این حتماشاش می

تنگ شده. نفهمیدم کِی بغض کردم و اشکم پایین افتاد و اونقدر درشت و داغ و 

 م پایین چکید.م رسید و از روی چونهسوزناک بود که سریع به چونه

 کرد.انگار قلبم داشت از درون با صدای بلندی گریه می

ی دیگه بارون شون میداد تا چند ثانیههای آروم ولی می در پی میزد که نرعد و برق

 ن.طوالنی در راهه. خوشبحال اونایی که االن توی آغوش همدیگه

اومدم االن منم توی بغل فیاض اگه به پیشنهادش جواب مثبت میدادم و باهاش راه می

کردم. اصال چرا اومدم اینجا ؟ برای چی بودم، تنها نبودم و تنهاییمو با گریه سپری نمی

ای جا گذاشتم و ی خودمو، خاطراتم رو توی شهر دیگهیاض فرار کردم ؟ چرا خونهاز ف
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مه به اینجا پناه آوردم ؟ اومدم که بقول فیاض هر لحظه از دردِ عشقش که توی سینه

 خفه بشم و زار بزنم ؟

نمیدونم ولی میدونم میخواستم با این کار محبوبیت و ارزش خودم رو بسنجم ، اینکه 

فیاض مهمم و آیا تا اینجا هم دنبالم میاد یا نه که با گذشت این یک ماه  چقدر برای

فهمیدم برحسب عادت و شاید هم دیدارهای مکررمون بوده که سماجت داشت برگردم 

ای نداشتیم بودن یا نبودنمم فرقی براش باهاش و حاال که ازش دور شدم و دیدار دوباره

 نداشته.

 گفتم : هام بیشتر چکیدن و با بغضاشک

اومدی دنبالم. اینبار قول میدم برگردم پیشت، چون منم بریدم لعنتی. کاش دوباره می -

 دیگه نمیتونم این دوری رو تاب بیارم.

های مورد عالقه فیاض که ی فیلم رو پلی کردم و به تماشاش نشستم، به سکانسادامه

 .هوا بغضم شکست و پق زدم زیر گریهرسید بی

 این فیلم و تنهایی امشب دارن دمار از روزگارم در میارن ؟ چرا این جعبه ،

هق هق کردم وقاب عکسمون رو چسبوندم به لبهام و مثل تمام مواقع دلتنگی صورت 

 فیاض رو بوسیدم و زمزمه کردم :

امشب شبِ عشاقه، من هیچوقت همچین شبی رو تجربه نکردم. شوهر داشتم، عشق  -

ای نگرفتم. چرا زن بودنم برات اینقدر ای نشنیدم، هدیهنهدارم اما تا بحال تبریک عاشقا

هام رو پرداخت نکردی ؟ اون ها و مهربونیارزش بوده که بهای هیچ کدوم از فداکاریبی

ت که با یه دوری جا از کشکی کشکی ازدواج کردنمون ، اینم از شخمی بودن عالقه

 زدی و عقب کشیدی.
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قب جلو کردم و فکرم رفت پیش خودم و فیاض. ها رو شاید بیست بار عاون سکانس

 ای که هم خوب بود ،هم بد.رابطه

 .هایی هم داشتی که یه تفاوترابطه

زخم زبون زدن توش بود، نیش زدن داشت، حقیر شدن داشت، کارهای کثیف داشت، 

ی آرامش میرسیدیم، تنها شدن داشت ولی با این گاز گرفتن داشت و اگه طی مرحله

شد تا آغوش دوسشون داشتم و همیشه دلم به انتظار تاریک شدنِ هوا سر میوجود من 

 م باز بشه و در آغوشم بگیره.گرم مردَم به رویِ تنِ خسته

دوباره به جعبه نگاه کردم. چیزهایی که توی کارت نوشته شده بود منو یاد رفتار خودم 

ی درونم زنده انداختن، اینکه یهویی پا شدم اومدم توی شهری که هیچ احساس

 ی اون هدایارو باز کردم و دوباره بهشون زل زدم.نمیکرد.دلم گرفت دونه به دونه

 های خوشمزه، ساعت و لوازم آریشی و ادکلنِ خوشبو.شکالت

به هیچکدوم دست نزدم ، چون مال من نبودن و میخواستم فردا صبح قبل رفتنم به 

جعبه رو دمِ در گذاشته بهش تحویل  ی همسایه و اگه اون ایندرمونگاه برم در خونه

 بدم.

فقط ادکلن رو بو کشیدم. چقدر بوش به مشامم آشناست. یادم اومد ادکلنی که توی 

 ی فیاض روی میز توالتم بود این بو رو داشت.خونه

 حرکت موند.ای پرت شدم و دستم توی هوا ثابت و بییهو به عالم دیگه

 اینا نمیتونن اتفاقی باشه مگه نه ؟

ها، شبِ ولنتاین، فیلم نگاه کردن، ادکلنی که توی عمارت برام بخدا نمیتونن. این هدیه

 خریده بود، بوی ادکلن خودش.
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 ای کشیدم. آی قلبم.دست روی قلبم گذاشتم و از حلِ این معما جیغ خفه

ها نمیتونه تا فردا سربسته بمونه و یهو قلبم شروع کرد به پمپاژ کردن. راز این هدیه

 فیاض اینو میدونست.

ای توی ی من گذاشته قصد و نیت دیگههیچی اتفاقی نیست. کسی که اینارو در خونه

 ! سرش بوده

 رویی منو اجاره بگیره و باهام همسایه بشه !کسی که بیخودی اینجا نیومده واحد روبه

 دلم هری فرو ریخت و نبضش تا زیر شکمم جریان گرفت.

 سرعت و هیجان توی تنم جریان گرفت.  از خوشی زیاد خون با تمام

 چی باعث شده احساساتم به یکباره توی تنم قیام کنن ؟!

 "فیاض بخاطرت تا اینجا اومده"صدای بلندی بهم گفت 

م جلو کشیدم و با ذوق و نیشِ باز به تارهاشون دست لبخند زدم و موهام رو روی سینه

 کشیدم و برای خودم خیال بافی کردم.

 کردم بیخیالم شده، یا فراموشم کرده ؟یچطور فکر م

ست، فیاض دوسِت داره اگه نداشت تا اینجا مایا ببین، حق با غضنفریه، حق با همه

ای رو مثل قلبِ اون تسخیر کنی و اومد، تو نمیتونی قلبِ هیچ مرد دیگهدنبالت نمی

 اعتراف کردم :

 هیچکسم مثل اون نمیتونه قلب منو تسخیر کنه. -
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م دوباره به صدا در اومد. شوکه به در نگاه کردم ولی توی کسری از ثانیه زنگ خونه

هیجان وصف ناپذیری به تنم تزریق شد که نفهمیدم چطور از روی کاناپه پایین پریدم. 

 ی مبل تعادل خودم رو حفظ کردم.سکندری خوردم و با گرفتن دسته

 لی بیشتر از این دید زده.هام. مهم نیست، مهم نیست اونی که پشت دره منو خیلباس

 زنگ بعدی. قلبم لرزید و خندیدم.

هات رو کمتر کنی و بذاری امشب به خدایا سوپرایز قشنگیه البته اگه صدای رعد و برق

 عشاق خوش بگذره.

بدون اینکه توی چشمی نگاه کنم با چند نفس طوالنی در رو باز کردم و با چیزی که 

 جلوی روم دیدم جیغ بلندی کشیدم.

سبدگل بزرگی جلوی صورتش رو گرفته بود و چون یهویی با این صحنه مواجه شدم 

 جیغ کشیدم.

 از جیغ من اون آدم هول کرد و چیزی از دستش افتاد و صدای شکستنش بلند شد.

 من اونقدر هول بودم که نفهمیدم کِی در رو بستم و اون از پشت در غر زد  :

 شاشیدم تو این سوپرایز. مایا ؟  -

 یی. صدای فیاضه.هی

 باز کن مایا. -

 طاقت به در زد.بی

 مایا عزیزم باز کن. -
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سریع در رو باز کردم و وقتی صورت جذابش رو دیدم یهو از خود بیخود شدم و پریدم 

 توی بغلش.

 فیاض. -

سفت و محکم در برم گرفت. سبد گل پایین افتاده بود و یه بوی ترش و خاصی هم به 

 مشامم میخورد.

 نیست، مهم خودشه که اومده و منو بغل کرده.مهم 

 آروم زیر گوشم گفت :

 میدونی چقدر دندون رو جیگر گذاشتم تا درِ این خونه رو تخته نکنم ؟ -

 از خوشی و شور و اشتیاق زدم زیر گریه. نالید :

 اوه مایا. بازم اومدم اشکاتو نشونم بدی. -

 هق هقی کردم.

 فکر کردم دیگه نمیای. -

 فتم اگه بری دیوونه میشم، نگفتم ؟بهت گ -

 ولی خودم دیوونه شدم. -

 خندید. انگار شور و شیدایی صدام حسابی تحت تاثیرش قرار داد که گفت :

 خب. پس یه کاری کردم تا اون قلب کوچولوت منو احضار کنه. -

تر بغلش کردم. انگار سهمم رو از وجودش میخواستم. همون آغوشی که سفت و محکم

 ی پیش عاجزانه دلتنگش بودم و بهش دسترسی نداشتم.دقیقه تا چند
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حاال برای من بود، دوباره به میون بازوهاش فرو رفته بودم و داشتم تنش رو لمس 

 کردم. بوی خواستنی تن و ادکلنش رو.می

هارو برای من خریده، میخواست منو سوپرایز کنه و برگشتنش رو بهم نشون اون هدیه

 .بده

 دلم ولوله انداخت.چیزی توی 

 "گشت. پس لطفا تمومش کن مایا.تو برای اون اون مهمی، اگه نبودی بخاطرت برنمی"

 از توی آغوشش کمی عقب رفتم. نگاهش با اخم همراه شد و مشکوکانه بهم زل زد.

 شاید فکر میکرد بازم ناسازگار شدم.

میخواستم ازش فاصله جون و یکه خورده از روی تنم پایین افتادن. ولی من ندستاش بی

ها سخت به آغوشش بگیرم حداقل امشبی که شب عشاقه و با وجود صدای رعدوبرق

 نیاز دارم.

 با تردید گفت :

 نمیخوای پیشت باشم ؟ -

 من دارم فیلم میینم .همونی که یه شب با هم دیدیمش،میخوام با هم... -

 یهو پرید بغلم کرد و محکم فشارم داد.

 و محکم فشارم داد.یهو پرید بغلم کرد 

 آاااااخ مایا. -
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بعد از اینکه حسابی به سر و صورتم بوسه زد ،دستم رو محکم میون دستش 

ای افتاد که شکسته بود، بنظر میرسید نوشیدنی آورده که گرفت،چشمم به شیشه

 امشب کنار هم خوش بگذرونیم.

 ی ریزی کرد و گفت :مضنونانه که نگاهش کردم خنده

 ورده خوش بگذرونیم.میخواستم یخ -

 تو میدونی من از این آت آشغاال نمیخورم. -

 یه بار خوردی پیشم. بازم بهت میدادم. -

 ای زد و سبد گل رو برداشت.چشمک شرورانه

 ها برات خریدم اما گذاشتم اول با اونا شوکه بشی بعد.اینارو هم همراه با هدیه -

 پس راند دوم داشتی. -

 فکر نمیکردم بترسونتت.خیلی ترسویی.آره جز نقشه بود.  -

 مشت آرومی توی بازوش زدم.

 این چه وضع سوپرایز کردنه، نزدیک بود خودمو خیس کنم بیشعور. -

زده بلند زد زیر خنده و من با هیجان و شوری که به تنم افتاده بود مسخ و شگفت

اومد. ته یوشلوار تیره جذاب و خاص به چشمم منگاهش میکردم. چقدر میون این کت

 ترش کرده بود.ریشش هم که به قدر کافی جذاب

 با هزاران عشق تقدیم به تو بانو. -
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سبد گل رو که ازش گرفتم سرم رو میونشون بردم و بو کشیدم. بوی عشق میدادن. 

 بوی فیاض رو.

 ها قطع شدن.لبخند زدم و همون لحظه رعد و برقی زد و یهو برق

 با خنده گفتم :

 ش یمنی امشبه.اینم از خو -

نمیتونستم توی تاریکی ببینمش ولی صداش با گیرایی و جذابی همیشگیش به گوشم 

 رسید.

 اوهوم. چه شبی بشه امشب. صبر کن در خونه رو ببندم بیام. -

ش اومد. صداش انعکاس شد توی دستم رها شد و بالفاصله صدای کوبیدن در خونه

 ار باال پرید.اختیم بیهامون و شونهپاگرد ساکتِ خونه

 فیاض ؟ -

 اومدم عشقم. -

قلبم سخت کوبید و متوجه شدم چیزی از توی لباسش درآورد و وقتی روشن شد 

 فهمیدم گوشیشه.

 ش رو روشن کرد و گفت :چراغ قوه

 تو خونه شمع داری ؟ -

 نمیدونم. باید بگردم. -

 ها کمتر.صدای بارون بلند شد و شدت رعد و برق
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 زیرپوستی گفت :با یه شیطنت خاص و 

 .خدا هم میدونه باید چیکار کنه که امشب خوب بچسبه به پوست و استخون عشاق -

. دستم رو به سمتش دراز کردم و ساعدش رو گرفتم. کت م گرفتناخودآگاه خنده

خوش دوخت و شیکش انگار از ابریشم بود. آزادانه لمسش میکردم و از این نزدیکی 

 حد و حصر دلم قنج رفت.بی

م زد انگار ای که به گونهتاریکی بهترین بخش امشب بود، چرا که توی اون حال بوسه

 ای بکوبه :ردی گذاشت توی قلبم که با هیجان سرسختانه

 واسه دیدنِ یه همچین شبی جونمم میدادم مایا. -

 هارو زیرو رو کردم.رفتیم داخل. من برای پیدا کردن شمع تمام کابینت

کرد تا نوری برای دیدن ی گوشیش دست های منو دنبال میقوهفیاض هم با چراغ 

 داشته باشم.

هام به شماره افتادن وکلمات رو برای گفتن اونقدر دستپاچه و هیجان زده بودم که نفس

 قیچی میکردم.

 یعنی مطمئن نیستم دارم. نیست -

 تاست.ش نسبت بهم خیلی کوهاش به پشت گردنم میخوردن و نشون میداد فاصلهنفس

 ت بره ؟فکر اینجارو نکرده بودی یه روزی برق خونه -

 نه آخه ... خب هیچوقت اینجا برق نرفته که درس عبرت بشه برام. -

 .خندید



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1164 
 

 کاش همه چی مثل شمع واست درس عبرت بشن. -

 نفسم رو با گرمای شدیدی به بیرون فوت کردم.

 بهم چسبید. قلبم توی حس کردم از پشت بیشتر بهم نزدیک شد و کمی بعد کامال

باال خشک و  م نشست که توی کابینتم میرقصید. دستش روی دست دراز شدهسینه

 ثابت مونده بود.

 آروم و با حرارت تندی کنار گوشم پچ زد :

 ما که خیلیم به شمع نیاز نداریم. -

 سرم رو کمی به عقب پیچیدم.

 گر گرفتم و دم و بازدمم با صدا خارج شد.

ها و پوستم رو تر به گردنم حس کردم و مورمور خوشایندی رگیلی نزدیکنفسش رو خ

 قلقلک داد.

 میشه مگه نه ؟ شبمون بدون شمع هم عاشقونه -

اختیار سرم رو باال از حرارتی که به تنم داده بود اغفال شدم و چشمام رو بستم و بی

رقی از هیجان و شور ش که به پوست گردنم خورد انگار کل تنم رو بپایین کردم. بوسه

ای بعد با گرفتن بازوم منو ای خارج شد و لحظهگرفت که نفسم با صدای کنترل نشده

 برگردوند و کوبیده شدم به کانتر.

 دار بود.ش تند و شدتی سینهحرکت قفسه

ی ش گذاشتم و کراواتش رو باز کردم. انگار مهر تایید ادامهی سینهدستام رو روی قفسه

 بهش دادم که سریع گوشیش رو کنارم روی کانتر گذاشت.کارهاش رو 
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 ش اشاعه میشد میتونستم صورتش رو ببینم و اونم منو.با نوری که از چراغ قوه

چشماش میدرخشیدن و مطمئن بودم ستاره های چشمای منم حتی با وجود این نورِ 

 اندک دارن به فیاض چشمک میزنن.

 دو طرف صورتم رو با دستاش گرفت.

ای که به آبِ بوسیدنش جونم به لبم رسید و دیگه تحمل نداشتم. مثل تشنه برای

 هاست برای گرفتن این بوسه جون به سر شدم.حیات نیاز داره، مدت

سرش رو جلو آورد و نگاهش رفت به دستام که کراواتش رو باز کردم و کنار موبایلش 

 پچ پچ کرد:انداختم. لبخند داغی زد و کنار لبم با هیجان و شوریدگی 

 من واسه لمس کردنت نیازی به نور و چلچراغ ندارم. -

 صدام لرزید.

 فیاض ؟ -

 جان ؟ جانم ؟ -

وار قلبِ پر تب و تابم کوبید. یادم نمیاد هیچوقت در جوابم وار گفت و من لیلیمجنون

 بهم جان و جانم بگه.

اعماق دلم گفتم انقدر شگفت زده و مبهوت شدم که یادم رفت چی میخواستم بگم و از 

: 

 تا حاال بهم نگفته بودی جانم. این اولین باریه که ازت میشنوم. -

 اما جونمو همیشه پیشکشت کردم. -
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 از کِی ؟ -

مو م شدی ، همون موقع که عمارت جهنمیهمون موقع که سوگولیه خودمو خونه -

 تبدیل کردی به بهشت و گلستون.

ی ستبرش رو لغزیدن و سینهش میسینه عطشم بیشتر شد و دستام با چه شوری روی

 کردم.لمس می

 دلم میخواست بارها و بارها از زبونش بشنوم که در جوابم میگه.

 فَ...فیاض ؟ -

 جانم مایا ؟جانم عشقم ؟ -

 مَ... منو ببوس. -

با تمام وجود و شور و اشتیاقی که ازش انتظار داشتم لب به لبم چسبوند و با هر نفسش 

ترم کرد و با خیسیش تمام وجودم رو به وجد آورد، با هر حرکتش شیفتهروی لبم دلم 

 خیس و تپنده شد.

باورم نمیشد طی این مدت و به اسم فرار از فیاض و زندگیش من انقدری عاشقش بشم 

 که برای دریافت این بوسه به التماس بیفتم !!

