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 به نام آن که عشق را آفرید

ن  دستی به ریش یکدستش کشید و رسش را پایی 

 .انداخت

معتن حرفهایش را نمیفهمید اما بچه نبود که نداند 

 
 

 قطعا درخواست بزرگ

 .پشت گفتگوهایش پنهان است

کالفه از شدت کارهایی که رسش ریخته بود و او وقت 

 زیادی برای انجام

ن حرفاش پرید و  داد نشان نداشت ی بیحوصله بی 



 :گفت

 چه کمیک از من بر میاد؟ -

 :محمود مکتی کرد و بعد با بغضن مردانه جواب داد

ون تنهاست - مو عیل، لییل اون بت 
 .عقد کن دختی
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انگار که به شنیدههایش شک داشته باشد، رسش را 

 باال آورد و به طاقهای

پارچهها دوخت.هنوز آنقدر مسن نشده بود   رنگارنگ

 که به گوشهایش شک

کند اما...درگ از خواهشاش نداشت!به سختی آب 

 دهانش را قورت داد و کوتاه

 :گفت

 !متوجه نشدم -

محمود از آنسوی خط، نالههای مردانهاش شدت  

 .گرفت

ن  - مرد و زمی   داری عیل آقا. روی من پت 
خودت دختی



 .ننداز

سه سال تو هلفدونیاممن کمه کم دو  . 

 ... لییل تنهاست

برگ گلم زخمیه نالوطیهای شهره...خودت میدوین 

 .جز من کسیو نداره

الت و لوتهای محل دارن مزاحمش میشن.یه عوضن 

 ...تهدیدش کرده به

 .به... بیآبرو کردنش

 .د المصب خودت پدری! بفهم حال منو مومن

 .از روی صندیل برخاست

 .گیج بود و متحت  

فریب|هاله نژاد صاحت  دل  

3 

انگار که کیس به گلویش چنگ انداخته بود و اجازه 

 .نمیداد نفس بکشد

دلش میخواست بر رس همسایه معتمدی که این 

 روزها است  زندان بود فریاد



 ...بزند اما

اهل باال بردن صدایش، آن هم برای بزرگتی از 

 !خودش نبود

چک با دستهایی که شدیدا میلرزید از یخچال کو 

 مغازهاش بطری آب را

 .برداشت و الجرعه رس کشید

 .تا شاید کیم از خشم درونش بکاهد

 :راه نفسش که باز شد، به آرایم جواب داد

تو رو به کربالیی که رفتی بس کن...بس کن جان  -

ت  !دختی

 .محمود هق هقی کرد و ناله رس داد

نمیشه آقا عیل... نمیتونم.حفظ جون و آبروی  -

م نمیذا ره...من یه عمر رودختی  

 و در حقم تموم کن.میدونم بعد 
 

سیاهتم اما مردونیک

 اون خدا بیامرز قصد ازدواج

م شو! فقط اسمت بره  نداری. دو سه سال مرد دختی

 تو شناسنامهاش. محرمش



 ...کن بت  پیش خودت، امانت
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 .من ازاد شدم خودم کارای طالقشو میکنم

فم قسم  !به رسر

ییک کرد و در جوابش گفت  :خنده هیستی

ال اله اال هللا. بر شیطون حرومزاده لعنت.مگه  -

 قصهست؟
 

 زندگ

محمود به خوی  از درد عیل باخت  بود.میدانست 

 اما...حال این روزهای لیلیاش،

ن بد  اجازه نمیداد جز او به کیس فکر کند.همیشه بی 

 و بدتر رایه جز راضن 

 .شدن به بد نبود

نداشت جز آن که از همسایه قدیمیاش، از چارهای 

 مردی که دسته کم دوازده

ش فاصله ستن داشت و بعد از  ده سال با دختی ن ست 

 سالها هنوز سیاهپوش



ش را عقد   همرس جوانمرگش است، بخواهد که دختی

 !کند

عیل معتمد یک محل بود...و چه کیس امینتی از او 

 برای دردانهاش؟

کرد متقاعدش کندغرورش را نادیده گرفت و سیع   . 

دن لییل به او نداشت  .چرا که چارهای جز ستر

 .فقط میخوام در و همسایه بفهمن مرد باالرسشه _
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مو گرگ گرفته. اون رحیم حرومزاده  االن دور دختی

ن کرده برای  دندون تت 

 .ناموسم

ن کشید تا کیس  عیل کرکرههای مغازهاش را پایی 

زیادیمزاحم مکالمه   

 .خندهدارشان نشود

سپس روی صندیل نشست و در حایل که به سختی 

ن  ن نگهداشیی  سیع در پایی 



 :صدایش داشت، جواب داد

دختی شما نصف سن منو داره...هنوز بچهاس! به  -

 خداوندی خدا حتی به زبون

 .آوردن این حرف هم کراهت داره

تنهایی یه دختی تو این شهر کراهت نداره؟ تهدید   _

و ترسوندن یه دختی کردن   

بیکس و تنها که بابای عوضیش افتاده گوشه زندون  

 کراهت نداره؟

محمود مکتی کرد و با هقهق مردانهای که دل سنگ 

 را هم آب میکرد ادامه

 :داد

م  _ من جز تو امیتن ندارم که دست گلمو بستر

 دستش.دختی جوون من اون

ون جز تو کیس و نداره مرد صالح خدا  !بت 
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تو که نماز و روزت رسجاشه، تو که خدا و پیغمت  



م  .حالیته، پناه شو برای دختی

ن ننداز  .روی من پدر و زمی 

 .ارصارهای مداوم محمود عصبیاش کرده بود

هر چه میگفت، تنها التماسهایش را بیشتی میکرد اما 

ی از کوتاه آمدن  خت 

 .نبود

برای به پایان  دستی به پیشاین عرقکردهاش کشید و 

 رساندن این مکالمه

 :مضحک، به ناچار جواب داد

سم زبونم  _ سه... میتی من االن خون به مغزم نمت 

 بشه و جوری بچرخه
ن

 یاغ

 برام بذاره...وقت بده بهم، بذار 
 

مندگ که یه عمر رسر

ن کنم با خودم  .باال و پایی 

محمود هم که زمان مکالمهاش به اتمام رسیده بود،  

ن آوردکیم صدایش  را پایی   

 :و گفت

من روت حساب باز کردم مرد. ناامیدم نکن...  -



ت  !جان دختی

گفت و بدون آنکه بداند چه به روز عیل آورده 

 .مکالمه را قطع کرد

گ که تمام  جان ثنایش را قسم داده بود.دختی

 .هستیاش بود
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ن شیشهای جلویش گذاشت و  موبایلش را روی مت 

ن دستهایشرس  ش را بی   

 .گرفت

مستاصل مانده بود.آدم نمک نشنایس نبود که 

 !بگوید گوربابای التماسهایش

اما حتی تصور اینکه زین بعد از سمانه در خانهاش 

 باشد، قلبش را مچاله

 .میکرد

 ...هر چند که موقت و صوری باشد

اما اسمش کنار اسم سمانه در شناسنامهاش قرار 



 .میگرفت

خیانت به عشقاش میپنداشتو او این را  . 

 :خسته و ناالن رسش را تکاین داد و لب زد

وم بذار خدا -  .خودت رایه پیرسر

صدای اذان را که شنید، تامل نکرد و بالفاصله از 

ش برخاست ن  .پشت مت 

د...بیشک حرفهایی برایش داشت ن  .خدا صدایش مت 
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ا برداشت و موبایل و کلیدهای مغازه و خانهاش ر 

ون رفت  .بت 

____ 

 .از شدت ترس دندانهایش به هم میخوردند

 .احساس میکرد فاصلهای تا مرگ ندارد

تمام وجودش یخ زده بود و نفسش ییک در میان باال 

 .میآمد

مانند کودگ ترسان، پشت در اتاقش نشسته و 



 .زانوهایش را در بغل گرفته بود

ه قفل با وجود آنکه اطمینان داشت درهای خان

 هستند اما باز هم وحشت داخل

 .آمدنشان را داشت

ن لبهای رسدش خارج شود،  بدون آنکه آوایی از بی 

 خدا را زیر لب صدا

 .میکرد

 .نیمهشب بود و تمام محل در خواب

اگر خدا به حالش رحم نمیکرد، زنده به گورش هم  

 که میکردند کیس

 .نمیفهمید

نداختاز گوشه پنجره نامحسوس نگایه به حیاط ا . 
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حمانه  ی از آن دو مرد سیاهپوش که بت  خت 

 شیشههای خانهاش را

 .شکستهبودند، نبود



نفس حبس شدهاش را آرام رها کرد و به سختی از 

 جایاش بلند شد.زانوهایش

قدرت تحمل وزن کماش را نداشتند و به ناچار دست 

 .به دامان دیوار شد

تاقش انداخت و با گریه نگایه به سقف تاریک ا

 :نالید

 ...خدایا شکرت -

ن که هنوز زنده بود، جای شکر داشت.اما  همی 

 نمیتوانست دیگر در این خانه

 ...بماند

حداقل تا قبل از آنکه پدر بیگناهش از زندان آزاد 

 .شود

مستاصل و ترسیده نگایه دور تا دور به اتاقش 

 .انداخت

که   آنقدر دست و پاهایش را گم کرده بود 

 .نمیخواست حتی ثانیهای اینجا بماند
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بدون آنکه به تاپ و شلوارش توجهای کند، چادر 

 رنگیاش را از روی آویز

 .چنگ زد و روی رسش گذاشت

نفس عمیقی کشیدو بالفاصله به رسعت از اتاق 

 .خارج شد

ن گرفت تا خورده  نور فلش موبایلش را روی زمی 

دشیشهها پاها یش را نت  . 

پشت در هال مکتی کرد و نگاهش را با دقت به 

 حیاط دوخت تا از نبود آن دو

 .نفر اطمینان پیدا کند

کیم که خیالش راحت شد، نفیس گرفت و زیر لب 

 .شمرد

 ...یک، دو، سه! بدو لییل -

در را باز کرد و بدون آنکه به اطراف نگایه بیاندازد با 

ین رسعتی که  بیشتی

وع به دویدن کردمیتوانست، رسر  . 



طول حیاط را ترسیده و گریان یط کرد و از خانه 

 .خارج شد
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 .نگایه به کوچه تاریک و خلوتشان انداخت

تارییک کوچه خوفناک بود اما نه به اندازه خانه 

 !پدریاش

پس تعلل را کنار گذاشت و به رسعت رایه خانه عیل 

دآقا، همسایه و البته مر   

 .مورد اطمینان پدرش شد

 ...تنها کیس که میدانست پناهش میشود او بود

با نفس نفس پشت در خانهشان ایستاد و با مشت 

 .به در کوبید

یس که داشت تمام وجودش را  رسدی هوا و استی

 .شبیه به قالت  یخ کرده بود

هر چند ثانیه یکبار باز به عقب میچرخید تا خیالش 

 راحت شود کیس پشت



نیسترسش  . 

ملتمسانه به مشتهای بیجانش نگاه کرد و محکمتی از 

 قبل به در کوبید.اگر در

 .را باز نمیکرد بیشک زنده نمیماند

 :با گریه صدایش را باال برد و فریاد زد

. منم لییل - ن  !عیل آقا؟ تورو قرآن درو باز کنی 
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 .جمله آخرش مصادف شد با باز شدن در

ش که به چشمهای نگران عیل افتاد، تمام ته نگاه

 مانده انرژیاش هم تحلیل

 .رفت

 :نتوانست بیشتی از این مقاومت کند و زیر لب نالید

 ...کمکم کن -

گفت و و ثانیهای بعد، روی دستهای مرد روبه 

 .رویش از هوش رفت

با ترس، یاعیل بلندی گفت و تن ظریف لییل را در 



 .آغوش کشید

جازه نمیداد به درستی صورتش را ببیند تارییک حیاط ا

 اما تن رسدش نشان از

 .حال بدش داشت

 .او را روی دستهایش بلند کرد و به سمت خانه رفت

ن که پا به خانه گذاشت، ثنا در حایل که  همی 

 عروسکش را با ترس بغل گرفته

 .بود به سمتش آمد
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ش انداخت  و گفتنگاه کالفهای به دختی : 

ی نیست - ن  .برو بخواب باباجان چت 

ثنا نگاه کنجکاوانهای به لییل که همچنان در 

 :آغوشش بود انداخت و گفت

 خاله لییل تو بغلت خوابه؟ -

استغفراللهای زیر لب گفت و بدون آن که جواب ثنا 

 را بدهد، او را روی مبل



 .خواباند و به سمت فرزندش چرخید

، برو روی تخت - ت دراز بکش... تا ده برو بابایی

 .بشمار میام برات قصه میخونم

چید و به سمتش آمد  .ثنا لبت 

 :هر دو پایش را کودکانه بغل گرفت و با بغض گفت

سم بابایی  -
 .میتی
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 .چشم بست و تن کوچک فرزندش را بغل گرفت

اییط اولویتش او بود  .تحت هر رسر

ش زد  همزمان که به  بوسهای روی موهای دختی

فت، خانه مت  ن  سمت آشتر

 :گفت

 .همینجا بغل بابایی بخواب -

همراه با ثنایی که رسش را روی شانههایش گذاشته 

خانه رفت و ن  بود، به آشتر

همراه با لیوان آی  که از شت  آب پرش کرده بود به 



 .هال برگشت

 .نگاهش را کوتاه و نگران به دختی محمود انداخت

امناسباش قلبش از شدت با دیدن رس و وضع ن

 .نگراین ایستاد

لباسهای پوشیدهای تنش نداشت و این نشانه خوی  

سید که نکند  نبود.میتی

بالیی رسش آورده باشند و او نزد خدا و محمود 

منده شود  .رسر

ن   با همان افکار سیاه و نگران کننده ذهنش، ثنا را پایی 

 :گذاشت و گفت
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میتوین یه پتو واسه خاله بیاری؟بابایی  -  

ن کرد دوان دوان رایه اتاقش  ثنا رسش را باال و پایی 

 .شد

خودش هم به رسعت به سمت لییل رفت و باالی 

 .رسش ایستاد



دستش را درون لیوان آب فرو برد و چند قطره آب 

یدهاش  به صورت رنگتر

 .پاچید

همزمان که سیع داشت نگاهش به جز گردی صورت 

د، با جای دیگری نتر  

 :نگراین صدایش زد

 خانوم شکیب؟ لییل خانوم؟ میشنوید صدای منو؟ -

 .میان اتاق تارییک بود

 که برایش آشنا نبود اما حس بدی به دلش 
ی
اتاق

 میانداخت.نه چشمهایش

جایی را میدید و نه گوشهایش صدایی میشنید.با 

 دیدن باریکه پر نوری که از

ختی به تن گوشه پنجره اتاق دیده میشد، به س

 خشکشدهاش تکاین داد و به
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سمتش رفت. هر قدیم که به سمت نور برمیداشت 



 و حس امنیت را در دل

ی بود ن  .ترسیدهاش کاشته میشد.و خب حس دالنگت 

هنوز غرق رویایش بود که با خیس شدن صورتش، 

 چشمهایش ناخودآگاه باز

 .شدند

ن با گیج  نگاهش را به اطرا ف دوخت تا بتواند بی 

 خواب و بیداری تفکییک

 .ایجاد کند

با دیدن عیل آن هم درست باالی رسش، ترسیده و 

 هراسان رس جایش نشست

 .و چادرش را سفت چسبید

عیل که واکنش ترسیده او را دید، دستهایش را باال 

 .برد و کیم عقب رفت

ن انداخت و با آرامش زمزمه کرد  :نگاهش را پایی 

ی نیستآروم،  - ن . چت  ن آروم باشی  . 

 .لییل نگاه ترسیدهاش را به او انداخت

 .به مردی که نیمه شب پناهش داده بود
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رخوت آن بیهویسر که از تنش جدا شد با یادآوری 

 تریس که امشب تجربه کرده

بود، بدون آن که خجالت بکشد، بغضش ترکید و 

 .بلند گریه کرد

حظه همراه با پتو مسافریی برگشته ثنا که همان ل

 بود، با دیدن گریه لییل،

د  .خودش را با ترس به آغوش پدرش ستر

ش حلقه کرد اما  دستش را دور تن ظریف دختی

 نگاهش را از دختی گریان

ویش برنداشت  .پیرسر

سید از به زبان آوردن افکاری که در رسش چرخ  میتی

د ن  .مت 

سید ناموس مردم را نیمه شب در او  ج میتی

 .بیپناهیاش، دریده باشند

ثنایی که حال، آرام و مظلوم هق هق میکرد را در 



د و نزدیک  آغوشش فرسر

 :گوشش زمزمه کرد

...آروم باش - ی نیست بابایی ن  .چت 

ن دستهایش گرفت و شدیدتر از  لییل صورتش را بی 

 .قبل گریست

دست خودش نبود.او هم آغوش پدرش را 

 میخواست!دقیقا مانند ثنا!اصال مگر

 جایی امنتی از آغوش پدر در دنیا وجود داشت؟
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عیل که بیشتی از این نمیتوانست آرام بماند، بوسهای 

 روی رس ثنا نشاند و رو به

 :لییل گفت

 افتاده؟ -
ی
 من نگرانم لییل خانوم، چه اتفاق

لییل بدون آنکه گری  هاش قطع شود، نگاهش را به او 

 :دوخت و نالید

 .داشتم از ترس میمردم -



همراه با ثنا، روی مبل نزدیک به او نشست و آرام 

 :پرسید

 افتاده که  -
ی
لطفا درست تعریف کنید چه اتفاق

 بدونم باید چیکار کنم. کیس

 اذیتتون کرد؟

لییل بغض کرده نیم نگایه به عیل انداخت و زمزمه  

 :کرد

دو نفر... نصف شب از دیوار پریدن داخل و  -

...دو شیشههای ن هال و شکسیی  

سه شب پیش هم کنتور برق و قطع و وصل 

 .میکردن
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قبل از آن که عیل فرصت تحلیل اتفاقات را داشته 

 :باشد، با گریه ادامه داد

سم، تورو قرآن یه فکری به حال آزادی  - من میتی

ن   .بابام بکنی 



 .مستاصل دستی به صورتش کشید

یوین منصور بیشتی از آین بود که بدیه چند صد میل

 بتواند برای پرداختش

 .کمیک کند

 :بدون اینکه نگایه به لییل بیاندازد، پرسید

ن کار کیه؟ -  میدونی 

لییل چادر نازکش را جلوتر کشید و با صدایی 

 :بغضآلود جواب داد

نم از طرف...رحیم باشه - ن  .حدس مت 

را به رحیم را به خوی  میشناخت. اصال تمام محله او 

 .خوی  میشناختند

پرسی الوات و خالفکار که از انجام هیچ کاری ابا 

 .نداشت
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ن کرد و مجددا پرسید  :رسش را باال و پایی 

 با شما چیکار داره؟ -



 .لییل نگاهش را به او دوخت

؟ اما به هر  نمیدانست گفتنش درست بود یا خت 

ردحال خواه ناخواه تنها فرد مو   

 .اعتمادی که داشت، او بود

 :آب دهانش را قورت داد و آرام توضیح داد

 .از وقتی بابا افتاده زندان... مزاحمم میشه -

 .دفعه آخر که اومد در خونه، رس و صدا کردم

 .از اون روز به بعد به هر طریقی تهدیدم میکنه

اوایل که در حد تهدیدهای زبوین بود جدی نمیگرفتم 

 اما... نمونهش

 .امشب!قصد داره سکتهم بده

عیل نگایه به ثنا که مظلومانه در آغوشش به خواب 

 :رفته بود انداخت و گفت
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 .ثنا رو بذارم رس جاش برمیگردم خدمتتون -

نگاهش را از پشت به قامت حاج عیل که دور میشد 



 .دوخت

 مردی که آوازه خداپرستی و نیکنامیاش نه تنها در 

 محل خودشان، بلکه در

 .کل شهر پخش بود

مرد جوان و زیبارویی که بعد از مرگ همرسش، هرچه 

 در و همسایه قصد کردند

به نوغ همدیم برایش انتخاب کنند زیر بار نرفته 

 .بود

از پیش چشمانش که دور شد، پاهایش را روی مبل 

 جمع کرد و رسش را روی

 .دو زانو گذاشت

ابوس دیدهاستهنوز هم احساس میکرد ک ... 

نمیتوانست باور کند بیدار بوده و تمام این لحظات را 

 .دوام آوردهاست

هنوز هم با یادآوری تریس که تجربه کرده بود، بدنش 

 .سست میشد

خدا میدانست اگر عیل در را به رویش باز نکرده بود 



 .چه به روزش آورده بودند
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ا روی تختش گذاشت و وقتی که عیل با احتیاط ثنا ر 

 خیالش از بابت خواب

ون آمد  .بودنش آسوده شد بت 

 .در اتاق را پشت رسش آهسته بست و رایه هال شد

ن که پا به هال گذاشت ناخواسته نگاهش به  همی 

 لییل افتاد،با دیدن تن نیمه

ن دوخت  .برهنه و بیحجابش، نگاهش را به زمی 

یتوجه به حضور لییل که متوجه آمدنش نشده بود، ب

 او در حایل که چادرش دور

کمرش افتاده بود و حجای  نداشت رسش را روی دو 

 .زانو گذاشته و خوابیده بود

تاب بندی نازگ که به تن داشت سخاوتمندانه 

اش و سفیدش  بازوهای خوشتی

را به نمایش گذاشته و موهای لخت مشکیاش تن 



 .سفیدش را قاب گرفته بود

ن بردارد به سمت پتویی  بدون آن که نگاهش  را از زمی 

 .که ثنا آورده بود رفت

 .پتو را با هر دو دستش گرفت و نزدیک لییل شد
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رسش را پایینتی انداخت و به آرایم پتو را روی بدنش  

 کشید اما، قبل از آن که

پتو از دستانش رها شود مجددا لییل ترسیده هیتن  

 .کشید و عقب رفت

گاهش را کوتاه اما جدی به چشمان لییل انداخت و  ن

 :گفت

قصد ترسوندنتون و نداشتم. خواستم پتو بندازم  -

 .روی بدنتون

 چشمهایش گرم خواب شده بود، با 
 

لییل که به تازگ

 نفس نفس نگاهش را از

عیل برداشت و به پتویی که روی زانویش افتاده بود 



 .انداخت

ون فرستاد و نگایه به  نفس لرزانش را آهسته به بت 

 .خودش انداخت

 .تازه یر به منظور عیل برد

چادرش کامال زیر پاهایش افتاده و تنها پوشش تاپ و 

 بود
 

 شلوار لیمویی رنیک

 .که به عنوان لباس خواب همیشه به تن میکرد

با خجالت لبش را گاز گرفت و رسی    ع چادر نازکش را 

 .به رس کرد
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ی در پوشش نداشت اما با و  جود آن که خییل تاثت 

 حداقل بودنش بهتی از

 .نبودنش بود

 :عیل با نگراین روی مبل رو به رویش نشست و گفت

امشب دوبار ترسیدین... سابقه داره این ترس یا  -

 حاصل اذیت اون



فهاست؟  بیرسر

لییل دستهای رسدش را در هم گره کرد و رسش را 

ن انداخت  .پایی 

ن سه مایه که پدرش در چه کیس میفه مید یط همی 

 زندان بود تا به چه اندازه

 محتمل ترس و نگراین شده بود؟

ین واکنیسر  اصال به نظرش ترسیدنهای ممتدش ، کمتی

 بود که در مقابل

ساش از خود نشان میداد  .استی

ناخواسته لبش به لبخند تلجن گشوده شد و جواب 

 :داد
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ل اذیتهای اونا، ترسهای االن من خییل در مقاب -

 .عادیه

 .عیل با تاسف رسش را تکان داد

ک تنها میسوخت  .دلش به حال این دختی



 !اما نه در حدی که به پیشنهاد محمود فکر کند

چهار سال از مرگ همرسش میگذشت اما همچنان 

 خودش را داغدار و متعهد

 .او میدانست

اد و سمانه آنقدر در دلش جای داشت که ی

 بود تا کیس را
ن
 خاطراتش کاق

 !جایگزینش نکند، حتی صوری

 :نگاه کوتایه به لییل انداخت و گفت

ه. تا  - ن بهتی دیر وقته. شماهم امشب اینجا بمونی 

 .فردا خدا بزرگه
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لییل از خدا خواسته ماندن را پذیرفت و ارصاری به 

ن نکرد  .رفیی

س را  دیگر نداشت، حداقل برای  تحمل ترس و استی

 !امشب نداشت

 .خانهاش تنها دو اتاق داشت



 .ییک برای ثنا، و دیگری اتاق خواب خودش و سمانه

 .اتاق ثنا جای خواب نداشت

تمام اتاقش را اسباببازی  هایش احاطه کرده و تنها جای 

 خایل همان تخت

 .کوچیک بود که رویش میخوابید

وداتاق خودش و سمانه هم خط قرمزش ب . 

کشان بود و حارصن   که یادآور تمام خاطرات مشتی
ی
اتاق

 نبود حتی ثانیهای زن

 .دیگری پا به آن بگذارد

 !چه برسد روی تختشان بخوابد

به ناچار از داخل کمد دیواری اتاقش، تشک و پتویی 

 .برداشت و به هال برگشت
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به  در سکوت کامل تشک را گوشه هال پهن کرد و 

 .سمت لییل چرخید

 .متاسفم. اتاق دیگهای نداره خونه که تقدیم کنم -



 :لییل لبخندی زد و صادقانه گفت

م حتی توی  - دستتون درد نکنه. من االن حارصن

 حیاط خونتون بخوابم اما

 !امشب برنگردم خونمون

عیل با نگراین نگایه به در هال انداخت و در حایل که 

 انگار بیشتی با خودش

زمزمه کرد بود، : 

مشکل اینجاست که مدرگ علیه اون نداریم تا  -

 قانوین برخورد کنیم. البته

شماهم که هنوز قیافه مزاحمهارو ندیدید تا با 

یم  .قطعیت تصمیم بگت 

 :به سمت لییل چرخید و بلندتر ادامه داد

در هر صورت فعال چارهای جز صت  و جمع کردن  -

 .مدرک نداریم
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 .لییل با تکان دادن رسش، صحبتهای او را تایید کرد



 :عیل دستی به سبیالش کشید و گفت

 .اگه با من کاری ندارید من برم بخوابم -

ن انداخت و جواب داد  :لییل معذب رسش را پایی 

 .نه، شبتون بخت   -

ی گفت و در حایل که  ن زیر لب شب بخت  عیل نت 

 رسش شدیدا درد آمده بود از

رش عبور کردکنا . 

ه اتاق برخورد، صدای  ن که دستش به دستگت  همی 

 .آرام لییل را شنید

 .آقا عیل -

 :آهسته به سمتش چرخید و کوتاه گفت
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 بله؟ -

آدیم نبود که حرفهایش را در دلش حفظ کند.بلد 

 نبود!امشب هم اگر از عیل

د  .تشکر نمیکرد، خوابش نمیت 



تقیم به چهره جذاب و مردانه عیل نگاهش را مس

 :دوخت و با لبخند زمزمه کرد

ممنونم که بهم پناه دادید. اگه شما امشب نبودین  -

 من از ترس سکته

 .میکردم

 کمتون نکنه
 

 .خدا از بزرگ

 .این لطفتون و هیچ وقت فراموش نمیکنم

مکتی کرد و قبل از آنکه عیل فرصت کند جواب 

 :دهد، ادامه داد

فهمم چرا بابام گفت در نبودش به تنها  حاال می -

 کیس که میتونم اعتماد کنم

 .شمایید

نگاهش را مستقیم به عیل دوخت و با خجالت ادامه 

 :داد
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 هست و سفید کردین.تو  -
 

شما روی هر چر مردونیک



 دورهای که کس به کس

نیست و هر گ به فکر خویش، وجود آدمایی شبیه 

زمه تا دنیا قشنگتی شما ال  

 .بشه

___ 

اهن مشکیاش را بست و انگشتهایش  آخرین دکمه پت 

ن موهای پرپشت  را بی 

 .مشکیاش کشید

دستش را روی تار موهای سفیدی که کم و بیش 

 روی شقیقههایش بودند زد و

رو به تصویرش در آینه، به عادت همیشگیاش  

 :گفت

 .توکلت عیل هللا. بسم هللا الرحمن الرحیم -

در اتاقش رو پشت رسش بست و بدون آن که به 

 نقطهای که شب گذشته لییل

خانه رفت ن  .خوابیده بود نگاه کند به آشتر

ن چیده شده و صبحانه مفصیل که رو آن  با دیدن مت 



بروی راستش را باال
َ
 بود، ا

 .انداخت و روی صندیل نشست
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ن غ ذا چیده بود از آخرین باری که کیس برایش مت 

 .چهارسال میگذشت

فالسک چای را برداشت و خواست لیوانش را پر کند  

 که متوجه کاغذ کوچیک

 .پشت آن شد

، رس جایشان گذاشت و   ن لیوان و فالسک را روی مت 

 .کاغذ را برداشت

 .سالم، صبحتون بخت   )

ین کاری بود که میتونستم  ن صبحانه کمتی چیدن مت 

ان کار دیشبم  برای جت 

انجام بدم.راستی خیالتون هم راحت صبح  براتون

 زود رفتم که همسایهها متوجه

 .نشن



 (بازم ممنونم خدانگهدار

ه ماند ن گذاشت و به رو به رو خت   .کاغذ را روی مت 

 .ییک از نگرانیهایش را رفع کرده بود
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تمام دیشب به این فکر کرده بود که لییل را چگونه از 

خارج کند تا خانهاش  

 .همسایهها متوجه حضورش نشوند

 .نمیخواست رس هیچ و پوچ، نقل مجالس شوند

که خداراشکر لییل خودش این مشکل را رفع کرده 

 .بود

با دستهایی لرزان خرده شیشه ها را جارو زد و توی 

 .سطل آشغال ریخت

دلش نمیخواست شب گذشته را مرور کند اما انگار 

 دیوارهای خانه هم سیع

 .داشتند ترساش را به یادش بیاورند

تقریبا اطمینان داشت که مزاحمتهایش کار رحیم 



 است اما متاسفانه مدرگ

 .نداشت تا علیهاش شکایت کند

هر چند اگر با مدرک هم شکایت میکرد، فقط آتش 

 خشمش را شعلهور تر

مینمود و این موجب میشد از هیچ گزندی از 

 .طرفش، در امان نباشد
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خیالش که از بابت جمع کرده خرده شیشهها راحت 

 شد، وسط هال دست به

 .کمر ایستاد و به در ورودی چشم دوخت

بدون شیشه هیجگونه حفایطن نداشت و این یعتن 

 .امنیتش زیر صفر بود

 نگاه از در هال برداشت و به اتاق پدرش 
 

با کالفیک

 .رفت

امش را در آنجا پیدا این روزها که پدرش نبود فقط آر 

 .میکرد



حس میکرد اتاق همچنان بوی عطر مشهدی پدرش 

 .را میدهد

و این همان عطری بود که از همان کودگ، یادآور 

 .پدرش بود

در را پشت رسش بست و روی تخت یکنفرهاش 

ه زد  .چمت 

با بغض نگاهش را به عکس دو نفره روی دیوار 

 .دوخت

اییط لبخند را  مهمون لبهایش عکیس که در هر رسر

 .میکرد
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برعکس همه، او از زماین که به عقل و هوش در 

 آمده بود زندگیاش را دو نفره

 .شناخته بود

 !خودش و پدرش

 ...بدون مادر



 ...بدون فامیل

 .بدون دوست و یا آشنا

 .خودش بود و آقا محمود شکیب

بود و البته پدرش آنقدر برایش همهکس بود که کم

 هیچکدام را زیاد احساس

 .نمیکرد

 ...اما حاال که نبود

حاال که مجبور بود از او دور باشد، کمبودشان را 

 .احساس میکرد

یط این سه ماه نحیس که پدرش به ناچار و در اثر 

 بدیه است  زندان شده بود،

بارها کودکانه آرزو کرده بود که ای کاش بعد از سالها 

ی از اقوام زیادی  خت 

معرفتشان میشدبی . 
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 !حتی به یک آشنای دور هم راضن بود



یک نسبت کامال دور که فقط یک رگه آشنایی داشته 

 .باشد

اما پدرش تمام پلهای ارتبایط را بعد از مرگ مادرش 

ن برده بود  .از بی 

به طوری که او حتی نام اقوام مادریاش را 

 .نمیدانست

ی  پنایه داشت این روزها عجیب حس . 

 .اصال انگار بدون پدرش، تمام دنیا مرده بودند

مادرش را در کودگ از دست داده بود اما تا به این 

 سن، پدرش اجازه نداده بود

 .جایخالیاش را زیاد احساس کند

 که برای پدرش افتاده بود
ی
 اما حاال با اتفاق

قشنگ احساس میکرد یط این سهماه، یس سال پت  

 .شدهاست

وی تخت نشست و زانوهایش را در سینهاش جمع  ر 

 .کرد
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رسش را روی آنها گذاشت و رو به عکس پدرش، با 

 :بغض نالید

م آقا  - بابا تنهایی این خونه ترسناکه. به گ پناه بت 

 محمود؟

نگاهش را از عکس برداشت و به سقف طویس رنگ 

 .اتاق دوخت

ه اگر شب قبل عیل آقا و هنوز هم از تصور اینک

ش خانه نبودند چه به  دختی

 .روزش میآمد، نفسش قطع میشد

 آورده بود و از این بابت هزاران بار 
 

شانس بزرگ

 .خداراشکر میکرد

ه به سقف بود و ذهنش جایی  همچنان نگاهش خت 

 حوایل شب نحس گذشته

 .که صدای در حیاط به گوشش رسید

را بلعید هراسان روی تخت نشست و آب دهانش . 

ن او را  د. و همی  ن کیس جز رحیم در خانهاش را نمت 



ساند  .میتی
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 .از روی تخت برخاست ک آهسته به اتاق رفت

سید اما نمیخواست ضعف نشانش دهد  .میتی

چرا که اگر رحیم میفهمید، بیشک ثانیهای رهایش 

 .نمیکرد

 .وقت تعویض لباس نداشت

س چادر رنگیاش را روی رسش به ناچار و با ا ستی

 .انداخت و از اتاقش خارج شد

با قدمهایی که سیع میکرد محکم باشند به سمت در 

 .حیاط رفت

 .پشت در ایستاد و چند نفس عمیق کشید

 .باید ظاهرش را حفظ میکرد

 !شده حتی به زور

اخیم روی صورتش نشاند و با حالت طلبکاری در را 

 .باز کرد
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آماده بود که تا نگاهش به او میوفتد، هر آن چه که 

 الیقاش است بارش کند

 ...اما

ن که رسش را باال آورد تا حرف بزند، نگاهش  همی 

ویش شد  .مات مرد پیرسر

 !انتظار حضور هر کیس را میکشید به جز او

عیل با دیدن نگاه متعجب لییل، به نشانه سالم رسش 

ن کرد و  را باال و پایی 

 .کیم جلوتر آمد تا راحتتی صحبت کند

د، با  لییل که تا آن لحظه همچنان در شوک برس میت 

 جلو آمدن عیل به

 :خودش آمد و شتابزده گفت

 !سالم -

 :عیل رو به رویش ایستاد و با جدیت پرسید

 سالم، حالتون چطوره؟ -
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با  لییل در حایل که ذوق ندیدن رحیم را داشت،

 بیحوایس تمام لبخندی زد و

 :جواب داد

 !االن که شمارو دیدم عالیم -

نگاه متعجب اما جدی عیل موجب شد یر به جمله 

د  .نادرستش بت 

با خجالت لبش را گاز گرفت و سیع کرد گندش را به 

 .طریقی جمع کند

ه آخه بالنسبت شما فکر میکردم اون رحیم  - ن چت 

 نامرد پشت در باشه، ترسیده

ن با دیدن شما خیالم راحت شدبود م واسه همی  . 

د،  جای اینکه از لحن بامزه لییل خندهاش بگت 

تش به جوش آمد  .غت 

 .بیمروتها این دختی را شدیدا ترسانده بودند

ن انداخت و گفت  :رسش را پایی 
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. درستشون   - ن دیشب گفتید شیشههارو شکسیی

 کردید؟

رسش و شیشه شکسته هال لییل نگایه به پشت 

 .انداخت

 :ناخواسته آیه کشید و جواب داد

 .نه... هنوز وقت نکردم -

 :عیل نگایه به ساعت مچیاش کرد و گفت

شما بفرمایید داخل، چند دقیقه دیگه میام  -

 .درستش میکنم

 .امتناع نکرد

با خودش که تعارف نداشت، پویل در بساط نداشت  

 .که شیشه بخرد

رهای امنیت نداشتبدون شیشه هم ذ . 

ن انداخت و صادقانه زمزمه   با خجالت رسش را پایی 

 :کرد
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ممنونم عیل آقا، راستش فعال دستم خالیه. اما در  -

 ارسع وقت برمیگردونم

 .بهتون

 :عیل نگاه ناراحتی حوالیه لییل کرد و آرام جواب داد

هروقت  منو آقا محمود نون و نمک همو خوردیم.  -

 بسالمتی آزاد شد خودش

 .حساب میکنه

 .ترحم نکرده بود که به او بر بخورد

خواسته بود خیالش را راحت کند که با پدرش تسویه 

 میکند تا بتواند نیازهای

 .دیگرش را هم تهیه کند

 :نیم نگایه به لییل انداخت و ادامه داد

درست نیست جلوی در وایسادیم. شما بفرمایید  -

تا چند لحظه دیگهداخل منم   

 .میام
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لییل که چادر حریرش را به سختی روی رسش حفظ  

 کرده بود، عقب رفت و

 :گفت

ن  -  .چشم.من در و باز میذارم تا شما بیایی 

عیل به سمتش چرخید و بعد از چند دقیقه مکث 

 :جواب داد

نم. اینجوری  - ن در و ببندید، اومدم دوباره در مت 

ت نیستدرس . 

لییل چشیم گفت و بعد از خداحافیطن کوتایه در را 

 .به روی عیل بست

______ 

ی که مشغول نصب شیشههای  نگایه به آقای مقت 

 جدید بود انداخت و آرام به

 .سمت لییل که دور تر از آنها ایستاده بود رفت

لییل که حضورش را احساس کرد لبخند کوتایه به 



ام زد و در گفتگو  نشانه احتی

 .پیشقدم شد
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 چای میخورین براتون بیارم؟ -

ن انداخت و زمزمه کرد  :عیل نگاهش را پایی 

نه ممنونم، فقط اگه جسارت نباشه یه خواهیسر  -

 .داشتم ازتون

ه نگاهش کرد و کوتاه جواب  لییل با کنجکاوی خت 

 :داد

 .در خدمتم -

ی  عیل اخیم روی صورت نشاند و نگاهش را  به مقت 

 .دوخت

ن همجنسانش را به خوی   مرد بود و جنس نگاه هت 

 .میشناخت

ی به لییل، هماین بود که نباید و این  نگاه مقت 

یخت  .اعصابش را بهم مت 
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لییل که سکوت طوالین مدت عیل، خستهاش کرده 

ن آورد  بود، صدایش را پایی 

 :و گفت

 عیل آقا؟ -

چرخید و بیمقدمه گفت عیل به سمتش : 

اگه جسارت نیست ممنون میشم لباستون و  -

ن   !عوض کنی 

 .لییل با چشمهایی گرد شده نگاهش کرد

آنقدر شوکه شده بود که هیچ کلمهای به زبانش 

 .نمیآمد

نگاه متعجبش را از عیل که همچنان جدی و مصمم 

 جلویش ایستاده بود

 .برداشت و به خودش دوخت

لباسهایش ایرادی نداشتند هر جور حساب میکرد  ! 

ام او، در صوریی که اعتقادی به  از آن مهمتی به احتی



 پوشیدن چادر نداشت اما

 .چادر رنگیاش را هم روی رسش انداخته بود

 .نگاهش را از ظاهرش برداشت و به عیل دوخت
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؟ - ن  شما مشکیل توی ظاهر من میبینی 

ش را از او برداشت و به عیل کالفه و عصت  نگاه

ی که در ظاهر رسگرم  مقت 

 .کار بود دوخت

لب زیریناش را با زبان تر کرد و با انگشت شصت 

برویش را خاراند
َ
 .میان دو ا

لییل که قصد کوتاه آمدن نداشت جلوتر رفت و  

 :گفت

ن تا آخرش  - نی  ن ن یا اگه مت   و نزنی 
ن
بهتی نیست یا حرق

؟ ن  بگی 

م زمزمه کردبه سمت لییل چرخید و آرا : 

 !من حرفمو زدم. این شما بودید که سوال پرسیدین -



ل این اصال دست خودش  حرصش گرفته بود و کنتی

 .نبود
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ن شده  !احساس میکرد به شعورش توهی 

 
 

با وجود اینکه در محله قدییم و مذهت  زندگ

 میکردند اما پدرش هیچگاه

ت قرار نداده بودبرای پوشش او را در معذوری . 

اض پدرش  هر چند ظاهر معمویل او، جایی برای اعتی

 .نمیگذاشت

اما حاال مردی که نسبتی جز یک همسایه با او 

 نداشت به خودش اجازه داده بود

د  .برای ظاهرش تصمیم بگت 

 .ناخواسته نم اشک در چشمانش حلقه بست

 .و این همان احساس گند بیپنایه بود

ش جرعت دخالت در پوشش را اگر پدرش بود، دوست

 داشت؟



 .آب دهانش را بلعید و اینگونه بغضش رو فرو خورد

 :نگاه جدیاش را به عیل دوخت و گفت

حق با شماست، ظاهر من مشکل داره... مشکلش  -

 هم چادریه که هیچ وقت

ام شما انداختم  .رسم نمیکردم اما االن به احتی
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اراحتیاش شده بود، سمت چپ عیل که متوجه ن

 لییل ایستاد تا حداقل جلوی

د ی را بگت   .نگاههای مقت 

 :سپس صدایش را پایینتی آورد و رو به لییل گفت

من معذرت میخوام که منظورمو درست نرسوندم.  -

 .... من منظورم

لییل با خشم دستش را به نشانه سکوت باال برد و 

 .نگذاشت جملهاش تمام شود

ه در سپس با صدا یی که از فرط بغض میلرزید، خت 

 :نگاه آرام عیل زمزمه کرد



م هستید اما...  - آقا عیل شما خییل برای من محتی

 حق دخالت راجعبه طرز

 !پوشش منو ندارین

 !یعتن هیچ کیس این حقو نداره حتی بابام که نفسمه

این بدن منه... و من حق دارم هر جور که دلم 

 .میخواد اونو بپوشونم

یچ کس دیگهاینه ه ! 
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خواست از کنارش عبور کند که عیل بلند صدایش 

 .زد

 .خانوم شکیب -

به ناچار به عقب چرخید و با ناراحتی رو به روی عیل 

 .ایستاد

 :دستی به گوشیه لبش کشید و با اخم گفت

نه تنها پوششتون، بلکه هیچ کدوم از عالیق و  -

ارتبایطانتخابهاتون به من   



 .نداره

ی روی من نداره چون  ن یا نه تاثت  شما چادری باشی 

ل  من به خوی  کنتی

 !نگاهمو بلدم

 زدم رصفا برای 
ن
االنم اگه جسارت کردم و حرق

ی بود که...روی ن  نگاههای هت 

ن میشد  !بدنتون باال و پایی 

 :لییل گیج و مبهوت لب زد

؟ - ن  هت 
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از عیل برداشت و به پشت رسش آرام نگاهش را 

 .دوخت

ی انداخت با چشمک  ن که نگاهش را به مقت  همی 

 .وقیحانهاش رو به رو شد

 ...حق با او بود

 چطور متوجه نگاههای کثیفش نشده بود؟



بالفاصله نگاهش را از او برداشت و با پشیماین به 

 .عیل دوخت

ده بود که حتی نمیدانست  ن آنقدر پشیمان و خجالتی

ان صحبتهایشبرای جت    

 .چه بگوید

 از کنار عیل عبور کرد و به 
ن
بدون هیج حرق

فت تا لباسهایش را عوض  اتاقرسر

 .کند

ن کوتاهش را از تنش خارج کرد و به  اهن آستی  پت 

ن سه  جایش تونیک آستی 

 .ربیع پوشید
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شلوارش مشکیل نداشت و قد بلند تونیکش، خیالش 

 راحترا از بابت پوشی
 

دگ  

 .میکرد

رورسیاش را آزادانه روی رسش انداخت و با وجود 



 آنکه دیگر نیازی به چادر

ام حضور عیل و فرار از نگاههای  نبود، اما به احتی

ی، آن را هم  چندشآور مقت 

ون رفت  .روی رسش انداخت و بت 

ی حرکت کرد و  لییل که به اتاق رفت به سمت مقت 

 :پرسید

ی؟ تمومه ان شاهللا جناب - مقت   

ن لییل ناامید شده بود در  او هم که انگار از برگشیی

 حایل که وسایلش را جمع

 :میکرد با بیمییل پاسخ داد

 .آره...آره تمومه -

 :زیر لب الحمداللهای گفت و بلندتر پرسید

 دستتون درد نکنه، بفرمایید چقدر تقدیم کنم؟ -
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ن قیمت دستم زدش، لییل از اتاقش همزمان با گفیی

 خارج شد و نگاه هر دو به آن



 .سمت چرخید

عیل با دیدن پوششاش، کامال غت  ارادی لبخند 

 مردانه نامحسویس روی

 .لبهایش نشست

نمیدانست چرا اما حتی جسور بودنش هم با وجود 

 آن که بهش تهمت زده بود

 .اما در نظرش جالب جلوه کرده بود

نگاهش را از لییل زیر لب استغفراللهای گفت و 

 .برداشت

ن مانده بود رفتارهایاو را تحلیل کند  !همی 

ش ستاره باران  ن ی که با دیدن لییل چشمان هت  مقت 

 شده بود، ی  توجه به

حضور عیل به سمتش چرخید و در کمال وقاحت  

 :گفت
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لییل خانوم من دیگه کارم تمومه.اما غت  شیشه کار  -



ن دردیگهای  هم داشتی   

ن عیل آقا!کافیه یه تک  خدمتم...هر کاری ها!منم عی 

ن دو سوته در  زنگ بزنی 

 ..!.رکابتونم و

قبل از آن که جملهاش تمام شود عیل به سمتش 

اهنش را  یورش برد و یقه پت 

 .میان مشتش گرفت

لییل ترسیده هیتن گفت و دستش را جلوی دهانش  

 .گرفت

ن توقع نداشت عیل همیشه آرام، ای نگونه خشمگی 

 !شود

ی بردارد، شمرده  عیل بدون آن که نگاهش را از مقت 

 :شمرده گفت

. همسایهایم... خوب  - ن نگاه کثیفتو بنداز رو زمی 

 نیست رومون تو روی هم باز

 !بشه

ی که انگار تمام ترسش ریخته بود، دستی به  مقت 



 سبیل عیل کشید و آرام لب

 :زد

 ..!.لقمیه مفته عیل آقا، تک خوری نک -
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هنوز نون آخر کلمهاش را نگفته بود که مشت محکم 

 عیل به صورتش برخورد

 .کرد

ی و جیغ محکم لییل همزمان شد  .صدای افتادن مقت 

 .با چشم های گرد شده نگاهش را به عیل دوخت

 عیل عنایتی همیشه آرام و کتککاری؟

عجب لب ترسیده و نگران به سمت عیل رفت و با ت

 :زد

؟ - ن  چیکار میکنی 

ن نداشت، به سمت   با یک بت  خشمگی 
ی
عیل که فرق

 لییل چرخید و با

چشمهایی که رسخ بودنش زیادی ترسناک بود، کوتاه 



 :فریاد زد

 !شما برو تو اتاق -

لییل که توقع صدای بلندش را نداشت، ترسیده 

 .قدیم عقب رفت

ی که با پشت دست خون دماغش  نگاهش را به مقت 

 را پاک میکرد انداخت و

 :با اخم رو به عیل گفت
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 !باورم نمیشه زدینش -

عیل نگاه از لییل برداشت و همانطور که به سمت 

فت، جواب داد ی مت   :مقت 

 !بینامویس حقش همینه -

ن داشته  ی فرصت برخاسیی سپس قبل از آن که مقت 

 باشد یا لییل کالیم بگوید

رفتبه سمتش  . 

ی که حرض اما با  انگشت اشارهاش را به سمت مقت 



 پوزخند نگاهش یم کرد

 :گرفت و گفت

-  
 

درست نیست جلوی در و همسایه با الدنیک

 بندازمت تو کوچه! همسایه ها

... زشته تصوراتشون  یقن هستی ن مرد رسر فکر میکین

 .بهم بریزه

 .خودت گورتو گم کن

ن افتاده بود  ی که هنوز هم روی زمی  ش مقت  ن ، نگاه هت 

 را به لییل که دور تر از

 :عیل ایستاده بود دوخت و گفت
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 تصورشون از من؟ -

نگاه تهدید گرانهاش را به عیل دوخت و آرام از جایش 

 .بلند شد

خاک های احتمایل لباسش را پاک کرد و دستی به 

 .باریکه خون دماغش کشید



کف دست شانههایش   قدیم به عیل نزدیک شد و با 

 .را لمس کرد

لبخند حرض زد و باصدایی بلند که لییل هم بشنود،  

 :گفت

گفتم تک خوری نکن عیل آقا! گوشت چرپ و  -

 بیآقا باالرس به پستت خورده

 .درست! اما زکاتش هم بده به ما فقرا

عیل مجددا مشتش را باال برد و خواست بار دیگر به 

 صورت کثیفش بکوبد که

 خودش را عقب کشید و با خنده  اینبار 
 

با زرنیک

 :گفت
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 !نچ نچ نچ. چقدر دست بزن داری مومن خدا -

 :نگاهش را به لییل ترسیده دوخت و ادامه داد

دم!  - م اگه حیثیتتون و تو محل نت 
از سگ کمتی

 ...خرجش چهارتا قسم دروغه



یخرم که میشه توشه جهنمم. اما جهنم و به جون م

 بچه زرنگ بازی
ن
 تا تالق

 .های آقا عیل و از دماغش در بیارم

ون  وسایلش را برداشت و در حایل که از در هال بت 

فت، بلند گفت  :مت 

همسایه عابد و زاهد محلمون، با دختی محمود  -

 !قایل فروش رو هم ریخته

هنوز قدم بعدی را برنداشته بود که عیل به سمتش 

راحملهور شد و مشت بعدی   

 .محکم تر از قبل توی دهنش کوبید

 .لییل جییعن کشید و به سمتش رفت

به حدی عصباین شده بود که ذرهای به عیل رس به 

 .زیر ساکت شباهت نداشت

 .و این شدیدا لییل را یم ترساند
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خودش را به عیل رساند و از پشت با گریه هر دو 



 بازویش را گرفت و عقب

 .کشید

نکن عیل آقا، نکن تو رو خدا. رسر درست میکنه  -

 .برامون

ی که به لطف دخالت لییل فرصت کرده بود از  مقت 

ن   زیر مشتهای خشمگی 

عیل فرار کند دوان دوان خودش را به در حیاط 

 :رساند و از همانجا فریاد زد

ن  -  !منتظره رس و صدای منم باشی 

حیاط گفت و بدون آن که منتظر واکنیسر بماند، در 

 .را پشت رسش بر هم کوبید

عیل مشت دردناکش را دست دیگرش گرفت و با 

 اعصای  متشنج، همان جلوی

 .در نشست

سید ن میتی  ...از همی 

از اینکه نقل مجالس خالهزنک بازی در و همسایه 

 شود و رس هیچ و پوچ نام



 .خودش و دختی محمود رس زبانها بیوفتد
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ن  یم ترسید و حاال قرار بود رسش بیاید از همی  . 

لییل با حرص چادرش را از رسش در آورد و پرتاب  

 .کرد

با گریه به سمت عیل رفت رو به رویش روی زانو 

 .نشست

؟ الیک الیک بشیم نقل دهن  - ن همینو میخواستی 

 عالفهای این محل؟ بشیم

 انگشتنمای همسایهها؟

ن انداخت و ثانی های بعد، هق هق کنان رسش را پایی 

ن کوبید  مشت آرایم به زمی 

 :و فریاد زد

؟من چند  - ن چطوری میخواین این گند و جمع کنی 

 وقته زیر فشارم، یه تهدید،

 !یه مزاحمت، یه نگاه هرز



 بره ی  چوپون افتادم تو گله گرگ اما 
ن چند وقته عی 

 صدام در نیومده که اسمم

 !نره رس زبونا

 اما شما چیکار کردین؟

ی و کتک ز  دین؟ کیس که رس دسته خالهزنک مقت 

 های محلهس؟
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ن ولمون میکنه؟بدترین تهمتهارو  شما فکر میکنی 

نه و به قول خودش ن  مت 

چهارتا قسم دروغ هم میبنده ته حرفاش، اون وقت 

 برای در همسایه دیگه

 !شایعه و تهمت نیست، میشه حقیقت

تی آیسر هم میشه طبل بیآبرویی من و شمایی که ح

 نبوده که نخورده باشیم و

 !دهنمون بسوزه

 .به خوی  حرفهای لییل را درک میکرد



 ...حق با او بود

ی ذرهای هم پشیمان نبود  .اما از کتک زدن مقت 

هنوز هم با یادآوری حرفهای وقیحانهاش، خون در 

 .رگهایش میجوشید

لییل فارغ از اینکه دختی و امانت پدری بود، که او را 

ن خود میخواند، تنها  امی   

 !انسان بود

 !همسایهاش

 کند
 

 .دختی جواین که مجبور بود مدیی را تنها زندگ

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

61 

ی نایستاده بود، ناخواسته این اجازه  اگر جلوی مقت 

 را به تمام گرگهای محله

 .میداد

بدون آن که جواب لییل را بدهد، نگایه به ساعتش 

دانداخت و آرام ایستا . 

مچ دست دردناکش را تکاین داد تا خیالش راحت 



 .شود آسیب ندیده است

سپس نگاه کوتایه به لییل انداخت و با خونرسدی  

 :گفت

م مسجد -  .مت 

 :لییل با عصبانیت ایستاد و در جوابش گفت

 االن؟ تو این وضعیت؟ -

 :به سمت لییل چرخید و با خونرسدی جواب داد

نماز جماعت  چه وضعیتی پیش اومده که از  -

 واجب تره؟
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 دستهایش را در هوا چرخاند و گفت
 

 :لییل با کالفیک

ی -  .تو رو خدا برین رساغ مقت 

 .عیل اخیم کرد و قدیم به سمت لییل آمد

 برم رساغش چیکار؟ -

لییل نگاه مصمماش را به چشمان مشیک عیل دوخت 

 :و بیخجالت جواب داد



ن ازش عذرخوایه -  ! کنی 

 :عیل حرض خندید و زیر لب گفت

 !الالهاالهللا -

الالهاالهللا نداره آقا عیل! نکنه تو قاموس شما  -

 عذرخوایه کرس شان محسوب

 میشه؟
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 دستی به موهایش کشید و گفت
 

 :عیل با کالفیک

احیانا در جریان هستید که چه خزعبالیی نثارمون   -

م بگم معذرتکرد؟ حاال بر   

میخوام که وقتی اسم دختی محمود و به زبون آوردی 

 فقط به کوبیدن تو دهنت

 اکتفا کردم؟

 .لییل مات شده نگاهش کرد

ها جذاب و  یی شدن یک مرد، همیشه برای دختی غت 

ین جلوه میکرد  .شت 



 !و خب او هم از این قاعده مستثتن نبود

 ...خصوصا در زماین که هیچ حایم نداشت

سکوت لییل را دید عیل که . 

قدیم به سمت در حیاط برداشت اما مجددا برگشت 

 :و اینبار آرام تر ادامه داد

 .نماز بخونم برمیگردم -
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 :سکوتش را شکست و با کنجکاوی پرسید

 بر میگردین اینجا؟ چرا؟ -

عیل با شنیدن بانگ اذان از مسجد رس کوچه، به 

برداشت و سمت در حیاط قدم  

 :همزمان مخترص پاسخ داد

 .بر میگردم میگم خدمتتون -

نگایه به در بسته حیاط انداخت و زیر لب زمزمه  

 :کرد

 !وا -



صدای زنگ موبایلش که از داخل خانه بلند شد، 

ن او  فرصت نداد به دلیل برگشیی

 .فکر کند

 .لبخند عمیقی زد و دوان دوان رایه ساختمان شد
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د  ن تنها کیس که شمارهاش را داشت و به او زنگ مت 

 پدرش بود و او در این

 .لحظه بیش از حد به شنیدن صدایش نیازش داشت

خانه  ن با نفس نفس خودش را به اپن کوچک آشتر

 .رساند و تماس را وصل کرد

 الو لییل بابا؟ -

 نالید
 

ن اپن زانو زد و با دلتنیک  :بغض کرده پایی 

ن برم باباقربون صداتو  - . 

ش شد، با  محمود که متوجه بغض صدای دختی

 :نگراین پرسید

ی شده؟ - ن  لییل، بابا جان چت 



ی شده بود؟ ن  چت 

 چه میگفت؟
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میگفت غت  از رحیم نامرد و دار و دستهاش، حاال 

 برای مردان متاهل محله هم

 !لقمه چرپ محسوب میشد

حالش را بدتر کرده  محمود که سکوت طوالین لییل

 بود، دستی روی قلب

 :دردناکش گذاشت و دوباره پرسید

 .گ اذیتت کرده بابا؟ حرف بزن به من -

 .نمیخواست دردی روی دردهای پدرش بگذارد

 ...نمیخواست او را بیشتی از قبل نگران کند اما

د، بیشک حناق میگرفت ن  !اگر حرف نمت 

گفترسش را روی زانوهایش گذاشت و با گریه   : 

بابا توروخدا آدرس طلبکارهاتونو بدین... بدین که  -

 من برم به پاشون بیوفتم تا



 .رضایت بدن

 .بابا بهخدا سخته بدون شما... دیگه نمیکشم

 .دارم خفه میشم
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 چرا اینقدر دنیا بده؟

 چرا اینقدر آدما بدن؟

ن که شما آزاد نم ؟ چرا در و همسایه خیال میکین ن یشی 

 چرا خجالت نمیکشن از

؟ ن  اینکه فردا تو چشم منو شما نگاه کین

م م... دارم میمت   !بابا دارم میمت 

محمود که از آن سوی خط ی  صدا، پا به پای 

یخت، به  فرزندش اشک مت 

 .سینه کوبید و با درد توی دل نام خدا را فریاد زد

ان تنها رحم نمیکرد  .جامعه به دختی

 ، دختی محمود، همسایه پانزده حتی اگر این دختی

 .سالهشان بود



 ...ای کاش که عیل قبول میکرد

ای کاش که عیل در نبودش، چتی میشد برای یک دانه 

 .فرزندش

گری  هاش که آرام گرفت، با نگراین نام پدرش را صدا 

 .زد

؟ -  بابایی
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 :محمود از آن سو با بغضن مردانه جواب داد

با؟ امید بابا؟جان با -  

 :انگشتش را به دهان کشید و با پشیماین زمزمه کرد

خییل خرم که شمارو نگران میکنم. بابایی دور  -

 .رست بگردم جوش منو نزنیا

 .من خودم حواسم به خودم هست

 :محمود رسی تکان داد و گفت

 نیست جان بابا. گرگ  -
ن
م... کاق  نیست دختی

ن
کاق

 شدن ی  ناموس ها برای



. فکرم پیشته لییل... شبانه روز فکرتم. شب ناموسم

 .و روز آروم و قرار ندارم

 :لبش را گاز گرفت و با غم جواب داد
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جای اینکه باری از روی دوشتون بردارم شدم باری  -

 روی مشکالتتون. حالل

 .کن بابا

 :صدای در زدن که به گوشش رسید، ادامه داد

راحت آقا عیل حواسش بهم هست بابا خیالتون - . 

 .محمود تنها امیدش عیل بود

مردی که ایمان داشت بیشتی از خودش میتواند 

 .حافظ لییل باشد

لییل که سکوت پدرش را دید، سیع کرد کیم خیالش 

 .را راحت کند

االنم فکر کنم پشت دره... نمیدونم چیکارم داره اما   -

 گفت قراره باهام حرف



 .بزنه

میدواری لبخند زدمحمود با ا . 

 .دعا میکرد کار عیل، همان بود که آرزو میکرد
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 :در جواب لییل گفت

من باید قطع کنم بابا. اما... به حرف عیل گوش  -

ن منه  ...بده! اون امی 

 .ایستاد و شالش را جلوتر کشید

 :به سمت حیاط رفت و همزمان گفت

. من برم در و باز  چشم عزیزم. هر چر شما بگ - ن ی 

 .کنم

نم - ن  .برو بابا، مواظب خودت باش. باز بهت زنگ مت 

____ 

 .بعد از نماز خییل با خودش فکر کرده بود

 که امروز پیش چشمان خودش افتاده بود، 
ی
با اتفاق

 صالح نمیدید او را تنها



 .بگذارد
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 .لییل امانت محمود بود

 برای
ی
ش میوفتاد فارغ از اینکه دیگر روی نگاه  اگر اتفاق

 کردن به محمود را

 .نداشت، عذاب وجدان یک عمر رهایش نمیکرد

ذرهای دلش نمیخواست زن دیگری را به حریم 

 .خانهاش راه بدهد

ذرهای دوست نداشت نام زن دیگری در کنار 

 سمانه، توی شناسنانهاش جای

د  .بگت 

  اما میان دل بخواهیهایش، بحث انسانیت
 

و مردانیک

 .بود

ی بود که در نبود پدرش، پنایه نداشت  .بحث دختی

به دیگری به در بزند که لییل در را به  خواست رصن

 .رویش باز کرد



 از جلوی در کنار رفت تا عیل داخل 
ن
بدون هیچ حرق

 .برود

 .رسی به نشانه سالم داد و داخل رفت
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 :در را پشت رسش بست و گفت

 .بفرمایید داخل -

عیل نگاه کوتایه به او و رسچن چشمهایش انداخت و 

 :با نگراین پرسید

 من نبودم کیس اومد اینجا؟ کیس اذیتتون کرد؟ -

ن انداخت و دستی به زیر پلکهای  لییل رسش را پایی 

 .خیسش کشید

 :لبخند کوتایه زد و جواب داد

 .نه... بابا زنگ زده بود. دلتتگ شده بودم -

کرد و جلوتر از عیل به سمت خانه رفت و مکتی  

 :همزمان ادامه داد
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ن کارم دارین -  .بفرمایید داخل. گفتی 

 .عیل در سکوت پشت رسش رایه ساختمان شد

وقت صحبت از موضوغ بود که درکاش در ابتدا 

 .برای خودش دشوار بود

 .اما چارهای هم جز بیانش نداشت

ی ریخت و داخل سیتن گذاشتدو فنجان چا . 

 .قند و نبات در خانهاش نداشت

ی نداشت ن  .اصال بهروایتی میشود گفت چت 

 کذایی که دچارش 
 

در نبود پدرش و آن ورشکستیک

 شده بود، تنها منبع

درآمدش فروش عروسکهایی بود که خودش درست 

 .میکرد

 یک نفره را هم 
 

و خب البته که کفاف یک زندگ

 .نمیداد

چند عدد شکالیی که از قبل در کابینتها بود به ناچار 

 را کنار فنجانها، داخل



 .سیتن گذاشت و آرام به هال رفت
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سیتن را جلوی عیل گذاشت و در سکوت رو به 

 .رویش نشست

، جوان آقا و معتمد  هیچ تصوری از اینکه عیل عنایتی

 محل، چه کاری با او

نش را آزرده میکرددارد؟ نداشت و این ذه . 

عیل بدون آن که نگاهش را از فنجانها بردارد مخترص 

 و کوتاه، بدون ذرهای

ن کرد وع به گفیی ، رسر  :مقدمه چیتن

م خونه خودم -  .پدرتون ازم خواسته شما رو بت 

آنقدر محکم و رسی    ع رسش را باال آورد که تمام 

 .عضالت گردنش تت  کشیدند

د و  با صوریی که از  دستش را محکم روی گردنش فرسر

 شدت درد در هم رفته

 :بود، نگایه به عیل انداخت و پرسید



 بیام خونه شما؟ مگه میشه؟ -

 :عیل رسش را تکان داد و جدی جواب داد
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بله اما به هر حال... الزمه یه رسی کارها انجام  -

 .بشه

ت کوتاه خندید و گفت  :لییل با حت 

عیل! من هنوز قبول نکردم که آسه آسه آقا  - ... 

عیل نگاه جدیاش را باال آورد و به صورت رسخ و 

 .عصت  لییل دوخت

اییط بپذیرد  !حقیقتا توقع داشت تحت هر رسر

 .چرا که حداقل شاهد ییک از شبهای ترسناکش بوده

 .اما ظاهرا لییل رسسختتی از آین بود که گمان میکرد

ن بردشکالیی باز کرد و با آرامش به دها . 

همانقدر که او دیر پیش میآمد که عصت  شود، 

 برعکس او لییل منتظر اشارهای

 .بود تا داد و فریاد کند
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لییل که از خونرسدی عیل به ستوه آمده بود، با کنایه  

 :گفت

ن منم روشن   - اگه شکالتتون تموم شده لطف میکنی 

ه؟ ن ببینم چه خت   کنی 

ندهاش گرفتناخودآگاه خ . 

همیشه همینقدر کودکانه رفتار میکرد یا فقط زماین  

ل  که عصت  میشد کنتی

 رفتارش را نداشت؟

 :نفس عمیقی کشید و گفت

تقریبا دو سه روز پیش پدرتون زنگ زدن به من و   -

ن اینجا برای شما امن  گفیی

 .نیست

م خونه  . ازم خواست که شمارو بت  ن خودتونم میدونی 

از زندان خودم تا ان شاهللا  

 .آزاد بشن



 :لییل خندید و گفت

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

76 

آخه مگه میشه من بیام خونه شما؟ آخه این چه  -

 تصمیمیه؟ شما و بابا از گ

م؟  اینقدر اپن مایند شدین که من بیخت 

 :دستی به سبیلش کشید و جواب داد

 !دوتا آدم نامحرم نمیتونن زیر یک سقف باشن -

تایید تکان داد و همزمان با خاراندن   رسی به نشانه

 :گوشه لبش، جواب داد

ن که شدین  - ن دیگه! خودتون هم میدونی  خب همی 

 
ن
 نیست. پس حرق

 زدن از رس نگراین بوده 
ن
نمیمونه...بابا هم اگه حرق

 وگرنه خودشون هم خوب

 ...میدونن که

ن حرف لییل پرید و کوتاه گفت  :بی 

 !خواسته عقدتون کنم -



از، بدون آن که حتی پلک بزند نگاهش را با دهاین ب

 مستقیم به صورت عیل

دوخت تا شاید آثار خنده و شوچن را در صورتش 

 .ببیند
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اما نگاه مصمم و جدی عیل، فرضیه هر گونه شوچن 

 .را رد میکرد

خواست دهان باز کند و تمام حرصش را رس عیل 

 خایل کند که اجازه نداد و

تگف : 

خانوم شکیب من بعد از سمانه اگه تو خیال  -

 ازدواج مجدد بودم تا االن اینکارو

 .کرده بودم

ن قصد و غرضن  اینو گفتم که خدایی نکرده فکر نکنی 

 !پشت این تصمیم

 .بیان این حرف برای خودم سخت تر از همه بود



 ...اما

 :مکتی کرد و آرامتی ادامه داد

ن عقد کنیم فقط رصف - ا برای محرمیت اگه خواسیی

 و البته راحتی بیشتی من و

 .شما بوده

ن که خدای نکرده حرف و حدیتی  و خب نخواسیی

 !پشت رسمون باشه

لییل نگاه مبهوتش را به عیل دوخت و کوتاه زمزمه  

 :کرد
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 !نمیشه -

 :عیل بسم هللا گویان ایستاد و گفت

 ختم بشه. این محرمیت قراری نیست به ماجرایی  -

 و بعد از آزادی آقا محمود

ک تموم میشه مشتی  غت 
 

 .مهلت این زندگ

 :به سمت لییل چرخید و با جدیت ادامه داد



 .هیچ اجباری پشت این قضیه نیست -

نده تمام، شمایید و بس  !تصمیم گت 

در هر صورت هر تصمییم که گرفتید منو در جریان 

 .بذارید

اهنش  سپس کاغذ و خودکاری که همیشه در  جیب پت 

 داشت و برداشت و

 .شمارهاش را روی آن نوشت

کاغذ را بدون کالیم روی اپن گذاشت و بعد از 

ون رفت  .خداحافیطن کوتایه بت 
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 .او دینش را ادا کرده بود

 هم میوفتاد، از گردن 
ی
حداقل اگر خدای نکرده اتفاق

 .او خارج بود

___ 

یاط، زانوهایش را سست  صدای بسته شدن در ح

 .کرد



ن آوار شد و نگاهش را به جای خایل  با گیج  روی زمی 

 .عیل دوخت

اینقدر ناتوان و حقت  شده بود که از شدت بیپنهاین 

 زن صوری عیل عنایتی 

 شود؟

 پدرش اینقدر او را کوچک کرده بود؟

 او را نمیشناخت؟

د اما زیر منت کیس  نمیفهمید لییل حارصن بود بمت 

 نرود؟

نمیفهمید با این تصمیم تمام غرور و عزت نفس او را 

 .نابود میکند
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دستش را جلوی صورتش گرفت و از شدت غیم که 

 به جانش تحمیل شده بود

 .با تمام وجود گریه کرد

از زماین که ورق برگشته بود و پدرش وضع مایل 



 خوی  نداشت، و حتی زماین 

ش به زندان افتاده بود، که از شدت بدهیهای

 صورتش را با سییل رسخ نگه

د  .میداشت تا مبادا کیس یر به درون پر دردش بت 

اما حاال پدرش، کیس که بیشتی از هر کیس او را 

 میشناخت، اینگونه نزد عیل

ش کرده بود  !حقت 

 !زن عقدیاش شود، اما صوری

______________ 

در رسش از شدت درد زوق زوق میکرد و او حتی 

 .خانه قرص مسکتن نداشت

به ناچار شایل دور رسش بست و روی مبل دراز  

 .کشید
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هر چه سیع میکرد گفتههای عیل را فراموش کند 

 .موفق نبود



 :دستی روی پیشانیاش گذاشت و با درد نالید

 .آی مردم خدا -

االن اگر ازش میخواستند یک آرزو کند، بیشک یک 

وی درخواستمسکن ق  

 .میکرد تا شاید رسدرد کوفتیاش خوب شود

با صدای تق آرایم که از حیاط به گوشش رسید، 

 هراسان ترسیده ایستاد اما

 .همان لحظه خانه در تارییک مطلق فرو رفت

 به دنبال موبایلش گشت تا از چراغ 
 

با دستپاچیک

 .قوهاش استفاده کند

، هراسان برش داشت ن و با  با لمس موبایلش روی مت 

 انگشتهایی لرزان چراغ

 .قوهاش را روشن کرد

ابتدا نورش را به اطرافش دوخت و بعد به سمت 

 .حیاط گرفت
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ی به  چراغهای روشن خانههای اطراف ترس بیشتی

 .دلش انداخت

 ...فقط برق او قطع بود و این یعتن 

با حس سایهای پشت در خانه، جییعن کشید و 

د اما درخواست ب ه اتاقش پناه بت   

 .کرسی از ثانیه یاد شماره عیل افتاد

 .دوان دوان به سمت اپن رفت و شماره را چنگ زد

خانه پنهان کرد و مشغول   ن خودش را زیر اپن آشتر

ن شماره عیل شد  .گرفیی

د و زیر لب مشغول  ن دستش فرسر گویسر را محکم بی 

 .دعا کردن شد

ا شنیدطویل نکشید که صدای گرم و جدی عیل ر  . 

 بله؟ -
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 .ندانست گ اشکهایش رسازیر شد

 :با درد چشمهایش را بست و به سختی نالید



ن تو رو خدا -  .اینجان! بیایی 

 .ثنا را آرام روی تختش گذاشت

ش   خم شد و آهسته لبش را روی پیشاین دختی

 .گذاشت

با لبخند نگایه به چهره غرق در خوابش انداخت و 

توی طویس رنگش را تاپ  

 .زیر گردنش باال کشید

عروسک پو مورد عالقهاش را از باالی تختش 

 .برداشت و کنارش گذاشت

عروسیک که سمانه یک هفته قبل از مرگش، به 

 مناسبت جشن دندانیاش،

 .برایش خریده بود

کش کشید و لب زد  :دستی به موهای بلند دختی
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ی  رفیق باباخوب بخوا _ . 

 .صدای زنگ موبایلش را از هال شنید



نگایه به ثنا انداخت تا از خواب بودنش اطمینان 

 پیدا کند، وقتی که چشمان

 .زیبایش را بسته دید، به رسعت از اتاق خارج شد

 .خودش را به رسعت به موبایلش رساند

 .ناشناس بودن شماره اخم را به چهرهاش نشاند

دکم پیش میآمد شخص غر  یت  با او تماس بگت  . 

ن متعجبش کرده بود  .آن هم نیمه شب! و خب همی 

 :تماس را وصل کرد و کوتاه و جدی گفت

 بله؟ _
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بان قلبش را باال برد  .صدای ترسیده و لرزان لییل، رصن

ن تو رو خدا _  !اینجان! بیایی 

ندانست با چه رسعتی به سمت اتاقش دوید و 

اهنش را پوشید پت  . 

بدون آن که تماس را قطع کند دوان دوان از اتاق 

 خارج شد و همزمان به لییل



 :گفت

س خب؟ _  من دارم میام، نتی

لییل از آن سوی خط بدون آن که جوای  بده با گریه 

 .رسش را تکان داد

عیل در حیاط را بست و برای احتیاط با کلید قفل  

 .کرد

ییل نگرانتی از سپس از آن جایی که نشنیدن صدای ل

 قبلش کرده بود، بلند تر از

 :قبل گفت
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 !حرف بزن باهام _

 :لییل ترسیده چشمهایش را بست و کوتاه زمزمه کرد

سم _  !میتی

س خب؟ من نزدیکم _  .نتی

آقا عیل فکر میکنم دو نفرن... مواظب خودتون  _

ن   .باشی 



نفس نفس عیل همانطور که بیمحابا میدوید، با 

 :جواب داد

 نگران نباش. االن کجایی ؟ _

خونه _ ن  .تو آشتر

 :عیل که دیگر جلوی در حیاط رسیده بود، آرام گفت

 .در حیاط بستهاس _
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لییل که نزدیک بودن عیل کیم دلش را قرص کرده 

 :بود، ایستاد و آهسته گفت

ون در و براتون باز کن _ سم بیام بت 
ممیتی . 

نفس نفس زنان عقب رفت و نگایه به بلندای دیوار 

 .انداخت

 :همزمان جواب داد

 .نه من از دیوار میام، تو از جات تکون نخور _

 .چشم _

نگایه به صفحه روشن موبایلش انداخت و آرامتی  



 :گفت

به پلیس هم زنگ بزن. من میام تو حیاط سیع  _

 میکنم نگهشون دارم تا پلیس

 .برسه
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ون فرستاد و  لییل نفسش را به حالت فوت به بت 

 :همزمان جواب داد

نم _ ن  .باشه االن زنگ مت 

تماس را قطع کرد و موبایلش را داخل جیب شلوارش 

 .فرو برد

 :دستهایش را بهم زد و زیر لب نجوا کرد

 .یاعیل _

 .به سختی از دیوار باال رفت

نده بود اما تارییک حیاط دیدش را به صفر رسا

 نمیخواست چراغ قوه موبایلش را

 .روشن کند



ن پرید ن دیوار انداخت و آرام پایی   .نگایه به پایی 
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ن که ایستاد و به اطراف نگاه کرد، دستی از پشت  همی 

 رس جلوی دهانش را

 .محکم گرفت

طویل نکشید که صدای خشن و عصبانیاش را از 

 .بغل گوشش شنید

! تو پشتیسر که شت  شده و  _ پس ناچ  لییل تویی

 .دست رد به سینهم زده

قبل از آن که فرصت کند خودش را از حصار دستان 

 فرد پشت رسش آزاد کند،

ی به پهلویش فرد رفت و درد را تا  ن چاقوی تت 

 .استخوانش حس کرد

نالهاش را پشت دستان آن مرد خفه کرد و با بیحایل 

 .دو زانو افتاد

از صدایش حدس زده بود رحیم باشد  مردی که



 رسش را به گوشش چسباند و با

 :خشم غرید

ی خالص! اما مردنت میشه درس  _ تو که میمت 

ت برای همه اونایی که  عت 

 .بخوان به لییل نزدیک شن
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فت، رو به فرد دیگری   گفت و همانطور که عقب مت 

 که همراهش بود، ادامه

 :داد

ریم مسلمب _ . 