مادرم بوده،  چه چیزی به روزم رفته ؟ چی باعث شده بفهمم کسی که در گذشته با

کسی که مادرم لمسش کرده، کسی که بخاطر شکست نفس و غرورش ، غرورِ منو 

جریحه دار کرده تونسته به این باور و اعتقاد برسونتم که همیشه همه چیز یه جا ثابت 

ها همیشه در حال پوست عوض کردنن و گاهی این باعث شکوفایی و بهتر نمیمونه، آدم

 شه و گاهی هم باعث خراب شدنِ ذاتشون.شدن حاالت و رفتارشون می
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برای فیاض و من این پوست انداختن تازه و جدیدمون کرد. انگار تازه با هم آشنا شدیم، 

تازه به عالئق هم دچار شدیم. دل دادیم، بوسه دادیم، عشق دادیم و اونارو از طرف 

 مقابلمون دریافت کردیم.

 ها خودمون رو ساختیم.گذشتهمنو فیاض به دور از اشتباه و معصیتِ 

هارو جبران کنیم. سعی کردیم چشم بسته عمل نکنیم. همدیگه رو سعی کردیم گذشته

 بهتر بشناسیم و دل بدیم برای این لحظه.

اونچه که بین ما جریان داشت مثل دریافت پاداشیه که بعد از بردباری سربازها بعد از 

 جنگ بهشون تعلق میگیره.

 این همه صبر و سختی و بردباری و انتقام از هم، عشق بود.پاداش ما بعد از 

ها و ی گذشتهی مادرم مردی شد که عاشقمه و پاداشِ اون بواسطهپاداشِ من بواسطه

های مادرم، من شدم و از این من و تو یه مایِ عاشق بوجود اومده که توی شر و آسیب

 این شبِ زیبا هر دوکنار هم بودیم.

بونم و وقتی که با عطش و نیاز لبها و زبونم رو داغ می کرد انگار بازی زبونش روی ز

 داشت عضو به عضو تنم رو میبوسید.

اونکه بدونم توی چه حالی قرار دارم یه دستم رو پشت گردنش و غرق هیجان شدم و بی

 کردم.ش رو لمس میموهاش و گوشش میکشیدم و با اون دستم سینه

م سرش رو فاصله داد و با دستش که کنار صورتم بود با آهی که توی دهنش بیرون داد

ی گوشم رو لمس کرد. پیشونیش به پیشونیم گره خورد و هر دو نفس گردن و الله

 نفس میزدیم. 

 آروم گفت :
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 ی نامهربونیا جبران کنی باشه ؟باید همه -

 هام اشاره کنم.نمیخواستم زخم زبون بزنم و به تردیدها و ترس

 گرفتم و گفتم :مچ دستش رو 

 بیا. -

همون لحظه رعد و برق بلندی زد و جاخورده جیغ تقریبا بلندی کشیدم و به آغوش 

 ش انداخت.فیاض پناه بردم، اونم محکم بغلم کرد و سرم رو روی سینه

 بیا اینجا جیغ جیغوی من، پرسنسِ شیطونم. -

سخره به سمت بغلش های مدلیل و با بهانهمن عمدا اینکارو کردم و دلم میخواد بی

 شیرجه بزنم.

های قلبم بخاطر چلوندنِ تنم توی بغلش بهترین حسی بود که اونموقع داشتم. تپش

ترس نبود، من از رعدوبرق نمیترسم، توی تنهایی با این صداها انس گرفته بودم، 

هیجانم اونقدرباال بود که دلم میخواست ناز کنم و مثل تمام دخترهایی که میخوان 

دوست پسر یا عشق و شوهرشون رو ببینن منو توی آغوشش بگیره و به خودش واکنش 

فشارم بده تا اطمینان پیدا کنم کسی هست که بیشتر از خودم نگرانمه و حمایتم 

 میکنه.

 وقتی من کنارتم از هیچی نترس باشه عزیزم ؟ -

 .نمیترسم -

 مایا. بغلم همیشه جای خودته -

 اونجوری جیغ زدم.فهمید دردم چیه و به قصد چی 
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 خب معلومه همیشه مالِ منه.

 ها هم اومدن.توی بغلش بودم که برق

ش فاصله دادم و به چشمای های گل انداخته سرم رو از روی سینهبا خوشحالی و گونه

 .براقش نگاه کردم

 حاال میتونیم بریم کنار هم فیلم ببینیم. -

ای وش نشسته بودم فیاض لحظهای که من از قبل روقتی برگشتیم به طرف کاناپه

 نگاهش ثابت شد روی چیزی و قاب عکس کوچیکمون رو برداشت و گفت :

 داشتی اینو نگاه میکردی ؟ -

 صادقانه جواب دادم :

 دلم برات تنگ شده بود، نیاز داشتم باهاش حرف بزنم تا سبک بشم. -

اش حریصانه و از روی حرص بود یا هرچی، ویشگونی از بازوم گرفت و از الی دندون

 عصبی غرید :

 خودم که زندم چرا با خودم حرف نمیزدی ؟ لعنت به غرورت. -

 لبخندی با ناز زدم و جای ویشگونش رو که کمی سوزش داشت مالیدم و گفتم :

 و بهتر میدونی.خودت که شرایط -

 شرایط سختی نبود، تو سختش کردی. -

خواست دیدن ی نکرد، انگار نمیهای خودش هم توجهعکس رو کنار گذاشت. به هدیه

 .ای ترجیح بدهصورتم رو به هیچ چیز دیگه
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هام از هیجان و شوقِ م گرفت و شک نداشتم گونهمقابلم ایستاد و تماشام کرد. خنده

 نگاهش گلگون و قرمز شدن.

ی لبش نشست و در حالیکه داشت پشت دستم رو با شستش لبخند شیرینی گوشه

 نوازش میداد گفت :

 های خوبی دانلود کردم، میخوای برم بیارمشون ؟فیلم -

 ش بیارتشون. سرم رو به معنای نه تکون دادم.منظورش این بود بره از توی خونه

 برات یه فیلم بهتر دارم. -

 . البته من بیشتر الیو و پخش زنده دوست دارم.عالیه -

گفتم که اینبار ی شیرینش رو هم فهمیدم و زیر لب کثافتِ بیشعوری بهش طعنه

 تر خندید.واضح

 اشاره کردم به کتش.

 نمیخوای درش بیاری ؟ -

ی من سریع دست به کار شد و کتش رو در آورد، از دستش گرفتم تا آویزونش با اشاره

 کنم که به شوخی گفت :

 اشکالی نداره پیرهن و شلوارمم در بیارم که رسما راحته راحت باشم ؟ -

 چوب لباسی.داشتم میرفتم به سمت 

 ی خودت.اگه میخوای راحت باشی پس برو خونه -

 اوه. پس اینجا تو قانون میذاری. -
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 ای زد به قبل و بعد آشناییمون.باز هم کنایه

زمانی که من توی عمارتش بودم و اون به من دستور میداد چیکار کنم و حاالیی که 

 ی منه.اون توی خونه

 وابش گفتم :ش خوشم نیومد که در جاما از جمله

کسی قانون تعیین نمیکنه، منظورم از راحتیت بود، گفتم اگه ناراحتی میتونی بری  -

 ی خودت با یه شورتک بچرخی.خونه

 ست روی کاناپه ، تلویزیون رو هم روشن کرده بود.برگشتم دیدم نشسته

 م.هوا دلم لرزید. من امشب میزبانِ یه مهمانِ عزیز و ویژهبی

ی ها یه شکالت برداشت و پا روی پا انداخت و نگاهش به صفحهتاز توی ظرف شکال

 تلویزیون خیره شد.

 چایی بیارم یا قهوه یا نسکافه ؟ -

 ای نگاهش توی صورتم ثابت موند و گفت :برگشت به سمتم و برای لحظه

 قهوه. میخوام که تا صبح بیدار بمونم. -

 چرا ؟ -

لم بازیگوش شده و دوست داره شیطونی پشت کالمم ترس نبود ولی به نظر میومد د

 کنه و بفهمه پشت کالمِ اون چی بود !

نگاهش شرور و خاص شد. سرش رو به مبل تکیه داد و چشمای خمارش رو به صورتم 

 دوخت که انگار قادر بودن تن و صورتم رو ذوب کنن.
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 تو چه جوابی دوست داری بشنوی ؟ -

 لبهام و گفتم : لبهام رو به هم چِفت کردم. نگاهش رفت به

 یه چیزی که دلمو قرص نگه داره. -

 تو تا صبح تو بغلمی. اینم جوابی که میخواستی بشنوی. -

لبخندی زدم. بند رو به آب داده بودم و دستم براش رو شده بود. اینکه من بیشتر از 

 خودش مشتاقم توی آغوشش حل بشم.

درست کردم و  و هیجان، قهوه سریع رفتم و هول هولکی ، با دست و پای لرزون از ذوق

 برگشتم پیشش.

نشستیم ، حرف میزدیم و از قبال که توی عمارت بودیم وقتی تا دیر وقت کنار هم می

 های گرم میخوردیم یه بار توی حرفاش پروند و بهم گفت :تنقالت و نوشیدنی

عاشق شب نشینیه، اما هیچوقت بهم نگفت منظورش از شب نشینی با منه یا "

 "هایی که با دوستاش دور هم جمع میشدن؟وقت

وقتی سینی رو روی میز گذاشتم کنارش نشستم. خودش رو بهم نزدیک کرد و دستش 

 هام گذاشت و در برم گرفت.رو پشت شونه

خودم رو به سمتش کشیدم و توی بغلش خزیدم. روی سرم رو بو کشید و سرم رو به 

 ش فشار داد.سینه

 خند گفت :هایی از شادی و لببا رگه

 باید این وصال رو تو گینس ثبت کنن مگه نه ؟ -
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ش که زیر تارهای خشن و زبرِ ته ریشش بود نگاه سرم رو کمی باال گرفتم و به چونه

 کردم.

 حرفی نزد و اون با لبخند ادامه داد :

 نفسمو گرفتی تا دلتو بهم بدی ولی ارزششو داشت. -

چشم دوخته بود که میدونستم منتظره هر  نگاهش به لبهام بود و طوری گرسنه بهشون

 چه زودتر شکارشون کنه.

 پلکاشو حرکت داد و به چشمام نگاه کرد و گفت :

خیلی ارزش داشت مایا. من اگه هزارسالم دنبال خوشبختی میدویدم هیچوقت به این  -

 اندازه خوشبخت نبودم که باز بتونم بگیرمت تو بغلم.

کس بودم، تنها بودم، اما شخصا آدمی ب شده بود. بیانگار کیلو کیلو قند توی دلم آ

نیستم که بخاطر پر کردن این کمبودها به هر چیزی رو بیارم و خودم رو ضعیف جلوه 

 بدم تا کسی خالء تنهاییام رو پر کنه. ولی موضوع فیاض برام فرق داشت.

ع بودم، خوبِ و بد فیاض رو چشیده بودم، باهاش زندگی کردم، از تمام رفتاراش مطل

میدونستم عصبی که باشه چه رویی از خودش نشون میده و خوشحال که باشه چه 

 روی دیگه.

ما سرد و گرمِ زندگی رو چشیده بودیم، تمام چیزهایی که به ما آموختن نمیتونیم بدون 

 هم زندگی کنیم.

ین هام و آقاجونمم میتونم ولی میدونم بدون ابدون بابام و مامانم تونستم، بدون عمه

شخص نمیتونم ادامه بدم، فیاض هم نمیتونه، چون ثابت کرد حتی این تردیدها هم اونو 

 از دنبال کردن من منصرف نمیکنن.
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ای که وسطش ی فرورفتهی گردش و نقطهلبهام رو به پوست زبرش چسبوندم و چونه

 ش نالیدم :رو پر کرده بود رو بوسیدم. چشمام روی هم افتادن و روی چونه

ی اول واسه ازدواجمون تو هزار تا شرط پیش روم گذاشتی ولی اینبار طور هدفع -

 ت میذارم.ای پا تو خونهدیگه

ها ، هزار بیابون و دریا و ها ، کوهشاید فقط منتظر همین جواب بود و حاضر بود فرسنگ

ای رو کنار بزنه تا به این لحظه برسه که از زبون من های سخت دیگهخشکی و راه

 ش بذارم.وه قراره پامو توی خونهمیشن

حسابی به خودش فشارم داد و لب روی لبم گذاشت. دوباره شدت دار و طوالنی 

 بوسیدم.

 صدای پخش فیلم اومد و فهمیدم موقعی که کنارش نشستم فیلم رو پلی کرده.

م قفل کرد و من دستم ش رو توی پنجههر دو گم شده بودیم توی بوسیدنِ هم. پنجه

 گردنش گذاشتم.رو پشت 

های صدادار و پرشتابی که وقتی بعد از زمان طوالنی سرش رو عقب کشید، با نفس

 ش رو به بازی گرفته، لب زد :ی سینهنشون میداد آدرنالین خونش باال رفته و قفسه

 هر شرطی داشته باشی نشنیده و نخونده زیرشو امضا میزنم. -

 وهام رو باال دادم و گفتم :شیطون زیر جلدم نفوذ کرد و با زیرکی ابر

نوچ. به امضاهات اعتباری نیست آقای بلوچی. به قول خودت نمیذارم کالهِ گشاد قدیم  -

 رو سرم بره. من یه بار از تو پاتک خوردم.

 اخمی کرد.
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 خب حاال که چی ؟ -

 اعتماد میخوام. -

 هر چی شرط کنی. -

 آزادی میخوام. -

 با تردید سرش رو تکون داد.چشماش رو تنگ و ریز کرد و انگار 

 اوکی ،ولی درست برام توضیح بده منظورت از آزادی چیه ؟ -

 میبینی که من مستقلم، کار میکنم و... -

 دیگه کارتو اینجا ادامه نمیدی. -

 خب این از اولین دستور و مخالفت.

ولی قرار نبود منم کارمو اینجا ادامه بدم. برمیگشتم پیش غضنفری و فوقش با یه 

کردم و به کارم توی کلینیک ادامه معذرت خواهی سروته همه چیز رو به هم وصل می

 میدادم.

 شیطون هنوز زیر جلدم بود که میخواستم کمی سربه سرش بذارم.

 شاید بخوام همینجا ادامه بدم. -

 دستش رو از میون دستم بیرون کشید و با حدیت گفت :

 اونوقت تکلیف من چی میشه ؟ -

که من تازه کارمو بدست آوردم، اگه نیاز باشه همینجا هم کارمو ادامه  تو میبینی -

 میدم. فکر کن تازه با هم آشنا شدیم و تو همین شهر زندگی میکنم.
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 تو همش یه ماهه تو این شهر اومدی خودتو شهروند اینجا حساب نکن. -

 حق آب و گِلش رو پرداخت میکنم.-

خیره بودن. کمی روم خم شد. میخواست های آبی و سرکشم افق چشماش به مردمک

دوباره ببوستم ؟ نمیدونم ، فقط چون داشتم با جدیت باهاش حرف میزدم نخواستم از 

 موضعم پایین بیام، برای همین کمی سرم رو به عقب کشیدم.

م لب پایینیم رو با انگشت شستش نوازش م نشست و همراه با چونهدستش روی چونه

 ام تنم شور و نبض گرفت.داد و سخت فشردش که تم

ی گیرم که شهروند اینجا باشی، اصال ناف اینجا باشی، ازدواج کردی باید بیای خونه -

 شوهرت.

 ما قرار نیست به همین زودی ازدواج کنیم ! -

 پس کِی ؟ وقتی قدِ خرِ خان شدم تو هم موهات مثل دندونات سفید شد؟ -

 ت واسه چیه ؟اصال عجله -

کم کم روم غالب میشه و با نگاه و نوازش دستش روی لب و چونه و حواسم بود داره 

 گردنم اغوام میکنه.

 چشمام داشتن از سِحر چشماش کم کم خمار میشدن.

 نفس نفس زدم.

 نه. ولی نمیخوام به این زودی ازدواج کنیم. شاید الزم باشه بیشتر بشناسمت. -

وری از خوشی شد که اون یکی دستش هم روی گردنم نشست و پوست گردنم مورم

 هام عبور کرد و شکمم به هم پیچید.ش مثل برق توی تمام شریانجریان الکتریسته
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ی محکمی چشمای نیمه بازم رو بستم. چون نمیتونستم کنترلشون کنم ولی اراده

 داشتن که به صورتِ جذاب و شرور فیاض و نگاه شیطانیش خیره بشن.

تر و روی تاپم حرکت میکنن و از روی پایینحواسم بود که انگشتای دستش دارن 

 م به سمت شکمم رفتن.سینه

اختیار شکمم منقبض شد و تازه متوجه شدم کمرم روی کاناپه افتاده و من دراز بی

کشیدم و فیاض هم با جذابیت همونطور نشسته و منو تماشا میکنه. برای من عجیب 

ی عمرش ی اون انگار زیباترین صحنهاراده باشم ولی برانبود که تا این حد سست و بی

ای از ناباوری ، انگار که توی خیاالتشه زمزمه کرد که با تعجب و آمیختهرو تماشا می

 کرد :

 مایا تو خیلی تو کفِ منی دختر. -

 مثل برق پریدم و چشمام تا ته باز شدن.

ن م بود که بخاطر حرکت انگشتش تند تند باال و پایینگاهش روی شکمم و سینه

. چون من واقعا توی خیاالتم میرفتن. یعنی االن بهم اهانت کرده ؟ نه واقعیت رو گفته

های طوالنی تصور کردم و خیلی دوست تر و معاشقههای فجیعهمیشه اونو با یه صحنه

 داشتم یه روزی به واقعیت بپیوندن.

 تو هم منو میخوای مایا ؟ -

 سرم روبا تایید تکون دادم.

ای برداشت کرد که قصد کرد بیاد روم ولی سریع ذهنش رو پاکسازی دیگهاون چیز 

 کردم.

 االن فقط آرامش و آغوشت رو میخوام واسه یه سری چیزها خیلی زوده فیاض.  -
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 سرش رو پایین آورد و با آرامش خاصی تایید گفت :

 آره حق با توعه. اما اینجور خوابیدنتو زیر خودم خیلی دوست دارم. -

هوا لبخندی زدم. رویاهای یه مرد همیشه ای کرد. بیپردهی تند و بیچه اشاره بیشعور

 تهش به این چیزها خالصه میشه و اونم یه مردِ جذاب و شروره.

ولی من از تموم رویاهام، بازوها و بغل گرمش رو میخواستم و یه دنیا حرف که باید تک 

اهم آشنا شدیم تا روزی که از هم آوردم. از ابتدای روزی که بتکشون رو به زبون می

 جدا شدیم و محکوم شدیم به طالق.

هاش رو به فیاض نشون بدم این حقم بود که دفتر سیاه دلم رو باز کنم و تک تک برگه

که با جوهر سیاه و کثیفش چه بالیی به روزِ دفترِ دلم برده و حاال باید خودش با 

 ز روشون پاک کنه.هارو اکنی از عشق و وفاداری اون سیاهیپاک

وقتی اومد که کنارم دراز بکشه براش فضای بیشتری باز کردم. طعم آغوشش رو دوباره 

هایی که باهاش چشیدم و بوی تنی که پر بود از خاطرات منفور و لعنتی و عاشقانه

 ساخته بودم.

ش قرار گرفتن و ادکلنش و بغلم کرد. صورتم روی گردنش و لبهام روی استخون ترقوه

 ی تنش، تیزتر به مشامم نفوذ کرد.بو

با دستاش تنم رو کامل حصار کرد و یه پاش رو هم روی پاهام انداخت و اونارو بین 

ای زد و بیشتر به پاهاش محبوس گرفت. توی گردنش لبخند زدم، فهمید و تک خنده

 خودش فشارم داد.

ن شروع کردم به سرش رو البه الی موهام فرو برد و شروع کرد به ناز دادانشون و م

 حرف زدن.
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و اتفاقی هام، از اتفاقاتی که توی عمارت افتاد، از ماجرای گذشته هام، نا امیدیاز ترس

ی ازدواجمون ، از شبی که دیدنِ من، از پیشنهاد ازدواجش، از بردنم به عمارت و نحوه

ای خوبی ههاش و از شبمنو زن کرد و انگشتاشو توی بدنِ کوچیکم فرو برد ، از رابطه

هایی که مقابلش ریختم و از خنده هایی که با صدای بلند توی که داشتیم، از اشک

هایی که ها و حرفو تحقیراش، از شوخی ش سرداده میشدن، از نیش و کنایهخونه

گاهی دل میبردن، از شب نشینیامون ،صبحونه خوردنا و میز پذیراییمون که با قهر و 

هامون برای غذاها و از عقاید هم مینشستیم، از سلیقه زور و خوشحالی و شادی کنار

اون برای معاشرتم بیرون از خونه، از باردار شدنم و ذوق و مهربونیاش ، از خریدهای 

اتاق ماهرو، از روزی که مامان اومد و اون شلم شوربارو درست کرد و تهش به سقط 

طالقمون که راهی برای پیدا  مون ختم شد و در نهایت از روزِ منزجر و شاید شیرینِبچه

 کردنِ خودِ واقعیمون شد.

ی تمام حرفام بود و نوازش روی موهام قطع نمیشد. گفتم و فیاض با سکوت شنونده

کشید و انگار متاثر میشد از وجود هیوالی درونیش که های عمیق و تلخ میگاهی نفس

 توی تاریخِ زندگیمون چه بالهایی به سرم برده.

ی گرمش به پیشونیم نشست و با روی پیرهنش رو خیس کردن. بوسه های داغماشک

 صدای شرمنده و آرومی گفت :

 حرف دلت رو بزن. هر چی باشه من سزاوارشم. -

 برای گفتنش به چشماش نگاه کردم.

 آره حرفی توی دلم بود و اونقدر روی دلم سنگینی میکنه که نمیتونم نفس بکشم

 و غمگین و نادم بهم خیره بود.م لرزید. نگاهش لرزیده چونه
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 هام رو از هم تکون دادم و گفتم :لب

 شاید فکر کنی من تک تک اون روزهارو فراموش کردم اما... -

 فهمید که میخوام چی بهش بگم. به آنی لبش رو گزید و با یاس و ناامیدی چشم بست

دنیای  من شاید زبونی بهت بگم میبخشمت ولی از ته دلم نه. خصوصا شبی که -

 دختریم رو به آتیش کشیدی.

هاش انگار قدرتشون رو از دور تنم و از زیر پلکش اشکی رو دیدم که فرو ریخت و دست

 موهام از دست دادن.

 من خیلی ازت ناراحتم فیاض.هیچوقتم نتونستم اینارو فراموش کنم. -

 با اینکه دوسَم داشتی ؟ -

ی با خودش فکر میکنه دوست به تنها چیزی که امیدش بود متوسل شد. اون چ

 داشتنی که من ازش داشتم...

 با اینکه سخت عاشقت بودم. -

بله منم اعتراف کردم که چقدر عاشقشم ولی این نمیتونه توی ناراحتیم از اون روزها 

 تاثیری داشته باشه.

هاش دونه دونه پایین میفتادن. نگاهم ناامیدتر چشم باز کرد و حاال اون بود که اشک

 ی بینیش پایین چکید.به اشکی که از روی تیغهرفت 

 ی تو از خدا نخواستم مایا.و به اندازهمن تو این دنیا هیچی -

 میدونم. -
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 هربار که اذیتت کردم خودم متالشی شدم. -

 نه اینو نمیدونستم.

 و پیش کشیدم بهت حس داشتم.از همون اول که اومدم شرط ازدواج -

 جرقه زد ولی اون سریع مهر باطلی روش زد و گفت  :یک آن حرف مامانم توی سرم 

خودتو، درونتو، مهربونیاتو فداکاریاتو دوست داشتم، اینکه حاضر نبودی بخاطر نجات  -

و به جون خریدی تا مامانت از راهای دیگه دلمو بدست بیاری و اون همه خفت و خواری

 ی سنگینِ مامانتو از سر رد کنی.مخصمه

 شمم چکید و نگاهش پایین رفت و روی گردنم ثابت موند.ای از چاشک دیگه

 کردم.من فقط بخاطر یه چیز اذیتت می -

 به چشمام نگاه کرد و ادامه داد.

 و بیادم میوردی و یه جورایی مایه عذابم بودی.ت. چون پریوشبخاطر قیافه -

 از همون اولِ آشنایی دوسَم داشتی ؟ -

های بیشتری از چشماش ریزش بست و اشکسرش رو به طرفین تکون داد و چشم 

 کردن.

 م رفت و فهمیدم مثل خون نزدیکی بهم.وقتی اسمت تو شناسنامه -

 دوسَم داشتی بعد با عذاب دادن من به آرامش میرسیدی ؟ -

من هیچوقت به آرامش نرسیدم. فقط زمانیایی که حواسمو پرت میکردی، چشماتو  -

 میزدی.نمیبستی یا با صدات تو گوشم حرف 
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ی چشمام رو درد گرفت، نمیتونستم تنم رو عقب بکشم چون کمرم از سوزِ اشک کاسه

به پشتی کاناپه خوره بود. کمی سرم رو عقب دادم تا بهتر ببینمش. ناباورانه به چشمای 

 نادمش زل زدم و گفتم :

ونم تو بهم تجاوز کردی ! اگه، اگه دوسم داشتی، چطوری دلت اومد اینکارو بکنی ؟ ا -

 نه یه بار یا دوبار...

 هاش رو بگیره.دیگه نتونست جلوی اشک

دستاش رو از دور تنم برداشت و بلند شد و پایین کاناپه چنباته زد. نگاه اشک آلودش 

توی چشمام قفل شد و لبهاش درد و سختی که طی این دوسال کشیده رو به زبون 

 آوردن.

 آدم بدون قلبش نمیتونه کار کنه مگه نه ؟ -

 اصال نمیتونه زندگی کنه. - 

 ش موج میزد.ها و چهرهای از یاس و نگرانی توی چشمسرش رو تکون داد. هاله

و داشتم. قلبم نمیزد. تو قلبمو با خودت برده روزی که تو رو طالق دادم همین حس -

ای انجام بدم. تو نبودی بودی، نمیتونستم کار کنم، راه برم، حرف بزنم یا کارهای دیگه

م تورو نشونم میداد. هر روز به اتاقت سر میزدم. تخت و بالشتو بو اما همه جای خونه

نشستم غذا میخوردم. فیلمایی که تو میکردم. لباساتو بغل میکردم. روی صندلی تو می

 ی تو واسه حموممم استفاده میکردم.کردم، حتی از حولهدوست داشتی نگاه می

 سواست هم ته کشیده !پس خداروشکر با رفتن من انگار و

کردی و بوت همه جای عمارتم بود. صدات، خندیدنات، حرف زدنات یا وقتی گریه می -

 پیچید.هقت تو خونه میهق
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 تری گفت :سرش رو جلو آورد و با صدای خفه

نشستن، حالت صورتت موقعی که هات که موقع رابطمون رو سر و تنم مینفس -

 رت، پیچ و خمِ تنت که وقتی درد میکشیدی...میخواستی ارضا بشی، چشمای خما

 های کاناپه مشت شدن.دستاش روی لبه

من هنوز دراز کشیده بودم ولی یه دستم رو جک زده بودم روی تخت و سرم رو از روی 

 کاناپه فاصله داده بودم تا صورتش رو واضح ببینم.

یه که میتونم طالقت دادم چون عاشقت بودم مایا، فکر میکردم این بهترین راه -

مون سقط شده بود، فقط بخاطر منو زورگوییام، کمکمت کنم. تو آسیب دیده بودی، بچه

و تحمل کردی در حالیکه نوزادتو تو بغلت نگرفتی. نمیخواستم دردِ وحشتناکِ سزارین

برگردی عمارت تا هر وقت اتاق ماهرو رو ببینی داغون بشی، نمیحواستم دوباره چشمم 

. حاضر بودم دنیامو بدم اما یه بار دیگه اشکایی که از سرِ غصه بخاطر به اشکات بیفته

ماهرو میریزی رو نبینم. من بیشتر از تو داغون بودم، بیشتر از تو روحمو مغزم سرویس 

 شده بود، فکر نکن تحملش برام آسون بود...

 دستاش رو جلوی صورتش گرفت و مردونه هق زد و گفت :

ه قرار بود بشه امیدِ منو مامانش آسون نبود. اون قرار بود مارو ای کاز دست دادنِ بچه -

مون از هم جدا شدیم. منم به هم وصل کنه، مارو عاشق هم کرد بعدم با رفتنش هر سه

هامو ببینی که چطور میتونم واسه از نیاز داشتم کنارم باشی تا بهم آرامش بدی، گریه

 ی تنمه زجه بزنم.دست دادن کسی که پاره

 فیاض ؟ -

 انگشتش رو جلوی لبهاش گفت :
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هیش فقط گوش کن مایا. یه برچسب برداشتی زدی روم که من روانیم بعدم همه  -

رو به نفع خودت بریدی و دوختی. مگه من آدم نبودم ؟ احساس نداشتم ؟ مگه چی

 هم عاشق نمیشن ؟ دیوها و حیوونای درنده

 باشه، باشه ،حاال انقدر گریه نکن. -

 هاشو ببینم. خدایا چی کشیدیم هر دومون !ل نداشتم اشکمنم تحم

خواستم بشینم که اجازه نداد و با فشاردادن به بازوم توی همون حالت نگهم داشت و 

 گفت :

زندگیم بدون تو هیچ حسی نداشت. هر روزی که میگذشت حس فرسودگی بهم  -

مارِ روانی نبودم ، من دست میداد. اونقدر مریض شدم که دیگه باورم شد بیمارم،ولی بی

بیمارِ عشقی بودم که مجبور شدم بخاطر خودش رهاش کنم. آره اولش انتقام بود 

میخواستم هر کاری که مامانت با خونوادم کرده به سرِ خونوادش بیارم ولی تو... تو 

ی خودم. شدی همه کسَم. شدی جونی که تو تنم میاد و میره. وقتی شدی خونواده

نمیخواستم حتی خودمم بهت آسیب بزنم. همه رو ازت دور کردم در حامله شدی دیگه 

شدم. ما با هم روی یه تخت میخوابیدیم. با هم کلی خاطره  عوض خودم بهت نزدیک

 ساخته بودیم. چطور نفهمیدی چقدر میخوامت !

ها قلبم سوخت و جیگرم جزغاله شد و منم اشک ریختم. نگاهش به به یاد اون خاطره

فت و با درد لب گزید. انگار تحمل نداشت اشکم رو ببینه و شاید از اینکه طرف اشکم ر

های خوبمون اشک میریزم خودش رو لعنت میکنه. چون به میبینه دارم به یاد خاطره

 تلخی گفت :

 من چطوری تورو از دست دادم ؟ -
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 با بغض و لب برچیده گفتم :

 .بیشتر از هر زمانی بهت نیاز داشتمبعد از سقط ماهرو با اینکه ازت متنفر بودم اما  -

 سرش رو تکون داد.

میدونم. بزرگ مجبورم کرد طالقت بدم. گفت بهترین راه اینه باید رهات کنم و برم  -

دنبال درمان. سفت و سخت افتادم پی درمانم. نزدیک به یه سال تو غربت دست و پنجه 

فکر میکردم، چیکار میکنی یا نرم کردم ، یه لحظه هم از فکرت راحت نبودم. مدام بهت 

و ازت بهم میرسوند با کی میگردی یا اصال بهم فکر میکنی یا نه. یونس گاهی یه چیزایی

، مطمئن نبودم راست میگه یا دروغ ، شاید میخواست بهم امید بده که درمانِ بهتری 

ه داشته باشم. هر چی بود، من عاشق اون حرفا بودم. جون میدادم که هر چه زودتر ی

 خبری ازت بشنوم، یه چیزی که بفهمم تو هم داری بهم فکر میکنی.

 همیشه بهت فکر میکردم. خیلی وقتا منتظر بودم بیای سراغم. -

تر شدن. نگاهش سخت و ی کاناپه بود فشردهمشتش که روی بازوم و اونی که روی لبه

 تری گفت :دردمند شد و با صدای ضعیف و درمونده

ولت کردم. بزرگِ بیشرف چطوری دلش اومد دوسال مارو از هم خیلی پشیمونم که  -

 جدا کنه ؟

 خودش گفت باید دوسال جدا بشیم ؟ -

دوسال عذاب، دوسال سختی فقط واسه اینکه حالم خوب بشه و مثل یه آدمِ جدید  -

 سر راهت سبز بشم.

 ولی تو خوبه خوبم نشدی. -
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 با چرخش سرش به اطراف گفت :

 مش حواسمو ذهنمو انگولک میکرد.مامانت نمیذاشت ه -

فکری از سرم عبور کرد و حرف مامان رو که هنوز مثل تیزری توی مغزم در حال اکران 

 بود و مرتب عقب و جلو میرفت به زبون آوردم :

 تو که بخاطر اون سراغ من نیومدی فیاض ؟ میدونی منظورم... -

 اخمِ تندی گفت :انگشتش رو سریع روی لبم گذاشت و با  نذاشت حرف بزنم

خفه شو مایا. چطور میتونی همچین حرفی بزنی وقتی من بخاطر مُردنِ مامانت جشن  -

 گرفتم ؟

 ابروهام رو یکه خورده باال دادم که ضربتی حرفاش رو ادامه داد :

انگیز اینجوری نگام نکن. نمیتونی چیزی بگی چون میدونی، همیشه از اون زنِ نفرت -

 اومد.بدم می

 .نهایت پستیهاین  -

هه پستی؟! یادم نرفته وقتی اومد تو زندگیمون چطوری ک.. زد به همه چی و تورو  -

 ازم گرفت !

 چاکش صداش زدم.هشدارگونه و برای بستن دهنِ بی

 فیاض ؟ -

 داد زد :
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ازش متنفر بودم، هنوزم ازش بدم میاد، امیداوارم روزی هزار بار سروتنش تو گور  -

 بلرزه.

رحمیش رو تاب بیارم، لعنتی ،مامانم مرده و تااالن به جز چند تا استخون بینمیتونستم 

 چیزی از گوشتِ تنش نمونده که اینجوری حرف میزنه. جیغ زدم :

 فیاض بس کن.  -

بس نمیکنم. اون بیشرف بازم زندگی منو خراب کرد. نذاشت یه آب خوش از گلومون  -

شرکت،جلوم زانو زد، التماسم کرد بذارم  پایین بره. وقتی فهمید عاشقت شدم اومد تو

 هر کاری میخواد بکنه تا بقول خودش آرومم کنه بعد بتونه...

 یه لحظه تردید کرد ولی سریع گفت :

اون زنی که زدم دندوناشو خورد کردم وکیلِ رقیبم نبود، مامانِ خودت بود مایا. من  -

گم مامانش چه کثافتیه که میکردم که حاضر نشدم به زنم ب قبح این مزخرفاتو درک

 هنوزم دست بردارِ کاراش نیست.

دهنم از حیرت وا شد و دیگه نتونستم وزن سرم رو روی دستم تحمل کنم و پاشدم 

 نشستم.

 ی راست توی شکمش نداره !خدایا، خدایا، این مرد چرا یه روده

 مگه تا حاال ازش دروغ شنیدم ؟

 هیچوقت. هیچوقت.
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ست تجربه چنگت در بیاره. میفهمی ؟ به من میگفت مایا بچهمیخواست زندگیتو از  -

ایه یه دختر ناشی نمیتونه نداره، نمیتونه درست راضیت کنه، تو یه مرد پخته و جا افتاده

 خوب از پسِت بر بیاد.

سرم به حد انفجار رسید. انگار پشیمون شد که چرا این حرفارو امشب درست وسط 

ه، دستم رو گرفت و با ناز دادنش خودش رو جلوتر عشقبازی و موضوع زندگیمون زد

 کشید.

 نگاهش اون پایین به صورتم بود و اشکی که از چشمام فرو ریخت.

من حق نداشتم این چیزارو به زبون بیارم. دارم شبمونو خراب میکنم. آره ؟ اگه  - 

تو بزرگ بفهمه پوستمو میکنه. بهت قول میدم دیگه از این چیزها حرفی نزنم. فقط 

 برگرد پیشم. 

 ترها بهم میگفتی.تو باید قبل -

 الزم نبود. من خودم از پسِ پریوش بر میومدم. نباید ذهن تورو آشفته میکردم. -

 ولی االن کردی. -

 پشت دستام رو یکی یکی و تند تند بوسید و به کرات میگفت :

 ببخشید. ببخشید. -

 بلند شد و در آغوشم گرفت.

لی احمقم. دارم مثل کسی که تو باتالقه تقال میزنم تا دستمو ببخشید نفسم. من خی -

بگیری بیام بیرون. تو اومدی تو زندگیم بهم همه چی دادی، ولی با رفتنت همه رو ازم 

 هارو میخوام مایا. همه رو بهم برگردون.گرفتی. من همه اون حس
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ه جور هول چند ثانیه همونطور نگهم داشت و بلند شد. رفتارش غیر عادی بود و ی

های کتش رو گشت و بعد از اومد. جیبکردن و گیجی توی رفتارش به چشمم می

توش چیزی درآورد و دوباره جلوی پاهام چنباته زد. با نگاهم دست لرزون و صورت 

 اش مکث کردم که گفت :استرسیش رو دنبال کردم و روی چشمای شوریده

، اگه نباشی اونقدری مریض هیچی نیستممیخوام باهام ازدواج کنی مایا. من بدون تو  -

، منو ببخش که اذییت کردم یا ازدواجمون میشم که معلوم نیست عاقبتم چی میشه

اونجوری سیاه و زشت بود. خیلی طول کشید درونِ سفیدتو ببینم و بفهمم تو مثل 

گِل  ، فکر میکردم قراره راه مامانتو ادامه بدی، میخواستم خودم از آب ومامانت نیستی

درت بیارم، اونجوری که خودم میخوام، یه زنِ پاک و با نجیب، ولی تو یه جوری خودتو 

 بشم. بهم نشون دادی که از اون فکرها شرمنده

 ی دستاش گرفت.جعبه رو روی پام گذاشت و دستام رو توی حلقه

 ملتمسانه به صورتم نگاه کرد و با صدای رسا و محکمی لب زد :

هارو برات شو. ازت خواهش میکنم بهم زندگی بده. قول میدم گذشته یه بار دیگه زنم -

 جبران کنم.