به سختی خودش را به دیوار پشت رسش چسباند و 

 دستش را روی جای زخم

 .گذاشت

ن رحیم و دوستش راحت شد  خیالش که از بابت رفیی

 با بیحایل موبایلش را از

 .جیبش در آورد و شماره لییل را گرفت



د نداشت   توانایی این که موبایل را به دستش بگت 
حتی

 و به ناچار آن را روی

و گذاشتبلندگ . 

ی کردن یک  صدای آرام و ترسیده لییل را پس از ستر

 .بوق شنید

ن بیاین داخل؟ من زنگ  _ چیشد عیل آقا؟ تونستی 

ن تا چند  زدم پلیس گفیی

سن  .دقیقه دیگه مت 
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آب دهانش را به سختی بلعید و با نفس نفس جواب 

 :داد

 !بیا...بیا تو حیاط _

خانه خارج شد و نگایه به لییل با تعجب  ن از آشتر

 .حیاط تاریک انداخت

؟ _ ن  کجا بیام؟ شما کجایی 

 :رسش را تکان داد و با درد گفت



. بیا کنار در حیاط _ ن  .رفیی

 .گفت و ی  رمق تماس را قطع کرد

د و چشمهایش را  دستش را محکمتی روی زخمش فرسر

 .بست

 ...تمام هوش حواسش پیش ثنا بود
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د و ثنایش به درد تنهایی لییل دچار شود سید بمت 
 .میتی

 :در همان حال نگاهش را به آسمان دوخت و لب زد

ف  _ خدا به خاطر ثنا بهم عمر بده... منم قول رسر

 میدم تا پای جونم از لییل

 .مواظبت کنم تا محمود برمیگرده

همان شایل که دور رسش بسته بود را روی رسش  

مینان بهگذاشت و با اط  

ون رفت  .حرفهای عیل، آرام بت 

 .چراغ قوه موبایلش را دور تا دور حیاط گرفت

ن  با دیدن عیل که به دیوار تکیه داده و روی زمی 



 .نشسته بود

ی جلو رفت  .نفس راحتی کشید و با آرامش بیشتی

 :همزمان لبخند کوتایه زد و رو به عیل گفت
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مون رحیم عوضن بود؟ حاال چرا دیدینشون؟ ه _

؟ ن  اینجا نشستی 

عیل که نور چراغ قوه مانع باز شدن چشمهایش 

 :شدهبود آرام جواب داد

 .نور چراغ قوه رو از صورتم بردار _

 :لییل دستش را جلوی دهانش گرفت و با خنده گفت

 .آخ ببخشید حواسم نبود _

ن تر گرفت اما همان لحظه  نور گوشیاش را پایی 

ه پهلوی غرق درنگاهش ب  

 .خون عیل افتاد

 .ناباور نگایه به صورت رنگ پریده عیل انداخت

ن داشته باشد یا حتی   بدون آن که دیگر قدرت راه رفیی



 کالیم بگوید، همانجا

ن زانو زد  .روی زمی 
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عیل که متوجه ضعف لییل شده بود، کشان کشان  

 کیم خودش را جلو کشید و

زمزمه کردهمزمان  : 

 .من خوبم... فقط زنگ بزن آمبوالنس _

نگاه اشیک و مبهوت لییل را که دید با خواهش 

ی ادامه داد  :بیشتی

 .لییل خانوم! من بزور چشامو باز نگهداشتم _

 .زخمم عمیقه... باید زودتر برم بیمارستان

ترسیده و گریان رسش را تکان داد و شتابان سمت 

 .چپ عیل نشست

تقیم به صورتش دوخت و به سختی نگاهش را مس

 :لب زد

...شد؟ درگت  شدین؟ چرا... چرا من نشنیدم _  .چر



عیل که دیگر نایی برای جواب دادن نداشت، 

د و با  چشمهایش را روی هم فرسر

 :آخرین توانش جواب داد
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 .فقط زنگ بزن...اورژانس _

مق روی ز  ن افتادهمزمان با اتمام جملهاش، بت  می  . 

ن  ترسیده جییعن کشید و رس عیل را از روی زمی 

 .برداشت و در آغوش گرفت

ن رحم   _ آقا عیل؟ تورو قرآن دووم بیار! یا امام حسی 

 .کن بهش

به به گونهاش زد و وقتی کیم میان پلکهایش  چند رصن

 را باز کرد، با خیال

 .راحت تری شماره اورژانس را گرفت

____ 

و تقریبا روی سینهاش تکیه  رس عیل را باالتر گرفت

 .داد



پرستاری که با او صحبت کرده بود، تاکید داشت که 

 نگذارد عیل بخوابد تا آنها

اییط هوشیار  برسند و او سیع داشت تحت هر رسر

 .نگهاش دارد
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به کوتاه به صورت رسدش زد و  مجددا چند رصن

 :همزمان با بغض صدایش زد

میشنوی صدامو؟عیل آقا؟  _  

 .عیل با بیحایل کیم رسش را تکان داد

قطرههای اشیک که از چشمهای لییل رسازیر میشد 

 مستقیم روی صورتش

ن مانع بسته شدن  فرود میآمدند و شاید همی 

 .چشمهایش میشد

لییل دستش را آرام روی چشمهای عیل کشید و با  

 .گریه زمزمه کرد

ردم نبند چشماتو، باشه؟ عیل آقا؟ غلط ک _



 ...اصال!نباید شمارو تو دردرس

ک چهار سالهاش بود.ثنایی   تمام حواسش پیش دختی

 که نمیدانست هنوز هم

خواب است یا به عادت همیشگیاش بیدار شده و 

 آب میخواهد.نتوانست صت  

کند تا جمله لییل تمام شود، رسش را کیم به سمت 

 صورت گریان او چرخاند و

 :بیصدا لب زد

 ...ثنا _
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لییل که متوجه صدایش نشده بود گوشش را به لب 

 :عیل چسباند و گفت

 .دوباره بگو _

آب دهانش را به سختی بلعید و سیع کرد بلندتر 

 :بگوید

 .ثنا _



 :عقب رفت و با اطمینان گفت

م پیشش. فقط شما نخواب _  !اورژانس که اومد مت 

ن پلیس، ن ور امید را در صدای آژیر آمبوالنس و ماشی 

 دل هر دو نفرشان روشن

 .کرد

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

98 

ن گذاشت و  لییل با احتیاط رس عیل را روی زمی 

 همزمان که به سمت در

فت، گفت  :مت 

 .در و براشون باز کنم میام _

____ 

بعد از انتقال عیل به بیمارستان، طبق درخواست 

 پلیس بدون آن که دست به

ی بزند فق ن ط چند تیکه لباس برداشت به هیچ چت 

 .خانه عیل رفت

تمام تنش با یادآوری حال عیل به رعشه میافتاد و 



 ثانیهای اشکهایش قطع

 .نمیشد

در را پشت رسش بست و مستاصل میان هال نیمه 

 .تاریک ایستاد

 .دستی به صورتش کشید و همانجا نشست

زانوهایش را داخل شکمش جمع کرد و رسش را روی 

 .آنها گذاشت
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ار بود ن  ...از ضعف بت 

 .از حالتی که احساس کند توان هیچ حرکتی ندارد

 .اما امشب با تمام وجود این را تجربه کرده بود

چشمهای نیمهباز و پهلوی غرق در خون عیل، 

 لحظهای از پیش چشمانش کنار

فت  .نمت 

ا تا زماین که آمبوالنس حرکت کرد، بیوقفه نام ثنا ر 

 .لب زده بود



با وجود آن که دلش میخواست همراهش برود اما 

 برای راحتی خیالش نزد ثنا

 .آمده بود

د تا صدای گری  ههایش بلند نشود  .لبهایش را بهم فرسر

 :نگاهش را به باال دوخت و با تمام وجود نالید

 !به ثنا رحم کن خدا... باباشو بهش برگردون _

طفل معصوم  خدا نذار تا آخر عمر رو سیاه این

 .باشم
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ن انداخت و با هق هق ادامه داد  :رسش را پایی 

دستم خالیه خدا... اما نذر میکنم تا زندم برای ثنا  _

ین رفیق باشم. لطفا  بهتی

 عیل و سالم برگردون

 .از آخرین باری که نماز خوانده بود، سالها میگذشت

نماز خواندن فکر یط این سالها حتی یکبار هم به 

 ...نکرده بود اما امشب



دلش میخواست به روش خود عیل، با خدای عیل 

 .حرف بزند

 .اشکهایش را پاک کرد و مصمم ایستاد

 .با قدمهای آرایم رایه رسویسهای بهداشتی شد

شت  آب را باز کرد و چند مشت آب به تصویرش در 

 .آینه پاچید
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هایش هم از شدت رسدرد و بیخوای  و سفیدی چشم

 هم از فرط اشکهایی که

 .ریخته بود، دو کاسه خون بودند

 .تمام وجودش تمنای خواب داشتند اما دلش نه

 که خت  سالمتی همسایه فداکارش را 
دلش تا زماین

 .نمیشنید قرار نمیگرفت

د و زیر لب نجوا کرد  :چشمهایش را روی هم فرسر

یمبسم هللا الرحمن الرح _ . 

دستهای رسدش را زیر شت  آب گرفت و مشغول 



ن شد  .وضو گرفیی

با گوشه شاالش دست و صورتش را خشک کرد و 

 .میان هال ایستاد

 که همراهش آورده بود را روی رسش  
 

چادر رنیک

 گذاشت و به دنبال مهرنماز،

 .دور تا دور خانه را نگاه کرد

با دیدن جانمازی که نزدیک تلویزیون بود، به سمتش 

 رفت و آن را رو به قبله

 .پهن کرد
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چادرش را با وسواس روی رسش محکم کرد و زیر لب 

 مشغول خواندن اذان

 .شد

____ 

ی دست  سالم نمازش را که گفت با آرامش بیشتی

 هایش را رو به آسمان باال



 .برد

خدایا من شاید بنده خوی  برات نبوده باشم، اما  _

شعیل آقا  بوده... به دختی  

رحم کن.ثنا درد بیمادری و داره میکشه... نذار باباش 

 .هم اضافه بشه

 :رسش را با گریه روی مهر گذاشت و نالید

وءَ  - عاُه َویکِشُف السُّ
َ
رَّ ِإذا د

َ
ط
ْ
ُمض

ْ
ْن یِجیُب ال مَّ

َ
 .أ

وءَ  عاُه َویکِشُف السُّ
َ
رَّ ِإذا د

َ
ط
ْ
ُمض

ْ
ْن یِجیُب ال مَّ

َ
 .أ

 
ْ
ْن یِجیُب ال مَّ

َ
وءَ أ عاُه َویکِشُف السُّ

َ
رَّ ِإذا د

َ
ط
ْ
ُمض . 

؟ باباییم کو؟ _  شما گ هستی
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با صدای بغض کردیه ثنا، ترسیده رسش را از روی 

 سجده بلند کرد و به عقب

 .چرخید

 :ثنا با دیدن لییل، بغض کرده جلو آمد و گفت

 شما اومدی خونه ما خاله لییل؟ _



ادرش را از رسش برداشت و روی لبخندی زد و چ

 .سجاده انداخت

 .به سمت ثنا رفت و جلویش زانو زد

دستی به موهایش بلند و بهم ریختهاش کشید و با 

 :مهرباین گفت

 آره خاله، چرا بیدار شدی؟ _

 :ثنا کودکانه لب برچید و جواب داد
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یی اما جیش دارم، تشنهم هست...رفتم اتاق بابا _

 .نبود

به سختی به لبهای ترک خوردهاش طرح لبخند داد تا 

ک ترسیدیه عیل  دختی

د  .قرار بگت 

 .بیشتی خم شد و روی پیشانیاش را بوسه زد

ون اما  _ بابایی یه کاری براش پیش اومد رفته بت 

 ...خییل زود برمیگرده



از منم خواست که بیام پیش تو تا یه عالمه بازی  

 کنیم. دوست داری؟

ثنا که رفته رفته لبخند روی صورتش نقش بسته 

 بود، رسش را تکان داد و

 :گفت

 آره. خاله اینجا میموین من برم جیش کنم؟ _

 :ایستاد و همزمان جواب داد
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 .بله قشنگم من همینجا منتظرت وایسادم _

 :ثنا عروسکش را آرام به دستش داد و گفت

ایسر تا من بیام؟میشه مواظبش ب _  

 .خندید و عروسک پو را از دستش گرفت

آره قربونت برم. برو منو عروسکت اینجا  _

 .وایسادیم

 .بدو بدو از کنارش گذشت و به دستشویی رفت

طبق قویل که به او داده بود همانجا ایستاد و به 



 .دیوار تکیه داد

 .عروسک را محکم بغل گرفت و بویید

د  و زیر لب با درد نالیدچشمهایش را روی هم فرسر : 

خدایا من به این بچه قول برگشت باباشو دادم...  _

 .نذار بد قول بشم
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____________ 

تشک و پتویی وسط هال برای هر دو نفرشان پهن  

 .کرد

 .اتاق ثنا کوچک بود و نمیتوانست کنارش بخوابد

های از  ثنا هم که نبود عیل حساسش کرده بود، لحظ

 .کنارش جم نمیخورد

ن دلیل تصمیم گرفتند هر دو نفرشان ساعت  به همی 

 های پایاین شب را توی

 .هال بخوابند

ن کنار خودش خواباند  .دراز کشید و ثنا را نت 



دستش را دور تن کوچکش حلقه کرد و نگاهش را به 

 تیلههای درشت چشمانش

 .دوخت

 .لبخندی زد و گونیه نرمش را نوازش کرد

؟نم _ یخوای   
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ثنا موهای ریخته شده در صورتش را پشت گوشش 

 زد و بیتوجه به سوالش،

 :زمزمه کرد

 باباعیل صبح زود برمیگرده؟ _

د  .لبهایش را روی هم فرسر

 :نوک دماغ کوچک ثنا را بوسید و جواب داد

نمیدونم عزیزم، آخه خییل کار داشت. منم خت   _

ون گ تمومندارم که کارش  

 .میشه

گفت و قبل از آن که ثنا بحث را ادامه بدهد، با لحن 



 ادامه داد
ی
 :مشتاق

یه قصه جدید یاد گرفتم ثنا، دوست داری واسه  _

 تو هم تعریفش کنم؟

ثنا با خوشحایل چشمهایش را باز و بسته کرد و 

 اینگونه موافقت خودش را

 .نشان داد
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زد و همزمان که موهایش را نوازش میکرد  لبخندی 

 :گفت

ییک بود،ییک نبود.زیر گنبد کبود، غت  از خدای  _

 .مهربون، هیچکس نبود

 .نگفته هم بغض گلویش را دو دستی چسبید

 :نگاهش را آرام به سقف تاریک دوخت و ادامه داد

یه دختی کوچولو بود به نام لییل که با باباش  _

 میکردن
 

 ... تنهایی زندگ

 آخه



لییل وقتی که خییل کوچولو بود، خدا مامانشو برد 

 ...پیش خودش

ن حرفش پرید و زمزمه کرد  :ثنا بی 

 یعتن مثل ماماین من؟ _
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 :با درد لبخند زد و آرام گفت

ن ماماین تو _  ...آره عی 

 .مکتی کرد و نگاهش را مجددا به سقف دوخت

ادامه داد نفس عمیقی کشید و آرام : 

 .خییل کوچولو بود...حتی کوچولو تر از تو _

 .دیگه خودش بود و باباش

دلش واسه مامانش تنگ میشدا اما میدید وقتی که از 

 نبود مامانش بهونه

ه باباش ناراحت میشه دیگه کم کم به خودش  میگت 

 از مامانش
ن
 قول داد حرق

 .نزنه. آخه دلش نمیخواست باباش غصه بخوره



کوچکش را روی صورت لییل گذاشت و  ثنا دست  

 :گفت

من مامانمو یادم نمیاد. اما عکسشو تو اتاق بابام  _

 دیدم، خییل خوشگله.منم

ی میگم باباییم ناراحت میشه ن  .وقتی از مامانم چت 
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سم دیگه؟  یعتن ازش نتر

ک زیادی با این کودک چهار/پنج ساله  دردهای مشتی

 ...داشت

دهایی که کمتی کیس درکشان میکرددر  . 

 .به سمت ثنا چرخید و نوک دماغش را بوسه زد

 :لبخندی روی لبش نشاند و کودکانه گفت

فسقل خانوم اجازه میدی من قصهمو تعریف کنم  _

 یا همش میخوایه سوال

یس ازم؟  بتر

 :ثنا غش غش خندید و جواب داد



ی نمیگم _ ن  .چشم چشم دیگه چت 

و آرام ادامه داد موهایش را بهم ریخت : 
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 .لییل باباشو از دنیا هم بیشتی دوست داشت _

 ...باباشم عاشق لییل بود

ن که کیس  اصال اون دوتا به حدی همو دوست داشیی

 .نمیتونست تصور کنه

گذشت و گذشت و گذشت تا لییل بزرگ و بزرگتی 

 .شد

ون ن پلکهایش مانع بت  ن  آیه کشید و با بسیی ریخیی

 .اشکهایش شد

 :در حایل که صدایش یم لرزید، آرامتی ادامه داد

بابای لییل مثل همه باباها مجبور بود رسکار بره...  _

 یه فرش فرویسر بزرگ و

 .خوشگل داشت

همه چر خوب بود تا...تا اینکه یه شب، کل مغازه 



 ...بابای لییل آتیش گرفت

 ...یادآوری آن شب سخت بود.زیادی سخت

ن مغازه پدرش پیش چشمانش هنوز  صحنه سوخیی

 .بود

 ...صدای ضجههایشان

ن پدرش  ...فریاد یا حسی 

مقشدن زانوهایش  ...خم شدن شانه و بت 
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 !و تلختی از همه، آغاز مشکالتشان

وع شد ن از همان شب کذایی رسر  .همه چت 

نیمه شت  که صدای زنگ تلفن پدرش خواب را از 

زدود چشمانشان . 

تلفتن که موجب شد پدرش پا برهنه رایه کوچه و 

 .مغازهاش شود

نده تنها یک جمله گفته بود  :تلفتن که تماس گت 

 !محمودخان بیا که حجرهت سوخت _



ن یک جمله تلخ، ولولهای به پا کرده بود به  و همی 

 !وسعت طوفان

 خاله خوابیدی؟ _

 با صدای آرام ثنا، حواسش از مرور آن خاطرات تلخ

 .پرت شد
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 :با لبخند نگاهش کرد و گفت

نه خاله... میگم دوست داری بقیهشو فرداشب  _

 برات تعریف کنم؟

 .در دلش دعا میکرد که ثنا بپذیرد

 ...واقعا در توان خودش نمیدید ادامه دهد

 :ثنا با خوشحایل خندید و گفت

؟ _  یعتن فردا شب هم پیش متن

شب هم بود؟واقعا فردا  

ن جواب داد  :نفیس گرفت و نامطمی 

فکر کنم از این به بعد... دیگه روزهای زیادی و  _



 !پیشتم
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______________ 

ن ثنا، آرام و با احتیاط از روی  بعد از به خواب رفیی

 .تشک بلند شد

با وجود آن که چشمهایش خواب را طلب میکرد اما 

در ذهنش رسسختانه  

 .مقابل خواب مقاوم بود

 .پتو را تا زیر گلوی ثنا باال کشید و ایستاد

نگران عیل بود و چارهای برای درمان این نگراین 

 .نداشت

روی مبل تک نفره نشست و نگاهش را بیهدف به 

 .دیوار رو به رویش دوخت

 که روی دیوار بود سمانه 
 

تابلو پته دوزی نسبتا بزرگ

 .را به یادش آورد

دبانویی بودزن ک . 
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عطر شلهزردهای نذریاش تا هفت کوچه آن طرفتی 

فت و دروغ نبود اگر  مت 

میگفت مردم برای هر کاسهاش، رس و دست 

 !میشکستند

 .پته دوزی را هم خییل دوست داشت

فت وسایل پته  یادش میآمد همیشه و هرجا که مت 

ن همراهش  دوزیاش نت 

 .بود

 پدرش با عیل، رابطه نسبتا خوی  با به واسطه 
دوستی

 .سمانه داشتند

 .زن زیادی خوی  بود

 ...آرام و رس به زیر

 .از آن جنس آدمهایی که کاری به کیس نداشت

 !خودش بود و عیل و عیل و عیل

و عیل حق داشت که نتواند زین را جایگزین او کند، 



 !شده حتی به اجبار و موقت

 .تلخ لبخند زد
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 .صدای نازک سمانه در گوشش زنگ خورد

م لییل! طاقت  _ همیشه آرزومه زودتر از عیل بمت 

 .نبودن عیل رو ندارم

ن هم شده بود  .و همی 

، در حایل که همان روزها  سمانه در اوج جواین

 ناخواسته فرزند دومش را باردار

شده بود، بدون آن که فرصت کند خت  بارداری 

به عیل بدهد، در اثردومش را   

 به استقبال مرگ رفت
 

 .گاز گرفتیک

و ثنای کوچیک که آن روزها فقط هشت ماه داشت و 

 در اتاق دیگری خواب

 .بود، جان سالم بدر برد

گ که با سمانه داشتند  آنقدر غرق خاطرات مشتی



 شده بود که ندانست گ

 .چشمهایش را خواب فراخواند

___________ 
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با صدای چرخش کلید داخل در، چشمهایش را باز  

 .کرد

با گیج  نگایه به اطراف انداخت و با درک 

 موقعیتش، هراسان ایستاد و به

 .سمت در چرخید

 جوان و زیبایی داخل آمد و همزمان با دیدن 
دختی

 :لییل گفت

 شما؟ _

ن برود و دختی  پلیک زد تا تاری موقتی دیدش از بی 

ضحتی ببیندجوان را وا . 

سپس دستی به زیر پلکهای ورمکردهاش کشید و 

 .قدیم جلوتر رفت



؟ _ ن سی   شما اومدین اینجا! از من میتر

 جوای  لییل به مزاقش خوش نیامد
 .انگار که حارصن

 :چرا که بالفاصله با اخم جلو آمد و گفت
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سم _ نم از عیل میتر ن  !سخت نیست، زنگ مت 

ه به خوی  متوجه شده بود به عمدا نام عیل را لییل ک

 بدون آقا و یا فامیلیاش به

برویی باال فرستاد و با آرامش جواب داد
َ
 :زبان آورده، ا

ن  _  !عیل آقا نیسیی

به عمد آقا را گفته بود تا به او هم ادب را یادآوری  

 .کند

سپس بیتوجه از کنارش گذشت و به سمت مانتو 

 .شلوارش رفت

که همچنان سنگیتن نگاه کنجکاوش روی دختی جوان  

 :لییل بود، آهسته گفت

ن کیس امروز پیش ثنا هست _  .نگفیی



 :به سمتش چرخید و کوتاه پرسید
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؟ _  پرستار ثنایی

دختی جوان کیفاش را روی اپن گذاشت و با تکان 

 .دادن رسش تایید کرد

و در حایل   دکمههای مانتو طرح چهارخانهاش را بست

 که به سمت رسویس

فت، گفت  :بهداشتی مت 

من همسایه عیل آقام. ایشون چند روزی احتماال  _

ن من شب ها پیش ثنا  نیسیی

 .میمونم

 کجاست؟ _

 .ایستاد و آرام به سمت دختی چرخید

دلیل این همه ارصارش مبتن بر صمییم نشان دادن 

 خودش با عیل برایش

 .جالب بود



ت واقعیت را بگویداما به هر حال نخواس . 
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س _  !وقتی برگشت از خودشون بتر

____________ 

از اتوبوس خط واحد پیاده شد و نگایه به خلویی 

 .خیابان انداخت

جمعه بود و تردد ماشینها به نسبت روزهای هفته  

 .کمتی بود

هنوز دقایقی به هشت صبح مانده بود اما دیگر 

نداشتتحمل خانه را  . 

باید هر چه زودتر عیل را میدید تا شعلههای عذاب 

 وجدانش کیم خاموش

 .شوند

شب قبل پرسیده بود که عیل را کدام بیمارستان 

ن دلیل ند به همی   میت 

 .مشکیل از این بابت نداشت



خیابان منتیه به بیمارستان را پیاده و با قدمهای 

 رسی    ع یط کرد و خودش را به

 .بیمارستان رساند
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نگایه به ساختمان سفید رنگ و چند طبقه انداخت 

 :و زیر لب زمزمه کرد

ای خوب برگردم پیش ثنا _  ...خدایا با خت 

آمیتن توی دلش گفت و با نفس نفس رایه 

 .ساختمان شد

دلش مانند ست  و رسکه میجوشید و مغز منفینگرش، 

 در جستجوی بدترین

 .اتفاقات بود

با ورودش به ساختمان بیمارستان، موچ  از  همزمان

 هوای رسد به صورت

 ، یخزدهاش برخورد کرد و بوی گند مواد ضدعفوین

ن به حال بدش  تهوع را نت 



 .افزود

ن  س نگایه به اطرافش انداخت و با دیدن اولی  با استی

 پرستاری که نزدیکش

 .بود، به سمتش قدم برداشت

یل رسش را پرستار با احساس نزدیک شدن قدمهای لی

 باال آورد و با لبخند

 .نگاهش کرد
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 روی 
 

نیک رو به روی پرستار مستن که رژ خورسر

 لبهایش داشت ایستاد و آرام

 :زمزمه کرد

 .سالم _

ی شده؟ _ ن  سالم گلم، چت 

 .لبخند و لحن مهربان زن کیم از تنش درونش کاست

ی، سیع کرد توضیح دهد  .با حال بهتی

دیشب... یه آقایی که چاقو خورده بود و آوردن  _



؟  اینجا... به نام عیل عنایتی

ی به رس تا پای لییل انداخت و با  زن نگاه دقیقتی

 :همان لبخندش جواب داد

 .صت  کن االن میام _
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با قدمهای رسییع از کنار لییل گذشت و به سمت 

 .ایستگاه پرستاری رفت

نتظرش را لحظهای از زن جدا نکردنگاه م . 

چشمهایش را مانند عقاب به چهره زن دوخته بود تا 

ن حالت  با در نظر گرفیی

د  .چهرهاش، یر به جواب سوالش بت 

طویل نکشید که زن با همان لبخند سابق به سمتش 

 :آمد و گفت

 ...آره توی بخش   _

ن حرفش پرید و گفت  :ناخواسته با ترس بی 

 حالش خوبه؟ _



ی زد و با مهرباین دست گذاشت زن  لبخند عمیقتی

 :روی شانه لییل و گفت
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خداروشکر زخمش خییل عمقی نبوده که به  _

 اعضای داخیل صدمه بزنه. االنم

 !حالش خوبه

به حدی از دیشب عذاب کشیده بود که نتوانست 

د  .جلوی گری  هاش را بگت 

ن دستهایش را روی صورتش گذاشت  و ما بی 

 :اشکهایش، آرام نالید

خدایا شکرت...هزار مرتبه شکرت. خدایا ممنونم   _

منده ثنا نکردی  ...که منو رسر

پرستار که دیدن حال لییل منقلبش کرده بود، رسش 

 را خم کرد تا هم قد لییل

 .شود

 :سپس با مهرباین گفت



 دوست داری ببینیش؟ _

 :با بغض زمزمه کرد
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 میتونم؟ _

 :پلکهایش را باز و بسته کرد و در جواب لییل گفت

وقت مالقات نیست اما میتونم در حد چند  _

مت پیشش  .دقیقه بت 

 :ناخواسته دست پرستار را گرفت و با تشکر گفت

واقعا ممنونتون میشم خانوم. از دیشب مردمو  _

 .زنده شدم

جدا  پرستار بدون آن که دستش را از دست رسد لییل 

 :کند، با لبخند جواب داد

 .با من بیا _

 .با خوشحایل پشت رس پرستار رایه آسانسور شد

 چه نسبتی باهاش داری؟ _
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 .از آینه داخل آسانسور نگایه به زن انداخت

 .آب دهانش را با ترس قورت داد

ینم و اینگونه شانس دیدن  سید بگوید بینسبتتی میتی

از دست بدهدعیل را  . 

با رسیدن به طبقه مورد نظر، پرستار که از پاسخ 

 دادن لییل ناامید شده بود،

 .جلوتر از او خارج شد

ون فوت کرد و از آن  نفس حبس شدهاش را به بت 

ون  اتاقک دلگت  و آهتن بت 

 .آمد

 را نشان داد و گفت
 

 :پرستار با دست در آی  رنیک

 .اونجاست. اتاق هشت، تخت دو _
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لییل نگایه به اتاق انداخت و کیم بعد با لبخند 

 .سمت پرستار چرخید



ه  _ ممنونم ازتون. لطفتونو هیچ وقت یادم نمت 

 ...خانومه

 .مکتی کرد تا پرستار فامیلیاش را بگوید

ن به طبع او لبخند زد و در ادامه جمله لییل   پرستار نت 

 :گفت

م _  .کریم هستم دختی

... ممنونم خانم کریم. خییل لطف کردینبله _ . 

پرستار که حاال میفهمید فامیلیاش کریم است، 

 دستش را پشت کمر لییل

 :گذاشت و گفت

 .فقط ده دقیقه بیشتی نشه عزیزم _
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ن تکان داد و همزمان با  رسش را به نشانه دانسیی

 رفتنش به سمت اتاق، جواب

 :داد

قط ده دقیقهچشم... ف _ ! 



 که خانم کریم گفته 
ی
با قدمهای رسییع به سمت اتاق

 ...بود رفت اما

ن که پشت در رسید مکث کرد  .همی 

خاطرات شوم دیشب، ییک ییک پیش چشمانش نقش 

 .بستند

ن عیل  ...در آغوش گرفیی

 ...نوازش صورتش

رسی که تا آخرین لحظه روی سینهاش نگه داشته 

 .بود

انش را قورت دادچشمهایش را بست و آب ده . 

 !خجالت میکشید

 !زیادی هم خجالت میکشید
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 ...واقعا روی دیدن عیل را نداشت اما

اگر هم با چشمان خودش سالم بودنش را نمیدید 

 .خیالش راحت شد



ن دستی روی شانهاش ترسیده به عقب  با نشسیی

 .چرخید

برداشت و  خانم کریم که ترس لییل را دید، دستش را 

 :آرام گفت

همه چر رو به راهه عزیزم؟ دیدم چند دقیقهس  _

 !پشت در وایسادی

م _  !نه... یعتن بله! االن... االن مت 

برای آن که پرستار را بیشتی از این کنجکاو نکند، 

 لبخندی زد و پیش چشمانش

 .به اجبار چند تقه آرام به در کوبید

ق دریافت  بدون آن که پاسجن از آدمهای داخل اتا

ن  ه در را پایی   کند، دستگت 

 .کشید و داخل رفت
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ن  با صدای شنیدن تقههایی که در اتاق خورد آرام بی 

 .پلکهایش را گشود



دستش را با درد روی بخیه پهلویش گذاشت و به 

 .سمت در چرخید

با دیدن لییل که جلوی در ایستاده بود، آرام زمزمه  

 :کرد

 ! خانوملییل _

دیدن چشمهای باز عیل آنقدر خوشحالش کرد که 

 .دیگر خجالت معنایی نداشت

 ...مهم ثنایی بود که پدرش را داشت

با چشمهایی اشکبار و گری  های بیصدا، به سمت تختی  

 که عیل رویش دراز

 .کشیده بود رفت

ن انداخت و در حایل که به صندیل   نگاهش را پایی 

 :کنارش اشاره میکرد، گفت

ن  _  .گریه چرا؟ بفرمایید بشینی 
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 :لییل آهسته تخت را دور زد و با بغض گفت



...الیه شکر که چشماتون  _ ن الیه شکر که خوبی 

 .بازه

 :آرام رسش را باال آورد و با لبخند کوتایه گفت

 .بادمجون بمم _

 :روی صندیل نشست و بیتعارف جواب داد

مندهتونم _  .خییل رسر

یل با تواضع و مردانه لبخند زد و آهسته گفتع : 

 .خواهش میکنم چه حرفیه _

سیع کرد کیم به گری  هاش مسلط شود تا بهتی بتواند 

 .حرف بزند
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 .نفس عمیقی کشید و تلخ لبخند زد

با صدایی که از شدت بغض خشدار شده بود، زمزمه  

 :کرد

 خییل درد دارین؟ _

؟دروغ بود اگر میگفت نهدرد داشت ! 



ک محمود هم اجازه نمیداد  اما... بغض صدای دختی

 .راستش را بگوید

به لبهای خشکیدهاش طرح لبخند بخشید و آرام  

 :گفت

 .الحمدهللا که به خت  گذشت _

عیل طالب ادامه دادن بحث نبود و لییل این را به 

 .خوی  متوجه شد

 .هر چند احساسشان متقابل بود

لش نمیخواست ثانیهای به شب قبل فکر  لییل هم د

 !کند
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فارغ از ترس و نگرانیهایی که کشیده بود، یادآوری آن 

 دقایقی که رس عیل

 !روی سینهاش بود خفهاش میکرد

و اگر دست خودش بود آن دقایق را به کل از 

د تا موجب ن  زندگیاش خط مت 



ماش نشوند  .رسر

ون فرستاد تا نفس عمیقاش را به ح الت فوت به بت 

 بغض مسخرهاش عزم

ن کند  .رفیی

سپس در سکوت دستی به صورتش کشید و رد 

 .اشکهایش را پاک کرد

 حال ثنا چطوره؟ _

نگاهش را آهسته به نیم رخ عیل دوخت و با لبخند 

 :جواب داد

 .خداروشکر خوبه _
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آنها آماده بود  با یادآوری زین که امروز به خانه

 فرصت حرف زدن را به عیل

 .نداد

صبح که میخواستم بیام اینجا، یه خانوم اومد  _

 .خونتون



بروهایش را هم نزدیک کرد و سوایل گفت
َ
 :ا

 خانوم؟_

ن کرد و عادی جواب داد  :لییل رسش را باال و پایی 

ن خودشون... یهو خییل حق به  _ بله، کلید داشیی

 !جانب اومدن داخل

یاد آوردن نغمه، دختی خاله همرسش که بعد از با به 

 مرگ سمانه تقریبا هر روز

 :به دیدن ثنا یم آمد جواب داد

_  . ن آهان، بله ایشون دختی خاله سمانه هسیی

 .پرستار ثنا
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س گفت  :لییل لبش را گزید و با استی

وای پس خییل بد شد منو اونجا دیدن! البته من   _

همسایهتونم....اما...به گفتم  

 .هر حال فکر کنم خییل بد شد

 .عیل آرام نگاهش کرد



ایط حرف زدن سخت بود اما صت  کردن  در این رسر

ایط را بدتر  هم فقط رسر

 .میکرد

با وجود اتفاقات شب قبل، حتی اگر پای محمود هم 

تش اجازه  وسط نبود، غت 

 .نمیداد لییل را تنها بگذارد

د تا  بهتی بود هر چه زودتر  او را به خانه خودش میت 

 .زماین که محمود آزاد شود

ن  _  ...مشکیل نیست. باید به حضور شما عادت کین

 .با گیج  نگاهش کرد

 به حضورش عادت کنند؟
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این یعتن هنوز هم رس پیشنهاد مسخرهاش ایستاده 

 بود؟

د، جدی نگاه ش  قبل از آن که لییل جلویش گارد بگت 

 :کرد و ادامه داد



خطرناکه...به خدای احد و واحد خطرناکه لییل  _

 خانوم.درخواستم بده، به جان

 .ثنام میدونم

ایط حکم میکنه تا محمود آزاد میشه پیش  اما االن رسر

ن   .من باشی 

لییل بغض کرده نگاهش را به کفپوشهای بیمارستان 

 .دوخت

ن در آ ن با خودش که تعارف نداشت! او هم از برگشیی

سید  !خانه میتی

 ...اما

 !محرم موقت عیل عنایتی شدن درد داشت

 !همرس دوم شدن درد داشت

 !هووی دوست فوت شدهاش شدن درد داشت
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 !هر چند که جلوی همهشان، برچسب موقت بود

ن موقتی هم خودش درد داشت  !اما همی 



 .عیل به سختی روی تخت نشست

بود اما نه در حد لییل برای خودش هم سخت ! 

 !لییل دختی بود

انه  .با هزاران آرزوهای ریز و درشت دختی

و قطعا برایش سختتی بود تا پا روی تک تک آنها 

 .بگذارد

ن لییل انداخت و گفت  :نگاه کوتایه به نیم رخ غمگی 

ن درستش   _ با کدوم قسمتش مشکل دارین؟ بگی 

 .کنم

 .به سمت عیل چرخید

داشت عصبیاش میکردآرامیسر که به چهره  . 
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انگار نه انگار که موضوع گفتگویشان ازدواج موقت و 

 !حال بهم زنشان هست

با خندهای حرض نگاهش را از چهره خونرسد عیل 

 :برداشت و گفت



 !با همهاش _

 :عیل چند ثانیه مکث کرد و آرام گفت

ن  _  .پس میخواین تنها تو اون خونه بمونی 

 !نه _

خودش هم از نه قاطع و محکیم که بدون ذرهای 

 مکث به زبان آورد شوکه شد

 .اما ظاهرا حرف دلش بود

؟ _ ن  نه؟ پس... پیش من میمونی 

 .به سمت عیل چرخید و نگاهش کرد
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 :با لحتن که بیشباهت به زار زدن نبود، گفت

نمیفهمم چه نه! یعتن نمیدونم...به خدا نمیدونم!  _

سم تنها  غلیط بکنم.میتی

 .... باشم اما از

 .مکتی کرد و نگاهش را چشمهای منتظر عیل دوخت

؟ _ ن سی 
 از من میتی



ن انداخت و جوای  نداد  .رسش را پایی 

سد  !دروغ نبود اگر میگفت میتی

 .اگر قبول میکرد، همرس عیل میشد

 !موقت و غت  موقت نداشت
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هر صورت محرمش میشددر  . 

محرم مردی که طعم ازدواج را چشیده بود و حاال 

 چند سایل میشد که زن

 !نداشت

از به زبان آوردنش خجالت میکشید اما ییک از 

ین دالیل قبول  اصلیتی

نکردنش این بود که مبادا وسیله رفع نیازهای جنیس 

 !او شود

  عیل که نگفته هم یر به منظور او برده بود، بدون آن

 :که ناراحت شود، گفت

من آدیم نیستم که زیر یه سقف کنار نامحرمم  _



 باشم. اما این محرمیت هم

 بشه
ی
 .قرار نیست منجر به اتفاق

لییل خانم من اگه قصد ازدواج داشتم یط این سال 

 ها که دست تنها بچمو

 .بزرگ کردم، زن میگرفتم

و البته فارغ از بحث محرمیت درست نیست پیش 

همسایه شماچشم در و   

ن   .بینسبت خونه من بمونی 

باید همه بدونن که شما به چه عنواین پا به خونه 

ن   .بنده گذاشتی 

 .لییل با دو دیل نگاهش کرد
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 حرفهایش قانعکننده بود اما

 .هنوز هم حس خوی  نداشت

 .هنوز هم دست و دلش میلرزید

ن بد و بدتر، چارهای جز تن د ادن به بد اما بی 



 !نداشت

ده گفت ن  :لبهایش را با زبانش تر کرد و آرام و خجالتی

 این محرمیت موقته؟ _

های پاسخ داد  .نگاهش را با نگاه خت 

منظورتون از موقت چیه؟ اگه مدت زمانشه که  _

ن که آقا  بله به امیدخدا همی 

 .محمود آزاد شد جدا میشیم

 .لییل نگاهش را به دستهایش دوخت

ده بودند که انگشتانش را احساس به حدی یخ ز 

 .نمیکرد
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 :دستهایش را داخل هم گره زد و گفت

مدت زمانشو میدونم. نوع...نوع محرمیت  _

 .منظورم بود

 :عیل بالفاصله رسش را باال آورد و جواب داد

ن و نه من از  _ نه در شان شماست که صیغه بشی 



 .این کار خوشم میاد

ن عقد رسیم بینمون صورت پدرتو  ن هم خواسیی

ه  .بگت 

 .تلخ لبخند زد

 .اینجوری رسما بعد از طالق بیوه میشم _

ن اسم بنده  _ اییط هست که بتونی  بعد از طالق رسر

ن   .رو از شناسنامه خط بزنی 

ن که تصمیم  در هر صورت بازم این شما هستی 

ید  .میگت 

ید بدون آن که به عیل نگاه کند، رسش را به نشانه تای

 .تکان داد
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 !همان انتخاب بد و بدتر بود دیگر

آیه کشید و با بغضن که دوباره رس باز کرده بود، 

 :زمزمه کرد

 ندارم. هر زمان که شما  _
ن
من...من دیگه حرق



ن بریم...بریم  صالح دونستی 

 .محرصن 

_________________ 

ی برق ن انداخته  از صبح تمام خانه را از شدت تمت 

 .بود

سه روز از آن صبج که جواب مثبت داده بود 

 میگذشت و یط تماس کوتایه

که دیشب با عیل داشت مطلع شده بود که امروز 

 .مرخص میشود

یط این سه روز حتی پا به کوچه نگذاشته بود تا  

 کیس از حضورش در این خانه

د  .بویی نت 

چاقو خوردن عیل در خانهشان به تنهایی نقل 

س همسایهها شده بودمجال . 
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ن  ، تهمت دیگری نت  نمیخواست قبل از آن عقد کذایی



 .پایشان نوشته کنند

ثنا که از ذوق خت  آمدن پدرش رس از پای 

اهن  نمیشناخت، در حایل که چند پت 

ون آمد  .رنگارنگ دستش بود، به سختی از اتاقش بت 

ی را روی اپن با دیدن وضعیت ثنا، دستمال گرد  گت 

 .پرت کرد و به سمتش دوید

ن خاله مواظب باش _  .میخوری زمی 

ثنا با نفس نفس لباسها را به دست لییل داد و 

ضانه جواب داد  :معتی

 آخه من چر بپوشم؟ _

همزمان که با یک دست لباس هارا گرفته بود، دست 

 دیگرش را دور کمر ثنا

د،  حلقه کرد و در حایل که به سمت اتاقش میت  

 :گفت

االن میام هم موهاتو شونه میکنم هم یه لباس  _

 خوشگل برات انتخاب

 میکنم. خوبه؟



ن کرد  .با ذوق رسش را باال و پایی 
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 .من همینجا منتظرت میمونم تا تو زودی بیایی  _

روی زانوهایش نشست و بیمقدمه تن کوچک ثنا را 

 .در آغوش گرفت

ز رفتنش داشت برایش پوشیده نبودتریس که ثنا ا . 

ن مدت کم زیادی وابستهاش شده بود  .یط همی 

بهگونهای که به سختی میتوانست حتی برای یک 

ن   رسویس بهداشتی رفیی

 .ساده تنهایش بگذارد

ثنا زیادی داشت به او دل میبست و این...اصال 

 .خوب نبود

 :موهای باز و مواجش را آرام نوازش کرد و گفت

م ثنا. من هیچ  _ وقت بدون اینکه بهت خت  بدم نمت 

 .قول میدم

 .دستهای کوچکش را دور گردن لییل حلقه کرد
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 میشه اصال نری؟ _

سپس عقب رفت و انگشتهای هر دو دستش را به 

 سمت لییل گرفت و ادامه

 :داد

 .مثال اینقدر بمون _

را بوسه زدکوتاه و با درد خندید و نوک انگشتهایش  . 

 .حال ثنا را به خوی  درک میکرد

ایط را داشت ن رسر  همی 
 

 .او هم در بچیک

 ...هیچ وقت کیس به دیدنشان نمیآمد

 .همیشه خودش بود و پدرش

اقوام زیادی نداشتند، شاید هم داشتند و او 

 !نمیشناخت
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اما گایه که دری به تخته میخورد و هر چند سال 



بار تنها عمهاش ازیک  

از به دیدنشان میآمد، هنگام برگشتش چادرش را  شت 

 میگرفت و آنقدر پشت

فت  .رسش گریه میکرد که از حال مت 

ن دلبستگیهای شدیدش هم موجب شد که  همی 

 پدرش همان دیدارهای کوتاه

 .را به تماس تلفتن تبدیل کند که او اذیت نشود

مان عمه اش و حاال کار به جایی رسیده بود که از ه

 هم چند سایل میشد که

ی نداشتند  .خت 

؟ _  باشه خاله؟ میموین

صدای ملتمسانه ثنا، ریسمان مرور خاطراتش را پاره  

 .کرد

هاش را از انگشتان کوچک ثنا برداشت و به  نگاه خت 

 چشمهای گرد و منتظرش

 .دوخت

 :لبخند کوتایه زد و گفت
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ن کوچ _ ولو. من واسه همیشه نه، اما قراره آره دلفی 

 .مدت زیادی و پیشت بمونم

ین خت  عمرش را شنیده 
مانند کیس که انگار بهتی

ن پرید و  رسخوشانه باال و پایی 

 :گفت

 .آخ جون آخ جون آخ جون _

با صدای بلند به خوشحالیاش خندید و همزمان  

 :گفت

قربونت برم من. پس تو همینجا بمون من کارم  _

میام حسای  تموم شد   

 خوشگلت میکنم. باشه؟

 .باشه منم تا بیایی طال رو میخوابونم _

نگایه به عروسک پو مورد عالقه ثنا که حاال 

 میفهمید نامش را طال گذاشته

 :انداخت و گفت



 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

149 

 .باشه طال که خوابید منم میام _

**** 

 قولنج گر 
 

یاش که تمام شد با خستیک دن و  کار گردگت 

 کمرش را شکست و

 .روی مبل دراز کشید

به حدی دلش میخواست بخوابد که دوست داشت 

 بابت قویل که به ثنا داده

 .خودش را حلقآویز کند

ن فاکتور میگرفت، زماین برای  هر چند اگر ثنا را نت 

احت نداشت  .استی

ساعت نزدیک یازده ظهر بود و عیل هم نهایتا تا 

 .دوازده میآمد

وصله از روی مبل برخاست تا دراز  کالفه و بیح

 کشیدنش بیشتی خوابالودش

 .نکند



لخ لخکنان خودش را به اتاق ثنا رساند و با دیدنش 

 .لبخند زد
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طبق قویل که بهش داده بود میان اتاق نشسته و 

 .برای طال الالیی میخواند

قع الی الالیی گل الال...مهتاب اومده باال...مو  _

 ...خوابه حاال

، روی  ، خوابهای خوب ببیتن الی الالیی کنه نیتن

 .ابرها بشیتن 

...الی الال الالیی   ...الی الال الالیی

ینش را قطع کرد و با  با دیدن لییل، الالیی خواندن شت 

 :ذوق گفت

 !طال هم خوابید _

 .در اتاق را پشت رسش بست و آرام به سمتش رفت

دستی به پرزهای نرم رو به رویش رفت و با خنده 

 .عروسک کشید



 .آره... مریس که طالرو خوابوندی قشنگم _

حاال بیا که قراره به عنوان جایزه، موهاتو برات 

 !خوشگل ببندم
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 :ثنا با شادی باال پرید و گفت

 آخ جون. چه مدیل؟ _

ه و گل رس خوشگل داری برام  _ اول برو هر چر گت 

بهت بگم بیار تا  . 

ثنا با ذوق به سمت کمدش رفت و کیم بعد با جعبه 

 که با پارچه
 

 صوریی رنیک

ن شده بود برگشت  .مخمل زیبایی تزئی 

 :جعیه کوچک را از دست ثنا گرفت و گفت

 !وای خدا چه جعبه خوشگیل _

 خوی  بودم _
 .باباییم برام خریده. چون دختی

یه شب برام اینو خرید گفت گل رسهامو بذارم 

 .داخلش



 :همزمان با باز کردن در جعبه زیر لب جواب داد
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 !آفرین به بابا علیت... چقدرم خوشسلیقهاس _

موهای ثنا را به حوصله شانه کرد و دو طرف 

 .شانهاش مدل خرگویسر بست

ی  هایش را روی پیشانیاش ریخت و دست و  چتی

 صورتش را به لوسیون

 .مخصوصش چرب کرد

کارش که تمام شد با عشق خم شد و نوک دماغ  

 .کوچک ثنا را بوسه زد

 .چقدر خوشگل شدی شما خانوم کوچولو _

ن پیاده شد  .به سختی و به کمک مجتت  از ماشی 

نگایه به در حیاط خانهاش انداخت و رو به همرس 

 :خواهرش گفت

برو دیگه برادر دستت درد نکنه. حالل کن چند  _

متشبه به زحمت انداخت . 
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 :مجتت  به حالتی نماییسر اخم کرد و جواب داد

این یعتن نیام تو دیگه! یعتن حتی دعوتم نمیکتن  _

 به چای بدی بخورم

 مومن خدا؟

 !چای هیجر اصال فدای رسم

 .میخوام ثنا رو ببینم

 .میدانست لییل در خانهاست

ایط مناست  نبود که  مجتت  و خب االن هم اصال رسر

 .او را ببیند

به ناچار خندید و برای آن که کیم وقت بخرد، 

 :جواب داد

... فقط یه  _ خونه خودته آقا. گردنم از مو باریکتی

 زحمتی داشتم برات، بعد از

سه روز دست خایل برگشتم خونه، جلوی ثنا 

 .خجالت میکشم



لطف کن یه خورده خورایک برای ثنا بخر از رسکوچه 

 .بعد بیا

روی پیشانیاش کوبید و هراسان گفتمجتت   : 
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آخ آخ آره طفیل منتظره االن. دفعه قبل هم بهش  _

 قول لپ لپ داده بودم که

 .یادم رفت

 .االن اگه دست خایل برم خونم حالله

 :مکتی کرد و به سمت عیل چرخید و ادامه داد

 میتوین تا خونه بری یا کمکت کنم؟ _

منه نه  _ مشکیل نیست خودم مت  . 

 .پس من برم لیست خانومو تهیه کنم میام _

ن مجتت  راحت شد، زنگ در 
خیالش که از بابت رفیی

د  .را فرسر

اما از آنجایی که یادش آمد به لییل گفته بود برای 

 راحتی خیالش، در را به روی



 .کیس باز نکند، به موبایلش زنگ زد
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ید که صدای خندانش را شنیدطویل نکش . 

 الو؟ بله عیل آقا؟ _

د و کوتاه گفت  :دستش را روی پهلویش فرسر

ن من پشت درم _  .در و باز کنی 

 .عه بسالمتی چشم االن _

در حیاط که با صدای تییک باز شد داخل رفت و آن 

 .را پشت رسش بست

هنوز قدیم برنداشته بود که ثنا بدون آن که حتی 

پوشد، دواندمپاییهایش را ب  

دوان به سمتش آمد و توجهای به صدای نگران لییل 

 .نکرد

 !ثنا خاله مواظب باش _
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با وجود آن که رد بخیههایش تت  میکشیدند اما 

 نتوانست ذوق کودکش را کور

 .کند

کش باز کرد  .پدرانه زانو زد و آغوشش را به روی دختی

شش انداخت و با ذوق  ثنا خودش را محکم در آغو 

 :گفت

 .کجا بودی بابا؟ دلم برات تنگ شده بود _

 کشید و سیع کرد به تت  کشیدن 
نفس عمیقی

 .پهلویش توجه نکند

دردش را پشت ظاهر خونرسدش پنهان کرد و با 

 تن کوچک ثنا را به
 

 دلتنیک

د  .خودش فرسر

دستش را پشت گردن ثنا گذاشت و عطر شکالیی 

مامموهایش را با عشق استش  

 .کرد
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 :لبخندی زد و نزدیک گوش ثنا لب زد

 .رفیِق بابا...همدم بابا... قربونت بره باباعیل _

باین جواب  ن یتن ثنا گردنش را محکمتی گرفت و با شت 

 :داد

 .با خاله لییل خییل بهم خوش گذشت بابا _

سپس دستش را دور گوش عیل حلقه کرد و پچ 

مه دادپچگویان ادا : 

من بهش گفتم نره دیگه خونهشون، میشه شما  _

؟
 

 هم بیک

 :با خنده رسی تکان داد و گفت

 .شما اول برو عقب که من به خاله هم سالم بدم _

 .ثنا بوسهای روی گونهاش نشاند و عقب رفت
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به کمک دیوار ایستاد و نگاهش را به سمت جایی که 

ها ایستادهلییل دور از آن  

 .بود دوخت



 .دست ثنا را گرفت و آرام جلو رفت

لییل با دیدش ناخواسته شال سفیدش را جلوتر  

 :کشید و آهسته لب زد

 .سالم _

لبخند کوتاه و مردانهای روی لبهایش نشاند و مانند 

 :او به آرایم جواب داد

 سالم، حالتون چطوره؟ _

 ...نمیدانست چرا

یل به خاطر او تا پای اما هر بار که یادش میآمد ع

 مرگ رفته و برگشتهاست،

م میشد  .تمام تنش خیس از عرق رسر
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دست خودش نبود اما خودش را مقرص اصیل این 

 .اتفاق میدانست

س گزید و بدون آن که به عیل نگاه   لبش را با استی

 :کند، پاسخ داد



 ...مریس... من، من که خوبم. ویل خب شما _

م لییل میشد  .متوجه رسر

هر بار که پیامک میفرستاد و جویای حالش میشد، 

 بارها و بارها احساس

 میکرد
 

مندگ  .رسر

 :دستی به موهای ثنا کشید و گفت

 منم خوبم، ثناخانوم بابا که اذیتتون نکرده؟ _

با لبخند نگاهش را از موزائیکهای حیاط برداشت و 

 .به ثنا دوخت

سای  کیف کردیم با هم، خداروشکر...نه اصال. ح _

 .تازه کیل دوست شدیم
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ن جلوی در حیاط و بعد  صدای خاموش شدن ماشی 

 از آن بلند شدن صدای زنگ

 .آیفن، عیل را به خودش آورد

از شوق دیدن ثنا، به کل آمدن مجتت  را فراموش  



 .کرده بود

ه در نگا به آرایم به پیشانیاش کوبید و خت  ه سوایل رصن

 :لییل، زمزمه کرد

 .دامادمونه، صالح نیست فعال شما رو اینجا ببینه _

لییل ترسیده نگایه به در بسته حیاط انداخت و  

 :گفت

 خب...خب من چیکار کنم االن؟ _

. شما بفرمایید توی اتاق  _ ن نیازی نیست نگران بشی 

 بنده تا ایشون برن... اتاق

بازی با ثنا  ثنا نمیشه چون مجتت  ممکن به بهونه

 .بیاد اونجا
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لییل رسی تکان داد و قدیم به سمت ساختمان 

 .برداشت

ه در هال نخورده بود که به  هنوز دستش به دستگت 

 عقب چرخید و رو به عیل



 :گفت

 ثنا؟ _

عیل که منظورش را به خوی  متوجه شده بود، 

 پلکهایش را آهسته باز و بسته

مان لب زدکرد و همز  : 

نم _ ن  .مشکیل نیست من باهاش حرف مت 

 .مریس _

گفت و دوان دوان خودش را داخل اتاق عیل 

 .انداخت

 ، در را پشت رسش بست و برای اطمینان بیشتی

ون باز  قفلش را چرخاند تا از بت 

 .نشود
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ن لییل به سمت ثنا چرخید و جلویش  همزمان با رفیی

 .زانو زد

اصال دلش نمیخواست پدر بدی باشد و دروغگویی 



 .را به فرزندش بیاموزد

 اما همیشه استثنا وجود داشت، نداشت؟

، جلوی فاجعهای  گایه نیاز بود با یک دروغ مصلحتی

 .را گرفت

دستهای ثنا را گرفت و سیع کرد ی  توجه به زنگ 

،  زدنهای ممتد مجتت 

ش بدهد  .توضیحات الزم را به دختی

ی چیه؟ثنا با _ بایی میدوین راز پدر دختی  

ن یکباره لییل بود با گیج  رسش  ثنا که هنوز مات رفیی

ن تکان داد  .را به طرفی 

 :دستی به ریشش کشید و با آرامیسر ظاهری گفت
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اشونه و   _ ن باباها و دختی ی که فقط بی  ن یعتن یه چت 

 .کیس نباید ازش باخت  بشه

ونفقط و فقط خودش . 

عالوه بر زنگهای ممتد در، صدای تماس موبایلش 



 .هم اضافه شد

ی نداشت  .وقت بیشتی

ی رو به ثنا ادامه داد  :به ناچار ایستاد و با تاکید بیشتی

ی _  ...خاله لییل راز ماست ثنا. یه راز پدر دختی

 نباید کیس بفهمه اون اینجاست، باشه بابا؟

سد اما عیل ن حرفش ثنا دهن باز کرد تا سوایل بتر  بی 

 :پرید و گفت

فقط و فقط منو تو ازش خت  داریم ثنا. هیچکس  _

 .دیگهای نباید بفهمه بابایی 

 باشه؟

چند بار آرام و مصلحتی رسفه کرد و با خونرسدی در 

 .را گشود
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ن که  مجتت  که به بدنه ماشینش تکیه داده بود، همی 

 صدای باز شدن در شنید

راین جلو آمدبا نگ . 



کجایی مومن؟ قلبم هزار راه رفت. چرا در و باز  _

 نمیکتن تو؟

 مصلحتی میگفت، خییل بد 
ن

اینجا هم اگر دروغ

 میشد؟

 !پای آبرو در میان بود دیگر

 .حفظ آبروی مومن هم از واجبات بود

ند  ن با وجود آن که میدانست فقط خودش را گول مت 

 و حکم دروغگویی 

ن است، اما به ن اچار با لبخند گفتیکچت  : 

 .دکمه آیفن قایط کرده بود نشد در و باز کنم _

 .تا از اتاق اومدم حیاط طول کشید

مندتم برادر  .رسر
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ون فرستاد و  مجتت  نفسش را به حالت فوت به بت 

 :جواب داد

ن  _  .نگران شدم، ترسیدم خورده بایسر زمی 



تیم داداش. دیگه تا این حد هم چالق نیس _

 .زمینمون نزن

مجتت  با خنده به سمت ماشینش چرخید و در جلو 

 .را باز کرد

دو پالستیک بزرگ را از روی صندیل برداشت و به 

 .طرف عیل آمد

خواهر گرام هوس نون خامهای کرده. از اونجایی  _

 هم که از دسته گل

جنابعایل خت  نداره مجبورم فوری اطاعت امر کنم تا 

فالن جای خدای نکرده  

ن داییش سیاه نشه  .بچم عی 

 :از خدا خواسته خندید و گفت
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برو که عزیز داییش چشم به راهه نون خامهایه.  _

 .سالم منم فروغ برسون

مجتت  پالستیک ها را به دست عیل داد و همزمان  



 :گفت

ی داخل؟ _  خودت بت 
 میتوین

 !میتوانست یا خت  مهم نبود

م این بود که مجتت  هر چه زودتر آنجا را ترک  مه

 .کند

سید ثنا نتواند رس جایش بماند  .میتی

د باین های همیشگیاش را بگت  ن یتن  .و البته جلوی شت 

کاری داشتی زنگ بزن عیل. مواظب خودتم  _

 باش... یادت نره هرشب

 .بخیههاتو با آب صابون بشوری

ام روی سینه گذاشت و  در  دستش را به نشانه احتی

 :جواب مجتت  با لبخند گفت
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مندتم داداش، خییل تو زحمت افتادی... فقط  _ رسر

، نه  دیگه تاکید نکنم مجتت 

 .فروغ نه عزیز خانوم، از این اتفاق باخت  نشن



مجتت  رسش را آرام خم کرد و در حایل که سوار 

 :میشد، جواب داد

شو تولد آبجیت  چشم آقا، چشم. زودتر رس پا  _

 ...نزدیکه

با یادآوری تولد تنها خواهرش، لبهایش را روی هم 

د و کوتاه گفت  :فرسر

 .ان شاهللا _

 .مواظب خودت باش، یاعیل _

 .پشت در اتاق نشست و زانوهایش را در بر گرفت

ن امیدوارش  صدای گفتگویی از هال نمیآمد و همی 

 میکرد که هنوز داخل

 .حیاط باشند
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 .یم ترسید ثنا حضورش را لو بدهد

 .حتی از تصورش هم موهای تنش سیخ میشد

بحث خانواده عیل نبود، در کل دوست نداشت  



 کیس قضاوتش کند و به پایش

 .تهمتهای بیجا بنویسند

هر چند قبل از نسبتدار شدنشان اگر کیس یم فهمید 

 او اینجاست، بیشتی از او

 .برای عیل بد میشد

 ...و خب

منده مردانگیهای عیل  اصال نمیخواست مجددا رسر

 .شود

رسش را روی زانوهایش گذاشت و نگاهش را با 

 .بیتفاویی به اطراف دوخت

برایش جالب بود که دکور اتاق، فرق چنداین با 

 چهارسال پیش نکرده است و

 ...این
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 .عشق عمیق عیل به سمانه را نشان میداد

 .آهسته ایستاد



 .نگایه به دیوارهای اتاق انداخت

 ...تقریبا جای خایل وجود نداشت

جای جای اتاق را عکسهای کوچک و بزرگ سمانه پر  

 .کرده بود

رو به روی عکس عروسیشان که درست باالی تخت 

 .خوابشان بود، ایستاد

ن لبخند زد و گفت  :تلخ و غمگی 

 ...حتی خجالت میکشم به عکست نگاه کنم _

 .زیر لب فاتحهای خواند و نثار روحش کرد
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با وجود اختالف ستن پنجسالهای که با سمانه 

 داشتند، اما رابطه بینشان خوب و

 .صمییم بود

 .اکتی روزها در کنار هم بودند

پدرش و عیل آقا از صبح زود تا رسشب رسکار بودند 

ن تنها بودنشان  و همی 



ه زمان زیادی را در کنار هم یط کنندموجب میشد ک . 

مادر سمانه قبل از ازدواجش فوت کرده بود و از آن 

 جایی که خواهر و برادر هم

 .نداشت، مانند او تنها بود

 ...و خب

ن تنها بودنشان موجب شده بود تا با  شاید همی 

 .همدیگر به راحتی کنار بیایند

 .آیه کشید و نگاهش را از قاب عکس برداشت
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 .عقب رفت و به در چوی  کمد دیواری تکیه داد

 ...این اتاق رسشار از حس حضور سمانه بود

ین و خنک همیشگیاش  ...مملو از عطر شت 

حضورش در این اتاق بیشتی از هر جای دیگری 

 احساس میشد و این آزارش

 .میداد

ن سمانه را درک میکرد  ...نگاه غمگی 



ن شاید دیوانه ش ده بود اما... حتی عیل گفتنهایش را نت 

 !میشنید

 ...عیل برای او بود... برای سمانه

ستید  .برای زین که همرسش را دیوانهوار میتر

عیل هم مجنون سمانه بود... و مجنون سمانه 

 .میماند
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 ...لییل این قصه مجنوین نداشت

 .حق نداشت که داشته باشد

وع هنوز همرس   عیل نشده عذاب وجدانهایش رسر

 .شده بود

شاید اگر سمانه را ندیده بود، بهتی با این موضوع کنار 

 .میآمد

اما حاال... خصوصا به دیدن عکسش، عذاب وجدان 

 .داشت خفهاش میکرد

خجالت یم کشید حتی به این فکر کند که بزودی 



ک  همرس او و سمانه مشتی

 !خواهد شد

امش در کنار نام خجالت میکشید از تصور ن

 سمانهای که او را دوست و خواهر

 .کوچکتی خود میخواند

دستهایش را روی چشمهایش گشاد و همانجا 

 .نشست
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 .روی نگاه کردن به تصویر سمانه را نداشت

ب  ههای کوچیک که به در خورد، از جا  صدای رصن

 .پراندش

س جلوی دهانش گرفت  ن دستش را با استی و پاورچی 

ن پشت در ایستاد  .پاورچی 

 بیایی  _
؟ بابام گفت میتوین خاله لییل؟ اونجایی

ون  .بت 

ون  نفس حبسشدهاش را با خیال راحت به بت 



 .فرستاد و قفل در را چرخاند

از خدا خواسته خودش را شتابان از اتاق خارج کرد و 

 بیتوجه به نگاه سوایل عیل

ه بود، با خیال که تقریبا رو به رویش روی مبل نشست

 راحت به در تکیه داد و

 .چشمهایش را بست

کیم که حالش بهتی شد، چشمهایش را باز کرد و 

 .دست ثنا را با لبخند گرفت

ن کوچولوم _  .مریس که اومدی دنبالم دلفی 
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، تعظییم کرد و با خنده   ثنا مانند پرنسسهای دیزین

 :گفت

 .خواهش میکنم خاله _

 .خندید و با عشق روی موهایش را بوسید

سپس بدون آن که دستش را رها کند به سمت عیل 

 .رفت



همراه با ثنا روی مبل دو نفره نشست و همانطور که 

 انتهای موهای خرگویسر 

 .ثنا را نوازش میکرد

 .به سمت عیل چرخید

 :نگاهش را آهسته به او دوخت و با احتیاط پرسید

ین؟شما مشکیل ندارید؟ ب _ هتی  
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عیل کیم رس جایش تکاین خورد تا راحتتی بنشیند 

 :سپس با آرایم جواب داد

 .من خوبم... اما ظاهرا شما نه _

 .میدانست متوجه میشود

ن بود  .زیادی تت 

نخواست دروغ بگوید... دلییل هم برای پنهانکاری 

 .نداشت

ن عسیل دوخت و  کامال   با آرامش نگاهش را به مت 

 :صادقانه پاسخ داد



 که برای سمانهست... حالمو بد   _
ی
حضورم توی اتاق

 .کرد

 .شوکه نگاهش کرد

 .توقع نداشت آنقدر صادقاته از احساساتش بگوید
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هر چند یط شناخت کیم که یط این چند سال از او 

 داشت به این قضیه یر 

 .برده بود

ود و نه پنهانکاریلییل نه اهل تعارف ب ... 

 .هماین بود که نشان میداد

د ن  .هماین را به زبان میآورد، که در رسش چرخ مت 

 .به معنای واقیع، بازی نمیکرد

ن شان کار  لییل مصداق بارز انسانهایی بود که شناخیی

 دشواری محسوب

 .نمیشد

 بود که نشان میداد... ی  غل و غش
 .هماین



ن اخالقش، سمانه را مجذوب خودش کرده  و همی 

 .بود

 :نگاهش را از لییل برداشت و کوتاه گفت
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 چرا؟ _

لییل نگاهش را از ثنا که ی  توجه به آنها با گلهای 

اهنش درگت  بود  پت 

 :برداشت و جواب داد

 .خجالت کشیدم که...پا به حریمش گذاشتم _

 ...احساس کردم داره نگام میکنه

ض رسوایش نکندمکتی کرد تا بغ . 

ن انداخت و پشت دست ثنا را بوسید  .رسش را پایی 

 .سنگیتن نگاه عیل وادارش کرد که ادامه دهد

ون فوت کرد و با لبخند تلجن گفت  :نفسش را به بت 
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از خودم بدم میاد... اومدم خونه کیس که مثل  _

 .خواهر نداشتهم بود

یل برداشتنگاه غمگینش را از لی . 

 برای زدن نداشت
ن
 .حرق

اگر میخواست صادق باشد، باید میگفت من هم 

 !راضن نیستم

 .من هم در عذاب بودنت در حریم سمانه میسوزم

ن دوخت  .اما زبان به دهان گرفت و نگاهش را به زمی 

ت  اینبار دیگر نه پای پدر لییل در میان بود، نه غت 

 !خودش

 !اینبار به خدا قول داده بود

 !دقیقا همان شت  که چاقو خورد

زنده بودنش را در قبال محافظتاش از لییل طلب  

 .کرده بود

 .خدا پذیرفته بود و حاال زمان ادای نذرش بود
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 شما خت  دارین رحیم و دستگت  کردن یا نه؟ _

ن تکان داد  .رسش را به آرایم باال آورد و به طرفی 

 بودن که از خودشون اثری به جا زرنگتی از اوین  _

 .بذارن

تزده نگاهش کرد و جواب داد  :لییل حت 

؟ مگه میشه؟ _  یعتن چر

آره، ظاهرا فکر همهجاشو کرده بودن. هیچ اثر  _

 انگشت یا ردی ازشون تو خونه

 .نیست

 :با حالتی عصت  لبخند زد و گفت

؟ مگه میشه؟ مگه کشکیه؟ بیان تو  _ یعتن چر

مزاحمتحریم کیس ایجاد   

...تازه یه نفرم چاقو بزنن! بعدم ردی از  ن کین

 خودشون به جا نذارن؟

عیل دستی به انتهای ریشش کشید و با آرامش جواب 

 :داد
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 !پلیس مدرک میخواد، مدرک نبود؟ شاهد _

 !که ما جفتشو نداریم

 به سمت عیل رفت
 

 .دست ثنا را رها کرد و با کالفیک

میدش این بود که رحیم و دار و دستهاش گت  تمام ا

 پلیس افتاده باشند تا کیم

دلش خنک شود و البته بینیاز به این ازدواج 

 مزخرف، در کمال آرامش به

 .خانهاش برگردد

اما نه تنها دستگت  نشده بود بلکه هیچ مدرگ ام 

 !علیهاش نداشتند

در یک قدیم عیل ایستاد و بدون آن که دست 

همراه با ریزشخودش باشد   

 :اشکهایش، خندید و گفت

نمیفهمم! به خدا نمیفهمم! منو نصف عمر کرد،  _

 شما رو به یه قدیم مرگ

 !رسوند



بعد راست راست تو این شهر و محله میچرخه؟  

 !ککش هم نمیگزه
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 !مدرک؟ پهلوی شما

 !شاهد؟ من

گفتعیل با نگراین رو به روی لییل ایستاد و   : 

ن لییل خانوم _  .آروم باشی 

 :با پشت دست رد اشکهایش را پاک کرد و جواب داد

آروم باشم؟ چطوری؟ همه امیدم این بود که اون  _

 عوضن گت  پلیس افتاده

 !باشه

اما االن میفهمم با این همه فالکت ما حتی مدرگ بر 

 !علیهش نداریم

؟ ن یعتن چر  میفهمی 

 !یعتن خاک بر رس من

ف رسی تکان داد و انتهای شال لییل را  عیل با تاس



 گرفت و وادارش کرد روی

 .مبل بنشیند
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سپس به سمت ثنای بغض کرده چرخید و با مهرباین  

 :گفت

 بابایی میتوین برای خاله آب بیاری؟ _

ثنا نگاه نگراین به لییل انداخت و بعد از تکان دادن 

خانه رفت ن  .رسش به آشتر

ن پاهای لییل  بعد  ن ثنا، عیل با فاصله پایی 
از رفیی

 :نشست و به آرایم گفت

پلیس داره تحقیقاتش و ادامه میده، حتی ظاهرا  _

 قرار شده نامحسوس زیر نظر

نش  .بگت 

 !اما به هر حال االن دستمون توی پوست گردوعه

 .مجبوریم صت  کنیم

 :لییل مظلومانه نگاهش کرد و نالید



 تا گ؟ _
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اهه  ، بحث را به بت  سیع کرد با خنده و شوچن

 .بکشاند

فعال عیل الحساب نظرتون چیه ناهار بخوریم؟ تا  _

 .بعدم خدا بزرگه

ن انداخت  .لییل کوتاه لبخند زد و رسش را پایی 

همزمان ثنا همراه با لیوان آی  که به دستش بود  

 .کنارشان آمد

ن ثنا ا نداختنگایه به چشمهای غمگی  . 

 .با پشیماین آغوشش را باز کرد تا بغلش بیایید

آنقدر عصت  و کالفه شده بود که حواسش نبود 

 حرفهایشان مناسب سن ثنا

 .نیستند و نباید در حضورش بگوید

ثنا نگاه کوتایه به پدرش انداخت و وقتی لبخند 

 اطمینانبخشش را دید، خودش



 .را در آغوش لییل انداخت
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روی موهای ثنا را بوسه زد و آرام نزدیک گوشش  

 :گفت

 ببخشید خاله، ناراحتت کردم؟ _

ثنا با نوک انگشت رد اشکهای لییل را پاک کرد و 

 :جواب داد

 .چون تو ناراحت شدی منم غصه خوردم _

ن کوچولو. موافقی  _ قربونت دلت برم من دلفی 

 دوتایی سفره رو پهن کنیم؟

تهایش را بهم کوبید و از روی پاهای ثنا با شوق دس

 .لییل برخاست

ن خونه عزیزجون سفره پهن کنیم؟ _  بابا میشه عی 

عیل با احتیاط ایستاد و همانطور که به سمت اتاقش 

فت جواب داد  :مت 
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هر جور که دوست داری عزیزم. فقط خاله لییل  _

 .رو اذیت نکن

به رس ثنا کشید و گفتلییل با لبخند دستی  : 

 .قراره دستیارم بشه _

خانه  ن سپس دست کوچک ثنا را گرفت و رایه آشتر

 .شد

 .نگاه کوتایه به آنها انداخت و آرام به اتاقش رفت

ن زیاد باعث سوزش بخیههایش شده بود  .نشسیی

اهنش را ییک ییک باز کرد و به سمت آینه  دکمههای پت 

 .رفت

 .نگایه به پانسمانش کرد

ع خوی  نداشتاوضا  . 
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لکههای خون رویش، زیادتر شده بود و این یعتن نیاز 

 .بود آن را عوض کند



اهنش را به تن کرد و از اتاقش خارج شد  .مجددا پت 

همان لحظه لییل در حایل که نانها را روی سفره 

 میگذاشت به سمتش

 .چرخید

عرق روی با دیدن چهره در هم و قطرههای درشت 

 صورت عیل، با نگراین 

 :پرسید

؟ _ ن ی شده؟ خوبی  ن  چت 

 :عیل به دیوار تکیه داد و گفت

نه فقط اگه زحمتی نیست اون کیسه سفیده رو از  _

 دم در بیارین. باند و این

ا توشه ن  ...چت 

 .باید پانسمان زخم و عوض کنم
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عت به سمت در لییل با نگراین رسی تکان داد و به رس 

 رفت و کیسه مربوطه را



 .برداشت

با قدمهای رسییع به سمت عیل آمد و کیسه را به 

 .سمتش گرفت

 .خواست عقب برود اما نتوانست

 :با دو دیل نگایه به صورت عیل انداخت و گفت

اگه...اگه براتون مشکل میخواین... میخواین من  _

 براتون عوضش کنم؟

ده لییل ن  . انداختنگایه به صورت خجالتی

 نبود که نتواند تنهایی از پسش بر بیاید اما 
کار سختی

 به هر حال اگر هم

 !نمیتوانست از لییل کمک نمیخواست
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محرمش نبود که بتواند به راحتی جلویش بدون 

اهن بخوابد و رد  پت 

 .انگشتهایش را روی تنش تحمل کند

لبخند زد و جواب  به نشانه تشکر کوتاه و مردانه



 :داد

نه ممنونم. کار سختی نیست خودم انجامش  _

 .میدم

ون فوت کرد و شانههایش را به  لییل نفسش را به بت 

 .باال فرستاد

 .هر طور مایلید _

 !دلییل نداشت ارصار کند

اگر هم تعارف کرده بود رصفا جهت دلسوزی 

 .لحظهای اش بود

که به گوش   از کنار عیل عبور کرد و با صدای بلندی

 :ثنا برسد، گفت
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م دست و صورتمو بشورم.  _ خاله جون من مت 

 فقط نعنا خشک ها رو خوشگل

ی نزنیا ن  !بریز روی ظرف ماست. دیگه دست به چت 

ثنا در حایل که دمکتن را مانند کاله روی رسش  



 گذاشته بود و دور دهانش

ون آمد و با خنده گفت  ماستی بود، بت  : 

 .چشم خاله خودم حواسم هست _

 :کوتاه خندید و زیر لب گفت

 !کامال معلومه _

لییل که به رسویس بهداشتی رفت نگاهش را به 

کش دوخت و برای تاکید  دختی

ن مانند لییل گفت ی او نت 
 :بیشتی

ی بابایی تا خاله بیاد _
ن  به چت 

 .دست نزین
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نا جوای  بدهد خودش را داخل سپس قبل از آن که ث

 اتاقش انداخت تا هرچه

زودتر از رسر آن پانسمانهای خوین و سوزش بیامان 

 .پوستش خالص شود

ثنا با وسواس در حایل که نعنا خشکها را شبیه 

 خورشید روی ماستها



یخت صدای زنگ در را شنید  .مت 

ی از لییل و  نگایه به هال انداخت و وقتی که دید خت 

، با بیمییلپدرش نیست  

سد چه   ن پرید و بدون آن که بتر از روی صندیل پایی 

 کیس پشت در است دکمه

 .آیفن را زد

خانه برگردد اما از روی کنجکاوی  ن خواست به آشتر

 .نگایه به حیاط انداخت

با دیدن پدربزرگ و مادربزرگش با خوشحایل باال پرید 

 و با همان دستهای

ون رفت  .ماستیاش بت 

ن ثنا دستهایش را گشود و با عشق  عزیزخانم با دید

 :گفت

 .دور رست بگردم قند و نباتم _
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خودش را در آغوش مادر عیل انداخت و با بیحوایس 



 دستهای ماستیاش را

 .دور گردنش حلقه کرد

 .عزیزجون دلم برات تنگ شده بود _

 آقا یونس که کیم دورتر از آنها ایستاده بود با خنده

 :به سمتشان آمد و گفت

؟ _  پدرسوخته پس من چر

ثنا با خنده خودش را از بغل عزیزخانم عقب کشید و 

 .به سمت پدربزرگش رفت

با طنازی بوسهای روی گونه چروکیده و زبر آقا 

 :یونس کاشت و گفت

 .دلم برای شما هم قد عدس شده بود باباجون _

 .زنده بایسر عزیزکم _
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ون  دست و صورتش را با حوله خشک کرد و بت 

 .رفت

ن قدیم که برداشت در هال باز شد  اما همزمان با اولی 



 و ثنا همراه با زن و مردی

 .که نمیشناخت داخل شدند

ترسیده و با چشمهای گرد رس جایش ایستاد و قدرت 

 .انجام هیچ کاری نداشت

عزیز خانم رفته رفته لبخندش جمع شد و با گیج  

 نگاهش را از لییل برداشت و

 .به همرسش دوخت

 :آقا یونس قدیم جلوتر آمد و آرام رو به لییل گفت

 سالم. شما؟ _

لییل لبهایش را تکان میداد اما آوایی از آنها خارج 

 .نمیشد
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 که بود؟

 
ن
واقعا چه نسبتی داشت؟ خودش را چه کیس معرق

 میکرد تا برای عیل بد

شود؟ن  



از ظاهرشان مشخص بود که یا پدر و مادر عیل 

 !بودند و یا پدر و مادر سمانه

 !و از شانس بدش هر کدام که بودند وای به حال او

 بزند، عیل از 
ن
قبل از آن که لییل فرصت کند حرق

ون آمد  .اتاقش بت 

با دیدن پدر و مادرش آن هم جلوی لییل شوکه شد 

 اما رسی    ع لبخندی زد و با

و یی جلو رفتخورسر . 