نگاهم مرتب بین صورتش و جعبه در رفت و برگشت بود. همه چیز به طور عجیبی 

 یهویی شد و غافلگیرم کرده.

 آهسته گفتم :

 من... من نیاز دارم هنوزم فکر کنم فیاض. بهت گه گفتم چند تا شرط محکمم دادم. -

 توی حرفپ پرید :
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من توکیو نمیرم. پیش هیچ دکتر خرِ نسخه پیچی نمیرم. دکترم تویی، تو میتونی منو  -

 از هر چی فکر و مریضیه درمان کنی.

 نمیشه آخه، من چطوری... -

م که تو اومدی و تغییرش دادی که رحمینگاه کن. ببین. من همون دیو سیاه و بی -

 االن به این روز افتادم.

 ی عشق ایمان دارم ولی در مورد بیماریه تو...ه معجزهمن ب-

بهت آزادی میدم. هر جا دوست داشتی کار کن. حتی اگه بخوای میام اینجا با هم  -

 زندگی میکنیم.

 ! طاقت بود. این فیاض تا ازمن بله نگیره انگار آروم نمیشهمثل همیشه عجول و بی

 : آمرانه و نوازشگری گفتمدستاش رو میون دستام فشردم و با لحن 

 اگه بهت قول بدم تا آخر عمر... -

ای جز دلتنگی و من توکیو نمیرم مایا، دوسال منو ازت دور کردن که هیچ نتیجه -

درموندگی برام نداشت. دیگه ولت نمیکنم برم یه جهنمِ دیگه تا ببینم زنده میمونم 

 دوباره بغلت کنم یا نه !

میخوام یه جوری اونارو از  ها و مامانم باشهدگیرِ گذشتهدوست ندارم ذهنت همیشه  -

 تو ذهنت پاک کنی.

پاک میشن. کافیه بوت کنم، دست بکشم رو تنت، آرامشی که میخوامو ازت بگیرم  -

بعد میبینی چه جوری از توسرم پاک شدن رفتن همون گوری که پریوش توش 

 خوابیده !
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م. خب متوجه شدم که از مامانم چقدر با تاسف و نوچ نوچ ریزی سرم رو تکون داد

بیزاره و به جای اینکه دلخور باشم ته دلم یه آرامش و آسودگی خاطر جمع شد و 

فهمیدم حرفهای مامان دروغی بیش نبودن. برات طلب آمرزش میکنم مایا، امیدوارم 

 خدا ببخشتت بخاطر کارایی که انجام دادی.

 ین دار ظریفی رو بیرون کشید و گفت :جعبه رو برداشت و بازش کرد و انگشتر نگ 

 اینو الحساب میذاری تو انگشتت تا خیالم راحت باشه بهم بله دادی. -

، نه به اون موقع که همه چیز سوت و کورِ و هارو برای عقدمون نگه داشتهپس حلقه"

مزخرف سپری شد، نه به دادار دودورِ االنش که چه تشریفاتی بکار برده و میخواد تک 

 "کارهارو توی زمان خودشون انجام بده.تک 

ی ولنتاین. آغوش، بوسه، دردودل، گریه و خواهش. چیزهایی که محال بود یه هدیه

 روزی از فیاض ببینمشون و حاال به واقعیت پیوستن.

ش انگشتر رو توی انگشت دوم دست چپم گذاشت .جایی که قرار بود برای عقد حلقه

 رای نداشتنش جلوش ایستادم و گفتم :ای که یه روزی ب. حلقهبشینه

 ت خالیه ؟تو شوهرم نیستی، اگه هستی پس چرا دست چپم از حلقه- 

وقتی توی انگشتم جا گرفت احساسی بهم تزریق شد که برای هر دختری که اولین بار 

 ش میکنم خوشحالی و عشق و سرور داشت.تجربه

ست و دختری که عاشق من هنوزم یه دختر بودم. دختر صورتی پوش، صورتی دو

 های خوشرنگ و راه رفتن زیرِ بارونه.های رنگی، الکلباس
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با دقت بهش نگاه کردم و لبخند زدم اما یک آن نفسی که بیرون دادم دوباره توی 

هام از حجم هوای درگیر شده ورم کردن چون فیاض خیلی م حبس شد و ریهسینه

 یهویی به بوسیدن لبهام مشغول شد.

های قبلش طوالنی نبود و بیشتر سعی داشت عشقش رو بهم ه نسبت به بوسهای کبوسه

 نشون بده.

 هاش روی پوستم رو به آتیش کشیدن.سرش رو که عقب کشید هرم نفس

 زمزمه کرد :

بخاطر اشتباهاتم معذرت میخوام کوچولوی مهربونم. تو واسم خیلی زیادی، همه  -

سن و سالِت. ولی میخوام برات خودخواه چیت، خانمیت، مهربونیت، وفاداریت و حتی 

باشم. تو مالِ خودم بودی و مالِ خودمم میمونی. حق نداری دیگه ازم دور بشی و تنهام 

 بذاری.

 دستام رو محکم دورش حلقه زدم و برای اولین بار من پیشقدم شدم برای بوسیدنش.

 لبهاش رو عمیق بوسیدم و گفتم :

یاض، بدون تنش، بدون تحقیر و بدون آزار .میخوام من فقط یه زندگی آروم میخوام ف -

 مثل دو تا آدمِ بالغ و تحصیلکرده که به هم احساس و عشق دارن زندگی کنیم.

 لبخند گرم و مورد اعتمادی به روم زد.

 بهت قول میدم عزیزم. -
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م. البته که به همین گرداندم به خانهنگاهم روی دخترک زیبایم بود که دوباره برش 

ش چه راه درازی طی کردم تا دوباره مالِ خودم آسانی نبود، برای بدست آوردن دوباره

شد، بهم گفته بود عروسی نمیخواهد و با یک عقد ساده همه چیز را تمام کنیم، ولی 

در  مگر امکان داشت پرنسس زیبایم را بدون جشن و پایکوبی و تدارک مراسمی که

 م بیاورم ؟شانش باشد به خانه
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ای که یک شب مایا اتفاقی ی جدیدمان بگیریم. همین خانهقرار بود جشن را در خانه

آمد و جانی را درمان کرد و همدیگر را دیدیم. از نگاهاش میفهمیدم که این خانه را 

چیزی دوست ندارد، ولی من برای فراموش کردن تمام خاطراتِ بدم نیاز داشتم از هر 

 انداخت دور شوم. به او گفتم :هایی که به مایا دادم میکه مرا یاد مادرش و آزار و اذیت

 و خیلی دوست داری ولی متاسفانه باید اینجا زندگی کنیم.میدونم تو عمارت -

ها و فضای دلباز و بزرگش را نگاه میکرد برگشت در حالیکه داشت دورتا دور خانه و اتاق

ام گیر انداخت. من هر زمان که به چشمهای دلربا یش نفس را در سینهو با چشمان زیبا

اش زل میزنم اختیارم را از دست میدهم. میخواهم او را همیشه و همیشه و و فریبنده

هر لحظه درون خودم حل کنم. با او دنیای دیگری را تجربه کردم، دنیایی که باور دارم 

 خودِ بهشت است و او حوریِ بهشتی.

 ؟ چرا -

 ای لرزیدند.قفل لبهایش شدم و حس کردم شکمم و عضالتم به نبض مشکوکانه

 هامون حساب میشن.چون میخوایم از نو شروع کنیم، عمارتم جزِ گذشته -

 پس میخوای خاطرات خوبمونو تو اون خونه فراموش کنی ؟ -

ه و به ای مقابلم ایستاده بود که یک پهلویش را کج کردگرانهیک جور عجیب و عشوه

 گردنش نازِ و لوندی میداد و با چشمان گیرا و جذابش زل زده بود بهم.

 خدایا من تحمل ندارم تاب بیاورم.

کاش اجازه میداد همین االن او را به تخت ببرم و طوری به تنِ ظریفش ضربه بزنم که 

 صدای جیغش در سرم بپیچد.
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 چقدر اورا میخواستم. چقدر خدایا...

ل و آرام به طرفش برداشتم. هنوز داشت نگاهم میکرد و من هایم را متعادقدم

 گیرتر میشدم.نفس

مثال اگر موقع دید زدن اتاق خوابمان کمی با او عشقبازی کنم چه واکنشی نشان میداد 

 ؟

ام آرام قول میدهم فقط کمی. من خیلی سخت به او نیاز دارم تا قلبِ سرکش و دیوانه

 بگیرد.

 ه شدم دمای تنم آنقدر باالست که مثل آتشفشانی فواره میزد.مقابلش که ایستادم متوج

های گردش که زیر شومیز بنفشش نگاهم بی اختیار رفت به سمت گردن سفید و سینه

 کردند برای لبهام.باز هم دلبری می

ی عضب آخ مایا. مایا خدا لعنتت کند ،چه به حال و روزم بردی که شبیه یک پسربچه

هایت را میان بازوان و تنم بچالنم !! زبان کشیدنم روی هر استخواندلم میخواهد حتی 

 عضوت که جای خود دارد !

آب دهانم را قورت دادم و دنبال کلمات گشتم. اصال چی پرسیده بود ؟ یادم که آمد 

 گفتم :

ها نبود که دربدرت نمیشدم قرار نیست از تو ذهنم بیرون برن. اگه بخاطر اون خاطره -

دونم تو بغلم ،ولی یه چیزایی بهتره از زندگیمون کنار برن تا آروم بشیم. مثل تا برت گر

 همین عمارت.
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یک ابرویش را باال داد و برگشت تا از پشت پنجره مثال فضای زیر پایش را ببیند ولی 

خوب میدانم این شیطون کوچولو چه چیزی را به نمایشم گذاشته تا با دیدنش نفس در 

 .هایم حبس بماندریه

 ای هم دوباره تکرار میشن.اون خاطرات هر جای دیگه -

تر از هر چیزی دلم برای تمام های منقطعی حرف زدم و به او فهماندم من بیشبا نفس

 های درون جسمش تنگ شده و آرامشی که از بوسیدن و لمسش بهم میداد.صورتی

 پشت چشمش را برام نازک کرد و نالید :

 که تو فکر میکنی. انقدر منفی باف نباش.منظورم اون چیزی نیست  -

 "خان بگیر و بگذار خوب دیدت بزنم تا آرام بگیرم.لعنتی. پس لطفا خفه"

 امانم را از روی پشتش گرفتم.و درمانده نگاهِ بی دوباره برگشت و نگاهم کرد. بیچاره

 او مچم را گرفته بود که نیشخند موفقی زد.

 خوب مرا بچزاند ؟ هه، دخترکِ مکار !!این ساپورت را عمدا نپوشیده تا 

 سری چرخاند و به فضای پذیرایی نگاهی سرسری انداخت و گفت :

 حاال قراره واقعا اینجا زندگی کنیم ؟ -

 تو دوسش نداری ؟ -

 دارم ولی خیلی بزرگ نیست ؟ -

 های پاهایم را سفت و منقبض کرد.هایش ماهیچهنگاه کردن به ران

 ز کردم و گفتم :کمی عرض پاهایم را با



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1197 
 

 ای هم بهمون ملحق میشن.ما وقتی ازدواج کنیم آدمای دیگه -

 منظورت شاهدخته ؟ -

 چه خوب خودش را به خنگی میزد. ناقالی کی بودی تو عسلِ شیرینم ؟! م گرفتخنده

 .اونکه از االنم پیشمونه -

 پس... -

وشی که هی دورخونه من دخترهای زیادی ازت میخوام مایا. چند تا گوگولی موخرگ -

 چرخ بخورن و شیطونی کنن.

 تبسم شیرینی کرد.

 "فیاض قربونِ اون لبخندهای ملس و دلچسبت بره."

 شان سیر نشوم.ها توی دهانم باشند و هیچوقت از مزهدلم میخواهد لبهایش ساعت

 اونوقت چی ؟ مون پسر بشهخب شاید بچه -

با یه بچه قانع نکن. میدونی که قبال امتحانمو  هامون. منونه مایا جان ! بچه مونبچه -

سازمم حرف نداره. اصال هر شب میریم تو کارش تا چند تا گوگولی تپل پس دادم. بچه

 مپل بزایی. فرقی نداره دختر باشن یا پسر ،مهم اینه از وجود تو باشن.

ش ای که با خجالتش همراه بود احساساتحس کردم نگاهش برق و شور گرفت و خنده

 را بهم لو داد.

کرد قدمی به طرفش برداشتم و دستش را گرفتم و با شیطنتی که بخوبی حسش می

 گفتم :
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حاال بیا بریم مکان بچه ساختنمونو نشونت بدم. ببین اصال دکورشو دوست داری.  -

نیاری بگی کمرم رو این تخت درد میگیره تخت و وسایلت مشکلی ندارن که فردا بهونه

 انور بدم.نمیتونم خوب م

ام که حاال همراهم قدم برداشت و صدای ریز ریز خندیدنش آالرمی بود بر قلبِ خسته

 رسید.داشت به مرادش می

خدایا این دختر را هیچوقت از من نگیر. من حاضرم حتی پیش مرگش باشم ولی او خم 

 به ابرویش نیاید.

را تحریک کنم و  ی اشکشآمد چشمهتوانستم عذابش بدهم ؟ چطور دلم میچطور می

 هایش را تاب بیاوم ؟گریه

 او تمام عشق و احساسم بود. تمامِ وجودم. 

در اتاق خوابمان را برایش باز کردم. اتاق بغلیِ من اتاق جانی بود که با شنیدن صدای 

 در اتاقم سریع جست زد بیرون.

نوق و ادا ام برایم مهم است که سعی کرد امروز از نق و فهمیده بود که مهمان ویژه

 کند و برود توی اتاقش تا ما بیشتر کنار هم باشیم. اطوارش کم

وار عاشق این دخترکِ زیبا و چموش است. سگِ نر او هم میدانست صاحبش دیوانه

 است دیگر و احساسات صاحبش را لمس میکند.

ی سگی کرد تا جانی جلوی پای مایا ایستاد و زبانش را تا ته بیرون انداخت و ناله

 ودش را برای مایا لوس کند. سگِ لوسِ خودشیرین.خ

 بهش گفتم :
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 برو کنار جان. مایا خانم میخواد اتاق مشترکمونو ببینه. -

از اینکه سعی داشتم او را از سر راهمان بردارم ناامید و ناراحت نگاهم کرد. رفیق 

بود المصب. ولی  امم ناامید شده نکند جایش را به مایا بدهم. مایا که تمام زندگیتنهایی

 خب هر چیزی سر جای خودش.

م ترسیده بود دیگر برایم اش کشیدم و روی سرش را بوسیدم. سگِ باهوشدستی به پوزه

کردیم. با اینکه عزیز نباشد. هر روز بعد از ظهرها توی حیاط میرفتیم و با هم ورزش می

ی ولی جان بهانهگذشت اصال حوصله نداشتم و تمام وقتم صرف فکر کردن به مایا می

خوبی بود تا فرم اندامم را حفظ نگه دارم که به موقعش روی تنِ این دخترِ جوان و زیبا 

 همرنمایی کنم.

 نشستم پایین پاهاش و باهاش حرف زدم :

 جان من امروز میخوام در خدمتِ مایا خانوم باشم، تو اجازه میدی ؟ -

 نگاهش بین من و مایا چرخید.

 مایا خندید و گفت :

معلومه خیلی لوسش کردی. یه جوری نگاه میکنه آدم جیگرش آتیش میگیره. فکر  -

 کنم. میکنه قراره جاشو تنگ

در حال ناز دادن سرو بدنش بودم که جانی خودش را توی بغلم انداخت و ناز کردنش 

 بیشتر شد.

 آره اینجوری فکر میکنه خبر نداره تو جای همه رو از همون اول تنگ کردی. -
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اش چه جوری شده. چیزی که نگفت مفهوم چشمی بهش نگاه کردم تا ببینم قیافه زیر

 اصلی را بهش رساندم.

 منظورم تو قلبمه. -

 باز هم لبخند زیبایش را به روم زد و گفت :

 خیلی داری تالش میکنی که بهم بفهمونی مثال عاشقمی !! -

 دست از ناز کردنِ جان برداشتم و بلند شدم.

 اش زدم و گفتم :روی نوک بینیی ریزی ضربه

معلومه که عاشقتم. این پسر بیشتر میدونه من چه روزهایی کشیدم. اگه زبون داشت  -

 بهت میگفت.

 صدای شاهدخت را کمی دورتر از خودمان شنیدم. 

 چیزی میخورین براتون بیارم ؟ -

نارنجی نورهای ارغوانی آشپزخانه روی صورتش افتاده بود و لباس لیمویی رنگش را 

 نشان میداد.

 مایا جواب داد :

 نه شاهدخت جون مرسی. دید و بازدید خونه که تموم بشه میایم شام میخوریم. -

 گفتم : شاهدخت سری تکان داد و من کنار گوشِ مایا سرخم کردم و آرام

 اول یکم شراب باهام نمیخوری ؟ -

 ی ریزی کرد.با حرص نگاهم کرد و دندان قروچه
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 نههههه. -

عنتی بوی شامپوی موهاش و ادکلنش هوش از سرم پراند که در این لحظه خودِ ل

 شیطان شدم و متلک انداختم :

 با یه پیک قرار نیست اونقدر مست بشی که لِنگاتو واسم باز کنیا ! -

 ی غلیظی رفت.مشت کوچکش را به بازویم زد و همراه با اخم چشم غره

 خفه شو فیاض. انقدر چرت و پرت نگو. -

 خندیدم و کنار رفتم و به جان عالمت دادم برگردد به اتاقش.

 در را برای مایا نگه داشتم و گفتم :

 بفرمایید سرورم. -

 و توی دلم گفتم :"

اگه بدونی قراره تو این اتاق چیکارت کنم به خودت جرات نمیدادی پاتو بذاری  -

 "اینجا.

 د.هایش بود و منتظر بودم کامل وارد شونگاهم به قدم

 هایش را میشردم.داشتم با بیقراری قدم

تا پایش را داخل اتاق گذاشت مهلت ندادم اتاق را برانداز کند ، جست زدم داخل و با 

پایم در را بستم و با دستانم بازوهایش را گرفتم و کوبیدمش توی دیوار و بدنم را به 

 پشتش فشار دادم. گودی کمرش چسبید به شکمم و تنم را داغ کرد.
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ورتش توی دیوار بود. داشتم له له میزدم ببوسمش. خدا لعنتت کند بزرگ، روی چه ص

حسابی گفته بودی مریضم و دوسال از عمرم را بیخودی هدر دادی، اگر مایا کنارم بود، 

هایش کنارم بودند بخدا من هیچ دردی نداشتم. مادرش هیچ اگر بو و لطافت و نرمی

 اثیر بدی بگذارد.گوهی نبود که بخواهد روی روانم ت

سفتیِ تنم را به پشتش فشار دادم. میترسید صدایش بیرون برود که پچ پچ کنان حرف 

 آمیز از میان لبهایش با کلمات بیرون زدند.هایش خیلی هیجانزد و نفس

 چیکار داری میکنی ؟ -

لبانم را از پشت به گردنش چسباندم. آخ. تو داری چه بالیی به سرم میبری دخترکِ 

 وار عاشقت شدم و دست دلم لرزید ؟برم ؟ من کِی اینطور دیوانهدل

انگیز و سردم را با بو و فهمیدم کِی و چطور عاشقت شدم. همان موقع که عمارت غم

 لطافت خودت گرم کردی.

مالیدم. هوشم را زایل کرده بود. خودش شراب بود و من خودم را به پشتش می

 شوم ؟میخواستم با خوردن شراب کمی مست 

 لب گزید و صدایش خشدار شد.

 فیاض. داری چیکار میکنی. برو عقب ببینم. -

گفتی اجازه ندارم تا زمانی که خودت دستور میدی باهات سکس کنم. اما نگفتی حق  -

 ندارم شیطونی کنم.

هایش سنگین بخاطر پچ پچ کردنم روی پوست گردنش سرش به عقب مایل شد و نفس

 و سخت.
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 شیطونی هم مجاز نیست.خیر، نه -

اش تند تند باال و پایین ی سینهفهمیدم او هم گر گرفته و تحت تاثیر قرار گرفته. قفسه

میرفت. نیاز داشتم لبهایش را ببوسم. لمسش کنم و زبانم را دور تا دور دهان کوچکش 

 بکشم. من سراپا نیاز بودم و تنها مایا میتوانست عطشم را فروکش کند.

 گرفتم و سخت غریدم :اش را چانه

 غلط کردی. من هر وقت دلم بخواد باهات شیطونی میکنم. فهمیدی ؟ -

 فیاض !! -

ای وار محتاج لمس کردنتم، کاش ارادهاَح ... کاش کمی درکم کنی و بدانی چطور دیوانه

رحمم داشتم تا جلوی این احساساتِ لعنتی را بگیرم. اما نمیتوانم. نمیتوانم کوچولوی بی

 زم نخواه ازت دوری کنم، جلوی چشمانم عشوه بیایی و دلم نلرزد ؟؟! ا

 اش را بوسیدم و صدام تحلیل رفت و نالیدم :بیقرار و پرشور از پشت سر شانه

چیه عمرِ فیاض ؟ داری منو میکُشی. کاری کردی که میخوام جلوت زانو بزنم تا باهام  -

 راه بیای.

 نی تا من بخوام ؟یعنی انقدر سستی که نمیتونی تحمل ک -

 بهم برخورد. یعنی چی که سستم ؟

 فشاری بهش دادم و توپیدم :

نه، من آدم سستی نیستم. خودتم میدونی. من پونزده سال تو زندگیم با کسی رابطه  -

 تابِ چیزی نبودم.ی االن بینداشتم ولی هیچوقت به اندازه

 ر کنی برام ؟سال دیگه هم صبی قوی داری ! میتونی پونزدهپس اراده -
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ی رابطه نداشتم، دو سال هم ام با هیچ زنمن بعد از هفده سالگی تا سی و یک سالگی

توانست مرا به سست بودن متهم کند. من نمی که از مایا جدا بودم. با وجود اینها او

مردی نیستم که برای نیاز، به هر زنی دست بزنم یا لمسشان کنم ، مایا مایایِ من بود و 

 و بدنمان را فقط برای هم آفریده.خدا تن 

تاب نشدم. خودم را برای هیچ زنی لُخت نکردم و تن من به جز او برای هیچ زنی بی

ها و سرو بدن و پاهای او بود هیچ زنی را به جز او لمس نمیکنم. زندگی من میان بوسه

 و او فقط متعلق به من.

ترین مردی کرد وحاال کم تحمل های زیبایش را به من تقدیمکسی که اولین بار داشته

ام را امضا بزند تا توی سرزمین توانم صبر کنم تا مایا سند آزادیشدم که حتی نمی

 ور شوم.اش غوطهبهشتی

 تر جسمم را بهش فشار دادم که خندید و غریدم :محکم

حرف مفت نزن. باشه عزیزم ؟ کاری میکنم که همین االن خودت داد بزنی و ازم  -

 ا !!بخوای ه

 هیچوقت. حاال حاالها باید تنبیه بشی من نمیذارم به این راحتی... -

مردم دیگر خدایا، اگر همین االن می تحمل بس بود. من فقط لبهایش را میخواستم

 آرزویی نداشتم.

 اش را به سمت خودم کشیدم.چانه

ش را سرش از روی شانه به طرف صورتم کج شد و من اجازه ندادم ادامه دهد، لبهای

عمیقانه به چنگ لبانم کشیدم و تا آهش را توی دهانم بیرون داد زبانم را از میان لبهای 

 اش داخل فرستادم و دهان مرطوب و داغ و گرمش را مزه مزه کردم.باز شده
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ترین عصاره ای بود که به عمرم چشیدم. خدایا شکر که مایا را سر راهم قرار خوشمزه

حتی مرگ عزیزانم را فراموش کنم و یادم برود مادرش  دادی. شکر که کاری کردی که

 چطوری مسبب خودکشی مادرم شد.

شکر ،شکر، من اگر هر روز هزاران بار شکرگزارت باشم باز نمیتوانم این لطف بزرگت را 

 جبران کنم.

 به من نعمتی دادی که خودم از داشتنش کُپ کردم. 

 م را بیدار کردند. های مردانهلبهایش تمام وسوسه

چی میشد برای راحتی خیالش از خوب شدن و درمانِ بیماریم یک دستی بزند و 

 ای بدهد تا روی هوا شکارش کنم ؟!پیشنهاد مرموزانه

هامان وحشی بازی در ام و توی رابطهمثال برای اینکه بفهمد که کامل درمان شده

 آورم !!نمی

کرد، رج به رج تنش را با زبان و لبهایم دار بود ولی اگر میخواست یا لب تر میخنده

 ارضا میکردم.

آهی بیرون داد. نفس کم آورد که یعی کرد سرش را عقب بکشد، سریع لب زیریش را 

 گاز ریزی زدم و کنار کشیدم.

 نفس زنان گفتم :

 ب بخورمت.لعنتی تو محشری مایا. دارم میمیرم برات کثافت. بذار خو -
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های تنم را . حتما سفتیخودش را کمی بیشتر عقب کشید و تنش از زیر بدنم در رفت

بیشتر حس کرده که فهمید باید در برود وگرنه من با این حال و دردی که توی پاهام 

 پیچید قادر نبودم حتی نفس بکشم.می

شده تا مارو به هم ای هم بینمون خونده نانقدر نچسب بهم ما فقط نامزدیم. هیچ آیه -

 محرم کنه.

 ای زد. من او را محرم تمام زندگی و جانم میدانم.پوزخند زدم. چه حرف مسخره

 او هم مثل بزرگ ک...شعری پراند.

 پوزخند به لب جوابش را دادم.

 محرم ؟ من تورو کلِ زندگیم میدونم تو از محرمیت دم میزنی اوسکول!  -

 اش زدم.آرام به شقیقه

 *م نیستن.وپرتارو به من نگو وقتی میدونی این حرفا به تخم این چرت -

 لطفا بس کن. قرار بود تحمل کنی تا من بخوام. -

ترین معامله رو باهام کردی. این خیلی نامردیه وقتی میدونی اونقدر سخته برام. سخت-

 میخوامت که حاضرم جونمو به پات بریزم.

 کردی تحمل کنی.ی نامردیه ولی تو موافقت آره معامله -

ای آمد و دلم را بیشتر فرو ریخت و حق به جانب با چشمان موفق و پیروزش عشوه

 گفت :

 حداقل به جبران بالهایی که سرم آوردی باید تحمل کنی. -
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 میخوای باهام بازی کنی ؟ -

 .ی لبش را به دندان گرفتگوشه

 ای تو روحت ،گولش را نخور فیاض.

 د دلم فرو میریزد. انگار واقعا به قصد جانم اینجا آمده !!لعنتی نگاهش که میکنم بن

 اوهوم. یه جورایی. تو هم باید بازی کنی تا زمانی که یکیمون ببازه. -

از حرفش خوشم نیامد. یعنی چی بازی کنیم ؟ قراره زندگی کنیم نه بشینم باهاش 

 خاله بازی کنم !!

ترش پیچیده بود و به و پایین ی شکممدستی به موهام کشیدم. درد بدی توی ناحیه

 حوصله گفتم :شدت اعصابم را تخم*ی کرد، که بی

هارو از بینمون کنار بزنیم تو دختر بچه نیستی مایا. ما ازدواج میکنیم که همه پرده -

هارو بگیری. قرار بود ها منو پس بزنی تا انتقام گذشتهاین عادالنه نیست روزها و ماه

 ها فکر نکنیم و فراموش بشن !هیچکدوممون به اون روز

 چشمان گستاخش بهم ریشخند میزدند.

پس که اینطور ! به موقعش ببینم میتوانی باز هم دستم بیندازی یا به حال خودت زار 

 میزنی ؟! 

منم بهت گفتم نمیتونم فراموششون کنم. پس تو باید صبر کنی. اگه عاشقم باشی  -

 میتونی دیگه؟ ها؟

 شقتم نمیتونم تحمل کنم احمق. میفهمی ؟همین دیگه، چون عا -
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دست خودم نبود که حرص میخوردم و بهش میتوپیدم. درکم نمیکرد و من داشتم با 

 "خدا لعنتت کند دختر "زبانی مقابلش زجه میزدم و توی دلم میگفتم زبان بی

هایش که بخاطر فشارهای من کج و ی شومیزش را کمی پایین کشید. روی سرشانهیقه

 شده بود را مرتب کرد و گفت :معوج 

سازتو هم به وقتش میبینم .اصال وقتی ما شرط بهتره بریم شام بخوریم. مکان بچه -

 بستیم فعال چیزی بینمون پیش نیاد چرا اومدم اینجا رو ببینم !

 انگار خیلی به خودش اعتماد دارد که از زیرِ من، بله از زیرِ من در برود !

کم و تو روی این تختخواب کنارم بخوابی بعد کاری میکنم صبر کن زمانش برسد عزیز

 که روز و شب جایت همانجایی باشد که من میخواهم.

آنقدر حرصی و وحشی بودم که اگر یک دقیقه دیگر کنار هم میماندیم معلوم نبود هر 

 کننده.هایش را کجا پیدا میکند. من میخواهمش. خیلی سخت و دیوانهتکه از لباس

ها و سرم بیرون میزد و همینطور از تایید تکان دادم ولی چه آتشی از گوش سرم را با

 بین پاهایم.

عقب رفتم و دوباره دستی میان موهایم کشیدم. عرق کرده بودند و از پوست سرم 

 گرمای شدیدی بیرون میزد.

 بهش گفتم :

 بدو بیرون منم یه آبی به صورتم میزنم میام. -

 خندید. ریز ریز به عصبانیت و حرصم

 ای آره ؟االن عصبانی -
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 چپ چپ نگاهش کردم. چی با خودش فکر میکند ؟

 نه خیلیم خوبم. جهنم. تحمل میکنم دیگه. -

 و توی دلم گفتم :

من سه بار دیگه اینجوری ببوسمت و لمست کنم خودت پاهاتو برام باز میکنی عشق  -

 جانم.

 را به نمایشم گذاشت.های مرتب و سفیدش به حرص من بیشتر خندید و دندان

خب پس مراقب خودت باش. زیادم لفتش نده. تا من بقیه قسمتای خونه رو میبینیم  -

 زود بیا بیرون.

داشت به سمت در میرفت و هنوز نگاهم به دنبالش بود. باورم نمیشد مهربان کوچولویم 

ا انقدر سنگدل شده باشد. ولی اندامش چه خوش فرم و خیره کننده شده بود، خصوص

 هایش.منحنی

 آهی از نهادم برآمد.

کُشت و به قصد کُشتنم دارم به چی فکر میکنم. حاال حاالها باید تحمل کنم. او مرا می

 ام بگذارد.راضی شده دوباره پایش را در خانه

یک دوش مختصر و کوتاه گرفتم تا فقط از حالِ بیشعوریم بیرون بیایم و مثل همیشه 

 محکم و جدی رفتار کنم.

چند سخت بود که بهش نشان بدهم بودنش کنارم هیچ دگرگونی الکرداری در  هر

قیمتی بود برای کند. خواستنِ او در حال حاضر مثل داروی گرانرفتارم ایجاد نمی

 کودکی فقیر.
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توانم به راحتی بهش دست پیدا کنم ولی همین که کنارم باشد دیگر چیزی کم نمی

 ندارم.

های تند که باعث تپش های زیرپوستیدوست دارم، عاشقانه م رامن احساساتِ عاشقانه

 قلبم و گرم و گلگون شدن پوستم میشوند.

 های جورواجوری که امان نمیدهند نفس بکشم.تابیبی

 ها زل زدن به او و خندیدنش و یا گوش دادن به صدایش.ساعت

رقصید و بدنِ آورم چطوری در مراسم عروسی یونس و نهال میهنوز هم که به خاطر می

 شود. زیبایش را تکان میداد قلبم طوری کوبش میکند که میخواهد از جا کنده

از اینکه کسی مثل خودم نگاهش کند میترکم، تمام مدت به این فکر میکردم کسی 

ام کرد تا دوباره هست که مثل من سخت عاشقش باشد ؟ این فکر توی این مدت دیوانه

 مالِ خودم شد.

 هام بودم که صدای خندیدنش دلم را فرو ریخت.لباس در حال پوشیدن

تاب مهمان کوچولوی شیطونم بودم که صدای سریع پوشیدمشان و پریدم بیرون. بی

هاش از توی آشپزخانه به گوشم میرسید. داشت با شاهدخت میگفت و بلند خنده

 کرد.میخندید و دلِ مرا ویران می

گفت که اینطور غش غش م چی به شاهدخت میتر رفتم و همانجا ایستادم تا بفهمجلو

 میخندیدند.

مان چقدر برای آمدنش به اینجا التماسش کردم تا این دو سه روز قبل از عقد به خانه

بیاید و کنار خودم باشد تا هم به خانه و حال و هوایش عادت کند و هم دل بکند از 

 ی مُرده و سوت و کورِ خودش.خانه
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توی سوییتش گذراندیم اجبارش کردم وسایلش را جمع کند و  بعد از شب ولنتاینی که

از کارش استعفا دهد و من طی آن چند ساعت فرصت را غنیمت شمردم، تسویه 

ی غروغرویمان دادم که همش ها را یکجا به صاحب خانهها و پول اجاره خانهحساب

 میگفت :

ل، من نمیتونم پول پیشتونو نمیشه آقاجان، قراراد یکساله بستیم باید بمونین تا سر سا"

 "پس بدم

من هم مجبور شدم اجاره ی یکسال خودم و مایا را یکجا بهش پرداخت کنم تا دهانش 

را ببندد. البته که در این مورد چیزی به مایا نگفتم، اگر میفهمید قطعا صاحب خانه را 

اخل آن از زنده ماندنش پشیمان میکرد. اگر بخاطر مایا نبود حاضر میشدم صدسال د

 ی فکستنی زندگی کنم ؟دخمه

. هیچیش نمیشه. کم کم نه باید حسابی اذیتش کنم. دلت به حالِ این گوزیال نسوزه -

 عادت میکنه پوستش کلفت میشه.

گفت گوزیال !! گودزیال خودتی جانم که با همین دلم یکهویی قنج رفت. به من می

 و راه جهنم را نشانم دادی. سانت قد و وزن پرِ کاهیت مرا از پا درآوردینیم

 شاهدخت آرام زمزمه کرد.

جونِ من باهاش اینجوری تا نکن. تو اگه بدونی اینمدت چی کشیده واست ؟ تو هر  -

هایی هست منم کشیدم ولی آقافیاض آدمی نیست که بخوای به ناحق زندگی یه سختی

 اذیتش کنی.

 تو فکر میکنی این ناحقیه شاهدخت ؟ -
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رو فراموش کردی و یه و ببخشی یعنی بدیای گذشتهیدیش، وقتی کسیمایا، تو بخش -

فرصت دوباره بهش دادی. بیچاره انقدر سختی کشیده، این همه راه پاشده اومده همدان 

 تا کنارت باشه و دلتو بدست بیاره، سزاوار نیست بیشتر از این عذابش بدی !

شه صدسالم واسش تحمل من چیز زیادی ازش نخواستم. اگه کسی واقعا عاشق با -

 میکنه.

 ی دخترک خبر داشت !!رحمانههای بیاوه. پس شاهدخت هم از شرط

 من فقط میخوام یه مدت ازش فاصله بگیرم تا بتونم آروم آروم بهش... -

مایا تو دوسش داری. کارت از عادت کردن و وابستگی گذشته. این دوری کردنا دیگه  -

 ست.فایدهبی

ی شاهدخت رفتم. زن مهربانی بود و همیشه هوایم را داشت. از قهتوی دلم قربان صد

اینکه طرف مرا میگرفت تا دخترکِ چموش را سر به راه کند لبخندی روی لبانم 

کرد. مکث کرده قراری میبی نشست. دوست داشتم جواب مایارا بشنوم. دلم توی سینه

خواستم بروم توی آشپزخانه که کرد. ناامید شدم و بود و انگار از جواب دادن فرار می

 صدای آرام و مصممش دلم را لرزاند.

دوسش دارم شاهدخت ،خیلیم دوسش دارم. اینارو بهش میگم که بتونم دل خودمو  -

آروم کنم. فیاض خیلی اذیتم کرده خودتم میدونی. به جونِ خودش سعی ندارم انتقام 

 هارو بگیرم ولی میخوام...گذشته

 های قلبم ناموزون شدند. زیبایِ دلربایم چی در سر داشت ؟شمکث کوتاهی کرد. تپ

 من یکم ازش میترسم. -
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وای پناه به خدا مایا. از چیش میترسی ؟ آقافیاض شوهرت بوده، شماها با هم یه  -

 ی مشترک رو گذروندین. اون دیگه مثل سابق نیست که اذیتت کنه.دوره

میشدم که مایا این جمله را به زبان آورد. هاش داشتم له میشدم، جزغاله از بار حرف

یعنی چی که از من میترسید ؟ خدایا مگر من با او چه کرده بودم که از من وحشت 

چیکار کردی که بخاطر  اتداشت ؟ خدا لعنتت کند فیاض. با دخترِ مورد عالقه

 وحشتش قید همه چیز را زده ؟!