 .به به سالم منور کردین. خوش اومدین _

لییل که خونرسدی ظاهری عیل را دید نامحسوس 

 .نفس راحتی کشید
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خیالش کیم راحت شد که عیل هست و خوش این  

 .گند را جمع خواهد کرد

 .به سمت پدرش رفت و مردانه در آغوش کشید

قب رفتروی شانهاش را بوسید و ع . 



 .خوش اومدین عزیزم _

به به شانه عیل   آقا یونس لبخندی زد و چند رصن

 .کوبید

 .ممنون باباجان، تو که نمیایی ببینیمت _

ن  _ ید...حالل کنی   .شما که از کار من باخت 

سپس با لبخند به سمت مادرش رفت و روی پیشاین 

 و پشت دستش را بوسه

 .زد

 .خوش اومدین عزیزدلم _
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 :عزیز خانم مادرانه بغلش کرد و گفت

مرد مادر... چرا رنگت پریده عیل  _ نور چشمم...شت 

؟  جان؟ خوی 

 .لبخندی زد و دست دور شانهاش انداخت

م شدم.  _ خوبم مادرجان...شما رو دیدم بهتی

 .بفرمایید، بفرمایید رسپا وایسادین



ه بود ثنا به سمت لییل که همانجا رس جایش ایستاد

 .رفت و دستش را گرفت

 :سپس با صدای بلند رو به عزیز خانم گفت

 عزیزجون خاله لیلیمو دیدین؟ _

سپس محکم جلوی دهنش را گرفت و رو به عیل 

 :ادامه داد

 !رازمون و به عزیزجون گفتم _
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عیل در حایل که خون خونش را میمکید، خواست  

عنای بدکلمهای بگوید تا م  

 .جمله ثنا را اصالح کند، که مادرش اجازه نداد

نگاه کنجکاوانهای به لییل و بعد به عیل انداخت و  

 :گفت

 نمیکتن مادر؟ _
ن
 رازتون و معرق

 :دستی به تهریشش کشید و گفت

، میگم خدمتتون _ ن  .شما بفرمایید بشینی 



 :سپس به سمت لییل بغ کرده چرخید و گفت

ن لییل خانومشما هم بفرمایید بشی _ نی  . 

لییل به ناچار آب دهانش را بلعید و همراه با ثنا به 

 .سمت مبل ها رفت
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 کند اما 
ن
نمیدانست عیل میخواهد او را چگونه معرق

 در هر صورت ترجیح

 .میداد به او اعتماد کند

روی مبل تک نفرهای نشست و ثنا را روی پاهایش 

 .نشاند

نگاه دقیقی به آنها انداخت و گفتآقا یونس  : 

؟ _ ن ؟آشنا هسیی  نمیکتن
ن
 خب باباجان، معرق

د و به ناچار با  عیل به آرایم لبهایش را روی هم فرسر

ن انداخته  رسی که پایی 

 :بود، گفت

قرار بود درباره ایشون چند روز دیگه باهاتون  _



 .حرف بزنم

عزیز خانم نگایه به لییل انداخت و با لبخند کوتایه  

فتگ : 

یه ان شاهللا؟ _  خب؟ خت 
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 لییل، به عنوان همرس آیندهاش 
ن
چارهای جز معرق

 .نداشت

لییل قرار بود دو سال با عنوان همرسش اینجا بماند، 

 نمیتوانست او را از

 .خانوادهاش پنهان کند

 ...االن نه، ماه دیگر

 !ماه دیگر نه، سال دیگر

ق میافتادبه هر حال این اتفا ! 

 میکرد
ن
ن االن او را معرق  که همی 

 .و چه بهتی

نگاه کوتایه به لییل که نگراین از صورتش کامال هویدا 

 :بود انداخت و گفت



لییل خانم... دختی ییک از همسایههای بنده  _

 هستند. که اگه خدا بخواد و شما

 !رضایت بدین، قراره همرس بنده بشن

ن آن دو  نفر چرخاند و عزیز خانم نگاهش را بی 

 ثانیهای بعد با خوشحایل از روی

ن سجده کرد  .مبل برخاست و روی زمی 
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عیل با دیدن این صحنه به سمتش رفت و خواست 

 بلندش کند که اجازه نداد و

 :با گریه نالید

الحمدهللا...الحمدهللا...الحمدهللا. الیه شکر،  _

گیتشکر، شکر. خدایا قربون بزر   

 .بشم که دست رد به سینه من  مادر نزدی

ن به طبع او دستهایش را رو به آسمان  آقا یونس نت 

 :بلند کرد و گفت

 .الحمدهللا باباجان _



 .سپس ایستاد و عیل را پدرانه در آغوش کشید

 .همهشان میدانستند دلیل خوشحالیشان چیست

عیل بعد از سمانه آنقدر شکسته بود که کمتی کیس 

کرد بتواند زین راتصور می  

 .جایگزیناش کند
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لییل که با دیدن این صحنه متاثر شده بود رسش را 

ن انداخت تا کیس نم  پایی 

 .چشمانش را نبیند

 ...عذاب وجدان داشت

عیل بابت کمکش به او حتی حارصن شده بود به پدر و 

 .مادرش دروغ بگوید

ند و گفتثنا رسش را به گوش لییل چسبا : 

؟ _ ن  قراره با بابام عروس و دوماد بشی 

قبل از آن که فرصت کند جواب ثنا را بدهد، عزیز 

 .خانم به سمتش آمد



امش ایستاد  .به احتی

یخت  عزیز خانم در حایل که بیمحابا اشک مت 

 دستهایش را دو طرف صورت

 :لییل گذاشت و گفت
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. مبارکتون باشه. مبارکت چشمم کف پات مادر..  _

م  .باشه دختی

 .سپس پیشاین لییل را بوسید و در آغوشش کشید

دستهایش را دور تن مادر عیل حلقه کرد و نگاه اشیک 

 و نگرانش را به عیل

 .دوخت که نگاهش میکرد

 ...هر دو معتن این نگاه را میدانستند

 ...نگایه که رسشار از عذاب وجدان بود

 ...رسشار از بغض

شار از ناگفتههایی که حتی نمیشد به زبان آوردرس  . 

عزیز خانم از آغوش لییل جدا شد و به سمت عیل 



 .چرخید

چرا زودتر نگفتی دورت بگردم؟ چرا زودتر  _

 خوشحالم نکردی مادر؟

عیل نگاه کوتایه به لییل انداخت و متواضعانه پاسخ 

 :داد
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مندهتونمفرصتش پیش نیومده بو  _ د. رسر . 

 :آقا یونس نگاه خوشحایل به لییل انداخت و گفت

 .مبارکتون باشه باباجان... به سالمتی ان شاهلل _

 :لبش را گاز گرفت و با خجالت جواب داد

 .خییل ممنون _

و خودش هم نمیدانست دلیل این همه خجالتش 

 !دقیقا از چیست

اما احساس میکرد کم نمانده که تبدیل به قطرهای 

ن فرو  آب شود و در زمی 

 ...برود



عزیزخانم که کم مانده بود لییل را وسط بنشاند و دور 

 رسش بگردد، با لبخند

د  .مجددا به سمت لییل رفت و رسش را به سینه فرسر
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در حایل که صدایش از شدت بغض میلرزید با 

 :خوشحایل به لییل گفت

خدا چراغ دلتو روشن  نور به دلم آوردی روله،  _

 .کنه

عیل که عذابوجدان کم مانده بود خفهاش کند، برای 

 فرار از جو خانه، )با

 .اجازهای( گفت و به حیاط رفت

طاقت نداشت بماند و خوشحایل عمیق پدر و 

 .مادرش را بابت دروغش ببیند

خودش را به حیاط رساند و به بدنه ماشیناش تکیه 

 .داد

ش را رو به آسمان باال چند نفس عمیق کشید و رس 



 .برد

دستش را روی پهلویش گذاشت و زیر لب با خدا 

 :نجوا کرد
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خدایا میدونم دروغ گناهه... مصلحتی و غت   _

 مصلحتی نداره. اما تو نامه

 .اعمالم قید کن که واسه نجات بندهت دروغ گفتم

 آقا عیل؟ _

ده لییل ن  نگاهش را از آسمان با صدای لرزان و خجالتی

 برداشت و آرام به

 .سمتش چرخید

ون؟ _  شما چرا اومدین بت 

لییل آب دهانش را بلعید و آهسته به پشت رسش 

 .نگاه کرد

خیالش که بابت نبود کیس راحت شد، با قدمهای  

 کوتایه سمت عیل آمد و رو



 .به رویش ایستاد

عیل دستهایش را داخل جیب شلوارش فرو برد و در 

به لییل چشمسکوت   

 .دوخت
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 برای  
ن
ون نیامده و قطعا حرق میدانست بیدلیل بت 

ن دارد  .گفیی

ن دلیل در سکوت ایستاد تا هر زمان که  به همی 

 آمادگیاش را داشت صحبت

 .کند

س و خجالت به جان  لییل در حایل که از شدت استی

 ناخنهایش افتاده بود،

آنکه به عیل چشم  نفس عمیقی کشید و بدون

 :بدوزد، آهسته گفت

ن دروغ  _ ببخشید که به خاطر من مجبور هستی 

...میدونم که خییل ن  بگی 



 .براتون سخته.خواستم ازتون عذرخوایه کنم

ن تکان  عیل ناخواسته لبخندی زد و رسش را به طرفی 

 .داد

 ...لییل پنهانکاری را بلد نبود

 .اصال هم بلد نبود

ا به خوی  او را میشناختو عیل نمیدانست چرا ام . 

لییل که توقع لبخند عیل را نداشت، اخیم کرد و با 

 :ناراحتی گفت
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 چرا میخندین؟ _

ون فوت کرد و جواب داد  :عیل نفسش را به بت 

ون اومدنتون این نبود _  .چون دلیل بت 

ن خم کرد و بدون آنکه انکار   لییل لبهایش را به پایی 

پاسخ داد کند  : 

آره خب...راستش این نبود. جدی جدی  _

 عذرخوایه کردما اما خب اصل ماجرا



ن دیگهس  .یه چت 

 :عیل با لبخند رسی تکان داد و گفت

 خب؟ اصل ماجرا چیه؟ _

 شانههایش را باال فرستاد و نالید
 

 :لییل با کالفیک
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سه! منم نم _ یدونم چر مامانتون خییل سوال میتر

 باید جواب بدم. واسه

ن عذرخوایه کردم اومدم پیش شما  .همی 

عیل نگاهش را از لییل برداشت و به پشت رسش 

 .دوخت

ن فاصله هم سایه مادرش را از پشت در  از همی 

 .میدید

 .لبخندی زد و آرام به لییل نگاه کرد

 :دستی به ریشش کشید و نامحسوس گفت

 .هر چر پرسید راستشو بگو _

با گیج  لب زد لییل : 



؟ _  هرچر
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 :عیل مستقیم نگاهش کرد و آرام گفت

 .هرچر به جز دلیل ازدواجمون_

ن تکان داد و گفت  :لییل رسش را به نشانه دانسیی

ون موندیم، من برم داخل؟ شما هم  _ خییل بت 

؟ ن  میایی 

 :عیل نگایه به ساعتش کرد و همزمان جواب داد

م و بیامشما بفر  _ مایید داخل، من برم ناهار بگت  . 

 .من درست کردم نیازی نیست _

 :نگایه به لییل انداخت و پرسید

 ناهار درست کردین؟ _
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ن انداخت و با خجالت جواب داد  :لییل رسش را پایی 

بله دیگه برای خودمون پختم، اما چون  _



منمیدونستم تا گ اینجام و شما ه  

، بیشتی پختم   ن ی کنی  ن که حالتون مساعد نیست آشتر

 .که بذارم براتون فریزر

 :عیل با تشکر نگاهش کرد و گفت

 .ممنونم، زحمت کشیدین _

 .خواهش میکنم، کاری نکردم _

____________ 

به دلیل زانو درد عزیزخانم و ارصار ثنا، سفره را به 

 تنهایی و با سلیقه تمام روی

ن پهن کرد  .زمی 
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 ...دروغ بود

 ...بازی بود

 ...موقت بود

 !هر چر که بود برایش اهمیت نداشت

ن عیل،  در این لحظه دلش میخواست انتخاب دروغی 



 به چشم پدر و مادرش

 .موقر جلوه کند

حرف دیگران و نظراتشان برای خودش اهمیت 

 .چنداین نداشت

 !اما برای عیل چرا

قرار است نقش همرس عیل را دوست داشت حاال که 

 بازی کند، تصویر زیبایی از

 .خودش به یادگار بگذارد

شاالش را جلوتر کشید و موهایش را پشت گوشش 

 .فرو برد

دوغ را داخل پارچ شیشهای خایل کرد و رویش را نعنا 

 .پاچید
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نگاه دیگری به اطرافش انداخت و وقتی خیالش از 

ن راحت شد،بابت ه مه چت   

ن پارچ از  نفس عمیقی کشید و بعد از برداشیی



خانه خارج شد ن  .آشتر

 :عزیزخانم با دیدنش لبخند عمیقی زد و بلند گفت

بیا عروس گلم، بیا عزیزم...بیا مادر پیش خودم  _

ن   .بشی 

با خجالت لبخندی زد و آهسته کنار عزیزخانم و رو 

 .به روی عیل نشست

اباوری بود، نگاهش را از ثنا که هنوز در بهت و ن

 بشقاب رو به رویش برداشت و

 :رو به لییل گفت

؟ یعتن مییسر مامان  _ خاله تو عروس بابام مییسر

 من؟

با عذاب وجدان و خجالت، نگایه به ثنا که سمت 

 دیگر عزیزخانم نشسته بود

انداخت و خواست حواسش را پرت کند که عیل 

 :پیش قدم شد و گفت

نیمغذاتو بخور بابایی  _ ن ، بعد باهم حرف مت  . 
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عزیز خانم دستش را آرام روی پای لییل گذاشت و  

 :گفت

 .دستت درد نکنه مادر، چقدر زحمت کشیدی _

عیل نگایه به سفره زیبا و رنگیتن که لییل چیده بود 

 .انداخت

ی بلد باشد  ن حقیقتا تصورش را هم نمیکرد لییل آشتر

کردن  چه برسد به درست  

 !همزمان سوپ و زرشکپلو با مرغ

 .اما ظاهرا زود قضاوتش کرده بود

چرا که نه تنها غذاهایش ظاهر خوی  داشت، بلکه 

 .طعم معرکهای هم داشتند

 .عیل مادر، ساالد بذار واسه لییل جان _

به صدای مادرش، لقمه را نجویده قورت داد و 

 چشمگویان کیم ساالد فصل

و به سمت لییل گرفت داخل بشقاب کوچیک ریخت . 
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نگایه زیر چشیم به صورت آرام عیل انداخت و 

 بشقاب ساالد را از دستش

 .گرفت

به حدی زیر نگاههای عزیزخانم و پدر عیل بود که 

ی از مزه زرشکپلویش ن  چت 

نمیفهمید و جای زرشک احساس میکرد سنگ 

 !قورت میدهد

 برای خودش ری
ن

خت و الجرعه رس کشیدلیوان دوغ . 

سپس کیم عقب رفت و به عادت همیشگیاش  

 :گفت

 .دستتون درد نکنه _

 :عزیزخانم با تعجب نگاهش کرد و جواب داد

ی نخوردی که _ ن  !دست خودت درد نکنه عزیزم، چت 

 .ممنونم بیشتی از این میل نداشتم _
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و رو به لییل   ثنا هم بالفاصله بعد از او عقب رفت

 :گفت

 .دستت درد نکنه خاله _

 :لبخندی زد و کوتاه جواب داد

 .نوش جان عزیزم _

 :ثنا به سمتش آمد و گفت

 یه دقیقه میایی اتاقم؟ _

 :نگایه به جمع انداخت و با لبخند جواب داد

 .آره خاله _
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 :سپس ایستاد و ادامه داد

 .به اجازه _

م نگاه خریدارانهای به او انداخت و گفتعزیزخان : 

 .راحت باش روله، برو _

ن دستش گرفت و زیر هجوم  دست کوچک ثنا را بی 

 نگاههایشان رایه اتاق ثنا



 .شد

ن که پایش به اتاق رسید، ثنا خودش را در  همی 

 آغوشش پرت کرد و بیصدا

 .اشک ریخت

با تعجب دستهایش را دور تن کوچک ثنا حلقه کرد و 

راین گفتبا نگ : 

 ثنا؟ خالهجون؟ چرا گریه میکتن عزیزدلم؟ _
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 .ثنا حلقه دستش را تنگتی و شدیدتر از قبل گریه کرد

موهای ثنا را نوازش کرد و همانطور که در آغوشش 

 بود روی تخت نشست و ثنا

 .را روی پاهایش نشاند

رد و  به آرایم رد اشکهایش را با نوک انگشت پاک ک

 :گفت

؟ _  خالهرو نگران کردی که قشنگم...از چر ناراحتی

ثنا در حایل که از شدت گریه به سکسکه افتاده بود، 



ن انداخت و  رسش را پایی 

 :همانطور که شال لییل بازی میکرد، جواب داد

 .من...من میدونم عروس و دوماد یعتن چر  _

تزده نگاهش را به ثنا دوخت  .حت 
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سید نتواند با این موضوع کنار بیاید  .میتی

سید ناخواسته روحیهاش جریحهدار شود و او  میتی

 !مقرص حال بد روحیاش

 :دست ثنا را نوازش کرد و با احتیاط زمزمه کرد

؟ _  خب... خب یعتن چر

ثنا نگاه اشکآلودش را به او دوخت و به آرایم جواب 

 :داد

هم مییسر  یعتن بابام میشه داماد، شما  _

 عروس...دیگه همیشه هم پیش بابام

 .میموین 

س بلعید و پرسید  :آب دهانش را با استی



 تو ناراحتی که...که من عروس بابات میشم؟ _

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

218 

حتی برای خودش هم سخت بود از کلمه عروس 

 استفاده کند و خودش را به

 !عیل ربط دهد

د؟چگونه میتوانست دو سال صت  کن  

ثنا بغض کرده نگاهش کرد و خواست جواب بدهد  

به کوتاه به در  که چند رصن

 .خورد و کیم بعد عیل داخل آمد

ن لییل، با  با دیدن صورت اشکآلود ثنا و نگاه غمگی 

ن   جلو آمد و پایی 
 نگراین

 .تخت، جلوی پای لییل نشست

؟ _  چیشده؟ ثنا، بابایی

گراین ثنا که پاسجن نداد به سمت لییل چرخید و با ن

 :پرسید

 افتاده؟ _
ی
 چه اتفاق



سید مبادا عیل خیال بدی راجعبهاش  لییل که میتی

 بکند، ترسیده به عیل چشم

 :دوخت و گفت
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ن که اومدیم تو اتاق گریه کرد. من  _ به خدا همی 

ی بهش نگفتم ن  .چت 

 .عیل نگاهش را از ثنا برداشت و به لییل دوخت

ن فکری نکردمچه حرفیه؟  _ من همچی  ! 

 :لییل با ناراحتی اشکهای ثنا را پاک کرد و گفت

 !بگو دیگه قربونت برم. بگو از چر ناراحتی  _

 :ثنا رسش را به سینه لییل تکیه داد و با گریه گفت

من...من...مامان نداشتم! خاله تو عروس بابام  _

؟ یعتن  ...مامان منم مییسر  یسر

ن دوست دارم بهت دیگه خالهم نیستی و مامانیم؟ م

 !بگم مامان

ی درون سینهاش ترک خورد ن  ...چت 



غیم را تجربه کرد که در تمام عمر مانندش را ندیده 

 !بود
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 ...ثنا انگار خنجری را مستقیما به قلبش زده بود

ن عیل دوخت  .ناباورانه نگاهش را به چهره غمگی 

 .نفسش به شماره افتاد

یکشید؟ زنده بود؟اصال نفس م  

 .به سختی چشمهایش را بست و لبش را محکم گزید

د ا بگت   ...خواست جلوی گری  هارسر

 ...خواست محکم باشد

 ...خواست تحمل کند

 !اما به خدا که نتوانست

 !باید از سنگ میبود و گریه نمیکرد

 !باید زن نمیبود و گریه نمیکرد

 ...باید درد بیمادری را نمیکشید تا

ه نژاد صاحت  دلفریب|هال  
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 ...امان از درد بیمادری

بیتوجه به حضور مسکوت عیل، با گریه رسش را 

 روی رس ثنا گذاشت و

 .چشمهایش را بست

عیل که دیدن این صحنه متاثرش کرده بود به سمت 

 پنجره اتاق رفت و پشت

 .به آنها ایستاد

ان کند ی نبود که اوی پدر بتواند جت  ن  .کمبود مادر چت 

ک جای مادر را میگرفت؟کدام عروس  

کدام لباس و اسباببازی میتوانست جایگزین مادر 

 باشد؟

ان میشد؟ ی جت  ن  اصال مگر نبودش با چت 

ک چهار/پنج سالهاش بگوید  میتوانست به دختی

 وابسته نشو؟

 میتوانست بگوید فیلم بازی کن؟
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او  میتوانست بگوید عمر حضور کیس که کودکانه از 

 میخوایه مادرت باشد،

 تنها دو سال است؟

 اصال چه بالیی رس دردانهاش میآمد بعد لییل؟

ثنا که گری  هاش قطع شده بود از روی پاهای لییل 

 .بلند شد و وسط اتاق ایستاد

با پشت دست رد اشکهایش را پاک کرد و با 

 :خوشحایل گفت

من خییل خوشحالم که میخواین عروس دوماد  _

. خییل  ن خییل ها! اندازهبشی   

 !کل دنیا و ستارهها

ون  گفت و بوسهای روی هوا برایشان فرستاد و بت 

 .رفت

یخت، نگاهش را به  لییل که هنوز بیصدا اشک مت 

 جای خایل ثنا دوخت و

 :آرام و زیر لب زمزمه کرد



 چیکار کنم را این غم؟ _
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به سمتش عیل که زمزمهاش را شنیده بود، آرام 

 چرخید و در سکوت نگاهش

 .کرد

دستمال کاغذی که توی جیبش بود را برداشت و به 

 .سمت لییل رفت

 بزند دستمال را به 
ن
بدون آن که بنشیند یا حرق

 .سمت لییل گرفت

لییل با احساس حضور نزدیک عیل، رسش را باال 

 .آورد

نگاهش را به عیل و رگهای برجسته پیشانیاش 

 .دوخت

یم دستمال را گرفت و رد اشکهایش را سپس به آرا

 .پاک کرد

 :عیل نگایه به او انداخت و گفت



 .اگه آروم شدین بریم _
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 !لییل هم بچه بود

 !او هم ستن نداشت

نمیتوانست برای پیشآمدی که مقرص هم نبود 

 !مواخذهاش کند

د و بدون آنکه به عیل  لبهای خشکش را روی هم فرسر

اه کند، زمزمه کردنگ : 

 چیکار کنیم آقا عیل؟ _

ن تخت نشست و جواب داد  :پایی 

... ِ دختی یه پدری! همونقدر   _ شما دست من امانتی

 که ثنا عزیز منه، شما هم

ن   .عزیز پدرتون هستی 

ده  ...محمود عزیزشو دست من ستر

حق ندارم به خاطر عزیز خودم، عزیز کسیو تو خطر 

 .بندازم



برداشت و به لییل دوختنگاهش را از فرش  . 
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 :لبخند کوتایه زد و ادامه داد

ن که  _  نگران این باشی 
ی
پس نیاز نیست رس هر اتفاق

 .چر میشه

 .موندن شما تا زماین که محمود برگرده قطعیه

 .این تصمیم عوض نمیشه

ن بلند شد  .گفت و یاعلیگویان از روی زمی 

ن که دستش به دستگ ه خورد، صدای آرام لییل همی  ت 

 .را شنید

 .آقا عیل _

 .به عقب چرخید و منتظر نگاهش کرد

ن انداخت  .لییل ایستاد و رسش را پایی 

 :دستهایش را در هم گره زد و صادقانه گفت
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هیچ وقت فکر نمیکردم مردی به خوی  بابام پیدا  _

 شه...همیشه میگفتم مثل

پیدا نمیشه اما بابام دیگه ... 

 .شما خییل مردی آقاعیل

من به بابام افتخار میکنم، مطمئنم ثنا هم بزرگ شه 

ن حس و نسبت به  همی 

 .شما داره

___________________ 

 (دو روز بعد)

ن عزیزخانم و آقا یونس، عیل اجازه گرفته  بعد از رفیی

 بود که کارهای عقد را

 .زودتر انجام دهد

داو هم اجازه داده بو  . 

حاال که ماندنش قطیع شده بود، دلییل نداشت 

 بیشتی از این با نامحرم بودنش

 .او را معذب کند
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رایه بود که روزگار جلویش انداخته بود و مقاومت 

 .معنایی نداشت

و حاال که دو روز گذشته بود و آزمایشات مربوطه را 

 انجام داده بودند، محرصن 

ن  برای فردا  صبح بهشان نوبت داده بود و او فردا همی 

غ و  موقع همرس رسر

 .قانوین عیل میشد

نگایه به ثنا که با آرامش خوابیده بود انداخت و  

 کتاب قصهاش را بست و روی

ن گذاشت  .مت 

صدای نسبتا بلند عیل را از هال شنید که ظاهرا با 

د ن  .موبایلش حرف مت 

خارج  بوسهای روی موهای ثنا کاشت و از اتاقش

 .شد

 :عیل نگایه به لییل انداخت و به مادرش گفت

نمیشه دورت بگردم، باور کن لییل هم راضن  _



 !نیست
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در حایل که با شنیدن نامش از زبان عیل کنجکاو شده 

 بود، ادب را کنار گذاشت

و با کنجکاوی روی مبل نشست تا بفهمد قضیه 

 .چیست

د کوتاه آمدن نداشت، به آرایم  عزیزخانم که قص

 :گفت

اونم به خاطر توعه که مخالفه! مگه میشه دختی  _

 دلش جشن عرویس نخواد؟

فکر خودتو نکن پرسم که ازدواج دومته، اون دختی 

 !خونهس

ه  .به خدا ظلمه! خدا قهرش میگت 

مستاصل و کالفه دستی به صورتش کشید و جواب 

 :داد

جشن و به پا   آخه یه شبه چطوری سور و سات _



 کنم؟

لییل با شنیدن کلمه جشن از جا برخاست و با تعجب 

 .به عیل چشم دوخت

عزیزخانم که انگار به هدفش رسیده بود، با لبخند  

 :گفت
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مگه قراره چیکار کنیم مادرجان؟ یه مهموین   _

یم  !کوچیک میگت 

ایشگاه هم  تو فقط لییل رو امروز بت  لباسشو بخره، آر 

 .که دوست آبجیت هست

 .بقیه کارهاش هم با من، تو نگران نباش

 :به ناچار رسی تکان داد و کوتاه گفت

 .چشم، فعال خدانگهدار _

ن که مکالمه را قطع کرد لییل با ناراحتی جلو رفت  همی 

 :و گفت

 قضیه جشن چیه؟ _



 .عیل کالفه و عصت  نگاهش کرد

 عصت  میبو 
د؟باید از کدامشان بیشتی  

 محمودی که این لقمه را برایش گرفته بود؟

 لییل که پذیرفته بود؟

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

231 

مادری که بیخت  از همهجا میخواست برایشان جشن 

د؟  عرویس بگت 

 و یا نذر خودش؟

 ...لعنتی 

چرا از هر زاوی  های که نگاه میکرد، خودش بیشتی از 

 همه مقرص میشد؟

 لییل که پاسجن از جانب ع
 

یل دریافت نکرد با کالفیک

 قدیم جلوتر رفت و

 :گفت

به من مربوط میشه؟ حداقل اگه مربوط نمیشه  _

ن که منتظر جواب نباشم  !بگی 



عصت  دستی به صورتش کشید و بدون آنکه به لییل 

 نگاه دیگری بیاندازد

 :پاسخ داد

فرداشب...مادرم میخواد که یه جشن جمعوجور  _

یم  !بگت 

صت  خندیدناخواسته بلند و ع . 

ند برایش؟  جشن بگت 
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 برای کدام حال خوشش؟

؟  اصال جشن چر

عیل که متوجه واکنش عصت  لییل شده بود، لبهایش 

 را کمیتی کرد و آرام

 :گفت

 !دیدین که خواستم مقاومت کنم _

خندهاش به آین قطع شد و اینبار با حرص جواب 

 :داد



ن  _  !و نتونستی 

تی میان موهایش کشید و مانند او پاسخ دادعیل دس : 

 ...نه! خییل ارصار _

ن حرفش پرید و گفت  :لییل با ناراحتی بی 
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یم؟  _ ! جشن بگت  ن
! آقا عیل ارصار کین ن ارصار کین

 چیو؟ کدوم اتفاق فرخنده

 زندگیمونو؟

ن فردا انگار روز مرگ منه؟  شما میفهمی 

ین چون مادرتون روز مرگ منو میخوا ین جشن بگت 

 ارصار کرده؟

 :عیل اخیم کرد و به تندی گفت

ن که انگار فردا واقعا  _ نی  ن لییل خانم جوری حرف مت 

 روز دامادی منه و منم

ین مرد روی زمینم  !خوشبختتی

انگار یادتون رفته که این ازدواج به خواسته منم 



 !نیست

ن روز مرگه! برای منم کم تی از فردا اگه برای شما عی 

 !مرگ نیست

 .ناباورانه به عیل چشم دوخت

 .توقع تندیاش را نداشت

 !اصال نداشت
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عیل را همیشه آرام و خونرسد دیده بود، البته به غت  

 از آن دعوای کذاییاش با

ن   !آن مردک هت 

 .اما با او همیشه آرام برخورد میکرد

د، نخواست بغض کند، نخواست ضعیف باش

 نخواست عیل بفهمد که دلگت  شده

 ...است اما

 !نتوانست

 .نتواست ماسک بیتفاویی به چهرهاش بنشاند



نم اشک که به چشمهایش نشست، نگاهش را از 

 .عیل برداشت

قدیم عقب رفت و با همان صدای بغضآلودش 

 :زمزمه کرد

 .درسته...حق با شماست _
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 ای زیر لب گفت و پشیمان از لحتن  عیل الالهاالهللا

 که ناخواسته تند شده بود

 :قدیم به جلو برداشت و همزمان گفت

 .متاسفم، تند رفتم _

ن لبخند زد و در جوابش گفت  :لییل تلخ و غمگی 

نه...حقیقته دیگه، تقصت  شما نیست که  _

 .حقیقت همیشه تلخ

 :آرام صدایش زد

 .لییل خانوم _

و گفتشاالش را جلوتر کشید  : 



 .ناراحت نشدم _
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 :عیل کوتاه و مردانه لبخند زد و آرام گفت

ک داشته باشیم، پس  _ منو شما قراره یه دروغ مشتی

ه حداقل به هم دیگه  بهتی

 !دروغ نگیم

 .ناخواسته میان بغضش خندید

گ که طنابدار هر دو نفرشان شده  امان از دروغ مشتی

 .بود

نده لییل کیم از فشار عذاب وجدانش  عیل که خ

 کاسته بود، بار دیگر صدایش

 :زد

 .لییل خانوم _

 :نگاهش را آرام به عیل دوخت و کوتاه گفت

 بله؟ _
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 .باز هم قدیم جلوتر رفت

 :رو به روی لییل ایستاد و با آرامش زمزمه کرد

.خودمون _ ن  شما قراره دو سال همرس من باشی 

 میدونیم بینمون چه قول و

 !قراریه اما...بقیه قرار نیست بفهمن

ک مسافرت داره، دید و بازدید   مشتی
 

دو سال زندگ

 .داره، مهموین داره

من تا جایی که بتونم نمیذارم زیاد تو چشم خانوادم 

ن اما ن که اذیت بشی   ...باشی 

ن که نمیتونم دو سال خودمو از چشم همه  درک کنی 

 .پنهون کنم

با عیل بودحق  . 

دلش جشن عرویس نمیخواست اما تا گ میتوانست 

 از دید بقیه پنهان بماند؟

 !او خانوادهای نداشت اما عیل که داشت

نمیتوانست بگوید ازدواج کرده اما همرسش حارصن به 



 !دیدن کیس نیست
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ن انداخت و صادقانه گفت  :رسش را با خجالت پایی 

ماست. ببخشید آقا عیل...من فقط به حق با ش _

 خودم فکر کردم. حواسم نبود

که اگه قراره من دو سال امنیت داشته باشم شما هم 

ن   .باید آرامش داشته باشی 

 :مکتی کرد و با نگاه به عیل ادامه داد

 برای جشن باید چیکار کنم؟ _

 :عیل با تشکر نگاهش کرد و جواب داد

، ثنا بیدار شد مت   _ ن یم خریدآماده شی  . 

_______________ 

ثنا از میان دو صندیل خودش را جلو کشید و با ذوق  

 :گفت
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منم لباس عروس میخواما! صوریی باشه...یه  _

 !عالمه هم پف پقن باشه

 !تنها کیس بود که برای جشن ذوق داشت

لییل که در سکوت کامل، روی صندیل جلو نشسته 

دن صدایبود، با شنی  

 :ذوقزده ثنا کیم به عقب چرخید و با لبخند گفت

 میخوای منم لباس صوریی بخرم که ست باشیم؟ _

 .ثنا مکتی کرد و متفکرانه نگاهش کرد

 :سپس لبهایش را برچید و گفت

آخه تو عروس واقیع! عروس ها که لباس صوریی  _

 !نمیپوشن

 :نیم نگایه به عیل انداخت و آرام گفت
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ن عرویس باشم که  _ خب...من خاصم! میخوام اولی 

 !صوریی میپوشه

 !خاص بود دیگر



 کجایش شبیه عروسهای دیگر بود که لباسش باشد؟

عیل که در سکوت شنونده گفتگوهایشان بود، از 

 آینه نگایه به ثنا انداخت و

 :گفت

یم یه جایی که هم واسه  _ ، االن مت 
ن بابا میوفتی بشی 

لباس داشته باشه همتو   

 .خاله لییل

 چشمش بهش 
ی
جلوی مزون لبایس که بارها اتفاق

 خورده بود پارک کرد و

 :گفت

 .بفرمایید، فکر کنم اینجا هرچر بخواین پیدا بشه _

لییل از شیشه نگایه به مزون مورد نظر عیل 

 .انداخت

 .ساختمان دو طبقه و لوکیس بود
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هم گرانو قطعا  ! 



 :به سمت عیل چرخید و گفت

بهش میاد خییل گرون باشه! میخواین بریم جای  _

؟  مناسبتی

 :عیل رسی به نشانه نقن تکان داد و در جوابش گفت

نیازی نیست. شما به قیمتش نگاه نکن. هرچر  _

 .پسند بود بردارین

 :سپس به سمت ثنا چرخید و گفت

 .پیاده شو بابایی  _

ییل سوق دادنگاهش را به سمت ل . 

ن  _  .پیاده شی 
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لییل که ارصار عیل را دید شانهای باال فرستاد و پیاده 

 .شد

 و یا چه 
 

 نداشت لباسش چه رنیک
ی
برای او که فرق

 !مدیل باشد

 !اما نمیخواست عیل را زیر خرج بیاندازد



دست ثنا را گرفت و کیم جلوتر از عیل، وارد مزون 

 .شد

ش را به انواع لباسهای عروس و لباسهای شب نگاه

 .انداخت

 .حق با عیل بود

فارغ از قیمتهای نسبتا گرانش، هم تنوع مدل زیادی 

 داشتند و هم سایز کودک

 .داشت

ویی به سمتشان آمد و رو به 
دختی جواین با خورسر

 :لییل گفت

 سالم خوش اومدین عزیزم. میتونم کمکتون کنم؟ _
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 :لییل کوتاه لبخند زد و با نگاه به ثنا جواب داد

یه لباس عروس صوریی خوشگل واسه این خانوم   _

 کوچولو و...یه لباس شب

 .صوریی برای خودم



 :ثنا با خوشحایل دستهایش را بهم کوبید و گفت

 !میخوایم ست بپوشیم! دوتا عروس صوریی  _

 :دختی جوان خندید و گفت

ن اتفاقا ست مادر  _  داریم. همراه من بیایی 
و دختی . 

 :عیل به سمت لییل رفت و گفت

ن  _  .من اینجا میشینم شما راحت انتخاب کنی 
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لییل لبخند کوتایه زد و بعد از تکان داد رسش، همراه 

 ثنا پشت رس فروشنده

 .رفت

به طبقه باال که رسیدند، دختی به سمتشان برگشت 

 :و گفت

یمونه، با خیال راحت این _ جا مدلهای مادر دختی

، مدیل مد ن  انتخاب کنی 

ن که برای پرو بیارم خدمتتون  .نظرتون بود بگی 

لییل تشکری کرد و همراه با ثنا از میان مدلها گذر  



 .کرد

 :با دیدن ست صوریی رنگ لبخندی زد و به ثنا گفت

 .بیا بریم اونور لباس صوریی داره _

ن پرید و جلوتر از او به  ثنا با خوشحایل باال و  پایی 

 .سمت لباس رفت
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 .با خنده به قدمهایش رسعت بخشید

 .به لباس که رسید، دقیق نگاهش کرد

آستینهای حلقهای داشت و باال تنهاش نگیندوزی 

 .شده بود

 .یقه نسبتا بازی داشت و دامنش کلوش و بلند بود

ن  مدل بود اما با این لباس کودکش هم دقیقا همی 

 تفاوت که دامنش پف

ی داشت و تا روی زانو بود  .بیشتی

 نداشت، مهم ثنا بود
ی
 .برای او که فرق

 :خم شد و به ثنا گفت



 دوسش داری؟ _
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ثنا که اشتیاق از چشمانش میبارید، بدون آن که نگاه 

 از آن بردارد، رسش را به

دنشانه تایید تکان دا . 

 :ایستاد و با لبخند گفت

همینجا بمون برم به اون خانمه بگم بیاد لباس و  _

 بهمون بده که باهم

 .بپوشیم

ن  سپس بدون آن که منتظر ثنا بماند به طبقه پایی 

 .رفت

_______________ 

با بلند شدن آرایشگرش از روی صندیل، چشمهایش 

 :را باز کرد و گفت

 تموم شد؟ _

ست صمییم فروغ، خواهر دختی آرایشگری که دو 



 عیل بود و گیسو نام داشت،

 :لبخندی در جوابش زد و گفت
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آره عشقم، پاشو عروس خانوم که قراره عروسک  _

 .تحویل فروغ بدم

برای خایل نبودن عریضه لبخند کوتایه زد و از روی 

 .صندیل بلند شد

ت و وقتی گیسو با وسواس نگاه دیگری به او انداخ

ن راحت  خیالش بابت همه چت 

ون رفت  .شد، از اتاق بت 

 به دیدن خودش داشته باشد، 
ی
بدون آن که اشتیاق

 به سمت لباسش رفت و

 .مشغول پوشیدناش شد

زیپ لباس پشت کمرش بود و خودش نمیتوانست 

 .ببندد

ن دلیل جلوی سینههایش را گرفت تا لباسش  به همی 



 .رُس نخورد

عروس خارج بشود تا فروغ   سپس خواست از اتاق

 کمکش کند که همان لحظه

 .فروغ داخل شد
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ن که نگاهش به لییل افتاد، رسخوشانه کل کشید  همی 

 .و دورش چرخید

تقریبا از صبح که او را دیده بود هزار بار بوسیده 

 بودش، هزار بار اشک شوق

 .ریخته بود، هزار بار در آغوشش کشیده بود

مندهتی میکرد  .و هر بار لییل را رسر

کل کشیدنهایش که تمام شد، جلوی لییل ایستاد و با 

 :ذوق گفت

آخ که دورت بگردم، عروس قشنگم. ماشاهلل ماه  _

 !شدی

ده گفت ن  :لبخندی زد و آرام و خجالتی



سم _  شما نمت 
 

 .خدا نکنه عزیزم به قشنیک

 !واقعا هم زیبا بود

از لکهای بارداری در  هفت ماهه باردار بود اما نه

ی بود و نه  صورتش خت 

 !ورمهای مخصوص آن دوران
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 امروز به خوی  فهمیده بود 
ن و البته که یط همی 

تاش چندین برابر  ست 

 .صورتش زیباست

فروغ دنباله لباس بلند بارداریاش را باال گرفت و زیپ 

 .لباس لییل را باال کشید

رفت و گفتسپس دستش را گ : 

آینههای اینجا کوچیکه، بیا توی سالن خودتو  _

، آینه قدی داره ن  .ببی 

ون رفت  .بدون آن که مقاومت کند همراهش بت 

به سالن که رسیدند فروغ به سمت کمدهای 



 مخصوص آرایشگاه رفت و

 .کفشهای پاشنه بلند لییل را برداشت

 :با لبخند آنهارا جلوی پای لییل گذاشت و گفت
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سم خدای نکرده دامن  _ بپوش کفشهاتو، میتی

 لباست بیاد زیر پات بخوری

ن   .زمی 

 که 
 

لبخندی به نشانه تشکر زد و کفشهای سفید رنیک

 همان روز قبل با عیل

 .خریده بودند را به پا کرد

دست در دست فروغ به سمت آینههای قدی سالن 

 .رفت

غب تی نگاهش را به تصویر جلوی آینه که رسیدند با بت 

 .خودش دوخت

 .ناخواسته تلخ لبخند زد

 خودش بود؟



 لییل شکیب؟

 نازپرورده آقا محمود؟

ی که برای پدرش ناز میآورد و بیخت  از 
همان دختی

 آینده، سوگند میخورد که

 تا پایان عمرش مجرد باشد و در کنار پدرش بماند؟
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پوش در آینه، همان لییل متنفر عروس زیبای صوریی 

 از ازدواج بود؟

 چرا روزگار از آینده خت  نمیداد تا آدیم رویا نبافد؟

فروغ که توقع لبخند تلخ لییل و نگاه غمگینش را 

 نداشت، دستش را گرفت و

 :آرام گفت

اگه آرایشت و دوست نداری هنوز وقت هست،   _

 گیسو هم که دوستمه! تعارف

کنهنکن باهاش بگو عوضش   . 

 .از عالم رویاهای تلخاش خارج شد



 .تازه وقت کرد عروس در آینه را نگاه کند

موهای مشکیاش شیک و ساده شنیون شده و تنها 

 زینتشان، تاج کوچییک

 .بود

ن آمد و نگاهش را به صورتش دوخت  .آرام آرام پایی 
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 بود تا 
ن
ن کاق ن نبود و همی   آرایشاش زیاد سنگی 

 .احساس رضایت بکند

بروهایش را حفظ کرده و 
َ
انه ا خداروشکر حالت دختی

 انگار فقط کیم حالتشان

 .داده بود

د و برای آنکه فروغ  لبهای رسخش را روی هم فرسر

 بیشتی از این ناراحت

نشود لبخندی به صورتش نشاند و به سمتش 

 .چرخید

 .خییل قشنگه... مریس فروغ جون _



رده بود، فشاری به دستهای فروغ که انگار باور نک

 :لییل وارد کرد و گفت

عزیزدلم بهخدا تا از ته دل راضن نبایسر نمیذارم از  _

ون بری  !در آرایشگاه بت 

 .هر جاش بده بگو گیسو عوض کنه

نه بهخدا عالیه، دقیقا همونجوره که دوست  _

 داشتم. اگه یه لحظه ناراحت شدم

 .فقط...فقط به خاطر...نبود پدرم بود
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 ...آخ پدرش

 ...آخ که چقدر دلتنگ بود

آخ که فقط خدا میدانست چقدر حضور پدرش را 

 .میخواست

 .فروغ که از بغض صدای لییل، به گریه افتاده بود

 :در آغوشش کشید و کنار گوشش زمزمه کرد

م برای دلت. جوش نزنیا! به خدا من دلم  _ بمت 



یشنروشنه خییل زود آزاد م . 

 :لییل چشمهایش را با درد بست و کوتاه نالید

 ...امیدوارم زودتر این دو سال بگذره _

ون  گیسو که تمام مدت رسویس بهداشتی بود، بت 

 :آمد و با دیدنشان گفت
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وا فروغ گریه کردی؟ سه ساعت میکاپت کردم  _

! بهخدا گوه بزین به  دختی

 !صورتت کشتمت

نگاهش که به لییل افتاد، ترسیده ادامه داد سپس : 

توروخدا تو اشک نریز! تو رو نصف روزه دارم  _

 !آرایش میکنم

هر دو با خنده از آغوش هم جدا شدند و نگاهش  

 .کردند

 .کیم عقبتی رفت و از فروغ فاصله گرفت

با احتیاط دستی به زیر چشمهایش کشید تا 



 خیسیشان را پاک کند، سپس

امان به سمت مبل رفت و روی آن بیصدا و خر 

 .نشست

از صبح زود همراه فروغ به آرایشگاه آمده بود و االن  

ی به غروب ن  که چت 

 نمیتوانست 
 

خورشید نمانده بود از شدت خستیک

 .روی پاهایش بایستد

نمیدانست با کدام انرژی میتواند تا آخرشب آن 

 جشن کذایی که خانواده عیل

دتدارک دیده بودند را تحمل کن ! 
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اما به هر حال آش کشک خالهاش محسوب میشد و 

 چارهای جز صبوری

 .نداشت

صدای زنگ موبایل فروغ سکوت آرایشگاه خلوت را 

 .بهم زد



ن برداشت و با لبخند عرییطن رو  موبایلش را از روی مت 

 :به لییل گفت

 !شاه داماده _

ه کند با سپس بدون آن که به صورت جدی لییل توج

 :عشق پاسخ داد

 جونم داداش؟ _

عیل که پشت فرمان بود، گوشه خیابان پارک کرد تا 

 با خیال راحت صحبت

 .کند

؟ لییل خانم کجاست؟ کارش  _ سالم خواهر خوی 

 تموم شده؟
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فروغ با صدای بلند خندید و همانطور که به لییل 

برو میآمد، جواب داد
َ
 :چشم و ا

قربون حجب و حیات بره خواهر... تا یک ساعت  _

ینه بهت  دیگه لییل محرمتی



 اما هنوز خانوم میچسبوین به بعد اسمش؟

عیل بابت حواس پرتیاش، در دل خودش را لعنت  

 کرد و مشتی به پیشانیاش

 .کوبید

 :سپس آرام ادامه داد

 لییل آمادهست فروغ جان؟ _

پسوندی به نام لییل را بدون هیچگونه پیشوند و 

 ...زبان آورده بود

 .حس عجیت  داشت

 ...حس غریت  

 !حیس که نمیدانست ناماش را چه باید بگذارد
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ین بود و نه تلخ  !اما نه شت 

 ...شاید گس بود

 !همانقدر میانه

فروغ نگایه به لییل ساکت و جدی انداخت و با 



 :لبخند جواب داد

لیلیت هم آمادهست جناب بله قربونت برم.  _

 !مجنون

د...بد میشد؟ ن  اگر پوزخند مت 

 !او لییل بود، درست

 !اما لییل بیمجنون

 !قطعا مجنون شدن به عیل نمیآمد

عیل دستی به پیشاین عرق کردهاش کشید و مخترص 

 :جواب داد

 .من دارم میام _

 .گفت و منتظر نماند پاسجن از فروغ بشنود
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دستش را روی ضبط ماشیناش گذاشت و آن را 

 .روشن کرد

 و بغض مردانهای که از اول صبح رهایش 
 

با دلتنیک

 نکرده بود، با تمام وجود



 که مورد عالقه سمانهاش بود
 

د به آهنیک  .گوش ستر

 حیف، با اینکه میخواهم تو را)

ی به جز باران نبود ن  سهمم از عشقت چرا چت 

ن حیف، از من چه میخوایه بب ی   

 این همه تنهاییام آسان نبود

 ای ماه ی  تکرار من ُبغض ی  انکار من

 با دِل دیوانه ام یم ماندی ای کاش

 ای عشق ی  پایان من گرمیه دستان من

وی اما کیم دلتنگ من باش  مت 

 آه ای تمام خواهشم ساحل آرامشم

ن طوفانیم کرد  موج موهایت ببی 

  شبهای من ماِه من رویای من
 آه مستی
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 .(حرست چشمان تو باراین ام کرد

ف زاده*  ماه بیتکرار من...حجت ارسر

 .جلوی آرایشگاه پارک کرد



نفس عمیقی کشید و رسش را به پشتی صندیل تکیه 

 .داد

 ...لعنت به خاطرات

 .لعنت به یاد آنهایی که دیگر نبودند

لعنت به بغض مردانهای که سفت و سخت گلویش 

بیده بودرا چس . 

لعنت به حافظهای که وقایع شش سال پیش را مو 

 .به مو به خاطر داشت

 :چشمهایش را بست و نجوا کرد

 .حالل کن سمانه...حالل کن خانوم _

 .چشمهای خیساش را با کف دستهایش پاک کرد
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 .با احتیاط نگاهش را به ساختمان آرایشگاه دوخت

 ...شش سال پیش

این مست  را با عشق یط کرده بود تا نوعروس زیبایش 

 .را ببیند



شش سال پیش، شاه دامادی بود که تمام وجودش 

 .از خویسر میلرزید

 شش سال پیش کجا و امروز کجا؟

دسته گل کوچیک که برای لییل تهیه کرده بود را 

 برداشت و بیتوجه به زخم

 .پانسمان شده پهلویش، یاعلیگویان پیاده شد

هش را رسسختانه به آسفالت خیابان دوخت و با نگا

 قدمهای رسییع به سمت

 .ساختمان رفت

نمیخواست به اطراف نگاه کند و با یادآوری سمانه، 

د  .بیش از بیش دلش بگت 
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با شنیدن صدای زنگ آیفن ناخواسته هراسان 

 .ایستاد و به در چشم دوخت

سفید گلداری را از کیفش  فروغ لبخندی زد و چادر 

 خارج و با احتیاط روی رس



 .لییل گذاشت

ن کشید و آرام  جلوی چادر را تا زیر چانه لییل پایی 

 :زمزمه کرد

 .بذار قشنگیهات و بعد عقد ببینه عزیزم _

لییل از خدا خواسته مقاومتی نکرد و چادرش را 

 .سفت چسبید

 !اینجوری حداقل مجبور نبود به عیل نگاه کند

وغ نگاهش را با لبخند از لییل برداشت و رو به  فر 

 :گیسو گفت

شئونات اسالیم رو رعایت کن بانوی گیسو کمند،  _

 .داماد اومد
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گیسو که در اتاق دیگری مشغول آرایش چهرهاش 

دایی در آورد و
َ
 بود، با خنده ا

بدون آنکه توجهای به گفته او کند، مشغول کشیدن 

به روی لبهایش شد رژ  . 



س دستهای عرقکردهاش را زیر چادر در هم   با استی

 گره زد و نگاهش را به

 .کفپوشها دوخت

ساش زیادی مسخره بود  !استی

 .آن هم زماین که نیازی به تایید عیل نداشت

 !نه او دلبسته او بود و نه عیل مجنون او

عیل بسماهلل گویان پلههارا باال آمد و پشت در 

 .ایستاد

ون فوت کرد و نگایه به رس تا ن فسش را محکم به بت 

 .پایش انداخت

ن شود  !نه برای اینکه از آراسته بودنش مطمی 

 !نه

رصفا برای اینکه اطمینان پیدا کند پانسمان پهلویش، 

 رخت کذایی دامادیاش

 !را لکه نکردهاست

 .تقهای به در چوی  آرایشگاه زد و منتظر ماند
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طویل نکشید که فروغ کل کشان در را به رویش باز  

ن نقل به  کرد و با ریخیی

 .روی رسش، به استقبالش آمد

ناخودآگاه حرکات شادمانیه یکدانه خواهرش، لبش 

 .را به لبخند گشود

ن انداخت و به شوچن گفت  :رسش را پایی 

 !بسه خواهرم مثال بارداری _

ه در فروغ قهقههزنان به سمتش آمد و خواهران

 .آعوشش کشید

ش زد و با بغض  بوسهای روی رسشانه برادر بزرگتی

 نزدیک گوشش، جوری که

 :لییل نشنود زمزمه کرد

 .قربون غم نگاهت برم داداشم _

 .روح سمانه هم با شادی تو شاد میشه عزیزم
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وهللا اون بندهخدا هم راضن نیست تو این همه 

 .غصه بخوری

کن سگرمههاتو عیل جانباز   . 

لییل هم غم باباشو داره...خدا رو خوش نمیاد ازت 

 .روی خوش نبینه

 :سپس رو به رویش ایستاد و با لبخند ادامه داد

م. بخند که فروغ قربون خندههات  _
َ
بخند شت  َمرد

 .بره برادرم

عیل لبخند تلجن زد و مجددا فروغ را در آغوش  

 .کشید

 ...خواهر خوب بود

رای همه نیاز بوداصال ب ! 

 نمیشد تنهایی غصه خورد! میشد؟

 زانوها، عصا 
 

باید خواهری میبود که برای خمیدگ

 !شود

 ...و عجب تکیهگاه خوی  بود خواهرش

بدون آن که به لییل مسقیم نگاه کند به سمتش رفت 



 .و رو به رویش ایستاد
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ترص گفتدسته گل را به سمت لییل گرفت و مخ : 

 .سالم _

لییل به آرایم رسش را باال آورد و از زیر چادر نگاهش  

 .کرد

اهن ساده سفید رنگاش، از  کت و شلوار مشیک و پت 

 او ماکت یک داماد واقیع

 .ساخته بود

نگاهش را از او برداشت و به دستهگل زیبایی که مملو 

 از غنچههای رز سفید

 .بود دوخت

ون آورد و دستهگل را  دست راستش را از زیر چادر ب ت 

 گرفت و زیر لب زمزمه

 :کرد

 .سالم _



 حرف دیگری جز سالم داشتند؟
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 !خت  

 عیل در کت و 
 

نه لییل محو تماشای ابهت و مردانیک

 شلوار دامادی شده بود و

اهن صوریی  نه عیل محو دلفریب شدن لییل در پت 

 !رنگ عروسیاش

ندپس حرف دیگری نداشت ! 

فروغ که گمان میکرد اکنون مشغول نجواهای 

 عاشقانه هستند، با خنده

 :نزدیکشان شد و همزمان گفت

یه لحظه، یه لحظه، یه لحظه. میون فرمایشات  _

 عاشقانهتون، مامان زنگ زد

 .گفت عاقد و مهمونها اومدن. زودتر بریم

 :عیل رسی تکان داد و همزمان گفت

 .باشه بریم _



عیل انداخت و آرام گفت نگاه کوتایه به : 
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 .االن میام _

ن و کفش پاشنه بلند  در حایل که با وجود لباس سنگی 

 و چادر حریرش، به

 که گیسو همچنان 
ی
سختی جلویش را میدید به اتاق

 داخلش بود و به ظاهرش

سید رفت  .مت 

زشت بود اگر بدون تشکر و خداحافیطن با او 

ترک میکردآرایشگاه را  . 

 .خصوصا با وجود زحمتهایی زیادی که کشیده بود

فارغ از آرایش الیتی که طبق خواستهاش انجام داده 

 بود، آرایشگاهش را به

خاطر راحتی آنها امروز کامال تعطیل کرده بود تا فقط 

 .خودشان باشند

 :گیسو با دیدنش ایستاد و با لبخند گفت



 و قایم   از دست کارای فروغ، شنیون به اون _
 

قشنیک

 کرد زیر چادر؟

چادرش را باالتر کشید و بیتوجه به لحن گالیه مند  

 :گیسو، با لبخند گفت

 .ممنونم گیسو جون، دستت درد نکنه _
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گیسو لبخند زیبایی روی لبهای رسخاش نشاند و  

 :گفت

عزیزم، کاری نکردم. خودت قشنگ بودی.  _

کوچولو  مبارکت باشه عروس ! 

با وجود آن که از لفظ کوچولو خوشش نیامده بود 

ام  اما به رسم ادب و احتی

 :لبخندی روی لب نشاند و گفت

 .در هر صورت ممنونم. فعال خداحافظ _

 .میبینمت عزیزم _

فروغ و دوست آرایشگرش قرار بود منتظر مجتت  



 .بمانند و با او بیایند

ن دلیل به یک خداحافیطن کوچک بس نده کرد به همی 

 و جلوتر از لییل به سمت

 .در رفت

با فروغ هم کوتاه خداحافیطن کرد و با قدمهای  

 کوتایه به سمت جایی که عیل

 .منتظرش ایستاده بود، رفت
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عیل نامحسوس نگاهش را به دنباله بلند لباس لییل و 

 چادر حریری که روی

 .صورتش را کامال پوشانده بود دوخت

ن بیاید؟  اینگونه میتوانست بیست و چند پله را پایی 

 .سوالش را به زبان آورد

؟ _ ن ن بیایی  ن از پلهها پایی   میتونی 

ون فوت کرد و صادقانه و با  لییل نفسش را به بت 

 :حالت زاری جواب داد



 !امیدوارم بدون تلفات بتونم بیام _

عیل لبهایش را به حالت لبخند کیم انحنا داد و دسته  

را از لییل گرفت گل . 

ن دنباله لباس و حفظ چادرتون،  _ فکر کنم گرفیی

 !بدون دسته گل راحتتی باشه
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اهنش را باال گرفت و   ی انتهای پت 
لییل با راحتی بیشتی

 :گفت

ن  _  !فکر کنم االن بتونم سالم برسم پایی 

همراه و همقدم هم بدون آنکه گفتگوی دیگری 

رد و بدل بشود، آراممیانشان   

ن آمدند  .آرام پلهها را پایی 

به انتهای پلهها که رسیدند، عیل نامحسوس و البته 

 ناخواسته نگایه به خیابان

و بعد به ظاهر پوشیده لییل انداخت و وقتی خیالش 

ن   از بابت خوب بودن همهچت 



راحت شد به سمت ماشیتن که حتی حوصله کارواش 

 .بردنش را نداشت، رفتند

ن را برایش کیم  جلوتر از لییل قدم برداشت و در ماشی 

 .باز کرد

لییل که دیگر به او رسیده بود، تشکر کوتایه کرد و با 

 احتیاط روی صندیل جلو

 .نشست

ن   عیل خم شد و انتهای دامن و چادرش را داخل ماشی 

 .گذاشت و در را بست
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ن را دور زد و سوار شد  .ماشی 

ن آنکه نگایه به سمت لییل بیاندازد دسته گل را بدو 

 روی دامنش گذاشت و

 .بعد از روشن کردن ضبط به راه افتاد

اب کهنهام دلیل مستی ام)  رسر

چارم
ُ
 به رویای عشقت د



 چه ی  بهانه در دلم نشستهای

 که با عشق تو ماندگارم

ود قرارم قرارم قرارم  پس از تو از دل شکسته مت 

ارمت ندارم ندارم ندارمچرا ندارمت چرا ند  

 ای ماه ی  تکرار من ُبغض بیانکار من

 با دل دیوانه ام میماندی ای کاش

 ای عشق ی  پایان من گرمیه دستان من

وی اما کیم دلتنگ من باش  مت 

 آه ای تمام خواهشم ساحله آرامشم

ن طوفانیم کرد  موج موهایت ببی 
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  شبهای من ما
ِه من رویای منآه مستی  

 (حرست چشمان تو باراین ام کرد

ن بود، بعد  لییل که محو آهنگ پخش شده در ماشی 

 از اتمامش با لبخند تلجن 

 :زمزمه کرد



 .سمانه خییل این آهنگ و دوست داشت _

 :عیل عصت  چشمانش را باز و بسته کرد و گفت

 میشه امروز از سمانه حرف نزنیم؟ _

 .به سمت عیل چرخید

ن به من فق _ یو که خودتون هم میدونستی  ن ط چت 

 !زبون آوردم

سپس نگاهش را بیتفاوت از نیم رخ جدی عیل 

ون دوخت  .برداشت و به بت 
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 .حال عیل را درک میکرد

ن درک، باعث میشد حداقل امروز را  و شاید همی 

د  !ازش خرده به دل نگت 

کرده بود،    عیل که سکوت لییل را ناراحتی برداشت

 کالفه دستی به صورتش

 :کشید و آهسته صدایش زد

 .لییل خانوم _



لییل بدون آنکه زحمت جواب دادن به خودش بدهد 

 به سمت عیل چرخید و

 .منتظر نگاهش کرد

عیل که بهخوی  متوجه سنگیتن نگاه لییل شده بود، 

 ی  آنکه نگاهش را از رو

 :به رو بردارد، گفت

حال شما...هر دو از حال نه حال من خوبه، نه  _

 دل هم خت  داریم.میشه

 خواهش کنم امشب و با دل هم راه بیاییم؟
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عیل که سکوت لییل را دید، کوتاه به سمتش چرخید 

 :و ادامه داد

ایط نه طبق خواسته شماست و نه طبق  _ این رسر

ه همو  خواسته من! پس بهتی

تموم شهدرک کنیم تا امشب راحتتی  . 

 :لییل نگاهش را از عیل برداشت و گفت



ن همهچیو بهم  _ من بچه نیستم که سیع میکنی 

 توضیح بدین! درک اینکه

حال هیچکدوممون خوب نیست هم اصال برام 

 !سخت نیست

م روی اعصابتون  .خیالتون راحت نمت 

عیل کالفه و عصت  چشمهایش را باز و بسته کرد و  

 :گفت

 ...منظور من _

ن حرفش پرید و گفتلییل ب ی  : 
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منظور شما هرچر که بود به زبون راحتش یعتن  _

 روی اعصاب هم نریم! که

 .خب کامال موافقم

تحمل امروز به تنهایی سخت هست، دیگه واسه هم 

ش نکنیم  .سختتی

سپس نگاهش را نیم رخ عیل برداشت و به رو به رو 



 .دوخت

ن بود دیگ رمنظورش همی  ! 

حاال عیل داشت مودبانه و البته در لفافه بیان میکرد 

 و او همان را به راحتی به

 .زبان آورده بود

به هر حال به زبان ساده همان حکایت بفرمایید 

 !بنشینید و بتمرگ بود

________________ 

 جلوی در خانه پدرش 
ن

با تعجب نگایه به شلوغ

 .انداخت

رش وعده داده این همان مهماین کوچیک بود که ماد

 بود؟

ن  کوچه همیشه خلوتشان رسما جای سوزن انداخیی

 !نبود

ن   تزئی 
 

از رس کوچه تا در حیاطشان با المپهای رنیک

 شده بود و جلوی در

چندین نفر که از این فاصله تشخیص چهرهشان 



 .سخت بود، منتظرشان بودند
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 کوچه 
ن

نگاه میکرد، من لییل که با دهان باز به شلوغ

 من کنان به سمت عیل

 :چرخید و گفت

؟ _ ن ! هسیی ن  اینا...اینا که مهمونهای شما...نیسیی

 :عیل به سمت لییل چرخید و با ناراحتی جواب داد

ن  _  !متاسفانه هسیی

 :لییل با حرص نگاهش کرد و گفت

نمیخوام رو اعصابتون باشمها!اما... این مهموین   _

 کوچیکتونه؟ اگه بخواین یه

؟ج ن ین چقدر دعوت میکنی  شن بزرگ بگت   

تزده   حت 
ن

عیل که خودش هم از این حجم شلوغ

 شده بود بدون آنکه جواب

 .لییل را بدهد جلوی در حیاطشان پارک کرد

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  



276 

 .نگاهش را از اقوامشان برداشت و به لییل دوخت

احساس کرد نیاز است توضیح دهد تا او ناراحت 

 .نشود

 .من از تعداد مهمونها باخت  نبودم _

 :لییل شانههایش را باال فرستاد و گفت

ی  _ مشکیل نیست، به هر حال اصل ماجرا تغیت 

 نمیکنه. چه ده نفر شاهد این

 !نمایش دو نفره باشن، چه صد نفر

 .این نمایش قراره اجرا بشه

د و پیاده شد  .عیل لبهایش را روی هم فرسر

ادی که جلوی در ایستاده احوال پریس کوتایه با افر 

ن را دور  بودند کرد و ماشی 

 .زد

در را برای لییل باز کرد و با احتیاط و بدون آنکه با 

 بدنش برخوردی داشته

 .باشد، کمکاش کرد پیاده شود
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همراه و شانهبه شانه هم از میان جمعیت کلکشان و 

نان عبور کردند ن  .دستی

یمیساز اما بزرگ و باصفا بودخانه پدریاش قد . 

ن و صندیل چیده بودند تا آقایان آنجا  حیاطشان را مت 

 باشند و ظاهرا ساختمان را

 .هم برای خانمها تدارک دیده بودند

 .طول حیاط را با قدمهای نسبتا رسییع یط کردند

به ورودی ساختمان که رسیدند مادرش همراه منقل 

 و اسپند به استقبالشان

 .آمد

اسپند ابتدا دور رس عیل و بعد دور رس لییل مشتی 

 .چرخاند و روی آتش ریخت

سپس با نگایه که از شدت خوشحایل ستارهباران 

بتی به دست  بود، لیوان رسر

 :عیل داد و گفت



 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

278 

بخور دور رست بگرده مادر، بخور به عروست  _

 .هم بده

بت گالب را نوشید و  بعد به آرایم عیل جرعهای از رسر

 .به سمت لییل چرخید

بت میداد  ...باید به او هم رسر

 !و این رسآغاز عذابهای امشب بود

آب دهانش را بلعید و در حایل که مانند نوجوانها از 

س دستش  شدت استی

میلرزید، به لییل نزدیکتی شد و میان همهمه و کل  

 کشیدنهای زنان فامیل،

 :آرام گفت

ن که رسمو رسومات _ دست من نیست؟ میدونی   

لییل که یر به مقصود عیل برده بود، لبهای رژ 

د و  زدهاش را روی هم فرسر

 :کوتاه جواب داد



 .اشکایل نداره _
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عیل که کیم دلش از رضایت لییل قرار گرفته بود، با 

 احتیاط دستش را جلو برد

 .و چادر سفیدش را تا روی دماغش باال کشید

بت را روی لبان رسخ لییل   سپس به آرایم لیوان رسر

 گذاشت تا زودتر از رسر این

 .رسم و رسومات مسخره فرار کند

همزمان با برخورد بدنه رسد لیوان به لبهایش، لرزی 

 .به تمام بدنش نشست

وع شد  د بازی رسر ن وی درون گوشش فریاد مت  انگار نت 

 !لییل

از به سختی کیم میان لبهایش را باز کرد و جرعهای 

بتگونه را  آن زهر رسر

 .قورت داد

عیل لیوان را روی سیتن که در دستان مادرش بود  



 گذاشت و به نشانه تشکر

 .پیشانیاش را بوسید

عزیز خانم با لبخند دستی به شانه عیل کشید و از 

 .جلوی در کنار رفت
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دستش را با فاصله پشت کمر لییل نگهداشت و 

ه رفتداخل خان . 

ات چشمگت  خانه پدریاش یکهای خورد  از دیدن تغیت 

 .اما رسی    ع به خودش آمد

واقعا مادرش این همه کار را چگونه یک روزه انجام 

 داده بود؟

به سمت جایگاه عروس و داماد که با زیبایی تمام با  

ن شده  گلهای طبییع تزیی 

 .بود رفتند

آرام ابتدا لییل به کمک عیل سفره عقد را دور زد و 

 .نشست



عیل نگاهش را از لییل برداشت و نامحسوس به مبل 

 دو نفرهای که برایشان

 .تدارک دیده بودند، انداخت

 !زیادی کوچک بود

این یعتن قطعا همزمان با نشستناش با لییل برخورد 

 .میکند

 !و خب، این خوب نبود
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 هر چند بالتکلیف ایستادنش هم وجه خوی  

 .نداشت

 .ناسالمتی داماد بود

 .به ناچار سفره عقد را دور زد و به سمت مبل رفت

نگایه به جای خایل کنار لییل انداخت و بسماهلل  

 .گویان نشست

همانطور که پیشبیتن کردهبود، شانههایشان کیم به 

 هم برخورد میکرد و این



 بود
ن
 .برای آزار دادن هر دو نفرهشان کاق

ن عیل نگذشته بود که ثنا هنوز چند ثانیه از  نشسیی

 دوان دوان از حیاط خودش را

 .به آنها رساند

عیل با خنده عروسک صورتیپوشاش را در آغوش  

 گرفت و بعد بوسیدن

 :موهای گیسشدهاش گفت

 .چقدر خوشگل شده دختی بابا _
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ثنا بوسهای روی گونه پدرش کاشت و با بیتای  به 

که همچنانسمت لییل    

رسسختانه چهرهاش را زیر چادر پنهان کرده بود، 

 .چرخید

ن خم کرد و وقتی صورت لییل  کیم رسش را رو به پایی 

 
 

 را ندید، با کالفیک

 :نالید



 خاله لییل پس کو صورتت؟ _

جمله با مزهای که به زبان آورد لبهای عیل و بعد 

 .لییل را به خنده واداشت

دار مجلسیاش را محکم عزیزخانم در حایل که چادر گل

 نگهداشته بود، به

 :سمتشان آمد و با لبخند گفت

 .عاقد میخواد بیاد عیل جان _

 :عیل نگایه به لییل انداخت و کوتاه جواب داد

 .باشه مادر _
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ثنا که از دیدن صورت لییل ناامید شده بود، از روی 

ن پرید و  پاهای عیل پایی 

ند کودک دیگری که دور سفره عقد حلقه همراه با چ

ون  زدهبودند، دوان دوان بت 

 .رفت

لییل که انگار تازه به این یر برده بود که مهریه الزمه 



 عقد است، با نگراین 

 :رسش را به گوش عیل نزدیک کرد و گفت

 !عیل آقا مهریه _

 :عیل نگایه به او انداخت و با آرامش جواب داد

 .مشکیل نیست _

 آخه؟ مهریه میخوام چیکار؟ توروخدا یعتن چر  _

ن   !درستش کنی 

آمدن عاقد به همراه پدرعیل و دو مرد مسن دیگری  

 که لییل نمیشناخت،

 .فرصت جواب دادن را به عیل نداد
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امشان ایستادند و کوتاه سالم دادند  .هر دو به احتی

د؟ ن بان قلبش روی هزار مت   طبییع بود اگر رصن

آنقدر بدنش میلرزید و احساس ضعف داشت که 

 نمیتوانست بیش از این روی

 .پاهایش بایستد



 .دستش را به مبل گرفت و رس جایش نشست

عیل که متوجه حال بدش شده بود، کنارش نشست 

 :و با نگراین پرسید

؟ _ ن  خوبی 

 خوب بود؟

 !قطعا نه

ایط او باشد و حالش  ی میتوانست در رسر کدام دختی

 بد نباشد؟

 اصال مگر میشد؟
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حال بدش به قدری وسعت داشت که نمیدانست 

 برای کدام دلیالش سوگواری

 !کند

 برای نبود پدرش؟

و یا عقد صوری که شناسنامهو آیندهاش را سیاه 

 میکرد؟



عیل که سکوت لییل بیشتی نگرانش کرده بود، رسش 

 را نزدیکتی کرد و

 :صدایش زد

نوم؟لییل خا _  

لییل نفس عمیقی کشید و پلک بست تا قطرههای 

 اشک از چشمانش رسازیر

 .نشود

صدایش قطعا بغضش را نشان میداد و دروغگویی 

 .فایدهای نداشت

ن دلیل صادقانه پاسخ داد  :به همی 

 !حالم خوب نیست _
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صدای گرفته لییل به خوی  نشان میداد که حال 

ه جسمش نداردبدش ربیط ب ! 

ک جواین که تا چند  عیل سیع کرد دل بیتاب دختی

 دقیقه دیگر محرمش



 .میشد را آرام کند

_  
ی
فم قسم این محرمیت قرار نیست به اتفاق به رسر

 .ختم بشه

وع به خواندن کرد. عیل صورتش را  عاقد که رسر

 :نزدیکتی برد و ادامه داد

 چه تضمیتن بدم که خیالتون راحت باشه؟ _

یان بغض لبخند زدلییل م . 

چه تضمیتن از این باالتر که صداقت از تمام کلمایی  

 که عیل به زبان میآورد

 هویدا بود؟

ی میخواست ن محکمتی  .اما باز هم دلش تضمی 

 .تضمیتن که آرامش کند
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د و او دنبال  ن عاقد برای بار دوم بود که صدایش مت 

ن محکیم بود تا بله  تضمی 

گویدب ! 