 صدای آرامش دوباره به گوشم رسید که گفت :

 چیزهایی تو اتاق خوابمون گذشت که تو خبر نداری شاهدخت. یه -

انگیز بودند. من بله راست میگفت. یک چیزهایی گذشتند که حتی برای خودمم نفرت

هارا از دلِ نازک و مهربانِ دخترکم پاک راه درازی در پیش دارم و باید تمام آن سیاهی

 کنم.

ام را ببیند. یخواستم صورتِ گرفتهقدمی به جلو برداشتم. قلبم گرفته بود. ولی نم

 بودنش اینجا معجزه بود برای قلبم.

 تا سرش را پیچید و مرا دید به رویش لبخندی زدم و گفتم :

ای تو این خونه نیست بچسبی بهش و دیدی چسبیدین به هم. آدم دیگهباز شاهدخت -

 ؟

 لبخند زد و دیگر اثری از چشمانِ غمگینش نبود.

رحم و درنده باشم ،قسم میخورم برای تو عزیزم ،برای هر کس بی از من نترس مایای

نباشم. الاقل از حاالیی که خودم و قلبم را خوب میشناسم فهمیدم که حتی بیشتر از 

 خودم دوستت دارم و محاله بگذارم آب در دلت تکان بخورد.
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ی طوری ازت مراقبت میکنم که همه کسَت باشم و یادت برود روزی مادر گناهکار

 داشتی که بخاطرش زجر کشیدی !

مرا ببخش قشنگم. مرا ببخش نفسم، مرا ببخش عمرِ شیرینم. قسم میخورم نه به خودم 

هات را خنده میکنم م اذیتت کنند. تمام اشکو نه به هیچکس دیگر اجازه ندهم تا زنده

 نوازمان در خانه باشد.هایت هر روز سمفونی گوشتا صدای بلند خنده

بود که میز شام را  ش کنار کشیدم. خداراشکر شاهدخت زن فرز و کاریصندلی برا

هایی را روی میز روشن گذاشت تا شاممان بعد از سالها مثال خیلی زیبا چید و شمع

 رمانتیک و عاشقانه باشد.

کرد. من جانم را فدایت میکنم مایا، صندلی نگاهش کردم که داشت با تعجب نگاهم می

 ز جانمم نیست !کشیدن که یک درصد ا

 بیا بشین عزیزم. -

. روی با خجالت ریزی به شاهدخت نگاه کرد و زیر پوستی لبخند زد و به سمت میز آمد

 .صندلی که براش کنار کشیدم نشست

هایم من هیچ کنترلی روی احساساتم نداشتم و خدا میداند از این پس قرار بود عاشقانه

 ر چند نفر ؟را چطوری به نمایش بگذارم یا در انظا

 بدون اینکه خم به ابرویم بیاید و حضور شاهدخت را مزاحمی برای کارم،

هایش گذاشتم و کنار گردن ی نرمش را بوسیدم و دستانم را روی شانهخم شدم و گونه

 و گوشش حرف زدم.

 باز بوی شامپوش با قدرت به مشامم نفوذ کرد و نبضی بین عضالتم به راه انداخت.
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و جشن گرفتم ل و چند ماه ما دوباره دور یه میز شام میخوریم. امشببعد از دوسا -

 واسه هردومون. میخوام ازش لذت ببری.

 سرش را از روی شانه پیچید و با لبخند نگاهم کرد.

 مرسی. -

هاش گذاشتم. امشب به سبک کالسیک غذا دستمال بزرگی را برداشتم و روی ران

 میخوردیم.

هاش گذاشتم که دستم به ساپورت نازک مشکیش برخورد راندستمال را طوری روی 

 کرد و پوست تنش را لمس کردم.

 .ستی همین غذاها لذیذ و خوشمزهقسم میخورم به اندازه

کار را میکنم و بقول اش اینی تنش را نچشیده بودم ولی به محض اشارهتا حاال مزه

 اش معتاد شوند.نم تا به مزهی بهشتیش را به زبان و لبهایم هدیه میکبزرگ شیره

کمی به خود لرزید. مهم نیست. من هم سعی داشتم تو از لمس دستم به خودت بلرزی 

 نازنینم.

هات را کم کم کنار بگذاری و با دلم راه بیایی. ما قرار است خیلی چیزها با هم ترس

 میسپاری.تجربه کنیم که مطمئنم با اولینشان تو اختیار تام بدنت را به دستانم 

شان به اتاق خوابمان خالصه های زیادی با هم تجربه کنیم که همهقرار است عاشقانه

 نشوند.

ای یا مثال یک روز صبح همینجا توی آشپزخانه در حالیکه مشغول درست کردن قهوه

 حواست نیست ،خفتت کنم.
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 یک روز توی حمام.

از سر و رویت چکه میکند،  یا یک شبِ تابستانی وقتی که از سر کار برمیگردی و عرق

تصور اینکه پوست براقت را لمس میکنم و بهش بوسه میزنم و میخواهم خستگی را از 

 تنت بیرون کنم...

 آخ مایا... لعنتی تو مثل مخدری برام.

 ای میز را دور زدم و صندلی کنار کشیدم تا بشینم.با لبخند موزیانه

ام میدادم که صدای خوردِ معدهتنم خوش خوشانش شده بود ولی باید کوفت به 

 قاروقورش نمیگذاشت روی چیزهای دیگر خوب تمرکز کنم.

 کرد.نگاهش کردم که داشت ریز و دقیق نگاهم می

 شاهدخت کِی ظرف غذایش را برداشت و از آشپزخانه بیرون رفت ؟

 تر از اتاقش در عمارت.یک اتاق بزرگ بهش اختصاص داده بودم. بزرگتر و شیک

املی هم داشت و تلویزیون بزرگی که میتوانست بعد از ناهار و شام وقتش را سرویس ک

 آنجا بگذراند.

 البته که من برای رفاه حالش هر کاری از دستم بر بیاید انجام میدهم.

شاهدخت همیشه برایم عزیز بود و من جز غذا پختن انتظار دیگری ازش نداشتم که او 

 را به چشم یک خدمتکار ببینم.

وار براش دون هاش درآمده که من جنتلمنکند انگار شاخنگاه چطور بهم نگاه میاینو 

 میپاشم !

 اش زدم و گفتم :ای به روی نگاه خیرهلبخند موذیانه
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 بشقابتو بیار جلو برات غذا بکشم پرسنسم. -

تر از غذا نبودند ؟ هایش خوردنیبشقابش را برداشت و مقابلم گرفت. قرمزی روی گونه

 ازشان میگرفتم عیبی داشت ؟اگر گ

و کمی برنج و گوجه توی بشقابش گذاشتم. حواسش به بشقاب نبود  براش کباب ویژه

اما تا چشمش به بشقاب افتاد چینی توی صورتش افتاد. لعنتی. اصال حواسم نبود مایا 

 گوشت دوست ندارد. خب چه کوفتی بهش بدهم ؟

 "بیا اینو بخور"توی دلم گفتم 

ام خندیدم که در ظاهرم لبخند ریزی هم ی خبیثانهاعماق دلم به جملهو خودم توی 

 نمایان شد.

 بخور. یه امشب میدونم گوشت دوست نداری، کباب که ایرادی نداره -

 میلی گفت :مخالفتی نکرد و با ته مایه ای از ناراحتی و بی

 مو فراموش کردی !ای نیست میخورم. یه لحظه فکر کردم ذائقهچاره -

های تو بود و تِر زدم اما خب فراموش کرده بودم عزیزم، چون حواسم پیش قشنگی

 توانستم سریع جمعش کنم که تو نفهمی من توی چه عالم خبیثی دست و پا میزنم.

های برگ در گردش بود. دیس دلمه را برداشتم و نگاهش هر از گاهی روی دلمه

 مقابلش گرفتم :

. یه جوری کباب خوردی که خودمم از گوشت بدم بیا هر چقدر دوست داری بخور -

 اومد.

 خندید.
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 نه باهاش مشکلی نداشتم. حاال درسته از گوشت بدم میاد اما هر از گاهی هم میخورم. -

 ی خبیث دیگری نقش بست.باز توی دلم جمله

 "تر دارم عشقممن برات یه گوشتِ خوشمزه"

رانده میشدند همین االن بساطش را جمع اوف، لعنت به افکار مزخرفم که اگر به زبان 

 کرد و از اینجا میرفت.می

باالخره شاممان را خوردیم و درمورد سه روز آینده و جشن عقدمان که قرار بود اینجا 

 برگزار شود حرف زدیم.

هر چقدر من برای عقد و داشتنِ همیشگیش ذوق داشتم او بیشتر حرصم میداد و با 

 ت کفرم را در بیاورد.حرف هایش یک جوری سعی داش

کند. او مالِ من میشد و تنها دوستش داشتم و برام مهم نبود تا کِی نامهربان باهام تا می

 همین مهم بود که دوباره مایا را داشتم.

با وجود حرصی که به جانم میریخت اما چیزی از عشقم به او کم نمیشد ولی وقتی 

 گفت :

 خوام.بعد از ازدواجمونم من حریم شخصی می -

 پرید و افتادم به سرفه. غذا توی گلوم

کمی آب توی لیوان ریختم و قلپی خوردم. لیوان را محکم روی میز گذاشتم، حسابی 

 عصبیم کرده بود.

 تیز نگاهش کردم تا بفهمد چه گندی زده، پرسیدم :

 حریم شخصی که مثال چی باشه ؟ -
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 دل دل کرد و با گزیدن لبهاش گفت :

 میخوام تو یه اتاق جدا از تو بخوابم. مثل عمارت.تا یه مدت  -

 هایی از تعجب پرسیدم :یکهو برق از سرم پرید و با شاخ

 داری شوخی میکنی دیگه ؟ -

 نه. -

بسه، دیگه داری شورشو درمیاری، تا االن هر چی گفتی گفتم چشم ولی این یکی رو  -

باشه )با حرص و تندی به . سرت باید اینجا نیستم. میتمرگی جایی که من میخوابم

 بازوم اشاره کردم ( تنتم باید اینجا.)به بغلم اشاره کردم( !!

غلط کرده برای خودش قانون به این سختی تعیین کرده و مجبورم میکند به ساز و 

 اش برقصم.دهلِ مسخره

 صورتم در هم شد و خشم توی سر و زبانم شعله کشید.

 :تر غریدم تا خواست چیزی بگوید عصبی

یه بار دیگه اینو ازت نشنوم مایا. گفتی تا زمانی که خودت نخوای بهت دست نزنم  -

تو چک نکنم، توشون دخالت رَویات و کارای خارج از خونهگفتم چشم. گفتی بیرون

نکنم، به رفتارای اجتماعیت گیر ندم باز گفتم چشم، گفتی خوشت نمیاد مردساالری 

انجام بدی، راننده و کوفتم نمیخوای اینم گفتم داشته باشم، میخوای خودت کاراتو 

. نمیتونم زورت کنم باهام بخوابی و بدون چشم، اما اینجا دیگه به خودت تنها ربط نداره

ت تنتو ازت بدزدم اما نمیتونی تعیین کنی که کنار من نخوابی یا توی اتاق دیگه اجازه

 باشی. اینجا حریم دو نفر محسوب میشه درست میگم ؟
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اش را ببینی دلربایِ ی خیره نگاهم کرد. جرات داری مخالفت کن تا نتیجههخیر

 سر !خیره

 آره درسته. -

 بعد از ازدواجمون تو هر شب تو بغل من میخوابی. -

 باشه. -

 از خداتم باشد. بچه پرو.

مانی سرم را تکان دادم. طوری جدیت نشان دادم که حساب کار دستش آمد و الل

 گرفت.

یادم رفته بود کمی مته به خشخاش بدهم و خودی نشان  جدیتم خوشم آمدخودمم از 

 دهم تا دوباره ازم حساب ببرد.

اگر بهت گفتم عاشقتم به این منظور نیست که بشینی سوارم و شترسواری کنی، 

 عاشقتم چون میخواهم کنارم باشی و به خوشبختی که آرزویش را دارم برسم.

 

 

 

 

 

 

** 
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 گرفتم و رفتم به محل کارش. براش دسته گل بزرگی

 میخواستم حسابی سوپرایزش کنم.

 اش بود که مرا هم فراموش کرده، چه برسد به تولدش.انقدر سرگرم کار مورد عالقه

 ماشین را پارک کردم. جان را با خودم نیاوردم و اخم و تخمش را به جان خریدم.

کردم تا دلِ همسرم را بدست هام تمرکز سگِ لوسم باید میفهمید من فعال روی عاشقانه

 بیاورم.

 همینطور که نمیشد هرشب هرشب توی بغلم بخوابد و به حالِ خودم رهایم کند.

وارد کلینیک شدم. یاد روزی افتادم که اینجا آمدم و تهدیدش کردم که اگر مادرش 

هام را آورم، من نیاوردم ولی خدا صدای زجهدوباره مزاحمم شود چه بالیی به سرش می

 نید و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد خودش زودتر شرِ پلیدش را از سرمان وا کرد.ش

 ها. تمام این سال هوف. چی کشیده بودم

 ش بخاطر یک زنِ طماع و کثیف.همه

 ای کلینیک را باز کردم.در شیشه

ی هاش اندازهایش که از چاقی هر کدام از راندیدمش. کنار همکار عجوزه و بُشکه

 ن بود، داشت هروکر میگفت و میخندید.هیکلِ م

آور بود که تا بهش های هر شبش برای من سرسانخب کاری که انجام نمیداد اما بهانه

م، بم دست نزن، بوسم نکن، نمیبینی خوابم نکن من خسته"دست میزدم غر غر میکرد 

 "میاد

 . فقط اداطوارش برای من بود.بیشعورِ گستاخ
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م بگیرم و شب که خواستم باهاش عشقبازی کنم اگر نق و خوبه همین االن ازش فیل

 نوقی کرد فیلم را بگیرم جلوی چشمهاش و ضایعش کنم تا الکی گوه نزند به حالم ؟

 تر میشد و نیششان بسته تر.هر چه جلوتر میرفتم حواسشان جمع

 مایا مرا دید و لبخند ژیگول میگولی زد.

 بخندهاش غش و ضعف میروم.بعد از چندماه زندگی مشترک هنوز برای ل

ست و من حاضرم این درد را تا آخر عمرم به دوش خب ، عاشقی هم درد شیرینی

 بکشم و آخ نگویم.

اصال مگر میشد این زیبارو را در آغوش بگیری و از وجودش سرمست بشوی و آخ 

 بگویی ؟

 از چشمانم عشق سرریز شد تا نزدیکش شدم.

 کیک هم توی دست دیگرم بود. یبا یک دستم گل را گرفته و جعبه

 ای زد و مثال برای خودشیرینی گفت :زعفرانی تا گل و جعبه را دید لبخند مرموزانه

 "به ببین آقاتون چقدر قشنگ سوپرایزت کرده مایابه"

ی توی دستم کیک است، وگرنه تِر میزد توی خوب بود که نفهمید تولد مایاست و جعبه

 سوپرایزم.

زبان بیاورم و بفهمد چقدر برایم عزیز است که نتوانستم تحمل کنم میخواستم خودم به 

 آید.تا شب که به خانه می

قصدم سوپرایز کردنش توی خانه بود ،ولی بعد گفتم توی محل کارش باشد که بعد از 

 کار با هم برویم رستورانی جایی، حال و هوامان تغییر کند.
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 سالم. -

 هر دوخانم با لبخند نگاهم کردند.

بخند یکی از خوشحالیه زیاد بود و لبخند دیگری بخاطر حسادتی خانمانه و مشتاق ل

 نشان دادنِ خودش برای فضولیش بود.

 زعفرانی جواب داد :

 سالم آقا فیاض خوش اومدید. -

 مرسی خسته نباشید. -

 کوتاه گفتم و یک جوری ادای مطلب کردم تا شرش را کم کند.

های ها زیادی وسواس دارم. به هیچ زنی جز مایا و زنمن هنوز هم در برخورد با خانم

 ام روی خوش نشان نمیدهم.خانواده

شاید این نقطه ضعفم محسوب شود ولی این نقطه برای خودم قابل ستایش است. اصال 

معنی ندارد وقتی من به عشق زنی وفادارم و او را مثل خدا ستایش میکنم به زن 

را فراتر از حدش بگذارد و معضلی شود توی  دیگری لبخند بزنم تا بقولی پایش

 زندگیمان ؟

 اینارو برای من گرفتی فیاض ؟ -

 چشمانم فقط ایکبیریِ جذابِ خودم را میدیدند.

 لعنتی که از لجبازی لنگه نداشت.

میخواستم صبر کنم بیای خونه بعد تدارک بدیم ،اما گفتم بیام هم سوپرایزت کنم  -

 بیرون. هم اینکه بعد کارت شام بریم
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 زعفرانی دستانش را به هم کوبید و موجی از هیجانش را از بین لبهایش بیرون داد.

 وای این عالیه. تو اون جعبه بزرگه چیه ؟ -

 زد انگار آمدنم و سوپرایزم ربطی به او دارد !یک جوری حرف می

 درازِ گوشتالو.دخترکِ چانه

 کیک گرفتم. -

 د و زعفرانی تقریبا با جیغ گفت : مایا با لبخند ابروهایش را باال دا

 وای مایا تولدته. -

 خانمم و لبخند زدم.دسته گل را گرفتم بطرف شیطون

 تقدیم به شما پرنسسِ عزیزم، تولدت مبارک. -

کنم. همین اندازه کافی بود. البته توی این  هام را تندروم نمیشد از این بیشتر عاشقانه

 محیط.

 .های دیگری برایت رو میکنم لیلی جانعاشقانهتوی اتاق خوابمان من 

 طوری که نفس کم آوری و بفهمی چقدر میخواهمت.

 دسته گل را ازم گرفت و بو کرد.

ای هایش کشید حسِ شوریدهها توی ریهوقتی چشمانش را بست و دم عمیقی از گل

 میان تنم وول خورد.

 گفته بودم چشمهایش مرا عاشق کردند ؟
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خدا میداند هر روز که از خواب بیدار میشود و هر شب که به خواب  میپرستیدمشان و

 شان میروم !میرود چند بار روی هر کدامشان بوسه میزنم و قربان صدقه

زعفرانی باز هم هیجانش گل کرد و پرید بغل مایا و با لبهای کلفتش که حتما پروتزی 

 بودند صورت مایا را بوسید.

تفی ا که هی فرت و فرت همدیگر را ماچ بارون و تفهآید از زناَح چقدر بدم می

 کنند ؟می

تولدت مبارک. ایشاال صدوبیست ساله بشی با این شوهرِ عاشقت حسابی  عزیزدلم -

 خوش بگذرونی.

 مایا با خنده جوابش را داد و ازش تشکر کرد.

یا  آوردم. شمع هم گرفته بودم ولی اوه فندکمن داشتم کیک را از توی جعبه در می

 کبریت یادم رفت !