لییل صورتش را به سمت عیل که همچنان منتظرش 

 :بود چرخاند و آرام گفت

 !به صاحب اسمتون قسم بخورین _

 .عیل شوکه نگاهش کرد

ه و کامال مبهوت  !خت 

 بود
 

ن بزرگ  ...تضمی 

 :پلکهایش را باز و بسته کرد و با قاطعیت زمزمه کرد

 !به عیل قسم _

ینهاش برداشته لییل که انگار وزنه سنگیتن از روی س

 شده بود، نفس آسودهای

کشید و همزمان در جواب عاقد که برای خواندن 

 خطبه عقد ازش اجازه

 :میخواست، گفت
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 !با اجازه و رضایت پدرم، بله _

************** 



 ...تمام شد

با اجازه کتت  پدرش که در آن کاغذ کوفتی نوشته 

عیل شده بود، حاال همرس   

 .محسوب میشد

 .بلههایشان را دادند و آن سند کوفتی را امضا زدند

آن عسل تلختی از ذهر را دهان یکدیگر گذاشتند و 

 حلقههایی که مانند خار عمل

 .میکردند را درون انگشتهایشان

صوری نداشت  .دیگر صوری و غت 

 !حال عیل محرمش بود و او حاللش
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ین ازدواج کذایی هم به درخواست پدر عیل، مهریه ا

 صدوچهارده سکه تمام بهار

 !آزادی شده بود

اض باز کند  .و او حتی نتوانسته بود زبان به اعتی

ی که کیم دلش را آرام میکرد ضمانت عیل  ن تنها چت 



 !بود

 !به عیل قسم خورده بود دیگر

 .محال بود قرارش را زیر پا بگذارد

ن عاقد  ون رفیی و بعد از آن پدر و دو  بعد از بت 

 عمویش، فروغ با خنده به

 :سمتشان آمد و رو به عیل گفت

؟ خفه شد  _ دورت بگردم نمیخوای عروستو ببیتن

 !زیر چادر

 :سپس به سمت لییل چرخید و به شوچن ادامه داد

ارههای آتیشنت داره خان  _ بسه دیگه خانوم، رسر

نه ن  !داداشمو صدا مت 
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لییل که هنوز هم باورش نمیشد مرد غریبه چند 

 دقیقه پیش، االن نزدیکتی از

 .هر کیس به او بود

 :آب دهانش را بلعید و آرام به عیل گفت



ین یه لحظه تو اتاق؟ _  میشه منو بت 

 :عیل با نگراین در جوابش گفت

 افتاده؟ _
ی
 اتفاق

لییل که احساس میکرد فاصلهای تا بیهویسر ندارد، با 

ش و تمنا نالیدخواه : 

 ...توروخدا! حالم بده _

فروغ که از پچپچ عیل و لییل متوجه موضوع 

 نگرانکنندهای شده بود، جلویشان

 :خم شد و با ترس گفت
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 چیشده داداش؟ _

 :عیل نگایه به خواهرش انداخت و جواب داد

 اتاق باال خالیه؟ _

به لییل که آشکارا پاهایش فروغ با ِمن ِمن نگاه نگراین 

 میلرزید انداخت و

 :گفت



؟ _  آ...ره داداش، لییل جان خوی 

 .عیل فرصت نداد لییل جوای  بدهد

 محرمش بود دیگر؟

ع بود و نه خالف قویل   ن دستش نه خالف رسر گرفیی

 !که داده بود

دست لییل را میان دستش گرفت و همزمان که 

 :بلندش میکرد به فروغ گفت

مش باال یکم دراز لییل یه خو  _ رده حالش بده، میت 

 .بکشه
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فروغ بدون آنکه پاسجن بدهد، نگاه نگرانش را از لییل 

 برداشت و بعد از تکان

خانه رفت ن  .دادن رسش به نشانه تایید، به آشتر

با وجود آنکه دلش نمیخواست حتی نوک انگشت 

 عیل به بدنش برخورد کند،

ن هم نداشتاما توان تن هایی قدم برداشیی . 



به ناچار اجازه داد دستش میان دست گرم عیل بماند 

ن آوار نشود  .تا روی زمی 

عیل بدون آنکه ثانیهای دست لییل را رها کند، از 

ه  میان جمعیتی که خت 

 .نگاهشان میکردند عبور کرد و رایه طبقه دوم شد

به اتاق زمان مجردیاش که رسیدند، به لییل کمک  

که روی تخت یککرد    

 .نفرهاش بنشیند

لییل بدون مقاومت روی تخت نشست و رسش را 

ن دو دستش گرفت  .بی 
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عیل که تا آن لحظه رو به رویش ایستاده بود، 

 پردههای اتاق را کشید تا از

ون دید نداشته باشد  .بت 

 :سپس به سمت لییل رفت و با احتیاط زمزمه کرد

ین _ ؟بهتی  



به به در  قبل از آن که لییل جواب بدهد، چند رصن

 خورد و بعد از آن فروغ و

 .عزیزخانم داخل آمدند

ن که  امشان بایستد اما همی 
لییل میخواست به احتی

 بلند شد چشمانش سیایه

 .رفت و گوشهایش سوت کشیدند

ن نخورد، بازوی عیل را محکم   از ترس آن که زمی 

 گرفت و ناخواسته با ترس

ردزمزمه ک : 

 !عیل _
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ن مادرش و  ترسیده و هراسان، میان صدای یاخدا گفیی

 جیغ بلند فروغ،

دستهایش را دور تن ظریف لییل حلقه کرد و با نگراین  

 :گفت

؟ _  خوی 



لییل که چشمهایش را همچنان بسته بود، با بیجاین 

د و به  بازوی عیل را فرسر

 :سختی لب زد

تختمنو بذار رو  _ ! 

عیل که خودش هم از این نزدییک بیشاز حد راضن 

 نبود، بدون هیچگونه

 .مخالفتی به لییل کمک کرد که روی تخت بنشیند

ن تخت زانو زد و رو به عیل   عزیز خانم ترسیده پایی 

 :گفت

ه،  _ مادر چادرشو از رسش بردار بدتر نفسش میگت 

 مجلس زنونهاس! نامحریم

 !نیست که پوشوندی طفل معصومو

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

295 

سپس ی  آن که فرصتی به عیل بدهد، به سمت فروغ 

 :چرخید و ادامه داد

ن مادرجان. زشته همه اومدیم باال  _ تو برو پایی 



 .حرف در میارن مردم

برو یه دمبل و دیمبویل راه بنداز مجلس و گرم کن تا 

 .ما میاییم

بت برا یتن و یه لیوان رسر ی فقط چندتا دونه شت 

 زنداداشت بده یه نفر بیاره

 .باال، احتماال ضعف کرده

غبتی از  فروغ نگاه نگرانش را از لییل برداشت و با بت 

ون رفت  .اتاق بت 

ن فروغ راحت شد  عزیزخانم که خیالش از بابت رفیی

 .به سمت لییل چرخید

با دیدن چادری که همچنان تا روی صورت لییل 

ن بود، با ترسر به عیل نگاه  پایی 

و گفت کرد  : 

طفل معصوم خفه شد مادر! مگه نگفتم چادرشو  _

 از رسش بردار؟

سپس برای آنکه خیال عیل را مثال راحت کند، به 

 سمت پردههایی که قبال



شان کرد  .خود عیل انداخته بود رفت و مرتبتی
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ون نداره _  .بفرما! هیچ دیدی به بت 

ون فوت کرد و روی عیل به ناچار نفسش را به ب ت 

 .تخت کنار لییل نشست

ی که  ن مادرش از آن دسته آدمها بود که آنقدر به چت 

 میخواست ارصار میکرد،

 .تا دیگران رایه جز پذیرشاش نداشته باشند

ن چادر لییل   عیل را به برداشیی
ً
عزیزخانم که به عمدا

 مجبور کرده بود، با لبخند

ورش پرس خودش را مشغول پردهها نشان داد تا حض

 .و عروسش را معذب نکند

عیل نیم نگایه به مادرش انداخت و بعد به سمت 

 .لییل چرخید

ن انداخت و آرام لب زد  :نگاهش را پایی 

ی _  .بدون چادر راحتتی



سپس دستهایش را جلو برد و چادر سفید لییل را 

 آهسته از روی صورتش

 .برداشت
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صورتش نکند که البته موفق هم سیع کرد نگایه به 

 !بود

بدون آن که به چهره لییل توجه کند چادرش را کامال 

 از روی بدنش برداشت و

 .روی تخت انداخت

سپس برای فرار از حال بدی که دچارش شده بود، 

 بالفاصله از روی تخت

 :برخواست و رو به مادرش گفت

م قسمت آقایون _  .من مت 

م فرصت مخالفت گفت و قبل از آنکه عزیزخان

ون رفت  .داشته باشد از اتاق بت 

لییل که کیم حالش جا آمده بود، کوتاه پوزخند زد و 



ن انداخت  .رسش را پایی 

 !عروس و داماد جالت  بودند

عروس خوشبخت که از شدت عاشقی تاب دیدن 

 چهره داماد را نداشت دو

 نفیس که داشت چادر را 
 

ساعت تمام با وجود تنیک

داشته و روی صورتش نگه  
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ن هزاران جمله  داماد عاشقپیشه هم بعد از گفیی

 عاشقانه در دلش، چادر را از

روی صورت نوعروسش برمیدارد و از آنجایی که 

 !شدیدا عاشق است

طاقت دیدن عروس را ندارد و بدون آنکه نگاهش  

 کند فرار را بر قرار ترجیح

 !میدهد

نشان زیبا بودچقدر عشق و عالقه بی ! 

ناخواسته خودش هم به تفکرات سّمیاش، بیصدا 



 .خندید

عزیزخانم که لبخند لییل را دید، با روی خوش به 

 :سمتش رفت و گفت

 !ماشاهللا عزیزم. حق داشت پرسم فرار کنه _

 .من دلم رفت برات، دیگه چه برسه به عیل

 :لییل در جوابش لبخندی زد و پاسخ داد

لطف دارینمریس عزیزخانوم  _ . 
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تقهای به در اتاق خورد و بعد از آن دختی نوجواین که 

ن عکایس هم  یک دوربی 

یتن و  به گردنش آویزان بود، همراه با بشقاب شت 

بتی داخل آمد  .لیوان رسر

ی که  عزیزخانم لبخند عمیقی زد و رو به آن دختی

 نهایت هجده ساله میخورد،

 :گفت

یدی خاله، بیا محدثه جانزحمت کش _ . 



خاله عیل  محدثهای که حاال فهمیده بود دختی

 میشود، نگاهش را با لبخند به

 .لییل دوخت و جلو آمد

 .سالم _

لییل که مخاطب سالمش بود، در جوابش لبخندی 

بت و  زد و لیوان رسر

ینیها را از دستش گرفت  .شت 

 .سالم عزیزم، ممنونم _
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 :محدثه به سمت عزیزخانم چرخید و گفت

م _  .خاله عیل آقا کجاست؟ عکسهاشون و بگت 

 :لییل ناخواسته زمزمه کرد

 عکس؟ _

عزیزخانم دستش را روی زانوی لییل گذاشت و با 

 :لبخند گفت

محدثه دختی خواهرمه لییل جان، خیالت راحت  _



ه ماه! با خودم  عکس میگت 

!  گفتم نمیشه که عکس از عروسیتون ن نداشته باشی 

 وقت هم نبود دنبال

عکاس غریبه بگردیم، اینجور شد که مزاحم 

 محدثهجان شدم. هرچند به صدتا

 .عکاس حرفهای میارزه

محدثه که از تعریفات خالهاش غرق در خویسر بود، 

 :عمیق لبخند زد و جواب داد
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...آقا  _ ن م پایی  عیل که  لطف دارین خاله، پس من مت 

وع  اومد عکایس و رسر

 .میکنم

ن انداخت و لبهایش را روی  لییل با حرص رسش را پایی 

د  .هم فرسر

ن عکس هم  ن مانده بود که از این شب دالنگت  همی 

 !داشته باشند



 .عزیزخانم فشاری به زانوی لییل وارد کرد و ایستاد

با لبخند نگاهش کرد و همانطور که چادر گلدارش را 

ییلجلو میکشید به ل  

 :گفت

یتن بخور تا  _ بت و شت  ضعف کردی مادر، یکم رسر

 وقت شام جون داشته

ن خوبیت نداره تو چشم مردم نه  م پایی  . منم مت  بایسر

 من باشم نه عروس و

ن   .داماد! زودتر بخور حالت که خوب شد بیا پایی 

لییل به اجبار لبخندی زد و چشمهایش را به نشانه 

 .تایید تکان داد
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ن  یتن را روی مت  بت و شت  ن عزیز خانم رسر بعد از رفیی

 چوی  کنار تخت گذاشت و

 .پوف کالفهای کشید

ی بود که تصور  ن تحمل امشب سخت تر از چت 



 .میکرد

ین قسمت ماجرا این بود که دیگر همرس  و سختتی

غ و قانوین عیل بود  .رسر

 ...بازی دو رس باخت زندگیاش آغاز شده بود

ه برگشتی نبوددیگر را . 

 .از آن سو با تمام وجود عذابوجدان داشت

او و پدرش خودخواه بودند که برای خیال راحت 

 خودشان، آرامش یک نفر دیگه

 .را خدشهدار کرده بودند

حالش از ضعف بهم میخورد اما االن شدیدا حس 

 میکرد
 

 .بیچارگ

 ...احساس تنهایی 

 ...احساس بیکیس

خرف عذابوجدان و و تلختی از آنها، احساس مز 

 !پشیماین 
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بغضن که از رسشب بیخ گلویش نشسته بود باز 

 .خودش را نشان داد

از ته دل دوست داشت اشک بریزد و اشک بریزد و 

 !اشک بریزد

 ...اما

 !حیف که جرعت گریه کردن هم نداشت

 :رسش را رو به آسمان باال برد و از ته دل نالید

 !خدا _

و فقط خود خدا هم میدانست پشت این صدا زدن 

 عاجزانهاش چقدر درد پنهان

 !بود

عیل با صدا زدنهای مادرش، عذرخوایه کرد و از 

 جمع مردان فامیل فاصله

 .گرفت
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 :به سمت مادرش رفت و گفت



 جانم مادر؟ _

 :عزیز خانم چادرش را جلوتر گرفت و آرام گفت

ون؟ گناه نو عرو  _ ست و تنها ول کردی اومدی بت 

ه طفیل  داره پرسم! دختی

تنهاست! خانواده که نداره، باباش هم که نیست. 

ه؟  دلش بگت 
 

 نمییک

منو فروغ هم هرچقدر دور و ورش باشیم تو نمیشیم 

 !براش

 :نگایه به چراغ روشن اتاق انداخت و جواب داد

اومدم احوال پریس کنم و خوشآمد بگم.   _

هنوز باالست؟ کجاست؟  

 :عزیز خانم آیه کشید و با ناراحتی گفت

 .آره، دلم براش کبابه مادر _
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ه...روحیهاش حساسه  ...دختی

بهخدا رنگ به روش نمونده عیل جان!اما زشته 



 بیشتی از این باال بمونه! مردم

نن پشتمون. دلمم نمیاد به زور  ن هزار تا حرف مت 

. تو برو باهاشبیارمش پای ن ی   

ن   .حرف بزن...دل به دل عروست بده بیارش پایی 

عیل دستی به ریش نسبتا بلندش کشید و به ناچار 

 :جواب داد

م پیشش _  .چشم...مت 

ت بده مادر. برو عزیزم. برو بیارش که  _ برو خدا خت 

 .به مراسم برسیم

ن بود،  از کنار مادرش گذشت و در حایل که رسش پایی 

ا رفتبه سمت پله ه . 

 .حق با مادرش بود

لییل اینجا تنها بود... تنها فرد نسبتا آشنای جمع او 

 .بود که تنهایش گذاشته بود

 .به قول مادرش دختی بود و روحیهاش حساس
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 برایش تلخ بود...حق نداشت 
ن
امشب به اندازه کاق

ش کند  .برایش تلختی

 .پشت در اتاق مکث کرد

ن زیاد و یط کردن پلهها، موجب سوزش راه رف یی

 بخیههای پهلویش شده بود و

سید خونریزی کنند  .میتی

اهنش انداخت و وقتی ردی از  نگایه به سفیدی پت 

 خون ندید نفس راحتی 

 .کشید

دستی به پشت گردنش کشید و آرام چند تقه به در 

 .زد

طوالین نکشید که با صدای بفرمایید لییل، یااللهای  

ل شدگفت و داخ . 

سیع کرد بدون آن که به لییل نگاه کند به سمتش 

 .برود

با دیدن عیل، معذب روی تخت نشست و با 

 ناامیدی به چادری نگاه کرد که دور



تر از او روی تخت افتاده بود و زماین برای پوشیدنش 

 .نداشت
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آب دهانش را قورت داد و صاف روی تخت 

 .نشست

ن انداخت و سکوت  او هم م انند عیل، رسش را پایی 

 .کرد

ینیهای که دست نخورده  بت و شت  نگایه به لیوان رسر

ن بود انداخت و  روی مت 

 :گفت

 چرا نخوردی؟ _

 :لییل بدون آنکه نگاهش کند، پاسخ داد

 .میل نداشتم _

به ناچار مقاومتش را شکست و نگایه به صورت 

 .لییل انداخت

ه داشت اما رنگ با وجود آراییسر که به چهر 



 .پریدگیاش کامال پیدا بود
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یتن برداشت و سمت دیگر تخت نشست  .یک شت 

 را ی  هیچ کالیم 
یتن نیم نگایه به لییل انداخت و شت 

 .به سمتش گرفت

یتن داخل  نگایه به دست دراز شده عیل و شت 

 :دستش انداخت و گفت

ن  _ ی از گلوم پایی  ن هبه خدا چت  نمت  ! 

ی  بدون آنکه دستش را عقب بکشد با تحکم بیشتی

 :زمزمه کرد

 !بخور _

انگار محرمیتی که بینشان صورت گرفته بود هر دو و 

 البته به خصوص عیل را

 !راحتتی کرده بود که حاال مفرد با او سخن میگفت

یتن را از دست عیل گرفت و تیکه   لییل به ناچار شت 

 کوچیک از آن را به دهان



 .کشید
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خیالش که از بابت خوردن لییل راحت شد، نفس 

 :عمیقی کشید و گفت

 ...همیشه زمستون نمیمونه _

 !رسده، درست

 .اما بعدش بهار میاد

بهار هم رسدی زمستون و پاک میکنه و روی تک تک 

 اون رسمازدگیها

 !شکوفه میذاره

 :لییل تلخ خندید و آرام زمزمه کرد

ستون من دیگه پایاین نداره. از این به بعد هر زم _

 .فصل زمستونه

ه در نگاه عیل ادامه  سپس رسش را باال آورد و خت 

 :داد

 .بذر شکوفههای بهار منو، زمستون نابود کرده _
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عیل با همان آرامش ذایی که همیشه داشت، لبخند 

 مردانهای زد و در جوابش

 :گفت

زمستوین موندگار نیست! این طاقت ما  هیچ _

 آدماست که کمه و زمستون و

 .طوالین تصور میکنیم

 !وگرنه هر فصیل گذراست...حتی بهار

 :لییل نگاهش را از عیل برداشت و با درد زمزمه کرد

 حاال چر میشه؟ _

عیل که منظورش را به خوی  متوجه شده بود، رسش 

ن انداخت و جواب  را پایی 

 :داد

ی که تو زندگیمون از ای _ نجا که رفتیم، تنها تغیت 

 ایجاد میشه همخونه

 .بودنمونه



یتن نصفه را داخل بشقاب گذاشت و به  لییل شت 

 .سمت عیل چرخید
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 ...هزاران سوال داشت

هزاران کلمه که هر کدام ترس و نگرانیاش را فریاد 

دند ن  .مت 

ام را نداشتاما قدرت به زبان آوردن هیچکد . 

سید به زبان بیاورد و به نوغ، عیل خاموش را  میتی

 !نسبت به آنها بیدار کند

عیل متوجه تعلل لییل برای حرف زدن شده بود اما 

 .ترجیح داد سکوت کند

 .لییل ترسیده و نگران بود

فت   ن نمت  تریس که در دل لییل بود با حرف زدن از بی 

فت عیل  که اگر مت 

با او صحبت کندحارصن بود تا فردا  . 

سکوتش که ادامهدار شد، عیل از روی تخت 



 :برخاست و گفت

 .منم حوصله این نمایش و ندارم _
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ونن منتظرن یه عاتو از  اما همیه اون آدمایی که بت 

ن تا نقل  من بگت 

 .مجلسهای خالهزنکیشون جور بشه

رفهاشون هر چند برای من ذرهای اهمیت نداره اما ح

 دل مادرمو میشکنه و

 .من اینو نمیخوام

ه در چشمهای اشکآلود لییل  سپس مکتی کرد و خت 

 :ادامه داد

میدونم برات سخته تو جمیع بایسر که هیچ  _

 آشنایی کنارت نیست و از بابت

مندتم اما مراسمیه که گرفته  واقعا رسر

 !شده...نمیتونیم باشیم و نباشیم

 .حق با او بود



، درستحالش بد بود  ! 

 .اما حق نداشت عیل را مضحکه عام و خاص کند

به آرایم از روی تخت برخاست و خرامان خرامان به 

 .سمت عیل رفت

نگاهش را به صورت آرام عیل دوخت و صادقانه  

 :گفت
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من حالم خییل بده...هزار و یک دلیل دارم برای  _

 ...این حال بدم اما

کشید و با بغض ادامه دادنفس عمیقی   : 

اما یکیش خییل عذابم میده! اون ییک اینقدر درد  _

 دردامو
ی
 داره که باق

 .بیحس کرده

ن آورد تا  عیل اخیم کرد و با نگراین کیم رسش را پایی 

 صورت لییل را بهتی 

 .ببیند



سد که لییل اجازه نداد  .خواست بتر

 شمارو خراب کردم...شمارو انداختم تو  _
 

زندگ

الب بدبختیای خودم...انگارمنج  

 .تازه یر بردم که تصمیم بابام خییل خودخوایه بوده

ن حرفش پرید  .عیل بی 
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چرا خودتو عذاب میدی دختی خوب؟ این فکرا  _

 چیه؟ کیس منو مجبور به این

 کار کرده که االن تو بابتش عذابوجدان داری؟

د و ت ا جلوی گری  هاش را لییل لبهایش را بهم فرسر

د  .بگت 

 :سپس نگاهش را به عیل دوخت و گفت

کاش کیس مجبورتون کرده بود. کاش چاره ای جز  _

ن   قبول این ازدواج نداشتی 

 .تا االن دلم آرومتی بود

عیل قدیم جلوتر رفت و در حایل که دستهایش را 



 داخل جیب شلوارش فرو

 :برده بود، گفت

ا خدا عهد کردماون شب که چاقو خورده بودم، ب _ ! 

 :لییل با کنجکاوی نگاهش کرد و زیر لب پرسید

 چه...چه عهدی؟ _
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دوست نداشت نذرش را لییل بداند اما اگر نیم گفت 

 .دل لییل قرار نمیگرفت

 :مستقیم به لییل چشم دوخت و گفت

از خدا خواستم نجاتم بده تا...منم تو رو نجات  _

دم اگه منو به بچمبدم!نذر کر   

برگردونه، منم تا آقا محمود از زندان آزاد شه، 

 .مواظب بچهش باشم

 :کوتاه لبخند زد و ادامه داد

! نه دردرس من _  .پس تو نذر متن

این تصمییم بوده که خودم گرفتم و دلییل نداره 



 بابتش عذابوجدان داشته

 .بایسر 

د  .نتوانست جلوی لبخندش را بگت 

گفت بار سنگیتن از روی شانههایش دروغ نبود اگر می

 !برداشته شده بود

 !دلش همچنان درد داشت
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ی از نمک عذابوجدان روی زخم دلش  اما دیگر خت 

 !نبود

 .حاال تحمل این درد برایش آسانتی بود

ن که فهمیده بود او عیل را وارد منجالب این  همی 

 ازدواج نکرده برای نفس

 بودراحتاش ک
ن
اق . 

 :عیل که لبخند کوتاه لییل را دید، با لبخند ادامه داد

؟ _ ن  حاال اجازه هست بریم پایی 

لییل کوتاه نگاهش کرد و با باز و بسته کردن پلکهایش 



 .تایید کرد

ن که قدیم به سمت در برداشتند، لییل ایستاد و  همی 

 :صدایش زد

 !آقا عیل _
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ه عقب چرخیدایستاد و ب . 

 بله؟ _

 :لییل با دست اشارهای به چادر عقدش کرد و پرسید

 چادرمو یادم رفت! باید بپوشمش؟ _

 :عیل نگاه از چادر برداشت و جواب داد

نه دیگه نیازی نیست، نامحریم نمیاد داخل  _

 !مجلس

و چقدر این محرم بودن خودش، حس عجیت  

 ...داشت

*** 

ن آمدنشان از  پلهها، صدای جیغ و همزمان با پایی 



 دست و کلکشیدن مهمانان

 .بلند شد
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هر دو بدون آنکه توجهای کنند به سمت جایگاه 

 عروس و داماد رفتند و

 .نشستند

فروغ به سمت اسپیکرها رفت و صدای موزیکش را تا 

 آخرین حد زیاد کرد و

 به جشن داد
ی
 .اینگونه شور و شوق

به سمت عیل و لییل آمد و همانطور  سپس با لبخند 

 که دستهایشان را

 :میگرفت، با صدای بلند گفت

ن تنبال، عروس و دوماد به این بیحایل نوبره!  _ پاشی 

ن وسط ببینم ن بیایی   .پاشی 

لییل با چشمهایی گرد شده به عیل نگاه کرد و امیدوار 

 !بود که او مخالفتی کند



داد و  عیل به سختی به صورت جدیاش طرح لبخند 

 :گفت

 از گ تا حاال من اهل رقص بودم خواهر من؟ _

فروغ اخیم تصنیع کرد و بیتوجه به مقاومتشان  

 :گفت
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من این حرفا حالیم نیست خان داداش! ناسالمتی  _

 شب عروسیته ها! بعدشم

ن  من حاملهم! فشار عصت  برام خوب نیست. پاشی 

 .ببینم منو حرص ندین

دای جیغ و دست زدنها هم که اوج گرفت و نگاه ص

 منتظر مهمانان، هر دو را

 .وادار کرد که خالف خواستهشان بایستند

 ...عیل نگایه به لییل انداخت و لییل به او

هر دو کالفه از وضعیتی بودند که در به وقوع 

 .پیوستنش دخیل نبودند



لییل خودش را به عیل نزدیک کرد و جوری که فقط 

نود، گفتاو بش : 

 !من رقص بلد نیستم _

 .بلد بود

 !به خوی  هم بلد بود

اما کودکانه خواست بهانهای بیاورد تا شاید از زیر بار 

 !رقصیدن فرار کند
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 ...اما قطعا بیفایده بود

 کدام عرویس بود که شب عروسیاش نرقصد؟

 :عیل نگاهش کرد و آرام در جوابش گفت

ل نداره. فروغ دیگه...کوتاه نمیاداشکا _ . 

لییل نگایه به صورت مصمم فروغ انداخت و نفسش 

ون فوت کرد  .را به بت 

 چارهای جز اطاعت نداشتند
ً
 !ظاهرا

نان  ن فروغ که خیالش از بابت آنها راحت شد، دستی



 وسط هال رفت و با صدای

 :بلند گفت

 !به افتخار عروس و داماد _

و دستش را با فاصله دور   عیل نگایه به لییل انداخت

 کمرش نگه داشت و رو

 .به جلو هدایتش کرد
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همزمان با رسیدنشان به جایگاه رقص، فروغ به 

 سمت سیستم رفت و آهنگ

 .مورد نظرش را گذاشت

 امشب زده به رسم )

م  که دل تو رو بت 

 (دورت بگردم

بدنش تکاین  به اجبار بدون آنکه به عیل نگاه کند به

 داد و سیع کرد همراه با

 .ریتم آهنگ، حرکت کند



فروغ دورشان را خلوت کرد و اینگونه آنها را مرکز دید 

 .همه قرار داد

عیل رو به روی لییل، ی  حرکت ایستاده بود و برای 

 خایل نماندن عریضه، بدون

د ن  .آن که رسش را باال بیاورد دست مت 

 عشقت دلم و گرفت)

گرفتچشمات شبم و    

 میدونم چه انتخای  کردم
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 دورت بگردم

 از پیشت نرفته برمیگردم

 (دورت بگردم

فروغ در حایل که با احتیاط خودش را تکان میداد به 

 .سمتشان آمد

به هر کدام یک تراول به عنوان شاباش داد و گونه 

 .لییل را خواهرانه بوسید



ش حلقه کرد و سپس دستش را دور کمر باریک

 همانطور که آرام تکان

 .میخوردند او را با خودش به جلو برد

قبل از آن که لییل به خودش بیاید او را تقریبا در 

 .آغوش عیل پرتاب کرد

ن حرکتی نداشت، ناخواسته  عیل که توقع همچی 

 دستهایش را دور لییل حلقه

ی کند  .کرد تا از افتادنش جلوگت 

ماشاید کیس نفهمیده باشد ا ... 

ن آنها شده بود  .فروغ به خوی  متوجه فاصله گرفیی
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 فروغ، به خوی  یر برده بود که آنها 
ن ن بی  چشمان تت 

 حتی تماس چشیم هم

 !باهم ندارند

 !اما گمان میکرد که یخ هر دو هنوز آب نشده باشد

عیل بدون آنکه دستهایش را از دور کمر لییل باز کند، 



ن آورد ورسش  را پایی   

ده لییل دوخت ن  .چهره مبهوت و خجالتی

خواست رهایش کند اما جمعیتی که دورشان حلقه 

 .زدند و اجازه نداد

قصیدند  نگاهش را از خانمهایی که دورشان مت 

 .برداشت و به محرمش دوخت

لییل محرمش بود و چارهای جز آنکه نگاهش به او 

 .دوخته باشد، نداشت

حرکت نامحسوس و یکباره  لییل که هنوز مبهوت

 فروغ بود، آبدهانش را

قورت داد و معذب در آغوش عیل تکان خورد تا 

 شاید حلقه دستانش را از دور

 .کمر و شانهاش باز کند
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عیل که متوجه تکان خوردن لییل شده بود، به ناچار 

 رسش را به گوش او



 :چسباند و گفت

سم کیس پوشش خواهش میکنم بمو  _ ن!میتی

 درستی نداشته باشه و نگاهم

سم کیس به  ناخواسته بهش بیوفته.غت  از اون میتی

 پهلوم بخوره و خونریزی

 !زخمم رسوام کنه

 .سپس نگاهش را به چهره رسخ لییل دوخت

کیم حلقه دستانش را بازتر کرد تا لییل راحتتی بتواند 

 برقصد و او مجبور نباشد

وردپا به پایاش تکان بخ ! 

 .اما همچنان او را در آغوشش نگه داشت

د و نگاهش به کیس غت  از  سید لییل فاصله بگت 
میتی

 او برخورد کند و مرتکب

 .گناه شود

هرچند اکتی فامیلشان مقید به دین و حجاب کامل 

 بودند اما باز هم احتیاط بد

 !نبود
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ن  ه عیل چت  ی نمانده بود از لییل که زیر نگاههای خت 

 خجالت آب بشود، رسش را

ن انداخت و ترجیح داد جایی حوایل گردن او را  پایی 

 .نگاه کند

آهنگ که تمام شد هردو نفس راحتی کشیدند و 

 خواستند رسجایشان بروند اما

 :همه همزمانو یک صدا گفتند

 !داماد عروس و ببوس یاال...یاال...یاال _

گاه کردلییل با چشمهایی گرد به عیل ن . 

ن بوسه مانده بود تا بزم امشبشان را تکمیل   فقط همی 

 !کند

عیل که چشمهای رسخ و نگاه حرصیاش، تضاد 

 مسخرهای با لبخند روی لبش

 .داشت

برای خالص شدن از این وضعیت، مجددا دست 



 انداخت دور کمر لییل و او را به

 .خودش نزدیک کرد
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زد لییل آهسته لب : 

 ...آقا عیل _

عیل چشمهایش را باز و بسته کرد و نامحسوس و 

 :عصت  زمزمه کرد

 !ببخشید _

سپس قبل از آن که لییل واکنیسر نشان دهد، لبهایش 

 را روی پیشاین او

 .گذاشت و آرام و کوتاه بوسه زد

 .به ناگاه احساس کرد سطل آب یجن رویاش پاچیدند

پیشانیاش   نفساش حبس شد و جای لبهای عیل روی

 .گر گرفت

انگار وزنهای به پلکهایش آویزان کرده بودند که اجازه 

 .نمیداد چشم باز کند
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ی نسبت به لییل نداشت،  ن حال بهتی عیل که خود نت 

 بیتوجه به صدای جیغ و

تشویق حضار و فریاد) دوباره، دوباره( خواندنشان، 

 مچ دست رسد لییل را گرفت

همراه خود به سمت جایگاه بردو  . 

 ...نه خواب بود و نه کامال بیدار

ن اینها بود  .حایل گنگ،ما بی 

 ...حس داشت

 .گرمای دست عیل را دور مچاش احساس میکرد

 ...صداها را میشنید

نجوای معذرتخواهیهای عیل به راحتی به گوشش 

سید  .مت 

میفهمید که مچ دستش است  دستان تنومند عیل 

درت مقابله نداشتشده اما ق . 

 .میشنوید صدایش را اما توان پاسخگویی نداشت



انگار که آن بوسه کزایی تمام حواس پنجگانهاش را 

 .معطوف خود کرده بود
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عیل با نگراین نگایه به لییل، که همچنان مسکوت و 

 رس به زیر نشسته بود

 .انداخت

مزمه کردصورتش را کیم نزدیکتی برد و ز  : 

 لییل؟ _

 خورد بود و حاال این صدا 
ن
اعصابش به اندازه کاق

 زدن نامش، آن هم بدون

یتی شد بر روی انبار باروتش  !پسوند خانم! کت 

 :به تندی به سمت عیل چرخید و گفت

 !خییل زود خانوم بعد اسمم رو فراموش کردین _

ه ماند تزده به لییل خت   .حت 
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 .کامال درست میگفت

به چه حقی به خودش اجازه داده بود برایش لییل 

 شود؟

مگر بارها و بارها به او نگفته بود این محرمیت تنها 

 همخانهشان میکند؟

لییل حقیقت را به او یادآوری کرده بود، پس دلییل 

 نداشت از لحن تندش

 !ناراحت شود

دانهای پلکهایش را آرام باز و بسته کرد و با لبخند مر 

 :پاسخ داد

 .عذر میخوام لییل خانوم، حق با شماست _

سپس نگاه از لییل برداشت و به صفحه موبایلش 

 دوخت تا مکالمهشان ادامه

 .نداشته باشد

لییل که حتی یک درصد هم توقع مالیمت از عیل 

ه به  نداشت، همچنان خت 

 .نیمرخ مردانهاش بود



 چرا عصباین نشده بود؟
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 چرا مانند او تندی نکرده بود؟

 !حتی لحناش ذرهای بدی دلخوری نداشت

ن را به او  ین چت 
به نوغ که لییل گمان میکرد ی  اهمیتتی

 !تذکر داده است

 خب پرسخاله آمادهاین؟ _

هر دو نگاهشان را با تعجب به محدثهای دوختند که 

ن به دست، نزدیک  دوربی 

 .سفره عقد ایستاده بود

که متوجه منظورش نشده بود اخیم کرد و با    عیل

 :گیج  پرسید

؟ _  آماده برای چر

انگار که لحن آرام و بهدور از تندی عیل، عصبیتی اش  

 کرده بود، لبخند حرض

زد و در جواب سوال عیل، زودتر از محدثه پاسخ 



 :داد

ین شب زندگیمون _  !عکایس از به یاد ماندنیتی
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 .به سمت لییل چرخید

لبخند حرض و چشمهایی که انگار خط و نشان 

 میکشید برایش، نشان از حس

 .و حال درونیاش داشت

نمیدانست چرا از حرصخوردنهای لییل به خندهاش 

 !میانداخت

 !و این اصال دست خودش نبود

نگاه از چشمهای برزچن لییل برداشت و در جواب 

ام گفت  :دختی خالهاش با احتی

کایس نیازی نیستع _ . 

محدثه که توقع مخالفت پرسخالهاش را نداشت، 

 لبخندش را جمع کرد و

ن آورد  .دوربیناش را پایی 



از واقعیت خت  نداشت و این مخالفت عیل را پای 

 اینکه آنها فکر میکنند

 .کارش خوب نیست دانست
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شدیدا شیفته عکایس بود و دلش میخواست در 

لبومش، عکس عرویس همآ  

 .داشته باشد

ن دلیل مخالفت عیل زیادی کاماش را تلخ   به همی 

 .کرده بود

 :بغض کرده لبخندی زد و در جواب عیل گفت

باشه پرسخاله به هر حال حق دارین به من  _

ن   .تازهکار اعتماد نکنی 

منم ارصاری نداشتم که حتما عکایس کنم. واال خاله  

ام خاله  گفت و منم به احتی

 .قبول کردم

ک شد، با عذابوجدان  لییل که متوجه ناراحتی دختی



 رسش را به گوش عیل

 :نزدیک کرد و گفت

گناه داره بچهس... دلش میشکنه. از نظر من  _

 مشکیل نیست میتونه عکس

ه  .بگت 

عیل که به خاطر لییل مخالفت کرده بود، رسی تکان 

 داد و قبل از آنکه محدثه

 :برود، با مهرباین گفت
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 !خب ما آمادهایم _

 :با خوشحایل نگایه به آنها انداخت و گفت

م؟ _  واقعا؟ عکس بگت 

 :لییل لبخندی زد و با مهرباین جواب داد

 .آره عزیزم، راحت باش _

محدثه ذوقزده دوربیناش را باال گرفت و همانطور که 

 زاویه عکاسیاش را



 :تنظیم میکرد، گفت

ن  _ لطفاوایسی  . 

عیل و لییل بیهیچ کالیم ایستادند و منتظر نگاهش  

 .کردند
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 :محدثه نگایه به آنها انداخت و با لبخند گفت

علیآقا دست بندازین دور کمر لیلیجون. اون ییک  _

 دستتون و هم داخل جیب

ن  ن نگاه کنی   .شلوارتون بذارین و به دوربی 

گرد لییل، نگاهش کرد و سپس بیتوجه به چشمهای  

 :ادامه داد

 لییل جون شما هم ساعد دستتون و بذارین روی _

ن پرنسسها دنباله دامنتونو یکم  ی شونه آقاعیل و عی 

ین و با لبخند به  باال بگت 

ن   .پرسخاله نگاه کنی 

عیل زیر چشیم نگایه به لییل انداخت و نامحسوس 



 :زمزمه کرد

نه _ ن به مت   .دلسوزی بیجا به آدم رصن

ون فوت کرد  .نفسش را به بت 
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 .حرف حساب جوای  نداشت

برای محدثه دلش سوخته بود و حاال این دلسوزی 

 خودش و عیل را داخل

 .منجالب فرو برده بود

ن  _  .صبح شدا! زود باشی 

 !کاش میشد دلسوزی را پس گرفت

حمانه تمام گلوی  مثال االن دلش میخواست بت 

را چنگ بیاندازد تامحدثه   

 .عکایس را فراموش کند

 !اما حیف که نمیشد

 :عیل به سمت لییل چرخید و آرام گفت

 .کوتاه نمیاد _



لییل که کم مانده بود گریه کند، نگاه ناالین به عیل 

 :انداخت و لب زد
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 چرا امشب تموم نمیشه؟ _

 .حالش را درک میکرد

را داشتند تجربه میکردندهر دو شب سختی  . 

شت  که اگر هزار سال هم میگذشت طعم تلخاش را 

دند  .از یاد نمیت 

 .تموم میشه...فقط چند ساعت مونده _

 .لییل پلک بست تا اشک از چشمانش رسازیر نشود

 .مکتی کرد و بعد به سمت عیل چرخید

 ...تمام میشد

 ...سخت

 .اما تمام میشد

عیل نزدیک شدبه خودش جرعت داد و کیم به  . 

 راه فراری نداشت...داشت؟
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ون فرستاد و طبق گفته  نفسش را به شکل آه بت 

 محدثه، دستش را روی شانه

 .عیل گذاشت

عیل که تا آن لحظه رس به زیر ایستاده بود با 

 احساس جسم ظریقن روی

 .شانهاش برگشت و به لییل چشم دوخت

ن بودسخت ترین قسمت ماجر  ا همی  ... 

 !که عیل را نگاه کند و لبخند بزند

ه به او بود، به آرایم دستش را  عیل که همچنان خت 

 باال برد و دور کمر باریک

 .لییل حلقه کرد

 !لییل جون لبخند بزن _

با تذکر محدثه، به سختی نگاهش را به صورت جدی 

 عیل دوخت و به

 .لبهایش طرح لبخند بخشید
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ن  _ ن نگاه کنی   .عیل آقا به دوربی 

ن  طبق گفته محدثه نگاه از لییل برداشت و به دوربی 

 .دوخت

ن  طویل نکشید که محدثه با لبخند نگاهش را از دوربی 

 برداشت و با رضایت

 :گفت

 .عایل شد _

 :سپس ادامه داد

لییل جون حاال شما یکم جلوتر وایسا. عیل آقا  _

وشما هم پشت رسش وایسا   

ن  ...بعدم به هم نگاه کنی   .کمرشو بگت 

لییل به آرایم دستش را از روی شانه عیل برداشت و 

 :زیر لب با خودش غر زد

 !قرار نیست تموم بشه _
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 ...تمام نمیشد

نه تنها عکاسیشان! بلکه امشب قرار نبود به این 

 برایشان تمام شود
 

 ...سادگ

که محدثه با خنده پایاش را به   آنقدر تعلل کردند 

ن کوبید و گفت  :زمی 

ن دیگه! حداقل چندتا عکس خوشگل  _ زود باشی 

م ازتون  .بگت 

عیل برای فروکش کردن خشماش، مشتهایش را گره  

 کرد و آب دهانش را

 .بلعید

سپس به لییل نگاه کرد و بعد به آرایم پشت رسش 

 .ایستاد

رد، لییل که گرمای تن عیل را پشت رسش حس ک

 چشمهایش را با انزجار روی

د و در دلش نالید  :هم فرسر

 !تحمل کن لییل...تحمل کن _
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دستهای عیل که آرام و پیچکوار دور کمرش حلقه 

 شد نفس کشیدن را

 .لحظهای فراموش کرد

 .دلش میخواست فرار کند

 ...از خودش

ینش بود و در با طن مرد از عیل که در ظاهر محرمتی

 !غریب همسایهاش

از منجالی  که در آن به اجبار فرو رفته بود و هرچه 

د بیشتی در ن  دست و پا مت 

 ...آن غرق میشد

از جشن عرویس که عروس و دامادش حتی تحمل  

ین لمس یکدیگر  کوچکتی

 ...را نداشتند

 !اما نمیشد...نمیتوانست...نمیگذاشتند
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صورتت و یکم به عقب بچرخون. لییل جون  _

 جوری که صورت آقا عیل و

 .ببیتن 

 ...نه که نخواهد!میخواست

 .اما حوصله مقاومت نداشت

 جنگیده بود
ن
 .امشب به اندازه کاق

حتی جنگجوهای ماهر هم گایه خسته میشدند! چه 

 ...برسد به او

صورتش را به سمت راست چرخاند و نگاهش را به 

 چشمهای رسخ و خسته

دوخت عیل . 

 ...او هم بریده بود

 ...او هم ثانیه به ثانیه امشب را زجر کشیده بود

تمام طول امشب، حضور سمانه را حس کرده بود و 

 .این بیشتی عذابش میداد
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 اما چارهای جز تحمل و صبوری داشتند؟

 !به خدا که نداشتند

نمانده  فیلم اکران شده بود و رایه برای بازگشت

 .بود

ه به یکدیگر بود اما حواسشان هرگز  ...نگاهشان خت 

 !اینم عایل شد _

انگار با این حرف سند آزادیشان را امضا کرد که هر 

 دو بالفاصله از یکدیگر

 .جدا شدند

د که فروغ  محدثه خواست عکس سوم را هم بگت 

 .ناخواسته به فریادشان رسید

را پشت  با لبخند به سمت محدثه آمد و دستش 

 .کمرش گذاشت

محدثه جان بقیه عکس هارو بذار بعد از شام،  _

 .میخوایم سفره رو پهن کنیم
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ویی گونه فروغ را بوسید و به جمع 
محدثه با خورسر

 .مهمانان پیوست

بعد از رفتنش لییل نفس راحتی کشید و روی مبل 

 .نشست

 :فروغ به واکنشش خندید و گفت

تن اینقدر خسته شدی زنداداش؟ بگردم منیع _ . 

نگاهش را به عیل دوخت که همچنان ایستاده بود و 

ن نگاه  با اخم به زمی 

 .میکرد

 !زن داداش

همیه عروسها از زنداداش خطاب شدنشان حالشان 

 بد میشد یا او بود که

 فقط دلش میخواست باال بیاورد؟

یه به فروغ که از جوابدادن لییل ناامید شده بود، نگا

 :برادرش انداخت گفت
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داداش شما برین همون اتاق باال که بگم شام  _

 .بیارن براتون

 :عیل با اخم نگاهش کرد و پاسخ داد

 چرا اتاق باال؟ _

وا پس کجا؟ رس سفره عقد که نمیشه براتون  _

 سفره پهن کنم! قایط

باال که مهمونها هم که جاتون نمیشه! برین همون 

 .راحتتی شام بخورین

لییل که اینبار به شدت گرسنه بود ایستاد و رو به 

 :فروغ گفت

ن باال که با  _ فروغ جون پس لطفا ثنارو هم بفرستی 

 .ما شام بخوره

 .عیل زیر چشیم نگاهش کرد

نمیدانست چرا اما اینکه لییل زودتر از او به فکر غذا 

 خوردن فرزندش افتاده

ین کردبود، کامش را شت   . 
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 :فروغ با شیطنت خندید و گفت

ن  _ ن شام دو نفرهتونه ها! امشب و دوتایی باشی   .اولی 

 :لییل با تواضع خندید و صادقانه پاسخ داد

ما سه نفریم عزیزم. امشب و فردا شب  _

ن که بیاد با ما  نداره...لطفا صداش بزنی 

 .شام بخوره

ا دید به ناچار با لبخند شانهای فروغ که ارصار لییل ر 

 باال فرستاد و در جوابش

 :گفت

ن عزیزم. پس شما برید باال من  _ هر جور راحتی 

 .میارمش

 .ممنونم عزیزم _

فروغ که تنهایشان گذاشت لییل نگایه به عیل 

 :انداخت و گفت
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بریم باال؟ من از دیشب هیجر نخوردم...واقعا   _

مهگرسن ! 

عیل لبخند مردانهای زد و ی  هیچ کالیم دستش را به 

 نشانه بفرمایید جلو

 .گرفت

ن مانند او کوتاه لبخند زد و جلوتر از عیل رایه  لییل نت 

 .پلهها شد

ن که چند قدیم از جمع دور شدند، عیل  همی 

 .صدایش زد

 !لییل خانوم _

لییل همانطور که دستش را نردهها گرفته بود به 

و گفتعقب چرخید  : 

 بله؟ _
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احساس میکرد فارغ از مسائیل که بینشان بود، نیاز 



 است که از او برای

 .توجهاش به فرزندش تشکر کند

 :دستی به ریشاش کشید و آرام گفت

 .ممنونم _

بروهایش را به هم نزدیک  
َ
لییل که گیج شده بود، ا

 :کرد و جواب داد

؟ مگه کاری   _ کردم؟بابت چر  

اهن سفیدش کشید و همزمان با  عیل دستی به یقه پت 

 نوازش گردنش پاسخ

 :داد

م هست _  .بله، ممنونم که حواستون به دختی

ن انداخت و بعد از مکث کوتایه   لییل رسش را پایی 

 :گفت
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من ثنا رو دوست دارم...فارغ از هر نسبتی که  _

مبینمون ایجاد شده و تما  



 .ماجراهایی که داشتیم

 :عیل لبخندی زد و گفت

 .در هر صورت ممنونم _

 :لییل نگاهش را باال آورد و با لبخند جواب داد

نیازی به تشکر نیست. من حالم با ثنا خییل  _

ه  ...بهتی

عیل با تواضع لبخند زد و همانطور که از کنارش گذر 

 :میکرد آرام زمزمه کرد

 .خداروشکر _

*** 

ن قاشق از زرشکپلو با مرغ را ثنا را کن ارش نشاند و اولی 

 .دهانش گذاشت
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 :سپس با خنده گفت

 چطوره؟ _

ثنا همانطور که دو لتر مشغول خوردن بود، 



 چشمهایش را بست و با همان

 :دهان پر پاسخ داد

 !هووووم، عایل _

 .خندید و لپش را کشید

نشسته بود، عیل که آن سوی سفره کوچکشان 

 برای ثنا و بعد از
ن

 لیوان دوغ

آن لیوان نوشابهای برای لییل ریخت و جلویشان  

 .گذاشت

سپس نگاه کوتایه به لییل که همچنان با خنده 

 مشغول غذا دادن به ثنا بود

 :انداخت و آرام گفت

 .خودتون هم بخورین _
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ده گفتلییل نگایه به عیل انداخت و با خن : 

تقصت  این خانوم کوچوله! هرچر امروز حرص  _

ه  .خوردم و داره میشوره میت 



 هم یادم رفت
 

 .دیگه گرسنیک

کش انداخت و آرام زمزمه   عیل پدرانه نگایه به دختی

 :کرد

 .همدم باباشه _

 :لییل دستی به موهای ثنا کشید و مانند او زمزمه کرد

 !و از این به بعد لبخند من _

ای از اتمام جمله لییل نگذشته بود که هنوز ثانیه

 .چند تقه به در اتاق خورد

 :عیل لقمهاش را نجویده قورت داد و گفت
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 .بفرمایید _

عزیز خانم در حایل که لبخند عرییطن روی لبش بود 

 و گونههای رسخاش اوج

 .هیجانش را نشان میداد داخل آمد

نفرهشان انداخت و نگاه مهرباین به جمع سه 

 .قسمت باالیی سفره نشست



 :لییل لبخندی زد و رو به عزیزخانم پرسید

 شما شام خوردین؟ _

عزیزخانم در حایل که دستش را روی زانوی لییل 

 میگذاشت، با لبخند زمزمه

 :کرد

ن تو و فروغ نمیبینم مادر...اون اگه  _  بی 
ی
من فرق

 !چشم راستمه تو چشم چپم

دیدمت مهرت افتاد به دلم. االنم   به خدا که از وقتی 

 .که دیگه دختی خودم شدی

ن انداخت  .مکتی کرد و رسش را پایی 

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

352 

 :سپس آیه کشید و ادامه داد

خوشحال میشم که منو مادر خودت بدوین  _

م...دوست دارم که از این به  دختی

 مامان
 

 !بعد بهم بیک

 ...نمیدانست مادر چگونهاست



مادری را درک نمیکرد مهر  ... 

ی  برعکس بقیه تصوری از رابطه مادر و دختی

 .نداشت

اما احساس کرد از شنیدن جمله عزیز خانم دلش 

 .لرزید

احساس کرد از جنس همان جمالت مادر و 

یاست که تا به این سن فقط  دختی

 .تعریف زیباییشان را شنیده

دیگر نه اختیار اشکهایش را داشت و نه جملههایش 

 ...را

انگار کودگ پنج ساله شده بود که دلش لک زده بود 

 برای صدا زدن کیس که

 .مادر نام داشت
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یخت، دست عزیز خانم  در حایل که آشکارا اشک مت 

 را میان دستش گرفت و



 :لب زد

 !مامان _

عیل که گریه لییل متاثرش کرده بود، لیوان آی  برای 

صدالییل ریخت و بی  

 .جلویش گذاشت

د و با  عزیز خانم با گریه رس لییل را به سینه فرسر

 :صدایی بغضآلود جواب داد

 .جانم...دختی خوبم _

ن گفتگوی ساده را داشت  .تمام عمر حرست همی 

 !تمام عمر دلش میخواست صدا بزند: مادر

 !و کیس باشد که بگوید جانم
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را به دوش کشیده بود اما تمام عمر این حرست 

 هیچگاه به زبان نیاورده بود تا

 .خاطر پدرش مکدر نشود

با همان سن کماش میدانست به زبان آوردن این 



 حرست، موجب غصه خوردن

 .پدرش میشود

ن دلیل کالیم نمیگفت  ...به همی 

عزیز خانم در حالیکه موهای شنیون شده لییل را 

 نوازش میکرد، آب دماغش

د و رس لییل را از روی سینهاش بلند کردرا باال کشی . 

با گوشه چادرش آرام و با احتیاط زیر پلکهای لییل را 

 :پاک کرد و گفت

 با پرسم این آخرین اشکت باشه  _
 

الیه که تو زندگ

 .مادر

ده به عیل رس به زیر چشم  ن لییل آرام و خجالتی

 .دوخت
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آرزویی که عزیزخانم برای هیچ کدام به برآورده شدن 

 لییل کرده بود امیدی

 .نداشتند



ک قرار نیست گل و   غت  مشتی
 

میدانستند این زندگ

 .بلبل به اتمام برسد

 !حاال هر چقدر هم که هر دو یکدیگر را تحمل کنند

 .باز هم امری محال بود

عزیزخانم نگاه خوشحایل به جمع سه نفرهشان 

 انداخت و دستهایش را رو به

ن بلند کردآسما . 

 .خدایا به بزرگیت شکر...الحمدهللا _

 :سپس نگاهش را به عیل دوخت و ادامه داد

ن میذارم _  .دیگه االن راحت رسمو زمی 

 :عیل به رسعت پاسخ داد
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این چه حرفیه مادر؟ ان شاهللا سایهتون هزار  _

 .سال باالی رسمون باشه

گرفت و بیمقدمه توی   عزیزخانم دست هر دو را 

 .دست هم گذاشت



نگاهشان به هم گره خورد اما هر دو رسی    ع 

ن دوختند  .چشمهایشان را به زمی 

 !هنوز زود بود تا این تماسها برایشان عادی شود

 .هرچند قرار هم نبود که عادی شود

.ان شاهللا که  _ ن الیه که باهم رنگ خوشبختی ببینی 

 غم و غصههاتون بار و

و رخت خویسر به تن کنید بندیل ببنده . 

فشاری به دستهایشان وارد کرد و همانطور که بلند 

 :میشد با خوشحایل گفت

آخ که اینقدر خوشحالم! حتی توان اینو دارم که پا  _

 به پای جوونهای مجلس

 !برقصم و دمبل و دیمبو کنم

عیل که هنوز دست لییل را میان دستش گرفته بود، 

 لبخند تلجن به خوشحایل

رش زد و آرام زمزمه کردماد : 
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 !حاللم کن مادر _

زمزمهاش به گوش عزیزخانم نه! اما به گوش لییل 

 .رسید

تنها او بود که دلیل این حاللیت طلبیدن عیل را 

 .میدانست

 .نه تنها عیل! که او هم باید حاللیت میطلبید

 خیلیهارا تحت تاثت  قر 
 

کشان زندگ ار داده دروغ مشتی

 .بود

ن داشت  !و ای کاش جرعت حالیت خواسیی

آنقدر ذهن هر دو درگت  بود که متوجه گره محکم  ِِ
 .دستانشان نبودند

عزیزخانم نگاه دیگری به عروس و پرسش انداخت و  

 :گفت

 .پت  شدم پاک حواسمو از دست دادم _
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بالفاصله   هر دو با صدای عزیز خانم تکاین خوردند و 



 گره دستهایشان را باز

 .کردند

 .عیل تک رسفهای کرد و جرعهای نوشابه نوشید

سپس نگایه به مادرش که جلوی در ایستاده بود 

 :انداخت و گفت

 جانم مادر؟ چیشده؟ _

 :عزیز خانم خندید و پاسخ داد

ی نشده خوف  _ ن چرا هول میکتن جاِن مادر؟ چت 

 .برت نداره

ه در سپس چادرش را روی رسش   کرد و خت 
محکمتی

 :نگاه منتظرشان ادامه داد

ن  _ ن پایی   .اومدم بگم زودتر غذاتون و بخورین بیایی 
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نگایه پشت رسش و خلویی پلهها انداخت و بعد 

 :آرامتی ادامه داد

خودت میدوین عیل جان اکتی مهمونها از  _



 شهرستان اومدن. راهشون دوره

ن که بتونن بندههای خدا  ن پایی  . زودتر بیایی 

ن   .خداحافیطن کین

ن عزیزخانم، لییل به سمت ثنا چرخید  .بعد از رفیی

با دیدن بشقاب دست نخورده و لبهای برچیدهاش، 

 دست انداخت دور

 :شانههای کوچکش و با نگراین پرسید

 چرا کشتیهات غرق شده عروس کوچولو؟ _

ن انداخت و مانند لییل ب ا نگراین عیل قاشقاش را پایی 

 :پرسید

؟ چرا هیجر نخوردی؟ _  چیشده بابایی

ثنا نگاه بغضآلودی به آنها انداخت و کودکانه زمزمه  

 :کرد
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ن  _  !آخه همتون ناراحتی 

 گ گفته ما ناراحتیم خاله جون؟ _



 :ثنا نگایه به لییل انداخت و گفت

ابایی هم اول عزیزجون گریه کرد، بعدم شما! تازه ب _

 ناراحت شد، مگه نه

؟  بابایی

عیل نگاه کوتایه به لییل انداخت و سیع کرد در حد 

 فهم و درک کودکش، او

 .را آرام کند

ن بابا جان. بعضن  _ همه گری  هها از ناراحتی نیسیی

 وقتها آدما وقتی خوشحال

ن   !میشن گریه میکین

 :لییل در ادامه جمله عیل، با لبخند و آرامش گفت
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آره عزیزم بابا درست میگه. من و عزیزجون اصال  _

 .ناراحت نیستیم

 :ثنا کیم مکث کرد و بعد با کنجکاوی گفت

خب چرا خوشحال مییسر نمیخندی؟ خنده که  _



 !راحت تره

سپس دو طرف گونه لییل را به حالت لبخند نگه 

 :داشت و با خوشحایل گفت

ن چقدر قشنگ شدی _  !آها! ببی 

*** 

آخرین مهمانها هم که رفتند، لییل نفس راحتی کشید 

 .و روی مبل نشست

تقریبا یک ساعت بود که هر چند ثانیه یکبار مجبور 

 بود بایستد و با افرادی که

اولینبار بود که میبیند به گریم خداحافیطن کند و در 

 جواب آرزوی

 !خوشبختیشان لبخند بزند و تشکر کند
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هنوز ثانیهای نگذشته بود که عیل کنارش نشست و 

 ثنای خوابالود را روی پایش

 .نشاند



نگایه به مادرش و فروغ که جلوی در هال، آرام  

 گفتگو میکردند انداخت و با

 :احتیاط به لییل گفت

 ...آماده شید که خودمون هم بری _

ن  هنوز جملهاش را به پایان نرسانده بود که فروغ بی 

پرید و از همانجاحرفش   

 :بلند گفت

ثنا عمه پاشو خوشگلم. پاشو با عمه بیا میخوام   _

 !کیل قصه برات تعریف کنم

عیل با تعجب نگایه به خواهرش انداخت و با 

 :بیحوایس پرسید

کجا فروغ؟ دیر وقته ثنا هم خوابش میاد! فردا  _

 .میارمش پیشت اگه تنهایی 
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ن انداختفروغ لب   گزید و رسی پایی  . 

 چگونه به برادر گیجاش، شب زفاف را یادآور میشد؟



ی بگوید به سمت عیل آمد و دست  ن بدون آن که چت 

 .ثنا را میان دستش گرفت

پاشو قربونت برم. بیا با عمه... آقاجون و عمو  _

ن   مجتت  هم تو ماشی 

 !منتظرمونن

به  عیل که کامال گیج شده بود نگایه به فروغ و بعد 

 :ثنا انداخت و گفت

 .آقاجون هم با شما میاد مگه؟ مامان تنهاست _

لییل که درگ از رفتارهای فروغ نداشت، حدس زد که 

 
 

 شاید به خاطر خستیک

ند  .اوست که میخواهند ثنا را با خود بت 

ن دلیل ایستاد و با لبخند گفت  :به همی 
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بهخدا. ثنا هم که  فروغ جان من خسته نیستم _

 ماشاهللا خانویم برای

 .خودش...نمیخواد خودتو تو زحمت بندازی



فروغ که دیگر کم مانده بود از دست این زن و شوهر 

 رسش را به دیوار بکوبد،

ب  های به پیشانیاش زد و بدون آن که دست ثنا را  رصن

 رها کند و یا پاسجن به

به سوالهای آنها بدهد با عیل روبویس کرد و بعد 

 .سمت لییل آمد

گونهاش را خواهرانه بوسید و آرام در گوشش زمزمه  

 :کرد

ن باش داداشم مرد خشتن نیست.  _ سیا! مطمی  نتی

 اگرم خدای نکرده مشکیل

، کافیه به خودم 
 

داشتی و روت نشد به مامان بیک

! باشه؟  زنگ بزین

سپس بدون آن که منتظر جواب لییل بماند، 

اخداحافیطن کرد و همراه با ثن  

ون رفت  .بت 

لییل با تعجب به سمت عیل چرخید و سادهلوحانه 

 :پرسید



سم؟ _  از چر نباید بتی
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قبل از آن که عیل فرصت تحلیل جمله لییل را داشته 

 باشد، عزیزخانم داخل آمد

 .و در را پشت رسش بست

 .با لبخند به سمت آنها آمد

ن ثنا معذ بتی از قبل شده بود، لییل که بعد از رفیی

 قدیم به عزیز خانم نزدیک

 :شد و گفت

به خدا من اصال خسته نیستم مامان نیازی نبود  _

ن  .ثنا رو فروغ جان بت 

 :عزیزخانم با همان لپهای گلیاش خندید و گفت

 !امشب رست شلوغه مادر _

سپس قبل از آن که لییل جوای  بدهد دستش را  

 گرفت و با خودش به سمت

ل برددیگر ها . 
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لییل که درگ از این حرکات مشکوک عزیز خانم 

 نداشت، با ترس به عقب

 .چرخید و به عیل نگاه کرد

امید داشت که او شاید دلیل کارهایشان را بداند اما 

 در حقیقت عیل در این

ی بفهمد ن  بود که چت 
 !لحظه، بیحواستی از آین

 از عیل عزیز خانم که اطمینان پید
ن
ا کرد به اندازه کاق

 دور شدند، رو به روی

 .لییل ایستاد

لییل که دیگر آشکارا ترسیده بود، آب دهانش را 

 :قورت داد و آهسته لب زد

ی شده مامان؟ _ ن  چت 

عزیز خانم که همانند لییل از شنیدن کلمه مامان قند 

 در دلش آب میشد،

لبخندی زد و هر دو دست لییل را میان دستهای 



رانش گرفتلر  . 

 :فشاری به دستهای یخزده لییل وارد کرد و گفت
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م من االن به عنوان مادر شوهرت حرف  _ ن دختی ببی 

نم، تو دیگه االن ن  نمت 

...پس وظیفمه باهات حرف بزنم  .دختی متن

لییل که همچنان گیج و ترسیده به عزیز خانم نگاه 

 میکرد، لبهایش را به

کان داد و پرسیدسختی ت : 

از من خطایی رس زده که ناراحت شدین؟ به خدا  _

 من هیجر تو دلم

ن چقدر سختم بود نبود  نیست...خودتون میدونی 

 .پدرمو امشب تحمل کنم

ن حرفش پرید  .عزیز خانم با خنده بی 

! چه خطایی آخه مادر؟ _
 زبون به دهن بگت  دختی

نویم و چیکار کردی گِل نرگسم؟ غت  از این که با خا



 وقارت منو جلوی فامیل

 .رس بلند کردی

ن چشمهام ازت  خدا ازت راضن باشه مادر، من عی 

 .راضیم خیالت راحت

 :لییل ی  طاقت پرسید
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 !پس چیشده مادر جون؟ قلبم اومد تو دهنم _

 ....چرا عزیزم؟ امون بده مادر! میگم بهت _

ول برتون میداره! اونم تو و عیل امشب چرا اینقدر ه

نم ن  تا یه کلمه حرف مت 

 !فوری نگران میشه

ن چیشده مادرجون؟ _  میگی 

عزیز خانم با لبخند پلکهایش را باز و بسته کرد و 

دن  همزمان با فرسر

 :دستهای لییل، کوتاه و مخترص جواب داد

 !میخوام از شب زفاف بگم _



 .انگار که به گوشهایش شک داشته باشد

خندید و با لکنت زمزمه کردگیج و نماییسر  : 
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 !ز...ز...زفاف _

عزیز خانم که تصور میکرد لییل از شدت خجالت 

 است که دچار لکنت شده،

ی زد و با مهرباین گفت  :لبخند عمیقتی

خجالت نداره مادر. این راهیه که تموم خانومها  _

... رابطه زناشویی 
ن  یط میکین

درجانالزمه زندگیه ما . 

 !نقل تو و ییک دونفر نیست

 و گذروندن
 

 .همه خانوما این مرحله از زندگ

ده و تن یخزده لییل، چند  ن سپس بیتوجه به نگاه بهتی

به به پشت دستش زد  رصن

 :و آرامتی از قبل ادامه داد

خدا شاهده نمیخوام خاطرت و رنجیده کنم  _



 اما...عیل تجربه رابطه زناشویی و

 .داشته

چاه و بلدهقطعا راه و  ... 

 !به طوری میشه گفت پیچ و خم کار دستشه

س نداشته باش  .پس استی
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 .من همینجا هستم

هر وقت احساس کردی مشکیل داری کافیه صدام 

م.باشه؟  بزین دختی

واقعا عزیز خانم توقع داشت جسم بیجان 

 روب  هرویش، بگوید باشه؟

وت و تن لرزانش حال بد لییل را از نگاه مبه

 نمیفهمید؟

واقعا متوجه نمیشد که اگر دستهایش را رها کند 

 سقوط میکند؟

عزیز خانم که پاسجن از جانب لییل نشنید، لبخند 



 دیگری زد و با کیم شیطنت

 :گفت

م. هرچر خودتو سفت  _ از من به تو نصیحت دختی

س داشته ی و استی  بگت 

 !بایسر برات سخت تره

ت بسپارپس خودت و به دست مرد ... 

اون میدونه چطوری پیش بره که واسه دفعه اول 

 .اذیت نیسر 

دستی روی شانه لییل زد و بیتوجه به او، به سمت 

 .عیل آمد
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ن که مادرش جلو آمد، مانند لییل با نگراین  همی 

 :پرسید

 افتاده مادر؟ _
ی
 اتفاق

 ما _
ی
در جانوا! چتونه شما زن و شوهر؟ چه اتفاق . 

ن آورد و با لبخند ادامه داد  :سپس صدایش را پایی 



ا  _ ن باهاش حرف زدم مادر...گفتم مادر نداره این چت 

 رو بهش بگه طفل معصوم،

 !گ محرمتی از من؟ خالصه آمادهس عیل جان

عیل که کم مانده بود دو شاخ بر رسش ظاهر شود، با 

 :تعجب پرسید

 برای چر آمادهس؟ _

د و گفتعزیز خانم لب گزی : 
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جوری رفتار میکتن انگار بار اولته مادرجان! یعتن  _

؟ برای شب  چر برای چر

 !زفاف دیگه

عیل که تازه متوجه رفتارهای مشکوک مادرش و 

 فروغ شده بود، با خجالت

ن انداخت و آرام گفت  :رسش را پایی 

ن بهش مادر؟ _  چرا گفتی 

دادعزیزخانم با تعجب جواب  : 



چرا نباید میگفتم؟ دختی چشم و گوش بسته  _

 ی  مقدمه
 مردم و میخواستی

ی تو تخت؟  بت 

نگاه ناراحتی به لییل که همچنان رس جایش ایستاده 

 بود انداخت و برای آنکه

از دست مواخذههای مادرش خالص شود، کوتاه و 

 :آرام گفت

باشه مادر دستتون درد نکنه. اگه دیگه کاری با ما  _

رین بریم خونهندا . 
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 :عزیز خانم با تعجب جواب داد

؟ حجله رو همینجا فروغ براتون  _ خونه چر چر

 .بسته. برید تو اتاق فروغ

 :با چشمهایی گرد شده جواب داد

 اینجا؟ _

آره مادر! همینجا. منم تو هال میخوابم که خیالم  _



 .راحت باشه

ه میان موهایش کشید و  عیل کالفه و عصت  دستی ب

 :گفت

 ...دستتون درد نکنه اما _

قبل از آن که جملهاش را به اتمام برساند عزیز خانم 

ن حرفش  با اخم و ترسر بی 

 .پرید
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اما و اگر نداره عیل! کاری نکن دیگه تو روت نگاه  _

 نکنم! دختی طفل معصوم

منم ولش کنم کس و کاری نداره توقع نداشته باش ! 

 :سپس صدایش را پایینتی آورد و ادامه داد

تو بار اولت نیست. اما اون دختی دفعه اولشه!  _

 خدای نکرده شب اگه حالش بد

 شد گ و داره به دادش برسه؟

 ...اما _



اما نداره عیل! اما نداره پرسم! دست نوعروست و  _

 !بگت  و بت  تو اتاق

ما ظاهرت محکم شده از درون ذره ذره ذوب شوی ا

 باشد؟

 شده درد تا به استخوانت برسد اما لبت لبخند بزند؟

ن حایل داشت  .عیل همچی 

ی که  نمیدانست برای درد خودش بسوزد یا دختی

 .زیادی همدردش بود
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 .به ناچار با قدمهای آرایم از کنار مادرش گذشت

اییط که بیاطالع برایشان چیده بودند  را  رسر

 ...نمیتوانست تغیت  دهد اما

 !میشد محرِم نامحرماش را آرام کند

 .پشت رس لییل ایستاد

حتی حرف زدن هم برایش دشوار بود...اما ظاهرا 

 .چارهای جز گفتگو نداشت



 :نفس عمیقی کشید و آرام صدایش زد

 لییل خانوم؟ _

ون آورد  .صدای عیل انگار او را از قعر چاه تارییک بت 

کشید و پلکهایش را بست  نفس عمیقی  . 
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 عیل که توقع نداشت نگاهش کند! داشت؟

 :بدون آن که برگردد، آهسته و لرزان زمزمه کرد

 میشه بریم؟ _

 ...نمیشد

 !به وهللا که میخواست اما نمیشد

 !ارصار مادرش را نمیشد نادیده گرفت

لییل  و قسمت سخت ماجرا، توضیح تمام اینها برای

 .بود

 .پاسجن از جانب عیل نگرفت

بر حس مزخرف خجالتاش غلبه کرد و آهسته به 

 .سمتش چرخید
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نگاهش را به صورت رسخ عیل دوخت و مجددا 

 :زمزمه کرد

 میشه بریم؟ _

بدون آن که کلمهای به زبان بیاورد، دستی به پیشاین 

 .عرقکردهاش کشید

اعد کردن لییل برایش سخت بود؟چرا اینقدر متق  

بیحوصلهتی از آن بود که باز هم برای شنیدن صدای 

 .عیل صت  کند

 !دلش میخواست بخوابد

 !فقط و فقط بخوابد

بدون آن که به یاد بیاورد امشب شب عروسیاش 

 !بوده

ن کوبید و زیر لب غرید  :آرام و حرض پایاش را به زمی 

 !بریم دیگه! آقا عیل _

ن انداختلبهایش را ر  د و رسش را پایی  وی هم فرسر . 



 :دستی به ریشاش کشید و کوتاه گفت

 .متاسفانه امشب و باید بمونیم _
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تزده به عیل دوخت  .نگاهش را حت 

در تمام اعضای صورتش دنبال ردی از مزاح گشت 

 ...اما

 !عیل جدی بود

ده ن  !جدی و کیم خجالتی

خت و با گیج  زمزمه کردنگایه به اطرافش اندا : 

ن که هفت  _ ...نکنه شما هم از اونایی هستی 
یعتن

 شبانه روز جشن عرویس

ن؟  میگت 

 .به عقب چرخید تا از نبود مادرش اطمینان پیدا کند

خانه رسگرم کار دید، به  ن وقتی که او را داخل آشتر

ه در  سمت لییل برگشت و خت 

 :چشمهای گرد شدهاش، گفت



اما... مامان به خیال خودش جشن که تموم شده  _

 !اینجا برامون تدارک چیده

 .با گیج  رسش را تکان داد
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 چرا مغزش نمیخواست معتن این تدارک را درک کند؟

چرا دنبال دلییل به غت  از آن شب حال بهم زن زفاف 

 میگشت؟

 :با امیدواری زمزمه کرد

؟ از این جشنهای پاگش _ ا و اینا؟تدارک چر  

خب...خب اشکال نداره! بریم خونه!فردا باز 

 میاییم...نه؟ اصال قول میدم صبح

 .زود پاشم بیام

ه! منم...منم راحتتی  اصال...اصال اونجوری هم بهتی

 .آماده میشم

 !آخه نمیشه که بمونم

 !من که اینجا لباس ندارم



 مگه نه آقا عیل؟

ا خودش هم نمیدانست دقیقا چه گفته بود، اما ب

 تمام وجود داشت به در و دیوار

خودش را میکوبید تا عیل کلمه شب زفاف را به زبان 

 !نیاورد
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ن انداخت  نگاهش را پایی 
 

مندگ  .عیل با رسر

ک را درک میکرد  .حال دختی

م و البته ترساش شده بود و حالش بهم  متوجه رسر

 میخورد که نقیسر در بهم

ه نداردزدن این شوی مسخر  . 

ن انداخته عیل، به اوج  لییل که از سکوت و رس پایی 

 خود یر برده بود،
 بدبختی

 :تلخ لبخند زد و بغضآلود زمزمه کرد

ن روی قولتون  _ ...حتی شب اول هم نتونستی  حتی

! من چه خوشبینانه ن  بمونی 



 !فکر میکردم دو سه سال کنار شما در امنیتم

 .نگاهش را با اخم به لییل گریان دوخت

 او چه فکری با خودش کرده بود؟

ت و عصبانیت فریاد  در حایل که کم مانده بود از حت 

 بزند، با صدایی که به

ن نگهاش داشته بود، گفت  :سختی پایی 
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 من زیر کدوم قولم زدم؟ _

خجالت معنایی نداشت وقتی قرار بود همان شب 

 اول جسمش را هم تقدیم

کند  همرس صوریاش ! 

 :پوزخندی زد و زمزمه کرد

 به عیل قسم خوردین! غت  از اینه؟ _

 :عیل با عصبانیت پلکهایش را باز و بسته کرد و غرید

 مگه استغفرهللا زیر قسمم زدم دختی محمود؟ _

 .نگاهش را با بغض به عیل دوخت



لعنت به او که نمیتوانست در مقابل عصبانیت عیل 

 !محکم بماند

 که تا چند لعنت به او که، 
 

انیک نمیدانست برای دختی

 ساعت دیگر نابود میشد

یزد و یا خشم عیل  !اشک مت 
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 :لبهایش لرزانش را به سختی تکان داد و با بغض نالید

 .نه...زیر قولتون نزدین _

ن جز  این...این من احمقم که فکر میکردم، تمکی 

 !ازدواجمون نیست

ا هم حق دارینبه هر حال.... شم ... 

گ...گ میاد یه دختی بیپناه و برای رضای 

 !خدا...محرم خودش کنه

 ....من...من خییل بچگونه

قبل از آن که جملهاش را به پایان برساند، عیل 

ن و بیطاقت، به او  غمگی 



 .نزدیک شد و دستش را روی دهان لییل گذاشت

بدون آن که دستش را از روی دهان لییل بردارد، 

ه دررسش  ن آورد و خت  را پایی   

 :نگاه اشکآلود لییل با ناراحتی زمزمه کرد

تو چه فکری راجع به من کردی؟ اینا چیه داری  _

ن آدم ؟ منو همچی 
 

 مییک

سست عنرصی شناختی و با این وجود بهم بله 

 دادی؟

ن دیدگایه بهم داشتی و االن کناریم؟  همچی 
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م؟کجای راه و کج رفت  

 گ چپ نگاهت کردم؟

 چندبار تکرار کردم که این ازدواج فقط کالمیه؟

واضح به گوشت زدم که فقط  چند بار واضح و غت 

 همخونه میمونیم؟

پلک بست و دستش را به آرایم از روی دهان لییل 



 .برداشت

 :قدیم عقب رفت و با ناراحتی ادامه داد

ار نه فقط امشب، بلکه کل شبهایی که کنار متن قر  _

 که فکر
ی
 نیست به اتفاق

میکتن ختم بشه.دختی محمودی...دختی محمود هم 

 !میموین 

من اگه بعد از سمانه، زن میخواستم...تا االن گرفت 

 !بودم

در لفافه گفته بود...اما لییل به خوی  متوجه 

 .منظورش شده بود

 !عیل گفته بود دختی محمود میماند

؟ ی از این بهتی ن  این یعتن تمکیتن در کار نبود و چه چت 

با ناراحتی نگاهش را از لییل برداشت و پشت به او 

 .ایستاد
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 ...دلش گرفته بود



نمیدانست در واقع بیشتی از خودش ناراحت بود که 

 نتوانسته حس امنیت را در

حمانه بر او وجود لییل بیاندازد و یا از لییل که بت  

 تاخته بود؟

ن که کیم خیالش راحت شد، تازه یر به عمق  همی 

 !فاجعه برد

حمانه عیل را قضاوت کرده بود  !چه بت 

با پشیماین نگایه به قامتاش که همچنان پشت به او 

 ایستاده بود، چشم

 .دوخت

د و  س زیر دندان فرسر نوک انگشت سبابهاش را با استی

 .قدیم جلوتر رفت

ن که خوا ست عیل را صدا بزند، عزیز خانم همی 

 که
 

 همراه با سیتن استیل بزرگ

داخلش دو عدد تخممرغ و قرآن بود به سمتشان 

 .آمد

 :با لبخند جلویشان ایستاد و گفت
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ن دور رستون بگردم _  .بیایی 

عیل بدون آنکه منتظر لییل باشد آرام و بیکالم به 

 سمت اتاق زمان مجردی

 .فروغ رفت

 .حرفهایش را به لییل زده بود

...دست او نبود  !اینکه باورش کند یا خت 

لییل که نگاه منتظر عزیزخانم را روی خودش دید، 

 لبخند کوتایه زد و پشترس

 .عیل قدم برداشت

سید  !دست خودش نبود، هنوز هم میتی

اما در کنار ترساش، حس اطمینان عجیت  هم نسبت 

دبه عیل پیدا کرده بو  . 

جلوی در بسته اتاق هر دو ایستادند و به عقب 

 .چرخیدند

عزیز خانم که چند قدیم از آنها دور بود، با لبخند 



 جلو آمد و سیتن را جلوی

 .پای عیل و لییل گذاشت
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تخم مرغ ها را کنار هم گذاشت و قرآن را برداشت و 

 .بوسید

، اول _ ن   مادر، دست لییل و بگت  از زیر قرآن رد شی 

 که انشاهللا خدا حافظ

 .زندگیتون باشه

ن که  بعدشم با پای راستتون از روی تخممرغها رد شی 

 .رفع بال شه

 .لییل زیر چشیم نگایه به عیل انداخت

ان  ن بروهای گره خوردهاش، مت 
َ
صورت رسخ و ا

 ناراحتیاش را به خوی  نشان

 .میداد

 !و البته که حق هم داشت ناراحت شود

وقتی که دید عیل حرکتی نمیکند، نگاه کوتایه به 



 عزیزخانم انداخت و خودش

پیشقدم شد تا هم زودتر این مراسمات مسخره تمام 

 شود، و هم به نوغ

 .اعتمادش به عیل را نشان دهد

 ...ترسیده بود

 !زیادی هم ترسیده بود

ن ترس زیادیاش موجب شده بود که هر چه به  و همی 

 زبانش آمده بود را

 .بگوید
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خودش هم کامال قبول داشت که تند رفته است 

 ...اما

 !نمیدانست گندی که زدهاست را چگونه پاک کند

 .مستاصل قدیم به او نزدیک شد و کنارش ایستاد

حتی حاال که تقریبا شانه به شانهاش ایستاده بود هم 

 .نگاهش نمیکرد



ده، دستهای نفس عمیقی کشید و آرام و خجا ن لتی

 ظریف و یخزدهاش را میان

 .انگشتهای گرم عیل جا داد

نمیدانست چرا اما دلش میخواست به نوغ نشان 

 .دهد که به او اعتماد دارد

 ...که شاید نشان ندهد

 ...که شاید زبانش تندی کند

اما او در نبود پدرش، او تنها فرد مورد اعتمادش 

 .است

و برداشت و به دستهای  عیل به آرایم نگاه از رو به ر 

 .گره خوردهشان دوخت

ناخواسته لبخند کوتاه و مردانهای روی لبانش 

 .نشست
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 .فهمیدن لییل اصال کار سختی نبود

تمام حرکات ریز و درشتاش به قدری ساده و بیآالیش 



 بودند که اصال نیازی

 .نبود برای فهمیدن منظورش فکر کرد

ن دست او، خواسته بود اعتمادش را لییل با گ رفیی

 ...نشان دهد و خب

 !عیل هم به خوی  یر به منظورش برده بود

فشار کوتایه به انگشتان لییل وارد کرد و همراهش از 

 زیر قرآن و بعد از آن، از

 .روی تخم مرغها رد شد

 مبارکتون باشه مادر. لییل جان؟ _

به عقب با صدای عزیز خانم دست عیل را رها کرد و 

 :چرخید

 جانم؟ _

عزیز خانم پلکهایش را باز و بسته کرد و بعد با لبخند  

 :گفت

من همینجام مادر...تو هال میخوابم. کاری، یا  _

 خدای نکرده مشکیل داشتی 

م کن. باشه عزیزم؟  خت 
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ظاهرا عزیز خانم تا او را از خجالت ذوب نمیکرد، 

 .دست بر نمیداشت

زیر چشیم نگایه به چهره جدی عیل انداخت و بعد 

 در جواب عزیز خانم، کوتاه

 :و آرام زمزمه کرد

 .چشم _

عزیز خانم با اشتیاق خندید و هیجانزده تر از قبل 

 :ادامه داد

ا  _ ن م. نگران لباس و اینجور چت  چشمت ی  بال دختی

 هم نباش ، فروغ فکر

 ...همهجارو کرده

ی ک ن  چت 
ً
م و کرسی بود بهم بگواگه بازم احیانا . 

 .خب دیگه شب بخت  

گفت و بیآن که صت  کند، همراه با سیتن به 

خانه رفت ن  .آشتر



 .عیل نگاه کوتایه به صورت گلگون لییل انداخت
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ی که داشت،  ن برعکس ظاهر محکم و زبان نسبتا تت 

 بیش از حد خجالتی بود و

یده بودعیل به خوی  این نکته را فهم . 

ن   ه در را پایی  نگاه از نیمرخ لییل برداشت و دستگت 

 .کشید

ن شده  ن که در باز شد، با تعجب به اتاق تزیی  همی 

 .چشم دوخت

تخت دو نفرهای که روتختی سفیدش،رسارس از 

 برگگل رسخ پوشانده شده بود،

ه اتاق، عجیب چشمنوازی  در میان دکور تقریبا تت 

 .میکرد

ختنگاهش را به اطراف دو  . 

اتاق به معنای واقیع مملو از بادکنکهای قرمز و 

 .سفید بود



 فروغ یک شبه چطور به تمام این کارها رسیده بود؟

 .دستی به ریشاش کشید و کیم عقب ایستاد

 _:سپس دستش را کیم دراز کرد و رو به لییل گفت

 .بفرمایید
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 .نگایه به صورت آرام عیل انداخت

ای اولینبار غبطه خورد که چرا آرامش عیل را بر 

 ندارد؟

 چرا نمیتواند مانند او عادی رفتار کند؟

چرا برعکس عیل تمام بدنش میلرزید و زانوهایش 

 سست شده بود؟

 چرا نمیتوانست خوددار باشد؟

عیل که متوجه تعلل لییل شد، مستقیم نگاهش کرد 

 :و لب زد

 دیگه چه تضمیتن بدم؟ _

 به عیل دوخت نگاهش را با 
 

مندگ رسر . 
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ن چند ثانیه پیش خواسته بود به عیل نشان دهد   همی 

 که به او اعتماد دارد اما باز

 .هم دست و دلش لرزیده بود

 !به خدا که این ترس، دست خودش نبود

 ...سخت بود

 !نه که به عیل اعتماد نداشته باشد!داشت

 ...اما

که طعم متاهیل را چشیده و به غریزههای مردی  

 چند سایل محروم بوده، اعتماد

 !نداشت

سید از برانگیخته شدن حسهایی که برایش جز 
میتی

، سودی نخواهند  پشیماین

 .داشت

ی   چشمپویسر از تمام این نگرانیها آن هم برای دختی

 که تا به این سن،



هیچگونه ارتبایط با جنس مخالف نداشته، طبییع 

 !بود که سخت باشد

ایط اوآ ی به رسر ن هم دختی ! 

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

393 

عیل که متوجه شد لییل نمیخواهد حرف بزند قدیم 

 عقب رفت و بیتوجه به

 .او روی تخت نشست

 .حرفهایش را گفته بود

 .حاال دیگر نوبت لییل بود که با خودش کنار بیاید

البته که احساس میکرد اگر بیشتی از این به لییل 

موجب سوارصار کند   

 .برداشتاش میشود

 دلیل ی  توجه به او روی تخت نشست و 
ن به همی 

 بیهدف مشغول نگاه کردن

 .به صفحه موبایلش شد

با دیدن عیل که کامال خونرسد نشسته بود، کیم از 



ساش کاسته  شدت استی

 .شد

ن دامن بلند  نفس عمیقی کشید و همزمان با باال گرفیی

 لباسش، آهسته پا به اتاق

 .گذاشت

لفریب|هاله نژاد صاحت  د  

394 

 .جلوی در مکتی کرد

نگاهش را آهسته به عیل انداخت و وقتی همچنان او 

 را بیتوجه نسبت به

خودش دید، با نارضایتی در اتاق را بست و به آن 

 .تکیه داد

 گزگز میکرد و تحمل ایستادن با  
 

پاهایش از خستیک

 کفشهای پاشنه بلند،

 .برایاش زیادی سخت شده بود

هش را دور تا دور اتاق چرخاندنگا . 

به جز تخت دو نفرهای که برایش دهن کج  میکرد، 



ن نبود  .جایی برای نشسیی

نامحسوس کیم دامنش را باالتر کشید و به پاهایش 

 .نگاه کرد

هیچگاه از این مدل کفشها استفاده نمیکرد و به 

 نوغ به پوشیدنشان عادت

 .نداشت

ن موجب شده بود که هر دو پا یاش شدیدا و همی 

 .رسخ و متورم شوند
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به ناچار دو دیل را کنار گذاشت و آرام و با احتیاط به 

 .سمت تخت رفت

عیل که زیر چشیم حواسش به حرکات لییل بود، 

 متوجه شد که برای قدم

ند ن ن کیم لنگ مت   .برداشیی

ن که لییل با فاصله کنارش روی تخت نشست،  همی 

نگاهش کرد وبه آرایم   



 :پرسید

 پا دردین؟ _

لییل که بدون آن که به عیل نگاه کند، در حایل که 

 چهرهاش از درد توی هم

 :رفته بود، آرام و مخترص لب زد

 !کفشهام پوستمو کند _

 :عیل با تعجب جواب داد

 !چرا؟ خب درشون بیارین _
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گفتعاقل اندر سفیه به عیل نگاه کرد و   : 

 !دوست دارم در بیارم! اما نمیتونم _

 چرا؟ _

لییل دامنش را تا باالی قوزک پاهایش باال کشید و  

 :گفت

 !به این دلیل _

عیل نگاه سوالیاش را از نیم رخ لییل برداشت و به 



 .پاهایش دوخت

با دیدن تورم و قرمزی انگشتهایش با نگراین ایستاد و  

 :گفت

! چیکار کردی با پا _ ن هات؟یا حسی   

ون اتاق برود، آرام  سید صدایشان به بت 
لییل که میتی

 :و ترسیده گفت
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هیس توروخدا! االن عزیزجون خیال میکنه چه  _

ه  !خت 

 .لییل دستش امانت بود

ن امانت بودنش موجب شده بود زیاد از حد  و همی 

 .نگرانش شود

 :بدون آنکه متوجه جمالتش باشد، گفت

مت درمونگاه. شاید نیاز به پ _ اشو لییل، پاشو بت 

 .پانسمان داشته باشه

لییل که اصال توقع این حجم از نگراین عیل را 



 نداشت، مستقیم نگاهش کرد و

 :ناخواسته با لبخند گفت

سوین  _ ی نشده که! بدتر منو میتی ن آروم باش. چت 

ه  !فکر میکنم چه خت 

اهش میکرد نگاه نگرانش را به لییل که با لبخند نگ

 انداخت و ثانیهای بعد

 .جلوی پاهایش نشست
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مچ پای راست لییل را به آرایم گرفت و بیتوجه به 

 سنگیتن نگاهش ، کفشش

 .را با احتیاط از پایاش در آورد

حرکت یکباره عیل به حدی شوکهاش کرده بود که 

 حتی نمیتوانست نگاهش

 .را از او بردارد

تزده لییل عیل  بدون آنکه توجهای به صورت حت 

 داشته باشد با حوصله پاهای



قرمز و ورمکردهاش را از داخل کفشهای پاشنه بلند 

ن   خارج کرد و روی زمی 

 .گذاشت

سپس بدون آن که به لییل نگاه کند، رایه حمام 

 .داخل اتاق شد

 .نگایه به محیط کوچک حمام انداخت

 که  
 

گوشه حمام با دیدن تشت کوچک قرمز رنیک

 بود، به سمتش رفت و آن را

 .تا نیمه از آب پر کرد
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سنگیتن تشت موجب درد پهلویش شده بود اما 

 بدون آنکه دردش را بروز دهد،

ون رفت  .بت 

لییل که همچنان به جای خایل عیل چشم دوخته 

ن دوبارهاش، آن  بود، با نشسیی

ب پرسیدهم همراه با تشت آب، با تعج : 



 چیکار میکنید؟ _

عیل بدون آنکه به پرسش لییل پاسخ دهد، تشت را 

 جلوی پاهایش گذاشت و با

 :آرامش گفت

من از اینکه یه دقیقه مفرد باشم و دقیقه بعد  _

 .جمع خوشم نمیاد

بروهایش را باال فرستاد و با بیحوایس گفت
َ
 :لییل ا

 منظورت چیه؟ _

ال آوردعیل کوتاه لبخند زد و رسش را با . 
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 :نگایه به صورت لییل انداخت و جواب داد

 !منظورم دقیقا همینه _

 .نگاه گیج لییل وادارش کرد بیشتی توضیح دهد

همانطور که پاهایش را به آرایم داخل تشت آب 

 :میگذاشت، عادی گفت

من ترجیح میدم یا مفرد خطاب بشم، و یا کامال  _



 .جمع

دون آن که منتظر جواب لییل باشد، به گفت و ب

 .آرایم ایستاد

 جایی برای 
نگایه به اطراف انداخت و وقتی

احت پیدا نکرد به ناچار سمت  استی

 .دیگر تخت نشست و به تاج آن تکیه داد

چشمهایش را بست و با درد دستش را روی پهلویش  

 .گذاشت
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ن که دستش به پهلو  یش برخورد کرد متوجه اما همی 

 .خییس کف دستش شد

با تعجب چشمهایش را باز کرد و به لباسش چشم 

 .دوخت

 .سنگیتن تشت آب کار خودش را کرده بود

 !لعنتی  _

لییل که همنچان در خیال خودش غرق بود، با 



 صدای ناراحت عیل به عقب

 :چرخید و گفت

 چیشد؟ _

 قبل از آن که عیل فرصت کند جواب بدهد، نگاهش

 
 

 به لکه قرمز نسبتا بزرگ

اهنش بود افتاد  .که روی پت 

با ترس ایستاد و بیتوجه به درد پاهایش و خیس 

 بودنشان به سمتی که عیل

 .نشسته بود رفت

 :عیل دستهایش را باال برد و گفت
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ی نیست. برو پاهاتو بذار توی آب که  _ ن س چت 
نتی

 .ورمش کمتی شه

حایل که اشک در چشمانش حلقه کرده بود، لییل در 

 با حالتی کالفه و البته

 :نگران زمزمه کرد



ورم پاهام بخوره تو رسم! چرا تشت آب و بلند   _

 کردی؟ خوب شد حاال؟ االن

همه میفهمن چاقو خوردی! اگه بخیههاش باز شده 

؟ اگه عزیزجون  ...باشه چر

عیل که سوزش بیامان بخیههایش بیحوصلهاش کرده 

ن حرفب ود، به آرایم بی   

 :لییل پرید و بیتوجه به مواخذههایش گفت

اهنمو در بیارم _  !میخوام پت 

لییل که نطقش کور شده بود، با تعجب نگاهش کرد 

 و بدون آنکه پاسخ دهد

 .پشت به عیل ایستاد

نگایه به لییل انداخت و آرام کتاش را از روی 

 .شانههایش برداشت
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اهنش را باز کرد  .سپس یک به یک دکمههای پت 

 که لکه قرمز رویش دهن کج  
 

اهن سفید رنیک پت 



 میکرد را روی تخت

انداخت و آرام ایستاد تا بهتی اوضاع بخیههایش را 

 .برریس کند

حضور عیل را پشت رسش احساس میکرد و 

 سکوتاش موجب ترساش

 .میشد

مزمه کردکیم صورتش را به نیم رخ چرخاند و آرام ز  : 

 چیشد؟ _

عیل که در حال باز کردن پانسمان بود، با چهرهای  

 که از درد در هم رفته بود

 :پاسخ داد

 .هنوز نمیدونم، دارم پانسمان و باز میکنم _
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 .لییل دست به سینه منتظر ایستاد

 .نگران بود

 ...زیاد هم نگران بود



سید اوضاع بخیههای عیل خوب نباشد و  میتی

 نصفهشت  جلوی عزیزخانم رسوا

 .شوند

حق داشت از از دست دادن مادر تازه به 

سد! حق نداشت؟  دستآوردهاش بتی

بیشک اگر عزیزخانم رازهای بینشان را میفهمید، 

 .دیگر مادرش نمیماند

سید  .و لییل از این میتی

ترس و نگراین آنقدر بهش فشار آورد که نتوانست 

اندهمانطور ثابت بم . 

اهن عیل، به عقب چرخید و با   ن پت 
بیتوجه به نداشیی

 گفت
 

 :کالفیک
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 چیشد خب؟ _

 :عیل با تعجب نگاهش کرد و معذب گفت

؟ _  چرا برگشتی



لییل که در آن لحظه لخت بودن باال تنه عیل برایش 

 اهمیتی نداشت، به

 :سمتش آمد و حرض گفت

دنمو لحاظ کن لطفادر این لحظه محرم بو  _ ! 

سپس جلوی پای عیل خم شد و با دقت مشغول باز  

 کردن آن پانسمان کذایی 

 .شد

 .معذب شده بود

 .لییل محرمش بود، درست

 ...اما
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اصال حالش را درک نمیکرد! غت  از سمانهای که 

 همرسش بود حتی عزیزخانم

 .هم بدنش را ندیده بود

ن موجب میشد که نخواهد لییل هم ببیند و همی  ! 

حرکت انگشتهای رسد لییل روی شکم داغش 



 .عصبیاش کرده بود

 :چشمهایش را بست و گفت

 !خودم بازش میکنم _

لییل که دیگر کارش تموم شده بود، پانسمان را از 

 روی بخیهها برداشت و

 :همزمان که آن را برریس میکرد گفت

ندارن، فکر   تموم شد، خداروشکر بخیهها مشکیل _

 کنم چون بهشون فشار

 .آوردی ازشون خون اومده

در حایل که خیالش راحت شده بود کمر راست کرد و 

 :ادامه داد
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اینجا که نمیشه وسایل پانسمان بیاریم، عزیزجون  _

 .میفهمه

عیل نگاه عصبیاش را از لییل برداشت و روی تخت 

 .نشست



میان موهایش کشید و کوتاه گفتکالفه دستی به  : 

 .پانسمان نمیکنم _

لییل که توجهای به حالتهای عصت  عیل نداشت در 

 جوابش شانههایش را باال

اهنش را از روی تخت برداشت  .فرستاد و پت 

 :عیل با تعجب نگاهش کرد و پرسید

؟ _  چیکار میکتن

لییل همانطور که آرام به سمت حمام داخل اتاق 

فت با خونرس  دی جوابمت   

 :داد
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م بشورمش که تا فردا خشک بشه _  .میت 

 .نمیخواد خودم میشورم _

 :خسته و کالفه به سمت عیل چرخید و گفت

 میشه یکه به دو نکنیم باهم؟ _

ه نگاهش کرد  .عیل خت 



نگاه خسته و لحن التمایس لییل وادارش کرد که کوتاه 

 :جواب دهد

 !میشه _

نگاهش را از عیل برداشت و رایه حمام شد لییل . 

حارصن بود هر کاری بکند تا عزیز خانم را برای خودش 

اهن ن پت 
 حفظ کند، شسیی

 خوین عیل که کار سختی نبود! بود؟

اهن را زیر دوش انداخت و آب رسد را باز کرد  .پت 
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 جایی خوانده بود که لکههای خون با آب 
رسد قبلتی

 .بهتی پاک میشوند

ه بود متوجه  همانطور که به قطرههای آب خت 

 .رسدی پاهایش شد

نگاهش را از شت  آب برداشت و به دامن خیس 

 .لباسش دوخت

اهن بود که از  آنقدر ذهنش درگت  شستشوی پت 



 بلندی دامن خودش غافل شده

 .بود

ن چنگ زد و تا  بیتوجه به خییس دامنش لباس را تمت 

ن شدنشزماین که ا ز تمت   

ن نشد، رهایش نکرد  .مطمی 

اهن کارش را سختتی کرده بود و او  سفید بودن پت 

 اصال دلش نمیخواست

 از رد خون رویش بماند
 

 .حتی هالیه کمرنیک

 کمر 
 

ن که اثری از لکه رسخ پیدا نکرد با خستیک همی 

 صاف کرد و دستی به

 .پیشانیاش کشید
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اهن را چن دینبار تکاند تا آب اضافهاش پاک شود پت 

 سپس با نگایه به اطراف

 .دنبال جایی گشت تا آویزانش کند

اهن را  با دیدن آویز لبایس که پشت در حمام بود، پت 



ن   آویزان کرد و بعد از شسیی

ون رفت  .دستهایش آرام بت 

عیل روی تخت دراز کشیده و ساعد دست راستش را 

 روی پیشانیاش گذاشته

 .بود

دیدن لییل، کوتاه و جدی زمزمه کرد با  : 

 .ممنون _

لییل بیتفاوت خییس دستانش را با دامنش پاک کرد و 

 :جواب داد

 .خواهش میکنم_

 :نگایه به دامن خیس لییل انداخت و گفت
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 .لباست خیس شده _

لییل خسته و کالفه نگایه به رس تا پایش انداخت و 

شتی انگار غردر حایل که بی  

د، جواب داد ن  :مت 



آره، متاسفانه اینجا هم لبایس ندارم که عوض   _

 کنم پس مجبورم بسازم

باهاش!البته نگران نباش تا خشک نشه رو تخت 

 نمیشینم که رو تختی کثیفت

 .نشه

 :عیل به آرایم روی تخت نشست و با آرامش گفت

خودت رسما میخوری، وگرنه خییس رو تختی  _

هاهمیتی ندار  . 

 نگاهش را به سمت عیل سوق داد و نالید
 

 :با خستیک

 چیکار کنم؟ _

 .عیل نگایه به اطراف انداخت
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ن را مهیا کرده، پس  مادرش گفته بود فروغ همهچت 

 قطعا فکری به حال لباس

 .لییل هم کرده بود

ن آراییسر  با دیدن چند تیکه لباس که تا کرده روی مت 



لییل نگاه کرد وبود، به   

 :گفت

...احتماال فروغ برات لباس   _ ن ن و ببی  روی مت 

 .گذاشته

ن رفت  .لییل با امیدواری به سمت مت 

 .حق با عیل بود

 چطور تا االن متوجه آنها نشده بود؟

 با لباس زیر نداشت را با خجالت  
ی
ن لباس که فرق اولی 

 
ی
 کنار گذاشت و به باق

 .لباسها نگاه کرد
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ن کوتاه بنفش و شلوار راسته  ت آستی  با دیدن تیرسر

 سفید رنگ، نفس راحتی 

 .کشید و آنها بغل گرفت

هیچوقت تصورش هم نمیکردم از دیدن یه  _

ت و شلوار ساده اینقدر  تیرسر



 .خوشحال بشم

 
ً
ی بگوید مجددا ن عیل لبخندی زد و بدون آنکه چت 

 .دراز کشید

گرفته بود نگایه به   لییل در حایل که لباسهارا بغل

 دور تا دور اتاق انداخت تا

 .جای مناست  برای تعویض لباس پیدا کند

عیل که متوجه تعلل لییل شده بود، بدون آنکه 

 چشمهایش را باز کند، لبخندی

 :زد و آرام گفت

ن باش من محرمیتمون رو لحاظ نمیکنم!  _ مطمی 

 .راحت عوض کن

برویی باال فرستاد و لبخند زد
َ
 .ا

 عیل هم مقابله به مثل بلد بود و رو نمیکردظاه
ً
را ! 
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در حایل که به سختی جلوی خندهاش را گرفته بود 

 لباسهارا زیر بغل زد و



فت جواب داد  :همانطور که به سمت حمام مت 

لحاظ هم کتن فایده نداره، من وسط اتاق  _

اهنمو در نمیارم  !پت 

رسی تکان دادعیل مردانه خندید و  . 

 .با لییل نمیتوانست کلکل کند

 .هر چه میگفت بر علیه خودش استفاده میکرد

در حمام که بسته شد، پتوی دو نفره روی تخت را تا 

 روی سینه باال کشید و

 .آرام چشمهایش را بست

پلکهایش خسته بودند اما ذهنش در مقابل خواب 

 .مقاومت میکرد

اهن بلندش را  از تن خارج کرد و  لییل با حوصله پت 

 همزمان با صدای بلند

 :پرسید

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

415 

 من فردا هم باید اینجا بمونم؟ _



 :عیل دستی به پلکهایش کشید و کوتاه گفت

 .احتماال _

 :مکتی کرد و همزمان با پوشیدن شلوارش پرسید

ن؟ چر چر میگن؟  _ فردا جدی جدی جشن میگت 

! پاتختی   آها پاتختی

ن؟میگت    

د و  عیل با انگشت سبابهاش گوشه چشمهایش را فرسر

 :آرام جواب داد

 !آره...فکر کنم _
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لییل که دیگر لباسهایش را تعویض کرده بود، از آینه 

 حمام نگایه به خودش

 :انداخت و همزمان زیر لب با خودش زمزمه کرد

 !رسما از هیجر اطمینان نداره _

م کردن نداشت اما تحمل آرایش و حوصله حما

 شنیون موهایش هم برایش



 .دشوار بود

اهنش را روی کنسول گذاشت سپس  ون آمد و پت  بت 

 بدون آنکه به عیل

 .نگایه بیاندازد دوباره رایه حمام شد

صورتش را شست و سیع کرد و بعد سیع کرد  

ههای سمج را از داخل  گت 

نستموهایش باز کند اما هرچه تالش کرد نتوا . 

 کشید و به آینه چشم دوخت
ن
 .با عصبانیت پوق

تقریبا فقط موفق شده بود تاج کوچکش را از 

 موهایش بردارد وگرنه شنیوناش

 !صحیح و سالمت رس جایش بود
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 .چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید

د و از عیل کمک  ن ظاهرا باید خجالت را کنار مت 

 .میخواست

ون رفتلبها یش را با زبان تر کرد و آرام و دو دل بت  . 



نگایه به عیل که دراز کشیده و چشمهایش را بسته 

 :بود انداخت و آرام گفت

 آقا عیل؟ _

 که جوای  نشنید بلندتر صدا زد
 :وقتی

 عیل؟ _

 ...به عیل گفته بود او را با پسوند خانم صدا بزند اما

ا این خودش هم دوست نداشت تمام این دو سال ب

 .نوع صدا زدن، معذب باشد
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 به خواب رفته بود، با شنیدن ناماش 
 

عیل که به تازگ

ن   از زبان لییل بی 

 :چشمانش را با کرختی باز کرد و با گیج  پرسید

 صدام زدی؟ _

ن کرد و قدیم جلو  لییل با خجالت رسش را باال و پایی 

 .آمد

ست و گفتعیل به آرایم روی تخت نش : 



ی شده؟ _ ن  چت 

نگایه به عیل انداخت و برای آنکه کیم با خودش  

 کنار بیاید تا بتواند

 :درخواستش را بگوید، پرسید

 خواب بودی؟ بیدارت کردم؟ _
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ی  ن ن چت 
عیل که متوجه شده بود لییل برای گفیی

 :معذب است، به آرایم گفت

وطفره نرو، اصل قضیهرو بگ _ . 

ن  لییل آب دهانش را به سختی بلعید و رسش را پایی 

 .انداخت

 :نفیس گرفت و آهسته زمزمه کرد

ه _ ن ، چت   ...خب...من...یعتن

ی میخوایه؟ _ ن  بگو لییل! مشکیل داری؟ چت 

عیل گمان میکرد لییل عادت ماهیانه شده و وسایل 

 بهداشتی نیاز دارد، به



ن در لفافه پرسیده بود تا اگر درست بو  د، برایش همی 

 .تهیه کند

لییل که متوجه منظور عیل شده بود، رسش را با 

ن انداخت و برای  خجالت پایی 

آنکه زودتر این فکر را از ذهن عیل دور کند، رسی    ع  

 :گفت
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 !نه! نمیتونم موهامو باز کنم _

ه نگاهش کرد  .عیل خت 

ن موضوع کوچک و  البته به لییل نمیآمد برای همچی 

 پیشپا افتادهای خجالت

 !بکشد

 :دستی به ریشاش کشید و آهسته گفت

 میخوایه کمکت کنم؟ _

لییل به آرایم نگاهش را به صورت آرام عیل دوخت و 

 :لب زد



 !ممنون میشم _

ب  های به روی  عیل نگاه از او برداشت و با دست رصن

 :تشک زد و گفت
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ن  _  .بیا اینجا بشی 

لییل با قدمهای کوتاه و مرددی به سمت تخت آمد و 

 پشت به عیل روی تشک

 .چهار زانو زد

ون فوت کرد و نگاهش را به موهای  نفساش را به بت 

 .در هم تنیده لییل دوخت

 .آب دهانش را قورت داد و در دل بسماللهای گفت

سپس به آرایم به انگشتهایش حرکت داد و آنهارا 

 .روی رس لییل گذاشت

از آخرین باری که دستش به موهای یک زن خورده 

 .بود چهار سال میگذشت

 .عاشق و شیدای موهای لخت سمانه بود



 میکردند 
 

به حدی که یط سالهایی که با هم زندگ

اییط  تحت هر رسر

د ن  .خودش موهایش را شانه مت 
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آیه کشید و پلک بست تا یاد سمانه از دلش پاک 

 .شود

 ...حال بدی داشت

حس گند خیانت اجازه نمیداد روی موهای لییل 

 تمرکز کند و لرزش انگشتانش،

هها را نداشت  .قدرت باز کردن گت 

ی از حال عیل نداشت، آرام گفت  :لییل که خت 

 .اگه بلد نیستی برم پیش عزیزجون _

ون فوت کرد و با دقت  نفسش را محکم به بت 

ی مشغول باز کردن شد  .بیشتی

پس همزمان زمزمه کردس : 

 !باز میکنم _



وسواسگونه انگشتهایش را الی گیسوهای درخشان 

 لییل میچرخاند و دانه به

ه هارا خارج میکرد  .دانه گت 

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

423 

ذهنش رس سختانه موج موهای سمانه را تصور 

 میکرد و جسمش در جستجوی

ههای است  شده در گیسوهای لییل  .گت 

عیل آرام و بازدمهایش شبیه به آه شده  نفسهای

 بودند، و البته که لییل به

واسطه فاصله کیم که با او داشت، به خوی  متوجه 

 .شده بود

در حایل که زیر دستان عیل، توانایی تکان خوردن 

 نداشت، کیم صورتش را به

 :عقب چرخاند و کوتاه زمزمه کرد

 کار بدی کردم؟ _

برداشت و نگاه  عیل دست از حرکت انگشتانش 



 گیجاش را به نیمرخ لییل

 .دوخت

دقیقا از کدام کار پرسیده بود که خوب یا بدش را 

 نمیدانست؟

آب دهان خشک شدهاش را بلعید تا صدایش را پیدا  

 .کند
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 :سپس کوتاه جواب داد

 کدوم کار؟ _

 :لییل رسش را به رو چرخاند و صادقانه زمزمه کرد

نم؟ یا...رورسی ن _ ن میدونم. چون مفرد حرف مت 

ن لباسم کوتاهه؟  ندارم و آستی 

ه ها کمکم  ...یا شاید چون گفتم توی باز کردن گت 

 .عیل بیحوصله و خسته جملهاش را قطع کرد

 .هیچ کدوم بد نبود _

 !لییل هم خسته بود



هنوز یک شبانهروز هم از محرمیتشان نگذشته بود 

 ...اما

بودشانههایش خم شده  ! 
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 !تکلیفش حتی با خودش هم مشخص نبود

 عیل محرمش بود یا نامحرمش؟

 همرسش بود یا همسایهاش؟

دقایقی لجبازی میکرد و ثانیهای بعد، حتی از نگاه  

 کردن به صورت عیل فراری

 .میشد

 !گایه برایش عیل بود و گایه آقاعیل

آشنایی غریبگایه غریبهای آشنا و لحظهای بعد،  ! 

 !مسخره بود

 !زیادی مسخره بود

نمیدانست رفتارش با عیل باید چگونه باشد و عیل 

 هم هیج کمیک در این باره



 .نمیکرد

ن ابتدای کار مشخص میشد؟  نباید تکلیفش همی 
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بیتوجه به انگشتهای مردانهای که میان موهایش 

قصیدند به عقب  مت 

به روی عیل، چهار زانو نشستچرخید و رو  . 

 !هنوز تموم نشده بود _

 :بیتوجه به جمله عیل، جدی و بیتعارف پرسید

ن  _ من باید چه جوری رفتار کنم که حرکاتم چراغ ست 

ن حال  نشون نده و در عی 

 معذب هم نباشم؟

نگاه گیج و پرسشگر عیل وادارش کرد جملهاش را 

سد  بتر
 .واضحتی

...ما باید چه جوری _ باهم رفتار کنیم؟ جلوی  یعتن

 .جمع نه ها! اونو میدونم

وقتی اینجوری مثال تنهاییم...چطوری حرف بزنم؟ 



 چطوری رفتار کنم؟

پلکهای خستهاش را بست و گردن دردناکاش را به 

ن تکان داد تا به  طرفی 

د  .اصطالح قولنجاش را بگت 
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تظر لییل سپس نگاهش را مستقیم به چشمهای من

 :دوخت و صادقانه گفت

 .خودت باش...همونجور که هستی  _

، نیاز نیست به واکنش  نیاز نیست خودتو قایم کتن

، نیاز نیست که  من نگاه کتن

یس من یا بقیه چیمیگیم.نه تنها این دو سال لییل!  بتی

 ...بلکه کل زندگیت

مکتی کرد و کیم جلوتر آمد تا فاصله نگاهشان کمتی 

 .شود

ام و قاطعانه ادامه دادسپس آر  : 

همونجور که حالت خوبه رفتار کن تا این دو سال  _



 ...برات راحتتی بگذره

 برات سخت هست، نه من 
ن
این دو سال به اندازه کاق

 نه هیچ کس دیگهای

ش کنیم  !حق نداریم برات سختتی

پس هر جور که دوست داری باش. همونجوری که 

 !خودت هستی 

 چرا عیل اینقدر خوب بود؟

ن باوقار بودن، اینقدر  چرا تمام حرکاتش در عی 

 روشنفکرانه بود؟

 چرا همیشه کیش و ماتش میکرد؟
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ن  بغض کرده نگاهش را از عیل برداشت و رسش را پایی 

 .انداخت

عیل آنقدر زیبا صحبت کرده بود که نمیشد و 

 .نمیتوانست که گریه نکند

لییل شد، دستهایش را باال  عیل که متوجه گریه آرام



 آورد و آهسته و با احتیاط

 .روی بازوهای لرزانش گذاشت

لییل با احساس گرمای دستی روی بازوهای عریانش، 

ده نگاهش ن  آرام و خجالتی

 .را به عیل دوخت

ه در نگاه اشکآلود لییل زمزمه   لبخند کوتایه زد و خت 

 :کرد

من حواسم بهت هست لییل...نیازی نیست  _

یس . نه از من، نه از بقیهبتی ... 

ن حرفش پرید و مظلومانه گفت  :لییل با بغض بی 

 میشه بغلت کنم؟ _
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 .پرسیده بود...اما صت  نکرد تا عیل جواب دهد

خودش نمیدانست اما بیشتی از این، نمیتوانست لییل 

 .مشوش را آرام کند

انداخت و با گریه خودش را در آغوش مردانه عیل 



 دستهایش را دور کمرش

 .محکم حلقه کرد

گیج و ناباور به تن ظریف لییل که در آغوش عریانش 

 .بود نگاه کرد

آنقدر رسی    ع و یکباره بغلش کرده بود که ذهنش به 

 دنبال واکنش مناست  

 .میگذشت

چشمهایش را بست و سیع کرد از انقباض بدنش 

 .بکاهد

ده بود و گریم رسدی اشکهایی که سینهاش را خیس کر 

 نفسهایی که نزدیک

گلویش پخش میشد، نمیگذاشت درست تصمیم 

د اما  ...بگت 

 .لییل نیاز به آرامش داشت
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نفس عمیقی کشید و بدون آنکه پلکهایش را باز کند، 



 دستهایش را به آرایم

 .دور بدن لییل گره زد

*** 

و رسی    ع داخل با خجالت خودش را از عیل جدا کرد 

 .حمام انداخت

با نفس نفس به در بستهای حمام تکیه داد و ناباور 

 .به رو به رو نگاه کرد

 !عیل را بغل کرده بود

اهن نداشت و هیچ پوشیسر   که پت 
آن هم در صوریی

 .بینشان نبود

لبهایش را با خجالت گزید و پشت در رُس خورد و 

 .زانوهایش را بغل گرفت

س ییک پس از دیگری به دندان  ناخنهایش را با استی 

 .گرفت و جوید

 :چشمهایش را بست و با درد نالید
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 حاال چطوری نگاش کنم؟ _

عیل آنقدر حس خوب به حال بدش بخشیده بود که 

 بدون آن که به عواقب

 .کارش فکر کند، دلش خواسته بود بغلش کند

لب  دستهایش را روی چشمهایش گذاشت و زیر 

 :نالید

 لییل...چقدر _
 

 !چقدر خنیک

ن یکباریه لییل، رسی    ع از روی تخت بلند  بعد از رفیی

 شد و دستی میان موهایش

 .کشید

 .قدیم به سمت در حمام رفت اما پشیمان شد

 .رس جایش ایستاد و دستی به صورتش کشید
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با خواسته بود آراماش کند اما فکر کرد که شاید 

 .رفتناش لییل را معذبتی کند

با فکری که در کرسی از ثانیه به ذهنش خطور کرده 



 بود به سمت در حمام

به به آن زد  .رفت و چند رصن

ب  ههایی که به در حمام میخورد ترسیده و 
با صدای رصن

 .هراسان ایستاد

 لییل؟ _

 :آب دهانش را بلعید و آرام جواب داد

 ب...بله؟ _

م یه  _ ی من گرسنمه مت  ن ی بخورم، تو چت  ن چت 

 نمیخوای؟

 .نفس راحتی کشید
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ن که عیل چند دقیقهای از اتاق خارج میشد  همی 

 خوب بود. میتوانست خودش

 !را جمعوجور کند

 :چشم بست و جواب داد

 .نه...ممنون _



صدای بسته شدن در اتاق را که شنید با خیال راحت 

 نفس حبس شدهاش را آزاد

ردک . 

صورتش را همان زیر دوش آب زد و به سختی چند  

 مانده را از
ی
ه باق  گت 

 .موهایش در آورد

ی و چسب روی موهایش  ی از استر خوشبخانه خت 

 نبود و نیازی نبود حمام کند،

 .هر چند اگر هم بود حوصله حمام کردن نداشت

 .از حمام خارج شد و نگایه به خلویی اتاق انداخت
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ن بود به سمتش رفت و  با دیدن ُبریس که روی مت 

 .موهایش را شانه زد

 .سپس به سمت تخت رفت و گوشه آن نشست

 .نگایه به دور تا دور اتاق انداخت

میدانست که مجبور است امشب را کنار عیل 



 .بخوابد

کف اتاق موکت بود و بادکنکهایی که دور تا دور 

 تخت، کف اتاق ریخته شده

اجازه نمیداد کیس جز تخت، جای دیگری  بود 

 .بخوابد

 .به ناچار همان گوشه تخت به پهلو دراز کشید

 .پتو را تا زیر گردناش باال کشید و چشمهایش را بست

اما طویل نکشید که مقاومتش تحلیل رفت و خواب 

 .در آغوشش کشید

*** 
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و خاکهای  صدای اذان را که شنید آرام ایستاد 

 .احتمایل شلوارش را تکاند

 اتاق را ترک  
 

از همان لحظهای که به بهانه گرسنیک

ن االن،  کرده بود تا همی 

اهن در حیاط نشسته بود تا هم لییل معذب  بدون پت 



 ...نباشد و هم خودش

آرام در هال را باز کرد تا صدایش به گوش مادرش 

 .نرسد

الیاش قرار قطعا اگر بیدار میشد آماج پرسشهای متو 

 .میگرفت

 .با قدمهای آرایم رایه اتاق شد

 .پشت در اتاق مکث کرد و دستی به صورتش کشید

ن کشید و داخل رفت ه را پایی   .سپس دستگت 

نگایه به لییل که غرق در خواب بود انداخت و 

 مستقیم به حمام رفت تا وضو

د  .بگت 
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ار زد و سجاده را پهن را بعد از وضو، بادکنکهارا کن

 .پهن کرد

 .نگاه کوتاه دیگری به لییل انداخت و قامت بست

نمازش که تمام شد رسش را روی سجده گذاشت و با 



 :خدا نجوا کرد

بارهللا...نگاهت رو ازم برندار...من ضعیفتی از  _

 .اونیم که تو دستمو نگهنداری

خدایا...کمکم کن که هم مهموننواز خوی  برای 

باشم و هم امانتدار خودش  

 .خوی  برای پدرش

منده نشم  .کمکم کن که رسر

رسش را از روی سجده برداشت و نگاهش را به لییل 

 .صورت لییل دوخت

نور ماه مستقیم روی صورتش افتاده بود و چهرهاش 

 را کودکانهتی و معصومتی 

 .کرده بود

 .لبخند کوتایه زد
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ن  لییل خییل شبیه به دختی بچههای تخس و در عی 

 .حال معصوم بود



سید  ...و او میتی

سید که در این دو سال نتواند رفتارهایش را درک   میتی

 .کند

 که به لییل زده، شور 
ن
سید بر خالف حرق میتی

 .جوانیاش اذیتش کند

ه به صورت لییل،  ون فوت کرد و خت  نفسش را به بت 

 :آرام لب زد

بمونم...قول میدم قول میدم امانتدار خوی   _ . 

ن گذاشت  .سجاده را جمع کرد و روی مت 

کمربند شلوارش را در آورد و به ناچار به طرف تخت 

 آمد و سمت دیگرش آرام

 .نشست

 .با احتیاط پتو را کنار زد تا لییل بیدار نشود

سپس به آرایم دراز کشید و نگاهش را به سقف 

 .دوخت
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*** 

اس مادر جان، بذار بخوابه دور رست خسته _

 .بگردم

نگران خودشم عیل جان، میگم ضعف نکنه طفل  _

 معصوم. وگرنه مهمونها

 .که عرص میان

 :عیل آرام زمزمه کرد

ن ممکن خدای نکرده رسدرد بشه.  _ بیدارش هم کنی 

 اگه تا ظهر بیدار نشد

ن   .بیدارش کنی 

 لییل که از صدای گفتگوی عیل و عزیزخانم بیدار 

 شده بود، غلتی زد و همانطور

 .که چشمهایش را میمالید آرام نشست

 .سالم مامان جون بیدار شدم عزیزم _
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 :عیل نیم نگایه به عقب انداخت و کوتاه زمزمه کرد



 .خدا نگهدار _

فت، به طرف  عزیزخانم که داشت به سمت لییل مت 

 :عیل چرخید و گفت

یسا صبحونه آماده کردم، بخور بعد کجا مادر وا _

 .برو

 :عیل بدون آنکه برگردد جواب داد

 .ممنونم عزیزخانوم، دیرم شده _

 .برو مادر، خدا پشت و پناهت _

 .با اجازه، خداحافظ _
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ن عیل، عزیزخانم به سمت لییل که  بعد از رفیی

 همچنان روی تخت نشسته بود

گفترفت و با لبخند   : 

صبحت بخت  نور چشمم، خانوم شدنت مبارکت  _

م  .باشه دختی

ن انداخت و جوای  نداد  .لییل با خجالت رسش را پایی 



عزیز خانم کنارش روی تخت نشست و موهایش را 

 .مادرانه نوازش کرد

 حالت خوبه عزیزم؟ مشکیل نداری؟ _

ن انداخت ده رسش را پایی  ن  .لییل خجالتی

ی حتی خودش هم نمیدانست دقی ن قا از چه چت 

 .بیشتی خجالت میکشد

 که 
ن

تفکر مادر عیل از شب زفافشان و یا دروغ

منده بود  .بابتاش رسر

عزیز خانم که جوای  از جانب لییل دریافت نکرد 

 دست گذاشت زیر چانیه لییل

 .و صورتش را به سمت خودش گرفت
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 :لبخند کوتایه زد و آرام گفت

م و حیا یا خدای جواب ند _ ادنتو بذارم پای رسر

 نکرده عیل اذیتت کرده؟

 :لبهایش را تر کرد و کوتاه جواب داد



 .من خوبم مامان جون _

عزیزخانم رس لییل را در آغوش گرفت و همزمان با 

 بوسیدن موهایش زمزمه

 :کرد

عزیز تصدق مامان گفتنت نور چشمیم. الحمدهللا   _

 ...که خوی  

شانه عزیز خانم برداشت و  لییل رسش را از روی

 :صادقانه لب زد

...خداروشکر که  _ ن خداروشکر که شما هستی 

تونم  .دختی
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عزیز خانم که نم اشک در چشمانش حلقه زده بود، 

 صورت لییل را نوازش کرد و

 :گفت

دختی قشنگم...پاشو، پاشو مادر...برو اگه دوش  _

 نگرفتی دوش بگت  و غسل



کن.اگرم حمومتو رفتی که دست و روتو بشور برات 

 .صبحونه حارصن کردم

 .دوش گرفت و همان لباسهای قبل را پوشید

ی که عزیزخانم برایش  ن در حایل که حوله کوچک تمت 

 آورده را روی موهایش

 .گذاشته بود از اتاق خارج شد

ی هال انداخت ن  .نگایه به تمت 

و شلوغ  انگار نه انگار که شب گذشته چقدر درهم

 .بود

فت با ناراحتی   خانه مت  ن همانطور که به سمت آشتر

 :گفت

مامان جون چرا صت  نکردین بیام کمکتون آخه؟  _

ن کردین؟  چرا تنهایی تمت 
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 :عزیز خانم از همانجا جواب داد

تو تا چند روز که نباید دست به سیاه و سفید  _



 بزین مادر!اما نگران نباش

کت ع زیزم منم دست نزدم.خت  ببینه فروغ با به رسر

 خدمایی هماهنگ کرده بود

ن  ن کین  .که بیان تمت 

ن کردن  .صبح زود اومدن بندههای خدا تمت 

خانه رسیده بود، نگایه به  ن لییل که دیگر به آشتر

 سفره رنگیتن که عزیزخانم

خانه پهن کرده بود انداخت و گفت ن  :داخل آشتر

چرا اینقدر زحمت   دستتون درد نکنه مامان، _

 کشیدین؟

عزیز خانم با لبخند اسپند دود کن را از روی گاز 

 .برداشت و به سمت لییل آمد

آن را سه بار دور رس لییل چرخاند و زیر لب زمزمه  

 :کرد

ماشاهللا ال حول وال قوه اال باهلل العیل العظیم.  _

که چشم حسود و بخیل  .بتی
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را داخل سینک ظرفشویی انداخت و  سپس آن 

 :گفت

 .کاری نکردم مادر، باید بخوری تقویت یسر  _

ده به سمت سفره آمد و چهارزانو نشست با  ن خجالتی

 اشتیاق نگاهش را به

 :محتوای سفره انداخت و گفت

ن میومدم کمکتون _  .میذاشتی 

عزیز خانم آرام سمت دیگر سفره نشست و با 

 :محبت گفت

ار مادر، تو دیگه االن دختی تعارف و بذار کن _

 خودیم نه عروسم! این صبحونه

 .هم برات واجبه...اول کاچر بخور عزیزم

 با یک لبوی رسخ 
ی
لییل که دیگر صورتش فرق

ن انداخت  نداشت رسش را پایی 

ن قاشق از کاچر را به  ه عزیزخانم، اولی  و زیر نگاه خت 

 .دهان برد



*** 

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

445 

ون تورو خدا خییل الیت باشهگیسو ج _ . 

ب  های به شانیه لییل زد و رو به   فروغ به شوچن رصن

 :گیسوی خندان گفت

گوش ندی به حرفشها! به اصطالح دافش کن  _

...مثال  رفیق. الیِت چر چر

 .جشن پاتختیته عروس خانوم

لییل از آینه نگایه به فروغ و بعد گیسو انداخت و با 

 :خنده گفت

م صورتمو ها! گفته باشمغلیظ باشه میشور  _ . 

فروغ با صدای بلند خندید و همانطور که به سمت 

فت به شوچن جواب  ثنا مت 

 :داد

بله دیگه. میبیتن گیسو؟ این همون عروس ساکت  _

 دیروزه؟ داداشم که



عقدش کرد زبونش باز شد. واال عروس هم 

ن   عروسهای قدیم...جرعت نداشیی

 .روی حرف خواهر شوهر حرف بزنن
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ن شوچن آنها پرید و همانطور که کرمپودر را  گیسو بی 

د، ن  به صورت لییل مت 

 :گفت

. دو  _ ن ولتون کنم تا شب میخواین حرف بزنی 

 .ساعت بیشتی وقت ندارم خانوما

فروغ نماییسر زیپ دهانش را کشید و مشغول شانه 

 زدن موهای ثنا شد تا برای

 .جشن پاتختی آمادهاش کند

خالف تصوری که از جشن پاتختی داشت، مراسم  بر 

 بیشتی شبیه به یک مجلس

 .مولودی ساده بود

ی از آقایان بود و نه از موسیقی   !نه خت 



 .و نه حتی بزن و برقض که دل گرفته آدم را باز کند

سید، صدای دف و  تنها آوایی هم که به گوش مت 

ان  دست زدنهای دختی

 .جوان فامیل بود و دیگر هیچ

هر صورت زیادی حوصلهاش را رس برده بود در  . 
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 .لییل جان گوشیت زنگ میخوره _

 مانده 
ی
با صدای مهربان فروغ، نگاهش را از باق

 مهمانان برداشت و به او

 .دوخت

 .لبخندی زد و موبایلش را از او گرفت

با دیدن نام عیل که روی صفحه روشن و خاموش 

نش را قورتمیشد، آب دها  

ه فروغ با لبخند جواب داد  :داد و زیر نگاه خت 

 !جانم...عزیزم _

سکوت طوالین عیل از آن سوی خط، خودش گواه 



 شوکه شدنش بود، اما

 !چارهای جز اینگونه جواب دادن نداشت

نمیتوانست پیش نگاه منتظر فروغ، آن هم یک روز 

 بعد از وصال

شان، رسد و جدی جواب دهد ن  .هیجانانگت 
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 که جوای  از جانب عیل دریافت نکرد، ایستاد و 
وقتی

 :با لبخند به فروغ گفت

م تو اتاق _  !اینجا رس و صدا زیاده...مت 

 :فروغ با شیطنت چشمیک زد و در جوابش گفت

حاال رس و صدا هم نبود، خوبیت نداشت تو جمع  _

 دل و قلوه بدین که! برو

ت باشعروس...برو راح . 

از کنار فروغ گذشت و با قدمهای رسییع خودش را به 

 .اتاق رساند

 .به در بسته اتاق تکیه داد



ش  ن احساس کرد نیاز هست برای کلمه محبتآمت 

 .عذرخوایه کند

د و آرام زمزمه کرد  :لبهای رژ زدهاش را روی هم فرسر
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 .ببخشید...فروغ پیشم بود _

آن لحظه گیج کلمه عیل که تا  لییل بود،  《عزیزم》

 با شنیدن صدایش کوتاه

 :جواب داد

 .مشکیل نیست _

لییل گویسر موبایل را با دست دیگرش گرفت و با 

 قدمهایی کوتاه، رایه تخت

 .شد

 :سپس همزمان با نشستناش پرسید

؟ _  کارم داشتی

ن کشید و گفت  :عیل کرکره مغازه را پایی 

 اونجا چطوره؟ _
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 :لییل کوتاه لبخند زد و با صداقت جواب داد

 !مزخرف! و البته حوصلهرس بر _

عیل دزدگت  مغازه را فعال کرد و همانطور که رایه 

 ماشیناش میشد، با لبخند

 :گفت

 مگه جشن نیست؟ _

لییل که انگار زخم دلش رس باز کرده بود، روی تخت 

ه زد و گفت  :چمت 

که مثال جشن  اما جشن نیستخب درد همینه   _ ! 

شبیه مجلس ختم صلوات و مولودی و ایناست به 

 خدا. همه مراسم

 پاتختیهاتون اینجوریه؟

عیل که حرص خوردنهای لییل به خندهاش انداخته 

ن   بود، همزمان با بسیی

 :کمربند ایمنیاش، جواب داد



 .من نمیدونم، اینجور مجالس زنونهان _
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ده  ن ن خم کرد و آرام و خجالتی لییل لبهایش را به پایی 

 :پرسید

ه...میگم که _ ن  ...اوم...چت 

 .راحت باش لییل _

نوک انگشت سبابهاش را به دندان گرفت و زمزمه  

 :کرد

 .من...خسته شدم! دلم میخواد بخوابم _

 :عیل دستی به ریشاش کشید و جواب داد

 .میدونم. دارم میام _

 !نه _
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 نه؟ یعتن چر نه؟ نیام؟ _

چرا! چرا! اما من لباس ندارم اینجا...اگه میشه  _



 برام یه مانتو شلوار بیارین. آخه

 !مانتو شلواری که باهام بود خییل چروک شدن

 :عیل رسش را تکان داد و کوتاه جواب داد

 .باشه، تا یک ساعت دیگه اونجام _

تیشان، بدون آن که به بعد از قطع کردن مکالمه صو 

 فکر خراب شدن

 .شنیوناش باشد، روی تخت دراز کشید

کاش از امشب آغاز میشد  مشتی
 

 .زندگ

 ...از این پس او بود و عیل

ایط آنها فکر   و ثنایی که کوچکتی از آین بود که به رسر

 .کند
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*** 

عزیز خانم را با محبت در آغوش کشید و عطر 

انهاش را عمیق بلعیدمادر  . 

به به پشت کمرش زد و نزدیک   عزیز خانم چند رصن



 :گوشش زمزمه کرد

م شدی؟ _  میدوین که دختی

 :آرام و با عشق، جواب داد

 .میدونم مامان _

از آغوش لییل جدا شد و صورت زیبایش را میان 

 .دستهایش گرفت

_  ، ین ن پس به حرمت همون مادری که صدام مت 

موین مدیون من و مهر بین  

! باشه لییل؟  اگه جایی کمک خواستی و منو صدا نزین
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 :پلیک زد و به سختی با بغض لب زد

 .چشم _

عزیز خانم پیشاین لییل را بوسید و به سمت عیل 

 .رفت

تیت  _ م...خیالم از باغت 
َ
خیالم ازت راحته شت  َمرد

 راحته...میدونم که خوب



ره...زن نور خونهاس! اما میفهیم زن قداست دا

 میخوام بازم خیالمو راحت کتن 

 .عیل

عیل نگاه کوتایه به صورت رس به زیر لییل انداخت و  

 :گفت

 .خیالتون راحت مادر...خیالتون راحت عزیزخانوم _

خت  ببیتن َیل مادر...دعای من همیشه همراه  _

 .زندگیتونه

از آقا یوسف و بعد از او فروغ و همرسش هم به 

ت خداحافیطن کردند و رایهنوب  

کشان شدند  .خانه در ظاهر مشتی
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 .نییم از راه در سکوت گذشت

گ بودند، که انتهایش زیادی  هر دو درگت  جاده مشتی

 .تاریک بود

گ که با دروغ آغاز شده بود، قطعا   مشتی
 

زندگ



 .عاقبت خوی  نداشت

آشکار بودو این حقیقت، برای هر دو نفرشان  . 

ا میخوام _ ن  !بابا من پیتی

با صدای شاداب ثنا، هر دو از زنجت  خیالشان جدا 

 .شدند

 :عیل از آینه نگایه به ثنا انداخت و گفت

. باشه؟ _  ان شاهلل فردا شب بابایی

 :ثنا لب برچید و زمزمه کرد
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ا میخوام، نه فردا شب _ ن  !اما من االن پیتی

نیم نگایه به صورت خستیه لییل انداخت و  عیل 

 :گفت

احت   _ خاله لییل خستهست بابا. امشب و استی

مت  کنیم، فردا قول میدم بت 

 همون رستوران که دوسش داری...باشه عزیزم؟

 :لییل به سمت عیل چرخید و آرام گفت



 !من خسته نیستم...البته اگه به خاطر منه _

زمزمه کرد عیل بدون آن که به لییل نگاه کند، : 

تعارف خوب نیست، آدمو معذب میکنه. فردا  _

 ...شب

ن حرف  دست به سینه نشست و با لبخند کوتایه بی 

 :عیل پرید و گفت

ا میخوام _ ن  !منم پیتی
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همزمان با اتمام جمله لییل، ثنا با خوشحایل باال پرید 

 :و گفت

؟آخ جونیم جون! بریم بابا؟ آره؟ س _ ه تایی . 

عیل با لبخند کوتایه، نگاه از صورت خندان لییل 

ش  برداشت و رو به دختی

 :گفت

یم _  .آره بابا...مت 

 .جلوی رستوران شییک نگهداشت



از آینه نگایه به لبخند عمیقی که روی لبهای ثنا بود 

 :انداخت و گفت

  بابا...اینم سفارش شما _
 .بفرمایید دختی

هوا برای عیل فرستاد  ثنا با خوشحایل بوسهای روی

 و خم شد تا بند

 .کفشهایش را ببندد

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

458 

 .لییل از آینه بغل نگایه به صورتاش انداخت

  
 

آرایش چشماش کامال مالیم بود اما رژ جگری رنیک

 که گیسو همرنگ لباسش

د و  ن انتخاب کرده بود، زیاد از حد توی چشم مت 

 .مناسب محیط عمویم نبود

سمت عیل چرخید و گفتبه  : 

 .دستمال میخوام _

عیل همزمان با باز کردن قفل کمربند ایمنیاش، جواب 

 :داد



؟ _  دستمال چر

 شانههایش را باال فرستاد و گفت
 

 :لییل با کالفیک

ی که این المصبو پاک کنه _ ن ، یه چت   !هرچر
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ا گیج  عیل که تا آن لحظه نگاهش به کمربند بود، ب

 رسش را باال آورد و تکرار

 :کرد

 المصب؟ _

لبهایش را تقریبا غنچه کرد و همزمان با اشاره دست، 

 :جواب داد

 !رژ لبمو...زیادی پر رنگه _

بدون آن که بخواهد و یا حواسش باشد، نگاهش 

ه به لبهای رسخ و  خت 

 .غنچیه لییل شد

م را به  نگاه طوالین عیل به رسچن لبهایش، عرق رسر

نش نشاندبد . 



لبهایش را کمیتی کرد و بدون آن که بداند خییس 

 لبهایش آنها را جذابتی 

 :از قبل کرده، تکرار کرد
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 دستمال؟ _

با صدای لییل، نگاهش را از لبهایش برداشت و به رو 

 .به رو دوخت

 .دستی به پشت گردن عرقکردهاش کشید

ه شدن به لبهای دخ ی به جز سمانه؟عیل و خت  تی  

 !محرمش بود؟ درست

 !حالل بود؟ درست

غ و قانونیاش بود؟ درست  !همرس رسر

 ... اما

 !اما ممنوعهاش بود

مانند سیت  که حالل بود، اما مهر ممنوعه رویاش،  

 کلید وارد شدن به جهنیم



 .ابدی بود

 ...دروغ نبود اگر میگفت خجالت میکشد

 ...از لییل
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 ...از خدایش

 .از قول و قسمهایی که واسطه این ازدواج شده بود

 !و بیشتی از همه از خودش

از خودی که بعید بود با دیدن لبهای رسخ و خیس  

 .کیس، عنان از کف بدهد

از عیل عنایتی که نگاهش جز سمانه، حتی روی 

ه نشده بود  .مادرش هم خت 

 !از عیل که در دقایق پیش، بیشک عیل نبود

چشمهایش را بست و آب تلخ دهانش را به سختی 

 .بلعید

ی   ن بدون آن که نگایه به لییل بیاندازد، دستمال تمت 

 که همیشه همراهش بود



اهنش در آورد و به سمتش گرفت  .را از جیب پت 

دستمال را به آرایم از میان انگشتهای عیل جدا کرد و 

 .روی لبهایش کشید

 ...یک بار

 ...پنج بار
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 !ده بار

آنقدر محکم که دیگر ردی از آن رنگ رسخ لعنتی 

 .نبود

آنقدر محکم که رسچن رژ، جایش را به پوسته  ِِ
 که حاصل از

 
نیک  پوستههای بت 

 .کشیدن زیاد دستمال بود، داد

ون فوت کرد و کوتاه گفت  :نفساش را به بت 

 .من آمادهم _

بیاندازد، از عیل بدون آن که نگایه به صورت لییل 

ن پیاده شد و در عقب  ماشی 



ن پیاده شود  .را باز کرد تا ثنا نت 

 بود تا لییل خودش را پیدا  
ن
ن ثانیههای کوتاه کاق و همی 

 .کند

به خاطر خراب نشدن شب ثنا هم که شده به 

 سختی لبخندی روی لبش نشاند

ن پیاده شد  .و از ماشی 
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*** 

ا پر  _ ن ویی من پیتی ! 

بانش   ن یتن عیل کوتاه خندید و در جواب ثنای شت 

 :گفت

وین  _  !پرویی نه جاِن بابا. پتر

 :ثنا نمیک خندید و در تائید حرفهای پدرش، گفت

. همینو میخوام _ ن ن همی   !آره همی 

 .چشم _

سپس نگاه کوتایه به لییل که رو به رویش روی 



 تخت چهارزانو زده بود

 :انداخت و گفت
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 و شما؟ _

ن را کامال  لییل که تصمیم گرفته بود اتفاق توی ماشی 

د،  به فرامویسر بستر

 :لبخندی زد و مانند ثنا جواب داد

! مثل ثنا _  .منم پرویی

ثنا همانطور که سس قرمز دور دهانش را پاک 

 میکرد، نگایه به لییل انداخت و

 :گفت

 خاله؟ _

بخند جواب دادبا دستمال لبش را پاک کرد و با ل : 

 جون خاله؟ دوغ میخوای؟ _
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ی بگم؟ _ ن  نه... یه چت 

 آره قشنگم. جونم؟ _

ا  ن ثنا نگایه به عیل که در سکوت مشغول خوردن پیتی

 :بود، انداخت و گفت

_  ، ن شایان گفت مامان باباها وقتی عرویس میکین

 خدا بهشون نیتن جایزه

 میده، درسته؟

ه کوتایه به عیل، که با کنجکاوی نظارهگر لییل نگا

 این گفتگو بود، انداخت و

در حایل که این تعبت  زیبا برای بچهدار شدن، لبخند 

 را به لبش هدیه داده بود،

 :جواب داد

آره عزیزدلم، همه بچهها هدیه خدا به مامان  _

 !باباهاشونن

 :ثنا با خوشحایل لبخند زد و بلند گفت
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 شما و بابایی هم قراره برام آبج   _
آخ جون! یعتن

 !بیارین؟ من آبج  میخوام

ن که  با چشمهایی گرد شده به ثنا نگاه کرد و همی 

 خواست به نوغ بحث را

عوض کند، لقمه به دهانش پرید و راه تنفسش را 

 .بست

عیل که مات و مبهوت به ثنا نگاه میکرد با شنیدن 

دصدای رسفههای شدی  

 .لییل به خودش آمد

 لیوان آی  برای لییل ریخت و کیم جلوتر 
با نگراین

 .آمد

 .یکم آب بخور _

شدت رسفهها به حدی بود که حتی اجازه نمیداد 

 لییل تنفس کند، چه برسد به

 !نوشیدن آب

 و وداع کردن با این 
 

احساس میکرد فاصلهای تا خفیک

 .دنیا ندارد
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ایل که هنوز رسفه امانش نمیداد، ترسیده در ح

 خودش را به عیل نزدیک کرد و

 .بازویش را محکم گرفت

عیل که از شدت ترس دست کیم از لییل نداشت، 

 دستش را دور کمر لییل

د  .حلقه کرد و رسش را به سینه فرسر

به به پشت کمرش   سپس با دست دیگرش چند رصن

 کوبید و همزمان کنار

 :گوشش زمزمه کرد

 .آروم...آروم لییل. االن خوب مییسر  _

کیم که از رسفههای لییل کاسته شد، رسش را از روی 

 سینهاش برداشت اما

بدون آنکه رهایش کند لیوان آب را روی لبهایش  

 .گذاشت

 .یکم آب بخور...االن خوب مییسر  _



لییل به سختی لبهای ترکخوردهاش را باز کرد و 

 .جرعهای آب نوشید
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عیل با نگراین نگاهش کرد و وقتی خیالش از بابت 

 تنفس لییل راحت شد، نفس

 .راحت کشید

 .خداروشکر _

چشمهایش را بست و با صدایی که از شدت رسفه 

 خشدار شده بود، زمزمه

 :کرد

 !داشتم میمردم _

 !خدانکنه _

صدای توبیخگر عیل، باعث شد چشمهایش را باز  

 .کند

دوخت و مظلومانه زمزمه کرد نگاهش را به عیل : 

خییل ترسیدم! یعتن مردن همینجوره؟  _



 همینجوری آدم خفه میشه؟
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د و با مهرباین  عیل پلکهایش را محکم روی هم فرسر

 قطرههای اشیک که

روی صورت لییل میدرخشید را با نوک انگشتهایش 

 .پاک کرد

 بسه لییل...تموم شد. خب؟ _

دی در جواب عیل زد و کوتاه زمزمه کردلبخن : 

 !خب _

ثنا که همچنان ترسیده شاهد این قضایا بود، به 

 سمت لییل آمد و از پشت بغلش

 .کرد

 خاله من اذیتت کردم؟ _

لییل که تقریبا همچنان در آغوش عیل بود، از او 

 فاصله گرفت و ثنای ترسیده را

 .روی پاهایش نشاند و بغلش کرد



ن کو  _ چولو. خودم حواسم پرت شدنه دلفی  . 
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 !سالم آقا عیل _

انهای که عیل را صدا  با شنیدن صدای ظریف دختی

 زده بود نگاهش را از ثنا

 .برداشت

ی بود که آن روز بیخت  به خانه عیل 
همان دختی

 آمده بود و عیل در بیمارستان،

ی گفته بود که دختی خاله سمانهاست و گایه برا

 پرستاری از ثنا به خانهشان

 .میآید

امش ایستاد و لییل هم به طبع از او از جا  عیل به احتی

 .برخاست

 متوجه دختی شده بود، با خوشحایل  
 

ثنا که به تازگ

 :گفت

 .سالم خاله نغمه _



 :نغمه نگاه کوتایه به ثنا انداخت و گفت

 .سالم خاله _
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اجازه صحبت کردن به ثنا بدهد  سپس بدون آن که

 به سمت عیل چرخید و با

 :لبخند عمیقی ادامه داد

 خوی  عیل آقا؟ _

عیل بدون آن که به چهره ساده اما زیبای نغمه نگاه  

 :کند، با فروتتن جواب داد

م خوبن؟ _ ؟ خانواده محتی ن  الحمدهللا. شما خوبی 

 
ً
نغمه که نگاه از چهره آرام عیل برنمیداشت و عمال

ییل را نادیده میگرفت،ل  

 :پاسخ داد

الیه شکر خوبیم...عیل آقا پاک منو فراموش   _

ن تا چند روز نیاز  کردینا! نگفتی 

 نیست بیام پیش ثنا جون؟



ه به  عیل نگایه به لییل که با چشمهای ریز شده خت 

 :نغمه بود انداخت و گفت
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ه اما... دیگه  دستتون درد نکنه، لطفتونو یادم _ نمت 

 !همرسم پیش ثنا هست

 به دلش نشسته بود، 
ن
لییل که ناخواسته این معرق

 لبخندی زد و به عیل نگاه

 .کرد

نغمه که انگار به شنیدههایش شک داشت، با گیج  

 :لبخند زد و با لکنت گفت

 ...هم...همرست؟ سمانه که _

عیل اجازه نداد جملهاش را تکمیل کند، با لبخند 

های دستش را پشت کمرمردان  

 :لییل گذاشت و گفت

 .لییل جان، همرس بنده _

سپس نگاه دقیق به چشمهای درخشان لییل انداخت 



 :و ادامه داد

ن که بعضن  _ نغمه خانوم دختی خاله سمانه هسیی

 روزها زحمت مواظبت از ثنا به

 .گردنشون بود
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رت ناباور نغمه لییل پلیک زد و نگاهش را به صو 

 .دوخت

ی نسبت  لبخند عمیقی زد و با اعتماد به نفس بیشتی

 :به قبل، گفت

 .از دیدنتون خوشبختم نغمه خانوم _

 .بلند قهقهه زد

 .آنقدر که باریکه اشک از چشمهایش رسازیر شد

 :عیل با لبخند نگایه به لییل انداخت و گفت

من نمیدونم به چیه اون بنده خدا اینقدر  _

ی؟میخند  

لییل که هنوز هم با تصور قیافه پنچر شده نغمه، از 



 خنده منفجر میشد، به

 :سمت عیل چرخید و با خنده گفت
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 بچههایی شده بود که  _
ن وای خدایا...عی 

 عروسکشونو مجبور شدن بدن به بچه

 !کوچیک فامیل

 .گفت و باز هم به حرف خودش خندید

هش را از لییل برداشت و همانطور  عیل با لبخند نگا

 که دنده عوض میکرد، به

 :شوچن گفت

االن من شدم عروسک و جنابعایل بچه کوچیک  _

 فامیل؟

با خنده به سمت عیل چرخید و در حایل که 

د، ن  صورتاش شیطنت را فریاد مت 

 :گفت

ویل کیس خوی  بودا! چادری، با حجاب، آشنا،  _



 قشنگ عیل پسند! مگه نه؟

ه نگاهش کرد و جواب دادعیل کوتا : 

اگه عیل پسند بود، االن روی این صندیل، جای تو  _

 !نشسته بود
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لییل که دیگر خندهاش بند آمدهبود، کفشهایش را 

 از پا در آورد و رو صندیل

 .جمع کرد

رسش را روی زانوهایش گذاشت و همانطور که به 

 عیل نگاه میکرد، با لبخند

سیدپر  : 

 عیل پسند چطوریه؟ _

 :نگاه کوتایه به لییل انداخت و آرام گفت

 !ترمز بزنم میوفتی  _

؟ _  مواظبم...نگفتی

عیل نگاه کوتاه دیگری به سمتش انداخت و مخترص 



 :جواب داد

 !نمیدونم _
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 :لییل صاف نشست و با تعجب گفت

ه دیگهمگه میشه؟ هر آدیم یه ایدهآیل دار  _ ! 

 :عیل لبخندی زد و جواب داد

دل حکم میکنه لییل! مثال... بر فرض مثال تو از  _

 مردهای قد بلند و هیکیل

خوشت میاد، اما یهو به خودت میایی و میبیتن ای 

 دل غافل! عاشق یه مرد

 !قد کوتاه و تپل شدی

 :لییل با لبخند نگاهش را از عیل برداشت و گفت

 کنم؟ _
ن
اق  یه اعتی

بدون آن که کلمهای بگوید، منتظر نگاهش کردعیل  . 
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دست به سینه نشست و با لبخند نگاهش را به نیم 

 .رخ عیل دوخت

من نه از کیس خوشم اومده...نه تا حاال این حکم  _

 و تجربه
 

 دیل که مییک

 .کردم

 :مکتی کرد و با خنده ادامه داد

 !فکر کنم حکم دلم خراب شده _

عیل با لبخند، کیم طوالنیتی از پیش نگاهش کرد و  

 :گفت

 !حکم دل منم چند ساله که خراب شده _

____________________ 

ن را داخل حیاط پارک کرد  .ماشی 

نگایه به ثنا که صندیل عقب، فارغ از گفتگوی آنها 

 خوابیده بود، انداخت و

 :آرام به لییل گفت
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ن  _ حمت در و باز کن که من ثنارو بیارمبت  . 

 :لییل در حایل که کفشهایش را به پا میکرد جواب داد

نه توروخدا! یه تشت آب برداشتی بخیههات اون  _

 بال رسشون اومد...این که

 !دیگه بچهاست

 :عیل لبخند کوتایه زد و در جوابش گفت

 .سنگینه برات _

 ...یه فسقل بچهس دیگه! خودم میارمش _

ی نکرد و پیاده شدعیل  ارصار بیشتی . 

در عقب را باز کرد و به سمت در ورودی هال رفت 

 .تا قفالش را باز کند
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لییل شاالش را محکم کرد و با احتیاط ثنا را در آغوش  

 .گرفت

 .از کنار عیل عبور کرد و رایه اتاق ثنا شد

زیر گردنش آرام او را روی تخت گذاشت و پتو را تا 



 .باال کشید

پیشانیاش را عمیق بوسید و به سمت در رفت اما 

ون نرفت  .بت 

 .در اتاق ثنا را بست و پشت در زانو زد

ن پلکهایش، سیل اشک از چشمانش  همزمان با بسیی

 .رسازیر شد

 ...ادای آدمهای قوی را در آورده بود اما

 !اصال قوی نبود

 .سیع کرده بود فراموش کند

ایطش را...اما نمیشد نادیدهشان   ازدواجش را، رسر

 !گرفت
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 .تظاهر کرده بود که آرام است، که کنار آمدهاست

 !اما در باطن، آشوب بود

ایط را برای خودش و عیل که  دلش نمیخواست رسر

 حامیاش شده بود سختتی 



 ...کند، ویل قوی بودن کار او نبود

ایط  !حداقل در این رسر

ون ریخت، کیم که  دردهای دلش را با گریه بت 

 اشکهایش را با پشت دست

پاک کرد و بعد از چند نفس عمیق، از اتاق خارج 

 .شد

لبخندی به لبش نشاند و همانطور که به سمت عیل 

فت، گفت  :مت 

اها قرص خواب نریخته بودن؟  _ ن مطمئتن توی پیتی

ن کوچولو ن یه دلفی   عی 

 !عمیق خوابیده

ه و تلویزیون تماشا میکرد، به عیل که روی مبل نشست

 سمت لییل چرخید و

ه نگاهش کرد  .خت 
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چشمهای رسخ و بیتن متورم شدهاش، هویدای یک  



 .گریه عمیق بود

 !گریه کردی _

ن نبود...هرگز  !لییل اهل طفره رفیی

لبخند تلجن زد و همانطور که رو به روی عیل 

 :مینشست، پاسخ داد

نم یکم الزم بودفکر ک _ ! 