خودم هم که اهل سیگار نبودم هر چند توی ماشین داشتم ولی کی حوصله داشت این 

 همه راه برود تا پیش ماشین ؟

 رو به زعفرانی گفتم :

 و روشن کنیم ؟ببخشید خانم اینجا کبریت یا فندک هست که شمع -

 آره تو آبدارخونه هست، االن میرم میارم. -

روپوش سفیدی که به تن داشت، بدو بدو رفت به طرف دیگری و  با هیکل چاقش و

 برای چند ثانیه دست از سرِ ما برداشت.
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نگاهی به اطراف انداختم، کسی نبود، سریع به سمت مایا برگشتم که داشت با لبخند، 

 من و حرکاتم را نگاه میکرد.

 تا کسی نیست بیا جلو میخوام ببوسمت. -

 نخودی خندید. 

 نمیشه، ممکنه یکی بیاد.اینجا ؟  -

بیا جلو لب روی لبم بگذار ، از صبح بهم  زهرمار. االن چه وقت خندیدن است، خب

 انرژی نرسیده.

خواست با نازو خرامان سرش را جلو بکشد، بُشکه خانم سر تا آن لحظه که که او می

 میرسید و گاف مارا میدید.

سریع شیرجه زدم به طرف لبهاش و  صبر نکردم تا از توی هپروتش بیرون بیاید ، خودم

 عمیق بوسیدمشان.

 عجب چیزی بود ناکسِ بیشرف. 

 فقط یاد گرفته ناز کند، که البته خریدار هم داشت.

 میمیری کمی باهام راه بیایی ؟

صدای پایی را از راهرویی که زعفرانی رفته بود شنیدم و تندی عقب کشیدم و الکی 

 اش مشغول نشان دادم.مسخرهی خودم را با کیک و جعبه

 اش. دلم میخواست هنوز بخورمشان.اما طمع بوسه

ی یهوییم مایا توی عالم هپروتی و گیجی فرو رفت و حواسش به چیزی غیر از بوسه

 نبود که ازش دزدیدم.
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این گیج شدنش هنوز رویش مانده بود. معلوم نیست چه مرگش میشود وقتی لبهاش را 

وه کردن برام، گیج و منگ میشود و مثل رباتی که باتریش تمام میبوسم به جای آه و ا

 شده مسخ شده و بیحرکت میماند.

زعفرانی آمد و عالوه بر کبریت چند ظرف و کارد و چنگال هم با خودش آورده بود 

 همراه با یک چاقوی بزرگ که مایا کیک را برش بزند.

 کبریت را بهم داد و گفت :

 ا هم گفتم، اونا هم االن میان.هبه آقای غضنفری و بچه -

 چهار سالگیش را توی کیک فرو کردم.وشمع بیست

 پرنسسِ جسورم.عزیزِ من بیست و چهار شده بود. مینی

 نگاهی بهش انداختم.نیم

 هنوز گیج میزد و بهم نگاه میکرد.

 زعفرانی مایا را جلو کشید تا روی کیک تسلط داشته باشد و شمع را فوت کند.

 تادم و تماشاش کردم.کنار ایس

هارا توی گلدانی که روی میز آنجا غضنفری و دوستان دیگرش هم آمدند. زعفرانی گل

 بود گذاشت و شنیدم که به مایا گفت :

 بعد ببرشون تو اتاق خودت. اینا فقط مالِ توان. -

وقتی مایا قدرشناسانه نگاهم کرد حس کردم بغض کوچکی آزارش میدهد. بغضی که از 

 شحالی هم بود.سرِ خو
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 لطفا مرا دوست داشته باش مایا.

 میخواهم پادزهری باشم برای تمام زهرهایی که به جانت ریختم.

 بیا خانمی کن و تمام گذشته را دور بریز. به حال بچسب. به دورانِ االنمان.

شمع را روشن کرد. چشمانش را بست و آرزو کرد و وقتی بهم نگاه کرد لبخندی زد و 

 فوت کرد.

 مه برایش دست زدند و بهش تبریک گفتند.ه

خودم هم حال و هوایی بهتر از مایا نداشتم و انگار بغضِ نگاهِ او هم به من سرایت کرده 

 بود.

دلم توی سینه بیقراری میکرد و االن فقط دوست داشتم میان بازوانم داشته باشمش و 

 لمسش کنم تا روحم آرام گیرد.

ردنش را به دوش زعفرانی انداخت و به سمت من کیک را برش زد و زحمت تقسیم ک

 آمد.

 مقابلم که ایستاد احساس کردم بیشتر از هر زمانی خواهانشم.

 هایی که او میان تنم حبس شده.حتی بیشتر از شب

 مرسی فیاض. خیلی سوپرایز خوبی بود. حسابی شوکه شدم. -

 انگار لبهایم به هم دوخته شده بودند که حرفی نمیزدم.

 نیش لبخندی از لبم وا شد.فقط 
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ای نبود که بتواند حالم را توصیف کند و به او بفهمانم میخواهم کاری کنم تا هیچ کلمه

 فراموش کنی من چه هیوالیی بودم و چه ناشیانه تو را مورد ستیز و خشمم قرار دادم.

 ابله بودم خب.

 بچه ها میگفتند و میخندیدند، شاید  لغوز میخواندند.

 مزه انداخت :غضنفری 

خودتون نمیخواین کیک بخورین ؟ دیر بیاین به تهشم نمیرسینا. این فیس تو  -

 و نگاه کنید.فیسیتونو بذارید واسه وقتی که رفتید خونه تا صبح بشینید هم

 پرانی از دهانش پر بزند.بیشعور. دلم میخواست کیک را پخش کنم توی صورتش تا مزه

ک داخلشان بود آورد و به دستمان داد و با پرویی گفت زعفرانی دوتا پیش دستی که کی

: 

خب حاال که انقدر جنلتمانه خانمتو سوپرایز کردی، نمیخوای بگی چی براش هدیه  -

 گرفتی ؟

 اش که جانم بود اما چیز دیگری هم برایش داشتم.هدیه

 نمیدانم با شنیدنش چه واکنشی نشان میدهد.

 شاید خوشش بیاید و شاید هم نه.

کرد و کیک توی دهانش را توی جیبم دسته کلید را درآوردم، مایا با گنگی نگاهم می از

 بلعید و دیگر ادامه نداد و کنجکاو بود ببیند چی میگم. همانطور که بقیه کنجکاو بودند.
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راستش قصد ندارم در حال حاضر مایارو ازکسی بگیرم، هدفم از اینکار به تصمیم  -

ست چون بدون مشورت با خودش انجامش ر فقط یه هدیهخودشم مربوط میشه. اینکا

 دادم.

 حاال همه مثل مایا گیج شده بودند که چی بلغور میکنم.

 دسته کلید را بین انگشتانم تکان دادم و گفتم :

 کلیده کلینیک مایاست.این دسته -

 یکهو زعفرانی جیغ زد و هورا کشید.

 ح.بگذار بقیه زرزرهایم را بزنم بعد جیغ بزن. اَ

 جو که کمی ساکت شد ادامه دادم :

من تمام کارهای مجوز و پروانه کسبش رو گرفتم، مایا میتونه از همین فردا بره تو  -

 کلینیک خودش کار کنه، یا میتونه بمونه اینجا تادهر وقت دوست داره.

 همه چشم شدند به مایا تا ببینند چه عکس العملی نشان میدهد.

ش نیامد که پیش دستی کیکش را روی میز گذاشت و با انگار غضنفری چندان خوش

 تلخی به مایا نگاه کرد.

ترین مایا میگفت غضنفری امسال ازش تقدیر کرده و بهش گفته یکی از باارزش

ها به خاطر او به هاش است و بخاطر اخالق خوب و مردمی بودنش خیلیتیمیهم

 کلینیکاش مراجعه میکنند.

گذاشت. خدایا، اشکی از چشمش فرو ریخت و دستش را  خودش هم ظرف کیک را کنار

 جلوی دهانش گرفت.
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 من ناراحتش کردم ؟

 یک آن جلوی همه پرید توی بغلم و به گردنم آویزان شد و با گریه گفت :

مرسی فیاض، مرسی، این یکی از آرزوهامه که من تو کلینیک خودم کار کنم. تو  -

 چیکار کردی !

بود. دستانم را محکم دورش گره زدم. به درک که همه پس دخترکم خوشحال شده 

 کنند.نگاه می

 اصال بروند گورشان را گم کنند. کوفت بخورند به جای کیک.

هایش نگران بودند که مایا ترکشان کند و کمی توی بغلم نگهش داشتم. انگار هم تیمی

 از اینجا برود که همه دست از خوردن برداشتند و نگاهشان به ما بود.

 وقتی مایا از بغلم بیرون رفت توضیح داد :

ای بود که تو عمرم دریافت کردم. کیه که از کارش بدش بیاد ؟ اونم این بهترین هدیه -

 من که با کلی عشق و عالقه این رشته رو انتخاب کردم.

 غصنفری گفت :

 یعنی میخوای بری ؟ -

 مخاطب قرار داد.هاش را تیمیمایا نیم نگاهی به من انداخت و دوباره هم

خیلی دوست دارم برم و به این چالش تن بدم. ریسک بزرگیه میدونم، خودم اینو  -

های ش قائلم میخوام بخاطر تجربهفهمیدم، ولی با احترامی که برای فیاض و هدیه

 بیشتر هنوز پیشتون باشم. من خیلی چیزهارو باید از استاد یاد بگیرم.

 فری و او به آسودگی لبخند زد.با دستش اشاره زد به دکتر عضن
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من هم خوشحال شدم و متوجه شدم دخترکم همیشه با منطق و عقلش پیش میرود نه 

 با احساسات.

 گدار زدن به آب بود.تجربه کسب کردن بهتر از بی

 برگشت و آرام گفت :

ای امیدوارم ناراحت نشده باشی فیاض. میتونیم اونجارو بدیم دست چندتا دکتر حرفه -

پول نمیگیریم اما به شرطی که  ش کنن تا خالی نباشه. ما ازشونبتونن اداره که

 حیوونای کمپمون رو مجانی درمان کنن.

 تر کشید :صدایش را خیلی پایین

من که میدونم تو خبر داری منو دوستام یه کمپ بزرگ راه انداختیم که قراره خیلی  -

ت پیچیده، دم خیِری هستی، همه جا آوازهاز این گوگولیا اونجا زندگی کنن، تو هم که آ

 اینکارو بخاطر من انجام بده ! میشه ؟

 ای ناقال. پس همه چیز را در موردم میدانست ! از کجا فهمیده بود ؟"

تو جان بخواه عزیزکم. هر کاری الزم باشد انجام میدهم. بله که با کمال میل استقبال 

 "ها و لبهایت را بوسه بزنم.گیر بیاورم و لپمیکنم. من االن فقط نیاز دارم جای خلوتی 

 کوچولوی من حساب شده عمل میکرد. همانقدر جسور و باهوش و منطقی هم بود.

 ای گفتم :طاقت و با صدای خفهبی

 نمیشه ما بریم تو اتاق خودت ؟ از شلوغی بدم میاد. -

 آید و توی ذهنم گفتم :میدانست از شلوغی بدم می
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اومدم اینجا سوپرایزش کنم. خب صبر میکردم بیاد خونه راحت چه غلطی کردم  -

 میتونستم از خجالتشم در بیام.

 به آرامی گفت :

االن فکرهای بدی میکنن. صبر کن غضنفری االن دیگه میره خونه. منم یکم  زشته -

 کار دارم بعدش با هم میریم.

 تنها ما ماندیم. کارهایی که گفت بقدری زمان بردند که همه از کلینیک رفتند و

خواست که هی باهاش ور میرفت و خودش را عمال نمیدانم چی از جون سیستمش می

 مشغول نشان میداد.

 ها بیا با من ور برو بیشعور. تا کی میخواهی توی قرنطینه نگهم داری ؟خب به جای آن

نشستم این پا و آن پا میکردم و چشمم به صورتِ قشنگش خسته شدم بودم و یا می

بود، یا قدم میزدم و زیرلب به خودم و سوپرایزِ گوهم فحش میدادم و باز چشمم به 

 افتاد.صورت قشنگش می

 تحویلمم که نمیگرفت یکم باهاش خوش بگذرانم تا خستگی در کنم.

تر میشد و اال باید همین االن اینجا تر و هیچی ندونانگار سنش که باالتر میرفت خرفت

 کرد.ن میرا برای هردومان گلستا

 ای بهش اعتراض میکردم که الاقل بجنبد.حوصلهبا نوچ نوچ بی

برام قهوه هم درست کرده بود که مثال دهانم را ببندد. من با این چیزها خر نمیشوم 

 جان.پرنسس
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شام هم که هیچ. از گرسنگی شکمم مالش میرفت و چشمم به او بود که با خیال راحت 

 د.های سیستمش را لمس میکردکمه

توی دلم فحش رکیکی بهش دادم. خودم که نمیتوانستم عملیشان کنم الاقل فحش 

 بدهم کمی دلم خنک شود.

 کردم که دیدم از پشت میزش بلند شد.ی حیوانات را نگاه میداشتم مجله

 نگاهش کردم که مرموزانه لبخند زد و گفت :

 خسته شدی آره ؟ -

 خسته ؟ هالک شدم. اما الگی گفتم :

 زیزم. کارت تموم شد ؟نه ع -

 طوری زد و لب زیریش را به دندان گرفت و به طرف در رفت.چشمک شیطان

 نه هنوز. یکم دیگه کار داریم. -

 آهی از نهادم برآمد. در را باز کرد و گفت :

 میرم یه لیوان آب بخورم و بیام. -

 های دنیارا به خودم دادم.وقتی رفت زیرلبی تمام فحش

 ن توی بغلم و روی پایم نشسته باشد کارهای لعنتیش را انجام میداد ؟به جای اینکه اال

هایش را دید میزدم با عصبانیت دوباره به مبل تکیه دادم و مجله را باال گرفتم و عکس

 ولی از خشم داشتم منفجر میشدم.
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زمان تقریبا زیادی طول کشید تا دوباره صدای پاهایش را شنیدم. آنقدر عصبی بودم که 

 خواستم نگاهش کنم.نمی

ی خاصی چیدم تا ببرمش رستوران و کنار هم من او را سوپرایز کردم و برایش برنامه

 شام بخوریم و او با کارش ازم استقبال میکرد ؟

صدای چرخش کلید توی قفل را که شنیدم سریع سرم به سمت در چرخید. دهانم باز 

 ماند.

 سس من است ؟ مایایِ من ؟خدایا. خدایا. امکان ندارد ؟ این لعنتی پرن

 آب دهانم را با شوریدگی قورت دادم. جنسِ اعال که میگویند خودِ ناکسش هست.

 که گفت منظورش این بود و منه احمق نگرفتم ! "کار داریمی"پس بگو 

 مجله را انداختم و بلند شدم.

طاقت ی میز گیر کرد و سکندری خوردم. بیآنقدر هول و دستپاچه بودم که پام به لبه

 های پیراهنم.دست بردم به سمت دکمه

 اش نمیگرفتم.کراوات را اول باز کردم و پرتش کردم. نگاه از او و هیکل مسحور کننده

 تر.تاپ نارنجی که تنش بود پوستش را برنزه نشان میداد و وحشی

 شلوار جینش هم انحنای خوش فرم پهلوها و لگنش را به تصویر میکشید.

 ترین منظره بودند و دلم را به تکاپو انداختند.دلفریبموهاش که 

 ها زمان برد تا بازشان کردم.های سر آستینم انگار ساعتدکمه

 هام میلرزیدند. قرار بود اینجا کاری کنیم ؟از بس هول بودم دست
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 اگر قرار باشد با کمال میل قبول میکنم. اصال برایش جان میدهم.

 ی زمینی ندارم.ا این فرشتهای جز یکی شدن بمن خواسته

 کوبید. برای جنسِ ظریف و لجبازش.قلبم برای او می

 هام که بازشان کنم اما از حرکت نگهم داشت.دست بردم به سمت دکمه

 نه. -

 یعنی چی نه ؟

 خودم. -

تر است. خودم خودم نکن، فقط بگو چی خودم چی ؟ االن دوزاریم از یک خر هم پایین

 ؟

 ناز و لوندی لبخند میزد.جلوتر آمد و با 

 انگاری واقعا میخواست با دلم راه بیاید.

 ام.ی امتحانم را بهم پس بدهد. صد در صد قبول شدهپس وقتش رسیده بود نتیجه

چند ماه با یک نفر که سخت عاشقش باشی توی یک تخت بخوابی، ببوسیش، لمسش 

ست. باید شوی حرف زیادیکنی، جسمش را میان تنت و بازوهایت له کنی و با او یکی ن

کسی تجربه کند تا بفهمد من چه دردی تا به امروز کشیدم و االن قرار است از بذر 

 ام ثمر بگیرم. کاشتنی

طاقتی به سمتش رفتم و آمد، من با شتاب و بیبه همان اندازه که او با طنازی جلو می

م گرفتم و با عطش و گرفتمش و نگذاشتم ممانعتی از او سر بزند که لبهایش را به کا

 دیوانگی بوسیدمش.
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ی شیرین لبهایش بودم. مرا او هم مشغول بوسیدنم شد. من عاشق بوی دهان و مزه

 خود.کردند و از خود بیمست می

آید روز اولی که به عمارتم آوردمش و بهش توهین کردم بوی دهانش وقتی یادم می

 آید، دلم میخواهد مشت بکوبم توی دهانم.می

اش توهین کردم در حالیکه االن جان میدادم ه حقی به دهانِ خوشبو و خوشمزهبه چ

 برای مزه کردنش.

 ی عشقمان سراپا وجودمان را پر کرده بود.لولید و عصارهزبانم دور زبانش می

 قرار امن بود ؟آغوشی دو زوجِ عجول و بیمکانِ اینجا برای هم

را و تمام فکرهایی که این مدت توی میخواهم یک دلِ سیر حسش کنم، تمام وجودش 

 اش همه را به اجرا بگذارم.سرم گنجاندم تا به محض اشاره

میخواهم سانت به سانت تنش را با لبهایم ببوسم، لمس کنم و بویش را مثل مخدری 

 در تنم جا بدهم.

 مایا که اجازه میداد ها ؟

 .ای برای من نداشت، نقطه به نقطه تنش مالِ خودم بودممنوعه

اش مثل ها نیست و قرار است زنانگیباید بهش نشان بدهم خبری از فیاضِ گذشته

 تندیسی ستودنی ستایش شود.