 .عیل با تعجب نگاهش کند

لییل تا لحظهای قبل آنقدر شاد و رس حال بود که در 

 مخیلهاش هم نمیگنجید

 !که حالش خوب نباشد

فت، با  لییل که از نگاه کردن به صورت عیل طفره مت 

 دو انگشت شقیقههایش

 .را ماساژ داد
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 رس دردی؟ _

 بعد از هر گریه عصت  رس درد اوهوم، ا _
ً
صوال



 میشم، گایه خفیف، گایه هم

 !مثل االن...شدیدتر

 :عیل تلویزیون را خاموش کرد و آرام گفت

؟ از اینکه چرا عصت   _
دوست داری حرف بزین

 شدی؟

 .لییل به آرایم رسش را باال آورد

 .نگاه منتظر عیل وادارش کرد حرف بزند

همه تظاهر...این  ما داریم چیکار میکنیم؟ این _

 همه دروغ...به خانوادت، به

 !همسایهها... به نغمهای که دوستت داره!حتی به ثنا

؟ همش به خاطر جون بیارزش من؟  برای چر
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 :مکتی کرد و با لبخند تلجن ادامه داد

 تمام عمرت ازم به عنوان یه دختی خودخواه  _
ً
قطعا

! یه دختی   که بهیاد میکتن  

خاطر حفظ جون خودش با خودخوایه همه رو بهم 



 ...ریخت

 ...عیل

 !من میشم یه خاطره بد

یه یادآوری تلخ و روی مخ که تا آخر عمر ازش یاد 

 !میکتن 

عیل کیم به جلو خم شد و دستهایش را داخل هم  

 .گره زد

 :نگاه مستقیماش را به لییل دوخت و گفت

اییط _  !جنگیدن خوبه، اما نه در هر رسر

 :لبهایش را خیس کرد و آرامتی ادامه داد
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 !رقاص باش لییل _

نه که باب دل آدم نیست ن  یه سازی مت 
 

 ...گایه زندگ

اییط  به جای جنگیدن با اتفاقهایی که تحت هیچ رسر

 نمیشه عوضشون کرد، به

 !سازشون برقص



 ...برقص تا بهت خوش بگذره

با لبخند ادامه داد دستی به صورتش کشید و  : 

 داره مینوازه چیه _
 

 !فرق نمیکنه سازی که زندگ

قض  ...تو که رقصنده بایسر با هر سازی مت 

 .پس برقص و خوش باش تا این دو سال بگذره

 :لییل تلخ لبخند زد و جواب داد

 چطوری چشم ببندم روی این همه اتفاق؟ _

چطوری به سازی برقصم که آرشههاش جای 

لن روی خرخرهامسیمهای ویو   

 کشیده میشه؟

 !خودت داری آرشه رو روی گردنت میکیسر لییل _

 اونقدرا هم نالویط نیست
 

 .وگرنه زندگ
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ی ادامه  قلنج گردنش را شکست و با لبخند عمیقتی

 :داد

 !سخت نگت  که سخت میشه _



 !هم برای خودت...و هم برای من

ه در نگاه آرام لییل ادامه سپس مردانه خندید و خت  

 :داد

 !میشه خاطرههای خوب ساخت لییل _

 ...حتی از یه حادثه بد

 داره
 

 .و این فقط و فقط به دیدگاه تو بستیک

 کمک کن که خاطره خوب هم باشیم
ً
 !پس لطفا

_____________________ 

شب قبل را تا پایس از شب، همراه با عیل بیدار 

 .بودند
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 .هر از دری هم حرف زده بودند

 ...از آیندهشان

 .از روزهایی که قرار بود دوستانه کنار هم باشند

اتاش قرار بود روی  گ که تاثت 
 مشتی

 
از دو سال زندگ

 تمام زندگیشان پرده



 .بیاندازد

 ...حرف زدند و خندیدند

 ...حرف زدند و فراموش کردند

 ... حرف زدند و

کشان ایط مشتی کنار آمدند  با رسر ! 

هرچه عیل ارصار کرده بود که او در اتاق بخوابد و 

 .خودش در هال، نپذیرفته بود

با اتاق خوای  که رسارس آن بوی سمانه پخش بود و 

 تصویرش جای جای اتاق

 !قرار داشت، نمیتوانست کنار بیاید
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 ...آنجا حریم سمانه بود

روی گردنش باال کشیدغلتی زد و پتو را تا  . 

 .نگاهش را به ساعت انداخت

ی نزدیک به هفت صبح بود و او...آثاری از  ن چت 

 خواب دیگر در چشمانش پیدا



 .نبود

با وجود آنکه بر خالف چشمهایش، دلش 

 میخواست بخوابد، اما به ناچار

 .تسلیم شد روی تشک نشست

نگایه به در باز اتاق عیل انداخت و با کرختی از جا 

ند شدبل . 

با قدمهای آرایم به رسویس بهداشتی رفت و بعد از 

 آن که صورتاش را آب

 .زد، رایه اتاق ثنا شد

لبخندی به آن موجود کوچک که همچنان غرق در 

 .خواب بود زد

 .دلش نیامد بدون بوسیدناش از اتاق خارج شود
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ن دلیل بوسهای روی پیشانیاش کاشت و  رایه  به همی 

خانه شد تا چای دم ن  آشتر

 .کند



ی را پر از آب کرد و روی گاز گذاشت  .کتی

ن صبحانه را  سپس به سمت یخچال رفت تا مت 

 .بچیند

ن که به جلوی یخچال رسید، متعجب به تکه   همی 

 کاغذی که روی آن چسبیده

 .بود چشم دوخت

با تعجب نامه کوچیک که مشخص بود عیل نوشته 

 چشم دوخت و زیر لب

ندخوا . 

 .سالم)

 ...صبحت بخت  

 هر زمان که بیدار شدی بهم زنگ بزن
ً
 .لطفا

 (منتظرتم، عیل
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ن خم کرد و زیر لب زمزمه کرد  :لبهایش را به پایی 

 یعتن چیکارم داره؟ _



در حایل که ارصار عیل برای زنگ زدن، نگرانش کرده 

 بود، به هال رفت و بعد

ایلش، آیکون تماس با عیل را لمس  از پیدا کردن موب

 .کرد

 .سالم _

 :با نگراین روی مبل نشست و جواب داد

 سالم، چیشده؟ _

عیل که متوجه نگراین لییل شده بود، لبخند کوتایه 

 :زد و آرام گفت

 نیوفتاده _
ی
. اتفاق  .الزم نیست نگران بیسر
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و وسایل  فقط حس کردم شاید بخوای بری خونتون

 .مورد نیازتو بیاری

 ...گفتم که هماهنگ کنیم، باهات بیام

ه  .اینجوری بهتی

 میدوین که منظورم چیه؟



 :لییل با خوشحایل لبخند زد و جواب داد

!میخوای همسایهها بفهمن که...که  _
ً
بله بله کامال

 !من اینجام

میخواست بگوید )ازدواج کردیم( اما در کرسی از 

وض کردثانیه جملهاش را ع . 

عیل هم به خوی  متوجه گردش جمله لییل و 

 .خجالت نهفته در صدایش شد

 :مردانه خندید و پرسید

 ثنا خوابه؟ _
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ن کوچولو غرق خوابه هنوز _  .آره دلفی 

عیل در آینه کوچیک که به دیوار مغازهاش چسبیده 

 بود، چهرهاش را از نظر

ییل گفتگذراند و در پاسخ به ل : 

پس آماده شو میام دنبالت که باهم بریم. ده  _

 .دقیقه دیگه جلوی درم



 .باشه فعال خداحافظ _

تماس را که قطع کرد بالفاصله مانتو شلواری پوشید 

ن که از خواب بودن  و همی 

ثنا اطمینان پیدا کرد، با احتیاط از خانه خارج شد و 

 جلوی در حیاط منتظر عیل

 .ایستاد

کوچه، جایی که مغازه عیل قرار داشت   نگایه به رس 

 انداخت و به در حیاط تکیه

 .داد

هنوز ثانیهای نگذشته بود که صدای کنجکاو زین را 

 .از پشت رسش شنید

 لییل؟ لییل شکیب؟ _
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 .با تعجب به پشت رسش نگاه کرد

کلثوم خانم ییک از همسایههای قدیمیشان بود که 

لیهایش، وردآوازه فضو   



 .زبان تمام افراد محله بود

 :لبخندی زد و آرام گفت

 سالم کلثوم خانوم، احوال شما؟ _

بروی باال انداخت و چادر رنگیاش را سفتتی 
َ
کلثوم ا

 .چسبید

انهای به رس تا پای لییل انداخت و   سپس نگاه مچگت 

 :گفت

علیک دختی محمود آقا... هشت صبح...از خونه  _

ون! شب وعیل آقا اومدی ب ت   

... 

ن  ش، لبخند آرایم زد و بی  ن بیتوجه به لحن توهینآمت 

 .حرفش پرید
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 !شب و هم اینجا بودم _

 :کلثوم محکم به گونهاش کوبید و با اخم گفت

 کردی!  _
ی
حیا رو خوردی آبرو رو ق



 واویال...واویال...خراب نداشتیم تو محله که

عیلبه لطف ...سالم آقا  ! 

 .لییل به عقب چرخید

با دیدن عیل که با صوریی رسخ و نگایه اخمآلود به  

 کلثوم نگاه میکرد،

 .لبخندی زد به سمت کلثوم چرخید

 !خوبه عیل آقا...دست خوش _

این دختی که تکلیفش مشخصه، شما چرا گول این 

ه خراب و خوردی؟ شما  دختی

 که معتمد این محیل چرا؟

این دختی چر میگن؟ نشنیدی در و همسایه پشت  
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عیل که کم مانده بود از شدت عصبانیت منفجر 

 شود، کنار لییل ایستاد و دست

 .در دستش گذاشت

فشاری به انگشتهای لییل وارد کرد و با عصبانیت 



 :غرید

ن اسم زن منو به زبون  _ در و همسایه غلط میکین

 بیارن! در و همسایه خییل

ن بخوان پشت رس زن عیل عنایتی حرف بیخود می کین

 !بزنن

کلثوم که کامال گیج شده بود، نگایه به دستهای گره 

 خورده آنها و بعد

 .صورت رسخ عیل انداخت

 :آب دهانش را بلعید و با لکنت گفت

 ...ز..زنتون؟ لییل؟ صیغه _

ن حرفش پرید و با قاطعیت گفت  :عیل بی 

 ب _
ن
غ و عرق ندهاستخت  خانم! لییل همرس رسر ! 
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شما هم بفرما به همسایهها خت  بده که عیل گفته 

 وای به حال اهل خونهای که

 !اسم زن منو به زبون بیارن. روز خوش



گفت و پیش چشمان گرد شده کلثوم، در حایل که 

ن   دست لییل را بی 

 .پنجههایش قفل کرده بود رایه خانه محمود شد

توهینهای کلثوم بود، مانند  لییل که هنوز مات

 عروسیک همراه عیل تکان

 ...میخورد اما

 .جاین در بدن نداشت

 .نفهمید چه موقع عیل در حیاط را باز کردهاست

 .نفهمید چه زماین به خانهشان رسیدند

 .نفهمید چند دقیقهاست که وسط هال ایستادند

ن را نفهمید...به جز واژه )خراب( که مانند  هیچ چت 

فتمته در رس  ش فرو مت  . 

 لییل! لییل میشنوی صدامو؟ _
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با صدا زدنهای ممتد عیل، انگار باز به این دنیای 

 .مزخرف برگشت



ه در چشمهای نگران عیل،  نگاهش را باال آورد و خت 

 :به سختی لب زد

 من...خرابم؟ _

عیل عصت  پلک بست و در کرسی از ثانیه، رس لییل 

درا به س ینه فرسر . 

لییل که انگار منتظر تلنگر بود تا ببارد، با صدای بلند  

 .گریه کرد

دست دیگرش را باال آورد و دور شانههای ظریف 

 .لییل حلقه کرد

ن آورد و نزدیک گوشاش زمزمه کرد  :رسش را پایی 

ن اشکهاتو نداره _  ...یه رهگذر ارزش ریخیی

د، آب دماغش را ب اال  بدون آن که از عیل فاصله بگت 

 :کشید و با بغض نالید
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من چیکار کردم عیل؟ اینا همونان که تا وقتی بابام  _

 بود تا کمر واسه یدونه



حاج محمود خم میشدن! منت نیستها...نوش 

 !جونشون

ن کلثوم خانوم توی خرج نون  اما اگه بابام نبود همی 

 !شبش میموند

 !حاال...حاال به من میگه خراب

به متن که تا به این سن هنوز دستم به نامحرم خودم 

 !نخورده

 چیکار کردم که شدم خراب؟

عیل رس لییل را از روی سینهاش برداشت و صورتش 

ن دستهای گرم  را بی 

 .مردانهاش گرفت

ه  با نگایه جدی به چشمهای خیس لییل چشم خت 

 :شد و قاطعانه گفت

ی  هات به والی عیل، به صاحب اسمم قسم، به گر  _

م تو محل و  ادامه بدی مت 

م  !دهن هرگ که زبونش به بد تو بچرخه رو ِگل میگت 

یتن حمایت عیل، تلجن صحبتهای کلثوم  لییل که شت 



 را از وجودش پاک

 :کرده بود، آرام آرام لبخندی زد و به شوچن گفت
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کلهت خرابه ها! معتمد محل و چه به قشون   _

؟  کیسر

یل قدیم عقب رفت و با لبخند جواب دادع : 

 ...پای ناموسم وسطه! زنم _

با وجود آن که شوچن عیل به مذاقش خوش نیامده 

 بود، اما برای آن که

ایم نکند کوتاه لبخند زد و به سمت اتاقش  بیاحتی

 .رفت

ن لییل نگایه به اطراف خانه انداخت و  بعد از رفیی

 .بیهدف روی مبل نشست

 نگایه
 

 به اتاق بهم ریختهاش انداخت و با دلتنیک

 .لبخند زد

به سمت کمد دیواریاش رفت و آلبوم کودکیاش را 



 .برداشت

 روی گرد و خاکهایی که روی جلو چوی  آلبوم 
دستی

 نشسته بودند کشید و

 :بلند گفت
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ببخشید دیگه وسایل پذیرایی ندارم...اما برات  _

من وسایلموآلبوم میارم که تا   

 .جمع میکنم خییل حوصلهت رس نره

عیل همانطور که مشغول ماساژ گردنش بود کوتاه 

 :جواب داد

 .باشه _

 میکرد 
 

چند روزی بود که در گردنش احساس گرفتیک

 قصد خوب
ً
 و ظاهرا

 !شدن هم نداشت

ون رفت  .لییل آلبوم را برداشت و بت 

با دیدن عیل که با چشمهایی بسته و صوریی گرفته 



 مشغول ماساژ گردنش بود،

 :گفت

 درد میکنه؟ _

 :عیل به آرایم پلک گشود و با گیج  پرسید
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؟ _  چر

 .گردنت دیگه! دیدم داشتی ماساژش میدادی _

 دستی به پشت گردنش کشید و جواب 
ً
عیل مجددا

 :داد

نمیدونم چرا یهو از شب عرویس درد گرفته...ولش   _

 .کن مهم نیست

 :لییل به سمتش آمد و همزمان گفت

 !چرا مهم نباشه؟ درد داری _

 .عیل کوتاه لبخند زد

 .خوب میشه خودش _
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اگه قرار بود خودش خوب بشه که تا االن شده  _

؟  بود! دوش آب گرم گرفتی

 !خییل خوب  هها

 :رسی به نشانه تایید تکان داد و گفت

نداشتآره...ویل فایده  _ . 

 :با لبخند آلبوم را به دست عیل داد و گفت

پس کار خودمه، فعال با این آلبوم رستو گرم کن تا  _

 .منم بیام

 :عیل سوایل نگاهش کرد و پرسید

؟ _  کار خودته؟ یعتن چر

 :با خنده تای  به گردنش داد و در جوابش گفت
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 !قراره بهم ایمان بیاری _

مقاومت آلبوم را از دست لییل گرفت و با بدون 

 .خنده مشغول دیدن شد



نگاه از عیل برداشت و با قدمهای رسییع به اتاقش 

 رفت و مشغول جمع کردن

 .وسایلش شد تا قبل از بیدار شدن ثنا، بازگردند

تمام لباسهایش را داخل یک ساک جمع کرد و زیپش 

 .را به سختی کشید

ور که دستهایش را به  با نفس نفس ایستاد و همانط

 کمر زده بود، اطراف

 .اتاقش را با دقت نگاه کرد

هنوز هم وساییل داشت که یط این دو سال به آنها 

 .نیاز کند

خم شد و ساک کوچک دیگری که زیر تختش بود را 

 برداشت و روی تخت

 .انداخت

ن  گرد و خاک روی ساک را فوت کرد و به سمت مت 

 .آرایشیاش رفت
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زیاد اهل آرایش نبود اما همان چند قلم وساییل که 

 داشت را چنگ زد و داخل

 .ساک انداخت

بیشک یط این دو سال مجالیس دعوت میشد که 

 نیاز شود کیم به صورتش

 .جال دهد

به سمت کیفها و وسایل عروسکسازیاش رفت و آنها 

ن داخل ساک  را نت 

 .گذاشت

 هر آن چه که احسا
ً
س میکرد ممکناست نیاز تقریبا

 شود را برداشته بود و دیگر

 .کاری نداشت

 .نگاهش را به جای جای اتاقش دوخت

دلش میخواست وجب به وجب اتاقش را آنقدر نگاه  

 از
 

 کند تا دو سال دلتنیک

 .پای درش نیاورد

 :تلخ لبخند زد و زیر لب گفت
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، هم باباخییل زود برمیگردیم...هم من _ ! 

 ...خییل زود تموم میشه... مطمئنم

در حایل که ساکها را به سختی حمل میکرد از اتاق 

ون آمد  .بت 

ه به یک عکس   خت 
 

با دیدن عیل که با لبخند بزرگ

 مانده بود، با کنجکاوی

 :پرسید

 به کدوم عکسم میخندی؟ _

عیل نگاهش را از عکس مورد نظرش برداشت و به 

 .لییل دوخت

 که به سختی جلوی شلیک خندهاش را  در حایل

 گرفته بود، عکس را از داخل

 .آلبوم خارج کرد و به سمت لییل گرفت

با دیدن عکیس که در دست عیل بود ساکها را رها  

 :کرد و با جیغ گفت
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ن آقا _  !عه این هم مگه اون تو بود؟ اونو نبی 

 :عیل غش غش خندید و گفت

به نظر من که خییل بامزهاسچرا؟  _ ! 

 :عاقالندر سفیه دستش را به کمرش زد و گفت

یه دختی هفده هجده ساله که با ریمل و خط  _

 چشم، واسه خودش ریش و

امه راه راه باباشو پاش کرده ر  !سبیل درست کرده و بت 

 کجاش بامزهاس؟

 !حاال همه اینا به کنار

ونه  بت 
 !زبونشم یه متی

میخندید، عکس را به جای  عیل در حایل که آرام

اهنش  آلبوم، داخل جیب پت 

 :گذاشت و گفت

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

516 



 !برای من بامزه بود _

با چشمهای گرد شده نگاهش را به عیل دوخت و 

 .سوایل صدایش زد

 عیل؟ _

در حایل که یر به منظور لییل برده بود، اما به روی 

 خودش نیاورد و با جدیت

 :گفت

شد؟ دیگه اینجا کاری نداری؟تموم  _  

جدیت کالم عیل کار خودش را کرده بود، چرا که لییل 

 بدون آن که پیگت  

عکسش بشود، به اطراف نگاه کرد و بعد از چند 

 :ثانیه پاسخ داد

نه دیگه...هرچر که فکر میکردم نیاز دارمو  _

 برداشتم. بعید میدونم دیگه به

ی احتیاج کنم ن  .چت 

ا از دست لییل گرفت و خواست عیل ییک از ساکها ر 

د  ساک دیگر را هم بگت 



 :که لییل دستش را عقب کشید و گفت
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نچ، نچ، نچ! بخیه داری مستی عیل! همون ییک  _

 .بسه. اینو خودم میارم

 :اخیم کرد و در جواب لییل گفت

ن کمرت  _ بخیههام خوب شده دیگه! بده من سنگی 

 .درد میاد

تر از عیل به راه افتاد و همزمان گفتجلو  : 

 !جناب رابینهود همش دوتا خونه اونطرف تره _

د و ساک را برداشت و  با ناچار آلبوم را به سینه فرسر

 بعد از قفل کردن درهای

 .خانه، پشت رس لییل رایه شد

*** 

 پس گ آماده میشه؟ _
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وخته بود به با صدای ثنا که مظلومانه چشمد

 صفحه شیشهای فر، لبخندی زد و

 :جواب داد

خالهجون االن گذاشتیمش توی فر! باید چهل  _

 .دقیقه باشه

 .ثنا لب برچید و به سمتش آمد

 !خب من حوصلهم رس رفته _

 .خم شد و در آغوشش گرفت

خانه انداخت و رو به ثنا گفت ن ی آشتر ن  :نگایه به تمت 

ست داری چیکار  خب، تا الزانیا آماده میشه دو  _

 کنیم؟

ثنا مشت کوچکش را باال گرفت و همزمان با 

 :انگشتهایش، ییک ییک گفت
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 .هوم، اول الک بزنیم _

 .بعد قایم موشک بازی کنیم



 .بعد نقایسر بکشیم

 ...بعد برقصیم، بعد

انگشتش را به دهان گرفت و بعد از چند دقیقه فکر، 

 :ادامه داد

ه نمیدونم چیکار کنیمدیگ _ ! 

خندید و همانطور که نوک بینیاش را میبوسید،  

 :گفت

 دوست داری قرعهکیسر کنیم؟ _

 :ثنا دست انداخت دور گردنش و در جوابش گفت

؟ _  قرعهکیسر یعتن چر
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همانطور که ثنا را در آغوش گرفته بود، رایه اتاقش 

 شد و همزمان سیع کرد

ه توضیح دهدکودکان . 

چندتا از کارایی که دوست داری امروز انجام بدیمو  _

 روی کاغذ مینویسیم،



بعدش من تا میکنم و تو شانیس یکیشون و 

 !برمیداری

اسم هر کاری که در اومد، یعتن باید همونکارو انجام 

 بدیم...خوبه؟

د، با ذوق  ثنا که از انجام کارهای جدید لذت میت 

 .تایید کرد

اری برداشت و هر کاری که ثنا میگفت را کاغذ خودک

 .روی کاغذ نوشت و تا زد

 .بودن در کنار ثنا را دوست داشت

 کند
 

 ...ثنا باعث میشد در حال زندگ

 ...بدون فکر به گذشته

 !بدون ترس به آینده
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 .خب خالهجون حاال یکیشو انتخاب کن _

تا شده نگاه کرد و  ثنا با اشتیاق به کاغذهای کوچک

 .یکیشان را انتخاب کرد



لییل با خنده کاغذ تا شده را از دستش گرفت و قبل 

 :از آنکه باز کند گفت

 !اول حدس بزن کدومه _

ن پرید و همزمان گفت  :ثنا با خنده باال و پایی 

 !الک قرمز بزین برام _

 .بذار باز کنیم ببینیم چیه _

ده گفتآرامآرام کاغذ را باز کرد و با خن : 

ن پرنسسها برقصیم _  !عی 
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 !اتمام جملهاش مصادفشد با جیغ پر هیجان ثنا

 !آخ جون! من میشم السا...تو بشو آنا _

با وجود آنکه نام شخصیتهایی که ثنا میگفت را تا به 

 حال نشنیده بود، اما

 :برای خوشحالیاش گفت

_  
 

ن کوچولو، هرچر شما بیک  .چشم دلفی 

________________ 



 .با خنده نگایه به رس تا پای خودش و ثنا انداخت

سیع کرده بود طبق عکیس که ثنا از شخصیتهای  

 کارتوین السا و آنا نشانش

 ...داده بود، لباس بپوشند اما

 !زیادی خندهدار شده بودند
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د چادرهایی که دور کمرشان مانند دامن بسته بودن

ی بود به جز ن  شبیه به هر چت 

 !لباس پرنسسها

 سادهای که روی موهایشان بود ، 
 

و تلهای رنیک

 ذرهای به تاجهای داخل

 ...عکس شباهت نداشتند اما

ن بود دیگر  !دنیای کودکانه همی 

در باطن نزدیک به واقعیت، اما در ظاهر...کامال 

 !دور

 :به سمت ثنا چرخید و با هیجان گفت



 آمادهای؟ _

ن کرد و گفت ثنا  با شوق رسش را باال و پایی  : 
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 آهنگ و هم من انتخاب کنم؟ _

 :لباسش را مانند پرنسسها جمع کرد و جواب داد

ن  _  .بله پرنسس! هرچر شما بگی 

ن پرید و گفت  :ثنا با ذوق باال پایی 

 !ناری ناری ناری _

 :غش غش خندید و در جوابش گفت

ری پرنسیس برقصیم؟با ناری نا _  

 :ثنا لب برچید و گفت

 ...قشنگه که _
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روی موهای گیسشدهاش را بوسید و با لبخند 

 :جواب داد



 !چشم، االن دانلودش میکنم. برقصیم _

ا تا آخرین درجه باال برد و کیم  صدای آهنگ موبایلرسر

 مبلها را کنار زد تا

 .آزادانه برقصند

ای کوچک ثنا را میان دستهایش گرفت و سپس دسته

 سیع کرد بیتوجه به

 .ریتم تند آهنگ، آرام و به قول ثنا، پرنسیس برقصند

 تو که تک گل تو گلدونای بهاری)

 ناری ناری

 تو که فرشته ای و ماه اسموین 

 ناری ناری

ن کموین   تو که قشنگ تر از رنگی 

 ناری ناری
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تاره های ی  نشوین توکه مثل س  

 ناری ناری



 (...ناری ناری

 :ثنا میان رقص ایستاد و با هیجان گفت

 دیوونه بازی کنیم؟ _

در حایل که نمیدانست منظورش دقیقا چیست، با 

 :تعجب گفت

 چطوریه؟ _

ثنا چادری که مانند دامن دور خودش پیچیده بود را 

 باال گرفت و همراه با ریتم

ن  پرید و به طرز خندهداری تند آهنگ، باال و پایی 

وع به رقصیدن کرد  .رسر

با دیدن حرکات ثنا، با صدای بلند خندید و او هم به 

وع کرد  نشانه موافقت، رسر

 ...پا به پای او، دیوانهوار رقصیدن و چرخیدن

 .کلید انداخت و داخل رفت
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با شنیدن صدای موسیقی و خندههای بلند لییل و 



کنجکاو رس جایش ایستاد  ثنا، . 

نگایه به ساعت که نزدیک به دو ظهر بود انداخت و 

 طول حیاط را رسیعتی یط

ش را پیدا کند  .کرد تا منشا این شادی عمیق دختی

تزده رس جایش  ن که در هال را باز کرد حت  همی 

 .ایستاد

ثنا و لییل در حایل که موهایشان ژولیده دورشان 

 پخش بود و چادری به کمر

قصیدندب سته بودند، به طرز خندهداری مت  . 

 :ناخودآگاه با صدای بلند خندید و گفت

ه اینجا؟ _  چه خت 

هر دو با صدای خنده عیل یکهای خوردند و با 

 .نفسنفس رس جایشان ایستادند

ثنا که تازه به خودش آمده بود، دوان دوان به سمت 

 عیل رفت و خودش را در

 .آغوشش پرت کرد
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 !سالم بابایی  _

زیر هجوم نگاههای عیل، در حایل که لبش را از 

 شدت خجالت محکم زیر

دندانش گرفته بود، به سمت موبایلش رفت و آهنگ 

 .را قطع کرد

 :عیل محکم گونیه ثنا را بوسید و با خنده گفت

 چیکار میکردین بابا؟ _

لییل با خجالت چادرش را از دور کمرش باز کرد و  

 :گفت

 .سالم _

نگاهش را با لبخند به صورت رسخ لییل دوخت و 

 :جواب داد

 سالم...خوش گذشت؟ _
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 :به جای لییل، ثنا با هیجان پاسخ داد



! غذا درست کردیم... مثل السا و آنا  _ خییل بابایی

 رقصیدیم...تازه دیوونهبازی

 !هم کردیم

آغوشش بود، گذشت و  از کنار عیل و ثنایی که در 

 خودش را داخل رسویس

 .بهداشتی انداخت

ن که در را بست به  نگاهش را بدرقه لییل کرد و همی 

 .سمت ثنا چرخید

؟ _  دیگه چیکارا کردین بابایی

ن پرید  .ثنا از آغوشش پایی 

خانه برد ن  .دستش را گرفت و همراه خود به آشتر

وع به توضیح دادن   سپس کودکانه و با اشتیاق رسر

دکر  . 

شو من ریختما! تازه خودمم  _ اول الزانیا پختیم، پنت 

 !قارچهاشو خرد کردم
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 :عیل خندید و گفت

 .دستت درد نکنه دختی بابا _

ن نشست و با لبخند ادامه داد  .ثنا روی مت 

بعدشم من حوصلهم رس رفت، مامان گفت تا  _

ه با هم بازی کنیم ن  الزانیا میتر

 ...و

 .دیگر صدای ثنا را نمیشنید

تمام حواس پنجگانهاش معطوف کلمه مادری بود که 

 .ثنا به لییل نسبت داده بود

ش دوخت و آرام زمزمه   با گیج  نگاهش را به دختی

 :کرد

 مامان؟ _
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خانه  ن ثنا خندید و نگاهش را به لییل که تازه وارد آشتر

 .شده بود، دوخت

ست به او اشاره کرد و در جواب عیل  سپس با د



 :گفت

 !آره دیگه مامان لییل _

 .لییل ترسیده نگایه به عیل انداخت

سید عیل گمان کند که او ثنا را وادار کرده تا مادر  میتی

 .صدایش بزند

 .آب تلخ دهانش را بلعید و به سمتشان آمد

نگاه ترسیده و نگرانش را به عیل دوخت و به سختی 

 :زمزمه کرد

 !به جون بابام...به خدا من...من نگفتم _

عیل چشمهایش را باز و بسته کرد و در جواب لییل  

 :کوتاه گفت
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 !میدونم _

میدانست... میدانست لییل هم راضن به شنیدن این  

ن   کلمه زیبا اما سنگی 

 !نیست



 .اما دست خودش نبود

ن نمیتوانست به فرزندی که تازه دارد طع م مادر داشیی

ن تجربه  را حتی دروغی 

د  !میکند خرده بگت 

لییل به سمت ثنا که بیتوجه به آنها مشغول خوردن 

 نخودچر کشمکشهای

ن بود، چرخید و آرام و بغضکرده گفت  :روی مت 

_  
 

 ...ثنا خاله...میشه به من نیک

 .قبل از آنکه جملهاش را تمام کند، بغضش ترکید
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چطور میتوانست ثنا را از حیس منع کند که خودش 

 با دیدن
 

 به تازگ

 عزیزخانم تجربه کرده بود؟

عیل که متوجه حال لییل شد، پشیمان از واکنیسر که 

 ناخواسته نشان داده بود،

 :بازوی لییل را گرفت و آرام گفت



 .اشکال نداره لییل...نیاز نیست خودتو اذیت کتن  _

با لبخند گفت عیل به سمت ثنا چرخید و  : 

 از کارایی که امروز انجام  _
ی یه نقایسر بابایی مت 

 دادی بکیسر برام؟

خانه را دوست نداشت، از  ن ن آشتر ثنا که جو سنگی 

ن پرید و رایه  خدا خواسته پایی 

 .اتاقش شد

ن ثنا، نگایه به لییل انداخت و کمکش کرد  بعد از رفیی

 .روی صندیل بنشیند

جلویش گذاشتسپس لیوان آی  برایاش ریخت و  . 

نیم _ ن  .اول یکم آب بخور.بعد مفصل حرف مت 
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ن را بدون ذرهای شتاب دور زد و رو به  گفت و مت 

 .رویش نشست

ن انداخت و در سکوت منتظر ماند تا  رسش را پایی 

 لییل راحت خودش را خایل



 .کند

کیم که گذشت، با احساس اینکه دیگر از گریه شدید 

ی نیست لییل خت   

 :رسش را باال آورد و کوتاه گفت

 .اگه آروم شدی حرف بزن...من میشنوم _

لییل دستی به زیر پلکهای خیسش کشید و بدون آن  

 که به عیل نگاه کند، آرام

 :جواب داد

 ...من خودم درد بیمادری کشیدم_

تمام عمر آرزو داشتم که صدا بزنم مامان؟ و کیس 

 باشه که جوابمو بده... اما

 .نبود... پس فقط تو خیالم تصورش کردم

نگاه غمناکش را به صورت عیل دوخت و با بغض 

 :ادامه داد

 ...اما، االن ثنا رویا بافته _

 .با متن که خودم دردشو کشیدم

 .نذار رویاشو خراب کنم عیل.من توانشو ندارم
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 :عیل خواست جواب دهد که اجازه نداد و گفت

نه صت  کن بذار حرف بزنم...من خودم میدونم  _

 الیق این کلمه نیستم، اما

 .حال ثنا میفهمم

این درد و فقط اونایی که مادر ندارن میتونن درک  

.اجازه بده ن  ...کین

 ...اجازه بده همونجور که دوست داره، منو

 !منو مامان صدا بزنه

عیل با مکث نگاهش را از روی صورت لییل برداشت 

ن دوختو به م ت  . 

 :مستاصل دستی به صورتش کشید و آرام جواب داد

فقط... از بالیی که دو سال دیگه رس احساساتت  _

سم.ثنا سمانه  بچم بیاد میتی

ه.وای به روزی   رو یادش نیست و گایه بهونشو میگت 

 که تو دیگه پیشش



 ...نبایسر 

ن دستش را جلو برد و روی دست عیل   آرام و نامطمی 

 .گذاشت

را میان انگشتهای عیل جای داد و گفتانگشتهایش  : 

من نمیذارم ثنا اذیت شه... اینو بهت قول میدم،  _

 !به جون بابام

 :نگاهش را از روی صورت عیل برداشت و ادامه داد

من به خوی  میدونم که یط این دو سال ثنا خییل  _

 .به من وابسته میشه

ین  خودت هم شاهدی که حتی اوایل جز اصلیتی

ی مخالفتدالیلم برا  
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بود!اما...عیل من نمیتونم به یه بچه چهار پنج ساله 

 بگم که بهم عادت نکن

چون مهمون امروز و فرداتم!نمیتونم بگم...ویل پای 

 احسایس که بهم داره



 .هستم

ه در نگاه منتظر عیل ادامه  لبخند کوتایه زد و خت 

 :داد

.. یه عمر مادر ثنامن دو سال محرم تو ام اما.  _ . 

*** 

ن را با سلیقه چید.دوغ را داخل پارچ  به کمک عیل مت 

ن   خایل کرد و روی مت 

 .گذاشت

 :سپس به سمت عیل چرخید و با لبخند گفت

بریم دنبال ثنا؟ من اگه تنها برم دلیل گری  همو  _

سه... منم نمیدونم چر   میتر

 .جواب بدم

ن برخاست و کوتاه جواب داد  :عیل از پشت مت 

 .بریم _

قبل از آن که لییل در اتاق را باز کند، ثنا با خوشحایل 

ون  در را باز کرد و بت 

 .آمد
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مستقیم به سمت عیل آمد و نقاشیاش را جلویش  

 .گرفت

ه شد و   با هیجان به صورت همیشه آرام پدرش خت 

 :گفت

، خوب کشیدم؟ _  بابایی
ن  ببی 

انداخت و روی موهایش را  عیل نگایه به نقاشیاش

 .بوسه زد

 .آفرین ثنای بابا، عالیه _

 پرسید
ً
 :ثنا مجددا

 کدومو قشنگتی کشیدم؟ خودمو یا مامان لییل؟ _

عیل نگاه کوتایه به لییل انداخت و همزمان جواب 

 :داد

، هم... مامان لییل _
 

 !هم خودت قشنیک

____________________ 

اهنش را از تن در آورد و روی آویز گذاشت پت  . 



ن بود  جلوی آینه ایستاد و به عکس لییل که روی مت 

 .چشم دوخت

ن تکان داد  .ناخواسته خندید و رسش را به طرفی 

از صبح که عکس را با خودش آورده بود، هرگاه که 

 خسته میشد به تصویر

 را به کل فراموش 
 

بامزه او نگاه میکرد و خستیک

 .میکرد
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وز هم نمیدانست چرا عکس نوجواین لییل را برای هن

 خودش برداشته اما...از

 .کارش راضن بود

 .به دیدن چهره بامزه لییل، میارزید

ن گذاشت و از آینه نگاهش  عکس را داخل کشوی مت 

 را به رد بخیههایش

 .دوخت.دیگر مشکیل نداشتند و این خوب بود

  دستی روی گردین که همچنان درد میکرد کشید و 



 .کیم نوازشش کرد

ب  ههای آرایم که به در اتاقش خورد باعث  صدای رصن

 .شد دست از کار بکشد

 :کیم از آینه فاصله گرفت و آرام گفت

 بله؟ _

لییل بدون آن که در اتاق را باز کند، از همانجا جواب 

 :داد

میشه امشب ییک دو ساعت محرمیت و لحاظ   _

؟  کتن

یدبا تعجب به در نگاه کرد و سوایل پرس : 

 بله؟ _

فرصت نداد عیل جوای  بدهد، وسایل مورد نیازش را 

 به سختی با یک دست

 .نگه داشت و در اتاق را باز کرد
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عیل که توقع داخل آمدن لییل را نداشت، به سمت 



اهنش رفت و همزمان  پت 

 :گفت

اهنمو بپوشم _  !صت  کن پت 

 :لییل بالفاصله جواب داد

نپوشیا! کارت دارم نه _ . 

 .با تعجب به سمت لییل چرخید

تویی که دستش بود، گفت
ُ
 :با دیدن ا

دوازده شبه لییل! منم لباس چروک ندارم. داشته  _

 باشمم خودم اتو میکنم

 .نیازی نیست تو زحمت بکیسر 

 :لییل با لبخند نگاهش کرد و در جوابش گفت

 .به شکم دراز بکش روی تخت _

د شده عیل، خندید و ادامه دادبا دیدن چشمهای گر  : 

 !بابا میخوام گردنتو خوب کنم _

عیل که تازه یادش افتاده بود، کوتاه لبخند زد و  

 :گفت

حواسم نبود.نیازی نیست به زحمت بندازی  _



 خودتو... دیر وقته برو بخواب اینم

 .خودش خوب میشه
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 :اخیم کرد و با ناراحتی جواب داد

 !باشه، هر طور که راحتی  _

عیل که متوجه ناراحتی لییل شده بود قبل از آن که از 

 اتاق خارج شود سد

 .راهش شد

رستقانه بدون آن که به صورت خندان عیل نگاه کند،  

 :گفت

بذار برم دیگه، اون که خودش خوب میشه نیازی  _

 .به من نیست

 :عیل آرام و مردانه خندید و در جواب گفت

ن ث _ نا زود قهر میکتن عی  ! 

در حایل که خندهاش گرفته بود اما همچنان از 

ن نیامد و با  موضع خودش پایی 



 :غدی جواب داد

 گ گفته قهر کردم؟ _

 :عیل با لبخند نگاهش کرد و گفت

ن  _  !چشمایی که دوختیشون به زمی 

نگاه رستقاش را به چشمهای عیل که با فاصله کیم 

 ازش قرار داشتند دوخت

 :و گفت
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 .قهر نکردم! اینم چشمام _

 قهر میبیتن توشون؟

با لبخند نگاهش را از چشمهای لییل برداشت و آرام  

 :گفت

 گفتی به شکم دراز بکشم؟ _

 :طنازانه خندید و در جواب عیل گفت

فقط ناز میاریا! وگرنه گ میتونه از ماساژ مفت و  _

 مجاین بگذره؟



د و جواب دادبا خنده نگاهش کر  : 

شاید خواستم تعارف کنم! یکم ارصار میکردی  _

 .خب

برویی آمد و با شیطنت زمزمه کرد
َ
 :چشم و ا

ی که  _ ن ؟ اونم واسه چت  منو ارصار جناب عنایتی

 هیچ نفیع واسهم نداره؟

 .متاسفم اما اشتباه شناختی منو

 :با خنده چشمیک زد و ادامه داد

اومدم اصال از اولم اشتباه کردم خودم _ ! 
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باید صت  میکردم خودت میومدی دنبالم تا به داد  

 گردنت برسم...حاال من

م تو اتاق، تو بیا دنبالم  !مت 

 .مردانه خندید و رسی تکان داد

 ...از دست تو _

؟ ن  روی تخت دراز بکشم یا روی زمی 



_  ، ن که قشنگ خشک مییسر نه بابا روی زمی 

 .بخواب روی تخت

از کنار لییل گذشت و طبق خواستهاش، روی تخت 

 .دراز کشید

 :نگایه به عیل انداخت و گفت

 کنار تخت پریز برق هست؟ _

 .آره، چراغ خواب و بکش از برق _

ن کوچک کنار تخت را جلوتر کشید.اتو و حوله  مت 

ی که تهیه کرده بود را ن  تمت 

 :روی آن گذاشت و به شوچن گفت

؟آمادهای تا با اعجاز  _ انگشتهای لییل آشنا بیسر  

 .با کمال میل _

 :خندید و جواب داد

 .این شد! آفرین _
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 .روی تخت با فاصله کیم از عیل، چهار زانو نشست



کیم از روغن بادایم که همراه داشت را روی گردن 

 عیل ریخت و دستهایش

 .را آرام دو طرف گردنش گذاشت

یع کرد بدون آن که صدایش نفس عمیقی کشید و س

 .بلرزد بگوید

 شاید یه ذره دردت بیاد، خب؟ _

عیل که صورتش از دید لییل پنهان بود، پلکهایش را 

د و  محکم روی هم فرسر

 :کوتاه جواب داد

 .باشه _

قبل از آن که به اتاق بیاید خییل با خودش تالش  

 کرده بود که خجالت نکشد

 .اما... موفق نبود

ش این بود که عیل نگاهش نمیکردتنها نکته مثبت . 

ون فوت کرد و در دلش نجوا کرد  :نفسش را به بت 

 !فقط کارتو بکن لییل... فقط _

به انگشتهایش حرکت داد و آنها را به آرایم روی  



 گردن عیل به رقص در

 .آورد
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با حس نوازش انگشتهای نرم لییل روی عضالت  

ش یخگردنش، تمام بدن  

 .بست

د و سیع کرد تنفسش  پلکهایش را محکم روی هم فرسر

 .را عادی نگه دارد

لییل نمیدانست نوازش بدن مردی که سالها 

 نیازهایش را رسکوب کرده،

 بازی با دم شت  است؟

ی از نیاز جنیس مردانه و رسکوب دشوار آن  ن اصال چت 

 خت  داشت؟

تمام تمرکزش را گذاشته بود روی مسائل کاری، تا 

 مبادا توجهاش سمت حرکت

 .نوازشگر انگشتهای لییل جلب شود



 .اما...موفق نبود

چهار سال از آخرین باری که طعم نوازشهای زنانه را 

 .چشیده بود میگذشت

 .بعد از سمانه تمام زندگیاش را وقف ثنا کرده بود

یط این سالها نیاز جنیس که هیچ، حتی خودش را 

 !فراموش کرده بود

کوب این حسها، زیادی سخت شده اما...امشب رس 

 !بود

 !تشنه بود و دلش نمیخواست از آب بنوشد
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 .با حس گریم حوله روی گردنش تکاین خورد

 خییل داغ بود؟ _

با همان صدایی که از شدت نیاز دو رگه شده بود، به 

 :سختی جواب داد

 .نه _

 :لییل بیخت  از حال عیل، با لبخند گفت



آخه دیدم یهو حوله رو گذاشتم پریدی، فکر کردم  _

 از دستم در رفته زیادی داغ

 .شده

مکتی کرد و نگایه به صورت رسخ عیل انداخت و 

 :ادامه داد

 چرا اینقدر رنگ و روت قرمز شده؟ حالت خوبه؟ _

 :ناخواسته جواب داد

 !نه _

با نگراین حوله را از روی گردن عیل برداشت و دست 

ذاشتخودش را گ . 

؟ _
 

 چرا؟ سوختمت عیل؟آره؟ خب چرا نمییک

 :پلک بست و به سختی گفت

 .نه لییل... نه _
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لییل که قصد کوتاه آمدن نداشت دستش را 

 نوازشگرانه روی گردن عیل کشید و



 :با ناراحتی زمزمه کرد

پس چرا اینقدر داغ و قرمز شدی؟ میگفتی داغه  _

خییلبرش میداشتم.   

 میسوزه؟ آره؟

 .عیل به آرایم نشست

 :دستی پشت گردنش کشید و گفت

 ...نه داغ نبود _

؟ نکنه بدتر شدی؟ _  پس چرا گفتی خوب نیستی

 :پلک بست و کوتاه جواب داد

 .نه خوبم _

 .لییل با نگراین نگاهش کرد

ن باشم؟ عیل اگه میسوزه برم پماد بیارم.  _ مطمی 

 ممکن ردش
 

 ...نیک

ن حرف لییل  : پرید و با لبخند گفتبی 

ی نشده _ ن ؟ چت   .نه لییل، چرا شلوغش میکتن

در جواب عیل، لبخند عمیقی زد و از روی تخت 

 .برخاست
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 :همانطور که وسایلش را جمع میکرد، گفت

 ...خب خداروشکر، ترسیدم یه لحظه_

 !اخه سابقه سوزوندن دارم

 :ناخواسته اخیم کرد و پرسید

 مگه کس دیگهای رو هم ماساژ دادی؟ _

 :خندید و با بیخیایل جواب داد

 ...آره بابا! میگم که استاد _

 .نتوانست تحمل کند تا جمله لییل تمام شود

ن حرفش پرید و گفت  :بی 

 گ؟ _

با تعجب به صورت اخمآلود عیل نگاه کرد و جواب 

 :داد

 چر گ؟ _

 :نگاه از صورت لییل برداشت و گفت

ماساژ میدادی؟ کیو  _  



فت جواب  خندید و همانطور که به سمت در مت 

 :داد
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 .آها، بابامو دیگه... شب بخت   _

 :با نگاه بدرقهاش کرد و آرام زیر لب گفت

 .شب بخت   _

____________________ 

ی   _ وع با دختی زت بعیده مرد مومن! رابطه نامرسر
َ
ا

بچهکه ده پونزده سال ازت   

هاست  .تره، گناه کبت 

عیل نگاهش را به قسمت زنانه و جایی که لییل قرآن 

 .میخواند، دوخت

 :به سمت سید رضا چرخید و جواب داد

وعه؟ _  گ به گوشتون رسونده نامرسر

 :سید رضا اخیم کرد و زیر لب غرید

 !سفسطه نکن عیل آقا _
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ن دختی محمود آقا شبانه چند تا از در و همسایه دید

 روز خونته!عیل به حج  

 .که رفتم اگه حاج کریم نگفته بود باور نمیکردم

 .عیل تلخ لبخند زد و با تاسف رسش را تکان داد

 :دستش را روی شانه سیدرضا گذاشت و گفت

وع نیست سید. اون خدایی که تو خونهش  _ نامرسر

ستیمش ، ما میتر  !رفتی

 .حالل و حروم حالیمونه

د رضا اخیم کرد و جواب دادسی : 

پدر اون دختی زندونه! خودشم که اجازه عقد  _

وع نیست؟  نداره. چطوری نامرسر

 ...محرمه بهم سید. زنمه _

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

541 

لییل که متوجه اخم پیشاین عیل و قطرات ریز و 



 درشت عرق روی صورتش

شده بود، قرآن را بوسید و همراه با ثنا به حیاط 

 .مسجد رفت

خواست به بهانهای از کنار آنها عبور کند تا متوجه  

ن   گفتگویشان بشود اما همی 

 .که نزدیک شد سید رضا صدایش زد

م چند دقیقه بیا _  .لییل جان دختی

لییل ترسیده نگاهش را به آن ها دوخت و به ناچار  

 .کنار عیل ایستاد

 بله آقا رضا؟ _

داشت و به سید رضا نگاه توبیخگرش را از عیل بر 

 .لییل دوخت

 آقا عیل چه نسبتی باهات داره؟ _

ی بگوید عیل بدون آن که نگاهش   ن قبل از آن که چت 

 :کند رو به سید گفت
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دستتون درد نکنه سید... دمتون گرم  _

 مومن...چندبار زبونم به دروغ چرخیده

کج که االن شاهد میخواین برای حرفام؟کجای راه و  

 رفتم که االن باز خواستم

؟ ن  میکنی 

 :سید دستش را باال برد و جواب داد

اینبار فرق داره مرد مومن! فرق داره  _

 !آقاعیل...بفهم فرقشو

 :سپس نگاهش به لییل دوخت و ادامه داد

بگو بابا؟ چه صنیم با عیل آقا دارین؟ راست و  _

 .حسیتن بگو

ن انداخت و جو  اب دادلییل رسش را با خجالت پایی  : 

ن  _  .عیل آقا... همرسم هسیی

عیل لبخند کوتایه زد و در ادامه حرف لییل، با تاکید  

 :گفت

غ وقانوین  _  !با اجازه کتت  پدرشون، رسر

ی بگوید، دست لییل را  ن عیل قبل از آن که سید چت 



ن انگشتهایش گرفت و  بی 

 .عقب رفت

ه در نگاه پشیمان سید، گفت  :لبخند کوتایه زد و خت 
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مسجد خونه خداست، اما نه وقتی که توش  _

ا باشه!اون موقع  تهمت و افتی

دیگه خونه خدا محسوب نمیشه... میشه محل 

 !شیطان!روز خوش سید

ن که چند قدیم دور شدند، سید خودش را دوان  همی 

 دوان به آن ها رساند و با

 :پشیماین گفت

جوون. پای  حالل کن مومن خدا، زود جوش نیار  _

 .امانت آقا محمود وسط بود

نمیخواست تلجن کند.زبانش به کنایه نمیچرخید اما 

 .این بار فرق داشت

 :در جواب سید تلخ لبخند زد و آرام گفت



ن گرگهای دریده  _ اون زمان که ناموس آقا محمود بی 

 محل تنها بود، کجا

تتون باد  بودین سید؟اون زمان چرا رگ غت 

ن چقدر ترس بهنکرد؟اصال فهمیدی  

؟فهمیدین که تن  ن جون ناموس هم محلیتون ریخیی

 این دختی و چقدر لرزوندن؟

 فهمیدین ناموس آقا محمود چقدر تنها بود؟

 :رسی تکان داد و با تاسف ادامه داد

تتون! اگر هم  _ اگه فهمیدین که حاشا به غت 

 نفهمیدین که بازم حاشا به

تتون!دیگه االنم دیره برای باد کردن رگ  غت 

ت...االن فرق داره!االن من  غت 

ن شت  باالی رس ناموسم هستم!شما نگران  عی 

.ناموس آقا محمود االن ن  نباشی 

ناموس منه... زن منه!زن منم نیاز به وکیل وض 

 .نداره
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فشاری به انگشتهای رسد لییل وارد کرد و همزمان  

 :گفت

 .یا عیل سید _

فت.حتی صبورترینهاآدیم گایه از ک وره در مت  ! 

ل کند  .عیل هم نتوانسته بود خودش را کنتی

 ...هرچند کالیم غت  حق نگفته بود

کیم که از مسجد دور شدند، متوجه شد که ثنا 

 .همچنان در آغوش لیلیاست

 :ایستاد و رو به لییل گفت

ن  _  .چرا بغلش کردی؟ ثنا بابایی بیا پایی 

بیده بود، بدون آن که ثنا که محکم گردن لییل را چس

 او را رها کند، با ناراحتی 

 :زمزمه کرد

 ...دعوا کردی بابایی  _

 :دستی به صورتش کشید و آرام در جوابش گفت

ن  _ حرف زدم بابا، دعوا کار آدماییه که بلد نیسیی



 حرف بزنن. حاال هم بیا بغل

 .من... خاله کمرش درد میاد

 :ثنا بغض کرده لب برچید و گفت

! مامانخاله نه _ ! 
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د  .پلکهایش را روی هم فرسر

د  ن یک ماه از روزی که ثنا، لییل را مادر صدا مت 

 میگذشت اما هنوز هم برایش

 .عادی نشده بود

 .هنوز هم این کلمه مقدس برایش درد داشت

 :نفیس گرفت و گفت

باشه... ببخشید، حواسم نبود. مامان... کمر  _

دمامان درد میا . 

ن همسایهها را نداشت، با  لییل که طاقت نگاه سنگی 

 التماس به عیل چشم

 :دوخت و زمزمه کرد



من کمرم درد نمیاد... اما اگه اینجا وایسیم قلبم  _

ه عیل. بریم زودتر  !درد میگت 

عیل نگاهش را از ثنا برداشت و به چشمهای 

 .ملتمسانه لییل دوخت

درک حرفش اصال سخت نبود.چرا که تحمل 

 سنگیتن نگاهها برای او هم

 .سخت بود

 دست لییل را گرفت
ً
 .پلک بست و مجددا

با چه کیس لج کرده بود، نمیدانست، اما دلش 

 میخواست به تمام عالم بگوید

ود، از آن اوست.حالل و  ی که کنارش راه مت 
دختی

 !قانوین 
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*** 

ن  ن که به خانه رسیدند، ثنا را پایی  گذاشت و   همی 

 همزمان چادر مشکیاش را از



 .رسش برداشت و روی مبل انداخت

ثنا دوان دوان به سمت تلویزیون رفت و با خوشحایل  

 :گفت

وع میشه _  !االن بره ناقال رسر

 .با خنده نگاه از ثنا برداشت و رسی تکان داد

جای کش روی چادرش را ماساژ داد و خودش را روی 

 .مبل پرت کرد

او انداخت و آرام به سمتش رفتعیل نگایه به  . 

چادری که مچاله روی مبل انداخته بود را برداشت و 

 همزمان با تا کردنش

 :زمزمه کرد

؟ _  چرا وقتی دوسش نداری رس میکتن

 :لییل نگاه تلجن به او انداخت و بیتعارف جواب داد

ن به نقش بازی   _ ن انتخابتم؛ که شک نکین که باور کین

 .کردنمون

ن  لبخند کوتایه  زد و چادر تا شده را آرام روی مت 

 .گذاشت
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 :سپس رو به روی لییل نشست و بیمقدمه گفت

 .اگه دلیلت اینه لطفا دیگه نپوش _

مستقیم و جدی به عیل چشم دوخت و همزمان 

 .ایستاد

لبخندی زد و با دست اشارهای به رس تا پایاش کرد و 

 :جواب داد

تا پای من بنداز... چیم شبیه انتخاب  نگایه به رس  _

، جوون معتمد  عیل عنایتی

 محل؟

! حتی خودت هم نمیتوین تصور   اصال بقیه هیجر

 کتن یه روزی ییک شبیه من

 !بشه خانوم خونت

 .عیل مستقیم و با دقت، در سکوت نگاهش کرد

شال قرمز و مانتوی خوش دوخت سفیدی که رس 

 آستینهایش رنگ شاالش 



لفریباش کرده بودبود، زیادی د . 

اما اینکه تصور کند روزی کیس شبیه به لییل 

 .خانومش شود محال بود

اصال نمیدانست چرا اما تصور هر کس به جز لییل 

 !محال بود

 :نگاهش را لییل برداشت و گفت

شبیه خودت باش لییل، چرا میخوای شبیه کیس  _

؟  یسر که نیستی

جواب لییل مجدد روی مبل نشست و با لبخند تلجن 

 :داد
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که دلشون برام نسوزه... که قایط پچپچهاشون  _

 نگن عیل از رس دلسوزی

ن  ه رو عقد کرده!که دروغمونو باور کین  .دختی

ن بغضن که بیخت  به   ن انداخت و ما بی  رسش را پایی 

 گلویش چنگ انداخته بود،



 :ادامه داد

میاد عیلمیدونم حقیقته!اما من از ترحم بدم  _ . 

از نگاه دلسوزانهشون بدم میاد.از پچپچهایی که نود 

 درصدشون میگن من زیر

پات نشستم و از راه به درت کردم بدم میاد!شدم 

 اون بداین که با من نشستی و

 !خاندان نبوتت و گم کردی

 .برخاست و به سمت لییل رفت

 :جلوی پاهایش نشست و با مالیمت جواب داد

 چرا برات مهمه؟ _

گاه اشیک و زاللش را به عیل دوخت و آرام زمزمه  ن

 :کرد

 نباید مهم باشه؟ _

 !نه _
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 :با حرص باریکه اشکش را پاک کرد و جواب داد



م گورمو گم میکنم، تو توی این  _ نه؟ عیل من که مت 

 محیل! تو میموین و

 .حرفایی که تمویم ندارن

ام گفتبا مهرباین لبخند زد و آر  : 

؟ _  تو االن به فکر متن

کالفه دستی به صورتش کشید و نگاه از عیل 

 .برداشت

عیل رسش را کیم خم کرد تا صورت لییل را بهتی 

 .ببیند

 :سپس مجددا پرسید

 به فکر متن لییل؟ _

نگاهش را مظلومانه به عیل دوخت و با صداقت 

 :پاسخ داد

هنمیخوام آماج اشتباه من روی رس تو آوار بش _ . 

 .کوتاه لبخند زد و شال لییل را به دست گرفت

نگایه به چشمهای خیساش انداخت و با گوشه 

 شال، آرام و بدون ذرهاش



 .شتاب رد اشکهایش را پاک کرد
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سپس با نوک انگشت چانه لییل را باال گرفت تا 

 .چشمهایش را واضحتی ببیند

دید، کوتاه لبخند زد و نگاه آراماش را که به خودش 

 :زمزمه کرد

 .نگران فردایی نباش که هیجر ازش نمیدوین  _

 .امروزتو خراب میکنه

با خجالت رسش را عقب کشید و برای آن که از رسر 

ن بینشان خالص  جو سنگی 

 :شود به شوچن گفت

؟ _ ین ن  میگما تو چه جوری اینقدر قشنگ حرف مت 

 .مردانه و با تواضع خندید و برخاست

دستی به موهایش کشید و گفتسپس  : 

 !منم اصال نفهمیدم بحث و عوض کردی لییل بانو _

با خنده شال قرمز رنگاش را از رسش برداشت و در 



 :جواب عیل گفت

خب حاال... پاشو آقا عیل، پاشو که امشب  _

 مهمون داریم! لییل میخواد گل

 !بکاره

 :با تعجب به سمت لییل چرخید و گفت
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 .خت  باشه _

 .با طنازی چشمیک زد و همزمان قری به گردنش داد

ی _ ه اونم چه خت   !خت 

به دیوار تکیه داد و نگاه مستقیماش را حواله لییل  

 .کرد

 :دستی به ریشاش کشید و گفت

؟ _  قراره چه آتییسر بسوزوین

 :کودکانه لب برچید و در جواب عیل گفت

ش به پا کردن؟داشتیم بابای ثنا؟ منو آتی _  

با خنده رسی تکان داد و همانطور که رایه اتاقش 



 :میشد زمزمه کرد

 !خداروشکر هنوز یادم نرفته چطور منو ترسوندی _

با یادآوری هفته گذشته که با همکاری ثنا عیل را 

 ترسانده بودند، بلند خندید و

 :گفت

ن خونتم؟ _  بده به فکر آدرنالی 

مالییم پاسخ داد به سمت لییل چرخید و با لبخند  : 

بد اینه که دیگه از سن ترسوندنم گذشته... یهو  _

 دیدی وسط پخ کردناتون

 !افتادم مردم

 :اخیم کرد و با جدیت در جواب عیل گفت
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 !عه خدانکنه _

دستهایش را به نشانه تسلیم باال برد و با خنده  

 :گفت

ه؟آروم باش دختی خوب. نگفتی شب چ _ ه خت   



در حایل که حس و حالش پریده بود، اما برای آن که 

 عیل یر به سوپرایزش

د، عادی جواب داد  :نت 

هیجر بابا داشتم شوچن میکردم، فقط عزیز و  _

 .آقاجون شاید بیان

ن  رسی تکان داد و چند قدم به سمت اتاق رفت اما بی 

 راه ایستاد و با پشیماین 

 .به سمت لییل برگشت

اهش کرد و گفتبا لبخند نگ : 

 چرا سگرمههات رفت تو هم؟ _

 .امروز روز عیل بود...حق نداشت خرابش کند

نگفت تنش از تصور مرگش لرزیدهاست...نگفت اما 

 لرزش صدایش بیشک

 .رسوایش میکرد

 :به سختی لبخندی زد گفت

حمت  _ ن ... یه کوچولو خرید دارم، بت  هیجر

؟  تهیهشون میکتن
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با وجود آنکه باور نکرده بود اما نخواست معذبش  

 .کند

ن   رسی به نشانه تایید تکان داد و همزمان با پایی 

ه در، گفت  :کشیدن دستگت 

م. فقط لطفا  _ آره حتما، لباس عوض کنم مت 

 .بنویس برام که یادم نره

 .باشه ممنون _

عیل که به اتاق خودش رفت، با قدمهای رسییع رایه 

 .اتاق ثنا شد

هایی 
ن ن چت 

کاغذ و خودکاری برداشت و مشغول نوشیی

 شد که در این محل

 .بیشک پیدا نمیکرد

البته که هیچکدام را نیاز نداشت، مهم این بود که 

 عیل دو سه ساعتی از خانه

 .دور باشد تا به برنامههایش برسد



ون رفت  .کاغذ را از وسط تا کرد و بت 

شسته بود نگایه به ثنا که همچنان جلوی تلویزیون ن

 انداخت و برای آن که

 :خیالش راحت شود، به سمتش رفت و آرام پرسید

ی  _ ن ثنا جان خیالم راحت باشه که به بابا چت 

؟  نگفتی

 :ثنا نگاهش کرد و مانند خودش با پچ پچ پاسخ داد

 .نه مامان، به خدا هیجر نگفتم _

 .لبخندی زد و روی موهایش را بوسید
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 .همزمان که ایستاد، عیل هم از اتاقش خارج شد

همانطور که دکمههای رس آستینش را میبست به 

 :سمت لییل آمد و پرسید

؟ _  نوشتی

در حایل که به سختی جلوی لبخندش را گرفته بود،  

 کاغذ را به سمت عیل



 :گرفت و همزمان گفت

 .آره همشو نوشتم _

گرفتعیل رسی تکان داد و کاغذ را از دست لییل   . 

ن که نگاهش به لیست بلند باالیی که نوشته بود  همی 

 افتاد، با تعجب به لییل

 :نگاه کرد و گفت

؟ _  میوههای استوایی

ین لحن ممکن  د و با عادیتی لبهایش را روی هم فرسر

 :جواب داد

نت نوشته بود برای رشد بچهها خییل  _ آره! تو اینتی

 ...خوبن

ه سوئیچ عیل شانهای باال فرستاد و همانطور ک

 ماشیناش را برمیداشت جواب

 :داد

م نمیاد باید برم باالی شهر...  _ اینجا که قطعا گت 

 مشکیل نیست؟
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ن را میخواست!که عیل نباشد  ...او هم همی 

 :لبخندی زد و جواب داد

 .نه مشکیل نیست _

 .باشه فعال خداحافظ _

ن که عیل از حیاط خارج شد، با  خوشحایل باال همی 

 :پرید و گفت

 !ایول _

ثنا که از هیجان لییل به وجد آمده بود، تلوزیون را 

 خاموش کرد و با شادماین 

 :پرسید

 منم کمک کنم؟ _

 :موهای ثنا را بهم ریخت و با خنده گفت

ن کوچولو _  .معلومه دلفی 

سم  .من تنهایی به هیچ کاری نمت 

******** 
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هارا از جلوی در هال تا مبیل که برای عیل شمع

 انتخاب کرده بود، راهرو مانند

 .چید

 که با کمک ثنا 
 

سپس بادکنکهای مشیک و طالیی رنیک

 باد کرده بود را دور

ن گذاشت و ال به الی آنها را   تا دور هال، روی زمی 

گ ریخت  .گلت 

خیالش که از بابت چیدمان راحت شد، ظرف میوه و 

خودشدوناتهایی که   

ن چید و با وسواس قدیم  درست کرده بود را روی مت 

 .عقب رفت

 .لبخند رفته رفته روی لبش نقش بست

ن دقیقا همانطور که دلش میخواست، شده  همه چت 

 .بود

 :به سمت ثنا رفت و گفت

 خب، بریم آماده شیم خانومخانوما؟ _



 .ثنا جلوتر از او با خوشحایل رایه اتاق شد

و با قدمهای رسییع خودش را  با خنده رسی تکان داد 

 .به او رساند
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*** 

اهن بلند و پوشیدهای که یک سال پیش  دستی به پت 

 بیهدف خریده بود کشید

 .و چرچن جلوی آینه زد

انهاش را به  اهن ماکیس طالیی رنگاش، اندام دختی پت 

 زیبایی قاب گرفته بود.و

نداشت، اما چشم با وجود آن که هیچ طرح خاض 

 هر بینندهای را به خودش

 .جلب میکرد

آرایش ملیح صورتش تمام شده بود و از آنجایی که 

 توربان میپوشید، نیازی

 .نبود کار خاض با موهایش بکند



ن دلیل موهایش را ساده داخل توربان  به همی 

نگش جمع کرد و با دقت  مشکت 

 .به خودش چشم دوخت

فکر نمیکرد با حجاب  ناخواسته لبخندی زد.هیچگاه 

 کامل هم بشود در

مراسمات شیک و زیبا دیده شد، اما امشب با دیدن 

 خودش، یر به این

 .اشتباهش برد

 .عیل خواسته بود خودش باشد

خود خود لییل! همانگونه که هست.بدون فکر به 

 قضاوتها...بدون توجه به

جایگایه که در حال حارصن داشت اما...نمیدانست 

د بیش ازچرا دوست ندار   
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بیش آدم بِد قصه شود.دوست نداشت آنقدر سیاه 

 شود که همه از آوردن نامش



ن کنند  .هم پرهت 

 !میشد یاد نیک به جا گذاشت

البته منکر این نبود که دلش میخواست عزیز  عزیز 

 خانم بماند!حاال تحت هر

اییط  !رسر

ق لبخند زدلبهای رژ زدهاش را به هم مالید و عمی . 

لییل در آینه زیادی خانم شده بود.دقیقا مصداق یک 

 تازه عروس، آن هم در

 !یک خانواده مذهت  

 مامان لییل تل هم بزنم؟ _

 .با صدای ثنا، نگاهش را از تصویر در آینه برداشت

 .به سمت ثنا چرخید و جلوی پاهایش زانو زد

 به موهایی که دو طرف برایش گیس کرده بود  
دستی

د و جواب دادکشی : 

نه مامان، موهاتو بافتم که خوشگلم. دوستشون  _

 نداری؟

ثنا به سمت آینه رفت و ثانیهای بعد با رضایت 



 :زمزمه کرد

 !نه همینجوری خوشگله _
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دستی به موهای ثنا کشید و همانطور که به سمت 

فت، با هیجان  هال مت 

 :گفت

گ بزنیمبدو بریم به عمه زن _ ! 

 !ه     ورا _

با خنده رسی تکان داد و به سمت موبایلش 

 رفت.صفحه پیامکش با فروغ را باز

 .کرد و نوشت

ن عزیزم، فکر کنم عیل هم دیگه نزدیک باشه)  (بیایی 

موبایلش را از حالت سکوت برداشت تا اگر عیل 

 .تماس گرفت متوجه شود

ییم  نگایه به ثنا که سیع میکرد همراه با موزیک مال 

 که گذاشته بود برقصد،



ن از حرکاتش  انداخت و در سکوت مشغول فیلم گرفیی

 .شد

دقیقا از گ ثنا برایش فرزند شده بود نمیدانست، اما 

 حال، مادرانه جان میداد

ک غت  خونیاش
 !برای دختی

 .صدای زنگ موبایلش او را از جا پراند

نده چشم دوخت  .ترسیده به نام تماس گت 

سید عیل با دیدن نام فر  وغ، نفس راحتی کشید.میتی

 قبل از خانوادهاش از راه

 .برسد و تمام برنامههایش بهم بریزد

ن که تماس را وصل کرد، فروغ هراسان گفت  :همی 
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ن علیو رس کوچه دیدیم _  !زود در و باز کن. ماشی 

بدون آن که جواب فروغ را بدهد، تماس را قطع کرد 

دوان رایه حیاطو دوان   

 .شد



ن که در حیاط را گشود، ابتدا پدر عیل، که دیگر  همی 

د، ن  حاج بابا صدایش مت 

داخل شد و بعد از آن عزیز خانم و فروغ و سپس آقا 

 مجتت  همرسش، به

 .رسعت داخل آمدند

احوال پریس رسییع با همهشان کرد و عزیز خانم را 

 طوالنیتی از همه در

 .آغوش گرفت

خانم که خارج شد به سمت فروغ  از آغوش عزیز 

 :چرخید و آهسته پرسید

 مطمئتن عیل بود؟ _

فروغ همانطور که هم قدم با همرسش به سمت 

فت، خندید و  ساختمان مت 

 :آرام جواب داد

سه _  !آره بابا، بدو که االنها مت 

با وجود آن که میدانست فروغ حواسش جمع است 

،  اما برای اطمینان بیشتی



 :گفت
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 ماشینتون و که دم در پارک نکردین؟ _

 :اینبار به جای فروغ، آقا مجتت  با لبخند جواب داد

نه لییل خانوم، اینقدر گیج شناختی مارو؟  _

 خیالتون راحت یه کوچه باالتر پارک

 .کردم

ده دستش را جلوی دهانش گرفت و با  ن خجالتی

 :پشیماین گفت

... قصد جسارت نداشتم، وای تو رو خدا ببخشید  _

سم زیاده نمیدونم چر   استی

 !میگم

فروغ دستش را با مهرباین گرفت و همزمان با در 

 :آوردن کفشهایش، گفت

مجتت  شوچن میکنه. تو هم بیخودی نگران نباش  _

 .عزیزم. همه چر عالیه



ن  س لبخندی زد و بیهدف رسش را باال و پایی  با استی

 .انداخت

صفر تا صد تدارکات یک مهماین  برای اولینبار بود که

 را خودش به تنهایی 

 !انجام میداد و حق داشت که نگران باشد

ن که فروغ و همرسش هم به ثنا پیوستند، به  همی 

خانه رفت و شمع هارا ن  آشتر

روی کییک که خودش پخته و به سختی از دید عیل 

 .پنهان کرده بود، گذاشت
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ت انداخت و رسی    ع به هال نگایه به ساع

ن   برگشت.شمعهایی که روی زمی 

چیده بود را ییک پس از دیگری روشن کرد و برف 

 شادی را از روی اپن

 .برداشت

 :با لبخند نگایه به جمع انداخت و گفت



نه؟ _ ن  گ برف شادی مت 

مجتت  با خنده ایستاد و در حایل که فیگور میگرفت، 

 :با لحن الیی پاسخ داد

. بسپارش به مناین کار  _ مردونهس آبج  . 

 .بلند خندید و برف شادی را به دستش داد

 رو به مهمانانش گفت
ً
 :مجددا

 .ببخشید باید المپ و خاموش کنم _

حاج بابا با خنده رسی تکان داد و زودتر از بقیه پاسخ 

 :داد
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 .راحت باش بابا _

 .لبخندی زد و به سمت کیک رفت

ون  نفس عمیقی کشید و بازدمش را رو به آسمان بت 

 .فرستاد

ن خوب پیش برود و بتواند با  امیدوار بود همهچت 

 خوشحال کردن عیل، ذرهای از



ان کند  .محبتهایش را جت 

ون آمد  .همراه با کیک پرتقایل که درسته کرده بود بت 

ن عیل را  ن که صدای چرخش الستیکهای ماشی  همی 

 شنید به رسعت المپ ها

ا خاموش کرد و جلوی در ایستادر  . 

چشمهایش را بست و در ذهن قدمهای عیل را تصور  

 .کرد

 ...قدم اول...قدم دوم...قدم سوم

 .باز کردن در، مصادف شد با باز شدن چشمهایش

لبخندی به چهره بهت زده عیل و برف شادیهایی که 

 روی رسش ریخته

 .میشد زد و آرام قدیم جلو رفت

مات تصویر زیبای رو به رویش  عیل که تا آن لحظه

 بود، نگاه از لییل برداشت

 .و به اطراف دوخت
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 .لبخند رفته رفته روی لبش نقش بست

 !امروز تولدش بود

تولدی که بعد از مرگ سمانه، او را هم مانند دیگر 

 دلخوشیهایش، فراموش

 .کرده بود

بود را برادرانه  مجتبیای که نزدیکتی از همه ایستاده

 در آغوش کشید و به

 .سمت نفر دوم، یعتن لییل رفت

 .نگاهش را مستقیم به بادایم چشمهایش دوخت

 کالیم بگوید.گویی که واژهها 
زبانش نمیچرخید حتی

 ییک پس از دیگری از

 .ذهنش پر کشیده بودند

بدون آنکه اختیاری روی خودش داشته باشد، همه 

 وجودش چشم شده بود و

نگاهش، چشمهایی که امشب زیادی درخشان  مقصد 

 .شده بودند

ه عیل معذباش کرده بود، با لبخند  لییل که نگاه خت 



ن انداخت و  رسش را پایی 

 .کیک را باالتر گرفت

 نگاه از چشمهایی لییل برداشت به کیک 
به سختی

 .دوخت

نفیس گرفت و خواست شمعهایش را فوت کند که با 

 .صدای فروغ متوقف شد

_ اول آرزو داداش ! 
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نگاهش را به فروغ که عقبتی از لییل، در کنار پدر و 

 مادرش و ثنا ایستاده بود،

 :انداخت و کوتاه زمزمه کرد

 .چشم _

 .پلک بست

 .فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد

ی به ذهنش نمیآمد؟ ن  چرا چت 

 چرا آرزو آنقدر برایش محال بود؟



ی نمیخ ن واست؟چرا دلش چت   

 میکرد؟
 

 اصال زندگ

 از گ دلش مرده بود؟

چشمهایش را باز کرد.نگایه به تک تک افرادی که 

 دورش ایستاده بودند

 .انداخت و ناخواسته در دلش زمزمه کرد

 !خدایا این جمع و برام حفظ کن _
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دستت درد نکنه بابا، خدا به دلت نور ببخشه که  _

 علیم روحبه ز 
 

ندگ  

 .بخشیدی

در جواب حاج بابا، با خجالت لبخند زد و رسش را 

ن انداخت  .پایی 

تلخ بود.اما نمیتوانست انکار کند.حاج بابا چه 

 پرسش را
 

 میدانست که او زندگ



 !جای روح بخشیدن، مختل کرده بود

عیل نیم نگایه به لییل، که در سکوت کنارش نشسته 

 بود انداخت و آرام

شش زمزمه کردنزدیک گو  : 

ه _  .امشب و یادم نمت 

به سمت عیل چرخید و دقیق نگاهش کرد.کوتاه 

 :لبخند زد و با صداقت لب زد

 .منم همینو میخوام _

ن انداخت و ادامه داد  :رسش را پایی 

فقط دارم سیع میکنم قایط بدیهام، خاطره  _

 خوب بسازم... هر چند

 !کوچیک، هر چند کم

 .نگایه به جمع انداخت
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باین ثنا بودند و کیس حواسش به  ن یتن همه رسگرم شت 

 .آن دو نبود



وی داد و دستش را روی دست  به خودش اجازه پیرسر

 .لییل گذاشت

لییل ابتدا نگایه به دستهایشان و بعد به صورت 

 .همیشه آرام عیل دوخت

چه رازی در نگاهش بود که بیهیچ کالیم، آراماش 

 میکرد؟

 که نگاه منتظر لییل را دید، فشاری به دستش عیل

 :وارد کرد و آرام گفت

ن که بعد چهار سال یادم انداختی بخندم،  _ همی 

 نبود
ی
 ...یعتن حضورت اتفاق

 !تو موهبت خدایی لییل

فروغ نگایه به آن دو که محو تماشای یکدیگر 

 :بودند، انداخت و بلند گفت

، ی _ ن ه زن حامله یه عمر وقت دارین همو نگاه کنی 

 اینجاست که دلش کیک

 !میخواد

 .لییل زودتر به خودش آمد و نگاه از عیل برداشت



ده دستی به صورتش کشید و برخاست ن  .خجالتی

 .ببخشید توروخدا االن میارم _

 :فروغ لبخندی زد و جواب داد

 بیام کمکت؟ _
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و  قبل از آن که لییل جواب بدهد، عیل ایستاد 

 :همزمان گفت

ن شما، خودم هستم _  .نه عزیزم بشی 

اض به کیس ندهد، جلوتر از  برای آن که فرصت اعتی

خانه شد ن  .لییل رایه آشتر

نگایه به قابلمههای روی گاز انداخت و کوتاه لبخند 

 .زد

 بو داشت؟اگر داشت قطعا بوی حضور لییل را 
 

زندگ

 .میداد

ت  فروغ هوس قیمه بادمجون کرده بود، درس _

 .کردم براش



خانه  ن به عقب چرخید و نگاهش کرد.جلوی در آشتر

 .دست به سینه ایستاده بود

 .زحمت کشیدی، ممنونم _

 :آرام قدیم جلو آمد و زمزمه کرد

 دوست داری؟ _

 :عیل گیج نگاهش کرد و پرسید

 کیو؟ _

یی عیل خندید و گفت  :کوتاه و طناز به حواستر

و؟ منظورم قیمه بادمجو  _ نه آقای گیجکیو نه! چت  ! 

 :مردانه و با وقار خندید و جواب داد
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بوش که هوش از رسم برده! مزهش هم قطعا  _

 .خوبه

 .با لبخند از کنار عیل گذشت و روی صندیل نشست

برویی باال فرستاد و کوتاه زمزمه کرد
َ
 :ا

_  ... شک نکن که خوبه، لیلیو دسته کم نگت 



دبانو ساختهبیمادری ازش ک ! 

بشقابهای که از قبل آماده کرده بود را به سمت 

 خودش کشید و بدون آن که

 :به عیل نگاه کند، ادامه داد

 مثال اومدی کمک من؟ _

عیل پشت صندلیاش ایستاد و دستهایش را دو طرف 

 صندیل، نزدیک

 .شانههای لییل گذاشت

 .نگفتی چیکار کنم خانوم کدبانو _

به صورت عیل که در فاصلیه  رسش را باال گرفت و 

 کیم از او قرار داشت نگاه

 .کرد

 :لبخندی زد و جواب داد

 .االحساب کیکو بیار که تقسیم کنم، تا بعد _

دستش را به نشانه اطاعت روی چشمش گذاشت و  

 کیک را از داخل یخچال

 .برداشت
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 .رو به روی لییل نشست و کیک را به سمتش گرفت

تشکری کرد و کیک را از دست عیل گرفت و مشغول 

 برش آن و چیدنش توی

 .بشقاب شد

 :عیل نگایه به کیک و بعد به لییل انداخت و پرسید

؟ _  خودت پختی

 :تای  به گردنش داد و در جوابش گفت

ه _ ن  !یه کدبانو کیک از قنادی نمیخره، خودش میتر

 :با مهرباین نگاهش را به لییل دوخت و گفت

قدر زحمت کشیدی امروز، ممنونتمچ _ . 

دست از کار کشید.رسش را باال آورد و به عیل چشم 

 .دوخت

ده لبخند زد و پاسخ داد ن  :تلخ و خجالتی

ان کنم، بیشتی  _ چرا هرچر میخوام محبتهاتو جت 

 مدیونت میشم عیل؟



 .با تاخت  نگاهش را به چشمان لییل دوخت
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انیسر لییلمن کاری ن _ کردم که تو دنبال جت  . 

 :مکتی کرد و ادامه داد

_   
 

ان کردن خوشم نمیاد. قشنیک به طور کیل از جت 

 کار به اینه که دیل و ی  

 .چشم داشت انجام بشه... وگرنه خییل صفایی نداره

لییل که یر به اشتباه عیل برده بود، بالفاصله با 

 :ناراحتی جواب داد

ن ویل من میخواستم خوشحا _ لت کنم... همی  ! 

 :عیل با لبخند نگاهش را پاسخ داد و گفت

ان نزن.این که خواستی  _  از جت 
ن
پس حرق

 خوشحالم کتن خییل برام ارزش

 !داره... خییل خییل زیاد.و خب موفق هم شدی

ن انداخت و با پوزخند تلجن ادامه داد  :رسش را پایی 

لییل من یادم نمیاد آخرین باری که مثل امشب  _



ل بودم چند سالهخوشحا  

پیش بوده!یادم نمیاد آخرین تولدم واسه چند 

 سالگیم بوده...اصال آخرینبارهامو

 .یادم نمیاد

نگاهش را به صورت مهربان و زیبای لییل انداخت و 

 بعد از چند ثانیه مکث

 :زمزمه کرد

ه _ ... هیچ وقت یادم نمت   برام ساختی
 

 .شب قشنیک
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***** 

 ظرفشویی گذاشت و 
ن ظرفهای کثیف را داخل ماشی 

ن کردن اجاق  مشغول تمت 

 .گاز شد

هنوز خییل از کارش نگذشته بود که فروغ به 

خانه آمد و بیمقدمه گفت ن  :آشتر

 میشه حرف بزنیم؟ _



 .دست از کار کشید و به طرف فروغ چرخید

 :ترسید آب دهانش را بلعید و به سختی زمزمه کرد

ی شده _ ن ... چت  ؟چر  

.هرچند به  _
 

ن خاض که... نمیدونم! باید تو بیک چت 

سم  !حساب عیل هم مت 

 .احساس کرد فاصلهای تا سقوط ندارد

د ن  .دهانش خشک شده بود و چشمهایش دو دو مت 

 .فروغ کوتاه لبخند زد و روی صندیل نشست

اشارهای به صندیل رو به رو کرد و همزمان جواب 

 :داد

ن فعال، وقت واسه کا _ ر زیاده... بیا دو کلوم بیا بشی 

 حرف بزنیم تا کیس

 .حواسش بهمون نیست
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به ناچار رسی تکان داد و در حایل دست و دلش 

 میلرزید، رو به روی فروغ



 .نشست

سید به طریقی  فروغ زیادی حواسش جمع بود...میتی

 .یر به رازشان برده باشد

؟حاال تو به   لییل داری با خودت چیکار میکتن  _ دختی

 !کنار....از عیل بعیده

در حایل که اشک در چشمانش حلقه بسته بود، 

ن انداخت و نالید  :رسش را پایی 

 ...همش تقصت  من بود _

فروغ دست روی دستهای رسد لییل گذاشت و با 

 :شماتت گفت

اتفاقا من علیو مقرص میدونم...آخه تو چه گنایه _

 داری؟برادر خودم باید

جمع میکرد!آخه این چه کاریه؟واقعا از حواسش و 

 !عیل بعیده

 :رسی به نشانه تاسف تکان داد و با ناراحتی ادامه داد

 ....عزیز هم خییل ناراحت شد، گفت _

قبل از آنکه فروغ جملهاش را تکمیل کند، ترسیده و 



 .هراسان ایستاد

 ...عزیز هم فهمیده بود

 ...وای مادرش... وای عزیز مهربانش

میشد که عمر خوشبختیاش به این زودی به باورش ن

 .پایان رسیده باشد

ن زودی تمام شده بود  .بازیشان به همی 
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 :فروغ دست لییل را گرفت و گفت

_  ! ن لییل! اوین که باید مواخذه بشه تو نیستی بشی 

 برادر خودمه...من نمیفهمم

 !تو چرا اینقدر پریشوین 

ا به فروغ دوخت و با ناراحتی گفتنگاه اشکآلودش ر  : 

؟ حاال چه خایک تو رسم بریزم؟ _  چرا به عزیز گفتی

فروغ در حایل که دلیل آن همه تنش در لییل را 

 نمیفهمید، گیج و مبهوت

ه در نگاه گریان لییل پرسید  :ایستاد و خت 



تو چت شده لییل؟ من که نگفتم به مامان!  _

 .خودش دید

به کابینتها تکیه داد لییل با بغض عقب رفت و  . 

کجای نقشاش را اشتباه بازی کرده بود که رسوایی به 

 بار آورده بود؟

ن زانو زد و مانند کودگ که مادرش  آرام آرام روی زمی 

 .را گم کرده زیر گریه زد

کیس چه میدانست که او تا به چه اندازه جانش را به 

 جان عزیز خانماش گره

 زده؟

مادری کوبیده بودند؟چرا بر پیشانیاش ُمهر بی  
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فروغ که کامال دست و پایاش را گم کرده بود.ترسیده 

ن را دور زد و جلوی  مت 

 .لییل نشست

دستش را دو طرف صورت خیساش گذاشت و با 



د، ن  نگایه که دو دو مت 

 :زمزمه کرد

!آخه  _ لییل؟ من... من نمیفهمم تو چرا گریه میکتن

 اصال تو مقرص

...من خت  رسم اومدم سیاست زنونه یادت  نیستی

 !بدم

 :با گریه نگاهش را به فروغ دوخت و نالید

من از درد بیمادری مینالم تو از سیاست زنونه  _

؟ ین ن  حرف مت 

 لییل؟ من گ از بیمادری حرف زدم؟ قلبم  _
 

چر مییک

 اومد تو دهنم

 خواهرمن... درست حرف بزن بفهمم مشکلت چیه؟

نوهایش گذاشت و با هق هق جواب رسش را روی زا

 :داد

کاش اینقدر خوش شانس بودم که همه بفهمن  _

 جز عزیز خانم... من

نمیخوام عزیزمو از دست بدم فروغ.نمیخوام بگه 



 ...دیگه... دیگه مادرم نیست

فروغ که کم مانده بود از شدت تعجب، دو شاخ بر 

 روی رسش ظاهر شود. با

 :گیج  جواب داد
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 !به خدا که یه کلمه از حرفاتو نفهمیدم لییل _

 :کودکانه رسش را باال آورد و زمزمه کرد

چون مامان داری... مامان عزیز همیشه مامانت  _

 میمونه.حتی اگه اشتباه

.حتی اگه کج بری.نمیتونه دوستت نداشته  کتن

 !باشه.اما...اما مامان من نه

ش دادم! کج برم از مامان من اشتباه کنم از دست

م ون مت   .دلش بت 

 .فروغ با گیج  رسش را تکان داد

ذرهای از صحبتهای لییل را نمیفهمید.میدانست 

 دیوانهوار عزیزخانم را دوست



دارد اما...مگر چه شده بود که بیم از دست دادنش 

 را داشت؟

در حایل که هنوز مات گفتههای لییل بود، از جا 

 .برخاست و به هال رفت

هش را به دور تا دور هال انداختنگا . 

با دیدن عیل که غرق گفتگو با مجتت  بود، به 

 .سمتشان رفت

با دو دیل نگایه به آنها که دست از گفتگو کشیده 

 بودند و منتظر نگاهش

 :میکردند انداخت و به عیل گفت

خونه؟ _ ن  میشه بیایی تو آشتر

خانه  ن عیل با گیج  نگایه به مجتت  و بعد به آشتر

خت و جواب داداندا : 

 مشکیل پیش اومده؟ لییل کو؟ _
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فروغ کالفه دستش را جلوی دهانش گرفت و آرام  



 :گفت

ن دیگه! لییل حالش خوب نیست. اصال  _ همی 

 ...نمیدونم چشه یهو

قبل از آن که فروغ جملهاش را به پایان برساند، عیل 

 با عجله برخاست و رایه

خانه شد ن  .آشتر

 بود تا تعلل 
ن
ن کاق لییل حالش خوب نبود...همی 

 !نکند

این که ادامه گفتگوی فروغ قرار بود به کجا ختم 

 !شود، اهمیتی نداشت

 ...مهم حال امانتیاش بود

خانه رساند ن  .خودش را به آشتر

در نگاه اول متوجه لییل نشد اما صدای هقهق 

 آراماش از کنار کابینتها به

سید  .گوش مت 

ز آن که مجتت  را متقاعد کرد تا به فروغ بعد ا

خانه نیاید، پشت رس عیل به ن  آشتر



خانه رفت ن  .آشتر

خانه خشکاش زده  ن نگایه به عیل که جلوی در آشتر

 بود انداخت و آرام زمزمه

 :کرد

خونه _ ن ، گوشه آشتر ن  .اون طرفه... پشت مت 

 .در جواب فروغ رسی تکان داد و به سمت لییل رفت
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این نبود که رس هیچ و پوچ  لییل از آن دسته دختی

 .اشک بریزد

 !حتما غیم به استخوانش رسیده بود

با دیدن لییل که مظلومانه رس بر زانوهایش گذاشته و 

 میگریست. قلبش تت  

 .کشید

 چه بالیی رس امانتیاش آماده بود؟

ین فاصله جلویش زانو زد  .به آرایم و با کمتی

خواست دلیل اشکهای را خواست صدایش بزند. 



سد اما  ...بتر

 !به جای زبانش، دستهایش حرکت کردند

هر دو دستش را جلو برد و لییل مچاله شده را بدون  

د  .کالیم به سینه فرسر

 !گایه کلمات کم میآوردند

اصال گایه در توانشان نبود که حس را منتقل کنند!و 

 در این مواقع...این

ساندندآغوشها بودند که حرف دل را به د ل مت  ! 

لییل با حس عطر تن عیل و آغوش گرم مردانهاش، 

 :به سختی نالید

سم  _ ن ماماین که تازه بهش رسیدم میتی من از نداشیی

 !عیل

 .عیل با درد پلک بست
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وای از حس عمیقی که لییل به مادرش داشت.امان از  

 کمبودهایی که خال شان



وزاندتا ابدالدهر جگر میس . 

فشاری به شانههای لییل وارد کرد و نزدیک گوشش 

 :آرام زمزمه کرد

... پس شک  _ تو قراره بعد از جدایی مادر ثنا بموین

 نکن که عزیزخانمم مادر تو

 .میمونه! قول میدم بهت

 :رس از روی سینه عیل برداشت و با بغض زمزمه کرد

 ...حتی بعد از فهمیدن این که _

جملهاش را به پایان رساند، فروغ  قبل از آن که لییل 

 کنارشان نشست و رو به

 :عیل گفت

همش تقصت  توعه عیل! چر به این طفل معصوم   _

 گفتی که ترسیده؟

عیل که روحاش هم از ماجراها باخت  نبود، نگایه به 

 لییل و سپس به خواهرش

 :انداخت و جواب داد

 من چیکار کردم؟ _



و گفت فروغ دستش را جلوی دهانش ُمشت کرد  : 

عه عه عه! هنوز میگه من چیکار کردم؟ عیل  _

 میدوین اینجا خونه لییل هم

 هست؟اصال میدوین زنته؟
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لییل که خودش هم حاال کامال گیج شده بود، با 

 پشت دست رد اشکهایش را

تزده زمزمه کرد  :پاک کرد و حت 

 فروغ؟ _
 

 چر مییک

سکوت جلوی لییل باال  فروغ دستش را به نشانه 

 :گرفت و گفت

صت  کن لییل! بذار عیل حرف بزنه...من باید  _

 بفهمم داداشم چر بهت گفته

 !که تو تا این حد ترسیدی

مکتی کرد و نگاهش را به چشمهای گرد و متعجب 

 .عیل دوخت



 :سپس ادامه داد

بگو داداش... بگو علیجان!بگو یل مادرم. بگو تا  _

که  بدونم داداشم چیشده  

 !زورش به رس زن مظلومش رسیده

 .عیل بدون آن که پلک بزند به فروغ چشم دوخت

د که او حتی روحش هم باخت   ن ی حرف مت  ن از چه چت 

 نبود؟

؟ آن هم به لییل که امانتی    و زورگویی
عیل عنایتی

 گرانبهایش بود؟خواهرش

 اینگونه شناخته بودش؟

 .نگاهش را به لییل دوخت

ه باشد و ماجرا را شفاف کند تا شاید او پاسجن داشت

 ...اما
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 !او هم گیج شده بود

ن چند دقیقه پیش تصور میکرد فروغ از  تا همی 



ند ن  ماجرای ازدواجشان حرف مت 

 ...اما

ی شباهت داشت جز راز  ن گفتههای فروغ به هرچت 

کشان  !مشتی

 :لییل طاقت نیاورد و پیشدستی کرد

تی منم االن نمیفهمم از چر درست بگو فروغ. ح _

؟ ین ن  حرف مت 

فروغ با چشماین گرد شده نگاهش را به لییل دوخت و 

 :با تعجب پاسخ داد

وا! بسم هللا! ببینم تو اصال حالت خوبه  _

 لییل؟پس واسه چر گریه میکردی

 یک ساعت؟

ن حرفش پرید و همزمان با قطع   عیل بیطاقت بی 

 :کردن کالمش گفت

ن  _  .دو دقیقه صت  کنی 

ه!بعد حرف  اول ییک درست به من بگه اینجا چه خت 

نیم ن  .مت 



فروغ که نگاه منتظر آن دو را دید، احساس کرد که 

 برای توضیح دادن، اوست

 .که باید پیش قدم شود

 :لبهایش را تر کرد و رو به عیل گفت
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 !درباره خونه بود _

 :هر دو همزمان با یکدیگر، گفتند

 خونه؟ _

 :فروغ نگایه به آنها انداخت و جواب داد

 !آره _

 نفیس گرفت و ادامه داد
 

 :با کالفیک

بابا این خونه هنوزم بوی مرگ میده!عیل داداشم،  _

 .دور رست بگردم

 !بس کن! جان عزیز و اقاجون بس کن

 .لییل نگاهش را به عیل انداخت

ن انداخته بود و نبض تند شقیقههایش،  رسش را پایی 



ن از حال بدش میدادنشا . 

 :لییل لبهایش را تر کرد و با احتیاط رو به فروغ پرسید

 یعتن چر که بوی... بوی مرگ میده؟ _

نگاه طلبکارانه اما مهرباین به لییل انداخت و در 

 :جوابش گفت

؟ _  لییل واقعا نمیفهیم؟ نگایه به اطرافت انداختی

 این خونه توعه یا سمانه خدا بیامرز؟

ش را به خوی  فهمیده بودحاال منظور  ... 
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 .قطعا که خانه سمانه بود

عیل و هر آنچه که به او ربط داشت، برای سمانه 

 !بود

 !اصال تمام داشتههای موقتاش از آن او بود

 لییل چهکاره بود؟

 .زیر چشیم نگایه به عیل انداخت

میدانست حتی نام سمانه هم کافیست تا او بهم 



 .بریزد

و خب...بد بود که بخواهد حداقل در شب تولدش 

 آرام باشد؟

 :به سمت فروغ چرخید و با احتیاط پاسخ داد

 میکنه؟ خونه من یا... سمانه خدا  _
ی
چه... چه فرق

 بیامرز.نمیفهمم... منظور

 دقیقت چیه؟

فروغ چشمهایش را در حدقه چرخاند و عصت  در 

 :جوابش گفت

 یعتن چر لییل؟ _

؟چرا هیچ ردی از تو توی این واقعا  متوجه نیستی

 خونه نیست؟

 !هر سمت و نگاه میکتن ردی از سمانهست

خونه، حتی اتاقخواب ن  !هال، آشتر

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

583 

اصال میدوین دکور این خونه چند ساله که عوض 



 نشده؟

عیل در حایل که سیع داشت صدایش باال نرود، 

 نگایه به خواهرش انداخت و

فتگ : 

 االن این چه بحثیه ما داریم میکنیم؟ _

 :فروغ با ناراحتی نگاه برادرش را پاسخ داد و گفت

 ...داداش؟ من _

من میخوام حالت خوب بشه!میخوام مثل قدیما 

 رنگ زندگیو تو چشمات

 .ببینم...داداش میخوام...میخوام عیل سابق بیسر 

چرا رهایش نمیکرد؟چرا تیشه برداشته بود و قلبش را 

د؟ز  ن خم مت   

بان  فروغ نمیفهمید حتی نام سمانه کافیست تا رصن

 قلبش ساز ناکوک بزند؟

 نمیفهمید یا نمیخواست که بفهمد؟

 :پلکهایش را روی هم گذاشت و کوتاه گفت

 !بسه فروغ _



 فروغ و کوتاه آمدن؟

د  !محال بود تا حرف دلش را نگوید، آرام بگت 
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داش! بس نمیکنم عمر فروغ!منو بس نمیکنم دا _

 مامان گفتیم ازدواج کردی

همه چر تموم شده اما...نشده عیل!نشده داداش! به 

 پت  به پیغمت  نشده!اینو

هرگ ندونه یه دونه خواهرت میدونه!لییل کنارته 

 ...اما

 .با دو دیل مکتی کرد و به لییل نگاه کرد

 :نفیس گرفت و بیتعارف ادامه داد

ت نهاما توی دل _ ! 

رسش را باال آورد و دست رسد لییل را میان دستش  

 گرفت.تلخ لبخند زد و ادامه

 :داد

ببخشید لییل، به خدا که قصد و غرضن پشت  _



 حرفام نیست... اما...من

و دیدم!تب و تاب دلشو دیدم!دیدم که   علت 
عاشقی

 االن پشتم لرزیده!دیدم که

 !االن قوت از پاهام رفته

یه کند؟چرا دوست داشت چرا دلش میخواست گر 

 دهان فروغ را محکم ببندد و

 کالیم نشنود؟

ی جز این بود؟ ن  مگر حقیقت نبود؟اصال مگر چت 

عیل دوستش نداشت!این را که خودش هم 

 !میدانست

 پس چرا شنیدنش تلخ بود؟

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

585 

عیل نیم نگایه به لییل انداخت و رو به فروغ با 

 :جدیت گفت

سابت چیه فروغ؟منو کشوندی تو حرف ح _

 عاشقیمو
 

خونه که به زنم بیک ن  آشتر



 !دیدی؟دست خوش آبج  

 :فروغ تلخ لبخند زد و در جواب برادرش گفت

نکنه فکر کردی اومدم عروسمو بچزونم؟آره  _

 عیل؟ آره بیمعرفت؟منو

 خواهرشوهر بازی؟من اینجوریم داداش؟

به سمت لییل که مات و مبهوت نگاهش میکرد 

د و ادامه دادچرخی : 

من اومدم پشت تو وایسم! اومدم که گوش  _

م اگه از گل نازکتی   داداشمو بگت 

 !بهت میگه

ن  ه در نگاه غمگی  بغض کرده رسی تکان داد و خت 

 :لییل، زمزمه کرد

مثال خواستم خواهرانه بهت بگم که گذشته عیل  _

 و حداقل براش کمرنگ

!نه اون خدا بیامرز  ...که االن تو زنیسر !کهکتن ... 

ن حرفش پرید  :عیل بیطاقت ایستاد و بی 

 !بسه فروغ! بس ه! تو رو جان عزیزت بس کن _



 بکند، مجتت  هراسان 
اضن قبل از آن که فروغ اعتی

 :داخل شد و گفت
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تونه بنده های خدا؟ _  چه خت 

شانس آوردین عزیزخانم و آقاجون رسشون گرمه 

ن االنثناست! وگرنه جای م  

 !اونا اومده بودن

ون فوت کرد و به عیل چشم  نفساش را به بت 

 .دوخت

ن تکان داد و با آرامش ادامه داد  :رسش را به طرفی 

 چیشده عیل؟بحثتون رس چیه که تموم نمیشه؟ _

عیل عصت  دستی به صورتش کشید و در حایل که 

 سیع داشت صدایش باال

 :نرود، پاسخ داد

. هللا اکت   _ !بحث چر مومن؟ فروغ کوتاه هللا اکت 

 !نمیاد



 .فروغ دستی به نم چشمهایش کشید و ایستاد

 .به سمت همرسش رفت و دستش را گرفت

 :نگاه غمگیتن به آن دو انداخت و آرام زمزمه کرد

خت  رسم اومدم ثواب کنم...ممنون داداش!اصال  _

 منو سننه؟ رس پیازم یا ته

 داداشم بشم
 

 ...پیاز؟غلط بکنم دلسوز زندگ

قبل از آن که عیل فرصت پاسخ داشته باشد، به 

 :سمت لییل چرخید و ادامه داد

 کن زنداداش.اصال  _
 

هرجور که دوست داری زندگ

 خونه توعه! به من چه

!من کاله خودمو سفت 
 

که بوی مرگ میده یا زندگ

 !میچسبم
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ن  خانه خارج شود که عیل خت  ن خواست از آشتر

شت و مچ دست خواهرش رابردا  

 .میان انگشتهایش گرفت



فروغ به آرایم به عقب چرخید و سوایل به عیل چشم 

 .دوخت

عیل دور چشمای خیست بگرده... غمت چیه  _

 خواهرم؟

 .فروغ پلیک زد و سد اشکهایش را رها کرد

غمم غمته داداشم... غمم غم توی چشماته!چرا  _

 خوشحال نیستی عیل؟چرا

؟مجنون لییل نی ستی  

نگو هستی که این خونه خالفشو نشون میده!عیل 

 نمیشه که مجنون لیلیت

بایسر و خونت پر باشه از بوی سمانه!نمیشه دل 

 
 

 داده بایسر و اثری از دلدادگ

 !درت دیده نشه

عیل رد اشکهای فروغ را پاک کرد و کوتاه به عقب 

 .نگاه کرد

لییل همچنان با نگایه بیفروغ و رنگ و رویی که 

هت با میت نبود،بیشبا  



 .نظارهگر این گفتگوی زیادی تلخ بود

لییل را دوست داشت! اما نه دوست داشتتن که 

 !عشق تلقی شود

 !مانند یک دوست، یک همخانه

یک امانتی عزیز و گرانبها که مهمان امروز و فردایش 

 .بود
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ن   اما نیاز بود خواهرش هم از جنس این دوست داشیی

 !باخت  شود؟قطعا خت  

ه در نگاه منتظر فروغ، زمزمه کرد  :نفیس گرفت و خت 

 !من حالم خوبه... در کنار لییل خوبه _

مشکلت دکور این خونهاست؟چش    م!چشم 

ن فردا طبق خواسته  خواهرم...همی 

 لیلیم عوضش میکنم!خوبه؟

فروغ نگایه به لییل انداخت و اینبار جوری که فقط 

ه کردعیل بشنود، زمزم : 



 لییل و دوست داری؟ _

 :چشمهایش را محکم بست و با درد پاسخ داد

 ...آره _

 .تایید کرده بود

د اما، دلش...دلش میل  ن لحنش صداقت را فریاد مت 

 شدیدی به پوزخند زدن

 !داشت

منده دلش شده بود  .جوری که خودش هم رسر

سیع کرد خودش را گول بزند که دروغ نگفته 

  برایشاست.که به هر حال لییل

 داشت؟
ی
 عزیز است!حاال نیتاش چه فرق

 .فروغ که انگار کیم خیالش راحت شده بود
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رفته رفته لبخند خوشحالش، جایاش را به نگایه 

ن داد  .پشیمان و غمگی 

 :به سمت عیل چرخید و با عذاب وجدان زمزمه کرد



روم سیاه داداش، چقدر بیخود و بیجهت غصه  _

نداختم به جون این دختی ا . 

عیل با احتیاط کیم نگاهش را به عقب، جایی که لییل 

 .ایستاده بود انداخت

 دلییل داشت که لییل ناراحت شود؟

 !قطعا که نه

هم خودش و هم لییل به خوی  میدانستند که نه 

 احسایس بینشان وجود دارد و

 !نه قرار است که به وجود بیاید

تبایط به عدم عالقه عیل پس ناراحتی لییل بیشک ار 

 !نداشت

 :فروغ نگاه نگراین به عیل انداخت و آرامتی ادامه داد

من روم نمیشه باهاش حرف بزنم عیل... خودت  _

 !درستش کن

د و در جواب  پلکهایش را با اطمینان روی هم فرسر

 :خواهرش گفت

ی به اسم کینه و  _ ن زوده لییل و بشنایس، چت 



 .ناراحتی توی دلش نیست

عمیقی کشید و ادامه دادنفس  : 
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 .برو تو هال... ما هم االن میاییم _

در جواب عیل رسی تکان داد و بعد از آن که نگاه 

 پشیماین به لییل انداخت،

خانه خارج شد ن  .همراه با همرسش از آشتر

، عیل دستهایش را درون  ن فروغ و مجتت 
بعد از رفیی

وجیب شلوارش فرو برد   

 .رسش را رو به آسمان باال برد

مستاصل رس جایش ایستاده بود.حتی نمیدانست 

 نیاز هست لییل را آرام کند یا

 !خت  

لییل که محو تماشای عیل بود، دستی به صورتش  

 کشید و نگاهش را از او

 .برداشت



در سکوت به سمت سینک ظرفشویی رفت و شت  

 .آب را باز کرد

قب چرخید و عیل با شنیدن صدای آب، به ع

 .نگاهش را به لییل دوخت

 .آرام به سمتش رفت و کنارش ایستاد

غم نگاهش را میدید اما دلیل مشخض برای آن پیدا 

 .نمیکرد

ه عیل، دستپاچهاش کرده بود، شت   لییل که نگاه خت 

 آب را بست و بدون آن که

 :نگاهش کند، زمزمه کرد
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ام میکتن میفهمم داری نگ _ ! 

عیل لبخند کوتایه زد و تغیت  مکان داد.آرام از کنار 

 لییل گذشت و رو به رویش

 .ایستاد

 :دست به سینه به کابینت تکیه داد و گفت



 نکنه گناهه؟ _

 .نگاهش را آرام باال آورد و به صورت عیل دوخت

 چگونه اینقدر آرامش در چهره داشت؟

 :لبخند کوتایه زد و در جواب عیل گفت

 عیل عنایتی و گناه؟ _

ن لییل  ه در نگاه غمگی  کیم رسش را جلو برد و خت 

 :زمزمه کرد

 .ازم معصوم نساز لییل _

 .تلخ لبخند زد

ن انداخت و زمزمه کرد  :رسش را پایی 

 من گ باشم که تو رو تحلیل کنم؟ _

 :دقیق نگاهش کرد.دستی به ریشاش کشید و گفت
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ت بوی تلجن میده؟چرا لحن _  

 .نگاهش را مجدد باال آورد و به عیل دوخت

 .تلخ بود؟آره...تلخ شده بود



اما نه برای عیل...بلکه برای خودش! برای خودی که 

 نمیدانست چرا اما

 !حقیقت آزارش داده بود

 !برای لیلیای که... حال دلش خوب نبود

عیل که مکث لییل را دوست نداشت، لبخند مالیم و 

زد و گفت غمگیتن  : 

تلخ شدی لییل...اینبار نه فقط لحنت! بلکه  _

 نگاهتم تلخه! چرا؟

ن  نگاهش را به سختی از عیل جدا کرد و به زمی 

 دوخت.حق نداشت شب عیل را

ی   که تقصت 
ی
خرابتی از این کند!آن هم برای اتفاق

 !نداشت

 .سیع کرد بحث را عوض کند

 .فکر کنم ریملم زیر چشممو سیاه کرده _

یم رسش را خم کرد و نگاهش را به او دوختعیل ک . 

 :لبخندی زد و گفت
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ین بچه؟ حواسمو از غم چشمات  _ ن منو گول مت 

 میکشوین به سیایه زیر

 چشمت؟

 :اینبار در جواب عیل واقیع لبخند زد و پاسخ داد

ن ریمل و خط چشم  _ دختی نیستی که بفهیم ریخیی

 !چه قدر مهمه

ن خندید و در جوابش گفتعیل   کوتاه و متی  : 

 حتی مهمتی از نگایه که غم داره؟ _

لب پایینیاش را گاز گرفت تا لبخندش عمیقتی 

 نشود.سپس رسش را به نشانه

 :تایید تکان داد و گفت

نگایه که غم داره رو کیس نمیبینه! اما سیایه زیر  _

 چشم از دور رسوات

 !میکنه

 .عالم و آدم میفهمن اشک ریختی 

 :چشمیک زد و با خنده ادامه داد



 حاال دیدی مهمه؟ _

 :در جواب لییل کوتاه لبخند زد و گفت
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پس چرا من غم چشماتو دیدم اما سیایه زیر  _

 چشمتو نه؟

 :مستقیم به عیل چشم دوخت و آرام جواب داد

 !چون تو فرق داری _

ن انداخت  .گفت و رسش را پایی 

داشت.و این را لییل به خوی  فهمیده بود عیل فرق ! 

عیل از آن دسته آدمها بود که ابتدا به درون آدمها 

 توجه میکرد و بعد

ظاهرشان! و خب... چه حیف که علیهای این دوران 

 !خییل کم بودند

ن بینشان شد، با خنده  لییل که متوجه فضای سنگی 

 :عیل را کنار زد و گفت

و برو اونور عبد صالح! برو  _ بذار این سیایه لعنتت 



 .پاک کنم

ن لبخند زد.لییل خییل کودکانه از زیر هر  آرام و متی 

 بحتی فرار میکرد!و خندهدار

 !بود که خیال میکرد او نمیفهمد

بدون آن که ذرهای از رس جایش تکان بخورد، جلوتر 

 از لییل به سمت شت  آب

 .چرخید و دستهایش را زیر آن فرو برد

که رس راهش شده بود انداخت به   لییل نگایه به او 

 :شوچن گفت

 عبد صالح گفتنم وضو رو یادت انداخت؟ _

ی نگفت ن  .آرام و مردانه خندید اما چت 
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دستهایش که کامل خیس شدند، شت  آب را بست و 

 .به سمت لییل چرخید

 .در سکوت نزدیکاش شد و رو به رویش ایستاد

که نم دار بودند، به آرایم زیر با همان دستهایی  



 پلکهای سیاهش را لمس

 :کرد و همزمان گفت

 .نمیخوام کس دیگهای متوجه غم نگاهت بشه _

لییل پلک بست.عیل غم نگاهش را خوانده بود!پس 

 بیشک شوق نگاهش را

 .هم میتوانست ببیند

پلک بست تا عیل نفهمد که تا رس حد مرگ از کارش 

د.پلک بست تا  لذت میت 

وا نشودرس ... 

عیل که کارش تمام شد کیم عقب رفت و منتظر به 

 .لییل چشم دوخت

لییل که دیگر خییس انگشتهای عیل را روی صورتش 

 حس نمیکرد،

 .چشمهایش را با رخوت از هم گشود

نگاهش را به عیل که با لبخند آرایم نظارهگرش بود، 

 :دوخت و کوتاه لب زد

 .مریس _
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پلکهایش را به نشانه خواهش میکنم باز و بسته کرد 

 و بعد از ثانیهای مکث،

 :صادقانه گفت

زین که غم توی چشماش نشسته باشه، یعتن یه  _

 جای کار مردش

میلنگه!یعتن یه جای کار اشکال داره...بابا همیشه 

 مرد
 

 میگه از بیعرضیک

 .جماعته که نتونه غم و از دل زنش دور کنه

ه در نگاه منتظر لییل، ادامه دادلبخندی زد  و خت  : 

 !نذار خیال کنم بیعرضهم لییل _

ن مادر؟ دلم به شور افتاد _  .کجایی 

با صدای لرزان عزیزخانم هر دو نگاهشان را از 

 یکدگت  برداشتند و به سمت او

 .چرخیدند

عزیز خانم نگاه دقیق اما نگراین به آنها انداخت و 



 :ادامه داد

ی  _ ن نید، اما فروغ گفت چت  ن نشده و دارین حرف مت 

 راستش دلم رضا

ی شده؟ ن  نداد...چت 

لییل نگاه کوتایه به عیل انداخت و به سمت عزیز 

 .زیادی عزیزش رفت

 :با لبخند دستهای چروکیدهاش را گرفت و گفت
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ی نشده، من آرایشم ریخته  _ ن نه قربونتون برم چت 

 بود عیل داشت کمکم

ش کنمیک ن رد تمت  . 

عزیزخانم با دقت نگایه به آنها انداخت و وقتی 

 لبخندشان را دید، نفس

 :عمیقی کشید و با خیال راحت جواب داد

ی  _ ن الحمدهللا. خیال کردم خدای نکرده رس چت 

 .بحثتون شده! دلم لرزید



 .عیل به سمتشان آمد

 :کنار لییل ایستاد و با لبخند رو به مادرش گفت

بگرده عزیز خانوم عیل دور دلت _ . 

خدانکنه شت  مردم. الیه که نگاه خدا روی  _

 .زندگیتون باشه

لییل بوسهای روی گونه عزیزخانم کاشت و با هیجان  

 :گفت

 بریم کادوهارو باز کنیم؟ _

 :عیل با خنده رسی تکان داد و گفت

 تولد منه تو واسه کادوها ذوق داری؟ _
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شانهای باال فرستاد و در جواب عیل  با شیطنت 

 :گفت

منو تو نداریم که! خدا رو چه دیدی شاید یه  _

ی بینشون بود که به درد ن  چت 

 !منم میخورد، اون وقت میشه مال من



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

 !اول هدیه ما _

روی مبل دو نفره، کنار عیل نشست و نگاهش را به 

 فروغ که این جمله را گفته

 .بود، دوخت

ده  ن فروغ که نگاه لییل را روی خودش دید، خجالتی

ن انداخت  .رسش را پایی 

زود قضاوت کرده بود و از این بابت خجالت 

 .میکشید

بارداری کم طاقتش کرده بود...حس کرده بود که نگاه 

 عیل به لییل، ذرهای به

 .نگاههایش به سمانه شبیه نیست

 از آن سو توقع داشت با آمدن لییل، بعد از چهار 

ایی در خانه برادرش  سال تغیت 

 .ایجاد شده باشد

اما...هنوز هم عطر سمانه استشمام میشد.هنوز هم 

ین قاب عکس خانه  بزرگتی



 .از آن او بود

 .هنوز هم دکور خانه هماین بود که سمانه چیده بود
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سید یک دانه برادرش،  و وای از دل خواهری که میتی

 ل
 

بخند نزندبه زندگ . 

لییل که دزدین نگاه فروغ را دید، با تعجب به سمت 

 .عیل چرخید

به آرایم به شانه عیل زد تا او را  با نوک انگشت رصن

 .متوجه خود کند

 :عیل به سمت لییل چرخید و کوتاه گفت

 جانم؟ _

لییل با ناراحتی نگاهش را به چشمهای منتظر عیل 

 :دوخت و زمزمه کرد

 فروغ با من قهره؟_

عیل با تعجب نگاهش را از لییل برداشت و به فروغ 

 .دوخت



ن انداخته و نگایه که دو دو  خواهرش با رسی که پایی 

ه ن خت  د، به زمی  ن  مت 

 .شده بود و با انگشتهای دستش بازی میکرد

 .آرام لبخند زد و به سمت لییل چرخید

 :رسی به نشانه نقن تکان داد و گفت

 .نه _

فروغ چرخاند و وقتی  لییل باز نگاهش را به سمت

 دزدیدن مجدد نگاهش را

 :دید، با ناراحتی لب زد
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 پس چرا بهم نگاه نمیکنه؟ _

 !از اون موقع دیگه حتی با من حرف هم نزده

 .عیل باز نگاهش را به فروغ دوخت

گونههای رسخ خواهرش و حس غیم که در دلش 

 .داشت، آزارش میداد

اهش را به لییل دوخت و با لبخند مالییم به آرایم نگ



 :زمزمه کرد

 ...قهر نیست، خجالت میکشه... پشیمونه که _

 .مکتی کرد و نگاهش را از لییل برداشت

 :بدون آن که به لییل نگاه کند، ادامه داد

پشیمونه که بهت گفته نگاهم بهت، مثل نگاهم  _

 به سمانه نیست. که کناریم

 !اما... توی دلم نیستی 

 .تلخ لبخند زد و نگاهش را به فروغ دوخت

 :سپس به آرایم زمزمه کرد

مندهاس _  .دروغ نگفته که... آدم دروغگو رسر
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عیل به آرایم به سمت لییل چرخید.غم صدایش را 

 نزد
ن
 ...حس کرد اما حرق

لییل که سنگیتن نگاه عیل را حس کرد، به سختی 

یدلبخندش را وسعت بخش  

ن هدیه که فروغ و همرسش خریده بودند را  و اولی 



 برداشت و رو به فروغ بلند

 :گفت

 !اول هدیه شما _

ن  فروغ لبخندی در جواب لییل زد و باز رسش را پایی 

 .انداخت

نگاه از فروغ برداشت.جعبه کادو پیچ شده را به 

 :سمت عیل گرفت و گفت

 !بازش کن آقای عبد صالح _

ا گرفت و همزمان با باز کردنش  عیل با لبخند جعبه ر 

 :گفت

 .زحمت کشیدین... ممنونم _

 که خریده بودند را باال گرفت و ادامه 
 

اهن آی  رنیک پت 

 :داد

 .خییل قشنگه ممنونم _

 :فروغ لبخندی زد و کوتاه جواب داد

 .به خویسر تنت کتن ان شاهللا _
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یه حاج بابا و بعد از هدیه فروغ و همرسش، و هد

 عزیزخانم که یک ساعت مجر 

 .بود، نوبت به هدیه لییل رسید

جعبه کوچک هدیهاش را برداشت و به سمت عیل  

 .گرفت

 :آرام جوری که فقط او بشنود زمزمه کرد

امیدوارم خوشت بیاد. ببخشید دیگه سلیقهتو  _

 .نمیدونم

 :عیل جعبه را از دستش گرفت و با لبخند پاسخ داد

ن که _ ین هدیه  همی  امشب و برام رقم زدی برام بهتی

 .بود، ممنونم

در جواب عیل لبخندی زد و منتظر ماند تا جعبه را 

 .باز کند

ی که داخل جعبه  ن  عقیق ست 
عیل با دیدن انگشتی

 بود، عمیق لبخند زد و آن را

 .باال گرفت تا بقیه هم ببینند



گفته بود سلیقهاش را نمیداند اما...دقیقا هماین بود  

او دوست داشت که . 

 :به سمت لییل چرخید و با لبخند عریضن گفت

 .خییل قشنگه... ممنونم _

 .خوشحالم که خوشت اومده _

 :ثنا بغ کرده از روی پای عزیز خانم برخاست و گفت

؟ _  پس من چر
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لییل که فکر این لحظه را کرده بود، آخرین جعبه  

گرفت وکادو پیچ شده را باال    

 :گفت

 .بفرمایید عزیزم، این واسه شماست _

ثنا با خوشحایل باال پرید و جعبه را از دستان لییل  

 .گرفت

عیل که با لبخند نظارهگرشان بود، به سمت لییل 

 :چرخید و گفت



 .ممنون که یادت بود _

نگایه به عیل انداخت و با تمام عشقی که به ثنا 

 :داشت جواب داد

مه... برای اگه ناراحت نمییسر  _  باید بگم که دختی

ی که وظیفمه نیاز نیست ن  چت 

 .تشکر کتن 

پلکهایش را آرام روی هم گذاشت و با لبخند زمزمه  

 :کرد

ته _  ...آره، دختی

ثنا با دیدن عروسک بافتتن که کار دست خود لییل 

 بود، با خوشحایل جییعن 

 .کشید و خودش را در آغوش لییل پرت کرد

، خییل د _ وستت دارممریس ماماین . 

دیدن این صحنه آنقدر قشنگ بود که نم اشک را در 

 .چشمانشان نشاند
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ثنایی که تمام کودکیاش را بدون نعمت مادر گذرانده 

 بود، حاال مادری به

 ...مهرباین لییل داشت

ی از این حس زیباتر؟ ن  چه چت 

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

س به در بسته ات اق عیل تکیه داد و گفتبا استی : 

 حاال چیکار کنیم؟ _

فروغ و همرسش رفته بودند اما آقاجون و عزیزخانم 

 قصد کرده بودند شب را

 .بمانند

ثنا آنقدر به آنها ارصار کرده بود که پای رفتنشان را 

 سست کرده بود و این

 ...یعتن 

 !لییل شب را باید در اتاق عیل میگذراند

انده بود، آرام به عیل که خودش هم مستاصل م

 سمت لییل چرخید و مانند او

 :زمزمه کرد



، چارهای نیست... میخوابیم _  !هیجر
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با حرص چشمهایش را گرد کرد و قدیم به سمت عیل 

 .برداشت

؟ _ ن راحتی  میخوابیم؟ به همی 

 :دستی به صورتش کشید و با بغض ادامه داد

اینجا؟عیل من اینجا بخوابم؟  _  

اهنش را ییک پس از  عیل در حایل که دکمههای پت 

 دیگری باز میکرد، به

 .سمت آینه رفت

 :نگایه به تصویر لییل در آینه انداخت و پاسخ داد

 !آره میخوابیم، همینجا _

ون فوت کرد و آرامتی ادامه داد  :نفسش را به بت 

تو یه بار دیگه هم شب و پیش من خوابیدی لییل،  _

خورده کهدستم بهت   

یس؟  االن ازم میتی



 .با ناراحتی به سمت عیل رفت و کنارش ایستاد

از آینه نگاهش را به صورت آرام اما خسته عیل 

 دوخت و با لبخند تلجن جواب

 :داد

 !تو نقطه امن متن عبد صالح _
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سه؟  گ از امنیتش میتی

 .با آرامش لبخندی زد و به سمت لییل چرخید

 !پس مشکلت چیه؟ بگو حلش کنم برات _

 .با درد لبخند زد و از عیل فاصله گرفت

حلش میکرد؟چگونه؟اصال اصل دردش چه 

 بود؟خودش هم نمیدانست دقیقا

ی آزارش میدهد!اما پر رنگ تریناش نگاه  ن چه چت 

 سمانه بود...نگایه که از هر

 !سوی اتاق پیدا بود

ی سمانه را عیل محال بود به خاطر او، روی عکسها



 !بپوشاند

 .با خودش که تعارف نداشت

خودش هم میدانست ارزشش برای عیل، حتی از 

 قاب عکس سمانه هم کمتی 

 !است

اهنش را از تنش در آورد و با همان رکای   عیل پت 

 مشیک رنگاش، به سمت

 .لییل رفت

دستش را دور بازوی لییل حلقه کرد و او را به سمت 

 .خودش چرخاند

عیل چرخید آرام به سمت . 
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ابتدا نگایه به فاصله کم بینشان انداخت و بعد 

 نگاهش را به چشمهای عیل

 .دوخت

 :بازوی لییل را آرام رها کرد و گفت



بگو... حرف بزن لییل!این که ندونم چر اذیتت  _

 میکنه و تو برزخ بمونم

یزه  .روانمو بهم مت 

آرامش بخش عیل  نگاهش را از چشمهای زالل و 

 برداشت و روی تخت

 .نشست

ن به طبع او، کنارش نشست و منتظر نگاهش   عیل نت 

 .کرد

سکوت لییل که طوالین شد، کیم رسش را خم کرد تا 

 .صورتش را ببیند

 :سپس آرام گفت

میفهمم غم داری لییل، اما اینکه دلیلشو پیدا  _

 نمیکنم، برام اذیت

ر که کنندهس!پس بگو...بدون تعارف!هرجو 

... با هر نسبتی که دلت  راحتی

 .میخواد

 :مکتی کرد و با لبخند ادامه داد



نمیدونم مثل دوتا دوست، یا همخونه...یا... یا  _

 حتی مثل همرس!هر جور که

ه!ویل بگو... نمیخوام تو  حرف زدن برات راحتتی

 .خودت بریزی
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ض تلجن لب به سمت عیل چرخید و ناخواسته با بغ

 :زد

 !همرس _

 .رسش را تکاین داد و دماغش را باال کشید

 :نگایه به اطراف انداخت و کوتاه جواب داد

 !عیل من اینجا... نمیتونم بخوابم _

توربانش را از رسش برداشت و دستی به موهایش  

 .کشید

نگ موهایش  بدون آن که بداند نگاه عیل محو شت 

 .شده

ن انداخت و ادا مه دادرسش را پایی  : 



نمیدونم چه فکری دربارهم میکتن اما... اینجا رو  _

 !حریم سمانه میدونم

 ...هوای اتاق بوی سمانه میده

هر طرف که میچرخم انگار داره نگاهم میکنه.من... 

 من اینجا عذاب وجدان

م  !میگت 

 .عیل نگاهش را از لییل برداشت و به اطراف دوخت

ا عکسهای ریز و حق با او بود.تمام دیوارهای اتاقش ر 

 درشت سمانه پوشانده

 .بود

 .پلیک بست و نفس عمیقی کشید
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امانتیاش داشت اذیت میشد و او گفته بود حلش 

 !میکند

 .از روی تخت برخاست

 :لییل نگایه به عیل انداخت و با پشیماین گفت



 ...ببخشید...پامو از گلیمم درازتر _

ن حرف لییل پرید  و گفت بی  : 

 !بیا کمکم _

 .با تعجب نگاهش کرد

 کمکت؟ _

ن قاب عکس رفت و جواب داد  :به سمت اولی 

 .بیا لییل _

 .برخاست و با گیج  کنار عیل رفت

؟ _  میخوای چیکار کتن

 :نفیس گرفت و جواب داد

 !میخوام تو راحت بایسر  _

ن قاب عکس را از دیوار جدا کرد  .گفت و اولی 
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به خودش جرعت داد و دستش را روی شانه عیل  

 گذاشت.نمیخواست ناراحتش

کند.میدانست تمام امیدش دیدن همان چند عکس 



 سمانهست.حق نداشت آن

 .را ازش دری    غ کند

ن گذاشت و به سمت لییل چرخید  .قاب عکس را پایی 

دستش را از روی شانه عیل برداشت و با ناراحتی  

 :گفت

 !تو ناراحت مییسر  _

کوتاه و مردانه لبخند زد.تار مویی که روی صورت 

 لییل افتاده بود را پشت

 :گوشش انداخت و پاسخ داد

اینجا دو سال حریم توعه... خونه توعه...زن  _

 خونه باید تو خونه خودش راحت

 .باشه

د برای زن خانه خواندناش؟ زن  ن نباید دلش قنج مت 

 خانه...توصیف زیبایی بود

ن انداخت یا او زیادی خوشش آ مده بود؟رسش را پایی 

 :و در جوابش گفت

 !نه به قیمت ناراحتی مرد خونه _



 مرد خانه هم به اندازه زن خانه، زیبا بود؟

ن انداخت و با خودش فکر کرد،چند  عیل رسش را پایی 

 سال است که دیگر مرد

 خانه زین نیست؟
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ن دوخ ت و صادقانه نگاهش را مانند لییل، به زمی 

 :زمزمه کرد

 .راحتی تو خوشحایل منه لییل _

 .سپس رسش را آرایم باال آورد

 :به لییل نگاه کرد و با لبخند ادامه داد

کمکم کن قاب هارو جمع کنیم، از فردا هم دکور  _

 خونه رو هرجور که دلت

 .میخواد عوض کن

حاال که تصمیم گرفته بود قابها را جمع کند، هر 

ک محسوبتعلیل خطرنا   

سید دو دلش کند.پشت به لییل ایستاد و  میشد و میتی



 دستهایش را دور قاب

بعدی گذاشت.سخت بود؟نه زیاد، میشود گفت  

 !کیم آسانتی از جان کندن

 .اما تحمل عذاب وجدان بیشک سختتی بود

 ...موظف بود در مقابل راحتی لییل

 !حتی اگر قرار بود جان بکند

قامت عیل بود،  لییل که همچنان محو تماشای

 بغضش را فرو خورد و زیر لب

م؟ _:زمزمه کرد  نکنه فرشتهای و من بیخت 

ل کند  .نتوانست خودش را کنتی

 !اصال لییل و خودداری؟محال بود
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در حایل که احساساتش به غلیان در آمده بود، آب 

 دهانش را بلعید و با یک قدم

ساند و از پشت در آغوشش  بلند خودش را به عیل ر 

 .کشید



با حس گرمای تن لییل، آن هم چسبیده به 

ت زده تکاین خورد  .تنش!حت 

ن گذاشت و دستهایش را روی  قاب را با احتیاط پایی 

 دستهای لییل که دو

طرف سینهاش گره خورده بودند قرار داد.بغلش  

 کرده بود؟آن هم اینگونه محکم

 و بیمقدمه؟

، آرام صدایش زدبدون آن که تکان بخورد  : 

 .لییل _

نفس عمیقی کشید و عطر تن عیل را به ری  ههایش 

 هدیه داد.همیشه اینگونه

د یا امشب حال رویاهای صوریی  ن زیبا صدایش مت 

 رنگاش خوب نبود؟

د و با بغض   صورتش را محکمتی به کمر عیل فرسر

 :گفت

هیچ وقت فکر نمیکردم فرشته مرد هم داشته  _

بهمباشیم، اما تو تصورمو   



 !ریختی 

د و دستهای رسد لییل را  چشمهایش را روی هم فرسر

 آرام نوازش کرد.تمام

 !این دختی طنازی بود... حتی جملههایش
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ی که  و فقط خدا میتوانست عاقبتش را با دختی

ی از غریزههای مردانه ن  چت 

نمیدانست، به خت  کند!و گرنه او در این لحظه 

مهزدن روی تنش راپتانسیل خی  

 !داشت

ل کند، آرام  قبل از آن که نتواند افکارش را کنتی

 دستهای لییل را از دورش باز

 .کرد و به سمتش چرخید

ک زیبای رو به رویش افتاد،  نگاهش که به دختی

 ناخودآگاه لبش به لبخندی باز

شد.چرا دقت نکرده بود دیدن لییل موجب لبخندش 



 میشود؟

سید که لیلیای که رسشار از  حسهای بکر بود و او میتی

 ناخواسته آنها را به

 .جوشش بیاندازد

ل  ی که گایه چنان کودک میشد که کنتی دختی

 شیطنتهایش سخت بود و

ت  گایه آنقدر خانم باوقار بود که او را به حت 

 .میانداخت

 .لییل به معنای واقیع دلفریب بود

اف میکرد که برایش زنگ خطر  و خب...اعتی

 .محسوب میشد

ن  ده رسش را پایی  ن ه عیل را دید، خجالتی لییل که نگاه خت 

 .انداخت

 .باز هم نسنجیده عمل کرده بود
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 :لبهایش را با پشیماین گزید و زمزمه کرد



 ...معذرت میخوام. فقط یه لحظه _

نگذاشت جمله لییل تمام شود.یک قدم فاصله را در 

ین حالت ممکن یط  رسیعتی

رد و اینبار او بود که پیش قدم شد.یک دستش را ک

 دور کمر لییل و دیگری را

 .پشت رسش گذاشت و آرام در آغوشش کشید

نخواست حس خجالت و یا حتی پشیماین آزارش 

 دهد.دوست نداشت ذوقش را

 .کور کند

در آغوش کشیدنش زنگ خطر بود اما بغلش کرد تا 

 .لییل خجالت نکشد

وی سینه عیل بود، لییل همانطور که رسش ر 

 دستهایش را باال آورد و به آرایم

 .دور گردنش حلقه کرد

نفس عمیقاش را نزدیک گلوی عیل از سینه خارج کرد 

 :و گفت

 !اینقدر خوی  که باورم نمیشه حقیقی بایسر  _



بان تند قلب عیل را حس میکرد  .رصن
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 که بدن رسد و ظریفش را احاطه
ن

کرده بود   تن داغ

 هر لحظه داغتی از لحظه

 !قبل میشد و لییل...درگ از غریزه مردش نداشت

عیل که اوضاع را خوب نمیدید، از لییل فاصله  

 .گرفت

اگر ثانیهای بیشتی این آغوش گرم ادامه پیدا میکرد 

 نمیتوانست جلوی

د  .غریزهاش را بگت 

نگاهش را از لییل برداشت و چند قدیم عقب 

میگرفت.هیچ رفت.باید دوش  

ن به اندازه آب رسد نمیتوانست شعله درونش را  چت 

 .خاموش کند

به سمت حمام رفت و با صدایی دو رگه و خش دار  

 :گفت



 قاب عکسهارو  _
ً
م، تو لطفا تا من یه دوش میگت 

 !جمع کن

 .لییل با تعجب نگاهش کرد

 او را یکباره رها کرده بود تا حمام برود؟

 چه اجباری بود؟

و بیحوصله گفتلب برچید  : 

 ساعت یک نصفه شبه! این موقع حموم؟ _

بیحواس رکابیاش را همان جلوی در، از تنش در آورد 

 و بدون آن که به لییل

 :نگاه کند، پاسخ داد
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 .آره، بوی عرق میدم _

 :با گیج  در جواب عیل زمزمه کرد

ی کهمن تا االن بغلت بودم... بوی عطر میداد _ ! 

عیل که از این حجم از گیج  لییل خندهاش گرفته 

 بود.رسی تکان داد و



 :همانطور که در حمام را میبست، با خنده گفت

 !امان از دستت لییل. خدا به داد من برسه _

**** 

دوش آب رسد را باز کرد و تن داغش را رسسختانه زیر 

 .آن نگه داشت

ه تمام وجودش به لرزه در آمد.آنقدر شدید ک

 .دندانهایش هم به هم میخوردند

رسما تا مغز و استخوانش رسوخ کرده بود اما قصد 

 .نداشت آب گرم را باز کند

هرچند بعید بود تن داغش را رسمای آب خنک  

 کند!آن هم گرمایی که بعد از

 .چهارسال تجربه کرده بود

ی که این روزها حتی  امان از دلرباییاش...امان از دختی

م او،نگاهش هم در چش  

 ...دلفریب جلوه میکرد.امان از لییل
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 .نمیدانست چقدر گذشته است

 نیم ساعت؟یک ساعت؟

 .نمیدانست! اما دیگر رمقی در پاهایش نداشت

حمانه آب، یخ بسته بود  بدنش زیر رسمای بت 

 وجودش!لعنتی 
ن

 اما...امان از داغ

 !قصد نداشت فروکش کند

ش داشت و لییل... همان آب  تمام وجودش عط

 .گوارایی بود که نیاز داشت

 .حالش از خودش بهم میخورد

ن بود که لییل را  از مردی که آنقدر به خودش مطمی 

 محرم خودش کرد تا در

امنیت باشد اما حاال، خودش شده بود گرگ 

ی  درندهای برای وجود پاک دختی

 .که به او اعتماد کرده بود

فشار آورد که زیر دوش خم حس انزجار آنقدر به او 

 شد و عق زد.بدون آن که

محتوای معدهاش را باال بیاورد.اما عق زد تا شاید این 



 حس مزخرف رهایش

 .کند

لییل که صدای عق زدنهای ممتد عیل را شنید، با 

 نگراین آخرین قاب عکس

ن گذاشت و به سمت حمام رفت  .را هم روی زمی 

بیدپشت در ایستاد و چندین بار به در کو  . 

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

618 

؟ _  عیل؟ خوی 

با شنیدن صدای لییل، همان زیر دوش آب، زانو 

 !زد.خوب بود؟هرگز

رسمای آب کار خودش را کرده بود.نه توانایی حرکت 

وی حرف  داشت و نه نت 

 .زدن

بدون آن که بتواند دوش آب را ببند، کشان کشان 

 خودش را به حوله تن

دورش گرفت تا شاید کیم  پوشش رساند و آن را 



 .لرزش را کم کند

سید  ب  ههای لییل آن قدر رسعت گرفتند که میتی رصن

 .مبادا بقیه بیدار شوند

ن دلیل دستش را به در حمام رساند و آن را  به همی 

 .باز کرد

لییل که به در تکیه داده بود، با باز شدن یکباره در، 

 سکندری خورد و در

 .کرسی از ثانیه آغوش عیل افتاد

 چرا امشب تمام نمیشد؟

قدیم عقب رفت اما لییل را رها نکرد.همچنان زنجت  

 دستهایش، رسسختانه

انه لییل حلقه بود  .دور تن ظریف و دختی

نه که نخواهد!نمیتوانست...انگار که تنهایشان را با 

 چسب به یکدیگر وصل

 .کرده بودند

 .لییل با نگراین نگاهش را باال آورد و به عیل دوخت
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 :بدون آن که توجهای به موقعیتشان کند، زمزمه کرد

؟ _  چیشدی عیل؟خوی 

د و به سختی لییل را  پلکهایش را محکم روی هم فرسر

 .از آغوشش جدا کرد

!اما  ن سخت بود عطر تنش را بلعیدن و فاصله گرفیی

 میوه ممنوعهاش بود و

سید از بهشت رانده شود  .او...میتی

ه از جانب عیل دریافت نکرد به ناچار به جوای  ک

 سمت دوش حمام رفت تا آب

 .بیش از هدر نشود

ن   دستش را زیر دوش برد تا شت  آب را ببندد اما همی 

 که قطرههای آب روی

تزده به سمت عیل چرخید.رسمای  دستش چکید، حت 

 آب آنقدر زیاد بود که در

باورش نمیگنجید کیس بتواند آن را ساعتها تحمل  

دکن ! 



عیل؟ چیکار کردی با خودت؟ چرا اینقدر آب  _

 رسده؟

 .شت  آب را به رسعت بست و به سمت عیل آمد

دستش را گرفت و همانطور که زیر لب غرولند 

 میکرد، او را همراه خودش

ون برد  .بت 

ی چرا؟اونم  _ آخه نصف شت  دوش آب رسد میگت 

؟ ن  توی فصل پایت 

خت دستش را از دست لییل جدا کرد و روی ت

 .نشست
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 !نگاهش را به هرجا میچرخاند به جز صورت لییل

سید عنان از کف بدهد و فردا...روی نگاه کردن  میتی

 !به او را نداشته باشد

ن تکان داد و به سمت عیل آمد  .رسی به طرفی 

سید رسما بخورد  .میتی



 .هرچند احتمالش هم زیاد بود

ی عیل ایستاد و لحاف روی با فاصله کیم رو به رو 

 .تخت را برداشت

ن نگه داشته بود  نگایه به عیل و رسی که پایی 

 انداخت و لحاف را دورش گره

 .زد

بدون آن که بداند این نزدییک بیشاز حد چه به روز 

 !عیل میآورد

 .به سمت کمد رفت و همراه با سشوار برگشت

کاله حوله را از روی رس عیل برداشت و بدون آن که 

 اجازه مخالفت را به او

بدهد، با حوصله مشغول خشک کردن موهایش 

 .شد

ن موهایش، آنقدر حس  رقص انگشتهای لییل بی 

 خوی  بهش بخشیده بود که

 .دوست نداشت تمام شود
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 !اما به نفع هیچکدامشان نبود...حداقل امشب

 .مچ دست لییل را گرفت تا او را متوجه خود کند

 :لییل سشوار را خاموش کرد و گفت

 جانم؟ _

 :ایستاد و گفت

 !دستت درد نکنه، میخوام لباس بپوشم _

لییل رسی تکان داد و همانطور که به سمت دیوار 

 :میچرخید، جواب داد

 !کاش منم میتونستم لباس عوض کنم _

 .به سمت لییل چرخید و دقیق نگاهش کرد

اهن ب لند را به تن داردتازه متوجه شد که او همان پت  . 

لباسهای لییل داخل کمد اتاق ثنا بود و خواب بودن 

 ثنا و عزیزخانم در اتاق،

 .مانع رفتنش به آنجا میشد

* 

ت و شلواری که به چشمش خورد را  ن تیرسر اولی 



 پوشید و دستی به موهایش

 .کشید
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سپس نگاه دیگری به لییل انداخت و دنبال لباس 

 مناست  گشت تا امشب او

 .بپوشد

اهن چهارخانه و زیر شلواری سفیدش را برداشت  پت 

 .و به سمت لییل رفت

 :پشت رسش ایستاد و گفت

 بخوای   _
 .بیا لباستو عوض کن، با این نمیتوین

با تعجب به سمت عیل چرخید و نگاهش را به 

 .لباسهای توی دستش دوخت

 اینارو بپوشم؟ _

در جوابش گفتعیل رسی تکان داد و  : 

ن _ ن  ...خیالت راحت باشه تمت 

نگاه عاقالندر سفیهای به عیل انداخت و با دهن  



 :کج  گفت

ن... فکر کردی با بچه سوسول حرف  _ ن ن، تمت  ن تمت 

؟ ین ن  مت 

لحن بامزه لییل لبخند را به صورتاش نشاند.با تواضع 

ن انداخت و  رسی پایی 

 :پاسخ داد

 .خواستم خیالت راحت باشه _

د لباسها را از دست عیل گرفت و همزمان که با لبخن

 :نگاهشان میکرد، گفت
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خب حاال! تعجب کردم که برام لباس آوردی...  _

ا  وگرنه من از این دختی

 .سوسولها نیستم

ن کوتاه را جلوی تنش گرفت و با  اهن آستی  سپس پت 

 :خنده ادامه داد

کندی! دیگه همش آقا دور از جونت گور خودتو   _



د  به لباسهات دستت 

نم ن  !مت 

 :آرام و مردانه خندید و در جوابش زمزمه کرد

 .بپوش... راحت باش _

گفت و روی تخت نشست.سپس صورتش را به 

 :سمت دیوار گرفت و گفت

 .عوض کن لباسهاتو _

نگایه به عیل انداخت و وقتی که خیالش از بابت او 

 راحت شد مشغول تعویض

 .لباسهایش شد

کارش که تمام شد، با دیدن ظاهر شلوغ و بهم 

 .ریختهاش بلند خندید

عیل با شنیدن صدای خندههای لییل، با کنجکاوی 

 :پرسید

 پوشیدی؟ _
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 :میان خندههایش بریده بریده جواب داد

آره... شبیه سوسیک... شدم که... با مالقه زدن  _

 !روش

خید تا منظورش را بهتی عیل آرام به سمتش چر 

 .متوجه بشود

با دیدن او که تقربیا در لباسهایش گم شده بود، 

 :مردانه خندید و گفت

 این که همش لباسه! پس لییل ما کو؟ _

با خنده پاچههای شلوارش را باال گرفت و همانطور  

 که دور خودش میچرخید،

 :در جواب عیل گفت

م چرپ بود  نمیدونم تا االن که اینجا بود! فکر کن _

 !گرب  ههای محل خوردنش

 .به شوچن اخیم کرد و رو به روی لییل ایستاد

جلوی پاهایش زانو زد و مشغول تا کردن پاچههای 

 .شلوارش شد

ت  سپس به آرایم و البته با لحتن توام با شوچن و غت 



 :زمزمه کرد

ن دستشون به لییل  _ گرب  ههای محل غلط میکین

 !خان   وم ما بخوره

گفت لطفا کیلو کیلو قند در خودت میشد به دل  

 حل نکن؟میشد ترسر زد و

 !گفت لطفا نلرز؟نمیشد...لییل هم نمیتوانست

ها  ن دست خودش نبود...اصال این روزها خییل چت 

 !دست خودش نبود

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

625 

 لرزش ی  امان دلش، در مقابل 
ن ینشان همی 

که بزرگتی

 هر حرکت ریز و درشت

 .عیل بود

ش هم مانند دلش میلرزید، اما طاقت نداشت صدای

 عیل جلوی پاهایش زانو

 !بزند و او از باال نگاهش کند

ن دلیل، به سختی زمزمه کرد  :به همی 



نم _ ن  .نیم... نمیخواد عیل، خودم تاشون مت 

او که دیگر کارش تمام شده بود، به آرایم ایستاد و 

 بدون آن که به لییل نگاه

 :کند، جواب داد

شدتموم  _ . 

 .مریس _

در حایل که کیم معذب شده بود، تخت را دور زد و 

 برای آن که جو را عوض

 :کند، همزمان گفت

 .آخیش... خداروشکر فردا جمعهس _

 :عیل نگایه به او انداخت و کوتاه پرسید

 چرا؟ _

با ترس به عیل نگاه کرد.تازه متوجه شد که بدون فکر 

 .حرفزدهاست
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د!و  لعنت بر او که نمیتوانست جلوی زبانش را بگت 



ا هم پشیماین به بار  اکتی

 .میآورد

دقیقا مانند االن، که مانند چهارپایی در گل گت  کرده 

 !بود

 :زبانش را از داخل محکم گزید و در دلش گفت

 چون  _
 

نوش جونت! ببینم جرعت داری به عیل بیک

 جمعهها کل روز و

ببینم جرعت داری؟خب  خونهای خوشحالم؟نه... 

ه احمق وقتی جرعت  دختی

؟حاال جواب بده  چرا دهنتو باز میکتن
 

 !نداری بیک

 .روی تخت نشست

این که عیل بیخیال جواب دادنش بشود امری محال 

 !بود

سش طرح لبخند داد و   به لبهای خشک شده از استی

 :گفت

خب... خب... چون االن دیر وقته!اگه فردا قرار  _

، سخت بود ازبود بری مغازه  



 خواب پایسر دیگه! نه؟

دروغ که حناق نبود!لعنت بهش... با وجود تمام  

 کثیف بودنهایش، گایه

 .عجیب آدیم را از مخمصه نجات میداد
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عیل رسی تکان داد و همزمان که قلنج گردنش را 

 میشکست، سمت دیگر

 :تخت نشست و جواب داد

خستهمآره درسته، خییل  _ . 

 .در جواب عیل با لبخند تایید کرد

خداروشکر حداقل شانس در اینجا رساغش را گرفته 

 !بود

وگرنه پافشاری روی دروغش، آن هم در مقابل عیل، 

 .زیادی سخت میشد

با یک دست موهایش را روی شانه راستاش ریخت و 

 زودتر از عیل، روی



 .تخت دراز کشید

و، روی تخت نگایه به عیل که همچنان پشت به ا

 .نشسته بود انداخت

ن تجربه کنار یکدیگر خوابیدنشان بود  .امشب دومی 

ن تا آسمان با تجربه اولش فرق  اما برای لییل زمی 

 .داشت

سید.مانند قبل زیاد از حد  دیگر مانند قبل از او نمیتی

 .فاصله نمیگرفت

حس اعتمادی که به عیل داشت، عجیب 

 .آرامشبخش بود

و را میشناسدانگار که سالهاست ا . 
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معجزه محرمیت بود؟ یا انسانیت عیل؟هرچه که 

 .بود، دوستش داشت

 ، نفس عمیقی کشید و بعد از خمیازهای طوالین

 .پلکهایش را روی هم گذاشت



با حس نفسهای عمیق و منظم لییل، آرام به سمتش 

 .چرخید

 .کیم به لبهایش انحنا داد

بیده بود و او... تمام مدت پشت به آرام و عمیق خوا

 او نشسته بود تا نگاهش

نکند!چرا که لییل حتی در لباسهای گشاد مردانه هم 

 !دلفریب بود

دستی پشت گردن داغش کشید و بدون آن که 

 نگاهش را از لییل بردارد، با

 .احتیاط کنارش دراز کشید

یک دستش را زیر رسش گذاشت تا بهتی صورت غرق 

ببیند در خوابش را  . 

موهایی که روی صورت معصومش ریخته شده بود، 

 وادارش میکرد تا دستش

د و نوازششان کند  .را جلو بت 

د.آرام دستش  در آخر نتوانست جلوی خودش را بگت 

 را نوازشگرانه روی موهای



زیبایش کشید و با احتیاط چند تار ریخته شده روی 

 صورتش را پشت گوشش

 .زد

برایش رقم زده بودلییل امشب، شب خوی  را  . 

بعد مدتها از ته دل خندیده بود...آن هم در جمع 

 !خانوادهاش.و بدون سمانه
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 .غلتی زد و رو به سقف خوابید

نمیخواست باز با دیدن لییل، غریزههای خفتهاش 

 بیدار شوند.چون اینبار حتی 

 بدنش را 
ن

دوش آب رسد هم نمیتوانست داغ

ندخاموش ک ! 

 .نگاهش را به دیوارهای خایل از عکس سمانه دوخت

بارها عزیزخانم، فروغ، حتی پدرش و مجتت  سیع  

 کرده بودند او را متقاعد کنند

که نباید آنقدر در یاد سمانه غرق شود.که وجود 



 
ی
 عکسهایش، آن هم در اتاق

 .که باید منبع آرامشش باشد، اشتباه است

نه از قاب اما او حارصن نشده بود حتی یکدا

 .عکسهایش را از دیوار بردارد

 ...اما امشب

برای خودش هم عجیب بود که با شنیدن لرزش 

 صدای لییل و بغضن که سیع

 .در پنهان کردنش داشت، نتوانسته بود تحمل کند

 ...و حاال

ی نبود  .دیگر از عکسهای سمانه در اتاقش خت 

 .نفس عمیقاش را مانند آه از سینه خارج کرد
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ی که  نگاهش را از دیوار روب  هرو برداشت و به انگشتی

 لییل برایش تهیه کرده بود

 .دوخت

غت  از شب ازدواجشان که به اجبار حلقه لییل را 



 جایگزین حلقه ازدواجش با

سمانه کرده بود، دیگر حلقهاش را از خودش جدا 

 .نکرده بود

ا بیهدف داخل  و حلقه ازدواج قراردادیاش با لییل ر 

 .کمد نگه داشته بود

 .اما امشب فرق داشت

ن لییل را،  امشب...عجیب دلش میخواست عقیق ست 

 جایگزین رینگ ساده

 .نقرهاش، که نشان تعهدش به سمانه بود بکند

 .به هر حال االن او متعهد به لییل بود

ن و قراردادی  !حتی اینگونه دروغی 

کتمان    در هر صورت همرسش بود، و این را نمیشد 

 .کرد

، حلقه ازدواجش با سمانه را از  در یک تصمیم آین

 انگشت خارج و هدیه لییل را

 .جایگزین آن کرد

شاید از همان ابتدا هم نباید آن را توی انگشتاش 



 .نگه میداشت

اییط، فعال لییل همرس او بود  !به هرحال، با هر رسر

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

631 

ن بردا شت و به حلقه سمانه نگاهش را از عقیق ست 

 .دوخت

 .انگشتی را روی لبهایش گذاشت و عمیق بوسید

 !سمانه برایش عزیز بود...و البته که عزیز میماند

 .حتی اگر جسمش را در کنارش نداشت

اما حال لییل همرس و همخانهاش بود. امانتیاش!و 

 !مهمتی از همه نذرش

در مقابل آرامش لییل موظف بود و دلش 

ایه کندنمیخواست کوت . 

حلقه ازدواجش با سمانه را داخل دست راستش  

 .گذاشت و چشمهایش را بست

تا خدا کمکش کند و خواب هرچه زودتر در آغوشش 

د  .بگت 



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

عزیز خانم در حایل که لقمه نون و پنت  را به دهان ثنا 

 میگذاشت، رو به آنها

 :با جدیت گفت

م خونه من چند روزی _ ثنارو با خودم میت  . 

ن گذاشت و به عیل  لییل ترسیده استکان چای را پایی 

 .نگاه کرد

دند؟مگر او در مواظبتاش   ثنا را با خودشان میت 

 کوتایه کرده بود؟
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عیل با آرامش لقمه داخل دهانش را قورت داد و  

 :کوتاه پرسید

 چرا مادر؟ _

قبل با ثنا حرف زده و او را عزیز خانم که شب 

 متقاعد کرده بود که نیاز هست

چند روزی را در کنار آنها بماند، با خیال راحت 



 :جواب داد

چرا نداره مادرجان؟ دست این دختی طفل  _

 !معصوم و بگت  بت  یه هوایی بخوره

لییل که متعجب شده بود، صت  نکرد جمله 

 .عزیزخانم تمام شود

تزده به خ ودش اشاره کرد و گفتبلند و حت  : 

 دست منو؟ _

اینبار حاج بابا به جای عزیز خانم، نگایه به لییل 

 انداخت و با مهرباین جواب

 :داد

ن به امیدخدا  _ آره بابا جان، ساکهاتونو جمع کنی 

ن چند روزی به دل دشت  بزنی 

 .و دمن

س لبخندی زد و به عیل نگاه کرد.امیدوار  لییل با استی

اریبود که او بتواند ک  

 .کند

عیل که متوجه سنگیتن نگاه لییل شده بود، بیتوجه 



 :به او رو به پدرش گفت

ایطش و نداریم، ان شاهلل یه زمان  _ آخه االن رسر

یم ی سه تایی مت 
 .بهتی
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عزیزخانم چشمغرهای به عیل انداخت و در لفافه 

 :جواب داد

ن مونده بچه چ _ هار پنج ساله دستم درد نکنه! همی 

ی با خودت سفر ماه  رو بت 

 !عسل با نوعروست

ده لبش را گزید و به جای عیل جواب  ن لییل خجالتی

 :داد

آخه مادرجون ماه عسل که واجب نیست!ان  _

 شاهللا کار و بار عیل آقا سبکتی 

یم مسافرت  مت 
 

 .که شد، خانوادگ

ی   ن در ادامه صحبتهای لییل با تاکید بیشتی عیل نت 

 :گفت



ه درسته، اصال االن آب و هوا هم داره رسد بل _

 میشه، مناسب سفر نیست.ان

یم پابوس  شاهللا عید نوروز همه دسته جمیع مت 

 .امام رضا

عزیزخانم در کمال آرامش لقمه دیگری برای ثنا  

 :گرفت و در جوابشان گفت

ن  _  !من چر میگم شما چر میگی 

مه رسش را باال آورد و نگاهش را به آنها دوخت و ادا

 :داد

 باشه، که از  _
 

اگه قرار بود ماه عسل خانوادگ

 همون قدیماالیام عروس و

، نه دوتایی 
ن فیی  !دوماد با خانوادههاشون مت 

 .مستاصل نگایه به یکدیگر انداختند
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عزیزخانم و حاج بابا عزمشان را جزم کرده بودند تا 

 آنها این مسافرت دوتایی را



 !بروند

عیل جرعه دیگری از چای رسد شدهاش را نوشید و 

 :پاسخ داد

یم اما االن _  ... چشم ماه عسل هم مت 

ن حرف عیل پرید و گفت  :حاج بابا با ناراحتی بی 

اما و اگر نداره بابا!هیچ وقت عادت نداشتی روی  _

 حرف پدر و مادرت حرف

 ...بزین عیل جان

ن زیر و رو شده؟یا ما بدخواهتیم؟  زمی 

ن در ادامه حرف همرسش با ناراحتی  عزیز  خانم نت 

 :ادامه داد

مگه حرف بدی زدیم مادر؟تو چرا خودخواه  _

 شدی پرسم؟چرا به لییل فکر

؟ شاید اون دلش بخواد  ...نمیکتن

ن انداخت و برای آن که  عیل با تواضع رسش را پایی 

 بیشاز این خاطر

 :خانوادهاش را مکدر نکند، کوتاه جواب داد



یممن عذر م _ یخوام.چشم... مت  . 