 ترین داراییِ من است. او جانم است. جانِ شیرینم.بهش نشان میدهم او با ارزش

 طاقت از روی زمین بلندش کردم.دست زیر باسنش گذاشتم، آرام چنگش زدم و بی

 ای که حس کردم کمی ترس و لرزش داشت.ناله دهانم سر داد.ای توی ناله
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 های پیراهنم حرکت کردند.های کوچکش روی دکمهدست

خواست خودش پیراهنم را در بیاورد ! این فانتزیه دخترکم پس منظورش این بود ! می

 بود ؟

باز هام را اش باشد من همیشه برایش پیراهن میپوشم تا خودش دکمهاگر این فانتزی

اش دعوت کند. بشرطی که او هم اجازه دهد تمام کند و مرا به سرزمینِ گرم و بهشتی

 هایش را با دیوانگی توی تنش بدّرم و بعد به جانش بیفتم.لباس

خواباندمش روی مبلی که خودم تا دقایقی پیش در عالم احمقی رویش نشسته بودم و 

 نتظار دارم !!کرد دقایقی بعد چی در ااصال به ذهنم خطور نمی

ام کنار زد و از زیر کمربند شلوارم هاش را از دور شکم و سینهپیراهنم را باز کرد و لبه

 باال کشیدش.

ای توی گلو و دهانش زدم. به معنای واقعی سرمست بودم. امروز قرار بود خنده

 ی جذابِ زندگیمان را تجربه کنیم. ترین مرحلهترین و هیجانیبخشلذت

سوپرایزش کنم و دخترک شیطونم سوپرایز خیلی بهتری برای هردومان  آمده بودم

 داشت.

ای خواباندمش روی مبل ولی لبهام را جدا نکردم. او هم انگاری میلی نداشت فاصله

 ایجاد کند.

و شکمم  ترس و استرسش کمتر شده بود و دستانِ لطیفش را روی پوست سینه

 رفت.گمیکشید و با این لمس داشت جانم را می

 سرم را کمی عقب کشیدم تا اول از اینجا مطمئن شوم.
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 چشمانِ خمارش چه به روزِ دلم میبرند ؟

 ام.لعتتی، لعنتی، او خدایِ من بود. خدایِ کوچکِ زمینی

 کردند.ام با چه سرعتی حرکت مینفس نفس میزدم و قلبم و سینه

 اینجا امنه مایا ؟ -

 ه نبود ریسک نمیکردم.آ...آره. تمام درهارو قفل کردم. اگ -

 ؟ اتاقت دوربینی چیزی نداره -

 نه فیاض. -

ها و ترتیبش را یادم آمد قبال هم مشابه امروز که توی استخر بردمش توی یکی از اتاق

 دادم.

ی امن بودن آن فضارا چه شور و شوقی بینمان بود و دقیقا مایا هم مثل من دلهره

 داشت.

آمد مثال تمام های مختلف بودم. بدم میمکان های جورواجور درمن عاشق رابطه

 هام در اتاق خوابم خالصه شوند.رابطه

برای تمامشان نقشه کشیدم و چه فکرهایی توی سرم دارم که هر بار کجا و چطور 

 خفتش کنم و با هم به عرش سفر کنیم.

 های دخترکم.وقتی خیالم راحت شد تمام تمرکزم را گذاشتم روی قشنگی

جلوتر میرفتم حس کردم زیر دستم میلرزد. نگران شدم. باید اول آرامش  اما هر چی

 هایش کمی غیرعادی بود. پیشانیش را عمیق بوسیدم و پچ پچ کردم :میکردم. نفس
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آروم باش عزیزدلم باشه ؟ هیچ اتفاق بدی نمیفته. تو جونمی مایا من بهت آزار  -

 نمیرسونم.

 میدونم. -

 دیگه هیچیمون مثل گذشته نیست. مگه نه ؟ما هردومون عوض شدیم.  -

 آره. -

 اگه دوست نداری ادامه بدم من... -

 هایم را گرفت.شونه

 . نه. باید از یه جایی شروع کنیم. میخوام ادامه بدی.نه -

 ی کوتاهی زدم.لبهاش را بوسه

 پس آروم باش. اوکی ؟ -

 سعی میکنم. -

ونم تمرکز کنم. آرامشِ تو بیشتر از خودم وقتی میلرزی خودمو یه حیوون میبینم. نمیت-

 برام مهمه.

 میدونم فیاض. میدونم عزیزم. -

هایم را شکار خواستم چیز دیگری بگویم که سرم را کمی فاصله داد و اینبار خودش لب

 اش مرا بوسید و دلم را برد...کرد و با قوتِ زنانگی

ش را نم پوست نرم و گلگون شدهتر از عسل بود که داشتم با زبابوسیدمش. برایم شیرین

 کردم.لمس می



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1241 
 

 او هنوز هم دستپاچه و کمی مضطرب بنظر میرسید.

 ای به یاد ماندنی بسازیم.از من نترس قشنگم میخواهم با هم تجربه

 هارا.آغوشی و یکی شدنمان است. وِل کن گذشتهاین تازه شروعِ هم

های نش دست پیدا کردم و مزههایی بیشتری از او و تآنقدر پیش رفتم و به تجربه

بیشتری ازش چشیدم که باالخره صدای پر لذتش در اتاق اکو شد و مرا سخت دیوانه 

 کرد.

 هایمان تکمیل شود.وقتش رسیده بود پیوند یکی شدنمان با آهنگِ نفس

ترین آدمِ آدم سستی نبودم ولی در این لحظه و توی آغوشِ ماهِ زیبایم فهمیدم بیچاره

جا که تا این حد برایش له له میزنم و میخواهم مثل غذایی خوشمزه یک روی زمینم

 .ببلعمش

 .نظیر است. همه چی تمامخدایا، او بی

 انگار برای هم ساخته شدیم، من و او برای هم.

 

 

 

 

**** 

هاش بود. برای اولین بار بعد از رابطه صورتش کمی قرمزه فیاض در حال پوشیدن لباس

 اطر اوج فعالیت جسمیش بوده.شده بود که خب بخ
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 همه چی خوب پیش رفت خیلی خوب که یکسره لبخند میزد.

ها این هم آغوشی الزم بود تا به هم ثابت کنیم وقتش شده زندگی حق داشت بعد از ماه

 نزدیکمون رو از سر بگیریم.

 طی این مدت خیلی بیشتر از قبل شناختمش.

عقاید هم احترام گذاشتن، حرف زدن قبل از زیر یه سقف بودن، یکجا خوابیدن، به 

خواب یا موقع خوردنِ صبحانه، دیدن رفتارهای هم بیرون از خونه، همه و همه بهم 

 کمک کردن اون فیاضی که قلبم دنبالش بوده رو پیدا کنم.

 پیداش کردم. خیلی خاص و جنتلمن شده بود.

 ه.طوری که گاهی به خودم غره میشم که همچین آدمی شوهرِ من

فکر کنم. نمیخوام بیاد بیارم چی بوده و چه کارایی کرده، هر چی  هانمیخوام به گذشته

بود به خواست خودش نبود، از یه پسر به سن و سالِ فیاض شاید خیلی چیزهای 

ی بیشتری هم سر میزد، ولی همین که تا اون حد خوددار بوده و به مامانم اجازه

قیه و اال حتی من نمیتونستم همسرش باشم و پیشرفت بیشتری نداده جای شکرش با

 ی خودم بدونم.ی گمشدهاونو به عنوان نیمه

 .قلبم هنوز بخاطر هیجاناتم تند میتپید

 م بود. باید میرفتیم خونه.خیلی هم گرسنه

 دلم بیشتر از هر چیزی دسپخت شاهدخت رو میخواست تا غذاهای بیرون رو.

به کرات توی زندگیمون پیش میاد و من برای اولین  میدونستم از این به بعد این رابطه

 آغوشیِ دو زوج رو لمس کردم.بار لذتِ کامل هم
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ی خودمم هست که مرتب انجامش اگه همیشه به این خوبی پیش بره پس خواسته

 بدیم.

 نگاهم کرد.

 ؟ ت کردمخسته -

 نه. -

 ی چشماش چین ریزی خورد و آروم گفت :گوشه

 موردش حرف بزنیم ؟دوست داری در  -

 نه. میخوام بهت بگم چه جوری بود. -

 سرش رو برای گرفتن جوابم تندی تکون داد و گفتم :

 فقط تو یه جمله میگم عالی بود فیاض. مرسی. -

های خشن عادت های گذشته جسمم یه جورایی به اون رابطهبا اینکه بخاطر رابطه

متفاوت و واقعی ازش دریافت کردم که کرده، ولی در کل این برام عالی بود و من حس 

 تصورم رو کامال عوض کرد.

 ش گرفت و با شور و التهاب بیشتری بهم زل زد.خنده

 هنوز روی مبل افتاده بودم و داشتم اونو نگاه میکردم. دروغ نگفتم که عالی بود.

این فیاض بهم ثابت کرد هر چی ازش توی ذهنم ساختم بریزم دور، هر ترس و 

 اضطرابی.
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که لمس میشن برای همسرشون زیباترین و  ها دوست دارن موقعیی زنهمه

نظیری، تو بی"ترین زنِ دنیا باشن، کسی که مرتب توی گوشِت زمزمه کنه خاص

نقص و همه ی خودمی، یه زنِ بیای، هیچ زنی تو دنیا مثل تو نیست، تو عزیزشدهمعرکه

 ."چی تموم

ش گم میشدم و از تمام حرکاتش روی تنم لذت تر میشد و توی حرفااحساسم بالینی

 بردم.

رستم رد خانی هفتمن برای این لحظه و برای شروع این رابطه فیاض رو از دروازه

 کردم تا بفهمم اون دیگه مثل سابق نیست.

درسته خوبِ خوب نشده و هنوز یه رفتارهایی سرِ بزنگاه ازش سر میزنه که میفهمم 

لی همین که سعی داره کنار من خودش رو از نو بسازه و توی چه عصری گیر کرده، و

 تغییر کنه ،جای امیدواری بود برام.

شب عقدمون وقتی رفتارش رو با آراز دیدم نزدیک بود از تصمیمم پشیمون بشم ، آراز 

 که خندید و با شوخی گفت :

دیگه دایی قربونت برم زنت مال خودته، وقتی واسه بار دوم داره بهت بله میده،  -

هیشکی نمیتونه ازت بگیرتش، از منم دلتو پاک کن، من اگه اونموقعا حرفی بهش زدم 

 واس خاطر خودت بود که بری دنبال درمانت.

 توی دلم گفتم :

ی . منظورِ نگاهاتو به خودم خوب میفهمیدم .تو میخواستی لقمهآره جونِ خودت -

 ت.ی داییتو شکار کنی. که خب غلط زیادی بود براآماده
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فیاض که اونشب رفت خودشو حبس کرد توی سرویس، دنبالش رفتم تا بفهمم همه 

 چی مرتبه یا نه ؟

 با حال پریشونی بغلم کرد و توضیح داد :

خوبم مایا. خوبم، اگه بازم رفتاری نشون دادم که باعث تردیدت شده منو ببخش.  -

کسی جز خودم تقصیر خودم نیست روت حساسم، اونقدر دوسِت دارم که نمیخوام 

 نگات کنه.

سوءظن ذهنیم رو پس زدم و تصمیم قطعیم رو گرفتم و دل دادم به این مرد. همین که 

 با عشق اومد دستم رو گرفت و با محبت لب زد :

 خوبی فداتشم ؟ -

 خوبم. -

 فکر کنم خیلی گشنته. ضعف کردی آره ؟ -

 غرق بودم. انگیزمونخب ضعف کرده بودم ولی فعال توی هپروتِ شبِ خاطره

 خوشحال بودم که دیگه خبری از حالت تهوعاش و فرارش از من نیست !

 امشب یه شبِ خاص بود برامون. مگه نه فیاض ؟ -

 پشت دست رو بوسید و با عشق گفت :

 عالی بود نفسم. مگه بهتر از اینم میشد ؟ تو دنیامی خانم، میدونستی ؟ -

ت کرد. عالوه بر خودم به شاهدخت ، به قبال نه، ولی االن میدونستم هستم. بهم ثاب

 یونس و نهال و هر کس که زندگی مارو میدید.



www.NewBaghStore.com روندیپ میبه قلم مر م کنرمان نوازش  

 

1246 
 

 انگار نه انگار اون یه مردِ بالغ و مغروره.

 غرور ؟

 من اینو برای آدمی که عاشقه رد میکنم.

ی همونطور که بهم قول داد دیگه برام غروری نداشت و سعی داشت منو به قله

 خوشبختی برسونه.

 

 

 

 

* 

من هنوزم متعقدم بره توکیو یه درمان کامل و مفصل انجام بده تا کامال خیالت راحت  -

 بشه.

 من دیگه مشکلی ندارم تو زندگیم. -

 کرد ! بینیاالن آره، اما در مورد چند سال آینده نمیشه پیش -

 فیاض روز به روز داره بهتر میشه. من اینو حس میکنم. -

 تون روحیاتشو عوض شده ؟دوسالهتو هم فکر میکنی دوری کردن  -

و ریکاوری خب نمیدونم ! دکتر اتابک که میگفت این تنها راهی بود که تونسته فیاض -

 کنه.

 سری تکون داد.
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 پس اگه انقدر بهش ایمان داری که حالش بهتر شده باید بگم اون یه آدمِ خوشانسه. -

شه، یه سال به سختی تنها من نبودم که کمکش کردم. خودشم خواست که درمان ب -

 . همه اینا روش تاثیر گذاشتن.درمان کرده

 حق با توعه مایا. اون تا خودش نخواد چیزی عوض نمیشه. -

ها بهش آسیب زدن. گاهی اوقات یه اشتباهاتی فیاض مرد خوبیه دکتر. فقط گذشته -

. میندازهها تو ذهن آدم لنگر به خواست خودِ آدم انجام نمیشن که تاثیراتشون تا مدت

 تر از همه سعی کرد خودشو کنار بکشه.فیاض ثابت کرد مرد بدی نبوده و مهم

 دیگه در مورد مادرت چیزی نمیگه ؟ -

 .بارم اسمشو به زبون نیوردهنه اصال. از روزی که ازدواج کردیم تا االن حتی یه -

 سری تکون داد و لبخند جزیی زد.

هاشو ونیت مهرِ ابدی کاشتی تو دلش تا گذشتهت و مهرباین خیلی خوبه.تو با عالقه-

 فراموش کنه.

ها و مامانم. انگولک کردنِ یه پسرپونزده ساله ها ! لعنت به گذشتهها، گذشتهگذشته"

 "ترین چیزیه که تو عمرم شنیدم، امیدوارم خدا بخشتت مامانکثیف

 البته فکر نمیکنم کامل درمان شده باشه. -

 چشماشو تنگ و ریز کرد.

ها نصف شب بیدار میشم میبینم باالسرم نشسته داره نگام میکنه، وقتی گاهی وقت -

ازش میپرسم میگه خوبم اما از فکراش هیچی بهم نمیگه. یه وقتاییم میره تو کتابخونه 
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ها هم بیرون نمیاد. میدونید، دیگه با من مشکلی نداره ولی با بست میشینه اونجا ساعت

 ذهنش هنوز درگیره.

 چای رو برداشت و یه شکالت هم از توی ظرف. لیوان

 امروز شاهدخت خونه نبود خودم از مهمانم پذیرایی کردم.

ی اونا بود و شاهدخت هم از خوشحالی سر از پا نمیشناخت و هر روز خونه نهال حامله

 میرفت تا بیشتر کنارشون باشه.

ر شغلم و بخاطر زندگی منو فیاض با هم توافق کردیم تا چند سال بچه دار نشیم. بخاط

 نوپامون نیاز داشتم یه برنامه ریزی اساسی داشته باشم.

دارشدنمون بود اما با تصمیمم موافقت کرد و تعیین زمانش رو با اینکه سخت عاشق بچه

 سپرد به من.

 بخاطر این رفتاراشه که میگم ازش مطمئنم ولی بخاطر یه سری چیزهای دیگه نه.

چیزی نیستن که با یکی دوسال کنار برن و آدم بگه خب من های روحی روانی بیماری

ها حس میشن و خیلی زمان میبره تا آدم کامال درمان شدم. اثرات مخربشون تا مدت

 باهاشون بجنگه و دوزشون رو پایین بیاره.

های ذهنیش از بین برای فیاض خداروشکر پایین اومده بود، اما تعصب و یه سری شک

 نرفته بودن.

دکتر فرخی امروز باهام تماس گرفت و میخواست منو ببینه با اینکه منو جانی وقتی 

 تنها بودیم ولی ازش خواستم بیاد خونه.
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من میدونستم االن موقع اومدنِ فیاضه، میخواستم وقتی میاد با این موضوع روبه رو 

 بشه و بفهمه قرار نیست شک و تردیدهاش جایی توی زندگیمون داشته باشن.

هیچکس به جز فیاض مهم نیست،چون کسیه که قراره تا آخر عمر باهاش  برای من

ام، مهم نیست خواهر و دامادشون چقدر ازم زندگی کنم، مهم نیست من دختر کی

میخونن، مهم زندگیه هردومونه که با هزار سختی  "دخترپریوش"متنفرن و منو به اسمِ 

 .و تالش و دوری و شکنجه دوباره به این نقطه رسیدیم

 صدای پارس کردنِ جانی بهم خبر داد فیاض داره وارد خونه میشه.

 هاش رو با جانی شنیدم.زمزمه

 چطوری پسرِ بابا. مامان کو ؟ مایا ؟ عزیزم ؟ -

 اومد، جلوتر و وقتی به پذیرایی رسید دکتر بلند شد و منم بلند شدم.داشت جلو می

 ای دودو زد بین منو دکتر.نگاهش لحظه

 لبخند زدم.به سختی 

خوش اومدی عزیزم. دکتر فرخی رو دعوت کردم خونه. منتظر بود تو هم بیای تا  -

 بیشتر با هم آشنا بشین.

 کوبید و منتظر بودم به خودش بیاد و عین ماست بروبر نگاه نکنه.قلبم سخت می

 هر دو میتونستن دوستای خوبی باشن و من توی خیلی چیزها از دکتر کمک بگیرم.

 مسلط باش مرد. باید بهم اعتماد کنی. به من. به زنت. به مایات. به خودت

 جلوتر اومد.
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 تعصب و خشم نگاهش رو که حس میکردم لرزیدم، اما وقتی گفت :

 خوش اومدین آقای دکتر. پس باالخره سعادت شد ببینمتون. -

 و متشخصانه به دکتر دست داد نفس راحتی کشیدم.

تحان هم سربلند بیرون اومد و ما اونشب هر چند سخت گذشت،اما از این ام

 تر از همیشه به آغوش هم خزیدیم.حالشوریده

 روی لبش رو بوسیدم و آروم گفتم :

 خیلی دوسِت دارم فیاض. -

 دستش البه الی موهام بود و نوازششون میکرد.

م حس میکنم شبی هزار منم دوسِت دارم عزیزم. وقتی بغلت میکنم یا سرتو رو سینه -

به خدا میگم دمت گرم، خیلی نوکرتم که این دخترو بهم دادی. تو نورِ امیدی برام  بار

 مایا. تو همه چیزمی عشقم.

 

 

**** 

 

 پایان

۱۵/۱/۱3۹۹ 