 .لییل نگاه ناراحتش را حواله عیل کرد

میدانست عیل بیشتی از او از این مسافرت اجباری که 

 نامش عسل است،

 !فراریست
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منده بود که توانایی دخالت نداشت
 .اما رسر

عزیز خانم و حاج بابا جایی برای مخالفت نگذاشته 

 .بودند

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

با گریه تک تک لباسهایی که برای ثنا آماده کرده بود 

د و  را به آغوشش فرسر

 .بویید

ثنا هنوز نرفته بود و او دلش داشت از سینه خارج 

 .میشد

 چگونه این یک هفته را تاب میآورد؟



مگر عذای  مرگبار تر از دوری مادر و جگرگوشهاش 

 هم وجود داشت؟

ر؟آماده شد ماد _  

با صدای عزیزخانم آب دماغش را باال کشید و 

 هراسان رد اشکهایش را پاک

 .کرد

تک رسفهای کرد تا بغض صدایش را کیس 

 :نفهمد.سپس بلند پاسخ داد
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 .بله مامان االن میارمشون _

غبت اما شتابزده لباسهارا داخل ساک ریخت و  بت 

 .برخاست

اتاق انداخت و وقتی خیالش نگایه به جای جای 

 راحت شد که تمام وسایل

 .مورد نیاز ثنا را برداشته از اتاق خارج شد

نگایه به آن ها که جلوی در منتظرش بودند 



 .انداخت و به سمتشان رفت

ساک را جلوی حاج بابا گذاشت و جلوی پای ثنا زانو 

 .زد

دستی به موهایش کشید و عمیق در آغوشش کشید 

  و عطر تنش را 
 

با دلتنیک  

 .بلعید

 لییل شده بود، دستهایش را دور  
 

ثنا که متوجه دلتنیک

 گردنش حلقه کرد و

 :گفت

 .زود میام ماماین  _

د تا اشک نریزد  .پلکهایش روی هم فرسر

 :سپس به آرایم جواب داد

 مواظب خودت بایسر مامان، باشه؟ _

 .چشم مامان _
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کاشت و برخاست.طاقت بوسهای روی گونه ثنا  



 نداشت بیش از این آنجا

بماند.احساس میکرد فاصلهای تا سقوط ندارد و او 

 .این را نمیخواست

متنفر بود از اینکه خیال کنند حساش به ثنا 

 !ظاهریست

با لبخندی که به سختی روی لبهایش نشانده بود، به 

 سمت عزیزخانم رفت و

 همزمان که در آغوشش میکشید دست از تالش

 نکشید.نفیس گرفت و آرام

 :زمزمه کرد

یم مامان؟ _  نمیشه ثنارو هم بت 

عزیز خانم مادر بود و خوب حال لییل را درک 

 میکرد.در حایل که عمیقا از حس

ن ثنا و لییل، خوشنود بود، با لبخند جواب داد  :بی 

نه دور رست بگردم.ماه عسل جای بچه  _

 نیست...برید به امیدخدا مادر، برید

های خوب بسازین واسه هم.خدا پشت و خاطره



 ...پناهتون

ب  یه آرایم به کمر لییل زد و آرامتی کنار   سپس رصن

 :گوشاش ادامه داد

ت راحت باشه. حواستو  _ خیالت هم از بابت دختی

 بده به شوهرت عزیزم.تلخ

ن ماه عسل و برای هم...باشه مادر؟  نکنی 

 :از آغوش عزیزخانم جدا شد و به ناچار جواب داد

 .چشم _
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آفرین مادر. خوش بگذره بهتون...بعدها خودت  _

 میفهیم چقدر این سفر

 .دوتایی براتون نیاز بوده

 .با لبخند رسی تکان داد و کنار عیل ایستاد

امیدوار بود که با دلتنگیاش برای ثنا، ماه عسلشان را 

 !ماه زهر نکند

ه سمت عیل بعد از رفتنشان، آرام و مغموم ب



 .چرخید

چشمهایش را زالل اشک براق کرده بود اما جرعت 

 ریزش حتی قطرهای از آن

ن بود دیگر؟ نبود؟  دریا نداشت.دوری از فرزند، همی 

سید  سید اشک بریزد و عیل بگوید حق ندارد!میتی میتی

کش ن دختی  از رفیی

 !شکایت کند و عیل بگوید حق ندارد

سید او را طلب کند و عیل بگوید  حق ندارد میتی ! 

 ...لعنت به حقی که خودش هم میدانست ندارد اما

 !دلش که شعور نداشت

ثنا جانش بود.فرزندی که خونش را در رگهایش 

 !نداشت اما عشقش را چرا
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اصال مگر این نسبت لعنتی مهم بود؟نمیشد نزاییده 

 مادر شد؟به خدا که

 بود بنده دلت، ماد
ن
رانه وصل شود...دیگر  میشد!کاق



 .کارت تمام بود

 ...مانند او

 ...مانند حساش به ثنا

با حس گرمای دست عیل روی گونههایش، از عالم 

 .افکارش جدا شد

هاش  نوازشش میکرد، ی  آن که پلک بزند یا نگاه خت 

 .را از او بردارد

نتوانست مقاومت کند.نگاهش را آرام از فرش جدا  

 کرد و به چشمان نگران عیل

 .دوخت

نمیخواست حرف بزند...اینبار نه!شاید محبتهای 

 .عیل لوساش کرده بود

اما کودکانه دلش میخواست بدون آن که کالیم 

 .بگوید، عیل آراماش کند

نگاه مظلوم لییل، دلش را چنگ میانداخت.و این را از 

 همان دیدار اولشان

 .فهمیده بود



د و کالفه زمزمه کرد  :چشمهایش را روی هم فرسر

 !اینجوری بهم نگاه نکن لییل _

 بزند، کوتاه و اجباری لبخندی زد 
ن
بدون آن که حرق

 و عقب رفت.شاید هر زمان

دیگری بود، با شنیدن این جمله از زبان عیل 

 شیطنتاش گل میکرد و رس به
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رسش میگذاشت.اما االن حتی حوصله جواب دادن 

 هم نداشت، چه برسد به

چن و شیطنتشو  . 

انگار که مهر سکوت به لبهایش زده بودند، نه که 

 نخواهد، نمیتوانست حرف

 .بزند

نگاه از عیل و چهره نگران و خستهاش برداشت و به 

 سمت اتاق ثنا رفت.آنجا

ن بود  .آرام میشد، مطمی 



اصال از گ آنقدر حساش به ثنا ریشه دوانده بود که 

 ثانیهای تاب ندیدنش را

 نداشت؟

ن  ه اتاق ثنا خورد، بازویش   همی  که دستش به دستگت 

 است  دستان قوی و

 .مردانه عیل شد

 .به سمتش چرخید

نگاه بغضآلود لییل و شانههای خمیدهاش هنگام راه 

، اجازه نداده بود ن  رفیی

تنهایش بگذارد.باید دردش را میفهمید.التیام هم 

 نمیشد اشکایل نداشت،

 !حداقل همدردش میشد

رد تا زاویه صورتش با لییل برابر رسش را کیم خم ک

 شود.نگاهش را که دید

 :لب زد

 !گفتم اینجوری نگاه نکن، نگفتم که حرف نزن _
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هنوز هم میتوانست خوددار بماند؟آن هم وقتی که 

 عیل را اینگونه پریشان

 میدید؟

ن انداخت و آرام زمزمه کرد  :نگاهش را پایی 

ای ثنا تنگ میشهمن... دلم بر  _ ! 

نگاهش را به زالیل چشمان لییل دوخت.چشمهای 

 درخشان او دروغ

اف میکرد توقع نداشت  نمیگفت!هر چند باید اعتی

 دلیل نگاه گریانش،

 !دلتنگیاش برای ثنا باشد

دستش را آرام روی موهای لییل کشید و بدون آن که 

 نگاه از آن دو گوی

 :درخشان بردارد، زمزمه کرد

ه چارهای نداشتیم؟دیدی ک _  

ن کرد و کودکانه غر  رسش را به نشانه تایید باال و پایی 

 :زد



 آره! اما آخه با ثنا هم میشد رفت. نمیشد؟ _

د و قدیم عقب  برویش را فرسر
َ
ن دو ا با خنده آرایم بی 

 رفت.رسدردی که از اذان

ش شده بود، قصد نداشت رهایش   صبح گریبانگت 

 !کند
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هر چند با وجود دوش آب رسدی که گرفته بود، 

 شدید
 

 توقع یک رسماخوردگ

 .داشت!که الحمدهللا به خت  گذشته بود

ن میخندید انداخت و با  نگایه به عیل که آرام و متی 

ن   حرص پایاش را به زمی 

 .کوبید

من دارم دق میکنم تو میخندی؟ شما مردا نوبرید  _

 !به خدا

شانه تسلیم باال برد و  با خنده دستهایش را به ن

 :گفت



 بکنم؟ _
ن
اق  یه اعتی

دستهایش را روی سینه قالب کرد و منتظر به عیل 

 چشم دوخت.این که عیل

ین بود، حاال این که خود   بکند شت 
ن
اق قرار بود اعتی

ین اف تلخ بود یا شت   اعتی

 اهمیتی نداشت، داشت؟

بیشک داشت دیوانه میشد.وگرنه لییل عاقل گذشته 

ا ها نداشتاز این اد ! 

عیل با انگشت شصت گوشه لبش را نوازش کرد و 

ه در نگاه منتظر و البته  خت 

 :کنجکاو لییل، گفت

 .فکر میکردم از تنهایی با من ترسیدی _
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چرا به این قضیه فکر نکرده بود؟یک هفته...معادل 

 هفت شبانه روز!و یک سفر

، که نامش ماه عسل ب ود!هفت شبانه روز دوتایی



 ...فقط او بود و عیل

 !ترس داشت؟نه

 اگر قرار بود عمر این تنهایی 
سید.حتی اوایل قطعا میتی

 یک ساعت باشد.اما

 .حال...نه!بیشک جوابش نه بود

اگر میخواست با خودش رو راست باشد، باید 

سد،  میگفت نه تنها که نمیتی

 !بلکه بدش هم نمیآمد

یگری تعبت  کرده بود، عیل که سکوت لییل را جور د

ن   ناخواسته لبخندش از بی 

 .رفت

سید؟کجای کار را اشتباه رفته  لییل هنوز هم از او میتی

 بود؟

 .ناخوداگاه لحنش رنگ و بوی دلخوری گرفت

یس _  !پس ازم میتی

 !نه _

رسییع که در جواب عیل  « نه»لحن قاطع و آن 



 گفت، سکوت عمیقی بینشان

 .به وجود آورد
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خجالت کشید اما راضن بود!دلش میخواست عیل 

 بداند که چشم بسته به او

 .اعتماد دارد

 .نه قاطیع که لییل گفت، راه نفسش را باز کرد

ن دقایق کوتایه که لییل ساکت بود، با تمام  در همی 

 وجود ترس را احساس

 .کرده بود

ین دغدغهاش، رضایت همرسش از  مرد بود و بزرگتی

 
 

کشان بودزندگ  . مشتی

د مگر این   اعتقاد داشت خدا مردی را به بهشت نمیت 

 که همرسش از او راضن 

 .باشد

 .و او از اعماق وجودش، رضایت لییل را میخواست



های که قصد نداشت از  سکوت عیل و نگاه خت 

 صورتاش برداشته شود،

 .مجاباش کرد که ادامه دهد

سیدم... حق هم  _ داشتما! دروغ چرا اوایل ازت میتی

 هیجر از اخالقت

نمیدونستم.همه شناختم ازت، خالصه میشد توی 

 
 

 همون چندتا دیدار خانوادگ

 ...و تعریف در همسایه.اما االن

ن  جملهاش را نیمه تمام گذاشت و رسش را پایی 

 .انداخت
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لییل سکوت کرده بود.ی  آن که بداند او حارصن است 

مه حرفشبرای شنیدن ادا  

 .جان بدهد

 .صبوری به طور کیل سخت بود

اما گایه بیش از حد دشوار میشد.مثل حایل که االن 



 عیل داشت تجربه

 .میکرد

 :بیطاقت رو به لییل گفت

؟ _  اما االن چر

نگاهش را با مکث باال آورد و به عیل دوخت.گفته 

 بود از االن بگوید.از حیس

 .که این روزها در کنارش داشت

ور میکرد که عیل آرامش را از نگاهش باید با

 نخوانده؟

برایش ادا کلمات سخت نبودند.حاال که میخواست 

 بشنود، او شهرزاد قصهگو

 .میشد

 :لبخندی زد و گفت

 .اما االن بند بند وجودم بهت اعتماد دارن _
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ن انداخت و آرامتی ادامه داد  :رسش را پایی 



سم، حتی از خودممن االن از عا _ لم و آدم میتی ! 

 بزند، با لبخند عمیقی رسش 
ن
قبل از آن که عیل حرق

 :را باال آورد و گفت

 مثال بزنم؟ _

مثال؟یعتن اشتیاق را از چشمانش نمیخواند که برای 

 ادامه حرفهایش، اجازه

 میگرفت؟

 :مشتاقانه پلکهایش را باز و بسته کرد و کوتاه گفت

 .مثال بزن _

عمیقی روی لبهای همیشه رسخاش  لییل لبخند 

 نشاند و همانطور که با

 :دستهایش بازی میکرد، توضیح داد

همه آدما ییک توی زندگیشون هست، که میشه  _

 پناهگاهشون...یعتن وقتی 

سن با خیال راحت بهش پناه  که از عالم و آدم بتی

ن.همون جایی که  میت 

بهشون حس امنیت میده.این پناهگاه جنسیت 



حتی سن و سالش هم نداره...   

مهم نیست.گایه پدر و مادرن، گایه یه دوست، گایه 

 هم یه آشنا!مهم اینه

، دلت قرص  که گزندی بهت  اونجا که بایسر

سه.که اگه عالم و آدمم بسیج  نمت 

، اونجا جات امن  
ن  ...شن تا اذیتت کین
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 :مکتی کرد و با خنده کوتایه ادامه داد

سهتو  _ ! آدم از پناهگاهش نمیتی پناهگاه متن . 

ن لبان رسخ و  ی تنها گاز گرفیی چه کیس گفته بود دلت 

 عشوههای زنانهست؟

چه کیس گفته بود مردها جذب طنازی اندام و پیچ و 

 خم گیسوان زنان

 میشوند؟

باین  ن یتن هرکیس که گفته بود، قطعا دلت  شت 

 نداشته!وگرنه میدانست اگر پای



کلمات بیشک برنده میشدند  طنازی وسط باشد، . 

دستی به پشت گردن عرق کرده و داغاش کشید و 

بانش ن یتن  نگاه از لییل شت 

 .برداشت

 !ظاهرا باز هم دوش آب رسد نیاز داشت

********* 

نگایه به لییل که از همان لحظهای که راه افتاده 

 بودند، روی صندیل جلو غرق

 .خواب بود انداخت

میق لبخند زدبا یادآوری غر زدنهایش، ع . 
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از زماین که گفته بود قرار است بعد از اذان صبح 

 رایه شوند، تا لحظهای که با

ن شده بود را یک بند غر  چشمان بسته سوار ماشی 

 .زده و گالیه کرده بود

مقصدشان دور بود.دیشب که از لییل پرسیده بود 



 دلش میخواهد کجا برود، او با

اب داده بودذوق جو  : 

 !دریا! دریای جنوب _

 بود تا او بار و بندیل سفر را 
ن
ن ذوقش کاق و خب همی 

ن به بندرعباس  برای رفیی

 !ببندد

مهم نبود که راه دور است.مهم نبود که او قصد 

 داشت نهایت تا شمال بروند که

 .فقط پدر و مادرش قبول کنند رایه ماه عسل شدند

کودکانه توصیف  مهم رضایت لییل بود.لیلیای که  

 کرده بود دلش قدم زدن

روی شنهای گرم ساحل خلیجفارس و به تن کردن 

 لباسهای رنگارنگ جنوی  

 .را میخواهد

ایط  قرار بود خاطره خوش بسازند...حتی در یک رسر

 !سخت
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نگاه دیگری به او انداخت.با دیدن او که جنینوار در 

 خودش جمع شده بود،

نما زد و گوشه خیابان ایستاد.با وجود آن که راه

ن هم روشن کرده  بخاری ماشی 

، بیشک قویتی بود ن  .بود اما سوز رسمای پایت 

پیاده شد و از صندوق عقب، پتو مسافریی را 

 برداشت و مجدد رس جایاش

 .نشست

با احتیاط پتو را روی لییل انداخت و تا گردنش باال  

 .کشید

هر زماین به صورت آرام و  نگاه عمیقاش از عمیقتی از 

انهاش دوخت  .دختی

چرا تا به حال دقت نکرده بود که لییل زیادی 

 زیباست؟ بدون آن که نیازی باشد

آرایش کند!حتی در ابتدای صبح که چشمهایش پف 

 داشت و صورتش



سید یده به نظر مت   .رنگتر

با تکان خوردن پلکهایش، بالفاصله صاف نشست و 

 نگاهش را به رو به رو

 .دوخت

غافل از اینکه لییل، از همان لحظهای که پتو را 

 رویشانداخته بیدار شده و

 !نگاهش را حس کرده بود

 .خمیازهای کشید و کش و قویس به بدنش داد

 داشت 
ً
نگایه به اطراف انداخت.خورشید تقریبا

 خودی نشان میداد و این یعتن 

 .زمان زیادی را خواب بوده است

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

651 

عیل که متوجه هوشیاری کامل لییل شد، استارت زد 

 :و همزمان گفت

 .صبح بخت   _

با اشتیاق پتو را محکم دور خودش گره زد و جواب 



 :داد

 خییل خوابیدم؟_

ن  نیم نگایه به او انداخت و گردنش را آرام به طرفی 

 .تکان داد

 .تقریبا دو سه ساعتی هست که خوابیدی _

به نیم رخ عیل چشم دوختخمیازه دیگری کشید و  . 

ی کردم با این  _  چه گت 
 

اگه بگم گرسنمه...نمییک

 اومدم ماه عسل؟

 :با خنده به سمت لییل چرخید و جواب داد

نه، میگم یکم دیگه صت  کن جلوتر یه رستوران  _

یم ن رایه هست. مت   بی 

 .صبحانه میخوریم

 :با خنده شانهای باال انداخت و شیطنتوار زمزمه کرد

دیدم، جواب خوی  بود عبدصالحپسن _ ! 

------------------------- 
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نگ چشم دوخت  .با ولع به املت چرب و خورسر

با وجود آن که هوا رسد بود و تختهای چیدهشده در 

 حیاط رستوران، محل

مناست  برای صبحانه خوردن نبودند.اما محیط 

 زیبایش، خصوصا با منظرهای که

به دشت داشت، باعث شده بود رسمای هوا را به رو 

 جان بخرد و تقاضا کند که

به جای محیط گرم رستوران، در حیاطاش بنشینند.و 

 خب، ممنون عیل بود که

 .بیچون و چرا، درخواستاش را قبول کرده بود

نگ و ریحانهایی که در   نگاه دیگری به املت خورسر

 کنارش گذاشته شده بود

 .انداخت

 به آب دهانش ر 
ً
اه افتاده بود و شکمش دیگر علنا

اض میکرد  .خایل بودنش اعتی

اما دلش نمیآمد بدون عیل، حتی لقمیه کوچیک به 

د.و البته که دور  دهان بت 



 .از ادب هم محسوب میشد

 .نگاهش را باز به دشت دوخت

اینگونه خواست حواسش را از رنگ و بوی املت تا 

 زماین که عیل از رسویس

ردد، پرت کندبهداشتی برمیگ . 

عیل در حایل که آب اضافه صورتش را با کف دست 

 پاک میکرد، از رسویس

 .بهداشتی خارج شد

 .از همانجا نگاهش را به لییل دوخت

رو به دشت نشسته و یک دستش را زیر صورتش 

 .قرار داده بود
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و بیشک که خت  نداشت چه تصویر زیبایی از خودش 

ه تماشا گذاشته استرا ب . 

به سمت تخت قدم برداشت.دلش نمیخواست کس 

 دیگری هم متوجه این



 .صحنه زیبا بشود

یی شده بود؟ بله  !غت 

عجیب نبود که دلش نخواهد کیس نگاهش روی 

 .زیباییهای همرسش بنشیند

حاال این که پشت ازدواجشان چه مسائیل پنهان 

 است، مهم نبود!بود؟

به تخت، نگاهش را از منظره با نزدیکشدن قدمهایی 

 .برداشت

 :با دیدن عیل لبخندی زد و گفت

 !بفرمایید آقای شوماخر _

رو به روی لییل نشست.نگاهش را از او برداشت و به 

 املتی که همچنان دست

 مانده بود، دوخت
ی
 .نخورده باق

 :با اخم نگاهش را به لییل انداخت و گفت

ی نخوردی؟ مگه گرسنه نبودی؟ _ ن  چرا چت 
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 .رسش را باال آورد و نگاه خندانش را به عیل دوخت

تکهای از نان سنگگ را جدا کرد و با بیخیایل جواب 

 :داد

 .صت  کردم با هم بخوریم _

نان سنگگ را از دست لییل گرفت و همانطور که آن 

 را از املت پر میکرد، در

 :پاسخاش گفت

ختی خوبمن خییل گرسنه نبودم د _ . 

 .سپس مکتی کرد و لقمه را به سمت لییل گرفت

 :اشارهای به آن کرد و ادامه داد

ن رسد نشده _  .بخور ببی 

 که به سختی پنهانش کرده بود، لقمه را از 
ی
با اشتیاق

 دست عیل گرفت و با

 .ولع گاز گرفت

 .رسد شده بود.اما نه آنقدری که از دهان افتاده باشد

زی در دل لقمه جادویی هر چند نمیدانست چه را

 عیل بود که طعمش را با تمام



 .املتهای دنیا متمایز میکرد

 .لقمه را که قورت داد نگاهش را به عیل دوخت
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با دیدن او که هنوز دست به املت نزده بود و در 

ه نگاهش میکرد،  سکوت خت 

 :با خنده گفت

ین املت دنیاس _ ت، باورت اگه بگم خوشمزهتی

 میشه؟

 بزند، لقمهای گرفت و به دستش 
ن
قبل از عیل حرق

 :داد

 .بخور تا ببیتن طعم بهشت میده عبد صالح _

ین است؟  گفته بود چقدر عبد صالح گفتنش شت 

 .لقمه را از دست لییل گرفت و به دهان برد

 .ناخواسته چشمهایش از شدت لذت بسته شدند

پیش رویاش،  اغراق نبود اگر میگفت املت رسد شده

 به راستی طعم بهشت



 !میداد

لییل که منتظر واکنش عیل بود، با دیدن چشمهای 

 بسته و لبخند مالیماش،

 :با ذوق گفت

 آها! دیدی گفتم؟ _
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چشمهایش را گشود و نگاه پر محبتاش را به او 

 دوخت.زیادی شبیه دختی 

ن بود که او بچههای پر رسر و شور بود...و خب، هم ی 

 !را زیباتر میکرد

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

 .در اتاق را باز کرد و عقب رفت تا اول او وارد شود

د تا هر دو  در ابتدا میخواست دو اتاق مجزا بگت 

 راحتتی باشند اما در آخرین

 .لحظه پشیمان شده بود

امانتاش جلوی چشمانش باشد، خیالش هم راحتتی 



 .بود

که با وجود مهر ازدواچ  که در هرچند  

ن   شناسنامههایشان ثبت بود، گرفیی

 .اتاق مجزا سخت میشد

لییل با ذوق نگایه به دور تا دور اتاق انداخت و 

 همزمان که به سمت پنجره

فت، گفت  :مت 

 !دریا دیده میشه عیل _

ساکهایشان را گوشه اتاق گذاشت و آرام به سمت 

 لییل رفت.از همان لحظهای

بندرعباس شده بودند، ارصار کرده بود که  که وارد 

 پنجره اتاقش رو به دریا

 .باشد

ی بخواهد و او نه بگوید؟ ن  و خب... میشد لییل چت 

دستهایش را داخل جیب شلوارش فرو برد و کنارش 

 .ایستاد
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 چشمهایش به زور باز میشدند اما 
 

از شدت خستیک

 نمیخواست همسفر بدی

اییط به باش د.ترجیحاش این بود که تحت هر رسر

 لییل خوش بگذرد.وگرنه او

احت هم میتوانست دوام بیاورد  .بدون استی

ی که یط این مدت به خوی   مهم لییل بود.دختی

 متوجه شده بود پشت ظاهر

 .محکماش، زیادی بلورین و شکنندهاست

اوار حال خوب بود، و او نمیخواست این را  لییل رسن

  تحت هردری    غ کند!حاال 

اییط  !رسر

لییل که حضور عیل را در کنارش احساس کرده بود، 

 نگاهش را با لبخند عمیقی 

 .از آی  کمرنگ دریا برداشت و سمتش چرخید

وزها، حاالش در   به سمت مردی که عجیب ایتن

 .کنارش خوب بود



مردی که دیگر چشم بسته به خوب بودنش ایمان 

 .داشت

 .چشمات قرمزه _

 : چرخید و گفتآرام به سمت لییل

 ممتده _
 

ی نیست، واسه رانندگ ن  .چت 
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در جواب عیل لبخندی زد و همانطور که شال کرم 

 رنگشاش را از رسش

 :برمیداشت، جواب داد

م حموم. تو هم بخواب خییل خستهای _  .من مت 

نگایه به او که به سمت ساک لباساش رفته بود 

ه کردانداخت و آرام زمزم : 

ون؟ _  نمیخوای بریم بت 

 :بدون آن که به عیل نگاه کند، با لبخند جواب داد

 .نه تا وقتی که خستگیو از چشمات بخونم _

 :سپس به سمت عیل چرخید و آرامتی ادامه داد



 .لطفا بهت خوش بگذره عیل _

 :اخیم کرد و در جواب لییل گفت

 مگه قراره خوش نگذره بهم؟ _

ن انداخ ت و نگاه غمگیناش را به رسش را پایی 

 .لباسهای توی دستش دوخت
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از همان اول راه متوجه شده بود که عیل تحت هر 

اییط راحتی او را اولویت  رسر

قرار داده و تمام برنامهها را طبق خواسته او چیده 

 .بود

 :قدیم جلو رفت و با تاکید اسمش را صدا زد

 لییل؟ _

گایه به عیل بیاندازد، پاسخ دادبدون آن که ن : 

من میفهمم که فقط ترجیحت اینه که به من  _

 خوش بگذره. دیگه اونقدرام

 !هم بچه نیستم



 .با قدمهای آرایم جلوتر رفت

روی تخت دو نفره وسط اتاق نشست و رو به لییل  

 :گفت

 این اذیتت میکنه؟ _

نگاه ناراحتاش را به چشمهای آرام عیل 

د!زیادی همدوخت.اذیتش میکر   

اذیتش میکرد.دوست داشت همانقدر که او در این 

 سفر خوشحال میشود، به

 !عیل هم خوش بگذرد

 کاری کن به خودت هم خوش بگذره...  _
ً
لطفا

 !اندازه من. حتی بیشتی من

سپس قبل از آن که عیل فرصت کالیم داشته باشد 

 .رایه حمام شد
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بسته حمام برداشت نگاهش را از در  . 

بدون آن که حتی حوصله تعویض لباسهایش را 



 داشته باشد دراز کشید و به

ه شد  .سقف خت 

به حدی خسته بود که مغزش قبل از آن که 

 جملههای لییل را تحلیل کند، به

 .خواب رفت

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

ن دلیل  نمیدانست عیل خواب است یا بیدار، به همی 

ک نکرد و لباسهایشریس  

را به سختی داخل همان حمام کوچک و نقیل 

 .پوشید

موهای خیساش را داخل حوله کوچک سفید رنگاش 

 جمع کرد و نگاهش را

 .به آینه تمام قد و بخار زده حمام دوخت

چشمهایش رسخ شده بود و مژههای خیساش به هم 

 .چسبیده بودند

را  دستی به چشمهایش کشید و آب اضافه مژههایش 

 .گرفت



ت سورمهای رنگش را کیم باال   یقه تقریبا شل تیرسر

 کشید تا بند های لباس

 .زیرش دیده نشوند

خیالش که از بابت موجه بودن ظاهرش راحت شد 

 .به آرایم در حمام را باز کرد

با وجود آن که طوالین بودن راه خستهاش کرده بود، 

 اما حاال با وجود این حمام

شادای  میکرد تقریبا یک ساعته احساس . 
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به طوری که دلش میخواست حرفش را از عیل پس 

ن حاال د و بگوید همی   بگت 

وع کنند  !بندر گردی را رسر

ون گذاشت، نگاهش به  ن که پایاش را از حمام بت  همی 

 عیل که با همان

 .لباسها روی تخت خوابیده بود، افتاد

ای بیصدایی به ناخواسته لبخندی زد و با قدمه



 .سمت تخت قدم برداشت

آنقدر عمیق و آرام خوابیده بود که دوست داشت 

 تمام جهان را ساکت کند تا

د  .مبادا خواب عیل بتر

بدون آن که نگاهش را از چهره مردانه او بردارد، 

 تخت را دور زد و با احتیاط

 .سمت دیگر آن نشست

موهایش از همیشه بلند تر شده بودند و عجیب 

وسهاس میکردند تاوس  

 .انگشتهایش را میانشان برقصاند

ل  چشم از موهایش برداشت تا مبادا کنتی

 .انگشتهایش، از دستش خارج شود

 .نگاهش را آرام پایینتی آورد و به چشمهایش دوخت

نگاه عیل همیشه غرق در آرامش بود.حتی در 

 زمانهایی که میدانست حال

 .دلش خوب نیست
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لعنت به موهایش! خصوصا با آن چند تار سفیدی  

 که روی شقیقه داشت.اجازه

 !نمیداد حتی روی چشمهایش تمرکز کند

خودداری سخت بود!دیگر نه تنها انگشتهایش، بلکه 

 تمام وجودش تمنای

 .لمس موهایش عیل را داشتند

آرام روی تخت دراز کشید.اینبار نزدیکتی از 

 همیشه...جوری که فاصله

سید  .بدنهایشان به سختی به یک وجب مت 

یک دستش را زیر رسش نگه داشت و دست دیگرش 

 را با دو دیل به سمت

 .موهای عیل برد

میدانست ممکناست بیدار شود.اما این ریسک را به 

 .جان خرید

 ارزش داشت
ً
 .لذت لمس موهایش، قطعا

لب پایینیاش را به دندان گرفت و با احتیاط 



ی موهای عیلانگشتهایش را رو   

 .گذاشت

ن که نریم موهایش را لمس کرد چشمهایش از  همی 

 .شدت لذت بسته شدند

بان تند قلبش، آرام گرفت و  حال عجیت  داشت.رصن

یز شد از  تمام وجودش لت 

یتن که نامش را بلد نبود  .حس شت 
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حیس که نه تا به حال تجرب  هاش کرده بود و نه کیس 

اش سخن گفتهدرباره  

ین بودنش، مبهم و ناآشنا  بود.حیس که به اندازه شت 

 .بود

ین و مبهماش را دوست داشت!این را  اما حس شت 

ن بود  .مطمی 

رسش را روی بالشتی که زیر رس عیل بود گذاشت و 

 بدون آن که دستش را از



 .روی موهایش بردارد، چشمهایش را بست

ر نمیخواست بخوابد.اما حس آرامشبخیسر که د

 تمام اعضای بدنش پخش

شده بود، خودداریاش را بیفایده کرد و به عالم 

 .خواب رفت

بدون آن که دستش را از روی موهای عیل بردارد و یا 

 مانند قبل با فاصله

 !بخوابد

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

با حس سنگیتن جسیم روی رس و شانهاش، به 

ن چشمهایش را باز  سختی بی 

 .کرد

ارییک اتاق محیط ناآشنایی که پیش چشمانش بود، ت

 به یادش آورد که در بندر

 .عباس هستند

خمیازهای کشید و نگاهش به چپ چرخاند تا دلیل 

 .آن سنگیتن را احساس کند
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ن که چشمهایش به تارییک عادت کرد مبهوت به  همی 

 تصویر رو به رویش

 .چشم دوخت

باره خشک شد و نفسکشیدن را دهانش به یک

 .فراموش کرد

بدون آن که نگاه از آن صحنه ناب بردارد دستش را 

 باال برد و روی جسم

ن روی رسش گذاشت  .سنگی 

لمس دست لییل، آن هم روی موهایش، تمام 

یتن   وجودش را غرق حس شت 

د اما  کرد.حیس که دلش میخواست نادیدهاش بگت 

 او قویتی از این حرفها

 .بود

که از ریشه دواندنش هراس داشت  حیس . 

د تا جلوی میل شدیدی   چشمهایش را روی هم فرسر



 که به در آغوش گرفتنش

د  .داشت را بگت 

خدا چه برنامههای برایش چیده بود؟چرا هر چه 

د  سیع میکرد فاصله بگت 

 بیشتی غرق میشد؟

چه رازی در وجود لییل  دلفریبش بود که او را به 

 سمتش میکشید؟
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نزدیک به چهار دهه از زندگیاش میگذشت.موهایش 

 ییک در میان داشتند

 ...سفید میشدند و پدر یک دختی پنج ساله بود، اما

در کنار لییل مانند یک نوجوان پانزده ساله میشد که 

ل امیالش را بلد  راه کنتی

 .نیست

سید از حضور یکباره حیس که بعد از سمانه او را  میتی

راموش کرده بودف . 



سید از آسیب زدن به امانتی گرانبهایش  ...میتی

 .با احتیاط دست لییل را از روی موهایش برداشت

 .اما نتوانست رهایش کند

دستهایش میل شدیدی داشتند که آن دست ظریف 

انه را در آغوش  دختی

ند  .بگت 

 .در تواناش نبود رهایش کند

دست  دست لییل را روی سینه مردانهاش گذاشت و 

 خودش را هم روی آن نگه

 .داشت

احساس کرد به یکباره تمام حسهای بدی که داشت 

 پر کشیدند و جایشان را

 .به آرامش دادند
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 .چشمهایش را بست و عمیق نفس کشید

اف این که، این حالش را  خجالت میکشید از اعتی



 !دوست دارد

هش را به سمت با رخوت چشمهایش را گشود و نگا

 .لییل چرخاند

 .عزیزی که نباید عزیز میشد...اما ظاهرا شده بود

بان  ین لمس او، رصن آنقدر زیاد که حاال با کوچکتی

 .قلبش اوج میگرفت

دستش را از روی دست لییل برداشت و روی 

 .موهایش گذاشت

با حس نم زیر انگشتانش اخیم کرد و تازه یادش آمد  

 !که حمام بوده است

د آن که دلش میخواست تا ابد در این حالت با وجو 

سید  بمانند اما میتی
ی
 باق

 .لییل رسما بخورد

تکاین به خودش داد و با احتیاط از روی تخت 

 .برخاست

نگایه به لییل که همچنان غرق در خواب بود 

 .انداخت و لبخند زد



چراغ خواب کنار تخت را روشن کرد تا واضحتی 

 صورتش را ببیند.سپس تعلل را

کنار گذاشت و به آن سوی تخت که لییل خوابیده 

 .بود رفت
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ن تخت زانو زد و دستش را روی دست لییل   پایی 

 .گذاشت

 لییل؟ لییل جان؟ _

با شنیدن زمزمه آرام عیل و تکانهای دستش، 

 .چشمانش را باز کرد

با تعجب به جای خایل عیل و تارییک اتاق چشم 

 .دوخت

وابیده بود که حاال، این عیل بود که بیدارش گ خ

 میکرد؟

 .غلتی زد و به سمت عیل چرخید

ن تخت نشسته  با دیدن او که با لبخند کوتایه پایی 



 بود و نگاهش میکرد، کش

 :و قویس به بدنش داد و گفت

 !نمیدونم چرا خوابم برد _

ایستاد و همزمان دست لییل را به سمت خودش  

ند کندکشاند تا او را هم بل . 

 :سپس همزمان گفت

سیدی رسما  _ چرا موهاتو خشک نکردی؟ نتی

 بخوری؟

 .خمیازه کنان روی تخت نشست

دلش میخواست آنقدر جرعت داشت که بگوید 

 وسوسه لمس موهایت، آنقدر

ین بود که یر تمام تلخیهای بعد را  شدید و البته شت 

 .به جانش خریده است
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 که عددی نبودرسماخو 
 

ردگ ! 

نگاه دیگری به لییل که همچنان روی تخت نشسته 



 :بود انداخت و گفت

پاشو موهاتو خشک کن، بعدشم آماده شو بریم  _

ون  .بت 

 :ناخواسته با ذوق به سمت عیل چرخید و گفت

 دریا؟ _

 :لبخندی زد آرام زمزمه کرد

 .دریا _

 :جییعن کشید و با شادی گفت

 !ایول _

تکان داد و به سمت حمام رفت با لبخند رسی . 

خندیدنش قشنگ بود...خصوصا اگر خودش 

 !باعثاش میشد

 قبل از آن که وارد حمام شود ایستاد و با تاکید

 :گفت

م تو حارصن شو... فقط  _ تا من یه دوش میگت 

 !موهاتو یادت نره

ام  با انرژی از روی تخت برخاست و بعد از احتی



 :نظایم، با خنده جواب داد
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 !چشم قربان _

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

 .با ذوق صندلهایش را از پا در آورد

دلش میخواست زبری ماسهها را الی انگشتهایش 

 .حس کند

نگایه به عیل که دست به سینه پشت رسش ایستاده 

 بود و به دریا نگاه

 .میکرد، انداخت و با لبخند به سمت دریا رفت

ن   که خییس آب را کف پاهایش حس کرد با ذوق همی 

 چشمهایش را بست و

 .عمیق لبخند زد

نیاز داشت.به این حس آرامیسر که از پاهایش آغاز 

 شد و حاال تمام وجودش را

 .گرفته بود، نیاز داشت



دستهایش را به دو طرف باز کرد و آرام آرام جلوتر 

ن که  رفت.خییس آب همی 

شت در آغوشش گرفتبه زانوهایش رسید، ییک از پ . 

این آغوش را میشناخت.پناهگاهش بود...نقطه 

 !امناش...علیاش

 .صدای نگران عیل، چشم هایش را باز کرد

 .خطرناکه لییل _
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 :نفس عمیقی کشید و در جواب عیل زمزمه کرد

 !نه تا وقتی که تو اینجوری پشتیم _

چند کلمه در  چه جادوی داشت این بازی کلمات؟

 کنار هم قرار میگرفتند و تن

 .تنومند مردی را به لرزه در میآوردند

بدون آن که لییل را از آغوشش جدا کند، نگاهش را 

 به دریای آرام اما تاریک

 :جلویش انداخت و جواب داد



 .همیشه که نیستم _

با ترس به سمت عیل چرخید.دستهایش را روی سینه 

 مردانهاش گذاشت و

نگاهش کردمستقیم  . 

درک جمله کوتاه عیل سخت نبود...وای اگر 

 
 

 نباشد...وای از پایان این زندگ

 ...قراردادی

ه لییل وادارش کرد که چشم از تارییک آب  نگاه خت 

 بردارد و به چشمهای او

 .بدوزد

تارییک هوا هم مانع پنهان شدن نم اشکهایش نشده 

 .بود
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ن میتی  سید...از نیم که در نبودش به چشمهای از همی 

 لییل بنشیند.از حیس که

 !لییل دچار شود و او چاره نشود



با وجود آن که دلش میخواست روی هر دو چشم 

 بارانیاش را بوسه بزند اما

جلوی خودش را گرفت و دستهایش را به آرایم از دور 

 .لییل باز کرد

 .نفیس گرفت و عقب رفت

فتبه سختی لبخندی زد و گ : 

 .به پا رسما نخوری بچه _

این یعتن بحث تمام!یعتن دلت را جمع کن!افسارش  

 گسیخته درست، اما باز به

 !دستت بگت  

ن قطره اشک روی گونهاش  همزمان با ریزش اولی 

 لبخندی زد و مانند عیل به

 :شوچن جواب داد

تو هم مواظب ایمانت باش عبد صالح! دریاست  _

 !و پری دریایی زیاد

ظر عیل نماند و باز به سمت دریا چرخیدسپس منت . 

دلییل نداشت او شکسته شدن دلش را ببیند!اصال 



 چه دلییل داشت که دلش

ن نبود؟بود  ...بشکند؟مگر قرارشان همی 
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اما دل افسار گسیختهاش دوست داشت فریاد بزند  

 که من این پناهگاه را به

نیا بسیج شوندکیس نمیدهم!حتی اگر تمام د ! 

 ...مگر این که خود پناهگاهش نخواهد

 .تاریک بود

اما نه آنقدر که قطره اشیک که روی پلکاش چکید را 

 .نبیند

 بود تا دل و دینش بلرزد
ن
ن قطره اشک کاق  .و همی 

 .تا قوت از زانوهایش برود و مردانه بغض کند

سید از به زبان آوردن نام حیس که بعد  و چقدر میتی

ممنوع شده بود از سمانه ... 

اما این روزها، انگار شیپور به دست گرفته بود تا 

 عالیم را از حال عیل خت  دار



 !کند

 .عقب عقب رفت و روی ماسهها نشست

 .بدون آن که نگاهش از روی لییل برداشته شود

همچنان پشت به او ایستاده و دستهایش را به 

ن باز کرده بود  .طرفی 
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اهن ساحیل سفید رنگش، در محارصه آب  پت 

قصید و موج موهایش به  مت 

 .موجهای خلیج دهن کج  میکرد

 .بیشک پری دریایی خودش بود

تنها پری دریایی که به راحتی میتوانست ایمان که 

 هیچ، همه وجودش را به

د  .تاراج بت 

 .جوان و خام نبود که نام این حاالش را نداند

فایده نداشت دیگر حتی انکار هم ! 

 !دل داده بود



 !نه از االن

شاید از همان لحظهای که به محرمیتاش بله داده 

 .بود

ی که زیادی برایش حیف بود  .دل بسته بود به دختی

ی که محرمش بود اما  ...دختی

به صاحب اسمش قسم خورده بود که نزدیکش 

 !نشود
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یل را دلبسته خودش  دل داده بود اما حق نداشت لی

 .کند

 ...حیف بود

 .برای زن عیل عنایتی ماندن، زیادی حیف بود

 عیل؟ _

 .با صدای لییل تازه متوجه گذر زمان شد

 :نگاهش را به او دوخت و ناخواسته لب زد

 جانم؟ _



یتن روی لبهای  ناخودآگاه گفته بود، اما لبخند شت 

 .لییل نشست

ن بار بود که به جای بله، جان  نثارش کرده بوداولی  . 

 !قطعا به فال نیک میگرفت
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اهن ساحلیاش را تا مچ باال گرفت تا  ن پت  پایی 

 خیسیاش، مانع قدمهای تندش

 .نشود

به سمت عیل که همچنان روی ماسهها نشسته بود 

 رفت و بیتعارف کنارش

 .نشست

چوب بارییک که جلویش افتاده بود را برداشت و 

طور که مشغول کشیدنهمان  

 :خطهای بیهدف روی ماسه بود با لبخند گفت

گفتم مواظب پری دریایی ها باش، نگفتم   _

 !کشتیهاتو غرق کتن عبد صالح



نگاه از نیمرخ زیبایی پری دریایی دلفریبش برداشت و 

 به خطهایی که روی

 .ماسه میکشید دوخت

 .کشتیهایش که هیچ، خودش هم غرق شده بود

فهمیده بودو چقدر دیر  . 

دقیقا زماین که دیگر امیدی به نجات پیدا کردنش 

 .نبود
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لییل که دیگر سکوت ممتد عیل نگرانش کرده بود، 

 چوب را انداخت و نگاهش

 .را به عیل دوخت

ه که عیل هم نگاه از ماسهها   و خت 
آنقدر طوالین

 .برداشت و به او دوخت

ن که نگاه عیل ر  ا به خودش دید، آرام و نگران همی 

 :زمزمه کرد

 چرا خوب نیستی عیل؟ _



 خوب؟

 !به وهللا که از بد هم بدتر بود

اما حق نداشت حال خوب لییل را قایط حال 

 .خرابش کند

 :به سختی لبخندی زد و کوتاه جواب داد

 بریم هتل؟ _
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ر جوابش لییل رسی به نشانه تایید تکان داد و د

 :زمزمه کرد

 !بریم هرجا که تو خوب مییسر  _

 ...فرق نمیکنه کجا

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

 .حال خوی  نداشت

آنقدر که اگر پای حال خوب لییل وسط نبود، شبانه 

د و به ن  به دل جاده مت 

 !خانهشان برمیگشت



نیاز داشت داد بزند، گریه کند، حتی برای اولینبار از 

 !خدا شکایت کند

 این که جایی کار دارد، لییل ر 
ن ا به هتل رساند و با گفیی

 .او را تنها گذاشت

 .دل و دینش پیش او بود

اما اگر سنگهایش را با خودش و خدا وا نمیکرد، آرام 

 .نمیگرفت
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 .راه رفته را برگشت

با شانههایی خمیده و قدمهای نامنظم به سمت 

ین نقط ین و تاریکتی هخلوتتی  

 .ساحل رفت

قرار بود با خدا حرف بزند، به دور از چشم 

 .بندههایش

بار سنگیتن که روی شانههایش حس میکرد آنقدر 

 ناتوانش کرد که دو زانو



 .روی ماسهها افتاد

بیتوجه به خییس شلوارش، نگاهش را به آسمان 

 :دوخت و با درد لب زد

 !اومدم از دلم شکایت کنم خدا _

 ! رس عقل بیارمشاومدم تا تو کمکم کتن 

به قایق شکستهای که پشت رسش بود تکیه داد و 

 چشمهایش را روی هم

د  .فرسر

 .آمده بود با خدا حرف بزند
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 .اما حاال از خود خدا هم خجالت میکشید

 :رسش را به بدنه قایق کوبید و ادامه داد

ن تورو نقص کردم خدا _  ...تقصت  خودمه! قوانی 

وی حریم پاک ازدواج، اسم قرارداد گذاشتمر  ! 

یادم نبود که محرمیت جسم، محرمیت دل هم با 

 .خودش میاره



 !یادم نبود و حاال دل المصبم گت  کرده

رسش را باال آورد و نگاهش را به تارییک آسمان 

 .دوخت

 :همزمان با ترکیدن بغض مردانهاش، ادامه داد

ون بن _ داز اما... دلم میخوام بگم مهرشو از دلم بت 

 ...رضا نمیده

لقمه گندهتی از دهنش برداشته اما حارصن نیست 

 .ولش کنه

 .به محمدت قسم که میدونم کمم براش

 .میدونم حیفه که پاسوز منو بچم بشه
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ن خود گل قشنگ ن برگ گل ظریفه و عی   ...عی 

ن خارم  !میفهمم که کنار این گل، عی 

و شعور فهمیدن ندارهاما دلم فهم  . 

دستی به صورت خیس از اشکش کشید و در دلش 

 :نالید



ش شدم گناه  _ مهرمو به دلش ننداز خدا! من است 

 اون چیه؟

هنوز بچهس... روحش پاک و لطیفه، حیفه که 

 .عشق عیل کدرش کنه

 .حقش بیشتی از منه... خییل بیشتی از من

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

خت نشست و زانوهایش را در بغل گرفتروی ت . 

نگاهش را به اندک نور ماه که به اتاق تاریکشان 

 .میتابید دوخت

ن یکباره عیل میگذشت  .یکساعتی از رفیی

یکساعتی که نه خت  داشت کجاست و نه میدانست  

 .گ برخواهد گشت
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 یک ساعتی که حتی حال روشن کردن چراغهای اتاق

 .را هم نداشت

 !یک ساعت نبود عیل، به این روز انداخته بودش



 !وای به حال روزهای بدون علیاش

 از رسش برداشت و به پشتی 
 
شاالش را با بیحوصلیک

 .تخت تکیه داد

از همانجا نگاهش را به انعکاس تصویرش، در آینه رو 

 .به روی تخت دوخت

آرام آرام دست راستش را روی سینه چپش گذاشت. 

ست روی قلبشدر  ... 

قلت  که نمیدانست چرا اما حتی با آوردن نام عیل، 

 .تند تر از همیشه میتپد

، یک نام ساده  همیشه شنیده بود دل دادن یعتن

 چهار ستون بدنت را بلرزاند و

 .دیگر هیچ نایم به دلت ننشیند

و یا حتی این که کیس را زیباتر از او نیای  و البته 

 !نخوایه که بیای  

تفست  عجیب و غریب دیگر! که تا آن روز  و چند 

 .مسخرهشان میکرد
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اگر این ها دل داده بودند، با این تفاست  او دل نداده 

 !بود

 .بلکه همه وجودش را داده بود

 .چشمش فقط عیل را میدید

 .زبانش فقط در جهت رضایت او میچرخید

 .دلش تنها برای او میتپید

تمنای لمس او را داشتند و پاهایش در رایه دستانش 

 قدم برمیداشتند که او

 .آنجا بود

بیتجربه بود. اما نه آنقدر که نداند عاشق شده 

 !است

 ...عاشق عیل

 
 

غ و قانونیاش که نمیخواست همیشیک همرس رسر

 !باشد

ن جمله   و شاید تنها قسمت تلخ این عشق، همی 

 .کوتاه بود



 (...عیل نمیخواست همیشه باشد)

 .از روی تخت برخاست و به سمت بالکن رفت
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دستهایش را روی نردهها گذاشت و به دریایی که در 

 شب ترسناک میشد

 .چشم دوخت

 !عیل نمیخواست باشد، اما او که میخواست

 در  
 

او که از اعماق وجود دل بسته بود به او و زندگ

 !کنار او

 نباید میجنگید؟

 ! ارزشش را داشتبیشک عیل

صدای چرخیدن قفل در کلید اتاق و پس از آن باز 

 شدن در، نگاهش را از دریا

 .جدا کرد

 لییل؟ _

 .صدای نگران عیل لبخند را به لبش آورد
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 بود نبودت کیس را نگران کند
 

 !حس قشنیک

 !و چه زیباتر که آن شخص، صاحب قلبت باشد

بالکن خارج شود، جواب داد بدون آن که از  : 

 !توی بالکنم _

 .طویل نکشید که عیل خودش را به بالکن رساند

 به رس تا پای مردش دوخت
 

 .نگاهش را با دلتنیک

از گ آنقدر جان به جانش داده بود که حاال تاب یک 

 ساعت دوریاش را

 نداشت؟

راست میگفتند که عشق، بیصدا و آرام به خانه دل 

ند ن  .رس مت 

ری که نمیفهیم گ و کجا دچارش شدیبه طو  . 

دقیقا زماین خودش را نشان میدهد که بند بند 

 .وجودت او را طلب میکند
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 .مثل حایل که لییل داشت

 ...مثل حال عیل

 لییل را از نگاهش خواند
 

 .دلتنیک

ن  ن سخن گفیی اصال ییک از خاصیتهای عشق، همی 

 .چشمها بود

فت و کنار لییل ایستادقدیم جلو ر  . 

 :مانند او نگاهش را به دریا دوخت و آرام گفت

سیدی؟ _  نتی

 .به نیمرخ عیل نگاه کرد

 صورتش خت  از حال بدش داشت
 

 .گرفتیک

 .حایل که لییل از آن باخت  نبود

ساند ی جانش را به لب مت  ن بیخت   .و همی 
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جرعت داد و  بیتوجه به پرسش عیل، به خودش

 .دستش را گرفت



تا شاید زبان باز کند و از دردی که در دلش نشسته 

 .حرف بزند

با حس گرمای دست لییل، نگاه از دریا برداشت و گره 

 .دستانشان دوخت

 ...ای کاش که این گره تا ابد باز نشود

با وجود آن که دستهایش برای ثانیهای لمس بیشتی 

 التماس میکردند، اما

یم که گرفته بود، با بیمییل دستش را جدا  طبق تصمی

 .کرد

د... حتی اگر این  با خودش عهد کرده بود فاصله بگت 

 فاصله عمر خودش را

 .بستاند

ن   !مهم لییل بود که حیف او نشود...همی 

بیتوجه به نگاه سوایل لییل، عقب رفت و کوتاه  

 :گفت

 شام چر میخوری؟ _

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  



686 

وب نبودعیل حالش خ ... 

 .نیاز نبود حرف بزند

دنش یعتن خوب نبود ن ن حرفتن  !اصال همی 

 عیل؟ _

نگاهش را باال آورد و به چشمهای زالل و زیبایی که 

 قفل دلش را باز کرده

 .بودند، دوخت

چه جادوی در نگاه لییل بود که نمیتوانست 

 جلویشان مقاومت کند؟

ون رفت و همزمان گفت  :از بالکن بت 

وران فکر کنم توی همون دفتی که کنار شماره رست _

 .تخت نوشته شده باشه

هرچر دوست داری برای خودت سفارش بده، من 

 .میل ندارم
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ایستاد. اما بدون آن که برگردد و به پشت رسش نگاه  

 کند، با تاکید حرف دلش

 :را به زبان آورد

 .حتما سفارش بده لییل! گرسنه نخواب _

ا قدمهای آرایم از بالکن خارج شد و به عیل که در ب

 حال باز کردن دکمههای

اهنش بود، چشم دوخت  .پت 

د،   ن ی را فریاد مت  تلخ لبخند زد و با لحتن که دلگت 

 :گفت

حتی اندازه یه دوست هم برات ارزش ندارم که  _

 چیشده؟
 

 بیک

اهنش خشک شدند  .انگشتهایش روی دکمه پت 

بود که دلش میخواست تمام  لحن لییل آنقدر دردآور 

 قول و قرارهایی که با

د  .خودش کردهبود را زیر پا بگذارد و در آغوشش بگت 

د و کوتاه جواب داد  :چشمهایش را روی هم فرسر
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ی نشده _ ن  ...چت 

ن خندید  .ناخواسته بلند و غمگی 

؟ _ ی نشده؟ عیل منو آنقدر بچه تصور میکتن ن  چت 

دستی به صورتش کشید و ادامه دادبا حرص  : 

این لییل که االن جلوت وایساده تو رو بیشتی از  _

 خودش بلده! تو از رسشب که

 !رفتیم دریا بهم ریختی 

 ! نیستی عیل... ذرهای شبیه اون عیل نیستی

، کالفهای ، ناراحتی  !پریشوین

سم چرا؟  من اینا رو حس میکنم بعد تو توقع داری نتر

 !قرار بود بجنگد

 !برای حفظ زندگیاش

ن مردی که دوستش داشت  .برای داشیی
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 !پس کوتاه نمیآمد



 .لییل نبود اگر مردش را مجنون نمیکرد

 .به قدمهایش جرعت حرکت داد

به سمت عیل که همچنان نزدیک پنجره ایستاده بود 

ین فاصله  رفت و در کمتی

 .رو به رویش ایستاد

های لرزانش را دو طرف صورت نفیس گرفت و دست

 .عیل گذاشت

 .نگاهش را چشمهای بستهاش دوخت

 .نگاهش نمیکرد

 چه دردی از این باالتر؟

 :آرام و لرزان نالید

ن این چند  _ ن قبل از غروب. عی  نگام کن عیل... عی 

 
ً
 روز! همونجوری... لطفا

 !عیل
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ن بود نگاه کند، نه تنها مقاو  متاش، بلکه مطمی 



 .خودش هم میشکند

دلش وصل نگاه لییل بود... مگر میشد چشم بدوزد 

 به نگاهش و عنان از کف

 ندهد؟

 .صورتش در حصار دستان لییل بود و دلش در بندش

ی را دوست داشت اما حقاش نبود  .این است 

به سختی مقابل خواسته دلش مقاومت کرد و از لییل 

 .فاصله گرفت

یخوام بخوابمخستهم لییل... م _ . 

با بغض رسش را به چپ خم کرد و در جواب عیل  

 :گفت

یکت؟ _ ؟ بدون رسر  عبد صالح و دروغ؟ اونم تنهایی

ن تکان داد و با خنده تلجن ادامه  رسش را به طرفی 

 :داد
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 !نه عیل... نه خوابت میاد و نه حتی خستهای_



 !فقط... فقط نمیخوای منو ببیتن 

ن  د و نگاهش را به سقف تاریک بی   چشمهایش را فرسر

 .اتاق دوخت

دلش میخواست همه وجودش چشم شود و تا ابد 

 ...نگاهش کند، اما

امان از این امایی که اینقدر هر دو نفرشان را آزار 

 .میداد

 :نگاه پر دردش را به لییل زیبایش دوخت و آرام گفت

 فردا حرف بزنیم؟ _

باش کشید و قاطعانه لییل دستی به چشمهای پر آ

 :جواب داد

 !نه، من امشب پر حرفم عیل _
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به سمت پنجره اتاق رفت و نگاهش را به شهر 

 خلوت و غریب رو به رویش

 .دوخت



 ...شهری که تا ابد میشد خانه عشقش

 .جایی که با دلش رو راست شده بود

 نبود
ً
 !حرف دلش نبود، ابدا

یل کوتاه بیایداما گفت تا لی . 

 بزنیم   _
ن
امشب نه لییل، چون... چون ممکنه حرق

 که قاعده و قانون

 !ازدواجمون و کمرنگ کنه

 .پشت رس عیل ایستاد

 او از عشق میگفت و عیل از قاعده و قانون؟

 ...سختی عشق همینها بود دیگر

 .مهم نبود به جان میخرید
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ینیهایش سختی که در راه رسی دن به عیل باشد، شت 

 .بیشتی بود

 .بغضش را به سختی بلعید و آرام نجوا کرد

 عشق هم قاعده و قانون داره؟ _



تزده به سمت لییل چرخید  .گیج و حت 

 میکرد؟
 

 از عشق گفته بود؟ یا او در رویا زندگ

تزده عیل به زبانش جرعت داد که ادامه  نگاه حت 

 .دهد

بست، باید بگیم از قاعده یعتن اگه ییک دل بهمون  _

؟  و قانون دلت چه خت 

ه در نگاه مستقیم عیل، ادامه داد  :تلخ لبخند زد و خت 

من آدم قانونمندی نیستم عیل، اما چشم بسته به  _

ن تو میگم چشم  !قوانی 
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بغض مردانهای که نمیدانست از ذوق احساس لییل 

 است یا درد فاصله

به گلویش فشار آوردبینشان،  . 

 :چشم بست و با درد نالید

 !بسه لییل جان _

 :تلخ لبخند زد و با خنده جواب داد



م واسه اون جان بعد  _ االن زشته که بگم من میمت 

 لییل گفتنت؟

نگاهش را به سختی از لییل برداشت و همانطور که 

 بیهدف به سمت بالکن

فت، با بغض مردانهای گفت  :مت 

لییل سخت ترش نکن _ ... 

 :به سمت عیل رفت و با تمام احساسش گفت
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 !من دوستت دارم _

 :دلش لرزید اما زبانش فریاد زد

 !نباید داشته بایسر  _

 .ترسیده از صدای بلند عیل، مات رس جایش ایستاد

قطرههای اشیک که بیصدا ییک پس از دیگری از دو  

 گوی درخشان لییل

فسش را بستچکید، راه ن . 

 ...لعنت بر او



لعنت بر صدایی که به ناحق به روی برگ گلش بلند 

 .شده بود

فاصله بینشان را با چند قدم بلند یط کرد و صورت 

ن دستانش گرفت  .لییل را بی 

پیشانیاش را روی پیشاین لییل گذاشت و چشم هایش 

د  .را روی هم فرسر
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 !ببخشید عزیز عیل _

یل روی اشکهایش داشته باشد، با   بدون آن که کنتی

 :گالیه جواب داد

 نباید دوستت داشته  _
 

عزیز عیل؟ عزیزتم و مییک

 باشم؟

لبهایش را با درد روی پیشاین لییل گذاشت و عمیق 

 .بوسید

و خدا میدانست که این بوسه چه جاین به 

 .روحهایشان بخشید



_ بایدآره عزیزدل عیل... چون عزیزیم میگم ن ! 

 .دستش را باال آورد و روی لبهای عیل گذاشت

ن تکان داد و با لبخند تلجن گفت  :رسش را به طرفی 

، چون  _ نه عیل... تو میتوین دوستم نداشته بایسر

 !حس خودته

 من نباید دوستت داشته باشم
 

 !اما نمیتوین بیک

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

697 

 !این حس منه

آن که کالیم بگوید از لییل فاصله گرفت و بدون 

 .جلوی پنجره ایستاد

این که لییل هم دوستش داشت، بیشک تا ابدیت 

ین رویداد زندگیاش  بهتی

 .بود

ین ن حال تلختی  ...اما در عی 

منده دلش میماند،  حاال فارغ از آن که تا ابد رسر

 عذاب وجدان حس اشتبایه



 .لییل را هم به دوش میکشید

د و مانند با حرص چشمهای اشکآلودش را پاک کر 

 .عیل رایه بالکن شد

 .پشت رسش ایستاد و دماغش را باال کشید

د و به سختی لب زد  :لبهایش را روی هم فرسر

 من... من اذیتت میکنم؟ _
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 .به آرایم به سمت لییل چرخید

نگاه غمگینش را به چشمهای اشیک یار دلفریبش 

 :دوخت و گفت

دردم اینه درموین لییلکاش درد بودی...  _ . 

 :تلخ خندید و زمزمه کرد

درمونم و حتی در حد این که دوستت داشته باشم  _

؟  منو نمیبیتن

ن تکان داد و دستهایش را در  کالفه رسی به طرفی 

 .موهایش حلقه کرد



اف کرده بود اوی  ی که اعتی چه میگفت به دختی

 ناالیق را دوست دارد؟

د که زبانش میگفت نباید، اما دل و د ن ینش فریاد مت 

 !لطفا تا ابد عاشقم باش

با این تناقض خودش هم نمیفهمید دقیقا چه کاری 

 .باید انجام دهد

 دلفریب|هاله نژاد صاحت  

699 

 عیل؟ _

 .نگاهش را به چشمهای باراین لییل دوخت

 :لبخند غمگیتن زد و از ته دل جواب داد

 جان عیل؟ _

 .فاصلهای تا سقوط نداشت

 !نه سقوط جسمش

انهاش  !سقوط غرور و عزت نفس دختی

 ...و امان از آن لحظه

 .یک قدم فاصله بینشان را یط کرد



ن رو به رویش  نگاه اشیک اما مقتدرش را به مرد غمگی 

 دوخت و در یک تصمیم

 :آین زمزمه کرد
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 قراردادی و نمیخوام _
 

 !من دیگه این زندگ

 .ریسک کرده بود

س کرد که گفتنش نیاز استاما احسا . 

 تازه جوانه زده 
 

حتی اگر به قیمت نابودی این زندگ

 .باشد

 .با گیج  نگاهش را به لییل دوخت

ن  گفته بود دوستش دارد اما حاال دم از نخواسیی

د؟ ن  مت 

 لییل؟ _
 

 چر مییک

د تا اشکهای محبوس شده  پلکهایش را روی هم فرسر

ون  در چشمانش بت 

ه در نگاه گیج بریزند، سپس نفس عمیقی   کشید و خت 



 :و نگران عیل، جواب داد

ن  _  دروغی 
 

شوهر قراردادی نمیخوام عیل! این زندگ

 !و نمیخوام

دارم خفه میشم... از این که نمیدونم چر حقمه و 

 !چر حقم نیست

 !از این که نمیدونم زنتم یا زنت نیستم
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 !بسه عیل... بسه تو رو جون من

اخودآگاه با درد غریدن . 

 !قسم نده لییل _

 :تلخ لبخند زد و گفت

_  
 

قسم میدم عیل! تو رو جون لیلیای که مییک

 عزیزته! جان من! اگه... اگه

ن فردا برگردیم خونه و طالقم  دلت با من نیست همی 

 .بده

تلخ خندید و نگاهش را به آسمان ابری باالی رسش 



 .دوخت

ببارد آسمان هم منتظر تلنگری بود که . 

 .مانند او... مانند لییل

 .سکوت عیل ذره ذره جانش را میگرفت

دقیقا انگار مچ هر دو دستش را خراش داده بودند تا 

د  !از شدت خونریزی بمت 
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و او ترجیح میداد همان لحظه او را بکشند اما 

 !زجرکش نشود

الیدلبهای خشکش را با زبان تر کرد و با بغض ن : 

 باشه عیل؟ _

 واقعا منتظر تائیدش بود؟

 یعتن بال بال زدنش را نمیدید؟

د و در یک لحظه تن ظریف  چشمهایش را با درد فرسر

 و لرزان لییل را محکم در

 .آغوش گرفت



لبهایش را با حرص روی موهای بلندش گذاشت و 

 .بوسه زد

 ...یک بار

 ...دو بار

 !صدبار
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یدانستنم ... 

آنقدر زیاد بودند که دیگر حتی آمار بوسههایش را 

 .نداشت

 .اما بوسید تا خیالش راحت شود

د  .تا قلب ناآرام و ترسیدهاش قرار بگت 

د از حضورش  !تا حض بت 

بدون آن که او را از خودش دور کند، نزدیک گوشش 

 :زمزمه کرد

 ...دل را قرار نیست، مگر در کنار تو _

ا از روی شانه عیل برداشت و نگاهش با گریه رسش ر 



 .را به چشمهایش دوخت

ی گفت ن  :میان گری  ههایش، با لبخند شیطنت آمت 

 !تقلب نکن عبد صالح... یه جمله از خودت بگو _

مردانه خندید و لبهایش را روی پیشاین لییل گذاشت 

 .و بوسه زد
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 ...امان از دلفریت  های لیلیاش

ن از اویی که در مقابلش هیچ دفاغ نداشتاما . 

نفس عمیقی کشید وعطر تن یارش را با عشق بلعید، 

 سپس با تمام احساس در

 :همانجا لب زد

 ...مجنونتم لییل اما _

دستش را روی لبهای عیل گذاشت و اجازه نداد 

 .جملهاش را به پایان برساند

ن  _ یتن این دوست داشیی دیگه ادامه نده عیل... شت 

 و به کامم تلخ نکن... من



 .نمیخوام اما و اگر هارو بشنوم

از لییل فاصله گرفت اما دستهایش را از دور کمرش 

 .باز نکرد

 .نمیخواست رهایش کند

 !حتی ثانیهای
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خصوصا بعد از شنیدن آن کلمه نحس طالق از لبان 

 .زیبایش

سم لییل _  .اینبار من از نبودنت میتی

 .از این که بیام خونه و تو توی خونه نبایسر 

 ...از این که صدای خنده هاتو نشنوم

قصید  تلخ خندید و تارمویی که روی صورت لییل مت 

 .را پشت گوشش زد

 .من اگه نقطه امن تو ام، تو هم قوت قلب متن  _

 :نگاهش را با لبخند به لییل دوخت و ادامه داد

ندههات بند چیتن شکستهای بودم که منو با خ _



 ...زدی اما

ن حرف عیل پرید و با گالیه گفت  :بی 

 بازم اما؟ _
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 :گونه نرم لییل را نوازش کرد و در جوابش گفت

 ...این اما مهم لییل جان _

میخوام بگم با این که نبایسر حتی از یه چیتن 

 .شکسته، شکسته تر میشم

ن ازت نزدیک پونزده اما راضن نیستم پام بسوزی... م

م لییل  .سال بزرگتی

شقیقههام داره سفید میشه و بابای یه دختی پنج 

 !سالم

 .اینا یعتن فاصله... یعتن برام حیقن 

 یعتن من کجا و تو دلفریب کجا؟

ن تکان داد  .لبخندی زد و رسش را به طرفی 

 .او را دلفریب خوانده بود



ن بس نبود تا تمام فاصلههایی که همرسش نا م همی 

 برده را کوچک بشمارد؟

دستهایش را دو طرف رس عیل و روی تارموهای 

 .سفیدش گذاشت
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 :لبخندی زد و با اعماق وجود زمزمه کرد

ین که من عاشقشونم _ ن  !از فاصلههایی حرف مت 

عیل من عاشق این تار موهای سفیدیام که روی 

 !شقیقههات... من عاشق ثنام

معاشق دختی  ! 

عاشق روزهایی که میدونم کنار تو و ثنا خییل 

 !قشنگه

 :خندید و با ذوق ادامه داد

اگه اینا فاصلهن من عاشق این فاصلههام عبد  _

 !صالح

 مردها هم ذوقزده میشدند؟



اگر میشدند بیشک عیل یک رس و گردن از همهشان 

 .ذوق زده تر بود

ه حلقه دستانش را تنگتی کرد و باز لییل را به سین

د  .فرسر

 .خودخواه شده بود

 .دلش میخواست برای خودش باشد
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 ...نزدیک خودش

 !در آغوش خودش

عطر تن مردانه علیاش را عمیق بلعید و در دلش خدا 

 .را شکر کرد

گیهای این دنیا، عیل را داشت یعتن  ن که میان تت  همی 

 .خوشبخت بود

کاشتبا شیطنت بوسهای روی قلب عیل   . 

 !نکن المصب _

 .رسش را باال آورد و به عیل نگاه کرد



بروی چپش را باال فرستاد و با عشوه زمزمه کرد
َ
 :ا

 بوسیدن خونهم گناهه عبد صالح؟ _

ن آورد و مماس با لبهای رسخ لییل لب  رسش را پایی 

 :زد
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نه، بازی با دم یه شت  گرسنه خطرناکه آهو   _

لوکوچو  ! 

ن لبش، مانند  طنازانه خندید و همزمان با گاز گرفیی

 :عیل زمزمه کرد

م. آهویی که خودش اومده  _  این آقا شت 
من رواین

 تو بند شکارچر و از شکار

سون  !شدن نتی

 .نگاهش را به چشمهای درخشان لییل دوخت

چشمهایی که هر ثانیه که میگذشت، بیشتی روانیشان 

 .میشد

را از میان دندانهایش  با انگشت شست لب لییل



ون کشید و همزمان گفت  :بت 

اگه میدونستی چقدر دلم بوسیدن اینارو میخواد،   _

 .گازشون نمیگرفتی 

با شیطنت از آغوش عیل جدا شد و آرام عقب عقب 

 .رفت
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ن که به وسط اتاق رسید دستهایش را روی سینه   همی 

 :گره زد و گفت

ون دید داره عبد صالح! ترسیدم یه بالکن به ب _ ت 

ن بوسه  بندر شاهد اولی 

 !عاشقانمون باشن

ی ادامه داد  :خندید و با شیطنت بیشتی

! بندر   _ ن البته من که از خدامه یه جهان مارو ببیین

ی نیست.... اما تو ن  که چت 

 !عبد صالج

ن که توی بالکن بغلم کردی یعتن توبه الزیم  !همی 



به سمت لییل آمدبلند و مردانه خندید و  . 

، موهبتی بود که ای کاش خدا   در کنار این دختی
 

زندگ

 !تا ابد نصیبش کند

دستهایش را دور کمرش حلقه کرد و پیشاین روی 

 .پیشانیاش گذاشت
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 ...آخ که هر لحظه بیشتی بیتاب میشد

 ...سخت بود تحمل اما

 .نمیخواست امانت دار بدی باشد

هانش را قورت داد و قاطعانه گفتآب د : 

رس سفره عقد، به عیل قسم خوردم لییل... زماین  _

 این قسم شکسته میشه که

 !رضایت پدرت و داشته باشم

 (یک ماه بعد)

 به اجزای چهره پدرش دوخت
 

 .نگاهش را با دلتنیک

 به موهایی که حاال کامال یکدست سفید شده



 و چروکهایی که روی پیشانیاش نش
ن سته بود و و چی 

 خت  از درد دوری

 .میداد
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دستش را جلو برد و آرام اما محکم روی دست پدرش  

 .گذاشت

 .آخ قربونتون برم من بابا _

محمود دست دیگرش را روی دست دردانهاش  

 :گذاشت و جواب داد

خدانکنه همدم من، نور چشم محمود. دلم  _

 .روشن شد اومدی بابا

ده هقی زد و گفتبا خن : 

 .دور دلتون بگرده لییل _

 :محمود با شوق لبخندی زد و جواب داد
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خدانکنه... از خودت بگو؟حالت چطوره بابا؟  _

 پیش عیل جات امن؟ کیس

 اذیتت نمیکنه؟

ن انداخت  .با خجالت لبخندی زد و رسش را پایی 

 .این مالقات به ارصار عیل بود

این یک ماه جلوی تمام شیطنتهایش، خودش را  تمام 

ل کرده بود و  کنتی

 !قاطعانه گفته بود بعد از رضایت پدرت

و او بر خالف آن که دوست نداشت هیچگاه پدرش 

 را در زندان ببیند اما طبق

 .خواسته عیل آمده بود

 .و حاال میفهمید که تا چه حد دلتنگ پدرش هست

این مکان، به  هر چند که حاال درد دیدن پدرش در 

 درد دلتنگیاش اضافه شده

 .بود
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محمود که سکوت لییل تنش را لرزانده بود، ترسیده 

 :زمزمه کرد

اذیتت میکنه لییل؟ خاک بر رس من بابا... خاک بر  _

 رسم که از چاله درت

 ...آوردم انداختمت تو چاه...روم سیاه

دبا لبخند حرف پدرش را قطع کر  . 

 ...نه دردتون به جونم. نه عزیزدلم _

ن انداخت و با خجالت ادامه داد  :رسش را پایی 

ازدواجم با عیل... آقا رو مدیون آزار و اذیتهای اون  _

 !رحیم عوضیام

ین کار کاش، آسانتی  !پدر بود و شناخت دختی

 .آن هم شناخت لیلیای که از کودگ تنها کساش بود

گفت  رفته رفته لبخندی زد و آرام : 
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 !پس دیگه تنها مرد زندگیت نیستم نور چشمم _

 .با بغض نگاهش را به پدرش دوخت



به مردی که همه جا از خودش گذشته بود تا او در 

 .آسایش باشد

به مردی که پدرش بود، رفیقش بود، خانوادهاش 

 .بود

دستی به قطرات اشیک که روی گونهاش چکیده بود،  

د و با بغض زمزمهکشی  

 :کرد

ن بابا _  .اگه... اگه شما راضن باشی 

ن دستی به صورت خیساش کشید و گفت  :محمود نت 

باهات خوبه؟ به نفس محمود که از گل نازکتی  _

 نمیگه؟

لبهایش را با خجالت گزید و بدون آن که به پدرش 

 :نگاه کند پاسخ داد
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تم داره باباخییل... خییل دوس _ ! 

 :محمود رسخوشانه خندید و گفت



 تو چر رفیق؟ تو چر لییل؟ تو هم دوسش داری؟ _

 .با خنده نگاهش را به پدرش دوخت

ن خییل کم بود برای حیس   به خدا که دوست داشیی

 .که میانشان جاری شده بود

 !بله بابا _

محمود از روی صندیل برخاست و به سمت لییل 

 .آمد

یک که صورت گردش را قاب  دستی روی چادر مش

 گرفته بود کشید و از ته دل

 :زمزمه کرد
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 .خوشبخت شو لییل بابا... مبارکت باشه _

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

چادر مشکیاش را به دو طرف باز کرد و بدون آن که 

 اطراف زندان
ن

 شلوغ

 .توجه کند، به سمت عیل دوید



ت پناهگاهش... مرد زندگیاشبه سم . 

اییط تکیهگاهش بود  به سمت کیس که تحت هر رسر

 .و حمایتاش میکرد

 معنا داده بود
 

 .مردی که به واژه مردانیک

با نفس نفس خودش را در آغوش عیل پرت کرد و 

 رسش را روی سینهاش

د  .فرسر
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 .در این لحظه فقط عطر تنش را میخواست

نبود که جلوی زندان جای مناست  برای ابراز مهم 

 .عشق نیست

ه آنهاست  .مهم نبود که نگاه همگان خت 

ن خایک افتادهاست  .مهم نبود که چادرش روی زمی 

بان قلت  بود که حاال منظم میتپید  .مهم رصن

 .در آغوش عیل

 .همرس و همراه دائمیاش



عیل بدون آن که به اطراف نگاه کند، دستهایش را 

ر دور تنپیچکوا  

 .همرسش حلقه کرد

 .لییل به آغوش او نیاز داشت تا آرام شود

 .پس پچپچ آدمهای اطراف ذرهای ارزش نداشت

 :رسش را خم کرد و نزدیک گوشش گفت
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 .جان عیل... لییل دلفریب عیل _

دور نفسهای تندت بگردم خانومم، بگو بابات 

 . بیادرضایت داد تا نفس منم باال 

بغضن که از شدت خوشحایل در گلویش جا گرفته 

 بود را با نفس عمیقی پس زد

و بدون آن که رسش را از روی سینه عیل بردارد، 

 :جواب داد

قسمت و بشکن عبد صالح! عروست موندگار  _

 .شد



 پایان

 .اسفندماه سال هزاروچهارصد

 هاله نژادصاحت  

 


